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R H A G L E N

Cyflwyniadau - Gemau'r Gymanwlad 2018

Cyn cychwyn ar fusnes y Cyngor, bydd y Cadeirydd yn cyfeirio at lwyddiant Cymru yng 
Ngemau’r Gymanwlad 2018.

1.   COFNODION  

Cyflwyno, i’w cadarnhau, cofnodion drafft y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 28 
Chwefror, 2018.

2.   DATGANIAD O DDIDDORDEB  

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed 
unrhyw eitem o fusnes.

3.  DERBYN UNRHYW GYHOEDDIADAU GAN Y CADEIRYDD, ARWEINYDD Y 
CYNGOR NEU’R PRIF WEITHREDWR  

4.   CYFLWYNO DEISEBAU  

Nodi fod dwy ddeiseb wedi’u derbyn yn unol â Pharagraff 4.1.11 o’r Cyfansoddiad.

5.   ADRODDIAD BLYNYDDOL ARWEINYDD CYNGOR SIR YNYS MÔN AM 
2017/18  

I ystyried Adroddiad Blynyddol Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn yn unol â 
Pharagraff 4.1.16 y Cyfansoddiad.

6.   RHYBUDD O GYNIGIAD YN UNOL Ȃ RHEOL 4.1.13.1 Y CYFANSODDIAD  

Derbyn y Rhybuddion o Gynigiad isod gan y Cynghorydd Carwyn E Jones:-

(a) Ym marn Cyngor Sir Ynys Môn, nid yw Deddf Cynllunio 2008 (DC2008),
ynghyd â’i deddfwriaeth eilaidd a chanllawiau gan gynnwys y Datganiadau 
Polisi Cenedlaethol yn gyfredol mwyach nac ychwaith yn addas i’r pwrpas yng 
Nghymru. Nid yw DC2008 yn cymryd i ystyriaeth y ddeddfwriaeth gyfredol yng 
Nghymru gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) a Deddf 
Teithio Llesol (Cymru) (2013). 

O ran llinellau trawsyrru uwchben y ddaear, ystyrir nad yw Rheolau Holford 
(1959, a ddiwygiwyd yn y 1990’au) a Rheolau Horlock (nad oes dyddiad ar eu 
cyfer ar wefan National Grid) yn gyfredol chwaith ac nid ydynt yn gydnaws â’r 
ddeddfwriaeth gyfredol yng Nghymru. 

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn ymrwymedig i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf Teithio Llesol (Cymru). O ran prosiectau 
seilwaith mawr o arwyddocâd cenedlaethol (NSIPs), mae hyn yn cynnwys 
ystyried y modd y bwriedir lliniaru effaith prosiectau, naill ai drwy gytundeb 
Adran 106 neu ofyniad cynllunio. Yn ogystal, bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol 
am rai elfennau o’r NSIPs, megis y gofynion cynllunio. 



Mae’n debygol y bydd angen cymryd camau lliniaru mwy sylweddol o lawer 
na’r ‘6 phrawf’ (gweler isod) mewn perthynas â’r deddfwriaethau yng Nghymru 
y cyfeirir atynt uchod oherwydd maent yn ymwneud hefyd â llesiant 
cenedlaethau’r dyfodol: 

1. Yn angenrheidiol 
2. Yn berthnasol i gynllunio ac; 
3. I’r datblygiad sydd i’w ganiatáu; 
4. Yn un y gellir ei orfodi; 
5. Yn fanwl gywir ac; 
6. Yn rhesymol ym mhob ffordd arall. 

O’r herwydd, mae Cyngor Sir Ynys Môn o’r farn y dylid diweddaru DC2008 a’r 
holl ddeddfwriaeth eilaidd a chanllawiau angenrheidiol ar frys er mwyn sicrhau 
y gall awdurdodau Lleol yng Nghymru ddiwallu eu dyletswyddau statudol a 
sicrhau bod modd cymryd camau lliniaru digonol. 

Gofynnaf i’r Cyngor gefnogi’r sylwadau hyn a bod llythyr ffurfiol yn mynegi’r 
uchod yn cael ei anfon ar ran Cyngor Sir Ynys Môn at y Gwir Anrhydeddus 
James Brokenshire AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dai, Cymunedau a 
Llywodraeth Leol sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am Ddeddf Cynllunio 2008. 
Bydd copïau o’r llythyr hefyd yn cael eu hanfon at: 

Y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS (BEIS) 
Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS 
Y Prif Weinidog Carwyn Jones 
Lesley Griffiths AC 
Albert Owen MS 

  Rhun Ap Iorwerth AC

(b) Cefndir 

Mae diffyg gwybodaeth fanwl a ddarperir gan y Grid Cenedlaethol ynghylch ei 
gysylltiad arfaethedig yng Ngogledd Cymru hyd at hyn yn golygu nad yw'r 
Cyngor mewn sefyllfa i ddeall yr effeithiau llawn o'r datblygiad ar Ynys Môn, ei 
chymunedau na’i hamgylchedd. Er enghraifft, mae'r Cyngor yn pryderu nad yw’r 
gymuned leol o gwmpas safle arfaethedig adeilad Pen y Twnnel (gan gynnwys 
Llanfair Pwll a Llandaniel Fab) wedi derbyn y wybodaeth sydd ei hangen arnynt 
i werthfawrogi maint llawn y symudiadau HGV a cherbydau eraill yn yr ardal, 
na’r cynnig i gau Lôn Pont Rhonwy. Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod y Cyngor 
wedi gofyn am wybodaeth bellach. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn nodi'r sylwadau a wnaed gan y Grid Cenedlaethol 
yn ei Datganiad o Ymgynghori Cymunedol ym mharagraffau 3.5-3.6 sy'n rhoi 
pwyslais mawr ar ymgysylltu gyda a chael barn pobl sy'n byw yn agos at y 
cynigion a gallai gael eu heffeithio gan y datblygiad, yn barhaol a/neu dros dro 
yn ystod y gwaith adeiladu. 

Mae'r diffyg gwybodaeth fanwl wedi golygu na fydd y Cyngor, y rhanddeiliaid 
na'r gymuned a thrigolion yr effeithir arnynt wedi gallu ffurfio barn wybodus iawn 
ar effeithiau tebygol y datblygiad, na’r ystod o ofynion cynllunio a hefyd yr 
mesurau lliniaru sydd eu angen i leihau effeithiau'r cynllun i lefel dderbyniol. 



Yn flaenorol, mae uwch swyddogion y Grid Cenedlaethol wedi darparu 
sesiynau briffio ffurfiol i aelodau etholedig a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor. 
Bellach, rydym yn deall eu bod wedi gwrthod ceisiadau i roi sesiwn briffio ffurfiol 
arall i aelodau etholedig lle mae cwestiynau yn cael eu gofyn. 

Cynnig 

1. Felly mae'r Cyngor yn gofyn, fel mater o frys, fod y Grid Cenedlaethol yn 
darparu'r wybodaeth ychwanegol a sydd ei hangen ac yn cynnal cylch 
ymgynghori ychwanegol gyda rhanddeiliaid allweddol a'r gymuned sydd 
wedi'i effeithio fel bod modd i bob effaith, gan gynnwys effeithiau cronnus, 
a'r cynigion lliniaru manwl gael eu hystyried cyn cyflwyno'r cais yn ffurfiol i'r 
Arolygiaeth Gynllunio. 

2.  Mae'r Cyngor yn gofyn i Brif Weithredwr y Grid Cenedlaethol fynychu 
sesiwn briffio ac i gyflwyno ddiweddariad i aelodau etholedig Cyngor Sir 
Ynys Môn ac i ateb cwestiynau'r aelodau am y prosiect. 

7.   CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL AR GYFER WYLFA NEWYDD  

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

8.   CYNLLUN LLESIANT YNYS MÔN A GWYNEDD (BWRDDGWASANAETHAU 
CYHOEDDUS)  

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 
30 Ebrill, 2018.

9.   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2017/18  

Cyflwyno adroddiad gan Mr Michael Wilson, Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor 
Safonau. 

10.   PROTOCOL DATRYSIAD LLEOL  

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog 
Monitor.

11.   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SGRIWTINI 2017/18  

Cyflwyno adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a’r 
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

12.   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
2017/18  

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu fel y’i 
cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Ebrill, 2018.

13.   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATADD 
2017/18  

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.


