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24 October 2019 
 
Annwyl Lesley, 
 
Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (Perfformiad Swyddogaethau Dirprwyedig) 
(Cymru) Cyfarwyddyd 2018 – trwydded forol 12/45/MLv1 
 
Yn dilyn eich llythyr dyddiedig 10 Hydref a'ch Cyfarwyddyd i CNC o dan adran 100 o Ddeddf 
y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009, rwy'n ysgrifennu i amlinellu ein cynigion ar gyfer ymateb 
i'r Cyfarwyddyd hwn. 
 
Mae'r tabl yn Atodiad 1 yn nodi ein cynlluniau ar gyfer bodloni pob un o'r pedwar gofyniad. 
Wrth amlinellu'r cynlluniau hyn, hoffem bwysleisio ein bod yn deall y pryderon sydd gan bobl 
ynglŷn â'r drwydded forol hon ac rydym yn pryderu bod y mater hwn wedi achosi cymaint o 
ddychryn i’r cyhoedd. 
 
Rydym yn parhau i ymddiried yn llwyr yn y profion a'r dadansoddiadau arbenigol a wneir fel 
rhan o benderfyniad y drwydded, ac yn ailadrodd nad oedd y gwaredu yn peri unrhyw risg i 
iechyd pobl nac i'r amgylchedd. 
 
Credwn ein bod wedi ceisio bod mor dryloyw ag sy'n bosibl gyda golwg ar y drwydded forol 
hon. Mae'r holl wybodaeth a'r dystiolaeth y gwnaethom seilio ein penderfyniad arnynt ar gael 
ar ein gwefan. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod swm enfawr o wybodaeth a bod llawer 
ohoni yn dechnegol iawn. Derbyniwn felly fod angen gwneud mwy i grynhoi’r ffeithiau 
allweddol a chyflwyno'r wybodaeth yn rhagweithiol ac mewn ffyrdd mwy hygyrch. 
 
Credwn ei bod yn bwysig nodi ein bod wedi cyfathrebu'n sylweddol ar y mater hwn. Roedd 
hyn yn cynnwys: gwe-dudalen gynhwysfawr sy'n ateb llawer o'r cwestiynau sy'n cael eu 
gofyn gan ymgyrchwyr ac aelodau o'r cyhoedd; swyddi cyfryngau cymdeithasol sy'n cyfeirio 
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at y gwe-dudalennau ac yn ateb pobl yn uniongyrchol; cyfweliadau â'r cyfryngau; 
datganiadau i'r cyfryngau; llythyrau at ACau a chynrychiolwyr etholedig eraill. 
 
Fodd bynnag, er hyn, mae'n amlwg na wnaethom ddigon i esbonio pam y caniatawyd y 
drwydded nac i dynnu sylw at dystiolaeth a fyddai'n mynd yn groes i rai o'r dadleuon a'r 
wybodaeth sy'n cael eu cyflwyno gan ymgyrchwyr. Felly, rydym yn croesawu'r cyfle i 
adolygu'r hyn sydd wedi mynd yn dda, ond yn bwysig hefyd, sut y gallem wneud yn well. 
Wrth wneud hyn, byddwn yn gweithio gyda sefydliadau eraill sydd â rôl i'w chwarae mewn 
cyfathrebiadau ar y mater hwn, gan gynnwys EDF a Llywodraeth Cymru. 
 
Rydym yn sicr y bydd ein hymgysylltiad â’r cyhoedd ynglŷn â thrwyddedau morol yn y dyfodol 
yn elwa o'r gwersi a ddysgwyd gennym wrth benderfynu ar y drwydded hon. 
 
 
Pob hwyl 
 

 
 
Clare Pillman  
Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru   
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Atodiad 1 

 

Cyfeiriad Ymateb CNC Dyddiad Cau 

Tryloywder parhaus o 
ran y dystiolaeth a'r 
wybodaeth sydd ar gael 
 

Mae’r holl dystiolaeth a'r wybodaeth ar gael ar 
wefan CNC ar hyn o bryd. Fodd bynnag, 
mae'n dechnegol iawn ei natur. Byddwn yn 
ceisio sicrhau bod y dystiolaeth yn fwy 
hygyrch ac yn haws ei deall drwy greu 
ffeithluniau a fideos, y byddwn yn eu 
defnyddio ar draws sawl sianel a byddwn yn 
annog rhannu. Byddwn hefyd yn gwneud 
defnydd o arbenigwyr annibynnol i helpu 
tawelu meddyliau. 
 

Ionawr 2019 

Cynnal adolygiad o 
gyfathrebu cyfredol er 
mwyn dysgu unrhyw 
wersi lle mae angen 
mwy o ymgysylltu â'r 
cyhoedd i dawelu ofnau 
pobl 
 
 

Adolygiad o'r cyfathrebiadau o'r adeg y 
gwnaed y cais hyd heddiw, gydag adroddiad 
ar y gwersi a ddysgwyd. Bydd angen i hyn 
gynnwys y gwaith cyfathrebu a wnaed gan 
Lywodraeth Cymru cyn trosglwyddo 
trwyddedu morol i CNC ar 1 Ebrill 2013. Bydd 
hwn yn gwneud argymhellion ynghylch 
ymgysylltu â'r cyhoedd yn y dyfodol ym maes 
trwyddedu morol a chyfundrefnau trwyddedu 
eraill. 
 
Sefydlu grŵp ffocws/gweithgor i ddysgu mwy 
am bryderon y cyhoedd, deall y bylchau a'r 
cynlluniau prawf cyfredol. Ceisio cynnwys rhai 
aelodau etholedig. 
 
Ymchwil bwrdd gwaith i enghreifftiau o arfer 
da gan reoleiddwyr eraill ac o fewn CNC (o 
gyfundrefnau eraill). 

 

Diwedd 
Rhagfyr 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diwedd 
Ionawr 2019 
 
 
 
Diwedd 
Rhagfyr 2018 

Gwneir rhagor o waith 
ymgysylltu â'r cyhoedd 
er mwyn symud y 
negeseuon ymlaen ar y 
mater hwn;  

 

Gwybodaeth fwy hygyrch, sy'n mynd i'r afael â 
phryderon ymgyrchwyr ac wedi ei phrofi gyda'r 
grŵp ffocws. Ein bwriad yw ei rhannu mor 
eang ag sydd bosibl.  
 
Briffiau pellach i aelodau etholedig a phartïon 
eraill sydd â diddordeb fel y gallant ymateb yn 
haws i bryderon etholwyr.  

 

Mawrth 2019 
 
 
 
 
Erbyn diwedd 
Rhagfyr 2018 

Diwygio cynnwys eich 
gwefan er mwyn sicrhau 
bod y pryderon yn cael 
sylw a rhoi sicrwydd i 

Adolygu Cwestiynau Cyffredin cyfredol ac 
ailstrwythuro i symleiddio’r negeseua 

 

Diwedd 
Rhagfyr 2018 
 
Ionawr 2019 
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dawelu pryderon 
cynyddol y cyhoedd 
 

Creu cynnwys ychwanegol mwy mwy hygyrch 
i egluro’r ffeithiau – e.e. fideo a ffeithluniau a 
chymryd camau i rannu hyn gymaint ag sydd 
bosibl. 

 
 
 
 
 
 
 


