
  Cofnodion Cyfarfod 
 
 

1 
 

 
 

Cyfarfod: Grŵp Cyswllt Cymunedol (GCC) 

Amcan y 
Cyfarfod: 

Rôl y GCC yw hwyluso cyfathrebu ac ymgysylltu rhwng Morlais Menter 
Môn, y gymuned a rhandaliad allweddol. 

Lleoliad: Canolfan Ucheldre  

Dyddiad:  06/12/2022  Amser:  18:00 

Mynychwyr: 

Menter Môn: Gerallt Llewelyn Jones (GLLJ),  Oliver Wilson (OW), Andy Billcliff (AB), Hannah 
Thomas (HT), Guto Wyn Hughes (GWH), Clive McGregor (CMG), Clare Llewellyn (CL), Gareth 
Roberts (GR), Osian Roberts (OR), Claire Palmer (CP);  
Ateb: Llinos Iorwerth (LI); 
Môn CF: Alun Roberts (AR);  
IoACC: Angharad Crump (AC); 
Jones Brothers: Brendan Fieldhouse (BF), Bryn Williams (BW); 
Aelod Ward Cyngor Sir Ynys Môn dros Gaergybi: Glyn Haynes (GH); 
Aelod ward Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer Ynys Cybi: Dafydd Rhys Thomas (DRT); 
Cyngor Cymuned Bae Trearddur: Stephen Williams (SW); 
Canŵ Cymru: Alistair Pattullo (AP); 
Cynrychiolydd Tirfeddianwyr Lleol: Tom Roberts (TR); 
YDCW Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol: Jonathan Dean (JD);   
Cyfarwyddwr Cwmni South Stack: Hywel Williams (HW).  

 

Crynodeb o Drafodaethau: 

1.  Croeso a Chyflwyniadau 

Yn ystod y cyfarfod hwn dangoswyd cyflwyniad PowerPoint ar y sgrin. 
 
• Panel a gyflwynwyd gan CMG: 

o GLJ – Uwch Swyddog Cyfrifol Morlais 
o OW – Rheolwr Prosiect, Morlais 
o CL - Rheolwr Prosiect Ymchwil i Nodweddion Morol 
o AR – Dirprwy Gadeirydd ar gyfer GCC 
o CP - Cyfarwyddwr Rhandaliad, Morlais 

 
 

 

2.  Fformat Cyfarfod 

 
• Cytunwyd ar fformat y cyfarfod. 
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3. Adolygu Camau Gweithredu o'r cyfarfod blaenorol 

Rhif. Rhif 
Eitem  

Gweithred  Gyf.  Diweddariad  

1 8 Oliver Tull i'w ychwanegu at gyfarfodydd 
Rhanddeiliaid Mordwyo yn y dyfodol. 

CL wedi ei gwblhau.  

2 8 GLJ i ofyn yn fewnol os oes modd adfer 
llwybr yr arfordir ger Henborth tra bod 
gwaith yn mynd rhagddo yn yr ardal – 
cwestiwn wedi ei godi gan Gyngor 
Cymuned Bae Trearddur. 

GLJ  GLJ – Does gan 
Morlais ddim yr 
hawl i wneud y 
gwaith yma eu 
hunain, CSYM sy’n 
gyfrifol am 
atgyweirio’r 
llwybr. 

Gallai gwaith ar 
lwybr yr arfordir 
ddod o dan Adran 
106 yn y dyfodol. 

Cyngor Bae 
Trearddur i 
gysylltu ag Arwel 
Evans o CSYM 
ynghylch y mater.  

 

4.  Diweddariad Morlais  

 

• Rhoddwyd diweddariad ar y prosiect gan GLJ. 

• Mae GLJ yn nodi bod y gwaith peirianneg yn mynd rhagddo ac yn cwrdd â 
thargedau cost ac amser. 

• Cynhelir perthynas dda gyda'r holl randaliad. 

• Yn ddiweddar cafwyd ymweliad llwyddiannus gan Magallanes lle cawsant gyfle i 
gwrdd â chynrychiolwyr CSYM a LlC. 

• Mae manteision lleol yn cael eu holrhain yn ystod y cyfnod adeiladu gan MMML. 
o 15 o weithwyr Menter Môn Morlais Ltd, 13 ohonynt yn siaradwyr Cymraeg. 
o Mae 25 o weithwyr adeiladu yn byw mewn arc TTW, 17 ohonynt yn 

siaradwyr Cymraeg. 
o 44 yn gweithio ar seilwaith Morlais , 40 ohonynt yn byw yng Ngogledd 

Cymru. 

• Mae 15 o becynnau gwaith gwerth £6m ar y gweill – tagio a thracio adar môr; 
ymchwil technegol ac archwilio atebion i ystod o heriau rheoli data. 

• Nododd GLJ fod rhai heriau i'r prosiect – Cyflawni'r pwynt adennill costau o 
30MW, Porthladd Rhydd a Sicrhau amodau ar gyfer sefydlu datblygwyr a chydosod 
tyrbinau yng Nghymru.  
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5.  Rhaglen Waith – Adeiladu  

 

• Rhoddwyd diweddariad ar y Rhaglen Waith gan OW. 

• Drilio Cyfeiriad Llorweddol (HDD). 
o Wedi'i wneud gan Stockton Drilling. 
o Dechreuodd y gwaith drilio yn llwyddiannus ar wely'r fôr ganol mis Hydref. 
o Gwaith drilio pellach wedi'i oedi oherwydd y tywydd gaeafol. 
o Bydd y drilio yn ailddechrau yn ystod Gwanwyn/Haf 2023. 

 

• Gwaith ar y Tir (is-orsafoedd a llwybrau ceblau) ½.  
o Ymgymerwyd gan Jones Brothers - dechreuodd ym mis Mawrth 2022. 
o Mae gosod dwythellau cebl wedi golygu cau ffyrdd ac mae bellach tua. 95% 

yn gyflawn. 
o Llwybrau dargyfeirio yn eu lle – gweler diweddariadau gwefan. 
o Mae gosod ceblau bellach wedi dechrau - bydd angen cau'r ceblau'n 

rhannol eto yn ystod gwanwyn 2023 i ymuno â'r ceblau. 
o Heol Porth Dafarch fydd yr unig ffordd y bydd angen ei chau’n llawn yn 

gynnar yn 2023. 
 

• Gwaith ar y Tir (is-orsafoedd a llwybrau ceblau) 2/2 
o Sylfeini adeiladau is-orsaf Glanfa yn mynd rhagddynt a bydd y gwaith yn 

parhau hyd at Hydref 2023. 
o Disgwylir i waith is-orsaf Parc Cybi ddechrau yn gynnar yn 2023. 
o Dyluniad sifil wedi'i gwblhau a dylunio trydanol yn datblygu ac yn parhau. 
o Rhaglen waith i'w chwblhau erbyn hydref 2023. 

 

• Adran oriel ar wefan Morlais lle caiff delweddau o'r gwaith adeiladu eu 
huwchlwytho : https://www.morlaisenergy.com/news/gallery/ 

 

 

6.  Prosiect Ymchwil i Nodweddion Morol (MCRP) 
 

• Diweddariad ar Brosiect Ymchwil i Nodweddion Morol wedi'i roi gan CL. 

• Mae tagiau GPS wedi'u rhoi ar Auks i olrhain teithiau hedfan a deifio. Mae'r 
tagiau'n cael eu gosod gan arbenigwyr trwyddedig ac yn disgyn yn naturiol ar ôl 
tuag wythnos. 

• Mae camera treigl amser ar Dŵr Elin wedi bod yn casglu delweddau o adar ar y 
clogwyni. 

• Mae syrfewyr wedi bod yn cynnal arolygon ar y lan o adar môr sy'n plymio i edrych 
ar bresenoldeb a niferoedd, ac yn agos at y nythu ar y clogwyni. 

• Mae'r tîm MCRP yn cynnal trafodaethau â'r RSPB am brosiectau gwyddoniaeth 
dinasyddion i helpu i gasglu data. 

https://www.morlaisenergy.com/news/gallery/
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• Nododd CL fod yr MCRP yn chwilio am ffotograffwyr brwd i ddal adar ysglyfaethus 
yn eu cegau ac i gysylltu os oes diddordeb neu os ydynt yn gwybod am unrhyw un 
mcrp@mentermon.com 

 

 

7.  Grŵp Gweithgor Sgiliau a Hyfforddiant  
 

• Diweddariad Sgiliau a Hyfforddiant wedi'i roi gan CP. 

• Mae holiadur a gynhyrchwyd gan Dr Edward Jones wedi'i anfon at ddatblygwyr ar 
sgiliau a hyfforddiant i ddeall yn well beth yw eu gofynion. 

• Mae tîm Morlais wedi bod allan i ysgolion i egluro ynni'r llanw ac am y prosiect 
Morlais gan ddefnyddio model tyrbin llanw. 
 

 

8.  Grwp Gweithgor Cadwyn Gyflenwi  

 

• Rhoddodd CP y wybodaeth ddiweddaraf am y gadwyn gyflenwi. 

• Yn allweddol i ddeall gofynion gweithgynhyrchu'r datblygwyr. 

• Mynychu cynhadledd Ocean Europe Energy yn San Sebastian ac ymgysylltu â 
chwmnïau cadwyn gyflenwi a datblygwyr eraill. 

• Ymwelodd Magallanes ym mis Tachwedd i dreulio ychydig o ddiwrnodau yn 
ymweld â chyfleusterau cadwyn gyflenwi a chwrdd â rhandaliad allweddol. 

• Gwaith parhaus yn edrych ar gwmnïau sydd ar gael yn lleol ac a ydynt yn gallu 
addasu i ddiwallu anghenion datblygwyr a gwneud yn siŵr eu bod yn deall yr 
amserlenni ar gyfer pryd y bydd angen eu gwasanaethau. 
 

 

9.  Cwestiynau  

 
Dafydd Rhys Thomas – Aelod ward Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer Ynys Cybi 

• Mae yna bentwr o ysbail a malurion, sut bydd hwn yn cael ei adfer? 
o Dywedodd BF nad oedd y pentwr hwn o wastraff a malurion yn ddim i'w 

wneud â Morlais. 
o Nododd OW y bydd popeth yn cael ei adfer cystal ag yr oedd o'r blaen os 

nad yn well ac os bydd ysbail bydd yn cael ei symud yn gyfrifol ac mae hyn 
yn rhan o'r amodau. 

 
Steven Williams – Cyngor Cymuned Bae Trearddur 

• Ydy'r gwaith ar Fynydd Twr, Ynys Lawd yn unrhyw beth i'w wneud â Morlais? 
o Cadarnhaodd BF nad yw'r gwaith hwn yn ymwneud â Morlais. 

• Pryd fydd y goleuadau traffig ar adran 2 y map TM yn cael eu symud? 
o Nododd OW fod adran 2 yn cael ei rheoli gyda goleuadau traffig ac y dylid 

eu symud a bod ar agor wythnos nesaf (W/C 12/12) cyn y Nadolig. 
 

mailto:mcrp@mentermon.com
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Tom Roberts - Cynrychiolydd Tirfeddianwyr Lleol 

• Pan fydd Jones Brothers wedi gorffen y gwaith a yw CSYM yn bwriadu gosod 
wyneb newydd ar y ffordd oherwydd bod y ffordd wedi dirywio gyda'r traffig 
gwaith trwm? 

o Nododd GLJ fod Adran 106 yn drefniant lle rhoddir arian i'r awdurdod lleol 
dros amser a'r pwrpas yw gwella'r amgylchedd naturiol ond ddim yn siŵr 
os yw tarmacio yn dod o dan hyn. 

o Nododd DRT ei fod yn cydnabod bod angen gwneud y ffordd ond nid yw’r 
arian yno ac y byddai croeso i gyfraniad gan Morlais. 

 

• A oes angen rhywfaint o MW Magallanes i allu gweithgynhyrchu eu tyrbinau, a oes 
angen gwarant o swm penodol o MW i'w sefydlu yma yng Nghaergybi? 

o Nododd GLJ fod Morlais yn caniatáu i Magallanes gael angorfa sy’n mynd 
hyd at 30MW sef yr unig safle yn y byd y caniateir iddo gyrraedd 30MW, 
dyna’r atyniad iddynt ddod i Morlais. 

o Dangosodd CP rai mannau gorffwys iddynt yn ystod eu hymweliad, ac mae 
hyn yn dibynnu ar gost a risg – ceisiodd ddangos atebion iddynt i'r rhain. 

 

• ran yr arolwg mamaliaid morol, a oes gennych chi niferoedd ar gyfer morloi bach 
eleni? 

o Nododd CL ei bod mewn cysylltiad â'r RSPB sydd â'r data hwn. 
 
Jonathon Dean - Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol YDCW 

• A fydd prosiect BP yn defnyddio adnoddau ac yn cael effaith negyddol? 
o Ymatebodd GLJ o'r wybodaeth a oedd i law na fyddai'n cael effaith 

negyddol. 
o Nododd CP fod defnydd cymysg yn bosibl ac yn debygol. 

 

Alistair Pattullo – Canŵ Cymru 

• Gofynnodd AP a oedd Magallanes a datblygwyr eraill yn ystyried diogelwch canŵir 
wrth ddylunio eu dyfeisiau a'u defnydd. 

o Sicrhaodd GLJ, yn seiliedig ar ymrwymiad Magallanes yn yr ymweliad 
diweddar 

 
 

10.  Unrhyw fusnes arall  

 
• Dim mater arall.  
 

 

11.  Dyddiad Cyfarfod nesaf  

 

• Dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol yn 2023: 
o Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023 
o Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023 
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o Dydd Mawrth 5 Medi 2023 
o Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023 

 
 


