Wrth i Gyngor Sir Dinbych ddatgan Argyfwng

Ein nod nesaf yw amddiffyn a rheoli ein tir a

Strategaeth Newid Hinsawdd ac

Hinsawdd ac Ecolegol ym mis Gorffennaf 2019,

chreu lleoedd newydd ar gyfer natur fel bod

Egolegol Sir Ddinbych

mae hyn yn golygu bod y Cyngor eisiau bod yn

llawer o fywyd gwyllt a gall natur adfer. Dyma

ddi-garbon net erbyn 2030 a gwella bywyd

ein nod i fod yn Gyngor Ecolegol Cadarnhaol.

gwyllt. Mae hyn yn golygu bod angen i

Isod mae enghraifft o'r gwahanol gynefinoedd a

gyfanswm y carbon a grëir gan y Cyngor, gan

welir o amgylch Sir Ddinbych lle gwelwn natur.

2021/22 - 2029/30

dynnu cyfanswm y carbon a amsugnir o dir sy'n
eiddo i'r Cyngor fod yn hafal i sero erbyn 31
Mawrth 2030.
Safle Net Carbon Sero y Cyngor yn 2019/20
oedd +16,498 tCO2e.
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Cyhoeddodd Cyngor Sir Ddinbych Argyfwng
Newid Hinsawdd ac Ecolegol ym mis

Mae’r siartiau isod yn dangos o ble ddaw

Gorffennaf 2019.

allyriant carbon y Cyngor, a sut mae’n cael ei
amsugno.

Mae hyn yn golygu erbyn Mawrth 31ain 2030
mae’r Cyngor eisiau bod yn:
Gyngor Net Carbon 0, ac yn
Gyngor Ecolegol Cadarnhaol
Mae'r ddogfen hon yn dweud mwy am y
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ddau nod hynny a'r tasgau yr ydym yn ceisio
eu darparu i gyflawni ein nodau 2030.

Allyriant Carbon

Amsugniad Carbon

Sut bydd adfywio natur yn cael ei gyflawni?

Sut bydd Carbon Sero yn cael ei gyflawni?
Mae llawer o syniadau sut i leihau faint o garbon sy'n cael ei greu gan y
Cyngor. Bydd y newidiadau hyn yn digwydd dros y 10 mlynedd nesaf, a
bydd rhai yn digwydd cyn eraill. Mae rhai o'r syniadau'n cynnwys:
•

Cyflwyno cerbydau trydan a phwyntiau gwefru

•

Swyddogion y Cyngor a Chynghorwyr i weithio ar-lein, dim papur

•

Yr un system ailgylchu gan bob ysgol ac adeilad y Cyngor

•

Wrth adeiladu ysgolion / swyddfeydd newydd, gyda deunyddiau a
ffyrdd o adeiladu ecogyfeillgar

•

Cael mwy o staff yn gweithio gartref, ac yn teithio llai pan fyddant yn
y gwaith

•

Gwneud goleuadau stryd yn fwy effeithlon o ran ynni trwy

Er mwyn cyrraedd y nod o gynyddu bioamrywiaeth a helpu natur i wella,
mae angen i'r Cyngor fod yn berchen ar fwy o dir sy'n helpu bywyd gwyllt i
ffynnu ac yn annog gwahanol gynefinoedd ynddo. Rhai o'r syniadau sut i
gyflawni hynny yw:
•

ddefnyddio goleuadau LED
•

Gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau'r Cyngor trwy edrych ar y

Cwblhau prosiect o'r enw PLANT lle bydd 18000 o goed yn cael eu
plannu

•

systemau gwresogi, goleuadau ac ati.

Sicrhau fod blodau gwyllt yn tyfu ar dir yr ysgol a meysydd parcio'r
Cyngor

•

Osgoi torri gwair mewn rhai ardaloedd

•

Cael meithrinfa goed, lle mae 5000 o blanhigion yn cael eu tyfu bob
blwyddyn

•

Cael prosiectau lle gall aelodau'r cyhoedd wirfoddoli gyda'r
Gwasanaeth Cefn Gwlad

•

Meddwl am yr effaith ar yr amgylchedd wrth gynllunio prosiectau ac
adeiladau newydd

Mae llawer o bobl wedi cyfrannu at y syniadau hyn, trwy wahanol weithdai

Bydd y pwyllgor yn gwirio bod camau’n cael eu gwneud ac ar amser, i

a chyfarfodydd ers datgan Argyfwng Hinsawdd 2019.

sicrhau bod Sir Ddinbych yn ddeniadol ac yn cael ei amddiffyn, ac yn
rhywle y gallwn ni i gyd fwynhau byw, dysgu a gweithio.

Bydd rhai o'r pethau hyn yn cymryd amser hir i gael eu rhoi ar waith gan
mai cynllun 9 mlynedd yw hwn, ac mae yna lawer o gynlluniau a
phrosiectau eraill i feddwl amdanynt cyn y gall rhai pethau fynd yn eu
blaen, fel Cynllun Rheoli Llifogydd a Strategaeth Coetir a Choed.
Newid hinsawdd ac ecolegol yw her fwyaf ein hamser. Mae'n effeithio ar
bopeth byw sy'n galw ein planed yn gartref gan gynnwys chi a fi.
Trwy weithio i gyflawni'r nodau hyn rydym yn gobeithio gwneud ein
cyfraniad i weld allyriadau yn lleihau o leiaf 80% yng Nghymru erbyn 2050.
I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth yn y ddogfen hon, cysylltwch
Er mwyn gwirio cynnydd y cynlluniau a nodir yn y strategaeth hon, mae

â'r Tîm Newid Hinsawdd ar: E-bost:

grŵp wedi'i lunio o'r enw Bwrdd y Cynllun Corfforaethol. Mae'r Bwrdd

climatechange@denbighshire.gov.uk Ffôn: 01824 706000 (dydd Llun i

Cynllun Corfforaethol yn cynnwys yr holl Gynghorwyr sy'n aelodau o'r

ddydd Gwener, 8:30 am i 5pm). Ysgrifennwch atom: Tîm Newid

Cabinet a'r holl Benaethiaid Gwasanaeth, Cyfarwyddwyr a Phrif

Hinsawdd, Cyngor Sir Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Weithredwr Cyngor Sir Dinbych.

