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Teitl y 
Cyfarfod: 

Grŵp Cyswllt Cymunedol (CLG) 

Amcan y 
Cyfarfod: 

Rôl y CLG yw hwyluso cyfathrebu ac ymgysylltu rhwng Morlais Menter Môn 
Limited, y gymuned a rhanddeiliaid allweddol.  

Lleoliad: Canolfan Ucheldre , Caergybi  

Dyddiad: 07/03/2023 Amse
r 

18:00 

Mynychwyr: 

Menter Môn Morlais: Oliver Wilson (OW), Andy Billcliff (AB), Hannah Thomas (HT), Guto 
Wyn Hughes (GWH), Clive McGregor (CMG), Clare Llewellyn (CL), Claire Palmer (CP); 
IoACC: Angharad Crump (AC); 
Brodyr Jones: Brendan Fieldhouse (BF), Bryn Williams (BW); 
 Cyngor Cymuned Bae  Trearddur: Stephen Williams (SW); 
RSPB: Laura Kedelska (LK); 
Canŵio Cymru: Alistair Pattullo (AP); 
Cynrychiolydd perchennog cartref lleol:  Tom Roberts (TR); 
Gwesty'r Boathouse: Kirsty Williams (KW). 

 

Defnyddiwyd cyflwyniad yn ystod y cyfarfod hwn a'i arddangos ar y sgrin. 

Crynodeb o'r trafodaethau: 

1.  Croeso a Chyflwyniadau 

Yn ystod y cyfarfod hwn arddangoswyd cyflwyniad pwynt pŵer ar y sgrin.  
 

• Panel a gyflwynwyd gan CMG: 
o OW – Rheolwr Prosiect, Morlais 
o AB – Prif Swyddog Gweithredol, Morlais 
o CL - Rheolwr Prosiect Ymchwil Nodweddu Morol 
o CP – Cyfarwyddwr Rhanddeiliaid, Morlais 

 

 

2.  Fformat cyfarfod  

 

• Cytunodd fformat y cyfarfod.  
 

 

3.  Adolygu camau gweithredu o'r cyfarfod diwethaf  

 

• Dim camau o'r cyfarfod diwethaf.  
 

 

4.   Diweddariad  Morlais 
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• Diweddariad y prosiect a roddwyd gan AB.  

• Ymddiheuriadau gan Gerallt Llewellyn Jones.  

• MaeJ rhai Brothers (JB) wedi bod yn darparu lefel benodol o H&S y  mae Morlais yn hapus 

â nhw.  

• Doedd MMML ddim yn hapus gyda safonau H&S OBR, contractwr lleol. Fodd bynnag, yn 

dilyn taith gerdded H&S ddiweddar mae eu safonau wedi'u gwella'n fawr.  

 

5.  Rhaglen o Waith – Adeiladu  

 

• Drilio Cyfeiriad Llorweddol (HDD) – Cynhaliwyd gan Stockton Drilling.  

• Dim gwaith safle ers Hydref 2022.  

• Roedd drilio dros dro i fod i ailgychwyn o ganol Ebrill 2023.  

• O bosib dau dril hyd byrrach newydd i'w cwblhau drwy fis Mai, Mehefin a Gorffennaf.  

• Gwaith ar y tir (is-orsaf a llwybrau cebl) – ymgymryd â Jones Brothers.  

• Cwblhau gosodiad dwythell cebl, gosod ceblau dros 50% yn gyflawn.  

• Ail-osod maes a wal yn mynd yn ei flaen.  

• Bydd Ffordd Porth Dafarch yn ailagor cyn y Pasg.  

• Adeiladau is-orsaf tirfall yn cymryd siâp – bydd gwaith yn parhau tan Hydref 2023.  

• Mae gwaith is-orsaf Parc Cybi yn parhau trwy 2023.  

• Offer rheoli trydanol sy'n cael ei weithgynhyrchu a bydd yn cael ei ddanfon yn yr haf.  

• Rhaglen gyffredinol o weithiau i fod yn gyflawn Hydref 2023.  
 

 

6.  Prosiect Ymchwil Nodweddu Morol (MCRP)  

 

• Dros y gaeaf mae'r gweithgareddau ar yr MCRP ar gyfer adar a mamaliaid wedi bod 

ychydig yn dawelach, oherwydd llai o anifeiliaid o gwmpas.  

• Mae'r rhan fwyaf o'r  contractwyr yn canolbwyntio ar ddadansoddi data cychwynnol a 
logisteg ar gyfer gweithgareddau'r gwanwyn. 

• Mae rhai defnydd ar y môr o offer monitro wedi bod ers y cyfarfod diwethaf.  

• Mae subacoustech wedi bod  yn defnyddio hydroffon i gynnal monitro sŵn tanddwr yn 
MDZ ychydig wythnosau yn ôl.  

o Bydd hyn yn helpu i ddeall sut beth yw'r sŵn cefndir yn yr MDZ ac yna gallant 
fodelu sŵn tyrbin dros ben llestri ar wahanol bellteroedd. 

• Mae ymchwilwyr o'r Uned Ymchwil Mamaliaid Môr wedi gwneud arolygon monitro 
acwstig goddefol drifftio, sy'n codi llamhidyddion a chliciau mamaliaid morol eraill i helpu 
i bennu dwysedd anifeiliaid ac ymddygiadau deifio. 

• Un peth sy'n bwysig iawn i ni yw defnyddio llongau lleol ar gyfer monitro gwaith yn yr 
MDZ. 

• Rydym yn mynd ati i gefnogi ein contractwyr i ddefnyddio llongau siarter lleol. Mae tîm 
MCRP mewn cysylltiad â gwibwyr llongau lleol yn uniongyrchol a gyda'u cymeradwyaeth 
rydym wedi adeiladu cronfa ddata o wybodaeth i'w rhannu gyda chontractwyr sy'n 
chwilio am long addas i gynnal eu harolygon – boed yn RIB bach neu'n llestr llawer mwy 
gyda galluoedd craeniau, er enghraifft. 

• Os nad ydych eisoes wedi gweld gwefan MCRP, gallwch fynd i wefan Menter Môn lle 
byddwn yn cyflwyno diweddariadau pellach. 
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https://www.mentermon.com/en/priosectau/prosiect-ymchwil-nodweddu-morol/ 
 

 

7.  Gweithgor Sgiliau a Hyfforddiant  

 

• Diweddariad a roddir gan CP.  

• Mae'r tîm wedi bod allan i nifer o ysgolion cynradd a Digwyddiadau Gyrfaoedd yn siarad â 
phobl ifanc am gyfleoedd o fewn y prosiect yn y dyfodol.  

• Yn ddiweddar bu CP yn feirniad ar banel beirniadu ar gyfer cystadleuaeth sgiliau pan Gymru 
gyda cholegau.  

• Mae Morlais yn edrych ar greu rhaglen ragweithiol sy'n cyd-fynd â'r cwricwlwm ac mae'r 
cyhoedd yn gallu manteisio arno trwy'r porth sgiliau a hyfforddiant.  

• Cynhaliwyd Gweithgor Sgiliau a Hyfforddiant ar y 6ed o Fawrth.  

• Twristiaeth a Hamdden - Cysylltu â grwpiau amrywiol i asesu'r gofynion ar gyfer 
cyfleusterau wedi'u haddasu neu gyfleusterau ychwanegol. 

• Mae cyflwyniadau wedi eu gwneud i ffrydiau ariannu i grwpiau yrru cyfleusterau ymlaen yn 
ôl eu hanghenion. 

 
 

 

8.  Gweithgor Cyflenwi Chian  

 

• Cynhaliwyd digwyddiad SELKIE llwyddiannus yn MSParc ar y 28ain o Chwefror a fynychwyd 
yn dda gydag adborth cadarnhaol.  

•  Mae tîm Morlais yn ymgysylltu â datblygwyr ynglŷn â'r rownd AR5 sydd ar ddod. 

• Mae'r gadwyn gyflenwi Working Group yn cael ei gynnal ar yr 8fed o Fawrth.  
  

 

9.  Cwestiynau  

 
Steven Williams – Cyngor Cymuned Bae Trearddur  

• Oes yna reswm pam nad ydych wedi ymweld ag Ysgolion Cynradd Caergybi?  
o CP - Mae ymweliadau ysgolion ar gais ar hyn o bryd ond dyna pam ein bod yn 

gobeithio rhoi'r rhaglen at ei gilydd oedd Morlais yn gallu cael nifer o ysgolion at ei 
gilydd  ar  unwaith i wneud gweithdy ar Morlais.  

 
Nodyn Cyfarfod Post: Mae Morlais wedi ymweld ag Ysgol Santes Fairs, Ysgol Kingsland ac Ysgol 
Cybi yn Rhagfyr 2022.  
 
Tom Robert – Cynrychiolydd perchennog tŷ lleol  

• Nid yw'r cebl ei hun yn mynd i allu cymryd y capasiti llawn  os yw'n cyrraedd capasiti llawn 
(240MW), a yw'r dwythell eisoes yn ei le ar gyfer yr ail gebl? 

o OW – Dim ond y dwythell ar gyfer y cebl cyntaf sydd wedi'i wneud hyd yma 
oherwydd y gost.  

https://www.mentermon.com/en/priosectau/prosiect-ymchwil-nodweddu-morol/
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o AB –Hel lenic wedi gwneud profion ar y cable ac yn dweud y gall gynnwys 230MW 
ar y  cebl  felly nid oes angen cloddio'r ffordd eto, yr unig reswm  y   byddai angen 
ei gloddio fyddai oherwydd nam cebl.  

• Yn ystod y cyfarfod diwethaf dywedodd Morlais y bydden nhw'n trafod rhoi wyneb newydd 
ar y ffordd gyda IoACC, ydy'r drafodaeth yma wedi digwydd? 

o AB – Ydy, mae'r trafodaethau hynny'n digwydd ond nid yw wedi cael ei ddatrys 
eto.  

 
Kirsty Williams - Gwesty Boathouse, Caergybi  

• Hoffai fynychu'r T nesafeinFforwm ism a Hamdden.  
o Gwahoddiad cyfarfod Twristiaeth a Hamdden i'w anfon ymlaen at Kirsty Williams.  

 

 

10.  AOB  

 

• Dim AOB.  
 

 

11.  Dyddiad y cyfarfod nesaf  

 

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

 
 

 

  


