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Teitl  
y Cyfarfod: 

Fforwm Twristiaeth a Hamdden 

Amcan y 
Cyfarfod: 

Fforwm Twristiaeth a Hamdden Cyntaf 

Lleoliad : Microsoft Teams  

Dyddiad: 16/05/2022 Amser : 14:00  

Mynychwyr: 

Morlais: Karen Jones(KJ), Hannah Thomas(HT), Aimi Hopkins(AH), Gerallt Llewelyn 
Jones(GLJ) 
Prifysgol Bangor : Dr Edward Jones (EJ); 
RYA: Richard Hill (RH); 
Anglesey Sea views: Tom Roberts (TR);  
Canŵ Cymru: Alistair Pattullo (AP);  
Cynghrair Môr Caiacio Ynys Môn: Jenny Wong (JW);  
RSPB: Chantal Frazer (CF);  
TBSC: Mathew Davis (MD);  
Amgueddfa Forwrol Caergybi: Barry Hillier (BH); 
Clwb Canŵio Eryri: Nick Goodall (NG); 
CSYM: Gwenllian Owen (GO), Michael Thomas (MT); 
Clwb Hwylio Caergybi : Sue James (SJ) 
Parc Carafan Silver Bay : Charlie Bulmer (CB), Jamie Watson (JW). 

 

Crynodeb o'r Camau Gweithredu:  

Rhif Eitem  Gweithred Cyfrifol Cwblhawyd 
gan 

1 3 Pwyntiau i'w codi yng nghyfarfod Ateb – Angen 
diweddariadau wythnosol ar reoli traffig.  

Morlais  Parhaus 

2 3 Rhannu manylion cyswllt Bryn Williams gyda Mathew 
Davies 

HT Cwblhawyd  

3 4 Cadarnhau bod y pwyntiau a gafodd sylw yn yr 
ymgynghoriad gan y RYA yn cael eu codi a'u 
hymgorffori yn y strategaeth fonitro. 

Morlais  Ar y gweill.  

4 4 Cyflwyniad a arddangosir yn ystod y cyfarfod i'w rannu 
â phawb sy'n bresennol. 

Morlais  Parhaus  

5 7 Morlais i sicrhau eu bod yn cael cytundeb gan y clybiau 
cychod ar gyfer defnyddio eu data. 

Morlais  Parhaus 

6 7 Gwahoddiad i gael ei estyn i Evan Millner ar gyfer 
cyfarfodydd yn y dyfodol.  

Morlais  Parhaus.  

7 8 cynrychiolydd o ddeifwyr a’r BMC i'w wahodd i'r 
cyfarfodydd 

Morlais  Morlais i 
dderbyn 
cysylltiadau 
gan JW 
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1.  Croeso a Chyflwyniadau Morlais 

 

• Cyflwyniadau gan dîm Morlais a Dr Edward Jones. 

• Ymddiheuriadau gan Oliver Wilson, rheolwr prosiect Morlais. 
 

 

2.  Diweddariad ar Brosiect Morlais 

 

• Mae Morlais wedi sicrhau cyllid gan WEFO. 

• Mae Morlais wedi derbyn TWAo gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr. 

• Mae Morlais wedi derbyn Trwydded Forol gan CNC ym mis Rhagfyr. 

• Mae wyth datblygwr wedi cofrestru i ddefnyddio yn y Parth Arddangos  

• Cyllid wedi'i Sicrhau gan WEFO a Stad y Goron ar gyfer y Cynllun Monitro a Lliniaru 
Amgylcheddol (EMMP). 

• Mae pedwar datblygwr wedi gwneud cais i sicrhau cymorth refeniw gan Lywodraeth y DU. 

• Mae GLJ yn cadarnhau mai cyfrifoldeb y datblygwr fydd yr holl seilwaith ar y môr 

• Mae GLJ yn cadarnhau mai 18MW yw cynhwysedd y cysylltiad grid ym Mharc Cybi. 

• Cadarnhaodd GLJ fod dril prawf wedi'i gwblhau'n llwyddiannus  
 

 

3.  Diweddariad Rheoli Traffig 

 

• Nododd KJ fod Morlais yn cynnal cyfarfodydd cyfathrebu wythnosol i reoli cyfathrebu rheoli 
traffig.  Cynhwysir cynrychiolwyr o Ateb a Jones Brothers yn y cyfarfodydd hyn. 

• Mae map Rheoli Traffig a thabl o amseroedd yn cael eu diweddaru ar wefan Morlais. 

• Dywedodd KJ y bydd tymor bridio brain coesgoch yn effeithio ar y cynllun rheoli traffig. 

• Dywedodd TR fod angen gwell cyfathrebu a diweddariadau wythnosol, a byddai cynnwys 
dyddiadau dechrau a gorffen mwy penodol yn ddefnyddiol. 

• Dywedodd JW y byddai'n hoffi ychwanegu dargyfeiriadau ffordd at y map. 

       •     Dywedodd TR fod yr arwyddbyst a ddarperir yn dda. 
 
 
GWEITHRED: Pwyntiau i'w codi yng nghyfarfod Ateb – Angen diweddariadau wythnosol ar reoli 
traffig a gosod arwyddion dargyfeirio ar y map. 
 GWEITHRED: Rhannu manylion cyswllt Bryn Williams gyda Mathew Davies.  
 
 

 

4.  Proses Fonitro 

Cyflwynwyd cyflwyniad a luniwyd gan Dr Edward Jones yn ystod y cyfarfod hwn.  
 

• Mae data gwaelodlin wedi'i greu ar gyfer cam 1 y prosiect.  Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru 
drwy gydol cam 2 a 3. 

•  Mae'r data a gaiff ei fonitro yn cynnwys data cyflogaeth, technoleg datrysiad cyfrif, AirBnB 
a data twristiaeth.  Bydd y data hwn yn cael ei ddiweddaru'n flynyddol. 

•  Eglurodd EJ y gwahanol fathau o ddata fydd yn cael eu monitro yn ystod oes y prosiect.  
Bydd hyn yn cynnwys unrhyw ddata cadarnhaol a negyddol.  
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• Mynegodd RH bryder nad yw'r pwyntiau a gytunwyd yn yr ymgynghoriad gyda CSYM wedi 
cael sylw yn y strategaeth fonitro. 

• Dywedodd RH y byddai RYA yn ail-agor eu gwrthwynebiad gyda CSYM os nad eir i'r afael â 
hyn. 

• Dywedodd JW yr hoffai i'w sylwadau a'u sylwadau gael eu hateb o fewn y broses fonitro.  
 
 
    GWEITHRED: Cadarnhau bod y pwyntiau a gafodd sylw yn yr ymgynghoriad gan y RYA yn cael    
               eu codi a'u hymgorffori yn y strategaeth fonitro. 
    GWEITHRED: Cyflwyniad a arddangosir yn ystod y cyfarfod i'w rannu â phawb sy'n bresennol.  
 
 

 

5.  Monitro Morwrol 

 

• Mae JW yn pryderu am y data defnydd risg mordwyo ac yn awgrymu bod y data yn cael ei 
ddarparu yn y risg mordwyo a'r broses fonitro. 

• Dywedodd EJ ein bod yn edrych ar ddata Cam 1 ar hyn o bryd ac edrychir ar ddata alltraeth 
yng Ngham 2.  

 

 

6.  Rheoli Heriau a Chyfleoedd 

 

• Aeth Morlais â'r datblygwyr o amgylch porthladd Caergybi yn ddiweddar i sicrhau bod 
datblygwyr yn defnyddio adnoddau lleol i gyfrannu at y budd economaidd. 

• Dywedodd GLJ ein bod yn gweithio'n galed i gael y datblygwyr i gydosod eu tyrbinau a'u 
hoffer o fewn yr ardal leol i ddarparu swyddi lleol o fewn y gadwyn gyflenwi. 

• Dywedodd KJ y byddwn yn monitro ac yn gwerthuso fel proses barhaus 

• Nododd TR mai her bosibl yw colli cwsmeriaid a'r angen am iawndal am hyn ac adnabod 
proses o reoli colled cwsmeriaid a'r goblygiadau i fusnesau.  

• Dywedodd GLJ y gallai busnesau gael iawndal, ond dim ond os yw colledion i’w priodoli’n 
gyfan gwbl i’r prosiect h.y. canlyniad uniongyrchol i’r prosiect a heb fod yn gysylltiedig yn 
rhannol neu’n llawn ag ystod o ffactorau eraill.  Nid oes unrhyw gronfa i'w sefydlu ymlaen 
llaw ar gyfer hyn gan y byddai'n ddigynsail i wneud hynny yn absenoldeb sicrwydd 
effeithiau.  Yn y pen draw, pan fydd gan fusnes achos i'w gyflwyno, bydd angen iddo fod 
yn seiliedig ar dystiolaeth, felly mae'n bwysig bod busnesau'n cadw data/tystiolaeth glir i 
ddangos colledion cwsmeriaid / refeniw y gellir eu priodoli.   

• Nododd JW ei bod yn bwysig adnabod yr heriau cyn iddynt ddigwydd. 

• Dywedodd JW y byddai'n ddefnyddiol cael dyddiadau gwaelodlin ar gyfer lleoli ac adeiladu 
ar y môr cyn i ni gyrraedd y cam gosod er mwyn casglu data. 

• Mae GLJ yn awgrymu y dylai JW a'r aelodau dan sylw ddechrau casglu data nawr.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Meeting Minutes 

 

 ~ 4 ~ 

7.  Strwythur y Fforwm hwn   

 

• Unrhyw bryderon am strwythur y fforwm i'w e-bostio oherwydd cyfyngiadau amser.  

• Hoffai MT i Evan Millner fel partneriaeth weithredol ar Ynys Sanctaidd gael ei wahodd i 
gyfarfodydd yn y dyfodol 

• Dywedodd RH y byddai'n hoffi i'r cyfarfodydd hyn ymwneud â hamdden forol neu forwrol 
ac nid Risg Mordwyo.  

 
 
GWEITHRED: Morlais i sicrhau eu bod yn cael cytundeb gan y clybiau cychod ar gyfer defnyddio 
eu data sylfaenol. 
 GWEITHRED: Estyn gwahoddiad i'r cyfarfod i Evan Millner – Partneriaeth Weithredol ar Ynys 
Sanctaidd  
 

 

8.  Ydyn ni wedi methu unrhyw un? 

 
GWEITHRED: Gwahodd cynrychiolydd deifwyr a’r BMC i'r cyfarfodydd.  
 

 

9.  UFA 

 

• Dywedodd BH nad yw Amgueddfa Forwrol Caergybi yn cael ei heffeithio'n uniongyrchol gan 
y datblygiad ond yn cael ei hariannu gan elusen ac eisiau gwybod a fyddai yna unrhyw gyllid 
anuniongyrchol? 

• Dywedodd GLJ y bydd cronfa gymunedol yn cael ei sefydlu yn fuan.  Cytunwyd ar lefel 
ariannu gyda Llywodraeth Leol.  Bydd y gronfa gymunedol yn tyfu wrth i'r prosiect dyfu.  
Bydd yr holl warged o renti datblygwyr yn cael ei dalu i MM a bydd Menter Môn yn ail-
fuddsoddi mewn prosiectau ar draws yr ynys ac yn y gymuned leol. 

• TR unrhyw ystyriaeth i roi cyllid i fusnesau lleol y mae'r prosiect yn effeithio'n uniongyrchol 
arnynt. 

• Dywedodd GLJ y bydd opsiynau ar gael yn y dyfodol ar gyfer cymunedau busnes lleol.  
Gorsafoedd gwefru cerbydau trydan yn un posibilrwydd.  Bydd y buddion ariannol yn aros 
o fewn y gymuned leol. 
 

 

10.  Dyddiad y Cyfarfod nesaf 

 

• Mae KJ yn awgrymu y dylid cynnal y cyfarfod nesaf ym mis Medi. 

• Dyddiad y cyfarfod nesaf i'w gadarnhau.  
 

 

 


