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Mae’r newid yn yr hinsawdd yn cwmpasu ystod eang o newidiadau i'n hinsawdd, gan gynnwys 
y tymheredd cyfartalog a lefelau dyddodiad. Mae’n cynnwys cynhesu a "sgil-effeithiau" 
cynhesu, er enghraifft; rhewlifau’n toddi, stormydd glaw trymach, neu sychder amlach. 

Cynhesu Byd-eang yw tymheredd arwyneb cynyddol y Ddaear ac mae'n un o symptomau’r 
newid yn yr hinsawdd a achosir gan bobl sy’n broblem lawer gwaeth.

Fel y gwyddom, mae'r Ddaear wedi'i hamgylchynu gan haen denau o nwyon. Mae'r 
nwyon hyn yn cynnwys nwyon tŷ gwydr (NTG) sy’n ffurfio’n naturiol a’r rhai sy'n deillio 
o weithgarwch pobl, fel carbon deuocsid, methan, anwedd dŵr ac ocsid nitraidd.  

Wrth i ymbelydredd solar o'r haul gyrraedd y Ddaear, mae cyfran ohono'n cael ei 
amsugno gan yr NTG ac mae'r gweddill yn cael ei adlewyrchu'n ôl i'r gofod.

Beth sy'n Achosi'r Cynhesu hwn?

Beth yw’r Effeithiau?

Mae llawer o effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol i gynhesu byd-eang a’r newid yn yr hinsawdd.  

Figure i: Climate Change Impacts

Source: Lancet Commission
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Cefndir

Nodau'r Cynllun

Mae Cynllun Rheoli Carbon 2018-22 y Cyngor a oedd yn canolbwyntio ar allyriadau carbon o 
gwmpasiad 1 a 2 eisoes wedi dechrau taith y Cyngor tuag at sero-net.  Mae lleihau allyriadau 
carbon wedi rhagori ar y targedau a nodwyd yn ein cynllun rheoli carbon, sydd wedi arwain 
at ostyngiad o 29% o gymharu â'r flwyddyn waelodlin a osodwyd i ddechrau fel 2017/2018.

Ym mis Tachwedd 2021, cynigiodd y Cyngor gynnig gwleidyddol 
a datgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol.  

Dyma grynodeb o Gynllun Newid yn yr Hinsawdd Cyngor Dinas Casnewydd sy'n 
nodi'r hyn y mae angen i ni ei wneud fel cyngor dros y pum mlynedd nesaf er mwyn: 

• Fod yn sefydliad carbon sero-net erbyn 2030.  

• Adolygu'r gwasanaethau a ddarperir gennym i sicrhau eu bod yn cefnogi 
taith y ddinas i fod yn sero-net ac addasu i newid yn yr hinsawdd.

Cynllun Rheoli Carbon

Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol
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Gweledigaeth 2030

Blaenoriaethau

Bydd yr argyfwng hinsawdd a natur wrth wraidd ein holl waith.  Yn 
ein penderfyniadau, byddwn yn cymryd camau cadarnhaol i leihau 
effeithiau hinsawdd ac ecolegol.  Byddwn yn arwain drwy esiampl ac 
yn grymuso ein partneriaid, cymunedau ac unigolion i fynd i'r afael â'r 
argyfwng hinsawdd a blaenoriaethu atebion sy’n seiliedig ar natur.

1. Ymddygiad a Modelau Rôl 

Our elected members and workforce will 
be encouraged and supported to consider 
their individual contribution to becoming 
net zero carbon by 2030, and leaders will 
role model the Council’s expectations.

2. Perfformiad a Llywodraethu 

Bydd ein swyddogaethau democrataidd 
a chorfforaethol yn ymrwymedig i fod 
yn ddi-garbon net erbyn 2030, a bydd 
ein penderfyniadau, ein fframwaith 
llywodraethu a'n monitro perfformiad yn 
ceisio adlewyrchu'r ymrwymiad hwn.

Thema 1 

Diwylliant ac arweinyddiaeth sefydliadol 

Er mwyn cyflawni ar hyn, mae chwe thema gyflawni wedi'u nodi'n.

Themâu Cyflawni Allweddol

3. Hyrwyddo ac Ymgysylltu

Rhoi cyhoeddusrwydd i gynnydd a 
chyflawniadau i ymgorffori dyheadau i 
fod yn garbon sero-net erbyn 2030.

4. Ymrwymiad Ariannol

Cynllunio ar gyfer effeithiau ariannol newid 
yn yr hinsawdd, a sicrhau bod ein cynllunio 
ariannol tymor canolig i hirdymor yn 
cyfrannu at gyflawni ymrwymiad y Cyngor 
i leihau allyriadau carbon os yn bosib.
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Thema 2

Ein Hadeiladau

Gweledigaeth 2030

Sicrhau ynni carbon sero-net a chefnogi’r adferiad 
natur ar draws ein hadeiladau erbyn 2030

Amcangyfrifir bod ein hallyriadau adeiladu fel Cyngor yn 15,231 tunnell o garbon 
deuocsid cyfwerth (tCO2e) sy'n cyfateb i 18.6% o'n hallyriadau cyffredinol.  

Mae hyn yn cynnwys yr allyriadau o danwydd ar gyfer gwresogi, trydan a gwres ardal.

1. Adeiladau Newydd y Cyngor

Pob adeilad newydd i fod yn garbon sero-net.

2. Ôl-ffitio Adeiladau

Ôl-ffitio dwfn gyda'r nod o greu 
adeiladau ynni carbon sero-net.

3. Gwres Adnewyddadwy 

Gweithredu gwres adnewyddadwy 
mewn adeiladau newydd.

4. Nwy Naturiol

Ymrwymiad i leihau’n sylweddol neu ddileu 
gwres nwy naturiol yn yr adeiladau i gyd.

5. Rhesymoli Adeiladau

Archwilio asedau’r presennol i ddeall eu 
heffaith carbon hirdymor gyda'r nod 
o’u defnyddio'n well yn strategol.

Blaenoriaethau
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Blaenoriaethau

1. Ecosystem Wydn

Rheoli a gwella iechyd a gwydnwch 
safleoedd ecolegol sensitif drwy 
gynyddu, adfer a chysylltu cynefinoedd 
a bywyd gwyllt yn gynaliadwy.

2. Coed a Choetir

Gwella iechyd pobl, ansawdd yr 
amgylchedd, lleihau a dal carbon 
drwy reoli a chynyddu coed a choetir 
Casnewydd yn gynaliadwy.

3. Mannau Gwyrdd Trefol

Cynyddu seilwaith gwyrdd y tir cyhoeddus 
dinesig i leihau anghydraddoldebau 
amgylcheddol, er buddion lluosog 
adferiad natur, iechyd a lles pobl, 
addasu'r hinsawdd, lliniaru llifogydd, 
lleihau carbon a darparu aer glân.

4. Tir ar Brydles y Cyngor

Cefnogi adferiad natur a lleihau 
allyriadau carbon o dir fferm y 
mae’r Cyngor yn berchen arno ac 
unrhyw dir arall sydd ar brydles.

Thema 3

Ein Tir
Land useBuildingsProcurement Mobility & Transport

Gweledigaeth 2030

Dinas sy'n rheoli ac yn cynyddu ei hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, 
gan ddiogelu, cyfoethogi, gwella a chysylltu'r amgylchedd naturiol 
mewn modd carbon niwtral a chyfrifol o ran yr hinsawdd.

Amcangyfrifir bod tir a choetir y Cyngor yn creu storfa garbon 
fiolegol o 1,041 CO2e sy'n cyfateb i wrthbwysiad o -1.3%.
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Gweledigaeth 2030

Dinas sy’n cynnig dewisiadau teithio iach a chynaliadwy i bobl.

Amcangyfrifir bod ein hallyriadau trafnidiaeth fel Cyngor yn 5,603 tCO2e sy'n cyfateb i 
6.9% o'n hallyriadau cyffredinol.  Mae hyn yn cynnwys yr allyriadau o’n cerbydau peiriannau 
a fflyd, sut mae ein staff yn teithio i'r gwaith ac yn ystod eu diwrnod gwaith.

Mae gennym hefyd rôl ehangach i'w chwarae wrth weithio gyda'n partneriaid ledled 
y ddinas i gynllunio a darparu rhwydwaith trafnidiaeth integredig, aml, carbon 
isel a hygyrch sy'n fforddiadwy, yn unol â’r hierarchaeth teithio cynaliadwy.

Thema 4

Trafnidiaeth a Symudedd

Blaenoriaethau

1.  Milltiroedd Busnes (Llwyd) 
a Chymudo Staff 

Lleihau allyriadau carbon gan gymudo 
gweithwyr a milltiroedd llwyd, drwy 
annog gweithio ystwyth, teithio llesol 
a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus 
a cherbydau allyriadau isel iawn.

2. Fflyd 

Lleihau allyriadau carbon y Cyngor drwy 
symud i fflyd cerbydau allyriadau isel iawn.

3. Rhwydwaith Trafnidiaeth

Rheoli'r rhwydwaith trafnidiaeth 
i alluogi pobl i deithio mewn 
ffordd fwy cynaliadwy.

4.  Cynllunio Defnydd Tir a Chreu lleoeddg 

Sicrhau bod opsiynau trafnidiaeth 
gynaliadwy ar gael o'r cychwyn cyntaf 
ym mhob datblygiad newydd, gan 
gynnwys cerdded, beicio, trafnidiaeth 
gyhoeddus a seilwaith gwefru trydan.

5. Teithio Llesol 

Lleihau allyriadau carbon 
drwy annog teithio llesol 
ar draws y ddinas

6. Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Annog y defnydd o drafnidiaeth 
gyhoeddus yn hytrach 
na’r defnydd o geir.

7. Seilwaith Pwyntiau Gwefru 

Cynyddu capasiti gwefru 
ar draws y ddinas.

8. Ysgolion

Lleihau allyriadau carbon o 
deithio o'r cartref i'r ysgol.

9. Tacsis 

Gweithredu polisïau i 
gefnogi'r symudiad i fflyd 
tacsis allyriadau isel. 
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Gweledigaeth 2030

Bydd caffael cynaliadwy wrth wraidd y gwaith o sicrhau bod ein contractau 
allanol yn effeithio cyn lleied â phosibl ar yr hinsawdd a natur ac yn 
lleihau ôl troed carbon nwyddau, gwaith a gwasanaethau a gaffaelir.

Amcangyfrifir bod yr allyriadau o'r nwyddau a'r gwasanaethau a brynwn a'n cadwyn 
gyflenwi fel Cyngor yn 55,168 tCO2e sy'n cyfateb i 67.3% o'n hallyriadau cyffredinol. 

Thema 5

Nwyddau a’r Gwasanaethau a Gaffaelwn

Blaenoriaethau

1. Mesur 

Ennill dealltwriaeth dda o'n tCO2e 
amcangyfrifedig y flwyddyn o nwyddau 
a gwasanaethau a gafaelwyd, a'i broffil 
allyriadau a'i sylfaen cyflenwyr.

2. Canllawiau, Offer a Hyfforddiant 

Datblygu canllawiau, offer a hyfforddiant 
i'r sefydliad i gefnogi staff i leihau carbon 
drwy gydol cylch bywyd prosesau caffael.

3. Partneriaeth 

Arwain drwy esiampl a gweithio 
gyda'n partneriaid caffael strategol, o’r 
sector preifat a chyhoeddus, i gysoni 
dyheadau o ran y newid yn yr hinsawdd, 
lleihau carbon a’r economi gylchol.

4. Ymgysylltu 

Cymell cyflenwyr drwy feini prawf 
gwerthuso cymesur i chwilio'n 
rhagweithiol am gyfleoedd i leihau 
effeithiau carbon a'r hinsawdd.



Cyngor Dinas CasnewyddCyngor Dinas Casnewydd Cynllun Newid Hinsawdd Sefydliadol 2022-2027

09

Gweledigaeth 2030

Arwain drwy esiampl a chefnogi ein cymunedau a'n 
partneriaid yn rhagweithiol tuag at gamau gweithredu dros 
natur ac adfer yr hinsawdd ledled y gymdeithas.

Mae gan y Cyngor rôl ehangach i'w chwarae hefyd o ran cefnogi lliniaru ac addasu 
newid yn yr hinsawdd ledled y gymuned drwy'r gwasanaethau a ddarparwn. 

Gall sut rydym yn darparu ein gwasanaethau gefnogi taith y ddinas i 
fod yn garbon sero-net ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

Amcangyfrifir bod allyriadau o'n gwasanaethau gwastraff yn 6,908 tCO2e 
sy'n cyfateb i 8.4% o allyriadau cyffredinol ein Cyngor. Bydd lleihau 
gwastraff yn y ffordd gywir yn lleihau ôl troed carbon y ddinas.

Thema 6

Ein Rôl Ehangach

Blaenoriaethau

1. Creu lleoedd a Rheoli Adeiladu

Lleihau allyriadau carbon a chefnogi 
natur drwy ganolbwyntio ar ddatblygu 
cynaliadwy, carbon isel, dylanwadu ar ynni 
carbon isel ac adeiladu cymunedau cryf.

2. Ynni 

Nodi a gweithredu'r newidiadau 
sydd eu hangen i'r system ynni leol 
i ddatgarboneiddio gwres, trydan 
a thrafnidiaeth leol a sylweddoli 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy lleol.

3. Llifogydd 

Cynyddu gwytnwch o ran yr 
hinsawdd a lliniaru yn erbyn  llifogydd 
ledled y ddinas gan ddefnyddio 
ystod o fesurau gan gynnwys 
amddiffynfeydd llifogydd naturiol.

4. Gwastraff 

Lleihau allyriadau carbon o reoli 
gwastraff er mwyn bod yn ddinas a 
chenedl ddiwastraff erbyn 2050.   

5. Digidol

Defnyddio atebion digidol yn effeithiol 
i leihau a monitro allyriadau carbon.

6. Partneriaethau a Chymunedau

Cydweithio â phartneriaid a 
chymunedau i hyrwyddo adferiad yr 
hinsawdd a natur ledled y ddinas.




