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Nod Datblygu Cynaliadwy 11

Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadw

RYDYM NI, BOBL IFANC EWROP
am i’n lleisiau gael eu clywed. Mae mawr angen i’r byd rydym yn byw ynddo a chenedlaethau’r
dyfodol gael eu hamddiffyn rhag llygredd, diffyg tryloywder, anwybodaeth, defnydd anghyfrifol a
newid hinsawdd. Mae’r bygythiadau hyn mor ddifrifol fel mai dim ond trwy fod yn unedig
y gallwn wrthwynebu a chyfeirio at ddulliau hyfyw a mwy cynaliadwy. Mae datblygu
cynaliadwy yn galw ar bob un ohonom i weithio gyda’n gilydd. Buom yn trafod
gydag awdurdodau lleol, athrawon a chyrff anllywodraethol, gan gytuno sut allwn oll fod yn
rhan o’r newid angenrheidiol hwn.
Mae angen inni gael ein cymryd o ddifrif a rhaid i’n lleisiau gael eu clywed.

O RAN NDC 11 “DINASOEDD A CHYMUNEDAU CYNALIADWY”
ARGYMHELLWN YN GRYF FOD AWDURDODAU LLEOL YN:
TARGED 11.1 TAI
Gofalu yr ymgynghorir â rhan-ddeiliaid perthnasol a sicrhau bod prosesau yn dryloyw a
chynhwysol.

TARGED 11.2 TRAFNIDIAETH
Darparu cymhellion ar gyfer mathau eraill o drafnidiaeth drefol fel cerbydau trydan.

TARGED 11.3 TREFOLI CYNALIADWY
Gwneud addysg datblygu cynaliadwy yn orfodol a sicrhau cyfleoedd ar gyfer
deialog rhwng awdurdodau lleol a phobl ifanc ynghylch materion trefoli
yn eu cymunedau.

TARGED 11.4 TREFTADAETH DDIWYLLIANNOL A NATURIOL
Lleihau effaith esgeulustod ar leoedd naturiol a diwylliannol, ac ystyried
camau gorfodaeth cryfach. Hyrwyddo twristiaeth gyfrifol a
chynaliadwy.

TARGED 11.5 TRYCHINEBAU
Os digwydd trychineb yn y rhanbarth, gofalu y gall pobl dderbyn yn hwylus, y wybodaeth a’r
adnoddau sydd eu hangen arnynt. Cyfrannu at gyllid ar gyfer trychinebau rhyngwladol.

TARGED 11.6 EFFAITH AMGYLCHEDDOL NEGYDDOL
DINASOEDD
Defnyddio ynni adnewyddadwy i leihau llygredd awyr. Gwella rheoli gwastraff.

TARGED 11.7 MYNEDIAD AT DIR GLAS
Gwneud parciau a lleoedd cyhoeddus ar gael yn hwylus i bawb ac ymchwilio ffrydiau
ariannu posib i gefnogi hyn.
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CASGLIAD
Pwyswn ar ran-ddeiliaid i gymryd ein hargymhellion o ddifrif. Credwn fod gennym
yr hawl i lywio’r dyfodol gan mai ein dyfodol ni yw hwn. Mae angen
cydweithrediad pawb arnom i wneud iddo ddigwydd.
Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i hyrwyddo’r maniffesto hwn er mwyn codi
ymwybyddiaeth ac annog pobl i ddod at ei gilydd i gryfhau ein lleisiau ledled Ewrop.
Cafodd ein nodau eu cymeradwyo gan yr awdurdodau lleol, athrawon a chyrff anllywodraethol
canlynol a gyfrannodd at greu’r maniffesto Cerdded y Daith Gerdded Fyd-eang hwn:

