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Rhag-gyfarfod preifat (13.45-14.00)
Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd
y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd
y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

Cyfarfod cyhoeddus (14.00-15.00)

1

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(14.00)

2

Addasu hinsawdd
(14.00-15.00)

(Tudalennau 1 - 25)

Y Farwnes Brown o Gaergrawnt, Cadeirydd y Pwyllgor Addasu - Pwyllgor
Newid Hinsawdd (CCC) y DU
Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil
Cyflwyniad oddi wrth Y Farwnes Brown, Cadeirydd y Pwyllgor Addasu Pwyllgor Newid Hinsawdd (CCC) y DU (Saesneg yn unig)

3

Papurau i'w nodi
(15.00)

3.1 Cyhoeddi strategaeth Sero Net Llywodraeth y DU
(Tudalennau 26 - 27)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gwir Anrh. Greg Hands AS Gweinidog Gwladol,
ynghylch cyhoeddi strategaeth Sero Net Llywodraeth y DU (Saesneg yn unig)
3.2 Bil Amgylchedd y Deyrnas Unedig
(Tudalennau 28 - 30)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Gweinidog Materion Gwledig, y
Gogledd a'r Trefnydd mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU
Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd mewn perthynas â
Bil Amgylchedd y DU (Saesneg yn unig)
3.3 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23
(Tudalennau 31 - 36)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23
3.4 Rheoli’r amgylchedd morol
(Tudalen 37)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â
rheoli'r amgylchedd morol
3.5 Llywodraethu amgylcheddol
(Tudalennau 38 - 42)
Dogfennau atodol:
Papur gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â llywodraethu
amgylcheddol yn dilyn eu sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor ar 30 Medi 2021
3.6 Targedau Natur
(Tudalennau 43 - 55)

Dogfennau atodol:
Papur gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â thargedau natur yn
dilyn eu sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor ar 30 Medi 2021
3.7 Llifogydd yn Rhondda Cynon Taf
(Tudalennau 56 - 57)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan y Cadeirydd, y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â deiseb yn
galw am ymchwiliad i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020

Egwyl (15.00-15.10)
Sesiwn Anffurfiol (15.10-16.00)
Adborth gan Climate Cymru yng Nghynhadledd y Cenhedloedd
Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) yn Glasgow gyda Sam Ward, Rheolwr
Ymgyrch – Climate Cymru

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 2

11th November 2021
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Meeting with the Climate Change,
Environment and Infrastructure Committee of
the Welsh Parliament
Baroness Brown
Chair of Adaptation Committee, CCC

1

Our changing climate
Global temperature changes since 1860
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The UK’s changing climate
Further climate change is inevitable
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Observed and projected changes in UK hazards due to climate change
Observed change to
Inevitable change by
date
mid-century
Average annual UK
~1.2°C
~0.6°C
temperature
‘Hot summer’ occurrence

above pre-industrial levels

4°C by 2100

~0.7°C

~3.0°C

from present by mid-2080s

from present by mid-2080s

10 – 25%

50%

50%

90%

chance of a ‘2018 summer’

chance each year

chance each year

chance each year

No significant long-term trend

-11% (to -24%)

-15% (to -28%)

-29% (-53%)

No significant long-term trend

+5 % (+16%)

+6% (+18%)

+18% (+41%)

10%

20%

50% to 70%

from present

from present

from present

Average summer rainfall
Average winter rainfall

Heavy rainfall
No significant long-term trend

Sea level rise

from present

2oC by 2100C

~16cm

3 - 37 cm

5 - 67cm

27 - 112cm

since 1900

from present by 2060

from present

from present

Climate Action Implementation Committee

Our changing climate
Observed changes in temperature and rainfall in Wales
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Source
CCC analysis; HadUK-Grid dataset,
Kendon, M. et al. (2020)
Chapter/section title goes here

4

Navigating CCRA3

Components of the CCRA3 Independent Assessment of UK Climate Risk
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CCC commissioned
reports:
• Valuation report
• Wildfires report
• Projections
comparison
• Flood projections
• Water projections
• Behaviour
• Thresholds
• Interacting risks
• Socioeconomic
dimensions
• Improving
accessibility

CCRA3 Advice
Report

CCRA3 National
Summaries and
Factsheets

CCRA3 Technical Report
UKCP18
& Climate
Science

Impacts
research

Adaptation
research

5

Independent Assessment of UK Climate Risk
The level of urgency of adaptation has increased since 2017

50

40
CCRA 2
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Percentage of risks and opportunities

60

30

CCRA 3

20

10

0
More action needed

Further Investigation/
Research Priority

Sustain Current Action

Urgency Score

Watching Brief

Source
CCC Analysis

Independent Assessment of UK Climate Risk
Highest priorities for further adaptation in the next two years
Time period
2020
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Risks to the viability and diversity of terrestrial and freshwater
habitats and species from multiple hazards
Risks to soil health from increased flooding and drought

Magnitude of risk

High

Medium

Key policy areas
2050

2100
Biodiversity, soil and water protection
and restoration, environmental land
management, sustainable farming and
forestry, Net Zero, green finance

Risks to natural carbon stores and sequestration from
multiple hazards leading to increased emissions
Risks to crops, livestock and commercial trees from
multiple hazards
Risks to supply of food, goods and vital services due to climate
-related collapse of supply chains and distribution networks

Public procurement, business resilience

Risks to people and the economy from climate-related
failure of the power system

Infrastructure, energy, Net Zero

Risks to human health, wellbeing and productivity from
increased exposure to heat in homes and other buildings

Building regulations and strategies, planning
reform

Multiple risks to the UK from climate change
impacts overseas

National resilience, overseas aid, research
and capacity building

Independent Assessment of UK Climate Risk
Many of the priorities have particular relevance to Wales

Risks from intense rainfall are higher on soils made of unconsolidated
materials from contaminated land and spoil tips in former mining areas
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Wales needs to have ~4 – 7 Mt of nature-based removals in 2050 as part
of achieving its Net Zero pathway

Without adaptation, 57% of the best and most versatile agricultural land
could be at risk of river flooding by the 2050s

Heat-related death rates in Wales could more than double by the
middle of the century without further adaptation

Independent Assessment of UK Climate Risk
Examples of key risks to Wales
1. Risks to communities, business and infrastructure
from coastal erosion

2.
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• Risk to the viability of coastal communities rises to
high in Wales by the end of the century, above the
levels seen in other parts of the UK

Risks to infrastructure and buildings from
ground subsidence
• There are over 2,000 coal tips in Wales,
predominately in the South Wales Valleys, of which
294 have been identified as a high risk to transport
and other infrastructure.
• In early 2021, there was severe flooding in the village
of Skewen, following Storm Christoph, from a mine
shaft which filled up with water and burst
9

Acting on adaptation
What can be done?

Independent Assessment of UK Climate Risk
(CCRA3)

Examples

Engineered solutions

Building design and retrofit, road resurfacing, flood defence investment, drainage

Nature-based solutions

Increasing plant diversity, habitat creation, soil conservation, increased blue carbon (coastal and
marine vegetation), green sustainable urban drainage, urban greening, and peatland restoration
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New technologies

Precision farming, using new crop and livestock varieties, remote sensing, new designs for infrastructure
assets, use of sensing, digitisation and big data for monitoring, evaluation and management

Behavioural

Changing timing of agricultural practices, information sharing, public engagement, skills development
in adaptation actions

Institutional

Adaptation standards, supply chain diversification, regulation, advisory services

Financial

Insurance, risk disclosure, adaptation finance

Data, R&D

Monitoring and surveillance, inspections, forecasting, research, decision support tools

*Based on single, limited or indicative
studies

Acting on adaptation
What can be done?

Source: CCC, based on Watkiss. P (2021)

Benefit: cost ratio
Less than 1:1

Water efficiency measures
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Heat alert and heatwave planning
Weather & climate services including early warning
Capacity building*
Surveillance & monitoring for pests and diseases*

Upland peatland restoration
Flood preparedness and protection
Making new infrastructure resilient
Climate smart agriculture
Adaptive fisheries management*

Urban greenspace & SUDS*
Household flood resilience and resistance measures

More than 2:1

More Than 5:1

More than 10:1

Ten principles for effective adaptation
Still largely missing from UK adaptation policy
2 Integrate adaptation
into other policies
3 Adapt to 2ºC, assess
the risks for 4ºC
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5 Prepare for
unpredictable extremes

4 Avoid lock-in
1 A vision for a welladapted UK

10 Funding, resourcing,
metrics, research

7 Understand threshold
effects

6 Assess
interdependencies

8 Address inequalities

9 Consider opportunities

Source CCC Analysis

Call to action on adaptation
• Climate change has arrived
Tudalen y pecyn 24

• The gap between risk and
adaptation action has widened
• Without adaptation action key
Government and societal goals,
such as Net Zero, will not be met
• Bold leadership is needed
•

to prepare for future climate change

•

to protect the most vulnerable from its impacts

13

Contact us

151 Buckingham Palace Road
London
SW1W 9SZ
@theCCCuk
Tudalen y pecyn 25
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Eitem
3.1
Pwyllgor Newid Hinsawdd,

Senedd Cymru

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

yr Amgylchedd a Seilwaith
—
Climate Change, Environment,
and Infrastructure Committee

SeneddHinsawdd@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddHinsawdd
0300 200 6565

—
Welsh Parliament

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN

SeneddClimate@senedd.wales
senedd.wales/SeneddClimate
0300 200 6565

The Rt Hon Greg Hands MP
Minister of State
1 Victoria Street
London

SW1H 0ET

21 October 2021
Dear Minister of State
On 20 October, the Welsh Parliament’s Climate Change, Environment, and Infrastructure Committee

held a scrutiny session with the Welsh Government’s Minister for Climate Change, Julie James MS.

During that session, Members questioned the Minister about the publication of the UK Government’s
Net Zero strategy, published on 19 October.

In response to a question about the extent to which Welsh Ministers were aware of, or had been
consulted on, the UK Government’s strategy, the Minister told the Committee that:
•
•

She had been notified in a 15-minute meeting with you on Monday 18 October that
publication of the Net Zero strategy was imminent;
She had been assured that an advance copy of the strategy would be provided to the Welsh
Government. A copy was provided at 12.01 am on the day of publication.

The Committee agreed that I should write to you to express our deep concern at this apparent lack of
cooperation.

You will appreciate that the next ten years will prove to be vital in meeting net-zero targets. This

challenge will not be met unless the UK Government works with the other governments of the United
Kingdom. This is particularly the case because of the intersection of devolved and reserved policy

areas and the question of how interventions that will move us towards net-zero commitments are

funded. As a Committee, we hope that the commitments to engage with devolved governments as
set out in the strategy will prove to be fact and not fiction.
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Finally. I would like to offer an invitation to you to attend remotely a meeting of the Committee in
future to discuss UK Government policies in this area and how they impact Wales.
Yours sincerely

Llyr Gruffydd MS,
Chair, Climate Change, Environment and Infrastructure Committee

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.
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Eitem 3.2
Julie James AS/MS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Minister for Climate Change

Lesley Griffiths AS
Y Gweinidog Materion Gwledig, y Gogledd a’r Trefnydd
25 Hydref 2021

Annwyl Trefnydd,
Ar 28 Medi, bu Senedd Cymru’n trafod Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil
Amgylchedd y DU gan benderfynu ei gymeradwyo. Roedd y cynnig yn ystyried cymal 56 ac
atodlen 9 i roi pwerau i Weinidogion Cymru godi tâl am eitemau plastig untro.
Yr wyf wedi gofyn, o fewn y broses ddeddfwriaethol bresennol, am gael cyflwyno gwelliant i
gymal 56 ac atodlen 9 o Fil yr Amgylchedd mewn perthynas â phwerau i godi tâl am
eitemau plastig untro ac mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion
Gwledig wedi cytuno i hynny. Bydd y gwelliant yn sicrhau bod gan Weinidogion Cymru yr un
pwerau â'r Ysgrifennydd Gwladol i godi tâl am bob eitem untro, waeth beth fo'u defnydd.
Byddai'r gwelliant hwn yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru at ddiben sydd o
fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru. Byddwn fel arfer yn gosod Memorandwm
Atodol ond yn anffodus gan fod y Bil bellach wedi cyrraedd y cam gwelliannau ac am fod y
Pwyllgorau a Senedd Cymru ar wyliau yr wythnos hon, nid oes digon o amser i gynnal dadl
yn Senedd Cymru cyn i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol. Felly, ysgrifennaf atoch i roi gwybod
i chi am y newid yn y maes hwn.
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a
Chyfansoddiad a'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Economi a Seilwaith.
Yn gywir

Julie James AS/MS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Minister for Climate Change
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
Correspondence.Julie.James@gov.Wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Julie James AS/MS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Minister for Climate Change

Chairs of the Climate Change, Environment and Infrastructure
and Legislation, Justice and Constitutional Committees.

28 October 2021
Dear Chairs,

On 21 October the UK Government tabled an amendment to clause 56 and schedule 9 Charges for single use plastic items, of the UK Environment Bill. The amendment expanded
the scope of the charging powers to include all items, regardless of what material they were
made from. Due to the lateness of the amendment, the power was to apply only to England,
meaning Wales’s power would have remained constrained to cover plastic single use items
only. We were not given prior notice of the amendment.
This would have curtailed Welsh Minister’s ability to act in such an important area relative to
England. Whilst I understand the UK Government had originally considered extending this
power to other materials during the early drafting stages, a position supported by the Welsh
Government, it was not included in the Bill as introduced due to the tight timescale required
to develop the Bill and lack of wider evidence. This positon was maintained throughout the
Parliamentary scrutiny process and similar amendments were rejected. Indeed, we were
informed as recently as August, following an amendment tabled in the House of Lords to
extend the charge, this position would remain unchanged.
Despite the inadequate notice for the amendment, we have continued to work
collaboratively with the UK Government on the Environment Bill. Once I was aware of this of
this change in position, I wrote to the Rt Hon George Eustice MP, Secretary of State for
Environment, Food and Rural Affairs, seeking an urgent amendment to ensure this
important change was extended to Wales. I am pleased to advise the request was agreed.
Reducing the use and availability of unnecessary single-use items and the negative impacts
they have on our environment is a top priority for the Welsh Government and Welsh
Ministers require powers that allow us to take action on this important matter. A broader
charging power will provide a strong disincentive to producing single use products. It also
allows us to meet our commitment in Beyond Recycling, our Circular Economy Strategy, to
phase out unnecessary single-use items in Wales.

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
Correspondence.Julie.James@gov.Wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

On 25 October I issued a Written Statement informing Members of the Senedd of the
Secretary of State’s agreement to table an amendment. I also explained that, due to the
lateness of the amendment, there was insufficient time to facilitate a usual Senedd debate.
I can now confirm that in this unusual situation our intention is to bring forward a debate on
2 November. We have laid a supplementary Legislative Consent Memorandum and motion
to give effect to that intention, subject to the Business Committee agreeing not to refer the
sLCM for scrutiny and the Senedd agreeing to suspend the relevant Standing Orders to
allow the legislative consent motion to be debated without due notice. I appreciate that this
solution is far from ideal, but I wanted to demonstrate the Welsh Ministers’ commitment to
the Sewel Convention by providing the Senedd an opportunity to consider, scrutinise and
vote on the new provisions.
I am sure you agree this is a positive step towards tackling commonly littered single use items.
Yours sincerely

Julie James AS/MS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Minister for Climate Change

2 30
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Senedd Cymru
Eitem
3.3

Pwyllgor Newid Hinsawdd,
yr Amgylchedd a Seilwaith
—
Climate Change, Environment,
and Infrastructure Committee

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

SeneddHinsawdd@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddHinsawdd
0300 200 6565

—
Welsh Parliament
Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

SeneddClimate@senedd.wales
senedd.wales/SeneddClimate
0300 200 6565

Lee Waters AS, Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

01 Tachwedd 2021
Craffu ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23
Annwyl Julie a Lee,
Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith wedi dechrau paratoi ar gyfer y gwaith
craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.
Rydym yn deall y bydd y gyllideb ddrafft yn cael ei chyhoeddi ar 20 Rhagfyr 2021, felly rydym yn
rhagweld y byddwn yn cynnal sesiwn graffu gyda chi yn gynnar yn 2022. Bydd y tîm Clercio yn
cysylltu â'ch swyddfa maes o law i drefnu dyddiad addas ar gyfer y sesiwn.
Er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor yn ei waith paratoi, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybodaeth
mewn perthynas â'r materion a nodir yn y llythyr hwn. Yn amlwg, nid oes rhaid i chi gyfyngu eich
ymateb i’r cais hwn, rhwydd hynt i chi fynd i’r afael ag unrhyw faterion eraill y byddent, yn eich barn
chi, o gymorth i’r Pwyllgor wrth ei waith.
Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybodaeth i fynd i'r afael â'r materion a nodir yn Atodiad 1 cyn
y sesiwn graffu. Rydw i wedi gofyn i'r tîm Clercio gysylltu â'ch swyddogion ynghylch dyddiad terfyn
amser pendant.
Yn gywir

Llyr Gruffydd AS,
Cadeirydd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
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Atodiad 1
Gwariant ataliol
− Manylion y gyfran o gyllideb y portffolio a ddyrannwyd ar gyfer camau gwariant ataliol a sut y
mae’r gyfran wedi cynyddu o’i chymharu â chyllideb y llynedd.
Manylion am ba bolisïau neu raglenni penodol yn y portffolio y bwriedir iddynt fod yn ataliol.
Llunio polisïau yn seiliedig ar dystiolaeth
− Esboniad o sut rydych wedi defnyddio tystiolaeth wrth flaenoriaethu dyraniadau eich cyllideb
ddrafft a sut y byddwch yn monitro ac yn arfarnu rhaglenni i sicrhau eu bod yn rhoi gwerth am
arian ac yn llywio prosesau pennu cyllidebau yn y dyfodol.
− Manylion am sut y mae'r gwaith o ddatblygu'r gyllideb ddrafft wedi'i lywio a sut y
dylanwadwyd arno o ganlyniad i ymgynghori â rhanddeiliaid.
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
− Enghreifftiau o sut mae'r Ddeddf wedi llywio penderfyniadau ar ddyraniadau penodol yn y
gyllideb.
− Manylion am sut mae'r broses asesu effaith wedi dylanwadu ar ddatblygu'r gyllideb ddrafft,
gan gynnwys enghreifftiau o ble mae penderfyniad wedi cael ei asesu yn erbyn amcanion
llesiant Llywodraeth Cymru.
Cydraddoldeb, y Gymraeg ac asesu hawliau plant
− Manylion am sut rydych wedi ystyried effaith y gyllideb ddrafft ar grwpiau â nodweddion
gwarchodedig ac ar y Gymraeg, gan gynnwys manylion unrhyw asesiadau effaith perthnasol.
− Manylion am sut y mae hawliau plant wedi cael eu hystyried yn y penderfyniadau cyllideb ar
gyfer y portffolio.
Ail-greu ar ôl COVID-19: yr heriau a’r blaenoriaethau
Esboniad o sut mae’r dyraniadau cyllideb yn eich portffolio yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau allweddol
ar gyfer ail-greu yn sgil pandemig COVID-19.
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Deddfwriaeth
Dyraniadau cyllideb ar gyfer gweithredu deddfwriaeth sylfaenol bresennol ac arfaethedig; a
gweithredu is-ddeddfwriaeth arfaethedig a phresennol, gan gynnwys yr is-ddeddfwriaeth sy'n deillio
o Fil Amgylchedd y DU.
Y Rhaglen Lywodraethu
− Esboniad o sut mae dyraniadau’r gyllideb yn eich portffolio yn cyd-fynd ag ymrwymiadau a
blaenoriaethau'r Rhaglen Lywodraethu.
Ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur
− Esboniad o sut mae datganiad Llywodraeth Cymru o argyfyngau 'hinsawdd' a 'natur' wedi
dylanwadu ar y broses o bennu’r gyllideb eleni.
− Esboniad o sut rydych wedi gweithio gyda'ch cydweithwyr yn y Cabinet i sicrhau bod yr
amgylchedd, colli bioamrywiaeth a newid hinsawdd wedi bod yn ganolog i’r broses o bennu'r
gyllideb.
Datgarboneiddio
− Esboniad o sut mae dyraniadau'r gyllideb yn cefnogi'r gwaith o gyflwyno’r polisïau a'r cynigion
yn yr Ail Gynllun Cyflawni Carbon Isel, sy'n berthnasol i gylch gwaith y Pwyllgor hwn.
− Esboniad o sut mae'r targedau interim uwch ar gyfer lleihau allyriadau ar gyfer 2030 a 2040, a
tharged sero net ar gyfer 2050, wedi dylanwadu ar ddyraniadau.
− Esboniad o'r gwaith a wnaed i amcangyfrif effaith carbon y penderfyniadau gwario a sut mae
hyn wedi dylanwadu ar y dull o ddyrannu.
− Y diweddaraf am y gwaith i gysoni'r cyllidebau cyllidol a charbon.
Strwythur y gyllideb
− Dadansoddiad o gyllideb ddrafft 2022-23, ac unrhyw gyllidebau dangosol yn y dyfodol, fesul
Maes Rhaglen Wariant, Cam Gweithredu a Llinell Wariant yn y Gyllideb, o ran refeniw a
chyfalaf, ynghyd â dyraniadau Cyllideb 2021-22 fel cymhariaeth;
− Disgrifiad naratif o'r meysydd polisi a ariennir drwy bob Llinell Wariant yn y Gyllideb.
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− Crynodeb o unrhyw newidiadau a wnaed yn strwythur a chyflwyniad y gyllideb o'i gymharu â
blynyddoedd blaenorol, gan gynnwys manylion am sut y mae unrhyw
Feysydd Rhaglen Wariant newydd neu a ad-drefnwyd, Camau Gweithredu Llinellau Gwariant
yn y Gyllideb yn ymwneud â'r rhai a ddefnyddiwyd yn 2021-22, a sicrhau y gellir cymharu
dyraniadau 2022-23 â blynyddoedd blaenorol.
Trafnidiaeth
Sut mae'r gyllideb ddrafft yn cefnogi blaenoriaethau trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, yn enwedig
cyflawni Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a’r cynlluniau cyflawni a strategaethau cysylltiedig, gan
gynnwys sut rydych wedi blaenoriaethu cyllid, fforddiadwyedd eich blaenoriaethau ac unrhyw feysydd
sy'n peri pryder.
Sut mae’r gyllideb ddrafft yn darparu ar gyfer:
− Effaith pandemig y Coronafeirws, a’r adferiad ar ôl y pandemig, gan gynnwys cymorth i
ddarparwyr trafnidiaeth.
− Dyraniadau penodol a wnaed mewn perthynas â Brexit i liniaru'r effaith ar
wasanaethau/sectorau trafnidiaeth.
− Cyflwyno'r fasnachfraint rheilffyrdd.
− Cyflwyno Metros Gogledd-ddwyrain Cymru, De-orllewin Cymru a De-ddwyrain Cymru.
− Cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer seilwaith rheilffyrdd.
− Datblygu Trafnidiaeth Cymru – gan gynnwys dadansoddiad o ddyraniad cyllideb Trafnidiaeth
Cymru, gan nodi ei gyllideb gorfforaethol ochr yn ochr â dyraniadau ar gyfer darparu
rhaglenni penodol.
− Argymhellion Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru.
− Buddsoddi yn y rhwydwaith cefnffyrdd a thraffyrdd.
− Cyflwyno polisi teithio llesol – gan gynnwys tabl sy'n manylu ar gyfanswm y dyraniadau a
dyraniadau fesul pen o’r boblogaeth ar gyfer teithio llesol ar gyfer 2022-23, o gymharu â phob
un o'r tair blynedd flaenorol. Dylai dyraniadau refeniw a chyfalaf fod yn glir ac wedi'u nodi yn
ôl ffrwd ariannu unigol (cronfa teithio llesol, cronfa drafnidiaeth leol, llwybrau diogel mewn
cymunedau ac ati).
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− Cymorth ar gyfer gwasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol, gan gynnwys tabl sy'n
manylu ar gyfanswm y dyraniadau a’r dyraniadau fesul pen o’r boblogaeth ar gyfer 2022-23 o
gymharu â phob un o'r tair blynedd flaenorol. Dylai dyraniadau refeniw a chyfalaf fod yn glir a
dylai'r tabl gael ei rannu yn ôl ffrwd ariannu unigol (Grant Cymorth ar gyfer Gwasanaethau
Bysiau, BES2, Tocynnau Teithio Rhatach ac ati).
− Chefnogi blaenoriaethau trafnidiaeth lleol.

Cynllunio
Sut mae’r gyllideb ddrafft yn darparu ar gyfer:
− Ariannu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru a sut mae hyn yn wahanol i'r ffordd
yr ariannwyd yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru.
− Adnoddau digonol i awdurdodau cynllunio lleol gyflawni eu swyddogaethau yn ddigonol.
Yr amgylchedd
Sut mae’r gyllideb ddrafft yn darparu ar gyfer:
− Cyflwyno'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur, gan gynnwys rheoli a monitro'r Rhwydwaith
Safleoedd Cenedlaethol.
− Llenwi bwlch cyllid LIFE yr UE yn dilyn ymadawiad y DU â’r UE.
− Datblygu'r Parc Cenedlaethol newydd.
− Cyflawni'r Cynllun Aer Glân.
− Gweithredu Strategaeth Coetiroedd i Gymru, gan gynnwys Strategaeth y Goedwig
Genedlaethol.
− Gweithredu'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol,
gan gynnwys y rhaglen Rheoli Perygl Arfordiroedd.
− Mentrau i leihau llygredd plastig, gan gynnwys datblygu Cynllun Dychwelyd Ernes a
Chyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar gyfer pecynnu plastig.
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− Datblygu trefniadau llywodraethu amgylcheddol parhaol, a gwaith yr Asesydd Diogelu'r
Amgylchedd Dros Dro.
− Cyflawni'r Cynllun Rheoli Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig.

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
Manylion am ddyraniadau’r gyllideb ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys esboniadau ar
unrhyw newidiadau.

Meysydd ychwanegol o ddiddordeb i'r Pwyllgor
Sut mae dyraniadau yn y gyllideb ddrafft yn darparu ar gyfer:
− Gweithredu argymhellion a wnaed gan y Tasglu Adferiad Gwyrdd.
− Cyflawni Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, gan gynnwys camau blaenoriaeth ar gyfer
2021-2023 a nodir yn ei Chynllun Trechu Tlodi Tanwydd, 2020–2035.
− Cyflwyno rhaglenni ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni'r sector cyhoeddus, gan
gynnwys cyllid ar gyfer Gwasanaeth Ynni Cymru.
− Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru
− Gweithredu Strategaeth Ddigidol i Gymru a'r cynllun cyflawni, a'r dyraniad ar gyfer y Ganolfan
Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.
− Manylion cyfanswm cyfraniad Llywodraeth Cymru i’r cynllun i olynu Cyflymu Cymru, gan
gynnwys targedau contract perthnasol ar gyfer BT/Openreach a pherfformiad tuag at y
targedau hyn.
− Manylion y cyllidebau a ddyrennir i gynlluniau cysylltedd eraill Llywodraeth Cymru (gan
gynnwys Allwedd Band Eang Cymru, y Gronfa Band Eang Lleol a chyfraniad ychwanegol
Llywodraeth Cymru at gynllun Taleb Band Eang Gigabit Llywodraeth y DU) a thargedau
cysylltedd sydd gan y cynlluniau hyn.
− Manylion unrhyw gyllideb a ddyrennir i wella cysylltedd symudol.
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yr Amgylchedd a Seilwaith
—
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—
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Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd
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0300 200 6565

2 Tachwedd 2021
Annwyl Julie,
Rheoli’r amgylchedd morol
Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith wedi cytuno i wneud darn byr o waith ar
reoli’r amgylchedd morol.
Er mwyn helpu i lywio ein gwaith, hoffem pe gallech roi diweddariad ar hynt y gwaith o weithredu
argymhellion Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig y Bumed Senedd yn ei
adroddiad, Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig
(Tachwedd 2019).
Byddem hefyd yn gwerthfawrogi cael manylion datblygiadau ym maes cynllunio gofodol morol, a rôl
newydd Carbon Glas yng Nghymru.
Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb cyn gynted â phosibl, ac erbyn dydd Llun 29 Tachwedd
2021 fan bellaf.
Yn gywir,

Llyr Gruffydd AS,
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English.
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Eitem 3.5
Sesiwn y Pwyllgor Newid
Hinsawdd, yr Amgylchedd a
Seilwaith ar Lywodraethu
Amgylcheddol
30 Medi 2021
Crynodeb
1. Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith yn cynnal sesiwn casglu
tystiolaeth yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion, yn cynnwys llywodraethu amgylcheddol.
Wedi i ni ymadael â’r UE, mae yna ‘fwlch llywodraethu’ mewn perthynas ag egwyddorion
amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol. Nid yw’r broses interim (IEPAW, gweler isod)
y mae Dr Nerys Llewelyn-Jones yn gyfrifol amdani yn cynnwys cwynion (gan mai proses
anstatudol ydyw) ac argymhellir y dylid cyfeirio’r rhain at gyrff cyfredol a thrwy lwybrau
cyfreithiol sy’n bodoli eisoes.
2. Mae hyn yn debygol o arwain at gynnydd yn nifer y cwynion amgylcheddol cymhleth a
strategol a ddaw i ran CNC dros amser (amcangyfrifir bod CNC yn gyfrifol am hyd at 75%
o’r meysydd a allai ddenu cwynion). Ymhellach, mae yna ddiddordeb cynyddol ledled y
DU a Chymru mewn Adolygiadau Barnwrol fel ffordd o herio’r pryderon hyn. Mae
sefydliadau anllywodraethol amgylcheddol a rhanddeiliaid eraill yn debygol o barhau i
dynnu sylw at y mater hwn hyd nes y bydd deddfwriaeth sylfaenol yn sefydlu corff
goruchwylio amgylcheddol parhaol ar gyfer Cymru (go brin y bydd hyn yn digwydd cyn
2023 yn y fan gyntaf).
3. Mae CNC wedi ymrwymo i gynorthwyo Llywodraeth Cymru i ddatblygu deddfwriaeth
newydd ar lywodraethu amgylcheddol yng Nghymru wedi i ni ymadael â’r UE. Rydym yn
gweithio gydag asiantaethau eraill, gyda staff trwy CNC i gyd, a gydag Asesydd Interim
Diogelu’r Amgylchedd Cymru, ar drefniadau llywodraethu amgylcheddol, gan gydgysylltu
ymateb cynhwysfawr gan CNC i ymgynghoriadau a cheisiadau unigol am gyngor ac
arweiniad.
4. Rydym yn gweithio’n rhagweithiol gyda’r Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd ar faterion
parhaus a godir ynglŷn â gweithrediad cyfraith amgylcheddol yng Nghymru.

Cefndir
5. Mae egwyddorion amgylcheddol a ymgorfforwyd yn Erthygl 191 o Gytuniad yr UE ar
Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) wedi bod yn sail i ddatblygu polisïau a
chyfreithiau amgylcheddol yr UE yn ystod y deugain mlynedd diwethaf. Caiff y gwaith o
oruchwylio’r modd y rhoddir cyfreithiau amgylcheddol ar waith, ynghyd ag atebolrwydd
Aelod Wladwriaethau dros yr hyn a gyflawnir ganddynt o dan y cyfreithiau hyn, ei
oruchwylio gan y Comisiwn Ewropeaidd a Llys Cyfiawnder Ewrop.
6. Ceir pedair egwyddor amgylcheddol yr UE yn y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb
Ewropeaidd (TFEU), sef:
• yr egwyddor ragofalus;
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•
•
•

yr egwyddor y dylid cymryd camau ataliol;
y dylid rhoi blaenoriaeth i unioni unrhyw niwed amgylcheddol yn y ffynhonnell,
y dylai’r llygrwr dalu

7. Ar hyn o bryd, dim ond yr “egwyddor ragofalus” a’r egwyddor y dylid cymryd “camau ataliol”
a gynhwysir yn neddfwriaeth sylfaenol Cymru. Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig cynnwys
pob un o’r 4 egwyddor mewn deddfwriaeth sylfaenol, fel yr argymhellir gan CNC a
rhanddeiliaid eraill, er mwyn sicrhau bod pob un ohonynt yn parhau i gael ei chydnabod yn
llawn yn neddfwriaeth Cymru.
8. Dylai’r egwyddorion hyn ategu amcan cyffredinol sy’n pennu uchelgeisiau amgylcheddol
yng Nghymru, yn cynnwys y cysylltiadau rhwng polisi amgylcheddol a meysydd polisi eraill
er mwyn sicrhau bod egwyddorion amgylcheddol yn cael eu hintegreiddio yn y broses
benderfynu.
9. Ers gadael yr UE, nid yw’r strwythurau blaenorol ar gyfer llywodraethu amgylcheddol yn
gymwys mwyach yn y DU. Mae hyn wedi arwain at fwlch llywodraethu yng Nghymru a’r
DU, a dyna pam mae Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig wrthi’n
datblygu fframweithiau llywodraethu amgylcheddol pwrpasol ar gyfer Cymru, Lloegr,
Gogledd Iwerddon a’r Alban. Yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, daw hyn ar ffurf y Swyddfa
Diogelu’r Amgylchedd a roddir ar waith fel rhan o Fil Amgylchedd y DU, y disgwylir iddo
ddod i rym ym mis Tachwedd 2021. Yn yr Alban, daw hyn ar ffurf Safonau Amgylcheddol
yr Alban a sefydlwyd fel rhan o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Parhad) (Yr Alban). Yng
Nghymru, mae Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd wedi’i benodi am ddwy flynedd (tan
fis Mawrth 2023 ar hyn o bryd) tra datblygir deddfwriaeth ar gyfer gweithredu’r corff
parhaol.
10. Mae’r Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd wedi’i gyfyngu i ymchwilio i weithrediad
cyfraith amgylcheddol ac nid yw’n cynnwys system ar gyfer derbyn cwynion nac ymdrin â
chwynion. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ddeddfwriaeth ar y gweill i sefydlu corff
llywodraethu amgylcheddol statudol yng Nghymru. O ganlyniad i hyn, rhagwelwn y bydd
yna gynnydd mewn Adolygiadau Barnwrol, cwynion strategol a gwaith cyswllt/cynghori ar
gyfer CNC, a chynnydd cysylltiedig mewn craffu cyhoeddus. Yn yr hirdymor, bwriedir
sefydlu corff statudol, ac yn ôl pob tebyg bydd modd iddo ddefnyddio cosbau ariannol a
phrosesau cyfreithiol i orfodi penderfyniadau a chynnig goruchwyliaeth effeithiol.
11. Mewn erthygl ddiweddar yn ENDS tynnir sylw at y bwlch llywodraethu yng Nghymru o
gymharu â gweddill y DU, ynghyd â’r risgiau parhaus i amgylchedd Cymru, gan gyfeirio at
ymwybyddiaeth gynyddol y cyhoedd o’r mater dadleuol o bosibl hwn.

Cwynion
12. Fel y nodir uchod, dim ond ar weithrediad cyfraith amgylcheddol y bydd y broses interim
yng Nghymru yn canolbwyntio, ac ni fydd yn canolbwyntio ar achosion o dorri cyfraith
amgylcheddol – bydd achosion o dorri cyfraith amgylcheddol yn cael eu cyfeirio at y
sefydliad cyfredol perthnasol neu’r broses gyfreithiol sydd eisoes ar waith, sef Adolygiad
Barnwrol. Mewn sawl achos, mae’n debygol y bydd y cwynion hyn yn syrthio o fewn cylch
gwaith CNC oherwydd hyd a lled ein rôl fel rheolwr tir, rheoleiddiwr a chorff cadwraeth
natur statudol.
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13. Mae hyn yn debygol o arwain at gynnydd yn nifer y cwynion amgylcheddol strategol a gaiff
eu cyfeirio at CNC, yn ogystal ag at rôl gynghori newydd a phroses oruchwylio newydd a
chorff cysylltiedig i gydgysylltu ag ef yn yr hirdymor. Ymhellach, mae’n debygol y bydd yn
arwain at gynnydd yn nifer yr Adolygiadau Barnwrol. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth
Cymru, CNC ac asiantaethau eraill ledled y DU yn cofnodi diddordeb cynyddol mewn
Adolygiadau Barnwrol ymhlith rhanddeiliaid, ar amrywiaeth o bynciau.
14. Mae’r cwynion amgylcheddol strategol hyn yn gymhleth, a gall fod angen llawer o amser
ac adnoddau i ymateb iddynt. Ymhellach, mae’r broses newydd yn cynnwys yr holl
gyfreithiau amgylcheddol, yn hytrach na dim ond cyfreithiau amgylcheddol sydd wedi
deillio o’r UE, felly mae’n cynnwys deddfwriaeth sydd wedi tarddu o Gymru a Lloegr, fel y
Ddeddf Coedwigaeth a’r Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.
15. Mae CNC yn delio ag amrywiaeth o gwynion ffurfiol ac anffurfiol, llythyrau yn codi pryderon
a materion cysylltiedig. Mae timau polisi a thimau gweithredol yn gorfod ymateb yn
rheolaidd i lythyrau, e-byst a galwadau ffôn yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion a all fod
yn gymhleth ac yn anodd eu datrys. Ymhellach, mae gennym broses gwyno ffurfiol sy’n
ceisio ymdrin yn effeithiol â phryderon neu gwynion am ein gwasanaeth a gawn gan y
cyhoedd a busnesau mewn perthynas â’n gwasanaeth. Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru sy’n goruchwylio’r broses gwyno hon.
16. Mae CNC hefyd yn rheoli ceisiadau mynediad at wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Mae’r ddeddf a’r rheoliadau hyn
yn rhoi’r hawl i’r cyhoedd wneud cais i gael mynediad at wybodaeth sydd heb ei chyhoeddi
ac a gedwir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, oni bai bod eithriad penodol yn berthnasol. Y tîm
mynediad at wybodaeth yn CNC sy’n delio â’r ceisiadau hyn.
17. Hyd yn hyn, mae 4 o bryderon (gyda phob un ohonynt yn ymwneud â chylch gwaith CNC)
wedi’u codi trwy gyfrwng proses interim Cymru, ac mae CNC wedi ymateb i gais am
dystiolaeth gan yr Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd mewn perthynas â’r pryder
cyntaf a godwyd.
18. Yn Lloegr, mae’r Swyddfa Diogelu’r Amgylchedd interim wedi derbyn 19 o gwynion (hyd
at y diweddariad diwethaf ym mis Gorffennaf). Mae 10 o’r rhain yn ymwneud â chadwraeth
natur ac mae 9 yn ymwneud â rheoleiddio’r amgylchedd. Mae’n debygol y bydd y pryderon
a godir yn Lloegr neu’r Alban yn cael eu codi yng Nghymru hefyd.

Negeseuon allweddol
19. Mae CNC yn gefnogol i Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd Cymru a’i rôl o ran
ymchwilio i weithrediad cyfraith amgylcheddol yng Nghymru. Rydym yn gweithio’n
rhagweithiol gyda’r Asesydd Interim ac rydym yn cefnogi’r broses anstatudol, interim hon.
20. Ers ymadael â’r UE, ni chaiff cyfreithiau a pholisïau amgylcheddol sydd wedi deillio o’r UE
eu goruchwylio mwyach gan Gomisiwn yr UE na Llys Cyfiawnder Ewrop. Ar hyn o bryd,
nid oes unrhyw gorff statudol yn gyfrifol am ddwyn y llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill
i gyfrif am weithredu cyfraith amgylcheddol yn y DU, ac mae hyn wedi arwain at fwlch
llywodraethu. Mae angen corff goruchwylio amgylcheddol parhaol er mwyn iddo allu
goruchwylio trefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol yng
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Nghymru. Dylai’r corff hwn fod yn atebol yn annibynnol, dylid cael dull syml a rhad o godi
cwynion, a dylai’r corff fod â dulliau gorfodi priodol.
21. Mae hi’n hanfodol cyflwyno deddfwriaeth i sefydlu corff goruchwylio amgylcheddol parhaol
cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol. Mae corff Safonau Amgylcheddol yr Alban eisoes
wedi’i sefydlu a’i freinio’n llwyr, a disgwylir y bydd y Swyddfa Diogelu’r Amgylchedd yn cael
ei sefydlu ym mis Tachwedd 2021.
22. Mae hi’n hanfodol i unrhyw gorff goruchwylio parhaol ymgysylltu’n rhagweithiol â phob corff
cyhoeddus perthnasol yng Nghymru, a hefyd gyda’i gyrff goruchwylio cyfatebol yng
ngwledydd eraill y DU. Mae llywodraethu amgylcheddol da yn rhan hanfodol o gyfraith
amgylcheddol, a rhaid iddo gydnabod y potensial ar gyfer materion trawsffiniol a’r angen i
gydweithredu ar draws ffiniau cenedlaethol.
23. Yn 2019 cynhaliwyd ymgynghoriad eang yn ymwneud â chynigion ar gyfer trefniadau
llywodraethu amgylcheddol, ac roedd y mwyafrif helaeth o ymatebion gan randdeiliaid yn
cytuno ar y materion allweddol. Ategwyd hyn hefyd gan Ymchwiliad y Pwyllgor Newid
Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig i’r un pwnc. Efallai y bydd angen cynnal
ymgynghoriad pellach ynghylch elfennau ychwanegol unrhyw Fil arfaethedig, fel cynnwys
targedau natur statudol, ond mae hi’n hanfodol i’r ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno cyn
gynted ag y bo’n ymarferol.
24. Gallwn ddysgu gwersi gwerthfawr yn sgil y dulliau a ddatblygwyd yn Lloegr a’r Alban, er
bod gwahaniaethau pwysig hefyd. Mae CNC yn cefnogi’r argymhellion a nodir yn
Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Rhanddeiliaid ar Egwyddorion a Llywodraethu
Amgylcheddol, a luniwyd ym mis Mawrth 2020, fel y’u derbyniwyd gan y Gweinidog. Mae’r
adroddiad hwn yn pwysleisio’r elfennau allweddol ar gyfer sefydlu corff goruchwylio
amgylcheddol yng Nghymru a’r ddeddfwriaeth ategol, fel yr angen am annibyniaeth, y
swyddogaethau y dylai’r corff ymgymryd â nhw, a model ar gyfer sut gallai’r corff weithredu.
25. Ar hyn o bryd, dim ond yr “egwyddor ragofalus” a’r egwyddor “camau ataliol” a gynhwysir
yn neddfwriaeth sylfaenol Cymru. Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig y dylid cynnwys pob
un o’r 4 egwyddor mewn deddfwriaeth sylfaenol, fel yr argymhellir gan CNC a rhanddeiliaid
eraill, er mwyn sicrhau bod pob un ohonynt yn parhau i gael ei gydnabod yn neddfwriaeth
Cymru.
26. Dylai’r egwyddorion hyn ategu amcan cyffredinol sy’n pennu uchelgeisiau amgylcheddol
yng Nghymru, yn cynnwys y cysylltiadau rhwng polisi amgylcheddol a meysydd polisi eraill
er mwyn sicrhau bod egwyddorion amgylcheddol yn cael eu hintegreiddio yn y broses
benderfynu.
27. Yn y cyfamser, ac yn niffyg deddfwriaeth sylfaenol ychwanegol, mae hi’n bwysig i’r
egwyddorion hyn barhau i fod yn sylfaen i gyfreithiau a pholisïau yng Nghymru. Roedd
adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen rhanddeiliaid yn argymell nad oes angen llunio
datganiad o’r egwyddorion hyn. Mae yna gorff o gyfreitheg i’w gael eisoes mewn cyfraith
ryngwladol ac yng nghyfraith yr UE ar ystyr yr egwyddorion hyn, a chânt eu mynegi eisoes
yn rhannol yn neddfwriaeth Cymru, ac yn neddfwriaeth Cymru a Lloegr.
28. Mae hi’n bwysig i’r gweinyddiaethau gwahanol o fewn y DU barhau i weithio gyda’i gilydd
i ddatblygu dull cyffredin o roi’r egwyddorion hyn ar waith, yn ogystal â chydnabod y
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potensial y bydd materion trawsffiniol yn codi a’r angen i gydweithredu ar draws ffiniau
cenedlaethol.
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Eitem 3.6
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr
Amgylchedd a Seilwaith (CCEI)
30 Medi 2021
Brîff Targedau Natur
Crynodeb
1. Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith yn cynnal sesiwn casglu
tystiolaeth ar amrywiaeth o faterion sy'n cynnwys targedau natur fel rhan o'r ystyriaeth o
flaenoriaethau dros y 12-18 mis nesaf.
2. Yn llythyr y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog at y Pwyllgor hwn dyddiedig 31 Gorffennaf
2021 ynghylch blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, nodwn nad oes cyfeiriad penodol at
fabwysiadu targedau natur statudol. Nodwn hefyd fwriad y Gweinidogion i gyflwyno'r Bil
Llywodraethu Amgylcheddol ac y gallai hwn ddarparu'r mecanwaith i gyflwyno targedau
sy'n rhwymo mewn cyfraith ar gyfer bioamrywiaeth.
3. Gall targedau ddiffinio maint y newid sydd ei angen i gyflawni ein nodau natur yn
llwyddiannus, gan yrru'r gwaith o ddyrannu adnoddau tra hefyd yn annog arloesedd a
hefyd yn sicrhau cyfranogiad ar draws pob sector a'r holl randdeiliaid. Er mwyn cyflawni
targedau cenedlaethol a byd-eang yn effeithiol, mae angen i ni fesur a deall newid mewn
bioamrywiaeth ac ecosystemau.
4. Mae gosod targedau natur yn gofyn am amserlenni cyflawni clir i adlewyrchu'r ffaith bod
angen mynd ati ar fyrder i weithredu ac ystyried sut mae cwmpasu mecanweithiau newid
ymddygiad ac atebolrwydd sy'n sicrhau perchnogaeth ar draws pob sector allweddol.
5. Bydd monitro, adrodd a dilysu priodol yn hanfodol, yn ogystal â'r adnodd datblygu a fydd
ei angen i fod yn 'barod am dargedau' ochr yn ochr â chael llinell sylfaen glir ar gyfer olrhain
cynnydd.
6. Gan adeiladu ar yr ymrwymiadau targed '30 erbyn 30' arfaethedig, mae angen ystyried
agweddau adfer natur eraill hefyd er mwyn sicrhau rhwydweithiau ecolegol cadarn er budd
pobl a natur i gyd-fynd â'r camau sy'n cael eu cymryd yn awr i fynd i'r afael â'r newid yn yr
hinsawdd.

Cefndir
7. Fel cymdeithas, mae angen i ni newid cyflwr natur o'i sefyllfa bresennol o gael ei diraddio
i fod yn gadarn ac mae angen i ni allu cefnogi'r holl fuddion uniongyrchol ac anuniongyrchol
a gawn ganddi. I sicrhau'r newid hwnnw mewn cyflwr, mae angen gweithredu ar sawl lefel
ar draws cymdeithas, gan ddechrau nawr.
8. Mewn ymateb i'r argyfwng o golli bioamrywiaeth, mae llawer o Arweinwyr Gwladwriaethau
ar draws y byd wedi gwneud ymrwymiadau sylweddol iawn ar gyfer natur yn ddiweddar,
yn enwedig drwy Addewid yr Arweinwyr ar gyfer Natur a lansiwyd yng Nghynulliad
Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn 2020, a'r ymrwymiad 30 erbyn 30 i ddiogelu 30% o'n
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tir a'n moroedd ar gyfer natur erbyn 2030. Mae'r ymrwymiadau hyn yn bellgyrhaeddol, ac
yn gofyn am newid trawsnewidiol ar draws sectorau yn y ffordd rydym yn diogelu, yn
gwerthfawrogi, yn defnyddio ac yn ymgysylltu â natur. Maent hefyd yn gyson â nodau a
thargedau Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ôl-2020 drafft y Confensiwn ar
Amrywiaeth Fiolegol ac yn cefnogi Degawd Adfer Ecosystemau'r Cenhedloedd Unedig,
gan ein galluogi i fod yn 'Natur Bositif' erbyn 2030.
9. Mae Natur Bositif erbyn 2030 yn ymwneud â sicrhau bod y duedd bresennol o golli
bioamrywiaeth yn cael ei gwrthdroi tra hefyd yn gwneud cyfraniadau sylweddol at gyflawni
ymrwymiadau newid yn yr hinsawdd i leihau allyriadau carbon i 'Sero-net' a meithrin
cadernid i effeithiau anochel y newid yn yr hinsawdd a phwysau arall. Mae cysylltiad
anorfod rhwng y ddau argyfwng, newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, ac mae
sicrhau canlyniad 'natur bositif' yn gofyn am weithredu brys ac uchelgeisiol gan yr holl
randdeiliaid i fynd i'r afael â'r pwysau sy'n achosi i natur gael ei cholli (natur a fyddai fel
arall yn parhau i dyfu) ac adfer ac adfywio cyfanrwydd ecosystemau fel eu bod yn gallu
gwrthsefyll aflonyddwch a phwysau a osodir arnynt.
10. Dywed profiad byd-eang wrthym fod targedau'n aml yn fwy effeithiol o ran ysgogi'r lefel
gywir o weithredu os oes ganddynt sail gyfreithiol. Er enghraifft, mae ymrwymiadau bydeang a gwledydd i 'Sero-net' wedi arwain at randdeiliaid amrywiol o fusnesau i eglwysi i
ddinasoedd yn mabwysiadu targedau cyfatebol (neu hyd yn oed fwy uchelgeisiol), gan
ysgogi gweithredu y mae mawr ei angen ar wahanol raddfeydd ar draws pob sector.
11. Yn Lloegr, mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i fabwysiadu targedau sy'n rhwymo mewn
cyfraith i ategu'r Cynllun Amgylchedd 25 Mlynedd, gan gynnwys ymrwymiad cyfreithiol sy'n
cynnwys targedau meintiol ar gyfer ehangu cynefinoedd, gwelliannau mewn ardaloedd
gwarchodedig ac ansawdd dŵr a gwrthdroi dirywiad rhywogaethau (h.y. dod yn Natur
Bositif) erbyn 2030. Mae llywodraethau eraill y DU yn ystyried opsiynau i bennu targedau
statudol hefyd.
12. Mae llythyr at y Pwyllgor hwn dyddiedig 31 Gorffennaf 2021 am flaenoriaethau'r
Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog ar gyfer y 12-18 mis nesaf yn nodi'r blaenoriaethau
bioamrywiaeth canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•

adeiladu rhwydweithiau ecolegol cadarn i ddiogelu rhywogaethau a chynefinoedd a'r
manteision maent yn eu darparu, a lleihau ei heffaith y tu allan i Gymru
gwneud cysylltiadau rhwng safleoedd gwarchodedig yn ganolog i'r dull hwnnw hyn gyda'r
cynllun Rhwydweithiau Natur yn canolbwyntio ar wella cyflwr a chadernid a chefnogi
cymunedau i gymryd rhan weithredol
cynyddu ein buddsoddiadau mewn rhwydweithiau ecolegol cadarn a newid trawsnewidiol i
fynd i'r afael â'r argyfwng ym myd natur a'r argyfwng hinsawdd ochr yn ochr â'r Cynllun
Gweithredu Adfer Natur (NRAP)
rhoi sylw i'r problemau sydd wrth wraidd colli bioamrywiaeth a thargedu ymyriadau er mwyn
helpu rhywogaethau i adfer lle bo angen
diwygio'r NRAP i ystyried Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ôl 2020 newydd
datblygu dangosyddion i sicrhau cynnydd tuag at amcanion a thargedau rhyngwladol
diweddaru'r Polisi Adnoddau Naturiol i gyflawni dyletswyddau o dan Ddeddf yr Amgylchedd
(Cymru).
i'n moroedd fod yn lân, yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn fiolegol amrywiol drwy asesu,
diogelu a rheoli, ac adfer gyda chynllunio a rheoleiddio datblygiadau newydd mewn modd
effeithiol yn y sector morol... [gan gynnwys]... prosiectau ynni'r môr.
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13. Rydym yn ymwybodol bod Cyswllt Amgylchedd Cymru wedi bod yn trafod targedau natur

statudol gydag Aelodau'r Senedd. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Cyswllt Amgylchedd
Cymru adroddiad penodol i Gymru yn seiliedig ar adroddiad yn y DU - Rhoi Cymru ar
Lwybr i Adfer Natur er mwyn cyflwyno’r achos dros y canlynol:
•
•
•

•
•

Dyletswydd newydd drosfwaol ar Lywodraeth Cymru i sefydlu ac integreiddio adferiad natur a
diogelu’r amgylchedd ar draws y Llywodraeth, gan fynegi’r amcanion allweddol i’w
cyflawni erbyn 2050.
Dyletswydd i atal a dechrau gwrthdroi colli bioamrywiaeth erbyn 2030, a sicrhau adferiad erbyn
2050.
Dyletswydd i osod targedau hirdymor a thros dro trwy fframwaith wedi’i lywio gan
arbenigedd annibynnol a chyngor gwyddonol, wedi’i alinio â’r rhai a bennwyd yn fframwaith y
Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol ôl-2020 hyd at 2030 (i’w drafod). Yn ddelfrydol, byddai’r
targedau’n cael eu gosod mewn cylchoedd pum mlynedd, i gyd-fynd â’r cynllun hinsawdd neu
dymor y Senedd. Os na ddilynir y cyngor gwyddonol arbenigol rhaid i’r Gweinidog egluro’r
rheswm dros hynny i’r Senedd.
Is-ddeddfwriaeth i sefydlu cynllun cynhwysfawr gyda thargedau CAMPUS priodol, yn amodol
ar adolygiad ac adroddiadau rheolaidd, gyda lefel uchel o graffu, i sicrhau y cynhelir
cynnydd tuag at dargedau.
Gofyniad cyfreithiol ar Weinidogion i sicrhau bod y targedau’n cael eu diwallu. Dylai hyn helpu
i dorri’r cylch ‘rhy ychydig yn rhy hwyr’ sydd wedi llethu bioamrywiaeth hyd yma.

14. Cynhaliodd Cyswllt Amgylchedd Cymru ddigwyddiad Senedd ar-lein ategol ym mis
Mehefin gyda'r teitl "Pam mae angen targedau natur ar Gymru”. Yn y cyfarfod hwn,
cyflwynodd Cyswllt Amgylchedd Cymru adroddiad Rhoi Cymru ar Lwybr i Adfer Natur i
aelodau'r Senedd a oedd yn bresennol (Llyr Gruffydd, Huw Iranca Davies, Joyce Watson,
Carolyn Thomas, Delyth Jewell a Janet Finch Saunders). Cafwyd cyflwyniadau gan
Melissa Lewis Bird Life South Africa, Sorcha Lewis Nature Friendly Farming, Poppy
Stowell-Evans Llysgennad Ieuenctid ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd.
15. Nodwn ddiddordeb Aelodau'r Senedd mewn targedau bioamrywiaeth statudol fel bod y
Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ôl 2020 wedi'i osod ar sail ddeddfwriaethol yng
Nghymru i alluogi effaith gadarnhaol fel rhan o fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a
natur cysylltiedig â'i gilydd.

Prif negeseuon
16. Bydd targedau natur statudol yn gofyn am amserlenni clir i sicrhau eu bod yn cael
eu cyflawni e.e. nid oes gan Reoliadau Cynefinoedd y DU ddyddiad ar gyfer cyflawni
cyflwr ffafriol ac mae hyn wedi effeithio ar ddyrannu adnoddau ar gyfer sicrhau eu bod yn
cael eu cyflawni oherwydd blaenoriaethau â therfynau amser sy'n cystadlu yn erbyn y
targedau hyn. Bydd cael amserlenni clir yn helpu i gefnogi'r brys i gymryd camau i gydfynd ag uchelgeisiau 2030 ac i sianelu adnoddau i gefnogi'r gwaith o gyflawni targedau o
fewn yr amserlen naw mlynedd hon. Mae angen cydnabod yr agweddau tymor hwy ar
adfer natur hefyd o fewn yr amserlen fwy brys ar gyfer sicrhau camau gweithredu ynghylch
natur. Er enghraifft, mae adfer rhai cynefinoedd fel coetir neu forfeydd heli yn broses
hirdymor ond gall datblygu a defnyddio metrigau dangosyddion priodol ochr yn ochr â
chanlyniadau hirdymor sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud.
17. Mae angen ystyried sut y bydd targedau natur yn cael eu pennu – gallent naill ai fod
yn seiliedig ar y Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ôl-2020 ar ôl iddo gael ei gytuno neu
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fod yn seiliedig yn fwy penodol ar Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) fel ymateb
deddfwriaethol Cymru i'r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD). Mae targedau natur
hefyd i'w hystyried yng nghyd-destun y sbardunau sy'n effeithio ar golli bioamrywiaeth yn
sgil pwysau sy'n gysylltiedig â newidiadau i ddefnydd tir neu fôr, newid yn yr hinsawdd,
rhywogaethau goresgynnol, er enghraifft ochr yn ochr â chyflwr natur o ran rhywogaethau,
ecosystemau a chyfraniad natur i bobl.
18. Mae angen i dargedau ystyried y ffordd orau y gallant gefnogi newid ymddygiad yn
ogystal â sbarduno canlyniadau meintiol penodol. Mae'r Adolygiad Dasgupta
diweddar ac adroddiadau eraill gan gynnwys cyd-adroddiad yr Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) a'r
Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) yn ei gwneud hi'n gynyddol glir
bod bioamrywiaeth yn gyfrifoldeb ar bawb a bod angen newid trawsnewidiol sylweddol i
atal colli rhagor o fioamrywiaeth ac adfer natur fel ei bod yn cefnogi'r manteision y mae
pob un ohonom yn eu derbyn ac yn dibynnu arnynt i'r dyfodol.
19. Bydd angen mecanweithiau atebolrwydd clir ar dargedau ar draws systemau rheoli
a sectorau i sicrhau eu bod yn cael eu hymgorffori yn yr holl brosesau gwneud
penderfyniadau allweddol. Mae angen perchnogaeth ar dargedau natur ym mhob sector
yn ogystal â holl adrannau'r llywodraeth a phob awdurdod cyhoeddus. Fel gyda thargedau
lleihau carbon, rhaid i berchnogaeth fod yn ehangach na chyfrifoldeb hanesyddol dros
fuddiannau cadwraeth neu amgylcheddol neu'r risg yw y bydd targedau'n parhau i fod ar
y cyrion ac na fydd modd eu cyflawni heb gyfranogiad a chefnogaeth uniongyrchol gan
bawb sy'n gysylltiedig â ffactorau sy'n sbarduno colli bioamrywiaeth.
20. Byddem yn annog yn gryf bod datblygu targedau natur yn gysylltiedig â sefydlu
Rhwydweithiau Ecolegol Cadarn. Mae'r targedau 30 erbyn 30 arfaethedig sy'n deillio o
Addewid Natur Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig yn rhan o ystyriaethau'r Fframwaith
Bioamrywiaeth Byd-eang ôl-2020 o dan 15fed Confensiwn y Partïon (COP15) a gynhelir
cyn hir. Mae'r targed gofodol hwn yn canolbwyntio ar ddiogelu o leiaf 30% o dir a moroedd
ar gyfer natur erbyn 2030. Fel rhan o'r uchelgais 30x30, rydym yn awyddus i'r
uchelgais hwnnw ystyried hefyd sut mae gwella ansawdd ardaloedd sydd wedi'u
dynodi ar gyfer bioamrywiaeth. Hefyd yn cael eu hystyried o fewn y cyd-destun 30x30
mae mesurau cadwraeth effeithiol eraill sy'n seiliedig ar arwynebedd (OECMs) sy'n
fecanwaith ychwanegol i gyflymu'r cynnydd tuag at gyflawni canlyniadau swyddogaethau
a gwasanaethau bioamrywiaeth ac ecosystemau ehangach. Gallai OECMs posibl
gynnwys Parciau Cenedlaethol er enghraifft ac maent yn ardaloedd sy'n cael eu rheoli ar
gyfer llawer o amcanion gwahanol sydd hefyd yn cynnig cyfle sylweddol ar gyfer
gwelliannau bioamrywiaeth hirdymor y tu allan i ardaloedd gwarchodedig dynodedig
cyfredol. Gall OECMs gyfrannu drwy eu hystod o gyfundrefnau llywodraethu a rheoli a
gefnogir gan set amrywiol o gyfranogwyr gan gynnwys cymunedau lleol, y sector preifat
ac asiantaethau'r llywodraeth i esgor ar amrywiaeth o ganlyniadau cadarnhaol, megis:
•
•
•
•
•

Gwarchod ecosystemau, cynefinoedd a choridorau bywyd gwyllt pwysig;
Cefnogi adferiad rhywogaethau sydd dan fygythiad;
Cynnal swyddogaethau ecosystemau a sicrhau gwasanaethau ecosystem;
Gwella cadernid yn erbyn bygythiadau; a
Chadw a chysylltu gweddillion ecosystemau tameidiog o fewn tirweddau
datblygedig.

Mae Bil yr Amgylchedd Lloegr yn ceisio gosod targed i atal y dirywiad mewn
helaethrwydd rhywogaethau erbyn 2030 ac ym mis Mehefin tynnodd Pwyllgor
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Archwilio'r Amgylchedd Lloegr sylw at yr angen am fecanwaith ar gyfer targedau
interim statudol i sicrhau bod y targed arfaethedig ar gyfer helaethrwydd rhywogaethau
yn cael ei fodloni. Argymhellodd y Pwyllgor hefyd fod y cwmpas yn cynnwys mesurau
canlyniadau sy'n rhwymo mewn cyfraith ar ddosbarthiad rhywogaethau, risg o
ddifodiant, graddau a chyflwr cynefinoedd. Mae hyn yn adlewyrchu'n fras ddull
gweithredu Cymru mewn perthynas ag ecosystemau a'r bwriad i sefydlu rhwydweithiau
ecolegol cadarn drwy gamau gweithredu priodol sy'n cryfhau'r rhwydwaith safleoedd
gwarchodedig yn unol â tharged 30x30 ac yn cefnogi'r 70% arall o ardaloedd tir a môr
Cymru.
21. Mae angen i waith datblygu targedau ystyried adroddiad Nature Positive 2030 a
gyhoeddwyd y mis hwn (Medi 2021). Mae'r adroddiad yn adnodd gwybodaeth i
gefnogi syniadau, yn y DU a thu hwnt, am ymyriadau bioamrywiaeth a newid yn yr
hinsawdd y gellir eu darparu drwy'r degawd nesaf hyd at 2030. Dyma brif negeseuon yr
adroddiad:
•
•
•
•

Mae colli natur yn bwysig - mae'n niweidio iechyd a lles pobl ac yn tanseilio ein
heconomi.
Mae adfer natur yn fusnes i bawb.
Mae angen i ni bwysleisio natur uchel a charbon isel, gan fynd i'r afael â'r ddau
argyfwng o golli bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd gyda'i gilydd.
Nid yw'n rhy hwyr i fod yn Natur Bositif erbyn 2030 yn y DU, ar yr amod ein bod yn
gweithredu nawr.

Mae'r adroddiad yn pwysleisio bod targedau cadarn sy'n gysylltiedig â'r trafodaethau
30x30 yn bwysig i lywio camau gweithredu a dyrannu adnoddau fel rhan o ddatblygu
targedau natur sy'n rhwymo mewn cyfraith ar lefel gwlad. Mae'n nodi bod angen
mabwysiadu targedau i fod yn Natur Bositif fel bod nodau natur yn llawn mor bwysig
ag uchelgeisiau newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn tynnu sylw at wyth cam
gweithredu effaith uchel ar wrthdroi colli bioamrywiaeth y degawd hwn:
1. Sicrhau bod bywyd gwyllt yn ffynnu o fewn SoDdGA/ADdGA ac Ardaloedd Morol
Gwarchodedig drwy wella eu rheolaeth a mynd i'r afael â ffynonellau niwed. Mae angen i
ardaloedd gwarchodedig fod wrth galon rhwydweithiau natur ar dir ac ar y môr, gan gefnogi
poblogaethau sy'n ffynnu o rywogaethau sy'n ymestyn ar draws gweddill y rhwydwaith.
2. Gwarchod yn well y cynefinoedd bywyd gwyllt sy'n weddill y tu allan i SoDdGA/ADdGA,
yn enwedig yr ardaloedd hynny a nodwyd fel rhannau o rwydweithiau natur neu fel seilwaith
glas/gwyrdd pwysig.
3. Buddsoddi yn y dasg o adfer a chreu cynefinoedd i gryfhau rhwydweithiau natur sy'n
cyflawni ar gyfer bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd. Yn benodol, mae angen i ni greu
ardaloedd mawr o gynefin bywyd gwyllt gyda swyddogaethau ecosystem wedi'u hadfer.
4. Integreiddio canlyniadau ar gyfer natur mewn datblygiadau ar y tir ac ar y môr, gan
sicrhau bod mynediad at natur yn cael ei wella, a sicrhau ystod eang o fanteision iechyd a
manteision eraill.
5. Mynd i'r afael â llygredd atmosfferig a llygredd dŵr gwasgaredig, yn enwedig o nitrogen
ac amonia.
6. Datblygu'r farchnad ar gyfer cyllid gwyrdd, gan sefydlu'r fframweithiau sy'n angenrheidiol
i hwyluso buddsoddiad preifat mewn adfer natur, a sicrhau bod cyflenwad o brosiectau y
gellir buddsoddi ynddynt ar lawr gwlad.
7. Rhoi Atebion sy'n seiliedig ar Natur ar waith yn ddiofyn. Mae angen i'r rhai sy'n gwneud
penderfyniadau ofyn iddynt eu hunain 'a all natur gynnig ateb?’
8. Datblygu sail dystiolaeth y DU fel ei bod yn barod i gefnogi'r newidiadau trawsnewidiol,
mwy o faint sydd ar y gweill.
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22. Bydd angen i Dargedau Natur bennu llinell sylfaen glir ynghyd â mecanweithiau
monitro priodol ac adnoddau ar gyfer datblygu'r rhain i gefnogi'r gwaith o gyflawni a
mesur cynnydd. Heb yr agweddau allweddol hyn, bydd yn anodd iawn cynllunio gwaith
cyflawni ac olrhain cynnydd yn effeithiol neu'n wrthrychol. Mae'r 'parodrwydd ar gyfer
targedau' hwn eisoes yn bosibl ar gyfer rhai o'r ffactorau sy'n rhoi pwysau ar natur – yn
enwedig ar gyfer y newid yn yr hinsawdd lle mae llinellau sylfaen wedi'u sefydlu a metrigau
wedi'u hegluro fel y gellir gosod targedau - a bydd angen gwneud hyn yn yr un modd ar
gyfer agweddau eraill ar dargedau natur.
23. Bydd angen adnoddau pwrpasol ar gyfer datblygu a gweithredu targedau natur i
gefnogi'r gwaith hwn. Mae sefydlu targedau natur yn fater amlweddog a chymhleth iawn.
Mae angen dulliau monitro ac adrodd priodol ar dargedau ac mae angen i'r gwaith o
ddatblygu'r rhain fynd law yn llaw â gosod targedau neu fel arall mae perygl mawr o
ddatgysylltiad adnoddau rhwng gosod targedau a monitro/adrodd arnynt. Er enghraifft,
mae safleoedd llamidyddion dynodedig wedi'u sefydlu ond mae angen adnoddau monitro
o hyd i ddeall pa gynnydd sy'n cael ei wneud. Gallai ffocws ar fonitro ar sail ecosystemau
sy'n cynnwys nifer dethol o rywogaethau a ddewiswyd yn ofalus i fynd i'r afael â bylchau
fod yn ddull effeithiol.
24. Bydd angen i'r broses o osod targedau ystyried y ffordd orau o werthuso cynnydd
a chanlyniadau e.e. Mae mecanwaith asesu 2 flynedd rheolaeth effeithiol y Confensiwn
ar Ddiogelu Amgylchedd Morol Gogledd-ddwyrain yr Iwerydd (y 'Confensiwn OSPAR') yn
edrych ar sut y gwyddom ein bod wedi cyflawni'r canlyniadau a garem. Gallai'r gwersi a
ddysgwyd o ddulliau targed blaenorol sy'n gysylltiedig, er enghraifft, â phroses Cynllun
Gweithredu Bioamrywiaeth y DU ac ymrwymiadau Aichi, ddarparu awgrymiadau
defnyddiol. Mae ystyried pa ofynion monitro, adrodd a dilysu sydd eu hangen yn hanfodol
i bennu targedau effeithiol. Ar hyn o bryd mae Lloegr a'r Alban yn adrodd yn erbyn
Targedau Aichi ond nid yw Cymru yn adrodd yn ffurfiol ar y rhain.
25. Bydd angen rheoli targedau natur yn ymaddasol wrth i dystiolaeth newydd ddod i’r
fei fel y gallant barhau i fod yn berthnasol. Mae proses Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau
Naturiol CNC yn fecanwaith tystiolaeth allweddol sy'n darparu asesiad o sefyllfa adnoddau
naturiol a bioamrywiaeth, sy'n rhedeg ar gylch 5 mlynedd o gymhathu'r dystiolaeth a'r
wybodaeth ddiweddaraf i lywio penderfyniadau polisi a chamau gweithredu.
26. Bydd angen i dargedau natur statudol ystyried sut y byddant yn cyd-fynd â
rhwymedigaethau statudol sy'n bodoli'n barod ar ôl ymadael â'r UE e.e. cyflawni
statws da'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr; sicrhau statws amgylcheddol da drwy
Strategaeth Forol y DU (sydd eisoes yn cynnwys nifer o dargedau ar fioamrywiaeth forol a
chydrannau ecosystemau).
27. Dylai datblygu targedau natur statudol ar gyfer ardal forol Cymru ystyried rhaglenni
gwaith presennol a'r ymrwymiadau adnoddau ac amser hirdymor sydd eisoes
wedi'u buddsoddi. Dylid cydnabod y Prosiect Cwblhau'r Rhwydwaith o Ardaloedd Morol
Gwarchodedig presennol, rhaglenni Rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig a mentrau i
wella cyflwr nodweddion Ardaloedd Morol Gwarchodedig er mwyn sicrhau y gallant ategu
targedau newydd, yn hytrach na chael eu disodli. Dylid blaenoriaethu rhaglenni gwaith
presennol Llywodraeth Cymru ar Ardaloedd Morol Gwarchodedig ac ni chânt eu disodli
gan dargedau statudol ychwanegol. Mae'r ymrwymiadau presennol yn cynnwys: y gwaith
hirdymor i gwblhau cyfraniad Cymru i rwydwaith y DU o Ardaloedd Morol Gwarchodedig
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cydlynol yn ecolegol; ein gwaith i sicrhau bod Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn cael eu
rheoli'n effeithiol ac yn gyson; ac ymdrechion i wella cyflwr nodweddion Ardaloedd Morol
Gwarchodedig.

Cwestiynau a ragwelir gan y Pwyllgor
•

A ddylai Llywodraeth Cymru fynd ati'n rhagweithiol i ddatblygu targedau bioamrywiaeth
ddomestig cyn COP15.
Rydym yn aros am ragor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am eu cynlluniau ar
gyfer Targedau Natur Cymru ac ar yr un pryd rydym yn edrych ar sut mae cynigion
Lloegr ar gyfer targedau natur yn datblygu.

•

Y cyfrwng deddfwriaethol gorau i gyflwyno targedau bioamrywiaeth Cymru.
Nodwn fwriad y Gweinidogion i gyflwyno'r Bil Llywodraethu Amgylcheddol - gallai
hwn ddarparu mecanwaith i gyflwyno targedau bioamrywiaeth sy'n rhwymo mewn
cyfraith ac bydd angen trafodaethau pellach gyda Llywodraeth Cymru.

•

A yw'r dull o ymdrin â thargedau amgylcheddol ym Mil Amgylchedd y DU yn addas i
Gymru.
Nodwn fwriad y Gweinidogion i gyflwyno'r Bil Llywodraethu Amgylcheddol - gallai
hwn ddarparu mecanwaith i gyflwyno targedau bioamrywiaeth sy'n rhwymo mewn
cyfraith ond bydd angen trafodaethau pellach gyda Llywodraeth Cymru. Byddem yn
awyddus i weld dull gweithredu Cymru'n canolbwyntio ar sefydlu rhwydweithiau
ecolegol cadarn ac ardaloedd ehangach o Gymru'n cefnogi cadernid ecosystemau
ar sail y prif agweddau sef amrywiaeth, cyflwr, cysylltedd a maint fel y nodir yn
Neddf yr Amgylchedd (Cymru). Ar lefel uchel, y dull ym Mil Amgylchedd y DU yw
pennu targedau amgylcheddol hirdymor sy'n rhwymo mewn cyfraith mewn
perthynas ag o leiaf un mater ym mhob un o'r pum maes blaenoriaeth: ansawdd
aer; dŵr; bioamrywiaeth; effeithlonrwydd adnoddau a lleihau gwastraff; iechyd ac
ansawdd pridd.
o Mae gofynion ar wahân i gyflwyno targedau ar gyfer deunydd gronynnol a
helaethrwydd rhywogaethau, yn ogystal â'r rhai ar gyfer y pum maes
blaenoriaeth.
o Ar gyfer maes blaenoriaeth bioamrywiaeth, mae'r targedau sy'n cael eu
hystyried yn cynnwys gwella ansawdd cynefinoedd daearol a morol drwy
ganolbwyntio ar gyflwr SoDdGA a nodweddion Ardaloedd Morol Gwarchodedig.
o O safbwynt morol, byddai'r amcan arfaethedig sy'n seiliedig ar gyflwr nodwedd
Ardal Forol Warchodedig yn gydnaws â nifer o raglenni gwaith sy'n bodoli eisoes
yng Nghymru y mae CNC yn gwneud cyfraniadau sylweddol atynt. Mae'r rhain
yn cynnwys y Fframwaith a Chynllun Gweithredu ar gyfer Rheoli'r Rhwydwaith o
Ardaloedd Morol Gwarchodedig; Rhaglen Gwella Cyflwr Ardaloedd Morol
Gwarchodedig; Prosiect Gwella Adrodd ar Gyflwr Nodweddion ar Lefel
Safleoedd Morol Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF); a Phrosiect
Cwblhau'r Rhwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig.
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o Byddai targedau sy'n cael eu hystyried ar gyfer y maes blaenoriaeth dŵr yn
berthnasol i'r môr hefyd oherwydd bod llawer o'r pwysau a'r effeithiau ar
systemau dŵr croyw yn effeithio ar ecosystemau morol hefyd.
• lleihau llygredd o amaethyddiaeth, yn enwedig ffosfforws a
nitradau
• lleihau llygredd o ddŵr gwastraff, yn enwedig ffosfforws a nitradau
•

Ymrwymiad y Prif Weinidog i ddiogelu 30% o dir y DU erbyn 2030 a'r ffaith nad yw
Llywodraeth Cymru wedi datgan hyn yn swyddogol.
Rydym yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried sut y dylid cyflawni'r
ymrwymiad hwn yng Nghymru ac rydym yn awyddus i weithio'n agos gyda nhw yn
hyn o beth. Rydym yn arbennig o awyddus i weld sut y gellir gwella ansawdd
safleoedd gwarchodedig fel rhan o'r ymrwymiad hwn. Efallai y bydd gan fesurau
cadwraeth effeithiol eraill sy'n seiliedig ar arwynebedd - gweler pwynt 20 uchod rywfaint o werth fel mecanwaith ychwanegol ar gyfer cyflawni gwelliannau
bioamrywiaeth ledled Cymru.
Roedd datganiad barn Cyswllt Amgylchedd Cymru (a gymeradwywyd gan yr
RSPB a'r Gymdeithas Cadwraeth Forol) ar dargedau 30 erbyn 30 a gyhoeddwyd
ym mis Mai 2021 yn amlinellu eu safbwynt ar gyfer ardaloedd morol a daearol. Ar
gyfer yr ardal forol, mae Cyswllt Amgylchedd Cymru yn awgrymu mai targed priodol
yw:
o Erbyn 2030, bod o leiaf 30% o foroedd Cymru o fewn Ardaloedd Morol
Gwarchodedig sy'n cael eu diogelu'n llawn neu i raddau helaeth, yng nghyddestun rhwydweithiau ecolegol gydlynol ehangach. At hynny, dylai o leiaf 10% o
foroedd Cymru fod o fewn ardaloedd a ddiogelir yn llawn erbyn 2030. Rydym yn
cyfeirio at y termau diogelu'n llawn ac i raddau helaeth gan ddefnyddio'r
diffiniadau canlynol:
▪

Diogelu'n llawn: ni chaniateir unrhyw weithgareddau echdynnol na
dinistriol, a chaiff pob effaith ei lleihau.

▪

Diogelu i raddau helaeth: dim ond gweithgareddau echdynnu ysgafn a
ganiateir, a chaiff effeithiau eraill eu lleihau cymaint â phosibl

o Ar y môr, nid oes unrhyw Ardaloedd Morol Gwarchodedig wedi'u diogelu'n llawn
nac wedi'u diogelu i raddau helaeth yng Nghymru ar hyn o bryd. O'r herwydd,
byddai hyn yn gofyn am newid yn y ffordd y rheolir rhai safleoedd presennol neu
ddynodi rhagor o Ardaloedd Morol Gwarchodedig. Mae'r disgwyliad hwn yn
mynd llawer pellach na'r uchelgeisiau presennol yn y DU ac yn rhyngwladol ar
gyfer targedau morol 30% erbyn 2030. Ceir gwybodaeth am gydran ofodol
hynod warchodedig targedau bioamrywiaeth yma.
Ar gyfer yr ardal ddaearol, mae Cyswllt Amgylchedd Cymru yn gofyn yn syml
bod y targed o 30% erbyn 2030 yn bodloni dau amod:
▪

Wedi'i diogelu ar gyfer natur yn y tymor hir:

▪

Yn cael ei rheoli'n dda ac mewn cyflwr da neu'n adfer.
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•

Y camau sydd eu hangen i sicrhau bod y 'rhwydwaith safleoedd cenedlaethol'
newydd yn diogelu bioamrywiaeth Cymru yn well.
Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhaglen Rhwydweithiau
Natur aml-flwyddyn gyda'r disgwyliad o £45-60 miliwn o gyllid ar gyfer camau
gweithredu i wella cyflwr ein safleoedd gwarchodedig (gan gynnwys Ardaloedd
Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig) ledled Cymru ac i
wella cadernid y rhwydweithiau ecolegol y maent yn rhan ohonynt.

•

A yw Cynllun Gweithredu Adfer Natur (NRAP) Llywodraeth Cymru yn addas i'r diben.
Cafodd yr NRAP ei adnewyddu ar gyfer 2020-21 i roi ffocws a blaenoriaethau o
fewn cyd-destun polisi newidiol sy'n gysylltiedig â'r argyfwng natur. Rydym ar ddeall
y bydd yn cael ei alinio o'r newydd yng ngoleuni'r Fframwaith Bioamrywiaeth Bydeang ôl-2020. Er mwyn helpu i ysgogi camau gweithredu, byddai'r cynllun presennol
yn elwa ar gael amserlenni a cherrig milltir cyflawni clir a mwy o atebolrwydd ar
draws pob sector. Edrychwn ymlaen at weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a
rhanddeiliaid allweddol eraill ar yr agweddau hyn yng ngoleuni'r Fframwaith ôl-2020
newydd. Edrychwn ymlaen hefyd at weithio gyda phob sector arall i archwilio sut y
gellir defnyddio adnoddau amgen i gefnogi'r gwaith cyflawni.

•

Bylchau wrth weithredu deddfwriaeth Cymru megis Deddf yr Amgylchedd (Cymru)
a Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol o ran adfer bioamrywiaeth.
Gan gydnabod y trafodaethau cyfredol am y targedau natur a thrafodaethau
cysylltiedig sy'n deillio o Addewid yr Arweinwyr ar gyfer Natur a Fframwaith
Bioamrywiaeth Byd-eang ôl-2020, da o beth fyddai ystyried sut y gallai sectorau a
sefydliadau eraill hefyd ymgorffori rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn eu
prosesau gwneud penderfyniadau. Nid yw Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn
ymestyn i'r ardal forol y tu hwnt i 12 milltir forol o'r llinell ganol. Daw'r diffiniad o
Gymru yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, sydd
ond yn cynnwys ardal forol y glannau hyd at 12 milltir fôr. Ar wahân i gysondeb
gofodol ag ardal Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, nid oes unrhyw fudd amlwg i
ymestyn awdurdodaeth Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a byddai'n debygol o ofyn
am ddiwygiad cymhleth ar adeg pan fo gan Lywodraeth Cymru ôl-groniad cyfreithiol
helaeth.
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Atodiad:
Strategaethau Bioamrywiaeth a Mecanweithiau Cyflawni yng
Nghymru
Cyd-destun
Mae Gweinidogion Cymru wedi datgan argyfwng natur ochr yn ochr â'r argyfwng newid hinsawdd
presennol. Mae'n hanfodol mynd i'r afael â'r argyfyngau hyn gyda'i gilydd gan fod cysylltiad
anorfod rhwng y ddau. Mae CNC yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru drwy ymgysylltu'n weithredol
â Defra a'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill wrth ddatblygu cyfraniad y DU i'r Confensiwn
Rhyngwladol ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD) a'r Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ôl-2020
a fydd yn cael ei drafod a'i gytuno drwy COP15 gan ddechrau ym mis Hydref 2021 ac yn fanylach
yng ngwanwyn 2022.
Deddfwriaeth Cymru: Mae dau ddarn mawr o ddeddfwriaeth newydd bellach ar waith i helpu i atal
a gwrthdroi colli bioamrywiaeth yng Nghymru gydag elfennau penodol i alluogi adferiad natur yng
nghyd-destun yr agenda datblygu cynaliadwy ehangach.
Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n ei gwneud hi'n ofynnol i’r awdurdodau
cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf feddwl yn fwy hirdymor, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau ac
â’i gilydd, i atal problemau a gweithredu mewn modd mwy cydgysylltiedig. Mae'r Ddeddf yn darparu
fframwaith i Gymru fod yn gyfrifol yn fyd-eang a gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r nodau byd-eang.
Mae'n cyflwyno nodau llesiant, sy'n mynd i'r afael â llawer o'r heriau byd-eang sy'n effeithio ar bobl
a chymunedau ledled Cymru. Caiff y saith nod llesiant hyn eu monitro drwy 46 o ddangosyddion
cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru a'r rhai a briodolir i
ddefnyddio nwyddau a gwasanaethau byd-eang yng Nghymru; ardaloedd ecosystemau iach; statws
amrywiaeth fiolegol; canran y cyrff dŵr wyneb, a chyrff dŵr daear, sy'n cyflawni statws cyffredinol da
neu uchel etc.
Mae Rhan 1 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn amlinellu’r fframwaith deddfwriaethol i
sicrhau bod adnoddau naturiol ac ecosystemau yn gadarn ac yn gallu darparu buddiannau i
lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol, trwy reoli adnoddau naturiol yn
gynaliadwy (SMNR). Mae'r Ddeddf yn seiliedig ar arfer gorau rhyngwladol ac mae'n defnyddio dull
rheoli ar lefel yr ecosystem sy'n tynnu ar y 12 egwyddor graidd a nodir yn y Confensiwn Amrywiaeth
Biolegol presennol. Yn ogystal â rhoi diben statudol i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) Reoli Adnoddau
Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR), mae'r ddeddfwriaeth yn diffinio'r fframwaith cyflawni ymaddasol ar
gyfer ymgorffori'r dull rheoli ar sail yr ecosystem drwy SMNR ledled Cymru. Gan gydnabod y
cyfraniad hanfodol y mae bioamrywiaeth yn ei wneud i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac i'n
llesiant, mae'r Ddeddf yn cynnwys dyletswydd bioamrywiaeth a chadernid ecosystemau A6
uwch. Mae'r ddyletswydd hon yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus geisio cynnal ac
[yn bwysicach] gwella bioamrywiaeth wrth arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru ac,
wrth wneud hynny, hyrwyddo cadernid ecosystemau
Mae Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR), a gynhyrchir gan CNC yn amlinellu’r
sail dystiolaeth genedlaethol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae
SoNaRR2020 yn cynnwys gwybodaeth o fewn wyth ecosystem eang ac mae hefyd yn edrych ar
bwysau allweddol sy'n effeithio ar y rhain ochr yn ochr â thynnu sylw at gyfleoedd mwy penodol ar
gyfer camau gwella. Mae'n pwysleisio hefyd yr angen am ddull trawsnewidiol gan ddefnyddio
meysydd ecosystemau, economaidd a chymdeithasol fel ysgogiadau i ailgynllunio ein cymdeithas
a'n heconomi drwy eu systemau gwneud penderfyniadau perthnasol. Mae'n nodi tri maes ar gyfer
newid trawsnewidiol: y systemau bwyd, ynni a thrafnidiaeth. Mae'n darparu tystiolaeth am •
sefyllfa ein hadnoddau naturiol (adnewyddadwy, ac anadnewyddadwy) mewn perthynas â'r
galw presennol, a'r galw a ragwelir yn y dyfodol
•
cadernid ecosystemau Cymru ac asesiad bioamrywiaeth
•
yr ystod o wasanaethau rydym yn eu cael o ecosystemau
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•
•

dosbarthiad buddion ecosystemau ar draws anghenion cymdeithas yn awr ac yn y dyfodol
cyfraniad stociau Cymru o adnoddau naturiol a gwasanaethau ecosystemau ar draws y
nodau Llesiant.

Mae Polisi Adnoddau Naturiol Gweinidogion Cymru yn nodi'r blaenoriaethau cenedlaethol ar
gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy gan ddefnyddio'r sail dystiolaeth SoNARR
genedlaethol. Mae'r Polisi Adnoddau Naturiol yn fecanwaith hollbwysig i helpu i gysoni holl
bolisïau Llywodraeth Cymru i gyflawni'r blaenoriaethau cenedlaethol a nodwyd ynddo ac mae'n
nodi sut i wneud hyn mewn meysydd polisi allweddol. Y blaenoriaethau cenedlaethol yw’r ffyrdd
allweddol y mae adnoddau naturiol Cymru yn cyfrannu ar draws yr holl nodau llesiant. Fe’u
datblygwyd i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu ein hadnoddau naturiol ac i wireddu’r cyfleoedd
sy’n deillio ohonynt.
Dyma’r blaenoriaethau cenedlaethol cyfredol:
Dod o hyd i atebion seiliedig ar natur.
Cynyddu ynni adnewyddadwy a dulliau o ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithlon.
Mabwysiadu dull sy'n seiliedig ar leoedd.
Mae'r broses hon yn mynd rhagddi a gellir ei dangos, er enghraifft, drwy'r dull o ymdrin â pholisi
cynllunio defnydd tir drwy Bolisi Cynllunio Cymru a'r fframwaith defnydd tir 'Cymru'r Dyfodol' a'r
gwaith i ddatblygu cynllun rheoli tir yn gynaliadwy Cymru yn y dyfodol a fydd yn darparu ffrwd incwm
i reolwyr tir ac yn gwneud cyfraniad sylweddol at fynd i'r afael â rhai o'n heriau mwyaf dybryd fel y
newid yn yr hinsawdd, dirywiad bioamrywiaeth, ansawdd aer anffafriol ac ansawdd dŵr gwael. Mae
Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Asesiad Effaith Integredig ar gyfer datblygu ei holl bolisïau. Mae
hyn yn ceisio integreiddio agweddau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol ar
ddatblygu polisi o'r cychwyn cyntaf. Mae hyn wedi'i drefnu o amgylch y nodau llesiant ac mae'n
cynnwys bioamrywiaeth ac adnoddau naturiol, ochr yn ochr â materion economaidd, cydraddoldeb
a'r iaith Gymraeg er enghraifft.
Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur (NRAP) Cymru yn rhan o Bolisi Adnoddau Naturiol
Llywodraeth Cymru fel strategaeth bioamrywiaeth Cymru i gefnogi'r gwaith o gyflawni yn erbyn
ymrwymiadau CBD rhyngwladol a thargedau Aichi. Cafodd NRAP Cymru ei adnewyddu ddiwedd
2020 yng ngoleuni'r dystiolaeth gynyddol ynghylch graddfa colli bioamrywiaeth a newid cyd-destun
polisi. Mae'n adlewyrchu'r angen i weithredu i fynd i'r afael â'r argyfyngau natur a hinsawdd, adeiladu
rhwydweithiau ecolegol gadarn ar draws ein tir a môr er mwyn diogelu rhywogaethau a chynefinoedd
a'u manteision, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol colli bioamrywiaeth, a thargedu ymyriadau
er mwyn helpu rhywogaethau i adfer lle bo'r angen. Caiff ei ddiwygio i ystyried y fframwaith
bioamrywiaeth byd-eang newydd unwaith y cytunir arno fel rhan o COP15 y flwyddyn nesaf. Mae
Llywodraeth Cymru yn gweithredu blaenoriaethau NRAP drwy eu Cronfa Rhwydweithiau Natur, gan
greu Coedwig Genedlaethol a'r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd. Wrth wraidd y
Polisi Adnoddau Naturiol a'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur mae'r angen i feithrin cadernid
mewn ecosystemau drwy ddatblygu Rhwydweithiau Ecolegol Cadarn (RENs) yn rhagweithiol a
fydd yn adeiladu ar y rhwydwaith presennol o safleoedd gwarchodedig yng Nghymru ac yn defnyddio
adnoddau gan gynnwys Canllaw maes y rhwydweithiau i gynorthwyo trafodaethau a phrosesau
gwneud penderfyniadau. Ochr yn ochr â datblygu Rhwydweithiau Ecolegol Cadarn, mae camau
penodol i ddiogelu rhywogaethau dan fygythiad hefyd yn cael eu cymryd drwy'r prosiect Natur am
Byth sy'n cael ei gyd-ariannu ac yn cael ei arwain gan CNC.
Mae Datganiadau Ardal a ddatblygwyd gan CNC yn cyfrannu at weithredu'r Cynllun Adfer Natur
mewn cyd-destun lleol, gan fabwysiadu dull seiliedig ar leoedd. Gellir ystyried y saith Datganiad
Ardal (6 daearol, 1 morol) fel ymateb cydweithredol i'r Cynllun Adfer Natur a heriau a chyfleoedd
allweddol ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy i'r dyfodol. Dylid hwyluso'r gwaith
o gyflwyno rhaglenni gan ddefnyddio tystiolaeth Datganiadau Ardal ac mae CNC yn gweithio ar
rwydweithiau ecolegol cadarn ac yn eu mapio i helpu i gefnogi'r broses Datganiadau Ardal a datblygu
mentrau cyflawni cysylltiedig ar raddfa tirwedd. Mae defnyddio dull sy’n seiliedig ar leoedd drwy
gydweithio yn darparu gwell canlyniadau ar lefel leol. Cymunedau sydd yn y sefyllfa orau i lywio
blaenoriaethau a chyfleoedd lleol sy’n gysylltiedig â’r blaenoriaethau cenedlaethol ac i ddod o hyd i
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atebion ymarferol sy’n sicrhau’r buddiannau ehangaf posibl, gan sicrhau bod pobl leol yn elwa’n
llawn ar yr adnoddau naturiol yn eu hardal. Mae Datganiadau Ardal yn amlinellu'r prif heriau sy'n
wynebu ardal benodol, yr hyn y gallwn i gyd ei wneud i ymateb i'r heriau hynny, a sut i reoli
ein hadnoddau naturiol yn well er budd cenedlaethau'r dyfodol. Byddant yn cael eu diweddaru'n
rheolaidd a'u gwella o flwyddyn i flwyddyn wrth i ni ymgysylltu â mwy o bobl, casglu tystiolaeth
newydd, cyflwyno syniadau a gweithio ar draws ffiniau i greu cyfleoedd gwella.
Rhaglen Monitro a Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig Gan weithio gyda'r Ganolfan
Ecoleg a Hydroleg a CNC, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu platfform monitro a modelu o'r
radd flaenaf i:
•
Wneud gwell defnydd o adnoddau (ariannol a chymdeithasol) ar draws y gymuned fonitro;
•
Llywio polisi ehangach Llywodraeth Cymru
•
Galluogi rheoli adnoddau naturiol yn fwy ymaddasol, ymatebol a thargedig
•
Bod yn ffynhonnell dystiolaeth allweddol ar gyfer Polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol, yn
cynnwys SoNaRR ac ystod ehangach o ofynion deddfwriaethol gan gynnwys ymrwymiadau
rhyngwladol;
•
Gwella'r ddarpariaeth o ddata, tystiolaeth a gwybodaeth fwy cywir ac amserol;
•
Archwilio'r defnydd o dechnolegau newydd a modelu amgylcheddol;
•
Integreiddio a rhannu arbenigedd, data a thechnolegau;
Gwybodaeth Ategol Forol - Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru
Gellir ystyried rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru fel y dirprwy gorau sydd ar gael
ar gyfer cadernid yr ecosystem forol gyffredinol ar raddfa eang. Mae'r rhwydwaith Ardaloedd Morol
Gwarchodedig yng Nghymru yn helaeth, gyda 139 o safleoedd yn cwmpasu 50% o'r ardal forol,
sy'n golygu ein bod eisoes wedi bodloni targedau Fframwaith Bioamrywiaeth Byd-eang ôl-2020 ac
Addewid yr Arweinwyr y Confensiwn drafft ar Amrywiaeth Fiolegol bod 30% o foroedd yn cael eu
diogelu erbyn 2030. Mae rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru wedi hen sefydlu, ar
ôl cael ei asesu a'i ddatblygu yn seiliedig ar egwyddorion cydlyniad ecolegol (gan gynnwys
cadernid a chysylltedd) ers dros 10 mlynedd. O ganlyniad, mae'r blaenoriaethau presennol ar gyfer
Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru yn cwblhau'r rhwydwaith drwy nodi nifer fach o
Ardaloedd Morol Gwarchodedig newydd; sicrhau bod safleoedd yn cael eu rheoli'n effeithiol; a
gwella cyflwr nodweddion Ardaloedd Morol Gwarchodedig.
Goblygiadau posibl targedau natur statudol ar gyfer rhaglenni gwaith morol
Deallwn nad yw'r math o dargedau statudol sydd i'w datblygu ar gyfer Cymru wedi'i bennu ymlaen
llaw a byddem yn cefnogi trafodaethau ynghylch yr opsiynau posibl, megis y rhai sy'n seiliedig ar
reoli, adfer cynefinoedd, rhywogaethau neu dargedau sy'n seiliedig ar arwynebedd.
Mae rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru yn cwmpasu 50% o ddyfroedd Cymru. Yn
yr un modd, mae rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig ehangach y DU yn cwmpasu 35% o
foroedd, sy'n golygu bod y DU gyfan wedi cyrraedd y targedau amrywiol ar gyfer 30erbyn30 ar
gyfer yr amgylchedd morol. O ganlyniad, mae diddordeb cynyddol mewn rhannau eraill o'r DU a
thu hwnt mewn mesurau gofodol ychwanegol i ategu'r rhwydwaith presennol o Ardaloedd Morol
Gwarchodedig.
Mae cyfeiriad polisïau mewn mannau eraill yn y DU ac Ewrop yn awgrymu y gallai
gweinyddiaethau cyfagos ac Aelod-wladwriaethau'r UE ddynodi Ardaloedd Morol Gwarchodedig
sy'n cael eu gwarchod ar lefel uchel neu'n llym cyn bo hir. Mae hyn yn debygol o gynyddu'r craffu
ar y dull gweithredu yng Nghymru, gan randdeiliaid a'r pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a
Seilwaith. Mae datblygiadau polisi mewn mannau eraill yn cynnwys:
▪ Yn 2020, comisiynodd Defra adolygiad annibynnol i Ardaloedd Morol Gwarchodedig Iawn
(HPMA) yn nyfroedd yr Ysgrifennydd Gwladol (SoS), a ddaeth i'r casgliad bod HPMAs yn elfen
hanfodol o'r rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig, a dylai llywodraeth y DU eu cyflwyno i

Tudalen y pecyn 54
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Tudalen 12 o 13

▪
▪

ddyfroedd SoS”. Mae gwaith ar y gweill i nodi HPMAs, ymgynghori arnynt a'u dynodi yn
nyfroedd SoS yn 2022.
Mae'r rhaglen bolisi a rennir ddrafft rhwng Llywodraeth yr Alban a Phlaid Werdd yr Alban yn
cynnwys ymrwymiad i ddynodi cyfres o HPMAs sy'n cwmpasu o leiaf 10% o ddyfroedd y
glannau ac ar y môr erbyn 2026.
Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno cynnig ar gyfer targedau adfer natur sy'n rhwymol
mewn cyfraith yn 2021 fel rhan o'u cyfraniad i COP15, yn seiliedig ar y targedau yn Strategaeth
Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030. Mae'r rhain yn cynnwys rhwydwaith Natura 2000 estynedig
i gynnwys 30% o'r ardaloedd morol a daearol mewn safleoedd gwarchodedig, gyda 10% yn
cael eu gwarchod yn llym.
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Eitem 3.7

Llyr Gruffydd AS
Cadeirydd
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
CF99 1SN
22 Hydref 2021

Annwyl Llyr
Deiseb P-05-1010 Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf
yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu
Mae’r Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd yn ystyried y ddeiseb a ganlyn gan Eleri
Griffiths, a ystyriwyd yn ddiweddar yn ein cyfarfod ar 4 Hydref.
Geiriad y ddeiseb:
Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn mynnu bod Llywodraeth Cymru
yn cychwyn ymchwiliad llawn, annibynnol, agored a chyhoeddus o ran y
llifogydd i gartrefi a busnesau ledled Rhondda Cynon Taf yn 2020, a bod
camau priodol yn cael eu cymryd i unioni unrhyw broblemau fel gellid osgoi
difrod tebyg rhag digwydd eto.
Yn y cyfarfod, cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu atoch i ofyn i’ch Pwyllgor chi
ystyried y materion a’r dystiolaeth y sonnir amdani gan y deisebydd fel rhan o’ch
gwaith chi yn y dyfodol.
Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys gohebiaeth gysylltiedig, ar
gael ar ein gwefan yn:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=29229&Opt=3.
Byddwn yn ddiolchgar pe gallech anfon eich ymateb ar ffurf e-bost at dîm clercio'r
Pwyllgor at deisebau@senedd.cymru.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor drwy’r
cyfeiriad e-bost isod, neu drwy ffonio 0300 200 6454.
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Yn gywir

Jack Sargeant AS
Cadeirydd
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