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Ysgolion yn cymryd drosodd trafodaethau ar yr hinsawdd 
yng nghynhadledd MockCOP26 

(Llundain, 20 Hydref 2021): Cymerodd plant ysgol o bob un o bedair gwlad y DU drosodd y 
rôl o negodi timau cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) mewn 
uwchgynhadledd ieuenctid unigryw'r wythnos ddiwethaf. 

Gwelodd Cynhadledd Hinsawdd y Pedair Gwlad i Ysgolion ddisgyblion o 15 ysgol uwchradd 
yn cytuno ar ystod o fesurau a chamau gweithredu, gyda'r nod o fynd i'r afael â newid yn yr 
hinsawdd a diraddio amgylcheddol.   

Arweiniodd y digwyddiad rhithwir ar 13 Hydref 2021, a oedd wedi'i drefnu i efelychu'r 
gynhadledd bywyd go iawn yn Glasgow fis nesaf, at gytuno ar benderfyniadau i leihau 
dibyniaeth ar danwydd ffosil, i atal torri coed yn anghyfreithlon, ac i ddiogelu cymunedau 
arfordirol rhag effeithiau dilynol y cynnydd yn lefel y môr, ymhlith eraill. 

Cafodd y digwyddiad, oedd wedi cael ei drefnu gan Maint Cymru a Chanolfan Materion 
Rhyngwladol Cymru (WCIA), InterClimate Network, Canolfan Addysg Fyd-eang a ScotDEC, 
gefnogaeth gan ScottishPower Foundation, sydd wedi ariannu rhaglen MockCOP Maint 
Cymru ers 2019. 

Ffurfiodd y myfyrwyr dimau oedd yn cynrychioli cymysgedd amrywiol o ugain o wledydd 
datblygedig a datblygol sy’n mynychu’r digwyddiad COP26 - gan gynnwys Awstralia, 
Bangladesh, Brasil, India, Kenya, Ynysoedd Marsial, Saudi Arabia, Uganda, y DU ac UDA. 
Gyda’i gilydd, mae’r ugain gwlad yn cyfrif am dri chwarter cyfanswm allyriadau nwyon tŷ 
gwydr y byd. 

Meddai Kevin Rahman-Daultrey, Rheolwr Polisi ac Addysg Maint Cymru:"Mae 
digwyddiadau MockCOP yn ffordd hanfodol i bobl ifanc ddysgu am sut mae arweinwyr y byd 
yn cydlynu i gymryd camau rhyngwladol ar newid yn yr hinsawdd. Yn y digwyddiad hwn, 
gosododd pobl ifanc o bob rhan o'r DU enghraifft wych i arweinwyr y byd ei dilyn. Fe 
wnaethant ddangos bod consensws byd-eang ar fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yn 
bosibl ac yn angenrheidiol i ddiogelu dyfodol pawb". 

Meddai Melanie Hill, Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwr ScottishPower 
Foundation: "Mae’n ysbrydoledig dros ben bod pobl ifanc o bob rhan o'r DU yn dod at ei 
gilydd yn y digwyddiad MockCOP pedair gwlad arbennig iawn hwn i fynd i'r afael â'r 
argyfwng hinsawdd. Mae'n fraint i ScottishPower Foundation gefnogi pobl ifanc sy'n arwain 
newid o fewn eu cymunedau a thu hwnt." 

Drwy gyflwyno safbwyntiau polisi yn defnyddio dadleuon wedi’u dewis yn ofalus mewn 
model dadl cynhadledd sy'n adlewyrchu trafodaethau'r Cenhedloedd Unedig, cytunodd y 
myfyrwyr ar gyfres o benderfyniadau ar themâu allweddol. Bydd y penderfyniadau'n cael eu 
cyflwyno yn y gynhadledd COP26 yn Glasgow mewn digwyddiad arbennig i bobl ifanc, sydd 
wedi cael ei drefnu gan Maint Cymru ar 10 Tachwedd yn fyw o COP26.   
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DIWEDD 

Nodiadau ar gyfer y Golygydd 

1. Manylion cyswllt 

Kevin Rahman-Daultrey, Rheolwr Polisi ac Addysg (kevin@sizeofwales.org.uk) a Jamie 
Green (jamie@sizeofwales.org.uk). Gellir trefnu cyfleoedd yn Gymraeg a Saesneg.  

Michila Critchley, Rheolwr Rhaglen, InterClimate Network 
(Michila.Critchley@interclimate.org)   

Susie Ventris-Field, Prif Swyddog Gweithredol, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru 
(Susieventrisfield@wcia.org.uk )  

Sophie McCulloch, Uwch Swyddog Gweithredol Cyfrif, The ScottishPower Foundation, 
(spfoundation@stripecommunications.com)  

2. Ynghylch InterClimate Network 

Mae InterClimate Network yn elusen gofrestredig (Rhif 1100981) sy'n darparu rhaglenni 
cynaliadwyedd hinsawdd i gael pobl ifanc (13-18 oed yn bennaf) ar draws y DU ynghlwm 
gyda chymhlethdodau newid yn yr hinsawdd, i’w hysbrydoli i weithredu ar yr hinsawdd, ac i 
hyrwyddo eu lleisiau yn eu dyfodol cynaliadwy eu hunain. 

Pa broblem rydym yn ceisio ei datrys? 
Mae newid yn yr hinsawdd yn her ein cenhedlaeth. Mae gwraidd y broblem yn glir – model 
economaidd a chymdeithasol sy'n defnyddio adnoddau prin ein planed. Mae'n bwysig dros 
ben bod pobl ifanc yn cael y grym i weithredu ar newid yn yr hinsawdd a'i achosion 
sylfaenol – ond ar hyn o bryd, nid ydynt yn cael cyfleoedd i weithredu ar draws ffordd o fyw, 
gyrfa a chymdeithas. 

3. Cefndir 

Mae'r gynhadledd hinsawdd ieuenctid yn rhan o fenter 'Connecting the UK - MockCOP' sydd 
wedi gweld yr athrawon sy'n cymryd rhan yn trefnu ffug gynadleddau ar yr hinsawdd i godi 
ymwybyddiaeth ymhlith myfyrwyr am drafodaethau hinsawdd y Cenhedloedd Unedig eleni, 
sydd yn cael ei adnabod fel COP26.  

Uchafbwynt y fenter oedd cynhadledd arbennig y Pedair Gwlad yr wythnos hon, a 
ysbrydolodd ac a ddarparodd y sgiliau i’r myfyrwyr i weithredu ar newid yn yr hinsawdd ar 
lefel leol, genedlaethol a'r DU gyfan, ac i greu eu prosiectau newid eu hunain yn eu 
hysgolion a'u cymunedau. 

Mae'r cydweithio'n adeiladu ar lwyddiant rhaglenni hinsawdd presennol y sefydliadau 
partner. Mae rhaglen MockCOP Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, 
sydd wedi cael ei hariannu gan ScottishPower Foundation ers 2019, wedi ysbrydoli 
gweithredu ar yr hinsawdd ac eiriolaeth drwy weithio gydag ysgolion ar draws Cymru. 

Mae gan raglen Lleisiau Hinsawdd InterClimate Network, sydd yn cael ei hariannu yn bennaf 
drwy grantiau sydd yn cael eu darparu gan Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph Rowntree, 
hanes o ysbrydoli lleisiau ieuenctid ac eiriolaeth ar newid yn yr hinsawdd drwy ei 
chynadleddau hinsawdd enghreifftiol hirdymor ym Mryste, Swydd Gaerloyw, Reading, 
Solihull, Lerpwl a Gorllewin Llundain, ochr yn ochr â gwaith arall sy'n ysbrydoli pobl ifanc i 
leisio eu barn a gweithredu ar yr hinsawdd mewn ysgolion drwy weithdai,  adnoddau ac 
arolygon gweithredu. 

Mae dwy Ganolfan Datblygu Addysg sydd wedi’u hen sefydlu, yng Ngogledd Iwerddon 
(Centre for Global Education) a'r Alban (Scotdec – Canolfan Dysgu Byd-eang), wedi ymuno 
â'r prosiect i'w wneud yn ddigwyddiad pedair gwlad unigryw. 
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Sefydlwyd ScottishPower Foundation yn 2013, i wneud cyfraniad sylweddol a pharhaol i 
gymdeithas, a gwella bywydau pobl sy'n byw mewn cymunedau ar draws y DU. Mae'n 
darparu cyllid i helpu i gefnogi datblygu addysg, diogelu'r amgylchedd, y celfyddydau a 
diwylliant a dinasyddiaeth. Mae’n cefnogi elusennau sy'n ceisio  darparu rhyddhad rhag 
tlodi, anabledd neu anfanteision eraill hefyd. www.scottishpowerfoundation.com 

4. Ysgolion sy’n cymryd rhan 

Dyma’r ysgolion sydd yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Hinsawdd Y Pedair Gwlad i 
Ysgolion: 

Lloegr 
• Fairfield High School, Bryste 
• Harris Girls’ Academy, Bromley 
• Harris Riverside Academy, Purfleet  
• Lyndon School, Solihull 
• Redland Green School, Bryste 

 
Gogledd Iwerddon 

• St Colman's High and Sixth Form College 
• Ulidia Integrated College, Carrickfergus 

 
Yr Alban 

• Holy Rood High School, Caeredin 
• James Gillespie's High School, Caeredin 
• Newbattle High School, Dalkeith, Midlothian 
• Portobello High School, Caeredin 
• Penicuik High School, Penicuik, Midlothian 

 
Cymru 

• Westbourne School, Caerdydd 
• Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin 
• Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-pŵl 

 

5. Roedd y penderfyniadau o’r gynhadledd oedd wedi cael eu cytuno gan y myfyrwyr yn 
cynnwys: 

Dinasoedd: Galw ar bob gwlad i 
• Fuddsoddi a chreu Dinasoedd Deallus yn fyd-eang, sy'n integreiddio ymchwil a 

thechnoleg fyd-eang i'r opsiynau gorau, o darmac i ailgylchu gwastraff. 
• Leihau'r ddibyniaeth ar danwydd ffosil wrth ddarparu ynni i ddinasoedd. 

 
Ynni: Gofynion am gydweithredu rhyngwladol tuag at  

• Greu targedau penodol i sicrhau bod 50% o geir yn rhedeg ar ynni adnewyddadwy / 
trydan 

• Greu llinellau amser clir ar gyfer y rhain a'r holl dargedau pontio ynni. 
 
Coedwigoedd a bwyd: Yn galw am gymorth rhyngwladol i gynyddu coedwigoedd cynaliadwy 
y byd drwy:  

• Osod deddfau i atal coed rhag cael eu torri’n anghyfreithlon  
• Osod amser y cytunir arno i roi terfyn ar ddatgoedwigo  

 
Moroedd: Gofyn i bob gwlad roi cymorth blaenoriaeth i 

• Gymunedau arfordirol sy'n agored i gynnydd yn lefel y môr 
• Dechnolegau sydd yn cael eu rhannu, yn enwedig trosi tonnau'n ynni 
• Reolau cryfach i atal ein cefnforoedd rhag cael eu llygru â gwastraff plastig. 

 

http://www.scottishpowerfoundation.com/
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