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Cynhaliwyd:                     24ain Hydref 2017     10.30 – 16.00 
 
Presennol:            Phil Coates (PJC) John Hamer (JPH) (cadeirydd)  

       Anwen Davies (AD)  
                             Peter Barham (PB), Kirsty Lindenbaum (KL), Clare Reed   
                             (CRe), Mark Russell (MR) Adrian Judd (AJ) Emma 
                             Barton (EB)  Rosie Kelly (RK) Catrin Jones (CJ) Lucie  
                             Skates (LS) Mike Wilkinson (MW)  Lisa  
                             Hopkinson (LH) Ceri Crichton (CC) Lucy Taylor (LT) Helen  
                             Kirk (HK) Alex Melling (AM) Mike Frost (MF) Jonathan  
                             Monk (JM) Sarah Young (SY) 
                                 
 
Deialu mewn:       Mel Nicholls (MN), Stephen Jay (SJ)  
                             Sarah Canning (SC)  
                            Robert Carington (RC) 
 
Ymddiheuriadau:          Jim Evans (JE) Peter Davies (PD) Patrick Cowdy (PC) 
                                     David Jones (DJ) Alison Palmer Hargrave (APH)  
                                     Richard Neale (RN) Robert Merrylees (RM) 
 

1. Croeso a Chyflwyniadau (Anwen Davies) 

 
Trafodwyd nodiadau a chamau gweithredu y cyfarfod diwethaf ac ni chafwyd 
unrhyw sylwadau.     
 
Camau Gweithredu: AD i ddosbarthu adborth ICZM mtg pan fydd wedi’i 
gwblhau. 
 

2. Newyddion diweddaraf ar ddatblygiad prosiect y Cynllun Morol a’r 

trefniadau ymgynghori (Anwen Davies) 

 
Rhoddodd AD y newyddion diweddaraf ar y datblygiadau ers cyfarfod 
diwethaf SRG ar yr 20fed Mehefin;   

 Mae CSERA wedi ystyried y cynllun drafft a deunydd cysylltiedig ac 
wedi cymeradwyo mynd y mlaen i ymgynghori ar yr amod y daw 
cymeradwyaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol.   

 Bwriedir cynnal yr ymgynghoriad dros gyfnod o 16 wythnos.   

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio (MPSRG) 
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 Digwyddiadau Cyhoeddus wedi’u trefnu ar gyfer Ionawr 2018.   
 

3. Cyflwyniad gan SA a HRA (Alex Melling a Mike Frost ) 

 
Cyflwynodd AM a MF drosolwg o ganfyddiadau SA a HRA o’r copi drafft o 
Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru oedd yn cynnwys eglurhad o pam y maent 
yn cael eu cynnal, prosesau a chysylltiadau gyda datblygu’r Cynllun Morol.   
 
Roedd y pwyntiau gan y grŵp yn cynnwys asesiadau ar lefel y cynllun o 
gymharu ag asesiadau ar lefel y prosiect, dewisiadau eraill a gafodd eu 
hystyried mesurau iawndal.  
 
Camau Gweithredu: AD i ddosbarthu yr SA, HRA a’r cynllun drafft cyn 

gynted â phosibl. 
 

4. Newyddion Diweddaraf ar Ddigwyddiadau Cyhoeddus yn ystod yr 
Ymgynghoriad  

 
Rhoddodd CC Fforwm Arfordirol Sir Benfro y newyddion diweddaraf i’r 
grŵp ar y cymorth ar gyfer ymgynghoriadau gan roi amlinelliad o’r 
digwyddiadau sy’n cael eu cynllunio ar gyfer Ionawr 2018.  Digwyddiadau i’w 
cynnal yn Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Saundersfoot.  
 
Camau Gweithredu: :LlC i ystyried yr angen am ddigwyddiad yng Ngogledd-

ddwyrain Cymru gan roi’r newyddion diweddaraf i’r grŵp.   
 

5. Cyflwyniad Partneriaeth Celtic Seas– (Sarah Young) 

 
Rhoddodd SY gyflwyniad ar y gwersi sydd wedi’u dysgu o’r Bartneriaeth 
Celtic Seas sy’n cael ei hariannu gan yr UE ar ymgysylltu.  Codwyd nifer o 
bwyntiau gan y grŵp;   
 

 Yr angen am gyfathrebu cadarn a chlir gan gysylltu yn eang ac yn 
agored wrth gefnogi cysylltiad â’r cynllun morol a chymeradwyo’r 
cynllun morol.   

 Yr angen i reoli disgwyliadau – dylid canolbwyntio llawer ar hyn yn 
ystod y gweithgarwch ymgysylltu.   

 Yr angen i wneud y cynllun yn berthnasol i gynulleidfa darged, sicrhau 
bod yr iaith a’r cyfathrebu yn syml a buddsoddi mewn ymgysylltu.   

 Camau Gweithredu: AD i rannu cynigion LlC i’r rhanddeiliaid drafod 

â’r grŵp i dderbyn gwybodaeth/sylwadau   
 

6. Gweithio gyda SRA’s ac argymhellion T & F /Ymatebion LlC –  
(Lucie Skates) 

 
LS i roi’r newyddion diweddaraf i’r SRG ar yr angen i drafod gweithio gyda’r  

SRA’s. 
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Camau Gweithredu:  Pawb i gynnig sylwadau ar Bapur 2 erbyn diwedd 
Tachwedd.  LS i ‘w gwblhau a dod â’r papur terfynol yn ôl i’r grŵp.    

 
Camau Gweithredu: LlC i ddrafftio disgrifiad byr, clir ynghylch yr Ardal 

Adfywio Strategol a’i dosbarthu fel bod pawb yn cytuno.   
 

7. Y diweddaraf am yr EMFF – Lucie Skates 

 
Cyllid yr EMFF o £403 mil (am 3 mlynedd) wedi eu sicrhau. Rhyfaint o oedi 
gyda caffael ond mae’r prosiect yn cadw at yr amserlen ar y cyfan.   
 

Datblygu Datganiad Ardal Forol – (Kirsty Lindenbaum) 

 
Rhoddodd KL ddiweddariad byr ar y Datganiadau Ardal Forol ac roedd y grŵp 
yn cefnogi’r drafodaeth, yn enwedig un datganiad morol, ond gyda 
datganiadau ar y tir yn ymestyn i’r morol pan fo hyn yn ychwanegu gwerth.   
 

Tystiolaeth a Chynllunio Morol (Adrian Judd) 

 
Cyflwynodd AJ y dull o weithio a’r cyd-destun ar gyfer y sylfaen dystiolaeth i 
gefnogi cynllunio morol yng Nghymru.    
 
Tynnodd y grŵp sylw at yr anhawster o sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen i 
ddeall y dystiolaeth â’r angen i ganolbwyntio ar y mater iawn.   
 
Camau Gweithredu: Pawb i gynnig sylwadau ar y dystioaleth erbyn diwedd 
Tachwedd.    
 
Tynnodd SJ sylw at y ffaith bod yr arolwg yn cael ei gynnal gan Charlotte 

Hopkins, gan annog pawb i ymateb.  
 

Y Diweddaraf am Borthol V3 (Phil Coates) 

 
Rhoddodd PJC ddiweddariad ar lafar ar ddatblygiadau fersiwn 3 y porthol.   

 
Unrhyw fater arall 

 

 Tynnodd SJ sylw at ddigwyddiad cloi SIMcelt yn Lerpwl.   

 

 Cododd EB y mater o gynllunio is-genedlaethol.  Ymddiheurodd JPH 
bod pobl wedi’u hysbysu’n weddol hwyr am yr ymgynghoriad.   
 
 

Diolchodd JPH i bawb am fod yn bresennol ac am eu cefnogaeth barhaus.  
 

 
 

 
 
 


