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Cyflwyniad
Mae’r hinsawdd yn newid, ac felly rhaid i
ninnau hefyd. Rydym eisoes wedi gwneud
cynnydd da, yn lleihau allyriadau dros 30%
yn ystod y 30 mlynedd diwethaf. Nawr, gan
weithredu’n feiddgar, mae angen i ni leihau
30% yn rhagor dros y degawd nesaf. COP
Cymru yw eich cyfle i helpu i lywio dyfodol
Cymru. Bydd cyfres o ddigwyddiadau yng
Nghymru o 28 Hydref hyd at 26 Tachwedd yn
cynnig cyfle i bobl ledled Cymru gymryd rhan
mewn trafodaethau pwysig ynghylch newid
hinsawdd.
Bydd pob digwyddiad COP Cymru yn cael eu
darlledu’n fyw ar lwyfan digwyddiadau COP
Cymru, lle all cynrychiolwyr cofrestredig weld
cynnwys ‘ar alw’, gwybodaeth ynghylch
digwyddiadau ymylol ac adnoddau eraill, a
gwylio unrhyw sesiynau y byddwch wedi’u
methu o bosibl. Mae digwyddiad COP Cymru
yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau
rhithiol fel a ganlyn:

• pedwar digwyddiad Sioe Deithiol
Ranbarthol ledled Cymru (rhwng 4 a 10
Tachwedd) yn pwysleisio enghreifftiau o
arfer orau a chaniatáu cyfranogwyr i
gyfrannu at drafodaethau pwysig ynghylch
themâu Rhaglen Llywyddiaeth COP26.
• Wythnos Hinsawdd Cymru (rhwng 22 a 26
Tachwedd), trafodaeth genedlaethol yn
cael ei chynnal dros bum diwrnod
ynghylch cynllun Sero Net Cymru a’r
camau gweithredu ar y cyd sydd eu
hangen i sicrhau bod Cymru yn bodloni
ei thargedau newid hinsawdd ac yn
addasu i’r patrymau tywydd newidiol
rydym eisoes yn eu profi.
Bydd y wybodaeth a’r adnoddau yn y pecyn
cymorth hwn yn helpu partneriaid a
rhanddeiliaid i gefnogi COP Cymru drwy godi
ymwybyddiaeth o’r rhaglen ac annog pobl yn
eu sefydliadau a’u rhwydweithiau ehangach i
gymryd rhan.

• lansiad Cynllun Sero Net newydd Cymru ar
28 Hydref, lle fydd Gweinidogion yn
egluro cam nesaf ein llwybr (2021 i 2025) i
sicrhau sero net erbyn 2050.
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Sut allwch chi helpu?
Rydym eisiau eich help i roi’r gair ar led
ynghylch COP Cymru drwy rannu cynnwys
gyda’ch rhwydwaith. Gyda’ch cefnogaeth
chi, gallwn annog mwy o bobl yng Nghymru
i gyfrannu at y sgyrsiau pwysig a fydd yn
digwydd, fel y gallant chwarae eu rhan yn
llywio ymateb Cymru i’r argyfwng hinsawdd.
Gallwch gymryd rhan drwy:
• rannu’r negeseuon a’r deunyddiau sydd
yn y pecyn hwn ar eich llwyfannau
cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio’r
hashnod #COPCymru.
• Rhannu erthyglau a deunyddiau graffig ar
eich gwefan, neu drwy eich cylchlythyrau
mewnol ac allanol
• Argraffu ac arddangos poster neu
argraffu a dosbarthu taflen maint A5
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Os ydych chi neu’ch sefydliad ynghlwm ag
unrhyw ddigwyddiad sy’n rhan o raglen COP
Cymru – un o’r Sioeau Teithiol Rhanbarthol
neu un o’r pum diwrnod yn Wythnos
Hinsawdd Cymru, efallai – yna byddem wrth
ein bodd petaech yn hysbysebu hynny. Yn yr
un modd, os ydych yn bwriadu mynychu un
o’r digwyddiadau, rhannwch hyn gyda’ch
rhwydwaith a’u hannog i ymuno.
Yn yr adran nesaf, rydym wedi cynnwys rhai
enghreifftiau o bostiadau a negeseuon y
gallech eu rhannu ar gyfryngau
cymdeithasol. Yn well na hynny, gallwch
ddefnyddio’r negeseuon hyn a’u teilwra i’ch
cynulleidfaoedd eich hun, gan ychwanegu
eich testun eich hun ynghylch pam mae’r
digwyddiadau hyn yn bwysig yn eich barn
chi a pham ydych yn bwriadu cymryd rhan.

Deunyddiau’r ymgyrch
Rydym wedi datblygu cyfres o ddeunyddiau i hyrwyddo rhaglen COP Cymru ac
annog pobl i gymryd rhan. Gall rhanddeiliaid ddefnyddio’r rhain yn syml drwy
fynd i dudalen Pecyn Cymorth i Randdeiliaid llwyfan digwyddiadau COP Cymru
a lawrlwytho’r ffeiliau unigol.
Mae ein hadnoddau ar gyfer ymgyrch COP Cymru y mae modd eu
lawrlwytho o wefan COP Cymru yn cynnwys:
•

Deunydd graffig ar gyfer cyfryngau cymdeithasol – deunyddiau graffig
hyrwyddol, penynnau/eiconau, ffeithluniau/GIFs

•

Animeiddiadau a sleidiau cyflwyno

•

Rhaglenni digwyddiadau byw (cânt eu huwchlwytho pan fyddant ar gael)

•

Rhestriadau digwyddiadau ymylol (cânt eu huwchlwytho pan fyddant ar gael)

•

Cronfa delweddau lawrlwythadwy (gan gynnwys llefarwyr a chyfranogwyr)

•

Poster / taflen argraffadwy COP Cymru
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Negeseuon yr ymgyrch
Postiadau enghreifftiol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Degawd o weithredu er mwyn brwydro yn
erbyn newid hinsawdd.
#COPCymru yw ein cyfle i helpu i lywio dyfodol
Cymru.
Ymunwch â’r sgwrs ar lwyfan digwyddiadau
COP Cymru

Sut ellir defnyddio ein hadferiad wedi COVID-19 i
gyflymu gweithredu dros newid hinsawdd a helpu Cymru
i ddatblygu economi carbon isel gref?
Mae #COPCymru yn ymwneud â rhannu cynlluniau a
syniadau ar gyfer gweithredu. Gallwch gymryd rhan ar
lwyfan digwyddiadau COP Cymru

#COPCymru yw eich cyfle i ymuno â sgyrsiau pwysig ynghylch
newid hinsawdd a helpu i lywio’r dyfodol.
A oes gan eich sefydliad awydd cymryd rhan?
Os felly, cofrestrwch ar lwyfan digwyddiadau COP Cymru

Mae #COPCymru yn gyfle i
lywio dyfodol Cymru.
Gyda chyfres o ddigwyddiadau
i’w cynnal yng Nghymru o 28
Hydref hyd at 26 Tachwedd,
mae gan bob un ohonom gyfle
i gymryd rhan mewn
trafodaethau pwysig ynghylch
newid hinsawdd.
Ewch i lwyfan digwyddiadau
COP Cymru
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Campaign messaging
Sample social media posts
Energy

Resilience

Mae sioeau teithiol rhanbarthol #COP26 Cymru’n
cychwyn ar 4 Tachwedd – y cyfan yn rhan o
#COPCymru

Mae #AddasuaGwytnwch yn hanfodol os ydym
yn dymuno bod yn barod i wynebu effeithiau
newid hinsawdd

Bydd y sioeau rhithiol hyn yn cael eu llywio gan bobl
o bob rhan o Gymru, gan amlygu’r arfer gorau ac
archwilio arloesedd newydd. Y cyntaf fydd
#TrawsnewidYnni ac edrych ar sut ellir cynhyrchu,
storio a dosbarthu ynni adnewyddadwy i’r dyfodol.

Ar 8 Tachwedd bydd sioe deithiol ranbarthol
#COPCymru yn delio’n drylwyr â sut y gallwn
adeiladu seilwaith gwydn ac amaethyddiaeth,
gwarchod ac adfer cynefinoedd a chefnogi’r rhai
sydd fwyaf bregus wrth i’r hinsawdd newid.

I ddysgu mwy, ewch i’r Llwyfan Digwyddiad COP
Cymru

Ewch i Lwyfan Digwyddiad COP Cymru i ymuno
â’r drafodaeth

Nature
Mae #bioamrywiaeth, #storiocarbon a
#newidhinsawdd oll ynghlwm – a rhaid i
benderfyniadau polisi adlewyrchu hynny.
Yn ail sioe deithiol #COPCymru ranbarthol Cymru ar
6 Tachwedd, gallwch ddysgu sut y gall
#DatrysiadauynSeiliedigarNatur gael eu
mabwysiadau yng Nghymru i gyrraedd y nodau
#SeroNet

Transport
Testun sioe deithiol ranbarthol olaf #COPCymru ar
10 Tachwedd yw #TrafnidaethLân – gyda siaradwyr
ar deithio allyriadau isel, cynlluniau i’r dyfodol ar
gyfer Cymru a sut i leihau ein dibyniaeth ar geir.
Diddordeb? Mewngofnodwch i Lwyfan
Digwyddiad COP Cymru

Cymerwch ran yn y digwyddiad rhithiol byw yma:
Llwyfan Digwyddiad COP Cymru
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Negeseuon yr ymgyrch
Sampl o gopi erthygl papur newydd
Teitl: COP Cymru - llywio ymateb Cymru i’r
argyfwng hinsawdd
Mae’r hinsawdd yn newid, ac felly rhaid i Gymru hefyd.
Mae COP Cymru yn gyfle i bob un ohonom helpu i lywio
dyfodol Cymru. Gyda chyfres o ddigwyddiadau yn cael eu
cynnal yng Nghymru o 28 Hydref hyd at 26 Tachwedd, bydd
gan bobl ledled Cymru gyfle i gymryd rhan mewn
trafodaethau pwysig ynghylch newid hinsawdd.
Bydd COP Cymru yn canolbwyntio ar genhadaeth y genedl i
sicrhau bod y 2020au yn ‘ddegawd o weithredu dros yr
hinsawdd’ ac yn gosod y sylfeini ar gyfer Cymru Sero Net.
Bydd yn agor gyda lansiad Cynllun Sero Net newydd Cymru.
Gyda siaradwyr a’r cyfryngau yn bresennol yn adeilad
Arddangoswr Ynni Gwres Solar ger Port Talbot, bydd
Gweinidogion Cymru yn egluro cynllun gweithredu pum
mlynedd gerbron gynulleidfa rithiol, gan nodi rôl y cynllun o
ran siapio dyfodol gweithredu dros yr hinsawdd a
phwysleisio pa mor bwysig yw cydweithio i helpu i gyflawni’r
uchelgais.
Ond nid dyna’r cwbl. Er bod COP26 yn cael ei gynnal yn
Glasgow, bydd pedwar digwyddiad rhithiol ynghlwm â Sioe
Deithiol Ranbarthol COP26 yn cael eu ffilmio a’u darlledu i
gynulleidfa fyw yng Nghymru:
- Trawsnewid Ynni (4 Tachwedd)

- Addasu a Gwytnwch (8 Tachwedd)
- Trafnidiaeth Lân (10 Tachwedd)
Bydd y digwyddiadau yn cynnwys sesiynau panel yn cael eu
cynnal yn y rhanbarthau gyda’r gynulleidfa yn ymuno’n
rhithiol drwy lwyfan digwyddiadau COP Cymru. Bydd y
rhaglen ar gyfer bob diwrnod yn cael ei llywio gan bobl a
sefydliadau ledled Cymru, yn pwysleisio enghreifftiau
perthnasol o arfer orau ac yn helpu i ysgogi trafodaethau
pwysig ynghylch themâu allweddol COP.
Bydd rhaglen COP Cymru yn dod i ben gydag Wythnos
Hinsawdd Cymru: trafodaeth ledled Cymru ynghylch sut
allwn fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Bydd yr wythnos
yn cael ei chynnal ar-lein, rhwng 22 a 26 Tachwedd. Bydd y
rhaglen o ddigwyddiadau rhithiol dros bum diwrnod - gyda
phob diwrnod yn canolbwyntio ar thema wahanol - yn codi
cwr y llen ar gyfraniad Cymru at yr her fyd-eang o oresgyn
newid hinsawdd, ac yn ceisio ateb cwestiynau allweddol,
megis sut allwn ddefnyddio natur i reoli risgiau i’r hinsawdd
a sut all bawb gyfrannu at gyflawni Cymru sero net.
Dewch i gyfrannu…
Bydd holl ddigwyddiadau COP Cymru yn cael eu darlledu’n
fyw ar lwyfan digwyddiadau COP Cymru, drwy dudalen
Cynnwys Byw, a bydd recordiad ar gael yn adran Ar Alw y
safle yn fuan ar ôl bob digwyddiad.
Am ragor o wybodaeth, neu i gofrestru i ddigwyddiad ewch
i lwyfan digwyddiadau COP Cymru

- Atebion ar sail Natur (6 Tachwedd)
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Gweithio gyda phobl sy’n cael
trafferthion cael mynediad at
y rhyngrwyd
Mae hon yn neges arbennig i sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda
phlant a phobl ifanc, yr henoed, neu bobl sydd wedi cael trafferthion cael
mynediad at y rhyngrwyd. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn rhoi cyfle i
gynifer o bobl â phosibl gymryd rhan yn COP Cymru – felly mae angen eich
help arnom!
Er mwyn sicrhau bod rhaglen COP Cymru mor gynhwysol â phosibl, mae
angen eich cefnogaeth arnom i ganiatáu cynifer o bobl â phosibl i godi eu
llais. A allwch chi gefnogi yn unrhyw rai o’r ffyrdd canlynol?
• A allech chi helpu rhywun mewn sesiwn un i un gyda chyfrifiadur neu
lechen i fewngofnodi ar wefan COP Cymru a darllen y rhaglen neu
gymryd rhan yn un o’r digwyddiadau?
^
yn rheolaidd lle allech ddangos
• A ydych yn trefnu cyfarfod neu gr wp
fideo o un o ddigwyddiadau byw COP Cymru neu ail-ddangos peth o’n
cynnwys Ar Alw ar ôl i’r digwyddiadau ddod i ben?

• A oes unrhyw beth arall allem ni ei wneud i’ch helpu chi i annog mwy o
bobl i gyfrannu at COP Cymru a chodi eu llais?
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Diolch am gefnogi
COP Cymru 2021

