
Mawrth 28 2021   
 

Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent – Argymhellion 

Mae 43 o 47 aelod Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent wedi bwrw eu pleidlais ynghylch yr 

argymhellion terfynol. Roedd pump argymhelliad wedi derbyn dros 80% o’r bleidlais ac wedi eu pasio 

gan y Cynulliad. Rhestrir isod yr argymhellion a’r canran o gefnogaeth a dderbyniwyd gan bob un.  

Bydd yr argymhellion yn cael eu cyflwyno i’r Cymdeithasau Tai a Grŵp Llywio Lliniaru Newid Hinsawdd 

y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a bydd ymatebion ysgrifenedig ar gael. 

Cyhoeddir adroddiad terfynol y Cynulliad yn yr wythnos a ddaw i ben ar Ebrill 18, 2021. Am wybodaeth 

bellach am waith y Cynulliad, pwyswch yma.  

Bydd Cyfieithiad Cymraeg o’r ddogfen hon ar gael yn y man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cynnalcymru.com/blaenau-gwent-climate-assembly/
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Argymhellion Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent  

Thema Argymhellion 
Derbyn 
yn gryf 

(DG) 

Derbyn 
(D) 

Niwtral 
(N) 

Gwrthod 
(G) 

Gwrthod 
yn gryf 

(GG) 
%  

cefnogi 

Trafnidiaeth 

Sefydlu system drafnidiaeth fforddiadwy ac 
integredig ar y ffyrdd a’r rheilffyrdd ym Mlaenau 
Gwent –  
  
System o docynnau sengl sy’n cysylltu’r cynlluniau 
bws, rheilffordd a beicio - cynwysoldeb o ran 
prynu tocynnau (papur neu ddigidol). 
 
Bod y cyfleusterau yn hygyrch drwy gydol yr 
amser ac wedi’u goleuo, eu gwarchod gan Deledu 
Cylch Cyfyng a’u cynnal a chadw mewn cyflwr da. 

63 28 5 0 5 91 

Trafnidiaeth  

Sefydlu a gwella seilwaith diogel ar gyfer 
cerddwyr a beicwyr, at ddibenion hamdden neu 
waith, sy’n hawdd ei gynnal a chadw ac yn 
darparu mynediad at y rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus. Bydd yn cynnwys goleuo a Theledu 
Cylch Cyfyng a lle i storio beiciau. 

53 35 5 5 2 88 

Ôl-osod Tai 

Hyfforddi crefftwyr lleol a chreu cymwysterau a 
gwella sgiliau busnesau lleol, gan gynnwys y 
colegau addysg bellach a phrifysgolion lleol. 
Diogelu hyn a chynnig y cyrsiau cywir a fydd yn eu 
galluogi i wneud yr holl waith ym maes adeiladu 
gwyrdd.  

62 24 7 5 2 86 

Mannau 
gwyrdd a 
natur 

Sefydlu rhaglen cadw coetiroedd a choedwigo 
Blaenau Gwent, gan ddefnyddio’r goeden iawn yn 
y lle iawn am y rheswm cywir, cynyddu’r 
cyfleoedd am swyddi, bioamrywiaeth a chysylltu 
coetiroedd. 
 
Sicrhau bod y sgiliau iawn ar gael fel ein bod yn 
gallu creu swyddi gwyrdd e.e. melinau llifio a thai 
ffrâm pren.  

63 23 9 5 0 86 

Tai newydd 

Sicrhau bod yr holl dai newydd yn cal eu 
hadeiladu gan ddefnyddio’r technolegau 
cynaliadwy diweddaraf (e. e.. Glanffrwd 
development fel templed), cyflogi adeiladwyr lleol 
a darparu amrywiaeth o fathau o dai sy’n addas ar 
gyfer pawb, o bobl digartref/ person sengl hyd at 
deuluoedd mawr.  

44 37 12 0 7 81 
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Ni basiwyd yr argymhellion canlynol gan y Cynulliad, ond roeddent wedi derbyn 

cefnogaeth uchel (70 -79% o’r bleidlais) 

Thema Argymhellion 

Derbyn 
yn gryf 

(DG) 
Derbyn 

(D) 
Niwtral 

(N) 
Gwrthod 

(G) 

Gwrthod 
yn gryf 

(GG) %  cefnogi 

Tai newydd 

Blaenoriaethu safleoedd tir llwyd dros y llain 
las ar gyfer tai newydd, a sicrhau bod mannau 
gwyrdd yn cael eu creu yn y datblygiadau 
newydd.  

53 26 14 7 0 79 

 
Gwastraff 
ac Ailgylchu 

Sefydlu hybiau atgyweirio er mwyn ail-
ddefnyddio/ addasu at ddibenion 
gwahanol/uwchgylchu eitemau. 

53 26 5 12 5 79 

Mannau 
gwyrdd a 
natur 

Creu rolau i’r gymuned i gydgysylltu, trin y tir a 
chefnogi’r defnydd o fannau gwyrdd 
(rhandiroedd, coetiroedd a mannau gwyrdd 
trefol) er budd yr holl genedlaethau a chreu’r 
ymdeimlad o berchnogaeth cymunedol. 
Cefnogi cymunedau mewn gweithgareddau 
gan gynnwys tyfu bwyd, hamdden, 
bioamrywiaeth, presgripsiynu gwyrdd, 
cynllunio mannau gwyrdd ac estheteg (e.e. 
Blaenau Gwent in Bloom /Blaenau Gwent yn 
Blodeuo) 

53 23 16 5 2 76 

Mannau 
gwyrdd a 
natur 

Datblygu rhaglen ynni gwyrdd a berchnogir gan 
y gymuned/ a berchnogir yn rhannol e.e. 
ffermydd solar, ferrmydd gwynt neu drydan 
dŵr. Bydd hyn yn cael ei gefnogi gan fondiau 
gwyrdd. Sicrhau bod y bondiau yn hygyrch ac 
yn cynnig budd. 

40 35 9 14 2 75 

Addysg 

Gosod y nod, a chefnogi ysgolion i ddefnyddio 
cynnyrch cynaliadwy o Gymru/ Prydain a 
chynyddu’r defnydd o’r cynnyrch hwnnw dros 
amser, a chynnwys mwy o ddewis llysieuol. 

24 50 12 7 7 74 

Tlodi 
Galluogi pobl lleol a busnesau lleol i gefnogi’r 
economi sylfaenol. 

35 37 12 7 9 72 

Tlodi 
Helpu pobl gael mynediad at grantiau a 
gwybod lle mae mynd i ofyn am help er mwyn 
lleihau tlodi tanwydd.  

37 33 14 9 7 70 

Ôl-osod Tai 

Rhaid i Flaenau Gwent greu platfform 
gwybodaeth hygyrch ac ymarferol, a hysbysir 
yn dda, sydd ar gael i bawb (gwefan wedi’i 
huwchraddio, app, llinellau gwybodaeth a 
‘siopau/ hybiau a ȏl-osodwyd’ un-stop lleol) i 
ddarparu cyngor a chynnig arddangosfeydd 
ynghylch popeth gwyrdd ledled yr ardal.   

48 21 19 10 2 70 
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Argymhellion a dderbyniodd rhwng 60 - 69% o’r bleidlais 

Thema Argymhellion 

Derbyn 
yn gryf 

(DG) 
Derbyn 

(D) 
Niwtral 

(N) 
Gwrthod 

(G) 

Gwrthod 
yn gryf 

(GG) 
%  

cefnogi 

Cyfathrebu 

Datblygu Strategaeth Gyfathrebu Newid 
Hinsawdd lleol er mwyn hyrwyddo 
gweithredu newid hinsawdd yn y gymuned 
ar bob lefel erbyn 2022, a’i hadolygu yn 
flynyddol.   26 42 12 16 5 68 

Ôl-osod Tai 

Rhaid cynnal arolwg ȏl-osod o bob tŷ sydd 
yn is na chategori ‘C’ y Tystysgrif 
Perfformiad Ynni (EPC) erbyn 2023, gyda’r 
bwriad o weithredu ar y camau a 
argymhellir a dechrau ar y gwaith o fewn 12 
mis pan fod yr opsiynau ariannu yn eu lle.  49 19 19 12 2 68 

Gwastraff ac 
Ailgylchu 

Ail-osod sgipiau cymunedol – er mwyn 
ymateb yn gadarn i dipio anghyfreithlon a 
sbwriel – gosod mwy o finiau sbwriel a’u 
gwacáu yn amlach. Gosod a monitro rhagor 
o Deledu Cylch Cyfyng / mesurau manylach 
yn y mannau hynny y mae tipio 
anghyfreithlon yn digwydd yn gyson. 
Ailgyfeirio cost tipio anghyfreithlon a 
Theledu Cylch Cyfyng at sgipiau cymunedol 
ac, mewn amser, bydd y cynllun yn talu am 
ei hun. 37 28 14 14 7 65 

Gwastraff ac 
Ailgylchu 

Sefydlu gwefan gwybodaeth fanylach, 
cylchlythyr a hysbysfyrddau cymunedol er 
mwyn hyrwyddo tryloywder a rhannu 
gwybodaeth ynghylch ailgylchu a sut mae 
cael mynediad at y gwasanaethau hyn – 
byddai hyn yn codi ymwybyddiaeth er 
mwyn ymgynghori ynghylch y materion yma 
yn y dyfodol.   28 35 19 14 5 63 

Cyfathrebu 

Sefydlu Rhwydwaith Cyfathrebu Newid 
Hinsawdd i oruchwylio’r strategaeth wrth 
iddi esblygu (strategaeth draws-sector yn 
cynnwys dinasyddion a chynrychiolwyr 
ieuenctid) a rhannu’r arferion gorau a’r 
wybodaeth.  23 40 21 12 5 63 

Addysg 

Gwneud newid hinsawdd a’i effeithiau yn 
orfodol, yn rhyngweithiol (e. e. 
cystadleuthau, gwobrau) ac yn berthnasol 
i’r ardal leol yng nghwricwlwm yr ysgol.  
Dylai’r Cyngor helpu ysgolion gyda 
phrosiectau sy’n berthnasol i oedran ac 
ymgysylltiad ymarferol ieuenctid yn y 
gymuned ehangach.  36 26 19 12 7 62 
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Argymhellion a dderbyniodd llai na 60% o’r bleidlais 

Thema Argymhellion 

Derbyn 
yn gryf 

(DG) 
Derbyn 

(D) 
Niwtral 

(N) 
Gwrthod 

(G) 

Gwrthod 
yn gryf 

(GG) 
%  

cefnogi 

Tlodi 
Galluogi’r hybiau lleol i gefnogi cymuned 
hapus ac iachus.  42 16 21 16 5 58 

Addysg 

Cynnig cyrsiau byrion ar y thema newid 
hinsawdd i unigolion, busnesau lleol, 
masnachwyr a phenderfynwyr drwy’r 
sefydliadau addysgol neu gan blant 
mewn ysgolion. 31 26 26 12 5 57 

Tai Newydd 

Darparu grantiau ynni gwyrdd i bawb 
sy’n prynu tŷ newydd a darparu 
cymhellion gwyrdd ar gyfer pob eiddo 
sy’n ynni effeithlon. Mae’r Telrau ac 
Amodau yn nodi bod rhaid byw yn yr 
eiddo am 5 mlynedd; fel arall, rhaid ad-
dalu’r grant.   35 21 21 9 14 56 

Cyfathrebu 
Cyflogi Swyddog(ion) Cyfathrebu lleol 
pwrpasol i arwain y Strategaeth 
Gyfathrebu Newid Hinsawdd. 21 33 19 23 5 54 

Trafnidiaeth 

Cymell cynllun rhannu ceir trydan a leolir 
yn y gymuned (24/7) lle y gallwch naill ai 
logi car eich hun neu, gan ystyried 
diogelwch, rhannu cerbyd (system Uber).   26 7 23 19 26 33 

 

 

 

 


