
Mae camau gweithredu’r cynllun hwn yn 
ymrwymo pawb sydd â chyfran yn y Parc i fynd i’r 
afael a’r argyfwng hinsawdd.  Mae’r ymrwymiad yn 
gofyn ein bod bron yn sero carbon neu’n sero 
carbon erbyn 2039.  
 
Yn unol â Chytundeb Paris, bydd gofyn i’r Parc 
Cenedlaethol gadw o fewn uchafswm cyllideb 
allyriadau carbon deuocsid cronnol o 1,557 mil o 
dunelli (ktCO2) am y cyfnod 2020 i 2100.
 
 
 

Ar lefel allyriadau CO2 2017, byddai’r gyllideb gyfan wedi’i gwario o fewn 6 blynedd o 2020, ac felly 
mae angen sefydlu rhaglen i ostwng lefelau CO2 ar unwaith, sy’n cyd-fynd â’r cyfnodau cyllidebu a 
ddiffiniwyd, i sicrhau gostyngiad blynyddol cyfartalog o 14% mewn allyriadau ar draws y Parc 
Cenedlaethol.
 
 
Ar hyn o bryd, mae’r gyllideb garbon hon yn berthnasol i allyriadau CO2 o’r system ynni’n unig.  Serch 
cydnabod bod angen inni leihau’r holl allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr i gwrdd â nodau newid hinsawdd, 
yn arbennig i leihau methan (CH4) ac ocsid nitrus (N2O), nid yw’r data i osod cyllideb ar gael ar lefel 
leol.  Er bod angen lleihau’r allyriadau hyn, mae cynhyrchu bwyd hanfodol yn golygu na ddisgwylir i’r 
allyriadau hyn ostwng i sero – gan olygu bod angen cynllun ar gyfer Defnyddio Tir, Newid Defnydd Tir 
a Choedwigaeth (LULUCF) sy’n cynnwys dal a storio digon o CO2 i helpu i wneud iawn am allyriadau 
heb fod yn CO2.
 
 



NEWID HINSAWDD

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae’r Cynllun hwn yn cynnwys amryw o bolisïau sy’n 

anelu at ddal a storio carbon a lleihau allyriadau nwyon 

tŷ gwydr, ond gwyddom na fydd hyn yn ddigon.  Mae 

angen gweithredu ymhob sector ac ar bob lefel, o’r 

dinesydd unigol i lywodraethau cenedlaethol.

 

Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn, rydym am ddatblygu 

cynllun gweithredu i leihau carbon a nwyon tŷ gwydr, 

ac rydym am gael ein partneriaid i ymrwymo i’r gyllideb 

garbon hon ar gyfer pobl ac amgylchedd y Parc 

Cenedlaethol.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Beth fydd yn arwydd o lwyddiant?

Mae’r argyfwng hinsawdd yn fygythiad difrifol i’r 

Parc Cenedlaethol, cymunedau lleol, 

bioamrywiaeth, a’n hamgylchedd naturiol a 

hanesyddol. 

 

Mae ein tirweddau a’n bywyd gwyllt yn arbennig o 

agored i niwed ac rydym eisoes yn dechrau gweld 

effeithiau newid hinsawdd yn y Parc.  Disgwylir y 

bydd yr effeithiau hyn yn cynyddu.

 

Nid man sy’n goddef newid hinsawdd yn unig yw’r 

Parc Cenedlaethol, a gall fod yn ysgogwr atebion 

grymus.  Mae’n hanfodol ein bod yn gwarchod 

tirweddau, bywyd gwyllt a threftadaeth 

ddiwylliannol ein Parciau Cenedlaethol rhag 

effeithiau newid hinsawdd, ac yn datblygu ffyrdd o 

addasu, er mwyn  cyflawni’n dibenion statudol, ac 

felly hefyd helpu eraill i ddeall sut allan’ nhw helpu.

 

Mae yna ddealltwriaeth gyffredinol erbyn hyn ein 

bod yn wynebu argyfwng newid hinsawdd a cholled 

bioamrywiaeth fyd-eang, ac mae’r ddau beth hyn 

yn cydberthyn.  Mae angen gweithredu ar frys i 

leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a lliniaru cynhesu 

pellach, i addasu i’r newidiadau sydd i’w gweld 

eisoes, ac i godi ymwybyddiaeth ymhlith y rhai sy’n 

gwneud penderfyniadau a’r cyhoedd yn gyffredinol 

o’r hyn allan’ nhw ei wneud i fynd i’r afael â’r her 

hon.                         

Sut byddwn yn mesur cynnydd?

Byddwn yn adrodd yn flynyddol ac yn dryloyw ar 

Gyllideb Garbon y Parc Cenedlaethol, gan ddefnyddio 

ystadegau cenedlaethol yr Adran Busnes, Ynni a 

Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) ar allyriadau carbon 

deuocsid.

 

Byddwn hefyd yn adrodd ar gynnydd Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol mewn perthynas â dod yn sefydliad sero 

carbon, ac ar ein gwaith partneriaeth i geisio dal a 

storio mwy o garbon drwy LULUCF.

 

Byddwn yn cydnabod cynnydd drwy dystiolaeth o 

ostwng allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr a dal a storio mwy 

o garbon.

 

 

 

 

 

 

Lliniaru: Bydd allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (allyriadau CO2 

a heb fod yn CO2) wedi gostwng, a bydd dal a storio carbon 

drwy Ddefnyddio Tir, Newid Defnydd Tir a Choedwigaeth 

(LULUCF) wedi cynyddu, yn unol â gofynion y gyllideb.

 

Addasu: Bydd y dirwedd a’r dreftadaeth ddiwylliannol yn 

fwy cydnerth yn sgil creu cynefinoedd ac adfer iechyd, 

swyddogaeth a chysylltedd ecosystemau.

 

Addysg: Bydd ein cymunedau’n llythrennog o ran carbon ac 

wrthi’n lleihau eu defnydd ohono.  Bydd ein hymwelwyr yn 

deall y camau rydym ni a’n cymunedau’n eu cymryd, ac 

mae’r ddealltwriaeth honno’n parhau y tu hwnt i’w 

hymweliadau.

 

Ymchwil:Bydd ymchwil academaidd a gwyddonol ar droed, 

yn edrych ar dechnegau arloesol i reoli tir yn gynaliadwy, 

megis adfer mawndir a gweundir, creu coetiroedd 

cynaliadwy, arferion ffermio atgynhyrchiol, a newid 

ymddygiad.

 

Y tir a chael gwared â nwyon tŷ gwydr: Bu 

trawsnewidiad ym myd amaeth a’r defnydd o dir ffermio, gan 

gynnal yr un lefelau o fwyd y pen ac a gynhyrchir heddiw;  

mae mawndiroedd wedi’u hadfer a chânt eu rheoli’n 

gynaliadwy; mae mwy o goetiroedd brodorol llydanddail 

cymysg; mae tir amaethyddol yn cyfrannu at greu bio-ynni, ac 

mae arferion ffermio carbon isel wedi’u mabwysiadu ar 

raddfa eang.
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