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Cyflwyniad
O ganlyniad i allyriadau’r gorffennol a’r presennol, ni allwn osgoi effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd yn gyfan gwbl. Felly mae angen i ni ystyried sut rydym am ymaddasu i’r newidiadau 
a fydd yn effeithio ar lawer o agweddau ar ein bywydau yn y dyfodol. Cynharaf yn y byd y bydd 
Cymru’n dechrau paratoi, trwy ddeall perygl effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, cynyddu ein 
gallu i wrthsefyll hyn a meithrin y gallu i ymaddasu, y mwyaf parod y byddwn ni i allu ymdopi 
ag effeithiau hinsawdd y dyfodol.

Fframwaith Ymaddasu Llywodraeth y Cynulliad (ceir eglurhad ym mhennod 15 y Strategaeth 
ar y Newid yn yr Hinsawdd) yw’r dull cenedlaethol cydgysylltiedig sydd gennym i sicrhau bod 
Cymru’n deall y peryglon a’r cyfleoedd y mae’r newidiadau hyn yn eu creu a’n bod mewn lle 
da i ymaddasu mewn ffordd gynaliadwy.

Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu yn nodi’r polisïau a’r rhaglenni penodol rydym 
yn disgwyl eu gweithredu wrth ddarparu’r Fframwaith Ymaddasu. Mae’r 24 cam gweithredu  
yn yr argraffiad cyntaf hwn o’r Cynllun Cyflawni yn mynd i’r afael â’r categorïau canlynol:

•	 Camau strategol
•	 Amgylchedd naturiol
•	 Seilwaith
•	 Cymunedau
•	 Iechyd
•	 Busnes	a	thwristiaeth

Bydd	y	Cynllun	Cyflawni	yn	cael	ei	adolygu’n	flynyddol	a’i	ddiweddaru	i	adlewyrchu	camau	newydd.
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Camau strategol
Cam Gweithredu 1

Ymaddasu prif ffrwd

Cynnwys ystyriaeth o effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd yng nghynlluniau busnes Llywodraeth 
Cynulliad Cymru

Canlyniadau disgwyliedig •	 Cynlluniau Ymaddasu Sector sy’n cwmpasu’r amgylchedd 
naturiol, busnes a thwristiaeth, cymunedau a seilwaith 
a gynhyrchir gan grwpiau dan arweiniad Llywodraeth 
Cynulliad Cymru sy’n gweithio ar draws strwythurau 
adrannol ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid, a fydd yn nodi:

 − canlyniadau a heriau allweddol
 − mentrau presennol
 − blaenoriaethau ar gyfer ymaddasu yn y dyfodol.

•	 Dulliau integreiddio polisi sy’n galluogi asesu effeithiau’r 
newid yn yr hinsawdd ar raglenni a pholisïau’r dyfodol.

Amserlen 2010 - 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Awdurdodau lleol a byrddau gwasanaethau lleol, sector 
yr amgylchedd adeiledig, sector yr amgylchedd naturiol, 
gwasanaethau brys, y sector iechyd, y sector ynni, y sector 
dŵr, y sector trafnidiaeth, y sector bwyd, y sector busnes, 
y trydydd sector

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cam Gweithredu 2

Sail y dystiolaeth

Asesu’r risgiau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig 
â’r newid yn yr hinsawdd trwy gymryd rhan yn 
rhaglenni ymchwil y DU

Canlyniadau disgwyliedig •	 Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU.
•	 Asesiad Economaidd Ymaddasu y DU.
•	 Blaenoriaethu’r	polisi	ymaddasu,	nodi’r	meysydd	lle	mae	

gweithredu’n fwyaf manteisiol.
•	 Amcangyfrif “pris” addasiadau, rhoi asesiad o gost 

gyffredinol addasiadau ar gyfer y DU, ynghyd â’r 
manteision a ddaw yn sgil yr addasiadau.

Amserlen 2010 - 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Pob sector

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Adran yr Amgylchedd,  
Bwyd	a	Materion	Gwledig	(DEFRA),	Gweinyddiaethau	
Datganoledig eraill
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Cam Gweithredu 3

Ymaddasu prif ffrwd

Integreiddio asesiadau o’r risgiau a’r cyfleoedd 
sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd i bob corff 
cyhoeddus yng Nghymru a datblygu cynlluniau 
ymaddasu 

Canlyniadau disgwyliedig •	 Gweithredu	elfennau	ymaddasu	Deddf	Newid	Hinsawdd	
2008 trwy ddatblygu dull seiliedig ar feini prawf o nodi’r 
awdurdodau adrodd a ddylai gael blaenoriaeth.

•	 Canllawiau Statudol ar gyfer awdurdodau adrodd ar 
asesu’r risgiau sy’n codi o’r newid yn yr hinsawdd a 
datblygu rhaglenni ar gyfer ymaddasu.

•	 Ymwybyddiaeth gynyddol o ymaddasu ymysg cyrff 
cyhoeddus ac ymgymerwyr statudol.

•	 Awdurdodau adrodd â mwy o allu ymaddasu.

Amserlen 2010 - 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Cyrff cyhoeddus ac ymgymerwyr statudol

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau adrodd

Cam Gweithredu 4

Sail y dystiolaeth

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Gweithio	gyda	Llywodraeth	y	DU	a	rhanddeiliaid	
perthnasol i sicrhau mwy o ymwybyddiaeth 
a dealltwriaeth o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd 
ledled y DU

Canlyniadau disgwyliedig •	 Cyfrannu at Raglen Effeithiau Hinsawdd y DU (UKCIP).
•	 Amrywiaeth o ddulliau i helpu rhanddeiliaid i ddeall 

effeithiau posibl y newid yn yr hinsawdd.
•	 Cyfres o sefyllfaoedd sy’n dangos sut gall ein hinsawdd 

newid yn lleol ac yn genedlaethol.
•	 Cyngor ar ymaddasu ac enghreifftiau o arferion da ar gael 

i randdeiliaid.

Amserlen Ar waith

Rhanddeiliaid perthnasol Llywodraeth Cynulliad Cymru, yr holl randdeiliaid sy’n 
darparu gwasanaethau cyhoeddus strategol, yn cynllunio ar 
gyfer datblygu economaidd a chymdeithasol ac yn gwarchod 
yr amgylchedd naturiol yng Nghymru

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth	Cynulliad	Cymru,	Defra,	Gweinyddiaethau	
Datganoledig eraill, UKCIP
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Cam 5

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Adnodd wedi’i dargedu i gefnogi’r broses o weithredu 
elfennau ymaddasu’r Strategaeth ar y Newid yn yr 
Hinsawdd a gwaith ymaddasu ehangach

Canlyniadau disgwyliedig •	 Mwy o rannu gwybodaeth am gamau ymaddasu, 
yn cynnwys rhagor o astudiaethau achos.

•	 Sgiliau gwell a mwy o allu i seilio penderfyniadau 
ar ymaddasu ar wybodaeth.

Amserlen Ar waith

Rhanddeiliaid perthnasol Pob sector

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, UKCIP

Amgylchedd Naturiol
Cam Gweithredu 6

Sail y dystiolaeth

Ymaddasu prif ffrwd

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Parhau i ddatblygu dealltwriaeth o effeithiau’r 
newid yn yr hinsawdd ar fioamrywiaeth a gweithio 
i fynd i’r afael â nhw

Canlyniadau disgwyliedig •	 Cymorth i brosiectau sy’n canfod ac yn monitro 
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar fioamrywiaeth.

•	 Enghreifftiau o arfer gorau ym maes ymaddasu 
bioamrywiaeth yng Nghymru.

•	 Fframwaith Amgylchedd Naturiol fel sail i raglen o fesurau 
a argymhellwyd i gynyddu gallu gwrthsefyll a gallu 
ymaddasu yr amgylchedd naturiol.

•	 Nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer adfer a 
chreu cynefinoedd.

•	 Cymorth i brosiectau sy’n dangos bod egwyddorion 
ymaddasu yn cael eu gweithredu ar safleoedd cadwraeth.

•	 Nodi plâu newydd, heintiau anifeiliaid, pysgod a 
phlanhigion newydd, yn ogystal â dewisiadau ar gyfer 
atal a rheoli, yn cynnwys cofrestr risg o rywogaethau 
goresgynnol sy’n effeithio ar gynefinoedd dŵr croyw, 
morol a daearol.

•	 Gwell	dealltwriaeth	o	oblygiadau	ehangach	effeithiau’r	
newid yn yr hinsawdd trwy ddefnydd cynyddol o 
Ragolygon Hinsawdd y DU, digwyddiadau hyfforddi, 
a datblygu prosiectau ymaddasu peilot ac astudiaethau 
achos.
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Cam Gweithredu 6 (parhad)
Amserlen Llunio cofrestr risg yn 2011 

Cwblhau enghreifftiau o arfer gorau yn derfynol yn 2011 
Pob un arall ar waith

Rhanddeiliaid perthnasol Sefydliadau gwarchod natur, rheolwyr tir, Cyngor Ymchwil 
yr Amgylchedd Naturiol, sefydliadau sy’n aelodau 
o Cyswllt Amgylchedd Cymru, tyfwyr, allforwyr, 
mewnforwyr, cyfanwerthwyr a masnachwyr manwerthu, 
Cymdeithas Cynhyrchwyr Dyframaethu Cymru, 
Arolygiaeth	Iechyd	Pysgod,	Canolfan	Gwyddorau’r	
Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (CEFAS), 
Yr Asiantaeth Labordai Milfeddygol, milfeddygon preifat

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth	Cynulliad	Cymru,	Cyngor	Cefn	Gwlad	
Cymru, DEFRA, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, 
Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Canolfan Cymru ar gyfer 
Ymchwil i’r Amgylchedd, Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd 
Naturiol, Panel Dadansoddi Risg Rhywogaethau Anfrodorol, 
Partneriaethau	Bioamrywiaeth	Cymru,	Rhaglen	Effeithiau	
Hinsawdd y DU

Cam Gweithredu 7

Sail y dystiolaeth

Ymaddasu prif ffrwd

Sicrhau bod cynllunio gofodol morol, y gwaith o’i 
weithredu a’i fonitro, yn ystyried effeithiau’r newid 
yn yr hinsawdd ar ecosystemau a rhywogaethau 
morol ac arfordirol 

Canlyniadau disgwyliedig •	 Datganiad Polisi Morol ar gyfer y DU gyfan sy’n nodi’r 
fframwaith polisi cyffredinol ar gyfer moroedd y DU, 
gan ein galluogi i reoli anghenion amgylcheddol, 
cymdeithasol ac economaidd gyda’n gilydd.

•	 Cynllun(iau)	Morol	penodol	i	Gymru	sy’n	nodi’r	
fframwaith polisi manwl ar gyfer helpu’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau i gyflawni datblygiadau cynaliadwy ym 
moroedd Cymru.

•	 Cymorth	i’r	Bartneriaeth	Effeithiau	Newid	Hinsawdd	Forol.

Amserlen Datganiad Polisi erbyn 2011 
Cynllun(iau) Morol cyntaf ar gyfer Cymru o 2012/13

Rhanddeiliaid perthnasol Holl ddefnyddwyr y môr

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru gyda chymorth gan gyrff 
statudol	eraill,	yn	cynnwys	Cyngor	Cefn	Gwlad	Cymru	
ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Defra
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Cam Gweithredu 8

Ymaddasu prif ffrwd

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Cefnogi ac annog rheolwyr tir i ymaddasu 
i effeithiau’r newid yn yr  hinsawdd

Canlyniadau disgwyliedig •	 Rheoli dŵr yn well, lleihau perygl llifogydd, a gwella 
bioamrywiaeth ar dir amaethyddol trwy elfennau 
ymaddasu	Glastir	(Cynllun	Newydd	i	Gymru	ar	gyfer	
Rheoli	Tir	yn	Gynaliadwy)	a	Chynllun	Lleihau	Carbon	
Amaethyddol (ACRES) (yn amodol ar gymeradwyaeth 
y Comisiwn Ewropeaidd).

•	 Rheolwyr Tir sy’n fwy gwybodus ac wedi cael hyfforddiant 
ar effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a’r posibiliadau 
ar gyfer ymaddasu diolch i drosglwyddo gwybodaeth 
(e.e. Diwrnodau Agored, taflenni ffeithiau), cyngor a 
datblygu sgiliau.

Amserlen Cyfathrebu	ac	allgymorth	ar	waith;	bydd	y	cynllun	Glastir	
ar waith o 1 Ionawr 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Busnesau	ffermio	a	choedwigaeth

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, contractwyr Cyswllt Ffermio

Cam 9

Ymaddasu prif ffrwd

Gwella	gallu	coetiroedd	i	wrthsefyll	y	newid	yn	
yr hinsawdd

Canlyniadau disgwyliedig •	 Gweithredu	strategaeth	Coetiroedd	i	Gymru,	yn	arwain	
at dyfu amrywiaeth ehangach o rywogaethau a llai o 
ddibyniaeth ar gwympo ardaloedd cyfan o goed.

•	 Canllawiau i reolwyr coetiroedd.
•	 Manteision i wasanaethau ecosystem.

Amserlen Canllawiau 2010 
Gweithredu	trwy	ddefnyddio	ecosystemau	coetiroedd	dros	
y 50 mlynedd nesaf

Rhanddeiliaid perthnasol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, perchnogion a rheolwyr 
coetiroedd eraill, planhigfeydd coed, y diwydiant coed

Pwy fydd yn cyflawni hyn Perchnogion coetiroedd (yn cynnwys Llywodraeth Cynulliad 
Cymru	trwy	Gomisiwn	Coedwigaeth	Cymru),	perchnogion	
coetiroedd cyhoeddus eraill, y sector preifat
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Seilwaith
Cam Gweithredu 10

Ymaddasu prif ffrwd

Cymorth i ystyried effeithiau’r newid yn yr hinsawdd 
wrth ddatblygu ac adfywio seilwaith cynaliadwy

Canlyniadau disgwyliedig •	 Canllawiau	‘Creu	Mannau	Cynaliadwy	Gyda’n	Gilydd’.
•	 Y sector cyhoeddus yn integreiddio cynlluniau ymaddasu 

a dulliau rheoli risg, gan ddylanwadu ar adfywio a datblygu.
•	 Yr holl waith datblygu eiddo, adfywio a seilwaith a noddir 

gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn ymgorffori mesurau 
ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd fel rhan o’i ddull 
datblygu cynaliadwy.

•	 Cynnwys ymaddasu yn y cynlluniau ar gyfer Cynllun 
Seilwaith	Strategol	i	Gymru,	sy’n	adeiladu	ar	Gynllun	
Gofodol	Cymru.

Amserlen Canllawiau yn 2010 
Y gweddill yn barhaus

Rhanddeiliaid perthnasol Llywodraeth Cynulliad Cymru, datblygwyr a’u cynghorwyr

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cam Gweithredu 11

Ymaddasu prif ffrwd

Cyhoeddi a gweithredu strategaethau sy’n mynd 
i’r afael â rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol

Canlyniadau disgwyliedig •	 Strategaeth	Genedlaethol	ar	gyfer	Rheoli	Risg	Llifogydd	
ac Erydu Arfordirol.

•	 Strategaethau Rheoli Risg Llifogydd Lleol.

Amserlen Cyhoeddi	Strategaeth	Genedlaethol	yn	2010 
Cyhoeddi Strategaethau Lleol yn 2011

Rhanddeiliaid perthnasol Awdurdodau Rheoli Risg Llifogydd 

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Prif Awdurdodau Llifogydd 
Lleol (awdurdodau lleol)
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Cam Gweithredu 12

Ymaddasu prif ffrwd

Cynorthwyo	grwpiau	ardal	Cynllun	Gofodol	Cymru	
i ystyried effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar eu 
hardal nhw

Canlyniadau disgwyliedig •	 Prosiectau dan fframweithiau cyflenwi cyfredol yn 
wybodus ynglŷn ag ymaddasu.

•	 Digwyddiadau	hyfforddiant	sy’n	helpu	Grwpiau	Ardal	
Cynllun	Gofodol	Cymru	i	ddeall	yr	effeithiau	y	mae’r	newid	
yn yr hinsawdd yn debygol o’u cael ar eu hardal nhw.

•	 Grwpiau	Ardal	yn	ymwybodol	o	ddatblygiadau	newydd	
yn y maes hwn.

•	 Adolygiad nesaf y Strategaethau Ardal ac adolygiadau 
Cynllun	Gofodol	Cymru	y	dyfodol	yn	wybodus	ynglŷn	
ag ymaddasu.

•	 Ymwybyddiaeth gynyddol o effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd a gweithredu mesurau ymaddasu yn ehangach.

Amserlen 2010 - 2012
Rhanddeiliaid perthnasol Grwpiau	Ardal	Cynllun	Gofodol	Cymru
Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru gyda chymorth Rhaglen 

Effeithiau Hinsawdd y DU

Cam Gweithredu 13

Ymaddasu prif ffrwd

Gwella	gallu’r	seilwaith	dŵr	i	wrthsefyll	effeithiau’r	
newid yn yr hinsawdd

Canlyniadau disgwyliedig •	 Gwella	perfformiad	gollyngiadau.
•	 Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr a Chynlluniau Sychder 

sy’n ystyried effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.
•	 Cyhoeddi	Safonau	Cenedlaethol	y	DU	ar	Gynllunio	

Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SUDS):
 − dull mwy cynaliadwy o ddraenio ar gyfer 

datblygiadau newydd
 − rheoli dŵr wyneb yn well gan arwain at leihau perygl 

llifogydd mewn datblygiadau newydd
 − lleihau effaith dŵr ffo ar ansawdd dŵr
 − gwella amwynder a bioamrywiaeth mewn 

datblygiadau newydd.
Amserlen Perfformiad parhaus  

Cynlluniau erbyn diwedd 2010  
Safonau SUDS 2010 - 2011

Rhanddeiliaid perthnasol Y	Swyddfa	Gwasanaethau	Dŵr	(Ofwat),	Asiantaeth	
yr Amgylchedd Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
y diwydiant adeiladu, datblygwyr eiddo, awdurdodau lleol, 
cwmnïau ac ymgynghorwyr dŵr 

Pwy fydd yn cyflawni hyn Dŵr Cymru, Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, Dŵr Hafren Trent, Defra, 
Llywodraeth Cynulliad Cymru
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Cam Gweithredu 14

Ymaddasu prif ffrwd

Nodi cyfleoedd i gefnogi ymaddasu yn yr 
amgylchedd adeiledig  

Canlyniad disgwyliedig •	 Datblygu’r Rheoliadau Adeiladu Cymru (Rhannau F ac L) 
cyntaf ar gyfer ymgynghori sy’n mynd i’r afael ag awyru 
a pherfformiad ynni.

Amserlen Erbyn diwedd 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Y diwydiant adeiladu a chyrff proffesiynol, perchnogion tai, 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cam Gweithredu 15

Ymaddasu prif ffrwd

Adolygu gallu’r seilwaith trafnidiaeth i wrthsefyll 
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a datblygu 
rhaglen i fynd i’r afael â’r risgiau

Canlyniadau disgwyliedig •	 Adolygiad o allu’r seilwaith traffyrdd a chefnffyrdd i 
wrthsefyll yr effeithiau.

•	 Gwell	dealltwriaeth	o’r	perygl	i	rwydwaith	ffyrdd	Cymru	
yn sgil effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

•	 Strategaeth ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd ar 
gyfer trafnidiaeth - gweledigaeth o sut mae angen i’n 
rhwydweithiau trafnidiaeth newid er mwyn addasu 
i ganlyniadau’r newid yn yr hinsawdd.

Amserlen Erbyn 2011

Rhanddeiliaid perthnasol Sector Trafnidiaeth

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cam Gweithredu 16

Ymaddasu prif ffrwd

Adolygu Cynlluniau Rheoli Traethlinau

Canlyniadau disgwyliedig •	 Nodi polisïau rheoli risg cynaliadwy ar gyfer pob rhan 
o arfordir Cymru.

•	 Gwell	cynllunio	strategol	ar	gyfer	rheoli	risg	arfordirol.

Amserlen Erbyn Mawrth 2011

Rhanddeiliaid perthnasol Cymunedau arfordirol

Pwy fydd yn cyflawni hyn Grwpiau	Arfordirol	(awdurdodau	lleol	morol,	Cyngor	Cefn	
Gwlad	Cymru,	Asiantaeth	yr	Amgylchedd	a	chyrff	eraill	gyda	
diddordeb/perchnogaeth arfordirol sylweddol)
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Cam Gweithredu 17

Sail y dystiolaeth

Archwilio canlyniadau’r newid yn yr hinsawdd ar 
gyfer yr amgylchedd hanesyddol

Canlyniadau disgwyliedig •	 Adroddiad cwmpasu i asesu data presennol.
•	 Nodi bylchau yn ein dealltwriaeth.
•	 Cynllun gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r bylchau hyn.
•	 Mynediad at wybodaeth ar effeithiau’r newid yn yr 

hinsawdd ar yr amgylchedd hanesyddol.
•	 Gwell	dealltwriaeth	o	ganlyniadau’r	newid	yn	yr	hinsawdd	

ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol.
•	 Nodi blaenoriaethau ar gyfer gweithredu mesurau 

ymaddasu yn yr amgylchedd hanesyddol.

Amserlen Cyflwyno	adroddiad	cwmpasu	i	Grŵp	yr	Amgylchedd	
Hanesyddol Chwefror 2011  
Datblygu strategaeth a blaenoriaethau drafft i’w gweithredu 
erbyn diwedd 2011

Rhanddeiliaid perthnasol Cadw,	Yr	Ymddiriedolaeth	Genedlaethol,	Comisiwn	Brenhinol	
Henebion	Cymru,	Cyngor	Cefn	Gwlad	Cymru

Pwy fydd yn cyflawni hyn Grŵp	yr	Amgylchedd	Hanesyddol	(Is-grŵp	y	Newid	yn	
yr Hinsawdd)

Cymunedau
Cam Gweithredu 18

Ymaddasu prif ffrwd

Cynnwys ymaddasu ym mhrosesau gweithredol 
awdurdodau lleol

Canlyniadau disgwyliedig •	 Awdurdodau lleol yn asesu’r risgiau a’r cyfleoedd sy’n codi 
yn sgil y newid yn yr hinsawdd.

•	 Awdurdodau lleol yn gallu gwrthsefyll effeithiau’n well 
ac â mwy o allu’n gyffredinol.

•	 Model ymaddasu ar gyfer awdurdodau lleol yn seiliedig ar 
ganlyniadau’r prosiect ‘Newid Hinsawdd / Newid Lleoedd’.  

Amserlen Ar waith

Rhanddeiliaid perthnasol Awdurdodau lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru, partneriaid y prosiect ‘Newid Hinsawdd / 
Newid Lleoedd’, awdurdodau lleol
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Cam Gweithredu 19a

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Rhoi gwybod i sefydliadau cymunedol a thrydydd 
sector am effeithiau a chanlyniadau’r newid yn 
yr hinsawdd

Canlyniad disgwyliedig •	 Grwpiau	cymunedol	a	thrydydd	sector	yn	fwy	gwybodus	
ac yn fwy medrus i arwain gweithredu cymunedol 
ar ymaddasu.

Amserlen 2010 - 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Cyngor	Gweithredu	Gwirfoddol	Cymru,	Cynghorwyr	
Cymuned, Cynnal Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni,	Yr	Ymddiriedolaeth	Garbon,	Amgylchedd	Cymru,	
Partneriaethau	Cymunedau	yn	Gyntaf,	Cynghrair	Mentrau	
Cymdeithasol Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, 
grwpiau ffydd, cynghorau tref a chymuned

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cynnal Cymru (o 2011) trwy 
Rwydweithiau	Newid	Hinsawdd	Gymunedol	a	digwyddiadau	
rhanddeiliaid eraill

Cam Gweithredu 19b

Sail y dystiolaeth

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Cefnogi a galluogi prosiectau cymunedol a thrydydd 
sector sy’n helpu eu cymunedau i ymaddasu i’r 
newid yn yr hinsawdd

Canlyniadau disgwyliedig •	 Prosiectau cymunedol sydd ag astudiaethau achos y 
gallant ddysgu oddi wrthynt.

•	 Cymunedau’n cael cyfle i rannu profiadau a dysgu oddi 
wrth eraill.

Amserlen 2010 - 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Cyngor	Gweithredu	Gwirfoddol	Cymru,	Cynghorwyr	
Cymuned, Cynnal Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni,	Yr	Ymddiriedolaeth	Garbon,	Amgylchedd	Cymru,	
Partneriaethau	Cymunedau	yn	Gyntaf,	Cynghrair	Mentrau	
Cymdeithasol Cymru , Canolfan Cydweithredol Cymru, 
grwpiau ffydd, cynghorau tref a chymuned 

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru
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Cam Gweithredu 19c

Sail y dystiolaeth

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Cynorthwyo sefydliadau cydraddoldeb a hawliau 
dynol i nodi a deall goblygiadau cyfiawnder 
cymdeithasol ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd

Canlyniad disgwyliedig •	 O leiaf ddau sefydliad trydydd sector yn gwella eu 
dealltwriaeth o sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn 
effeithio ar eu gwaith ac yn datblygu dull o fynd i’r afael 
â’r materion y gall eraill ddysgu oddi wrthynt.

Amserlen 2010 - 2011

Rhanddeiliaid perthnasol Cyngor	Gweithredu	Gwirfoddol	Cymru,	Cynghrair	
Cydraddoldebau a Hawliau Dynol

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cam Gweithredu 20

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Codi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd

Canlyniadau disgwyliedig •	 Nodi cymunedau mewn perygl - deall eu demograffeg 
a nodi’r ffyrdd priodol o gyflwyno’r neges.

•	 Gweithredu	fframwaith	i	gydgysylltu’r	camau	gweithredu.
•	 Comisiynu prosiectau peilot.
•	 Datblygu casgliad o fentrau codi ymwybyddiaeth 

i’w defnyddio gan randdeiliaid.

Amserlen Ymgynghoriad	sy’n	mynd	i’r	afael	â	‘Chynllun	Gweithredu	
Codi Ymwybyddiaeth’ haf 2010  
Y	Cynllun	Gweithredu	i’w	adolygu’n	rheolaidd

Rhanddeiliaid perthnasol Cymunedau mewn perygl o lifogydd

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru,	Gwasanaeth	Iechyd	Cyhoeddus	Cenedlaethol	Cymru,	
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
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Cam Gweithredu 21 Datblygu Partneriaeth Newid Hinsawdd gyda Mbale, 
Uganda a rheoli’r gwaith o gyflawni’r canlyniadau 
y cytunwyd arnynt

Canlyniadau disgwyliedig •	 Datblygu Cynllun Hinsawdd Tiriogaethol Integredig yn 
Mbale, gydag arian rhyngwladol a godir i gyflawni’r 
cynllun.

•	 Plannu miliwn o goed yn Mbale.
•	 Gwell	dealltwriaeth	yng	Nghymru	o	effaith	gyfredol	

y newid yn yr hinsawdd ar y gwledydd datblygol.
•	 Ymarferwyr	o	Gymru	yn	cael	profiad	o	dechnegau	

ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd.

Amserlen 2010 - 2014

Rhanddeiliaid perthnasol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Mbale, Ardaloedd Manafwa 
a	Bududa,	Adran	y	DU	ar	gyfer	Datblygu	Rhyngwladol,	
Grŵp	Llywio	Prosiect	Gweithredu	Tiriogaethol	ar	y	Newid	
yn yr Hinsawdd, Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig, 
Rhwydwaith Asiantaeth yr Amgylchedd o Lywodraethau 
Rhanbarthol dros Ddatblygu Cynaliadwy (nrg4SD), 
cymdeithas sifil yn Mbale

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Ardaloedd Mbale, Rhaglen 
Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig, cymdeithas sifil Cymru 
ac Uganda

Iechyd
Cam Gweithredu 22

Ymaddasu prif ffrwd

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Gweithredu	a	phrif	ffrydio’r	Cynllun	Tywydd	
Poeth	i	Gymru	2009:	‘Fframwaith	ar	gyfer	Paratoi	
ac Ymateb’ 

Canlyniadau disgwyliedig •	 Rhybuddio asiantau iechyd, gofal cymdeithasol ac 
asiantau eraill ym maes gofal ac aelodau o’r cyhoedd 
o beryglon gwres eithafol. 

•	 Arwain a chefnogi camau cydgysylltiedig cydweithredol 
yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol mewn ymateb 
i wres eithafol ac amodau tywydd poeth.

Amserlen Ar waith 

Rhanddeiliaid perthnasol Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau lleol, gwasanaeth 
iechyd, gwasanaethau brys, y sector cyhoeddus ehangach, 
unigolion, gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru,	Gwasanaeth	Iechyd	Cyhoeddus	Cenedlaethol	Cymru
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Cam Gweithredu 23

Ymaddasu prif ffrwd

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Gweithredu	Cynllun	Gweithredu	Ymaddasu	i’r	Newid	
yn yr Hinsawdd ar gyfer Iechyd

Canlyniadau disgwyliedig •	 Codi ymwybyddiaeth o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.
•	 Parhau i ddatblygu camau ymaddasu iechyd priodol.
•	 Pob agwedd ar gynllunio a datblygu yn y gwasanaeth 

iechyd yn ystyried effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Amserlen Ar waith

Rhanddeiliaid perthnasol Llywodraeth Cynulliad Cymru, sefydliadau cynrychioladol y 
Gweithgor	ar	y	Newid	yn	yr	Hinsawdd	ac	Iechyd,	awdurdodau	
lleol, y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau brys, y sector 
cyhoeddus ehangach

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 
Asiantaeth yr Amgylchedd a chyrff eraill y sector cyhoeddus 

Busnes a thwristiaeth
Cam Gweithredu 24

Cyfathrebu ac ymgysylltu

Darparu cyngor ar ymaddasu i fusnesau 

Canlyniadau disgwyliedig •	 Darparu rhaglenni penodol sy’n galluogi cwmnïau ledled 
Cymru i gael cyngor a chymorth ar arferion busnes 
cynaliadwy a chost-effeithiol.

•	 Hyfforddiant ar gyfer cynghorwyr cymorth i fusnesau.
•	 Mwy o wybodaeth am ymaddasu ar wefannau cymorth 

i fusnesau.
•	 Busnesau’n	ymwybodol	o’r	cyfleoedd	a’r	bygythiadau	

a ddaw yn sgil y newid yn yr hinsawdd ac yn gwybod lle 
i gael cyngor pellach.

Amserlen 2010 - 2012

Rhanddeiliaid perthnasol Sector busnes, yn cynnwys mentrau cymdeithasol

Pwy fydd yn cyflawni hyn Llywodraeth Cynulliad Cymru


