
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 safl eoedd 
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 cyfl wyno’r cais yn ystod 
yr haf 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, Swyddfa 
Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), Cyngor Sir Ynys Môn, 
yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a’r sector preifat, mae 
potensial i Morlais ehangu dros amser i alluogi uchafswm 
capasiti cynhyrchu trydan o 240MW a all fod yn ddigon ar 
gyfer tua 180,000 o gartrefi . 

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 ail-fuddsoddi’n lleol drwy 
gynlluniau Menter Môn. 

CYLCHLYTHYR PROSIECT
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CROESO
Croeso i ail gylchlythyr prosiect 
Morlais, gyda’r newyddion 
diweddaraf am ddatblygiad 
ynni llif llanw Ynys Môn. Os 
oes gennych unrhyw adborth, 
diddordeb mewn cael gwybod 
mwy am y cynllun, neu os ydych 
am gymryd rhan yn y prosiect 
– rydym yn awyddus i glywed 
gennych chi!

YN Y RHIFYN HWN...

Eisiau dweud eich dweud? 
Mae Menter Môn yn ymgysylltu â’r gymuned ym mhob un o’i brosiectau, ac mae hyn yn bwysig iawn gyda Morlais hefyd. 
Cynhaliwyd ddiwrnod gwybodaeth fi s Mawrth er mwyn i ni allu gwrando ar y farn yn lleol, ac mae tri digwyddiad arall tebyg 
yn cael eu cynnal y mis hwn.
Os ydych eisiau gwybod mwy am y prosiect ac am rannu eich barn gyda ni, dewch draw i’n gweld ni yn:

11 Mehefi n 2019 Gwesty Bae Trearddur, LL65 2UN 11:00 – 20:00
12 Mehefi n 2019 Canolfan Ucheldre, LL65 1TE  11:00 – 20:00
17 Mehefi n 2019 Neuadd y Dref, Caergybi, LL65 1HN 12:00 – 18:00
Drwy weithio gyda’r gymuned i adnabod cyfl eoedd a’r heriau posib, gallwn ymateb yn brydlon i bryderon ac anghenion lleol. 
Dyma eich cyfl e i ddod i siarad gyda ni – peidiwch â cholli allan! 

Diweddariad am y prosiect 
Diwrnod gwybodaeth iʼr cyhoedd
Newyddion Morlais



Diwrnod gwybodaeth 
cyhoeddus cyntaf Morlais
Cafodd y gymuned yn lleol gyfl e i weld cynlluniau Morlais 
am y tro cyntaf  mewn digwyddiad cyhoeddus yn Llaingoch 
ar y 19eg o Fawrth. Daeth dros 80 o Gaergybi a’r ardal 
gyfagos i’r digwyddiad i siarad gyda’r tîm. Roedd yn gyfl e i 
ni wrando ar wahanol safbwyntiau a chasglu sylwadau wrth 
i gynlluniau ar gyfer y prosiect ddatblygu ymhellach. Bydd 
cyfl e yn y digwyddiadau nesaf i glywed ein hymateb i’ch 
sylwadau cychwynnol ac i weld y cynlluniau diweddaraf ar 
gyfer y prosiect. 

Codi ymwybyddiaeth ym Môn a thu hwnt

Cyswllt gydag ysgolion a rhanddeiliaid
Mae’r tîm wedi bod yn brysur yn sgwrsio am Morlais gyda phobl 
yma ym Môn, a thrafod cynigion gyda sefydliadau statudol fel Cyngor 
Sir Ynys Môn a Chyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â mynd a’r 
neges ymhellach.

Rydym yn credu bod Morlais yn cynnig cyfl e gwych i Ynys Môn, felly 
rydym yn awyddus i siarad gyda disgyblion a myfyrwyr am y budd 
potensial i’r ardal ac i glywed eu barn am y prosiect. Gyda hyn mewn 
golwg rydym wedi cymryd rhan mewn digwyddiad hawl i holi Ynys Ynni 
yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch ac yn siambr y Cyngor yn Llangefni 
yn ddiweddar. Daeth disgyblion o ysgolion uwchradd y sir i’r ddau 
ddigwyddiad a chawsant y cyfl e i siarad gyda gwahanol fusnesau a 
sefydliadau’r ynys am brosiectau a chyfl eoedd gyrfa.

Aeth y tîm i ddigwyddiad STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, 
mathemateg) wedi ei drefnu gan Gyrfa Cymru yn Coleg Menai yn 
Llangefni hefyd. Y nod oedd tynnu sylw at gyfl eodd y mae sgiliau a 
chymwysterau STEM yn eu cynnig ym myd gwaith. Daeth pobl ifanc o 
bob cwr o Fôn a Gwynedd a chawsant gwrdd â chyfl ogwyr mawr yr 
ardal gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Prifysgol 
Bangor a’r awdurdodau lleol.

Gan deithio ymhellach mynychodd y tîm gynhadledd Ynni Morol Cymru 
yng Nghasnewydd, ble bu Gerallt Llewelyn Jones, cyfarwyddwr gyda’r 
prosiect, yn sgwrsio mewn sesiwn ar ynni llif llanw. Hefyd aeth Graham 
Morley, rheolwr prosiect Morlais, i gynhadledd All Energy Europe yn 
Glasgow, ble bu’n cyfarfod â datblygwr sydd eisoes wedi cytuno i fod yn 
rhan o Morlais yn ogystal â hyrwyddo’r prosiect i gynulleidfa ryngwladol. Gerallt Llewelyn Jones 

Diwrnod Gwybodaeth Cyhoeddus

Hawl I Holi

STEM

Ariennir yn rhannol drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Sut i gymryd rhan? Sut i gysylltu?
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm drwy un o’r ffyrdd canlynol: 

Menter Môn, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR   
(Llun-Gwener 10:30 i 17:00)
01248 725 722 • www.morlaisenergy.com • info@morlaisenergy.com 


