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1. Croeso

Croesawodd Eluned y grŵp a oedd yn cynnwys nifer o aelodau newydd ers y
cyfarfod diwethaf ym mis Tachwedd 2020. Rhoddodd Eluned drosolwg lefel
uchel o ddatblygiadau Cynllunio Morol dros y 12 mis diwethaf.

2. Arddangosfa Byrddau Stori Rheoli Adnoddau
Naturiol Morol (SMMNR) yn Gynaliadwy

Rhoddodd Lee drosolwg o'r pecynnau mapio amgylcheddol rhyngweithiol a
thystiolaeth sydd wedi'u datblygu ar gyfer y sectorau canlynol - Ffrwd Llanw,
Dyframaethu ac Ynni Tonnau. Datblygwyd yr adnodd ar-lein hwn gan ABPmer
drwy'r prosiect SMMNR a ariennir gan EMFF. Croesawodd yr Aelodau'r
pecynnau tystiolaeth a chytunodd eu bod yn adnodd defnyddiol. Mynegodd yr
Aelodau ddiddordeb hefyd mewn trefniadau ar gyfer datblygu'r pecynnau
tystiolaeth ymhellach, a drafodir o dan eitem 4: Mapio Ystyriaethau
Amgylcheddol.

3. Canllawiau Lleoliadol Sector (Grant Dysgu'r
Cynulliad)

Rhoddodd Rachel yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad Grant Dysgu'r
Cynulliad. Mae Llywodraeth Cymru yn cwblhau'r Grant Dysgu'r Cynulliad ar
gyfer y sectorau Dyframaethu, Ynni Tonnau a Ffrwd Llanw, gan ddefnyddio'r
adroddiadau a gynhyrchwyd gan Atkins, gan ymgorffori allbynnau o'r prosiect
SMMNR ac ychwanegu cyd-destun polisi o'r WNMP a'r Canllawiau Gweithredu.
Bydd Grant Dysgu'r Cynulliad Ynni'r Tonnau a Ffrwd Llanw yn cael ei gyhoeddi'n
ddiweddarach eleni, gyda Grant Dysgu'r Cynulliad yn dilyn yn y flwyddyn
newydd.
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4. Mapio Ystyriaethau Amgylcheddol

Cyflwynodd Lee drosolwg o'r gwaith sy'n cael ei wneud gan Cyfoeth Naturiol
Cymru (CNC), mewn ymateb i gais ffurfiol gan Lywodraeth Cymru, i ddatblygu
tystiolaeth a mapio ecolegol sy'n benodol i'r sector. Mae'r gwaith yn cynnwys
parhau a datblygu gwaith SMMNR, gyda ffocws cychwynnol ar fapio
ystyriaethau amgylcheddol a datblygu tystiolaeth i fwydo i mewn i waith
datblygu'r Awdurdod. Croesawodd yr Aelodau'r fenter hon a chynigiodd rannu
tystiolaeth i lywio'r gwaith o fapio ystyriaethau amgylcheddol. Bydd Lee yn
diweddaru'r grŵp yn rheolaidd ar y gwaith hwn.

5. Datblygu Ardaloedd Adfywio Strategol (SRAs)

Cyhoeddwyd dogfennau Llywodraeth Cymru, a ddatblygwyd gyda mewnbwn
gan y grŵp ac sy'n nodi'r cyd-destun ar gyfer datblygu SRAs a'r dull lefel uchel o
ddatblygu SRAs, yn ddiweddar.

Rhoddodd Adrian yr wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp am gynigion i gaffael
gwaith i fapio a nodi SRAs posibl i'w hystyried gan Lywodraeth Cymru.
Rhoddodd drosolwg o'r materion allweddol i'w hystyried fel rhan o'r broses hon a
phwysleisiodd bwysigrwydd ymgysylltu â rhanddeiliaid wrh lywio ac ategu'r
gwaith.

Trafododd y grŵp y dull o ddatblygu'r SRAau. Croesawodd yr Aelodau'r dull
gweithredu a chynigiodd gyfrannu at y gwaith. Cydnabu'r Aelodau'r rhesymeg
dros y sectorau ffocws arfaethedig (technolegau ynni adnewyddadwy sy'n
datblygu, gan gynnwys ynni tonnau a ffrwd llanw), agregau a dyframaeth a bod y
dull o ganolbwyntio i ddechrau ar y sectorau hyn yn synhwyrol. Trafododd yr
Aelodau argaeledd tystiolaeth i lywio'r gwaith, y dull o bwysoli cyfyngiadau i
lywio'r gwaith o fapio ffiniau posibl yr Awdurdod a sicrhau cyswllt â mentrau
ehangach perthnasol.
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6. Unrhyw Fusnes Arall a'r Cyfarfod Nesaf

Nid oedd unrhyw fusnes arall. Diolchodd Eluned i'r grŵp am fod yn bresennol
gan wahodd yr aelodau i anfon unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau i'w trafod
mewn cyfarfodydd yn y dyfodol, gan gynnwys gwahodd aelodau i gyflwyno
prosiectau neu fentrau perthnasol y maent yn eu datblygu. Nododd Eluned y
cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Tachwedd a chynigiodd y byddai cyfarfodydd yn
y dyfodol yn canolbwyntio ar drafod pynciau penodol, gyda chyfle i'r grŵp drafod
a cyfrannu at waith.

Ymholiadau

Ymholiadau i: marineplanning@llyw.cymru
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Ynghylch y ddogfen hon

Mae’r ddogfen hon yn gopi o’r dudalen we Cyfarfod o Grŵp Cyfeirio
Rhanddeiliaid Cynllunio: 29 Medi 2021 a lawrlwythwyd.

Ewch i https://llyw.cymru/cyfarfod-o-grwp-cyfeirio-rhanddeiliaid-
cynllunio-29-medi-2021-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Efallai na fydd y ddogfen hon yn hollol hygyrch; darllenwch ein datganiad
hygyrchedd i gael rhagor o wybodaeth.
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