
 
 

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol  
23 Mai 2018  

Rhith-gyfarfod 
 

Diben: Trafod strwythur y cynllun morol a dogfennau ategol  

 
Yn bresennol 
 
Cadeirydd – John Hamer (Llywodraeth Cymru), Phil Coates (Llywodraeth Cymru), 
Sarah Bound (Llywodraeth Cymru), Rebecca Rees (Llywodraeth Cymru), Mark 
Russell (Mineral Products), Clare Reed (MCSUK), Johnathon Monk 
(Porthladdoedd Aberdaugleddau) Rosie Kelly (Ystad y Goron), Peter Barham 
(SUDG), Catrin Jones (Tidal Lagoon), Christopher O’Brien (RSPB), Mel Nicholls 
(MMO), Stephen Jay (Prifysgol Lerpwl), Sarah Canning (JNCC), Adrian Judd 
(Cefas) 
 

1. Croesawodd y Grŵp yr aelod newydd Christopher O’Brien, cynrychiolydd yr 
RSPB. 
 

2. Daeth yr ymgynghoriad ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru drafft i ben ar 
29 Mawrth. Daeth 86 o ymatebion i law. Yn gyffredinol, roedd yr ymatebion yn 
gadarnhaol a chafwyd nifer o sylwadau adeiladol. Roedd y tîm wrthi’n 
dadansoddi’r ymatebion. Anfonir cyngor at Ysgrifennydd y Cabinet yn ystod yr 
wythnosau nesaf a chyhoeddir crynodeb o’r ymatebion a datganiad ar y 
camau nesaf ddiwedd mis Mehefin. Trafodir y prif themâu a ddeilliodd o’r 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid yn ystod y gweithdai ym mis Gorffennaf. 

 
3. Roedd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi 

adolygu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru drafft ac anfon adroddiad yn 
cynnwys 13 o argymhellion at Ysgrifennydd y Cabinet. Teimlai aelodau’r grŵp 
fod y Pwyllgor wedi gwneud gwaith da o ystyried y cynllun ac roedd yr 
adroddiad wedi creu argraff dda arnynt. Teimlai rhai o’r aelodau nad oedd yr 
adroddiad yn adlewyrchu maint y gwaith a wnaed ar y cynllun hyd yn hyn. 
Cynhaliodd y grŵp drafodaeth fer am yr argymhellion ac am y  prif negeseuon 
i’w cynnwys yn yr ymateb. Bydd swyddogion LlC yn rhoi cyngor i 
Ysgrifennydd y Cabinet cyn diwedd mis Mai ar sut i ymateb i’r argymhellion.  
 

4. Soniodd LlC am wneud y cynllun yn fwy hygyrch drwy newid fformat ei 
gynnwys i’w roi ar lein. Byddai hyn yn lleihau nifer yr hen ddolenni ac yn 
sicrhau bod modd diweddaru adrannau’n fwy aml. Mae hefyd angen ffordd 
syml o olrhain unrhyw newidiadau i’r cynllun i sicrhau tryloywder. Trafodwyd 
dulliau o gyflwyno’r cynllun ar-lein. Cyn y cyfarfod, rhoddwyd adborth 
ysgrifenedig gan Gyfoeth Naturiol Cymru a’r RSPB.   
 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11543/cr-ld11543-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11543/cr-ld11543-e.pdf


 
5. Cafwyd trafodaeth drylwyr am opsiynau i ailstrwythuro’r cynllun a darparu 

dogfennau ategol ar wahân. Cytunwyd i wneud y cynllun yn fwy cryno drwy 
symud cynnwys i’r atodiadau neu i ddogfennau eraill. 
 
Dyma rai o’r sylwadau a ddaeth i law: 

 Rhaid nodi statws dogfennau allanol yn glir   

 Rhaid cael cydbwysedd rhwng yr awdurdod cynllunio sy’n cynhyrchu 
deunydd a’r awdurdodau eraill sy’n arwain 

 Dylai’r cyflwyniad fod yn fyrrach  

 Dylid tynnu’r canllawiau ar weithredu o’r cynllun 

 Dylid symud data’r economi i’r adroddiad ar dystiolaeth 

 Dylid symud Rhyngweithio ag Ecosystemau i’r adroddiad ar yr 
Amgylchedd a chynhyrchu canllawiau ategol   

 Dylid tynnu’r canllawiau ar weithredu o’r cynllun 

 Dylid symleiddio’r polisi diogelu 
 

6. Dywedodd aelodau’r grŵp eu bod am weld y strwythur wedi’i ailddrafftio cyn 
cytuno ar y dull. Disgwylir iddo fod yn barod ym mis Medi.  

 
 
Y cyfarfod nesaf: 
 

 Gweithdai ar 4 a 5 Gorffennaf 2018 – Swyddfa Cyffordd Llandudno 
 
Ymholiadau at: Rebecca.Rees2@llyw.cymru 
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