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Annwyl Frances,

Ysgrifennaf mewn ymateb i ohebiaeth gan Frack-Free Wales ddyddiedig 16 Ebrill a’r nifer o 
llythyrau rwyf wedi eu derbyn gan aelodau o’r cyhoedd fel rhan o’r ymgyrch ynghylch 
pryderon am echdynnu nwy anghonfensiynol yng Nghymru.  Rwy’n ysgrifennu un llythyr 
atoch chi fel sefydliad fel sy’n arferol wrth ddelio gydag ymgyrchoedd; mae croeso i chi 
rannu’r ymateb hwn gyda’r aelodau.

Hoffwn egluro ein safbwynt ar nwy a nwy anghonfensiynol. Wrth inni symud tuag at system 
carbon isel, bydd nwy yn danwydd allweddol ac mae ein dogfen ‘Ynni Cymru: Newid i 
Economi Carbon Isel’ yn cydnabod hynny. Gyda mesurau dal a storio carbon, gall nwy fod 
yn rhan allweddol o’n dyfodol ynni yn y tymor hir.

Safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch nwy anghonfensiynol, gan gynnwys nwy siâl, yw
bod angen ystyried potensial y math hwn o adnodd ynni, ond dylid ystyried yn llawn yr holl 
dystiolaeth sy’n gysylltiedig â chwilio am yr adnodd a’i echdynnu. Yn benodol, dylid ystyried 
yr effaith ar gymunedau a’r amgylchedd. 
  
Mae’r broses o ddyrannu trwyddedau chwilio, caniatâd i dwrio ffynnon a chaniatâd datblygu 
maes yn y DU ar gyfer nwy confensiynol a nwy anghonfensiynol yn faterion i’w hystyried 
gan Lywodraeth y DU. Bydd yn rhaid i unrhyw weithredwr sy’n bwriadu chwilio am nwy siâl 
neu ei echdynnu yng Nghymru hefyd gael y caniatâd cynllunio sy’n angenrheidiol gan yr 
awdurdod cynllunio lleol. Rhaid ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru, rheoleiddiwr yr 
amgylchedd yng Nghymru, fel rhan statudol o’r broses gynllunio yng Nghymru.  

Gan nad yw’r broses o drwyddedu nwy yn fater sydd wedi’i datganoli, byddwn yn parhau i 
gysylltu â Llywodraeth y DU a’r cyrff rheoleiddio i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu 
hystyried yn llawn. Hefyd, byddwn yn sicrhau bod fframwaith polisi cadarn, wedi’i seilio ar 
dystiolaeth, yn cael ei roi ar waith ar gyfer nwy anghonfensiynol yng Nghymru.

Yn gywir,
   

                              
                              CARWYN JONES


