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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 byd-
eang 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. 

 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s116925/Letter%20from%20the%20Minister%20and%20Deputy%20Minister%20for%20Climate%20Change%20on%20the%20Welsh%20Governments%20priorities.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s116925/Letter%20from%20the%20Minister%20and%20Deputy%20Minister%20for%20Climate%20Change%20on%20the%20Welsh%20Governments%20priorities.pdf
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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 gyd-
fynd 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 

https://waleslink.org/wp-content/uploads/2021/06/Adroddiad_-Adfer-Natur-Mehefin-2021.pdf
https://waleslink.org/wp-content/uploads/2021/06/Adroddiad_-Adfer-Natur-Mehefin-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hyjerIAJd1Y
https://waleslink.org/wp-content/uploads/2021/06/Adroddiad_-Adfer-Natur-Mehefin-2021.pdf


 
 

   
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Tudalen  4 o 13 

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 

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change
https://www.ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change
https://www.ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change
https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/environmental-topics/land-management/practitioners-guide-to-resilient-ecological-networks/?lang=cy
https://www.leaderspledgefornature.org/
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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. 

 

https://jncc.gov.uk/our-role/the-uk/nature-positive-2030/
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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 nghyd-

destun 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. 

https://waleslink.org/cy/amddiffyn-30-or-tir-ar-mor-erbyn-2030/
https://cyfoethnaturiolcymru.sharepoint.com/:w:/r/teams/advice/biodiversity/wg/Biodiversity%20Inquiries/CCEIC/CCEI%20Committee-30Sept21-Nature%20Targets%20Internal%20Briefing%20for%20Ruth%20Jenkins.docx?d=wd092a5997e2d4faeaa49b38db6303d4c&csf=1&web=1


 
 

   
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Tudalen  9 o 13 

• 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 Byd-

eang 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 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiznOba9YXzAhWKN8AKHYc5COsQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2F&usg=AOvVaw2NUSr-3K6RyGIbpLwQ2SaI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiznOba9YXzAhWKN8AKHYc5COsQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2F&usg=AOvVaw2NUSr-3K6RyGIbpLwQ2SaI
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://llyw.cymru/llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru
https://llyw.cymru/deddf-yr-amgylchedd-cymru-2016-taflenni-ffeithiau
https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/693210/sonarr2020-crynodeb-gweithredol.pdf
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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 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/polisi-adnoddau-naturiol-cenedlaethol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-10/cynllun-gweithredu-adfer-natur-cymru-2020-2021.pdf
https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/environmental-topics/land-management/practitioners-guide-to-resilient-ecological-networks/?lang=cy
https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/environmental-topics/land-management/practitioners-guide-to-resilient-ecological-networks/?lang=cy
https://naturalresources.wales/about-us/our-projects/nature-projects/natur-am-byth/?lang=cy
https://naturalresources.wales/about-us/our-projects/nature-projects/natur-am-byth/?lang=cy
https://naturalresources.wales/areastatements?lang=cy
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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 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/890484/hpma-review-final-report.pdf
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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.  

 

https://www.gov.scot/publications/scottish-government-and-scottish-green-party-shared-policy-programme/documents/
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

