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Newid hinsawdd yw'r mater mwyaf sy'n ein hwynebu. 
 
Anfonodd Dr Shah Imtiaz gerdyn Nadolig ataf unwaith a 
ddywedodd "Nid ydym yn etifeddu'r byd. Rydym yn ei fenthyg 
gan ein plant". Erbyn hyn, rydyn ni wedi cyrraedd pwynt o 
argyfwng go iawn ac mae angen inni weithredu nawr i 
ddechrau troi'r llanw os ydym o ddifrif ynghylch trosglwyddo 
planed i'n plant sy’n ffit iddynt fwy arni. 
 
Mae'n bryd symud o siarad i weithredu. Rhaid i COP 26 
sicrhau ymateb cydgysylltiedig clir i'r galw hwnnw. Fy 
ngobaith diffuant yw y bydd gwledydd yn gallu gweithio ar y 
cyd i achub ein planed a dymunaf bob llwyddiant i bawb sy'n 
cymryd rhan yn COP 26. 
 
Mae Cwm Cynon yng nghalon hen gymunedau glofaol 
Cymoedd De Cymru. Mae'n dioddef o lefelau uwch na'r 
cyfartaledd o dlodi ac afiechyd. Dyma waddol symud cyflym ac 
anghyfiawn i ffwrdd o'r diwydiannau glofaol yr adeiladwyd ein 
heconomi arnynt. Mae pobl Cwm Cynon yn gwybod yn iawn 
am yr angen i sicrhau nad yw hanes yn ailadrodd ei hun a bod 
diogelu ein planed at y dyfodol yn golygu na fydd cymunedau 
fel ein cymuned ni’n cael ei gadael ar ôl. Mae pobl Cwm Cynon 
yn barod i weld newid, ond mae angen iddyn nhw allu dweud 
eu dweud fel nad ydyn nhw dan anfantais bellach oherwydd y 
newidiadau radical sydd ar y gorwel. 
 
Dyna pam y trefnais dair sesiwn ar yr hinsawdd yng Nghwm 
Cynon, lle gwahoddwyd amrywiaeth o sefydliadau yn ogystal 
ag aelodau o'r cyhoedd, i siarad am y newid rydyn ni am ei 
weld. Roedd y trafodaethau hyn yn cynnwys: 

• Swyddi Gwyrdd 

• Trafnidiaeth Werdd 

• Ynni Gwyrdd 
 
Cafwyd niferoedd da yn y cyfarfodydd (drwy Zoom), gyda 
dros 120 o gyfranogwyr, yn cynrychioli diwydiant, awdurdodau 
lleol, y Senedd, academyddion, undebwyr llafur a sefydliadau 
gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd â 
diddordeb. Roedd yr oedrannau'n amrywio o 15 i 85.  Er mai 
dyma farn y rhai a fynychodd y cynulliadau hyn, maen nhw’n 
cynrychioli ystod eang o brofiad a gwybodaeth. 
 
Rwy’ mor ddiolchgar i holl bobl Cwm Cynon a gymerodd ran 
ac a siaradodd yn onest ac yn agored am eu hofnau a'u 
gobeithion at y dyfodol a sut y maen nhw’n teimlo y gall 
pethau newid a beth yw eu blaenoriaethau ar gyfer 
gweithredu. 
 
Y CANLYNOL YW LLAIS POBL CWM CYNON a ymunodd 
yn y sesiynau hyn ar yr hinsawdd. Dyma ein neges i 
COP 26.  



Cyn pob trafodaeth, cawson ni siaradwyr gwadd rhagorol a oedd yn rhannu gwybodaeth 
ac yn gosod y naws ar gyfer y trafodaethau a ddilynodd. Dyma fy nghrynodeb o'r hyn yr 
wyf wedi'i nodi fel rhai o'r pwyntiau allweddol yng nghyfraniadau'r siaradwyr. Rwy’n 
hynod ddiolchgar i'n holl siaradwyr gwadd. 

Siaradodd Lee Waters MS am yr angen i 
drosglwyddo o economi sy'n dibynnu ar garbon i 
economi ddi-garbon. Siaradodd am waith 
Llywodraeth Cymru a chynlluniau at y dyfodol ond rhoddodd gydnabyddiaeth bod angen mwy o 
waith. Mae angen inni roi'r gorau i adael i arian lifo allan o economi Cymru.  Mae’r Argyfwng 
Hinsawdd yn digwydd nawr, rydyn ni eisoes yn gweld hynny, fel llifogydd rheolaidd. Dywedodd yr 
Athro Calvin Jones y byddwn ni’n cystadlu â phob cymuned yn y byd am swyddi gwyrdd y dyfodol. 
Pam dylai cyflogwyr gwyrdd ddewis dod i Gwm Cynon? Mae angen seilwaith deniadol arnon ni fel 
rhwydweithiau teithio llesol a chyhoeddus, mannau cydweithio, seilwaith digidol a sylfaen sgiliau 
gwyrdd. "Pa fath o gymuned y mae'n rhaid i ni ddod er mwyn goroesi a ffynnu mewn ffordd gyfrifol 
yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd?" Siaradodd Jo Rees o TUC Cymru am y potensial enfawr 
i greu swyddi yn y sectorau ôl-ffitio, trafnidiaeth a gweithgynhyrchu. Mae'r TUC yn amcangyfrif y 
byddai buddsoddiad o £6bn yn sbarduno 60,000 o swyddi newydd yng Nghymru. Mae bwlch enfawr 
rhwng rhethreg a chyllid gan Lywodraeth y DU. Mae gwariant y DU gyfwerth â £180 y pen. Yn yr 
Unol Daleithiau, y swm cyfatebol yw £3000 y pen. Tynnodd Jo sylw hefyd at yr angen i sicrhau 
swyddi o ansawdd da – gwell swyddi yn nes at gartref. 

Dechreuodd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 
Sophie Howe y sesiwn drwy siarad am raddfa ac 
uniongyrchedd yr Argyfwng Hinsawdd. Prin fod 
unrhyw wledydd ar y trywydd iawn o ran eu targedau ac felly mae sefyllfa o’n blaenau lle gwelwn 
dros 2 radd o gynhesu. Mae allyriadau trafnidiaeth yn 14% o'n hallyriadau yng Nghymru ac nid yw'r 
nifer honno'n gostwng eto. Mae adeiladu mwy o ffyrdd yn cyfateb i lai o fuddsoddiad mewn 
trafnidiaeth gyhoeddus. Mae angen inni wrthdroi hynny. Mae angen newid moddol yn y ffordd rydyn 
ni’n meddwl am drafnidiaeth. Ni ddylai'r penderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud nawr effeithio'n 
andwyol ar genedlaethau'r dyfodol. Siaradodd Gemma Lelliott o'r Gymdeithas Cludiant Cymunedol 
am yr angen i leihau ein hallyriadau carbon yn sylweddol yn ystod y degawd nesaf. Mae angen 
system drafnidiaeth gyhoeddus integredig a chynaliadwy arnon ni. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yng 
Nghymru yn aml wedi'i datgysylltu, yn ddrud ac yn anhygyrch. Ar yr un pryd, mae gweithredwyr 
masnachol yn cau am nad ydynt yn hyfyw. Trafodwyd cludiant gofalgar hygyrch yng Nghwm Cynon. 
Mae hyrwyddwr hinsawdd RhCT, y Cynghorydd Rhys Lewis, yn dweud 'gallwn drawsnewid 
trafnidiaeth o amgylch y cymoedd'. Mae angen y trawsnewidiad mwyaf arnon ni ers oes Fictoria. 
Crybwyllwyd metro De Cymru ac am gynlluniau'r cyngor ar gyfer gosod pwyntiau gwefru cerbydau 
trydan. Trafodwyd cynlluniau teithio llesol a'r cymorthdaliadau y mae'r Cyngor yn eu darparu i 
gwmnïau bysiau preifat. 

Siaradodd Berry Jordan o Vattenfall (Fferm Wynt Pen y Cymoedd) 
am sut y gall ynni adnewyddadwy weithio i gymunedau ac am y 
potensial sydd gennym yng Nghymru. Siaradodd am y gweithlu yn 
Vattenfall lle gall pobl ailhyfforddi'n gyflym ar ôl dod o broffesiynau eraill, fel mecanigion, trydanwyr 
ac ati. Mae angen i ni sicrhau bod cyllid digonol a gwaith rhynglywodraethol. Siaradodd Helen 
Taylor o Ecotricity am gyfraniad enfawr ynni i'n hôl troed carbon a phwysigrwydd cymryd yr amser i 
ddeall eich ôl troed carbon eich hun. 'Ynni’n gyntaf, yna trafnidiaeth, yna bwyd'. Mae llawer o bethau 
syml y gallwn eu gwneud i wneud gwahaniaeth, ond mae angen i newidiadau fod yn fforddiadwy. 
Allwn ni ddim meddwl, 'mae rhywun arall yn mynd i’w wneud'. Mae angen i ni ddangos mai ni ein 
hunain yw’r newid. Mae angen gosod targedau a chydweithio i'w cyrraedd. 



Yn dilyn cyflwyniadau Lee Waters AS, yr Athro Calvin Jones a 
Jo Rees o TUC Cymru, rhannodd y cyfranogwyr yn grwpiau i 
drafod thema 'Swyddi Gwyrdd' yng Nghwm Cynon. Mae'r prif 
bwyntiau i ddeillio o'r trafodaethau hynny wedi’u nodi isod:  
 

Diwylliant ac addysg 
• Teimlwyd bod addysg yn bwysig i bob oed. Mae ysgolion yn 

chwarae rhan hanfodol wrth "addysgu pobl ifanc am ffyrdd 
gwyrddach o fyw". 

• Roedd pryder ynghylch gwrthwynebu newid er y teimlwyd y 
gallai hyn fod yn "rhan o'r cyflwr dynol cyffredinol". 

• Nodwyd yr angen yn glir am hyfforddiant sgiliau "sgiliau at y 
dyfodol". 

• Cafwyd cymeradwyaeth gan bawb i’r syniad o goleg ar gyfer 
Cymoedd De Cymru ar gyfer "adeiladu sgiliau gwyrdd". Gellir 
ailhyfforddi pobl e.e. ar gyfer ôl-ffitio cartrefi, darparu pympiau 
gwres er mwyn symud i ffwrdd o foeleri nwy. 

• Meithrin talent leol – a chadw'r dalent honno'n lleol. Dim mwy o 
"ddraenio’r doniau". 

 

Pontio teg a chyfiawn 
• Mae angen bod yn glir am beth yw swydd werdd – gall 

twristiaeth olygu mwy o allyriadau carbon wrth i bobl deithio i 
atyniadau twristiaeth. 

• Mae ansawdd swyddi yn bwysig - mae angen sicrhau bod 
swyddi gwyrdd newydd yn ddiogel, yn cael eu talu'n dda ac yn 
cynnig telerau ac amodau da. 

• Roedd pob un yn cefnogi slogan "Gwell swyddi, yn nes at 
gartref". 

• Cytunodd pawb fod angen canolbwyntio ar y math o gymuned 
rydyn ni am fyw ynddi a'r hyn sydd angen digwydd felly, yn 
hytrach na dechrau o ba swyddi yr ydym am eu cyflwyno. 

 

Gweithredu a Photensial 
• Roedd y cyfranogwyr yn hapus gyda’r arweinyddiaeth yng 

Nghymru, ond yn derbyn bod angen gwneud mwy. 

• Dathlwyd gweithredu lleol gan bobl leol ar yr amgylchedd lleol; 
Cwm Cynon Organig, Gwlyptiroedd Cwmbach, Croeso i'n 
Coedwigoedd, i enwi ond ychydig. 

• Anogir yr economi sylfaenol/mentrau cymdeithasol. Mae angen i 
ni fod yn creu rhai dros ein hunain – cynhyrchu a phrynu 
nwyddau a wneir yng Nghymru e.e. adeiladu ein bysiau trydan 
a'n tyrbinau gwynt ein hunain. 

• Pwysleisiwyd y thema fforddiadwyedd e.e. cost ac argaeledd 
trafnidiaeth gyhoeddus i'r gwaith ac oddi yno (trenau), cost ôl-
ffitio cartrefi, cost ail-hyfforddi. 

• Rhaid mai cydweithrediad ac nid cystadleuaeth yw’r 
ffordd ymlaen. 



Yn dilyn cyflwyniadau gan Sophie Howe, Gemma Lelliott a'r 
Cynghorydd Rhys Lewis, rhannodd y cyfranogwyr yn grwpiau i 
drafod thema 'Trafnidiaeth Werdd'. Mae'r prif bwyntiau i ddeillio 
o'r trafodaethau hynny wedi’u nodi isod:  
 

Hygyrchedd a fforddiadwyedd 
• Gall ceir trydan fod yn ddrud, ac mae angen i drafnidiaeth 

gyhoeddus fod yn hygyrch ac yn fforddiadwy. 

• Angen ystyried anghenion pobl ag anableddau o ran 
mynediad i drafnidiaeth a fforddiadwyedd. 

• Nid yw anghenion ardaloedd anghysbell, mwy gwledig 
cymunedau'r cymoedd ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn 
cael eu diwallu ar hyn o bryd. 

• Sut i ddatblygu "seilwaith cerbydau trydan" yn y 
cymoedd. Nid peth hawdd yw’r mater codi tâl am 
gerbydau trydan – cyfuniad o fynyddoedd serth a thai 
teras. 

• Allen ni fod yn edrych y tu allan i'n ffiniau am fynediad at 
drydan fforddiadwy a defnyddio datblygiadau eraill e.e. 
hydrogen. 

• Mae newid patrymau ymddygiad pobl yn anodd – "mae 
pobl yn gaeth i geir unigol", "y car yw’r cawr" felly mae 
gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch ac yn 
fforddiadwy yn gam cyntaf hanfodol. 

 

Perchenogaeth 
• Mae dadreoleiddio wedi achosi problemau ac mae angen 

dadwneud hyn 

• Rhaid gwrando ar gamgymeriadau'r gorffennol – nid "dull 
o'r brig i lawr, ond rhaid gwrando ar anghenion ac atebion 
yn y gymuned". 

• Symud trafnidiaeth gyhoeddus i berchnogaeth gyhoeddus – 
"ei thynnu i mewn yn fewnol" 

• Y brif flaenoriaeth i bawb yw datblygiadau trafnidiaeth 
gyhoeddus – i fod yn rheolaidd, yn amserol ac ar gael. 

 

Anghenion ac atebion lleol 
• Mae cynllunio trefi’n lleol yn cael ei ystyried yn ffactor 

pwysig i fynd i'r afael ag ef – "mae parciau manwerthu y tu 
allan i'r dref yn annog defnyddio ceir" 

• Datblygu clybiau rhannu ceir a pharthau di-gar, gwell 
llwybrau beicio a cheisio ailsefydlu cysylltiadau cymunedol. 

• Datgarboneiddio cludiant a ddefnyddir gan bob corff 
cyhoeddus e.e. cludiant i'r ysgol. 

• Ail-agor y rheilffordd o Lyncoch i Bontypridd 

• Gosod pwyntiau gwefru mewn meysydd parcio 

• Dim adeiladu ffyrdd pellach (gweler moratoriwm Cymru – 
croesawyd hyn gan y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr) 

• Mae angen llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus pwrpasol at 
ddibenion gwaith e.e. Aberdâr i Gaerdydd. 

• Mae angen ystyried llwybrau trafnidiaeth rhwng y Dwyrain 
a’r Gorllewin yn ogystal â rhwng y Gogledd a’r De  



Yn dilyn cyflwyniadau Berry Jordan a Helen Taylor, 
rhannodd y cyfranogwyr yn grwpiau i drafod y 
thema 'Ynni Gwyrdd'. Mae'r prif bwyntiau i ddeillio 
o'r trafodaethau hynny wedi’u nodi isod:  
 
Potensial  
• Cydnabyddir y potensial enfawr yng Nghymru am ynni 

adnewyddadwy. Mae gennym yr adnoddau naturiol mewn 
digonedd; arfordir, mynyddoedd, dŵr, gwynt, coed. 

• Roedd teimlad cryf bod gan gymunedau yng Nghymru yr 
adnoddau naturiol i fod yn hunangynhaliol wrth gynhyrchu 
ynni. 

• Mae pobl yn barod i newid ond mae angen mwy o wybodaeth 
arnyn nhw. Cafwyd yr enghraifft o inswleiddio cartrefi a sut y 
gall hynny "arbed arian a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol". 
"Gostyngodd inswleiddio llofft neuadd gymunedol leol ein biliau 
trydan a nwy 40%". 

• Mae angen sicrhau nad yw costau gwelliannau'n disgyn ar 
ysgwyddau unigolion. 

• Gall llawer o gamau bach wneud gwahaniaeth mawr – llai o 
ddefnydd o blastig, mwy o inswleiddio, diffodd y goleuadau, 
gyrru llai. 

• Mae'n amlwg bod angen lleihau defnydd – "Nid mater syml 
mohono o gyfnewid tanwydd ffosil am ynni adnewyddadwy, na 
cheir petrol am rai trydan; mae angen i ni leihau ein defnydd 
hefyd"  

 

Perchenogaeth 
• Mae'r elw o'n hadnoddau naturiol yn parhau i lifo allan o 

Gymru. Mae angen inni fanteisio ar y mudiad mentrau 
cymdeithasol sy’n tyfu yng Nghymru i ddatblygu ynni gwyrdd. 

• Mae angen edrych ar ddatblygiadau cydweithfeydd cymunedol, 
ochr yn ochr â modelau nid er elw neu berchnogaeth 
gymdeithasol. 

• Ni ellir gadael newid i unigolion neu fusnesau preifat; mae 
angen ymyrraeth y wladwriaeth a buddsoddiad gan y 
llywodraeth. 

 

Beth arall sydd angen ei newid? 
• Mae angen gwaith rhynglywodraethol ar bob lefel, er mwyn 

sicrhau cyllid digonol a bod cyllid yn mynd i'r lle iawn. 

• Newid agweddau, "Rwy'n troi’r gwres i lawr ac mae fy ngwraig 
yn ei droi i fyny". 

• Mae angen sicrhau nad oes neb o dan anfantais ariannol e.e. 
insiwleiddio cartrefi, neu newid o foeleri nwy. 

• Mae angen trafod ymhellach gyda chymunedau ac unigolion 
lleol am sut rydyn ni’n ateb her newid hinsawdd, ac yn adeiladu 
ymwybyddiaeth amgylcheddol. Angen rhannu syniadau a 
phrofiadau yn lleol. 



Roedd y trafodaethau'n eang ac wedi’u hystyried yn ofalus 
ac, i mi, roedd rhai themâu cyffredin y byddwn yn eu 
crynhoi fel a ganlyn:  
 

• Mae angen gweithredu ar frys i fynd i'r afael â'r argyfwng sy'n 
wynebu'r blaned.  

• Gallwn ni i gyd chwarae rhan wrth helpu i fynd i'r afael â'r 
materion hyn. Mae newid agweddau'n bwysig. "Gall camau 
syml wneud gwahaniaeth" fel y dywedodd un cyfrannwr. 

• Gall newid fod yn gostus ac ni ddylai hyn ddisgyn ar 
ysgwyddau unigolion nac anfanteisio unrhyw ran o 
gymdeithas. 

• Mae'r newid hwn yn gofyn am arweinyddiaeth, cynllunio a 
buddsoddiad sylweddol gan y llywodraeth. Mae angen i'r 
wladwriaeth ddod yn chwaraewr gweithredol yn yr economi. 

• Mae newid i swyddi gwyrddach yn fater brys ac mae angen 
meddylfryd gwahanol ynghylch sut rydyn ni’n trefnu ein 
cymdeithas yn ogystal â sicrhau bod swyddi o'r fath yn ddiogel 
ac yn cael eu talu'n dda. Mae angen i ni fod yn glir ynghylch 
pa fath o gymdeithas yr ydym am ei gweld yn y dyfodol. 

• Mae cryn ddiddordeb mewn datblygu prosiectau sy'n eiddo i'r 
gymuned leol. 

• Cydnabyddir peryglon mwy o gystadleuaeth a phreifateiddio 
ochr yn ochr â'r angen am gydweithrediad a pherchnogaeth 
gyhoeddus o adnoddau. 

 

Fy nghred i yw y bydd hyn yn mynnu: 
 

1. Ewyllys gwleidyddol a buddsoddiad enfawr gan y llywodraeth i 
bontio i ddyfodol gwyrddach a thecach i bawb 
2. Ein bod ni i gyd – undebau llafur, gwleidyddion, aelodau o'r 
cyhoedd, pob grŵp oedran, mudiadau gwirfoddol a diwydiant – yn 
cynllunio ac yn gweithredu gyda'n gilydd i sicrhau newid 
 

Ein prif neges i COP 26 yw bod yn rhaid i gefnogaeth, gweithredu 
ac arweinyddiaeth ar bob lefel o lywodraeth fod ar gael os ydyn ni 
am weld newid mawr.  
  
Os na fyddwn ni’n gweithredu nawr, ni fydd yr holl gynadleddau, 
cynlluniau a thrafodaethau yn y byd yn ein hachub.  
 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu'n gyflym dros Gymru drwy 
benodi Gweinidog Newid Hinsawdd, a chyda chynigion ar gyfer 
perchnogaeth ar ynni adnewyddadwy, moratoriwm ar adeiladu 
ffyrdd newydd, buddsoddi mewn tai cymdeithasol sy'n defnyddio 
ynni'n effeithlon ac ystod o ddatblygiadau eraill. Yng Nghymru – nid 
siarad yn unig mohono! Rydyn ni’n symud pethau ymlaen. 
Croesawaf fenter Climate Cymru ac edrychaf ymlaen at gyflwyno'r 
adroddiad hwn i Climate Cymru. 
 

Yng Nghwm Cynon, nid yw'r drafodaeth wedi dod i ben. Byddwn 
ni’n gwylio COP 26 yn ofalus ac yn ail-gynnull ein sesiynau ar yr 
hinsawdd i drafod canlyniadau COP 26 a chreu ein cynllun 
gweithredu ein hunain i bwyso ar y ffordd ymlaen i ni, yma yng 
Nghwm Cynon. Dyma ein safbwyntiau ac rydyn ni am 
ddatblygu ein cynllun ein hunain ar gyfer dyfodol 
gwyrddach a thecach i bawb.  



Beth Winter AS GWEITHIO GYDA’N GILYDD YNG NGHWM CYNON 
ER MWYN DYFODOL TECACH I BAWB 


