
Beth yw Morlais?
Prosiect Menter Môn yw Morlais sydd am sicrhau budd i gymunedau, yr economi 
a’r amgylchedd yn lleol drwy gynhyrchu trydan dibynadwy carbon isel. Mae 
Morlais yn rheoli Parth Arddangos Gorllewin Môn sef 35 km2 o wely’r môr ger 
Ynys Cybi, ac mae gan y cynllun y potensial i fod yn un o safleoedd cynhyrchu 
ynni llif llanw mwyaf yn y byd.

Mae rhan un o’r prosiect yn anelu i sicrhau caniatâd i ddatblygu’r parth, gydag 
ymgynghori ac ymgysylltu cymunedol yn rhan allweddol o hyn. Y bwriad yw 
cyflwyno’r cais ym mis Gorffennaf 2019. Yna, yn ddibynnol ar sicrhau caniatâd, 
bydd ail ran y prosiect yn rhoi’r isadeiledd priodol yn ei le fel y gall datblygwyr 
technoleg ynni llif llanw brofi eu hoffer ar raddfa fasnachol.

Gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, yr Awdurdod Dadgomisiynu 
Niwclear a’r sector preifat, mae potensial i Morlais ehangu dros amser i gynhyrchu 
hyd at 240MW o drydan.

Yn y môr, bydd dyfeisiadau ynni llif llanw, ceblau ar wely’r môr a hybiau yn cysylltu 
grwpiau o’r dyfeisiadau at ei gilydd i mewn i aráe. Ar y tir, bydd is-orsaf ar y lan, 
ceblau pŵ   er tanddaearol ac is-orsaf i gysylltu â’r grid.

Yn fuddsoddiad o filiynau o bunnoedd, mae Morlais yn denu cefnogaeth eang 
ac mae wedi’i gynnwys ar y rhestr o ddeg prosiect buddsoddiad ynni uchaf a 
ryddhawyd gan Lywodraeth y DU yn ddiweddar.

Mae’r prosiect uchelgeisiol hwn yn wahanol i lawer gan nad yw’n cael ei redeg 
gan gwmni preifat. Ein nod yw darparu ffynhonnell gynaliadwy o refeniw i’w 
ailfuddsoddi’n lleol drwy gynlluniau Menter Môn. Mae’n ceisio sicrhau’r budd 
mwyaf i’r ardal a chreu cyfleoedd economaidd i bobl a busnesau lleol yn ystod y 
cyfnod adeiladu a gweithredu.

CYLCHLYTHYR 
PROSIECT 
RHIF 1 MAWRTH 2019

CROESO
Croeso i gylchlythyr 
cyntaf prosiect Morlais, 
sydd wedi ei gynhyrchu i 
rannu gwybodaeth am y 
datblygiad ynni llif llanw 
gyda’r gymuned leol. 
Os oes gennych unrhyw 
adborth, diddordeb mewn 
cael gwybod mwy, neu 
os ydych am gymryd 
rhan mewn mentrau sy’n 
ymwneud â’r prosiect 
– rydym yn awyddus i 
glywed gennych chi!

YN Y RHIFYN HWN...
Ynglŷn â’r prosiect
Menter Môn
Diwrnod Gwybodaeth i’r 
Cyhoedd
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Dywedodd  Rhun ap Iorwerth 
AC Ynys Môn: 
“Mae Morlais yn allweddol i sicrhau ein bod 
ar flaen y gad o ran datblygu technolegau 
ynni llanw er lles cenedlaethau’r dyfodol. 
Mae potensial mawr am gyflogaeth yn y 
sector hwn, ac rwy’n falch iawn o allu rhoi fy 
nghefnoaeth i’r prosiect.” 

Hefyd, dywedodd Albert Owen  
AS Ynys Môn: 
“Mae Morlais yn brosiect arloesol, sy’n 
addas iawn i amgylchedd lleol a naturiol 
ardal arfordirol Môn. Mae ynni morol yn 
rhan hanfodol o strategaethau carbon isel 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 
Gall y prosiect fod yn gatalydd i roi hwb 
i’r economi lleol gyda chyfleoedd ymchwil, 
gweithgynhyrchu a’r gadwyn gyflenwi.”

Datblygwyr newydd yn 
cefnogi Morlais

Morlais yn denu cefnogaeth wleidyddol

Beth yw ynni llif llanw?

Mae llif neu gerrynt llanw yn cael ei greu 
gan rym disgyrchedd y lleuad a’r haul 
ar gefnforoedd y byd. Drwy ddefnyddio 
dyfeisiadau neu drawsnewidyddion ynni llif 
llanw, mae hi’n bosib dal ynni cerrynt y môr 
i gynhyrchu trydan.

Yn sgil natur ddibynadwy’r llanw, mae cynhyrchu ynni fel hyn yn 
gallu sicrhau ffynhonnell ynni cyson.

Mae’r dechnoleg sydd ei hangen i gynhyrchu trydan gan 
ddefnyddio’r llanw yn datblygu’n gyflym, ac mae mwyfwy o 
ddiddordeb ledled y byd yn y sector hwn sy’n prysur aeddfedu.

Mae gan Gymru, a Môn yn benodol, rai o’r adnoddau cerrynt 
llanw gorau yn Ewrop.

Yn ôl Gerallt Llywelyn Jones, Cyfarwyddwr gyda Morlais:
“Mae arwyddo gydag Orbital yn newyddion da 
i ni ac mae’n dangos bod hyder yn yr hyn rydym 
yn ceisio ei gyflawni ym Môn. Mae gan Orbital 
Marine Power enw da am arloesi yn y sector ac 
rydym wrth ein boddau yn cael gweithio efo nhw.  

“Un o’n prif nodau yw sicrhau’r budd gorau i’r 
gymuned drwy’r prosiect, gan greu swyddi a 
chynhyrchu incwm i’w ail-fuddsoddi’n lleol drwy 
gynlluniau Menter Môn. Mae Orbital yn deall 
pwysigrwydd hyn ac maen nhw’n awyddus i 
gymryd rhan.”

Dywedodd Prif Weithredwr Orbital Marine, Andrew Scott:
“Mae gan brosiect Morlais y potensial i ddatblygu 
aráe ynni llanw masnachol yn nyfroedd y DU. Mae’r 
grym ynni’r llanw oddi ar yr arfordir yma, gyda 
chefnogaeth isadeiledd gwych yng ngogledd Cymru, 
yn gwneud hwn yn lleoliad delfrydol i ddatblygu 
diwydiant ynni morol.”

Mae nifer o ddatblygwyr technoleg ynni 
llanw eisoes wedi dagnos hyder ym 
Morlais ac maen nhw wedi ymrwymo i 
weithio gyda ni.

Yn ddiweddar, fe wnaeth Orbital 
Marine, o Orkney, gytuno i weithio 
gyda Morlais, gan roi hwb i uchelgais 
y prosiect i fod ar flaen y gad o ran 
ynni llanw. Gall uned tyrbin llanw O2 
Orbital gynhyrchu trydan sydd gyfystyr 
ag angehnion 1,500 o aelwydydd 
arferol yn y DU.

Allgludo trydan i’r grid

Is-orsaf grid

Pit trawsnewid

Cebl wedi ei gladdu

Cebl wedi ei gladdu

Is-orsaf ac ystafell reoli

Arae o ddyfeisiadau 
llanw

Cebl wedi ei gladdu 
neu ddrilio
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Menter Môn – stori o lwyddiant lleol…
Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru i gyflawni 
amrywiol brosiectau adfywio, amgylcheddol a diwylliannol er budd cymunedau lleol.  
Trwy weithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth, y trydydd sector, busnes ac unigolion, mae 
Menter Môn yn denu arian o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a chyfrannu at 
greu dyfodol cynaliadwy. Ers ei sefydlu ym 1996 mae Menter Môn wedi sicrhau gwerth £70 
miliwn o arian i’r ardal ac wedi cyflawni prosiectau ar draws ystod eang o sectorau.

Dros y blynyddoedd, mae Menter Môn wedi cefnogi nifer o brosiectau amlwg lleol, gan gynnwys: 

Datblygu 
Llwybr  
Arfordir  

Môn

Canolfan 
Ffitrwydd a 

Chodi Pwysau 
Caergybi  

a Môn

Gw  yl  
Llymarch Bae 

Trearddur

Meithrinfa 
Morlo yng 

Nghaergybi

Llety Byncws 
Cadéts Môr 
Caergybi

Amgueddfa 
Morol  

Caergybi

Meithrinfa 
Caban 

Kingsland

Caffi’r Twr ym 
Mharc Gwledig 

Morglawdd 
Caergybi

Adnewyddu 
Neuadd y Dref 

Caergybi

Canolfan 
Gelfyddydau 

Ucheldre

Am restr o brosiectau cyfredol 
Menter Môn, ewch i:

www.mentermon.com
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Mae Menter Môn bob amser yn ceisio 
ymgysylltu â’r gymuned ym mhob un o’i 
brosiectau, ac mae hyn yn bwysig iawn 
gyda Morlais. Drwy weithio ochr yn ochr â’r 
gymuned gallwn adnabod cyfleoedd a’r heriau 
posib, ac ymateb i bryderon ac anghenion lleol.

Mae diwrnod gwybodaeth i’r cyhoedd wedi’i drefnu ar 19 
Mawrth yng Nghanolfan Gymunedol Llaingoch, Caergybi 
rhwng 11:00am a 8:00pm. Mae croeso i bawb alw i mewn 
i gwrdd â’r tîm a thrafod y prosiect.

Sut i gysylltu?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy un o’r  
ffyrdd canlynol:

Menter Môn, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR

  Llun − Gwener 10:00am i 5:00pm

 01248 725 722

 www.morlaisenergy.com

 info@morlaisenergy.com 

Ariennir gan:

Sut i gymryd 
rhan?
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