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Teitl y Cyfarfod:  Cyfarfod Rhanddeiliaid Mordwyo Morlais  

Amcan y Cyfarfod: Ymgynghoriad Rhanddeiliaid Mordwyo  

Lleoliad: Gwesty Trearddur Bay  

Dyddiad: 13/09/2022 Amser 6pm-8pm  

Yn bresennol: 

Clare Llywelyn – Cadeirydd / Rheolwr Prosiect  
Gerallt Llewelyn Jones – Uwch Swyddog Cyfrifol Morlais (GL) 
James Orme – Arweinydd Caniatadau Morlais (JO) 
Ian Hughes – Arweinydd Cyllid, Caffael a Gweinyddol Ynni 
Sarah Livett – Arweinydd Amgylcheddol a Chydymffurfiaeth Ynni  
Helen Roberts – Swyddog Cefnogi Prosiect Morlais 
Claire Palmer – Morlais Stakeholder Director 

André Cocuccio – Cyfarwyddwr y DU Marico Marine (AC) 
Llinos Iorweth – Ateb  
Rhys Evans – Ateb  
 
Nick Cunliff – Sea Kayak Alliance (NC – SKA) 
Jenny Wong – Sea Kayak Alliance (JW – SKA) 
Mirco Goldhausen – Sea State Coaching (MG – SSC) 

Chris Gaskin – RNLI (CG – RNLI) 
Trevor Sturrock – NCI Rhoscolyn (TS – NCI RCN) 
Mike Davies – Clwb Hwylio Bae Trearddur (MD – TBSC)  
Aubrey Diggle – SBS Charter (AB – SBS) 
Nick Goodall – Snowdonia Canoe Club (NG – SCC) 
Maldwyn Griffiths – CSYM (MG – CSYM) 
Mark Rosenthal – Holyhead Sailing Club (MR – HHSC) 
Alistair Pattullo – Canoe Wales (AP – CW) 
Gethin Roberts – Sea Kayaking Wales (GR – SKW) 

 

Crynodeb o’r Gweithredoedd 

Rhif. Gweithred Ymateb Erbyn 

1 Marico a Morlais i rannu dyddiadau arolygu traffig llongau, 

i ganiatáu i gaiacwyr gofnodi eu gweithgaredd dros y 

cyfnod a nodwyd. 

 

Marico/MCRP 01/3/2023 

 

2 Morlais i hwyluso cyflwyniad rhwng Marico a NCI 

Rhoscolyn  

 

MCRP 20/09/2022 
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 Morlais i ymchwilio cyfleoedd buddsoddi o amgylch 

safleoedd lansio ac adfer, byddai hyn yn cynnwys 

datblygu’r gymuned, gwella cyfleusterau a darparu 

pwyntiau gwybodaeth. 

MCRP 01/3/2023 

 

 

 

Crynodeb o’r Trafodaethau 

 

Clare Llywelyn 

 Croesawodd y rhanddeiliaid i'r cyfarfod a rhannodd gyflwyniad i'r hyn y mae tîm Morlais 
yn gobeithio ei gyflawni drwy gynnal Cyfarfodydd Rhanddeiliaid Mordwyo cyfnodol (NSM) 
drwy gydol prosiect Morlais.  

 Cyflwynodd: 
o Gerallt Llewelyn, Cyfarwyddwr Menter Môn. 
o James Orme, Arweinydd Caniatadau Morlais, a fyddai'n cyflwyno'r prosiect hyd yn 

hyn ac yn cynnig arbenigedd technegol. 
o André Cocuccio, Cyfarwyddwr gwasanaethau Morol Marico yn y DU sy'n arwain y 

Prosiect Mordwyo. 
o Claire Palmer, Cyfarwyddwr Rhanddeiliaid ac aelod mwyaf newydd o dîm Morlais 

fydd yn cadeirio cyfarfodydd y dyfodol. 
o Ateb, a fyddai'n rhoi cymorth cyfieithu mewn cyfarfodydd a gohebiaeth.  

 Agenda:  
o Prosiect Morlais hyd yma. 
o Trosolwg a llinell amser y Prosiect Mordwyo.  
o Cwestiynau ac Atebion 
o Cylch Gorchwyl 
o Agenda a dyddiad cyfarfodydd y dyfodol.  

 

James Orme 
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 Cyflwyniad i Barth Arddangos Morlais (MDZ), ardal o 35km2 o’r môr i'r gorllewin o Ynys 

Gybi ar brydles i Menter Môn gan Ystâd y Goron i ddatblygu ynni adnewyddadwy.  

 Mae ynni'r llanw yn rhagweladwy, yn adnewyddadwy ac yn yr hinsawdd bresennol yn 

adnodd y mae angen ei ecsbloetio er mwyn rheoli argyfwng ynni'r DU.  

 Mae Menter Môn Morlais yn cynnig cyfle i fusnesau lleol a’r gymuned i elwa o'r diwydiant 

fydd yn datblygu o ganlyniad i brosiect Morlais, ac mae hyn yn cynnwys cynnydd mewn 

gwaith medrus, a gofyn am adnoddau lleol megis gweithgynhyrchu a chynhyrchu 

mecanyddol.  

 Ar hyn o bryd mae'r prosiect llanw mwyaf yn y DU yn Pentland Firth, sy'n gallu cynhyrchu 

6MW o bŵer. Ond nid oes ganddynt yr isadeiledd ar gael i gysylltu'r trydan sy'n cael ei 

gynhyrchu i'r Grid Cenedlaethol, gan wneud Morlais yn unigryw yn ei allu i wneud hynny.  

 Mae Menter Môn wedi bod yn datblygu prosiect Morlais ers dros ddeng mlynedd, ond y 

llynedd cafodd y prosiect ganiatâd i fwrw ymlaen, a dyna pam ein bod ni yma heddiw. 

Mae mordwyo yn ystyriaeth allweddol ac rydym yn awyddus i ymgysylltu â'r rhanddeiliaid 

sy'n defnyddio'r MDZ yn gynnar.  

 Oherwydd bod Parth Arddangos Morlais trwy ddiffiniad yn ardal lle mae datblygwyr yn 

gallu profi gwahanol fathau o dyrbinau, cymhlethwyd ein gwaith cyn cael caniatâd drwy 

beidio â gwybod pa fathau o dyrbinau yr oeddem yn gwneud cais am ganiatâd i'w 

defnyddio.  

 Gorchfygwyd yr ansicrwydd drwy wneud cais am ganiatâd ar "amlen ddylunio", gan 

arwain at y cyfyngiadau sy'n cael eu darlunio a'u crynhoi yn y sleid.  

 Nid oes parthau gwahardd yn yr MDZ. Gallwn ni neu'r datblygwyr ddewis gwneud cais am 

barth diogelwch dros dro a fydd yn berthnasol yn ystod y gwaith adeiladu yn unig yn 

ddiweddarach os ystyrir ei fod yn angenrheidiol.  
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 Ers i Morlais gael caniatâd y llynedd, mae Llywodraeth y DU wedi bod yn gefnogol o ynni 
adnewyddadwy.  

 Mae Magallanes, un o'r datblygwyr mae Morlais wedi bod yn gweithio gyda nhw, wedi 
derbyn Cytundebau ar gyfer Gwahaniaeth (CfD) am 5.6MW gan Lywodraeth y DU, sy'n 
gwarantu pris cyson i'r datblygwr am yr ynni maen nhw'n ei gynhyrchu dros gyfnod o 15 
mlynedd. Mae derbyn y CfD yn caniatáu i'r cwmni godi arian i symud ymlaen a defnyddio 
eu dyluniad.  

 Mae Morlais wedi cael caniatâd ar gyfer 240MW yn gyffredinol. Ond wrth i'r prosiect gael 
ei gyflwyno'n raddol, bydd y defnydd yn raddol dros y blynyddoedd nesaf. I ddechrau 
bydd pedwar tyrbin Magallanes sy'n cynhyrchu 5.6MW yn yr ardal ddeor goch.  
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 Mae dyluniad y Magallanes yn cynnwys dau rotor sy’n cylchdroi’n gyferbyniol o dan 
blatfform debyg i gwch a fydd yn cael ei angori i wely'r môr.  

 Bydd Magallanes yn addasu'r tyrbin i siwtio'r MDZ orau, a byddai gennym ddiddordeb 
clywed adborth y rhanddeiliaid ar y dyluniad.  

 

 

 

 

 Mae prosiect isadeiledd Morlais wedi bod ar y gweill ac mae bellach bron â'i gwblhau.  
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 Mae is-orsaf yn cael ei hadeiladu ger y safle glanio a fydd yn gweddu i'r tirwedd lleol.  

 Mae Tyllu Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) yn cael ei wneud ar hyn o bryd i lwybrio ceblau o 

dan a thrwy wyneb y clogwyn i wely'r môr. Yna bydd y ceblau hyn yn cael eu cysylltu â'r 

tyrbinau sy'n caniatáu i'r trydan sy'n cael ei gynhyrchu basio'n ôl i'r lan.  

 

 

Andre Cocuccio 

 

 

 

 Cyflwynodd Andre ei hun fel Cyfarwyddwr y DU a rhoddodd drosolwg byr o Marico 

Marine.  

 Cefnogodd Marico Morlais yng ngham cyn caniatâd y prosiect ac maent yn hapus i ddod 

â'u gwybodaeth bresennol i'r prosiect mordwyo.  

 Mae gan Marico dîm bach o 15 aelod o staff sydd â phrofiad morwrol helaeth, sy'n cael eu 

hategu gan ddadansoddwyr technegol i gefnogi’r cleientiaid orau.  

 Cefnogodd Rheolwr Gyfarwyddwr Marico yr IMO i ddarparu'r fethodoleg Asesu Diogelwch 

Ffurfiol. Yn fwy diweddar, maent wedi cefnogi drafft yr Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y 

Glannau (MCA) o'r hyn sydd wedi dod yn MGN 654  
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 Morlais yw'r prosiect cyntaf o'i fath yn y DU a bydd Marico yn cefnogi Morlais i gyflawni'r 

rhwymedigaethau mordwyol yn y ddogfen Trwydded Forol.   

 

 

 

 Uchod mae cydrannau'r prosiect mordwyo y bydd Marico yn ymgymryd â nhw. 
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 Llinell amser cyflawni: manylu ar arolygon traffig llongau'r gaeaf a'r haf sydd i fod i 

orgyffwrdd penwythnos prysur Awst gŵyl y banc gan ddal traffig brig yr haf.  

 Mae'r llinell amser yn un ddangosol a bydd yn cael ei harwain gan y cyfnodau adleoli yn y 

prosiect; ar gyfer pob cam adeiladu bydd gofynion ar gyfer arolygon ychwanegol. 

 Ar hyn o bryd mae cyfarfodydd NSM wedi'u trefnu ar sail bob 6 mis fodd bynnag, gall hyn 

fod yn amlach yn rhan olaf 2023 gan fod newidiadau mwy rheolaidd yn yr MDZ.  

 Mae Marico yn credu'n gryf bod ymgynghori'n allweddol, ac yn ogystal â'r NSM bydd yn 

cynnal ymgynghoriad rhanddeiliaid i gefnogi eu NRAs.   
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 Bydd Marico yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr i ddarparu NMS parhaus i Morlais. 

 Bydd Marico yn cefnogi Morlais gydag AtoNP a fydd yn cael ei adolygu a'i ddiweddaru o 

bryd i'w gilydd wrth i'r prosiect ddatblygu.  

 Mae Marico a Morlais yn awyddus i rannu cynlluniau gyda rhanddeiliaid i sicrhau eu bod 

yn cael eu briffio'n llawn, ac yn gallu ychwanegu at gynlluniau gyda'u hadborth a'u 

gwybodaeth leol.  

 Mae deall llif y traffig yn yr MDZ yn allweddol wrth baratoi'r dogfennau uchod, mae 

Marico yn bwriadu cynnal arolygon dros gyfnodau'r Gaeaf a'r Haf i ddal adlewyrchiad gwir 

a chyfoes o lif y traffig.  

 Bydd Marico yn gweithio mewn ymgynghoriad agos gyda'r MCA a Trinity House, gan 

sicrhau bod y data sy'n cael ei gasglu yn gynrychioliadol o'r gofynion a nodir yn y 

Drwydded Forol.  

 Cydnabyddir y gall pwynt mantais, neu arolygon dadansoddiad AIS yn unig weithiau beidio 

â dal symudiadau o longau bach megis caiacwyr a chychod, a dyna pam y bydd Marico yn 

defnyddio Radar, AIS, a logiau gweithgaredd a gyflwynir gan randdeiliaid yn ogystal â 

chasglu data gweledol. Bydd dadansoddi'r cyfan a grybwyllwyd uchod yn adeiladu darlun 

cynhwysfawr o symudiadau traffig yn yr MDZ.  

 

 

 

 Bydd dogfen NRA yn cael ei hystyried yn fyw drwy gydol prosiect Morlais, a bydd yn cael 

ei hadolygu a'i diweddaru wrth i'r gwaith adeiladu a gweithredu fynd yn ei flaen.  

 Bydd Marico yn defnyddio system sgorio risg i nodi risgiau sy'n esblygu ac yn darparu 

mesurau lliniaru ym mhob cam.  
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 Nod Marico yw cynhyrchu adroddiadau ar gyfer sylwadau a chymeradwyaeth gan CNC, 

Trinity House a'r MCA ym mhob cam o'r datblygiad. 

 

 

 

 

 

 Bydd Marico wedi’i fuddsoddi i gefnogi Morlais yn ystod 4 mlynedd nesaf y prosiect.  

 Mae'r Prosiect Mordwyo yn cael ei yrru gan dystiolaeth ac mae Marico eisiau gwahodd y 

rhanddeiliaid i fod yn rhan o'r broses.  

 Bydd Marico ar gael yn ystod Cyfarfodydd Rhanddeiliaid Mordwyo ac ymgynghoriadau Asesu 

Risg Mordwyo, ac maent yn hapus i gynnal fforymau gyda rhanddeiliaid ar sail un-i-un, 

disgyblaeth rhanddeiliaid neu gyfarfod.  

 

Clare Llywelyn 

 Gwahoddodd CL y Rhanddeiliaid i rannu eu barn a manteisio ar y cyfle i ofyn cwestiynau.  

 

MR – HHSC 

 Roedd MR yn bryderus gan fod y wybodaeth gychwynnol a rennir gan Morlais yn awgrymu y 

byddai arolwg NRA yn cael ei gynnal drwy arsylwi gweledol o'r arfordir yn unig. Teimlai MR y 

byddai hyn yn annigonol gan na fyddai arolwg llinell golwg yn cyfrif am longau llai a'r rhai nad 
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ydynt yn defnyddio AIS. Teimlai MR ei bod yn bwysig bod holl randdeiliaid MDZ yn cael eu 

cyfrif yn yr arolygon.  

 Roedd MR yn falch o glywed nad oedd bwriad i gyflwyno parthau gwahardd yn yr MDZ, bod 

cyfyngiadau o ran y math o dyrbin y gellid ei ddefnyddio mewn is-barthau o'r MDZ.  

 Rhannodd MR ddiagram o’i draciau AIS ei hun dros yr wythnosau diwethaf, a oedd yn dangos 

llwybrau rheolaidd drwy'r MDZ. Dywedodd MR fod ei linell deithio yn adlewyrchu'r llwybr a 

gymerwyd gan forwyr sydd eisiau dod i ac o HH wrth osgoi'r goferoedd. Byddai traffig Caergybi 

yn debygol o gynyddu yn y dyfodol pan wnaed gwaith atgyweirio i farina Caergybi, heb gyfyngu 

ar ymwelwyr i’r angorfeydd siglo.  

 Sicrhaodd AC MR y byddai Marico yn defnyddio ystod eang o dechnegau casglu data, a 

chytunodd y byddai dull arsylwi gweledol yn unig yn peryglu hepgor data gwerthfawr.  

 

MD – TRBSC  

 Awgrymodd MD ddefnyddio data sydd ar gael ar blatfform RYA SafeTrx, ond rhybuddiodd fod 

y system yn ddibynnol ar y defnyddiwr sy'n cynnal signal ffôn symudol.  

 Dywedodd AC fod data RYA yn cael ei ystyried yn ystod y broses dadansoddi data, ond roedd 

data yn adlewyrchiad cyfartalog o'r maes diddordeb, heb fod yn gydamserol â chyfnod yr 

arolwg. Roedd y data'n rhoi dealltwriaeth gyfannol o'r disgyblaethau morwrol yn yr ardal, gan 

helpu i greu darlun data cynhwysfawr.  

 Roedd MD yn bryderus efallai na fydd defnyddio data cyfartalog yn adlewyrchiad cywir o 

weithgaredd; roedd traffig yn yr MDZ yn ddibynnol ar amodau tywydd, yn enwedig yn yr ardal 

ger y rasys llanw oddi ar Gaergybi.  

 Esboniodd AC fod yr MCA yn nodi bod yr arolwg traffig llongau wedi'i gynnal yn yr haf a'r gaeaf 

er mwyn gwerthfawrogi o isafswm ac uchafswm y niferoedd. Fodd bynnag, mae'r fethodoleg 

yn esblygu ac yn destun adolygiad cyfnodol.  

 

JW – SKA 

 Esboniodd JW ddiddordeb parhaus ym mhrosiect Morlais ac ailadroddodd fod caiacwyr mewn 

perygl o beidio â chael eu hystyried mewn arolygon. Nid yw'r radar gweledol, na'r AIS yn 

debygol o gofnodi caiaciwr ar y môr, ac mae ymchwiliadau i gynhyrchu data Strava wedi bod 

yn aflwyddiannus gan mai dim ond 5% o gaiacwyr sy'n defnyddio'r ap olrhain.  

 Awgrymodd JW fod Morlais a Marico yn cynnal cyfarfod gyda chaiacwyr i drafod y môr-

wladwriaethau, y tywydd a’r lleoliadau weithredu, felly i beidio ag anwybyddu eu cyfran yn y 

darlun data MDZ. Roedd JW yn teimlo mai caiacwyr yw'r grŵp mwyaf bregus.  

 Cynigiodd JW logiau gweithgaredd gan y defnyddwyr hamdden a masnachol lleol i ddal 

caiacwyr yn yr arolwg yn gywir.  

 Cytunodd AC a chadarnhaodd mai trafodaethau gyda grwpiau rhanddeiliaid oedd bwriad 

pennaf y broses ymgynghori. Pe bai caiacwyr yn gallu amcangyfrif eu gweithgareddau yn ystod 

cyfnodau'r arolwg byddai Marico yn gallu bwydo'r data hwnnw i'r darlun risg cyffredinol.  
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NC – SKA 

 NC mae cysylltiadau cryf yn y gymuned caiacio ac mae o fudd i ni rannu logiau gweithgaredd 

masnachol a hamdden gyda Morlais a Marico. 

 JO-  bydd Marico yn ymdrechu i briodi data a gipiwyd yn dechnolegol ac yn weledol ar y safle 

a chyflwyniadau gan randdeiliaid. Bydd tîm Morlais yn cefnogi hynny drwy hwyluso 

cyfarfodydd NSM.  

 AC- Mae Marico yn gallu derbyn logiau wedi'u hysgrifennu â llaw o deithiau caiacio, a bydd yn 

ymgorffori gyda data eraill i ddarparu arolwg traffig llawn.  

 

JW – SKA  

 A all Marico ddarparu amserlen pan fydd yr arolygon yn cael eu cynnal, fel hynny gallwn logio 

gweithgaredd yn gywir yn ystod y cyfnod hwnnw.  

 GWEITHRED Cadarnhaodd JO y byddai Marico a Morlais yn hapus i roi gwybod i randdeiliaid 

pan fydd cyfnodau'r arolwg yn debygol o fod yn agosach at yr amser, gan ganiatáu i gaiacwyr 

logio eu gweithgarwch dros y cyfnod hwnnw. 

 

TS – NCI RCN 

 TS - o adeilad NCI RCN mae gennym olygfa ddirwystr o Benrhyn Mawr i Dŷ Croes. Cyflwynir 

logiau dyddiol (tua 10am i 5-6pm, 365 diwrnod y flwyddyn) o'r holl draffig sy'n mynd drwodd, 

neu'n gweithredu yn yr ardal, i'r NCI ar gyfer y dyfodol yn fisol. Mae adroddiadau'n cael eu 

categoreiddio i fath o longau ac mae o gywirdeb uchel; byddai'r NCI yn gallu rhannu'r data 

hwn gyda Marico.  

 Cadarnhaodd AC y byddai Marico yn gwerthfawrogi'n fawr y defnydd o ddata NCI. 

 GWEITHRED Morlais i hwyluso cyflwyniad rhwng Marico a'r NCI 

 

AP – CW 

 Gofynnodd AP a fyddai data'r NCI yn dal caiacau sy'n gweithredu ar ben deheuol yr is-barth 

MDZ Gwyrdd a chadarnhawyd hyn gan TS. 

 Cadarnhaodd JO y byddai'r logiau NCI yn darparu data cyd-destunol rhagorol i ddadansoddiad 

yr arolwg.  

 

MR – HHSC 

 Cwestiynodd MR yr ystod weledol o bwynt mantais yr NCI. 

 Dywedodd TS eu bod yn gallu gweld Penrhyn Mawr yn glir o adeilad NCI.  
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 Rhannodd MR fod llawer o ddigwyddiadau yn teithio drwy ardal weledol NCI, ac yn teimlo y 

gallent gael eu hadlewyrchu yn y data NCI hanesyddol.  

 Cynigiodd MR ychwanegu at logiau NCI gyda chalendrau digwyddiadau clwb hwylio HH a 

Phwllheli. Byddai'r calendr yn manylu ar rasys sy'n teithio'r MDZ drwy gydol y flwyddyn.   

 Derbyniodd AC y cynnig, ond sicrhaodd mai'r bwriad oedd trefnu arolygon yn ystod cyfnodau 

y byddai digwyddiadau'n cael eu cynnal i ddal yr uchafswm traffig yn yr ardal.  

 

MG – SKUK 

 Gofynnodd MG i Marico a allen nhw ddarparu ap tebyg i Strava i'r caiacwyr, a fyddai, wrth ei 

actifadu yn ystod teithiau, yn rhannu gweithgareddau'n uniongyrchol gyda Marico.  

 AC Nid oedd gan Marico y ddarpariaeth hon ar hyn o bryd. Fodd bynnag, llwyddodd Marico i 

brosesu cyflwyno data Strava.  

 Ategodd JW mai dim ond 5% o gaiacwyr sy'n defnyddio Strava, a byddai'n adlewyrchiad gwael 

o weithgareddau.  

 

NG – HDA  

 Diolchodd NG i Morlais am ganiatáu i'r rhanddeiliaid rannu eu barn. Teimlai NG fod yr holl 

randdeiliaid yn hapus i glywed nad oedd gan Morlais unrhyw fwriad i weithredu parthau 

gwahardd.  

 Roedd gan NG ddiddordeb mewn sut y gallai Morlais gefnogi arweinwyr gweithgareddau a 

oedd yn hwyluso grwpiau gyda diddordeb mewn dysgu mwy am y tyrbinau.  

 Cadarnhaodd AC nad polisi'r DU oedd sefydlu parthau gwahardd. Dangosir hyn mewn 

ffermydd gwynt lle mae gan draffig llongau fynediad am ddim. Yr unig gyfyngiad posib fyddai 

parth diogelwch dros dro 500m yn ystod y gwaith adeiladu i gadw diogelwch morwyr.   

 

AP – CW 

 AP trafodwyd hyn yn yr ymholiad. Mae'r parth diogelwch yn bennaf oherwydd bod llongau'n 

achosi bygythiad i'r datblygiad tra'i fod yn cael ei adeiladu. Gan nad yw caiacwyr yn fygythiad 

i'r datblygiad, gellid lleihau'r parth diogelwch er mwyn caniatáu taith fwy diogel iddynt.  

 Roedd JO yn gwerthfawrogi'r pwynt ac yn dweud y byddai hynny'n cael ei ystyried, pe bai 

parth diogelwch yn cael ei gyflwyno i'w ystyried.   

 AC - nid yr MCA fyddai'n dyfarnu ar unrhyw eithriadau, y corff awdurdodi fyddai BEIS. Mae 

pob parth diogelwch yn cael ei ystyried fesul achos, a gellid trafod hyn wrth ystyried.  

 Pwysodd AP a MD bod yn rhaid cael taith ddiogel i draffig lleol bob amser. Os oes gan bob un 

o'r datblygiadau ardal ddiogelwch yn ystod y gwaith adeiladu bydd cyfyngiadau ar lwybrau 

teithio.  
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 Eglurodd JO fod y datblygiadau'n cael eu cyflwyno'n raddol, roedd yn annhebygol y byddai 

nifer o ddatblygwyr yn adeiladu ar yr un pryd. Doedd dim parthau gwahardd yn mynd i fod, ac 

ar hyn o bryd doedd dim cynlluniau i wneud cais am barthau diogelwch dros dro. Ond pe bai 

cais am barth diogelwch yn cael ei gyflwyno, byddai ymgynghoriad a byddai diogelwch traffig 

lleol yn cael ei gyfrif amdano. 

 

MD – TRBSC 

 Tynnodd MD sylw at y ffaith bod y cyfnodau pennaf o weithgaredd yn digwydd ym mis Awst 

a fyddai'n debygol o gyd-fynd â'r ffenestri tywydd adeiladu. Byddai hyn, pe bai parth 

diogelwch yn cael ei gymhwyso, yn creu pwynt cyfyng ac yn effeithio ar deithio’n ddiogel i 

mewn ac allan o Fae Trearddur.  

 Sicrhaodd JO y cyfarfod mai unig bwrpas Parth Diogelwch yw cadw diogelwch morwyr, byddai 

pob ystyriaeth i'r perwyl hwn yn cael ei wneud cyn ei weithredu.  

 

JO – Morlais  

 Yn ystod y cais am ganiatâd, roedd yn rhaid i ni gyflwyno achos i'r Ddeddf Trafnidiaeth dros 

Waith ar gyfer y defnydd cyfan o 240 MW. Roedd gofyn i ni roi senario gwaethaf, gan gynnwys 

mesurau lliniaru risg y gallai fod eu hangen pe bai'r prosiect yn cael ei ddefnyddio'n llawn 

mewn un cyfnod o adeiladu. Tra bod y cais ar gyfer yr ML yn fwy hyblyg ac roeddem yn gallu 

cynrychioli'r defnydd graddol realistig y byddai'r prosiect yn amodol arno.   

 Ni fyddwn yn lleoli tyrbinau mewn casgliad datblygwr mor agos at ei gilydd na fydd taith 

ddiogel rhwng tyrbinau, a bydd angorfeydd y datblygwr yr un mor bell ar wahân, hyd yn oed 

os oes parthau diogelwch yn cael eu cymhwyso yn ystod y gwaith adeiladu bydd lle i deithio'n 

ddiogel drwy'r MDZ. Cydnabu Morlais fod llwybr y glannau yn bwysig iawn. 

 

AB – SBS  

 Ni all AB weld y datblygiad yn effeithio'n uniongyrchol ar ei fusnes, ac mae'n credu y gallai 

cydweithio â'r NCI gynnig ateb i faterion a drafodwyd yn y cyfarfod hyd yn hyn. Efallai y bydd 

cyfle hefyd i ymestyn y sylw NCI i'r gogledd, pe bai'r NCI yn fodlon ystyried ymestyn eu hardal 

gyfrifoldeb.  

 Mae AC yn cytuno y gallai perthynas waith gyda'r NCI hefyd fod o fudd i NRAs a gynhelir yn y 

dyfodol ar gyfer prosiectau ynni llanw.  

 

CG – RNLI  
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 Roedd CG yn ddiolchgar i fod yn rhan o'r drafodaeth, a mynegodd mai unig bryder yr RNLI 

oedd sut y byddai'r prosiect yn effeithio ar chwilio ac achub a gynhelir yn yr MDZ ac ardaloedd 

i'r gorllewin.  

 

MG – CSYM 

 Gofynnodd MG pa mor bell mae'r driliau HDD a fydd yn gartref i'r ceblau isadeiledd yn 

ymestyn allan o'r lan o dan wely'r môr. Gan y byddai unrhyw ardal y tu ôl i "pop out" y driliau 

HDD i bob pwrpas yn sianel lan ddiogel lle na fyddai unrhyw dyrbinau wedi'u lleoli.  

 Cadarnhaodd JO na fyddai'r HDDs yn dod i'r amlwg o wely'r môr nes bod y driliau wedi 

ymestyn ychydig gannoedd o fetrau o'r lan, a byddai taith ddiogel y tu ôl i'r pwynt hwn. 

 Cytunodd MG na fyddai’r parthau cyfyngedig dyfnder lleiaf yn ddigonol ar gyfer llongau mwy 

fodd bynnag byddai gan gaiacwyr a'r rhanddeiliaid mwyaf agored i niwed hyn ar gael iddynt 

fordwyo’r MDZ yn ddiogel.  

 AC Byddai Marico yn ymgynghori â Trinity House yn yr AtoNP, ond byddai hydoedd IALA o 

amgylch y tyrbinau i nodi ardaloedd o fordwyo diogel.  

  

 GR – SKW 

 Teimlai GR fod y cyfarfod wedi bod yn gadarnhaol ac roedd yn fodlon gyda’r eglurhad am yr 

hawliau mordwyo yn yr MDZ. 

 

JW – SKA 

 Cwestiynodd JW ddyfeisiau arall arnofiol a hybiau trydanol cysylltiedig.  

 JO Ni all Morlais fod yn bendant ynghylch trefniadau defnyddio'r safle ar hyn o bryd. Bydd holl 

ddyluniadau'r tyrbinau yn unigryw, a bydd trefniadau ynglŷn â'u lleoliad yn ddibynnol ar eu 

dyluniad.  

 Awgrymodd JO, gan fod tyrbin Magallanes yn ddyfais ai osodir ar yr wyneb, y bydd y cable 

connection cydrannau angenrheidiol yn cael eu gosod ar y platfform, ond roedd hyn i'w 

gadarnhau.  

 

MD – TRBSC  

 Roedd MD eisiau sicrwydd y byddai'r angorfeydd yn ddigonol, gan fod yr MDZ yn agored i 

foroedd a gwyntoedd cryfion yn ystod stormydd.  

 Rhannodd JO fod ganddo ddoethuriaeth ar lwythi tonnau a llanw cyfun ar ddyfeisiau llanw, ac 

felly roedd ganddo rywfaint o wybodaeth am y prosesau dylunio a ddefnyddir ar gyfer 

angorfeydd a rhan allweddol o hyn, yw y byddai'r angorfeydd yn destun asesiad trydydd parti 

i sicrhau eu bod yn ddigonol.  
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 AC – Mae'r angorfeydd hefyd yn cael eu hystyried yn berygl sy'n cael ei sgorio yn y broses NRA 

benodol ar gyfer y ddyfais.  

 Cefnogodd JO y sicrwydd gydag enghreifftiau o ddyfeisiau llanw yn gwrthsefyll amodau 

eithriadol mewn safleoedd profi ledled y byd. Roedd hyn yn cynnwys cyfrifiadau lle'r oedd y 

dyfeisiau'n destun tonnau dychwelyd 50 mlynedd neu debyg, a darpariaethau a wnaed i 

gynnwys ffactorau diogelwch.  

 Gofynnodd MR a fyddai'r dyfeisiau Magallanes ar angorfeydd siglo, gan fod gwahanol lwytho 

yn ddibynnol ar wahanol amodau'r môr ac roedd eisiau gwneud tîm Morlais yn ymwybodol y 

gallai fod tonnau croes sylweddol yn yr ardal. 

 Esboniodd JO y byddai dyfeisiau Magallanes yn cael eu hangori yn y starn a’r blaen gan eu bod 

yn ddeu-gyfeiriadol, ac na fyddai'r llwythi o'r môr yn cael eu tanbrisio.  

 

MG – SKUK 

 Gofynnodd MG a oedd Morlais wedi ystyried arfordir Gogleddol Ynys Môn ar gyfer yr MDZ. 

 GL Roedd Ystâd y Goron yn gorchymyn paramedrau'r ardal roedden nhw'n gwahodd 

sefydliadau i'w cyflwyno i brydles.  

  

MG – CSYM 

 Roedd yn medru gwerthfawrogi y gallai fod cymhlethdodau ychwanegol o leoli oddi ar 

Amlwch, ond mae yna brosiectau a gweithrediadau gwyddonol wedi gweithredu yno yn ystod 

y blynyddoedd diwethaf. Gall fod gwerth yn y data yma ac mi fyddai'n hapus i rannu'r manylion 

cyswllt â Morlais.  

 

TS – NCI RCN 

 Gofynnodd TS a fyddai Minesto yn gweithredu yn yr MDZ. 

 Dywedodd GL a JO bod Morlais a Minesto yn endidau masnachol ar wahân. Mae Minesto yn 

gweithredu mewn ardal o'r enw'r Holyhead Deep gan fod angen amgylchedd llanw gwahanol 

ar ddyfeisiau Minesto.  

 

GR – SKW 

 Teimlai GR y byddai diddordeb yn y tyrbinau o'r gymuned gaiacio a gofyn i Morlais ddarparu 

gwybodaeth ychwanegol i ddarparwyr gweithgareddau fel ef ei hun i ychwanegu at unrhyw 

deithiau yn yr MDZ.  

 Dywedodd JO ei fod yn credu bod cynnydd wedi bod yn nifer yr ymwelwyr o amgylch y prosiect 

Llanw yn Orkney.  
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 Cadarnhaodd AP fod clwb lleol wedi ymweld â safle Orkney, ond ddim yn benodol i weld y 

prosiect ynni morol. 

 

JO – Morlais 

 Mae gan Morlais ddiddordeb yn y ffordd y bydd y datblygiad yn effeithio ar dwristiaeth, a 

busnesau lleol.  

 GWEITHRED Morlais i ymchwilio i gyfleoedd buddsoddi o amgylch safleoedd lansio ac adfer, 

byddai hyn yn cynnwys datblygu cymunedol, gwella cyfleusterau a darparu pwyntiau 

gwybodaeth.  

 Trafododd JO a GL bod gofyn arnom i ddarparu gwybodaeth i'r cyhoedd fel rhan o'r broses 

gydsynio, a chafodd rhanddeiliaid gyfle i rannu eu syniadau yn y cyfarfodydd hyn.  

 

AP – CW  

 Gofynnodd AP am eglurhad ynglŷn â'r Cylch Gorchwyl a rannwyd cyn y cyfarfod a'r bwriad i 

NSM wrth symud ymlaen. Mynegodd AC y byddai’n well ganddo i weithdai gael eu cynnal yn 

ôl disgyblaeth. 

 Dywedodd AC fod Marico wedi’u buddsoddi i weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu'r NRA. 

Roedd Marico yn hapus i ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y fformat a ffefrir gan unigolion neu is-

grwpiau.  

 Tynnodd AP sylw at y ffaith ei fod wedi cyflwyno dogfennau yn rhestru pryderon gan y 

gymuned gaiacio.  

 Sicrhaodd JO fod y pryderon a fynegwyd wedi cael eu clywed ac y byddai'n cael eu hystyried 

yn yr NRA. Fodd bynnag, byddai Marico yn cynnal eu contract o fewn y rheolau a'r amodau a 

nodir gan yr MCA.  

 Anogodd AC unrhyw randdeiliaid a oedd yn teimlo bod cyfyngiadau i'r broses bresennol i 

gyflwyno eu hadborth yn uniongyrchol i'r MCA. Mae'r holl ganllawiau sy'n cael eu cynhyrchu 

yn destun proses ymgynghori.  

 Gofynnodd AP, o ran yr atebolrwydd a ddelir gan Morlais, pwy sy'n gyfrifol pe byddai 

digwyddiad o fewn yr MDZ oherwydd dyluniad y ddyfais?  

 Dywedodd JO y byddai'r pwnc yn cael ei drafod gyda'r datblygwyr, a fysa fo yn adrodd yn ol, 

ond ailadroddodd o fod y risg i gaiacwyr wedi cael ei asesu i fod yn isel.  

 

MG – CSYM 

 Gofynnodd MG beth oedd y caiacwyr yn credu oedd yn peri risg i'w diogelwch.  

 Dywedodd JO y dylid mynd i'r afael yn llawn â'r pwnc, ac y byddai Morlais yn cynnwys risg yn 

fanylach yn yr NSM nesaf. Anogodd Morlais randdeiliaid i dynnu sylw at grwpiau yr oedden 

nhw'n teimlo nad oedden nhw'n cael eu cynrychioli yn y Cylch Gorchwyl.    
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AC – Marico 

 Cyn y cyfarfod nesaf byddwn yn cynnal yr NMS a AtoNP, bydd Marico hefyd wedi cynnal yr 

arolwg traffig llongau gaeaf cyntaf.  

 Awgrymodd y dylid trefnu'r cyfarfod nesaf i ganiatáu i Marico gyflwyno gwybodaeth i'r 

rhanddeiliaid, a chasglu adborth ar y data hyd yma.   

 Cadarnhaodd GL y byddai sylwadau a dderbyniwyd yn yr NSM yn cael eu hintegreiddio i 

strategaeth NMS a Marico i gyflawni'r prosiect mordwyo.  

  

 CL – Morlais 

 Gofynnodd CL i'r cyfarfod pa fformat yr hoffen nhw'r NSM yn y dyfodol, p'un ai i barhau wyneb 

yn wyneb neu ei gynnal yn rhithiol.  

 MR – wedi gofyn am wyneb yn wyneb a rhithiol 

 TS – wyneb yn wyneb 

 JW – gofynnodd am gyfle i drafod a mewnbynnu ar ddyluniad y tyrbinau, llinell amser NMS, a 

sut roedd angen i'r AtoNP ystyried persbectif isel y caiaciwr. Roedd JW ac AP  yn credu y gallai 

fod peryglon heb eu hystyried yn cael eu cyflwyno i gaiacwyr yn nyluniad y tyrbinau. 

 Dywedodd AC y byddai tîm Morlais a Marico yn cymryd y sylwadau oedd wedi cael eu 

gwyntyllu ac yn ystyried y ffordd orau i fynd ymlaen. 

  

  

 


