
   

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Y  Cyngor Sir 

Dyddiad: 15 Fai 2018  

Pwnc: Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer Gorsaf 
Niwclear Newydd yn Wylfa 

Aelod(au) Portffolio: Y Cynghorydd Richard Dew 
Y Cynghorydd Carwyn Jones 

Awdur yr Adroddiad: 
 
 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Dylan J Williams 
Pennaeth y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu 
Economaidd  
 
(01248) 752499 
DylanWilliams@ynysmon.gov.uk  

Aelodau Lleol:  
 

Holl Aelodau Etholedig  
 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

Argymhelliad(au) 
Bod y Cyngor Sir: 
 
i.    Yn Mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol diwygiedig Wylfa Newydd (CCA) (yn 

benodol i Ynys Môn) a'r holl Bapurau Pwnc & Asesiadau Statudol. 
 
Rhagarweiniad 

Cynhyrchwyd a mabwysiadwyd Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer Gorsaf 

Niwclear Newydd yn Wylfa gan Gyngor Sir Ynys Môn (CSYM) ym mis Gorffennaf 2014 

(Dolen). Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol yn fodd o osod allan ganllawiau thematig 

manwl neu benodol ar sut y bydd polisïau cenedlaethol a lleol yn cael eu gweithredu dan 

amgylchiadau penodol neu mewn  ardaloedd penodol. Gan nad oedd y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd (CDLlC) wedi ei fabwysiadu ar y pryd, cynhyrchwyd y CCA i lenwi'r bwlch 

polisi hwn. ‘Roedd hyn yn golygu bod CSYM yn gallu dylanwadu ar broses gwneud 

penderfyniadau strategol Pŵer Niwclear Horizon (Horizon) ac roedd yn sail i ymateb y 

Cyngor Sir i ymgynghoriadau statudol Horizon (PAC1, 2 a 3). Roedd hefyd yn  darparu 

fframwaith polisi cadarn ar gyfer CSYM i wneud penderfyniadau mewn perthynas ag 

unrhyw geisiadau cynllunio (yn ogystal â'r GCD ei hun). 

 

Fodd bynnag, ers mabwysiadu'r CCA yn 2014, bu nifer o newidiadau sylfaenol sy’n golygu 

bod angen adolygu a diweddaru’r CCA hyn. 

 

1. Newidiadau Polisi – Mabwysiadwyd y CDLl ar y Cyd yn ffurfiol gan CSYM ar 31 

Gorffennaf 2017 (Dolen). Mae'r CCA a ddefnyddir ar hyn o bryd felly wedi hen 

ddyddio gan eu bod yn cyfeirio at y Cynllun Datblygu blaenorol. Er budd cysondeb 

mailto:DylanWilliams@ynysmon.gov.uk
http://democracy.anglesey.gov.uk/documents/s4675/NNB%20SPG%20Full%20Council%20Report%20July%202014.pdf?LLL=0
http://democracy.anglesey.gov.uk/documents/s11633/Report%20-%20Joint%20Local%20Development%20Plan.pdf?LLL=0


   

 

ac aliniad, mae angen diweddaru'r CCA i gyd-fynd â pholisïau y  Cynllun Datblygu 

ar y Cyd diweddaraf ac yn ategol i’r Cynllun Datblygu blaenorol. Mae hyn yn sicrhau 

bod gan CSYM fframwaith polisi cadarn a chryf ar gyfer gwneud penderfyniadau 

mewn perthynas ag unrhyw geisiadau cynllunio posib dan y Ddeddf Cynllunio 

Gwlad a Thref, ac fel sail ar gyfer ymateb CSYM i'r cais Gorchymyn Caniatâd 

Datblygu (e.e. Adroddiad ar yr Effaith Leol, Datganiad Tir Cyffredin, Sylwadau 

Ysgrifenedig ac ati). 

 

2. Newidiadau Deddfwriaethol – Ers mabwysiadu’r CCA ym mis Gorffennaf 2014, bu 

nifer o newidiadau deddfwriaethol sylfaenol sydd wedi newid rôl CSYM yn y broses 

ganiatáu statudol. Y mwyaf ohonynt yw Deddf Cymru 2017 a gafodd Gydsyniad 

Brenhinol ar 31 Ionawr 2017. Mae hyn yn caniatáu i hyrwyddwyr prosiectau (h.y. 

Horizon) gynnwys datblygiadau cysylltiedig (megis cyfleusterau parcio a theithio, 

llety gweithwyr dros dro ac ati) o fewn eu cais GCD yn lle ei gyflwyno i’r 

Awdurdodau Cynllunio Lleol ar gyfer ei ystyried dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref. Mae angen diweddaru'r CCA i adlewyrchu'r newid deddfwriaethol diweddaraf 

hwn. Mae angen adlewyrchu deddfwriaethau newydd allweddol eraill megis Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn y CCA diwygiedig. Rhaid i CSYM ddangos 

sut mae'r prosiect / polisi yn bodloni'r 7 nod llesiant ac mae’r cydblethiad rhwng 

amcanion y CCA a’r nodau llesiant hyn yn hanfodol. 

 

3. Diweddariadau Prosiect – Mae Horizon wedi cynnig nifer o ddiweddariadau 

prosiect ers i'r CCA gael eu mabwysiadu yn 2014. Y newid prosiect mwyaf 

arwyddocaol yw penderfyniad Horizon i gynyddu maint y llety ar gyfer gweithwyr 

dros dro ar y safle o fod yn llety ar gyfer 500 o ‘weithwyr hanfodol’ i lety a fyddai’n 

cartrefu hyd at 4,000 o weithwyr ar y safle mewn campws dros dro pwrpasol. Mae 

angen adlewyrchu'r newid hwn yn CCA CSYM fel y gall CSYM ymateb yn ddigonol 

i'r cynigion hyn. Mae rhagor o fanylion ac eglurder ar ddatblygiadau cysylltiedig eraill 

Horizon (megis cyfleusterau parcio a theithio yn Dalar Hir, y Ganolfan Logisteg ym 

Mharc Cybi ac ati) hefyd yn golygu bod angen diweddaru'r rhannau hyn o'r CCA. 

 

Ymgynghoriad 

Cynhaliodd CSYM gyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus o 6 wythnos o 11eg Ionawr hyd at 
22ain Chwefror 2018. Cynhaliwyd Sesiwn Briffio aelodau ar 30 Tachwedd 2017 a 
threfnwyd Sesiwn Galw Heibio i’r Aelodau ar 13 Chwefror 2018 lle cafodd yr Aelodau gyfle 
i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau ar y CCA. Yn osgystal, cynhaliwyd Sesiwn Briffio 
ychwanegol ar y 12fed Ebrill I ddiweddaru Aelodau ar ar y broses ymgynghori ac y camau 
nesaf yn awrain at y Cyngor Llawn.  
 
Derbyniwyd 168 o sylwadau gan ddeg (10) o unigolion a sefydliadau (mae crynodeb o'r 
holl sylwadau i'w gweld yn yr 'Adroddiad Sylwadau' yn Atodiad A). Mae'r holl sylwadau a 



   

 

dderbyniwyd wedi cael eu hystyried a gwnaed newidiadau i'r CCA lle bo'n briodol. Mae'r 
holl newidiadau a wnaed i'r CCA wedi'u cynnwys yn y ddogfen 'Newidiadau â Ffocws' sydd 
i'w gweld yn Atodiad B. Mae gan bob un o’r sylwadau ‘ID’ unigryw. Mae hyn yn galluogi 
unigolion a sefydliadau sydd wedi gwneud sylwadau ffurfiol i groesgyfeirio eu sylwadau 
gyda'r newidiadau yn y ddogfen. Mae hyn yn dangos beth sydd wedi newid, neu os nad yw 
wedi newid, yna rhoddir y rhesymau yn yr 'Adroddiad Sylwadau' am pam ei fod yn parhau i 
fod yr un peth. 
Bydd y deunydd ymgynghori ar y CCA yn cynnwys y dogfennau canlynol a ddiwygiwyd ac 

a ddiweddarwyd: 

 

i. CCA Wylfa Newydd 

ii. 11 o Bapurau Pwnc (gan gynnwys un newydd ar gyfer Gogledd Môn); a, 

iii. Cyfres o Asesiadau Statudol (Arfarniad Cynaliadwyedd, Asesiad o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac Asesiad o’r Effaith ar Iechyd). 

 

O gofio bod Horizon yn bwriadu cyflwyno'u cais GCD i'r Arolygiaeth Gynllunio yn Gwanwyn 

/ Haf 2018, mae'n hollbwysig bod y Cyngor Sir yn mabwysiadu'r CCA diwygiedig fel bod 

ganddo safbwynt polisi cadarn er mwyn gallu ymateb i'r cais GCD. Bydd y CCA yn cael ei 

ddefnyddio fel asgwrn cefn ymateb CSYM a bydd yn cael ei ddefnyddio i ategu'r Adroddiad 

Effaith Lleol, y Datganiad Tir Cyffredin ac unrhyw sylwadau ysgrifenedig eraill. 

 

Does unrhyw newidiadau wedi iw wneud i unrhyw un o'r Papurau Pwnc na’r Asesiadau 

Statudol ar wahān i un newid bach i Bapur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn (Newid Ffocws 

74, Sylw ID 166). Mae'r dogfennau hyn yn parhau heb eu newid o fersiwn ymgynghori 

Ionawr 2018 ac mae dolen i'r holl Bapurau Pwnc ac Asesiadau Statudol wedi'i gynnwys yn 

yr adroddiad hwn.  

 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros 

eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Ystyriwyd dau opsiwn arall. Opsiwn A – peidio â diweddaru’r CCA ac Opsiwn B – 

Adolygiad Cyffyrddiad Ysgafn o’r CCA. Gwrthodwyd y ddau opsiwn am dri rheswm: 

 

i. Mae'r CCA cyfredol wedi hen ddyddio erbyn hyn gan eu bod yn seiliedig ar y 

Cynllun Datblygu blaenorol. Mae’r cynllun hwnnw bellach wedi cael ei ddisodli 

gan y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, sy'n golygu na fyddai o bwys sylweddol 

yn y broses o wneud penderfyniadau. Gwrthodwyd yr opsiwn hwn gan ei fod yn 

hanfodol bod gan CSYM ganllawiau polisi cadarn a chryf i ymateb i heriau 

cydsynio Wylfa Newydd. 

 



   

 

ii. Bu newidiadau sylweddol ac o bwys i gynigion prosiect Horizon ers 

mabwysiadu'r CCA ym mis Gorffennaf 2014. Mae'n bwysig bod y newidiadau 

hyn yn cael eu hadlewyrchu'n ddigonol yng nghanllawiau polisi CSYM er mwyn 

dylanwadu ar, a hysbysu sefyllfa polisi CSYM yn gywir mewn perthynas â'r 

cynigion hyn. 

 

iii. Oherwydd newidiadau deddfwriaethol diweddar (sef Deddf Cymru 2017) mae rôl 

CSYM yn y broses gydsynio ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd 

Cenedlaethol wedi newid. Bellach mae gan Horizon yr opsiwn o gynnwys y 

datblygiadau cysylltiedig (e.e. cyfleusterau  parcio a theithio, canolfan logisteg ac 

ati) o fewn eu cais GCD. Mae angen diweddaru'r CCA i adlewyrchu'r newidiadau 

hyn. 

 

Opsiwn A – Bydd peidio diweddaru'r CCA yn rhoi CSYM mewn sefyllfa fregusach i 

safbwynt polisi wrth ymateb i Wylfa Newydd. O’r herwydd, gwrthodwyd y penderfyniad i 

beidio â diweddaru'r CCA. 

 

Opsiwn B – Adolygiad Cyffyrddiad Ysgafn o’r CCA. Gwrthodwyd yr opsiwn hwn oherwydd 

ystyriwyd bod y newidiadau y mae angen eu gwneud i’r CCA yn fwy sylfaenol. Mae'r 

broses o ddiweddaru'r CCA yr un peth waeth beth yw ei sgôp (h.y. ymgynghoriad 6 

wythnos a’r Cyngor llawn yn eu mabwysiadu) ac felly gwrthodwyd yr opsiwn hwn gan mai 

dim ond un cyfle fydd gan CSYM i ddiweddaru'r CCA cyn cyflwyno'r GCD. 

 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Ddim yn berthnasol. 

 
 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 

llawn? 

Ydi – cymeradwywyd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) gan y Cyngor 

Llawn ar 31 Gorffennaf 2017. Bydd y CCA diwygiedig yn ategol i'r polisi hwn ac felly mae'n 

gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y Cyngor. 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydi – Mae CSYM wedi sicrhau cyllid allanol trwy'r Cytundeb Perfformiad Cynllunio (CPC) 

gyda Horizon i adolygu a diweddaru’r CCA. Mae hyn yn cynnwys y broses ymgynghori. 

 



   

 

 
                  
                                                  

                         

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

I’w gadarnhau 

2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

I’w gadarnhau 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

I’w gadarnhau 

4 Adnoddau Dynol (AD) I’w gadarnhau 

5 Eiddo I’w gadarnhau 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

I’w gadarnhau 

7 Caffael I’w gadarnhau 

8 Sgriwtini  I’w gadarnhau 

8 Aelodau Lleol I’w gadarnhau 

9 Unrhyw gyrff allanol eraill I’w gadarnhau 

 
 

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd Bydd CCA diwygiedig cynhwysfawr yn rhoi cyfle 
i ddylanwadu ar gynigion datblygu Horizon i 
sicrhau buddion economaidd cadarnhaol ac 
etifeddiaeth hirdymor ar gyfer Ynys Môn. Bydd y 
CCA yn cefnogi ac yn dylanwadu ar greu a lleoli 
cyfleoedd cyflogaeth newydd ar Ynys Môn, yn 
ogystal â hybu cyfleoedd i fusnesau lleol 
fanteisio ar gyfleoedd a ddaw o safbwynt y 
gadwyn gyflenwi. 

2 Gwrthdlodi Mae'r CCA diwygiedig wedi cael eu diweddaru i 

adlewyrchu nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Mae hyn yn 

cynnwys 'Cymru fwy ffyniannus' a 'mwy cyfartal’ 

sy’n anelu at fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a 

thlodi. 

3 Trosedd ac Anhrefn Mae trosedd wedi'i nodi fel pwnc polisi allweddol 
yn y CCA diwygiedig. Bydd canllawiau penodol 
yn cael eu cynnwys o fewn 'Egwyddorion 



   

 

Arweiniol' a 'Canllawiau Lleoliadol' y CCA i fynd 
i'r afael â phroblemau posib yn y maes trosedd 
ac anhrefn. 

4 Amgylcheddol Ystyriwyd dyletswyddau'r Cyngor o dan Ddeddf 
Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000 a 
Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 
Gwledig (NERC) 2006 wrth baratoi'r CCA 
diwygiedig. 

5 Cydraddoldebau Mae'r CCA diwygiedig wedi bod yn destun nifer 
o asesiadau, gan gynnwys Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb, Arfarniad Cynaliadwyedd ac 
Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg. Fe'u 
diweddarwyd hefyd i adlewyrchu’r Nodau 
Llesiant, sef 'Cymru sy’n fwy cyfartal'. 

6 Cytundebau Canlyniad Ddim yn berthnasol 

7 Arall Ddim yn berthnasol 
 

 
 
 

F - Atodiadau: 

Dim 

 

 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am 

unrhyw wybodaeth bellach): 

Adroddiad Sylwadau CCA Wylfa Newydd 

Adroddiad Newidiadau Ffocws CCA Wylfa Newydd 

Canllawiad ynllunio Atodol (CCA) Wylfa Newydd (Mai 2018).  

 

Papurau Pwnc ac Assesiadau Statudol CCA Wylfa Newydd.  

http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori/ymgynghoriadau-

blaenorol/gorsaf-niwclear-newydd-yn-wylfa-canllawiau-cynllunio-

atodol/122205.article?redirect=false  

 

 

http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori/ymgynghoriadau-blaenorol/gorsaf-niwclear-newydd-yn-wylfa-canllawiau-cynllunio-atodol/122205.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori/ymgynghoriadau-blaenorol/gorsaf-niwclear-newydd-yn-wylfa-canllawiau-cynllunio-atodol/122205.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori/ymgynghoriadau-blaenorol/gorsaf-niwclear-newydd-yn-wylfa-canllawiau-cynllunio-atodol/122205.article?redirect=false


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 

Adroddiad Sylwadau 

Mai 2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUDALEN WEDI’I ADAEL YN WAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Wylfa Newydd – Adroddiad Sylwadau  

Rhagarweiniad 

Bu’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer Wylfa Newydd yn destun ymgynghoriad 

cyhoeddus am gyfnod o 6 wythnos rhwng 11 Ionawr 2018 a 22 Chwefror 2018. Cafwyd 168 o 

sylwadau mewn 10 o ymatebion.  

 

Mae pob un o’r sylwadau wedi cael ei gategoreiddio gan CSYM dan un o’r penawdau isod: 
I. Cefnogi -  lle mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn cefnogi’r hyn sydd wedi ei gynnwys 

yn CCA Wylfa Newydd. 
 

II. Gwrthwynebu – lle mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn gwrthwynebu’r hyn sydd wedi 
ei gynnwys yn CCA Wylfa Newydd.  
 

III. Eglurder – lle mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn gofyn am eglurder mewn perthynas 
â CCA Wylfa Newydd. Gall hyn fod yn eglurder ar y cynnwys, y gosodiad, sut i 
ddefnyddio’r CCA, sgôp y CCA ac ati.  
 

Mae’r tabl yn Atodiad A yn nodi a yw’r sylwadau wedi cael eu derbyn neu eu gwrthod a’r 
rheswm(rhesymau) am y penderfyniad hwn. Os yw newidiadau’n cael eu derbyn, cânt eu 
cynnwys yn y Ddogfen ‘Newidiadau â Ffocws’. Os ydynt yn cael eu gwrthod, nodir y rheswm 
am hynny yn yr Adroddiad hwn.   
 
Os ydych, ar ôl derbyn y crynodeb o sylwadau unigol, yn dymuno gweld yr adroddiad cyfan, 
gallwch wneud hynny drwy edrych ar ffolder sy’n cynnwys copïau caled o’r holl sylwadau a 
dderbyniwyd yn Llyfrgell DCO Cyngor Sir Ynys Môn yng Nghanolfan Fusnes Ynys Môn, 
Llangefni. Fel arall, gellir gofyn am copi caled neu gopi electronig o’r holl sylwadau unigol drwy 
anfon cais ysgrifenedig at y Swyddfa Rheoli Prosiect (PMO): 
 
Swyddfa Rheoli Rhaglen Ynys Ynni (PMO) 
Canolfan Fusnes Ynys Môn, 
Parc Busnes Bryn Cefni, 
Llangefni, 
YNYS MÔN 
LL77 7XA 
Ebost: PMO@ynysmon.gov.uk  
 
Beth sy’n digwydd nesa? 
 
Bydd yr holl sylwadau a dderbyniwyd ar yr ymgynghoriad ar CCA Wylfa Newydd yn cael eu 
dadansoddi’n ofalus gan CSYM. Bydd adroddiad yn amlinellu’r holl newidiadau yn cael ei 
gyflwyno gyda CCA Wylfa Newydd (‘Newidiadau â Ffocws’) i’r Cyngor Llawn ar 15 Mai 2018. 
Lle cynigir newid, bydd hyn yn cael ei groesgyfeirio gyda chyfeirnod unigryw’r holl sylwadau 
(neu’r ‘Rep ID’) yn yr Adroddiad Sylwadau. Bydd hyn yn caniatáu i’r sawl sydd wedi gwneud 
sylwadau dracio’r ystyriaeth a roddwyd i’r sylwadau hynny.  

Nodwch os gwelwch yn dda mai crynodeb yn unig o’r adroddiad yw hwn. Nid yw 
Cyngor Sir Ynys Môn yn cefnogi’r sylwadau sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad; maent yn cynrychioli barn yr unigolyn neu’r sefydliadau a’u cyflwynodd 
yn unig. Mae’r Adroddiad Sylwadau ar gyfer ei ddarllen yn unig ac nid ar gyfer 

sylwadau. 

mailto:PMO@ynysmon.gov.uk


Gwybodaeth Bellach 
 
Am fwy o wybodaeth mewn perthynas ag unrhyw agwedd ar y broses o baratoi CCA Wylfa 
Newydd neu’r camau nesaf, cysylltwch gyda’r Swyddfa Rheoli Prosiect drwy anfon e-bost at 
PMO@ynysmon.gov.uk neu drwy ffonio (01248) 752435. 

mailto:PMO@ynysmon.gov.uk
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Adroddiad Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Wylfa Newydd 

Rhi
f 
Syl
w 

Enw Adran  Math Crynodeb  Newid a Awgrymir Derby
n / 
Gwrth
od 

Ymateb 

1 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

Adran 4 – Llety 
Gweithwyr 

Eglurder Ym marn Horizon, nid yw’n glir ar hyn o 
bryd p’un ai a yw’r Cyngor yn ffafrio 
lleoli’r Llety Gweithwyr Dros Dro ar 
Gampws y Safle neu ar safle Land & 
Lakes yng Nghaergybi. Mae EA10b yn 
awgrymu mai Campws y Safle fyddai 
orau (nodir mai hwn yw’r opsiwn sy’n 
cael ei ffafrio ar gyfer rhoi llety i’r rhan 
fwyaf o'r gweithlu adeiladu) tra mae 
EA33 yn awgrymu mai Cae Glas yn 
Kingsland fyddai orau. 
 
Os mai’r bwriad yw defnyddio’r ddau, 
mae angen addasu’r testun i wneud hyn 
yn glir.  

Byddai’n well gan 
Horizon pe bai’r 
CCA yn cael ei 
ddiwygio er mwyn 
cael gwared â’r 
testun sydd i’w weld 
yn ffafrio safleoedd 
penodol yng 
Nghaergybi. 
 
Fodd bynnag, os 
nad yw’r Cyngor yn 
cytuno â’r dull hwn, 
byddai pryder 
Horizon yn cael ei 
ddatrys pe bai’r 
testun yn cael ei 
ddiwygio er mwyn ei 
gwneud yn glir bod y 
ddau safle – 
Campws y Safle ar 
gyfer hyd at 4,000 o 
weithwyr a safleoedd 
Caergybi – yn cael 
eu cefnogi fel 
lleoliadau ar gyfer y 
gweithwyr dros dro.  

Gwrth
od 

Mae EA10 
wedi cael ei 
ddiwygio (Cyf 
8 (Newid 
Pendant), 
gweler Sylw 
Rhif 9 isod). 
 
Nodir y dylid 
darparu llety 
ar y safle fel 
yr opsiwn 
sy’n cael ei 
ffafrio, dim 
ond lle bo 
hynny wedi 
cael ei 
gydsynio fel 
rhan o’r 
strategaeth 
gyffredinol, 
yn hytrach na 
chael ei 
ddefnyddio 
fel 
mecanwaith 
ategol 
adweithiol. 
Nid yw’r CCA 
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yn ei ffafrio’n 
fwy nag 
unrhyw 
ddatrysiad 
arall o ran 
polisi gan 
nad yw'r 
achos 
cynllunio 
dros yr 
opsiynau 
dethol wedi 
cael ei 
wneud.  
 
Fel y nodir yn 
y CDLlC ym 
mharagraff 
6.3.21, mae 
CSYM yn ei 
gwneud yn 
ofynnol bod 
cydsyniadau 
presennol ar 
gyfer rhoi 
llety i 
weithwyr 
niwclear yn 
cael eu 
hystyried cyn 
bod llety 
modiwlaidd 
mewn 
adeiladau 
dros dro yn 
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cael ei 
gynnig. Nid 
yw’r Cyngor 
yn dangos 
ffafriaeth 
tuag at y naill 
safle llety 
na’r llall, ond 
yn hytrach yn 
ehangu ar y 
gofyniad i 
ystyried y 
safleoedd 
presennol 
sydd eisoes 
wedi cael 
cydsyniad 
cyn mynd ati 
i fynd ar 
drywydd 
cysyniadau 
pellach. Mae 
CSYM wedi 
cyfeirio at 
Gae Glas 
oherwydd ei 
fod yn cael 
budd o 
gydsyniad 
sy’n bodoli 
eisoes, ac fe 
bennwyd ei 
fod yn 
dderbyniol o 
ran cynllunio 
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ac yn 
darparu budd 
etifeddol yn 
unol â’r 
CDLlC.  

2 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

Paragraff 
1.1.14 

Eglurder Oherwydd bod y paragraff hwn yn mynd 
i’r afael â diben y CCA, dylid egluro ei rôl 
mewn perthynas â blaenoriaeth y 
Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer 
penderfyniad ynghylch Prosiect Seilwaith 
o Arwyddocâd Cenedlaethol.  

Ymgorffori'r geiriad 
neu groesgyfeirio at 
baragraff 1.4.2 o'r 
CCA drafft, sy’n 
egluro hyn yn dda.  

Derby
n 

Cyf 1 (Newid 
Pendant) 

3 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA3 – 
Safleoedd 
cyflogaeth, 
logisteg a 
thrafnidiaeth 

Gwrthwyn
ebu 

Nid yw polisi PS11 y CDLlC yn cynnwys 
gofyniad sy’n nodi bod rhaid i'r ganolfan 
logisteg fod yn Safle’r Ardal Fenter. Mae 
hyn yn ychwanegu maen prawf arall at y 
polisi, sydd ddim yn cyn gyson â chyngor 
yr Arolygiaeth Gynllunio na’r polisi 
cenedlaethol ym Mholisi Cynllunio 
Cymru.  

Dileu maen prawf iv 
o EA3.  

Derby
n 

Cyf 2 (Newid 
Pendant) 

4 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA5 – 
Twristiaeth 

Gwrthwyn
ebu 

Cytuno mewn egwyddor â diben y 
canllaw arweiniol hwn, ond dylid cytuno 
ar y fethodoleg yn unol â strategaeth 
fonitro i'w chadarnhau drwy’r broses 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu – naill ai 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol neu 
Gyngor Sir Ynys Môn drwy ofyniad 
cysylltiedig â'r Gorchymyn.  

Mewnosod y geiriau 
“neu drwy fframwaith 
monitro priodol wedi'i 
gymeradwyo drwy’r 
Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu” 
ar ddiwedd tudalen 
75.  

Derby
n 

Cyf 3 (Newid 
Pendant) 

5 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA6 – 
Gwasanaethau 
a Chyfleusterau 
Cymunedol  

Gwrthwyn
ebu 

Mae’n nodi ym mhwynt ii. bod 
gwasanaethau a chyfleusterau 
cymunedol newydd ar gael i’r cyhoedd 
a’u bod wedi’u datblygu yn unol â'r 
hierarchaeth aneddiadau. Er bod hyn yn 
cael ei gefnogi mewn egwyddor, mae 
Horizon yn cynnig bod y cyfleusterau hyn 
yn cael eu darparu yng Nghampws y 

Diwygio i adlewyrchu 
nad yw hyn ond yn 
berthnasol i 
gyfleusterau a 
ddarperir y tu allan i 
Gampws y Safle.  
 

Derby
n 

Cyf 4 (Newid 
Pendant) 
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Safle ac felly ni fyddent ar gael i’r 
cyhoedd oherwydd rhesymau diogelwch.  

6 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA9a – 
Cydlyniant 
Cymunedol  

Eglurder Wedi'i ddiwygio i gynnwys cyfeiriad at y 
Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr a 
darpariaeth i ddod i gytundeb â'r Cyngor 
ar drothwyon derbyniol.  
 
Mae hyn yn rhan o gynigion lliniaru 
Horizon ac fe gaiff ei gefnogi mewn 
egwyddor, fodd bynnag, dylid cytuno ar y 
trothwyon drwy fframwaith monitro i'w 
cymeradwyo drwy’r Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu – ar hyn o bryd, 
rhagwelir y bydd hyn yn ymgorffori 
Bwrdd Goruchwylio, a fydd yn cynnwys 
CSYM, a fydd yn cytuno ac yn 
goruchwylio’r trothwyon priodol.  

Diwygio pwynt i. i 
gynnwys “neu drwy 
fframwaith monitro 
priodol wedi’i 
gymeradwyo drwy’r 
Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu” 
ar ôl “Cyngor Sir”  
 

Derby
n 

Cyf 5 (Newid 
Pendant) 

7 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA9b - Llety 
Arddull 
Campws Dros 
Dro  
 

Gwrthwyn
ebu 

Mae’r egwyddor arweiniol hwn yn 
ychwanegu meini prawf y tu hwnt i'r 
rheini ym Mholisi PS10 y CDLlC. Mae 
hyn yn cynnwys “ni ddylai campysau o’r 
fath gael eu lleoli fel eu bod yn creu 
cymunedau ynysig, anghynaladwy, dros 
dro, nad ydynt yn integreiddio â 
gwasanaethau, cyfleusterau a 
chymunedau sy’n bodoli’n barod”.  
Mae Horizon yn gwrthwynebu i hyn ar y 
sail ei fod yn mynd yn groes i’r CDLlC, 
sy’n rhoi caniatâd penodol i lety campws 
gael ei leoli ar safle Wylfa Newydd, a 
fyddai wedi'i ynysu ac na fyddai’n 
integredig â chymunedau sy’n bodoli 
eisoes.  
Mae hefyd yn gwrth-ddweud egwyddor 
arweiniol EA10b sy’n caniatáu llety 

Diwygio i gynnwys y 
geiriau “(ac eithrio 
Campws y Safle ar 
Safle Prosiect Wylfa 
Newydd)” ar ôl y 
geiriau “ni ddylai 
campysau o’r fath 
gael eu lleoli fel eu 
bod yn creu 
cymunedau ynysig, 
anghynaladwy, dros 
dro, nad ydynt yn 
integreiddio â 
gwasanaethau, 
cyfleusterau a 
chymunedau sy’n 
bodoli’n barod”.  
 

Derby
n 

Cyf 6 (Newid 
Pendant) 
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arddull campws ar safle Wylfa Newydd, 
yn unol â’r CDLlC.   
 

 

8 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA10a  
 

Eglurder Mae’n cynnwys gofyniad sy’n nodi y dylai 
hyrwyddwyr y prosiect WAS gynnwys 
llety arddull campws dros dro, adeiladu 
tai parhaol newydd, ailddefnyddio tai 
gwag a llety ychwanegol (drwy 
dwristiaeth a llety cudd). Hefyd, mae’n ei 
gwneud hyn ofynnol bod WAS yn 
darparu llety newydd parhaol sy’n mynd 
i’r afael ag anghenion lleol.  
Mae Horizon yn cytuno â hyn mewn 
egwyddor, ond dylid cydnabod y bydd 
unrhyw dai parhaol yn cael eu darparu 
drwy'r Gronfa Dai, yn hytrach nag yn 
uniongyrchol gan Horizon.   
 

Mewnosod y geiriau 
“(naill ai’n 
uniongyrchol neu 
drwy’r Gronfa Dai)” 
ar ôl “tai parhaol 
newydd” ym 
mhedwerydd 
paragraff EA10a.  
 

Derby
n 

Cyf 7 (Newid 
Pendant) 

9 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA10b  
 

Gwrthwyn
ebu 

Gofyn bod llety arddull campws dros dro 
i weithwyr yn cael ei ddarparu gam wrth 
gam i atal yr effaith ar y farchnad dai leol 
yn hytrach nag ymateb iddi. Nodir y dylid 
ystyried Campws llety i weithwyr ar y 
safle fel y dewis sy’n cael ei ffafrio i 
ddarparu llety i’r rhan fwyaf o’r gweithwyr 
adeiladu, ac y bydd angen cyfiawnhad 
cryf dros beidio â gwneud y defnydd 
gorau o’r Campws hwn er mwyn ffafrio 
mathau eraill o lety.  
Mae Horizon yn gryf o blaid yr egwyddor 
o gael Campws ar y safle ac yn 
croesawu bod hyn yn cael ei gydnabod 
yn y CCA. Fodd bynnag, mae’r gofyniad i 
wneud y defnydd gorau o hwn cyn 
defnyddio ffurfiau eraill o lety yn gwrth-

Diwygio i 
adlewyrchu’r geiriad 
ym Mholisi PS10 
(gweler uchod).  
 

Derby
n 

Cyf 8 (Newid 
Pendant) 
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ddweud Polisi PS10 y CDLlC, sy’n gofyn 
i’r datblygwr ddangos bod y defnydd 
gorau wedi'i wneud o lety sy’n bodoli 
eisoes.  
 
 
 
 

10 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA24 – 
Rhwymediga
ethau 
cynllunio  

 

Gwrthwyn
ebu 

Mae’n cynnwys testun ychwanegol sy’n 
nodi bod y Cyngor angen gweld y pecyn 
S106 cyfan ar gyfer y prif Orchymyn 
Cydsyniad Datblygu cyn ystyried 
ceisiadau’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref ymlaen llaw.  
Mae Horizon wedi bod yn gweithio’n 
fanwl ar y rhwymedigaethau S106 
cysylltiedig â'r CCA sy’n bodloni'r profion 
cynllunio perthnasol. Mae canllawiau’r 
llywodraeth yn glir y dylai ceisiadau o’r 
fath gael eu pennu yn ôl eu rhinweddau 
eu hunain ac felly ni ddylai’r CCA osod 
gofyniad i ystyried rhwymedigaethau 
S106 sy’n gysylltiedig â'r Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu cyn gellir gwneud 
penderfyniad ynglŷn â'r rhain.  

Dileu’r testun “gan 
hynny, bydd y 
Cyngor Sir yn gofyn 
am weld pecyn 
Adran 106 yn ei 
gyfanrwydd, ar ffurf y 
gwneuthuriad 
cyffredinol a'r 
cwantwm, wrth 
ystyried y ceisiadau 
hyn”.  
 

Derby
n 

Cyf 9 (Newid 
Pendant) 

11 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

Paragraff 
5.1.30  

 

Eglurder Mae’r testun yn cyfeirio at gapasiti 
cynhyrchu o 2,700 MW o leiaf. Bydd y 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer 
capasiti cynhyrchu o 3,000 MW o leiaf, 
ac felly byddai’n ddefnyddiol cydnabod 
hyn yn y testun.  
Hefyd, nid oes canolfan ymwelwyr a 
chanolfan i dderbyn y cyfryngau bellach 
yn rhan o’r cynigion y gwneir cais 
amdanynt yn y Gorchymyn Cydsyniad 

Disodli 2,700 â 
3,000.  
Disodli canolfan 
ymwelwyr a 
chanolfan i dderbyn 
y cyfryngau ag “ardal 
dros dro i wylio’r 
gwaith adeiladu”.  

Derby
n 

Cyf 10 
(Newid 
Pendant) 
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Datblygu. Gan mai rhestr ffeithiol o 
gynigion datblygu’r hyrwyddwr (Horizon) 
yw hwn, ystyrir y dylid addasu hyn.  

12 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA27 – 
Gogledd Ynys 
Môn  
 

Gwrthwyn
ebu 

Cynnwys ystyriaeth yn EA27 
y bydd disgwyl i hyrwyddwr y 
prosiect gydymffurfio â'r 
egwyddor agosatrwydd, lle 
bo angen ystyried yr effaith 
ar y cymunedau agosaf i'r 
safle yn gyntaf.  
Mae Horizon yn cydnabod y 
bydd nifer o sgil-effeithiau 
Prosiect Wylfa Newydd yn 
effeithio’n bennaf ar Ogledd 
Ynys Môn, fodd bynnag, 
mae’r gyfraith yn glir bod 
rhaid lliniaru’r effeithiau 
hynny lle maent yn digwydd 
ac felly rhaid i hwn fod yn 
egwyddor gychwynnol ar 
gyfer unrhyw waith lliniaru 
cysylltiedig â’r Prosiect, gan 
gynnwys ystyried 
rhwymedigaethau cynllunio. 
 

 

Er bod Horizon yn 
cydnabod bod nifer 
o'r effeithiau, ac 
felly'r gwaith 
lliniaru, yn 
canolbwyntio ar y 
cymunedau agosaf 
i'r safle, awgrymir 
bod pwynt iv. yn 
cael ei ddileu gan 
ei fod yn awgrymu 
rhagdybiaeth o ran 
y gwaith o asesu a 
lliniaru effeithiau yn 
y Datganiad 
Amgylcheddol a 
dogfennau eraill y 
Prosiect.  
 
 

Gwrth
od 

Heb newid 
hyn. 
 
Gan ystyried 
graddfa, hyd 
a natur y 
prosiect, mae 
CSYM yn 
dymuno 
sicrhau bod 
yr effeithiau 
ar gymuned 
Gogledd 
Ynys Môn yn 
cael eu 
cydnabod a’u 
cyfleu i’r 
gymuned 
mewn modd 
dealladwy ac 
ystyrlon. Nid 
yw’r meini 
prawf yn 
rhagfarnu’r 
asesiad, ond 
yn hytrach yn 
rhoi 
arweiniad o 
ran sut dylid 
cyflwyno’r 
asesiad yn 
unol â’r dull y 
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cytunwyd 
arno mewn 
perthynas â’r 
effaith ar 
gymunedau.  
Mae’r meini 
prawf yn 
nodi’n syml y 
dylid lliniaru 
effeithiau lle 
bo hynny’n 
berthnasol – 
nid yw hyn yn 
erbyn y 
gyfraith ac 
nid yw’n 
rhagdybio 
unrhyw 
fesurau 
lliniaru 
penodol. Yn 
syml, mae’n 
rhoi 
arweiniad i 
ymgeiswyr y 
bydd CSYM 
yn disgwyl 
gweld 
ystyriaeth ar 
lefel Gogledd 
Ynys Môn ac 
yn ehangach, 
ac felly 
mae’n 
briodol. 
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13 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA28a – Prif 
Safle Wylfa 
Newydd  
 

Eglurder Mae’r paragraff olaf ar dudalen 176 yn 
cynnwys egwyddor i weithio mewn 
partneriaeth â'r Cyngor Sir ar y Cynllun 
Meistr Tirwedd ac Amgylcheddol. 
Cefnogir hyn mewn egwyddor ond dylid 
newid y derminoleg i adlewyrchu hynny 
yn y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, 
sydd bellach yn cynnwys Strategaeth 
Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd yn 
hytrach na Chynllun Meistr Tirwedd ac 
Amgylcheddol.  
 

Diwygio’r testun i 
gyfeirio at y 
Strategaeth Rheoli 
Tirwedd a 
Chynefinoedd.  
 

Derby
n 

Cyf 11 
(Newid 
Pendant) 

14 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

EA28b  
 

Gwrthwyn
ebu 

Egwyddor arweiniol newydd EA28b ar 
Gampws y Safle.  
Mae hwn yn dyfynnu Polisi PS10 y 
CDLlC yn anghywir drwy ddatgan na 
fydd campysau ond yn dderbyniol lle 
bônt yn diwallu angen y mae modd profi  
na ellir ei ddiwallu yn unman arall yn y 
farchnad dai bresennol, na thrwy 
ddarpariaeth yn unol â’r hierarchaeth 
aneddiadau (ein pwyslais).  
 

Nid yw Polisi PS10 
yn mynegi ei fod yn 
ffafrio safle Prosiect 
Wylfa Newydd na’r 
safleoedd sydd 
wedi’u lleoli yn unol 
â’r hierarchaeth 
aneddiadau.  
Diwygio i gynnwys y 
geiriad o Bolisi PS10 
y CDLlC (fel yr 
uchod).  
Fel arall, os bydd y 
testun yn ymwneud 
â’r safleoedd yng 
Nghaergybi yn aros, 
ystyrir y dylid 
ychwanegu'r 
canlynol at EA28b:  
“Yn amodol ar 
fodloni’r gofynion 
uchod, a dangos bod 
yr effeithiau ar 

Derby
n 

Cyf 12 
(Newid 
Pendant) 
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Ogledd Ynys Môn yn 
dderbyniol, caiff ei 
gydnabod y gallai 
Campws y Safle 
ddarparu llety i hyd 
at 4,000 o weithwyr.”  
 

15 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

Paragraff 
5.2.26  
 

Gwrthwyn
ebu 

Mae'r testun eglurhaol (para. 5.2.26) ar 
gyfer Ardal Chwilio Caergybi yn cynnwys 
testun wedi'i ddiwygio sy’n datgan:  
“Mae datblygiad arfaethedig Land and 
Lakes yn cynnwys, ymhlith elfennau 
eraill, darparu 315 o gabanau gwyliau 
ym Mhenrhos a Chae Glas a datblygiad 
preswyl o hyd at 320 o dai yn Kingsland. 
Mae’r datblygwr wedi hyrwyddo 
safleoedd Cae Glas a Kingsland fel llety 
dros dro i weithwyr adeiladu Wylfa 
Newydd. Ond, mae Horizon wedi tynnu’r 
safle hwn o’r rhestr o leoliadau posibl ar 
gyfer llety, ac mae bellach yn ffafrio 
campws o hyd at 4,000 o welyau ar y prif 
safle. Barn y Cyngor Sir o hyd yw bod 
datblygiad arfaethedig Land and Lakes 
yn cynnig cyfle gwell i sicrhau llety i 
weithwyr adeiladu a fydd yn sicrhau 
etifeddiaeth barhaol a buddiol wedi i 
gyfnod adeiladu Wylfa Newydd ddod i 
ben, (a hynny ar ffurf tai, datblygiad 
twristiaeth o bwys, cyflogaeth a 
chyfleusterau a gwasanaethau 
cymunedol).  
Mae ffafrio lleoliad penodol ar gyfer un 
math o ddatblygiad cysylltiedig yn mynd 
ymhell y tu draw i’r polisïau yn y CDLlC, 

Diwygio’r testun i 
gynnwys geiriad y 
polisi o PS10 y 
CDLlC (gweler 
uchod).  
Yn ymarferol, byddai 
hyn yn golygu ei bod 
yn ofynnol bod 
Horizon yn dangos 
bod modd addasu 
adeiladau parhaol ar 
gyfer eu defnyddio’n 
barhaol ar ôl iddynt 
gael eu defnyddio 
gan weithwyr 
adeiladu cyn cynnig 
llety mewn campws 
dros dro, ac na 
ddylai'r CCA fynd y 
tu hwnt i hyn.  
Fel arall, gellid 
cynnwys y geiriau 
“yn ogystal â 4,000 o 
weithwyr ar Gampws 
y Safle fel y nodir yn 
EA10n” ar ôl y 
geiriau sydd wedi’u 
tanlinellu yn y golofn 

Derby
n 

Cyf 13 
(Newid 
Pendant) 
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yn groes i bolisi’r Llywodraeth a 
sylwadau clir yr Arolygydd  
yn yr adroddiad ar y CDLlC.  
Yn unol â’r CDLlC, mae’n ofynnol bod 
Horizon yn dangos bod angen amlwg na 
ellir ei ddiwallu naill ai drwy lety sy’n 
bodoli eisoes, ailddefnyddio adeiladau 
neu adeiladau parhaol newydd. Ni 
ddylai’r CCA fynd y tu hwnt i hyn, a 
byddai gwneud hynny’n rhagfarnu yn 
erbyn y broses ymgynghori briodol ac 
ystyriaeth y Gorchymyn Cydsyniad 
Datblygu.  
Hefyd, nid yw’n glir sut dylid darllen y 
geiriad hwn gyda EA10b, sy’n datgan 
mai lleoliad Campws y Safle ddylai gael 
ei ffafrio ar gyfer rhoi llety i’r rhan fwyaf 
o’r gweithlu adeiladu.  

flaenorol, gan 
gymryd mai dyma 
yw bwriad y Cyngor.  

16 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

Tudalen 224  
 

Gwrthwyn
ebu 

Mae cyfeiriad pellach ar dudalen 224: 
“pa un ai a fydd Land and Lakes yn cael 
ei ddatblygu ar gyfer gweithwyr adeiladu 
neu beidio (dyma fyddai dewis y Cyngor 
Sir)”  
 

Gweler uchod – nid 
yw’n briodol 
cynnwys ffafriaeth 
tuag at safle penodol 
ar gyfer datblygiad 
cysylltiedig mewn 
CCA ar gyfer 
Prosiectau Seilwaith 
o Arwyddocâd 
Cenedlaethol a dylid 
dileu'r geiriau mewn 
cromfachau.  
 
 

Derby
n 

Cyf 14 
(Newid 
Pendant) 

17 Pŵer 
Niwclear 

EA33  
 

Gwrthwyn
ebu 

Mae EA33 yn dechrau drwy ddweud 
“Mae’n well gan y Cyngor Sir fod y 
prosiect yn defnyddio’r cyfleoedd 

Nid yw’n glir o'r 
testun a yw'r Cyngor 
yn ffafrio Cae Glas 

Derby
n 

Cyf 15 
(Newid 
Pendant) 
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Horizon 
[001] 

datblygu sydd wedi’u cymeradwyo yng 
Nghae Glas yn briodol er mwyn darparu 
llety i weithwyr adeiladu yn Ardal Chwilio 
Caergybi a’r Cylch.”  
Mae EA33 (tudalennau 228-229) yn nodi 
os na fydd Hyrwyddwr y Prosiect yn 
ffafrio Cae Glas a Kingsland, bydd y 
Cyngor Sir yn disgwyl cyfiawnhad 
rhesymegol a chryf dros wrthod y cynllun 
hwn o blaid eraill.  

dros Gampws y 
Safle, neu ai Cae 
Glas yw’r safle sy’n 
cael ei ffafrio yng 
Nghaergybi yn unig.  
Nid yw’n briodol 
cynnwys ffafriaeth 
tuag at safle penodol 
ar gyfer datblygiad 
cysylltiedig mewn 
CCA ar gyfer 
Prosiect Seilwaith o 
Arwyddocâd 
Cenedlaethol a dylid 
dileu hyn. Dylid 
cyfeirio yn hytrach at 
y canllawiau polisi 
priodol yn y CDLlC.  
Fel arall, byddai 
modd mynd i’r afael 
â hyn drwy 
ddiwygio’r paragraff 
o dan y llety 
gweithwyr adeiladu 
dros dro i ddarllen fel 
a ganlyn: “Lle bo 
llety gweithwyr 
adeiladu dros dro 
arfaethedig yn Ardal 
Chwilio Caergybi a’r 
Cylch, byddai'n well 
gan y Cyngor Sir pe 
bai hyn yn digwydd 
drwy ddefnyddio’r 
cyfleoedd  
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datblygu cymeradwy 
yng Nghae Glas.”  
 

18 Pŵer 
Niwclear 
Horizon 
[001] 

Egwyddor 
arweiniol 
newydd EA36 
ar Arfordir Ynys 
Môn a’i Chefn 
Gwlad.  
 

Eglurder Byddai’n ddefnyddiol cynnwys cynllun o’r 
ardal hon, er mwyn iddi fod yn glir i ba 
ardal yn benodol y mae’n berthnasol.  
 

Cynnwys cynllun. 
 

Gwrth
od 

Cyf 16 
(Newid 
Pendant) 

19 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

Llety Gweithwyr 
Adeiladu 
EA10b  

Gwrthwyn
ebu 

Roedd pwyslais y CCA gwreiddiol ar 
“gyfyngu’r llety i weithwyr adeiladu ar y 
prif safle i’r hyn sy’n hanfodol gan roi 
cyfiawnhad cadarn o’r angen amdano” 
(Tudalen 126, EA26). I’r gwrthwyneb, 
mae’r CCA Drafft yn datgan: “Dylid 
ystyried Campws llety i weithwyr ar y 
safle fel y dewis sy’n cael ei ffafrio i 
ddarparu llety i’r rhan fwyaf o’r gweithwyr 
adeiladu. Bydd rhaid cael cyfiawnhad 
cadarn ar sail resymegol dros beidio â 
gwneud y defnydd gorau o'r Campws 
hwn er mwyn ffafrio mathau eraill o lety 
(tudalen 99 EA10b). Mae Land and 
Lakes yn gwrthwynebu i’r newid 
sylfaenol iawn hwn am y rhesymau 
canlynol: 
 
 

(i) Does dim tystiolaeth nac 
eglurhad yn y CCA Drafft a’r 
Papurau Pwnc ategol sy’n 
cyfiawnhau’r newid yn y dull - 
o gael cyn lleied â phosib o 
lety’r gweithwyr adeiladu ar 

Nid yw’r dull yn y 
CCA Drafft yn 
ategu'r CDLlC, ond 
yn hytrach mae’n 
anwybyddu'r dull 
dilyniannol a 
bennwyd ym Mholisi 
Strategol PS10. 
Swyddogaeth y CCA 
yw darparu 
canllawiau atodol i’r 
CDLlC, ac felly 
dylai'r ddogfen roi 
arweiniad ynglŷn â 
sut mae CSYM yn 
disgwyl i'r dull 
dilyniannol gael ei 
gymhwyso yn 
hytrach nag 
anwybyddu’r profion 
polisi a mabwysiadu 
agwedd gwbl 
newydd drwy 
ddatgan mai llety i’r 
gweithwyr ar y safle 

Derby
n 

Cyf 8 + 
Cyf 12 
(Newid 
Pendant) 
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brif safle Wylfa Newydd i gael 
cymaint â phosibl yno. Mae’r 
CCA Drafft yn datgan: “Mae'r 
CCA wedi cael eu diwygio a’u 
diweddaru i adlewyrchu'r 
Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd (CDLlC) sydd wedi ei 
fabwysiadu bellach, a'r 
manylion sy’n dod i’r amlwg o 
ran cynigion hyrwyddwr y 
prosiect ar gyfer prosiect 
Wylfa Newydd (tudalen 99 
EA10). Er bod Horizon wedi 
cynnal tri ymgynghoriad (PAC 
1-3) fel rhan o’i broses 
Gorchymyn Cydsyniad 
Datblygu, mae'r 
ymgynghoriadau hyn wedi 
bod ar sail ei gynigion a’i 
dystiolaeth. Mae’r CCA Drafft 
yn ddogfen gan CSYM ac fe 
ddylai fod yn seiliedig ar 
dystiolaeth annibynnol a 
ddarperir gan CSYM - ni 
ddylai gael ei hategu gan 
dystiolaeth sydd wedi'i 
pharatoi gan drydydd parti, yn 
enwedig pan nad yw'r 
dystiolaeth honno wedi cael ei 
hasesu’n drwyadl a’i 
harchwilio’n annibynnol. Yn 
ogystal â hynny, fe 
gyflwynodd CSYM 
safbwyntiau trwyadl mewn 
perthynas â PAC 3 lle roedd 

yw’r strategaeth sy’n 
cael ei ffafrio. 
 
Mae'r canllawiau ym 
mharagraff 2.3.3 
Polisi Cynllunio 
Cymru Argraffiad 9 
(“PCC”) yn ymwneud 
â’r CCA ac yn 
datgan (gyda HOW 
wedi’i bwysleisio 
mewn print trwm):  
 
“Nid yw'r CCA yn 
rhan o’r cynllun 
datblygu, ond mae’n 
rhaid iddynt fod yn 
gyson â'r cynllun a 
pholisi cenedlaethol. 
Rhaid iddo ddod o 
bolisi CDLl 
cyffredinol, o 
bolisïau penodol ar 
gyfer llefydd, a/neu o 
ddyfarniad cynllun – 
mewn achosion 
cysylltiedig â briff 
safle neu brif gynllun 
– a chael ei groes-
gyfeirio â’r rheini. Ni 
ellir cysylltu CCA â 
Pholisi Cenedlaethol 
yn unig; rhaid bod 
polisi CDLl neu 
faen prawf polisi 
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yn datgan nifer o bryderon yn 
ymwneud â’i ddull. Mae’n 
CSYM yn anghyson â’i hun 
gan ei fod nawr yn ceisio 
dibynnu ar ymgynghoriad y 
mae wedi mynegi pryderon 
difrifol yn ei gylch. 

 
(ii) Fe nodir dull dilyniannol o ran 

llety arddull campws dros dro 
i weithwyr ym Mholisi 
Strategol PS10 y CDLlC. 
Mae’r polisi’n ei gwneud yn 
ofynnol bod y datblygwr yn 
dangos bod y cynnig yn 
bodloni angen am lety dros 
dro y mae modd ei brofi ac na 
ellir diwallu’r angen hwn drwy 
ailddefnyddio adeiladau 
presennol na darparu 
adeiladau newydd y byddai 
modd eu haddasu ar gyfer 
defnydd parhaol ar ôl iddynt 
gael eu defnyddio gan 
weithwyr adeiladu.  Pan fydd 
yr angen hwn wedi cael ei 
nodi, bydd y polisi’n ei 
gwneud yn ofynnol bod y 
cynnig yn cael ei leoli ar safle 
prosiect Wylfa Newydd, neu 
ar safle gerllaw neu sydd 
wedi’i gysylltu’n dda â ffin 
datblygu Caergybi, Amlwch, 
Llangefni, Gaerwen neu’r Fali, 
ac sy’n agos at y prif 

sy’n darparu’r 
“bachyn” ar gyfer y 
cynllun datblygu, 
tra mae’r cyfiawnhad 
rhesymegol yn 
egluro’r polisi 
cenedlaethol 
perthnasol. Dylai’r 
CDLl nodi pa 
bolisïau sy’n cael eu 
hategu gan CCA 
(PCC Argraffiad 9, 
paragraff 2.3.3) 
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rwydwaith priffyrdd, lle mae 
modd darparu mynediad 
digonol heb gael effaith 
niweidiol sylweddol ar 
nodweddion na 
phriodweddau’r dirwedd, yn 
ogystal ag ystyried y polisi 
sy’n cael ei ffafrio mewn 
perthynas â defnyddio tir sydd 
wedi'i ddatblygu’n barod. 
Mae’r ddealltwriaeth hon o sut 
dylid defnyddio'r polisi hwn yn 
cael ei gadarnhau gan ran 
gyntaf o EA28b y CCA Drafft, 
sy’n pennu'r dull dilyniannol 
hwn. 

 
 
 

20 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

Cyfeiriad at 
4,000 o 
weithwyr ar y 
safle (yn y CCA 
Drafft drwyddo 
draw)  

Gwrthwyn
ebu 

Mae paragraff 6.3.20 y CDLlC yn 
cydnabod y bydd “rhywfaint” o lety 
modiwlaidd mewn adeiladau dros dro ar 
safle Wylfa Newydd, ar yr amod ei fod yn 
cael ei gefnogi gan lefel briodol o 
gyfleusterau cymunedol a bod modd 
dangos bod yr effaith ar drafnidiaeth yn 
dderbyniol. 
 
Drwy’r CCA Drafft, mae cyfeiriadau at 
lety gweithwyr dros dro ar gyfer hyd at 
4,000 o weithwyr adeiladu ar y prif safle. 
Mae Land and Lakes yn gwrthwynebu'n 
gryf i hyn. Mae’r ffigur ar gyfer 4,000 o 
weithwyr adeiladu wedi cael ei dynnu o 
gynigion diweddaraf Horizon ac nid yw 

Tynnu pob cyfeiriad 
at “4,000 o weithwyr 
ar y safle” o’r CCA.  

Derby
n 

Cyf 17 
(Newid 
Pendant) 
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CSYM wedi darparu unrhyw dystiolaeth i 
gyfiawnhau'r swm hwn o gyfleusterau 
llety i weithwyr adeiladu ar y prif safle. 
Mae Land and Lakes yn gwrthwynebu i'r 
cyfeiriadau niferus drwy’r CCA Drafft at 
roi llety i 4,000 o weithwyr yn mewn llety 
dros dro ar y safle am y rhesymau 
canlynol: 
 

(i) Yn gyntaf, does dim 
cyfiawnhad dros lefel y llety a 
nodir ac nid oes unrhyw 
dystiolaeth yn sail iddo yn 
unrhyw un o'r papurau pwnc 
sy’n sail i’r gwaith o baratoi’r 
CCA. Mae’r cyfeiriad at “hyd 
at 4,000 o weithwyr adeiladu” 
wedi dod gan Horizon fel rhan 
o’i ymgynghoriad PAC3. Nid 
yw’r dystiolaeth a baratowyd 
gan Horizon i gefnogi’r safle 
hwn wedi cael ei asesu’n 
drylwyr na’i archwilio’n 
annibynnol eto;  

 
(ii) Er bod y CDLlC yn cydnabod 

y bydd “rhywfaint” o lety 
gweithwyr dros dro yn cael ei 
ddarparu ar y safle, mae 
angen i lefel y ddarpariaeth ar 
gyfer y cynllun gael ei gefnogi 
gan lefel briodol o 
gyfleusterau cymunedol, yn 
ogystal â dangos bod yr 
effaith ar drafnidiaeth (gan 
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gynnwys parcio a mynediad i 
weithwyr) yn dderbyniol. Felly 
dylai'r CCA ddarparu 
canllawiau atodol ynglŷn â 
pha wybodaeth y dylid ei 
chynnwys fel rhan o unrhyw 
gais am ganiatâd cynllunio 
neu Orchymyn Cydsyniad 
Datblygu i roi’r gofynion hyn 
ar waith yn hytrach na dod i 
farn ar sail lefel y llety i 
weithwyr dros dro fydd yn 
cael ei ddarparu ar y safle;  

 

(iii) Yn ôl Polisi PS9 (5) y CDLlC, 
mae’n ofynnol bod cynigion 
yn rhan o strategaeth llety 
gweithwyr adeiladu cadarn 
sy’n ymwneud â strategaeth 
ofodol y cynllun ac unrhyw 
bolisïau perthnasol yn y 
cynllun, gan gynnwys Polisi 
PS10. Yn fwy na hynny, mae 
EA10a yn y CCA yn ei 
gwneud yn ofynnol bod 
hyrwyddwr y prosiect yn 
paratoi Strategaeth Llety ar 
gyfer Gweithwyr Adeiladu na 
fyddent yn byw gartref. Bydd 
maint y llety gweithwyr dros 
dro ar y safle yn cael ei bennu 
drwy baratoi’r ddogfen hon ac 
asesu effeithiau cysylltiedig y 
strategaeth. Felly, y mae 
braidd yn gynnar i’r CCA fod 
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yn cyfeirio at faint y llety 
gweithwyr dros dro ar y safle 
cyn bod Strategaeth o'r fath 
wedi cael ei chreu.  

 

21 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

Diffiniad 
‘Gogledd Ynys 
Môn’ a 
‘Gweddill Ynys 
Môn’. 

Gwrthwyn
ebu 

Er gwaethaf yr hierarchaeth aneddiadau 
hon (yn PS10 y CDLlC), mae Pennod 5 y 
CCA Drafft yn cyflwyno canllawiau 
newydd ar leoli, sy’n nodi dwy ardal 
ddaearyddol: Gogledd Ynys Môn a 
Gweddill Ynys Môn, sy’n cael ei dangos 
yn ffigur 5.1 y ddogfen. 
 
Ni chaiff ardaloedd Gogledd Ynys Môn a 
Gweddill Ynys Môn eu nodi yn y CDLlC. 
Yn hytrach, mae ardaloedd Amlwch, 
Llangefni a Chaergybi yn cael eu nodi fel 
y prif ganolfannau trefol, a phob un â’r un 
statws polisi. Mae’r canllawiau sydd 
wedi'u cynnwys yn y CCA Drafft yn mynd 
ati i geisio newid statws yr aneddiadau 
hyn drwy nodi Gogledd Ynys Môn (sef lle 
mae Amlwch) fel ardal lle bydd yr effaith 
a'r camau lliniaru waethaf ac y ceir y 
buddiannau gorau o brosiect Wylfa 
Newydd. 
 
Roedd yr hierarchaeth aneddiadau yn y 
CDLlC yn amodol ar graffu cyhoeddus 
ac archwiliad annibynnol. Mae Land and 
Lakes yn gwrthwynebu i ddiffiniad y 
ddwy ardal ddaearyddol benodol 
oherwydd nid yw’r canllawiau hyn ar leoli 
yn ymwneud mewn unrhyw ffordd â 
“bachyn” polisi yn y CDLlC. Caiff hyn ei 

Tynnu’r diffiniad ar 
gyfer ‘Gogledd Ynys 
Môn’ a ‘Gweddill 
Ynys Môn’ a 
chydymffurfio â 
hierarchaeth 
aneddiadau’r CDLlC 
(Polisi PS10).  

Gwrth
od 

Mae’r 
hierarchaeth 
aneddiadau 
yn berthnasol 
i'r CDLlC 
cyfan, gan 
gynnwys yr 
ardaloedd a 
nodir ym 
Mhennod 5.  
Mae’r CCA 
hwn yn 
ystyried 
effeithiau 
prosiect 
Wylfa 
Newydd, 
sydd wedi’u 
crynhoi yng 
Ngogledd 
Ynys Môn. 
Mae’r ardal 
honno wedi 
cael ei nodi 
er mwyn 
caniatáu i 
ganllawiau 
penodol a 
pherthnasol 
gael eu 
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adlewyrchu yn Nhabl A1 Atodiad A y 
CCA Drafft, sy’n nodi'r cysylltiadau polisi 
allweddol rhwng yr Egwyddorion 
Arweiniol yn y CCA Drafft a’r polisi 
cynllunio sydd wedi'i fabwysiadu yn y 
CDLlC. Nid yw’r tabl ond yn darparu 
cysylltiadau polisi ar gyfer Egwyddorion 
Arweiniol EA1 a EA26 ac nid yw’n 
cynnwys Egwyddorion Arweiniol EA27 - 
EA36 (sydd i gyd yn ymwneud â 
chanllawiau ar leoli’r CCA Drafft). Rydym 
yn deall na fwriedir i’r rhestr yn Nhabl A.1 
fod yn rhestr gynhwysfawr i’r holl bolisïau 
a allai fod yn berthnasol i’r CCA. Fodd 
bynnag, mae’r ffaith nad yw’n cynnwys 
unrhyw gyfeiriad at y polisi ar leoli yn peri 
pryder ac yn dangos bod y Cyngor wedi 
methu asesu'r cysylltiadau rhwng y CCA 
Drafft a'r CDLlC yn hyn o beth. Fel y 
trafodwyd yn adran 1 uchod, mae dull o’r 
fath yn mynd yn groes i’r canllawiau a 
nodir ym mharagraff 2.2.3 Polisi 
Cynllunio Cymru. 
 
Mae paragraff 5.1.10 y CCA Drafft yn 
cadarnhau bod ardal Gogledd Ynys Môn 
wedi’i diffinio drwy gyfeirio at ddiffiniad 
Horizon ei hun o'r ardal mewn perthynas 
â’i gynnig i ddarparu llety i hyd at 4,000 o 
weithwyr adeiladu ar brif safle Wylfa 
Newydd. Fel y trafodwyd uchod, mae 
maint y llety i weithwyr ar y safle yn 
amodol ar gael ei asesu yn erbyn 
polisïau’r CDLlC ac archwiliad 
annibynnol. Dylid darparu canllawiau 

pennu ar 
gyfer yr ardal 
lle bydd y 
rhan fwyaf o’r 
gwaith yn 
digwydd.  
Nid yw’r CCA 
yn newid 
statws yr 
aneddiadau 
ond yn 
hytrach yn 
caniatáu i 
gyngor ac 
arweiniad 
gael eu 
darparu ar 
lefel ardal 
benodol – 
mae hyn yn 
un o 
ddibenion y 
CCA ac nid 
yw CSYM yn 
derbyn bod 
hyn yn 
gwrthdaro â'r 
CDLlC.  
Mae Polisi 
PS9 
(paragraff 13) 
y CDLlC yn 
nodi bod 
rhaid 
cydnabod y 
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atodol ynglŷn â sut dylai polisïau’r CDLlC 
gael eu defnyddio yw swyddogaeth y 
CCA Drafft, nid cyflwyno canllawiau 
gwrthdrawiadol newydd er mwyn 
paratoi’r ffordd ar gyfer cynigion Horizon. 
 

baich a’r 
aflonyddu y 
mae’r 
gymuned yn 
eu hwynebu 
o ganlyniad i 
ddatblygiad 
Wylfa 
Newydd. 
Mae nodi 
ardal 
Gogledd 
Ynys Môn, er 
ei fod yn 
adlewyrchu 
cynnig gan 
Horizon, wedi 
cael ei 
ystyried a’i 
ddatblygu 
gan CSYM er 
mwyn helpu i 
roi arweiniad 
i ymgeiswyr 
ar sut mae 
adnabod ac 
asesu’r 
effeithiau ar y 
cymunedau 
perthnasol yn 
unol â'r 
gofyniad 
polisi hwnnw. 
Mae’r 
effeithiau 



27 
 

hynny’n 
ymwneud â 
phob agwedd 
ar y prosiect, 
nid y llety 
gweithwyr 
adeiladu yn 
unig. Credir y 
dylid ystyried 
nifer o'r 
effeithiau ar 
ardaloedd 
Gogledd 
Ynys Môn ar 
y sail ofodol 
honno o 
ganlyniad i'r 
posibilrwydd 
y bydd yr 
effeithiau 
wedi’u 
crynhoi yn yr 
ardal honno 
ac y byddant 
yn cael eu 
tanamcangyfr
if os cânt eu 
hasesu ar 
sail ‘Ynys-
gyfan’ yn 
unig. 

22 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 

Canllawiau ar 
Leoli – 
‘Ardaloedd 

Gwrthwyn
ebu.  

Mae’r canllawiau ar leoli yn y CCA Drafft 
ar gyfer pob un o’r “Ardaloedd Chwilio” 
yn nodi lleoliadau posibl ar gyfer darparu 
tai parhaol i’w defnyddio fel llety 

Tynnu'r cyfeiriadau 
at ddefnyddio 
safleoedd tai sydd 
wedi’u dyrannu neu 

Gwrth
od 

Mae hyn yn 
gyson â 
safbwynt y 
CDLlC sy’n 
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Lakes) 
[002] 

Chwilio’ (Pob 
Un).  

gweithwyr adeiladu dros dro. Ar gyfer 
pob un o'r Ardaloedd Chwilio hyn, fe 
nodir dyraniadau tai heb ganiatâd 
cynllunio. 
 
Goblygiadau darparu llety gweithwyr 
adeiladu dros dro ar safleoedd tai sydd 
wedi’u dyrannu yn y lle cyntaf yw y bydd 
y safleoedd hyn yn cael eu rhwystro rhag 
eu defnyddio at eu prif ddiben, sef 
darparu tai confensiynol a fforddiadwy i 
ddiwallu anghenion tai’r Cyngor. Cafodd 
y gofyniad tai uchod ei bennu ar gyfer y 
cyfnod rhwng 2011 a 2026, ac felly 
roedd disgwyl y byddai tai confensiynol a 
fforddiadwy’n cael eu darparu ar 
safleoedd sydd wedi’u dyrannu erbyn 
diwedd cyfnod y cynllun. Gan ystyried 
rhaglen prosiect Wylfa Newydd ac mai 
2018 yw hi ar hyn o bryd, os bydd y 
dyraniadau tai yn cael eu defnyddio ar 
gyfer llety gweithwyr adeiladu dros dro, 
bydd hyn yn rhwystro tai confensiynol a 
fforddiadwy rhag cael eu darparu ar y 
safleoedd hynny yn ystod cyfnod y 
Cynllun (a fydd yn dod i ben yn 2026). 
 

eu cydsynio fel llety 
gweithwyr adeiladu 
yn y lle cyntaf.  

nodi 
safleoedd 
sydd wedi’u 
dyrannu ar 
gyfer Tai. 

23 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

Arfarniad o 
Gynaliadwyedd 
(AG) ac 
Asesiad 
Amgylcheddol 
Strategol 
(AAS).  

Gwrthwyn
ebu.  

Nid yw Land and Lakes wedi gweld 
copïau o'r Cais Sgrinio a'r ymatebion gan 
CSYM a Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n 
pennu nad oes angen AAS ar y CCA 
Drafft. Yn anffodus, nid yw’r rhain wedi’u 
cynnwys ar wefan yr Ymgynghoriad. 
Rhaid i Land and Lakes ddal ei safbwynt 
yn ôl gan ei fod yn aros i weld 

Nid yw Land & 
Lakes yn cytuno nad 
oes angen AAS 
mewn perthynas â’r 
CCA Drafft. Gofyn 
am safle’r Farn 
Sgrinio ac ymateb 

Gwrth
od 

Bydd CSYM 
yn rhannu 
Barn Sgrinio 
AG/aaSac 
ymateb 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru â How 
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dogfennau'r Cais Sgrinio, ond mewn 
unrhyw achos, mae’n gwrthwynebu’r dull 
hwn am y rhesymau canlynol: 
 

(i) Mae'r polisïau cynllunio sydd 
wedi’u cynnwys yn y CDLlC 
yn gyfredol ac yn cynnwys 
polisïau manwl mewn 
perthynas â phrosiect Wylfa 
Newydd. Ar yr adeg y cafodd 
y CCA gwreiddiol ei baratoi 
yn 2014, roedd y polisïau yn y 
Cynllun Datblygu wedi 
dyddio’n sylweddol ac nid 
oeddent yn cynnwys y 
polisïau manwl sydd wedi'u 
cynnwys yn y CDLlC mewn 
perthynas â phrosiect Wylfa 
Newydd. Felly, rhaid i’r 
agwedd tuag at y CCA Drafft 
fod yn hanfodol wahanol 
oherwydd y mae ei angen i 
ategu’r polisi sydd wedi’i 
fabwysiadu yn y CDLlC, ond 
nad oedd ar waith pan gafodd 
yr AG gwreiddiol ei gynnal;  

 
(ii) Mae newid agwedd amlwg 

rhwng y CCA Gwreiddiol a'r 
CCA Drafft. Roedd y CCA 
gwreiddiol yn seiliedig ar 
“Ddull Trioedd” y Cyngor ar 
gyfer llety gweithwyr 
adeiladu dros dro, fel y 

Cyfoeth Naturiol 
Cymru.  

Planning (ar 
ran Land & 
Lakes) os 
bydd cais 
ysgrifenedig 
yn cael ei 
wneud. 
 
Bydd ffolder 
yn cynnwys 
copi caled o’r 
holl sylwasau 
a gafwyd 
hefyd ar gael 
yn Llyfrgell 
Gorchymyn 
Cydsyniad 
Datblygu 
CSYM yng 
Nghanolfan 
Fusnes Môn, 
Llangefni. 
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nodwyd yn Natganiad 
Safle'r Cyngor. Roedd y 
CCA Gwreiddiol yn ceisio 
lleihau'r llety gweithwyr 
dros dro ar y safle i'r 
graddau mwyaf posibl, ond 
mae'r CCA Drafft yn ceisio 
gwneud y mwyaf o lety o’r 
fath. O ganlyniad i’r newid 
strategaeth yma, mae’n 
bosibl y gellir wynebu 
effeithiau economaidd, 
cymdeithasol ac 
amgylcheddol gwahanol, a 
fyddai’n effeithio ar 
ganlyniadau'r AG. Caiff hyn 
ei gydnabod gan y Cyngor 
drwy gyflwyno ardal 
ddaearyddol Gogledd Ynys 
Môn. Felly, dylai AG wedi'i 
ddiweddaru fod wedi cael 
ei gynnal. Nodir bod AG 
wedi cael ei gynnal ar gyfer 
y CDLlC, fodd bynnag, fel y 
nodir uchod mae’r CCA 
Drafft yn ceisio cyflwyno 
canllawiau sydd naill ai’n 
newydd neu’n gwrth-
ddweud y polisïau a 
fabwysiadwyd yn y CDLlC. 
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(iii) Nodir nad oedd yr AG a 
gafodd ei baratoi mewn 
perthynas â CCA 2014 yn 
rhoi fawr o sylw i opsiynau 
gwahanol oherwydd bod 
prosiect niwclear Wylfa 
Newydd yn ystod y camau 
cynnar ar y pryd. Mae 
paragraff 5.2.1 AG 2014 yn 
nodi “drwy gynnal AG o CCA 
GNN Wylfa, mae ystyriaeth 
wedi cael ei rhoi i opsiynau 
amgen posibl. Gan ystyried y 
ffaith bod y cynigion datblygu 
mewn perthynas â phrosiect 
GNN Wylfa yn ystod ei 
gamau cynnar, mae un 
opsiwn amgen ‘rhesymol’ ar 
gyfer CCA GNN Wylfa wedi 
cael ei nodi a’i arfarnu, sef 
‘Gwneud Dim’. O ystyried bod 
y prosiect bellach wedi symud 
yn ei flaen a bod manylion fel 
llety gweithwyr dros dro wedi 
cael eu nodi yn nrafft 
presennol y CCA, mae’n 
amlwg y dylid dychwelyd at y 
mater ynghylch opsiynau 
amgen.  
 

 
 

24 How 
Planning 
(ar ran 

 EA5 – 
Twristiaeth  

 

Gwrthwyn
ebu 

Mae EA5 yn amlinellu’r angen am 
asesiadau manwl o’r effeithiau 
posibl sy’n gysylltiedig â'r prosiect a 

YCHWANEGU 
brawddeg 
ychwanegol ar ôl y 

Gwrth
od 

Mae'r effaith 
ar y sector 
twristiaeth 
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Land & 
Lakes) 
[002] 

datblygiadau cysylltiedig mewn 
perthynas â thwristiaeth.  
 
Dylid cynnwys maen prawf 
ychwanegol yn unol â pharagraff 
6.3.17 y CDLlC sydd â’r bwriad o 
sicrhau bod cynigion ar gyfer llety 
gweithwyr adeiladu yn cael cyn 
lleied o effaith â phosibl ar y sector 
twristiaeth, yn enwedig ar y 
cyfleusterau sy’n bodoli eisoes.  

 

rhestr gyntaf o 
feini prawf:  
“Dylai cynigion ar 
gyfer llety 
gweithwyr 
adeiladu ddod law 
yn llaw ag asesiad 
manwl sy’n 
ystyried yr 
effeithiau ar y 
sector twristiaeth, 
gan gynnwys 
cyfleusterau 
twristiaeth sy’n 
bodoli eisoes.”  
 

 

(gan 
gynnwys 
cyfleusterau 
twristiaeth) 
wedi’i 
chynnwys yn 
EA5. 

25 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA6 – 
Cynnal a 
Chyfoethogi 
Cyfleusterau 
a 
Gwasanaeth
au 
Cymunedol  

 

Gwrthwyn
ebu 

Mae EA6 yn nodi cyfleusterau a 
gwasanaethau cymunedol y mae’n rhaid 
eu sicrhau er mwyn cefnogi datblygiad, 
gan gynnwys addysg, gofal iechyd, 
cyfathrebiadau TG/band eang, 
cyfleusterau hamdden a gwasanaethau 
brys.  
 
Dylai’r rhestr hon hefyd gynnwys 
cyfleusterau chwaraeon a siopau, yn 
unol â PS9 (maen prawf 10) y CDLlC.  

 

 YCHWANEGU:  
“Rhaid i hyrwyddwr 
Prosiect Wylfa Newydd 
sicrhau bod 
gwasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol, 
gan gynnwys 
cyfleusterau addysg, 
gofal iechyd, 
cyfathrebiadau TG/band 
eang, cyfleusterau 
hamdden a chwaraeon, 
siopau a gwasanaethau 
brys, yn barod ar gyfer 
cyfnodau adeiladu a 
gweithredu’r prosiect a’i 
ddatblygiadau cysylltiedig 
a pherthynol”  
 

 

Derby
n 

Cyf 18 
(Newid 
Pendant) 
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26 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA9a – 
Cynnal a 
Chreu 
Cymunedau 
Cydlynol  

 

Gwrthwyn
ebu 

Mae EA9a yn pennu disgwyliadau o ran 
sut dylai hyrwyddwr y prosiect ystyried 
potensial y prosiect a’r datblygiadau 
cysylltiedig, a sut bydd hynny’n effeithio 
ar gydlyniant cymunedol, diogelwch ac 
anghydraddoldeb cymdeithasol.  
 
Dylid cryfhau’r geiriad yn yr Egwyddor 
Arweiniol hon er mwyn sicrhau bod y 
cynigion yn bodloni’r disgwyliadau hyn. 

 

 “Mae’r Cyngor Sir 
yn disgwyl y 
bBydd yr holl 
gynigion wedi’u 
seilio ar asesiad o 
effeithiau 
diwylliannol-
gymdeithasol ac 
ar ymgynghori â 
chymunedau yn 
Ynys Môn, ac y 
byddant fe 
fyddant:”  

 

Gwrth
od 

Diben y CCA 
yw rhoi 
cyngor ac 
arweiniad 
pellach ar roi 
polisïau’r 
CDLlC yn 
unig ar waith. 
Byddai'r 
newid a 
awgrymir yn 
cyflwyno 
meini prawf 
newydd ac 
felly’n mynd y 
tu hwnt i 
gwmpas y 
CCA. 

27 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA9b – 
Cynnal a 
Chreu 
Cymunedau 
Cydlynol – 
Llety Dros 
Dro Arddull 
Campws ar 
gyfer 
Gweithwyr 
Adeiladu  

 

Gwrthwyn
ebu 

Mae EA9b yn nodi bod rhaid i'r cynigion 
ar gyfer llety arddull campws dros dro ar 
gyfer gweithwyr adeiladu fod wedi’u lleoli 
yn unol â’r dull dilyniannol a nodwyd ym 
Mholisi PS10 y CDLlC.  
 
Caiff y cyfeiriad at y dull dilyniannol hwn 
ei gefnogi, fodd bynnag, fe ddylid ei 
gryfhau er mwyn adlewyrchu’r geiriad yn 
PS10 sy’n cyfeirio at angen y mae modd 
ei brofi yn ogystal â lleoliad.  
Hefyd, dylid cryfhau'r geiriad i sicrhau y 
glynir wrth yr ystyriaethau arfaethedig.   

 

 DILEU:  
“Mae’n rhaid i hyrwyddwr 
prosiect Wylfa Newydd 
sicrhau bod cynigion ar 
gyfer llety arddull 
campws ar gyfer 
gweithwyr adeiladu yn 
cael eu lleoli yn unol â’r 
dull dilyniannol o 
weithredu sydd wedi’i 
nodi ym Mholisi PS10 y 
CDLlC er mwyn lliniaru 
effeithiau ar gymunedau 
presennol yr Ynys a 
hyrwyddo cymunedau 
cynaliadwy a chydlynol.”  
 

Gwrth
od 

Diben y CCA 
yw rhoi 
cyngor ac 
arweiniad 
pellach ar roi 
polisïau’r 
CDLlC yn 
unig ar waith. 
Byddai'r 
newid a 
awgrymir yn 
cyflwyno 
meini prawf 
newydd ac 
felly’n mynd y 
tu hwnt i 
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DISODLI GYDA:  
“Er mwyn lliniaru’r 
effeithiau ar gymunedau 
sy’n bodoli eisoes a 
hyrwyddo cymunedau 
cydlynus a chynaliadwy, 
rhaid i hyrwyddwr 
prosiect Wylfa Newydd 
ddangos yn y lle cyntaf 
bod y cynigion ar gyfer 
llety arddull campws ar 
gyfer gweithwyr adeiladu 
yn bodloni galw y mae 
modd ei brofi am lety 
dros dro ar gyfer 
gweithwyr adeiladu na 
ellir ei ddiwallu drwy lety 
preswyl presennol, 
ailddefnyddio adeiladau, 
neu ddarparu adeiladau 
parhaol newydd y byddai 
modd eu haddasu at 
ddefnydd parhaol ar ôl i’r 
gweithwyr adeiladu eu 
defnyddio.  
Ar ôl profi’r galw hwn, 
rhaid i'r cynnig gael ei 
leoli ar safle Prosiect 
Wylfa Newydd, neu ar 
safle gerllaw neu sydd 
wedi’i gysylltu’n dda â ffin 
datblygu Caergybi, 
Amlwch, Llangefni, 
Gaerwen neu’r Fali, ac 
sy’n agos at y prif 

gwmpas y 
CCA. 
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rwydwaith priffyrdd, lle 
mae modd darparu 
mynediad digonol heb 
gael effaith niweidiol 
sylweddol ar nodweddion 
na phriodweddau’r 
dirwedd. Rhaid iddo 
hefyd ystyried y polisi 
sy’n cael ei ffafrio mewn 
perthynas â defnyddio tir 
sydd wedi'i ddatblygu’n 
barod.  
 
DIWYGIO: 
“Ni ddylai campysau o'r 
fath gael Rhaid i 
gampysau o'r fath beidio 
â chael eu lleoli fel eu 
bod yn creu cymunedau 
ynysig, anghynaladwy, 
dros dro, nad ydynt yn 
integreiddio â 
gwasanaethau, 
cyfleusterau a 
chymunedau sy’n 
bodoli’n barod.”  
“Yn ogystal â’r dull 
gweithredu cyffredinol ar 
gyfer yr holl gynigion 
sydd wedi’u nodi yn EA 
9a, wrth ymateb i 
gynigion am lety dros dro 
arddull campws, rhaid i'r 
bydd y Cyngor Sir yn 



36 
 

ystyried yn benodol sut 
bydd cynigion yn.” 
 
 
 
 
 

 

28 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA10a – Tai 
Parhaol  

 

Gwrthwyn
ebu 

Rydyn ni’n cefnogi y dylid lleoli tai 
newydd parhaol a gynigir fel llety 
gweithwyr adeiladu dros dro yn unol â’r 
hierarchaeth aneddiadau a’r strategaeth 
ofodol, fel y nodir yn y CDLlC ym Mholisi 
PS17, gan ganolbwyntio ar 
ddatblygiadau newydd yng Nghaergybi, 
Llangefni ac Amlwch.  
 
Nid yw’r CDLlC yn ystyried gweithwyr 
adeiladu wrth gyfrifo gofynion a 
dyraniadau tai. Felly dylai EA10a nodi 
bod angen i weithwyr adeiladu fodloni'r 
gofynion llety mewn ffordd sy’n sicrhau’r 
effaith leiaf bosibl ar y farchnad dai leol, 
yn unol â PS9 y CDLlC.  
 
Mae’r ystyriaethau o ran defnydd tymor 
hir yn wan yn EA10a ac fe ddylai'r 
geiriad fod yn gryfach yn unol â PS9 y 
CDLlC.  

YCHWANEGU:  
“Rhaid i’r cynigion ar 
gyfer tai parhaol i roi 
llety i weithwyr 
adeiladu dros dro 
ddiwallu anghenion 
gweithwyr adeiladu o 
ran llety mewn ffordd 
sy’n lleihau’r effaith 
ar y farchnad dai 
leol, gan gynnwys 
gallu’r bobl hynny ar 
incwm isel i gael 
mynediad i’r sector 
rhentu preifat, tai 
fforddiadwy a 
gwasanaethau tai 
eraill, yn ogystal â 
pheidio ag achosi 
effeithiau 
economaidd (gan 
gynnwys y sector 
twristiaeth), 
cymdeithasol, 
ieithyddol neu 
amgylcheddol 
niweidiol sy’n 
annerbyniol.”  

Gwrth
od 

Mae 
amcanestyni
adau tai’r 
CDLlC yn 
cynnwys 
Gweithwyr 
Adeiladu 
Wylfa 
Newydd. 
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DILEU:  
“Pan fo’n briodol, 
bydd y Cyngor Sir yn 
disgwyl i gynigion 
gynnwys ystyriaeth 
amlwg i effeithiau 
hirdymor, a 
chynigion ar gyfer 
darparu buddion 
hirdymor ar ôl i’r 
prosiect ddod i ben, 
a hynny yn ystod y 
camau cynllunio 
cynharaf.”  
DISODLI GYDA:  
“Lle bo cynigion ar 
gyfer cyfnod dros 
dro, rhaid i fanylion y 
cynnig a'r broses o 
ddewis safle fod yn 
seiliedig ar ystyriaeth 
o ddefnydd etifeddol, 
er mwyn sicrhau 
buddsoddiad mewn 
elfennau fel 
seilwaith, adeiladau, 
gweithfeydd ecolegol 
a thirwedd yn esgor 
ar fuddion hirdymor.  
 

29 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 

EA10b – Llety 
Dros Dro 
Arddull 
Campws ar 
gyfer 

Gwrthwyn
ebu 

Rydym yn cefnogi cynnwys y dull 
dilyniannol ond dylai hyn gael ei gryfhau 
er mwyn adlewyrchu'r geiriad yn PS10 
yn well (yn unol â’r geiriad arfaethedig ar 
gyfer EA9b).  

DILEU:  
“Mae’n rhaid i 
gynigion am lety 
dros dro arddull 
campws ar gyfer 

Derby
n 

Cyf 8 + Cyf 
12 (Newid 
Pendant) 
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Lakes) 
[002] 

Gweithwyr 
Adeiladu  
 

Rydyn ni’n gwrthwynebu’n gryf i'r rhan o 
EA10b sy’n nodi:  
 
“Dylid ystyried y Campws llety i weithwyr 
ar y safle fel y dewis sy’n cael ei ffafrio i 
ddarparu llety i’r rhan fwyaf o’r gweithwyr 
adeiladu. Bydd rhaid cael cyfiawnhad 
cadarn ar sail resymegol dros beidio â 
gwneud y defnydd gorau o'r Campws 
hwn er mwyn ffafrio mathau eraill o lety”  
 
Mae’r datganiad hwn yn anwybyddu'r 
dull dilyniannol ac yn gwrthdaro â'r CCA 
presennol a’r Datganiad o Safle Llety’r 
Gweithwyr Adeiladu a oedd yn cyflwyno 
opsiwn sy’n cael ei ffafrio ar gyfer rhoi 
llety i 1/3 o’r gweithwyr mewn llety wedi'i 
adeiladu’n bwrpasol (lleiafswm ar y 
safle er mwyn bodloni gofynion 
gweithredol, ond y rhan fwyaf oddi ar y 
safle).  
 
Mae hefyd yn gwrthdaro â'r CDLlC sy’n 
datgan bod “Darparu rhywfaint o lety 
modiwlaidd mewn adeiladau dros dro ar 
safle Wylfa Newydd, ar yr amod ei fod yn 
cael ei gefnogi gan lefel briodol o 
gyfleusterau cymunedol a bod modd 
dangos bod yr effaith ar drafnidiaeth 
(gan gynnwys parcio a mynediad i 
weithwyr) yn dderbyniol.  
Nid yw’r datganiad yn rhoi unrhyw 
ystyriaeth i’r effeithiau ar gyfleusterau 
cymunedol a thrafnidiaeth.  

gweithwyr adeiladu 
gydweddu â’r dull 
dilyniannol o 
weithredu o ran y 
lleoliadau datblygu 
sy’n cael eu ffafrio a 
darpariaethau eraill 
ym Mholisïau PS9 a 
PS10 y CDLlC. 
Rhaid i’r llety arddull 
campws gael ei leoli 
ar safle Wylfa 
Newydd, neu ar 
safle gerllaw neu 
sydd wedi’i gysylltu’n 
dda â ffin datblygu 
Caergybi, Amlwch, 
Llangefni, Gaerwen 
neu’r Fali, ac sy’n 
agos at y prif 
rwydwaith priffyrdd, 
lle mae modd 
darparu mynediad 
digonol heb gael 
effaith niweidiol 
sylweddol ar 
nodweddion na 
phriodweddau’r 
dirwedd. Hefyd, 
rhaid i’r cynnig 
ystyried y ffaith fod y 
polisi’n ffafrio 
defnyddio tir sydd 
wedi’i ddatblygu’n 
barod. Dylai 
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cyfiawnhad cadarn o 
angen gefnogi 
cynigion. Dylai hyn 
ddangos nad oes 
modd diwallu’r 
angen mewn man 
arall yn y farchnad 
dai, na drwy 
adeiladau newydd 
parhaol i’w lleoli yn 
unol â strategaeth 
ofodol y CDLlC ac a 
fyddai’n cael eu 
defnyddio dros dro 
fel llety i weithwyr 
adeiladu.”  
 
DISODLI GYDA:  
“Rhaid i hyrwyddwr 
prosiect Wylfa 
Newydd ddangos yn 
y lle cyntaf bod y 
cynigion ar gyfer 
llety arddull campws 
ar gyfer gweithwyr 
adeiladu yn bodloni 
galw y mae modd ei 
brofi am lety dros 
dro ar gyfer 
gweithwyr adeiladu 
na ellir ei ddiwallu 
drwy lety preswyl 
presennol, 
ailddefnyddio 
adeiladau, neu 
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ddarparu adeiladau 
parhaol newydd y 
byddai modd eu 
haddasu at ddefnydd 
parhaol ar ôl i’r 
gweithwyr adeiladu 
eu defnyddio.  
Ar ôl profi’r galw 
hwn, rhaid i'r cynnig 
gael ei leoli ar safle 
Prosiect Wylfa 
Newydd, neu ar 
safle gerllaw neu 
sydd wedi’i gysylltu’n 
dda â ffin datblygu 
Caergybi, Amlwch, 
Llangefni, Gaerwen 
neu’r Fali, ac sy’n 
agos at y prif 
rwydwaith priffyrdd, 
lle mae modd 
darparu mynediad 
digonol heb gael 
effaith niweidiol 
sylweddol ar 
nodweddion na 
phriodweddau’r 
dirwedd, yn ogystal 
ag ystyried y polisi 
sy’n cael ei ffafrio 
mewn perthynas â 
defnyddio tir sydd 
wedi'i ddatblygu’n 
barod.  
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DILEU:  
“Dylid ystyried 
Campws llety i 
weithwyr ar y safle 
fel y dewis sy’n cael 
ei ffafrio i ddarparu 
llety i’r rhan fwyaf o’r 
gweithwyr adeiladu. 
Bydd rhaid cael 
cyfiawnhad cadarn 
ar sail resymegol 
dros beidio â 
gwneud y defnydd 
gorau o'r Campws 
hwn er mwyn ffafrio 
mathau eraill o lety” 

30 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA12 – Llety 
i Dwristiaid  

 

Gwrthwyn
ebu 

Mae EA12 yn nodi mesurau i sicrhau 
nad oes effeithiau niweidiol sylweddol ar 
y sector twristiaeth wrth roi llety i'r 
gweithlu adeiladu oddi cartref.  
Dylai'r geiriad gael ei addasu i 
adlewyrchu hynny yn PS9 y CCA.  

DIWYGIO:  
“Wrth ddarparu llety 
i’r gweithlu adeiladu 
oddi cartref yn y 
sector llety i 
ymwelwyr, bydd y 
Cyngor Sir yn gofyn i 
hyrwyddwr prosiect 
Wylfa Newydd 
sicrhau nad oes 
unrhyw effeithiau 
niweidiol sylweddol 
economaidd (gan 
gynnwys y sector 
twristiaeth), 
cymdeithasol, 
ieithyddol neu 
amgylcheddol 
niweidiol sy’n 

Derby
n 

Cyf 19 
(Newid 
Pendant) 
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annerbyniol ar y 
sector hwnnw, yn 
unol â Pholisïau PS9 
a PS14 y CDLlC”  

 

31 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA13a – 
Safleoedd 
Carafanau neu 
Fathau Eraill o 
Lety Newydd 
nad ydynt yn 
Barhaol ar 
gyfer Defnydd 
Preswyl Dros 
Dro  
 

Gwrthwyn
ebu 

Dylai EA13a gynnwys a nodi’r dull 
dilyniannol yn PS9 y CDLlC.  
Mae PS9 y CDLlC yn darparu rhagor o 
wybodaeth am ddelio gyda 
strwythurau dros dro, a dylid 
ychwanegu manylion y rheini at 
EA13a.  

 

YCHWANEGU 
(mewn coch):  
“Mae’n rhaid i gynnig 
ar gyfer safle 
newydd, sy’n 
cynnwys lleoli 
carafanau neu 
fathau eraill o lety 
nad ydynt yn rhai 
parhaol at ddefnydd 
preswyl dros dro gan 
weithwyr adeiladu, 
fod yn unol â’r 
strategaeth rheoli 
gweithwyr adeiladu 
sy’n ofynnol gan 
Bolisi PS9 y CDLlC. 
“Rhaid i hyrwyddwr 
prosiect Wylfa 
Newydd ddangos yn 
y lle cyntaf fod y 
cynigion ar gyfer 
llety arddull campws 
i weithwyr adeiladu 
yn bodloni galw y 
mae modd ei brofi 
am lety dros dro ar 
gyfer gweithwyr 
adeiladu na ellir ei 
ddiwallu drwy lety 

Gwrth
od 

Mae EA13 yn 
ymwneud â 
darparu a 
chael gwared 
â strwythurau 
parhaol yn 
unol â Pholisi 
TWR3 y 
CDLlC. 
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preswyl presennol, 
ailddefnyddio 
adeiladau, neu 
ddarparu adeiladau 
parhaol newydd y 
byddai modd eu 
haddasu at ddefnydd 
parhaol ar ôl i’r 
gweithwyr adeiladu 
eu defnyddio.  
Ar ôl profi’r galw 
hwn, rhaid i'r cynnig 
gael ei leoli ar safle 
Prosiect Wylfa 
Newydd, neu ar 
safle gerllaw neu 
sydd wedi’i gysylltu’n 
dda â ffin datblygu 
Caergybi, Amlwch, 
Llangefni, Gaerwen 
neu’r Fali, ac sy’n 
agos at y prif 
rwydwaith priffyrdd, 
lle mae modd 
darparu mynediad 
digonol heb gael 
effaith niweidiol 
sylweddol ar 
nodweddion na 
phriodweddau’r 
dirwedd, yn ogystal 
ag ystyried y polisi 
sy’n cael ei ffafrio 
mewn perthynas â 
defnyddio tir sydd 
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wedi'i ddatblygu’n 
barod.  
 
DILEU: 
“Dylai hyrwyddwr y 
prosiect baratoi a 
chyflwyno cynllun 
gwaith ar gyfer tynnu 
strwythurau dros dro 
ac adfer unrhyw dir a 
ddefnyddiwyd ar 
gyfer seilwaith a 
gwasanaethau 
ategol yn ôl i’w 
gyflwr blaenorol.”  
 
DISODLI GYDA:  
“Os na fydd modd 
gwneud defnydd 
etifeddol o unrhyw 
ddatblygiad dros dro, 
bydd y Cyngor yn ei 
gwneud yn ofynnol 
bod adeiladau dros 
dro yn cael eu tynnu 
i lawr; a bod y tir a 
ddefnyddiwyd yn 
cael ei adael mewn 
cyflwr addas ar ôl 
tynnu’r strwythurau 
yn unol â chynllun 
gwaith a gyflwynwyd  
i’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol ac a 
gymeradwywyd 
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ganddo; neu fod yr 
holl gyfleusterau 
gwaredu gwastraff, 
ffyrdd, mannau 
parcio a 
chyfleusterau 
draenio yn cael eu 
tynnu o’r safle’n 
barhaol a bod y tir yn 
cael ei adfer i’w 
gyflwr gwreiddiol yn 
unol â chynllun 
gwaith a gyflwynwyd 
i’r Awdurdod 
Cynllunio Lleol ac a 
gymeradwywyd 
ganddo.”  

32 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA28b – 
Llety Dros 
Dro Arddull 
Campws ar 
gyfer 
Gweithwyr 
Adeiladu ar 
Brif Safle 
Wylfa 
Newydd – 
Egwyddorion 
Datblygu 
Allweddol  

 

Gwrthwyn
ebu 

Mae EA28b yn pennu meini prawf y dylai 
cynigion llety dros dro arddull campws ar 
gyfer gweithwyr adeiladu roi sylw 
penodol iddynt.  
Mae Adran i.v. yn cyfeirio at ddarparu 
cyfleusterau i ddiwallu anghenion hyd at 
4,000 o weithwyr adeiladu ar y safle. 
Dylid dileu’r cyfeiriad at y ffigur hwn gan 
nad oes modd ei gyfiawnhau ag unrhyw 
dystiolaeth ac nid yw wedi cael ei 
archwilio’n annibynnol. Hefyd, nid yw’n 
gydnaws â’r CDLlC, lle nad oes yr un 
cyfeiriad at ffigur o 4,000.  
 
Nid yw EA28b ychwaith yn ychwanegu 
maen prawf penodol sy’n ei gwneud yn 
ofynnol bod y cynigion ddim yn cael 
effaith annerbyniol ar drafnidiaeth. Dylid 

DILEU:  
“Darparu 
cyfleusterau 
hamdden (gan 
gynnwys 
gweithgareddau 
hamdden yn yr awyr 
agored), manwerthu 
a gofal iechyd ar y 
safle er mwyn 
diwallu anghenion y 
gweithwyr adeiladu 
sy’n cael llety ar y 
prif safle. Sicrhau 
bod darpariaeth 
ddigonol ar gyfer 
anghenion hyd at 
4,000 o weithwyr 

Derby
n 

Cyf 17 + Cyf 
20 (Newid 
Pendant) 
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ychwanegu hyn yn unol â pharagraff 
6.3.20 y CDLlC.  
Hefyd, dylid cryfhau'r geiriad i sicrhau y 
glynir wrth yr ystyriaethau arfaethedig.  

adeiladu ar y safle 
mewn perthynas â 
chymdeithasu, 
arlwyo, iechyd, 
cyfathrebu, 
manwerthu, 
hamdden ac 
adloniant;”  
 
YCHWANEGU:  
"Rhaid i’r cynigion 
ddangos bod yr 
effaith ar 
drafnidiaeth (gan 
gynnwys parcio a 
mynediad i weithwyr) 
yn dderbyniol.”  
DIWYGIO:  
““y dylai cynigion 
mae’n rhaid i 
gynigion ar gyfer 
llety dros dro arddull 
campws ar gyfer 
gweithwyr adeiladu 
roi sylw penodol 
iddynt.” 
 

33 How 
Planning 
(ar ran 
Land & 
Lakes) 
[002] 

EA32 – 
Gweddill Ynys 
Môn –  
Egwyddorion 
Datblygu 
Allweddol  
 

Gwrthwyn
ebu 

Rydym yn cefnogi paragraff 5.2.26, 
sy’n nodi:  
 
“Barn y Cyngor Sir o hyd yw bod  
datblygiad arfaethedig Land and Lakes 
yn cynnig cyfle gwell i sicrhau llety i 
weithwyr adeiladu a fydd o fudd 
parhaol wedi i gyfnod adeiladu Wylfa 

DIWYGIO:  
“Barn y Cyngor Sir o 
hyd yw mai 
datblygiad 
arfaethedig Land 
and Lakes yw’r 
cynnig sy’n cael ei 
ffafrio i sicrhau llety i 

Derby
n 

Cyf 13 
(Newid 
Pendant) 
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Newydd ddod i ben, (a hynny ar ffurf 
tai, datblygiad twristiaeth o bwys, 
cyflogaeth a chyfleusterau a 
gwasanaethau cymunedol).”  
 
Fodd bynnag, dylid cryfhau’r geiriad i 
gael gwared â'r posibilrwydd y bydd 
unrhyw ddatblygiadau eraill yn cael eu 
ffafrio i'r un graddau. Dylid cynnwys y 
pwyslais hwn yn EA32 hefyd, yn 
hytrach na dim ond yn y testun ategol.  

 

weithwyr adeiladu a 
fydd o fudd parhaol 
wedi i gyfnod 
adeiladu Wylfa 
Newydd ddod i ben, 
(a hynny ar ffurf tai, 
datblygiad twristiaeth 
o bwys, cyflogaeth a 
chyfleusterau a 
gwasanaethau 
cymunedol).”  
 
Dylid cynnwys y 
datganiad hwn yn 
EA32.  

34 Arthur W 
Owen [003] 

Cyffredinol 
(mewn ymateb i 
Gwestiwn 2 y 
Ffurflen 
Ymateb) 

Gwrthwyn
ebu 

Mae’r Egwyddorion Arweiniol i weld yn 
gwyro oddi wrth y rheini sydd wedi’u 
cynnwys yn y CCA blaenorol a’r 
safbwynt o ran polisi a gymeradwywyd 
ac a fabwysiadwyd yn y CDLlC.  Mae’n 
rhaid bod y newid hwn y tu hwnt i’r 
canllawiau a roddir gan Lywodraeth 
Cymru yn y PPG, does bosib? 
 

Angen bod yn fwy 
cydnaws â'r CDLlC a 
chanllawiau Polisi 
Cynllunio Cymru.  

Gwrth
od 

Mae CSYM 
o’r farn bod y 
CCA yn 
gyson â’r 
CDLlC a 
Pholisi 
Cynllunio 
Cymru. 

35 Arthur W 
Owen [003] 

Canllawiau ar 
Leoli (mewn 
ymateb i 
Gwestiwn 3 y 
Ffurflen 
Ymateb) 

Gwrthwyn
ebu 

Na. 
Mae’r CDLlC yn rhoi cyfarwyddyd clir o 
ran lleoliad ac mae hyn yn cyflwyno 
cyfeiriad polisi newydd a fyddai’n 
tanseilio dull dilyniannol y Cyngor fel y 
mae wedi'i gynnwys yn y CDLlC. 
 

Dileu'r cyfeiriadau at 
‘Ogledd Ynys Môn’ a 
‘Gweddill Ynys Môn’.  

Gwrth
od 

Fel y nodir yn 
llinell 21 
uchod, nid 
yw’r CCA yn 
newid statws 
yr 
aneddiadau 
ond yn 
hytrach yn 
caniatáu i 
ragor o 
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gyngor ac 
arweiniad 
gael eu rhoi 
ar lefel ardal 
briodol, a 
fyddai’n 
ddefnyddiol i 
ymgeiswyr o 
ran asesu’r 
effeithiau yn 
unol â pholisi 
PS9 y 
CDLlC. 

36 Arthur W 
Owen [003] 

Canllawiau ar 
Leoli (mewn 
ymateb i 
Gwestiwn 4 y 
Ffurflen 
Ymateb) 

Gwrthwyn
ebu 

Na. 
Mae'r materion ynghylch lleoli eisoes 
wedi’u cynnwys yn y Cynllun Datblygu a 
dylai unrhyw ‘Ganllawiau’ sydd wedi’u 
cynnwys yn y CCA ddilyn y polisïau hyn 
yn gyntaf.  Os oes angen Canllawiau ar 
Leoli seiliedig ar ddefnydd tir, dylent 
ganolbwyntio ar yr ardaloedd sydd 
wedi’u nodi yn y CDLlC – Caergybi, 
Llangefni ac Amlwch. 
 

Dilyn yr hierarchaeth 
aneddiadau ar gyfer 
y Canllawiau ar 
Leoli.  

Gwrth
od 

Mae CSYM 
yn credu bod 
y CCA yn 
dilyn yr 
hierarchaeth 
aneddiadau 
yn unol â’r 
CDLlC. 

37 Arthur W 
Owen [003] 

Cyffredinol 
(mewn ymateb i 
Gwestiwn 5 y 
Ffurflen 
Ymateb). 

Gwrthwyn
ebu 

Mae’r cwestiwn yn awgrymu bod y 
Ffurflen Ymateb wedi gofyn nifer o 
gwestiynau penodol. Fodd bynnag, wrth 
edrych yn ôl ar y ffurflen, rydych chi wedi 
gofyn 7 cwestiwn i gyd – un cwestiwn 
ynglŷn â fy nealltwriaeth o'r angen am 
CCA wedi’i ddiwygio (1); un cwestiwn 
ynglŷn â’r Egwyddorion Arweiniol (2), tri 
chwestiwn ynglŷn â'r Canllawiau ar Leoli 
(3,4 a 6), un cwestiwn ynglŷn â 
chynnwys cyffredinol y CCA (5) ac un 

Mae angen mwy o 
gwestiynau ar 
gynnwys y CCA yn 
hytrach na’r 
Canllawiau ar Leoli.  

Gwrth
od 

Wedi nodi 
hyn.  
Oherwydd 
nad yw 
Gweledigaet
h ac 
Amcanion y 
CCA 2014 
wedi newid 
fawr ddim 
(heblaw am 
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cwestiwn ynglŷn â sut cefais wybod am 
yr ymgynghoriad hwn (7). Mae'r 
cwestiynau sy’n cael eu gofyn felly’n 
canolbwyntio ar y Canllawiau ar Leoli, 
sy’n ymddangos yn bwnc od i 
ganolbwyntio arno o ystyried yr 
amrywiaeth helaeth o bynciau eraill sydd 
wedi’u cynnwys yn y CCA Drafft.  
 

gynnwys y 
gair “llesiant” 
i adlewyrchu 
y Ddeddf 
Llesiant y 
dyfodol), 
roedd gofyn 
i’r cwestiynau 
ganolbwyntio 
ar y prif 
newidiadau, 
a oedd yn y 
canllawiau ar 
leoli. 
 
Nodwyd 
CSYM yn 
benodol bod 
croeso i 
sylwadau 
ysgrifenedig 
ar unrhyw 
ran o’r CCA 
ac nid yw’r 
sylwadau’n 
gyfyngedig i’r 
Ffurflen 
ymateb. 

38 Arthur W 
Owen [003] 

Cynllun Lle ar 
gyfer Gogledd 
Ynys Môn 
(mewn ymateb i 
Gwestiwn 6 y 
Ffurflen 
Ymateb). 

Gwrthwyn
ebu 

Na.  
Dim ond yn ddiweddar y cafodd y CDLlC 
ei gymeradwyo, yn dilyn ymchwiliad 
cyhoeddus hir a manwl.  O’r hyn y gallaf 
ei weld, nid yw'r CDLlC yn cyfeirio at y 
gofyniad penodol am Gynllun Lle ar gyfer 
Gogledd Ynys Môn yn seiliedig ar 

Does dim angen 
Cynllun Lle ar gyfer 
Gogledd Ynys Môn.  

Derby
n 

Wedi nodi 
hyn.  Codwyd 
y cwestiwn 
hwn yn y 
ffurflen 
ymateb CCA 
i gael barn y 
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ddatblygiad Wylfa Newydd. Fodd 
bynnag, mae’r CDLlC yn cynnwys 
‘polisïau penodol i Wylfa Newydd’, sy’n 
cyfeirio at yr hierarchaeth aneddiadau 
sydd wedi’i chymeradwyo i gyfeirio 
rhywfaint o ddatblygiadau oddi wrth 
ardaloedd gwledig, er mwyn eu 
gwarchod, ac at ardaloedd yng 
Nghaergybi, Llangefni neu Amlwch, neu 
o’u hamgylch. Os oes angen Cynllun Lle, 
dylai ganolbwyntio ar yr aneddiadau 
mwy sy’n gallu ymdopi’n well â graddfa'r 
datblygiad sydd ei angen ar Wylfa 
Newydd, a helpu i greu etifeddiaeth 
gynaliadwy ar gyfer yr Ynys ar ôl 
cwblhau’r gwaith adeiladu niwclear 
newydd. 
 

cyhoedd 
ynghylch 
potensial i 
ddatblygu 
Cynllun Lle 
ar gyfer 
Gogledd 
Ynys Môn. 

39 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalen 18 
1.3.8. 

Eglurder Mae’r term ‘hyrwyddwr y prosiect’ yn 
cynnwys Horizon ac unrhyw drydydd 
parti arall sy’n cynnig datblygiad mewn 
ymateb uniongyrchol i Brosiect Wylfa 
Newydd (er enghraifft, darparu llety i 
weithwyr adeiladu neu fathau eraill o 
ddefnydd sy’n ymwneud â chyflogaeth). 
 
A yw hyn yn gywir? A yw’r Cyngor yn 
nodi datblygwyr, ar wahân i Horizon, fel 
Hyrwyddwyr y Prosiect, ac a yw hyn yn 
rhoi rhyw ‘statws arbennig’ iddynt? 

Angen eglurhad o 
ddiffiniad ‘hyrwyddwr 
y prosiect’.  

Gwrth
od 

Mae diffiniad 
hyrwyddwr y 
prosiect wedi 
cael ei 
ddiwygio er 
eglurder a 
dim ond at 
Horizon y 
mae’n 
cyfeirio – Cyf 
1A (Newid 
pendant).  
 
Er bod 
disgwyl i 
Horizon, fel 
hyrwyddwr 
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safle Wylfa 
Newydd, 
gynnal y rhan 
fwyaf o 
unrhyw waith 
datblygu 
cysylltiedig, 
mae’n gwbl 
agored i 
unrhyw 
ymgeisydd 
arall wneud 
cais y bydd y 
CCA hwn yn 
berthnasol 
iddo. Bydd 
angen i rai 
elfennau, 
cynlluniau a 
gwasanaetha
u gael eu 
darparu gan 
hyrwyddwr y 
prosiect yn 
hytrach nag 
ymgeisydd 
trydydd parti, 
ac mae’r 
gwahaniaeth 
hwn wedi’i 
wneud yn glir 
yn y CCA 
drwyddo 
draw. 
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40 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalennau 42 
a 43 
Amcan 2 

Gwrthwyn
ebu 

Amcan 2: Sicrhau bod Prosiect Wylfa 
Newydd yn sbarduno trawsnewid yn 
economïau Ynys Môn a Gogledd Cymru 
ac yn amlhau cyfleoedd ar gyfer cyflogi 
ac uwch-sgilio pobl leol. 

 

vii. Sicrhau bod safleoedd datblygu 
cysylltiedig a pherthnasol (fel rhai at 
ddefnydd cyflogaeth, trafnidiaeth a 
logisteg) mewn lleoliadau addas i gael 
mynediad effeithiol at brif safle Wylfa 
Newydd, a hefyd yn cyd-fynd â pholisi 
cynllunio cenedlaethol perthnasol a 
strategaeth ofodol y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd er mwyn darparu defnydd 
buddiol at gyflogaeth wedi i’r prosiect 
ddod i ben; 

 

viii. Diogelu’r economi twristiaeth a 
chwilio am gyfleoedd i dyfu’r sector hwn 
drwy Brosiect Wylfa Newydd; 
 
 

Does dim cyfeiriad 
penodol at 
Etifeddiaeth yn 
unrhyw un o 
Amcanion CCA ar 
dudalen 40, ond y 
mae wedi’i gynnwys 
yn y manylion. Dylid 
cyfeirio at 
Etifeddiaeth yn 
uniongyrchol yn yr 
Amcan.  
 
Mae Etifeddiaeth 
wedi'i gynnwys yn y 
manylion. 
 
 
 
 
 
 
 
Caiff hyn ei gefnogi.  
 

Gwrth
od 

Mae CSYM 
yn fodlon y 
bydd 
Amcanion y 
CCA yn 
darparu 
etifeddiaeth 
gadarnhaol 
sy’n para. 

41 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalen 45 
Amcan 3 

Gwrthwyn
ebu 

Amcan 3: Gwneud yn siŵr bod Prosiect 
Wylfa Newydd yn sicrhau buddion 
seilwaith sylweddol a pharhaus i 
gymunedau Ynys Môn. 
 
ii. Darparu llety i weithwyr adeiladu heb i 
hynny gael effaith niweidiol ar y farchnad 
dai leol nac ar arlwy llety i dwristiaid 
Ynys Môn, a sicrhau bod y datblygiad 

Dylid cynnwys 
Etifeddiaeth yn yr 
Amcan yn ogystal ag 
yn y manylion sy’n 
dilyn er mwyn 
dangos pa mor 
bwysig yw’r 
etifeddiaeth 
gynaliadwy sy’n 

Gwrth
od 

Mae CSYM 
yn fodlon y 
bydd 
Amcanion y 
CCA yn 
darparu 
etifeddiaeth 
gadarnhaol 
sy’n para. 
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hwn yn rhoi budd parhaol ar ôl i’r cyfnod 
adeiladu ddod i ben; 
 
vii. Annog lleoli datblygiadau cysylltiedig 
a pherthnasol mewn modd sy’n helpu 
cymunedau gwledig a threfol Ynys Môn i 
fod yn gynaliadwy; 

deillio o'r prif 
Brosiect. 

42 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalen 48 
Amcan 4 

Gwrthwyn
ebu 

Amcan 4: Sicrhau bod Prosiect Wylfa 
Newydd yn cefnogi gwella ansawdd 
bywyd (gan gynnwys iechyd, tai, llesiant 
ac amwynder) preswylwyr, ymwelwyr a 
gweithwyr yn Ynys Môn yn ystod y 
cyfnod y bydd yn cael ei adeiladu a’i 
weithredu. 
 

Newid y geiriad. 
Dylai bod gofyn i 
Hyrwyddwyr y 
Prosiect a 
datblygwyr trydydd 
parti egluro’n fanwl 
sut bydd hyn yn cael 
ei gyflawni ac 
ystyried cytundebau 
Adran 106 er mwyn 
sicrhau 
cydymffurfiaeth. 
 

Gwrth
od 

Mae EA24 yn 
delio â 
Rhwymediga
ethau 
Cynllunio.  
Mae 
ymrwymo i 
Gytundeb 
Adran 106 yn 
fecanwaith i 
gyflawni’r 
amcan/ 
canlyniad.  Ni 
ddylai fod yn 
rhan o’r 
amcan 
ynddo’i hun. 

43 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalennau 87 
ac 89 
EA 9a Cynnal a 
Chreu 
Cymunedau 
Cydlynol 
 

Eglurder Mewn partneriaeth â sefydliadau 
perthnasol, rhaid i hyrwyddwr y prosiect 
bennu cyfleoedd i wella cydlyniant 
cymdeithasol a mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb cymdeithasol. Yn 
benodol, bydd y Cyngor Sir yn annog 
hyrwyddwr y prosiect i weithio ochr yn 
ochr ag ef ei hun a Chymunedau yn 
Gyntaf Môn i bennu sut bydd Prosiect 
Wylfa Newydd (ar ei ben ei hun ac ar y 
cyd â phrosiectau buddsoddi eraill yn 

Mae cyfeiriad at 
hyrwyddwr y prosiect 
yma. A yw hyn wedi’i 
dargedu at Horizon 
yn benodol fel 
hyrwyddwr y gwaith 
adeiladu niwclear 
newydd, neu a yw’r 
diffiniad yn fwy llac 
ac yn cynnwys 
‘hyrwyddwyr 

Derby
n 

Cyf 22 
(Newid 
Pendant) 
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Ynys Môn), yn gallu hwyluso adfywio yng 
nghymunedau mwyaf difreintiedig Môn, 
drwy ddarparu ym meysydd tai, addysg, 
swyddi, gwasanaethau a chyfleusterau. 
 

prosiect’ eraill 
posibl? 

44 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalen 89 
EA 9b Cynnal a 
Chreu 
Cymunedau 
Cydlynus – 
Llety Dros Dro 
Arddull 
Campws ar 
gyfer 
Gweithwyr 
Adeiladu 
 

Eglurder Mae’n rhaid i hyrwyddwr prosiect Wylfa 
Newydd sicrhau bod cynigion ar gyfer 
llety arddull campws i weithwyr adeiladu 
yn cael eu lleoli yn unol â’r dull 
dilyniannol o weithredu sydd wedi’i nodi 
ym Mholisi PS10 y CDLlC er mwyn 
lliniaru’r effeithiau ar gymunedau 
presennol yr Ynys a hyrwyddo 
cymunedau cynaliadwy a chydlynol. Ni 
ddylai campysau o’r fath gael eu lleoli fel 
eu bod yn creu cymunedau ynysig, 
anghynaladwy, dros dro, nad ydynt yn 
integreiddio â gwasanaethau, 
cyfleusterau a chymunedau sy’n bodoli’n 
barod. 

Rwy’n cymryd mai 
Horizon y cyfeirir ato 
fel datblygwr 
niwclear. Fodd 
bynnag, mae'r 
geiriad i weld yn ei 
ddyrchafu i statws 
Awdurdod Cynllunio. 
Gan dderbyn y bydd 
Horizon yn 
dylanwadu ar leoliad 
unrhyw lety Arddull 
Campws, onid 
cyfrifoldeb yr 
awdurdodau 
penderfynu (yr 
Arolygiaeth 
Gynllunio / yr 
Awdurdod Cynllunio 
Lleol) yw sicrhau 
bod y dull dilyniannol 
yn cael ei ddilyn? 

Derby
n 

Cyf 23 
(Newid 
Pendant) 

45 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalen 91   
 
4.4 Llety ar 
gyfer 
Gweithwyr 
Adeiladu 
 

Gwrthwyn
ebu. 

Er cydnabod y gall fod angen ychydig o 
ddarpariaeth llety dros dro arddull 
campws ar y prif safle, gyda hyrwyddwr y 
prosiect yn awgrymu y gallai hyn fod ar 
gyfer hyd at 4,000 o weithwyr, oherwydd 
ei fod mewn man gwledig ac anghysbell, 
ac er mwyn adlewyrchu polisi cynllunio 
cenedlaethol a lleol presennol, byddai 

Angen bod yn gyson 
â PS9 a PS10 y 
CDLlC. Angen 
tystiolaeth gadarn i 
roi llety i hyd at 
4,000 o weithwyr ar 
y safle.  

Derby
n 

Cyf 17 + Cyf 
20 (Newid 
Pendant) 



55 
 

gofyn cael tystiolaeth gadarn i 
gyfiawnhau datblygiad o’r fath a dylid 
darparu cyfleusterau a gwasanaethau yn 
unol â Pholisïau canlynol y CDLlC: PS9: 
Wylfa Newydd a Datblygiadau Perthynol 
a PS10: Wylfa Newydd – Llety Dros Dro 
Arddull Campws ar gyfer Gweithwyr 
Adeiladu. 

46 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalen 99 
 
EA 10b Llety 
Dros Dro 
Arddull 
Campws ar 
gyfer 
Gweithwyr 
Adeiladu 
 

Gwrthwyn
ebu 

Mae’n rhaid i gynigion am lety dros dro 
arddull campws ar gyfer gweithwyr 
adeiladu gydweddu â’r dull dilyniannol o 
weithredu o ran y lleoliadau datblygu 
sy’n cael eu ffafrio a darpariaethau eraill 
ym Mholisïau PS9 a PS10 y CDLlC. 
Rhaid i’r llety arddull campws gael ei leoli 
ar safle Wylfa Newydd, neu ar safle 
gerllaw neu sydd wedi’i gysylltu’n dda â 
ffin datblygu Caergybi, Amlwch, 
Llangefni, Gaerwen neu’r Fali, ac sy’n 
agos at y prif rwydwaith priffyrdd, lle mae 
modd darparu mynediad digonol heb 
gael effaith niweidiol sylweddol ar 
nodweddion na phriodweddau’r dirwedd. 
Hefyd, rhaid i’r cynnig ystyried y ffaith fod 
y polisi’n ffafrio defnyddio tir sydd wedi’i 
ddatblygu’n barod. 
 
Dylid ystyried y Campws llety i weithwyr 
ar y safle fel y dewis sy’n cael ei ffafrio i 
ddarparu llety i’r rhan fwyaf o’r gweithwyr 
adeiladu. Bydd rhaid cael cyfiawnhad 
cadarn ar sail resymegol dros beidio â 
gwneud y defnydd gorau o'r Campws 
hwn er mwyn ffafrio mathau eraill o lety. 

Mae’r cyfeiriad at y 
safle Newydd yn od 
gan ystyried y polisi 
a'r geiriad ar dudalen 
91. 
Dydw i ddim yn deall 
sut, ar ôl dilyn y dull 
dilyniannol, y gallai’r 
Cyngor gynnwys y 
Campws ar safle 
Wylfa oni bai fod hyn 
yn ymwneud â'r 
ddadl dros “weithlu 
hanfodol” llai. 
 
Mae’r datganiad i 
weld yn diystyru’n 
llwyr y polisïau a’r 
datganiadau 
blaenorol o dan y 
pennawd hwn ac fe 
ddylai gael ei ddileu. 

Derby
n 

Cyf 12 
(Newid 
Pendant) 
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47 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalennau 
221 ac 222 
5.2.26 

Eglurder Mae datblygiad preswyl a hamdden 
mawr wedi derbyn caniatâd cynllunio o 
fewn ffin ddatblygu Caergybi ac yn agos 
ati, i’r de o’r Ardal Chwilio 

(Tir ym Mhenrhos, Cae Glas a 
Kingsland). Mae datblygiad arfaethedig 
Land and Lakes yn cynnwys, ymhlith 
elfennau eraill, darparu 315 o gabanau 
gwyliau ym Mhenrhos a Chae Glas a 
datblygiad preswyl o hyd at 320 o dai yn 
Kingsland. Mae’r datblygwr wedi 
hyrwyddo safleoedd Cae Glas a 
Kingsland i’w defnyddio fel llety dros dro 
i weithwyr adeiladu Wylfa Newydd. Ond, 
mae Horizon wedi tynnu’r safle hwn o’r 
rhestr o leoliadau posibl ar gyfer llety, ac 
mae bellach yn ffafrio campws o hyd at 
4,000 o welyau ar y prif safle. Barn y 
Cyngor Sir o hyd yw bod datblygiad 
arfaethedig Land and Lakes yn cynnig 
cyfle gwell i sicrhau llety i weithwyr 
adeiladu a fydd o fudd parhaol wedi i 
gyfnod adeiladu Wylfa Newydd ddod i 
ben (a hynny ar ffurf tai, datblygiad 
twristiaeth o bwys, cyflogaeth a 
chyfleusterau a gwasanaethau 
cymunedol). 

Os mai datblygiad 
arfaethedig Cae 
Glas a Kingsland 
(sydd eisoes wedi 
cael cymeradwyaeth 
cynllunio) yw'r 
opsiwn y mae’r 
Cyngor yn ei ffafrio 
ar gyfer Campws y 
Gweithwyr, dylid 
cyfeirio ato’n gynt yn 
y ddogfen fel lleoliad 
sy’n gyson â 
pholisïau’r CDLlC ar 
yn rhoi etifeddiaeth 
gynaliadwy i’r 
gymuned. 

Derby
n 

Cyf 13 
(Newid 
Pendant) 

48 Arthur W 
Owen [003] 

Tudalen 226 
 
EA 33 Caergybi 
a’r Cylch 
 

Eglurder Mae’n well gan y Cyngor Sir i hyrwyddwr 
y prosiect ddefnyddio’r cyfleoedd 
datblygu sydd wedi’u cymeradwyo yng 
Nghae Glas yn briodol i ddarparu llety i 
weithwyr adeiladu yn Ardal Chwilio 
Caergybi a’r Cylch. 
 

A ddylai hwn 
gynnwys Kingsland 
hefyd? 

Derby
n 

Cyf 24 
(Newid 
Pendant) 
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Byddai’r Cyngor Sir yn cefnogi defnyddio 
cyfleoedd datblygu preswyl parhaol sydd 
wedi’u caniatáu yn Kingsland. 

49 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru / 
Natural 
Resources 
Wales  
[004] 

Paragraff 2.1.2 Eglurder Mae paragraff 2.1.2 y CCA yn datgan 
bod “Datganiadau Polisi Cenedlaethol yn 
gosod y meini prawf i’r DU gyfan ar gyfer 
penderfynu ar geisiadau am PSAC gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae NPS EN-1 
(2011) yn ymwneud â seilwaith ynni ac 
mae NPS EN-6 yn trafod cynhyrchu pŵer 
niwclear. Gyda’i gilydd, byddant yn 
darparu'r prif fframwaith penderfynu ar 
gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio yng 
nghyswllt Wylfa Newydd.” Dylai'r CCA 
gydnabod bod yr Adran Busnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol yn dechrau ar 
y broses tuag at ddatblygu Datganiad 
Polisi Cenedlaethol newydd ar gyfer 
gorsafoedd pŵer niwclear (EN-6). 
 

Cynnwys cyfeiriad at 
y gwaith o baratoi 
Datganiad Polisi 
Cenedlaethol newyd 
ar gyfer Niwclear 
(EN-6). 

Derby
n 

Cyf 25 
(Newid 
Pendant) 

50 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru / 
Natural 
Resources 
Wales  
[004] 

Cyffredinol (yr 
adran Polisi 
Cynllunio).  

Eglurder Dylai’r CCA gydnabod, yn sgil Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, bod Llywodraeth Cymru yn cynnig 
ei bod yn adolygu Polisi Cynllunio Cymru 
(PCC). Mae ymgynghoriad yn cael ei 
gynnal ar hyn o bryd ynghylch Argraffiad 
10 y PCC.  
 

Cyfeirio at y gwaith 
paratoi / ymgynghori 
ynghylch Argraffiad 
10 y PCC 
diwygiedig.  

Derby
n 

Cyf 26 
(Newid 
Pendant) 

51 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru / 
Natural 
Resources 
Wales  
[004] 

Paragraff 1.5.8 Eglurder Mae paragraff 1.5.8 y CCA Drafft yn 
cyfeirio at “Reoliad 61(1) Rheoliadau 
Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 
2010”. Cofiwch fod Rheoliadau 
Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 
cyfun 2017 wedi disodli Rheoliadau 
Cynefinoedd 2010. Rydyn ni’n nodi mai 

Disodli’r cyfeiriadau 
at “Reoliadau 
Gwarchod 
Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 
2010” â “Rheoliadau 
Gwarchod 

Derby
n 

Cyf 27 
(Newid 
Pendant) 
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Rheoliadau 2017 y cyfeirir atynt yn yr 
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar 
gyfer y CCA drafft.  
 

Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 
2017”.  

52 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru / 
Natural 
Resources 
Wales  
[004] 

Paragraff 
4.10.2 + Papur 
Pwnc 1  

Eglurder Mae cyfeiriadau yn nogfennau’r CCA 
drafft (paragraff 4.10.2) a Phapur Pwnc 
1: Yr Amgylchedd Naturiol (paragraff 
3.2.2) at Ardal Gwarchodaeth Arbennig 
(AGA) Ynys Feurig, Ynysoedd y 
Moelrhoniaid a Bae Cemlyn. Nodwch fod 
yr AGA hon wedi cael ei hehangu, ei 
hailddosbarthu a’i hailenwi yn Ardal 
Gwarchodaeth Arbennig Môr-wenoliaid 
Ynys Môn. Hefyd, does dim cyfeiriad at 
Ardal Cadwraeth Arbennig Ymgeisiol 
Morol Gogledd Ynys Môn yn y 
dogfennau hyn. Mae angen diweddaru 
Ffigur 4.2 y CCA drafft a Ffigur 3.1 Papur 
Pwnc 1 yn unol â hyn. Fodd bynnag, 
rydym yn nodi bod cyfeiriad at Ardal 
Gwarchodaeth Arbennig Môr-wenoliaid 
Ynys Môn ac Ardal Cadwraeth Arbennig 
Ymgeisiol Morol Gogledd Ynys Môn yn 
yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a 
gynhaliwyd ar gyfer y CCA, sy’n cynnwys 
argymhellion bod y canllawiau yn y ‘Prif 
Faterion’ yn cael eu diwygio’n unol â 
hyn.  
 

Diweddaru’r CCA i 
adlewyrchu’r 
dyraniadau cywir.   

Derby
n 

Cyf 28 
(Newid 
Pendant) 

53 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru / 
Natural 
Resources 
Wales  

Paragraff 
05/01/1932 

Eglurder Mae paragraff 5.1.32 yn nodi “Mae Safle 
o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r 
Gof o fewn ffin prif safle Wylfa Newydd. 
Mae NPS EN-6 yn nodi y gallai’r cynefin 
corsiog cyfoethog hwn fod yn agored i 
effeithiau uniongyrchol a/neu 

 Derby
n 

Cyf 29 
(Newid 
Pendant) 
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[004] anuniongyrchol sy’n gysylltiedig â 
newidiadau mewn ansawdd a maint dŵr 
ond y rhagwelir y bydd digon o dir ar 
gael o fewn y safle i ddatblygu’r orsaf 
bŵer niwclear newydd heb gael effaith 
barhaol ar unrhyw ardal sydd wedi’i 
dynodi.” Nodwch, fel yr amlygwyd yn 
Adran 42 o ymgynghoriad Pŵer Niwclear 
Horizon ynghylch Tir Ychwanegol, fod 
effeithiau parhaol posibl ar SoDdGA 
Tre’r Gof.  
 

54 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru / 
Natural 
Resources 
Wales  
[004] 

Cyffredinol Eglurder Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn credu 
bod angen rhagor o eglurder yn y CCA 
ynglŷn â pha bolisïau yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd y mae’r CCA yn 
sail iddynt.  
 

Croesgyfeirio 
ymhellach â'r CDLlC.  

Gwrth
od 

Mae CSYM 
o'r farn bod 
digon o 
groesgyfeirio 
â'r CDLlC yn 
y CCA.  Os 
gall Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru 
ddarparu 
enghreifftiau 
penodol, 
byddem yn 
fodlon 
cynnwys 
rhagor o 
groesgyfeiria
dau. 

55 Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru / 
Natural 

Cyffredinol Eglurder Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn credu 
bod Egwyddorion Arweiniol a fyddai â’r 
potensial i greu effeithiau sylweddol 
tebygol. Er enghraifft, Egwyddor 
Arweiniol 15: Nod trafnidiaeth “yw 

Sicrhau bod 
diogelu’r 
amgylchedd yn cael 
ei ystyried ym mhob 
EA perthnasol.  

Derby
n 

Cyf 30 
(Newid 
Pendant) 
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Resources 
Wales  
[004] 

sicrhau’r defnydd mwyaf posibl o 
drafnidiaeth ar y môr, ac mae’n argymell 
gwella cyfleusterau’r porthladd yng 
Nghaergybi, gan gynnwys gwell capasiti 
a’r Cyfleuster Dadlwytho Morol ym mhrif 
safle Wylfa Newydd.” Posibilrwydd y 
bydd gwaith yn yr amgylchedd morol yn 
esgor ar effeithiau sylweddol. Fodd 
bynnag, rydym yn cydnabod paragraff 
1.4.3 y CCA sy’n datgan “na ellir 
defnyddio’r CCA i ffurfio polisïau newydd 
nac i ‘ddyrannu’ tir ar gyfer datblygu; ni 
ddylid ystyried bod arweiniad yn y CCA 
hyn yn gwneud hynny.” Hefyd, mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried bod 
mesurau wedi'u pennu yn yr 
Egwyddorion Arweiniol i sicrhau na cheir 
effaith niweidiol ar yr amgylchedd o 
ganlyniad i'r CCA.  
 

56 Gordon 
Warren – 
Cynghoryd
d Tref 
Amlwch 
[005] 

Papur Pwnc 5 Cefnogaet
h / 
Eglurder.  

Rheilffordd Gaerwen – Amlwch: mae 
prif ddogfen y CCA a Phapur Pwnc 5 
Trafnidiaeth yn cyfeirio at reilffordd 
Gaerwen – Amlwch. Mae Llywodraeth 
Cymru bellach yn cefnogi ailagor gorsaf 
Llangefni ac fe fyddai adfer y rheilffordd 
rhwng Rhosgoch ac Amlwch yn darparu 
trafnidiaeth effeithiol yn ystod y gwaith 
adeiladu, yn ogystal ag etifeddiaeth 
werthfawr i Ogledd Ynys Môn. Dylid 
cynnwys darpariaeth yn y CCA. 

Dylai'r CCA gyfeirio 
at ‘lein Amlwch’.  

Gwrth
od 

Er bod 
CSYM yn 
cydnabod 
potensial 
etifeddiaeth 
ailagor Lein 
Amlwch, nid 
yw’n ffurfio 
rhan o gynnig 
prosiect 
Horizon ac ni 
fydd yn 
weithredol i 
gyd-fynd ag 
amserlen 
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Horizon.  Nid 
yw’n briodol 
i’r CCA 
gynnwys 
arweiniad 
nad yw’n 
cyd-fynd â 
pholisi’r CDLl 
ar y Cyd neu 
gynnig y 
prosiect. 

57 Gordon 
Warren – 
Cynghoryd
d Tref 
Amlwch 
[005] 

Trafnidiaeth Gwrthwyn
ebu 

Trafnidiaeth: Yn ogystal â'r pwynt 
uchod, does dim digon o bwyslais ar yr 
angen i wella'r A5025 rhwng Amlwch a 
Wylfa; ac ar fynd i’r afael â'r her o atal y 
llwybr Rhosgoch – Llanfechell – Tregele 
rhag dod yn llwybr i osgoi traffig. 

Mae angen cyfeirio 
at yr A5025 rhwng 
Wylfa ac Amlwch ac 
atal llwybrau i osgoi 
traffig ar ffyrdd lleol 
eraill.  

Derby
n 

Cyf 31 
(Newid 
Pendant) 

58 Gordon 
Warren – 
Cynghoryd
d Tref 
Amlwch 
[005] 

4.4. Llety 
Gweithwyr 
Adeiladu 

Gwrthwyn
ebu 

Llety Dros Dro i weithwyr ar y safle: 
Mae’r CCA i weld yn derbyn mai dyma’r 
sefyllfa, gan fynd yn groes i safbwynt 
Partneriaeth Gogledd Ynys Môn. Dylai’r 
CCA naill ai herio'r elfen hon o gynlluniau 
Horizon neu roi mwy o bwyslais ar 
liniaru'r effaith ar gymunedau cyfagos. 

Mae angen eglurder 
mewn perthynas â 
safbwynt CSYM ar y 
Campws ar y safle. 
Mae hefyd angen 
ystyried mesurau 
lliniaru ar gyfer 
cymunedau cyfagos.  

Derby
n 

Cyf 32 
(Newid 
Pendant) 

59 Gordon 
Warren – 
Cynghoryd
d Tref 
Amlwch 
[005] 

Lliniaru Eglurder Cymdogion Agos: Mae nifer o 
gyfeiriadau at fesurau lliniaru a/neu 
ddigolledu, e.e. tt.43-45. Pwy fydd yn 
penderfynu pa fesurau neu ddigollediad 
fydd yn briodol a sut bydd y datblygwr yn 
cael ei ddal yn atebol?  
 
Cyhoeddodd Horizon Gynllun Cefnogi 
Cymdogaeth yn 2014. Mae hwn yn 
cyfeirio at y cynlluniau  

Mae angen sicrhau 
bod mesurau lliniaru 
yn cael eu darparu 
drwy amodau / 
gofynion priodol a 
bod mesurau 
monitro ar waith i 
sicrhau 
cydymffurfiaeth/cyfla
wniad.  

Gwrth
od 

Mae hyn 
eisoes wedi’i 
gynnwys yn 
EA24 y CCA. 
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lliniaru arfaethedig. Nid yw'r rhain ar gael 
eto. Mae’r cynigion o ran digolledu yn  
sylfaenol iawn. Dylai’r CCA gyfeirio at 
sicrhau bod y digollediad o leiaf yn 
gymaradwy  
â phrosiectau seilwaith cenedlaethol 
eraill e.e. Heathrow a HS2. 
 

60 Gordon 
Warren – 
Cynghoryd
d Tref 
Amlwch 
[005] 

Cynllun Lle 
(mewn ymateb i 
Gwestiwn 6 y 
Ffurflen 
Ymateb). 

Cefnogaet
h 

Mae’n hanfodol cael ‘Cynllun Lle’ ar 
gyfer Gogledd Ynys Môn. Dylai hwn gael 
ei baratoi gan gynghorau tref a 
chymuned yr ardal, drwy gydweithio i 
ymgynghori â’r cymunedau sy’n 
wynebu’r effaith fwyaf a chynrychioli eu 
buddiannau. Dylai’r gwaith hwn fynd 
rhagddo fel mater o frys. 
 

Mae angen Cynllun 
Lle ar gyfer Gogledd 
Ynys Môn er mwyn 
delio â heriau Wylfa 
Newydd.  

Derby
n 

Mae CSYM 
yn nodi y 
byddai 
Cyngor Tref 
Amlwch yn 
dymuno 
gweld 
Cynllun Lle 
wedi’i 
ddatblygu ar 
gyfer 
Gogledd 
Ynys Môn i 
ddelio â 
heriau Wylfa 
Newydd. 

61 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyffredinol  Eglurder Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn croesawu'r pwyslais ar yr 
Amgylchedd Naturiol yn y CCA fel thema 
gref yn y ddogfen drwyddi draw, fel y 
nodwyd yn y Weledigaeth – Amcan 7 ac 
yn nifer o'r Pwyntiau Arweiniol. Mae'r 
Ymddiriedolaeth hefyd yn croesawu bod 
yr hierarchaeth lliniaru’n cael ei 
mabwysiadu’n gyffredinol (paragraff 
4.1.1) er mwyn osgoi effeithiau yn y lle 
cyntaf, a gweithredu mesurau lliniaru a 

Byddai'r 
Ymddiriedolaeth yn 
argymell bod yr 
Egwyddorion 
Arweiniol yn cael eu 
cryfhau mewn 
mannau i 
adlewyrchu polisi 
ategol y CDLlC, yn 
ogystal â 
chanllawiau 

Derby
n 

Cyf 33 
(Newid 
Pendant) 
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digollediad dilynol lle bo hynny’n briodol, 
sy’n adlewyrchu dull Polisi EN-6.  
 

cenedlaethol a 
rhyngwladol, er 
mwyn gwneud y 
CCA yn fwy cyson 
â’i hun. Mae hyn yn 
cynnwys 
awgrymiadau i 
addasu terminoleg, 
fel cael gwared â 
“ceisio gwarchod 
[amddiffyn] 
amgylchedd naturiol 
unigryw'r Ynys” 
(EA15 + EA21), a’i 
addasu i ddangos 
ymlaen llaw y bydd y 
Cyngor yn sicrhau 
bod amgylchedd 
naturiol unigryw'r 
Ynys yn cael ei 
warchod a’i wella, yn 
unol â telerau polisi’r 
Egwyddorion 
Arweiniol, ac mai'r 
flaenoriaeth gyntaf 
yw osgoi effeithiau 
sylweddol, yn unol 
â’r hierarchaeth 
lliniaru (NPS EN-6).  
 

62 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyffredinol  Cefnogaet
h 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru’n cefnogi'r dull mae’r Cyngor 
wedi'i fabwysiadu ar gyfer ystyried 
prosiectau cysylltiedig a galluogi o dan y 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref; fel man 

Ystyried yr effeithiau 
cronnus a chyfunol.  

Derby
n 

Wedi nodi 
hyn. 
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cychwyn i Brosiect Wylfa Newydd a’r 
angen dilynol i ystyried yr holl brosiect a’i 
effeithiau cronnus a chyfunol o ran 
pennu ceisiadau'r Ddeddf Cynllunio 
Gwlad a Thref. Mae hyn yn berthnasol 
iawn wrth ystyried yr effeithiau ar 
rwydwaith Natura 2000 (SACs, SPAs a 
Ramsar) ac ar Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig cenedlaethol.  
 

63 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyffredinol Cefnogaet
h 

Byddai Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn annog CSYM i gynnwys 
elfennau o’r Egwyddor Ragofalus sydd 
wedi'i hymgorffori yn y Rheoliadau 
Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 
yn y CCA. Mae’r CCA eisoes yn 
cydnabod natur 
ansicr/anfesuradwy/anrhagweladwy rhai 
o effeithiau’r Prosiect dros gyfnod mor hir 
o adeiladu a gweithredu parhaus, ac fe 
fyddai cynnwys yr Egwyddor Ragofalus 
(yn unol â diffiniad Ewrop) yn gyson â’r 
dull y mae’r Cyngor eisoes wedi'i 
ddefnyddio (gweler ffig. 1.1 o Ddeddf 
Amgylchedd (Cymru) ac Egwyddorion 
Datblygu Allweddol Gogledd Ynys Môn 
EA27 v.).  
 
 

Cynnwys cyfeiriad at 
yr egwyddor 
ragofalus.  

Gwrth
od 

Mae’r 
Egwyddor 
Ragofalus yn 
berthnasol yn 
ystod 
Arfarniad 
Rheoliadau 
Cynefinoedd, 
mae 
cyflawni’r 
gwerthusiad 
hwnnw yn 
ddyletswydd 
gyfreithiol ar 
y Cyngor (sef 
yr awdurdod 
cymwys) ac 
nid oes 
angen 
mynegi 
bwriad i’w 
wneud yn y 
CCA. 

64 Ymddiriedol
aeth Natur 

Cyffredinol Cefnogaet
h 

Caiff Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru ei hannog i ganolbwyntio ar 

Mae’r 
Ymddiriedolaeth yn 

Gwrth
od 

Rhy fanwl i’r 
CCA.  Bydd 



65 
 

Gogledd 
Cymru 
[006] 

Addasu a Newid Hinsawdd (EA19 + 
EA20), ond byddai’n awgrymu bod hyn 
yn cael ei ystyried yn ehangach ac yn 
adlewyrchu y dylai Prosiect Wylfa 
Newydd, fel datblygiad adeiledig, allu 
gwrthsefyll yr effeithiau arfaethedig a 
nodir yn y CCA. Efallai y bydd 
goblygiadau yn sgil datblygiad Wylfa 
Newydd a fydd yn effeithio ar 
nodweddion eraill yr Ynys (ee ACA Bae 
Cemlyn) ac yn lleihau eu gallu i wrthsefyll 
y newid yn yr hinsawdd.  
 

awgrymu’n gryf bod 
angen darllen y 
Cynllun Rheoli 
Traethlin (2011 
Adran 4 Ardal 
Arfordirol G PDZ 18) 
yn fanwl, yn ogystal 
ag Atodiad 6 y 
CDLlC ar yr Ardal 
Rheoli Newid 
Arfordirol, sy’n nodi’r 
polisi ar gyfer 
Ailffurfio Rheoledig 
ym Mae Cemlyn yn 
ystod y cyfnod 
cyntaf, a’r potensial i 
fwrw ymlaen â hyn 
yng nghyfnod 2. 
Awgrymir y dylai hyn 
arwain CSYM at 
adnabod 
Egwyddorion 
Arweiniol y rôl y 
gallai Prosiect Wylfa 
Newydd ei chwarae 
drwy leihau ei 
effeithiau a’u lliniaru 
o ran cywasgu 
arfordirol (EA19 + 
EA20) a rheoli 
gwastraff (EA17). 

yr effeithiau 
hyn yn cael 
eu hasesu fel 
rhan o’r cais 
DCO (a’u 
meincnodi yn 
erbyn sefyllfa 
polisi’r CDLl 
ar y Cyd lle 
bo hynny’n 
berthnasol). 

65 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 

Cyffredinol – 
Llety Gweithwyr 
Adeiladu (ar y 
safle) 

Gwrthwyn
ebu 

Does dim amheuaeth nad yw CSYM yn 
ymwybodol bod yr Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt yn gwrthwynebu'r 
egwyddor o roi llety i 4,000 o weithwyr ar 

Angen adolygu 
EA10b a safbwynt 
CSYM ar lety 

Derby
n 

Cyf 8 + Cyf 
12 (Newid 
Pendant) 
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[006] Gampws Dros Dro’r Safle, gan y byddai 
modd osgoi'r effeithiau cysylltiedig â’r 
nodwedd hon ar nodweddion a dalgylch 
hydrolegol y cynefinoedd corsiog sy’n 
ddibynnol ar hyn yn SoDdGA Tre’r Gof. 
Er bod Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn cydnabod na ddylai'r Cyngor 
Sir ragfarnu yn erbyn unrhyw gais na 
cheisio gwneud dyraniad (CCA paragraff 
1.4.3), mae’n siom nodi bod ymateb 
CSYM wedi cymryd at ddull hyrwyddwyr 
y prosiect yng nghyswllt y mater hwn a’i 
fod yn amlwg yn cydsynio â hyn yn yr 
Egwyddorion Arweiniol cysylltiedig â 
llety. Mae’r Ymddiriedolaeth yn 
gwrthwynebu’r pwyslais yn EA10b sydd i 
weld wedi newid agwedd y Cyngor 
ynghylch llety yn llwyr ers iddo gael ei 
fabwysiadu yn CCA 2014, a hynny heb 
gyfiawnhad rhesymegol. Roedd CCA 
2014 yn gobeithio cael cymysgedd 
cyfartal o 1/3 yr un ledled y tri sector 
yma; sef strwythurau a adeiladwyd i 
bwrpas; rhentu preifat a stoc twristiaid, 
gyda llety i weithwyr adeiladu hanfodol 
yn y prif safle [GNN] gyda chyfyngiad ar 
ei raddfa. Hefyd, rydym yn dadlau’n gryf 
iawn bod y dull presennol yn EA10a ac 
EA10b yn anghyson yn fewnol â 
pholisïau eraill yn ymgynghoriad drafft y 
CCA. Mae hyn yn amlwg yn enwedig yng 
nghanllawiau Llywodraeth Cymru 
(Ffyniant i Bawb 2017) gyda CSYM yn 
dymuno sicrhau buddiannau etifeddol 
parhaol (gweler CCA Gweledigaeth – 

gweithwyr adeiladu 
ar y safle. 
 
Mae dull dilyniannol 
CSYM yn anghyson 
mewn perthynas â'r 
hierarchaeth 
aneddiadau.  
 
Mae EA10a ac 
EA10b yn anghyson 
(ac mae’r safbwynt 
yn anghyson â 
rhannau eraill o’r 
CCA).  
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Amcan 3 para 3.2.4 ii ac EA10a eitem b, 
yn ogystal â Chanllawiau ar Leoliad 
EA36, para 5.1.32, 5.2.26 a 5.2.43) a 
lleihau llwytho carbon drwy hyrwyddo 
egwyddorion strwythurau parhaol yn 
hytrach na rhai dros dro (Gweledigaeth – 
Amcan 7 iii a pharagraff 4.9.3).  
Mae cyflwyniad hyrwyddwr y prosiect i 
Gampws Dros Dro’r Safle yn mynd yn 
groes i gyflawni datblygiad cynaliadwy yn 
unol â pholisi cenedlaethol ac NPS EN-6 
sy’n cynnwys rhoi’r hierarchaeth lliniaru 
ar waith er mwyn osgoi yn y lle cyntaf. 
Yn yr un modd, mae’n mynd yn groes i 
Nodyn Cyngor Technegol 5 y CDLlC lleol 
(gweler CCA para 1.2.1 a 4.1.1 a CDLlC 
Tabl 23 a Pholisi PS19). Mae hi hefyd yn 
ymddangos bod gwrthdaro mewnol 
sylfaenol rhwng dull dilyniannol CSYM o 
fodloni EA9b, sy’n cael ei atgyfnerthu 
gan CDLlC PS9 a PS10. Mae 
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 
o'r farn y byddai Campws y safle Dros 
Dro yn cael ei wrthod o dan unrhyw 
amgylchiadau eraill, o ganlyniad i’w 
raddfa ffisegol (24 o flociau rhwng 4 a 7 
llawr); ei raddfa gymdeithasol i roi llety i 
boblogaeth bron 3 gwaith yn fwy na'r 
anheddiad agosaf (poblogaeth Cemaes 
yn 2011: 1,300); yn ogystal ag effeithiau 
annerbyniol ar SoDdGA cenedlaethol a 
materion eraill canlyniadol nad yw’r 
Ymddiriedolaeth yn gallu rhoi sylwadau 
arnynt ar hyn o bryd.  
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66 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Tudalen 169 – 
Safle o 
Ddiddordeb 
Gwyddonol 
Arbennig Tre’r 
Gof 

Gwrthwyn
ebu 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn gwrthwynebu’n gryf i’r syniad 
bod modd sicrhau gwelliant yn SoDdGA 
Tre’r Gof (gweler Ardal Cymeriad – Prif 
Safle Wylfa, y paragraff ar waelod 
tudalen 169) ac yn nodi bod hyn yn 
gamarweiniol ac y dylid ei dynnu o’r 
CCA. Roedd y datblygwr, cyn cyflwyno 
Campws y Safle Dros Dro i 4,000 yn 
hwyr yn ymgynghoriad PAC3 (mis Hydref 
2017), eisoes wedi cytuno y byddai 
angen gwneud iawn oddi ar y safle ar 
gyfer yr effeithiau ar y SoDdGA – o 
leoliad y twmpathau tirweddu i waredu 
rwbel o wagleoedd yr orsaf bŵer. Mae’r 
effeithiau hyn, er bod un yn anochel, yn 
cael effeithiau cronnus ar y SoDdGA, 
sy’n arwain at ganlyniad anffafriol iawn 
ar gyfer dyfodol y Safleoedd o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sy’n 
ddibynnol ar y drefn hydrolegol (rhoddir 
tystiolaeth o hyn yn nadansoddiad Pŵer 
Niwclear Horizon ei hun). Yn ogystal, 
mae'r datganiad y gellid adfer Campws y 
Safle Dros Dro i’w gyflwr presennol hefyd 
yn wallus gan ystyried bod angen tarfu ar 
y patrymau draenio dŵr wyneb a’r 
llifoedd dŵr daear arwynebol presennol i 
greu llwyfannau adeiladu ac i gyflwyno 
darpariaeth gwasanaeth angenrheidiol ar 
gyfer Campws y Safle Dros Dro.  
 
 

Cael gwared â’r 
cyfeiriadau at y 
syniad y byddai 
modd sicrhau 
gwelliannau yn 
SoDdGA Tre’r Gof.  

Derby
n 

Cyf 29 
(Newid 
Pendant) 
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67 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Llety gweithwyr 
adeiladu (ar y 
safle).  

Gwrthwyn
ebu  

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn gwrthod ac yn protestio yn 
erbyn CSYM am ei agwedd tuag at 
Gampws y Safle Dros Dro i 4,000 o 
weithwyr ar safle Wylfa Newydd ac yn ei 
herio, oherwydd mae hyn yn gwneud y 
CCA yn ddiffygiol ac yn ddogfen o 
ganllawiau sy’n gwrth-ddweud ei hun na 
fydd yn helpu i ddod i benderfyniad 
cytbwys ynghylch cynllunio. Rydym yn 
awgrymu’n gryf fod Cyngor Sir Ynys Môn 
yn ailystyried ei agwedd ynglŷn â’r mater 
hwn ac yn unioni’r cydbwysedd polisi yn 
y CCA.  
 

CSYM i ailystyried ei 
safbwynt ar lety 
gweithwyr adeiladu 
ar y safle.  

Derby
n 

Mae CSYM 
yn cydnabod 
safbwynt 
Ymddiriedola
eth Natur 
Gogledd 
Cymru ar y 
Llety 
Gweithwyr 
Adeiladu ar y 
Safle. 
 
Mae CSYM 
wedi rhoi 
eglurder 
pellach yn 
EA28b ar 
gyfer y 
campws ar y 
safle a EA9b 
a EA10b ar 
gyfer llety 
gweithwyr 
dros dro y tu 
allan i brif 
safle Wylfa 
Newydd. 
 
Gweler cyf 8 
a cy 12 
(Newid 
Ffocws) 

68 Ymddiriedol
aeth Natur 

Monitro a 
sicrhau 

Eglurder Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn gryf o blaid dull arfaethedig 
CSYM o ran gwneud rhwymedigaethau 

Fodd bynnag, mae’r 
Ymddiriedolaeth o’r 
farn nad yw’r dull 

Gwrth
od 

Wedi nodi’r 
pwynt hwn.  
Fodd 
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Gogledd 
Cymru 
[006] 

rhwymedigaeth
au.  

sicrhau a monitro, a rhaglenni lliniaru 
wedi’u diogelu (Cronfeydd Cydnerthedd 
Cymunedol), yn ofynnol; yn ogystal â 
cheisio cael Cyfraniadau Manteision 
Cymunedol Gwirfoddol, sy’n darparu 
cyfleoedd ychwanegol i wella y tu allan i'r 
system gynllunio.  
 

hwn yn mynd yn 
ddigon pell neu nad 
yw’n cael ei 
ddiffinio’n glir mewn 
rhai meysydd.  
 

bynnag, 
byddai angen 
enghreifftiau 
penodol er 
mwyn i 
CSYM allu 
gwneud 
unrhyw 
newidiadau 
arfaethedig. 

69 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyffredinol – 
Cyd-destun 
Polisi 

Eglurder Dylai CSYM gyfeirio at ymgynghoriad 
presennol y Llywodraeth ar fwrw ymlaen 

ag EN-6 
(https://www.gov.uk/government/consulta
tions/national-policy-statement-for-new-
nuclear-above-1gw-post-2025-siting-
criteria-and-process).  
 

Cyfeirio at 
Ymgynghoriad y 
Datganiad Polisi 
Cenedlaethol ar EN-
6.  

Derby
n 

Cyf 25 
(Newid 
Pendant) 

70 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyffredinol – 
Canolfan 
Ymwelwyr 

Eglurder Yn nisgrifiad y prosiect, does dim 
cyfeiriad at y Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref arfaethedig ar gyfer y Ganolfan 
Ymwelwyr na’r cyfleusterau gwylio'r safle 
adeiladu, sy’n cael eu codi yn nes 
ymlaen yn y Canllaw ar Leoli 5.1.30. 
Mae’n arwyddocaol nad yw hyrwyddwr y 
prosiect yn bendant ynglŷn â’r cynigion 
hyn na’r amserlenni ar gyfer eu rhoi ar 
waith, ac mae gan hyn oblygiadau 
pellgyrhaeddol mewn perthynas â 
thwristiaeth, rheoli a niferoedd 
ymwelwyr/gweithwyr.  
 

Angen eglurder o 
ran statws y 
ganolfan ymwelwyr 
a’i heffeithiau posibl 
ar dwristiaeth / 
ymwelwyr yn yr ardal 
gyfagos.  

Gwrth
od 

Wedi nodi 
hyn.  Fodd 
bynnag, nid 
yw'r Ganolfan 
Ymwelwyr yn 
rhan o’r 
cynlluniau 
arfaethedig 
yng 
Ngorchymyn 
Cydsyniad 
Datblygu 
Horizon ac 
felly nid yw 
wedi’i 
chynnwys yn 

https://www.gov.uk/government/consultations/national-policy-statement-for-new-nuclear-above-1gw-post-2025-siting-criteria-and-process
https://www.gov.uk/government/consultations/national-policy-statement-for-new-nuclear-above-1gw-post-2025-siting-criteria-and-process
https://www.gov.uk/government/consultations/national-policy-statement-for-new-nuclear-above-1gw-post-2025-siting-criteria-and-process
https://www.gov.uk/government/consultations/national-policy-statement-for-new-nuclear-above-1gw-post-2025-siting-criteria-and-process
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y CCA 
diwygiedig. 
 
Bydd y 
Ganolfan 
Ymwelwyr yn 
cael ei 
ystyried yn 
erbyn 
polisiiau’r 
CDLl ar y 
Cyd, pe bai 
cais cynllunio 
wedi’i wneud. 

71 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyffredinol – 
Fframwaith 
Polisi  

Eglurder Mae angen cysondeb rhwng gwahanol 
benodau'r CCA yn y polisi a'r canllawiau 
a ddyfynnir. Er enghraifft; nid yw Pennod 
2 yn cynnwys Partneriaeth ar gyfer Twf 
Llywodraeth Cymru: Strategaeth ar gyfer 
Twristiaeth 2013 – 2020 a Chynllun 
Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus y 
Cyngor y cyfeirir atynt ym mhennod 4. 
Os yw’r Fframwaith Polisi ym Mhennod 2 
yn rhy strategol, dylai dogfennau o'r fath 
gael eu tynnu i mewn i’r Tabl Amcanion 
ym Mhennod 3.  
 

Angen adolygu cyd-
destun y Polisi 
Cynllunio i sicrhau 
cysondeb.  

Derby
n 

Cyf 35 
(Newid 
Pendant) 

72 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyffredinol – 
Gweledigaeth 
ac Amcanion 

Cefnogaet
h 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn croesawu’r rhestr o Amcanion 
a gyflwynwyd yn 3.2 gyda mân 
newidiadau i sicrhau eu bod yn gyson yn 
fewnol ac yn ystyried canllawiau 
cenedlaethol.  
 

Angen gwneud mân-
newidiadau (fe’u 
hamlinellir isod).  

Derby
n 

Wedi nodi 
hyn. 
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73 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Amcan 5 (i) Eglurder Dylai Amcan 5 i. gydnabod pwysigrwydd 
y forwedd ac ardaloedd cymeriad morol.  
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 36 
(Newid 
Pendant) 

74 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Amcan 5 (iii) Eglurder Dylai Amcan iii. hefyd gynnwys osgoi 
effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd 
naturiol yn sgil llety dros dro.  
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 37 
(Newid 
Pendant) 

75 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Amcan 5 Eglurder Dylai cynlluniau a pholisïau Amcan 5 
hefyd gynnwys Cynllun Rheoli Drafft 
Cymru, Asesiad Cymeriad Morwedd 
Ynys Môn 2013 ac Asesiad Cyfoeth 
Naturiol Cymru o Gymeriad Tirwedd ac 
Ardaloedd Cymeriad Morol.  
 

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Er bod 
CSYM yn 
cydnabod 
bod rhain yn 
ddogfennau 
cyfeirio 
pwysig, nid 
ydynt yn 
gynlluniau na 
rhaglenni.  
Bydd y 
dogfennau 
hyn yn sail 
dystiolaeth 
defnyddiol ar 
gyfer asesu 
unrhyw 
effeithiau 
posibl.  

76 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Amcan 7 (ii) Eglurder Dylid cryfhau Amcan 7 (ii) oherwydd, yn 
ogystal â cheisio gwella bioamrywiaeth 
yn barhaol, dylai hefyd gynnwys rheoli 
nodweddion lliniaru a digolledu am byth.  
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 38 
(Newid 
Pendant) 
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77 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Amcan (iv) Eglurder Dylai Amcan 7 iv. hefyd gynnwys rheoli 
deunyddiau gwastraff sydd wedi’u carthu 
yn unol ag OSPAR a’r polisi 
ailddefnyddio deunyddiau sydd wedi'u 
carthu mewn modd buddiol. Dylid cyfeirio 
at y polisi hwn yn y tabl ategol hefyd.  
 

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Tu allan i 
gwmpas yr 
Awdurdod 
Cynllunio 
Lleol.  
Ymdrinnir â’r 
materion hyn 
gan CNC a 
Llywodraeth 
Cymru. 

78 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Amcan 7 (viii) Eglurder Efallai y byddai’n ddefnyddiol diwygio 
Amcan 7 viii. i gynnwys cysylltiadau 
rhwng y dirwedd, y forwedd a’r 
amgylchedd arfordirol nodedig, gan 
gynnwys yr amgylchedd hanesyddol yn 
ogystal â'r amgylchedd naturiol 
daearol/seiliedig ar dir. Dylai’r Amcan 
hwn nodi Asesiad Cymeriad Morwedd 
Ynys Môn 2013.  
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 40 
(Newid 
Pendant) 

79 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Egwyddorion 
Arweiniol  
4.1.1 + 4.1.2. 

Cefnogaet
h 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn croesawu’r dull cyffredinol y 
mae CSYM wedi'i ddefnyddio i ragweld 
effeithiau ac i adnabod a mabwysiadu 
mesurau osgoi, lliniaru a digolledu. Gyda 
chyfarwyddyd clir i “osgoi yn y lle cyntaf” 
(para 4.1.1 + 4.1.2). Rydym yn cytuno â'r 
meysydd pwnc eang a gyflwynir.  
 

Rydym yn cefnogi 
hierarchaeth lliniaru 
CSYM.  

Derby
n 

Wedi nodi 
hyn. 

80 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Ffigur 4.1 Eglurder Nodwch fod ffigur 4.1 yn annarllenadwy 
ac y dylai lenwi tudalen lawn yn y fersiwn 
print terfynol. Mae'n bwysig fod pob ffigur 
yn dangos yn glir y lleoliad ac allwedd i 
nodweddion pwysig er mwyn galluogi 
darllenwyr nad ydynt yn bobl leol, fel yr 

Adolygu ffigur 4.1 ar 
gyfer y drafft 
terfynol, gan sicrhau 
ei fod yn gwbl 
ddarllenadwy.  

Derby
n 

Cyf 41 
(Newid 
Pendant) 
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Arolygwyr Cynllunio, i gael gwybodaeth 
drylwyr o’r hyn mae’r Cyngor yn ei 
ddangos.  
 

81 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA5 – 
Twristiaeth  

Eglurder Dylai testun ategol EA5 iv. gynnwys 
mynediad at amgylchedd adeiledig a 
naturiol yr Ynys, gan gynnwys 
nodweddion lleol i dwristiaid, fel 
Gwarchodfa Natur Bae Cemlyn, Trwyn 
Wylfa, a llwybr Arfordir y Gorllewin, er 
mwyn cysylltu â mesurau’r cynllun rheoli.  
 

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Wedi nodi 
hyn.  Fodd 
bynnag, mar 
EA5 yn 
ymwneud ag 
Ynys Môn i 
gyd, ac felly 
nid ydym yn 
nodi asedau 
Twristiaeth yr 
Amgylchedd 
Adeiledig a 
Naturiol. 

82 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA5 – 
Twristiaeth 

Eglurder Efallai y dylai testun ehangach yr adran 
hon drafod neu gysylltu â phwysau lleol 
o ran ymwelwyr, rheoli ymwelwyr a 
seilwaith i dwristiaid, fel darpariaeth 
parcio ceir, arwyddion a/neu drefniadau 
mynediad consesiynol yn ardal y parth 
adeiladu. Bydd yr holl ffactorau hyn yn 
cael effaith nodedig ar y preswylwyr lleol 
presennol sy’n ymweld â Thrwyn Wylfa, 
Gwarchodfa Natur Cemlyn, asedau 
treftadaeth a’r llwybr arfordirol tuag at 
Drwyn Wylfa. Mae hyn yn arwain at 
drawstoriad o oblygiadau mewn 
perthynas ag iechyd a lles.  
 

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Mae’r 
sylwadau yn 
benodol i 
ardal 
Gogledd 
Ynys Môn ac 
felly rydym 
yn mynd i’r 
afael â nhw 
ym Mhennod 
5.  

83 Ymddiriedol
aeth Natur 

EA5 – 
Twristiaeth  

Eglurder Yn EA5, mae'r canllawiau yn adnabod 
mesurau a’u rhoi ar waith; dylai hefyd 

Rhoi'r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Wedi delio â 
hyn o dan 
EA24 – 
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Gogledd 
Cymru 
[006] 

gyfleu bod adnoddau wedi cael eu 
darparu (‘resourced’).  
 

Rhwymediga
ethau 
Cynllunio. 

84 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA5 – 
Twristiaeth 

Eglurder Ychwanegu pwynt xii. at EA5 i gydnabod 
a lliniaru’r effeithiau niweidiol yn sgil y 
pwysau gan ymwelwyr ar safleoedd lleol, 
cenedlaethol ac Ewropeaidd, a fyddai’n 
cwmpasu Safle Bywyd Gwyllt Wylfa a’r 
Safle Daearegol Pwysig i'r Ardal yng 
Ngwarchodfa Natur Bae Cemlyn.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 42 
(Newid 
Pendant). 

85 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA5 – 
Twristiaeth 

Eglurder Y mae hefyd yn aneglur pam nad oes 
arweiniad gan CSYM ynglŷn â phryd 
mae’n disgwyl symud ymlaen â’r 
Ganolfan Ymwelwyr barhaol ac a ddylai 
hyrwyddwr Prosiect Wylfa ddarparu 
adnoddau ar ei gyfer a’i hyrwyddo, yn 
ogystal â’i sicrhau drwy rwymedigaethau 
priodol.   
 

Angen egluro pam 
nad oes cyfeiriad at 
ganolfan ymwelwyr 
Horizon yn yr adran 
hon.  

Gwrth
od 

Wedi nodi 
hyn.  Fodd 
bynnag, nid 
yw'r Ganolfan 
Ymwelwyr yn 
rhan o’r 
cynlluniau 
arfaethedig 
yng 
Ngorchymyn 
Cydsyniad 
Datblygu 
Horizon ac 
felly nid yw 
wedi’i 
chynnwys yn 
y CCA 
diwygiedig. 

86 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Iechyd a Lles – 
Cefnogi Ffordd 
o Fyw Iach 
Paragraff 
4.3.11 

Eglurder Ym mharagraff 4.3.11, dylai’r 
cyfleusterau a restrir hefyd gynnwys 
mynediad at warchodfeydd natur a 
chynefinoedd sensitif gan fod mwynhau 
cefn gwlad mewn tawelwch yn cael ei 
ystyried yn fuddiol iawn i iechyd a lles 

Rhoi'r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Wedi nodi 
hyn.  Mae 
hyn yn cael 
ei drafod yn 
EA8. 
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(canllawiau ANGSt Cyfoeth Naturiol 
Cymru).  
 

87 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA8 Eglurder Byddai’n ddefnyddiol pe bai EA8 yn nodi 
y bydd CSYM yn gwrthsefyll unrhyw 
achos o golli neu niweidio mannau 
agored sy’n bodoli eisoes a 
chyfleusterau hamdden gan gynnwys 
‘gwarchodfeydd natur neu gynefinoedd 
sensitif eraill’.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 43 
(Newid 
Pendant) 

88 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA8 Eglurder Dylai EA8 yn y paragraff olaf gynnwys y 
gair sicrhau a chyfleu bod adnoddau 
wedi cael eu darparu (‘resourced’) drwy 
fecanweithiau cynllunio priodol.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 44 
(Newid 
Pendant) 

89 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA13a – 
Safleoedd 
Carafanau neu 
Safleoedd Llety 
Newydd nad 
ydynt yn 
Barhaol 

Eglurder Dylai EA13a v. gynnwys heb niweidio'r 
‘amgylchedd naturiol’ yn sylweddol.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Mae’r geiriad 
hwn yn cyd-
fynd â Pholisi 
TWR1 maen 
prawf 1 (iii) y 
CDLlC. 

90 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Trafnidiaeth – 
EA15. 

Eglurder Ni ddylai EA15 iv. ddatgan ei fod yn 
ceisio gwarchod yr amgylchedd, ond yn 
hytrach y bydd yn ‘sicrhau’ bod 
amgylchedd naturiol ac adeiledig yr Ynys 
yn cael ei warchod a’i wella lle bo 
hynny’n bosibl. Dylai hefyd nodi, lle bo 
effeithiau niweidiol, y byddant yn cael eu 
hosgoi ac y bydd angen 
lliniaru/digolledu. Mae hyn oherwydd bod 
cynnig yr A5025 yn cynnwys 
rhywogaethau dan warchodaeth 
genedlaethol ac Ewropeaidd.  

Rhoi'r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Gweler 
EA24. 
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91 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Cyfleustodau – 
EA16 
Paragraff 4.7.4 

 Mae Paragraff 4.7.4 Llyn Alaw a 
safleoedd cyflenwi dŵr eraill yn 
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig ac ni ddylai'r angen cynyddol 
am gyflenwadau dŵr yfed a/neu arall 
effeithio ar yr amgylchedd naturiol. Dylid 
cynnwys ‘yr amgylchedd naturiol’ yng 
ngeiriad EA16 hefyd.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 45 
(Newid 
Pendant) 

92 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Gwastraff 
Adran 4.8 + 
EA17 

 Yn 4.8.3 dylai'r categorïau gwastraff 
gynnwys ‘deunyddiau sydd wedi’u 
carthu’ hefyd. Mae’n bwysig cydnabod 
hefyd, er mai cael gwared â deunyddiau 
sydd wedi’u carthu yn y môr yw’r opsiwn 
mae hyrwyddwr yn ei ffafrio ar hyn o 
bryd, cydnabyddir efallai y bydd angen 
rhywfaint o opsiynau gwaredu gwastraff 
tirol.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Mae CSYM 
o’r farn bod 
deunyddiau 
sydd wedi’u 
carthu yn 
cael eu trafod 
yn yr adran 
ar ddeunydd 
adeiladu. Nid 
yw CSYM yn 
meddwl ei 
fod yn briodol 
nodi’ math o 
ddeunyddiau 
adeiladu, gan 
y byddem fel 
arall yn 
gorfod eu 
rhestru i gyd. 

93 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Gwastraff 
Adran 4.8 + 
EA17 

Eglurder Argymhellir bod paragraff newydd yn 
cael ei ymgorffori yn y drafodaeth i 
gydnabod canllawiau polisi OSPAR ac 
ailddefnyddio deunyddiau wedi’u carthu 
mewn modd buddiol, er enghraifft rheoli 

Dylid ystyried 
mewnosod paragraff 
newydd i gydnabod 
canllawiau polisi 
OSPAR ac 
ailddefnyddio 

Gwrth
od 

Mae'r CDLlC 
yn gadarn o 
blaid 
ailddefnyddio 
gwastraff 
mewn modd 
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a gwarchod y glannau, a/neu adlenwi 
traethau.  

 
O ganlyniad, dylai CSYM ddisgwyl y 
bydd deunyddiau gwastraff wedi’u carthu 
yn rhan o gwmpas y Cynllun Rheoli 
Gwastraff Safleoedd a’r dull cynaliadwy 
o’i reoli. Mae gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd flaenoriaeth ar waith i 
fabwysiadu dull fel hyn ar gyfer Prosiect 
Rhwystr Llanw Boston yn 2016.  
 

deunydd wedi’i 
garthu mewn modd 
buddiol.  

priodol mor 
agos â 
phosibl i'r 
ffynhonnell, 
ac mae’r 
CCA yn ei 
gwneud yn 
ofynnol bod y 
cynllun rheoli 
gwastraff yn 
cydymffurfio 
â’r 
hierarchaeth 
gwastraff. 
Nid yw’n nodi 
manylion sut 
y dylid 
gwneud 
hynny gan y 
bydd yn rhan 
o gynllun y 
cynnig manwl 
a fydd yn 
cael ei 
wneud yn 
ystod y 
broses 
ymgeisio, lle 
byddwn yn 
gwybod beth 
fydd swm a 
chyfansoddia
d tebygol y 
gwastraff, yn 
ogystal â’i 
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ddefnyddiau 
posibl.  

94 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol  

Eglurder  Mae Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig 
Ynys Feurig, Ynysoedd y Moelrhoniaid a 
Bae Cemlyn wedi cael eu hymgorffori yn 
Ardal Gwarchodaeth Arbennig Môr-
wenoliaid Ynys Môn. Dylid addasu'r 
testun i adlewyrchu hyn.  
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n  

Cyf 46 
(Newid 
Pendant) 

95 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol 

Eglurder Ym mharagraff 4.10.2, dylid sôn am 
SoDdGA Cae Gwyn, sydd hefyd yn ffinio 
ag Ardal Datblygu Wylfa Newydd.  
 

Adolygu'r geiriad. Derby
n 

Cyf 47 
(Newid 
Pendant) 

96 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol 
Paragraff 
4.10.2 + 4.10.3 

Eglurder Dylai'r adran hon (para 4.10.2 + 4.10.3) 
hefyd gynnwys safleoedd dynodedig lleol 
– yn unol â’r canllawiau cenedlaethol – 
sy’n cynnwys Safleoedd Bywyd Gwyllt a 
Safle Daearegol Pwysig i'r Ardal. Dylai'r 
safleoedd perthnasol gael eu rhestru yn 
y disgrifiad o'r ardal. Dylai hyn gael ei 
adlewyrchu yng ngeiriad EA21 hefyd.  
 
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 48 
(Newid 
Pendant) 

97 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol 
Ffigur 4.2 

Eglurder Mae angen i Ffigwr 4.2 gynnwys 
mewnosodiad o ardal Prosiect Wylfa 
Newydd ar raddfa fwy er mwyn dangos 
yn glir ble fyddai’r nodweddion 
dynodedig gan nad yw’n glir. Mae'n 
bwysig fod pob ffigur yn dangos yn glir y 
lleoliad a’r allwedd i nodweddion pwysig 
er mwyn galluogi darllenwyr nad ydynt 
yn bobl leol, fel yr Arolygwyr Cynllunio, i 
gael gwybodaeth drylwyr o’r hyn mae’r 
Cyngor yn ei ddangos.  

Mewnosod map 
mwy o Ardal 
Datblygu Wylfa 
Newydd.  

Gwrth
od  

Cyfeiriwch at 
fap 
cyfyngiadau 
yn y CDLl ar 
y Cyd. 
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98 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol 
Paragraff 
4.10.6 

Eglurder Dylai paragraff 4.10.6 gynnwys bwriad i 
sicrhau bod yr Egwyddor Rhagofalus yn 
cael ei roi ar waith lle bo effeithiau’r 
asesiad yn ansicr a bod y risg o 
effeithiau canlyniadol yn uchel yn unol â 
gofynion y Rheoliadau Cynefinoedd. 
Caiff hyn ei egluro’n llawn yn y Crynodeb 
o’r prif sylwadau.  
 

Mewnosod geiriad i 
adlewyrchu'r 
egwyddor 
rhagofalus.  

Gwrth
od 

Mae’r 
egwyddor 
ragofalus yn 
berthnasol yn 
ystod 
Gwerthusiad 
y Rheoliadau 
Cynefinoedd; 
mae’n 
ddyletswydd 
gyfreithiol ar 
y Cyngor i 
gynnal y 
gwerthusiad 
hwnnw lle 
mai’r Cyngor 
yw'r 
awdurdod 
cymwys ac 
nid yw’n 
angenrheidiol 
mynegi 
bwriad i’w 
gynnwys yn y 
CCA.   

99 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol  

Eglurder Dylai EA21 newid y term ‘ceisio’ a nodi y 
bydd CSYM yn ‘sicrhau’ cadwraeth 
amgylchedd naturiol yr Ynys ac yn ei 
wella lle bo hynny’n bosibl.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Mae geiriad 
CSYM yn 
ddigonol gan 
ei fod yn 
‘ceisio 
sicrhau’. 

100 Ymddiriedol
aeth Natur 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol 

Eglurder Dylai EA21 xviii gynnwys ‘mesurau 
cadwraeth eraill’, yn ogystal â chreu 
cynefinoedd, oherwydd efallai nad creu 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 50 
(Newid 
Pendant) 
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Gogledd 
Cymru 
[006] 

cynefinoedd fyddai'r opsiwn mwyaf 
priodol.  
 

101 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol 

Eglurder Dylai EA21 gynnwys datganiad ynglŷn â 
monitro nodweddion cadwraeth 
allweddol y cytunwyd arnynt yn ystod y 
gwaith adeiladu a gweithredu, er mwyn 
sicrhau bod modd rhoi prosesau adfer 
priodol ar waith os bydd effeithiau 
niweidiol ychwanegol neu annisgwyl. 
Byddai'r dull hwn yn gyson ag 
Egwyddorion Arweiniol eraill yn y CCA.  
 

Adolygu’r geiriad a 
sicrhau ei fod yn 
gyson ag adrannau 
eraill y CCA.  

Gwrth
od 

Trafodir hyn 
yn EA24 a 
EA26. 

102 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA21 – Yr 
Amgylchedd 
Naturiol 

Eglurder Dylai EA21 hefyd awgrymu y bydd y 
Cyngor Sir yn ceisio sicrhau'r mesurau 
hyn drwy ofalu bod cyllid priodol, 
rhwymedigaethau a/neu fondiau yn cael 
eu defnyddio drwy’r broses gynllunio er 
mwyn sicrhau gwaith rheoli mesurau 
lliniaru neu wella yn y tymor hir/am byth. 
Byddai hyn yn sicrhau cysondeb â 
Phwyntiau Arweiniol eraill yn y CCA.  
 

Adolygu’r geiriad a 
sicrhau ei fod yn 
gyson ag adrannau 
eraill y CCA. 

Gwrth
od 

Gweler 
EA24. 

103 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA22 – Yr 
Amgylchedd 
Dŵr  
Paragraff 
4.10.9 

Eglurder Dylai paragraff 4.10.9 hefyd gynnwys 
newidiadau i’r broses geomorffolegol 
drwy gyflwyno amddiffynfeydd arfordirol 
fel y morglawdd, neu amddiffynfeydd o 
ganlyniad i garthu, a allai gael effaith 
niweidiol ar ansawdd dŵr neu ar 
nodweddion sy’n dibynnu ar ansawdd 
dŵr neu brosesau hydrolegol neu 
geomorffolegol, fel effeithiau datblygu 
sy’n arwain at orlenwi/torri Esgair 
Cemlyn ac at effeithio ar halwynedd y 

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Mae angen i 
baragraffau 
4.9.10 a 
4.10.10 
ystyried yr 
holl elfennau 
a allai 
effeithio ar 
brosesau 
arfordirol ac 
ansawdd 
dŵr, ac felly 
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dŵr yn Ardal Cadwraeth Arbennig Lagŵn 
Cemlyn.  
 

mae hyn yn 
cynnwys y 
mater a 
godwyd.  

104 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA22 – Yr 
Amgylchedd 
Dŵr 

Eglurder Dylai paragraff agoriadol EA22 gynnwys 
‘nodweddion neu gynefinoedd arfordirol’.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 51 
(Newid 
Pendant) 

105 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA22 – Yr 
Amgylchedd 
Dŵr 

Eglurder Dylai ail baragraff EA22 gynnwys yr 
ymadrodd lle bo effeithiau niweidiol 
wedi’u nodi ac ‘na ellir eu hosgoi’...  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 52 
(Newid 
Pendant) 

106 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA22 – Yr 
Amgylchedd 
Dŵr 

Eglurder Dylid ychwanegu pwynt newydd at y 
rhestr o fesurau yn EA22: vi. 
Mabwysiadu canllawiau arfer gorau er 
mwyn helpu i sicrhau sefydlogrwydd 
nodweddion dynodedig sy’n rhai 
geomorffolegol neu’n hydrolegol 
ddibynnol.  
 

Rhoi'r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 53 
(Newid 
Pendant) 

107 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Yr Amgylchedd 
Hanesyddol  
Ffigur 4.3 

Eglurder Mae angen i Ffigwr 4.3 gynnwys 
mewnosodiad o ardal Prosiect Wylfa 
Newydd ar raddfa fwy er mwyn dangos 
yn glir ble fyddai nodweddion dynodedig 
gan nad yw’n glir. Mae'n bwysig fod pob 
ffigur yn dangos yn glir y lleoliad a’r 
allwedd i nodweddion pwysig er mwyn 
galluogi darllenwyr nad ydynt yn bobl 
leol, fel yr Arolygwyr Cynllunio, i gael 
gwybodaeth drylwyr o’r hyn mae’r 
Cyngor yn ei ddangos.  
 

Cynnwys map mwy.  Gwrth
od 

Cyfeiriwch at 
fap 
cyfyngiadau 
yn y CDLl ar 
y Cyd. 
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108 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Hwyluso 
Datblygu  

Eglurder Yn 4.12.4 fe awgrymir y bydd y Cyngor 
Sir yn ceisio cytuno ar niferoedd ar gyfer 
pob un o’r rhaglenni y mae modd eu 
hadnabod er mwyn darparu trefniadau 
wedi’u diogelu yn y Gronfa Cydnerthedd 
Cymunedol neu rwymedigaethau eraill. 
Byddai hyn yn sicrhau cysondeb ag 
EA27 v.  
 

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Fodd 
bynnag, mae 
CSYM o’r 
farn yr 
ymdrinnir â 
hyn yn 
ddigonol yn 
EA24 ac 
EA27. 

109 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Hwyluso 
Datblygiad 

Eglurder Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn nodi bod CSYM wedi dangos 
yn ei bolisi y gall Cyfraniadau Budd 
Cymunedol Gwirfoddol arwain at 
welliannau i les amgylcheddol fel y 
nodwyd yn y Ddeddf Cefn Gwlad a 
Hawliau Tramwy ac yn Neddf yr 
Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 
Gwledig. Efallai y bydd angen addasu’r 
testun i gynnwys y darpariaethau o 
Ddeddf newydd Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol.  
 

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Nid yw 
CSYM yn 
credu bod 
angen 
addasu’r 
geiriad. 

110 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Gweithredu a 
Monitro  
Paragraff 
4.13.1 

Eglurder Dylai paragraff 4.13.1 gynnwys pwynt 
bwled ychwanegol; y newidiadau i 
gyfansoddiad poblogaethau 
cynefinoedd/rhywogaethau allweddol y 
cytunwyd arnynt neu nodweddion fel y 
rheini sydd o arwyddocâd cadwraeth 
natur neu nodweddion cymhwysol o 
safleoedd dynodedig.  
 

Rhoi’r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 55 
(Newid 
Pendant) 

111 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 

Canllawiau ar 
Leoli 
Paragraff 
5.1.13 

Eglurder Er nad oes ymyrraeth weithredol yn y 
rhan fwyaf o’r Ardal Rheoli Newid 
Arfordirol, mae'n bwysig iawn bod y 
testun ym mharagraff 5.1.13 yn 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 56 
(Newid 
Pendant) 
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[006] cydnabod nad yw hyn yn wir am Fae 
Cemlyn fel y dangosir yn y Cynllun 
Rheoli Traethlin ac yn Atodiad 6 y 

CDLlC. Cydnabyddir yr angen am 
Adlinio dan Reolaeth yn ystod y 
cyfnod cyntaf a’r posibilrwydd y bydd 
hyn yn trosglwyddo i’r ail gyfnod, yn 
dibynnu ar ganlyniadau asesiadau 
pellach.  
 

112 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Canllawiau ar 
Leoli Paragraff 
5.1.32 

Eglurder Ym mharagraff 5.1.32  

 dylid cynnwys ‘Safleoedd Bywyd 
Gwyllt sydd wedi’u dynodi’n lleol’.  

 Mae pryderon sylweddol 
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 
am yr esboniad ynghylch SoDdGA Tre’r 
Gof yn cael eu crybwyll yn y crynodeb o’r 
prif bwyntiau.  

 Dylai'r pwynt bwled ar Reoli Gwastraff 
gynnwys deunyddiau sydd wedi’u carthu.  

 Y pwynt bwled sy’n cyfeirio at iechyd a 
lles - bydd y cynnydd yn y symudiadau 
llongau mawr, a hynny mewn ardal lle 
nad oes llawer o ddefnydd ohonynt ar 
hyn o bryd, yn effeithio ar amwynder 
hefyd.  

 Mae’r pwynt bwled ar ddaeareg yn 
ymwneud â mwy na difwyno, mae hefyd 
yn ymwneud â newidiadau i’r broses 
geomorffolegol a fydd yn cynyddu maint 
y cywasgu arfordirol ac yn ychwanegu at 
effaith y newid yn yr hinsawdd. Dylid 
cydnabod hyn.  

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 29 + Cyf 
57 (Newid 
Pendant) 
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 Effeithiau Tirwedd a Gweledol - Nid 
effaith dros dro fydd i’w gweld yn sgil y 
Cyfleuster Dadlwytho Morol. Bydd 
elfennau o’r cyfleuster harbwr newydd yn 
cael eu cadw gydol y cyfnod gweithredu 
ac mae’r morglawdd yn nodwedd 
barhaol sydd wedi’i ddylunio i ddiogelu’r 
Strwythur Sugno Dŵr Oeri. Dylid 
addasu'r testun.  
 

113 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Canllawiau ar 
Leoli EA28a e 
(ii) 

Eglurder EA28a e ii. Dylid cynnwys ‘SoDdGA Cae 
Gwyn’  
 

Rhoi’r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 58 
(Newid 
Pendant) 

114 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Canllawiau ar 
Leoli EA28a e 
(v) 

Eglurder EA28a e v. - dylid ychwanegu pwynt 
newydd er mwyn cynnwys ‘Safleoedd 
Bywyd Gwyllt’  
 

Rhoi’r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 59 
(Newid 
Pendant) 

115 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Canllawiau ar 
Leoli EA28a (i) 

Eglurder Dylai EA28a i gynnwys amaethyddiaeth 
‘bioamrywiol’ a mathau eraill o 
gynefinoedd allweddol fel arfordiroedd 
cyfoethog mewn rhywogaethau neu 
laswelltir y ddôl, gweundir arfordirol a 
chloddiau.  
 

Rhoi’r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Mae CSYM 
yn credu bod 
digon o 
wybodaeth. 

116 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Canllawiau ar 
Leoli EA28b (ix) 

Eglurder EA28b ix - Er nad yw Ymddiriedolaeth 
Natur Gogledd Cymru yn credu fod 
modd gwneud hyn, dylid cynnwys y 
datganiad ‘dylid ceisio adfer y drefn 
hydrolegol cyn ymgeisio’ yn ogystal â'r 
cyflwr, a all gael ei ystyried fel cynefin 
uwchben y ddaear.  
 

Ystyried y geiriad.  Gwrth
od 

Byddai’r 
newid a 
awgrymir yn 
mynd y tu 
hwnt i 
ofyniad y 
polisi yn y 
CDLlC.  
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117 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Canllawiau ar 
Leoli EA28b 
(xiii) 

Eglurder EA28b xiii. pwynt newydd - manteisio ar 
adnoddau bioamrywiaeth yn ystod y 
gwaith adeiladu a rheoli'r Campws y 
Safle Dros Dro.  
 

Ystyried y geiriad.  Gwrth
od 

Rhaid mynd 
i'r afael â 
digolledu 
effeithiau 
ecolegol (gan 
gynnwys 
bioamrywiaet
h) ar y safle 
yn ystod y 
cyfnod 
adeiladu tra 
bo unrhyw 
gampws dro 
yno wrth i’r 
hyrwyddwyr 
ddatblygu'r 
cynllun rheoli 
amgylcheddo
l a thirwedd 
ar gyfer y 
safle cyfan, 
yn unol â 
Pholisi PS9 
paragraff 8 y 
CDLlC.  

118 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Ardal Chwilio 
Cemaes 

Eglurder  Wrth gyfeirio at Ardal Chwilio Cemaes 
ym mharagraff 5.1.47, dylid ychwanegu 
‘golau’ wrth gyfeirio at y sŵn, y llwch a’r 
aer sy’n deillio o waith 24 awr.  
 

Rhoi’r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 60 
(Newid 
Pendant) 

119 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Ffigur 5.3 Eglurder Nid yw Ffigur 5.3 yn ymestyn i SoDdGA 
Cae Gwyn ac mae SoDdGA Tre’r Gof 
wedi cael ei guddio. Mae'n bwysig fod 
pob ffigur yn dangos yn glir y lleoliad a’r 
allwedd i nodweddion pwysig er mwyn 

Adolygu’r map.  Gwrth
od 

Cyfeiriwch at 
fap 
cyfyngiadau 
yn y CDLl ar 
y Cyd. 
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galluogi darllenwyr nad ydynt yn bobl 
leol, fel yr Arolygwyr Cynllunio, i gael 
gwybodaeth drylwyr o’r hyn mae’r 
Cyngor yn ei ddangos.  
 

120 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA30 Eglurder Mae EA30 yn croesawu'r ystyriaeth sydd 
wedi’i rhoi i’r posibilrwydd ar gyfer 
effeithiau cronnus yn sgil mwy o bwysau 
gan ymwelwyr yng Nghemlyn, ond dylid 
hefyd gynnwys ‘Safle Bywyd Gwyllt 
Trwyn Wylfa'. Croesawu’r angen i reoli a 
lliniaru’r effaith hon ac i adnabod rôl 
grwpiau cadwraeth natur lleol yn y 
broses hon.  
 

Rhoi’r geiriad hwn.  Derby
n 

Cyf 62 
(Newid 
Pendant) 

121 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA31 - Ardal 
Chwilio yr 
A5025.  

Eglurder Dylai EA31 - Ardal Chwilio yr A5025 
gynnwys y cyfle i wella ansawdd dŵr y 
cwrs dŵr, i ddarparu mesurau lliniaru ac 
enillion bioamrywiaeth ar gyfer 
rhywogaethau yr effeithir arnynt ac i 
wella'r gwaith o leihau dŵr ffo ar y ffyrdd.  
 

Ystyried y geiriad 
hwn.  

Derby
n 

Cyf 63 
(Newid 
Pendant) 

122 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Caergybi a’r 
Cylch  

Cefnogaet
h 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru Caergybi a’r Cylch o blaid 
egwyddor y Cyngor Sir o ffocysu'r llety 
gweithwyr adeiladu yn yr Ardal Chwilio 
hon. Mae’r safleoedd yn yr ardal hon 
eisoes wedi cael caniatâd ac mae un o 
rwymedigaethau Adran 106 wedi cael ei 
thrafod i liniaru effeithiau ar yr 
amgylchedd naturiol, sy'n cefnogi 
bioamrywiaeth.  
 

Sylwad cyffredinol. Derby
n 

Y pwynt wedi 
cael ei nodi. 
Mae hyn 
wedi ei 
gynnwys yn 
EA33.  
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123 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Ffigur 5.4 Eglurder Nid yw’n glir a yw ffigur 5.4 yn dangos 
cyfres o safleoedd Land & Lakes?  
 

Adolygu’r map.  Derby
n 

Cyf 64 
(Newid 
Pendant) 

124 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

Llangefni a’r 
Cylch 

Eglurder Nid yw Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch 
ym mharagraff 5.2.44 yn adlewyrchu 
dyhead presennol hyrwyddwr y prosiect 
ar gyfer safleoedd gwneud iawn 
SoDdGA yn yr ardal hon.  
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 65 
(Newid 
Pendant) 

125 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA34 Cefnogaet
h 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru yn croesawu ymateb EA34 i’r 
amgylchedd naturiol, yn enwedig o 
ystyried y potensial ar gyfer safleoedd 
gwneud iawn SoDdGA.  
 

Amherthnasol.  D/B Heb ei newid.  
 
Pwynt 
cyffredinol. 

126 Ymddiriedol
aeth Natur 
Gogledd 
Cymru 
[006] 

EA35 Eglurder Nid yw EA35 yn crybwyll SoDdGA Llyn 
Traffwil. Byddai modd iddo wynebu 
materion yn ymwneud ag ansawdd dŵr 
yn sgil cyfleuster Parcio a Theithio Dalar 
Hir.  
 

Adolygu'r geiriad.  Derby
n 

Cyf 66 
(Newid 
Pendant) 

127 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Cyflwyniad Eglurder Mae dibenion y CCA yn datgan (blwch 
1.4.2) bwriad o lywio trafodaeth cyn 
ymgeisio. Dylid dileu’r bwriad hwn o 
ystyried yr amserlen bresennol ar gyfer 
cyflwyno’r cais. 
 

Ystyried dileu’r 
cyfeiriad at lywio 
trafodaeth cyn 
ymgeisio.  

Derby
n 

Cyf 67 
(Newid 
Pendant) 

128 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Amcanion Gwrthwyn
ebu 

Mae’r ddogfen hon yn awgrymu y dylai 
Prosiect Wylfa Newydd arwain at ragor o 
hunaniaeth a nodweddion unigryw lleol.  
Mae'r Ymddiriedolaeth o blaid egwyddor 
yr amcan hwn, ond yn ei chael hi’n 
anodd iawn gweld sut gallai graddfa 

Ystyried y geiriad.  Gwrth
od 

Mae CSYM 
yn cydnabod 
y pwynt fodd 
bynnag, 
byddwn yn 
ceisio gwella 
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Prosiect Wylfa Newydd arwain at 
ragor o hunaniaeth a nodweddion 
unigryw lleol yng nghyswllt materion 
sy'n ymwneud â threftadaeth 
ddiwylliannol. 

hunaniaeth 
leol a natur 
unigryw trwy 
liniaru 
priodol. 

129 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Lliniaru Eglurder Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 
cefnogi'r hierarchaeth gyffredinol sydd 
wedi’i sefydlu yn y CCA, sef osgoi, 
lliniaru a digolledu.  Pan na fydd modd 
cyflawni’r hierarchaeth, does dim llawer 
o fanylion ynghylch sut mae 
penderfynu a yw'r effeithiau niweidiol 
gweddilliol yn dderbyniol, ac mae’r 
ychydig fanylion sydd ar gael wedi’u 
cuddio’n ddwfn yng nghanol y CCA 
Drafft.  Oes modd i’r ddogfen roi sylw i 
ystyriaethau mwy pendant ac amlwg yng 
nghyswllt effeithiau niweidiol gweddilliol? 

Beth am ysgrifennu 
rhagor am effeithiau 
niweidiol gweddilliol?  

Gwrth
od 

Mae’r 
posibilrwydd 
ar gyfer 
effeithiau 
niweidiol 
gweddilliol yn 
cael ei 
gydnabod 
ond hyd nes 
y bydd 
unrhyw 
effeithiau o’r 
fath yn cael 
eu nodi a’u 
hasesu, bydd 
rhaid mynd i’r 
afael â nhw 
yn 
gyffredinol. 
Mater o farn 
gynllunio 
fydd yn 
penderfynu a 
fyddai 
unrhyw 
effaith 
weddilliol yn 
annerbyniol, 
a hynny drwy 
ystyried y 
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gofynion o 
dan bolisi 
PS9 ac 
unrhyw 
fanteision 
posibl sy’n 
deillio o’r 
cynnig.  

130 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Strwythur y 
ddogfen  

Eglurder O ran cynllun y ddogfen, mae Datblygiad 
Economaidd wedi’i restru yn 4.1, ac mae 
Amgylchedd Naturiol wedi’i restru yn 
4.10 ac Amgylchedd Hanesyddol yn 
4.11.  Fyddai modd i’r ddogfen derfynol 
ystyried rhestr cynnwys newydd a 
chynllun fyddai’n rhoi sylw i'r ddwy 
agwedd hyn yn gynharach yn y ddogfen 
(gwarchodfa natur a ddynodwyd yn 
rhyngwladol; tirwedd sydd wedi’i 
dynodi’n genedlaethol ac etifeddiaeth o 
bwysigrwydd cenedlaethol, sydd i gyd yn 
ffinio â'r safle) 

Ystyried y cynllun / 
tudalen cynnwys.  

Gwrth
od 

Y pwynt wedi 
cael ei nodi.  
Fodd 
bynnag, nid 
yw’r CCA 
mewn 
unrhyw drefn 
blaenoriaeth 
benodol ac 
maen nhw’n 
unol â CCA 
2014. 
 
Mae’r 
ymatebion a 
wneir drwy’r 
newidiadau 
ffocws hefyd 
yn cyfeirio at 
baragraffau/ 
adrannau 
penodol ac 
felly ni ellir eu 
newid. 

131 Yr 
Ymddiriedol
aeth 

Cyffredinol Eglurder Dull gweithredu cyffredinol Horizon ar 
gyfer y cynllun arfaethedig yw 
monitro/ymateb i effeithiau.  Dylai 

Ystyried yr egwyddor 
ragofalus.  

Gwrth
od 

Mae’r CDLlC 
a’r CCA yn 
cydnabod fod 
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Genedlaeth
ol 
[007] 

sefydlu'r egwyddor ragofalus ar gyfer 
effeithiau posibl fod yn un o ddulliau 
gweithredu cyffredinol (Gweledigaeth ac 
Amcan) y CCA, ac mae angen camau 
gweithredu yn seiliedig ar wyddoniaeth 
gadarn.  Mae’n bosibl y gallai'r thema 
ragofalus fod yn berthnasol i'r holl 
effeithiau, ond dylai gael ei hymgorffori’n 
sylfaenol yn yr holl Amcanion sy'n 
ymwneud ag ymweliadau twristiaid, 
tirwedd ac ecoleg. 

CSYM am 
weld 
effeithiau'n 
cael eu trin 
yn 
rhagweithiol 
ac am weld 
yr 
hierarchaeth 
liniaru yn 
cael ei 
defnyddio i 
osgoi ac i 
leihau’r 
effeithiau hyn 
pan fo modd. 
Mae CSYM 
hefyd wedi 
cynnwys 
canllawiau 
pellach 
ynghylch 
gofynion 
monitro yn 
EA26, sy'n 
ymwneud â 
monitro’r holl 
effeithiau. 
Bydd 
manylion y 
cynlluniau 
monitro'n 
cael eu 
datblygu ar 
gyfer pob 
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achos ar ôl 
cytuno ar 
sylfaen y 
dystiolaeth ar 
gyfer yr 
amodau 
gwaelodlin.  

132 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Cyffredinol  
 
Gweledigaeth 
ac Amcanion.  

Eglurder  O ran y Weledigaeth a'r Amcanion, 

dylai’r morlun gael ei gydnabod fel 

adnodd penodol ar gyfer Gogledd Ynys 

Môn.  Nid yw'r CCA yn cyfeirio llawer at y 

morlun, os o gwbl. 

 

Ystyried y morlun.  Derby
n 

Cyf 36 
(Newid 
Pendant) 

133 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Lliniaru 
 
4.10. 

Eglurder Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol o 
blaid dull y polisi a amlinellir yn Adran 
4.10, “Bydd y Cyngor Sir yn ceisio 
sicrhau y bydd unrhyw effeithiau 
niweidiol posibl ar amgylchedd naturiol 
Ynys Môn yn cael eu hosgoi neu, lle nad 
yw hyn yn bosibl, eu lliniaru neu eu 
cydbwyso”.  Nid yw'r CCA yn ei gwneud 
yn glir pa effeithiau niweidiol fyddai’n 
cael eu hystyried yn dderbyniol nac yn ei 
gwneud yn glir beth yw’r meini prawf ar 
gyfer penderfynu ar yr effeithiau 
derbyniol. 

Angen rhoi 
ystyriaeth bellach i’r 
meini prawf ar gyfer 
penderfynu a yw 
effeithiau niweidiol 
yn dderbyniol ai 
peidio.  

Gwrth
od 

Mae angen 
asesu’r 
effeithiau'n 
llawn ac yn 
drwyadl cyn i 
Gyngor Sir 
Ynys Môn 
allu 
penderfynu a 
ydynt yn 
dderbyniol ai 
peidio. 

134 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Gweledigaeth 
ac Amcanion  

Eglurder Nid yw’r gwahaniaeth rhwng 

canlyniadau ac amcanion yn glir. 

 

Beth am ddiffinio 
canlyniadau ac 
amcanion?  

Gwrth
od 

Mae CSYM 
yn credu bod 
y 
canlyniadau'n 
glir ac yn 
cael eu 
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rhestru o dan 
bob amcan. 

135 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Gweledigaeth 
ac Amcanion 

Eglurder Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

wedi datblygu Gweledigaeth ar gyfer 

Cemlyn, fel y darparwyd yn flaenorol i 

Gyngor Ynys Môn.  Gallai Gweledigaeth 

y CCA gyfeirio mwy at y weledigaeth 

ehangach hon ar gyfer Arfordir Gogledd 

Ynys Môn, ac yn bennaf perchennog tir 

twristiaeth allweddol ger y safle adeiladu.   

 

Beth am gyfeirio at y 
Weledigaeth ar gyfer 
Cemlyn?  

Derby
n 

Cyf 68 
(Newid 
Pendant) 

136 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Amcan 4 Adran 
3.2.5 

Eglurder Mae angen i Adran 3.2.5 gydnabod bod 
yr adnoddau ecolegol yn yr ardal ger y 
safle adeiladu yn sensitif i gynnydd 
mewn mynediad hamdden yn sgil y 
gweithwyr adeiladu, a chydnabod yr 
angen i reoli mynediad at safleoedd sydd 
eisoes yn sensitif. 

Ystyried y geiriad 
hwn.  

Gwrth
od 

Mae’r amcan 
yn ymwneud 
ag Ynys Môn 
i gyd.  Caiff 
canllawiau 
penodol eu 
darparu 
mewn 
canllawiau 
perthnasol ar 
leoli. 

137 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Amcan 4 Adran 
3.2.5 

Eglurder Byddai’n ddefnyddiol cyfeirio at 
dwristiaeth y cam adeiladu yn Adran 
3.2.5.  Nid yw’r ddogfen yn cyfeirio at y 
mater hwn yn benodol yng nghyswllt 
Cemlyn a Felin Cafnan?  Mae Adran V 
yn crybwyll “diogelu atyniadau i 
ymwelwyr”? - Cemlyn yw’r prif atyniad 
cyfagos i ymwelwyr ac efallai y bydd yn 
ddefnyddiol ymgorffori Gweledigaeth yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer 
Cemlyn yn y Rhaglen, gyda'r 

Ystyried y geiriad. Gwrth
od 

Mae 
manylion am 
Dwristiaeth 
yn EA5.  Er 
bod y pwynt 
wedi cael ei 
nodi, mae 
CSYM yn 
cydnabod y 
bydd 
‘twristiaid 
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Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 
Bartner Allweddol. 

adeiladu’, nid 
yw'r CCA yn 
gwahaniaeth
u rhwng 
gwahanol 
fathau o 
dwristiaid.  

138 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Amcan 5 Eglurder O ystyried cynigion y prosiect hyd yma, 

mae’n anodd gweld sut gall y prosiect 

ddiogelu a gwella'r AHNE, Gerddi Cestyll 

na Bae Cemlyn; mae’r tri yn parhau i fod 

mewn perygl yn sgil y cynllun 

arfaethedig.   Does dim cynigion hyd 

yma wedi dangos unrhyw ddiddordeb 

mewn gwarchod a datblygu’r cymeriad 

hanesyddol.  Byddai’n fuddiol 

ymgorffori’r Weledigaeth ar gyfer Cemlyn 

mewn Rhaglenni Allweddol.  Efallai y 

byddai’n ddefnyddiol i Adran 3.2.6 (iii) 

sôn am reoli'r effeithiau hamdden yn sgil 

y gweithwyr y cam adeiladu a thwristiaid 

y cam adeiladu ar safleoedd sensitif ger 

y safle adeiladu. 

 

Cynnwys y 
Weledigaeth ar gyfer 
Cemlyn yn y rhestr o 
Raglenni Allweddol.  

Derby
n 

Cyf 68 
(Newid 
Pendant) 

139 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 3.2.7 Eglurder Byddai’n ddefnyddiol i Adran 3.2.7 
gynnwys cyfeiriad at seilwaith priffyrdd 
ar gyfer ymweliadau twristiaeth 
presennol a newydd a’r angen i reoli 
twristiaeth mewn tirwedd sensitif.  
Rhoddir cefnogaeth i eitem vii mewn 
perthynas â strategaeth beicio a gellid 
archwilio ardaloedd posibl i'r gorllewin o 

Ystyried y geiriad.  Gwrth
od 

Nid yw 
CSYM yn 
gwahaniaeth
u rhwng 
twristiaeth 
newydd a 
thwristiaeth 
bresennol.  
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Gemaes er mwyn lleihau’r pwysau gan 
ymwelwyr ar Lagŵn Cemlyn, yn enwedig 
yn ystod cyfnodau nythu sensitif.  Ydy 
“darparwyr twristiaeth Gogledd Ynys 
Môn” yn bartner cyflawni allweddol arall 
ar gyfer Amcan 6? 

Ymdrinnir â 
hyn o dan 
EA5. 

140 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Amcan 6 Gwrthwyn
ebu 

Er y gellid cyfiawnhau Amcan 6 ar sail y 
priffyrdd, oherwydd y ddibyniaeth ar 
gludo nwyddau ar longau, byddai angen 
creu Cyfleuster Dadlwytho Morol. Byddai 
hynny'n arwain at golli dros 30ha o wely’r 
môr ac at lefelau uchel iawn o niwed 
amgylcheddol i dir sy’n eiddo i'r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger y 
safle adeiladu.  Mae’n anodd iawn 
cynnwys y gair “cynaliadwy” yng 
nghyswllt yr amcan hwn o ystyried 
goblygiadau adeiladu’r Cyfleuster 
Dadlwytho Morol.  Nid yw'r effeithiau 
niweidiol gweddilliol yn cael eu nodi?  Os 
yw Amcan 6 yn ceisio creu cymuned 
gynaliadwy, a ydy hi’n bosibl ychwanegu 
cyflawniad mwy penodol? Awgrymir y 
gellid cynnwys gofyniad o ran 
bioamrywiaeth (ee sicrhau bod yr holl 
seilwaith a’r cynigion mynediad yn cael 
eu darparu ochr yn ochr â mesurau 
lliniaru a gwella parhaol o ran 
bioamrywiaeth). 

Ystyried y geiriad.  Gwrth
od 

Mae'r amcan 
hwn yn 
ymwneud ag 
Ynys Môn i 
gyda ac felly 
mae CSYM 
yn awyddus i 
hybu dull 
cynaliadwy o 
symud pobl a 
deunyddiau.  
Nid yw’n 
briodol gyda’r 
amcanion i 
ymchwilio i’r 
manylion 
hyn.  Caiff 
hyn ei 
gynnwys 
mewn 
penodau 
eraill 
ymhellach yn 
y ddogfen. 

141 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 

Amcan 7 Cefnogaet
h 

O blaid Amcan 7, ond mae angen 
perchnogion tir lleol fel Partneriaid 
Cyflawni Allweddol, ac mae angen nodi'r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 

Ystyried y geiriad.  Derby
n 

Cyf 69 
(Newid 
Pendant) 
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[007] a’r RSPB.  Dylai'r Weledigaeth ar gyfer 
Cemlyn gael ei nodi fel Rhaglen Leol 
allweddol. 

142 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 4.2 Eglurder Nid yw Adran 4.2 (Twristiaeth) yn nodi’n 
bendant beth yw'r adnodd naturiol yn yr 
ardal leol yng Nghemlyn sy'n sail i 
dwristiaeth leol. 

Rhoi geiriad sy'n 
nodi fod Cemlyn yn 
ardal dwristiaeth 
leol.  

Derby
n 

Cyf 70 
(Newid 
Pendant) 

143 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

EA5 
Twristiaeth.  

Eglurder Mae’r prosiect yn cyflwyno llawer o 
faterion sy'n ymwneud ag argraffiadau 
ymwelwyr: ffrwydro, carthu, gwaredu 
pridd yn y môr, twnelu, sŵn, 
dirgryniadau, amharu gweledol ac 
esthetig, colli natur wyllt ac anghysbell.  
Mae ansicrwydd o hyd ynghylch sut bydd 
Horizon yn mynd i’r afael â materion 
ehangach sy'n ymwneud ag argraffiadau, 
a sut gall partneriaid twristiaeth ymateb 
i’r negeseuon hyn a allai fod yn negyddol 
mewn perthynas ag ymwelwyr presennol 
ac ymwelwyr newydd posibl i’r ynys. 
Byddai'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
yn croesawu trafodaeth bellach ar y 
materion hyn ac mae’n croesawu’r 
geiriau a ddefnyddir ym Mholisi EA5 y 
CDLlC a’r geiriau a ailadroddir yn Adran 
4.2.6 y CCA (“Drwy wneud hynny, bydd y 
Cyngor Sir hefyd yn disgwyl i hyrwyddwr 
y prosiect nodi a gweithredu mesurau i 
hyrwyddo Ynys Môn fel cyrchfan i 
ymwelwyr a hybu potensial Ynys Môn ar 
gyfer twristiaeth”.  

Mae angen rhagor o 
drafodaethau.  

D/B Wedi’i nodi.  
Bydd 
trafodaeth ar 
wahân yn 
cael ei 
threfnu. 

144 Yr 
Ymddiriedol

Llety Gweithwyr 
Adeiladu  

Eglurder Mewn perthynas â Llety ar gyfer 
Gweithwyr Adeiladu (Adran 4.4).  Nid 

Ystyried y geiriad.  Gwrth
od 

Mae 
safbwynt 
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aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

yw'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 
credu fod y goblygiadau ar gyfer 
SoDdGA Tre’r Gof wedi cael eu 
croesgyfeirio’n gywir yn Adran 4.4.  Dylid 
ychwanegu cyfyngiadau’r SoDdGA at 
Adran 4.4.2 (a ddisgrifir ar hyn o bryd fel 
lleoliad gwledig ac anghysbell).  Mae’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol o blaid 
rhagor o waith (a nodir yn Adran 4.4.16) 
yng nghyswllt nodi a monitro'r stoc 
gwelyau, yn enwedig mewn perthynas â'r 
effeithiau ar economi twristiaeth yr ynys 
yn sgil effeithiau sy'n lleihau cynigion 
llety'r ynys i ymwelwyr.  Mae’r adran hon 
o’r CCA yn ymddangos yn niwtral mewn 
perthynas â cholli'r etifeddiaeth i 
dwristiaid ar gyfer llety arddull campws a 
gynigiwyd yn flaenorol drwy’r cynllun 
Land and Lakes.   

CSYM ar y 
Llety 
Gweithwyr 
Adeiladu 
Dros Dro yn 
cael ei 
gyfleu’n glir 
yn Adran 4.4 
o’r CCA ac 
yn EA9b, 
EA28b ac 
EA33. 

145 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Twristiaeth  
Adran 4.4.17 

Cefnogaet
h 

Mae Adran 4.4.17 yn nodi'r materion 

posibl sy’n ymwneud â charafanau 

sefydlog a theithiol a charafanau modur.  

Gallai carafanau sefydlog, carafanau 

teithiol a charafanau modur effeithio ar 

amgylchedd a thirwedd ehangach 

Gogledd Ynys Môn; ac felly gallai 

effeithio ar dwristiaeth a gweithgareddau 

economaidd ymwelwyr 

newydd/presennol.  Y gobaith yw y bydd 

Cyngor Sir Ynys Môn yn cydnabod y 

mater posibl hwn ac yn defnyddio’r CCA i 

fynd i’r afael â’r mater hwn drwy 

weithgareddau gorfodi, monitro ac 

Amherthnasol. D/B Wedi nodi 
hyn. 
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ymgysylltu rhagweithiol.  Mae’r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 

croesawu'r ffaith fod y mater hwn wedi 

cael ei ganfod yn gynnar, ac yn gobeithio 

y bydd hyn yn golygu y bydd digon o 

adnoddau yn cael eu canfod er mwyn 

gallu bwrw ymlaen â chanlyniad posib 

niferoedd mawr o weithwyr adeiladu yn 

symud i Ogledd Ynys Môn.   

 

146 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Gwastraff 
Niwclear 
 
Adran 4.8.6 

Eglurder Mewn perthynas â'r adran ar Storio 

Gwastraff Ymbelydrol.  Mae’r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn credu 

bod angen i’r CCA gyflwyno mwy o 

fanylion penodol.  Mae Adran 4.8.6 yn 

datgan fod y prosiect yn debygol o 

gynnwys rhai cyfleusterau storio dros dro 

ar gyfer trin a storio gwastraff 

ymbelydrol.   Mae’r cyfnod dros dro yn 

200 mlynedd, a hynny heb ystyried 

unrhyw waith datgomisiynu ac adfer 

dilynol.  Mae'r safle arfaethedig yn agos i 

dir sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol.  Bydd yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol yn cadw'r tir hwn am byth 

gan fod y tir yn dir diymwad, a'i fod yn 

agos at Felin Cafnan, sy'n adeilad 

rhestredig Gradd II.  Mae’r 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn credu 

y dylid nodi hwn fel cyfyngiad penodol, 

Ystyried y geiriad.  Gwrth
od 

Nid yw’r CCA 
yn rhoi 
manylion ar 
storio 
gwastraff 
ymbelydrol.  
Bydd yr 
Arolygiaeth 
Gynllunio, y 
Swyddfa 
Rheoleiddio 
Niwclear a 
Cyfoeth 
Naturiol 
Cymru yn 
ymdrin â hyn. 
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yn ogystal â rhoi mwy o gydnabyddiaeth 

i argraffiadau ymwelwyr y dyfodol sy'n 

gysylltiedig â chyfleusterau storio 

gwastraff niwclear; y gwaith o’u rheoli; a 

chanlyniadau diogelu ansawdd gweledol 

a’r dirwedd.   Mae tir sy'n eiddo i Horizon 

yn gyfyngedig ac yn fan posibl i storio 

gwastraff tanwydd, a bydd yn amlwg 

iawn yn y dirwedd.  Mae angen 

croesgyfeirio mwy at amcanion y dirwedd 

yn yr adran hon. 

 

147 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 4.1.1 a 
4.12.3 (6ed 
pwynt bwled) 

Eglurder Mae’n ymddangos bod y Canllawiau ar 
gyfer y Prosiect Cyfan yn cydnabod y 
bydd effeithiau niweidiol ac mae’n 
datgan yn 4.1.1 y bydd y 
‘gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag 
adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa 
Newydd yn rhai sylweddol a all gael 
effeithiau niweidiol ar amgylchedd 
adeiledig a naturiol unigryw Ynys Môn 
(a'r rhanbarth ehangach), ei 
chymunedau, ei seilwaith presennol, 
busnesau lleol a’r sector twristiaeth. 
Felly, mae'n hanfodol bod unrhyw 
effeithiau niweidiol posibl yn cael eu nodi 
a'u hasesu.  Nid yw'r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol yn credu fod yr holl 
effeithiau niweidiol posibl wedi cael eu 
nodi a’u hasesu ar hyn o bryd.  Ar hyn o 
bryd nid yw'r prosiect yn llwyddo i 
gydnabod nac asesu’r effaith ar 
amwynder preswyl Felin Cafnan.  Felly 

Ystyried y geiriad 
hwn. 

Derby
n 

Cyf 71 
(Newid 
Pendant) 
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mae’n bwysig fod y Canllawiau ar gyfer y 
Prosiect Cyfan yn cydnabod y 
cyfyngiadau penodol sy'n cael eu gosod 
gan ddatblygiadau preswyl presennol.  
Awgrymir y gallai Adran 4.12.3 nodi’n 
bendant pob amwynder preswyl, neu 
ddiwygiad sy'n ychwanegu amwynder 
preswyl (ee yn y 6ed pwynt bwled - allai’r 
rhain gael eu rhifo yn hytrach na’u gosod 
fel pwyntiau bwled?). 

148 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Cronfa 
Cydnerthedd 
Cymunedol 

Eglurder Caiff cefnogaeth ei rhoi i ddarparu 

Cronfa Cydnerthedd Cymunedol ac i 

ddarparu rhan ganolog y Cynghorau Sir 

yn y gwaith o hwyluso cynllun digonol yn 

seiliedig ar effeithiau, ochr yn ochr â 

Chyfraniadau Budd Cymunedol 

ehangach.  Mae’r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol yn credu bod angen 

gwahanu hyn oddi wrth y gwaith o 

ddigolledu effeithiau sy'n seiliedig ar 

y prosiect, y mae angen eu nodi’n 

bendant a’u hariannu ar wahân.  

Awgrymir na fydd effeithiau sy’n seiliedig 

ar ddigolledu yng nghyswllt effeithiau 

niweidiol gweddilliol y prosiect yn cael eu 

cynnwys mewn unrhyw Gronfa 

Cydnerthedd Cymunedol, a'r mae’r 

gofyniad hwn yn cael ei nodi yn y CCA.  

Nodir fod EA24 (Rhwymedigaethau 

Cynllunio) y Cynllun Datblygu ar y Cyd 

yn nodi: “dylai hyrwyddwr y prosiect roi 

pob ystyriaeth i fentrau, cynlluniau a 

Ystyried y geiriad 
hwn.  

Gwrth
od 

Mae 
Manteision 
Cymunedol 
Gwirfoddol 
yn gwbl ar 
wahân i’r 
mesurau 
lliniaru / 
rhwymedigae
thau 
cynllunio 
statudol.  
Bydd angen 
i’r CRF ddelio 
ag effeithiau 
anfesuradwy 
neu 
annisgwyl a 
allai godi 
drwy waith 
monitro. 
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strategaethau presennol yn Ynys Môn ac 

ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau 

lleol, y Cyngor Sir a sefydliadau eraill fel 

y bo’n briodol, yn y cyfnod cyn ymgeisio, 

er mwyn pennu mesurau cydbwyso a 

lliniaru priodol i ddelio ag effeithiau 

niweidiol o Brosiect Wylfa Newydd”, a 

“rhoddir cefnogaeth i fesurau, prosiectau 

a gwasanaethau i wella llesiant, 

ansawdd bywyd a chynaliadwyedd y 

cymunedau yr effeithir arnynt yn y tymor 

canolig a hir”.  Mae Adran 5.1.28 yn 

cyfeirio at bolisi’r Cyngor Sir ar gyfer 

Buddion Cymunedol Gwirfoddol gan 

ddatblygwyr ar Ynys Môn.   Nodir nad 

oes gan Horizon ddigon o fanylion am y 

maes hwn ar hyn o bryd, ac mae’r holl 

waith cyn ymgeisio wedi dod i ben erbyn 

hyn yn barod ar gyfer cyflwyno’r 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.  O 

ystyried y senario hwn, nid yw’r cynllun 

newydd yn bodloni gofynion y CDLlC na 

dyheadau polisi’r CCA.  Mae hyn wedi 

bod, ac yn parhau i fod yn bryder mawr 

i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn 

enwedig gan ein bod ni yn awr yn 

gwybod mwy am fanylion yr hyn a 

gynigir. 
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149 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Gweithredu a 
Monitro 

Eglurder Mewn perthynas â Gweithredu a 
Monitro, credir y dylai egwyddorion yr 
egwyddor ragofalus gael eu hymgorffori 
yn Adran 4.13.1 y CCA.   

Cynnwys cyfeiriad at 
yr egwyddor 
ragofalus.  

Gwrth
od 

Mae'r Cynllun 
Datblygu 
Lleol ar y 
Cyd a’r CCA 
yn nodi fod 
Cyngor Sir 
Ynys Môn 
am weld dull 
rhagweithiol 
o fynd i'r 
afael ag 
effeithiau a’r 
hierarchaeth 
liniaru’n cael 
ei defnyddio i 
osgoi ac i 
leihau'r rhain 
pan fo 
hynny’n 
bosibl. Mae 
CSYM hefyd 
wedi 
cynnwys 
canllawiau 
pellach 
ynghylch 
gofynion 
monitro yn 
EA26, sy'n 
ymwneud â 
monitro’r holl 
effeithiau. 
Bydd 
manylion y 
cynlluniau 



103 
 

monitro'n 
cael eu 
datblygu ar 
gyfer pob 
achos ar ôl 
cytuno ar 
sylfaen y 
dystiolaeth ar 
gyfer yr 
amodau 
gwaelodlin. 

150 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 5.1.13 Eglurder Byddai’n ddefnyddiol i Adran 5.1.13 
gynnwys cyfeiriad at y fetaboblogaeth o 
Fôr-wenoliaid ar draws ardal ehangach 
Môr Iwerddon.  Gall yr effeithiau yng 
Nghemlyn arwain at oblygiadau a 
phwysau posibl o ran y boblogaeth 
mewn safleoedd gwarchodedig eraill yn 
Ardal y Llynnoedd, ac mewn ardaloedd 
gogleddol a deheuol yn Iwerddon.  Mae’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ochr yn 
ochr ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru a’r RSPB wedi creu Adroddiad 
Dewisiadau Ecolegol, sy'n rhoi 
gwybodaeth gefndir am ecoleg a 
dewisiadau ar gyfer rheoli’r boblogaeth o 
fôr-wenoliaid yn y dyfodol.  Byddai’n 
ddefnyddiol cyfeirio at y ddogfen hon yn 
yr Adran hon o’r CCA. 

Rhoi’r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Mae’r lefel 
hon o 
fanylion yn 
mynd y tu 
hwnt i’r hyn 
sy’n briodol 
ar gyfer y 
CCA.  
Bydd y 
materion hyn 
yn cael sylw 
mewn 
dogfennau 
eraill megis 
yr HRA. 

151 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 5.1.26 Eglurder Adran 5.1.26, ac yn enwedig y 
gydnabyddiaeth o'r amgylchedd naturiol 
a hanesyddol.  Mae’r adran ar 
dwristiaeth ar waelod tudalen 163 yn 
nodi’n gywir y gostyngiad posibl mewn 
twristiaeth yn sgil effeithiau ac 

Ystyried y geiriad 
hwn.  

Derby
n  

Cyf 73 
(Newid 
Pendant) 
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argraffiadau o dawelwch.   Efallai y 
byddai’n ddefnyddiol ehangu’r pwynt 
bwled hwn i gynnwys y gwaith o reoli 
twristiaeth y cam adeiladu, y gwaith o 
reoli contractwyr adeiladu a’r gwaith 
cysylltiedig o reoli ymwelwyr sy'n ymweld 
â safleoedd sensitif iawn ger y safle 
adeiladu. 

152 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 5.1.32 
(Cyfleuster 
Dadlwytho 
Morol) 

Eglurder  Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol o 
blaid yr ystyriaethau allweddol yn Adran 
5.1.32.  Byddai’n ddefnyddiol rhifo’r 
pwyntiau bwled (sydd ar dudalennau 168 
i 173).  Mae’r pwynt bwled am y dirwedd 
a’r effaith weledol yn nodi mai effaith 
dros dro fydd yn sgil y Cyfleuster 
Dadlwytho Morol. Nid yw hyn yn gywir 
oherwydd mae’r Cyfleuster Dadlwytho 
Morol a’r morglawdd yn elfennau parhaol 
o’r cynllun a allai arwain at newidiadau 
nad ydynt yn hysbys eto i batrymedd y 
llanw yng Nghemlyn, a phosibilrwydd o 
achosion o fynd dros y marian mewn 
amodau tonnau penodol.   

Diwygio’r geiriad.  Derby
n 

Cyf 57 + Cyf 
71 (Newid 
Pendant) 

153 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 5.1.25 Cyffredino
l 

Mae Adran 5.1.25 yn cynnwys y 
datganiad mewn perthynas â Gogledd 
Ynys Môn, sef “Mae Prosiect Wylfa 
Newydd yn darparu cyfleoedd i sicrhau 
nad oes colled net i fioamrywiaeth, yr 
asedau tirwedd, arfordir a threftadaeth 
ddiwylliannol. Pan fo colled yn debygol o 
ddigwydd, disgwylir i hyrwyddwr y 
prosiect wneud iawn yn briodol a bod 
cyfleoedd yn bodoli i wella asedau, 
lleoliadau neu gyfleusterau mewn 
mannau eraill yn yr ardal leol”.  Mae’n 

Sylwad cyffredinol D/B Wedi nodi’r 
pwynt hwn. 
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anodd deall sut na fyddai colled net i’r 
dirwedd a’r arfordir, o ystyried graddfa’r 
cynigion sy'n codi o’r trafodaethau cyn 
ymgeisio.  Ydy hwn yn ddatganiad gwag 
yng nghyswllt yr arfordir cyfagos ac yn 
dod yn rhan o safle’r cais?  Cefnogir yr 
egwyddor na fyddai unrhyw golled net i 
fioamrywiaeth, a gallai dull rhagweithiol 
weddnewid y prosiect. 

154 Yr 
Ymddiriedol
aeth 
Genedlaeth
ol 
[007] 

Adran 5.1.32 Cyffredino
l 

Mae ystyriaethau allweddol ar gyfer Prif 
Safle Wylfa Newydd yn cynnwys 
cydnabod bod posibilrwydd y bydd yr 
amgylchedd hanesyddol yn cael ei 
niweidio.  Mae Adran 5.1.32 yn datgan 
“Mae amgylchedd hanesyddol: Mae 
Gerddi Cestyll yn union i’r gorllewin o ffin 
y prif safle.   Hefyd, mae nifer o asedau 
treftadaeth ddiwylliannol sydd wedi’u 
dynodi yn agos iawn i’r safle, gan 
gynnwys Adeiladau Rhestredig, 
Henebion Rhestredig ac Ardal 
Gadwraeth Cemaes, a gallai'r safleoedd 
hyn gael eu heffeithio mewn modd 
niweidiol”.  Nid yw'n gwbl glir sut mae 
hyn yn berthnasol i’r datganiad 
cynharach bod cyfle i sicrhau nad oes 
colled net i asedau diwylliannol.  Mae 
Gerddi Cestyll, sef Gardd a Pharc 
Cofrestredig, Felin Cafnan a’r Felin sy'n 
adeilad cofrestredig (Gradd I a II*) yn 
agos i’r safle datblygu.  Bydd pennu hyn 
yn ystyriaeth bwysig, ond hyd yma nid 
yw Horizon wedi diystyru’r cyfraniad 
mae’n ei wneud i’r dirwedd ddiwylliannol.  
Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 

Sylwad cyffredinol.  D/B Wedi nodi’r 
pwynt hwn. 
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helpu i nodi’r effeithiau hamdden yn 
Llanbadrig (mae’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol hefyd yn berchen ar lawer 
o dir yn yr ardal hon o’r AHNE).  Mae’n 
debygol iawn y bydd difrod 
amgylcheddol lleol a phwysau o ran 
hamdden o ystyried y cynigion ar gyfer 
4000 o weithwyr adeiladu yn yr ardal 
hon.   

155 Rosemari 
Heaney 
[008] 

Cyffredinol Gwrthwyn
ebu 

Sylwadau cyffredinol a gafwyd yn 
gwrthwynebu’r orsaf niwclear newydd 
arfaethedig yn Wylfa. Pryder a fynegwyd 
ynghylch etifeddiaeth y prosiect yng 
nghyswllt yr amgylchedd, gwastraff 
niwclear ac ati, a hynny er mwyn creu 
ychydig gannoedd o swyddi lleol.  
 
Heb gael sylwadau penodol ynglŷn â’r 
CCA.  

Amherthnasol  D/B Heb gael 
sylwadau 
penodol 
ynglŷn â’r 
CCA. 

156 NACP [009] Dogfen 
Ymgynghori  

Eglurder  Mae’r CCA yn amwys ac nid yw’n 
cynnwys digon o fanylion. Nid yw’r 
cyfrifoldebau a’r disgwyliadau wedi cael 
eu nodi’n glir. 
Dylai CSYM nodi'n bendant yr hyn sydd 
i'w ddisgwyl gan y datblygwyr ar gyfer 
mesurau lliniaru a mynd i’r afael â 
phryderon parhaus y gymuned sy'n 
lletya. 

Rhoi’r geiriad hwn.  Gwrth
od 

Wedi nodi’r 
pwynt hwn.  
Fodd 
bynnag, 
mae’r CCA 
yn gyfres 
gynhwysfawr 
o 
ddogfennau 
sy’n cyfleu 
gweledigaeth
, amcanion a 
disgwyliadau’
r Cyngor yn 
glir mewn 
perthynas â 
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phrosiect 
Wylfa 
Newydd. 

157 NACP [009] Trafnidiaeth a 
Ffyrdd 

Eglurder Pryderon cyffredinol sy'n ymwneud â 
diogelwch ar y ffyrdd. Mae cymunedau’n 
parhau i boeni am gynnydd yn y nifer o 
gerbydau, yn enwedig ar hyd yr A5025 
o’r bont tuag at y safle. Mae NACP wedi 
gofyn sawl gwaith i CSYM a Horizon 
edrych ar welliannau i’r ffordd rhwng 
cyffordd Rhosgoch a Wylfa Newydd. Dim 
ond ychydig o wybodaeth sydd yn y CCA 
ynghylch sut bydd CSYM yn monitro ac 
yn gorfodi materion posibl fel parcio’n 
anghyfreithlon, llwybrau bysiau anaddas, 
cerbydau’n goryrru, effaith y 
penwythnos. Pryderon am ddiogelwch ar 
y ffyrdd (yr A5025 o’r safle i Wylfa 
Newydd) – ffyrdd cul, dim sôn am 
ddatblygu’r cyfleusterau parcio a rhannu 
i ddwyrain Wylfa Newydd.  

Adolygu'r geiriad.  Gwrth
od 

Mae’r CCA 
yn darparu'r 
fframwaith 
polisi er 
mwyn delio 
â’r cais am 
DCO ac 
ymateb iddo 
(a cheisiadau 
dan y Ddeddf 
Cynllunio 
Gwlad a 
Thref). Bydd 
angen i 
effeithiau ar y 
priffyrdd ac 
ar 
ddiogelwch 
ar y priffyrdd 
gael eu 
hasesu a 
bydd angen 
gosod 
rhwymedigae
thau 
cynllunio / 
amodau 
priodol. Nid 
yw’n rhan o 
rôl y CCA i 
nodi'r 
effeithiau a’r 
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mesurau 
lliniaru hyn.  

158 NACP [009] Y Gymraeg  Eglurder  Dylid cynnwys yr Iaith Gymraeg a’i 
hystyried ym mhob agwedd ar y prosiect. 
 

Rhoi rhagor o 
bwyslais.  

Derby
n 

Nodwyd – 
mae hwn yn 
fater pwysig i 
Gyngor Sir 
Ynys Môn ac 
rydyn ni'n ei 
weld fel 
‘llinyn aur”, 
ac mae 
angen ei 
ystyried ar 
gyfer pob 
pwnc.   

159 NACP [009] Llety  Eglurder  Mae newidiadau i’r amserlen ac i nifer y 
gweithwyr dros dro yn ystod y cyfnod 
prysuraf yn cael eu croesawu. O blaid 
darparu llety o safon uchel i 4,000 o 
weithwyr adeiladu, ond yn anghytuno’n 
gryf y dylai’r llety hwn fod mewn un 
lleoliad – dylid ailystyried safle Rhosgoch 
ar gyfer 2,000 o weithwyr. Gellid newid 
hwn yn ddiweddarach i ddarparu 
etifeddiaeth i gymuned Gogledd Ynys 
Môn hy 200 o gyfleoedd cyflogaeth am 
30 mlynedd neu fwy (gellir edrych ar y 
gefnogaeth mewn deiseb a chyfarfodydd 
cyhoeddus yn PAC2-3). Bydd modd 
ystyried nifer y contractwyr sy’n byw ger 
cymunedau sydd wedi’u sefydlu – sut 
bydd CSYM yn sicrhau bod y mesurau 
lliniaru sydd wedi’u gosod gan Horizon 
yn cael eu rhoi ar waith? Pryderon 
ynglŷn â phrinder llety rhent i deuluoedd 

Hoffem gael 
manylion ynghylch 
sut bydd CSYM yn 
sicrhau bod y 
mesurau lliniaru 
sydd wedi’u gosod 
gan Horizon yng 
nghyswllt 
contractwyr yn 
integreiddio â 
chymunedau yn cael 
eu rhoi ar waith.  
 
Annog CSYM a 
Horizon i ddatblygu 
tai cymdeithasol ar 
dir o eiddo'r cyngor 
mewn cymunedau 
lle mae galw 
amdanynt. 

Gwrth
od 

Wedi nodi 
hyn. Fodd 
bynnag, 
mae’r CCA 
hyn yn 
ymateb i’r 
cynnig sydd 
ar hyn o bryd 
yn cael ei 
gyflwyno gan 
Horizon (hy 
campws dros 
dro ar y 
safle) a fydd 
yn cael sylw 
o dan EA28b.  
 
Fodd 
bynnag, nid 
yw’r CCA yn 
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lleol ifanc a fydd yn cael eu dadleoli gan 
gontractwyr sydd ar gyflogau uwch. 
Pryderon ynglŷn ag effeithiau negyddol 
ar dwristiaeth – ni ellir fforddio colli 
ymwelwyr. Nid yw NACP yn cytuno â 
newid safleoedd carafanau i fod yn 
llefydd i aros ynddynt drwy’r flwyddyn. 

 
 

atal unrhyw 
gais arall ar 
gyfer llety 
arddull 
campws, ac 
ymdrinnir â 
hyn o dan 
bolisi EA9a, 
EA9b a 
EA10b.  
 
Mae pob EA 
(gan 
gynnwys 
Amlwch a'r 
Cylch) yn 
cynnwys 
canllawiau ar 
gyfer tai 
parhaol ac 
mae CSYM 
yn annog 
defnyddio 
llety parhaol 
a fydd yn 
cael ei 
ddefnyddio 
dros dro gan 
weithwyr 
Wylfa ac 
yna’n parhau 
i’w 
ddefnyddio 
gan y 
gymuned.  
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160 NACP [009] Iechyd a Lles  Pryder ynghylch pwysau cynyddol ar 
wasanaethau sydd eisoes yn hollol lawn. 
Pryderon ynglŷn ag ansawdd bywyd ar 
gyfer trigolion lleol. Sŵn, llwch, llygredd 
golau ac aflonyddwch yn ystod oriau 
gwaith. Pryderon yn y gymuned ynglŷn â 
storio gwastraff niwclear. Pryderon 
ynglŷn ag oriau wythnosol a phatrymau 
shifft hir. 

Dylai’r CCA roi sylw i 
bryderon ynglŷn â 
phatrymau shifft (11 
diwrnod yn gweithio, 
3 diwrnod i ffwrdd) – 
gallai hyn arwain at 
gynhyrchiant isel a 
chyfradd 
ddamweiniau uchel.  

Gwrth
od 

Er bod y 
pwynt yn cael 
ei nodi a mae 
CSYM yn 
cytuno â’r 
mater a 
godwyd, mae 
rheoli oriau 
gwaith 
unigolion y tu 
hwnt i 
gwmpas y 
CCA hyn. 

161 NACP [009] Cyfleusterau ac 
Amwynderau 
Lleol  

 Gwneud cais am gyllid ar gyfer datblygu’r 
neuadd bentref/ man cyfarfod y gymuned 
yn Nhregele ar ôl dymchwel Simdda-
Wen. Gwneud cais am gyllid i 
uwchraddio a chynnal cyfleusterau yng 
Nghanolfan Hamdden Amlwch. 

Cais am gyllid.  Gwrth
od 

Wedi nodi 
hyn – 
rhwymedigae
thau 
cynllunio 
EA24 sy'n 
delio ag 
unrhyw gais 
am liniaru.  
Nid yw’n 
briodol i’r 
CCA wneud 
y cais hwn 
am gyllid.  
Bydd lliniaru 
priodol yn 
cael ei 
sicrhau 
unwaith y 
bydd yr 
effeithiau 
wedi cael eu 
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hasesu yn 
llawn. 

162 NACP [009]  Cronfa 
Cydnerthedd 
Cymunedol 

 Annog Horizon i ddarparu cronfa 
cydnerthedd sylweddol a all gael ei 
defnyddio i fynd i’r afael ag unrhyw 
broblemau annisgwyl/pryderon wrth 
ddatblygu a gweithredu. 

Amherthnasol D/B Wedi’i nodi – 
mae hyn 
wedi’i 
gynnwys yn 
EA24.  

163 Cyngor 
Cymuned 
Llanbadrig 
[010] 

Rheilffordd 
Gaerwen i 
Amlwch 
 
Prif Dogfen a 
Papur Pwnc 5 

Eglurder Ddylsa’r CCA ystyried y posibilrwydd o 
defnyddio y lein i cludo llwythi a teithwyri 
Wylfa.  
CCA i hyrwyddo defnydd y lein ac ei 
ymestyn i Wylfa 

Cyfeiriad i ystyried 
adfer rheilffordd 
Gaerwen i Amlwch 

Gwrth
od 

Er bod yr 
CCA ddim yn 
cyfeirio yn 
benodol i 
‘Lein 
Amlwch’ mae 
o’n annog y 
defnydd o 
gledrau i 
gludo 
defnyddiau a 
phobol 

164 Cyngor 
Cymuned 
Llanbadrig 
[010] 

Iechyd Eglurder CCA ddim yn cyfeirio at oriau gweithio 
ormodol gweithwyr unigol. Poeni am 
ddiwrnod gwaith hir yn ogystal â thaith 
hir i waith 

CCA i cyfeirio at hyn 
fel mater 

Gwrth
od 

Fel cyfeiriwyd 
ato yn Rep 
160 uchod 
nid yw hyn yn 
fater polisi all 
cael ei delio 
efo yn y 
CCA. Mi fydd 
hyn yn cael 
ei thrafod efo 
Horizon ar 
wahân 

165 Cyngor 
Cymuned 
Llanbadrig 
[010] 

Trafnidiaeth Eglurder Dim digon o bwyslais ar yr angen i 
wella’r A5025 rhwng Wylfa a Amlwch ac 
ymateb i’r her o atal Rhosgoch, 

Angen mwy o 
bwyslais ar gwella 
ffyrdd 

Gwrth
od 

Noder - Mae 
CSYM wedi 
nodi bod yr 
effeithiau 
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Llanfechell a Tregele troi fewn i llwybr i 
osgoi traffic 

trafnidiaeth 
bosib yn cael 
eu hystyried 
trwy’r 
gofyniadau 
amrywiol EA i 
cyd fynd a 
gwrthrych 6 
sydd yn 
ceisio 
lleihau'r 
effeithiau ar 
ddiogelwch 
lonydd 

166 Cyngor 
Cymuned 
Llanbadrig 
[010] 

Papur Pwnc 11 Eglurhad Mae Tabl Gogledd Mon 3.2.22 yn datgan 
nad oes archfarchnad yn Gogledd Mon. 
Mae’r Co-Op yn Amlwch yn 
Archfarchnad 

Adolygu geirfa Derby
n 

CYF 74 
(Newid a 
Ffocus) 

167 Cyngor 
Cymuned 
Llanbadrig 
[010] 

Llety Dros Dro i 
weithwyr ar y 
safle 

Eglurhad Mae’r CCA i weld yn derbyn hyn ir 
gwrthwyneb safbwynt y NAP 

Mi ddylai’r CCA 
herio yr elfen yma o 
cynlluniau Horizon a 
rhoi mwy o bwyslais 
ar lliniaru’r effeithiau 
ar cymunedau 
cyfagos 

Gwrth
od 

Mae hyn yn 
anghywir. 
Mae 
safbwynt 
CSYM ar yr 
Llety Dros 
Dro i 
Weithwyr ar y 
safle yn glir 
(mewn 
cytundeb ar 
hierarchaeth 
anheddu yr 
CDLlC (Polisi 
PS9 a 
PS10)).Nid 
yw Rhosgoch 
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yn 
cydymffurfio 
ar polisi ac 
ohwerywdd 
hyn ni all 
CSYM 
cefngoi’r 
safle ar gyfer 
y LlDDW  

168 Cyngor 
Cymuned 
Llanbadrig 
[010] 

Cymdogion 
Cyfagos 

Eglurhad Mae’r CCA yn cyfeirio at fesurau lliniaru 
neu iawndal. Mi wnaeth Horizon 
cyhoeddi Cynllun Cefnogi Cymdogaeth 
yn 2014. Mae hwn yn cyfeirio at gynllun 
lliniaru. Nid yw'r rhain ar gael. Mae’r 
argymhellion ar gyfer iawndal yn 
sylfaenol iawn 

Mi ddylai fod yr CCA 
yn sicrhau fod yr 
iawndal yn gymwys 
a Phrosiectau 
Isadeiledd 
Cenedlaethol eraill 
e.e. Heathrow a HS2 

D/B Noder – Mi 
fydd CSYM 
yn codi y 
Cynllun 
Cefnogi 
Cymdogaeth 
efo Horizon 
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Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Wylfa Newydd – Newidiadau â Ffocws  

Rhagarweiniad 

Bu’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer Wylfa Newydd yn destun 

ymgynghoriad cyhoeddus am gyfnod o 6 wythnos rhwng 11 Ionawr 2018 a 22 

Chwefror 2018. Cafwyd 168 o sylwadau mewn 10 o ymatebion. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn erbyn hyn wedi ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn 

dilyn yr ymgynghoriad ynghylch CCA Wylfa Newydd ac mae o’r farn ei bod yn briodol 

gwneud rhai newidiadau er mwyn sicrhau bod y CCA yn ddealladwy, yn gyson ac yn 

cyd-fynd gyda’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLlC).  Nodir y newidiadau hyn yn 

yr Atodlen o Newidiadau â Ffocws yn Atodiad  A. Yn y Newidiadau â Ffocws hyn, nodir 

y rhan o’r CCA y maent yn berthnasol iddi, y rheswm amdanynt a’r newid ei hun.  

Er eglurder, mae’r ddogfen hon yn nodi’r newidiadau hynny a dderbyniwyd yn unig. 

Mae’r rhesymau dros wrthod newidiadau a gynigiwyd yn ystod yr ymgynghoriad wedi 

eu cynnwys yn yr Adroddiad Sylwadau. Mae’r ddwy ddogfen hyn wedi cael eu croes-

gyfeirio a dylid eu darllen hefo’i gilydd er mwyn cael darlun llawn o’r newidiadau sydd 

wedi cael eu derbyn a’u gwrthod a’r rheswm(rhesymau) am hynny.   

Egluro’r Newidiadau â Ffocws 

Mae’r tabl sy’n egluro’r newidiadau â ffocws arfaethedig yn cynnwys y wybodaeth 

ganlynol:- 

 Cyfeirnod y Newid â Ffocws: Cyfeirnod unigryw pob Newid â Ffocws 

arfaethedig yn y golofn gyntaf (e.e. 1,2, 3..ac ati) 

 

 Cyfeirnod Unigryw’r Sylwadau (‘Rep ID’): Mae’r ‘Rep ID’ yn cyfeirio at y 

cyfeirnod unigryw sydd wedi ei gynnwys yn yr Adroddiadau Sylwadau. Caiff y 

ddwy ddogfen eu croes-gyfeirio er mwyn nodi’n glir ym mha fodd yr oedd y 

newid yn berthnasol i’r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfnod ymgynghori ar y 

CCA. 

 

 Adran: Cyfeirio at yr adran berthnasol o’r CCA.   

 

 Newid Arfaethedig (Testun): Mae’r rhan o’r testun a fydd wedi ei heffeithio 

gan un neu ragor o’r newidiadau penodol yn dilyn yr ymgynghoriad wedi ei nodi 

ar ffurf ‘marcio newidiadau’. Caiff testun sydd wedi ei ychwanegu ei gynnwys 

mewn print tywyll wedi’i danlinellu,  a chaiff y cynigion i ddileu testun eu 

hamlygu gyda llinell drwy’r testun. Mae hyn yn caniatáu i’r darllenydd weld y 

newidiadau heb orfod croes-gyfeirio i’r fersiwn o’r CCA yr ymgynghorwyd yn ei 

chylch. 

 

 Cyfiawnhad: Y rhesymau cyffredinol dros gynnig y newid. Caiff y newidiadau 
â ffocws arfaethedig eu hawgrymu yn wyneb sylwadau a gafwyd yn ystod y 
cyfnod ymgynghori ar y CCA ac fe’u gwneir yn bennaf i adlewyrchu’r wybodaeth 
ddiweddaraf sydd ar gael, er eglurder ac er mwyn sicrhau bod y CCA yn gyson 
â’r cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (y CDLLC). 
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Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol – Newidiadau â Ffocws 
 

Cyfeirnod Rhan 
Rhif 
Sylw 

Newid Arfaethedig Cyfiawnhad 

1 1.1.14 2 1.1.14 
Ar ôl eu mabwysiadu, bydd CCA Wylfa Newydd yn 
ategu polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol er mwyn 
helpu i lywio cynlluniau meistr a dyluniad Prosiect Wylfa 
Newydd, a’r gwaith o’i ddarparu’n effeithlon, a sicrhau 
bod manteision a fydd yn para i Ynys Môn a rhanbarth 
gogledd Cymru. Mae Atodiad A yn dangos sut mae 
Egwyddorion Arweiniol y CCA yn berthnasol i bolisi 
cynllunio lleol a chenedlaethol. Mae mwy o fanylion 
am rôl y Cyngor Sir yn y broses DCO a diben y CCA 
hyn i'w gweld yn Adran 1.4 y CCA hyn. 
 

Croesgyfeirio. Darparu rhagor o 
eglurder ynglŷn â phwrpas y CCA. 

1A 1.3.8 3 1.3.8 a thrwy gydol y CCA 

Dim ond i Bŵer Niwclear Horizon mae’r term 
‘hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd’ (neu 
“hyrwyddwr y prosiect”) yn berthnasol. 
Mae’r term ‘ymgeisydd’ yn berthnasol i 
unrhyw drydydd parti arall sy’n cynnig 
datblygiad mewn ymateb uniongyrchol i 
Brosiect Wylfa Newydd (er enghraifft, darparu 
llety i weithwyr adeiladu neu fathau eraill o 
ddefnydd sy’n ymwneud â chyflogaeth). 

Darparu eglurder a nodi’r 
gwahaniaeth rhwng hyrwyddwr 
Prosiect Wylfa Newydd (Horizon) ac 
unrhyw ymgeisydd arall.  
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2 EA3 – Defnyddio 
Tir ar gyfer 
Safleoedd 
Cyflogaeth, 
Logisteg a 
Thrafnidiaeth 

3 Meini prawf iv o EA3 wedi’u dileu 
iv. yn helpu i gyflawni rhaglen Ardal Fenter Ynys Môn 
drwy ddefnyddio safleoedd yr Ardal Fenter, o dan yr 
amodau sydd wedi’u nodi uchod; 
 

Sicrhau cysondeb â'r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd.  Nid yw 
polisi PS11 y Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd yn nodi y dylai'r Ganolfan 
Logisteg fod mewn safle Ardal 
Fenter.  
 

3 EA5 - twristiaeth 4 EA 5 

 
Bydd llwyddiant mesurau sydd wedi’u cyflwyno i 
warchod a gwella economi ymwelwyr yr Ynys yn cael ei 
fonitro drwy ddadansoddi canlyniadau arolwg ymwelwyr 
a gynhelir bob blwyddyn, wedi’i ddarparu gan 
hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall, yn 
unol â methodoleg y cytunwyd arni gyda’r Cyngor Sir 
neu, lle bo’n addas, drwy fframwaith monitro priodol 
a gymeradwyir drwy'r DCO. Bydd hyn yn arwain at 
ganlyniadau dibynadwy o ran ystadegau ac yn rhoi 
syniad ynghylch effaith Prosiect Wylfa Newydd ar 
ganfyddiadau ymwelwyr a’u niferoedd. Bydd y Cyngor 
Sir hefyd yn gofyn i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 
ymgeisydd arall ddarparu dull cyllido y gellir ei 
ddefnyddio i roi rhagor o fesurau lliniaru ar waith petai’r 
arolwg yn dangos bod yr economi ymwelwyr yn dioddef 
o ganlyniad i’r prosiect. 
 

I egluro bod hyn yn berthnasol i 
hyrwyddwr y prosiect ac i unrhyw 
ymgeisydd arall.  
 
I egluro y gellid sicrhau’r gofyniad ar 
gyfer monitro drwy’r DCO.  
 
 

4 EA6 – 
Cyfleusterau a 
Gwasanaethau 
Cymunedol 

5 Dylai gwasanaethau a chyfleusterau sydd eu hangen i 
wasanaethu’r prosiect neu i liniaru effeithiau’r prosiect, 
ac nad ydynt wedi’u lleoli ar brif safle Wylfa 
Newydd, fod yn gynaliadwy, wedi’u hintegreiddio a 
dylent arwain at wella cymunedau’r Ynys yn barhaol a 
sicrhau buddion parhaol iddynt ar ôl i’r prosiect ddod i 
ben. 
 

Wedi’i ddiwygio i adlewyrchu nad 
yw'r EA hon ond yn berthnasol i 
gyfleusterau a gwasanaethau a 
ddarperir y tu allan i Safle Wylfa 
Newydd. Nid yw’r EA hon yn 
berthnasol i’r campws ar y safle, sy’n 
dod o dan EA28b yn awr.  
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ii. Sicrhau y bydd cyfleusterau a gwasanaethau 
cymunedol newydd neu rai sydd wedi’u hadleoli nad 
ydynt ar brif safle Wylfa Newydd ar gael i’w defnyddio 
gan y cyhoedd, ac y byddant yn gallu cael eu 
defnyddio’n barhaol ar ôl i’r prosiect ddod i ben gan 
sicrhau bod modd cynnal cyfleusterau a gwasanaethau 
o’r fath ar ôl y cam adeiladu; 
 

5 EA 9a (i)  6 i. Yn peidio â chanoli llety i weithwyr adeiladu ar raddfa 
fawr oni bai fod modd sicrhau buddion economaidd-
gymdeithasol sylweddol i’r gymuned lle drwy’r 
Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr a throthwyon 
derbyniol i'w cytuno arnynt gyda’r Cyngor Sir neu, lle 
bo’n addas, drwy fframwaith monitro priodol a 
gymeradwyir drwy’r DCO; 
 

Er eglurder / cywirdeb. Bydd yr 
angen i fonitro a rheoli’r gweithlu 
drwy’r Gwasanaeth Rheoli Llety 
Gweithwyr yn ofyniad o dan y DCO, 
a bydd angen ei adlewyrchu’n gywir 
yn y CCA.  

6 EA9b – Llety 
Dros Dro Arddull 
Campws 

7 Teitl EA 9b wedi’i ddiwygio: 
Cynnal a Chreu Cymunedau Cydlynol – Llety Dros Dro 
Arddull Campws ar gyfer Gweithwyr Adeiladu wedi’i 
leoli y tu hwnt i brif safle Wylfa Newydd. 
 
Mae’n rhaid i hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac 
unrhyw ymgeisydd arall sicrhau bod cynigion ar gyfer 
llety dros dro arddull campws ar gyfer gweithwyr 
adeiladu (nad ydynt wedi’u lleoli ar brif safle Wylfa 
Newydd) yn cael eu lleoli yn unol â’r dull dilyniannol o 
weithredu sydd wedi’i nodi ym Mholisïau PS9 a PS10 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd er mwyn lliniaru 
effeithiau ar gymunedau presennol yr Ynys a hyrwyddo 
cymunedau cynaliadwy a chydlynol. 
 

I egluro mai i lety dros dro arddull 
campws i weithwyr adeiladu y tu 
allan i brif safle Wylfa Newydd yn 
unig y mae EA9b yn berthnasol. Nid 
yw’n berthnasol i'r Campws ar safle 
Wylfa Newydd, sy’n dod o dan 
EA28b.  

7 EA10a 8 Cynigion hyrwyddwr y prosiect 
Dylai Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu oddi cartref 
hyrwyddwr y prosiect gynnwys llety dros dro arddull 

Er eglurder.  



7 
 

campws, tai parhaol newydd (rhent preifat/perchen-
feddiannaeth ac wedi’u darparu’n uniongyrchol neu 
drwy Gronfa Dai), ailddefnyddio cartrefi gwag a llety 
ychwanegol (twristiaeth a chudd). 
 

8 EA10b 9, 19, 
29, 65 

Cafodd y paragraff canlynol ei ddileu o EA10b, ei 
ddiwygio a’i symud i EA28b 
 
Fel y nodir yn EA28b i, dylid cyflwyno llety dros dro 
arddull campws i weithwyr adeiladu sy’n cael ei gynnig 
ym mhrif safle Wylfa Newydd gam wrth gam er mwyn 
sicrhau ei fod yn atal yn hytrach nag ymateb i’r effeithiau 
ar y farchnad dai leol. Lle caiff llety dros dro arddull 
campws i weithwyr adeiladu ei gymeradwyo, dylid ei 
ystyried yn ddewis sy’n cael ei ffafrio i ddarparu llety i’r 
gweithwyr adeiladu, pa nifer bynnag ohonynt gaiff ei 
gymeradwyo. Bydd rhaid cael cyfiawnhad cadarn ar sail 
resymegol dros beidio â gwneud y defnydd gorau o'r 
Campws hwn o blaid mathau eraill o lety. 
 

Er eglurder a chysondeb ac i gyd-
fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd.  

9 EA24  10 Bydd angen i’r Cyngor Sir ystyried ceisiadau a gyflwynir 
cyn ar wahân i’r DCO o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad 
a Thref yng nghyd-destun Prosiect Wylfa Newydd  gael 
eu gwneud gan hyrwyddwr y prosiect yn ei gyfanrwydd, 
yn hytrach na fel prosiectau unigol, er mwyn asesu’r 
effeithiau cronnus yn iawn. Bydd lliniaru Bydd 
cynigion a wneir gan hyrwyddwr y prosiect, 
mesurau lliniaru, gan gynnwys rhwymedigaethau 
Adran 106 mewn cysylltiad â’r rhwymedigaethau hyn, yn 
cael eu hystyried  fel rhagflaenydd fel rhan i o becyn 
cynhwysfawr o fesurau lliniaru ar gyfer y prosiect 
cyfan, gan gynnwys y prif gydsyniad DCO, a chaiff 
hyn ei ystyried wrth asesu’r effaith gronnus. Gan 
hynny, bydd y Cyngor Sir yn gofyn am weld pecyn 

Er eglurder 
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Adran 106 yn ei gyfanrwydd, ar ffurf y gwneuthuriad 
cyffredinol a'r cwantwm, wrth ystyried y ceisiadau hyn. 
 

10 Para 5.1.30 11  Gorsaf bŵer, gan gynnwys dau Adweithydd Dŵr 
Berwedig Uwch â chapasiti cynhyrchu o hyd at 
2,700 3,000 MW; 

 

 Canolfan Ymwelwyr a Chanolfan i Dderbyn y 
Cyfryngau Ardal dros dro i wylio’r gwaith 
adeiladu; 

 

I sicrhau bod cynigion y prosiect yn 
cael eu disgrifio’n gywir, yn unol â’r 
cais am DCO.  

11 EA28a 13  
Hefyd, dylai hyrwyddwr y prosiect weithio mewn 
partneriaeth â’r Cyngor Sir, cymunedau lleol a 
rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu’r Cynllun Meistr 
Tirwedd ac Amgylcheddol Strategaeth Rheoli Tirwedd 
a Chynefinoedd ar gyfer y prif safle er mwyn nodi a 
lleihau effeithiau niweidiol posibl ac amlhau’r buddion 
sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer 
niwclear newydd. 
 
 

Er eglurder – mae’r Cynllun Meistr 
Tirwedd ac Amgylcheddol wedi 
newid yn Strategaeth Rheoli Tirwedd 
a Chynefinoedd.  

12 EA28b 14, 19, 
29, 46, 
65 

Fel y nodir yn EA28b i, dylid cyflwyno llety dros dro 
arddull campws i weithwyr adeiladu sy’n cael ei 
gynnig ym mhrif safle Wylfa Newydd gam wrth gam 
er mwyn sicrhau ei fod yn atal yn hytrach nag 
ymateb i’r effeithiau ar y farchnad dai leol. Lle caiff 
llety dros dro arddull campws i weithwyr adeiladu ei 
gymeradwyo, dylid ei ystyried yn ddewis sy’n cael ei 
ffafrio i ddarparu llety i’r gweithwyr adeiladu, pa 
nifer bynnag ohonynt gaiff ei gymeradwyo. Bydd 
rhaid cael cyfiawnhad cadarn ar sail resymegol dros 
beidio â gwneud y defnydd gorau o'r Campws hwn 
o blaid mathau eraill o lety. Dylid darparu llety dros 
dro arddull campws i weithwyr yn llawn yn gynnar 

Egluro safbwynt Cyngor Sir Ynys 
Môn o ran y campws ar y safle ac i 
gyd-fynd â Pholisi PS10 y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd. 
 
Os caiff y campws ar y safle ei 
gymeradwyo o dan y DCO, dylid ei 
ystyried fel y dewis sy’n cael ei ffafrio 
i ddarparu llety i’r gweithwyr 
adeiladu, pa nifer bynnag gaiff ei 
gymeradwyo. Fodd bynnag, er mwyn 
cymeradwyo’r campws ar y safle, 
rhaid i hyrwyddwr y prosiect yn 
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yn ystod y prif gam adeiladu i rwystro unrhyw 
effaith negyddol ar y farchnad dai leol, yn hytrach 
nag ymateb i unrhyw effaith. 
Wrth ymateb i gynigion sy’n rhan o’r Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu, bydd y Cyngor Sir yn gofyn am 
Gynllun Cam wrth Gam ar gyfer Llety i Weithwyr 
Adeiladu. Bydd y cynllun hwn yn nodi nifer y 
gweithwyr y mae disgwyl y byddant yn byw yn y 
campws arfaethedig ar y prif safle, a’r amserlen ar 
gyfer adeiladu, fesul cam. Dylai'r cynllun hwn nodi 
hefyd sut bydd cyfleusterau yn ymwneud ag iechyd, 
adwerthu, adloniant a hamdden, a rhai cymunedol, 
yn cael eu darparu ar y cwmpas a sut bydd 
darpariaeth ddigonol ar gyfer nifer y gweithwyr a 
fydd yn aros yno yn ystod pob cam yn cael ei 
sicrhau. Dylai’r cynllun cam wrth gam hwn hefyd 
nodi’r manylion ar gyfer datgomisiynu’r cyfleuster 
fesul cam yn ogystal â darpariaethau ar gyfer 
diwygio’r camau yn dibynnu ar wir faint y gweithlu 
unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi dechrau. 

gyntaf ddangos bod y cynnig yn 
bodloni angen clir am lety dros dro i 
weithwyr adeiladu nad oes modd ei 
fodloni drwy gydsyniadau cyfredol 
eraill, llety preswyl sy’n bodoli 
eisoes, llety preswyl parhaol 
newydd, neu ailddefnyddio 
adeiladau sy’n bodoli eisoes yn unol 
a Pholisi PS10 y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd.  
 
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi 
cyfeirio at y 4,000 o weithwyr yn y 
CCA wrth ddisgrifio’r datblygiad 
arfaethedig (yn unol â chynnig 
prosiect Horizon). Fodd bynnag, 
mae’r Cyngor Sir yn cydnabod yn 
llawn nad ydy hyn wedi cael ei asesu 
eto, ac felly mae hyn wedi cael ei 
newid i ‘pa nifer bynnag o 
weithwyr adeiladu gaiff ei 
gymeradwyo’.  

13 5.2.26 15, 33, 
47 

Mae datblygiad preswyl a hamdden mawr wedi derbyn 
caniatâd cynllunio o fewn ffin ddatblygu Caergybi ac yn 
agos ati, i’r de o’r Ardal Chwilio (Tir ym Mhenrhos, Cae 
Glas a Kingsland). Mae datblygiad arfaethedig Land 
and Lakes yn cynnwys, ymhlith elfennau eraill, darparu 
315 o gabanau gwyliau ym Mhenrhos a Chae Glas a 
datblygiad preswyl o hyd at 320 o dai yn Kingsland. 
Mae’r datblygwr wedi hyrwyddo defnyddio safleoedd 
Cae Glas a Kingsland fel llety dros dro i weithwyr 
adeiladu Wylfa Newydd. Ond, mae Horizon wedi tynnu’r 
safle hwn o’r rhestr o leoliadau posibl ar gyfer llety, ac 
mae bellach yn ffafrio campws o hyd at 4,000 o welyau 
yn y prif safle. Yn unol â’r gofyniad yn y Cynllun 

Er eglurder, mae’r Cyngor Sir wedi 
cyfeirio at ofyniad y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd i ddefnyddio safleoedd 
sydd wedi cael cydsyniad (yn unol 
ag adran 6.3.21 y Cynllun) – “rhaid i 
hyrwyddwr y prosiect ystyried 
defnyddio cydsyniadau cyfredol cyn 
cynnig llety modwlar mewn 
adeiladau dros dro” 
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Datblygu Lleol ar y Cyd i ddefnyddio safleoedd sydd 
wedi cael cydsyniad gan fod effeithiau pob safle o’r 
fath wedi cael eu hasesu a’u barnu’n dderbyniol 
(gyda mesurau lliniaru), barn y Cyngor Sir o hyd yw 
bod datblygiad arfaethedig Land and Lakes sydd wedi 
ei ganiatau yn cynnig cyfle gwell i sicrhau llety i 
weithwyr adeiladu a fydd o fudd parhaol wedi i gyfnod 
adeiladu Wylfa Newydd ddod i ben, (a hynny ar ffurf tai, 
datblygiad twristiaeth o bwys, cyflogaeth a chyfleusterau 
a gwasanaethau cymunedol). 
 

14 Caergybi a’r 
Cylch – MAterion 
Allweddol 

16 Tai a Chymuned: Pa un ai a fydd Land and Lakes yn 
cael ei ddatblygu ar gyfer gweithwyr adeiladu ai peidio 
(dyma fyddai dewis y Cyngor Sir hwn yw’r unig safle 
sydd wedi cael cysdyniad ar gyfer bod yn Llety 
Gweithwyr Adeiladu Wylfa Newydd), mae’n anochel y 
bydd rhai gweithwyr yn chwilio am  lety eu hunain yng 
Nghaergybi. Gallai cymunedau a busnesau lleol 
Caergybi weld newid sylweddol a mwy o bwysau o 
ganlyniad i ddatblygiadau newydd. 
 

Er mwyn bod yn gyson â pharagraff 
6.3.21 y Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd  

15 EA33 17  

Llety Gweithwyr 
Adeiladu Dros 
Dro 

Bydd disgwyl i’r 
cynigion ar gyfer 
datblygiad dros dro ar 
ffurf campws ddiwallu 
gofynion Polisïau PS9 a 
PS10 y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 
ac ystyried canllawiau 
perthnasol eraill yn y 
CCA hyn (EA 10a). 

Yn unol â’r gofyniad 
yn y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd i ffafrio 
defnyddio safleoedd 

Er mwyn bod yn gyson â pharagraff 
6.3.21 Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd 
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sydd wedi cael 
cydsyniad cyn 
ystyried ceisiadau 
pellach, mae’n well gan 
y Cyngor Sir i 
hyrwyddwr fod y 
prosiect yn defnyddio’r 
cyfleoedd datblygu 
sydd wedi’u 
cymeradwyo yng 
Nghae Glas a 
Kingsland yn briodol i 
ddarparu llety i weithwyr 
adeiladu yn Ardal 
Chwilio Caergybi a’r 
Cylch. 

 

17 EA28b 20, 32, 
45 

iv. Darparu cyfleusterau hamdden (gan gynnwys 
gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored), 
manwerthu a gofal iechyd ar y safle er mwyn diwallu 
anghenion y gweithwyr adeiladu sy’n cael llety ar y prif 
safle. Sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gyfer y  ar 
gyfer anghenion hyd at 4,000 o weithwyr adeiladu ar y 
safle gweithwyr adeiladu ar y safle, pa nifer bynnag 
ohonynt gaiff ei gymeradwyo, a hynny mewn 
perthynas â chymdeithasu, arlwyo, iechyd, cyfathrebu, 
manwerthu, hamdden ac adloniant; 

 
 
Fel y nodir yn EA28b i, dylid cyflwyno llety dros dro 
arddull campws i weithwyr adeiladu sy’n cael ei 
gynnig ym mhrif safle Wylfa Newydd gam wrth gam 
er mwyn sicrhau ei fod yn atal yn hytrach nag 
ymateb i’r effeithiau ar y farchnad dai leol. Lle caiff 
llety dros dro arddull campws i weithwyr adeiladu ei 
gymeradwyo, dylid ei ystyried yn ddewis sy’n cael ei 
ffafrio i ddarparu llety i’r gweithwyr adeiladu, pa 

Mae’r cyfeiriadau at ddarpariaeth ar 
y safle ar gyfer hyd at 4,000 o 
weithwyr adeiladu yn ddarlun ffeithiol 
o gynnig prosiect Horizon. 
Cyfrifoldeb yr awdurdod sy’n 
penderfynu fydd asesu priodoldeb 
nifer y gweithwyr adeiladu ar y safle 
os caiff ei gymeradwyo. 
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nifer bynnag ohonynt gaiff ei gymeradwyo. Bydd 
rhaid cael cyfiawnhad cadarn ar sail resymegol dros 
beidio â gwneud y defnydd gorau o'r Campws hwn 
o blaid mathau eraill o lety. Dylid darparu llety dros 
dro arddull campws i weithwyr yn llawn yn gynnar 
yn ystod y prif gam adeiladu i rwystro unrhyw 
effaith negyddol ar y farchnad dai leol, yn hytrach 
nag ymateb i unrhyw effaith. 
 
Wrth ymateb i gynigion sy’n rhan o’r Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu, bydd y Cyngor Sir yn gofyn am 
Gynllun Cam wrth Gam ar gyfer Llety i Weithwyr 
Adeiladu. Bydd y cynllun hwn yn nodi nifer y 
gweithwyr y mae disgwyl y byddant yn byw yn y 
campws arfaethedig ar y prif safle, a’r amserlen ar 
gyfer adeiladu, fesul cam. Dylai'r cynllun hwn nodi 
hefyd sut bydd cyfleusterau yn ymwneud ag iechyd, 
adwerthu, adloniant a hamdden, a rhai cymunedol, 
yn cael eu darparu ar y cwmpas a sut bydd 
darpariaeth ddigonol ar gyfer nifer y gweithwyr a 
fydd yn aros yno yn ystod pob cam yn cael ei 
sicrhau. Dylai’r cynllun cam wrth gam hwn hefyd 
nodi’r manylion ar gyfer datgomisiynu’r cyfleuster 
fesul cam yn ogystal â darpariaethau ar gyfer 
diwygio’r camau yn dibynnu ar wir faint y gweithlu 
unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi dechrau. 
 

18 EA6 –  Cynnal a 
Gwella 
Cyfleusterau a 
Gwasanaethau 
Cymunedol 

25 Darparu cyfleusterau, gwasanaethau a seilwaith 
newydd, neu adleoli neu wella rhai presennol (gan 
gynnwys seilwaith cyfathrebiadau TG a symudol, band 
eang, cyfleusterau hamdden a chwaraeon, gofal 
iechyd ac adwerthu), er mwyn cwrdd ag anghenion 
gweithwyr adeiladu a gweithredu a lliniaru unrhyw 
effeithiau niweidiol ar y ddarpariaeth bresennol o 

I gyd-fynd â Pholisi PS9 (meini prawf 
9) y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
ac i sicrhau bod pob math o 
gyfleusterau a gwasanaethau yn 
cael eu rhestru er mwyn bod yn 
gyflawn.  
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ganlyniad i’r prosiect un ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd 
â chynigion eraill; 

19 EA12 – Llety i 
Ymwelwyr 

30 Wrth ddarparu llety i’r gweithlu adeiladu na fyddant yn 
byw gartref yn y sector llety twristiaeth, bydd y Cyngor 
Sir yn gofyn  i hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd  i'r 
ymgeisydd sicrhau nad oes unrhyw effeithiau 
niweidiol annerbyniol economaidd (gan gynnwys y 
sector twristiaeth), cymdeithasol, ieithyddol neu 
amgylcheddol, yn unol â Pholisïau PS9 a PS14 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd  effeithiau niweidiol 
sylweddol ar y sector hwnnw, yn unol â Pholisïau PS9 a 
PS14 y CDLlC. Gellir cyflawni hyn drwy ddarparu neu 
gyfrannu at ddarparu’r mesurau canlynol: 
 

I gyd-fynd â PS14 (meini prawf 5) 
a PS9 (meini prawf 5) y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd 

20 EA28b (iv) 32, 45 iv.  Darparu cyfleusterau hamdden (gan gynnwys 
gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored), 
manwerthu a gofal iechyd ar y safle er mwyn diwallu 
anghenion y gweithwyr adeiladu sy’n cael llety ar y prif 
safle. Sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gyfer y  ar 
gyfer anghenion hyd at 4,000 o weithwyr adeiladu ar y 
safle gweithwyr adeiladu ar y safle, pa nifer bynnag 
ohonynt gaiff ei gymeradwyo, a hynny mewn 
perthynas â chymdeithasu, arlwyo, iechyd, cyfathrebu, 
manwerthu, hamdden ac adloniant; 

Cyfiawnhad fel yr amlinellir yn rhes 
12 ac 17 uchod.  

21 Trwy gydol y 
ddogfen 

39 1.3.8  Dim ond i Bŵer Niwclear Horizon mae’r term 
‘hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd’ (neu 
“hyrwyddwr y prosiect”) yn berthnasol. Mae’r term 
‘ymgeisydd’ yn berthnasol i unrhyw drydydd parti 
arall sy’n cynnig datblygiad mewn ymateb uniongyrchol 
i Brosiect Wylfa Newydd (er enghraifft, darparu llety i 
weithwyr adeiladu neu fathau eraill o ddefnydd sy’n 
ymwneud â chyflogaeth). 
 
 
Mae hyn wedi’i weithredu trwy gydol y ddogfen. 

Er eglurder, at Horizon yn unig mae 
“Hyrwyddwr y Prosiect” yn cyfeirio. 
Mae “unrhyw ymgeisydd arall” yn 
cyfeirio at unrhyw gais arall a wneir 
gan drydydd parti.  
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22 EA9a 43 Mewn partneriaeth â sefydliadau perthnasol, rhaid i 
hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall nodi 
cyfleoedd i wella cydlyniant cymdeithasol a mynd i’r 
afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol. Yn benodol, 
bydd y Cyngor Sir yn annog hyrwyddwr y prosiect ac 
unrhyw ymgeisydd arall i weithio ochr yn ochr ag ef ei 
hun a Chymunedau yn Gyntaf Môn i bennu sut bydd 
Prosiect Wylfa Newydd (ar ei ben ei hun ac ar y cyd â 
phrosiectau buddsoddi eraill yn Ynys Môn), yn gallu 
hwyluso adfywio yng nghymunedau mwyaf difreintiedig 
Môn, drwy ddarparu ym meysydd tai, addysg, swyddi, 
gwasanaethau a chyfleusterau; 
 
 

Er eglurder. Mae hyn yn berthnasol i 
unrhyw ymgeisydd arall yn ogystal â 
‘hyrwyddwr y prosiect’.  

23 EA9b 44 Mae’n rhaid i hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac 
unrhyw ymgeisydd arall sicrhau bod cynigion ar gyfer 
llety dros dro arddull campws ar gyfer gweithwyr 
adeiladu (nad ydynt wedi’u lleoli ar brif safle Wylfa 
Newydd) yn cael eu lleoli yn unol â’r dull dilyniannol o 
weithredu sydd wedi’i nodi ym Mholisïau PS9 a PS10 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd er mwyn lliniaru 
effeithiau ar gymunedau presennol yr Ynys a hyrwyddo 
cymunedau cynaliadwy a chydlynol. 
 

Er eglurder – mae hyn yn berthnasol 
i bob darpar ymgeisydd, nid 
hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd 
yn unig 

24 EA33 48 Yn unol â’r gofyniad yn y Cynllun Datblygu Lleol ar 
y Cyd i ffafrio defnyddio safleoedd sydd wedi cael 
cydsyniad cyn ystyried ceisiadau pellach, mae’n well 
gan y Cyngor Sir i hyrwyddwr fod y prosiect yn 
defnyddio’r cyfleoedd datblygu sydd wedi’u cymeradwyo 
yng Nghae Glas a Kingsland yn briodol i ddarparu llety 
i weithwyr adeiladu yn Ardal Chwilio Caergybi a’r Cylch. 
 

Er bod Kingsland wedi’i gynnwys yn 
adran Tai Parhaol EA33, mae’n safle 
sydd wedi cael cydsyniad ar gyfer 
llety gweithwyr dros dro, felly mae’n 
rhaid ei gynnwys yn adran Llety 
Gweithwyr Dros Dro yr EA hefyd.  

25 Paragraph 2.1.2 49, 69 Mae Datganiadau Polisi Cenedlaethol yn gosod y meini 
prawf i’r DU gyfan ar gyfer penderfynu ar geisiadau am 

Cywirdeb ffeithiol 
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PSAC gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae NPS EN-1 
(2011) yn ymwneud â seilwaith ynni ac mae NPS EN-6 
yn trafod cynhyrchu pŵer niwclear. Gyda’i gilydd, 
byddant yn darparu'r prif fframwaith penderfynu ar gyfer 
yr Arolygiaeth Gynllunio yng nghyswllt Wylfa Newydd. 
Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol wrthi’n cynhyrchu NPS EN-6 newydd 
ar gyfer Cynhyrchu Ynni Niwclear a ddefnyddir 
rhwng 2026-2035 (“yr NPS newydd”).  Cynigir y 
bydd yr NPS newydd yn eistedd y tu allan i gyfres 
NPS Ynni 2011.  Hynny yw, bydd yn NPS annibynnol 
a fydd yn gosod y fframwaith ar gyfer 
penderfyniadau caniatâd datblygu ar geisiadau am 
orsafoedd ynni niwclear newydd ar ôl 2025. 

 
 

26 Paragraff 2.2.2 50 2.2.2  Cafodd fersiwn ddiweddaraf PCC (PCC9) ei 
chyhoeddi ym mis Tachwedd 2016, ac mae’n 
adlewyrchu'r newidiadau diweddar mewn 
deddfwriaeth, gan gynnwys Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, sy’n 
cael eu hymgorffori fel edau aur drwy’r 
ddogfen gyfan. Ar ben hynny, mae Pennod 4 
PCC yn adlewyrchu darpariaethau’r Gymraeg 
yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015, sy’n 
cryfhau’r ystyriaeth a roddir i’r Gymraeg yn y 
system gynllunio, ac mae Pennod 6 yn 
adlewyrchu Deddf yr Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) 2016. Cafodd TAN: 24 
(Yr Amgylchedd Hanesyddol) hefyd ei 
fabwysiadu ym mis Mai 2017, a chafodd TAN: 
20 (Cynllunio a’r Iaith Gymraeg)  diwygiedig 
ei fabwysiadu ym mis Hydref 2017. Ar hyn o 
bryd mae Llywodraeth Cymru yn 

Cywirdeb ffeithiol. Mae Llywodraeth 
Cymru wrthi’n ymgynghori ar Bolisi 
Cynllunio Cymru diwygiedig (Rhifyn 
10).  
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ymgynghori ar PPW diwygiedig (Rhifyn 
10) a bydd angen ei ystyried yn y y 
dyfodol ynglyn a chynllunio a gwneud 
penderfyniadau. 

 

27 Paragraff 1.5.8 51 1.5.8  I gydymffurfio â  Rheoliad 61(1) o Reoliadau 
Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (SI 2010 
Rhif 490) Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 2017 (‘y Rheoliadau Cynefinoedd’), 
mae’r Cyngor Sir wedi cynnal ymarfer sgrinio o dan 
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. 
 

Cywirdeb ffeithiol 

28 Paragraff 4.10.2 52 Mae’r Darpar Ardal Cadwraeth Ardal Forol Gogledd 
Ynys Môn wedi ei nodi fel ardal o bwysigrwydd ar 
gyfer diogelu llamhidydd harbwr sydd hefyd angen 
ei ystyried. 

Cywirdeb ffeithiol 

29 Paragraff 5.1.32 53, 66, 
112 

Yr amgylchedd naturiol: Mae Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof o fewn ffin prif 
safle Wylfa Newydd. Mae NPS EN-6 yn nodi y gallai’r 
cynefin corsiog cyfoethog hwn fod yn agored i effeithiau 
uniongyrchol a/neu anuniongyrchol sy’n gysylltiedig â 
newidiadau mewn ansawdd neu faint dŵr ond y 
rhagwelir y bydd digon o dir ar gael o fewn y safle i 
ddatblygu’r orsaf bŵer niwclear newydd heb gael effaith 
barhaol ar unrhyw ardal sydd wedi’i dynodi. Mae NPS 
EN-6 yn nodi hefyd y gellid diogelu SoDdGA Tre’r Gof 
drwy fesurau lliniaru peirianegol ar gyfer draenio i gadw 
ansawdd a maint dŵr wyneb a dŵr daear gan ddiogelu’r 
dyfroedd mwynol ac felly cynnal ecoleg gyffredinol y 
SoDdGA. Mae’n bosibl hefyd y gellir darparu cynefin yn 
lle unrhyw gynefin a gollir o ganlyniad i ddatblygiadau. 
Fodd bynnag, yn ei ymgynghoriad diweddaraf ar dir 
ychwanegol mae Horizon yn nodi bod posibilrwydd o 
effeithiau parhaol ar SoDdGA Tre'r Gof. 
 

Cywirdeb ffeithiol. (Cyfeirio at 
baragraff 2.3.1 Prif Ddogfen 
Ymgynghori Horizon ar Dir 
Ychwanegol).  
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Mae asesiad amgylcheddl a wnaed mewn perthynas 
â Phrosiect Wylfa Newydd wedi nodi’r potensial am 
effeithiau andwyol ar SoDdGA Tre’r Gof oherwydd 
newidiadau posibl i’r mewnbwn hydrolegol a 
hydrogeolegol i’r SoDdGA.  Mae Horizon wedi 
cynhyrchu dyluniad draenio sy’n lliniaru’r effeithiau 
posibl cyn belled ag y bo modd, ond mae 
ansicrwydd ynghylch sut y bydd SoDdGA Tre’r Gof 
yn ymateb i’r newidiadau mewn tirffurf ac  mae 
posibilrwydd y bydd dirywio graddol i’r cymunedau 
ffen yn y tymor hir y dynodwyd y SoDdGA ar eu 
cyfer.  Felly mae’n ofynnol i safleoedd iawndal 
liniaru’r effeithiau andwyol posibl ar SoDdGA Tre’r 
Gof. 
 

30 EA15 & Paragraff 
4.6.10 

55 GP15: 
Ar sail proffil dibynadwy o’r galw am ddeunyddiau 
adeiladu, peiriannau ac offer (gan gynnwys Llwythi 
Anwahanadwy Anghyffredin), dylai hyrwyddwr prosiect 
Wylfa Newydd ddiffinio dull logistaidd o gludo i’r prif 
safle a safleoedd datblygu cysylltiedig sy’n gwneud y 
defnydd mwyaf posibl o foddau trafnidiaeth ar reilffyrdd 
a dŵr gan hefyd asesu a lliniaru’r effeithiau ar yr 
amgylchedd yn llawn. 
 
4.6.10: 
Cydnabyddir y gellid lliniaru effaith cludo nwyddau a 
deunyddiau ar hyd y seilwaith ffyrdd presennol yn 
sylweddol drwy osod Cyfleuster Dadlwytho Morol 
(MOLF) ar safle Wylfa Newydd. Gan hynny, mae'r 
Cyngor Sir yn cefnogi mewn egwyddor cynnig 
hyrwyddwr y prosiect i gynnwys adeiladu MOLF 
pwrpasol ym Mhorth-y-pistyll fel rhan o brif ddatblygiad 
safle Wylfa Newydd, cyhyd â bod yr effeithiau ar yr 
amgylchedd yn cael eu hasesu’n llawn. 

Sicrhau bod effeithiau amgylcheddol 
yn cael eu hasesu a’u hystyried yn 
llawn.  
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31 EA15 57 Bydd angen Cynllun Rheoli Traffig sy'n nodi sut bydd 
effeithiau andwyol ar rannau allweddol o'r rhwydwaith 
yn cael eu lliniaru (gan gynnwys, ond nid dim ond, yr 
A55, gan gynnwys Pont Britannia, yr A5 gan gynnwys 
Porthaethwy, yr A5025 ac unrhyw lwybr arall yr 
effeithir arno yn ôl yr angen) gan ddangos sut bydd 
unrhyw fan lle ceir tagfeydd ac effeithiau trawsffiniol yn 
cael sylw. 
 

Eglurder – i gynnwys llwybrau eraill 
yr effeithir arnynt yn ôl yr angen. 

32 EA28b (vi) 58 Darparu Cynllun Rheoli Campws y Safle gan gynnwys 
manylion ynglŷn â sut bydd y safle'n cael ei reoli i 
gefnogi hybu iechyd a llesiant y rheini a fydd yn cael 
llety (yn cynnwys sicrhau lefel dderbyniol o effeithiau 
sŵn, golau a llwch y gwaith adeiladu ar amwynder y 
gweithwyr sy’n cael llety), a lleihau a lliniaru’r effeithiau 
ar gymunedau'r Ynys (yn enwedig cymunedau 
cyfagos Tregele a Chemaes); 
 

Egwyddor agosrwydd – angen 
ystyried yr effeithiau ar gymunedau 
cymdogol cyfagos.  

33 3.2.8 61 3.2.8 (ii) Lleihau effeithiau uniongyrchol sy’n arwain at 
golli cynefinoedd bywyd gwyllt ac effeithiau ar 
rywogaethau sy’n werthfawr o ran cadwraeth yn ystod 
camau adeiladu a gweithredu’r prosiect, a cheisio 
sicrhau bod mesurau i wella bioamrywiaeth yn barhaol, 
gan gynnwys darparu seilwaith gwyrdd, yn cael eu 
gweithredu a’u rheoli am byth; 
 

Sicrhau bod unrhyw fesurau gwella 
bioamrywiaeth parhaol yn cael eu 
gweithredu a’u rheoli am byth.  

35 Amcan 3 
 

71 Tabl Amcan 3 (Cynlluniau a Rhaglenni Lleol Allweddol): 
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus. 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 

36 Amcan 5 (i) 73, 132 3.2.6 (i) 
Gwarchod a gwella tirweddau, morweddau, 
amgylchedd arfordirol, trefluniau ac asedau treftadaeth 
ddiwylliannol Ynys Môn gan gynnwys safleoedd sydd 
wedi’u dynodi fel yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

Er mwyn bod yn gyflawn 
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(AHNE) yn Ynys Môn, yr Arfordir Treftadaeth, Gerddi 
Cestyll, Bae Cemlyn (ACA), AGA Môr-wenoliaid Ynys 
Môn, a Safle Treftadaeth y Byd; 
 
 

37 Amcan 5 (iii) 74 3.2.6 (iii) 
Atal effeithiau niweidiol o lety dros dro ar gyfer 
gweithwyr adeiladu a’r mewnlifiad o weithwyr adeiladu 
ar yr amgylchedd, ar les a chydlyniant cymunedau ac 
ar hunaniaeth unigryw’r Ynys drwy sicrhau bod 
safleoedd datblygiadau cysylltiedig a pherthnasol yn 
sensitif o ran lleoliad, graddfa a dyluniad y gweithwyr, 
a’r dull o’u rheoli, yn sensitif. 
 

Er mwyn bod yn eglur ac yn gyflawn.  

38 Amcan 7 (ii) 76 3.2.8 (ii) 
Lleihau effeithiau uniongyrchol sy’n arwain at golli 
cynefinoedd bywyd gwyllt ac effeithiau ar rywogaethau 
sy’n werthfawr o ran cadwraeth yn ystod camau 
adeiladu a gweithredu’r prosiect, a cheisio sicrhau bod 
mesurau i wella bioamrywiaeth yn barhaol, gan 
gynnwys darparu seilwaith gwyrdd, yn cael eu 
gweithredu a’u rheoli am byth; 
 

Yr un fath â Rhes 33 uchod.  

40 Amcan 7 viii 78 3.2.8 viii 
Gwella tirwedd, morwedd ac amgylchedd arfordirol 
unigryw Ynys Môn, gan gydnabod y cysylltiadau pwysig 
â’r amgylchedd hanesyddol; 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 

42 EA5 84 EA5 (xiii) 
Lliniaru a/neu wneud iawn am unrhyw effeithiau 
sylweddol posibl ar Safleoedd Dynodedig 
Ewropeaidd, Safleoedd Dynodedig Cenedlaethol a 
Rhanbarthol a safleoedd bywyd gwyllt lleol o 
ganlyniad i bwysau gan ymwelwyr; 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 
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43 EA8 87 EA8: 
Yn unol â NPS EN-1, Polisi Cynllunio Cymru, TAN 16: 
Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored a Pholisi ISA 
2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Cyfleusterau 
Hamdden, bydd y Cyngor Sir yn gwrthwynebu colli neu 
ddifrodi mannau agored a chyfleusterau hamdden 
presennol, a llwybrau cerdded a beicio, neu at effeithiau 
ar gysylltedd seilwaith gwyrdd oni bai fod darpariaeth 
briodol yn cael ei gwneud yn eu lle. 
 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 

44 EA8 88 EA8: 
Bydd y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau mynediad at 
gyfleusterau i’r gymuned, a bod digon o adnoddau 
ynghlwm wrth y mynediad hwnnw, drwy ddulliau priodol 
fel rhwymedigaethau cynllunio (gweler EA24). 

Er eglurder 

45 EA16 91 EA16: 
Lle mae angen uwchraddio’r seilwaith cyfleustodau 
presennol, neu ddarparu seilwaith newydd, i ddelio ag 
effeithiau a nodwyd sy’n gysylltiedig â’r prosiect, dylid 
cytuno ar hyn gyda’r darparwr gwasanaeth perthnasol 
a’i gyflawni’n amserol er mwyn sicrhau bod y gwaith o 
uwchraddio neu ddarparu yn dilyn ei amserlen ac na 
fydd effeithiau niweidiol yn y cyfamser ar y ddarpariaeth 
bresennol, ar yr amgylchedd naturiol nac ar 
wasanaethau ecosystem. 
 

Er eglurder 

46 EA21 94 EA21 (i) 
Cyfanrwydd safleoedd Natura 2000, fel ACA Bae 
Cemlyn  ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig Ynys 
Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid;ac 
AGA Môr-wenoliaid Ynys Môn; 

Cywirdeb ffeithiol 
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47 EA21 (4.10.4) 95 Yn ogystal â hyn, mae Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof, cynefin gwlyptir corsiog 
cyfoethog sy’n agored i effeithiau newidiadau mewn 
maint ac ansawdd dŵr, o fewn ffin safle Gorsaf Niwclear 
Newydd Wylfa. Mae SoDdGA Cae Gwyn yn agos i 
Safle Wylfa Newydd hefyd, ac mae angen ei 
ystyried. 

Er mwyn bod yn gyflawn 

48 GP21 (ix) 96 Safleoedd o Bwysigrwydd Lleol neu Ranbarthol (yn 
unol â Pholisi AMG6 y Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd) 
 

Er mwyn bod yn gyflawn a chyd-fynd 
â Pholisi AMG 6 y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd.  

50 GP21 (xix) 100 Creu neu wella cynefinoedd, neu fesurau cadwraeth 
eraill, y tu mewn neu’r tu allan i’r safle i wneud iawn am 
effeithiau gweddilliol neu dros dro Prosiect Wylfa 
Newydd 
 

Er mwyn bod yn gyflawn.  

51 GP22 104 Disgwylir i hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac 
unrhyw ymgeisydd arall ddangos na fydd y gwaith o 
adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer a datblygiadau 
cysylltiedig a pherthynol, ar eu pennau eu hunain neu ar 
y cyd â chynigion eraill, yn cael effaith niweidiol ar 
ansawdd dŵr, cynefinoedd neu nodweddion 
arfordirol, cynefinoedd glannau afon a rhywogaethau 
dŵr (gan gynnwys poblogaethau o bysgod mudol), na 
defnyddwyr masnachol a hamdden. 
 

Er mwyn bod yn gyflawn. 

52 EA22 105 Lle nodir bod posibilrwydd o effeithiau niweidiol ac nad 
oes modd eu hosgoi, dylid rhoi mesurau ar waith i 
liniaru’r effeithiau hyn. 
 

Er mwyn bod yn eglur ac yn gyflawn 

53 EA22 106 EA22 (wedi ychweanegu bwled newydd) 
Mabwysiadu canllawiau arfer gorau i helpu i sicrhau 
cyfanrwydd nodweddion geomorffolegol neu 
hydrolegol ddibynnol dynodedig; 

Er mwyn bod yn gyflawn. 
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55 4.13.1 110 Newidiadau i gyfansoddiad poblogaethau 
cynefinoedd/rhywogaethau allweddol y cytunir 
arnynt, neu nodweddion megis y rheini sy’n 
arwyddocaol o ran cadwraeth natur, neu nodwedd 
gymwys mewn safle dynodedig. 

Wedi cynnwys y pwynt fel yr 
awgrymwyd er mwyn bod yn gyflawn 

56 Canllawiau ar 
Leoli 5.1.13 

111 Mae gan yr ardal amgylchedd amrywiol a chyfoethog, 
gan gynnwys AHNE Ynys Môn a Mynydd Parys. Mae 
safleoedd cadwraeth natur yn cynnwys ACA Bae 
Cemlyn  Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig Ynys 
Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid a Bae 
Lerpwl. ac AGA Môr-wenoliaid Ynys Môn. Mae’r 
Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig yn cynnwys tair 
ardal ar wahân sydd o bwysigrwydd i bedair rhywogaeth 
o wenoliaid y môr sy’n bridio. Mae’r tair ardal yn cael eu 
trin fel safle unigol o ganlyniad i symudiad rheolaidd yr 
adar rhwng cydrannau’r safle. Mae Gogledd Ynys Môn 
hefyd yn cynnwys 19 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig, ac mae rhai yn ymestyn dros ardaloedd 
gwahanol o dir.   Mae llawer o ogledd Ynys Môn hefyd 
yn dod o fewn Ardal Rheoli Newid Arfordirol, sy'n golygu 
na ddisgwylir ymyrraeth weithredol yn ystod cyfnod y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.  Mae asedau 
hanesyddol yn cynnwys Gerddi  Cestyll, sef Gardd 
Hanesyddol gofrestredig, ac Ardaloedd Cadwraeth 
Amlwch, Porth Amlwch, Cemaes a Llanfechell.   Mae 
yna hefyd nifer o Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol yn 
yr ardal. 
 

Cywirdeb ffeithiol.  

57 5.1.32 112, 
152 

Bydd angen ystyried safleoedd dynodedig 
Ewropeaidd, Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol 
hefyd.  Ar ben hynny, mae’n debygol y bydd effeithiau 
dros dro, gan gynnwys yr effeithiau a fydd yn codi drwy 
ddatblygu Cyfleuster Dadlwytho Morol. Bydd angen 
ystyried y ffactorau hyn drwy Gynllun Meistr Tirwedd ac 
Amgylcheddol i gyd drwy Strategaeth Rheoli Tirwedd 

Er mwyn bod yn gyflawn.  
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a Chynefinoedd (neu strategaeth gyfystyr) ar gyfer 
datblygu'r prif safle. 
 
 
Yn ogystal â’r gweithgareddau adeiladu ar y safle, bydd 
y gwaith adeiladu’n achosi llawer iawn o deithiau 
cerbydau nwyddau trwm i’r safle ac oddi yno a nifer o 
symudiadau llongau, a bydd hynny’n creu sŵn a 
dirgryniadau. 
 

58 EA28a e (ii) 113 cyflwr Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
gan gynnwys Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig Tre’r Gof a Chae Gwyn; 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 

59 EA28 e 114 Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol  Er mwyn bod yn gyflawn.  

60 5.1.47 118  Sŵn, llwch, ansawdd yr aer a golau: Mae trigolion 
Cemaes yn pryderu’n arw am yr effeithiau hyn, o 
ystyried eu bod mor agos at y prif safle. 
 

Er mwyn bod yn gyflawn. 

62 EA30 120 EA30 – Yn benodol, dylid nodi effeithiau cronnus posibl 
rhagor o bwysau gan ymwelwyr, gan gynnwys pwysau o 
ganlyniad i hyd at 4,000 o weithwyr adeiladu preswyl ar 
y prif safle ar safleoedd cadwraeth natur dynodedig Bae 
Cemlyn a Safle Bywyd Gwyllt Lleol Trwyn Wylfa, yn 
ogystal â nodi cynigion ar gyfer rheoli neu liniaru’r 
effeithiau hyn. 
 

Er mwyn bod yn gyflawn. 

63 GP31 121 Dylid hefyd archwilio cyfleoedd i wella ansawdd dŵr 
y cwrs dŵr, darparu mesurau lliniaru ac enillion 
bioamrywiaeth ar gyfer rhywogaethau yr effeithir 
arnynt ac i wella'r ffo ar y ffordd. 

Er mwyn bod yn gyflawn. 

65 5.2.44 124 Mae hyrwyddwr y prosiect wedi nodi Ardal Chwilio 
Llangefni fel lleoliad posibl ar gyfer safle gwneud 
iawn SoDdGA (yng Nghors Gwawr a Chae Canol-

Er mwyn bod yn gyflawn yn ffeithiol.  
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dydd ger Talwrn).  Mae yna hefyd nifer o Safleoedd 
Bywyd Gwyllt Lleol yn yr Ardal Chwilio hwn. 
 

66 GP35 – 5.2.53.1 126 Mae nifer o SoDdGAau o fewn ac yn agos i’r Ardal 
Chwilio gan gynnwys (ymysg eraill), Llyn Traffwll, Cors 
Bodwrog i’r gogledd ddwyrain o Walchmai, Cors Ddyga 
i’r gorllewin o Bentre Berw, Llynnoedd y Fali a 
Beddmanarch-Cymyran i’r gorllewin o’r Fali. 
 

Er mwyn bod yn gyflawn.  

67 1.4.2 127 Llywio trafodaethau cyn ymgeisio sy’n ymwneud â’r prif 
safle a’r datblygiadau cysylltiedig (gan hyrwyddwr y 
prosiect neu unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall); 

Bydd y CCA hyn yn cael eu 
defnyddio i lywio trafodaethau cyn 
ymgeisio gyda Horizon a gyda 
ymgeiswyr trydydd parti hefyd 

68 Amcan 5 135, 
138 

Amcan 5 (Cynlluniau a Rhaglenni Lleol Allweddol) 
Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar 
gyfer Cemlyn; 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 

69 Objective 7 141 Amcan 7 (Cynlluniau a Rhaglenni Lleol Allweddol) 
Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar 
gyfer Cemlyn; 
 
Amcan 7 (Prif Bartneriaid Cyflawni) 
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol; 
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru; 
Perchnogion Tir Lleol; 
RSPB. 

Er mwyn bod yn gyflawn 

70 5.1.26 142 Tourism: A potential decline in tourism as a result of 
impacts upon attractions such as the Wales Coastal 
Path and the Cemlyn Bay Nature Reserve. The 
increased levels of activity affecting the actual and 
perceptions of perceived 
peace and tranquillity of North Anglesey and the. 
Increased demand for tourism accommodation and the 
intensification of use of local tourism facilities and 

Er mwyn bod yn gyflawn.  
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attractions by visitors and by the Wylfa Newydd 
construction workers during construction; 
 
Twristiaeth: Dirywiad posibl mewn twristiaeth o 
ganlyniad i effeithiau ar atyniadau fel Llwybr Arfordir 
Cymru a Gwarchodfa Natur Bae Cemlyn. Y lefelau 
uwch o weithgarwch sy’n effeithio ar heddwch a 
llonyddwch chanfyddedig Gogledd Ynys Môn. 
Cynnydd yn y  galw am lety twristiaeth a dwysâd o ran 
y defnydd o atyniadau a chyfleusterau twristiaeth lleol 
gan ymwelwyr a gweithwyr Wylfa Newydd yn ystod 
y cam adeiladu; 
 

71 Trwy gydol 147, 
152 

Pob bwled wedi eu rhifo Er mwyn ei gwneud yn hawdd 
cyfeirio  

72 4.12.3 147 Mesurau lliniaru/cydbwyso i ddelio ag effeithiau 
niweidiol anfesuradwy a/neu weddilliol ar iechyd, llesiant 
ac amwynder preswyl a darparu gwybodaeth am 
berygl i iechyd i breswylwyr a chymunedau lleol ac i 
ymwelwyr a busnesau er mwyn ymateb i bryderon sy’n 
gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa 
Newydd (gweler EA7); 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 

73 5.1.26 151 Cynnydd yn y galw am lety twristiaeth a dwysâd o ran 
y defnydd o atyniadau a chyfleusterau twristiaeth 
lleol gan ymwelwyr a gweithwyr Wylfa Newydd yn 
ystod y cam adeiladu; 
 

Er mwyn bod yn gyflawn 

74 Papur Pwnc 11 -  
Gogledd Ynys 
Môn 3.2.22 

166 Nid oes dim archfarchnadoedd mawr yng Ngogledd 
Ynys Môn a’r agosaf ydy archfarchnadoedd Asda a 
Morrisons yng Nghaergybi.  Mae yna Co-Op yn 
Amlwch a hefyd Tesco Express ym Menllech. 

Cywirdeb ffeithiol.   
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Rhagair 

Mae’r orsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa (a elwir ac y cyfeirir ati fel Wylfa Newydd ar hyn o bryd), 

ynghyd â datblygiadau mawr eraill sydd wedi’u cynnig yn Ynys Môn, yn rhoi cyfle unwaith mewn oes 

i drawsnewid economi a chymunedau’r Ynys. 

Er mwyn helpu i sicrhau trawsnewid o’r fath a gofalu bod unrhyw effeithiau niweidiol sy’n gysylltiedig 

â’r datblygiadau arfaethedig yn cael eu hystyried yn llawn a’u lliniaru, mae angen Canllawiau Cynllunio 

Atodol (CCA) penodol. Yn y cyd-destun hwn, cafodd Gorsaf Niwclear Newydd yn Wylfa: Canllawiau 

Cynllunio Atodol (CCA GNN Wylfa) eu mabwysiadu gan Gyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor Sir) ym mis 

Gorffennaf 2014. 

Rhaid gosod canllawiau o’r fath yng nghyd-destun polisïau cenedlaethol Llywodraeth y DU a 

Llywodraeth Cymru, gan eu seilio ar bolisi lleol presennol a’i ategu. Felly rhaid i’r canllawiau fod yn 

gynhwysfawr o ystyried graddfa a natur a goblygiadau pellgyrhaeddol Wylfa Newydd, a rhaid eu seilio 

ar sylfaen dystiolaeth gadarn. Ers mabwysiadu CCA GNN Wylfa ym mis Gorffennaf 2014, mae 

deddfwriaeth, polisïau lleol a chenedlaethol (Cymru) wedi newid yn sylweddol, fel y mae'r Prosiect 

Wylfa Newydd arfaethedig ei hun. O ganlyniad i’r newidiadau hyn, mae’r Cyngor Sir wedi penderfynu 

y dylid diwygio'r CCA mabwysiedig er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu sail gadarn ar gyfer 

llywio penderfyniadau ar gynlluniau meistr a dyluniad Prosiect Wylfa Newydd, ac ar ddarparu’r 

Prosiect yn effeithlon. 

Pwrpas y CCA diwygiedig, a elwir yn Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA Wylfa 

Newydd) yw rhoi cyngor atodol ar faterion pwysig sy’n ymwneud yn uniongyrchol neu’n 

anuniongyrchol ag ardaloedd lleol, ac egluro ymateb y Cyngor Sir i'r strategaethau a’r polisïau lleol a 

chenedlaethol yng nghyd-destun Prosiect Wylfa Newydd. Bydd y CCA yn galluogi’r Cyngor Sir i 

chwarae rhan lawn yn y prosesau caniatâd cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd, boed fel ymgynghorai 

ar gyfer y cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), neu wrth ystyried ceisiadau o dan y Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref am ddatblygiadau perthnasol neu gynigion datblygu sy’n gysylltiedig â 

Phrosiect Wylfa Newydd gan drydydd partïon. Bydd y CCA yn arbennig o berthnasol wrth lywio’r 

gwaith o baratoi Adroddiad y Cyngor Sir ar yr Effaith Leol, a gyflwynir fel rhan o broses archwilio’r 

DCO, ac wrth lywio a darparu sail i sylwadau ysgrifenedig perthnasol eraill ac i'r 

gofynion/rhwymedigaethau cynllunio ar gyfer y Prosiect Gorsaf Niwclear Newydd. 

Nid yn unig y bydd CCA Wylfa Newydd yn darparu rhan o fframwaith ar gyfer penderfyniadau’r 

Cyngor Sir yn y dyfodol, byddant hefyd yn helpu i lywio cynigion a phenderfyniadau hyrwyddwr y 

prosiect (ac unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall) drwy egluro’n fanwl dyheadau a disgwyliadau’r 

Cyngor Sir o ran Prosiect arfaethedig Wylfa Newydd. 
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Bydd Prosiect Wylfa Newydd yn arwain at oblygiadau pwysig i economi Ynys Môn, ei chymunedau 

a'i hamgylchedd. Mae’r Cyngor Sir wedi ymrwymo i sicrhau bod effeithiau niweidiol posibl prif safle 

Prosiect Wylfa Newydd a’i ddatblygiadau cysylltiedig a pherthnasol yn cael eu nodi a’u hosgoi lle 

bynnag y bo modd. Os na fydd modd osgoi effeithiau niweidiol, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl (mae 

hyn yn cael ei adlewyrchu yn y CCA hyn) i hyrwyddwr y prosiect neu unrhyw ymgeisydd arall roi 

mesurau lliniaru a/neu wneud iawn priodol ar waith. Bydd y Cyngor Sir hefyd yn ceisio sicrhau bod y 

buddion economaidd-gymdeithasol sy’n gysylltiedig â’r gwaith o adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer 

newydd yn cael eu gwireddu’n llawn er mwyn cynnig cefnogaeth hirdymor i Ynys Môn a’i 

chymunedau. Yn y cyd-destun hwn, mae CCA Wylfa Newydd wedi’u seilio ar y buddion sy’n 

gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd, ac yn ceisio amlhau’r buddion hynny. 

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ymwneud ag ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd ac 

Ynys Môn, ac mae’r polisïau sy’n ymwneud â phob agwedd ar y prosiect yn berthnasol i’r ardal 

gynllunio gyfan; fodd bynnag dim ond ag ardal Ynys Môn mae’r CCA hyn yn ymwneud. Mae hyn yn 

adlewyrchu datblygiad y canllawiau hyn. Mae’r canllawiau yn diwygio CCA 2014, a ddaeth cyn y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a dim ond i Ynys Môn yr oeddent yn berthnasol. Mae'r CCA wedi cael 

eu diwygio a’u diweddaru i adlewyrchu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd wedi ei fabwysiadu 

bellach, a'r manylion sy’n dod i’r amlwg o ran cynigion yr hyrwyddwr ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd. 

Mae’r Cyngor Sir wedi dibynnu ar CCA 2014 ac wedi cyfeirio atynt yn ei ymatebion blaenorol i 

ymgynghoriadau ar gynigion y prosiect, ac mae gofal wedi cael ei gymryd i gyfyngu ar y newidiadau 

i’r CCA hyn er mwyn sicrhau cysondeb o ran yr egwyddorion a nodir. Mae’r cyngor y mae’r Cyngor 

Sir eisoes wedi ei roi yn dal yn berthnasol. Bydd Cyngor Gwynedd yn dibynnu ar bolisïau'r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Mae’n bwysig iawn i ni gael eich barn am y ddogfen ddrafft hon. Er mwyn sicrhau bod y CCA yn 

pennu’r cyfleoedd a’r heriau a ddaw yn sgil Prosiect Wylfa Newydd, ac yn ymateb iddynt yn briodol, 

mae’n hanfodol fod y ddogfen yn cael ei datblygu drwy ymgynghori â thrigolion, cymunedau a 

busnesau Ynys Môn, a rhanddeiliaid eraill. 
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1 Cyflwyniad 

1.1.1 Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyrraedd y targed, sydd wedi’i osod mewn cyfraith, i 

dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr 80% o leiaf erbyn 2050, o’u cymharu â’r lefelau yn 19901. 

Hefyd, mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd i sicrhau bod allyriadau net Cymru yn 2050 

80% yn is na’r waelodlin bresennol2. Gan fod pŵer niwclear yn ffynhonnell ynni carbon isel, 

mae Llywodraeth y DU wedi datgan yn glir fod lle pwysig iddo o ran amrywio a 

datgarboneiddio’r galw am drydan. Mae cynhyrchu pŵer niwclear hefyd yn gallu helpu i sicrhau 

bod cyflenwad ynni’r DU yn ddibynadwy. 

 

1.1.2 Polisi Llywodraeth y DU3 yw y bydd pŵer niwclear yn cyfrannu’n helaeth at yr angen 

cenedlaethol am gapasiti cyflenwi newydd, fel rhan o gymysgedd ynni sy’n cynnwys ynni 

adnewyddadwy a thanwyddau ffosil gyda chyfleusterau dal a storio carbon. Yn ogystal â hyn, 

mae Llywodraeth y DU yn credu ei bod yn bwysig bod datblygiadau niwclear newydd yn cael 

eu rhoi ar waith cyn gynted â phosibl. Mae hyn wedi’i ailddatgan yn y Datganiad Polisi 

Cenedlaethol Cyffredinol (NPS) ar gyfer Ynni –  EN-1 (2011) ac mae Llywodraeth y DU wedi 

cyhoeddi Datganiad Polisi Cenedlaethol (NPS) ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Niwclear –  EN-6  

(2011) er mwyn egluro polisi a cheisio hwyluso’r broses o ddarparu gorsafoedd pŵer newydd 

yn amserol. 

 

1.1.3 Mae NPS EN-6 yn enwi wyth safle a allai fod yn addas i ddatblygu gorsafoedd niwclear 

newydd, ac mae un o’r rhain ar benrhyn yr Wylfa ger adeiladau hen orsaf bŵer Magnox, a 

roddodd y gorau i gynhyrchu ar 30 Rhagfyr 2015. Mae camau’n cael eu cymryd ar hyn o bryd 

i ddatblygu’r orsaf bŵer niwclear newydd (Wylfa Newydd) yn Wylfa gan Pŵer Niwclear Horizon 

(“hyrwyddwr y prosiect”). 

 

1.1.4 Mae Llywodraeth Cymru, drwy ei strategaeth newid i economi carbon isel4, a Chyngor Sir Ynys 

Môn (y Cyngor Sir) ill dau’n cydnabod y cyfraniad pwysig posibl gan orsafoedd pŵer niwclear 

newydd at y gymysgedd ynni yn y DU ac at ddiogelu’r cyflenwad trydan, ac mae’r ddau 

ohonynt o blaid yr egwyddor o ddatblygu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa. Maent hefyd 

yn rhagweld y bydd datblygu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa a’r datblygiadau 

cysylltiedig (sydd, at ddibenion y ddogfen hon, yn cael eu galw’n ‘Prosiect Wylfa Newydd’) 

 

1 
Wedi’i bennu yn Neddf Newid yn yr Hinsawdd 2008. 

2 Wedi’i bennu yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
3 

Gweler Llywodraeth y DU (2011) The Carbon Plan: Delivering Our Low Carbon Future: DECC: Llundain. 
4 

Llywodraeth Cymru (2012) Ynni Cymru: Newid i Economi Carbon Isel. Llywodraeth Cymru: Caerdydd.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/47854/1938-overarching-nps-for-energy-en1.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/47859/2009-nps-for-nuclear-volumeI.pdf
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yn ffactor allweddol ar gyfer sbarduno twf economaidd cynaliadwy a hirdymor ar Ynys Môn ac 

yn rhanbarth gogledd Cymru yn gyffredinol. Mae pwysigrwydd strategol allweddol Prosiect 

Wylfa Newydd wedi’i gydnabod yn llawn yn Rhaglen Ynys Ynni y Cyngor Sir ac yn Ardal Fenter 

Llywodraeth Cymru5 sydd, gyda’i gilydd, yn ceisio creu canolbwynt rhagoriaeth daearyddol ar 

gyfer datblygu, gweithredu a gwasanaethu mentrau ynni carbon isel. 

1.1.5 Rhagwelir y byddai'r Rhaglen Ynys Ynni yn gallu cyfrannu at ddenu buddsoddiad o gymaint â 

£2.5 biliwn i economïau Ynys Môn a gogledd Cymru dros y 15 mlynedd nesaf, gan gynnig 

cyfle heb ei ail i sicrhau manteision hirdymor cynaliadwy a sylweddol i wead economaidd-

gymdeithasol Ynys Môn a’r rhanbarth. 

 

1.1.6 Ym mis medi 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth 

Genedlaethol, sy’n nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn cyflawni’r Rhaglen Lywodraethu. 

Mae’n nodi’r ymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu a sut byddant yn cael eu cyflawni drwy 

ddwyn ynghyd ymdrechion y sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru. Mae’r Strategaeth yn 

crybwyll yn benodol yr angen i fanteisio ar gyfleoedd Wylfa Newydd, a’r angen i gysylltu tai 

newydd â datblygiadau seilwaith mawr fel Wylfa Newydd. 

1.1 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 

1.1.7 Cafodd Canllawiau Cynllunio Atodol Gorsaf Niwclear Newydd yn Wylfa (CCA GNN Wylfa) eu 

mabwysiadu gan y Cyngor Sir ym mis Gorffennaf 2014. Ers eu mabwysiadu, bu nifer o 

newidiadau pwysig sydd wedi golygu bod angen diwygio’r CCA a fabwysiadwyd. 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

1.1.8 Cafodd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd ei fabwysiadu gan y Cyngor 

Sir ar 31 Gorffennaf 2017. Mae’r Cynllun yn nodi'r weledigaeth, yr amcanion, y polisïau a'r 

dyraniadau safle i arwain a hwyluso datblygiad ar yr Ynys hyd 2026. Mae’n darparu polisi 

cynllunio lleol cyfoes sy’n cyd-fynd â’r polisi cenedlaethol a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru, 

ac yn cymryd lle Cynllun Strwythur Gwynedd (1993) a Chynllun Lleol Ynys Môn (1996), yn 

disodli Cynllun Datblygu Unedol Ynys Môn (wedi’i stopio yn 2005) a'r Polisïau Cynllunio Dros 

Dro.  Yn unol ag Adran 38 (6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2  

5 Mae rhaglen Ynys Ynni Môn yn bartneriaeth gyhoeddus-preifat sy’n ceisio rhoi Ynys Môn ar y blaen o ran ymchwil a datblygu, 

cynhyrchu a chynnal a chadw ym maes ynni. Mae’n rhan o Fframwaith Ynys Fenter y Cyngor Sir ar gyfer defnyddio statws Ardal Fenter i 

gyflymu’r buddsoddi sydd ei angen i sicrhau dyfodol i’r ynys fel lleoliad blaenllaw ar gyfer arloesi, cynhyrchu ac arddangos ym maes ynni 

carbon isel. Bydd hyn yn cynnwys anghenion o ran adfywio, seilwaith ac adeiladau, yn ogystal â TGCh, pŵer, trafnidiaeth a dŵr ar gyfer 

safleoedd allweddol yn yr Ardal Fenter.

http://www.ynysmon.gov.uk/busnes/ynys-ynni-ar-ynys-mn-gogledd-cymru?redirect=false
https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy/ardaloedd-menter/ynys-mon/amdano-parth-ynys-mon
http://gov.wales/docs/strategies/170919-prosperity-for-all-cy.pdf
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Polisi Cynllunio Cymru, dylid gwneud penderfyniadau cynllunio yn unol â’r Cynllun Datblygu, 

oni bai fod ystyriaethau cynllunio perthnasol yn nodi’n wahanol. Felly mae mabwysiadu’r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cynrychioli newid mawr ym mholisi cynllunio ers 

mabwysiadu CCA GNN Wylfa Newydd ym mis Gorffennaf 2014. Mae trosolwg o’r cyd-destun 

polisi cynllunio presennol ar gyfer y CCA diwygiedig hyn i’w weld yn Adran 2. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

1.1.9 Mae mabwysiadu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr 

Amgylchedd (Cymru) 2016, at ei gilydd, wedi rhoi pwyslais sylweddol ar hyrwyddo datblygu 

cynaliadwy a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (gweler Adran 1.2 am fwy o fanylion). 

Yn ogystal, mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 wedi diwygio’r system gynllunio, gan gryfhau’r 

dull dan arweiniad cynllun, cefnogi gweithio ar y cyd ar draws ardaloedd awdurdod lleol, a 

chyflwyno gweithdrefnau cyn ymgeisio statudol wedi’u diffinio ar gyfer rhai ceisiadau cynllunio. 

Mae'r Ddeddf hon hefyd wedi cryfhau pwysigrwydd y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau 

cynllunio. 

Deddf Cymru 2017 

1.1.10 Mae gan Ddeddf Cymru 2017 oblygiadau pwysig i’r broses y gallai hyrwyddwr prosiect Wylfa 

Newydd ei defnyddio i geisio caniatâd ar gyfer yr amrywiaeth o ddatblygiadau cysylltiedig / 

perthnasol i gefnogi’r gwaith o adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd. Mae’r Ddeddf yn galluogi 

datblygiadau cysylltiedig ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol (PSAC) 

yng nghyswllt ynni Cymru sydd â chapasiti cynhyrchu o fwy na 350MW (fel Wylfa Newydd) i 

gael eu pennu gan yr Ysgrifennydd Gwladol perthnasol, fel rhan o gais am DCO. O’r blaen, 

nid oedd datblygiadau cysylltiedig yn dod o dan Ddeddf Cynllunio 2008 yng Nghymru, ac felly 

Cyngor Sir fyddai wedi penderfynu arnynt o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (oni bai fod 

Gweinidogion Cymru wedi galw’r cais i mewn). Fodd bynnag, bydd rhaid i hyrwyddwr y 

prosiect, ac unrhyw drydydd partïon eraill sy’n hyrwyddo prosiectau sy’n berthnasol i Wylfa 

Newydd (er enghraifft, gwaith galluogi cyn cymeradwyo'r cais am DCO, a chynigion gan 

bartïon eraill i helpu i ddiwallu’r anghenion sy’n ymwneud â Wylfa Newydd), gael caniatâd 

drwy Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd). Mae'r CCA diwygiedig yn 

darparu arweiniad sy’n ystyried y newid pwysig hwn i’r drefn gydsynio. 

Newidiadau Eraill i Ddeddfwriaeth a’r Prosiect 

1.1.11 Mae nifer o newidiadau deddfwriaethol eraill ers mabwysiadu'r CCA ym mis Gorffennaf 2014 

yn ei gwneud yn hanfodol fod y CCA mabwysiedig yn cael eu diwygio a’u diweddaru i sicrhau 
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bod y Cyngor Sir mewn safle da i ymateb i gynigion Prosiect Wylfa Newydd. Er enghraifft, 

daeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i rym ar 6 Ebrill 2016. Mae'r Ddeddf 

yn darparu'r fframwaith cyfreithiol i wella llesiant pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr 

sydd angen cymorth, ac i drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. 

1.1.12 Ar ben hynny, mae nifer o newidiadau wedi cael eu gwneud i ddisgrifiad Prosiect Wylfa 

Newydd, gan gynnwys cynnydd yn nifer y gweithwyr adeiladu disgwyliedig, a rhagor o eglurder 

ynghylch math a lleoliad y datblygiadau cysylltiedig a pherthnasol (gweler Adran 1.2). Mae’r 

waelodlin gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol wedi newid hefyd, gan gynnwys 

datblygiad seilwaith parhaus fel rhan o'r Ardal Fenter, megis Ffordd Gyswllt Llangefni. 

1.1.13 O ganlyniad i’r newidiadau hyn, mae’r Cyngor Sir wedi penderfynu y dylid diwygio ‘CCA Gorsaf 

Niwclear Newydd yn Wylfa' mabwysiedig er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu sail 

gadarn ar gyfer llywio penderfyniadau ar Brosiect Wylfa Newydd. Felly mae’r Cyngor Sir yn 

ymgynghori ar ei ganllawiau diwygiedig, Canllawiau Cynllunio Atodol: Canllawiau Cynllunio 

Atodol (CCA). 

1.1.14 Ar ôl eu mabwysiadu, bydd CCA Wylfa Newydd yn ategu polisïau cynllunio cenedlaethol a 

lleol er mwyn helpu i lywio cynlluniau meistr a dyluniad Prosiect Wylfa Newydd, a’r gwaith o’i 

ddarparu’n effeithlon, a sicrhau bod manteision a fydd yn para i Ynys Môn a rhanbarth gogledd 

Cymru. Mae Atodiad A yn dangos sut mae Egwyddorion Arweiniol y CCA yn berthnasol i bolisi 

cynllunio lleol a chenedlaethol. Mae mwy o fanylion am rôl y Cyngor Sir yn y broses DCO a 

diben y CCA hyn i'w gweld yn Adran 1.4 y CCA hyn. 

1.2 Datblygu Cynaliadwy 

1.2.1 Mae’n hanfodol fod y gwaith o ddarparu Prosiect Wylfa Newydd yn adlewyrchu egwyddorion 

datblygu cynaliadwy; rhaid iddo gydnabod ac ystyried y posibilrwydd o effeithiau niweidiol ar 

adnoddau amgylcheddol a diwylliannol unigryw’r Ynys, ei chymunedau a’i gweithgarwch 

economaidd sefydledig, gan sicrhau manteision economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol 

parhaol ar yr un pryd. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn mynnu bod unrhyw gorff statudol 

sy’n cyflawni swyddogaeth gynllunio yn arfer y swyddogaethau hynny yn unol ag egwyddorion 

datblygu cynaliadwy fel y nodir yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a’i fod yn 

cyfrannu’n gadarnhaol at y gwaith o gyflawni nodau llesiant Cymru wrth wneud hynny. Yn unol 

â’r gofyniad hwn, mae Polisi Cynllunio Cymru yn gosod rhagdybiaeth o blaid datblygu 

cynaliadwy. Mae polisi PS5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Datblygu Cynaliadwy yn nodi 

sut mae egwyddorion datblygu cynaliadwy yn cael eu cymhwyso’n lleol. 
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

1.2.2 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar gyrff 

cyhoeddus Cymru i ddatblygu’n gynaliadwy. Yn y Ddeddf hon, mae datblygu cynaliadwy yn 

cael ei ddiffinio fel “y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 

diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy,  gan anelu at 

gyrraedd y nodau llesiant”. Yn y cyd-destun hwn, mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn 

golygu bod yn rhaid i gyrff cyhoeddus “weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod 

anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu 

eu hanghenion hwythau”. Mae’r Ddeddf yn cyflwyno saith nod llesiant (gweler Blwch 1).
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Blwch 1 Nodau Llesiant i Gymru 

Cymru lewyrchus Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y 

terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, 

yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan 

gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu 

poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu 

cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl 

fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith 

addas. 

Cymru gydnerth Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol 

gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd 

cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i 

newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd). 

Cymru iachach Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â 

phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i 

iechyd yn y dyfodol. 

Cymru sy’n fwy 

cyfartal 

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth 

beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir 

a’u hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol). 

Cymru o gymunedau 

cydlynol 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da. 

Cymru â diwylliant 

bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth 

a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a 

chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 

Cymru sy'n gyfrifol ar 

lefel fyd-eang 

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, 

yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at 

lesiant byd-eang. 
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1.2.3 Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu pum dull gweithio i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn 

gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â rhai o’r heriau hirdymor sy’n wynebu cymunedau Cymru. 

Dyma'r pum dull: 

 Hirdymor; 

 Atal; 

 Integreiddio; 

 Cydweithio; a 

 Cynnwys. 

1.2.4 Mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy, y saith nod llesiant a’r pum dull gweithio a amlinellir 

uchod yn hanfodol ar gyfer llunio’r CCA hyn, ac mae’r nodau llesiant wedi’u mapio’n benodol 

yn erbyn gweledigaeth y Cyngor Sir a’i amcanion cysylltiedig ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd 

a'r CCA hyn (Adran 3). 

1.2.5 O ran penderfynu ar geisiadau cynllunio a gwneud penderfyniadau cynllunio, mae Polisi 

Cynllunio Cymru wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol. Mae’n nodi: 

  “Mae’r system gynllunio yn rheoli datblygu a defnyddio tir er budd y cyhoedd, gan gyfrannu at 

wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, fel sy’n ofynnol 

dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Dylai gysoni anghenion datblygu 

a chadwraeth, a sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac amwynder yn y defnydd a wneir o dir, 

yn ogystal â gwarchod adnoddau naturiol a’r amgylchedd hanesyddol. Mae system gynllunio 

sy’n gweithio’n dda yn sylfaenol bwysig i ddatblygu cynaliadwy.”6 

1.2.6 Mae Polisi Cynllunio Cymru wrthi’n cael ei ddiweddaru. Caiff y CCA eu diweddaru hefyd, fel 

sy’n ofynnol i adlewyrchu’r Polisi Cenedlaethol diweddaraf. 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 

1.2.7 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn nodi'r dull deddfwriaethol ar gyfer rheoli 

adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy. Ei nod yw cynnal a gwella gwytnwch ecosystemau 

Cymru a’r gwasanaethau a’r manteision maent yn eu darparu a, drwy wneud hynny, diwallu 

anghenion cenhedlaeth heddiw heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 

hanghenion hwythau. Bwriad y Ddeddf yw cefnogi ac ategu'r nodau llesiant a amlinellir uchod 

er mwyn i genhedlaeth heddiw a chenedlaethau’r dyfodol elwa ar economi ffyniannus,  

6 Polisi Cynllunio Cymru, 9fed Rhifyn, Tachwedd 2016. Paragraff 1.2.1
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  amgylchedd iach a gwydn, a chymunedau bywiog a chydlynol. 

1.2.8 Mae'r Ddeddf yn cyflwyno nifer o egwyddorion er mwyn cyflawni'r amcan o reoli adnoddau 

naturiol yn gynaliadwy. Mae’r egwyddorion hyn, sydd i'w cymhwyso’n gyfartal ac sydd wedi 

llywio datblygiad y CCA diwygiedig hyn, wedi’u hamlygu yn Ffigur 1.1. 

Ffigur 1.1 Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy – Egwyddorion 
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1.3 Prosiect Wylfa Newydd 

1.3.1 Mae’r safle 300 hectar (ha) sydd wedi’i nodi fel lleoliad ar gyfer gorsaf pŵer niwclear newydd 

yn Wylfa wedi’i ddangos yn Ffigur 1.2. 

Ffigur 1.2 Lleoliad Safle’r Orsaf Niwclear Newydd Arfaethedig 

 

1.3.2 Ers mabwysiadu CCA GNN Wylfa ym mis Gorffennaf 2014, mae Horizon wedi bod yn datblygu 

ei gynlluniau ar gyfer yr ystod o ddatblygiadau sy’n hanfodol o ran adeiladu a gweithredu’r 

orsaf bŵer yn ddiogel. Mae’r datblygiad gorsaf bŵer a ragwelir yn cynnwys y canlynol ar hyn 

o bryd: 

i. Datblygu dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU â chapasiti cynhyrchu o 3,000 MW; 

ii. Gwaith adeiladu o amgylch yr orsaf bŵer ac yn y dŵr ger Porth-y-pistyll; 

iii. Creu lleoliad parhaol yn y diwedd ar gyfer yr orsaf bŵer, yn ogystal ag adeiladu system 

dŵr oeri a morgloddiau cysylltiedig; 

iv. Cyfleuster Dadlwytho Morol ym Mhorth-y-Pistyll; a 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
10  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

v. Cyfleusterau oddi ar safle'r orsaf bŵer yn cynnwys Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen 

wedi’i chydleoli, y Labordy Arolygon Amgylcheddol a’r Garej Offer Argyfwng Symudol. 

1.3.3 Mae adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol 

(PSAC) o dan Ddeddf Cynllunio 2008. O dan y ddeddfwriaeth, mae prosiectau fel Wylfa 

Newydd yn cael eu hystyried mor bwysig i’r Deyrnas Unedig o ran eu harwyddocâd posibl fel 

bod proses wahanol i’r un “arferol” o roi caniatâd gan Awdurdod Cynllunio Lleol yn cael ei 

defnyddio. Drwy’r broses hon, mae hyrwyddwr y prosiect (Horizon) yn cynnig cyflwyno cais 

am DCO ar gyfer yr orsaf bŵer i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 

Ddiwydiannol (yr Ysgrifennydd Gwladol). Gwneir y cais drwy'r Arolygiaeth Gynllunio a fydd, ar 

ôl ei archwilio, yn argymell i'r Ysgrifennydd Gwladol a ddylid rhoi cydsyniad datblygu neu 

beidio. Yr Ysgrifennydd Gwladol a fydd yn penderfynu'n derfynol a ddylid rhoi ynteu wrthod 

cydsyniad datblygu7. 

1.3.4 Er nad y Cyngor Sir yw’r awdurdod a fydd yn penderfynu ynghylch caniatáu’r PSAC, bydd yn 

ceisio sicrhau ei fod yn cael ei ddatblygu mewn ffordd sy’n parchu polisïau strategol ac 

egwyddorion y Cynllun Datblygu (Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd), y 

Datganiadau Polisi Cenedlaethol perthnasol, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol 

(Cymru) a’r Canllawiau Cynllunio Atodol sy'n bodoli eisoes ac sy’n dod i’r amlwg. 

1.3.5 Mae hyrwyddwr y prosiect wedi diwygio’r datblygiadau cysylltiedig / perthnasol tebygol sy’n 

rhan ofynnol o Brosiect Wylfa Newydd yn ystod tri cham o Ymgynghori Cyn Ymgeisio ffurfiol 

(yn 2014, 2016 a 2017) a oedd yn ymwneud â’r cynigion, yn ogystal ag ymgynghoriad 

‘Diweddariad ar y Prosiect’ anffurfiol ym mis Ionawr 2016. Yn Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 

Cam Tri Horizon (PAC 3), a oedd yn weithgar rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2017, nodwyd 

nifer o gynigion, yn cynnwys: 

 Campws ar y safle yn darparu llety gweithwyr dros dro (Campws y Safle) i hyd at 4,000 o 

weithwyr; 

 Cyfleuster Parcio a Theithio dros dro yn Dalar Hir i weithwyr adeiladu; 

 Canolfan Logisteg dros dro ym Mharc Cybi; 

 Newidiadau i briffordd yr A5025; a 

 Cysylltiad trydanol ag is-orsaf y National Grid. 

 

7 Mae rhagor o wybodaeth am y broses o wneud cais am DCO ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio: 
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/application-process/the-process/.

http://infrastructure.planningportal.gov.uk/application-process/the-process/
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Mae Horizon hefyd yn cynnig y gwaith galluogi canlynol (cyn y cais am DCO): 

 Gwaith paratoi a chlirio’r safle er mwyn paratoi’r safle ar gyfer y prif gam adeiladu; a 

 Gwelliannau i'r briffordd i wella’r A5025 bresennol (gan gynnwys lledu, ailadeiladu a rhoi 

wyneb newydd ar y ffordd rhwng y Fali a safle’r orsaf bŵer). 

1.3.6 Yn y cyd-destun hwn, mae unrhyw gyfeiriad at Wylfa Newydd yn y CCA hyn yn cynnwys y 

datblygiad ym mhrif safle Wylfa, datblygiadau cysylltiedig ac unrhyw waith galluogi cyn y cais 

am DCO, a fydd yn Geisiadau dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref a gyflwynir i’r Cyngor 

Sir, ac yr ystyrir gan y Cyngor Sir. Gwneir cyfeiriadau ychwanegol at ddatblygiadau 

perthnasol hefyd, lle bo hynny’n berthnasol. Datblygiadau perthnasol yw’r rheini sy’n cael eu 

cynnig mewn cysylltiad â Phrosiect Wylfa Newydd, ond nad ydynt yn rhan o’r DCO. Mae’r 

cynigion hyn yn amodol ar ganiatâd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i 

diwygiwyd). 

1.3.7 Nid yw Prosiect Wylfa Newydd yn cynnwys y gwaith datblygu i greu cysylltiadau â’r seilwaith 

trosglwyddo trydan (h.y. y National Grid), y bydd eu hangen i wasanaethu’r orsaf pŵer 

niwclear newydd. Mae’r PSAC hwn (Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru) yn cael ei hyrwyddo 

gan y National Grid a bydd yn dilyn proses ymgeisio ar wahân am DCO. 

1.3.8 Dim ond i Bŵer Niwclear Horizon mae’r term ‘hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd’ (neu 

“hyrwyddwr y prosiect”) yn berthnasol. Mae’r term ‘ymgeisydd’ yn berthnasol i unrhyw 

drydydd parti arall sy’n cynnig datblygiad mewn ymateb uniongyrchol i Brosiect Wylfa 

Newydd (er enghraifft, darparu llety i weithwyr adeiladu neu fathau eraill o ddefnydd sy’n 

ymwneud â chyflogaeth). 

1.3.9 Mae ‘Prosiect Wylfa Newydd’ yn cynnwys Safle'r Orsaf Bŵer, Ardal Datblygu Wylfa Newydd, 

Cyfleusterau Oddi ar y Safle, unrhyw Ddatblygiadau Cysylltiedig neu Berthnasol ac unrhyw 

gydran arall o’r prosiect sy’n ymwneud â’r orsaf niwclear newydd.
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1.4 Pwrpas y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn 

1.4.1 Pwrpas Canllawiau Cynllunio Atodol yw rhoi canllawiau manwl ynghylch themâu neu 

safleoedd penodol sy’n ymwneud â’r ffordd y bydd polisïau Cynllun Datblygu yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd yn cael eu cymhwyso mewn amgylchiadau neu ardaloedd penodol. 

Pwrpas CCA Wylfa Newydd yw rhoi cyngor atodol ar faterion pwysig sy’n ymwneud yn 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ag ardaloedd lleol, ac egluro ymateb y Cyngor Sir i'r 

strategaethau a’r polisïau lleol a chenedlaethol yng nghyd-destun Prosiect Wylfa Newydd. 

1.4.2 Pwrpas CCA Wylfa Newydd yw: 

i. Cyfrannu at benderfynu ar y safbwynt y bydd y Cyngor Sir yn ei fabwysiadu yn ei 

Adroddiad ar yr Effaith Leol8 a’r adrannau perthnasol yn y Datganiad Tir Cyffredin9; 

ii. Darparu fframwaith cynllunio (ochr yn ochr â’r Cynllun Datblygu a chanllawiau eraill ar 

bolisi cynllunio) a fydd yn helpu i gyfarwyddo’r ymgeisydd/ymgeiswyr ac yn dylanwadu ar 

y broses o ddylunio a datblygu elfennau o Brosiect Wylfa Newydd er mwyn sicrhau 

canlyniadau cynaliadwy, gan roi sylw i ddatblygiadau cysylltiedig a pherthnasol yn bennaf; 

iii. Llywio trafodaethau cyn ymgeisio sy’n ymwneud â’r prif safle a’r datblygiadau cysylltiedig 

(gan hyrwyddwr y prosiect neu unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall); 

iv. Cynnig canllawiau atodol ar lefel leol, sy’n gyson â’r Datganiadau Polisi Cenedlaethol 

perthnasol, y gall yr Arolygiaeth Gynllunio a’r Ysgrifennydd Gwladol eu hystyried yn bwysig 

ac yn berthnasol i’r broses benderfynu; a 

v. Bod yn ystyriaeth berthnasol wrth asesu unrhyw geisiadau cynllunio o dan Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref sy’n ymwneud â Phrosiect Wylfa Newydd, a gyflwynir gan Horizon 

neu hyrwyddwyr datblygu neu fusnesau eraill, sydd â buddiant yn y prosiect, neu sy’n 

ceisio cael buddiant ynddo. 

 

 

 

8 Fel rhan o broses Deddf Cynllunio 2008, bydd y Cyngor Sir yn cael ei wahodd i gyflwyno Adroddiad ar yr Effaith Leol a fydd yn manylu ar 
effaith debygol Prosiect Wylfa Newydd arfaethedig ar Ynys Môn. Mae rhagor o wybodaeth am baratoi adroddiadau ar yr effaith leol ar gael 
ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio:  https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/wp-
content/uploads/2017/05/advice_note_1_welsh.pdf 

9 Mae datganiad tir cyffredin yn ddatganiad ysgrifenedig sy’n cael ei baratoi ar y cyd gan yr ymgeisydd a pharti neu bartïon eraill fel y 
Cyngor Sir, sy’n nodi unrhyw faterion y maent yn cytuno arnynt. Mae datganiadau tir cyffredin yn gymorth wrth ystyried y gwahaniaethau 
barn pwysig rhwng y prif bartïon..

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/wp-content/uploads/2017/05/advice_note_1_welsh.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/wp-content/uploads/2017/05/advice_note_1_welsh.pdf
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1.4.3 Dylid nodi na ellir defnyddio’r CCA i ffurfio polisïau newydd nac i ‘neilltuo’ tir ar gyfer datblygu; 

ni ddylid ystyried bod arweiniad yn y CCA hyn yn gwneud hynny.  Ni ellir defnyddio’r CCA 

chwaith i farnu ar addasrwydd ac egwyddorion y bwriad i ddatblygu gorsaf bŵer newydd, sef 

y brif elfen ym Mhrosiect Wylfa Newydd. Mae hyn yn fater i’w ystyried gan yr Arolygiaeth 

Gynllunio a’r Ysgrifennydd Gwladol yn unol â’r Datganiadau Polisi Cenedlaethol perthnasol. 

1.4.4 Mae hefyd yn bwysig nodi, gan mai PSAC sydd dan sylw, fod y ddadl o blaid codi gorsafoedd 

pŵer niwclear newydd, gan gynnwys un yn Wylfa, wedi’i derbyn eisoes ar lefel genedlaethol 

(y DU) drwy Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol sy’n sail i benderfyniadau’r Arolygiaeth 

Gynllunio. O ganlyniad i hyn, nid yw polisi’r Cynllun Datblygu na’r CCA hyn yn cynnwys meini 

prawf polisi ynghylch a yw adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear yn dderbyniol. Er 

hynny, mae Adran 104(2)(b) a (d) Deddf Cynllunio 2008 yn datgan bod yn rhaid i’r Arolygiaeth 

Gynllunio/Ysgrifennydd Gwladol roi sylw i unrhyw Adroddiad ar yr Effaith Leol sydd wedi’i 

baratoi gan yr awdurdod cynllunio lleol perthnasol ynghyd ag unrhyw faterion eraill y maent 

yn credu eu bod yn bwysig ac yn berthnasol i’w penderfyniad. Yn ogystal â hyn, bydd angen 

cael caniatâd gan y Cyngor Sir ar gyfer gwaith galluogi a datblygiadau perthnasol a gyflwynir 

gan drydydd partïon, o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd). Mae 

hefyd yn bosibl y bydd angen sicrhau mathau eraill o ganiatâd cyn i’r datblygiad fynd rhagddo. 

1.4.5 Felly mae’r CCA hyn (ynghyd â’r Cynllun Datblygu a deddfwriaethau a chanllawiau eraill ar 

bolisi cynllunio) yn galluogi’r Cyngor Sir i wneud penderfyniadau cadarn ynghylch pob 

datblygiad sy’n berthnasol i Brosiect Wylfa Newydd, gan gynnwys ceisiadau am waith galluogi 

(Cynllunio Gwlad a Thref) a’r ceisiadau mae’n ei gael gan drydydd partïon. Ar ôl pasio Deddf 

Cymru 2017 fel cyfraith, mae’r CCA yn ystyriaeth y gellir rhoi pwysau arni wrth wneud 

penderfyniadau cynllunio yng nghyswllt y DCO. Mae’r CCA yn nodi rhai o effeithiau posibl 

Prosiect Wylfa Newydd rydym eisoes yn gwybod amdanynt, ac yn disgrifio mesurau posibl ar 

gyfer lliniaru a gwella i’w hystyried er mwyn osgoi effeithiau niweidiol sylweddol, neu eu lliniaru 

a/neu eu cydbwyso os na ellir eu hosgoi, ac er mwyn gwireddu’r buddion cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer newydd. 

1.4.6 Nid yw CCA Wylfa Newydd yn ymdrin â datgomisiynu Wylfa Newydd gan ei bod yn anodd 

rhag-weld cyfeiriad polisi cynllunio yn y dyfodol a’r prif amodau amgylcheddol ac economaidd-

gymdeithasol a fydd yn bod ar adeg datgomisiynu (mwy na 60 mlynedd i’r dyfodol yn ôl pob 

tebyg). Rhagwelir hefyd y bydd rheolaethau digonol ar waith o hyd i ddatgomisiynu’r orsaf 

bŵer niwclear yn ddiogel, yn unol â chynllun datgomisiynu y cytunir arno. Er hynny, mae’r 

CCA hyn yn gosod canllawiau ynghylch datgomisiynu’r datblygiadau dros dro a fydd eu 

hangen ar gyfer adeiladu Wylfa Newydd.
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1.5 Paratoi’r Canllawiau Cynllunio Atodol hyn 

1.5.1 Mae pum cam allweddol yn y broses o baratoi’r CCA diwygiedig hyn, sydd wedi’u dangos yn 

Ffigur 1.3. Dyma’r prif bethau sydd wedi dylanwadu ar y CCA drafft diwygiedig: 

 Adolygu a diwygio’r papurau pwnc a baratowyd i ategu CCA GNN Wylfa a fabwysiadwyd 

ym mis Gorffennaf 2014; 

 Adolygu’r sylfaen dystiolaeth a’r newidiadau i bolisïau/y prosiect ers mabwysiadu CCA 

GNN Wylfa ym mis Gorffennaf 2014; a 

 Asesiadau ac arfarniadau. 

Yr ymgynghori ar y CCA drafft hyn yw Cam 3. Ar ôl ystyried y sylwadau a geir yn ystod yr 

ymgynghoriad, bydd y Cyngor Sir yn paratoi’r CCA terfynol (Cam 4) ar gyfer eu mabwysiadu 

gan Bwyllgor Gwaith y Cyngor yn gynnar yn 2018 (Cam 5). Yn wahanol i'r Cynllun Datblygu, 

nid oes gofyniad i Arolygydd Cynllunio annibynnol eu harchwilio. Ar ôl eu mabwysiadu, ac ar 

yr amod fod eu cynnwys wedi cael ei lywio gan y camau a nodir uchod, bydd yn ystyriaeth 

gynllunio berthnasol at ddibenion rheoli datblygiad. Bydd y CCA mabwysiedig wedi’u hategu 

gan ddatganiad o ymgynghori cyhoeddus, a fydd yn nodi’r newidiadau a wnaed mewn ymateb 

i’r ymgynghoriad cyhoeddus, neu’n cyfeirio atynt..
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Ffigur 1.3 Camau Allweddol wrth Ddatblygu CCA Wylfa Newydd 

 

Sylfaen Dystiolaeth 

1.5.2 Mae'r CCA hyn wedi cael eu paratoi ar ôl mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ac 

yn dibynnu’n helaeth ar y sylfaen dystiolaeth a baratowyd ar gyfer y broses honno. Mae 

papurau sylfaen dystiolaeth y Cynllun ar gael ar wefan y Cyngor Sir. 

Papurau Pwnc 

1.5.3 Cafodd y papurau pwnc eu llunio er mwyn dod â’r sylfaen dystiolaeth a’r cyd-destun polisi at 

ei gilydd mewn 10 maes pwnc ar gyfer y CCA mabwysiedig. Mae’r papurau pwnc hyn wedi 

cael eu hadolygu a’u diweddaru er mwyn helpu i baratoi'r CCA diwygiedig hyn. Mae papur 

pwnc newydd sy’n ymwneud â chymunedau Gogledd Ynys Môn hefyd wedi cael ei baratoi, 

sy’n adlewyrchu’r posibilrwydd o effeithiau sylweddol, cronnus yn aml, yn gysylltiedig â 

Phrosiect Wylfa Newydd yn y maes hwn. Mae’r papurau pwnc yn cefnogi'r tasgau canlynol: 

i. Pennu’r prif faterion i’w hystyried wrth ddrafftio’r CCA; 

ii. Darparu arweiniad ar sut gallai’r CCA ymateb i’r heriau a'r cyfleoedd a nodir; a 

iii. Chyflwyno mwy o wybodaeth i sefydliadau rhanddeiliaid ac i’r cyhoedd  er mwyn cefnogi’r 

ymgynghoriad ar y CCA drafft diwygiedig. 
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Mae Blwch 2 yn cynnwys rhestr lawn o’r Papurau pwnc a baratowyd i gefnogi'r CCA. 

Blwch 2 Papurau Pwnc a Baratowyd i Gefnogi CCA Wylfa Newydd 

Papur Pwnc 1: Yr Amgylchedd Naturiol 

Papur Pwnc 2: Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Papur Pwnc 3: Tai 

Papur Pwnc 4: Datblygu Economaidd Papur  

Pwnc 5: Trafnidiaeth 

Papur Pwnc 6: Amwynder 

Papur Pwnc 7: Newid yn yr Hinsawdd  

Papur Pwnc 8 Seilwaith  

Papur Pwnc 9: Gwastraff 

Papur Pwnc 10: Y Boblogaeth a Chymunedau  

Papur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn 

Asesu ac Arfarnu 

1.5.4 Wrth ddatblygu’r CCA diwygiedig hyn, mae’r Cyngor Sir wedi cynnal nifer o asesiadau 

technegol i sicrhau bod y gwahanol effeithiau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol a 

allai ddeillio ohonynt yn cael eu deall, bod effeithiau niweidiol sylweddol yn cael eu lliniaru, a 

bod effeithiau cadarnhaol yn cael eu hyrwyddo. Mae’r asesiadau hyn yn seiliedig ar y rheini a 

gynhaliwyd ar gyfer y CCA a gafodd eu mabwysiadu ym mis Gorffennaf 2014, ac maent yn 

cynnwys y canlynol: 

i. Arfarniad o Gynaliadwyedd sy’n cynnwys Sgrinio’r Asesiad Amgylcheddol Strategol; 

ii. Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd; 

iii. Asesiad mwy diweddar o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg; 

iv. Asesiad mwy diweddar o’r Effaith ar Gydraddoldeb; ac 

v. Asesiad Cyflym mwy diweddar o’r Effaith ar Iechyd..



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
17  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

Arfarniad o Gynaliadwyedd 

1.5.5 O dan adran 62(6) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, mae’n ofynnol i awdurdod 

cynllunio lleol, wrth ddatblygu cynllun datblygu lleol ar gyfer ei ardal, wneud y canlynol: 

a) Arfarnu cynaliadwyedd y cynllun; a 

b) Pharatoi adroddiad ar ganfyddiadau’r arfarniad. 

1.5.6 Wrth fodloni’r gofyniad hwn, rhaid i’r awdurdod cynllunio lleol hefyd fodloni gofynion 

Cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 2001/42/EC ar Asesu Effeithiau Cynlluniau a Rhaglenni 

Penodol ar yr Amgylchedd, a elwir fel arfer yn Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol. 

Mae’r gyfarwyddeb hon wedi’i gweithredu yng Nghymru drwy Reoliadau Asesiadau 

Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004. 

1.5.7 Bydd CCA Wylfa Newydd yn cynnwys rhagor o arweiniad i’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, 

sydd wedi bod yn destun arfarniad o gynaliadwyedd wrth ei baratoi; nid yw arfarnu 

cynaliadwyedd Canllawiau Cynllunio Atodol yn ofyniad statudol. Serch hynny cynhaliwyd 

arfarniad o gynaliadwyedd i gefnogi datblygu’r CCA mabwysiedig (2014), gyda’r canfyddiadau 

yn cael eu cyflwyno mewn Adroddiad ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd atodol. Daeth yr 

arfarniad i’r casgliad y byddai’r CCA yn cael effeithiau economaidd-gymdeithasol ac 

amgylcheddol cadarnhaol ar y cyfan; ni nodwyd unrhyw effeithiau negyddol sylweddol. Ni 

fyddai’r diwygiadau a gyflwynir yn y CCA diwygiedig hyn yn effeithio’n sylweddol ar 

gasgliadau’r arfarniad hwnnw, ac felly ni chynhaliwyd arfarniad o gynaliadwyedd y tro hwn. 

Mae’r diwygiadau i’r CCA mabwysiedig wedi cael eu sgrinio i bennu a ddylid cynnal Asesiad 

Amgylcheddol Strategol o’r CCA diwygiedig, ac mae'r Cyngor Sir wedi penderfynu nad oes 

angen am hynny, gan na fyddai’r diwygiadau yn arwain at effeithiau amgylcheddol niweidiol 

sylweddol. Cafodd hyn ei gadarnhau gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 

1.5.8 I gydymffurfio â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (‘y Rheoliadau 

Cynefinoedd’), mae’r Cyngor Sir wedi cynnal ymarfer sgrinio o dan Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd. Roedd yr ymarfer hwn yn ceisio penderfynu a fyddai CCA diwygiedig Wylfa 

Newydd yn debygol o gael effaith sylweddol ar unrhyw safleoedd â dynodiad Ewropeaidd, gan 

gynnwys: 

 Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) sydd wedi’u dynodi o dan Gyfarwyddeb y Cyngor 

92/43/EEC ar Gadwraeth Cynefinoedd Naturiol a Chreaduriaid a Phlanhigion Gwyllt; 
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 Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) sydd wedi’u dynodi o dan Gyfarwyddeb y 

Cyngor 2009/147/EC ar Gadwraeth Adar Gwyllt; ac 

 Safleoedd Ramsar sydd wedi’u dynodi o dan Gonfensiwn Ramsar 1976 (nid yw safleoedd 

Ramsar yn safleoedd Ewropeaidd ond maent wedi’u gwarchod i’r un graddau o dan bolisi’r 

DU). 

1.5.9 Mae'r broses sgrinio wedi cadarnhau na fydd CCA Wylfa Newydd yn cael effeithiau sylweddol 

tebygol ar unrhyw safleoedd Ewropeaidd. 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

1.5.10 Mae’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg (AEIG), a baratowyd i gefnogi’r CCA 

mabwysiedig, wedi cael ei ddiweddaru er mwyn pennu effaith CCA diwygiedig Wylfa Newydd 

ar yr iaith Gymraeg ar Ynys Môn. Mae ar gael ar wefan y Cyngor. 

1.5.11 Mae AEIG y CCA diwygiedig drafft yn gwbl ar wahân i unrhyw AEIG sy’n ymwneud â Phrosiect 

Wylfa Newydd, sy’n cael ei gynnal gan hyrwyddwr y prosiect. Yn y cyd-destun hwn, mae Adran 

4.5 y CCA hyn yn ystyried ymhellach effeithiau posibl Prosiect Wylfa Newydd ar y Gymraeg 

a’i diwylliant, ac yn rhoi arweiniad penodol o ran AEIG y prosiect. 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

1.5.12 Mae’r ddyletswydd i gynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) yn deillio o Ddeddf 

Cysylltiadau Hiliol (Diwygio) 2000, Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 2005 a Deddf 

Cydraddoldeb 2010. Yn yr AEG, rhaid ystyried yr effeithiau ar bob aelod o’r gymuned heb 

ystyried hil, oedran, anabledd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol na chrefydd neu gred er mwyn 

helpu i sicrhau cynhwysiant cymdeithasol a chydlyniant cymunedol. 

1.5.13 Cynhaliwyd AEG yng nghyswllt CCA diwygiedig drafft Wylfa Newydd yn unol â’r canllawiau 

ym mhecyn cymorth y Cyngor Sir ar gyfer cynnal AEG, a nododd Adroddiad yr AEG y byddai'r 

ddogfen ddrafft yn annhebygol o gael effaith niweidiol ar gydraddoldeb. 

Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd 

1.5.14 Cynigiwyd y diffiniad canlynol o swyddogaeth yr Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (AEI): 

“assess the potential health impacts – positive and negative – of policies, programmes and 

projects….and to improve the quality of public decision making through recommendations to 

enhance predicted positive health impacts and minimise negative ones” (Scott-Samuel et al., 

1998). 
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1.5.15 Mae’r Cyngor Sir wedi datblygu ei becyn cymorth ei hun ar gyfer cynnal AEI, ac mae wedi cael 

ei ddefnyddio i gynnal asesiad cyflym o effaith CCA diwygiedig drafft Wylfa Newydd ar iechyd.
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1.6 Trefn y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn 

1.6.1 Mae’r CCA hyn: 

i. Yn disgrifio’r fframwaith polisi lleol, cenedlaethol (Cymru) a fframwaith polisi’r DU (gan 

gynnwys Datganiadau Polisi Cenedlaethol) sy’n gyd-destun i’r canllawiau hyn (Adran 2);  

ii. Yn egluro Gweledigaeth y Cyngor Sir a’r amcanion cysylltiedig ar gyfer Prosiect Wylfa 

Newydd a’r CCA hyn (Adran 3); 

iii. Yn darparu canllawiau ar gyfer y prosiect cyfan sy’n ymwneud â’r prif effeithiau posibl 

tebygol sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd ac yn ceisio helpu i sicrhau bod 

datblygiadau cysylltiedig a pherthnasol wedi’u lleoli’n gynaliadwy, gan ystyried y sylfaen 

dystiolaeth a pholisi cynllunio cenedlaethol a lleol (Adran 4); ac 

iv. Yn rhoi arweiniad o ran datblygu yng Ngogledd Ynys Môn ac yng ngweddill Ynys Môn. 

Mae’r adran yn cynnwys arweiniad ar ddatblygiadau ym mhrif safle Wylfa Newydd ac yn 

nodi Ardaloedd Chwilio a fydd o gymorth i gyfeirio datblygiadau cysylltiedig a pherthnasol 

er mwyn sicrhau bod eu lleoliad a’u graddfa’n briodol, gan ystyried yr amodau 

amgylcheddol a chymdeithasol presennol a'r rhai y mae’n rhesymol eu rhag-weld (Adran 

5). 

Sut mae defnyddio’r CCA hyn 

Wrth baratoi cynigion ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y 

prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall roi ystyriaeth lawn i’r canllawiau thematig ar gyfer y prosiect 

cyfan (sydd yn Adran 4 a hefyd i’r canllawiau perthnasol ar leoli (sydd yn Adran 5), ynghyd â 

Datganiadau Polisi Cenedlaethol a pholisi cynllunio cenedlaethol a lleol perthnasol. 

Ni fydd pob un o Egwyddorion Arweiniol y CCA sy’n benodol i leoliad a’r rhai thematig ar gyfer y 

prosiect cyfan yn berthnasol i’r holl gynigion sy’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gysylltiedig â 

Phrosiect Wylfa Newydd. Felly nid y bwriad yw bod yn rhaid darllen y CCA yn eu cyfanrwydd i 

ddarparu’r sail ar gyfer ystyried cynigion penodol mewn lleoliadau penodol. 

Bydd y Cyngor Sir yn defnyddio’r canllawiau ar gyfer y prosiect cyfan a’r canllawiau ar leoli sydd yn 

y CCA hyn, a pholisi cynllunio cenedlaethol a lleol perthnasol, er mwyn: 

i. Ymateb i unrhyw ymgynghori gan hyrwyddwr y prosiect neu unrhyw ymgeisydd arall; 

ii. Paratoi ei Adroddiad ar yr Effaith Leol a Datganiad Tir Cyffredin; a 

iii. Helpu i wneud penderfyniadau ar unrhyw geisiadau mae’n ei gael gan hyrwyddwr y prosiect 

neu unrhyw ymgeisydd arall am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau perthnasol o dan 

y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref. 
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Bydd y graddau y mae’r canllawiau yn berthnasol fel ystyriaeth gynllunio berthnasol i bob cais y 

mae’r Cyngor Sir yn ei gael yn amrywio ac felly, gan fod y ceisiadau’n debygol o amrywio o ran eu 

natur a’u graddfa, bydd yn rhaid penderfynu arnynt fesul un. 

1.7 Ymgynghori 

1.7.1 Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod ei bod yn bwysig cynnwys y gymuned wrth ddatblygu’r CCA 

diwygiedig hyn. Gwnaeth y Cyngor Sir ymgynghori ar y CCA drafft hyn am gyfnod o 6 wythnos, 

rhwng 11 Ionawr a 22 Chwefror 2018. Cafwyd 168 o sylwadau gan 10 o unigolion a 

sefydliadau. 
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2 Fframwaith Polisi 

2.1.1 Mae CCA Wylfa Newydd yn ymhelaethu ar y Datganiadau Polisi Cenedlaethol perthnasol ar 

gyfer y DU gyfan, ar bolisi cynllunio cenedlaethol i Gymru, yn ogystal â pholisïau’r Cynllun 

Datblygu mabwysiedig, ac yn darparu cyd-destun lleol ar eu cyfer. Hefyd, gall y CCA a 

chynlluniau a rhaglenni eraill (dogfennau sy’n ymwneud â chynllunio a dogfennau eraill) 

ddylanwadu ar ei gilydd ar lefel ryngwladol/Ewropeaidd, genedlaethol, ranbarthol a lleol. Mae’r 

adran hon yn darparu trosolwg byr o'r prif gyd-destun polisi ar gyfer y CCA. Mae cynlluniau a 

rhaglenni eraill o bob math wedi’u hystyried hefyd wrth ddatblygu dogfen y CCA hyn, ac mae’r 

rhain wedi’u nodi yn y papurau pwnc sy’n cyd-fynd â’r ddogfen hon ac yn Adran 4 ac Adran 5 

fel y bo’n briodol. 

2.1 Datganiadau Polisi Cenedlaethol y Deyrnas Unedig 

Datganiadau Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni (EN-1) ac ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Niwclear (EN-6) 

2.1.2 Mae Datganiadau Polisi Cenedlaethol yn gosod y meini prawf i’r DU gyfan ar gyfer penderfynu 

ar geisiadau am PSAC gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae NPS EN-1 (2011) yn ymwneud â 

seilwaith ynni ac mae NPS EN-6 yn trafod cynhyrchu pŵer niwclear. Gyda’i gilydd, byddant yn 

darparu'r prif fframwaith penderfynu ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio yng nghyswllt Wylfa 

Newydd. Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wrthi’n cynhyrchu NPS EN-6 

newydd ar gyfer Cynhyrchu Ynni Niwclear a ddefnyddir rhwng 2026-2035 (“yr NPS newydd”).  

Cynigir y bydd yr NPS newydd yn eistedd y tu allan i gyfres NPS Ynni 2011.  Hynny yw, bydd 

yn NPS annibynnol a fydd yn gosod y fframwaith ar gyfer penderfyniadau caniatâd datblygu 

ar geisiadau am orsafoedd ynni niwclear newydd ar ôl 2025. 

2.1.3 Mae Datganiadau Polisi Cenedlaethol yn rhoi cyngor ar nifer o effeithiau cyffredinol a rhai sy’n 

ymwneud yn benodol â phŵer niwclear a allai godi o brosiectau gorsafoedd niwclear newydd, 

gan gynnwys materion fel bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol, ansawdd ac adnoddau 

dŵr ac effeithiau economaidd-gymdeithasol. Fel y nodwyd yn Adran 1, mae NPS EN-6 yn nodi 

bod tir ger gorsaf bŵer niwclear bresennol Wylfa Magnox yn safle addas ar gyfer datblygiad 

niwclear newydd, ar yr amod bod materion dylunio sy’n ymwneud â’r safle a thechnoleg ac 

asesiadau o effeithiau cysylltiedig yn cael eu cwblhau’n foddhaol. 

2.1.4 Gall awdurdodau cynllunio lleol ddefnyddio’r polisïau a'r canllawiau ynghylch effeithiau 

cyffredinol sydd yn y Datganiadau Polisi Cenedlaethol i'w helpu i baratoi eu Hadroddiadau ar 

yr Effaith Leol a sylwadau ysgrifenedig eraill. Rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ystyried unrhyw 

Adroddiad ar yr Effaith Leol wrth benderfynu ar brosiectau o’r fath. Gall Datganiadau Polisi 
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Cenedlaethol hefyd fod yn berthnasol wrth ystyried ceisiadau mae awdurdodau cynllunio lleol 

yn eu cael dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd), a dylai ymgeiswyr 

sicrhau bod eu ceisiadau’n gyson â’r canllawiau yn y Datganiadau hyn. 

2.1.5 Mae'r Cyngor Sir yn cydnabod pwysigrwydd Datganiadau Polisi Cenedlaethol wrth wneud 

penderfyniadau sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd. Mae'r CCA yn gyson â’r polisïau 

a'r canllawiau yn NPS-EN1 ac NPS-EN6. Mae meini prawf y Datganiadau Polisi Cenedlaethol 

wedi’u hadlewyrchu yn yr Egwyddorion Arweiniol a nodir yn Adran 4 ac Adran 5 , a chyfeirir 

atynt yn benodol lle bo hynny’n berthnasol. 

Strategaeth Ddiwydiannol y DU 

2.1.6 Ym mis Ionawr 2017, cyhoeddodd yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Bapur 

Gwyrdd ar Strategaeth Ddiwydiannol y DU ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Amcan y 

Strategaeth Ddiwydiannol yw gwella safonau byw a thwf economaidd drwy gynyddu 

cynhyrchiant a sbarduno twf ledled y DU. Mae’r Strategaeth Ddiwydiannol yn nodi 10 colofn y 

credir eu bod yn bwysig i ddatblygu’r strategaeth ddiwydiannol ar draws yr economi gyfan (gan 

gynnwys darparu ynni fforddiadwy a thwf glân). Bydd y CCA hyn yn ystyried Strategaeth 

Ddiwydiannol y DU a’r 10 colofn ar gyfer cyflawni ei hamcan. 

2.2 Polisi Cenedlaethol (Cymru) 

Polisi Cynllunio Cymru 

2.2.1 Polisi Cynllunio Cymru (PCC) 2016, ynghyd â Nodiadau Cyngor Technegol(TAN), 

Cylchlythyrau a dogfennau ategol eraill yw’r fframwaith polisi cynllunio cenedlaethol ar gyfer 

paratoi cynlluniau datblygu lleol, ac maent yn cynnwys polisïau Llywodraeth Cymru ar 

gynllunio defnydd tir. Gyda’i gilydd, eu nod yw annog datblygu cynaliadwy yng Nghymru drwy 

hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a chyfle cyfartal; a gwella’r amgylchedd naturiol a 

diwylliannol. 

2.2.2 Cafodd fersiwn ddiweddaraf PCC (PCC9) ei chyhoeddi ym mis Tachwedd 2016, ac mae’n 

adlewyrchu'r newidiadau diweddar mewn deddfwriaeth, gan gynnwys Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, sy’n cael eu 

hymgorffori fel edau aur drwy’r ddogfen gyfan. Ar ben hynny, mae Pennod 4 PCC yn 

adlewyrchu darpariaethau’r Gymraeg yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015, sy’n cryfhau’r 

ystyriaeth a roddir i’r Gymraeg yn y system gynllunio, ac mae Pennod 6 yn adlewyrchu Deddf 

yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Cafodd TAN: 24 (Yr Amgylchedd Hanesyddol) 

hefyd ei fabwysiadu ym mis Mai 2017, a chafodd TAN: 20 (Cynllunio a’r Iaith Gymraeg) 

http://gov.wales/docs/desh/publications/161117planning-policy-wales-edition-9-cy.pdf
http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/?lang=cy
http://gov.wales/topics/planning/policy/circulars/?lang=cy
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diwygiedig ei fabwysiadu ym mis Hydref 2017. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn 

ymgynghori ar PPW diwygiedig (Rhifyn 10) a bydd angen ei ystyried yn y y dyfodol ynglyn a 

chynllunio a gwneud penderfyniadau.
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Cynllun Gofodol Cymru (2008) 

2.2.3 Mae Cynllun Gofodol Cymru yn rhoi fframwaith strategol er mwyn cyfeirio ymyriadau datblygu 

a pholisi yng Nghymru yn y dyfodol. Mae Ynys Môn yn rhan o Ardal Gogledd orllewin Cymru: 

Eryri a Môn. Mae’r cynllun yn pennu’r weledigaeth ganlynol ar gyfer yr ardal hon: 

  “Amgylchedd naturiol a ffisegol o safon uchel sy'n gefn i economi ddiwylliannol seiliedig ar 

wybodaeth a fydd o help i'r ardal gynnal ei chymeriad unigryw, cadw ei phobl ifanc a'u denu 

yn ôl a chynnal yr iaith Gymraeg”. 

2.2.4 Er bod Cynllun Gofodol Cymru 2008 yn parhau i ddarparu fframwaith strategol ar gyfer llywio 

datblygiadau yng Nghymru, mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn bosibl i 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) gymryd lle Cynllun Gofodol Cymru. Bydd yr FfDC 

yn dod yn rhan o’r fframwaith statudol, ochr yn ochr â’r cynlluniau datblygu lleol sydd wedi cael 

eu mabwysiadu (fel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd). Cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru Ddatganiad ynghylch Ymgysylltu â'r Cyhoedd ar gyfer paratoi’r FfDC ym 

mis Chwefror 2016, a gafodd ei ddilyn gan gais am dystiolaeth yn gynharach yn 2017. 

Disgwylir i fersiwn derfynol yr FfDC gael ei chyhoeddi fis Hydref 2019. 

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru Drafft 

2.2.5 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fersiwn cyn ymgynghoriad o Gynllun Morol Cenedlaethol 

Cymru ym mis Tachwedd 2015. Mae’r Cynllun sy’n datblygu yn ceisio atgyfnerthu dull 

integredig sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac wedi’i arwain gan gynllun ar gyfer defnyddio a 

datblygu ardal forol Cymru yn gynaliadwy. Mae’n cefnogi datblygu economi carbon isel ac yn 

cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu Prosiect Wylfa Newydd. 

2.3 Polisïau a Strategaethau Lleol 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

2.3.1 Cafodd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd ei fabwysiadu gan y Cyngor Sir 

ar 31 Gorffennaf 2017. Mae’r Cynllun yn cymryd lle Cynllun Strwythur Gwynedd (1993), 

Cynllun Lleol Ynys Môn (1996), Cynllun Datblygu Unedol Ynys Môn (wedi’i stopio yn 2005) a 

Pholisïau Cynllunio Dros Dro, ac yn darparu polisi cyfoes sy’n gyson â PCC. Mae’n nodi’r 

fframwaith polisi a’r nodau strategol ar gyfer datblygu a defnyddio tir rhwng 2011 a 2026, a’r 

weledigaeth ganlynol ar gyfer ardal y Cynllun: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/development-plans/wales-spatial-plan/?lang=cy
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  Erbyn  2026,  bydd Ynys  Môn a Gwynedd yn cael eu cydnabod am eu cymunedau  ffyniannus 

a llawn bywyd sy’n dathlu eu diwylliant, eu treftadaeth a’u hamgylchedd unigryw, ac yn llefydd 

y bydd pobl yn dewis byw, gweithio ac ymweld. 

  Mae hyn yn golygu y bydd ardal y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn un: 

 sy’n addasu ac yn ymateb yn gadarnhaol i’r sialensiau a gyflwynir gan y newid yn yr 

hinsawdd; 

 lle mae’r iaith Gymraeg yn rhan annatod o gymunedau; 

 sy’n brolio gweithlu medrus priodol; 

 lle mae’r preswylwyr a'r busnesau’n gallu achub ar y cyfleoedd economaidd newydd i 

lwyddo ac i ffynnu; 

 sy’n hybu gweithgarwch economaidd ymysg pobl ifanc; 

 sydd â sail economaidd amrywiol, eang, gynaliadwy, gyda chysylltiadau da, ac sy’n 

gwneud y defnydd gorau o gryfderau a chyfleoedd lleol, a lle mae’r manteision sy’n deillio 

o’r sail economaidd amrywiol yn aros yn lleol; 

 sy’n cael ei adnabod fel lleoliad blaenllaw i amrywiaeth o sectorau ynni adnewyddadwy a 

charbon isel a diwydiannau sy’n seiliedig ar wybodaeth a fydd wedi cyfrannu at 

drawsnewid yr economi leol, gan gynnwys bod yn gartref i bwerdy niwclear newydd a fydd 

yn cynhyrchu ynni carbon isel ac yn ysgogi adfywiad yn ardal y Cynllun; 

 lle mae anghenion tai cymunedau lleol yr ardal yn cael eu diwallu’n well o ran cyflenwad, 

math, ansawdd, effeithlonrwydd ynni, lleoliad a fforddiadwyedd; 

 sy’n gartref i rwydweithiau egnïol o gymunedau cynhwysol lle mae’r preswylwyr yn 

mwynhau iechyd a llesiant da; 

 lle mae cymeriad unigryw ei threftadaeth adeiledig a diwylliannol, ei chefn gwlad a’i 

thirwedd, a’i hamgylchedd, yn cael ei werthfawrogi, ei warchod a’i wella; 

 lle bydd isadeiledd trafnidiaeth, yn arbennig porthladd Caergybi a’r A487 a A5025, wedi 

cael ei ddatblygu er mwyn cefnogi a thyfu busnesau yn lleol.” 

2.3.2 Mae’r weledigaeth hon wedi’i chefnogi gan bedwar ar bymtheg o amcanion strategol sy’n 

gysylltiedig â’r pum thema drawsbynciol ganlynol: 

 Thema 1: Cynnal a chreu cymunedau diogel, iach, nodedig a bywiog. 

 Thema 2: Byw’n gynaliadwy. 

 Thema 3: Cefnogi twf ac adfywiad a fydd yn trawsffurfio’r economi lleol o dan ymbarél 

Rhaglen Ynys Ynni Môn a strategaethau a chynlluniau eraill, gan adeiladu ar yr elfennau 

o’i broffil economaidd unigryw sy’n cael eu hystyried yn arwyddocaol yn rhanbarthol ac yn 

genedlaethol. 
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 Thema 4: I roi cyfle i bawb gael mynediad i gartref sy’n briodol i’w hanghenion. 

 Thema 5: Gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig. 

2.3.3 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cynnwys cyfres o bolisïau i lunio ystyriaethau yng 

nghyswllt Prosiect Wylfa Newydd, gan gynnwys unrhyw ddatblygiadau cysylltiedig a 

pherthnasol. Dyma’r prif bolisïau sy’n berthnasol i Brosiect Wylfa Newydd: 

 Polisi Strategol PS 9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Perthnasol; 

 Polisi Strategol PS 10: Wylfa Newydd – Llety Dros Dro Arddull Cwmpas ar gyfer Gweithwyr 

Adeiladu; 

 Polisi Strategol PS 11: Wylfa Newydd – Canolfan Logisteg; 

 Polisi Strategol PS 12: Wylfa Newydd – Cyfleusterau Parcio a Theithio a Pharcio a 

Rhannu. 

2.3.4 Mae’r polisïau hyn yn nodi dull y Cyngor fel awdurdod cynllunio pan ofynnir iddo ymgynghori 

ar gais am DCO, a’i rôl fel awdurdod penderfynu ar gyfer datblygiadau perthnasol a gyflwynir 

gan hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall. Bydd y polisïau hefyd yn 

sicrhau bod unrhyw geisiadau gan drydydd partïon am ddatblygiadau perthnasol yn cyd-fynd 

â strategaeth ac amcanion y Cynllun. Mae mwy o fanylion am y polisïau hynny sy’n berthnasol 

i’r prosiect ac i ddatblygiadau cysylltiedig/perthnasol i’w gweld yn Atodiad A a'r papurau pwnc 

sy’n cyd-fynd â'r CCA hyn. 

2.3.5 Dyma’r cynlluniau a’r polisïau sydd wedi dylanwadu ar y CCA hyn: 

Rhaglen Ynys Ynni 

2.3.6 Pwrpas Rhaglen Ynys Ynni Môn yw datblygu’r sector ynni carbon isel yn Ynys Môn. Nod y 

Rhaglen Ynys Ynni yw creu canolfan ragoriaeth ar gyfer cynhyrchu, arddangos a chynnal a 

chadw mentrau ynni carbon isel. Mae’n dod â datblygiadau ynni carbon isel arfaethedig at ei 

gilydd, gan gynnwys gorsaf bŵer niwclear newydd, ac araeau llanw a biomas, a fydd yn 

cyfrannu’n helaeth at yr economi leol. Yn ogystal â swyddi yn y diwydiant ynni, mae’r Rhaglen 

yn tynnu sylw at gyfleoedd i wella seilwaith trafnidiaeth lleol, tai, a chyfleusterau twristiaeth a 

hamdden. 

Ardal Fenter Ynys Môn  

2.3.7 Nod yr Ardal Fenter yw ategu'r Rhaglen Ynys Ynni a hybu twf y sector ynni carbon isel yn 

Ynys Môn. Mae’n ceisio hyrwyddo buddsoddi mewn cynhyrchu ynni carbon isel; sefydlu 
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cyfleusterau o’r radd flaenaf i arloesi ac arddangos ym maes ynni carbon isel; a sicrhau bod y 

gadwyn gyflenwi yn manteisio ar gyfleoedd i gynnig gwasanaethau. 

2.3.8 Mae Ardal Fenter Ynys Môn yn cynnwys y sir gyfan a’r nod yw canoli buddsoddiadau mewn 

naw safle allweddol sydd wedi’u dewis am eu bod yn addas i ddiwallu anghenion busnesau. 

Mae’r safleoedd hyn yn cynnwys: 

 Alwminiwm Môn (AF1); 

 Parc Cybi (AF2); 

 Ystad Ddiwydiannol Penrhos (AF3); 

 Porthladd Caergybi (AF4); 

 Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni (AF5); 

 Tir yr Hufenfa i’r gogledd o Fferm Lledwigan (AF6); 

 Ystad Ddiwydiannol Gaerwen (AF7); 

 Rhosgoch (AF8); 

 Parc Gwyddoniaeth Menai (AF9). 

Cynllun Integredig Sengl Ynys Môn a Gwynedd - 2013 i 2017 (2014) 

2.3.9 Mae Cynllun Integredig Sengl (CIS) Ynys Môn a Gwynedd yn ymgorffori gweledigaeth a 

chynllun gweithredu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol ar y Cyd ar gyfer y ddwy sir. Mae’r Bwrdd 

yn gyfrifol am bennu uchelgais a chyfeiriad strategol y CIS, ac am y gwaith cydweithredol yn 

yr ardal. Mae’n cynnwys arweinwyr o amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd 

sector. Mae'r CIS yn canolbwyntio sylw ar wella ansawdd bywyd pobl a chymunedau lleol drwy 

wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, a hynny yn y ffyrdd canlynol: 

 Sicrhau bod adnoddau gwasanaethau cyhoeddus gostyngol yn cael eu defnyddio ar gyfer 

y budd mwyaf; 

 Helpu unigolion a chymunedau i fod yn gryf ac yn gydnerth, gan ddibynnu llai a llai ar 

wasanaethau cyhoeddus; 

 Gwella sgiliau a pherfformiad economaidd i greu/cynnal swyddi, gan ganolbwyntio ar 

gyfleoedd dysgu gydol oes, yn enwedig y Rhaglen Ynys Ynni; 

 Galluogi cymunedau ac unigolion i gadw a datblygu eu hannibyniaeth; 

 Sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bobl ifanc; 

 Lleihau tlodi a darparu gwasanaethau effeithiol sy’n diwallu anghenion grwpiau agored i 

niwed; 

 Hyrwyddo a chynnal ein hamgylchedd; a 

 Hyrwyddo a chynnal ein diwylliant cyfoethog, gan gynnwys y Gymraeg. 

http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/strategaethau-a-pholisiau-y-cyngor/economaidd/cynllun-integredig-sengl-2013-2025/119786.article?redirect=false
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2.3.10 Mae'r CIS yn ceisio manteisio i’r eithaf ar y Rhaglen Ynys Ynni er mwyn helpu i sicrhau 

economi ffyniannus, gan ddangos bod cyfleoedd yn y sector ynni carbon isel yn hanfodol o 

ran gwella perfformiad economaidd a sgiliau’r gweithlu ar Ynys Môn. Mae’r CIS yn cydnabod 

y Rhaglen Ynys Ynni a’r posibilrwydd y bydd yn cyfrannu £2.5 biliwn at economïau Ynys Môn 

a gogledd Cymru dros y 15 mlynedd nesaf, a’i nod yw elwa ar yr holl gynigion ar gyfer 

buddsoddi mewn seilwaith ynni strategol ar Ynys Môn, gan gynnwys Prosiect Wylfa Newydd. 

Cynllun Llesiant Lleol Ynys Môn (yn datblygu) 

2.3.11 Mae'r Cynllun Llesiant Lleol yn cael ei baratoi gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a 

sefydlwyd o dan un o'r dyletswyddau newydd a gyflwynwyd yn sgil Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r Byrddau a sefydlwyd ar gyfer Ynys Môn a 

Gwynedd wedi penderfynu gweithio mewn partneriaeth ar draws y ddwy sir, a gweithio gyda’r 

prif gyrff cyhoeddus. Bydd y Cynllun Llesiant Lleol yn amlinellu amcanion llesiant yr Ynys yn 

ogystal â’r camau ar gyfer cyflawni'r amcanion hynny. Bydd y Cynllun Llesiant Lleol yn cael ei 

gyhoeddi cyn mis Ebrill 2018. 

Cynllun Cyngor Sir Ynys Môn 2017-2022 

2.3.12 Mae’r Cyngor Sir wedi paratoi Cynllun newydd i’r Cyngor ar gyfer 2017-2022. Mae hwn yn 

cymryd lle’r Cynllun Corfforaethol. Mae Cynllun y Cyngor yn cynnwys yr uchelgais allweddol 

o “weithio tuag at Ynys Môn fydd yn iach, yn ffynnu ac yn llewyrchus”, ac mae’n cynnwys nod, 

meysydd ffocws a chanlyniadau’r Cyngor. Bydd y Cyngor Sir, fel sefydliad, yn gweithio tuag 

at y rhain er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywyd dinasyddion Ynys Môn dros y bum mlynedd 

nesaf, gan ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Strategaeth Iaith Gymraeg 2016-2021 (2016) 

2.3.13 Cafodd y Strategaeth Iaith Gymraeg ei pharatoi gan y Cyngor Sir a’i bartneriaid o dan Fforwm 

Iaith Ynys Môn. Mae'r Strategaeth yn cydnabod yr heriau ieithyddol sydd o flaen Ynys Môn, 

ac yn ceisio cynyddu’r cyfleoedd i gryfhau’r Gymraeg ar yr Ynys. Mae'r Strategaeth yn 

canolbwyntio ar dair prif thema: plant, pobl ifanc a’r teulu; y gweithlu, gwasanaethau Cymraeg 

a’r seilwaith; a’r gymuned. Mae Cynllun Gweithredu yn cyd-fynd â’r Strategaeth er mwyn helpu 

i gyflawni yn unol â’r prif themâu hyn. 

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Gogledd Cymru 2015-20 

2.3.14 Cafodd Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Gogledd Cymru 2015-20 ei gyflwyno i Lywodraeth 

Cymru ar 31 Ionawr 2015, gan ddarparu rhaglen fanwl ar gyfer gwella trafnidiaeth rhwng 2015 
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a 2020, a fframwaith ar gyfer cynlluniau hyd 2030. Mae’r Cynllun yn ddogfen statudol sy’n 

eistedd ochr yn ochr â'r Cynllun Datblygu a pholisïau a chynlluniau eraill y Cyngor Sir. O dan 

yr ymyriad lefel uchel ‘Gwella Cysylltiadau Cyflogaeth’, mae'r Cynllun yn cyfeirio at gamau 

gweithredu sy’n cynnwys Ffordd Gyswllt Llangefni, yr A5025 rhwng y Fali ac Amlwch, a 

Chanolfan Drafnidiaeth/Cyfleuster Parcio a Theithio i Wylfa ger yr A55. Yn ystod cyfnod y 

cynllun, cyfeirir hefyd at y flaenoriaeth ranbarthol i wella mynediad rhwng Porthladd Caergybi 

a'r A55. Mae Ffordd Gyswllt Gaerwen wedi’i nodi fel uchelgais tymor canolig/tymor hirach, yn 

ogystal â pharhau i warchod y llinell reilffordd gynt rhwng Gaerwen ac Amlwch. 

Cynllun Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

2.3.15 Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn grŵp cydweithredol o sefydliadau 

preifat a chyhoeddus yng ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo twf economaidd 

yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam. Mae'r Grŵp hefyd yn 

cynnwys colegau lleol, prifysgolion ym Mangor a Wrecsam, a Chyngor Busnes Gogledd 

Cymru, sy’n cynrychioli’r sector preifat. 

2.3.16 Yn 2016, mabwysiadodd y Bwrdd ei Weledigaeth ar gyfer Twf, sy’n pennu uchelgais glir i 

ogledd Cymru o ran datblygu seilwaith, sgiliau a chyflogaeth, a thwf busnes. Uchelgais y 

strategaeth yw cynyddu gwerth yr economi leol o £12.8 biliwn i £20 biliwn erbyn 2035, drwy 

greu 120,000 o gyfleoedd cyflogaeth newydd. Bydd hefyd yn adeiladu ar ei gysylltiadau cryf, 

y gwaith cynllunio ar y cyd a thrawsffiniol drwy Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy, a’r gwaith ar y 

cyd â Phartneriaeth Menter Leol Swydd Gaer a Warrington. Yn dilyn llwyddiant y Weledigaeth 

ar gyfer Twf, mae’r rhanbarth wrthi’n paratoi Cynnig Twf drwy Lywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU i sicrhau cyllid cyfalaf i ddarparu ymyriadau yn erbyn prosiectau seilwaith, 

trafnidiaeth, tai, sgiliau a chefnogi busnesau. Mae Wylfa Newydd yn brosiect hollbwysig ar 

gyfer gwireddu gweledigaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 
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3 Gweledigaeth ac Amcanion 

3.1.1 Mae’r Prosiect Wylfa Newydd arfaethedig yn gyfle unigryw ar gyfer cydweithio rhwng y Cyngor 

Sir a hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall i gyfrannu at drawsnewid economaidd-

gymdeithasol ar Ynys Môn ac yn rhanbarth ehangach gogledd Cymru. Er mwyn crisialu’r cyfle 

hwn, mae’r Cyngor Sir wedi datblygu gweledigaeth ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd. Mae’r 

weledigaeth hon yn disgrifio’n glir ac yn gryno beth yw dyheadau’r Cyngor ar gyfer y prosiect, 

ar ffurf cyfres o ganlyniadau, ac mae’r rhain wedi’u hategu gan amcanion sy’n dangos sut bydd 

y weledigaeth hon yn cael ei gwireddu. 

3.1.2 Mae’r Weledigaeth a’r amcanion wedi’u datblygu drwy adolygu amcanion presennol, gan 

gynnwys y rheini sydd wedi’u nodi yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a’r Cynllun Integredig 

Sengl, yn ogystal â Datganiadau Polisi Cenedlaethol perthnasol, polisi cynllunio cenedlaethol 

a chynlluniau a rhaglenni eraill. Roeddent hefyd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ac 

ymgynghoriad â rhanddeiliaid yn ystod y broses o ddatblygu’r CCA gwreiddiol a’r CCA 

diwygiedig hyn. 

3.1 Gweledigaeth 

3.1.3 Mae Gweledigaeth y Cyngor Sir ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd yn glir ac uchelgeisiol ac yn 

gyson â’i ddyheadau cyffredinol ar gyfer gwelliannau economaidd-gymdeithasol a’r gwaddol 

yng nghyswllt pob datblygiad sylweddol yn Ynys Môn. Dyma’r Weledigaeth: 

Mae’r Orsaf Niwclear Newydd yn Wylfa yn sbardun ar gyfer trawsnewid yr economi a 

chymunedau yn Ynys Môn a fydd yn darparu cyfleoedd gwaith cynaliadwy, yn gwella 

ansawdd bywyd a llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac yn hyrwyddo hunaniaeth 

a nodweddion unigryw lleol. 

3.1.4 Caiff y Weledigaeth ei gwireddu drwy gyfres o ganlyniadau ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, 

yr economi, pobl a chymunedau Ynys Môn a’r amgylchedd. Yn benodol, mae’r Cyngor Sir yn 

mynnu bod y gwaith o adeiladu a gweithredu'r orsaf bŵer a’r datblygiadau cysylltiedig a 

pherthnasol: 

 yn cyfrannu at ddiwallu angen y Deyrnas Unedig am ynni carbon isel dibynadwy a 

fforddiadwy; 

 yn bodloni’r holl ofynion diogelwch er mwyn sicrhau bod y prosiect yn sicr ac yn ddiogel ac 

y bydd darpariaethau effeithiol ar gyfer cynllunio at argyfwng yn ystod camau adeiladu a 

gweithredu'r prosiect; 
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 yn cyfrannu’n sylweddol at dwf economaidd cynaliadwy hirdymor a ffyniant lleol drwy 

ddarparu cyfleoedd o ansawdd da ar gyfer cyflogaeth, hyfforddi a datblygu’r gweithlu; 

 yn hyrwyddo ffyniant busnesau lleol drwy ddarparu cyfleoedd priodol drwy’r gadwyn 

gyflenwi a mewnfuddsoddi; 

 yn hybu cynaliadwyedd, bywiogrwydd ac ansawdd bywyd yn Ynys Môn a’i chymunedau 

(gan gynnwys cymorth ar gyfer y Gymraeg a’i diwylliant) ac yn hyrwyddo ffyrdd o fyw ac 

ymddwyn carbon isel; 

 yn ystyried effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd ac iechyd ac yn lliniaru 

a/neu gydbwyso unrhyw effaith niweidiol gan amlhau manteision cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol; 

 yn cyfrannu at wella seilwaith, cyfleusterau a gwasanaethau cymunedau lleol; 

 yn hyrwyddo dulliau trafnidiaeth cynaliadwy ac yn gwella seilwaith er mwyn lleihau effaith 

y datblygiad ar gapasiti a chydnerthedd lleol a hybu cysylltedd; 

 yn cyfrannu’n gadarnhaol at fioamrywiaeth ar Ynys Môn ac at ansawdd ei hamgylchedd 

naturiol; ac 

 yn cydnabod y gefnogaeth gan gymunedau lleol ar gyfer cynnal Prosiect Wylfa Newydd 

(yn ystod y cyfnod o'i adeiladu a’i weithredu a hyd at adeg ei ddatgomisiynu) drwy 

gydbwyso effeithiau nad oes modd eu lliniaru a sicrhau ewyllys da a dealltwriaeth 

poblogaeth yr Ynys gyfan. 

3.1.5 Caiff y Weledigaeth ei gwireddu drwy ymrwymiad gan yr holl bartïon perthnasol i sicrhau’r 

canlyniadau hyn drwy ddulliau statudol a gwirfoddol10. 

3.2 Amcanion 

3.2.1 Mae’r Cyngor Sir yn rhag-weld y bydd y Weledigaeth yn cael ei gwireddu drwy’r saith amcan 

isod: 

1. Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cyfrannu at gyflawni Rhaglen Ynys Ynni Môn, ac 

Ardal Fenter Ynys Môn, gan roi Ynys Môn ar y blaen o ran ymchwil a datblygu, cynhyrchu 

a gwasanaethu ym maes ynni; 

2. Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn sbarduno trawsnewid yn economïau Ynys Môn a 

gogledd Cymru ac yn amlhau cyfleoedd ar gyfer cyflogi ac uwch-sgilio pobl leol; 

3. Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn sicrhau buddion seilwaith sylweddol a pharhaus i 

gymunedau Ynys Môn; 

 

10 D.S. Wrth ddatblygu a hyrwyddo’r weledigaeth hon, nid yw’r Cyngor Sir yn ymrwymo i weithredu mewn unrhyw ffordd nad yw’n unol â’i 

bwerau a dyletswyddau statudol..
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4. Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cefnogi gwella ansawdd bywyd (gan gynnwys 

iechyd, tai, llesiant ac amwynder) preswylwyr, ymwelwyr a gweithwyr yn Ynys Môn yn 

ystod y cyfnod y bydd yn cael ei adeiladu a’i weithredu; 

5. Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cydnabod ac yn cryfhau hunaniaeth unigryw Ynys 

Môn a’i chymunedau; 

6. Sicrhau bod prosiect Wylfa Newydd yn hyrwyddo ffyrdd cynaliadwy o symud pobl a 

deunyddiau, a'i fod yn darparu seilwaith trafnidiaeth cydnerth sy'n gallu denu a chynnal twf 

economaidd a chreu cymunedau cynaliadwy; a 

7. Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cynnal ac yn gwella amgylchedd ac adnoddau 

unigryw Ynys Môn, gan ystyried y newid yn yr hinsawdd..
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Amcan 1: Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cyfrannu at gyflawni Rhaglen Ynys Ynni Môn, ac 

Ardal Fenter Ynys Môn, gan roi Ynys Môn ar y blaen o ran ymchwil a datblygu, cynhyrchu a 

gwasanaethu ym maes ynni. 

3.2.2 Cyflawnir hyn yn y ffyrdd canlynol: 

i. Ysgogi twf a mewnfuddsoddi yn enwedig yn y sector ynni ac mewn diwydiannau seiliedig 

ar wybodaeth; 

ii. Amlhau cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ymchwil a datblygu ym maes ynni carbon isel; 

iii. Datblygu hyfforddiant ar gyfer sgiliau sydd eu hangen i gyflawni Prosiect Wylfa Newydd, a 

chadw'r sgiliau hyn ar ôl cyflawni’r Prosiect; 

iv. Hyrwyddo prosiectau ynni carbon isel; 

v. Sicrhau’r seilwaith strategol sydd ei angen i gynnal Prosiect Wylfa Newydd a hybu twf 

economaidd ehangach; 

vi. Canfod cyfleoedd i gydweithio ag Ardaloedd Menter eraill yng ngogledd Cymru. 

Nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Egwyddor Arweiniol 

(EA) Allweddol y CCA 

(gweler Adran 4 ac 

Adran 5) 

Prif Bartneriaid 

Cyflawni 

Cynlluniau a 

Rhaglenni Lleol 

Allweddol (gweler 

Atodiad A) 

 Cymru lewyrchus; 

 Cymru gydnerth 

 Cymru sy’n fwy 

cyfartal. 

 EA 1 i 4; 

 EA 27 i 36. 

 

 Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa 

Newydd; 

 Darparwyr Addysg; 

 Llywodraeth 

Cymru; 

 Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Gogledd Cymru; 

 Llywodraeth y DU. 

 

 Strategaeth 

Ddiwydiannol y 

DU; 

 Ffyniant i bawb 

Llywodraeth 

Cymru; 

 Cynllun Bwrdd 

Uchelgais Gogledd 

Cymru; 

 Cynllun Datblygu 

ar y Cyd Ynys Môn 

a Gwynedd; 

 Cynllun Integredig 

Sengl Ynys Môn a 

Gwynedd; 

 Cynllun 

Corfforaethol 

Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Cynllun Cyngor Sir 

Ynys Môn; 
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 Ardal Fenter Ynys 

Môn; 

 Rhaglen Ynys Ynni 

Ynys Môn. 

 

 

Amcan 2: Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn sbarduno trawsnewid yn economïau Ynys Môn a 

gogledd Cymru ac yn amlhau cyfleoedd ar gyfer cyflogi ac uwch-sgilio pobl leol. 

3.2.3 Cyflawnir hyn yn y ffyrdd canlynol: 

i. Uwch-sgilio gweithlu’r Ynys a’r rhanbarth a sicrhau bod cyfleoedd cyflogaeth newydd yn 

dod â budd i breswylwyr presennol neu rai blaenorol/sy’n dychwelyd ac yn enwedig pobl 

ifanc lle bynnag y bo modd; 

ii. Cefnogi cyrhaeddiad yng nghyswllt cyfleoedd addysgol STEM, a sicrhau bod hyfforddiant 

a phrentisiaethau priodol ar gael i alluogi pobl i fanteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth y bydd 

y prosiect yn eu creu; 

iii. Lleihau tlodi ac anweithgarwch economaidd drwy helpu preswylwyr i ailddechrau gweithio; 

iv. Amlhau’r buddion datblygu i fusnesau yng ngogledd Cymru drwy ymarfer caffael 

cadarnhaol; 

v. Manteisio ar gyfleoedd sy’n gysylltiedig â datgomisiynu’r orsaf bŵer bresennol gan 

gynnwys ailhyfforddi staff sydd wedi’u cyflogi ar hen safle Magnox i weithio yn yr orsaf 

bŵer niwclear newydd; 

vi. Mynd ati’n uniongyrchol i gefnogi twf busnesau yn y gadwyn gyflenwi a mathau eraill o 

ddefnydd sy’n ymwneud â chyflogaeth; 

vii. Sicrhau bod safleoedd datblygu cysylltiedig a pherthnasol (fel rhai at ddefnydd cyflogaeth, 

trafnidiaeth a logisteg) mewn lleoliadau addas i gael mynediad effeithiol at brif safle Wylfa 

Newydd, a hefyd yn cyd-fynd â pholisi cynllunio cenedlaethol perthnasol a strategaeth 

ofodol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd er mwyn darparu defnydd buddiol at gyflogaeth 

wedi i’r prosiect ddod i ben; 

viii. Gwarchod yr economi twristiaeth a chwilio am gyfleoedd i dyfu’r sector hwn drwy Brosiect 

Wylfa Newydd; 

ix. Rheoli effaith Prosiect Wylfa Newydd ar y ddarpariaeth addysg; 

x. Sicrhau bod effeithiau niweidiol gweddilliol nad oes modd eu lliniaru yn cael eu cydbwyso. 
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Nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

Egwyddor Arweiniol 

(EA) Allweddol y CCA 

(gweler Adran 4 ac 

Adran 5) 

Prif Bartneriaid 

Cyflawni 

Cynlluniau a 

Rhaglenni Lleol 

Allweddol (gweler 

Atodiad A) 

 Cymru lewyrchus; 

 Cymru gydnerth 

 Cymru sy’n fwy 

cyfartal; 

 Cymru o 

gymunedau 

cydlynol. 

 EA 2 i 5; 

 EA 27 i 36. 

 

 Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa 

Newydd; 

 Darparwyr Addysg; 

 Llywodraeth y DU; 

 Llywodraeth 

Cymru; 

 Menter Iaith Mon 

 Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Gogledd Cymru. 

 

 

 Strategaeth 

Ddiwydiannol y 

DU; 

 Llywodraeth 

Cymru: Ffyniant i 

Bawb; 

 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd; 

 Cynllun Integredig 

Sengl Ynys Môn a 

Gwynedd; 

 Ardal Fenter Ynys 

Môn; 

 Rhaglen Ynys Ynni 

Ynys Môn; 

 Cynllun Cyngor Sir 

Ynys Môn; 

 Cynllun 

Gweithredu Rheoli 

Cyrchfan Cyngor 

Sir Ynys Môn; 

 Llunio’r Dyfodol; 

 Cynllun Rhannu 

Prentisiaeth 

Adeiladu Gogledd 

Cymru; 

 Cynllun Bwrdd 

Uchelgais 

Economaidd 

Gogledd Cymru.. 
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Amcan 3: Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn sicrhau buddion seilwaith sylweddol a pharhaus i 

gymunedau Ynys Môn. 

3.2.4 Cyflawnir hyn yn y ffyrdd canlynol: 

i. Gwella cysylltedd a symudiadau pobl, gan alluogi preswylwyr i fanteisio ar y cyfleoedd sy’n 

codi o Brosiect Wylfa Newydd a lleihau problemau teithio a thagfeydd; 

ii. Darparu llety i weithwyr adeiladu heb i hynny gael effaith niweidiol ar y farchnad dai leol 

nac ar arlwy llety twristiaeth Ynys Môn, a sicrhau bod y datblygiad hwn yn rhoi budd 

parhaol ar ôl i’r cyfnod adeiladu ddod i ben; 

iii. Darparu seilwaith a gwasanaethau cymunedol priodol sy’n angenrheidiol i gynnal Prosiect 

Wylfa Newydd, a sicrhau bod cyfleusterau o’r fath wedi’u hintegreiddio yng nghymunedau 

presennol Ynys Môn; 

iv. Sicrhau bod cynigion yn ategu gwasanaethau a chyfleusterau presennol, gan gynnwys y 

ddarpariaeth manwerthu yng nghanol trefi Ynys Môn; 

v. Sicrhau bod mesurau’n cael eu rhoi ar waith i liniaru a/neu gydbwyso effeithiau negyddol 

sylweddol cynigion, a chynorthwyo cymunedau lleol lle mae effeithiau o’r fath yn codi; 

vi. Sicrhau bod seilwaith priodol (seilwaith trafnidiaeth, cyfleustodau a thechnolegau 

gwybodaeth a chyfathrebu) sydd ei angen ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd yn cael ei 

ddarparu a bod cymunedau Ynys Môn a gogledd Cymru yn cael budd parhaus ohono wedi 

i’r prosiect ddod i ben; 

vii. Annog lleoli datblygiadau cysylltiedig a pherthnasol mewn modd sy’n helpu cymunedau 

gwledig a threfol Ynys Môn i fod yn gynaliadwy; 

viii. Sicrhau bod effeithiau niweidiol gweddilliol nad oes modd eu lliniaru yn cael eu cydbwyso..
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Nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Egwyddor Arweiniol 

(EA) Allweddol y CCA 

(gweler Adran 4 ac 

Adran 5) 

Prif Bartneriaid 

Cyflawni 

Cynlluniau a 

Rhaglenni Lleol 

Allweddol (gweler 

Atodiad A) 

 Cymru lewyrchus; 

 Cymru gydnerth; 

 Cymru iachach; 

 Cymru sy’n fwy 

gyfartal; 

 Cymru o 

gymunedau 

cydlynol; 

 Cymru o ddiwylliant 

bywiog lle mae’r 

iaith yn ffynnu. 

 EA 6; 

 EA 8 i 13; 

 EA 16 i 17; 

 EA 27 i 36. 

 

 Llywodraeth y DU; 

 Llywodraeth 

Cymru; 

 Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa 

Newydd; 

 Bwrdd 

Gwasanaeth Lleol 

ar y cyd; 

 Landlordiaid 

cymdeithasol 

cofrestredig 

 Cymunedau yn 

Gyntaf; 

 Darpwyr 

Cyfleustodau; 

 Bwrdd Uchelgais 

Economaidd 

Gogledd Cymru. 

 

 

 Cynllun Integredig 

Sengl Ynys Môn a 

Gwynedd; 

 Strategaeth Dai 

Ynys Môn; 

 Cynllun 

Corfforaethol 

Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Strategaeth 

Ddiwydiannol y 

DU; 

 Llywodraeth 

Cymru: Ffyniant i 

Bawb; 

 Canllawiau 

Cynllunio Atodol 

Eraill; 

 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd; 

 Rhaglen Cronfeydd 

Strwythurol yr UE; 

 Strategaeth Iaith 

Gymraeg Fforwm 

Iaith Ynys Môn; 

 Cynllun 

Trafnidiaeth Lleol 

ar y Cyd Gogledd 

Cymru; 

 Cynllun Gwella 

Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus. 
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Amcan 4: Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cefnogi gwella ansawdd bywyd (gan gynnwys 

iechyd, tai, llesiant ac amwynder) preswylwyr, ymwelwyr a gweithwyr yn Ynys Môn yn ystod y cyfnod 

y bydd yn cael ei adeiladu a’i weithredu. 

3.2.5 Cyflawnir hyn yn y ffyrdd canlynol: 

i. Sicrhau bod mesurau’n cael eu rhoi ar waith i leihau’r effeithiau o ran sŵn, dirgryndod, 

amwynder gweledol ac ansawdd aer sy’n codi wrth adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa 

Newydd drwy fesurau lliniaru priodol; 

ii. Hyrwyddo a gwella’r ddarpariaeth o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys mannau 

agored, cyfleusterau hamdden ac adloniant, a gwasanaethau brys a gofal iechyd; 

iii. Ceisio sicrhau pecyn cynhwysfawr o lety a chyfleusterau o ansawdd uchel, sy’n cynnwys 

cyfleusterau newydd neu welliannau i gyfleusterau presennol, sy’n diwallu anghenion 

gweithwyr adeiladu ac yn darparu cyfleoedd i’r gymuned ehangach eu defnyddio wedi i’r 

cyfnod adeiladu ddod i ben; 

iv. Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn ategu blaenoriaethau lleol a blaenoriaethau 

gogledd Cymru yn gyffredinol ar gyfer adfywio, ac yn dod â buddion i gymunedau 

difreintiedig Ynys Môn; 

v. Gwarchod yr atyniadau presennol i ymwelwyr a sicrhau bod digon o lety twristiaeth yn cael 

ei gadw sydd o fath ac sydd mewn lleoliad sy’n denu twristiaid; 

vi. Sicrhau bod datblygiadau newydd yn cael eu dylunio mewn ffordd sy’n lleihau cyfleoedd 

ar gyfer troseddu ac anhrefn gyhoeddus; 

vii. Sicrhau bod effeithiau niweidiol gweddilliol nad oes modd eu lliniaru yn cael eu cydbwyso. 

Nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Egwyddor Arweiniol 

(EA) Allweddol y CCA 

(gweler Adran 4 

ac Adran 5) 

Prif Bartneriaid 

Cyflawni 

Cynlluniau a 

Rhaglenni Lleol 

Allweddol 

(gweler Atodiad A) 

 Cymru lewyrchus; 

 Cymru gydnerth; 

 Cymru iachach; 

 Cymru sy’n fwy 

cyfartal; 

 Cymru o 

gymunedau 

cydlynol; 

 Cymru sy’n gyfrifol 

ar lefel fyd-eang. 

 EA 6 i 8; 

 EA 27 i 36. 

 Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa 

Newydd; 

 Bwrdd 

Gwasanaethau 

Lleol ar y cyd; 

 Heddlu Gogledd 

Cymru; 

 Darparwyr Addysg; 

 Llywodraeth 

Cymru: Ffyniant i 

Bawb; 

 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y cyd Ynys 

Môn a Gwynedd; 

 Isle of Anglesey 

County Council 

Corporate Plan; 

 Cynllun 

Corfforaethol 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
40  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

 Darparwyr 

Gwasanaethau 

Iechyd; 

 Llywodraeth 

Cymru. 

Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Cynllun Integredig 

Sengl Ynys Môn a 

Gwynedd. 

 

Amcan 5: Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cydnabod ac yn cryfhau hunaniaeth a diwylliant 

unigryw Ynys Môn a’i chymunedau. 

3.2.6 Cyflawnir hyn yn y ffyrdd canlynol: 

i. Gwarchod a gwella tirweddau, morweddau, amgylchedd arfordirol, trefluniau ac asedau 

treftadaeth ddiwylliannol Ynys Môn gan gynnwys safleoedd sydd wedi’u dynodi fel yr Ardal 

o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yn Ynys Môn, yr Arfordir Treftadaeth, Gerddi 

Cestyll, Bae Cemlyn (ACA), AGA Môr-wenoliaid Ynys Môn, a Safle Treftadaeth y Byd; 

ii. Cynnal nodweddion unigryw lleol, a gwarchod a hyrwyddo cymeriad hanesyddol; 

iii. Atal effeithiau niweidiol o lety dros dro ar gyfer gweithwyr adeiladu a’r mewnlifiad o 

weithwyr adeiladu ar yr amgylchedd, ar les a chydlyniant cymunedau ac ar hunaniaeth 

unigryw’r Ynys drwy sicrhau bod lleoliad, graddfa a dyluniad y gweithwyr, a’r dull o’u rheoli, 

yn sensitif. 

iv. Sicrhau bod cynigion yn gwarchod ac yn cryfhau’r Gymraeg a'i diwylliant, gan gefnogi nod 

y Cyngor Sir i hyrwyddo a sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r Gymraeg; 

v. Hyrwyddo dylunio o ansawdd uchel a gwella tir y cyhoedd; 

vi. Sicrhau bod y ddelwedd o'r Ynys fel ardal wledig a heddychlon yn cael ei chynnal a’i 

mireinio; 

vii. Hyrwyddo’r neges bod Ynys Môn yn ‘agored i fusnes’ ar gyfer twristiaeth cyn, yn ystod ac 

ar ôl y gwaith adeiladu; 

viii. Sicrhau bod effeithiau niweidiol gweddilliol nad oes modd eu lliniaru yn cael eu cydbwyso. 

Nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

Egwyddor Arweiniol 

(EA) Allweddol y CCA 

(gweler Adran 4 

ac Adran 5) 

Prif Bartneriaid 

Cyflawni 

Cynlluniau a 

Rhaglenni Lleol 

Allweddol 

(gweler Atodiad A) 

 Cymru lewyrchus; 

 Cymru gydnerth; 

 Cymru iachach; 

 Cymru sy’n fwy 
cyfartal; 

 EA 9 i 10; 

 EA 14; 

 EA 21 i 23; 

 EA 27 i 36. 

 Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa 

 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd; 
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 Cymru o 
gymunedau 
cydlynol; 

 Cymru â diwylliant 

bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn 

ffynnu. 

Newydd ac unrhyw 

ymgeisydd arall; 

 Cyfoeth Naturiol 

Cymru; 

 Yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol; 

 Cadw; 

 Fforwm Iaith 

Gymraeg; 

 Llywodraeth 

Cymru; 

 Menter Iaith Môn. 

 Canllawiau 

Cynllunio Atodol 

eraill 

 Cynllun Integredig 

Sengl Ynys Môn a 

Gwynedd. 

 Cynllun Rheoli 

Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol 

Ynys Môn; 

 Cynllun 

Corfforaethol 

Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Gweledigaeth yr 

Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol ar 

gyfer Cemlyn; 

 Partneriaeth ar 

gyfer Twf 

Llywodraeth 

Cymru: Strategaeth 

ar gyfer Twristiaeth 

2013 - 2020; 

 Strategaeth Iaith 

Gymraeg Fforwm 

Iaith Ynys Môn; 

 Cynllun Gwella 

Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus.. 
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Amcan 6: Sicrhau bod prosiect Wylfa Newydd yn hyrwyddo ffyrdd cynaliadwy o symud pobl a 

deunyddiau a'i fod yn darparu seilwaith trafnidiaeth cydnerth sy'n gallu denu a chynnal twf 

economaidd a chreu cymunedau cynaliadwy. 

3.2.7 Cyflawnir hyn yn y ffyrdd canlynol: 

i. Lleihau traffig ffyrdd a phroblemau teithio sy’n gysylltiedig â’r gwaith o adeiladu a 

gweithredu safle’r orsaf bŵer newydd a safleoedd datblygu cysylltiedig a pherthnasol, a 

chwilio am fesurau i leihau effeithiau niweidiol ar ddiogelwch ffyrdd, yn enwedig yng 

nghyswllt teithio i’r ysgol; 

ii. Manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael o ran seilwaith trafnidiaeth presennol Ynys 

Môn gan gynnwys y rhwydwaith rheilffyrdd; 

iii. Cefnogi’r defnydd a’r datblygiad o Borthladd Caergybi; 

iv. Hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o brif reilffordd Arfordir Gogledd Cymru fel cyswllt 

trafnidiaeth i weithwyr a deunyddiau yn ystod y cyfnod adeiladu; 

v. Darparu mynediad da i safle’r orsaf bŵer newydd a sicrhau bod cysylltiadau trafnidiaeth 

cynaliadwy da ar gyfer datblygiadau cysylltiedig a pherthnasol; 

vi. Sicrhau bod cysylltiadau da rhwng llety gweithwyr adeiladu a chyfleusterau a 

gwasanaethau cymunedol ynghyd â phrif safle Wylfa Newydd; 

vii. Pennu gwelliannau allweddol yn y seilwaith trafnidiaeth sydd eu hangen ar gyfer datblygu 

safle’r orsaf bŵer newydd ac a fydd o werth parhaol wedi i’r prosiect ddod i ben (gan 

gynnwys gwelliannau sydd wedi’u nodi eisoes yn y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd neu 

strategaethau penodol sy’n ymwneud â phriffyrdd/trafnidiaeth fel y Strategaeth Beicio); 

viii. Cysoni cynigion sy’n ymwneud â thrafnidiaeth a strategaethau trafnidiaeth cyffredinol ar 

gyfer Ynys Môn gan gynnwys Cynllun Trafnidiaeth Gogledd Cymru, ac ystyried cynigion 

eraill am ddatblygiadau seilwaith mawr ar Ynys Môn; a 

ix. Sicrhau bod effeithiau niweidiol gweddilliol nad oes modd eu lliniaru yn cael eu cydbwyso.
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Nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Egwyddor Arweiniol 

(EA) Allweddol y CCA 

(gweler Adran 4 ac 

Adran 

5) 

Prif Bartneriaid 

Cyflawni 

Cynlluniau a 

Rhaglenni Lleol 

Allweddol (gweler 

Atodiad A) 

 Cymru lewyrchus; 

 Cymru gydnerth; 

 Cymru iachach; 

 Cymru fwy cyfartal; 

 Cymru o 

gymunedau 

cydlynol; 

 Cymru sy’n gyfrifol 

ar lefel fyd-eang. 

 EA 3; 

 EA 6; 

 EA 8; 

 EA 10; 

 EA 15; 

 EA 19; 

 EA 27 i 36. 

 Llywodraeth y DU; 

 Llywodraeth 

Cymru; 

 Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa 

Newydd; 

 Gweithredwyr 

Trafnidiaeth. 

 Strategaeth 

Ddiwydiannol y 

DU; 

 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd; 

 Cynllun Sengl 

Integredig Ynys 

Môn a Gwynedd. 

 Cynllun Rheoli 

Asedau Priffyrdd; 

 Strategaeth Beicio; 

 Cynllun 

Trafnidiaeth Lleol 

ar y Cyd Gogledd 

Cymru; 

 Rhaglen 

Buddsoddi mewn 

Priffyrdd. 
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Amcan 7: Sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn cynnal ac yn gwella amgylchedd ac adnoddau 

unigryw Ynys Môn, gan ystyried y newid yn yr hinsawdd. 

3.2.8 Cyflawnir hyn yn y ffyrdd canlynol: 

i. Cynnal cymeriad safleoedd yn Ynys Môn a’i chyffiniau sydd wedi’u dynodi ar lefel 

Ewropeaidd, genedlaethol neu leol oherwydd eu gwerth o ran cadwraeth natur; 

ii. Lleihau effeithiau uniongyrchol sy’n arwain at golli cynefinoedd bywyd gwyllt ac effeithiau 

ar rywogaethau sy’n werthfawr o ran cadwraeth yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r 

prosiect, a sicrhau bod mesurau i wella bioamrywiaeth yn barhaol, gan gynnwys darparu 

seilwaith gwyrdd, yn cael eu gweithredu a’u rheoli am byth; 

iii. Hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol fel dŵr a deunyddiau crai drwy gydol 

oes y datblygiad, gan sicrhau bod cyfleusterau presennol yn cael eu hailddefnyddio i’r 

graddau mwyaf posibl a chwilio am gyfleoedd i integreiddio anghenion Prosiect Wylfa 

Newydd â’r rhai ar gyfer datblygiadau eraill ar Ynys Môn; 

iv. Lleihau maint y sylweddau a allai achosi llygredd sy’n cael eu rhyddhau i’r aer, ar dir ac i 

ddŵr; 

v. Lliniaru a gwrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd; 

vi. Sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar wastraff (yn unol â’r hierarchaeth gwastraff a 

strategaethau rheoli gwastraff sydd wedi’u gosod ar gyfer  

vii. Lleihau’r perygl o lifogydd ar safleoedd sydd wedi’u cynnig ar gyfer datblygu a’r tu allan 

iddynt; 

viii. Gwella tirwedd, morwedd ac amgylchedd arfordirol unigryw Ynys Môn, gan gydnabod y 

cysylltiadau pwysig â’r amgylchedd hanesyddol; a 

ix. Sicrhau bod effeithiau niweidiol gweddilliol nad oes modd eu lliniaru yn cael eu cydbwyso..
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Nodau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

Egwyddor Arweiniol 

(EA) 

Allweddol y CCA 

(gweler Adran 4 

ac Adran 5) 

Prif Bartneriaid 

Cyflawni 

Cynlluniau a 

Rhaglenni Lleol 

Allweddol (gweler 

Atodiad A) 

 Cymru gydnerth; 

 Cymru iachach; 

 Cymru sy’n gyfrifol 

ar lefel fyd-eang. 

 EA 17 i 22; 

 EA 27 i 36. 

 Cyngor Sir Ynys 

Môn; 

 Hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa 

Newydd ac unrhyw 

ymgeisydd arall; 

 Cyfoeth Naturiol 

Cymru; 

 Dŵr Cymru; 

 Llywodraeth 

Cymru; 

 Fforwm Strategol 

Ynys Ynni; 

 Yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol; 

 Ymddiriedolaeth 

Natur Gogledd 

Cymru; 

 Perchnogion Tir 

Lleol; 

 RSPB. 

 Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd; 

 Cynllun Integredig 

Sengl Ynys Môn a 

Gwynedd; 

 Prosiect Gwastraff 

Rhanbarthol 

Gogledd Cymru; 

 Cynllun 

Gweithredu 

Bioamrywiaeth 

Lleol Ynys Môn; 

 Cynllun Rheoli 

Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol 

Ynys Môn; 

 Yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol: Y 

weledigaeth ar 

gyfer Cemlyn; 

 Cynllun Rheoli 

Adnoddau Dŵr 

Cymru; 

 Cynllun Rheoli 

Perygl Llifogydd 

Ardal Gorllewin 

Cymru; 

 Cynllun Rheoli 

Traethlin Gorllewin 

Cymru 2; 

 Cynllun Rheoli 

Basn Afon ar gyfer 

Ardal Basn Afon 

Gorllewin Cymru. 
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4 Canllawiau ar gyfer y Prosiect Cyfan 

4.1.1 Mae Prosiect Wylfa Newydd yn gyfle unigryw i drawsnewid economi Ynys Môn a Gogledd 

Cymru yn gyffredinol, a sicrhau buddsoddi sylweddol mewn cyflogaeth, y gadwyn gyflenwi, 

gwasanaethau a seilwaith. Gall y prosiect fod yn gatalydd hefyd ar gyfer newid mewn diwylliant 

ac ymddygiad, gan sicrhau datblygu economaidd cynaliadwy, cydlyniant cymunedol ac 

ansawdd bywyd gwell i breswylwyr Ynys Môn. Fodd bynnag, mae’r gweithgareddau sy’n 

gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd yn rhai sylweddol a all gael 

effeithiau niweidiol ar amgylchedd adeiledig a naturiol unigryw Ynys Môn (a'r rhanbarth 

ehangach), ei chymunedau, ei seilwaith presennol, busnesau lleol a’r sector twristiaeth. Felly, 

mae'n hanfodol bod unrhyw effeithiau niweidiol posibl yn cael eu nodi a'u hasesu. Bydd y 

Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall geisio 

osgoi effeithiau niweidiol yn y lle cyntaf. Os na fydd modd osgoi effeithiau niweidiol, dylid rhoi 

mesurau lliniaru priodol ar waith i wneud iawn am yr effeithiau niweidiol sylweddol sydd wedi'u 

pennu a’u cydnabod. Disgwylir mesurau gwneud iawn mewn cysylltiad ag effeithiau gweddilliol 

nad oes modd eu lliniaru. 

4.1.2 Yn yr adran hon o’r CCA mae canllawiau ar gyfer y prosiect cyfan sy’n cyd-fynd â’r 

hierarchaeth osgoi, lliniaru a chydbwyso, sydd hefyd yn ceisio amlhau’r buddion sy’n 

gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd. Mae’r canllawiau hyn ar ffurf cyfres o ‘Egwyddorion 

Arweiniol’ (EA) sydd, gyda’i gilydd, yn ceisio cyflawni’r Weledigaeth a’r amcanion sydd wedi’u 

disgrifio yn Adran 3. Mae’r EA yn cynnwys y pynciau canlynol: 

 Datblygu Economaidd; 

 Twristiaeth; 

 Poblogaeth a Chymunedau; 

 Llety i Weithwyr Adeiladu a Marchnad Dai Ynys Môn; 

 Y Gymraeg a’i Diwylliant; 

 Trafnidiaeth; 

 Cyfleustodau; 

 Gwastraff; 

 Newid yn yr Hinsawdd; 

 Yr Amgylchedd Naturiol; 

 Yr Amgylchedd Hanesyddol; 

 Hwyluso Datblygiad; a 

 Gweithredu a Monitro. 
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4.1.3 Bydd y Cyngor Sir yn defnyddio’r canllawiau hyn, ynghyd â’r canllawiau ar leoli yn Adran 5 y 

CCA hyn a pholisi cynllunio cenedlaethol a lleol perthnasol, i baratoi ei Adroddiad ar yr Effaith 

Leol, unrhyw sylwadau ysgrifenedig ac i’w helpu i benderfynu ar geisiadau datblygu o dan y 

Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, gan gynnwys ceisiadau ar gyfer gwaith hwyluso a gwaith i 

baratoi safleoedd y gellid eu cyflwyno cyn gwneud cais am DCO, yn ogystal â datblygiadau 

sy’n cael eu cynnig gan drydydd partïon (mae’r berthynas rhwng y canllawiau ar gyfer y 

prosiect cyfan a pholisi perthnasol arall mewn Datganiadau Polisi Cenedlaethol a dogfennau 

polisi cynllunio lleol a chenedlaethol wedi’i nodi yn Atodiad A). Bydd y graddau y mae’r EA yn 

berthnasol i bob cais y mae’r Cyngor Sir yn ei gael yn amrywio ac felly, am fod y ceisiadau’n 

debygol o amrywio o ran eu natur a’u graddfa, bydd yn rhaid penderfynu arnynt fesul un. 

4.1.4 Mae’r canllawiau isod yn tynnu sylw at yr angen i ystyried effeithiau economaidd, cymdeithasol 

ac amgylcheddol cronnus Prosiect Wylfa Newydd (gan gynnwys effeithiau cyfunol y gwaith o 

adeiladu a gweithredu’r prif safle a’r datblygiadau cysylltiedig), y seilwaith trawsyrru trydan a 

chynigion eraill ar gyfer datblygiadau ym Môn, gan gynnwys datblygiadau strategol mawr. 

Mae’r Cyngor Sir wedi datblygu Dull a Methodoleg ar gyfer Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac 

Asesu Effeithiau Cronnus y dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall eu dilyn 

wrth bennu ac asesu effeithiau cronnus. 

4.1 Datblygu Economaidd 

Rhaglen Ynys Ynni Môn ac Ardal Fenter Ynys Môn 

4.1.5 Sicrhau dyfodol economaidd hirdymor Cymru drwy drawsnewid i economi carbon isel yw un o 

brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru (sydd wedi’i diffinio yn Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, 

Cynllun Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Cymru (2009)).Yn Adnewyddu’r Economi: Cyfeiriad 

Newydd (2010), sy’n egluro gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu economaidd, 

nodir bod y sector Ynni a’r Amgylchedd yn bwysig i Gymru a’i fod yn cynnig cyfleoedd mawr 

i’r economi. Er enghraifft, mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif y gellir cael 

buddsoddiadau o £50 biliwn mewn cynhyrchu ynni carbon isel yng Nghymru yn ystod y 10 i 

15 mlynedd nesaf11. Hefyd, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys pedwar 

deg chwech o ddangosyddion cenedlaethol, sy’n trafod materion fel lefelau cyflogaeth ac 

allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

4.1.6 Mae Prosiect Wylfa Newydd yn fuddsoddiad mawr a allai helpu economi Ynys Môn a 

rhanbarth Gogledd Cymru yn gyffredinol, ac ategu nod Llywodraeth Cymru i drawsnewid i 

economi carbon isel. Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi nodi bod y  

11 Gweler http://gov.wales/docs/desh/policy/100331energystatementen.pdf

http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/090521susdev1wales1planetcy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/090521susdev1wales1planetcy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/090521susdev1wales1planetcy.pdf
http://gov.wales/docs/det/report/100705-economic-renewal-a-new-direction-cy.pdf
http://gov.wales/docs/det/report/100705-economic-renewal-a-new-direction-cy.pdf
http://gov.wales/docs/det/report/100705-economic-renewal-a-new-direction-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/policy/100331energystatementen.pdf
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  prosiect yn flaenoriaeth strategol ar gyfer newid cydbwysedd economaidd Gogledd Cymru a’i 

fod yn cynnig cyfle hefyd i ddelio â rhai o’r problemau economaidd sy’n gysylltiedig â natur 

ymylol Ynys Môn.  Mae’r Cyngor Sir wedi ymateb i’r cyfleoedd y mae Wylfa Newydd a 

phrosiectau eraill yn eu cynnig drwy sefydlu rhaglen Ynys Ynni Môn (y Rhaglen Ynys Ynni). 

Nod y Rhaglen Ynys Ynni yw creu canolfan ragoriaeth ar gyfer cynhyrchu, arddangos a 

chynnal a chadw mentrau ynni carbon isel yn ogystal â thynnu sylw at y lle pwysig sydd i 

fewnfuddsoddi o ran gwella seilwaith trafnidiaeth lleol, tai, cyfleusterau twristiaeth a hamdden, 

hyfforddiant a sgiliau. 

4.1.7 Mae’r pwysigrwydd y mae’r Cyngor Sir yn ei weld yn y Rhaglen wedi’i adlewyrchu hefyd ym 

mhenderfyniad Llywodraeth Cymru i ddyfarnu statws Ardal Fenter i Ynys Môn. Mae Ardal 

Fenter Ynys Môn yn cynnwys y sir gyfan a’r nod yw canoli buddsoddiadau mewn wyth safle 

allweddol sydd wedi’u dewis am eu bod yn addas i ddiwallu anghenion busnesau (gweler 

Ffigur 4.1). Diben yr Ardal Fenter yw ategu'r Rhaglen Ynys Ynni a hybu twf yn y sector ynni 

carbon isel yn Ynys Môn. Mae’n ceisio hyrwyddo buddsoddi mewn cynhyrchu ynni carbon isel; 

sefydlu cyfleusterau o’r radd flaenaf i arloesi ac arddangos ym maes ynni carbon isel; a sicrhau 

bod y gadwyn gyflenwi yn manteisio ar gyfleoedd i gynnig gwasanaethau. Y nod ar gyfer yr 

Ardal Fenter yw y bydd yn creu 1,300 o swyddi ac yn cynyddu Gwerth Ychwanegol Crynswth 

(GYC) 10 – 13% erbyn 2025 yn Ynys Môn. 

4.1.8 Mae prosiectau’r Rhaglen Ynys Ynni yn parhau i symud ymlaen; mae Minesto, cwmni 

cynhyrchu trydan gan ynni’r llanw, wedi sicrhau cyllid gan Ewrop i ddatblygu cyfleuster ynni’r 

llanw ger Caergybi, ac mae Grŵp Llandrillo Menai hefyd yn datblygu canolfan hyfforddiant 

peirianneg yng Nghampws Menai yn Llangefni. Mae prosiectau’r Ardal Fenter Menter yn 

cynnwys agor Cam 1 a 2 o Ffordd Gyswllt Llangefni, sydd wedi arwain at well mynediad i 

Goleg Menai. Bydd cwblhau Cam 4 y Ffordd Gyswllt (rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn 

2018) yn hwyluso mynediad eto i Goleg Menai ac i Barc Busnes Bryn Cefni. Yn ogystal â hyn, 

mae MS-Parc, Parc Gwyddoniaeth Menai ger Gaerwen, yn fenter gan Brifysgol Bangor, a 

gefnogir gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor Sir. Mae MS-Parc wrthi’n cael ei adeiladu (Cam 

I), ac unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau, bydd yn lle o safon uchel i gynnal gwaith ymchwil 

a datblygu. Mae rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn ar gael yn y canllawiau ar leoli yn 

Adran 5
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Ffigur 4.1 Safleoedd Ardal Fenter Ynys Môn 

 

4.1.9 Mae polisïau ar gyfer cyflawni’r Rhaglen Ynys Ynni a’r Ardal Fenter yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd. Maent yn darparu ar gyfer tir cyflogaeth a’r seilwaith a'r cyfleusterau sydd eu 

hangen ar gyfer datblygu economaidd (gweler, er enghraifft, Polisi Strategol PS13: Darparu 

Cyfle ar gyfer Economi Ffyniannus CYFI: Gwarchod, Dynodi ac Amddiffyn Tir ac Unedau ar 

gyfer Defnydd Cyflogaeth). Hefyd, mae angen cydweithio trawsffiniol, gan gynnwys â Chyngor 

Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, sef yr awdurdodau lleol cyfagos. Mae hyn er 

mwyn sicrhau bod buddion rhanbarthol ehangach y buddsoddiadau strategol mawr, gan 

gynnwys Prosiect Wylfa Newydd, yn cael eu gwireddu. 

EA 1 Cefnogi Rhaglen Ynys Ynni Môn ac Ardal Fenter Ynys Môn 

Bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd 

arall yn helpu i gyflawni rhaglen Ynys Ynni Môn ac Ardal Fenter Ynys Môn, gan amlhau’r 

cyfleoedd economaidd i gymunedau lleol Ynys Môn, yn unol â Pholisi PS 9 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. Gellir cyflawni hyn drwy nifer o fesurau ar y cyd, gan gynnwys: 

i. Buddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu; 
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ii. Cefnogi addysg a hyfforddiant, gan gynnwys ailhyfforddi cyn-weithwyr Wylfa 

Magnox; 

iii. Hyrwyddo cyfleoedd mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy (gan gynnwys ynni 

carbon isel); 

iv. Sicrhau bod cyfleoedd o ran cyflogaeth, y gadwyn gyflenwi a chaffael yn cael eu 

hysbysebu ac ar gael yn lleol; 

v. Sicrhau cynifer o gyfleoedd â phosibl yn y gadwyn gyflenwi drwy brosiectau 

buddsoddi, gan ddefnyddio ystod o fesurau, gan gynnwys siarteri’r gadwyn gyflenwi 

i nodi camau gweithredu ac egwyddorion allweddol, targedau ar gyfer contractau 

lleol sydd wedi’u dyfarnu (niferoedd a gwerth), a defnyddio systemau caffael sy’n 

bodoli’n barod. 

vi. Strategaeth caffael sy’n galluogi busnesau lleol i gael gafael ar gyfleoedd drwy greu 

amrywiaeth o gontractau o ran maint a gwerth (gan gynnwys contractau bychan a 

gwerth isel) a chefnogi busnesau lleol i gynnig am gyfleoedd a chymryd rhan yn y 

broses gaffael. 

vii. Darparu cytundebau llafur lleol; 

viii. Cyfrannu at gymorth ar gyfer hyfforddi ac uwchsgilio, gan gynnwys mewn ysgolion 

a cholegau lleol, yn ogystal â drwy ddarparu cynlluniau prentisiaeth, mentora a 

hyfforddi a gofyn i gontractwyr gymryd rhan mewn cynlluniau o'r fath; Rhoi cymorth 

i hyrwyddo mewnfuddsoddi gan ganolbwyntio ar sefydlu/denu cwmnïau sy’n 

gysylltiedig â thechnoleg carbon isel ar safleoedd yr Ardal Fenter; a 

ix. Canfod cyfleoedd i gydweithio ag Ardaloedd Menter eraill yng ngogledd Cymru. 

Rhaid cyflwyno asesiadau economaidd-gymdeithasol gyda cheisiadau cynllunio ym 

mhrosesau’r DCO a Deddf Cynllunio Gwlad a Thref. Rhaid i’r asesiadau hyn roi sylw, ymysg 

pethau eraill, i gyfnodau adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd ac effeithiau cronnus 

y datblygiadau ar y cyd â datblygiadau mawr eraill sydd wedi’u cynnig yn Ynys Môn. Os 

nodir effeithiau negyddol a all fod yn sylweddol, bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod mesurau 

lliniaru penodol yn cael eu pennu a’u gweithredu i ddelio â’r effeithiau hyn. Dylid nodi 

cynlluniau cydbwyso ar gyfer yr achosion pan na fydd modd lliniaru’r effeithiau. 

 

Creu Swyddi a Datblygu Sgiliau 

4.1.10 Mae NPS EN-1 yn amlinellu’r materion economaidd-gymdeithasol y dylai hyrwyddwr y prosiect 

eu hystyried; mae’r rhai sy’n berthnasol i ddatblygu economaidd yn cynnwys cyfleoedd i greu 

swyddi a hyfforddiant. Mae polisi PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Wylfa Newydd a 
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Datblygiadau Cysylltiedig, yn ceisio sicrhau bod cynifer o gyfleoedd cyflogaeth, busnes a 

hyfforddiant â phosibl ar gyfer cymunedau lleol yr Ynys yn deillio o Brosiect Wylfa Newydd. 

Bydd anghenion sylweddol o ran cyflogaeth ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd (yn enwedig yn 

ystod y cyfnod adeiladu) a pho fwyaf o’r rhain y gellir eu diwallu drwy ddefnyddio gweithlu 

Ynys Môn, mwyaf fydd y budd economaidd o’r prosiect i economi Môn. Mae Horizon yn 

awgrymu ar hyn o bryd y bydd tua 2,000 (22%) o’r gweithlu adeiladu ar yr adegau prysuraf, 

yn dod o Ogledd Cymru. Mae’n bwysig nodi bod gweithlu Ynys Môn yn cynnwys gweithwyr 

sydd â sgiliau yn y diwydiant niwclear. Fodd bynnag, er bod y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer 

Prosiect Wylfa Newydd yn gyfatebol, gallent fod yn wahanol oherwydd anghenion penodol ar 

gyfer cyflawni’r prosiect. 

4.1.11 Mae’r Cyngor Sir yn canolbwyntio ar sicrhau bod newydd-ddyfodiaid i’r farchnad swyddi yn 

cael y sgiliau sydd eu hangen i lenwi swyddi yn y cyfnodau adeiladu a gweithredu a ddylai fod 

ar gael iddynt. Mae Grŵp Llandrillo Menai yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau ar gyfer Canolfan 

Beirianneg bwrpasol, newydd sbon ger y Ganolfan Ynni bresennol yn ei Gampws yn Llangefni 

a fydd yn helpu i gefnogi a rhoi hwb i ddatblygu sgiliau ar yr Ynys. 

4.1.12 Dim ond pan fydd y lefel o gyflogaeth a hyfforddiant a ragwelir yn cael ei chyflawni y bydd y 

manteision lleol posibl ar gyfer y prosiect yn cael eu gwireddu’n llwyr. Mae’n rhaid cefnogi pobl 

ifanc, leol i gael gafael ar gyfleoedd addysg a hyfforddi i’w galluogi i fanteisio ar gyfleoedd 

cyflogaeth newydd. Amcan y mesurau sydd wedi’u disgrifio yn EA2 isod yw helpu i sicrhau 

bod y gweithlu lleol – gan gynnwys preswylwyr sy’n ddi-waith ac yn economaidd anweithgar a 

grwpiau difreintiedig – yn gallu manteisio ar y cyfleoedd a all godi o Brosiect Wylfa Newydd, 

gan helpu i fynd i’r afael â diweithdra, codi lefelau incwm, gwella ansawdd bywyd a gostwng y 

gyfradd allgymudo, heb gael effaith niweidiol ar fusnesau sydd yno’n barod. Mae’n hanfodol 

bod hyrwyddwr y prosiect yn ceisio rhoi’r camau hyn ar waith cyn gynted â phosibl er mwyn 

sicrhau bod cronfa o bobl leol fedrus ar gael ar ddechrau Prosiect Wylfa Newydd. Mae’r 

asesiadau o effeithiau posibl y prosiect yn cymryd isafswm lefel y gyflogaeth leol; ac nid yn 

unig y mae’r ffigur hwn yn effeithio ar faterion economaidd-gymdeithasol, ond materion ar 

draws y meysydd pwnc hefyd. Felly, mae’n rhaid cael mesurau cadarn ar waith i gyflawni’r 

lefelau a ragwelir o ran cyflogaeth leol cyn dechrau. Mae’n hanfodol bod mesurau o’r fath yn 

cael eu monitro’n ddigonol a bod unrhyw ddiffygion yn cael sylw yn gynnar yn y broses. Felly 

bydd yn hanfodol cynnal trafodaethau cynnar rhwng hyrwyddwr y prosiect, darparwyr 

hyfforddiant a rhanddeiliaid eraill (gan gynnwys Undebau Llafur a hyrwyddwyr prosiectau 

buddsoddi strategol mawr eraill yn Ynys Môn, er enghraifft) er mwyn cyrraedd y nod hon. 
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GP 2 Creu Swyddi a Datblygu Sgiliau’n Lleol 

Er mwyn helpu i sicrhau cynifer â phosibl o gyfleoedd addysg a hyfforddiant (fel y rhagwelir 

ym Mholisi PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd), mae’r Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr 

prosiect Wylfa Newydd baratoi a rhoi Strategaeth Cyflogaeth a Sgiliau ar waith. Nod y 

strategaeth hon fydd: 

i. Rhoi cefnogaeth amserol i sefydliadau addysgol presennol a darparwyr addysg lleol 

gyda phwyslais ar hyrwyddo Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg 

(STEM). Gallai hyn gynnwys cefnogaeth i annog datblygu staff addysgu STEM 

cymwysedig ac ehangu cyfleusterau i elwa o’r buddion sy’n gysylltiedig â Phrosiect 

Wylfa Newydd, a gwneud iawn am unrhyw effeithiau niweidiol ar y ddarpariaeth 

bresennol; 

ii. Cefnogi datblygu prentisiaethau yn y farchnad a chyfleoedd lleoliadau gwaith i bobl 

leol; 

iii. Ategu gwaith asiantaethau sgiliau a mentrau lleol a rhanbarthol presennol sy’n 

cynnwys, ar hyn o bryd, prosiect Cyrraedd y Nod, Partneriaeth Addysg Gymunedol 

Ynys Môn a’r rhaglen Siapio’r Dyfodol; 

iv. Darparu prentisiaethau, lleoliadau i raddedigion a bwrsarïau i fyfyrwyr er mwyn 

hyrwyddo a chadw sgiliau a thalentau lleol o fewn gweithlu’r prosiect; 

v. Gwneud y defnydd gorau o ganolfan ymwelwyr Wylfa Newydd at ddibenion 

addysgol; 

vi. Hwyluso a chefnogi’r gwaith o ailhyfforddi staff sydd wedi’u cyflogi mewn busnesau 

eraill er mwyn iddynt allu elwa o gyfleoedd gwaith eraill sy’n gysylltiedig â Phrosiect 

Wylfa Newydd; 

vii. Rhoi cymorth i gymunedau difreintiedig a phobl ifanc leol Ynys Môn, gan gynnwys y 

rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET), drwy raglenni 

allgymorth a mentrau hyfforddi lleol fel y gallant elwa o gyfleoedd gwaith sy’n 

gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd; 

viii. Sicrhau bod gweithwyr adeiladu lleol a gweithwyr crefftus eraill yn gallu manteisio ar 

gyfleoedd gwaith yn ystod cyfnod adeiladu prif safle Wylfa Newydd, a dod o hyd i 

waith arall ar ôl y cyfnod adeiladu; 

ix. Sicrhau a hwyluso hyfforddiant parhaus i weithwyr yng ngorsaf bŵer Wylfa Newydd,  

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol o ran y Gymraeg, a rhoi mesurau ar waith i 

hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle; 
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x. Gwneud y defnydd mwyaf posibl o lafur lleol drwy gontractau cyflogaeth a 

chytundebau llafur lleol, mentrau cyflogaeth lleol, caffael oddi wrth fusnesau a 

gwasanaethau sy’n cyflogi pobl leol, a hysbysebu swyddi. Dylai hyn gynnwys sefydlu 

marchnad lafur i siaradwyr Cymraeg; 

xi. Cefnogi busnesau lleol pan fydd staff yn cael eu colli i'r prosiect drwy ddadleoli. Dylai 

hyn gynnwys hyfforddi mewn meysydd sgiliau lle mae prinder yn cael ei gydnabod, 

er mwyn cynyddu’r gronfa gyffredinol o bobl sydd ar gael; 

xii. Cyfrannu at waith dylunio, gosod, rheoli a chyflawni gwasanaeth broceriaeth 

cyflogaeth a sgiliau, i gydlynu sgiliau a gweithgareddau cyflogaeth; 

xiii. Monitro’r rolau y mae pobl leol yn eu cael a sefydlu mecanweithiau y gellir eu rhoi ar 

waith pan fydd llai o bobl na’r hyn a ragwelwyd yn manteisio ar y cyfleoedd er mwyn 

cynyddu cyflogaeth yn lleol. 

Bydd gofyn i bob cais cynllunio ar gyfer datblygiad cysylltiedig / perthnasol ddangos sut 

bydd y datblygiad arfaethedig yn cyflawni nodau’r Strategaeth Cyflogaeth a Sgiliau. Dylai 

lefel y manylder yn yr adroddiad ar gyfer cefnogi'r cais cynllunio fod yn gymesur â graddfa 

a’r math o ddatblygiad a gynigir. 

Dylai’r ymgeisydd sicrhau hefyd fod cyfleoedd gwaith ar safle gorsaf bŵer Wylfa Newydd ac 

ar safleoedd datblygu cysylltiedig a pherthynol yn hawdd eu cyrraedd drwy foddau 

trafnidiaeth cynaliadwy, yn enwedig ar gyfer y cymunedau mwyaf difreintiedig ac anodd eu 

cyrraedd yn Ynys Môn. 
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Defnyddio Tir ar gyfer Safleoedd Cyflogaeth, Logisteg a Thrafnidiaeth 

4.1.13 Bydd y gwaith o adeiladu a rhedeg Prosiect Wylfa Newydd yn creu galw am wahanol fathau o 

ddefnydd tir cyflogaeth ledled Ynys Môn. Bydd y mathau defnydd hyn yn darparu 

gwasanaethau uniongyrchol neu anuniongyrchol ar gyfer adeiladu a gweithredu’r prosiect. 

Hefyd bydd y prosiect yn galw am gludo nwyddau, deunyddiau a phobl i Ynys Môn ac ar ei 

thraws. Mae’n debygol y bydd gweithgareddau o’r fath yn cael eu hwyluso drwy ddarparu 

canolfannau rheoli ar gyfer gweithwyr, logisteg a chludo nwyddau. 

4.1.14 Mae’r Cyngor Sir yn credu mai ei rôl ef yw hwyluso datblygu o’r fath, ar yr amod y caiff ei leoli’n 

briodol a’i fod yn diwallu anghenion y prosiect a’r cymunedau lleol gan sicrhau hefyd y bydd 

defnydd a buddion ar gael ohono wedi i’r prosiect ddod i ben. 

4.1.15 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cefnogi datblygu cyflogaeth drwy ddyrannu tir a 

gwarchod safleoedd sy’n bodoli’n barod. Safleoedd Ardal Fenter Ynys Môn yw nifer o'r 

safleoedd hyn. Cefnogir datblygiadau ychwanegol ar hap hefyd, yn unol â hierarchaeth a 

strategaeth ofodol y cynllun. Hefyd, mae Polisi CYF4 yn caniatáu ar gyfer cynigion ar raddfa 

fawr gan un cyflogwr ar dir nad yw wedi’i ddyrannu na’i warchod, cyn belled â’u bod mewn 

lleoliad priodol, eu bod yn addas, yn cydweddu’n dda ag aneddiadau, a bod tystiolaeth gref yn 

cyfiawnhau’r angen. Mae Polisïau PS9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Perthynol a PS11: 

Wylfa Newydd - Canolfan Logisteg yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn nodi'r dull 

dilyniannol o weithredu wrth ystyried cynigion datblygu ar gyfer canolfan logisteg sy’n 

gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd, gyda ffafriaeth ar gyfer defnyddio safleoedd cyflogaeth 

sydd wedi’u gwarchod neu eu dyrannu neu safleoedd o fewn ffiniau datblygu aneddiadau. Dim 

ond pan fydd modd diystyru safleoedd yn y lleoliadau hyn ar sail ystyriaethau amgylcheddol a 

thirwedd y bydd safleoedd ar hyd neu’n agos at yr A5/A55 yn cael eu hystyried, pan fydd modd 

lleihau a lliniaru effeithiau datblygiad yng nghefn gwlad yn dderbyniol. 

GP 3 Defnyddio Tir ar gyfer Safleoedd Cyflogaeth, Logisteg a Thrafnidiaeth 

Bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion defnydd tir at gyflogaeth, logisteg a thrafnidiaeth ar 

gyfer Prosiect Wylfa Newydd, ar yr amod bod y datblygu hwnnw’n gyson â pholisi cynllunio 

cenedlaethol a’r strategaeth ofodol a pholisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, gan 

gynnwys y dull dilyniannol o weithredu wrth ystyried lleoliad canolfan logisteg, fel y nodir ym 

Mholisïau PS 9 a PS11, a’i fod yn unol â’r canllawiau ar leoli yn Adran 5 y CCA hyn. Bydd 

cynigion yn: 

i. Addasu a/neu’n ailddefnyddio’r seilwaith sy’n gysylltiedig â chyn orsaf bŵer Magnox 

os yw hyn yn ymarferol ac os nad yw’r mathau defnydd presennol yn amharu ar 

amwynder nac ansawdd bywyd; 
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ii. Sicrhau bod unrhyw safleoedd datblygu cysylltiedig sy’n cael eu dewis ar y cyd ag 

unrhyw ddatblygiadau perthnasol ar gyfer cyflogaeth, logisteg a thrafnidiaeth, yn 

cael eu hintegreiddio â defnyddiau cyflogaeth presennol a’u bod yn hawdd eu 

cyrraedd drwy nifer o foddau trafnidiaeth cynaliadwy. Dylid lliniaru a/neu gydbwyso 

unrhyw effeithiau niweidiol posibl ar gymeriad tirwedd a threfwedd yr ardal gyfagos; 

iii. Pan fydd gweithgareddau sy’n mynd y tu hwnt i’r oriau gweithio arferol yn cael eu 

cynnig, bydd angen mesurau penodol i fynd i'r afael â’r effaith ar amwynderau ac 

ansawdd bywyd a’r effaith ar fusnesau presennol drwy, ymhlith pethau eraill, 

ystyriaethau lleoli, lleoli adeiladau a gweithgareddau, protocolau gweithredu a ffyrdd 

i mewn ac allan; a 

iv. Sicrhau defnydd etifeddol buddiol, gan gynnwys y posibilrwydd o ddefnyddio 

canolfannau logisteg yn y dyfodol ar gyfer trawslwytho nwyddau drwy Borthladd 

Caergybi, neu waith priodol i adfer safle a oedd wedi’i ddatblygu o’r blaen sy’n addas 

i’w ddefnyddio yn y dyfodol. 

Os yw natur lleoliad y safle arfaethedig a’r defnydd ohono yn golygu na fydd yn addas i’w 

ddefnyddio wedi i’r prosiect ddod i ben, bydd y Cyngor Sir yn gosod amodau perthnasol ar 

unrhyw ganiatâd i fynnu bod safleoedd yn cael eu hadfer yn briodol yn ôl bodlonrwydd y 

Cyngor Sir. Ceisir gwarant am gostau adfer safleoedd lle ceir caniatâd amser cyfyngedig 

drwy rwymedigaethau cynllunio pan fo hynny’n briodol. 
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Cyfleoedd Lleol yn y Gadwyn Gyflenwi ac i Gynnig Gwasanaethau 

4.1.16 Yn ogystal â’r cyfleoedd uniongyrchol, bydd Prosiect Wylfa Newydd yn creu cyfleoedd 

anuniongyrchol i fusnesau a gwasanaethau yn y cyfnodau adeiladu a gweithredu. Ymysg y 

busnesau a allai elwa y mae arlwywyr, glanhawyr a chwmnïau cludo nwyddau, yn ogystal â 

thechnegwyr a pheirianwyr gwasanaethau. Mae’r Cyngor Sir yn awyddus i sicrhau’r cyfleoedd 

gwaith mwyaf posibl i’r gweithlu lleol ac, os bydd y galw’n arwain at sefydlu busnesau newydd 

neu at adleoli busnesau i Ynys Môn, y bydd y galw hwnnw’n creu cyfleoedd i gyflogi gweithwyr 

lleol. Mae Polisi Strategol PS13: Darparu Cyfle ar gyfer Economi Ffyniannus yn pennu’r dull 

gweithredu cyffredinol er mwyn cyflawni economi amrywiol ac ymatebol yn lleol, sy’n annog 

pobl i fuddsoddi ar yr Ynys. 

4.1.17 Mae’r Cyngor Sir yn gweithio gyda hyrwyddwr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol eraill i 

ddatblygu Gwasanaeth Cadwyn Gyflenwi a Gwasanaeth Broceriaeth Cyflogaeth a Sgiliau. Y 

prif amcan yw y bydd y rhain yn sicrhau’r manteision a’r cyfleoedd gorau posibl i weithwyr ar 

Ynys Môn ac yn rhanbarth gogledd Cymru. 

GP 4 Cefnogi’r Cyfleoedd Lleol yn y Gadwyn Gyflenwi ac i Gynnig Gwasanaethau 

Bydd y Cyngor Sir yn annog ceisiadau am ddatblygu busnesau lleol newydd, neu i ehangu 

rhai presennol, sydd heb gysylltiad uniongyrchol â Phrosiect Wylfa Newydd ond a allai elwa 

o weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cyfnodau adeiladu a gweithredu, er mwyn cynnig 

gwasanaethau a chymryd rhan yn y gadwyn gyflenwi. Dylai cynigion o’r fath fod yn gyson â 

pholisi cynllunio cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, gan gynnwys y dull 

gweithredu strategol o ran datblygu cyflogaeth yn PS 13, a bod yn unol â’r canllawiau ar 

leoli yn Adran 5 y CCA hyn. Byddant yn cael eu hyrwyddo lle maent yn: 

i. Creu cyfleoedd cyflogaeth newydd, prentisiaethau newydd neu leoliadau hyfforddi; 

ii. Defnyddio unrhyw Wasanaeth Cadwyn Gyflenwi a Gwasanaeth Broceriaeth 

Cyflogaeth a Sgiliau sy’n bodoli’n barod i gydlynu cyfleoedd sgiliau a chyflogaeth a 

helpu pobl leol a busnesau i’w defnyddio a chael mynediad atynt; 

iii. Ategu’r mentrau addysg, hyfforddiant, sgiliau a chadwyn gyflenwi ehangach sydd ar 

gael; a 

iv. Cyfrannu at ffurfio clystyrau o wasanaethau cysylltiedig y gellir eu hysbysebu fel un 

o gynhyrchion Ynys Môn. 
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4.2 Twristiaeth 

4.2.1 Twristiaeth yw un o’r prif ddiwydiannau sy’n creu cyfoeth yn Ynys Môn ar hyn o bryd, gan ei 

fod yn cyfrannu tua 4,032 o swyddi a £284 miliwn i’w heconomi12. Mae twristiaeth Ynys Môn 

yn ddiwydiant mawr sy’n cynnwys nifer o fusnesau bach, ond pwysig, mewn nifer o sectorau 

gan gynnwys llety, atyniadau, bwytai, llongau mordeithiau ac arfordir a chefn gwlad unigryw 

Ynys Môn. Hefyd, Ynys Môn yw’r prif borth i Iwerddon drwy Borthladd Caergybi, sy’n datblygu’r 

arlwy hwn ymhellach. 

4.2.2 Mae’r diwydiant twristiaeth yn hollbwysig i economi Ynys Môn. Mae pobl sy’n ymweld ag Ynys 

Môn (yn ogystal â’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yma) yn gwerthfawrogi ansawdd ac 

amrywiaeth ei hamgylcheddau naturiol a hanesyddol. Mae pobl yn gallu mwynhau heddwch a 

thawelwch wrth ymweld â’r Ynys. Mae hyn yn cynnwys AHNE, y morlin sy’n ymestyn am 125 

o filltiroedd (sy’n cynnwys Arfordir Treftadaeth) a’r nifer o draethau sy’n cael eu gwasanaethu 

gan gyrchfannau a threfi glan môr bach traddodiadol, ac sy’n cael eu cysylltu gan Lwybr yr 

Arfordir. Mae morweddau’n parhau i fod yn rhan bwysig o gymeriad yr AHNE a’r Arfordir 

Treftadaeth. 

4.2.3 Mae twristiaeth hefyd yn ffactor bwysig o ran cynnal ansawdd bywyd preswylwyr Ynys Môn. 

Mae presenoldeb ymwelwyr a’r arian maent yn ei wario yn Ynys Môn yn helpu i wneud y 

canlynol: 

 Rhoi gwaith i’r gymuned leol; 

 Sicrhau bod atyniadau, llefydd bwyta a siopau Ynys Môn yn dal yn hyfyw; 

 Creu diddordeb mewn prosiectau amgylcheddol, adfywio ac arallgyfeirio gwledig; a 

 Denu diddordeb entrepreneuriaid o ddiwydiannau eraill, fel y nifer cynyddol o bobl sy’n 

ymwneud â chelf a chrefft sydd wedi dewis ymgartrefu yn Ynys Môn. 

4.2.4 Mae Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Twristiaeth 2013-2020: Partneriaeth ar gyfer Twf 

(2013) yn ceisio sicrhau “twf cynaliadwy mewn twristiaeth, a gwneud mwy o gyfraniad at les 

economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru”. Mae’r Cyngor Sir wedi cymeradwyo 

Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn newydd ar gyfer y cyfnod 2016-2020 yn ddiweddar. Mae’n 

cyflwyno’r nod canlynol ar gyfer economi ymwelwyr Ynys Môn, sef gwneud i: “Dwristiaeth dyfu 

mewn modd cynaliadwy a gwneud cyfraniad cynyddol i lesiant economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol Cymru.”   

 

12 Ar sail data ar gyfer 2016 yn Adroddiad STEAM Cyngor Sir Ynys Môn (2016)..

http://gov.wales/docs/drah/publications/130613-partnership-for-growth-cy.pdf
http://gov.wales/docs/drah/publications/130613-partnership-for-growth-cy.pdf
http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/b/j/f/Cynllun-Rheoli-Cyrchfan-Mon-2016---2020-low-res.pdf
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  Dyma mae’n ceisio ei gyflawni: “Rydym eisiau datblygu diwydiant twristiaeth llwyddiannus a 

chynaliadwy ym Môn sy’n creu cyfoeth i’r ynys, yn defnyddio ac yn cynnal ei hamgylchedd a’i 

diwylliant arbennig, yn dod â mwynhad i ymwelwyr ac, ar yr un pryd, yn cyfrannu at ansawdd 

bywyd preswylwyr.” 

4.2.5 Er mwyn gwireddu nod Strategaeth y Bartneriaeth ar gyfer Twf a gweledigaeth CGRhC, bydd 

angen ymateb i nifer o heriau gan gynnwys yr angen i ddefnyddio’r broses gynllunio i reoli 

datblygiadau a allai fygwth ansawdd amgylchedd yr arfordir, sef y prif beth sy’n denu ymwelwyr 

i Ynys Môn, neu effeithio’n ormodol ar fusnesau twristiaeth cyhoeddus a phreifat. Yn hyn o 

beth, byddai’r gwaith o adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd yn gallu creu 

goblygiadau pellgyrhaeddol ar gyfer economi twristiaeth Ynys Môn, gan gynnwys effeithiau ar 

y canlynol: 

 Yr amgylcheddau naturiol ac adeiledig sy’n hanfodol i lwyddiant Ynys Môn fel cyrchfan i 

dwristiaid; 

 Amwynder ymwelwyr; 

 Gweithlu’r sector twristiaeth; 

 Argaeledd a chyflwr llety twristiaeth; a 

 Canfyddiad ymwelwyr o Ynys Môn. 

4.2.6 Polisi Strategol PS14: Yr Economi Ymwelwyr yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cynnig 

y bydd y Cyngor Sir yn cefnogi'r diwydiant twristiaeth, gan gynnwys atal datblygu a fyddai’n 

cael effaith annerbyniol niweidiol ar nodweddion neu ardaloedd o ddiddordeb i dwristiaid neu 

ar eu hamgylchoedd. Yn ogystal, mae NPS EN-1 yn nodi (ym mharagraff 5.12.3) y bydd 

asesiadau economaidd-gymdeithasol o gynigion am brosiectau seilwaith cenedlaethol eu 

harwyddocâd yn cynnwys ystyriaeth i effeithiau ar dwristiaeth a darparu cyfleusterau i 

ymwelwyr. Yn unol â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a’r canllawiau yn NPS EN-1, bydd y 

Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall roi 

ystyriaeth lawn i’r effeithiau posibl sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu ar y prif safle a 

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol ar dwristiaeth ac, os yw’n briodol, y bydd yn darparu 

mesurau lliniaru a/neu wneud iawn i ddelio ag effeithiau niweidiol sylweddol. Wrth wneud 

hynny, mae’r Cyngor Sir hefyd yn disgwyl y bydd hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall yn pennu ac yn cymryd mesurau i hyrwyddo Ynys Môn fel cyrchfan i ymwelwyr a hybu 

potensial Ynys Môn ar gyfer twristiaeth. 

GP 5 Twristiaeth 

Dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau nad yw’r gwaith 

o adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer nac unrhyw ddatblygiadau cysylltiedig neu berthynol 
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yn cael effaith niweidiol annerbyniol ar werth na phwysigrwydd twristiaeth i’r Ynys, yn unol 

â Pholisïau PS9 a PS14 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Dylid cyflwyno asesiad manwl o effeithiau posibl o’r prosiect ac, os yw’n briodol, o 

ddatblygiadau cysylltiedig a pherthynol ar dwristiaeth (ar eu pennau eu hun ac ar y cyd â 

chynigion eraill) gyda’r cais am DCO a cheisiadau am ganiatâd cynllunio i’r Cyngor Sir o 

dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref. Dylai’r asesiadau manwl gynnwys effeithiau o gynigion 

ar y canlynol, ymysg pethau eraill: 

i. Trafnidiaeth, gan gynnwys creu problemau teithio, tagfeydd ac amseroedd teithio; 

ii. Amwynder twristiaid, gan gynnwys sŵn ac effeithiau gweledol; 

iii. Delwedd yr Ynys a chanfyddiad ymwelwyr o’r gwaith o adeiladu a gweithredu’r orsaf 

bŵer niwclear newydd ac o’r diwydiant niwclear; 

iv. Mynediad at asedau amgylcheddol naturiol ac adeiledig Ynys Môn, gan gynnwys 

Hawliau Tramwy (gan gynnwys sut gall datblygu gyfrannu at gyflawni’r camau 

gweithredu sydd yng  Nghynllun Gwella Hawliau Tramwy 2008-2018 y Cyngor neu 

yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd ar gyfer y cyfnod nesaf o 10 mlynedd 

pan fydd wedi’i gymeradwyo); 

v. Cymeriad tirwedd/trefwedd a golygfeydd tuag at ac oddi wrth asedau amgylcheddol 

naturiol ac adeiledig; 

vi. Diwylliant, hunaniaeth a nodweddion unigryw Ynys Môn; 

vii. Dadleoli llafur; 

viii. Atyniadau/cyfleusterau i dwristiaid yn Ynys Môn; 

ix. Llety twristiaeth (gweler hefyd EA12). 

Os yw’n bosibl y bydd effeithiau niweidiol, dylid pennu a chyflawni mesurau lliniaru a/neu 

wneud iawn ar sail y camau gweithredu yng Nghynllun Gweithredu Rheoli Cyrchfan Ynys 

Môn drwy gytundeb rhwng hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd neu’r ymgeisydd a’r Cyngor 

Sir, er mwyn gwarchod economi ymwelwyr Ynys Môn a’i hyrwyddo. Dyma rai mesurau 

posibl: 

x. Gwarchod a gwella asedau amgylcheddol naturiol ac adeiledig Ynys Môn (gweler 

hefyd EA20  ac EA21); 

xi. Cynnal a gwella mynediad at yr arfordir ynghyd â  gwella Llwybr Arfordir Cymru; 

xii. Cynnal y Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus a’r rhwydweithiau o lwybrau 

beicio a llwybrau cerdded a’u gwella yn unol â’r strategaeth; 
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xiii. Lliniaru a/neu wneud iawn am unrhyw effeithiau sylweddol posibl ar Safleoedd 

Dynodedig Ewropeaidd, Safleoedd Dynodedig Cenedlaethol a Rhanbarthol a 

safleoedd bywyd gwyllt lleol o ganlyniad i bwysau gan ymwelwyr; 

xiv. Marchnata cyrchfannau ar lefel ryngwladol, genedlaethol, ranbarthol a lleol drwy 

gysylltu â Croeso Cymru, Partneriaeth y Cynllun Gweithredu Rheoli Cyrchfan a’r 

Cyngor Sir, gan gynnwys gweithgareddau i ymdrin â safbwyntiau negyddol am 

Brosiect Wylfa Newydd; 

xv. Hysbysebu prif gyrchfannau Ynys Môn ar gyfer twristiaid; 

xvi. Darparu/gwella seilwaith i gynnal twristiaeth gan gynnwys seilwaith trafnidiaeth ar 

gyfer twristiaeth fel cyfleusterau rheilffyrdd a phorthladdoedd; a 

xvii. Gwella adnoddau dynol ym maes twristiaeth, mewn cysylltiad â hyfforddiant a 

datblygu sgiliau yn gyffredinol (gan gynnwys yng nghyswllt y Gymraeg). 

Dylai unrhyw fesurau a roddir ar waith i warchod a gwella economi ymwelwyr Ynys Môn 

fodloni gofynion EA20 ac EA21, a helpu i gyflawni potensial twristiaeth yr ynys heb gael 

effaith niweidiol ar unrhyw safleoedd cadwraeth natur sydd â dynodiad Ewropeaidd neu 

genedlaethol (na’u nodweddion nodedig), yn enwedig o ran pwysau gan ymwelwyr. 

Bydd llwyddiant mesurau sydd wedi’u cyflwyno i warchod a gwella economi ymwelwyr yr 

Ynys yn cael ei fonitro drwy ddadansoddi canlyniadau arolwg ymwelwyr a gynhelir bob 

blwyddyn, wedi’i ddarparu gan hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall, yn unol â 

methodoleg y cytunwyd arni gyda’r Cyngor Sir neu, lle bo’n addas, drwy fframwaith 

monitro priodol a gymeradwyir drwy'r DCO. Bydd hyn yn arwain at ganlyniadau dibynadwy 

o ran ystadegau ac yn rhoi syniad ynghylch effaith Prosiect Wylfa Newydd ar 

ganfyddiadau ymwelwyr a’u niferoedd. Bydd y Cyngor Sir hefyd yn gofyn i hyrwyddwr y 

prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall ddarparu dull cyllido y gellir ei ddefnyddio i roi rhagor o 

fesurau lliniaru ar waith petai’r arolwg yn dangos bod yr economi ymwelwyr yn dioddef o 

ganlyniad i’r prosiect. 

Dyhead y Cyngor Sir yw y bydd y ganolfan barhaol i ymwelwyr yn Wylfa yn brif atyniad i 

ymwelwyr, a fydd yn ategu ac yn gwella’r arlwy presennol yn Ynys Môn. Dylai canolfan 

ymwelwyr fod yn hawdd ei chyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus ac wedi’i dylunio’n unol 

â’r cysyniad carbon isel sy’n sail i raglen Ynys Ynni Môn. 

Mae’r Cyngor Sir hefyd yn dymuno i’r ymgeisydd ddarparu canolfan dros dro i ymwelwyr 

yn ystod cam adeiladu Prosiect Wylfa Newydd. Yma bydd y byrddau dehongli a 

gwybodaeth i ymwelwyr, llwyfannau gwylio a lle parcio priodol a chyfleusterau eraill. Bydd 

y ganolfan dros dro i ymwelwyr wedi’i hintegreiddio â Llwybr yr Arfordir a chyfleusterau 
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eraill i dwristiaid er mwyn cynnal a gwella’r arlwy i ymwelwyr yng ngogledd Môn yn ystod 

cyfnod adeiladu Wylfa Newydd. 
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4.3 Y Boblogaeth a Chymunedau 

Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol 

4.3.1 Mae adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd yn cynnig cyfle unigryw i wneud 

cymunedau Ynys Môn yn fwy cynaliadwy. Bydd y cyfleoedd gwaith newydd a’r mewnlifiad o 

weithwyr adeiladu a gweithredu yn creu mwy o alw am gyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol pwysig fel iechyd ac addysg. Mae’n bwysig nodi y bydd y buddsoddi mewn 

seilwaith o ganlyniad i Brosiect Wylfa Newydd yn gallu cyfrannu at wella seilwaith, cyfleusterau 

a gwasanaethau cymunedol, gan greu buddion i gymunedau Ynys Môn a fydd yn parhau wedi 

i’r prosiect ddod i ben. 

4.3.2 Fodd bynnag, mae nodweddion poblogaeth a chymunedau Ynys Môn yn gosod nifer o heriau 

o ran darparu gwasanaethau a seilwaith. Er enghraifft, mae poblogaeth breswyl Ynys Môn, a 

oedd yn 69,750 ar adeg Cyfrifiad 2011, yn un wledig gan mwyaf ac mae hyn yn creu 

anawsterau o ran darparu gwasanaethau. Mae amcanestyniadau sy’n seiliedig ar dueddiadau 

a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru13 yn nodi y bydd poblogaeth yr Ynys yn codi i 69,984 

erbyn 2026 ond y gallai ostwng i 69,231 erbyn 2033. Yn y cyfamser, mae’r boblogaeth yn 

heneiddio. Rhagwelir y bydd nifer y bobl 65 oed neu hŷn yn cynyddu’n sylweddol o 16,963 yn 

2014 i 20,087 yn 2026 ac yna i 21,779 yn 2033. Mae hyn yn gynnydd o tua 28% rhwng 2014 

a 2033. Rhagwelir y bydd nifer y bobl 65 fel canran o gyfanswm poblogaeth yr Ynys yn codi o 

tua 24% yn 2014 i 31% yn 2033. Mae hyn yn arwain at oblygiadau pwysig o ran darparu 

gwasanaethau a galwadau ar y ddarpariaeth. Mae hefyd yn bwysig cydnabod y gallai Prosiect 

Wylfa Newydd newid tueddiadau ac amcanestyniadau demograffig, yn arbennig yn ystod y 

cyfnod adeiladu gyda dyfodiad gweithwyr. 

4.3.3 Mae’r Cyngor Sir yn credu ei bod yn hollbwysig bod Prosiect Wylfa Newydd yn cael ei 

integreiddio â’r broses o ddarparu cyfleusterau a seilwaith cymunedol fel y ceir buddion 

parhaol i gymunedau Ynys Môn wedi i’r prosiect ddod i ben, fel y nodir yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd, Polisi PS9: Wylfa Newydd a Datblygiad Perthynol. Mae NPS EN-1 (paragraff 

5.12.3) yn nodi y dylai asesiadau o effeithiau economaidd-gymdeithasol ystyried, ymysg 

pethau eraill, y ddarpariaeth o wasanaethau lleol ychwanegol a gwelliannau i seilwaith lleol, 

a’r effaith y gallai mewnlifiad o weithwyr ei chael ar ddeinameg y boblogaeth leol a’r galw am 

wasanaethau a chyfleusterau. Yn ogystal â hynny, mae paragraff 5.12.8 yn ei gwneud yn  

 

13 Llywodraeth Cymru 2014, amcanestyniadau o’r boblogaeth yn ôl Awdurdod Lleol. Ar gael yn: 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2014-

based/populationprojections-by-localauthority-year.
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ofynnol bod yr awdurdod archwilio yn ystyried unrhyw ddarpariaethau cadarnhaol perthnasol y mae’r 

datblygwr wedi’u gwneud neu’n bwriadu eu gwneud i liniaru effeithiau sylweddol, ac unrhyw fuddion 

a all barhau wedi i’r prosiect ddod i ben. 

EA 6 Cynnal a Gwella Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol 

Dylai hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau bod gwasanaethau a 

chyfleusterau cymunedol, gan gynnwys cyfleusterau addysg, gofal iechyd, cyfathrebiadau TG/band 

eang, cyfleusterau hamdden a gwasanaethau brys, yn barod ar gyfer cyfnodau adeiladu a 

gweithredu’r prosiect a’i ddatblygiadau cysylltiedig a pherthynol. Dylai gwasanaethau a 

chyfleusterau sydd eu hangen i wasanaethu’r prosiect neu i liniaru effeithiau’r prosiect, ac nad ydynt 

wedi’u lleoli ar brif safle Wylfa Newydd, fod yn gynaliadwy, wedi’u hintegreiddio a dylent arwain at 

wella cymunedau’r Ynys yn barhaol a sicrhau buddion parhaol iddynt ar ôl i’r prosiect ddod i ben. 

Yn benodol, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall wneud 

y canlynol drwy gysylltu â darparwyr gwasanaethau allweddol ac ar sail asesiadau o’r cyflenwad 

a’r galw (gan gynnwys ansawdd y ddarpariaeth): 

i. Darparu cyfleusterau, gwasanaethau a seilwaith newydd, neu adleoli neu wella rhai 

presennol (gan gynnwys seilwaith cyfathrebiadau TG a symudol, band eang, cyfleusterau 

hamdden a chwaraeon, gofal iechyd ac adwerthu), er mwyn cwrdd ag anghenion gweithwyr 

adeiladu a gweithredu a lliniaru unrhyw effeithiau niweidiol ar y ddarpariaeth bresennol o 

ganlyniad i’r prosiect un ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynigion eraill; 

ii. Sicrhau y bydd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol newydd neu rai sydd wedi’u 

hadleoli nad ydynt ar brif safle Wylfa Newydd ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd, ac y 

byddant yn gallu cael eu defnyddio’n barhaol ar ôl i’r prosiect ddod i ben gan sicrhau bod 

modd cynnal cyfleusterau a gwasanaethau o’r fath ar ôl y cam adeiladu; 

iii. Darparu cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol mewn mannau mae modd eu cyrraedd 

drwy foddau trafnidiaeth cynaliadwy i weithwyr a, lle darperir mynediad cyhoeddus, i’r 

cyhoedd, a hynny’n unol â strategaeth ofodol y Cyngor Sir (sydd wedi’i diffinio yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd); 

iv. Sicrhau bod y seilwaith a'r cyfleusterau cymunedol newydd yn cael eu datblygu’n unol â’r 

hierarchaeth aneddiadau, yn cynnwys dyluniadau o ansawdd uchel, ac yn gwarchod ac yn 

gwella amgylchedd naturiol ac adeiledig Ynys Môn; a 

v. Sicrhau bod cyfleoedd i ategu mentrau presennol ar Ynys Môn, a buddsoddiadau sydd 

wedi’u creu gan gynigion eraill sy’n cynnwys buddsoddiadau mawr, yn cael eu gwireddu. 
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Iechyd a Llesiant 

4.3.4 Fel y nodir yn Adran 1.2, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 

cynnwys saith nod llesiant. Mae nod llesiant ‘Cymru iachach’ yn gobeithio cyflawni 

“Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau 

ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol”. Mae NPS EN-1 (paragraff 4.13.3) yn nodi 

bod adeiladu a gweithredu seilwaith ynni yn gallu arwain at amrywiaeth o effeithiau 

uniongyrchol ar iechyd gan gynnwys rhai sy’n gysylltiedig â chynnydd mewn traffig, llygredd 

aer a dŵr, llwch, sylweddau peryglus a gwastraff a sŵn. Mae’n pennu gofynion ar gyfer asesu 

effeithiau o’r fath a chymryd camau i liniaru effeithiau niweidiol os byddant yn codi. Mae Polisi 

Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy yn nodi'r dull gweithredu cyffredinol ar gyfer darparu 

datblygiad cynaliadwy, ac mae Polisi PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu, yn sicrhau bod yr holl 

ddatblygiadau’n osgoi effaith niweidiol ar iechyd, diogelwch ac amwynderau meddianwyr 

eiddo lleol, defnyddiau tir neu eiddo eraill neu nodweddion yr ardal leol. 

4.3.5 Mae pwysigrwydd iechyd a llesiant hefyd yn cynnwys y gweithwyr a fydd yn adeiladu ac yn 

gweithredu Prosiect Wylfa Newydd, yn arbennig os bydd problemau iechyd neu ddiffyg llesiant 

yn arwain at fwy o alw ar wasanaethau iechyd presennol yr Ynys. Heb ddigon o fuddsoddi, 

bydd mwy o alw hefyd yn arwain at oblygiadau i'r cymunedau sy’n bodoli’n barod o ran y 

gwasanaeth fydd ar gael. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i Ogledd Ynys Môn, lle bydd mwy 

o alw am y gwasanaethau hyn. 

4.3.6 Felly, mae’r Cyngor Sir yn disgwyl y bydd hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw 

ymgeisydd arall yn rhoi ystyriaeth lawn i effeithiau posibl eu cynigion ar iechyd a llesiant 

preswylwyr, ymwelwyr a gweithwyr yn Ynys Môn (gan gynnwys gweithwyr Wylfa Newydd a’u 

teuluoedd). Dylid pennu amrywiaeth briodol o fesurau lliniaru i ddelio ag effeithiau niweidiol, 

gan ystyried effeithiau drwy aflonyddu yn ogystal â rhai cronnus. Hefyd, dylai hyrwyddwr y 

prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gynnal asesiad o'r galw tebygol am wasanaethau iechyd 

o ganlyniad i weithwyr y prosiect, a sicrhau, drwy ymgynghori â darparwyr gwasanaethau, bod 

darpariaeth ar gael yn y mannau lle bydd ei hangen neu y bydd y datblygwr yn sicrhau 

darpariaeth newydd. 

4.3.7 Mae diogelwch gorsafoedd pŵer niwclear yn cael ei reoleiddio gan y Swyddfa dros Reoli 

Niwclear (ONR) a Chyfoeth Naturiol Cymru ac mae’r prosesau rheoleiddio perthnasol yn 

gweithredu ar wahân i’r cais am DCO. Mae'r ONR hefyd yn pennu’r ardal ar gyfer cynlluniau 

argyfwng oddi ar y safle ar gyfer safleoedd niwclear lle mae posibilrwydd o ymbelydredd yn 

gollwng oddi ar y safle lle byddai’n rhaid gweithredu gwrth-fesurau, fel gwagio'r ardal o dan 

sylw, o bosibl. Gwneir hyn o dan Reoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd ar gyfer Argyfwng a 

Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 (REPPIR). 
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4.3.8 Ar ôl cael gwybod gan yr ONR pa ardal sydd angen Cynllun Argyfwng, bydd y Cyngor Sir yn 

ymgynghori â phob asiantaeth a fydd yn rhan o'r broses o weithredu'r Cynllun. Ar ôl 

ymgynghori â’r asiantaethau perthnasol a’r gweithredwyr, bydd rhaid i’r Cyngor Sir lunio ei 

Gynllun Argyfwng oddi ar y safle o fewn chwe mis. Bydd y Cynllun yn ystyried amrywiaeth o 

wrth-fesurau a fydd yn gymesur i'r risgiau a nodwyd, gan gynnwys lloches neu wagio'r ardal o 

dan sylw. Bydd Cynllun Argyfwng y Cyngor Sir yn cael ei ystyried bob tair blynedd ar ôl i’r 

gweithredwr nodi'r peryglon ar y safle a'r risgiau i'r cyhoedd, neu pan fydd y gweithredwr yn 

gwneud newid o bwys i weithgarwch ar y safle. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw newidiadau 

sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd yn cael eu hystyried o dan REPPIR. 

4.3.9 Nid yw diogelwch yr orsaf niwclear yn cael ei ystyried ymhellach yn y CCA hyn. Mae hyn yn 

gyson â’r canllawiau yn NPS EN-6 (paragraff 3.12.4) sy’n nodi bod rhaid rhoi systemau 

diogelwch ar waith ar gyfer dylunio gorsafoedd pŵer niwclear newydd ac, oherwydd y gofyniad 

i gydymffurfio â systemau deddfwriaethol a rheoleiddiol cadarn y DU, mae’r perygl o gael 

effaith radiolegol ar iechyd yn fach iawn. Er hynny, mae’r Cyngor Sir yn credu y dylai 

hyrwyddwr y prosiect geisio cyfleu’n glir i gymunedau, ymwelwyr a busnesau yn Ynys Môn sut 

bydd yn rheoli gweithrediadau gorsaf niwclear (gan gynnwys beth yw’r risgiau sy’n gysylltiedig 

ag ymbelydredd) er mwyn lleddfu pryderon ac ymdrin â safbwyntiau negyddol posibl ynghylch 

cynhyrchu pŵer niwclear. 

EA 7 Gwarchod Iechyd 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gynnal asesiadau cynhwysfawr o 

effeithiau adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd ar iechyd, llesiant ac amwynder a, lle bo’n 

briodol, dylai pob ymgeisydd wneud yr un fath ar gyfer datblygiadau cysylltiedig neu 

berthnasol. Rhaid ystyried effeithiau cronnus posibl yn yr asesiadau hyn. 

Yn unol ag NPS EN-6, dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gydweithio â’r 

Cyngor Sir a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i nodi unrhyw effeithiau sylweddol 

posibl ar iechyd a nodi mesurau lliniaru priodol. Mae mesurau lliniaru yn debygol o ymwneud 

â’r canlynol: 

i. Darparu gwybodaeth am beryglon iechyd i gymunedau lleol, ymwelwyr a busnesau; 

ii. Dyluniad ffisegol datblygiadau newydd (gan gynnwys ystyriaeth i fesurau sgrinio a 

chyfyngu, a threfnu datblygiadau fel eu bod yn cael yr effeithiau lleiaf posibl ar 

dderbynwyr sensitif); 

iii. Mesurau lliniaru ar gyfer y rheini a fydd yn teimlo effeithiau (gan gynnwys 

insiwleiddio i leihau effeithiau sŵn) neu gydbwyso pan nad yw lliniaru yn ymarferol; 
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iv. Mesurau i gyfyngu oriau gwaith a rheoli traffig ar gyfer y camau adeiladu a 

gweithredu; 

v. Monitro effeithiau posibl gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â sŵn, ansawdd aer a 

llygredd golau; 

vi. Cefnogi’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd newydd neu wella gwasanaethau 

presennol, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn unol ag EA6. 

Ni ddylid gwneud cais am ddatblygiadau cysylltiedig a pherthynol lle byddai gweithgareddau 

adeiladu neu weithredu yn cael effeithiau annerbyniol o ran ansawdd aer, sŵn/dirgryndod 

a llygredd golau ac amwynder preswylwyr presennol, ymwelwyr, busnesau a gweithwyr 

adeiladu. 

Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i leoliad llety i weithwyr adeiladu er mwyn sicrhau na fydd mathau 

cyfredol neu arfaethedig o ddefnydd tir ar safleoedd cyfagos yn cael effaith niweidiol ar 

iechyd ac amwynder gweithwyr na gweithgareddau adeiladu sy’n gysylltiedig â’r prosiect 

ehangach. 

Er mwyn delio ag unrhyw effeithiau niweidiol posibl ar iechyd oddi wrth ddatblygiadau 

cysylltiedig a pherthynol, bydd y Cyngor Sir yn ceisio gofynion DCO neu’n gosod amodau 

cynllunio sy’n briodol i’r dull cydsynio. Gallai gofynion/amodau o’r fath ddelio â’r materion 

canlynol, ymysg eraill: 

a) Cyfyngu ar gyfanswm y symudiadau gan gerbydau bob dydd a symudiadau yn ystod 

y cyfnodau prysuraf; 

b) Terfynau ar bwysau traffig adeiladu; 

c) Cyfeirio traffig; 

d) Oriau adeiladu/gweithredu; 

e) Trefn y gweithrediadau adeiladu; 

f) Rheoli sŵn, llwch ac aroglau; ac 

g) Ymgynghori â chymunedau ar faterion/gweithgareddau sy’n debygol o gael effaith 

sylweddol ar amwynder (gan gynnwys llygredd golau). 

Dylai hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd ofalu am iechyd a llesiant ei weithwyr. Gallai’r 

mesurau gynnwys y canlynol, er enghraifft: 

h) Paratoi Polisi Iechyd Corfforaethol; 

i) Rhoi Cod Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr Adeiladu ar waith (gweler EA9); 

j) Rhannu gwybodaeth am iechyd a diogelwch â'r gweithwyr; 

k) Darparu cyfleusterau a gwasanaethau i fodloni anghenion penodol gweithwyr Wylfa 

Newydd lle penderfynwyd na fyddai modd eu bodloni mewn ffordd well drwy wella’r 

ddarpariaeth bresennol (gweler EA6). 
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4.3.10 Er bod preswylwyr Ynys Môn yn iach ar y cyfan, mae nifer o broblemau sy’n gysylltiedig ag 

iechyd a allai ddwysáu o ganlyniad i Brosiect Wylfa Newydd. Rhai o’r problemau hyn yw 

gwahaniaethau ac anghydraddoldebau iechyd rhwng y cymunedau mwyaf a lleiaf difreintiedig 

a’r ffaith nad yw rhan fawr (tua dwy ran o dair) o boblogaeth oedolion Ynys Môn ddim yn 

ddigon corfforol egnïol. Yn benodol, byddai’r prosiect a’r mewnlifiad o weithwyr adeiladu yn 

gallu rhoi mwy o bwysau ar fannau agored a chyfleusterau hamdden sy’n hanfodol o ran hybu 

ffyrdd iach o fyw a llesiant. 

4.3.11 Mae canfyddiadau’r Astudiaeth o Seilwaith Cymunedol14 yn dangos bod angen gwella 

cyfleusterau hamdden ar Ynys Môn ac mae'r Cyngor Sir wedi comisiynu astudiaeth hamdden 

sy’n ystyried yr effaith ar gyfleusterau hamdden yn Amlwch yn benodol. Mae’n bwysig bod 

mesurau’n cael eu cymryd i sicrhau bod darpariaeth briodol ar gael ar gyfer anghenion y 

boblogaeth a fydd yn dod i mewn a bod y ddarpariaeth yn gallu ymdopi â’r cynnydd yn y galw 

am gyfleusterau ac adnoddau hamdden fel mannau agored, llwybrau cerdded a llwybrau 

beicio. 

4.3.12 Mae’n bosibl hefyd y bydd y gwaith o adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer arfaethedig yn creu 

cyfleoedd i hybu iechyd a llesiant preswylwyr, ymwelwyr a gweithwyr yn Ynys Môn drwy 

fuddsoddi yn y mannau agored a chyfleusterau hamdden presennol a darparu cyfleusterau 

newydd at ddefnydd cymunedol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 AMEC (2014) New Nuclear Build at Wylfa: Community Infrastructure Study. Paratowyd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.
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EA 8 Cefnogi Ffyrdd Iach o Fyw 

Yn unol â NPS EN-1, Polisi Cynllunio Cymru, TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau 

Agored a Pholisi ISA 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Cyfleusterau Hamdden, bydd y 

Cyngor Sir yn gwrthwynebu colli neu ddifrodi mannau agored a chyfleusterau hamdden 

presennol, a llwybrau cerdded a beicio, neu at effeithiau ar gysylltedd seilwaith gwyrdd oni 

bai fod darpariaeth briodol yn cael ei gwneud yn eu lle. 

Bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd yn cynnal asesiad 

cynhwysfawr o’r effeithiau posibl o Brosiect Wylfa Newydd (gan gynnwys effeithiau ar y cyd 

â chynigion eraill ar Ynys Môn) ar fannau agored a chyfleusterau hamdden ac adloniant er 

mwyn sicrhau bod anghenion gweithwyr adeiladu wedi’u diwallu ac na fydd effeithiau 

niweidiol ar y ddarpariaeth bresennol. 

Pan fydd angen mwy o fuddsoddi mewn mannau agored, cyfleusterau hamdden ac 

adloniant i ddiwallu’r galw cynyddol neu mewn mannau eraill oherwydd y prosiect, dylid lleoli 

darpariaeth newydd a gwell er mwyn sicrhau budd parhaol i gymunedau. Gwella 

cyfleusterau sydd eisoes yn bodoli ac sy’n hygyrch i gymunedau ddylai fod y dewis cyntaf, 

a dim ond pan nad yw hyn yn ymarferol y dylid ystyried cyfleusterau newydd. Wrth gynnal 

asesiad o’r fath, mae’n hanfodol bod hyrwyddwr y prosiect yn gweithio mewn partneriaeth 

â darparwyr gwasanaethau allweddol yn Ynys Môn ac yn ymgynghori â chymunedau er 

mwyn: 

i. Cael dealltwriaeth glir o oblygiadau Prosiect Wylfa Newydd ar gyfer y ddarpariaeth 

bresennol; 

ii. Canfod unrhyw gyfleoedd i fuddsoddi yn y cyfleusterau presennol; 

iii. Gwella mynediad i gyfleusterau presennol drwy foddau cynaliadwy, gan gynnwys 

gwella neu ddarparu llwybrau troed, llwybrau beicio neu lochesau bysiau i wella’r 

capasiti; 

iv. Integreiddio cynigion â strategaethau a chynlluniau buddsoddi presennol a newydd 

sy’n ymwneud â mannau agored, hamdden ac adloniant a cheisio darparu 

cyfleusterau aml-bwrpas sy’n cyfuno cyfleusterau hamdden, cymdeithasol a 

chymunedol, pan fo hyn yn sicrhau’r budd mwyaf i'r gymuned; 

v. Sicrhau bod y ddarpariaeth newydd mewn lleoliadau mae modd i weithwyr a 

chymunedau lleol eu cyrraedd drwy ddefnyddio dulliau trafnidiaeth cynaliadwy; 

vi. Sicrhau bod cymunedau’n defnyddio’r cyfleusterau newydd; a 

vii. Sicrhau bod y cyfleusterau newydd yn cael eu rheoli a’u cynnal a chadw’n effeithiol 

yn y tymor hir ar ôl i’r cyfnod adeiladu ddod i ben. 
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Bydd y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau mynediad at gyfleusterau i’r gymuned, a bod digon o 

adnoddau ynghlwm wrth y mynediad hwnnw, drwy ddulliau priodol fel rhwymedigaethau 

cynllunio (gweler EA24). 

 

Cydlyniant Cymunedol 

4.3.13 Mae Cynllun Integredig Sengl Ynys Môn a Gwynedd yn datgan bod “cydlyniad cymunedol yn 

hollbwysig er mwyn sicrhau bod perthynas dda yn bodoli rhwng pobl o wahanol gefndiroedd, 

lle mae amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi ac unigolion yn rhannu ymdeimlad o berthyn ac 

yn gweithio gyda’i gilydd i wneud yr ardal yn well cymdogaeth.” Ar ôl i Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gael ei phasio, mae gwaith wedi dechrau ar baratoi 

Cynllun Llesiant Lleol Ynys Môn, o dan arweiniad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd 

y Cynllun Llesiant Lleol yn amlinellu amcanion llesiant ar gyfer yr Ynys a bydd manylion y 

camau a fydd yn cael eu cymryd i gyflawni'r amcanion hyn i’w gweld mewn Cynllun 

Gweithredu. Bydd y Cynllun Llesiant Lleol yn cael ei gyhoeddi cyn Ebrill 2018 a bydd yn 

disodli’r Cynllun Integredig Sengl. 

4.3.14 Mae ymdeimlad cryf o hunaniaeth gymunedol yn Ynys Môn er bod ei chymunedau’n agored i 

effaith newidiadau. Byddai mewnlifiad o weithwyr yn gysylltiedig ag adeiladu Prosiect Wylfa 

Newydd yn gallu creu tensiynau cymdeithasol a fyddai, yn eu tro, yn gallu effeithio ar 

gydlyniant ac erydu hunaniaeth gymunedol. Felly mae angen rhoi blaenoriaeth i ystyried 

effeithiau’r prosiect ar gydlyniant cymunedol. Mae NPS EN-1 (paragraff 5.12.3) yn ei gwneud 

yn ofynnol bod ymgeiswyr yn asesu’r effaith bosibl ar gydlyniant cymunedol o gael mewnlifiad 

cyfnewidiol o weithwyr yn ystod cyfnodau adeiladu a gweithredu prosiectau seilwaith ynni. 

Mae Polisi Strategol PS9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Perthynol yn ei gwneud yn ofynnol i 

gynigion Wylfa Newydd gynnwys mesurau priodol ar gyfer hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol 

a diogelwch cymunedol. Mae Polisi PS10  Wylfa Newydd - Llety Arddull Campws ar gyfer 

Gweithwyr Adeiladu yn ei gwneud yn ofynnol i liniaru effeithiau ar gyfleusterau a 

gwasanaethau. 

4.3.15 Mae nifer o nodweddion unigryw a phwysig i gymunedau Ynys Môn y mae’n rhaid eu hystyried 

wrth asesu’r effaith bosibl o Brosiect Wylfa Newydd ar gydlyniant cymdeithasol. Mae’r 

nodweddion hyn yn cynnwys: 

 Allfudo gan bobl ifanc oherwydd diffyg swyddi, cyfleoedd hyfforddi a thai fforddiadwy; 

 Ynysu unigolion a chymunedau difreintiedig, a chynnydd mewn anghydraddoldeb 

cymdeithasol; 
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 Ardaloedd o amddifadedd difrifol - mae tref Caergybi yn cynnwys Ardaloedd Cynnyrch 

Ehangach Haen Is sy’n dod o fewn y 10% neu’r 20% o’r wardiau mwyaf difreintiedig yng 

Nghymru, gydag ardaloedd eraill o amddifadedd yn Llangefni ac Amlwch; 

 Cyfran o siaradwyr Cymraeg sy’n uchel ond yn gostwng; 

 Lefelau trosedd isel - Ynys Môn yw un o’r llefydd mwyaf diogel i fyw a gweithio ynddo yng 

ngogledd Cymru. Mae lefelau troseddu wedi bod yn weddol gyson dros y saith mlynedd 

diwethaf; a 

 Perifferoldeb gwledig, tlodi tanwydd a chostau trafnidiaeth cynyddol sy’n gysylltiedig â byw 

yng nghefn gwlad. 

4.3.16 Mae’n debygol y bydd y gweithlu adeiladu ei hun yn amrywiol o ran diwylliant, felly bydd yn 

bwysig bod hyrwyddwr y prosiect yn rhoi ystyriaeth ofalus i sut mae modd integreiddio a 

chydlynu gweithwyr Wylfa Newydd yn effeithiol. Dylai mesurau i gyflawni hyn gael eu cynnig 

fel rhan o unrhyw gais. 

4.3.17 Mae’r Cyngor Sir yn ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr y prosiect roi pob ystyriaeth i’r angen i 

sicrhau na fydd cynigion yn cael effaith niweidiol ar gydlyniant cymunedol ac, os yw effaith 

niweidiol yn cael ei nodi, y rhoddir mesurau ar waith i wella integreiddio a mynd i’r afael ag 

anghydraddoldeb cymdeithasol. 

GP9a  Cynnal a Chreu Cymunedau Cydlynol 

Mae’n rhaid i hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd a phob ymgeisydd ar gyfer datblygiadau 

cysylltiedig a pherthnasol (gan gynnwys llety trydydd parti a ddefnyddir gan weithwyr) 

ystyried yn llawn y potensial sydd gan gamau adeiladu a gweithredu’r Prosiect i effeithio ar 

gydlyniant cymunedol, ar ddiogelwch ac ar anghydraddoldeb cymdeithasol. Mae hefyd yn 

hanfodol bod hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall yn ystyried yn llawn 

amrywiaeth ddiwylliannol y gweithwyr adeiladu er mwyn sicrhau cydlyniant ac integreiddiad 

effeithiol. 

Mae’r Cyngor Sir yn disgwyl y bydd yr holl gynigion wedi’u seilio ar asesiad o effeithiau 

diwylliannol-gymdeithasol ac ar ymgynghori â chymunedau yn Ynys Môn, ac y byddant: 

i. Yn peidio â chanoli llety i weithwyr adeiladu ar raddfa fawr oni bai fod modd sicrhau 

buddion economaidd-gymdeithasol sylweddol i’r gymuned lle drwy’r Gwasanaeth 

Rheoli Llety Gweithwyr a throthwyon derbyniol i'w cytuno arnynt gyda’r Cyngor Sir 

neu, lle bo’n addas, drwy fframwaith monitro priodol a gymeradwyir drwy’r DCO; 

ii. Yn osgoi, yn lleihau neu’n lliniaru effeithiau posibl ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant 

(gweler EA 14); 
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iii. Cynnwys dylunio o safon uchel sy’n lleihau achosion o droseddu, ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ac ofn troseddu, yn ogystal â gwarchod a gwella amgylchedd 

naturiol ac adeiledig Ynys Môn; 

iv. Lleoli a dylunio datblygiadau mewn modd sy'n golygu bod modd i bawb eu 

defnyddio, gan gynnwys pobl ag anableddau; 

v. Sicrhau eu bod yn cael eu hategu gan Gynlluniau Rheoli Diogelwch Cymunedol a 

Chod Ymddygiad Gweithwyr Adeiladu sydd wedi’u paratoi ac a fydd yn cael eu 

gweithredu; 

vi. Yn osgoi neu’n lliniaru unrhyw effeithiau niweidiol ar y ddarpariaeth o wasanaethau 

brys (gan gynnwys yr Heddlu, y gwasanaeth Ambiwlans, y Gwasanaeth Tân a 

Gwylwyr y Glannau); 

vii. Mae’n rhaid i gynigion sy’n cynnwys datblygu tai parhaol i ddarparu ar gyfer llety 

dros dro i weithwyr gynnwys llety o’r fath a chyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol (sy’n cael eu rhannu) o fewn cymunedau sy’n bodoli’n barod, ac yn unol 

â strategaeth ofodol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Mewn partneriaeth â sefydliadau perthnasol, rhaid i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 

ymgeisydd arall nodi cyfleoedd i wella cydlyniant cymdeithasol a mynd i’r afael ag 

anghydraddoldeb cymdeithasol. Yn benodol, bydd y Cyngor Sir yn annog hyrwyddwr y 

prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall i weithio ochr yn ochr ag ef ei hun a Chymunedau yn 

Gyntaf Môn i bennu sut bydd Prosiect Wylfa Newydd (ar ei ben ei hun ac ar y cyd â 

phrosiectau buddsoddi eraill yn Ynys Môn), yn gallu hwyluso adfywio yng nghymunedau 

mwyaf difreintiedig Môn, drwy ddarparu ym meysydd tai, addysg, swyddi, gwasanaethau a 

chyfleusterau. 

Mae’n rhaid i’r holl gynigion gynnwys mesurau i hyrwyddo integreiddio â’r gymuned leol, 

gan gynnwys sut mae cyfathrebu’n effeithiol â chymunedau yn ystod oes y prosiect. 

 

GP9b Cynnal a Chreu Cymunedau Cydlynol – Llety Dros Dro Arddull Campws ar 

gyfer Gweithwyr Adeiladu wedi’i leoli y tu hwnt i brif safle Wylfa Newydd. 

Mae’n rhaid i hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau bod 

cynigion ar gyfer llety dros dro arddull campws ar gyfer gweithwyr adeiladu (nad ydynt 

wedi’u lleoli ar brif safle Wylfa Newydd) yn cael eu lleoli yn unol â’r dull dilyniannol o 

weithredu sydd wedi’i nodi ym Mholisïau PS9 a PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd er 

mwyn lliniaru effeithiau ar gymunedau presennol yr Ynys a hyrwyddo cymunedau 

cynaliadwy a chydlynol. Ni ddylai campysau o’r fath gael eu lleoli fel eu bod yn creu 
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cymunedau ynysig, anghynaliadwy, dros dro, nad ydynt yn integreiddio â gwasanaethau, 

cyfleusterau a chymunedau sy’n bodoli’n barod. 

Yn ogystal â’r dull gweithredu cyffredinol ar gyfer yr holl gynigion sydd wedi’u nodi yn EA 

9a, wrth ymateb i gynigion am lety dros dro arddull campws, bydd y Cyngor Sir yn ystyried 

yn benodol sut bydd cynigion yn: 

i. Lliniaru effeithiau niweidiol ar wasanaethau a chyfleusterau hamdden, adloniant, 

manwerthu a gofal iechyd lle mae diffyg capasiti yn yr anheddiad sy’n derbyn 

datblygiadau neu anheddiad cyfagos, neu os nad yw’r cyfleusterau presennol yn 

ddigon agos i annog y gweithwyr sy’n cael llety i gerdded neu feicio yno. Dylai 

mesurau lliniaru o’r fath gynnwys gwella, ehangu neu ddarparu cyfleusterau 

cymunedol i ddarparu mwy o gapasiti i weithwyr adeiladu. Neu, lle nad yw hynny’n 

ymarferol, darparu gwasanaethau a chyfleusterau ar y safle sy’n gymesur â nifer y 

gweithwyr sydd angen llety a hynny mewn pryd ar gyfer yr angen hwnnw; 

ii. Hybu iechyd a llesiant gweithwyr sy’n cael llety a lleihau a lliniaru effeithiau 

anuniongyrchol/uniongyrchol ar yr amwynderau ac ar lesiant cymunedau presennol 

yr Ynys; 

iii. Sicrhau y bydd yn osgoi, yn lleihau ac yn lliniaru effeithiau niweidiol ar y Gymraeg, 

yn unol â Pholisi PS1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac EA14; 

iv. Hyrwyddo cyflawni buddion parhaol a chynaliadwy i gymunedau'r Ynys ar ôl i’r 

prosiect ddod i ben, yn unol â Pholisi PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac 

EA10b. 
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4.4 Llety ar gyfer Gweithwyr Adeiladu 

   Mae adran hon y CCA yn berthnasol i bob cynnig ar gyfer llety gweithwyr adeiladu 

wedi’i leoli y tu allan i brif safle Wylfa Newydd. Mae canllawiau wedi’u hanelu’n benodol 

at hyrwyddwr y prosiect ar ddarparu llety dros dro arddull campws ym mhrif safle Wylfa 

Newydd wedi’u nodi yn yr adran canllawiau ar leoli yn EA28b. 

4.4.1 Heb gynnwys Prosiect Wylfa Newydd, rhagwelir y bydd y galw am dai yn Ynys Môn yn 

cynyddu o ganlyniad i dwf yng nghyfradd yr aelwydydd sy’n cael eu ffurfio a chynnydd yn y 

boblogaeth yn y tymor byr a chanolig. Mae’n cynnwys gofyniad ar gyfer 7,184 o anheddau 

rhwng 2011 a 2026 (i’w darparu ar draws Ynys Môn a Gwynedd, ond heb gynnwys Parc 

Cenedlaethol Eryri) ac mae’n cynnwys darpariaeth ar gyfer tua 7,902 o anheddau i gynnwys 

llithriant o 10%. Y strategaeth ofodol yw dosbarthu’r twf hwn yn unol â’r hierarchaeth 

aneddiadau canlynol yn Ynys Môn (fel sydd wedi’i ddiffinio ym Mholisi Strategol PS17 yn y 

Cynllun: Strategaeth Aneddiadau: 

 Canolfannau Gwasanaethau Trefol: Ar Ynys Môn, y rhain yw Amlwch, Caergybi a 

Llangefni; 

 Canolfannau Gwasanaethau Lleol: Ar Ynys Môn, y rhain yw Benllech, Bodedern, Cemaes, 

y Gaerwen, Llanfairpwll, Porthaethwy, Pentraeth, y Fali; 

 Pentrefi: Mae’r rhain yn cynnwys pentrefi gwasanaeth (Gwalchmai, Niwbwrch, Llannerch-

y-medd), pentrefi lleol a phentrefi arfordirol/gwledig. 

4.4.2 Bydd y gwaith o adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd a datblygiadau perthnasol yn denu 

gweithlu sylweddol i Ynys Môn. Mae’n debygol y bydd angen llety ar y gweithlu hwn ac, os na 

chaiff hyn ei gynllunio’n strategol, gallai gael effeithiau niweidiol sylweddol ar gymunedau ac 

amgylchedd yr Ynys. Yn ystod y cam adeiladu, gallai maint y gweithlu hwn gyrraedd 9,000 

gyda tua 7,000 yn chwilio am lety dros dro.15 Mae’r niferoedd hyn yn seiliedig ar 2,000 o 

weithwyr yn rhai a fydd yn byw gartref16. Er mwyn sicrhau bod niferoedd y llafur lleol yn bodloni 

neu’n diwallu’r lefel hon, mae angen sicrhau mesurau i gyflawni cyflogaeth leol yn ogystal â 

dulliau monitro. Pan nad yw’r llafur lleol yn cyrraedd y lefel sy’n angenrheidiol, bydd hynny’n 

cael mwy o effaith ar y llety sy’n rhan o’r prosiect, a bydd gofyn cael rhagor o fesurau lliniaru. 

Felly, mae’n rhaid i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gynnwys y cysylltiad hwn 

yn y cynigion monitro a lliniaru ar gyfer cynigion llety a chyflogaeth lleol. Bydd gofyn cael 

dulliau monitro ac ymyrryd yn amserol i sicrhau bod yr effeithiau’n dal i fod yn dderbyniol. 

 

15 Prif Ddogfen Ymgynghori, Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Prosiect Wylfa Newydd Cam 3, Pŵer Niwclear Horizon. 

16 Preswylwyr presennol sy’n byw yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith mewn tua 90 munud yn barod.
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4.4.3 Dylid lleoli llety yn unol â strategaeth ofodol gyffredinol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, fel 

sydd wedi’i nodi ym Mholisi Strategol PS17, gan ganolbwyntio ar aneddiadau Caergybi, 

Llangefni ac Amlwch. Oherwydd rôl a maint y canolfannau hyn, maent mewn gwell sefyllfa i 

allu darparu ar gyfer llety i weithwyr adeiladu (er enghraifft, am fod amrywiaeth o wasanaethau 

a chyfleusterau ar gael yno), gan leihau’r risg o effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol 

niweidiol. Yr aneddiadau hyn fyddai’r lleoliadau mwyaf priodol ar gyfer darparu llety i’r gweithlu 

gweithredu. Drwy ganoli datblygu mewn aneddiadau mwy, mae hefyd yn bosibl y bydd 

buddion yn cael eu creu i gymunedau a busnesau presennol, er enghraifft, drwy fuddsoddi 

mewn gwasanaethau a darparu tai ar gyfer y tymor hwy. Er cydnabod y gall fod angen ychydig 

o ddarpariaeth llety dros dro arddull campws ar y prif safle, gyda hyrwyddwr y prosiect yn 

awgrymu y gallai hyn fod ar gyfer hyd at 4,000 o weithwyr, am ei fod mewn man gwledig ac 

anghysbell, ac er mwyn adlewyrchu polisi cynllunio cenedlaethol a lleol presennol, byddai 

gofyn cael tystiolaeth gadarn i gyfiawnhau datblygiad o’r fath a dylid darparu cyfleusterau a 

gwasanaethau yn unol â Pholisïau canlynol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: PS9: Wylfa 

Newydd a Datblygiadau Perthynol a PS10: Wylfa Newydd – Llety Dros Dro Arddull Cwmpas 

ar gyfer Gweithwyr Adeiladu. 

4.4.4 Dylai tai parhaol sy’n cael eu darparu i weithwyr i ddechrau, fod o fewn ffiniau datblygu ac yn 

unol â’r hierarchaeth aneddiadau. Dim ond pan nad oes modd diwallu’r galw am lety adeiledig 

parhaol mewn lleoliadau o’r fath y dylid defnyddio adeiladau modiwlaidd, dros dro. Mae Polisi 

PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn nodi’r meini prawf ar gyfer datblygu llety o’r fath. 

Dylid ystyried a defnyddio tai parhaol cyn llety dros dro, a dylid sicrhau bod unrhyw lety dros 

dro yn cael ei ddefnyddio i’r eithaf cyn lletya gweithwyr mewn mathau eraill o lety (gan gynnwys 

tai rhent preifat a llety twristiaeth). 

4.4.5 Mae’n debygol y bydd math a deiliadaeth y tai yn Ynys Môn yn newid yn y dyfodol ac y bydd 

mwy o angen i ddiwallu anghenion teuluoedd llai o ganlyniad i ostyngiad ym maint teuluoedd 

ar gyfartaledd a newidiadau diweddar yn y system budd-daliadau. Ar hyn o bryd, mae mwy o 

dai sengl yn Ynys Môn na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru ac felly llai o fflatiau a thai teras na’r 

cyfartaledd. Mae’n rhaid i unrhyw gynigion ar gyfer tai sy’n cynnwys defnydd preswyl parhaol, 

ar ôl sicrhau llety i weithwyr adeiladu, gael eu cynllunio i ystyried anghenion y gymuned o ran 

darparu cymysgedd briodol o faint yr unedau at ddefnydd parhaol. Bydd hyn yn caniatáu 

cynigion i sicrhau’r budd mwyaf i’r dyfodol drwy roi sylw i’r angen am dai sydd wedi’i nodi yn 

unol â Pholisi TAI 8 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 

(2016) yn nodi bod prisiau tai cyfartalog ar yr ynys wedi codi’n gyflymach na’r gyfradd ar draws 

Cymru gyfan rhwng 2011 a 2015. Gwelwyd cynnydd o 21.7% rhwng chwarter cyntaf 2011 a’r 

chwarter cyfatebol yn 2015 (o gymharu â chynnydd o 9.2% ar gyfer Cymru gyfan). Pris tai 

cymedrig yn ystod chwarter cyntaf 2015 oedd £186,229 (o gymharu â £162,904 ar gyfer 
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Cymru gyfan). Cododd i £188,737 erbyn Awst 2017 (o gymharu â £176,632 ar gyfer Cymru 

gyfan). 

4.4.6 Mae’r gallu i sicrhau a fforddio llety wedi’i gyfyngu am fod incymau’n is na’r cyfartaledd 

cenedlaethol. Yn hyn o beth, mae’r Asesiad o'r Farchnad Dai Leol ar Ynys Môn (2016) yn 

dadansoddi fforddiadwyedd damcaniaethol tai ac yn dod i’r casgliad, yn ddamcaniaethol, nad 

yw 16.5% o aelwydydd lle mae rhywun sy’n cael ei gyflogi ar yr Ynys yn ben arnynt, yn gallu 

fforddio tai ar y farchnad o gymharu â 5% ar gyfer y rheini sy’n cael eu cyflogi oddi ar yr Ynys 

(fforddiadwyedd damcaniaethol yw hyn oherwydd ei fod yn seiliedig ar ddadansoddiad o’r holl 

aelwydydd ac nad yw’n ystyried eu bwriad o symud). Mae’r data hefyd yn dangos na fyddai 

42.4% o aelwydydd unig riant ar Ynys Môn yn gallu fforddio tai ar y farchnad. Mae patrymau 

tebyg yn bodoli yn y sector rhentu preifat, lle mae trosiant yn isel a phrisiau rhent cyfartalog 

yn gymharol uchel. Yn y cyd-destun hwn, mae darparu tai fforddiadwy yn un o brif amcanion 

y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac mae’n flaenoriaeth yn y CIS, a rhaid i unrhyw gynnig ar 

gyfer tai parhaol gynnwys cynllun i sicrhau bod tai fforddiadwy yn cael eu darparu fel rhan o'r 

ddarpariaeth barhaol. 

4.4.7 Polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol sy’n darparu’r mecanwaith i alluogi awdurdodau 

cynllunio lleol i fynnu bod canran benodol o dai newydd yn fforddiadwy. Ar lefel genedlaethol, 

mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy yn mynnu bod 

awdurdodau cynllunio lleol yn cynnwys targedau ar gyfer tai fforddiadwy ledled yr awdurdod 

yn eu cynlluniau datblygu gan eu seilio ar yr angen am dai a nodwyd yn yr Asesiad o’r 

Farchnad Dai Leol. Mae Polisi'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar gyfer darpariaeth tai 

fforddiadwy i'w weld ym Mholisi Strategol PS18: Tai Fforddiadwy a’i fynegi drwy TAI 15: 

Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad. Mae Polisi TAI15 yn nodi maint safleoedd datblygu 

(ac eithrio safleoedd ar gyfer llety dros dro arddull campws) lle bydd angen tai fforddiadwy yn 

ogystal â’r gyfradd o ran cyfraniadau. Yng Nghanolfannau Gwasanaethau Trefol a 

Chanolfannau Gwasanaethau Lleol, Pentrefi Gwasanaeth a Phentrefi Lleol/Gwledig/Arfordirol 

yr Ynys, dwy annedd neu fwy yw’r trothwy ac mae’r gyfradd o ran cyfraniadau yn 10% i 30%, 

yn dibynnu ar ym mha ‘Ardal Pris Tai’ y mae’r safle. 

4.4.8 Bydd y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau nad yw’r mewnlifiad o weithwyr adeiladu sy’n gysylltiedig 

â Phrosiect Wylfa Newydd a’r galw cynyddol perthynol am lety yn cael effaith niweidiol ar y 

farchnad dai drwy ddadleoli aelwydydd presennol o lety presennol a/neu drwy atal pobl leol 

rhag ymuno â’r farchnad oherwydd cynnydd ym mhrisiau rhentu a phrynu. 

4.4.9 Mae’r Cyngor Sir wedi cynnal ei asesiadau ei hun o’r effeithiau posibl ar y farchnad dai leol o 

ganlyniad i Brosiect Wylfa Newydd ac mae wedi nodi'r potensial ar gyfer dadleoli a chynyddu’r 

rhwystrau rhag cael mynediad at y farchnad dai. Mae wedi ystyried yr effeithiau wrth gymharu 

http://gov.wales/docs/desh/policy/160609technical-advice-note-2-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/policy/160609technical-advice-note-2-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/policy/160609technical-advice-note-2-cy.pdf
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â gwahanol gymunedau ar yr Ynys. Er enghraifft, yng ngogledd ynys Môn ac yng Nghaergybi, 

mae wedi edrych ar sut gall effeithiau fod yn wahanol mewn tai o wahanol faint. Mae’r Cyngor 

Sir wedi dod i’r casgliad, er mwyn lleihau’r effeithiau ar y farchnad dai leol, mae angen 

mabwysiadu nifer o fesurau lliniaru. Mae’n bosibl i’r mesurau hyn roi sylw i rai o’r effeithiau 

sy’n deillio o gynnydd sylweddol yn y galw o ganlyniad i’r mewnlifiad o weithwyr yn ogystal â 

darparu buddion cadarnhaol i’r dyfodol ar ôl i’r prosiect ddod i ben. 

4.4.10 Er mwyn lliniaru effeithiau Prosiect Wylfa Newydd ar y farchnad dai yn Ynys Môn, ac er mwyn 

helpu i gydlynu’r defnydd gorau o'r sector rhentu preifat, bydd y Cyngor Sir yn ei gwneud yn 

ofynnol i hyrwyddwr y prosiect ariannu Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr Adeiladu yn ei 

gyfanrwydd. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd arall sy’n cynnig darparu llety gweithwyr 

adeiladu gofrestru hyn gyda’r  Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr Adeiladu. Dylai’r 

Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr fabwysiadu dull gweithredu ‘Cyfateb, Monitro, Rheoli’ o 

ran llety gweithwyr sy’n: 

 Cyfateb y llety sydd ar gael â gofynion y gweithwyr adeiladu drwy gydol y cyfnod adeiladu; 

bydd hyn yn cynnwys rheoli gofynion cyfnewidiol y gweithwyr adeiladu a’r angen am 

wasanaethau cymorth;  Bydd gofyn i hyrwyddwr y prosiect gynnal cronfa ddata o eiddo 

sydd wedi’u cymeradwyo (h.y. sy’n fforddiadwy ac yn bodloni’r safonau gofynnol) y mae 

landlordiaid a darparwyr yn eu cynnig, gan gynnwys Llety Gweithwyr Dros Dro hyrwyddwr 

y prosiect ei hun; 

 Monitro nifer, math a lleoliad yr eiddo a ddefnyddir fel llety yn erbyn trothwyon y cytunir 

arnynt gan y Cyngor Sir a hyrwyddwr y prosiect. Bydd y trothwyon yn cynnwys nifer y 

gweithwyr mewn gwahanol fathau o lety, eiddo a phrisiau rhent, nifer y bobl ddigartref, 

nifer y bobl sydd ag anghenion tai, yn ogystal â dosbarthiad gofodol y gweithwyr ym mhob 

ardal/ward (wedi’u mesur yn erbyn trothwyon) fel na fydd gormod o weithwyr adeiladu 

mewn mannau penodol. Os bydd trothwyon o’r fath yn cael eu cyrraedd, troir at becyn o 

fesurau wedi’i ariannu gan hyrwyddwr y prosiect i roi rhagor o fesurau lliniaru ar waith; 

 Rheoli adnoddau i leihau'r pwysau ar y farchnad dai leol, a fydd yn cynnwys darparu 

cyfraniad ariannol i annog y cynnydd yn y stoc dai (i’w prynu a/neu eu rhentu) neu drwy 

ailddefnyddio cartrefi gwag ac eiddo masnachol gwag ar yr Ynys. 

4.4.11 Hefyd, dylai hyrwyddwr y prosiect gyfrannu at adfywio a helpu i alluogi landlordiaid yn y sector 

preifat i ymateb i’r heriau unigryw sy’n wynebu Ynys Môn a Phrosiect Wylfa Newydd drwy 

ddatblygu model newydd a fydd yn cynnwys menter gymdeithasol a gwaith mewn partneriaeth 

rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat. Ar ôl ei sefydlu, bydd hyn yn hunangynhaliol a bydd 

yn bosibl i hyn gynnwys sectorau tai eraill. 
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4.4.12 Mae’n bosibl y bydd mewnlifiad o weithwyr adeiladu yn dwysáu problemau o ran 

fforddiadwyedd oherwydd y cynnydd yn y galw am dai. Lle gwelir bod posibilrwydd o gael 

effaith niweidiol sylweddol, bydd y Cyngor Sir yn gofyn i hyrwyddwr y prosiect gyfrannu at 

gyflenwi tai fforddiadwy a thai at anghenion cymdeithasol, a fydd yn rhoi budd i gymunedau 

Ynys Môn ar ôl i’r prosiect ddod i ben. Os na fydd y mesurau lliniaru hyn yn ddigonol i osgoi 

dadleoli preswylwyr lleol, dylai hyrwyddwr y prosiect neu unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall 

weithio gyda’r Cyngor Sir a chymunedau lleol i ddatblygu a gweithredu ‘polisi gosod llety sy’n 

sensitif i anghenion lleol’, sy’n cydnabod anghenion penodol grwpiau agored i niwed (er 

enghraifft, tenantiaid cymdeithasol, grwpiau lleiafrifol, pobl ifanc a phobl anabl), a chynnwys 

mesurau i osgoi eu dadleoli o ganlyniad i’r cynnydd yn y galw oherwydd y gweithwyr adeiladu. 

Byddai’r polisi’n cael ei roi ar waith drwy'r Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr a byddai’n 

ceisio osgoi achosion lle byddai preswylwyr agored i niwed yn wynebu risg o gael eu dadleoli 

o ganlyniad i alw penodol gan weithwyr. 

4.4.13 Yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac egwyddorion 

arweiniol eraill yn y CCA hyn a CCA eraill, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl bod yr holl lety i 

weithwyr adeiladu yn ymgorffori safonau dylunio cynaliadwy o ansawdd uchel ac yn cael ei 

leoli fel y bydd yn hygyrch, yn lleihau’r angen am deithio, a heb effeithiau niweidiol ar 

hunaniaeth a chydlyniant cymunedol. 

EA 10a  Tai Parhaol 

Pob cynnig. 

Dylid lleoli tai newydd parhaol a gynigir gan unrhyw ymgeisydd fel llety gweithwyr adeiladu 

dros dro yn unol â’r hierarchaeth aneddiadau a’r strategaeth ofodol, fel y nodir ym Mholisi 

PS17 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Strategaeth Aneddiadau (fel yr adlewyrchir yn y 

canllawiau ar leoli yn Adran 5 y CCA hyn), a dylid canolbwyntio ar leoli datblygiadau newydd 

yng Nghaergybi, Llangefni ac Amlwch, gyda thwf ar raddfa lai yn y Canolfannau 

Gwasanaethau Lleol a’r Pentrefi Gwasanaeth. Dylid defnyddio safleoedd sydd wedi’u 

datblygu o'r blaen a dim ond lle gellir dangos nad oes safleoedd sydd eisoes wedi’u datblygu 

ar gael neu lle nad ydynt yn addas ar gyfer y ddarpariaeth llety y bydd yn dderbyniol 

defnyddio safleoedd eraill. 

Mae posibilrwydd y bydd datblygu tai ar gyfer gweithwyr adeiladu yn arwain at fuddion 

parhaol sylweddol i gymunedau ac economi’r ynys ar ôl i’r prosiect ddod i ben. Pan fo’n 

briodol, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i gynigion gynnwys ystyriaeth amlwg i effeithiau 

hirdymor, a chynigion ar gyfer darparu buddion hirdymor ar ôl i’r prosiect ddod i ben, a hynny 

yn ystod y camau cynllunio cynharaf. 
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Mae’n rhaid i gynigion ar gyfer tai parhaol ystyried angen y gymuned am dai, a chynnig 

cymysgedd o unedau o wahanol faint sy’n adlewyrchu'r angen hwnnw. Dylai’r llety newydd 

fod wedi’i ddylunio’n dda (o ran dyluniad pensaernïol, 

cynllun, graddfa, crynhoad a pherfformiad ynni) a dylai pob llety fod yn hygyrch drwy foddau 

trafnidiaeth cynaliadwy. 

 

Cynigion hyrwyddwr y prosiect 

Dylai Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu oddi cartref hyrwyddwr y prosiect gynnwys llety 

dros dro arddull campws, tai parhaol newydd (rhent preifat/perchen-feddiannaeth ac wedi’u 

darparu’n uniongyrchol neu drwy Gronfa Dai), ailddefnyddio cartrefi gwag a llety 

ychwanegol (twristiaeth a chudd). 

Dylid seilio Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu ar ymchwil a gynhaliwyd gan y Cyngor Sir 

o ran goblygiadau posibl Prosiect Wylfa Newydd i'r farchnad dai leol, a dylai'r Strategaeth 

hon hefyd: 

a) Nodi mesurau i ddelio ag effeithiau niweidiol ar y farchnad dai leol, gan gynnwys 

darparu tai fforddiadwy, yn unol â pholisi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ac 

ystyried y posibilrwydd o gael effeithiau cronnus ar y cyd â chynigion eraill yn Ynys 

Môn; 

b) Sicrhau bod modd defnyddio’r llety ar ôl i’r cyfnod adeiladu ddod i ben drwy 

hyrwyddo llety newydd parhaol sy’n bodloni anghenion lleol, gan gynnwys tai 

cymdeithasol, tai fforddiadwy, tai i'r henoed a thai i bobl ag anghenion arbennig; 

c) Cyfrannu at greu cymunedau ffyniannus, gan gydnabod y goblygiadau 

cynaliadwyedd a llesiant ehangach i’r preswylwyr; 

d) Hyrwyddo dylunio cynaliadwy o ansawdd uchel sy’n adlewyrchu polisi cynllunio 

cenedlaethol a lleol a chanllawiau yn y ddogfen CCA: Canllawiau Dylunio ar gyfer 

yr Amgylchedd Trefol a Gwledig (neu’r ddogfen a fydd yn ei disodli) ac sy’n lleihau 

effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn addasu iddynt; 

e) Sicrhau bod tai wedi’u lleoli fel eu bod yn lleihau’r angen am deithio mewn ceir preifat 

ac yn hyrwyddo’r ddarpariaeth a’r defnydd o foddau trafnidiaeth cynaliadwy; 

f) Atal neu leihau effeithiau niweidiol ar amwynder, gan sicrhau bod cyfran y gweithwyr 

adeiladu sydd mewn lleoliad penodol yn gymesur â phroffil y gymuned bresennol; 

g) Sicrhau bod unrhyw dai a ddarperir yn gwarchod ac yn gwella amgylchedd naturiol 

ac adeiledig Ynys Môn ac yn cael eu cynllunio, eu lleoli a'u dylunio mewn modd sy'n 

lleihau effeithiau ar safleoedd cadwraeth natur dynodedig (neu eu nodweddion 

nodedig) yn enwedig o ran amwynder hamdden; 

http://www.ynysmon.gov.uk/cyfarwyddyd-cynllunio-atodol-canllawiau-dylunio-yr-amgylchedd-adeiledig-gwledig-a-threfol/2464.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyfarwyddyd-cynllunio-atodol-canllawiau-dylunio-yr-amgylchedd-adeiledig-gwledig-a-threfol/2464.article?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyfarwyddyd-cynllunio-atodol-canllawiau-dylunio-yr-amgylchedd-adeiledig-gwledig-a-threfol/2464.article?redirect=false
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h) Hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol ac integreiddio gan gynnwys, lle bo’n briodol, 

datblygu sgiliau iaith Gymraeg a gwerthfawrogi diwylliant Cymraeg (gweler EA9 ac 

EA14); 

i) Atal effeithiau niweidiol ar gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol presennol drwy 

ddarparu tai mewn mannau lle mae cyflenwad dros ben neu drwy ddarparu 

cyfleusterau a gwasanaethau priodol lle gellid cael effeithiau niweidiol fel arall; 

j) Bydd hyrwyddwr y prosiect yn dangos sut bydd y datblygiad arfaethedig yn cyflawni’r 

Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu mewn unrhyw gynnig. 

Wrth geisio sicrhau lle i weithwyr adeiladu mewn llety rhent preifat, ac er mwyn delio â’r 

posibilrwydd o ddadleoli, rhaid i hyrwyddwr y prosiect sefydlu’r Gwasanaeth Rheoli Llety 

Gweithwyr i helpu i hwyluso’r gwaith o ddatblygu tai newydd i’w prynu a chydlynu’r defnydd 

gorau o lety’r sector rhent preifat a mesurau i osgoi dadleoli (gan ddilyn dull Cyfateb, 

Monitro, Rheoli). Mae’n rhaid i hyn fod ar gael ac ar waith cyn i’r prosiect ddechrau a rhaid 

gallu ei ehangu fel mae’r galw’n cynyddu. Dylai hyrwyddwr y prosiect hefyd sefydlu Cronfa 

Tai er mwyn: 

a) Cymell darparu tai newydd, gan gynnwys tai fforddiadwy, er mwyn diwallu’r galw 

uwch ac er mwyn sicrhau budd parhaol ar ôl i’r prosiect ddod i ben. 

b) Hwyluso gwelliannau yn y sector rhent preifat yn Ynys Môn (o ran ansawdd a nifer 

y tai) a sicrhau bod yr eiddo’n bodloni’r safonau gofynnol; 

c) Annog darparu rhagor o lety cudd (e.e. ystafelloedd sbâr) a helpu darparwyr llety i 

fodloni’r safonau angen a’r gofynion deddfwriaethol; 

d) Ariannu mesurau i wella swyddogaeth y farchnad dai (e.e. helpu pobl i symud i dai 

llai a helpu pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref gyda blaendaliadau rhent); 

e) Ymestyn rhaglen tai gwag y Cyngor Sir a dechrau ailddefnyddio eiddo gwag, er 

mwyn bodloni’r galw uwch ac er mwyn sicrhau buddion ar ôl i’r prosiect ddod i ben; 

f) Creu’r gallu i ddarparu tai fforddiadwy gan gynnwys sefydlu asiantaeth gosod tai 

cymdeithasol a darparu llety rhent preifat a rhanberchnogaeth fforddiadwy. 

 

EA10b  Llety Dros Dro Arddull Campws ar gyfer Gweithwyr Adeiladu wedi’i leoli y tu 

hwnt i brif safle Wylfa Newydd 

Mae’n rhaid i gynigion am lety dros dro arddull campws ar gyfer gweithwyr adeiladu 

gydweddu â’r dull dilyniannol o weithredu o ran y lleoliadau datblygu sy’n cael eu ffafrio a 

darpariaethau eraill ym Mholisïau PS9 a PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Rhaid i’r 

llety arddull campws gael ei leoli ar safle gerllaw neu sydd wedi’i gysylltu’n dda â ffin 

datblygu Caergybi, Amlwch, Llangefni, Gaerwen neu’r Fali, ac sy’n agos at y prif rwydwaith 

priffyrdd, lle mae modd darparu mynediad digonol heb gael effaith niweidiol sylweddol ar 
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nodweddion na phriodweddau’r dirwedd. Hefyd, rhaid i’r cynnig ystyried y ffaith fod y polisi’n 

ffafrio defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n barod. 

Dylai cyfiawnhad cadarn o angen gefnogi cynigion. Dylai hyn ddangos nad oes modd 

diwallu’r angen mewn man arall yn y farchnad dai, na drwy adeiladau newydd parhaol i’w 

lleoli yn unol â strategaeth ofodol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac a fyddai’n cael eu 

defnyddio dros dro fel llety i weithwyr adeiladu. 

Yn unol â gofynion cyffredinol EA 10a, wrth ystyried neu ymateb i gynigion am lety dros dro 

arddull campws y tu allan i’r prif safle, bydd y Cyngor Sir yn ystyried y canlynol yn benodol: 

i. Ymddangosiad allanol, dyluniad, graddfa, crynhoad ac ansawdd y deunyddiau a 

ddefnyddir yn y llety arfaethedig; 

ii. Cymeriad tirwedd neu dreflun y safle a’i gyffiniau; 

iii. Yr effeithiau ar dderbynyddion ecolegol sensitif; 

iv. Effeithiau ar amgylchedd naturiol ac adeiledig Ynys Môn, gan gynnwys safleoedd 

cadwraeth natur dynodedig (neu eu nodweddion nodedig); 

v. Mesurau i liniaru effeithiau niweidiol lle mae diffyg capasiti mewn gwasanaethau a 

chyfleusterau hamdden, adloniant, manwerthu a gofal iechyd oddi ar y safle, neu os 

nad yw cyfleusterau o’r fath o fewn pellter derbyniol sy’n hwylus i gerdded neu feicio 

yno; 

vi. Yr effeithiau ar amwynder, cydlyniant cymdeithasol a throseddu neu ofn troseddau; 

vii. Yr effeithiau ar y Gymraeg a’i diwylliant; 

viii. Yr effeithiau ar sŵn, ansawdd yr aer a llygredd golau; 

ix. Yr effeithiau ar seilwaith a chyfleustodau presennol; 

x. Yr effeithiau ar y rhwydwaith priffyrdd, ac yn benodol, goblygiadau traffig adeiladu a 

phatrymau newid shifft ar y cymunedau lleol a’r rhwydwaith priffyrdd. 

Mae’n rhaid i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau bod unrhyw lety dros 

dro i weithwyr adeiladu sy’n cael ei ddarparu ar safleoedd eraill heblaw am brif safle Wylfa 

Newydd, yn arwain at fuddion ar ôl i’r prosiect ddod i ben, er enghraifft plotiau wedi’u 

gwasanaethu (lle mae’r adeiladau dros dro wedi’u tynnu oddi arnynt) ar gyfer datblygiadau 

preswyl yn y dyfodol. Pan fydd gan safleoedd gynigion ar gyfer eu hailddefnyddio ar ôl eu 

defnyddio fel llety dros dro arddull campws ar gyfer gweithwyr adeiladu, dylai cynigion y 

prosiect ddarparu seilwaith a gwasanaethau sy’n addas ar gyfer y defnydd dilynol a fwriedir, 

i’r graddau y mae hynny’n ymarferol. Pan nad oes unrhyw ddefnydd arall yn ymarferol, dylai 

hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall baratoi a chyflwyno cynllun 

gwaith ar gyfer tynnu strwythurau dros dro ac adfer unrhyw dir a ddefnyddiwyd ar gyfer 
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seilwaith a gwasanaethau ategol yn ôl i’w gyflwr blaenorol. Mae’n bosibl y bydd gofyn 

sicrhau cynigion i adfer a chyllid i adfer drwy gytundeb rhwymedigaeth cynllunio. 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gynnal gwybodaeth fonitro am nifer 

y preswylwyr a hyd y ddeiliadaeth. Dylai’r wybodaeth fod ar ffurf a fyddai ar gael yn rhwydd 

i’r Cyngor Sir petai’n gofyn amdani a dylai gael ei hintegreiddio â Gwasanaeth Rheoli Llety 

Gweithwyr hyrwyddwr y prosiect. 

 

Cyflenwad Cudd 

4.4.14 Bydd y gweithlu sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd yn creu 

cyfleoedd economaidd i gymunedau presennol drwy’r galw am lety. Mae cyflenwad tai cudd 

yn cynnwys, er enghraifft, ystafelloedd gwag sydd ar gael i’w rhentu ac a allai fod ar gael i 

weithwyr adeiladu, gan helpu i gynyddu incwm deiliaid tai. Er mwyn galluogi cymunedau i 

fanteisio ar y cyfleoedd hyn a darparu dewis eang o lety addas i’r gweithlu, dylai hyrwyddwr y 

prosiect fynd ati’n frwd i gefnogi, monitro ac adrodd am y cyflenwad cudd sy’n cael ei 

ddefnyddio drwy’r Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr, ac mewn partneriaeth â sefydliadau 

a mentrau eraill yn Ynys Môn gan gynnwys Cymunedau yn Gyntaf Môn. 

EA11 Cyflenwad 

Bydd hyrwyddwr y prosiect yn rhoi cymorth i gymunedau presennol i’w galluogi i fanteisio 

ar y cyfleoedd economaidd sy’n deillio o anghenion llety gweithlu’r prosiect. Dylai’r 

hyrwyddwr baratoi Strategaeth a fydd yn ceisio: 

 Darparu cyngor a hyfforddiant i landlordiaid presennol a phosibl sy’n dymuno 

darparu llety i weithwyr (gan gynnwys tai llety); 

 Rhoi cymorth i sefydlu Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr a fydd yn cynnwys 

swyddog tai/llety a fydd yn bwynt cyswllt cyntaf i weithwyr adeiladu ac i landlordiaid 

presennol a phosibl. Dylai’r gwasanaeth lunio rhestr o’r llety cudd sydd ar gael a 

monitro dosbarthiad y gweithwyr ledled Môn, drwy’r Gwasanaeth Rheoli Llety 

Gweithwyr. 

 

Llety Twristiaeth 

4.4.15 Mae Adran 4.2 yn egluro pwysigrwydd yr economi ymwelwyr i’r Ynys. Mae'n hanfodol cael 

sylfaen llety twristiaeth sylweddol ac amrywiol os yw Ynys Môn am fodloni gofynion cynyddol 

ymwelwyr a datblygu'r farchnad dwristiaeth hon ymhellach. Mae Polisi Strategol PS 14: Yr 

Economi Ymwelwyr yn cydnabod pwysigrwydd llety i ymwelwyr i arlwy’r Ynys ar gyfer twristiaid 

ac mae o blaid cadw llety o ansawdd uchel i dwristiaid a darparu llety newydd o’r fath. 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
82  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

4.4.16 Dangosodd ymchwil a gynhaliwyd yn 2011 i ddiweddaru gwybodaeth y Cyngor Sir am y sector 

llety17 bod cyfanswm o 34,242 o welyau posibl ar gael yn Ynys Môn ar sail llety â gwasanaeth 

a hunanarlwyo / gwersylla a charafanau (yn seiliedig ar fethodoleg Croeso Cymru). Dywedodd 

75% o'r darparwyr llety y byddent yn awyddus i ddarparu llety i weithwyr adeiladu Wylfa 

Newydd. Mae’r Cyngor Sir i fod i gynnal arolwg newydd o’r stoc o welyau ddiwedd 2017. 

4.4.17 Mae’n bosibl y bydd gweithwyr adeiladu’n defnyddio llety yn cefnogi economi twristiaeth yr 

Ynys, yn arbennig yn ystod y cyfnodau hynny y tu allan i’r prif dymor gwyliau. Gallai 

darpariaeth llety newydd a ddefnyddir gan weithwyr adeiladu i ddechrau, sydd wedi’i dylunio 

a’i lleoli’n briodol, gael ei defnyddio fel llety twristiaeth yn y dyfodol, gan wella’r arlwy i dwristiaid 

ar yr Ynys. Er hynny, mae’n bwysig sicrhau na fydd y defnydd o lety gan weithwyr adeiladu yn 

creu effeithiau niweidiol ar y sector twristiaeth drwy leihau’r arlwy llety i ymwelwyr ym Môn. 

EA12  Llety i Ymwelwyt  

Wrth ddarparu llety i’r gweithlu adeiladu na fyddant yn byw gartref yn y sector llety 

twristiaeth, bydd y Cyngor Sir yn gofyn i'r ymgeisydd sicrhau nad oes unrhyw effeithiau 

niweidiol annerbyniol economaidd (gan gynnwys y sector twristiaeth), cymdeithasol, 

ieithyddol neu amgylcheddol, yn unol â Pholisïau PS9 a PS14 y Cynllun Datblygu Lleol ar 

y Cyd. Gellir cyflawni hyn drwy ddarparu neu gyfrannu at ddarparu’r mesurau canlynol: 

i. Paratoi asesiad o’r effeithiau o anghenion llety gweithwyr adeiladu ar y sector 

twristiaeth, gan gynnwys darparwyr llety twristiaeth; 

ii. Arolwg blynyddol i gael syniad beth yw canfyddiadau ymwelwyr am y llety twristiaeth 

ac arolwg blynyddol ar gyfer darparwyr llety twristiaeth er mwyn deall y patrwm o 

ran y galw; 

iii. Os bydd materion/effeithiau niweidiol sylweddol yn cael eu nodi, cymryd mesurau 

lliniaru, a fydd wedi’u nodi mewn Strategaeth Llety Twristiaeth, a all gynnwys 

darparu llety ychwanegol, defnyddio llety twristiaeth am ran o’r flwyddyn yn unig, 

rhoi cymorth ariannol i wella llety a dosbarthu gweithwyr adeiladu’n briodol drwy’r 

Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr, yn y sector llety twristiaeth fel na fydd gormod 

ohonynt mewn mannau penodol. 

 

 

 

 

17 Cyngor Sir Ynys Môn (2012) Arolwg o’r Stoc Gwelyau 2011.
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Pan fydd llety newydd twristiaeth yn cael ei gynnig, dylai’r llety fod wedi’i gynllunio’n dda ac 

wedi’i leoli’n briodol yn unol â pholisïau twristiaeth y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (Polisi 

TWR3) a Pholisi TAI14. Yn unol ag EA10a, bydd y Cyngor Sir yn ystyried yn benodol: 

a) Dyluniad, ymddangosiad allanol, cynllun, graddfa, crynhoad ac ansawdd y 

deunyddiau a ddefnyddir yn y llety arfaethedig; 

b) Cymeriad tirwedd neu dreflun y safle a’i gyffiniau; 

c) Effeithiau ar amgylchedd naturiol ac adeiledig Ynys Môn, gan gynnwys safleoedd 

cadwraeth natur dynodedig (neu eu nodweddion nodedig); 

d) Y ddarpariaeth o wasanaethau a chyfleusterau priodol, a’u hansawdd; 

e) Y posibilrwydd o gael budd o ansawdd uchel i ymwelwyr ar ôl y gwaith adeiladu; 

f) Y posibilrwydd o ailddefnyddio adeiladau segur; 

g) Y dulliau mynediad cynaliadwy sydd ar gael at gyfleusterau gan gynnwys 

gwasanaethau iechyd a manwerthu a’r ddarpariaeth hamdden, a gallu’r cyfleusterau 

hynny i ddelio â’r cynnydd yn y galw; 

h) Effeithiau ar amwynder, cydlyniant cymdeithasol a’r Gymraeg a’i diwylliant. 

Dylid lleoli llety mewn mannau lle bydd yn hawdd defnyddio moddau teithio cynaliadwy i 

gyrraedd cyfleusterau ac atyniadau sy’n berthnasol i ymwelwyr, gwasanaethau a 

chyfleusterau cymunedol a phrif safle Wylfa Newydd. 

Mae canllawiau ar ddefnyddio carafanau a mathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol ar gael 

yn EA13a ac EA13b yn y CCA hyn. 

 

4.4.18 Mae profiadau diweddar gyda phrosiectau adeiladu mawr mewn mannau eraill yn y Deyrnas 

Unedig yn awgrymu i’r Cyngor Sir y bydd galw penodol gan weithwyr adeiladu am lety mewn 

carafanau, ac mae’n debyg y bydd galw am lety mewn carafanau sefydlog a theithiol, yn 

ogystal â charafanau modur. Mae Polisïau PS9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Perthynol a 

PS14: Yr Economi Ymwelwyr yn ei gwneud yn ofynnol nad yw’r llety ar gyfer gweithwyr 

adeiladu yn arwain at effeithiau niweidiol ar dwristiaeth; mae hyn yn cynnwys argaeledd a pha 

mor ddymunol yw'r llety twristiaeth mewn safleoedd carafanau a chabanau gwyliau. Felly, 

mae’r Cyngor Sir wedi ymchwilio i’r cyflenwad o garafanau sydd ar gael ar yr Ynys. Gan 

ystyried prosesau cynllunio a chyfyngiadau trwyddedu sy’n atal naill ai pobl nad ydynt yn 

dwristiaid rhag eu defnyddio neu’n atal pobl rhag eu defnyddio drwy gydol y flwyddyn, mae 

wedi canfod potensial cyfyngedig o tua 1,300 o leiniau. Wrth ystyried ffigurau deiliadaeth 

cyfartalog uchaf yn hanesyddol, daw’r Cyngor Sir i'r casgliad y gallai tua 200 o leiniau fod ar 

gael lle gallai gweithwyr adeiladu aros yno drwy gydol y flwyddyn. 

4.4.19 Mae’r rhan fwyaf o’r safleoedd carafanau y mae’r Cyngor Sir wedi’u dynodi wedi’u lleoli o fewn 

hanner awr mewn car neu’r tu hwnt o’r prif safle; ychydig iawn sy’n agos at y safle, yng 
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Ngogledd Ynys Môn. Bydd angen cludiant i’w man gwaith ar weithwyr sy’n chwilio am lety ar 

safleoedd sydd eisoes yn bodoli, a gallai fod galw am ddarpariaeth newydd ar safleoedd sydd 

eisoes yn bodoli, safleoedd newydd a/neu geisiadau i newid cyfyngiadau ar feddiannaeth. 

Mae’n rhaid i unrhyw gynigion am ddarpariaethau newydd gynnwys manylion am sut bydd 

cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy yn cael eu darparu a’u cynnal. 

4.4.20 Mae’r Cyngor Sir yn deall y gall defnyddio safleoedd carafanau (sefydlog a theithiol) ddarparu 

incwm i berchennog y safle, yn arbennig y tu allan i'r tymor gwyliau. Gall hefyd arwain at 

sefydlu cyfleusterau newydd neu well ac efallai y bydd gweithwyr adeiladu yn gwario arian 

mewn busnesau lleol yn y gymuned. Ar yr un pryd, mae’r Cyngor Sir yn ymwybodol o’r gyfran 

uchel o ymwelwyr sy’n dychwelyd i Ynys Môn, ac mae’n pryderu y gallai presenoldeb 

gweithwyr ar safleoedd carafanau i ymwelwyr, lleiniau ddim ar gael oherwydd bod nifer o 

weithwyr yn aros ar y safleoedd neu ddirywiad cyffredinol yng nghyflwr y carafanau sy’n cael 

eu defnyddio’n gyson gan weithwyr adeiladu, annog ymwelwyr sydd wedi arfer dod i’r Ynys i 

fynd ar eu gwyliau i rywle arall. Gall lleoli carafanau modur a theithiol yn anghyfreithlon effeithio 

ar ansawdd amgylchedd yr ynys hefyd, ac mae’r Cyngor Sir yn cydnabod pwysigrwydd 

defnyddio ei ddyletswyddau gorfodi pan fydd camau o’r fath yn berthnasol ac yn angenrheidiol. 

Felly bydd angen ystyried cynigion i ddefnyddio safleoedd ar gyfer carafanau sefydlog, teithiol 

neu fodur fel llety i weithwyr adeiladu yn ôl EA 12 a’r canllawiau canlynol. 

EA 13a Safleoedd Carafanau neu Fathau Eraill o Lety Newydd nad ydynt yn Barhaol ar 

gyfer Defnydd Preswyl Dros Dro 

Wrth ystyried cynigion, bydd y Cyngor Sir yn ystyried y canlynol: 

i. A fydd y llety yn cael ei leoli am gyfnod cyfyngedig, na fydd yn mynd y tu hwnt i hyd 

disgwyliedig y cyfnod adeiladu ar gyfer Adeiladu Gorsaf Bŵer Niwclear Newydd 

Wylfa; 

ii. A fydd y safle’n cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer gweithwyr adeiladu Gorsaf Bŵer 

Niwclear Newydd Wylfa yn unig am 12 mis o'r flwyddyn; 

iii. A oes modd dangos a chyfiawnhau’n llawn bod y datblygiad yn angenrheidiol er 

mwyn darparu llety dros dro i weithwyr adeiladu Gorsaf Bŵer Niwclear Newydd 

Wylfa ac nad oes modd diwallu’r angen hwn drwy’r llety sydd ar gael yn barod na 

drwy ddarparu lle iddynt mewn llety pwrpasol i weithwyr dros dro; 

iv. A yw’r safle mewn lleoliad sy’n golygu bod angen teithio cyn lleied â phosibl ac sy’n 

annog defnyddio moddau trafnidiaeth cynaliadwy i safle Gorsaf Bŵer Niwclear 

Newydd Wylfa neu i gyfleuster parcio a theithio sy’n cael ei ddarparu gan hyrwyddwr 

y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall; 
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v. A yw’r safle’n agos at y prif rwydwaith priffyrdd ac a oes mynediad digonol ar gael 

heb gael effaith niweidiol sylweddol ar nodweddion a phriodweddau’r dirwedd; 

vi. A oes modd dangos nad yw’n arwain at ddwysau’r ddarpariaeth o garafanau 

sefydlog, cabanau gwyliau na safleoedd gwersylla eraill yn yr ardal leol yn 

sylweddol; 

vii. A yw dyluniad, cynllun ac ymddangosiad y datblygiad arfaethedig o ansawdd uchel, 

hynny yw, a yw mewn lleoliad nad yw’n amlwg, sy’n cael ei guddio’n dda gan 

nodweddion presennol y dirwedd a/neu lle mae modd cymathu unedau’n rhwydd â’r 

dirwedd mewn ffordd nad yw’n cael effaith niweidiol sylweddol ar ansawdd gweledol 

y dirwedd; 

viii. A oes digon o wasanaethau a chyfleusterau ar y safle i ddiwallu anghenion y 

gweithwyr adeiladu/preswylwyr; 

ix. Ni fyddai effaith niweidiol sylweddol ar ddiwydiant twristiaeth yr Ynys. 

 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gynnal gwybodaeth fonitro am nifer 

y preswylwyr a hyd y ddeiliadaeth. Dylai’r wybodaeth fod ar ffurf a fyddai ar gael yn rhwydd 

i’r Cyngor Sir petai’n gofyn amdani a dylai gael ei hintegreiddio â Gwasanaeth Rheoli Llety 

Gweithwyr hyrwyddwr y prosiect. 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall baratoi a chyflwyno 

cynllun gwaith ar gyfer tynnu strwythurau dros dro ac adfer unrhyw dir a ddefnyddiwyd ar 

gyfer seilwaith a gwasanaethau ategol yn ôl i’w gyflwr blaenorol. Mae’n bosibl y bydd gofyn 

sicrhau cynigion i adfer a chyllid i adfer drwy gytundeb rhwymedigaeth cynllunio. 

 

EA13b  Use of Existing Holiday Caravans or Other Form of Non-Permanent  

    Accommodation 

Os yw’r cynnig ar gyfer llety parhaol ar ffurf carafan, caban gwyliau neu wersylla arall, a 

fydd yn cael ei gadw ar ôl i’r gweithwyr adeiladu orffen ei ddefnyddio, bydd meini prawf iii - 

ix uchod yn berthnasol, yn ogystal â meini prawf eraill o ran lleoli fel sy’n cael eu hamlinellu 

ym Mholisi TWR3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Rhaid i gynnig sy’n ymwneud â phobl yn aros mewn carafanau gwyliau sy’n bodoli’n barod 

neu fathau eraill o lety dros dro y tu allan i’r tymor defnyddio arferol, neu i ymestyn safleoedd 

presennol at ddibenion defnydd preswyl dros dro, fod yn unol â’r strategaeth rheoli 

gweithwyr adeiladu fel sy’n ofynnol gan Bolisi PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Wrth 

ystyried cynigion, bydd y Cyngor Sir yn ystyried y canlynol: 
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i. A oes tystiolaeth o angen am lety preswyl dros dro yng nghyswllt Gorsaf Niwclear 

Newydd yn Wylfa, ac onid oes modd diwallu’r angen hwn gyda mathau eraill o lety 

neu drwy ddarparu llety mewn llety pwrpasol dros dro i weithwyr; 

ii. A yw’r safle mewn lleoliad sy’n golygu bod angen teithio cyn lleied â phosibl ac sy’n 

annog defnyddio moddau trafnidiaeth cynaliadwy i safle Gorsaf Bŵer Niwclear 

Newydd Wylfa neu i gyfleuster parcio a theithio sy’n cael ei ddarparu gan hyrwyddwr 

y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall; 

iii. A oes modd dangos na fyddai’r cynnig yn cael effaith niweidiol sylweddol ar y 

diwydiant twristiaeth; 

iv. Bydd disgwyl i ddarparwyr llety mewn carafanau, cartrefi symudol a mathau eraill o 

lety dros dro i gofrestru â’r Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr a chynnal 

gwybodaeth fonitro am nifer y bobl sy’n aros yno ac am ba hyd. Dylai’r wybodaeth 

hon fod ar gael i'r Cyngor Sir petai’n gofyn amdani; 

v. A yw'r cynnig yn briodol pan gaiff ei ystyried mewn perthynas â Pholisi TWR 3 y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Hefyd, bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gyfrannu at fonitro a 

gorfodi’r defnydd o garafanau drwy rwymedigaethau ac amodau cynllunio adran 106, neu 

ofynion cyfatebol. 

 

4.5 Y Gymraeg a'i Diwylliant 

4.5.1 Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod bod y Gymraeg a’i diwylliant a threftadaeth yn elfennau annatod 

yng ngwead cymdeithasol cymunedau Ynys Môn a’u bod yn rhan ganolog o’r ymdeimlad o 

hunaniaeth sydd gan lawer o bobl. Dangosodd Cyfrifiad 2011 fod tua 57.2% o bobl Ynys Môn 

yn siarad Cymraeg, sy'n uwch o lawer na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru’n gyffredinol (19%). 

4.5.2 Un o amcanion craidd Cynllun Integredig Sengl Môn a Gwynedd yw sicrhau bod Ynys Môn yn 

fan lle mae’r Gymraeg a’i diwylliant yn ffynnu. Fodd bynnag, mae nifer y siaradwyr Cymraeg 

ar Ynys Môn wedi gostwng 2.9% ers Cyfrifiad 2001, cyfradd sy’n uwch na’r cyfartaledd 

cenedlaethol (1.7%). Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn amrywio hefyd o fewn Ynys Môn a 

cheir y crynodiadau mwyaf mewn ardaloedd mwy gwledig yng nghanol Môn. 

4.5.3 Mae sicrhau bod penderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus yn cefnogi'r iaith Gymraeg yn 

ganolog i nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i atgyfnerthu cymunedau 

cynaliadwy a'r nod llesiant i gyflawni 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu'. 

Yn y cyfamser, mae gofynion Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, fel y'u hymgorfforir ym Mholisi 
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Cynllunio Cymru, yn atgyfnerthu'r ystyriaeth a roddir i'r Gymraeg yn y system cynllunio 

defnydd tir. Gan hynny, mae pwysigrwydd cefnogi'r Gymraeg yn glir o fewn darpariaethau 

polisi cynllunio deddfwriaethol a chenedlaethol. 

4.5.4 Byddai mewnlifiad o weithwyr a’u teuluoedd yn ystod cyfnod adeiladu Prosiect Wylfa Newydd, 

ac i lai o raddau yn y cyfnod gweithredu, yn gallu cael effaith sylweddol ar y diwylliant Cymraeg 

a’r cydbwysedd ieithyddol yng nghymunedau Ynys Môn. Mae TAN 20: Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg(2017) yn cydnabod bod angen hanfodol i greu amgylchiadau ffafriol i annog nifer y 

siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn golygu sicrhau ewyllys da tuag at yr iaith a darparu seilwaith 

iaith fel technoleg a deddfwriaeth, ond mae hefyd yn ymwneud â sicrhau dyfodol economaidd 

a chymdeithasol i gymunedau sy'n siarad Cymraeg. 

4.5.5 Nodir ym mharagraff 3.1.3 TAN 20 na ddylai Asesiad Effaith Iaith Gymraeg gael ei gynnal ar 

gyfer ceisiadau cynllunio gan y byddai hyn yn dyblygu’r asesu sy’n rhan o’r broses o baratoi’r 

Cynllun Datblygu Lleol. Fodd bynnag, nid oedd NPS EN-1 ac NPS EN-6 yn destun Asesiad 

o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, ac mae’r Cyngor Sir o’r farn bod pwysigrwydd y Gymraeg i 

hunaniaeth Ynys Môn a graddfa Prosiect Wylfa Newydd yn amgylchiadau eithriadol sy’n 

cyfiawnhau ystyriaeth fanylach o’r effeithiau ieithyddol gan hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd 

yng nghyswllt y DCO a datblygiadau cysylltiedig, a gan bob ymgeisydd o ran cynigion ar gyfer 

datblygiadau perthnasol. 

4.5.6 Mae'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cynnwys y Polisi Strategol cyffredinol PS5: Datblygu 

Cynaliadwy a Pholisi Strategol PS1: Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant, sy'n nodi'r dull polisi o 

sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei gwarchod, ei hyrwyddo a'i dyrchafu mewn cynigion 

cynllunio. Mae Polisi PS 1 yn cynnwys trothwyon ar gyfer categorïau o ddatblygiad sy'n mynnu 

darparu Datganiadau Iaith Gymraeg neu Asesiadau Effaith. 

EA 14  Cynnal a Chryfhau’r Gymraeg a’i Diwylliant 

Mae’r Cyngor Sir yn credu ei bod yn hanfodol bod Prosiect Wylfa Newydd yn cynnal ac, os 

yw’n bosibl, yn cryfhau’r Gymraeg a’i diwylliant fel rhan bwysig o wead cymdeithasol a 

hunaniaeth gymunedol Ynys Môn. Dylai hyrwyddwr y prosiect gyflwyno asesiad manwl o 

effeithiau ieithyddol (gan gynnwys effeithiau cronnus) gyda’r cais am Orchymyn Cydsyniad 

Datblygu, a bod yr asesiad hwn yn ystyried yn llawn y cysylltiadau pwysig rhwng y Gymraeg 

a’i diwylliant a dyfodol cymunedau, datblygiad economaidd a darpariaeth gwasanaethau 

Ynys Môn. 

Yn dibynnu ar fath a graddfa unrhyw gais cynllunio Gwlad a Thref ar gyfer datblygiad 

cysylltiedig ac yn unol â'r trothwyon a nodir ym Mholisi PS1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd, bydd y Cyngor Sir yn pennu'r gofyniad am Ddatganiad Iaith Gymraeg neu Asesiad 

manylach ar yr Effaith ar yr Iaith. Dylai unrhyw Ddatganiad neu Asesiad ar gyfer datblygiad 

http://gov.wales/docs/desh/publications/171012-technical-advice-note-20-planning-and-the-welsh-language-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/171012-technical-advice-note-20-planning-and-the-welsh-language-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/171012-technical-advice-note-20-planning-and-the-welsh-language-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/171012-technical-advice-note-20-planning-and-the-welsh-language-cy.pdf
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cysylltiedig gyd-fynd â'r Asesiad ar gyfer y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu a chydlynu'r 

mesurau a'r mecanweithiau monitro a gynigir dan yr Asesiad hwnnw. 

Dylid cymryd mesurau rhagweithiol, y bydd hyrwyddwr y prosiect a’r Cyngor Sir yn cytuno 

arnynt, i liniaru effeithiau niweidiol posibl ar y Gymraeg a’i diwylliant, ac i gryfhau’r iaith a’i 

diwylliant. Dylai’r camau hyn gael eu nodi mewn Strategaeth Iaith Gymraeg a luniwyd gan 

hyrwyddwr y prosiect, a gallent gynnwys: 

i. Sefydlu marchnad lafur i siaradwyr Cymraeg a chontractau llafur lleol; 

ii. Hyrwyddo cyfleoedd i drigolion lleol sy'n siarad Cymraeg a denu cyn-breswylwyr 

medrus Cymraeg yn ôl i Ynys Môn; 

iii. Sefydlu canolfannau Cymraeg newydd a chefnogi'r rhai presennol; 

iv. Sesiynau cynefino a gwersi iaith ar gyfer gweithwyr adeiladu a gweithredol a'u 

teuluoedd i gynnwys darpariaeth wedi ei chyllido o athrawon trochi Cymraeg ail iaith 

arbenigol; 

v. Helpu i ddarparu lle mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac mewn meithrinfeydd cyn 

oedran ysgol; 

vi. Datblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer dysgu Cymraeg i aelodau o weithlu’r 

prosiect nad ydynt yn gallu siarad Cymraeg; 

vii. Mentrau/prosiectau iaith a diwylliant i hybu’r defnydd o’r Gymraeg mewn 

cymunedau; 

viii. Mesurau a thargedau y cytunwyd arnynt yn ymwneud â defnyddio'r Gymraeg yn y 

gweithle, gan gynnwys darparu gwersi Cymraeg i weithwyr, ac addysg o ran 

pwysigrwydd y Gymraeg i gymunedau lleol fel rhan o unrhyw raglen sefydlu; 

ix. Darparu cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol (gan gynnwys gwasanaethau 

ieuenctid) sy’n cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg; 

x. Darparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol (gweler EA10); 

xi. Mentrau i hybu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a’i diwylliant; 

xii. Darparu arwyddion dwyieithog. 

Disgwylir i bob cais cynllunio ar gyfer datblygiad perthnasol ddangos sut bydd y datblygiad 

arfaethedig yn cyflawni’r Strategaeth Iaith Gymraeg. 
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4.6 Trafnidiaeth 

4.6.1 Mae adeiladu gorsaf pŵer niwclear newydd yn ymgymeriad peirianyddol mawr a fydd yn 

parhau am nifer o flynyddoedd ac yn galw am gyflogi nifer mawr o weithwyr a defnyddio llawer 

o ddeunyddiau adeiladu, nwyddau, offer a pheiriannau. 

4.6.2 Mae amcangyfrifon yn awgrymu y bydd tua 5.5 miliwn o dunelli o ddeunyddiau yn cael eu 

cludo i safle Wylfa Newydd ac oddi yno yn ystod y gwaith adeiladu, ac y bydd angen tua 9,000 

o weithwyr ar y safle o bosibl ar yr adegau prysuraf yn ystod y cyfnod adeiladu. Gallai cam 

adeiladu’r prosiect bara tua 10 mlynedd. Yn ogystal, bydd gofyn cael symudiadau Llwythi 

Annormal Anhyblyg i gludo cydrannau mawr penodol i'r safle. 

4.6.3 Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod bod posibilrwydd sylweddol o gael tagfeydd mewn rhannau o’r 

rhwydwaith ffyrdd presennol os bydd rhan helaeth o’r llwythi ar gyfer adeiladu a theithiau i 

gludo gweithwyr yn digwydd ar ffyrdd. Yn ogystal â thagfeydd ar y rhwydwaith ffyrdd, mae’n 

bosibl y ceir mwy o sŵn, ansawdd aer gwaeth, mwy o wahanu rhwng ardaloedd o boptu ffyrdd 

a gostyngiad mewn diogelwch ffyrdd a allai gael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd 

preswylwyr Ynys Môn, yn enwedig y rheini sy’n byw’n agos i lwybrau’r ffyrdd sy’n gwasanaethu 

prif safle Wylfa Newydd. 

4.6.4 Ar lefel fyd-eang ac Ewropeaidd, derbynnir bod cludiant yn cyfrannu’n helaeth at allyriadau 

nwyon tŷ gwydr a bydd angen cynllunio’n strategol i sicrhau bod allyriadau’n gostwng yn unol 

â Phrotocol Kyoto a Phapur Gwyn 2011 y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’n debygol mai un o’r 

prif ffyrdd o leihau allyriadau fydd newid moddol o ffyrdd i reilffyrdd a moddau trafnidiaeth ar 

ddŵr, a llai o ddefnydd o geir a bysiau sy’n rhedeg ar danwydd confensiynol mewn trefi a 

dinasoedd. 

4.6.5 Derbynnir bod angen gwaith parhaus i reoli a gwella’r rhwydwaith ffyrdd yng Nghymru gan 

gynnwys mannau allweddol ar yr A55 sef y prif lwybr rhydwelïol (Euroroute 22) sy’n cysylltu 

Ynys Môn a rhanbarth Gogledd Cymru â’r rhwydwaith traffyrdd cenedlaethol a’r cytrefi mwyaf 

tua’r dwyrain. Heblaw am yr A55, mae’r holl ffyrdd ar Ynys Môn yn cael eu cynnal gan y Cyngor 

Sir fel awdurdod priffyrdd. 

4.6.6 Y prif lwybrau ffyrdd sy’n debygol o gael eu defnyddio i gyrraedd prif safle Wylfa Newydd yw’r 

A5, yr A55 a’r A5025. Mae’r problemau pennaf o ran tagfeydd ar ffyrdd yn gysylltiedig â’r ddwy 

bont sy’n croesi i Ynys Môn ar draws Afon Menai (Pont Britannia ar yr A55 a Phont y Borth ar 

yr A5), y ddwy ohonynt yn ffyrdd unffrwd sy’n agos at derfyn eu capasiti ar yr oriau brig ac yn 

fwyaf prysur o ran traffig yn ystod tymor gwyliau’r haf. Mae cynhwysedd y pontydd yn cael ei 

gydnabod gan y Cyngor Sir fel mater trawsffiniol allweddol. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth 

Cymru yn cynnal astudiaethau dichonoldeb i adeiladu 'Trydydd Croesfan'. 
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4.6.7 Mae astudiaethau wedi dangos ei bod yn bosibl y bydd cyfyngiadau ar y rhwydwaith mewn 

mannau. Mae’n bosibl y bydd y cyfyngiadau hyn yn galw am welliannau i briffyrdd, yn enwedig 

ar hyd yr A5025 ac ar rai cyffyrdd allweddol, er enghraifft Cyffordd 3 ar yr A55 (cyffordd yr 

A55/A5) a Chyffordd 1 ar yr A55 yng Nghaergybi lle mae angen gwella’r trefniadau priffyrdd 

presennol i ddelio â thagfeydd sy’n gysylltiedig â thraffig y porthladd yn y cyfnodau prysuraf. 

Mae hyrwyddwr y prosiect yn cynnig gwaith ar-lein ac all-lein ar hyd yr A5025 rhwng y Fali a'r 

prif safle. Er nad yw'n dymuno rhagfarnu penderfyniadau ar yr elfennau hyn o'r prosiect, mae'r 

Cyngor Sir, mewn egwyddor, yn cydnabod y byddant yn lliniaru rhai o'r effeithiau sy'n deillio o 

symudiadau cerbydau; fodd bynnag, bydd angen mesurau lliniaru a rheoli traffig ychwanegol. 

4.6.8 Byddai’r defnydd o foddau trafnidiaeth heblaw ffyrdd yn cael ei ffafrio ar sail polisi cenedlaethol 

a lleol. Mae astudiaethau dichonoldeb a gynhaliwyd gan y Cyngor Sir a hyrwyddwr y prosiect18 

wedi dangos bod digon o gapasiti ar brif reilffordd Gogledd Cymru i gludo deunyddiau adeiladu 

swmpus i Ynys Môn ac mor bell â Chaergybi ac, yn benodol i safle blaenorol Alwminiwm Môn. 

Nid oes digon o gapasiti ym Mhorthladd Caergybi ar hyn o bryd i ddadlwytho deunyddiau o’r 

fath oherwydd yr anghenion gweithredol presennol a’r arwynebedd cyfyngedig sydd ar gael i 

storio deunyddiau. Nid yw cyfleusterau presennol y porthladd yn ddelfrydol ychwaith ar gyfer 

trafod Llwythi Anwahanadwy Anghyffredin ond mae cyfleoedd ar gael i wella’r seilwaith 

presennol er mwyn gwneud y defnydd mwyaf posibl o’r porthladd i fewnforio nwyddau 

adeiladu. Hefyd, byddai'n rhaid i unrhyw ddull sy’n ymwneud â symud deunyddiau dros y môr 

ystyried pwysigrwydd llwybr Môr Iwerddon a symudiadau cysylltiedig gan gerbydau ar y ffordd 

ar draws Ynys Môn, sy'n elfen hanfodol o seilwaith logisteg/twristiaeth Ynys Môn. 

4.6.9 Mae cyfyngiadau yn seilwaith presennol y rheilffyrdd a’r porthladd gan y bydd yn rhaid 

trosglwyddo deunyddiau/Llwythi Anwahanadwy Anghyffredin i ffyrdd i’w danfon ymlaen i’r prif 

safle ar hyd yr A5025 os na cheir gwelliannau ac ychwanegiadau sylweddol i’r seilwaith 

presennol. 

4.6.10 Cydnabyddir y gellid lliniaru effaith cludo nwyddau a deunyddiau ar hyd y seilwaith ffyrdd 

presennol yn sylweddol drwy osod Cyfleuster Dadlwytho Morol (MOLF) ar safle Wylfa 

Newydd. Gan hynny, mae'r Cyngor Sir yn cefnogi mewn egwyddor cynnig hyrwyddwr y 

prosiect i gynnwys adeiladu MOLF pwrpasol ym Mhorth-y-pistyll fel rhan o brif ddatblygiad 

safle Wylfa Newydd, cyhyd â bod yr effeithiau ar yr amgylchedd yn cael eu hasesu’n llawn. 

 

  

18 Gweler Halcrow (2010) The Heavy Route and MOLF Strategy Study, Mai 2010 a’i adolygiad ar ran y Cyngor Sir gan MDS Transmodal 

(2014) Review of Heavy Route and MOLF Strategy Study Commissioned by Horizon Nuclear Power.
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Mae amcangyfrifon cyfredol hyrwyddwr y prosiect a nodir yn Nhrydydd Cam yr Ymgynghoriad 

Cyn Ymgeisio (PAC3) yn awgrymu y byddai tua 60% i 80% o'r holl ddeunyddiau adeiladu (yn 

ôl pwysau), gan gynnwys o leiaf 80% o ddeunyddiau concrit a mwyafrif helaeth y Llwythi 

Annormal Anhyblyg, yn cael eu cludo drwy'r MOLF. Byddai hyn yn ategu gostyngiad sylweddol 

yn nifer tebygol y teithiau HGV i safle Wylfa ac oddi yno ar hyd yr A55 ac A5025, a bydd y 

Cyngor Sir  yn gofyn i hyrwyddwr y prosiect ddarparu cynllun gweithredu ar gyfer adeiladu a 

gweithredu'r cyfleuster. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda MOLF gweithredol, mae hyrwyddwr y 

prosiect yn asesu y bydd danfon nwyddau i'r prif safle yn golygu defnyddio 40 HGV yr awr (fel 

achos gwaethaf) rhwng 0700 a 1900. Gall hyn arwain at 80 o symudiadau dwy ffordd bob awr 

neu 960 y diwrnod. Mae'r amserlen ar gyfer cyflwyno'r MOLF hefyd yn fater hollbwysig a allai 

effeithio ar symudiadau cerbydau HGV yn dyddiol. Mae'r Cyngor Sir yn awyddus i weld y 

MOLF yn weithredol mor fuan â phosibl yn y cyfnod adeiladu er mwyn osgoi symudiadau 

ffyrdd ychwanegol sy’n deillio o unrhyw oedi posibl. 

4.6.11 Mae’r Cyngor Sir yn disgwyl y bydd y materion cludiant sy’n gysylltiedig â'r camau adeiladu 

gweithredu yn cael eu hasesu’n llawn ar ôl cael disgrifiad dibynadwy o broffil y deunyddiau, 

peiriannau, offer a gweithwyr sydd eu hangen i adeiladu Prosiect Wylfa Newydd er mwyn 

gwneud penderfyniadau effeithiol. Wrth ddatblygu ei strategaeth drafnidiaeth, dylai hyrwyddwr 

y prosiect ystyried yn llawn Bolisïau PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygu a Hygyrchedd a 

PS 9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Cysylltiedig y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, a'r 

egwyddorion arweiniol yn y CCA hwn, sy'n nodi ymagwedd ddewisol y Cyngor Sir tuag at 

gyflwyno mesurau trafnidiaeth gynaliadwy. Dylid rhoi ystyriaeth hefyd i gynigion eraill am 

ddatblygu ar Ynys Môn a chynlluniau a rhaglenni perthnasol; gan gynnwys y Cynllun 

Trafnidiaeth Gogledd Cymru ar y cyd sy'n dod i'r amlwg a Chynllun Rheoli Asedau Priffyrdd y 

Cyngor Sir, y Strategaeth Beicio a’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2008-18. Ar ben hynny, 

ar gyfer ystyried parcio a theithio a chyfleusterau parcio a rhannu, mae meini prawf penodol a 

nodir ym Mholisi PS12 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Wylfa Newydd - Cyfleusterau Parcio 

a Theithio a Pharcio a Rhannu, yn berthnasol. 

EA15  Trafnidiaeth 

Ar sail proffil dibynadwy o’r galw am ddeunyddiau adeiladu, peiriannau ac offer (gan 

gynnwys Llwythi Anwahanadwy Anghyffredin), dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd 

ddiffinio dull logistaidd o gludo i’r prif safle a safleoedd datblygu cysylltiedig sy’n gwneud y 

defnydd mwyaf posibl o foddau trafnidiaeth ar reilffyrdd a dŵr gan hefyd asesu a lliniaru’r 

effeithiau ar yr amgylchedd yn llawn. Dylid rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio moddau 

trafnidiaeth ar reilffyrdd a dŵr yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol a’r angen i leihau 

trafnidiaeth ar ffyrdd. 
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Ymhlith yr atebion trafnidiaeth, dylai hyrwyddwr y prosiect ddarparu Cyfleuster Dadlwytho 

Morol (MOLF) fel modd o gludo mwyafrif y deunyddiau adeiladu (gan gynnwys Llwythi 

Annormal Anhyblyg) i brif safle Wylfa Newydd. Dylai hyrwyddwr y prosiect baratoi Cynllun 

Cyflwyno MOLF ar gyfer cyflwyno'r MOLF a gweithredu yn unol ag ef. Mae angen i’r MOLF 

gael ei adeiladu a bod ar gael cyn dechrau adeiladu'r orsaf bŵer. Dylai hyrwyddwr y prosiect 

gynnig mesurau ar gyfer ymgysylltu â'r Awdurdod Priffyrdd i reoli'r effeithiau cludiant pan na 

fydd y MOLF ar gael neu tan y daw’n weithredol yn ystod y gwaith adeiladu. 

Dylid egluro’r ymagwedd tuag at leihau'r angen am gludiant ar y ffyrdd mewn Cynllun 

Trafnidiaeth manwl sy’n rhoi disgrifiad clir o’r sail resymegol i’r dulliau a ddewiswyd a sut 

gwneir defnydd o’r gwahanol foddau trafnidiaeth. Bydd y Cynllun Trafnidiaeth yn nodi’n glir 

sut cydymffurfir â chynlluniau a strategaethau trafnidiaeth presennol. 

i. Dylai hyrwyddwr y prosiect wneud y defnydd gorau o ddarpariaeth y seilwaith 

presennol a gwella’r ddarpariaeth er mwyn rhoi buddion yn y cyfnod wedi i’r prosiect 

ddod i ben. 

ii. Bydd disgwyl hefyd i hyrwyddwr y prosiect achub ar gyfleoedd i sicrhau buddsoddi 

cydgysylltiedig mewn seilwaith, gan ystyried buddsoddiadau strategol mawr eraill ar 

Ynys Môn. 

iii. Os bydd angen cyflwyno unrhyw gynigion am ddatblygiadau trafnidiaeth mawr ar 

gyfer adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd, dylent gael eu hasesu gan 

ddefnyddio methodoleg NATA/WelTAG. 

iv. Dylai cynigion gael eu dylunio a'u hadeiladu’n gynaliadwy a cheisio gwarchod 

amgylchedd adeiledig a naturiol yr Ynys, a’i wella lle bo'n bosibl, gan gynnwys drwy 

flaenoriaethu'r defnydd o dir llwyd addas. 

v. Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i gynigion gael eu gweithredu cyn cychwyn ar 

weithgareddau a fyddai’n arwain fel arall at effeithiau negyddol. Mae’n bwysig hefyd 

y bydd cynigion yn rhoi buddion i gymunedau ac economi Ynys Môn ar ôl i’r cyfnod 

adeiladu ddod i ben. 

vi. Os bydd angen defnyddio trafnidiaeth ffyrdd, dylai hyrwyddwr y prosiect asesu 

effeithiau posibl ar y seilwaith priffyrdd (ar eu pen eu hunain ac ar y cyd â chynigion 

eraill) a sicrhau bod gwelliannau i briffyrdd yn cael eu darparu lle bo’n briodol i leihau 

tagfeydd, sicrhau diogelwch a lleihau effeithiau ar yr amgylchedd sy’n gysylltiedig â 

sŵn, ansawdd aer a gwahanu ardaloedd o boptu ffyrdd. 

vii. Bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect baratoi Cynlluniau Teithio Gwyrdd ar gyfer y 

datblygiad yn y prif safle ac ar gyfer datblygiadau cysylltiedig a pherthynol. Dylid 

sicrhau bod cyn lleied â phosibl o deithio o bell mewn car i’r prif safle, a disgwylir y 
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bydd hyrwyddwr y prosiect yn rhoi ystyriaeth fanwl i sut bydd yn hyrwyddo rhannu 

ceir a’r angen am gyfleusterau, a’u lleoliadau, gan gynnwys cyfleusterau Parcio a 

Theithio, Parcio a Rhannu a chyfuno llwythi er mwyn lleihau maint y traffig ffyrdd a 

fydd yn defnyddio rhannau o’r rhwydwaith ffyrdd lle gellir cael tagfeydd a/neu 

effeithiau amgylcheddol. 

viii. Bydd angen Cynllun Rheoli Traffig sy'n nodi sut bydd effeithiau andwyol ar rannau 

allweddol o'r rhwydwaith yn cael eu lliniaru (gan gynnwys, ond nid dim ond, yr A55, 

gan gynnwys Pont Britannia, yr A5 gan gynnwys Porthaethwy, yr A5025 ac unrhyw 

lwybr arall yr effeithir arno yn ôl yr angen) gan ddangos sut bydd unrhyw fan lle ceir 

tagfeydd ac effeithiau trawsffiniol yn cael sylw. 

ix. Drwy baratoi cynlluniau teithio priodol, dylai hyrwyddwr y prosiect ddangos sut 

gwneir y defnydd gorau o ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy i gyrraedd y prif safle, 

safleoedd datblygu cysylltiedig a pherthynol (sy’n unol â PS4 a PS9). Rhai o’r 

mesurau i’w hystyried yw: 

a) Lleoli llety i weithwyr yn strategol er mwyn lleihau’r angen i weithwyr deithio 

mewn ceir preifat; 

b) Hyrwyddo rhannu ceir (ar gyfer gweithwyr yn y cartref a gweithwyr nad ydynt 

yn gweithio gartref) i leihau nifer y cerbydau preifat sy'n ofynnol gan weithwyr 

adeiladu. Rhaid i unrhyw fesur sydd i'w weithredu fod yn realistig ac yn 

gyraeddadwy, a bod tystiolaeth o lwyddiant mewn prosiectau mawr eraill ar 

raddfa debyg; 

c) Cyfyngu ar nifer y mannau parcio ceir ar brif safle Wylfa Newydd; 

d) Hyrwyddo cyfleoedd i gerdded a beicio gan gynnwys camau i ddarparu 

llwybrau newydd i gerddwyr a beicwyr, a gwella’r rhai presennol yn unol â 

strategaethau presennol lle bo’n briodol; 

e) Monitro parcio heb ganiatâd yng nghyffiniau safle Wylfa Newydd a mesurau 

i fynd i'r afael ag unrhyw broblem a nodwyd; 

f) Gwella gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig bysiau a 

rheilffyrdd. 

x. Bydd yn ofynnol i hyrwyddwr y prosiect ddangos cydymffurfiaeth â'r dewis ar gyfer 

cyfleusterau Parcio a Theithio a Pharcio a Rhannu i'w lleoli o fewn neu gerllaw 

aneddiadau â ffiniau datblygu ar hyd coridor yr A5 / A55 fel y nodir ym Mholisi PS12 

y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Bydd gofyn i hyrwyddwr y prosiect hefyd nodi'n 

glir sut bydd gweithwyr adeiladu'n defnyddio unrhyw gyfleuster Parcio a Theithio a 

Pharcio a Rhannu arfaethedig ac yn nodi sut bydd defnyddio bysiau gwennol ar 

gyfer cludo gweithwyr i'r safle o safleoedd llety i weithwyr dros dro yn cael ei annog. 
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xi. Bydd yn ofynnol i hyrwyddwr y prosiect fonitro nifer y symudiadau cerbydau 

masnachol a phreifat sy'n mynd a dod o'r prif safle a'r safleoedd cysylltiedig yn 

rheolaidd. Dylai Cynllun Gweithredu Symudiadau Trafnidiaeth gyda rhestr 

gytunedig o gamau y gall yr Awdurdod Priffyrdd eu gwneud yn ofynnol a’u 

gweithredu pe bai symudiadau traffig yn fwy na'r hyn a ragwelir o fewn y DCO 

a/neu ddogfennaeth y cais cynllunio, gael ei baratoi gan yr ymgeisydd, a dylid 

cytuno arno gyda'r Cyngor Sir. Bydd y Cynllun hwn yn rhan o unrhyw ganiatâd. 

Bydd canlyniadau'r gwaith monitro hwn yn cael eu darparu i'r Cyngor Sir. 

xii. Dylai monitro symudiadau cerbydau sy'n gysylltiedig â’r prosiect estyn i ddefnyddio 

tir sy'n cyffinio'r rhwydwaith priffyrdd fel lleoliadau 'parcio a rhannu' anffurfiol gan 

weithwyr adeiladu. Fel rhan o'r Cynllun Gweithredu Symudiadau Trafnidiaeth, dylai’r 

ymgeisydd nodi mesurau y gallai’r Awdurdod Priffyrdd lleol eu defnyddio i reoli 

gweithgareddau o'r fath os yw o'r farn eu bod yn berygl i ddiogelwch priffyrdd neu 

fel arall yn tynnu oddi ar gymeriad neu amwynder ardal. Dylai mesurau o'r fath 

gynnwys gosod rhwymedigaethau parcio cyfrifol ar y gweithlu a chynnwys hynny yn 

y cod ymddygiad ar gyfer gweithwyr adeiladu. 

 

4.7 Cyfleustodau 

4.7.1 Mae darparu cyfleustodau’n hollbwysig mewn sawl ffordd ar gyfer cyflawni Prosiect Wylfa 

Newydd. Yn gyntaf, mae cyfleustodau (fel y seilwaith cyflenwi dŵr) a fydd yn hanfodol ar gyfer 

adeiladu a rhedeg yr orsaf bŵer niwclear newydd yn ogystal â safleoedd datblygu cysylltiedig 

a pherthynol o bosibl fel rhai ar gyfer llety i weithwyr adeiladu. Yn ail, bydd y swyddi newydd 

a gaiff eu creu a’r mewnlifiad o weithwyr adeiladu a gweithredu, yn creu mwy o alw am 

gyfleustodau gan gynnwys cyflenwad dŵr, trin dŵr gwastraff, trydan, nwy a thelathrebu (gan 

gynnwys signal ffôn symudol a seilwaith TG/band eang) na fydd modd ei ddiwallu, o bosibl, 

drwy’r ddarpariaeth bresennol. Mae’n bwysig nodi y bydd y buddsoddi yn y seilwaith 

cyfleustodau o ganlyniad i Brosiect Wylfa Newydd yn gallu rhoi buddion hefyd i gymunedau 

lleol, yr amgylchedd a’r economi ar Ynys Môn a fydd yn parhau wedi i gyfnod y prosiect ddod 

i ben. 

4.7.2 Mae NPS EN-6 (paragraff 3.15.2) yn ei gwneud yn ofynnol bod ymgeiswyr yn dangos na fydd 

cynigion yn cael effaith niweidiol ar seilwaith pwysig. Mae Polisi Strategol PS2: Seilwaith a 

Chyfraniadau Datblygwyr y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn nodi y dylai seilwaith corfforol 

priodol (gan gynnwys cyfleustodau) fod ar gael yn barod neu bod modd ei ddarparu mewn 

modd amserol lle bo angen hynny ar y datblygiad newydd, tra bod Polisi ISA1: Darparu 
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Seilwaith yn nodi bod yn rhaid i'r seilwaith sy'n ofynnol i ddiwallu angen sy'n uniongyrchol 

gysylltiedig â chynnig gael ei gyllido gan y cynnig os na chaiff ei ddarparu gan gwmni 

gwasanaeth neu seilwaith. Mae modd gofyn am gyfraniadau am amrywiaeth o ddibenion. 

4.7.3 Gan hynny, bydd yn ofynnol i gynigion ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, ac unrhyw ddatblygiad 

cysylltiedig, ddangos na fyddent yn cael effaith andwyol ar y ddarpariaeth cyfleustodau 

presennol ar yr Ynys, ac y bydd y gwaith sy'n ofynnol i wella'r gallu presennol i ddarparu ar 

gyfer y cynigion yn cael ei wneud yn brydlon. 

4.7.4 Bydd angen rhoi ystyriaeth ofalus i gyflenwadau dŵr a’r defnydd ohonynt. Nodir yng Nghynllun 

Rheoli Adnoddau Dŵr (2014) Dŵr Cymru y bydd diffyg rhwng y cyflenwad a’r galw am ddŵr 

ar Ynys Môn yn 2023/24 ond y gallai’r diffyg fod yn fwy a digwydd ynghynt o ganlyniad i 

weithredu’r orsaf bŵer newydd. Mae Astudiaeth o’r Cylch Dŵr19 a baratowyd ar gyfer y CCA 

hyn wedi dangos y bydd y galw ychwanegol yn ystod y cyfnod adeiladu, gan gynnwys y galw 

gan weithwyr adeiladu, o bosibl yn rhoi pwysau mawr ar gyflenwadau dŵr a’i bod yn bosibl y 

bydd angen mesurau ychwanegol i gynyddu’r cyflenwad dŵr ar ben y rheini a nodwyd yn y 

Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr. Yn ogystal â hyn, mae’n bosibl y bydd angen ehangu system 

y rhwydwaith carthffosiaeth mewn rhai mannau a gwella’r seilwaith trin dŵr gwastraff, yn ôl y 

dosbarthiad o weithwyr adeiladu. Gallai’r mater hwn waethygu ymhellach yng Ngogledd Ynys 

Môn gyda'r cynnig o hyd at 4,000 o weithwyr yn byw ar y safle mewn llety dros dro i weithwyr 

wedi ei adeiladu'n bwrpasol. 

4.7.5 Byddai’r datblygu newydd sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd yn gallu cael effaith yn 

syth ar y seilwaith trydanol presennol mewn rhai mannau. Yn benodol, mae’r Cyngor Sir yn 

ymwybodol o gyfyngiadau ar gapasiti yng Nghaergybi, Llangefni, Gaerwen, ardal 

Llanfairpwll/Porthaethwy ac Amlwch. Mae hefyd yn bosibl y bydd angen cysylltu rhai safleoedd 

datblygu â’r brif bibell dosbarthu nwy. 

4.7.6 Byddai’r datblygu newydd sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd yn gallu cael effaith ar 

rwydwaith presennol y seilwaith telathrebu mewn rhai mannau. 

4.7.7 Lle mae hynny’n bosibl, dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall bennu 

cyfleoedd, drwy gysylltu â darparwyr cyfleustodau, ar gyfer unrhyw fuddsoddi mewn seilwaith 

sydd ei angen ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd (er enghraifft, telathrebu, gan gynnwys seilwaith 

TG/band eang) er mwyn dod â buddion parhaol ehangach i gymunedau. 

 

 

19 AMEC (2014) Outline Water Cycle Study.

http://www.dwrcymru.com/cy-GB/Environment/Water-Resources/Water-Resource-Management-Plan.aspx
http://www.dwrcymru.com/cy-GB/Environment/Water-Resources/Water-Resource-Management-Plan.aspx
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EA 16  Darparu 

Dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall ddangos, drwy gysylltu â 

darparwyr gwasanaethau allweddol ac ar sail asesiad dibynadwy o’r cyflenwad a’r galw, na fydd 

effaith niweidiol oherwydd ymyrraeth neu gynnydd yn y galw ar y seilwaith cyfleustodau (cyflenwad 

dŵr (gan gynnwys cyflenwad dŵr preifat), trin dŵr gwastraff, trydan, nwy a thelathrebu, gan 

gynnwys seilwaith TG/band eang) o ganlyniad i adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer neu 

ddatblygiadau cysylltiedig neu berthynol. 

Lle mae angen uwchraddio’r seilwaith cyfleustodau presennol, neu ddarparu seilwaith newydd, i 

ddelio ag effeithiau a nodwyd sy’n gysylltiedig â’r prosiect, dylid cytuno ar hyn gyda’r darparwr 

gwasanaeth perthnasol a’i gyflawni’n amserol er mwyn sicrhau bod y gwaith o uwchraddio neu 

ddarparu yn dilyn ei amserlen ac na fydd effeithiau niweidiol yn y cyfamser ar y ddarpariaeth 

bresennol, ar yr amgylchedd naturiol nac ar wasanaethau ecosystem20. Bydd hyrwyddwr y prosiect 

ac unrhyw ymgeisydd arall yn chwilio am gyfleoedd i fuddsoddi mewn ffordd gydgysylltiedig i 

ddarparu cyfleustodau, gan ystyried buddsoddiadau strategol mawr eraill ar Ynys Môn. 

Bydd angen rhoi ystyriaeth fanwl i’r seilwaith cyflenwi dŵr a thrin dŵr gwastraff ar Ynys Môn a dylai 

hyrwyddwr y prosiect gynnal trafodaethau cynnar â Dŵr Cymru i asesu effeithiau posibl yr orsaf 

bŵer a datblygiadau cysylltiedig ar adnoddau dŵr. 

Bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion sy’n gwella’r ddarpariaeth o gyfleustodau ar Ynys Môn (gan 

gynnwys telathrebu a seilwaith TG/band eang) er budd i’w chymunedau, ei heconomi a’i 

hamgylchedd os ydynt yn gyson â chanllawiau eraill yn y CCA a’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Diffinnir Gwasanaethau Ecosystem gan Defra fel gwasanaethau a ddarperir gan yr amgylchedd naturiol sydd o fudd i bobl. Mae'r 

manteision yn cynnwys: adnoddau sylfaenol er mwyn goroesi, fel dŵr ac aer glân; cyfrannu at iechyd corfforol a meddyliol da, er enghraifft 

drwy allu defnyddio mannau gwyrdd yng nghefn gwlad ac mewn trefi, ac adnoddau genetig ar gyfer meddyginiaethau; gwarchod rhag 

peryglon drwy reoleiddio ein cylch dŵr a’n hinsawdd; cymorth i sicrhau economi gadarn ac iach, drwy ddeunyddiau craidd ar gyfer diwydiant 

ac amaethyddiaeth, neu drwy dwristiaeth a hamdden; a buddion cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol, a lles ac ysbrydoliaeth yn sgil 

ymwneud â natur. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/ecosystems-services.

http://www.gov.uk/ecosystems-services
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4.8 Gwastraff 

Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy 

4.8.1 Mae polisi cynllunio cenedlaethol a lleol a chynlluniau a rhaglenni eraill ar lefel Ewropeaidd, 

genedlaethol, ranbarthol a lleol yn rhoi pwys ar yr angen i sicrhau bod gwastraff yn cael ei 

reoli’n unol â’r hierarchaeth gwastraff ac egwyddor agosrwydd. Yn benodol, dylai Prosiect 

Wylfa Newydd roi cymorth i gyflawni Tuag at Ddyfodol Diwastraff, y strategaeth wastraff 

gyffredinol i Gymru, a’r cynlluniau sector sy’n ei hategu, sydd â’r nod cyffredinol o beidio â 

chynhyrchu gwastraff gweddilliol erbyn 2050. 

4.8.2 Mae angen sicrhau bod cyfleusterau ar waith sydd wedi’u lleoli a’u dylunio’n ddigonol ac yn 

briodol i reoli gwastraff sy’n codi o adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd, gan 

gynnwys unrhyw ddatblygiadau cysylltiedig a pherthynol. Mae Polisi Strategol PS 5: Datblygu 

Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn pennu’r egwyddor drosfwaol o leihau 

gwastraff, tra bod PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu yn gofyn am ddarpariaeth rheoli gwastraff 

briodol ym mhob datblygiad. 

4.8.3 Gellir rhannu’r gwastraff sydd i’w reoli mewn cysylltiad â Phrosiect Wylfa Newydd yn bedwar 

math: trefol (h.y. o gartrefi), masnachol a diwydiannol, adeiladu a dymchwel, a niwclear 

(ymbelydrol). Gan mai ef yw’r Awdurdod Casglu a Gwaredu Gwastraff, mae dyletswydd 

statudol ar y Cyngor Sir i gasglu gwastraff domestig o’r holl anheddau ar Ynys Môn, a bydd 

hyn yn cynnwys y gwastraff domestig sy’n gysylltiedig â gweithlu adeiladu a gweithredu’r 

prosiect. 

4.8.4 O ran gwastraff masnachol a diwydiannol a gwastraff o adeiladu a dymchwel, nid oes 

dyletswydd statudol ar y Cyngor Sir i ddarparu cyfleusterau i ddelio â’r mathau hyn o wastraff: 

cyfrifoldeb y sefydliad sy’n cynhyrchu’r gwastraff yw sicrhau y caiff ei waredu neu ei 

ailddefnyddio/ailgylchu mewn modd priodol a diogel. Mae’n ymddangos bod cystadleuaeth a 

chapasiti da ar gyfer trin a gwaredu gwastraff masnachol (h.y. gwastraff masnachol a 

diwydiannol yn ogystal â gwastraff o adeiladu, dymchwel a chloddio), er ei bod yn debygol y 

bydd angen cyfleusterau y tu allan i Ynys Môn i waredu gwastraff na ellir ei ailgylchu.

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/waste_recycling/zerowaste/?skip=1&lang=cy
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EA17  Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy 

Dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau, drwy gysylltu 

â’r Cyngor Sir, fod egwyddorion rheoli gwastraff cynaliadwy yn cael eu dilyn wrth adeiladu 

a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd. Yn unol â gofynion cenedlaethol, rhaid darparu 

Cynllun Rheoli Gwastraff Safle ar gyfer pob safle er mwyn hyrwyddo rheoli cynaliadwy ar 

wastraff yn unol â’r hierarchaeth gwastraff, a lleihau maint y gwastraff sy’n cael ei gludo yn 

ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu. Dylai’r cynllun hwn fod ar waith cyn dechrau’r 

gwaith adeiladu a dylai fod yn gyson â’r canllawiau ar yr arferion gorau. 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau (drwy gysylltu â’r Cyngor Sir 

a darparwyr gwasanaethau) fod unrhyw seilwaith sydd ei angen i reoli gwastraff yn cael ei 

ddarparu’n amserol ar gyfer adeiladu a gweithredu ar y prif safle a safleoedd datblygu 

cysylltiedig a pherthynol yn unol â Chynllun Rheoli Gwastraff y Safle. Dylid cynnal adolygiad 

optimeiddio casglu i ystyried unrhyw newid yn nosbarthiad y clystyrau poblogaeth a’r 

graddau y mae hyn yn rhoi pwysau ar y systemau casglu a gwaredu gwastraff. Os yw’n 

bosibl, dylid ailddefnyddio deunyddiau gwastraff ar y safle. 

Bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall ddangos na fydd y 

gweithgareddau rheoli gwastraff sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd yn cael effaith 

niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â chynigion eraill, ar yr amgylchedd neu iechyd 

pobl. 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
99  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

Storio Gwastraff Niwclear 

4.8.5 Y dull o waredu gwastraff niwclear sydd wedi’i bennu gan Lywodraeth y DU yw bod gwastraff 

o’r fath i gael ei storio’n ddiogel dros dro yn y cyfnod cyn ei waredu’n ddaearegol. Mae NPS 

EN-6 (paragraff 2.11.3) yn datgan bod y Llywodraeth, ar ôl ystyried gwastraff ymbelydrol, yn 

fodlon y bydd trefniadau effeithiol yn bodoli i reoli a gwaredu’r gwastraff a gynhyrchir o 

orsafoedd pŵer niwclear newydd ac na ddylai’r Arolygiaeth Gynllunio ystyried hyn ymhellach. 

Er hynny, dylid ystyried cynigion ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff (fel cyfleusterau storio 

dros dro) sy’n rhan o ddatblygu gorsaf bŵer niwclear newydd neu’n ddatblygiad cysylltiedig. 

Felly, mae'r Cyngor Sir yn credu ei bod yn hanfodol rhoi arweiniad priodol yn y CCA hyn ar 

gyfer cyfleusterau storio gwastraff dros dro. 

4.8.6 Mae’n debygol y bydd y cynigion ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd yn cynnwys rhai cyfleusterau 

storio dros dro ar gyfer trin a storio gwastraff ymbelydrol. Mewn cysylltiad â hyn, mae Polisi 

Strategol PS9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Cysylltiedig y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

yn nodi y byddai angen i unrhyw gynnig o'r fath ar safle Wylfa Newydd (y tu allan i Orchymyn 

Cydsyniad Datblygu) ddangos bod y buddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn 

gorbwyso unrhyw effaith negyddol. 

4.8.7 Darperir polisi pellach ym Mholisi GWA3: Rheoli Gwastraff Ymbelydrol y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd. Mae'r polisi hwn yn datgan y bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cyfleusterau ar gyfer 

storio / rheoli gwastraff ymbelydrol a gynhyrchir yn Wylfa Newydd, yn amodol ar gyrraedd 

meini prawf penodol. Mae'r meini prawf hyn yn cynnwys gofyniad am gysondeb â 

strategaethau a pholisïau cenedlaethol ar gyfer rheoli gwastraff ymbelydrol, bod asesiadau 

iechyd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn cyfiawnhau'r gwastraff sy'n cael ei drin 

yn y lleoliad arfaethedig a bod y cyfleusterau hynny'n lleihau effeithiau amgylcheddol niweidiol. 

4.8.8 Yn aml, ceir canfyddiadau negyddol yn gysylltiedig â chyfleusterau storio gwastraff niwclear 

ac ansicrwydd ynghylch amserlen ofynnol y storio. Bydd angen i hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd arall ddangos bod manteision cyfleusterau o'r fath yn gorbwyso unrhyw 

effaith negyddol. 

4.8.9 Dylid deall yn glir nad oes unrhyw beth yn y CCA hwn wedi ei fwriadu i fynd i'r afael â 

chwestiwn gwaredu daearegol gwastraff gweithgarwch uwch yn yr hirdymor fel y defnyddir y 

term hwnnw yn NPS EN-6 (paragraff 2.11.2) h.y. tanwydd a ddefnyddiwyd a gwastraff lefel 

canolraddol. Byddai cydsynio â chyfleuster o'r fath yn cael ei drin yn gyfan gwbl ar wahân i 

Brosiect Wylfa Newydd.
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EA 18  Cyfleusterau Storio Gwastraff Niwclear 

Bydd y Cyngor Sir yn ystyried cynigion sy’n ymwneud â storio gwastraff niwclear dros dro 

ar sail eu rhinweddau penodol. Rhaid cael cyfiawnhad llawn drostynt, ac ystyried opsiynau 

eraill rhesymol. Wrth ddatblygu cynigion o’r fath, dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd 

sicrhau bod effeithiau economaidd-gymdeithasol neu amgylcheddol niweidiol a allai godi 

mewn cysylltiad ag adeiladu a rhedeg y cyfleusterau storio gwastraff niwclear fod yn llai na'r 

buddion. Yn benodol, mae’r Cyngor Sir yn mynnu bod hyrwyddwr y prosiect: 

i. yn nodi ac yn asesu effeithiau posibl storio gwastraff niwclear, gan gynnwys 

peryglon radiolegol; 

ii. yn ymgysylltu’n llawn â chymunedau Ynys Môn a rhanddeiliaid allweddol eraill wrth 

ddatblygu cynigion ar gyfer storio gwastraff niwclear; 

iii. yn cymryd mesurau lliniaru a/neu fesurau cydbwyso y cytunir arnynt â’r Cyngor Sir, 

os nodwyd bod posibilrwydd o gael effeithiau niweidiol ar gymunedau lleol, yr 

economi neu’r amgylchedd; 

iv. yn disgrifio mesurau priodol ar gyfer datgomisiynu ac adfer y safle lle mae’r 

cyfleusterau storio gwastraff dros dro, os bydd hyn yn digwydd o fewn cyfnod sy’n 

hysbys pan gyflwynir y cais am DCO; 

v. os nad yw’r cyfnod ar gyfer datgomisiynu yn hysbys, yn ymrwymo (ar adeg 

cyflwyno’r cais) i roi manylion y mesurau ar gyfer datgomisiynu ac adfer y safle ar 

adeg y cytunir arni drwy drafod rhwng y partïon perthnasol. 

 

4.9 Newid yn yr Hinsawdd 

Lliniaru Effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd 

4.9.1 Mae’r newid yn yr hinsawdd yn fater allweddol i’w ystyried wrth lunio polisi, ac mae’n 

dylanwadu fwyfwy ar fframweithiau a thargedau cenedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru21 wedi 

ymrwymo Cymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 3% y flwyddyn, yn ogystal â gostyngiad o 

40% erbyn 2020 (o’i gymharu â gwaelodlin 1990). Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 201622 

yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru sefydlu targedau statudol ar gyfer lleihau allyriadau, gan 

gynnwys lleihau allyriadau 80% o leiaf erbyn 2050, a chyllidebu carbon er mwyn ei chefnogi i 

gyflawni hynny. 

21   Mae hyn wedi’i nodi yn Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned: Cynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru (Llywodraeth Cymru, 

2009). 

22  http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/contents

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/contents
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4.9.2 Gan fod cynhyrchu ynni yn un o brif ffynonellau allyriadau nwyon tŷ gwydr, mae ynni carbon 

isel yn gallu helpu i gyrraedd targedau cenedlaethol ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 

a lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Mae cynhyrchu ynni carbon isel yn cael ei gefnogi 

ym mholisi cynllunio’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys NPS EN-1, sy’n nodi’r pwysigrwydd o 

wneud defnydd helaeth o ynni adnewyddadwy, gallu cynhyrchu niwclear newydd a mesurau i 

ddal a storio carbon, a hefyd ym Mholisi Cynllunio Cymru a Pholisi Strategol PS6: Lliniaru ac 

Addasu i Effeithiau Newid Hinsawdd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

4.9.3 Er bod Llywodraeth y DU yn diffinio pŵer niwclear fel ffynhonnell ynni carbon isel, mae’n bosibl 

y bydd allyriadau sylweddol o nwyon tŷ gwydr yn cael eu cynhyrchu yng nghyfnod adeiladu’r 

datblygiad a fydd yn cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd. Byddai’r mathau o allyriadau o nwyon 

tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â hyn yn cynnwys carbon wedi ei gorffori mewn nwyddau a 

deunyddiau, ac allyriadau o gludo deunyddiau a phersonél yn ôl ac ymlaen i brif safle Wylfa 

Newydd. Gellir helpu i leihau’r allyriadau nwyon tŷ gwydr hyn drwy ddylunio deunyddiau fel eu 

bod yn gynaliadwy a’u hailddefnyddio. Mae NPS EN-1 yn nodi bod cynaliadwyedd yn agwedd 

bwysig ar ddatblygiadau ac y dylent “ddefnyddio adnoddau naturiol a’r ynni ar gyfer eu 

hadeiladu a’u rhedeg mewn ffordd effeithlon”. Hefyd, oherwydd y carbon sydd wedi’i gorffori 

mewn deunyddiau adeiladu, allyriadau o drafnidiaeth a’r defnydd o ynni ar gyfer adeiladu a 

dymchwel, mae adeiladweithiau parhaol, yn hytrach na rhai dros dro, yn cael eu hystyried yn 

fwy cynaliadwy. 

4.9.4 Mae’r ddogfen ar asesu gallu ynni adnewyddadwy a gyhoeddwyd gan Uned Polisi Cynllunio 

ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn (2016) yn nodi bod cyfleoedd mawr i gynhyrchu mwy o ynni 

adnewyddadwy ar Ynys Môn, ac mai pŵer y llanw sydd â’r potensial mwyaf. Mae ynni gwynt 

ar y tir (gan gynnwys ynni gwynt ar raddfa micro) a microgynhyrchu (systemau solar 

ffotofoltaidd a solar thermol ac ati) yn cael eu hystyried yn economaidd hyfyw hefyd. Yn 

ogystal, mae gwaith nodi ardaloedd cyfle sy'n addas ar gyfer datblygu ffermydd solar wedi 

cael ei wneud yn yrAsesiad o Botensial ar gyfer Ffermydd Solar PV yng Ngwynedd ac Ynys 

Môn (2016). Wrth fyfyrio ar ganfyddiadau’r asesiadau hyn, mae’n debygol y bydd cyfle i 

gynnwys dulliau cynhyrchu ynni adnewyddadwy ym Mhrosiect Wylfa Newydd, ar y prif safle 

a/neu mewn datblygiadau cysylltiedig neu berthynol. 

4.9.5 Bydd cyfleoedd pwysig pellach i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd drwy Brosiect Wylfa 

Newydd gan gynnwys cyfleoedd i hyrwyddo teithio carbon isel (er enghraifft, lleihau’r defnydd 

o gerbydau a defnyddio cerbydau ecogyfeillgar) a hybu effeithlonrwydd ynni a lleihau’r galw 

am ynni. Mae lle pwysig i bob un o’r rhain wrth liniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a 

chyrraedd targedau. 

 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-r-Archwiliad/DA020b.PDF
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-r-Archwiliad/DA020b.PDF
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-r-Archwiliad/DA020b.PDF
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EA 19   Lliniaru Effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd 

Dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall geisio lleihau cyfraniad 

unrhyw ddatblygiad at y newid yn yr hinsawdd yn unol â Pholisi PS6 y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd; gan gynnwys drwy baratoi a gweithredu Cynllun Rheoli Carbon. 

Dylid cynnwys mesurau mewn cynigion i hybu dylunio ac adeiladu cynaliadwy gan gynnwys: 

i. Ailddefnyddio adeiladau a deunyddiau, gan gynnwys ar gyfer yr ymgeisydd, gan 

gynnwys rhai yn yr orsaf pŵer niwclear Magnox bresennol; 

ii. Defnyddio deunyddiau adeiladu o ffynonellau cynaliadwy sy’n cynnwys llai o garbon; 

iii. Defnyddio deunyddiau lleol a rhanbarthol i leihau’r angen i deithio; 

iv. Mwyhau'r defnydd o gyfleusterau Parcio a Theithio a Pharcio a Rhannu a chyfuno 

llwythi i leihau symudiadau cerbydau; 

v. Cynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni yng nghynllun a dyluniad adeiladau newydd; 

vi. Adnewyddu adeiladau presennol i’w gwneud yn fwy ynni-effeithlon os yw’n briodol; 

vii. Cyfleusterau sydd o gymorth i ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff; 

viii. Defnyddio cynhyrchion a dyluniadau sy’n effeithlon o ran dŵr. 

Er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â defnyddio ynni, dylid cynnwys 

darpariaeth mewn cynigion ar gyfer ynni adnewyddadwy ar y safle os bydd hyn yn 

economaidd hyfyw (neu, os na fydd yn hyfyw, gofynnir am gyfraniadau i leihau allyriadau y 

tu allan i’r safle). 

Dylid cynnwys mesurau mewn cynigion i hybu teithio cynaliadwy er mwyn lleihau allyriadau 

nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â theithio (gweler EA15). 

Gofynnir bod pob cais cynllunio ar gyfer datblygiad perthnasol yn dangos sut bydd y 

datblygiad arfaethedig yn cyflawni’r Cynllun Rheoli Carbon. 

 

Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd 

4.9.6 Mae Prosiect Wylfa Newydd hefyd yn wynebu bygythiadau oherwydd y newid yn yr hinsawdd, 

yn enwedig drwy berygl o lifogydd a difrod i seilwaith am fod lefelau’r môr yn codi, newid yn yr 

arfordir, cynnydd mewn tymheredd a newid mewn patrymau glawiad. Mae ochr ogleddol yr 

Ynys, lle mae’r prif safle arfaethedig, wedi ei nodi fel un sydd ag ychydig o berygl llifogydd o’i 

gymharu â rhannau eraill o’r arfordir. Ceir amddiffynfeydd rhag llifogydd ar y glannau 

gorllewinol ac mae’r prif berygl o lifogydd ar yr arfordir yn yr ardal leol yn deillio o donnau sy’n 

gorlifo’r amddiffynfeydd. Mae NPS EN-6 Cyfrol II yn cynnwys cyngor gan Asiantaeth yr 

Amgylchedd ar berygl o lifogydd ar safle Wylfa sy’n nodi ‘y gellir ei ddiogelu rhag y perygl o 

lifogydd drwy gydol ei oes weithredol’ am ei fod ar ben clogwyn. Mae Cynllun Rheoli Traethlin 

http://www.westofwalessmp.org/content.asp?nav=23&parent_directory_id=10&id=8&language=CYM&pagetype=&keyword=
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Gorllewin Cymru 2 (2012), a gyhoeddwyd yn fwy diweddar, yn nodi y bydd y perygl o orlifo’r 

amddiffynfeydd llifogydd presennol yn cynyddu wrth i lefel y môr godi. Mae’r Cynllun yn 

argymell monitro’r amddiffynfeydd presennol yn y dyfodol, ond yn nodi bod yr amddiffynfeydd 

yn annhebygol o fethu yn ystod cyfnod 100 mlynedd. Nodir yng Nghynllun Rheoli Perygl 

Llifogydd  Gorllewin Cymru (2015) bod y perygl cyfredol o lifogydd ar draws yr Ynys yn 

gymharol isel. 

4.9.7 Er bod y perygl o lifogydd ar y prif safle yn cael ei ystyried yn fach, mae’r CRhLlD yn nodi bod 

llifogydd yn digwydd ar afonydd mewn rhai mannau ledled Ynys Môn ar hyn o bryd, a bod 

llifogydd difrifol dan effaith y llanw mewn rhai ardaloedd. Yn ogystal â hyn, mae tystiolaeth o 

lifogydd dŵr wyneb a llifogydd o garthffosydd ar Ynys Môn. Mae tua 1,000-2,500 o adeiladau 

ar Ynys Môn lle nodwyd bod tebygolrwydd ‘sylweddol’ o lifogydd (sef tebygolrwydd o fwy nag 

1 mewn 75 (1.3%) o gael llifogydd mewn un flwyddyn), a rhagwelir y bydd y tebygolrwydd yn 

cynyddu yn ystod y ganrif nesaf oherwydd effeithiau’r newid yn yr hinsawdd (os na chymerir 

camau ataliol). 

4.9.8 Yn unol ag NPS EN-6, rhaid i brif safle Wylfa Newydd fod yn un sy’n gwrthsefyll effeithiau’r 

newid yn yr hinsawdd. Mae addasu i’r newid yn yr hinsawdd yn ystyriaeth allweddol hefyd ar 

gyfer datblygiadau perthnasol. Mae Polisi Cynllunio Cymru,  TAN15: Datblygu a Pherygl o 

Lifogydd a’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ceisio lleoli datblygiadau oddi wrth ardaloedd 

lle mae perygl o lifogydd a sicrhau bod datblygiadau newydd yn gallu gwrthsefyll effeithiau’r 

newid yn yr hinsawdd. 

4.9.9 Yn ogystal â mesurau sy’n ymwneud â lleoliad a chynllunio a dylunio ar safleoedd, rhagwelir 

y bydd cyfleoedd i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gyfrannu at gynigion ar 

gyfer seilwaith atal llifogydd, un ai ar brif safle GNN Wylfa neu mewn mannau eraill ar Ynys 

Môn. Gall hyn gynnwys monitro a’r posibilrwydd o godi amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd 

2km o arfordir Gogledd Ynys Môn (fel y nodwyd yng Nghynllun Rheoli Traethlin 2); camau i 

atal llifogydd mewn trefi a phentrefi ac ar seilwaith trafnidiaeth; rheoli llifogydd lleol sydd wedi’u 

hachosi gan ddŵr wyneb neu garthffosydd; a/neu gymryd rhan mewn cynlluniau rhybuddio 

rhag llifogydd a allai gael eu sefydlu.

http://www.westofwalessmp.org/content.asp?nav=23&parent_directory_id=10&id=8&language=CYM&pagetype=&keyword=
https://naturalresources.wales/media/675158/final_frmp_-western-wales_cymraeg.pdf
https://naturalresources.wales/media/675158/final_frmp_-western-wales_cymraeg.pdf
https://naturalresources.wales/media/675158/final_frmp_-western-wales_cymraeg.pdf
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/040701tan15cy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/040701tan15cy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/040701tan15cy.pdf
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EA 20   Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd 

Yn unol â Pholisi PS6 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa 

Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall leihau effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar y prif safle, 

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol drwy gynnwys dulliau priodol o ddylunio, cynllunio ac 

adeiladu a fydd yn gwrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, e.e. cynnydd mewn 

tymheredd a thywydd mwy eithafol. Un agwedd ar hyn yw defnyddio Systemau Draenio 

Cynaliadwy i reoli dŵr wyneb a lleihau perygl o lifogydd. 

Er mwyn eu gwneud yn fwy cydnerth, dylid lleoli datblygiadau cysylltiedig a pherthynol lle 

gellid cael difrod, gan gynnwys llety i weithwyr adeiladu, oddi wrth ardaloedd lle mae perygl 

o lifogydd. Lle ceir datblygiadau hanfodol mewn ardaloedd lle mae perygl o lifogydd, dylid 

eu dylunio fel y byddant yn parhau i weithredu os ceir llifogydd a dylid darparu ar gyfer storio 

dŵr llifogydd i gydbwyso hyn. Rhaid cyflwyno cynlluniau ar gyfer rhybuddio rhag llifogydd a 

gwagio safleoedd gyda chynigion o’r fath. 

Bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gyfrannu at wella/adeiladu 

seilwaith a dulliau ar gyfer rheoli perygl llifogydd lle maent yn angenrheidiol i ddiogelu 

cynlluniau’r prosiect rhag effeithiau hirdymor y newid yn yr hinsawdd. Rhaid i gynigion o’r 

fath fod yn gyson hefyd â strategaethau perthnasol eraill ar gyfer lliniaru effeithiau’r newid 

yn yr hinsawdd ac addasu iddynt mewn ardaloedd lle mae perygl o lifogydd, gan gynnwys 

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2, a rhaid eu seilio ar ymgynghori â chyrff 

perthnasol gan gynnwys y Cyngor Sir, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Sefydliad Rheoli Morol. 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
105  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

4.10 Yr Amgylchedd Naturiol 

Bioamrywiaeth, Geoamrywiaeth a Thirwedd 

4.10.1 Mae amgylchedd naturiol cyfoethog ac amrywiol ar y tir, ar yr arfordir ac yn y môr ar Ynys 

Môn. Mae bron y cyfan o arfordir Ynys Môn wedi’i ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol (AHNE) oherwydd amrywiaeth y tirweddau hardd ar yr arfordir, ac mae rhannau 

ohoni wedi’u dynodi’n Arfordir Treftadaeth. Mae rhannau o’r AHNE o fewn prif safle 

arfaethedig Gorsaf Niwclear Newydd Wylfa, ac mae’r Arfordir Treftadaeth yn agos iawn iddo. 

4.10.2 Ceir asedau pwysig ar gyfer bioamrywiaeth a geoamrywiaeth ar Ynys Môn, fel y mae’r nifer 

mawr o safleoedd â dynodiad Ewropeaidd a chenedlaethol yn dangos. Caiff safleoedd o 

bwysigrwydd Ewropeaidd eu dynodi er mwyn gwarchod cynefinoedd naturiol a rhywogaethau 

bywyd gwyllt sy’n brin, mewn perygl neu’n agored i niwed yn y Gymuned Ewropeaidd. Yn y 

DU, mae’r rhain yn rhan o rwydwaith ‘Natura 2000’ o safleoedd sydd wedi’u gwarchod o dan 

Gyfarwyddeb Cynefinoedd y CE (1992). Ymhlith y safleoedd Ewropeaidd ar Ynys Môn y mae 

wyth Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), tair Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ac un safle 

Ramsar. Mae’r prif safle arfaethedig wedi’i leoli wrth ymyl dau safle dynodedig Ewropeaidd; 

ACA Bae Cemlyn ac AGA Môr-wenoliaid Ynys Môn. Mae’r AGA Môr-wenoliaid Ynys Môn yn 

cynnwys tair ardal ar wahân sydd o bwysigrwydd i bedair rhywogaeth o wenoliaid y môr sy’n 

bridio. Mae’r Darpar Ardal Cadwraeth Ardal Forol Gogledd Ynys Môn wedi ei nodi fel ardal o 

bwysigrwydd ar gyfer diogelu llamhidydd harbwr sydd hefyd angen ei ystyried. 

4.10.3 Yn ogystal â hyn, mae Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof, cynefin 

gwlyptir corsiog cyfoethog sy’n agored i effeithiau newidiadau mewn maint ac ansawdd dŵr, 

o fewn ffin safle Gorsaf Niwclear Newydd Wylfa. Mae SoDdGA Cae Gwyn yn agos i Safle 

Wylfa Newydd hefyd, ac mae angen ei ystyried. 

4.10.4 Mae Ynys Môn wedi’i dynodi’n geoparc gyda chymeradwyaeth UNESCO, sef GeoMôn. Mae 

Geoparc yn diriogaeth sydd â threftadaeth ddaearegol o bwysigrwydd Ewropeaidd a 

strategaeth datblygu cynaliadwy sy’n cynnwys strwythur rheoli cadarn. Nod y dynodiad yw 

gwarchod geoamrywiaeth, hyrwyddo treftadaeth ddaearegol ymysg y cyhoedd a hybu 

datblygu economaidd cynaliadwy mewn Geoparciau, yn bennaf drwy ddatblygu twristiaeth 

ddaearegol. 

4.10.5 Mae Ffigur 4.2 yn dangos safleoedd â dynodiad Ewropeaidd neu genedlaethol ar Ynys Môn.
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Ffigur 4.2 Safleoedd â Dynodiad Ewropeaidd neu Genedlaethol ar Ynys Môn 

 

4.10.6 Mae polisi cynllunio cenedlaethol a lleol, gan gynnwys Polisi Strategol PS19 Cadw, a lle bo’n 

briodol, gwella’r Amgylchedd Naturiol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, yn ogystal â 

chynlluniau a rhaglenni eraill ar lefel Ewropeaidd, genedlaethol a lleol, yn rhoi pwyslais ar 

sefydlu’r egwyddor o warchod yr amgylchedd naturiol. Ceir cydnabyddiaeth glir hefyd o’r 

gydberthynas rhwng gwarchod a gwella’r amgylchedd a materion allweddol eraill fel y newid 

yn yr hinsawdd, iechyd, hamdden, twristiaeth a datblygu economaidd. Adlewyrchir hyn yn 

Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 sy'n nodi'r mesurau i'w gweithredu i reoli adnoddau 

naturiol mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer 

dyletswydd bioamrywiaeth newydd sy'n gwella gofynion cyfredol Deddf yr Amgylchedd 

Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (Deddf NERC) ac yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau 

cyhoeddus i adrodd ar y camau y maent wedi eu cymryd i wella bioamrywiaeth a hybu 

cydnerthedd ecosystemau. 

4.10.7 Mae’r amgylchedd naturiol yn ystyriaeth allweddol ar gyfer yr orsaf bŵer yn Wylfa a 

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol. Gall Prosiect Wylfa Newydd effeithio ar amodau 

amgylcheddol ar Ynys Môn a bod yn agored i effeithiau o’r amgylchedd, ar ei ben ei hun neu 

ar y cyd â chynigion eraill am ddatblygiadau mawr, gan gynnwys seilwaith trosglwyddo trydan 
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er enghraifft. Bydd y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau y bydd unrhyw effeithiau niweidiol posibl ar 

amgylchedd naturiol Ynys Môn yn cael eu hatal neu, os nad yw hyn yn bosibl, eu lliniaru neu 

eu cydbwyso. Mae’r Cyngor Sir yn disgwyl hefyd y bydd hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 

ymgeisydd arall yn chwilio am gyfleoedd i wella cynefinoedd, bioamrywiaeth a thirweddau ar 

Ynys Môn yn unol â’r camau gweithredu mewn cynlluniau a rhaglenni perthnasol eraill gan 

gynnwys ‘Gweithio Dros Gyfoeth Byd Natur: Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Ynys 

Môn’, ‘Cynllun Gweithredu Arfordirol Môn-Menai’ (2008) a ‘Chynllun RheoliAHNE Ynys Môn’ 

(2015) er mwyn sicrhau dull integredig o reoli amgylchedd naturiol Môn. 

EA 21  Gwarchod a Gwella’r Amgylchedd Naturiol 

Dylai hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall geisio sicrhau bod 

amgylchedd naturiol unigryw Ynys Môn yn cael ei warchod a, lle bo hynny’n bosibl, ei wella. 

Yn benodol, mae’r Cyngor Sir yn mynnu y bydd hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall yn dangos na fydd y cynnig, ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynigion eraill fel seilwaith 

trosglwyddo trydan, yn cael effeithiau niweidiol annerbyniol ar y canlynol: 

i. Cyfanrwydd safleoedd Natura 2000, fel ACA Bae Cemlyn ac AGA Môr-wenoliaid 

Ynys Môn; 

ii. Cyflwr Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig; 

iii. Rhywogaethau sydd wedi’u warchod gan ddeddfwriaeth Ewropeaidd a/neu 

genedlaethol; 

iv. Cynefinoedd a rhywogaethau allweddol, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u henwi yng 

Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Ynys Môn; 

v. Swyddogaeth ecolegol safleoedd cadwraeth natur a’u cysylltiad â’r dirwedd 

ehangach; 

vi. Safleoedd Daearegol a Geomorffaidd Pwysig Rhanbarthol a statws Geoparc 

rhannau o Ynys Môn; 

vii. Tirweddau pwysig gan gynnwys Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac Arfordir 

Treftadaeth Ynys Môn; 

viii. Cymeriad tirweddau lleol gan gyfeirio at Ardaloedd Tirwedd Arbennig ac Ardaloedd 

Cymeriad Tirwedd; 

ix. Safleoedd o Bwysigrwydd Lleol neu Ranbarthol (yn unol â Pholisi AMG6 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd) 

x. Morwedd gan gyfeirio at Ardaloedd Cymeriad Morwedd; 

xi. Llwybr Arfordir Cymru. 

http://www.ynysmon.gov.uk/busnes/adfywio-a-buddsoddi/cynyddu-budd-economaidd-arfordir-mn-menaicynllun-gweithredu?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/cefn-gwlad/ardaloedd-o-harddwch-naturiol-eithriadol-ahne/cynllun-rheoli-ahne-ynys-mn/cynllun-rheoli-ahne-ynys-mn-2009-2014/
http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/cefn-gwlad/ardaloedd-o-harddwch-naturiol-eithriadol-ahne/cynllun-rheoli-ahne-ynys-mn/cynllun-rheoli-ahne-ynys-mn-2009-2014/
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Lle na ellir atal effeithiau niweidiol, bydd angen rhoi mesurau priodol ar waith i’w lliniaru 

a/neu eu cydbwyso. Rhaid i’r mesurau hyn fod yn gyson â chanllawiau a chamau gweithredu 

sydd mewn cynlluniau a rhaglenni presennol perthnasol, a rhai sy’n cael eu datblygu, a dylid 

cytuno arnynt â’r Cyngor Sir, Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill fel y bo’n briodol. Dyma 

rai o’r mesurau posibl ar gyfer lliniaru a chydbwyso: 

xii. Lleihau ymyrraeth yng nghyfnodau adeiladu a gweithredu prif safle Wylfa Newydd, 

a datblygiadau cysylltiedig a pherthynol, a fydd yn cynnwys yr arferion gorau; 

xiii. Defnyddio’r arwynebedd lleiaf posibl o dir ar gyfer adeiladu; 

xiv. Gwneud y defnydd mwyaf posibl o dir sydd wedi’i ddatblygu o’r blaen a cholli’r lleiaf 

posibl o’r tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas; 

xv. Adfer tir sydd wedi’i halogi; 

xvi. Mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel; 

xvii. Sicrhau bod llai o sylweddau a all achosi llygredd yn cael eu gollwng i’r awyr, i ddŵr 

neu ar dir, gan gynnwys drwy fabwysiadu Cynlluniau Rheoli Amgylcheddol; 

xviii. Adfer cynefinoedd ar ôl cwblhau gwaith adeiladu; 

xix. Creu neu wella cynefinoedd, neu fesurau cadwraeth eraill, y tu mewn neu’r tu allan 

i’r safle i wneud iawn am effeithiau gweddilliol neu dros dro Prosiect Wylfa Newydd; 

a  

xx. Chynlluniau tirweddu a darparu mannau gwyrdd. 

Lle bynnag y bo modd, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect chwilio am 

gyfleoedd i wella amgylchedd naturiol a gwasanaethau ecosystemau Ynys Môn gan 

gynnwys camau i ddarparu neu adfer rhwydweithiau neu seilwaith gwyrdd a glas. 
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Yr Amgylchedd Dŵr 

4.10.8 Nodwyd yn niweddariad Cyfoeth Naturiol Cymru i'r Cynllun Rheoli Basnau Afonydd ar gyfer 

Dalgylch Basnau Afonydd Gorllewin Cymru 2015-21 (2015) bod 6% o ddyfroedd wyneb o fewn 

dalgylch rheoli Ynys Môn ar y statws dosbarthiad uchel yn gyffredinol, gyda 37% ar y statws 

da a 57% ar statws cymedrol yn gyffredinol. Er nad oes dyfroedd sydd â statws gwael neu 

ddrwg yn gyffredinol, mae nifer o rannau o afonydd lle mae angen gwella ansawdd y dŵr yn 

sylweddol. Heriau allweddol i ansawdd dŵr wyneb, gan gynnwys: llygredd gwasgaredig o 

weithgareddau amaethyddol; llygredd gwasgaredig o gloddfeydd hanesyddol; addasu 

cronfeydd dŵr yn ffisegol; llygredd yn y tarddle o waith trin carthion y diwydiant dŵr; ac 

asideiddio. Ochr yn ochr â hyn, mae safon gyffredinol y dŵr ymdrochi o gwmpas arfordir Ynys 

Môn yn rhagorol. Dangosodd monitro ansawdd dyfroedd ymdrochi dynodedig yn 2016 fod gan 

92% o draethau Ynys Môn a gafodd eu monitro ansawdd dŵr 'rhagorol'. Dim ond un traeth 

(Cemaes) a gafodd asesiad ansawdd dŵr 'gwael'.23 

4.10.9 Mae Llywodraeth Cymru wedi diffinio polisi ar Reolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol sy’n 

cymell yr holl sefydliadau sydd â buddiant ym morlin Cymru i gydweithio i ffurfio polisïau a 

chynlluniau a fydd yn arwain at greu cymunedau bywiog, cynaliadwy ac economaidd 

lwyddiannus o gwmpas morlin Cymru. Ceir gwybodaeth allweddol ar gyfer y broses gynllunio 

statudol mewn Cynlluniau Rheoli Traethlin. Mae'r Cynllun Morol Cenedlaethol ar gyfer Cymru 

sy'n datblygu hefyd yn ceisio atgyfnerthu ymagwedd integredig ar sail tystiolaeth a than 

arweiniad cynlluniau tuag at ddatblygu a defnyddio ardal morol Cymru'n gynaliadwy, gan 

atgyfnerthu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu Wylfa Newydd. Mae Polisi AMG 4: 

Amddiffyn yr Arfordir y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn pennu nifer o feini prawf y gellir eu 

defnyddio i asesu cynigion ar gyfer datblygu ar hyd yr arfordir; gan gydnabod bod yr arfordir 

yn adnodd unigryw a phwysig i'r Ynys yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd, 

tra bod Polisi Strategol PS 5: Datblygu Cynaliadwy yn pennu’r egwyddor polisi trosfwaol i 

leihau effeithiau ar ansawdd dŵr. 

4.10.10 Gall Prosiect Wylfa Newydd effeithio ar ansawdd y dŵr yn afonydd ac ar arfordir Ynys Môn ac 

ar ei chynefinoedd a’i geomorffoleg yn ystod y cyfnod adeiladu (er enghraifft, o ganlyniad i 

ddŵr ffo o safleoedd adeiladu neu gynnydd mewn dŵr gwastraff mewn cysylltiad â mewnlifiad 

o weithwyr adeiladu) a’r cyfnod gweithredu (er enghraifft, o ganlyniad i ollwng dŵr oeri i’r môr). 

Bydd y prosiect yn creu mwy o alw hefyd am gyflenwadau dŵr  (a gydnabyddir fel her yn y 

Cynllun Rheoli Basnau Afonydd) a gall hyn effeithio ar ansawdd dŵr, yn enwedig o ystyried y 

rhagolygon am ddiffyg rhwng y galw am ddŵr a’r cyflenwad yn yr ardal yn y dyfodol. 

 

23 Data Cyfoeth Naturiol Cymru. Ar gael yn http://environment.data.gov.uk/wales/bathing-waters/profiles/?lang=cy

http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/125095.aspx
http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/125095.aspx
http://environment.data.gov.uk/wales/bathing-waters/profiles/
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Gan hynny, dylai hyrwyddwr y prosiect ddangos na fydd y gwaith o adeiladu a gweithredu’r 

orsaf bŵer a datblygiadau cysylltiedig a pherthynol yn cael effaith niweidiol ar ansawdd dŵr, 

drwy weithio mewn partneriaeth â’r cyrff sy’n gysylltiedig â rheoli adnoddau dŵr a chymunedau 

arfordirol. 

EA 22   Gwarchod yr Amgylchedd Dŵr 

Disgwylir i hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall ddangos na fydd 

y gwaith o adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer a datblygiadau cysylltiedig a pherthynol, ar 

eu pennau eu hunain neu ar y cyd â chynigion eraill, yn cael effaith niweidiol ar ansawdd 

dŵr, cynefinoedd neu nodweddion arfordirol, cynefinoedd glannau afon a rhywogaethau 

dŵr (gan gynnwys poblogaethau o bysgod mudol), na defnyddwyr masnachol a hamdden. 

Lle nodir bod posibilrwydd o effeithiau niweidiol ac nad oes modd eu hosgoi, dylid rhoi 

mesurau ar waith i liniaru’r effeithiau hyn. Rhai mesurau posibl yw: 

i. Rheoli dŵr wyneb ffo o safleoedd adeiladu a diogelu’r amgylchedd sy’n ei dderbyn, 

gan gynnwys llwybrau ar gyfer dŵr/dŵr budr drwy gynnwys Systemau Draenio 

Cynaliadwy wrth ddylunio datblygiadau newydd; 

ii. Mabwysiadu’r Technegau Gorau Sydd ar Gael i ddelio ag effeithiau sy’n gysylltiedig 

â gollwng sylweddau fel dŵr oeri o’r orsaf bŵer niwclear; 

iii. Gweithredu Cynlluniau Rheoli Amgylcheddol; 

iv. Rhoi mesurau effeithlonrwydd dŵr ar waith i leihau’r galw am ddŵr sy’n codi o 

ddatblygiadau newydd;  

v. Mabwysiadu canllawiau arfer gorau i helpu i sicrhau cyfanrwydd nodweddion 

geomorffolegol neu hydrolegol ddibynnol dynodedig; a 

vi. Sicrhau bod cyflenwad dŵr a seilwaith dŵr gwastraff priodol ar gael i ateb y galw 

sy’n codi wrth adeiladu a gweithredu'r prif safle a datblygiadau cysylltiedig a 

pherthynol, yn unol ag EA15. 

Lle bo’n berthnasol, dylai cynigion hyrwyddo’r camau gweithredu sydd yng Nghynllun Rheoli 

Basnau Afonydd Gorllewin Cymru (2015) gan gynnwys y rhai yng Nghrynodeb Dalgylch 

Rheoli Ynys Môn, a rhoi ystyriaeth lawn i newid yn yr arfordir a pholisïau Cynllun Rheoli 

Traethlin Gorllewin Cymru (2012) (yn unol ag EA20). Disgwylir hefyd y bydd yr ymgeisydd 

yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a chymunedau 

arfordirol fel y bo’n briodol i hyrwyddo amcanion y Strategaeth Rheolaeth Integredig ar 

Barthau Arfordirol Cymru (2007) a’r Cynllun Morol Cenedlaethol sy’n datblygu. 
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4.11 Yr Amgylchedd Hanesyddol 

4.11.1 Mae treftadaeth gyfoethog gan Ynys Môn sy’n cynnwys amrywiaeth o asedau a safleoedd 

sydd wedi’u dynodi oherwydd eu gwerth treftadaeth ddiwylliannol. Mae’r rhain yn cyfrannu’n 

helaeth at gymeriad cyffredinol y dirwedd ddiwylliannol ac yn bwysig o ran eu diddordeb i 

ymwelwyr a’r refeniw sy’n deillio o hynny. Mae Ffigur 4.3 yn dangos yr asedau treftadaeth 

ddiwylliannol sydd wedi’u dynodi ar Ynys Môn. Ymhlith yr asedau sydd wedi’u dynodi yn ardal 

y prif safle y mae Gerddi Cestyll sydd wedi’u cofrestru ac sydd yn union i’r gorllewin o ffin y 

safle; meini hirion o’r Oes Efydd sy’n Heneb Restredig sydd 1km i’r de; tri adeilad rhestredig 

Gradd II yng Nghafnan i’r gorllewin o’r safle, ac adeiladau rhestredig o gwmpas Cemaes. 

Ffigur 4.3 Asedau Treftadaeth Ddiwylliannol sydd wedi’u Dynodi ar Ynys Môn 

 

4.11.2 Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn darparu deddfwriaeth newydd i reoli 

newid yn yr amgylchedd hanesyddol, gan ddisodli rhywfaint o fframwaith deddfwriaethol y 

Deyrnas Unedig a nodir yn Neddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archeolegol 1979 a Deddf 

Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Mae'r darpariaethau hyn yn 

cael eu hadlewyrchu ym Mholisi Cynllunio Cymru a TAN 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol, ac 

fe'u hymgorfforir mewn nifer o ganllawiau cenedlaethol i'w paratoi gan Cadw, adran 
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amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae Polisi Strategol PS 20 y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd: Diogelu a Gwella Asedau Treftadaeth Lle bo’n Briodol, yn nodi ymagwedd 

gynllunio strategol y Cyngor Sir at warchod a gwella'r amgylchedd hanesyddol. Mae gan y 

Cyngor Sir ddyletswydd wrth arfer ei swyddogaethau cynllunio i ddiogelu a gwella amgylchedd 

diwylliannol a hanesyddol yr ardal, ac yn unol â pholisi cenedlaethol a'r Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd, bydd y Cyngor Sir felly'n disgwyl i’r ymgeisydd sicrhau bod asedau a ddynodwyd a’r 

rhai na ddynodwyd ar yr Ynys yn cael eu cadw a'u gwella. 

EA23  Gwarchod a Gwella’r Amgylchedd Hanesyddol 

Bydd gofyn i’r ymgeisydd geisio sicrhau bod asedau treftadaeth ddiwylliannol Ynys Môn a’u 

hamgylchoedd (gan gynnwys golygfeydd pwysig i gyfeiriad safleoedd/nodweddion ac oddi 

yno), yn cael eu gwarchod a’u gwella lle bo hynny’n briodol yn unol â PS 20 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. Ymhlith yr asedau hyn y mae: 

 Safleoedd Treftadaeth Byd; 

 Henebion Rhestredig ac olion archeolegol eraill sydd o bwysigrwydd cenedlaethol; 

 Adeiladau Rhestredig; 

 Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig; 

 Ardaloedd Cadwraeth; 

 Meysydd Brwydr Cofrestredig; ac 

 Adeiladau o werth pensaernïol / hanesyddol / diwylliannol nad ydynt wedi’u dynodi 

na’u gwarchod. 

Mae holl asedau diwylliannol Ynys Môn, gan gynnwys y rhai sydd heb eu dynodi ac sydd o 

bwysigrwydd rhanbarthol neu leol, wedi’u cofnodi yn y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol 

rhanbarthol. Oherwydd natur ddynamig adnoddau archeolegol, mae safleoedd newydd yn 

cael eu darganfod o hyd a’u hychwanegu at y cofnod. Dylai’r ymgeisydd asesu’r 

posibilrwydd o ddarganfod safleoedd archeolegol yn yr ardaloedd y mae cynigion ar gyfer 

datblygu yn effeithio arnynt er mwyn llunio Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol, yn unol â 

Pholisi Cynllunio Cymru (Pennod 6) a TAN 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol. 

Mae gardd gofrestredig Cestyll yn agos iawn at y prif safle ac mae angen ystyriaeth benodol 

a manwl. 

Wrth gyflwyno cais am DCO, mae'r Cyngor Sir yn mynnu y bydd y cynigion yn cynnwys 

asesiad o effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol (gan gynnwys effeithiau cronnus), a dylid 

cytuno â’r Cyngor Sir ar gwmpas yr asesiad hwn ymlaen llaw. Dylid cynnal rhaglen o waith 

archeolegol fesul cam i sicrhau ymchwil a chofnodi priodol ar gyfer yr holl olion archeolegol 

y bydd cynigion ar gyfer datblygu yn effeithio arnynt. Dylid darparu’r canfyddiadau o 

ymchwiliadau o’r fath ar gyfer y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol rhanbarthol a’u lledaenu 

i’r gymuned ehangach. Mae'n bosibl y bydd gofyn i geisiadau cynllunio datblygiadau 
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cysylltiedig hefyd gynnwys asesiad o effeithiau ar yr amgylchedd hanesyddol yn dibynnu ar 

leoliad, graddfa a math y datblygiad arfaethedig. 

Dylai’r ymgeisydd chwilio am gyfleoedd, drwy gysylltu â’r Cyngor Sir, Cadw a chyrff 

perthnasol eraill, i wella asedau treftadaeth ddiwylliannol Ynys Môn gan gynnwys camau i 

adnewyddu ac ailddefnyddio adeiladau y nodwyd eu bod mewn perygl mewn ffordd sy’n 

gydnaws â’r adeiladau hynny neu drwy wella mynediad at asedau ar gyfer y cyhoedd. Dylid 

chwilio am gyfleoedd ar gyfer dehongli, cyflwyno gwybodaeth, gwaith maes ac addysg ar 

safleoedd drwy gysylltu ag ysgolion ac amgueddfeydd lleol. 

 

4.12 Hwyluso Datblygu 

Rhwymedigaethau Cynllunio 

4.12.1 Mae Prosiect Wylfa Newydd yn cynnig cyfle heb ei fath i sicrhau buddion hirdymor cynaliadwy 

i wead economaidd-gymdeithasol Ynys Môn a rhanbarth gogledd Cymru. Fodd bynnag, er 

mwyn gwireddu’r holl fuddion o’r buddsoddi hwn, a sicrhau na fydd unrhyw effeithiau niweidiol 

ar amgylchedd a chymunedau unigryw Ynys Môn, rhaid cymryd mesurau priodol i’w lliniaru 

a’u cydbwyso. 

4.12.2 Mae'r Cyngor Sir yn mynnu bod cynllun cynhwysfawr o fesurau economaidd, 

cymunedol/cymdeithasol, amgylcheddol a diogelwch yn cael ei lunio i liniaru a gwneud iawn 

am unrhyw effaith yn sgil Prosiect Wylfa Newydd. Bydd y cynllun hwn yn ystyried anghenion 

busnesau a chymunedau’r Ynys a’r gweithlu a fydd yn dod yno, ynghyd â’i hamgylchedd, ei 

threftadaeth a’i diwylliant. Yn unol â Deddf Cynllunio 2008, NPS EN-1, Polisi Cynllunio Cymru, 

y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a rheoliadau a chanllawiau cysylltiedig, byddai’r mesurau 

hyn yn cael eu cyflawni drwy amodau ar ganiatâd cynllunio, rhwymedigaethau cynllunio, 

rhwymedigaethau ar gyfer cydsyniad datblygu a gofynion y DCO fel y bo’n briodol. 

4.12.3 Gan adlewyrchu'r gofyniad ym Mholisi Strategol PS2: Seilwaith a Chyfraniadau Datblygwyr y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd fod datblygiadau newydd yn sicrhau bod digon o ddarpariaeth 

o seilwaith hanfodol ar gael, neu bod y seilwaith hwnnw'n cael ei ddarparu mewn modd 

amserol i gefnogi datblygiad, yr amrywiaeth o gyfraniadau posibl a nodwyd ym Mholisi ISA1: 

Darparu Seilwaith y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a'r arweiniad a geir yn y CCA hwn, gallai 

mesurau o'r fath gynnwys: 

 Buddsoddi mewn cyfleusterau addysgol a darparwyr a datblygu mentrau cyflogaeth a 

hyfforddiant lleol (gweler EA1 ac EA2); 
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 Mesurau a/neu gyfraniadau i wneud iawn am unrhyw effeithiau niweidiol ar fusnesau sy’n 

bodoli eisoes ar Ynys Môn ac ar fewnfuddsoddi (gweler EA3); 

 Marchnata cyrchfannau, darparu cyllid ar gyfer cyfleusterau twristiaeth, monitro a mesurau 

eraill sydd â’r amcan o atal neu gydbwyso effeithiau niweidiol ar dwristiaeth gan gynnwys 

unrhyw ganfyddiadau negyddol ymysg ymwelwyr o Brosiect Wylfa Newydd (gweler EA5); 

 Cyfraniadau cydgysylltiedig at gyfleusterau, gwasanaethau a seilwaith cymunedol gan 

gynnwys telathrebu a chyfathrebu TG, gofal iechyd a chyfleusterau hamdden i gwrdd ag 

anghenion y prosiect ac anghenion lleol a gwella ansawdd bywyd y cymunedau yr effeithir 

arnynt (gweler EA6, EA8 , EA9a ac EA9b); 

 Darparu adnoddau digonol ar gyfer gwasanaethau brys a mesurau gwrthsefyll i ddelio â’r 

posibilrwydd y bydd mwy o ddigwyddiadau ar safleoedd Prosiect Wylfa Newydd ac ar y 

rhwydwaith trafnidiaeth (gweler EA6 ac EA7); 

 Mesurau lliniaru/cydbwyso i ddelio ag effeithiau niweidiol anfesuradwy a/neu weddilliol ar 

iechyd, llesiant ac amwynder preswyl a darparu gwybodaeth am berygl i iechyd i 

breswylwyr a chymunedau lleol ac i ymwelwyr a busnesau er mwyn ymateb i bryderon 

sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd (gweler EA7); 

 Mesurau penodol i hyrwyddo cydlyniant cymunedol, lleihau troseddu ac anhrefn a 

hyrwyddo diogelwch cymunedol, gan gynnwys darparu gweithgareddau egnïol ar gyfer 

amser hamdden gweithwyr (er enghraifft, chwaraeon a hamdden), rhoi Cynllun Rheoli 

Diogelwch Cymunedol ar waith, Cod Ymddygiad ar gyfer gweithwyr, a chyfraniadau at y 

rhwydwaith teledu cylch cyfyng (gweler EA9a); 

 Mesurau a/neu gyfraniadau i ddelio ag unrhyw effeithiau niweidiol ar gymunedau sy’n 

derbyn datblygiadau ac aneddiadau eraill fel lleoedd i fyw, gweithio a dysgu, gan gynnwys 

gwelliannau ar dir y cyhoedd a chyfraniadau at gyrraedd amcanion ar gyfer adfywio 

strategol (gweler EA9a ac EA9b); 

 Amrywiaeth o fesurau cyfannol a chydgysylltiedig, wedi’u seilio ar Strategaeth Rheoli Llety 

i Weithwyr Adeiladu, i liniaru a chydbwyso effeithiau niweidiol ar y farchnad dai leol a llety 

twristiaeth. Gall hyn gynnwys darparu a chyfrannu at dai (gan gynnwys tai fforddiadwy), 

Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr a Chronfa Tai (gweler EA10a, EA10b, EA11 ac 

EA12); 

 Lliniaru effeithiau andwyol ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant drwy, er enghraifft, ymsefydlu 

iaith a gwersi ar gyfer gweithwyr adeiladu a gweithredol a'u teuluoedd i gynnwys cyllido 

staff addysgu trochi Cymraeg a darparu lleoedd ychwanegol mewn ysgolion a 

meithrinfeydd Cymraeg (gweler EA14) 
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 Darparu a chyfrannu at seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth i ddelio ag effeithiau 

niweidiol ar gyfleusterau trafnidiaeth presennol sy’n deillio o Brosiect Wylfa Newydd ac i 

gynnal a gwella cysylltedd (gweler EA15); 

 Darparu a chyfrannu at seilwaith sy’n hanfodol i gynnal Prosiect Wylfa Newydd, gan 

gynnwys cyflenwadau dŵr, trin dŵr gwastraff, trydan, nwy, telathrebu, TG a chysylltedd 

band eang a rheoli gwastraff (gweler EA16 ac EA17); 

 Mesurau i leihau allyriadau carbon a chreu modd i liniaru ac addasu i effeithiau’r newid yn 

yr hinsawdd (gweler EA19 ac EA20); 

 Diogelu safleoedd sydd o bwysigrwydd rhyngwladol, cenedlaethol a lleol o ran tirwedd, 

ecoleg, daeareg, archeoleg a threftadaeth adeiledig, ynghyd ag amrywiaeth o fesurau sy’n 

cydbwyso, yn lliniaru ac yn gwneud iawn am niwed gweddilliol i’r amgylchedd o ganlyniad 

i Brosiect Wylfa Newydd, gan gynnwys cyfraniadau at adfer neu ddarparu rhwydweithiau 

neu seilwaith gwyrdd / glas (gweler EA21, EA22 ac EA23); 

 Cytundebau lefel gwasanaeth i roi adnoddau ar gyfer gwaith y Cyngor Sir ar reoli, 

gweithredu a monitro amodau, gofynion, rhwymedigaethau a mesurau lliniaru (gweler 

EA26). 

4.12.4 Mae’r Cyngor Sir yn credu y dylai’r rhwymedigaethau cynllunio ar gyfer y Prosiect Wylfa 

Newydd cyfan fod yn rhai sy’n lliniaru ac yn cydbwyso pob agwedd ar yr effeithiau sy’n deillio 

ohono. Bydd y Cyngor Sir yn ceisio cytuno ar symiau ar gyfer Cronfa Cydnerthedd Cymunedol 

i liniaru a/neu wneud iawn am effeithiau’r prosiect nad oes modd mynd i’r afael â hwy fel arall, 

ac i weinyddu Cronfa o’r fath. 

4.12.5 Mae’r Cyngor Sir, yn gwbl ar wahân i’r broses gynllunio, wedi ymrwymo hefyd i sicrhau 

Cyfraniadau Budd Cymunedol i gymunedau a dinasyddion Ynys Môn o’r holl ddatblygiadau 

mawr ym Môn, gan gynnwys Prosiect GNN Wylfa. Pwrpas hyn yw sicrhau bod cymunedau’n 

elwa’n uniongyrchol o’r defnydd o’u hadnoddau lleol a’u bod yn cael eu digolledu am gynnal 

datblygiad o’r fath er budd y wlad. Cydnabyddir gan lawer bod Cyfraniadau Budd Cymunedol 

yn ffordd ddilys o hyrwyddo cynaliadwyedd, ansawdd bywyd a llesiant Ynys Môn a’i 

chymunedau yn y tymor hir. Mae’r Cyngor Sir wedi datblygu Strategaeth Cyfraniadau Budd 

Cymunedol24 i egluro sut gellir defnyddio Cyfraniadau Budd Cymunedol gwirfoddol i fodloni 

anghenion penodol Ynys Môn a’i chymunedau. 

 

 

 

24 Gweler http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s500000684/Cyfraniadau%20Budd%20Cymunedol.pdf?LLL=1

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s500000684/Cyfraniadau%20Budd%20Cymunedol.pdf?LLL=1
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4.12.6 Fel y nodwyd, mae Cyfraniadau Budd Cymunedol yn hollol ar wahân i’r broses gynllunio 

ffurfiol. Nid ydynt yn ffordd o wneud datblygiadau’n dderbyniol yng nghyd-destun cynllunio ac 

nid yw Cyfraniadau Budd Cymunedol yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar gais am 

ganiatâd cynllunio. Gan hynny, ni fydd Cyfraniadau Budd Cymunedol o ran Prosiect Wylfa 

Newydd yn cael eu trafod o gwbl yn yr asesiad o rinweddau cynllunio. 

EA 24 Rhwymedigaethau Cynllunio 

Bydd y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn atal, yn lleihau ac yn 

lliniaru effeithiau niweidiol (a’u cydbwyso os yw’n briodol) yn ystod cyfnodau adeiladu a 

gweithredu’r prif safle a datblygiadau cysylltiedig a pherthynol. 

Bydd y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau bod set gynhwysfawr o fesurau a buddion yn cael eu 

darparu drwy rwymedigaethau, gofynion ac amodau sy’n gyson â’r Datganiadau Polisi 

Cenedlaethol perthnasol, polisi cynllunio cenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, y 

cyngor a’r amcanion sydd yn y CCA hyn a strategaethau a pholisïau eraill sydd wedi’u 

mabwysiadu gan y Cyngor Sir. 

Yn unol â Pholisïau PS2 ac ISA1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, dylai hyrwyddwr 

Prosiect Wylfa Newydd geisio dod i gytundeb â’r Cyngor Sir, cyn cyflwyno’r cais am DCO a 

cheisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau perthnasol, ar y mesurau sydd eu hangen, y gellir 

eu gorfodi drwy gyfraith, i atal, lleihau a chydbwyso niwed yn ystod y cyfnodau adeiladu, 

gweithredu a thrawsnewid ar ddiwedd y prosiect. 

Bydd angen i’r Cyngor Sir ystyried ceisiadau a gyflwynir ar wahân i’r DCO o dan y Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref yng nghyd-destun Prosiect Wylfa Newydd yn ei gyfanrwydd, yn 

hytrach na fel prosiectau unigol, er mwyn asesu’r effeithiau cronnus yn iawn. Bydd 

cynigion a wneir gan hyrwyddwr y prosiect, mesurau lliniaru, gan gynnwys 

rhwymedigaethau Adran 106 mewn cysylltiad â’r rhwymedigaethau hyn, yn cael eu 

hystyried fel rhan o becyn cynhwysfawr o fesurau lliniaru ar gyfer y prosiect cyfan, gan 

gynnwys y prif gydsyniad DCO, a chaiff hyn ei ystyried wrth asesu’r effaith gronnus. Gan 

hynny, bydd y Cyngor Sir yn gofyn am weld pecyn Adran 106 yn ei gyfanrwydd, ar ffurf y 

gwneuthuriad cyffredinol a'r cwantwm, wrth ystyried y ceisiadau hyn. 

Yn unol â’r canllawiau yn y CCA hyn (gweler EA26), bydd y rhwymedigaethau’n cydnabod 

y pwysigrwydd o fonitro parhaus ar effeithiau sy’n deillio o Brosiect Wylfa Newydd. Mae’n 

bosibl y bydd angen addasu mesurau lliniaru a chydbwyso yn ystod cyfnod cyflawni’r 

prosiect er mwyn delio â’r effeithiau hyn a gwneud iawn amdanynt. 

Bydd y mesurau lliniaru neu gydbwyso’n ymwneud ag effeithiau Prosiect Wylfa Newydd, 

pa un a yw’r rheiny’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn wirioneddol neu’n 

ganfyddedig, gan gynnwys y posibilrwydd o effeithiau niweidiol ar fusnesau presennol a 
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mewnfuddsoddi, twristiaeth, y farchnad dai leol, yr amgylchedd, iechyd a llesiant 

cymunedau a’r Gymraeg a’i diwylliant. 

Bydd hefyd yn ofynnol i gyfleusterau gael eu darparu, fel y seilwaith cymunedol sydd ei 

angen ar gyfer cyfnodau adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd, na fyddent yn 

cael eu darparu fel arall. Dylai’r ymgeisydd roi pob ystyriaeth i fentrau, cynlluniau a 

strategaethau presennol ar Ynys Môn ac ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau lleol, y 

Cyngor Sir a sefydliadau eraill fel y bo’n briodol, yn y cyfnod cyn ymgeisio, er mwyn pennu 

mesurau cydbwyso a lliniaru priodol i ddelio ag effeithiau niweidiol o Brosiect Wylfa 

Newydd. 

Rhoddir cefnogaeth i fesurau, prosiectau a gwasanaethau i wella llesiant, ansawdd bywyd 

a chynaliadwyedd y cymunedau yr effeithir arnynt yn y tymor canolig a hir. 

 

Defnyddio Pwerau'r Cyngor 

4.12.7 Mae nifer o bwerau statudol gan y Cyngor Sir y gallai eu harfer i hwyluso’r gwaith o adeiladu, 

cynnal, gweithredu a datgomisiynu Prosiect Wylfa Newydd gan gynnwys y datblygiadau 

cysylltiedig a pherthynol. 

4.12.8 Dylai’r ymgeisydd gysylltu â’r Cyngor Sir pryd y credir ei bod yn briodol i’r Cyngor ddefnyddio 

pŵer statudol i hwyluso’r datblygiad ac y byddai peidio â’i ddefnyddio yn arwain at arafu neu 

fethu â chyflawni Prosiect Wylfa Newydd neu’r amserlen ar gyfer ei weithredu. 

4.12.9 Nid yw’r rhestr isod yn cynnwys yr holl bwerau sydd ar gael a’i phwrpas yw dangos y mathau 

o bwerau y gallai’r Cyngor Sir eu defnyddio i hwyluso prif safle’r Prosiect a datblygiadau 

cysylltiedig. Ymysg y pwerau y mae’r rhai canlynol: 

 Pwerau prynu gorfodol; 

 Pwerau i roi neu ddirymu caniatâd cynllunio neu unrhyw bŵer perthnasol arall o dan y 

system Cynllunio Gwlad a Thref; 

 Pwerau o dan swyddogaethau Priffyrdd y Cyngor; 

 Pwerau cyfatebol sy’n ymwneud ag unrhyw un o’r rhai uchod. 

4.12.10 Mae pwerau prynu gorfodol a phwerau cyfatebol yn arfau pwysig y gall y Cyngor Sir eu 

defnyddio i grynhoi’r tir neu hawliau sydd eu hangen i gyflawni Prosiect Wylfa Newydd. O’u 

defnyddio’n briodol, gallant gyfrannu at adfywio effeithiol ac effeithlon mewn ardaloedd trefol 

a gwledig, at adfywio cymunedol, a hyrwyddo buddiannau economaidd-gymdeithasol y Sir a 

rhanbarth gogledd Cymru’n ehangach. 
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4.12.11 Yn gyffredinol, bydd gorchymyn neu gais cynllunio yn cael ei ystyried yn gyfatebol i 

orchymyn prynu gorfodol os bydd ei wneud neu ei gadarnhau’n arwain at gymryd oddi ar y 

gwrthwynebydd ryw hawl neu fuddiant mewn tir y mae’r statud yn rhoi hawl iddo gael ei 

ddigolledu amdano. 

4.12.12 Disgwylir y bydd unrhyw bŵer statudol y mae’r Cyngor Sir yn ei ddefnyddio’n niwtral o ran 

cost i’r Cyngor. Bydd yn ofynnol bod y parti sy’n gofyn am gefnogaeth yn indemnio’r Cyngor 

rhag unrhyw gostau y bydd y Cyngor yn eu hysgwyddo wrth arfer ei bwerau statudol i helpu i 

hwyluso’r gwaith o ddatblygu’r prosiect a datblygiadau cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys, 

ymysg pethau eraill, digolledu am unrhyw dir a gaffaelir ac unrhyw gostau cyfreithiol neu 

gostau eraill. 

4.12.13 Dim ond os oes cyfiawnhad cyfreithiol clir y bydd y Cyngor Sir yn defnyddio ei bwerau 

statudol, a bydd yn gwneud hynny’n unol ag ystyriaethau polisi lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol er budd y cyhoedd. Bydd yr angen am arfer y pwerau hyn yn cael ei asesu ym 

mhob achos unigol ac ar sail amcanion y CCA hyn ac unrhyw bolisi cenedlaethol, 

rhanbarthol a lleol arall sy’n berthnasol. Mater i’r Cyngor Sir yn unig fydd ei benderfyniad i 

arfer pwerau o’r fath a bydd yn cymryd y mesurau diogelu cyfreithiol arferol wrth wneud 

hynny. 

4.12.14 Os bydd y Cyngor Sir yn penderfynu defnyddio ei bwerau statudol, bydd yn gwneud hynny 

mewn ffordd dryloyw, yn unol â safonau’r arferion da cydnabyddedig, gan ymgynghori â 

rhanddeiliaid fel y bo’n briodol. 

EA 25   Defnyddio Pwerau’r Cyngor 

Er mwyn hwyluso’r gwaith o ddatblygu Prosiect Wylfa Newydd, bydd y Cyngor Sir yn 

ystyried defnyddio ei bwerau statudol ar yr amod bod cyfiawnhad dros ddefnyddio pwerau 

o’r fath a bod hynny er budd y cyhoedd. Ymysg y pwerau hynny y mae: 

 Pwerau prynu gorfodol; 

 Pwerau i roi neu ddirymu caniatâd cynllunio neu unrhyw bŵer perthnasol arall o dan 

y system Cynllunio Gwlad a Thref; 

 Pwerau o dan swyddogaethau Priffyrdd y Cyngor; 

 Pwerau cyfatebol sy’n ymwneud ag unrhyw un o’r rhai uchod. 

Os bydd y Cyngor Sir yn defnyddio unrhyw bŵer statudol i hwyluso’r gwaith o ddatblygu’r 

prosiect neu ddatblygiadau cysylltiedig, bydd hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall yn talu’r holl gostau rhesymol sy’n gysylltiedig ag arfer y pŵer statudol hwnnw. 
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4.13 Gweithredu a Monitro 

4.13.1 Oherwydd ei graddfa ac amrywiaeth yr effeithiau posibl, gallai nifer o effeithiau annisgwyl godi 

wrth adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd. Bydd yn bwysig hefyd sicrhau bod unrhyw 

fesurau lliniaru a gwneud iawn a weithredir fel rhan o'r cynigion yn effeithiol, gan ystyried 

newidiadau mewn amodau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn y dyfodol. Yn unol 

â Pholisi PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Wylfa Newydd – Llety Dros Dro mewn 

Arddull Campws ar gyfer Gweithwyr Adeiladu, sy'n ei gwneud yn ofynnol i fonitro'r amrywiaeth 

lawn o effeithiau sy'n deillio o'r prosiect, bydd y Cyngor Sir yn ceisio gweithio gyda hyrwyddwr 

y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall i ddatblygu a gweithredu trefniadau i fonitro Prosiect 

Wylfa Newydd a datblygiadau perthnasol ac i fynd i'r afael ag effeithiau andwyol annisgwyl pe 

bai'r rhain yn codi. Mae gwaith monitro yn debygol o gynnwys y canlynol, ond heb gael ei 

gyfyngu i'r elfennau hyn: 

 Nifer y bobl leol sydd wedi eu hyfforddi ac y datblygwyd eu sgiliau mewn rhaglenni wedi 

eu cyllido a/neu eu cyllido’n rhannol gan hyrwyddwr y prosiect, gan gynnwys y rhai a 

gyflogwyd gan Magnox yn flaenorol (EA1); 

 Cyfran y grym llafur a recriwtiwyd (gartref) ynghyd â chyfran y busnesau lleol a'r cyflenwyr 

a gyflogir ar y prosiect (EA2); 

 Arolygon blynyddol o ganfyddiad ymwelwyr i ddeall niferoedd ymwelwyr, tueddiadau a 

chanfyddiadau'r prosiect ac a yw ymddygiad wedi newid o ganlyniad (EA5); 

 Y lefelau sŵn, ansawdd aer a golau sy'n cael eu profi gan dderbynyddion sensitif i gynnwys 

derbynyddion ecolegol y cytunwyd arnynt, trigolion lleol a'r rhwydwaith llwybrau troed a 

beicio lleol (EA7); 

 Math, nifer a lleoliad yr eiddo a ddefnyddir gan weithwyr adeiladu, prisiau eiddo a rhenti 

cyfartalog o fewn y farchnad dai leol ac adolygiad chwe misol o'r rhaglen ar gyfer adeiladu 

a dymchwel y llety dros dro ar y safle (EA10) fesul cam; 

 Nifer yr eiddo gwag y daethpwyd â nhw'n ôl i ddefnydd (preswyl ac eiddo masnachol yn 

flaenorol) (EA10); 

 Arolwg blynyddol o nifer yr ystafelloedd gwely i fesur ymddygiad ymwelwyr a math a 

lleoliad llety twristiaeth a ddefnyddir (EA12); 

 Adolygiad blynyddol o gyflawni’r mesurau y cytunwyd arnynt rhwng yr ymgeisydd a'r 

Cyngor Sir mewn unrhyw Strategaeth Iaith Gymraeg (EA14); 

 Y cyfaint a'r llwybr a gymerir gan yr holl draffig masnachol a phreifat sy'n gysylltiedig â 

gweithgareddau adeiladu yn y prif safle neu ar safleoedd sy'n gysylltiedig neu sy’n 

berthynol (EA15); a, 
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 Monitro 'parcio'n anghyfreithlon' gan weithwyr adeiladu mewn cilfannau a mannau parcio 

anffurfiol eraill. Newidiadau i gyfansoddiad poblogaethau cynefinoedd/rhywogaethau 

allweddol y cytunir arnynt, neu nodweddion megis y rheini sy’n arwyddocaol o ran 

cadwraeth natur, neu nodwedd gymwys mewn safle dynodedig.   

4.13.2 Mae Adran 7 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cyflwyno'r fframwaith monitro. Datblygwyd 

hyn i ddal tystiolaeth o effeithiolrwydd y cynllun yn dilyn mabwysiadu, ac mae'n cynnwys nifer 

o ddangosyddion sy'n berthnasol i Brosiect Wylfa Newydd. Dylai'r trefniadau ar gyfer monitro 

effeithiau Prosiect Wylfa Newydd adlewyrchu fframwaith monitro'r Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd lle bo'n briodol gwneud hynny. 

EA 26   Gweithredu a Monitro 

Bydd y Cyngor Sir yn cydweithio â hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall i 

ddatblygu trefniadau ar gyfer monitro’r effeithiau o Brosiect Wylfa Newydd a’r canlyniadau i 

fesurau lliniaru/gwneud iawn sy’n gysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys y canlynol: 

 Datblygu sylfaen dystiolaeth gynhwysfawr, gan ddisgrifio’r amodau gwaelodlin a 

ddefnyddir i fonitro a gwerthuso newid; 

 Paratoi fframwaith monitro a fydd yn cynnwys setiau o ddangosyddion allweddol ac, 

os yw’n briodol, targedau wedi’u seilio ar gynlluniau a rhaglenni cenedlaethol a lleol 

presennol, gan gynnwys y rhai sy'n ategu gweithredu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd; 

 Datblygu cynlluniau gweithredu monitro sy'n nodi pwy fydd yn monitro, sut bydd 

hynny'n digwydd, a pha mor aml y bydd yn cael ei gyflawni; 

 Cytundeb ar ffurf, cynnwys ac amlder yr adroddiadau monitro; 

 Sefydlu protocol i ddelio ag effeithiau annisgwyl, e.e. drwy addasu mesurau lliniaru 

a chydbwyso; a 

 Ceisir gwneud cytundebau lefel gwasanaeth i ddarparu adnoddau ar gyfer y rhan y 

bydd y Cyngor Sir yn ei chwarae wrth reoli a gweithredu’r fframwaith monitro yn ôl y 

gofyn, gan ystyried graddfa'r datblygiad. 
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5 Canllawiau ar Leoli 

5.1.1 Bydd yn bwysig mabwysiadu agwedd strategol ar gyfer dull cynllunio a chydsynio Prosiect 

Wylfa Newydd. Dylai'r dull hwn adlewyrchu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a deddfwriaeth, 

polisïau, cynlluniau a rhaglenni eraill Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru, y 

Cyngor Sir a rhanddeiliaid. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y prosiect a'r datblygiadau 

cysylltiedig a pherthynol yn helpu i ddarparu datblygiadau cynaliadwy sy'n cyd-fynd â'r 

dyheadau ehangach ar gyfer twf Ynys Môn, yn integreiddio â'r gymuned, yn gwarchod ac yn 

gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig ac yn cefnogi cyflwyno'r Rhaglen Ynys Ynni. 

5.1.2 Mae Prosiect cyffredinol Wylfa Newydd yn cynnwys gwaith galluogi yn ogystal â phrif waith 

adeiladu’r orsaf bŵer a datblygiadau cysylltiedig oddi ar y safle. Gan hynny, mae'r gwaith 

galluogi cychwynnol hwn, fel gwaith paratoi a chlirio’r safle a gwelliannau ar-lein i'r A5025, i'w 

trin fel man cychwyn, a rhan annatod o, Brosiect Wylfa Newydd. Nid yw'r gwaith galluogi yn 

brosiectau annibynnol ond yn fodd y bydd y prosiect, yn rhannol, yn cael ei gyflwyno. 

Hyrwyddwr y prosiect sy’n ymgymryd â hyn drwy gynnig adfer y safle ar ôl cwblhau'r gwaith 

paratoi a chlirio’r safle pe bai penderfyniad yn cael ei wneud i beidio â bwrw ymlaen â Phrosiect 

Wylfa Newydd. 

5.1.3 O gofio'r uchod, bydd angen i hyrwyddwr y prosiect wneud cais i'r Cyngor Sir o dan Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd) a chaiff ei ystyried gan y Cyngor Sir yng 

nghyd-destun y prosiect yn ei gyfanrwydd (gweler EA 25). Yn yr un modd, bydd lliniaru, gan 

gynnwys rhwymedigaethau Adran 106 yn ymwneud â'r caniatadau hyn, yn cael ei ystyried fel 

rhagflaenydd i becyn cynhwysfawr o fesurau lliniaru ar gyfer prif ganiatâd y Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu. Bydd y Cyngor Sir yn gofyn am gael gweld y pecyn Adran 106 yn ei 

gyfanrwydd, ar ffurf y gwneuthuriad cyffredinol a'r cwantwm, wrth ystyried y ceisiadau hyn. 

5.1.4 Mae'r adran hon o'r CCA yn darparu arweiniad lleoli gyda'r nod o lywio, a thywys cynigion ar 

gyfer, y prif safle a datblygiadau cysylltiedig a pherthnasol oddi ar y safle, yn unol â strategaeth 

ofodol y Cyngor Sir ar gyfer twf yn y dyfodol ar Ynys Môn fel y nodir yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd. Darperir arweiniad er mwyn osgoi neu liniaru'r effeithiau andwyol a chynyddu'r 

manteision sy'n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd. Rhennir yr arweiniad yn ddwy is-adran 

yn seiliedig ar ardaloedd daearyddol 'Gogledd Ynys Môn' a 'Gweddill Ynys Môn'. Mae'r 

gwahaniaeth gofodol hwn yn adlewyrchu'r disgwyliad y bydd effeithiau sy'n gysylltiedig â'r 

prosiect yn cael eu teimlo'n sylweddol yng ngogledd yr Ynys, lle mae'r brif orsaf ynni niwclear 

wedi ei lleoli. Ers mabwysiadu'r Prosiect Gorsaf Niwclear Newydd yn CCA Wylfa yn 2014, mae 

hyrwyddwr y prosiect wedi datblygu a mireinio ei gynigion prosiect. Mae cynigion y prosiect 
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nawr yn cynnwys llety dros dro i weithwyr ar y safle ar gyfer hyd at 4,000 o weithwyr adeiladu, 

sy'n gwaethygu ymhellach yr effaith ar ogledd Môn. 

5.1.5 Mae’r arweiniad i Ogledd Môn felly’n cynnwys egwyddorion ac amcanion datblygu allweddol 

y Cyngor Sir mewn perthynas ag adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear newydd ar safle 

arfaethedig yr orsaf bŵer yn Wylfa; bydd camau adeiladu a gweithredu cylch bywyd y prosiect 

yn arwain at effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gymunedau a'r amgylchedd ac, yn 

gyffredinol, mae'r effeithiau hyn yn debygol o fod yn fwyaf sylweddol yn y cymunedau sy'n 

amgylchynu'r prif safle ac unrhyw ddatblygiad oddi ar y safle sy'n gysylltiedig ag ef. 

5.1.6 O fewn y ddwy ardal ddaearyddol fel ei gilydd, mae Ardaloedd Chwilio wedi cael eu nodi. sef: 

 Gogledd Ynys Môn; 

 Prif Safle Wylfa Newydd; 

 Amlwch a'r Cylch; 

 Cemaes a'r Cylch; 

 Coridor yr A5025; 

 Gweddill Ynys Môn 

 Caergybi a'r Cylch; 

 Llangefni a'r Cylch; 

 Coridor yr A55/A5; 

 Arfordir Ynys Môn a’i Chefn Gwlad. 

5.1.7 Mae'r ardaloedd sy'n cael eu diffinio fel Gogledd Ynys Môn, gweddill Ynys Môn a’r Ardaloedd 

Chwilio wedi eu hamlinellu yn Ffigur 5.1 gyferbyn, ynghyd â phrif safle Wylfa Newydd.
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Ffigur 5.1 Prif Safle Wylfa Newydd ac Ardaloedd Chwilio 
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5.1.8 Nodir canllawiau ar gyfer pob ardal ddaearyddol, a’u Hardaloedd Chwilio cysylltiedig, yn yr 

adrannau sy'n dilyn. Yn fras, dull gweithredu'r Cyngor Sir yw cyfeirio datblygiadau sy'n 

gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd at aneddiadau mwyaf yr Ynys ac ar hyd coridorau 

trafnidiaeth allweddol yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy a'r hierarchaeth gofodol 

fel y'i sefydlwyd gan y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Ar gyfer pob un o’r Ardaloedd Chwilio, 

rhoddir trosolwg o amrywiaeth, math, graddfa a lleoliad posibl y datblygiadau cysylltiedig a 

pherthynol y byddai’r Cyngor Sir yn eu ffafrio er mwyn hwyluso’r prosiect. Tynnir sylw hefyd at 

gyfleoedd a materion allweddol y byddai’r Cyngor Sir yn disgwyl i’r ymgeisydd eu hystyried 

wrth baratoi cynigion ar gyfer datblygiadau cysylltiedig a pherthynol ym mhob un o’r Ardaloedd 

Chwilio. Wedyn rhoddir canllawiau sy’n cyfateb i’r materion a'r cyfleoedd hyn mewn cyfres o 

‘Egwyddorion Arweiniol’ (EA). 

5.1.9 Bydd y Cyngor Sir yn defnyddio'r arweiniad hwn, ochr yn ochr â'r arweiniad ar y prosiect yn 

ehangach sydd yn Adran 4 y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn a deddfwriaeth a pholisïau 

cynllunio perthnasol y Deyrnas Unedig, Cymru ac yn lleol, wrth baratoi ei Adroddiad Effaith 

Lleol, i lywio a thanategu sefyllfa'r Cyngor Sir yn ystod y gwaith o Archwilio Prosiect Wylfa 

Newydd ac i gynorthwyo’r broses o wneud penderfyniadau wrth benderfynu ar geisiadau 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref, gan gynnwys paratoi'r safle a gwaith arall a gynigir cyn y cais 

am DCO. Bydd y graddau y mae’r egwyddorion arweiniol yn berthnasol i bob cais y mae’r 

Cyngor Sir yn ei gael yn amrywio ac felly, am fod y ceisiadau yn debygol o amrywio o ran eu 

natur a’u graddfa, bydd yn rhaid penderfynu arnynt fesul un.
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5.1 Gogledd Ynys Môn 

Trosolwg 

5.1.10 Mae'r ardal sy'n cael ei diffinio 

fel Gogledd Ynys Môn yn 

cynnwys wyth ward etholiadol 

Llanbadrig, Porth Amlwch, 

Amlwch Wledig, Mechell, 

Llaneilian, Moelfre, 

Llannerch-y-medd a 

Llanfaethlu. Mae hyn yn 

gyson â diffiniad hyrwyddwr y 

prosiect o Ogledd Ynys Môn. 

5.1.11 Mae Gogledd Ynys Môn yn 

cynnwys safle gorsaf bŵer arfaethedig Wylfa Newydd a bron y cyfan o’r datblygiadau sy’n 

uniongyrchol gysylltiedig ag ef.  O'r herwydd, mae'n debyg y bydd mwyafrif yr effeithiau 

amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd negyddol a allai fod yn sylweddol yn cael eu 

teimlo yn yr ardal hon a gan y cymunedau yno. Mae effeithiau cadarnhaol posibl y prosiect o 

ran cyflogaeth, sgiliau a hyfforddiant, er enghraifft, yn debygol o gael eu teimlo ar draws ardal 

ddaearyddol ehangach. 

5.1.12 Mae Gogledd Ynys Môn yn cynnwys Cynghorau Tref a Chymuned Amlwch, Llanbadrig, Cylch 

y Garn, Mechell a Rhosybol, ac mae aneddiadau yn amrywio o ran maint o dref Amlwch 

(Canolfan Gwasanaethau Trefol) i Ganolfannau Gwasanaethau Lleol; Pentrefi Lleol, Gwledig 

ac Arfordirol; a Chlystyrau (fel y'u diffinnir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd). Yn ddiweddar, 

y cyflogwr unigol mwyaf oedd yr hen orsaf bŵer Magnox (a elwir hefyd yn Wylfa A). Rhoddwyd 

y gorau i gynhyrchu trydan yn yr orsaf hon ar 30 Rhagfyr 2015, ac mae hi ar fin dechrau ar 

gam datgomisiynu. 

5.1.13 Mae gan yr ardal amgylchedd amrywiol a chyfoethog, gan gynnwys AHNE Ynys Môn a 

Mynydd Parys. Mae safleoedd cadwraeth natur yn cynnwys ACA Bae Cemlyn ac AGA Môr-

wenoliaid Ynys Môn. Mae’r Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig yn cynnwys tair ardal ar wahân 

sydd o bwysigrwydd i bedair rhywogaeth o wenoliaid y môr sy’n bridio. Mae’r tair ardal yn cael 

eu trin fel safle unigol o ganlyniad i symudiad rheolaidd yr adar rhwng cydrannau’r safle. Mae 

Gogledd Ynys Môn hefyd yn cynnwys 19 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac mae 

rhai yn ymestyn dros ardaloedd gwahanol o dir.  Mae asedau hanesyddol yn cynnwys Gerddi 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
128  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

Cestyll, sef Gardd Hanesyddol gofrestredig, ac Ardaloedd Cadwraeth Amlwch, Porth Amlwch, 

Cemaes a Llanfechell.  Mae yna hefyd nifer o Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol yn yr ardal. 

5.1.14 Mae Amlwch yn gorwedd tua 10km o'r prif safle'r Orsaf Niwclear Newydd ac fe'i dynodir yn 

Ganolfan Gwasanaethau Trefol o fewn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a Phrif Anheddiad 

Allweddol yng Nghynllun Gofodol Cymru. O'r herwydd, mae'n cynrychioli'r lleoliad mwyaf 

addas ar gyfer defnyddiau tai a chyflogaeth newydd yng Ngogledd Ynys Môn yn ogystal â 

darparu gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol. Yn y cyd-destun hwn, rhagwelir y bydd y 

dref yn dod yn lleoliad poblogaidd gyda gweithwyr adeiladu fel lle i fyw, aros, cyrchu 

gwasanaethau a chyfleusterau ac ymlacio. 

5.1.15 Mae Cemaes yn eistedd o dan Amlwch yn yr hierarchaeth aneddiadau ac fe'i dosberthir fel 

Canolfan Gwasanaethau Lleol yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae'n darparu ar gyfer 

anghenion gwasanaeth hanfodol ei phoblogaeth ei hun a dalgylchoedd gwledig uniongyrchol 

yn ogystal â rhai cyfleoedd cyflogaeth a manwerthu, ac mae'n elwa ar hygyrchedd da drwy 

gludiant cyhoeddus i'r canolfannau uwch yn yr hierarchaeth fel Amlwch a Chaergybi. Gan 

adlewyrchu hyn, mae'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cyfarwyddo lefel gymedrol o dwf yn 

y maes tai i Cemaes er mwyn diwallu anghenion lleol. Fodd bynnag, o ystyried ei agosrwydd 

at Wylfa (yn union wrth ymyl ffin y safle Adeiladu Niwclear Newydd) rhagwelir y bydd yr 

effeithiau yn cael eu teimlo fwyaf yng Nghemaes, Tregele a Llanfechell. 

5.1.16 Gellir crynhoi proffil economaidd-gymdeithasol Gogledd Ynys Môn, o ran poblogaeth, oedran, 

gweithgarwch economaidd ac addysg fel: 

 Mae’r ardal a ddiffinnir fel Gogledd Ynys Môn yn gymharol boblog ac ar gynnydd. Mae 

poblogaeth yr ardal ddwywaith yn fwy dwys nag Ynys Môn drwyddi draw (2.2 ac 1 unigolyn 

yr hectar yn y drefn honno) ac mae maint aelwydydd yn fwy. Tyfodd y boblogaeth 

ddwywaith yn gyflymach na chyfradd Ynys Môn yn gyffredinol rhwng 2001 a 2011 (17% 

ac 8% yn y drefn honno); 

 Mae’r boblogaeth yn gymharol oedrannus. Mae hyn yn fwyaf amlwg yn yr ystod oed 45 i 

74 sy’n cynrychioli 43.4% o’r boblogaeth o’i gymharu â 40.6% ar gyfer yr Ynys yn ei 

chyfanrwydd, ac mae hyn yn uwch o lawer na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 36.4%. 

Pensiynwyr yw traean o aelwydydd yr ardal; 

 Yn erbyn patrwm sy’n gwella’n gyffredinol, mae diweithdra wedi disgyn dim ond ychydig 

dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae hyn wedi golygu bod Gogledd Ynys Môn wedi symud 

o fod yn gymharol â chyfartaledd Cymru i'r wardiau sy'n perfformio salaf ar yr ynys gyda’i 

gilydd. Yn yr un modd â 2016, roedd cyfraddau diweithdra ychydig dros 3%, sydd tua 1% 

yn uwch na'r ffigur cenedlaethol; 
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 Mae hunangyflogaeth yn llawer mwy cyffredin yng Ngogledd Ynys Môn o'i gymharu â 

thueddiadau’r Ynys gyfan ac yn gyfystyr â 22% o drigolion economaidd weithgar (o 

gymharu hynny â 18% ar gyfer Ynys Môn a 14% yn achos Cymru gyfan). Mae mwy o 

weithwyr medrus (grwpiau galwedigaeth 4 a 5) ond diffyg cyfatebol o drigolion yn gweithio 

mewn galwedigaethau rheoli (grwpiau 1 i 3); 

 Mae cyrhaeddiad addysgol yn yr ardal yn is nag ar yr ynys yn gyffredinol, gyda chyfran 

ychydig yn uwch o drigolion heb gymwysterau a chyfran is â chymwysterau Lefel 4 ac 

uwch. 

5.1.17 Yn unigol ac mewn cyfuniad â datblygiadau eraill a gynlluniwyd, mae gan Wylfa Newydd y 

potensial i effeithio ar yr amodau yng Ngogledd Ynys Môn, a chael eu heffeithio gan yr amodau 

hynny, o safbwynt amgylcheddol, cymdeithasol neu economaidd. O ganlyniad, ni ellir ystyried 

y prosiect nac unrhyw un o'r datblygiadau sy'n gysylltiedig ag ef ar wahân. Mae'r Cyngor Sir 

yn disgwyl ac yn gofyn am ddull integredig o asesu, gan ystyried sut gall pob un o'r agweddau 

ar y datblygiadau effeithio ar bobl, diwylliant, amgylchedd ac economi Gogledd Ynys Môn o 

bosibl. 

5.1.18 Mae Adran 4 y CCA hyn yn darparu canllawiau ar draws y prosiect a fydd yn helpu i sicrhau 

bod effeithiau andwyol Prosiect Wylfa Newydd ar Ogledd Môn (a'r Ynys yn gyffredinol) yn cael 

eu hosgoi, eu lleihau neu eu digolledu, a bod manteision y prosiect yn cael eu gwireddu'n 

llawn. Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall ystyried y canllawiau hyn yn 

ychwanegol at y canllawiau a'r gofynion lleoli yn yr adran hon. 

Cyfleoedd 

5.1.19 Mae Prosiect Wylfa Newydd yn gyfle sylweddol i gyflwyno datblygu ac adfywio economaidd 

yn aneddiadau Gogledd Ynys Môn, i wella llesiant trigolion o bob oed a, drwy fesurau 

rhagweithiol, i wella agweddau ar yr amgylchedd adeiledig a naturiol. Mae'r Cyngor Sir wedi 

ymrwymo i sicrhau bod cymunedau lleol Gogledd Ynys Môn yn elwa ar y cyfleoedd a gyflwynir 

gan Wylfa Newydd. 

5.1.20 Mae profiad o weithredu Prosiect Hinkley Point C yn dangos yn gryf bod y galw am lety 

gweithwyr yn debygol o gael ei deimlo'n fwy dwys yng Ngogledd Ynys Môn o'i gymharu â 

rhannau eraill o'r Ynys a rhanbarth ehangach gogledd Cymru. Mae hyrwyddwr y prosiect yn 

bwriadu mynd i'r afael ag elfen sylweddol o'r galw hwn drwy adeiladu hyd at 4,000 o leoedd 

gwely dros dro a fydd wedi eu lleoli ar gampws gweithiwr adeiladu ar y prif safle yn Nhrwyn 

Wylfa. Pa un ai a ddarperir y cwantwm hwn o ddatblygiad ai peidio, mae hyrwyddwr y prosiect 

yn rhagweld y bydd gweithwyr hefyd yn debygol o chwilio am lety yn y farchnad dai leol ac 

mewn llety twristiaeth. Ar gyfer trigolion a busnesau Gogledd Ynys Môn, mae'r prosiect felly’n 
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darparu cyfleoedd i gefnogi incwm a refeniw (er enghraifft, drwy osod ystafelloedd sbâr a llety 

twristaidd ac ailddefnyddio eiddo gwag), hyrwyddo datblygiadau tai newydd priodol gan 

gynnwys darparu tai fforddiadwy a chynyddu gwariant yn yr economi leol. 

5.1.21 Mae mewnlifiad y gweithwyr adeiladu yn debygol o arwain at gynnydd yn y galw am 

wasanaethau a chyfleusterau presennol fel ysgolion a gofal iechyd yn ogystal â’r seilwaith 

lleol. Mae Prosiect Wylfa Newydd yn rhoi cyfle i sicrhau buddsoddiad mewn cyfleusterau a 

seilwaith presennol, a chyflwyno rhai newydd, yn enwedig os nad oes digon o gapasiti ar gael 

i gefnogi prif gampws y gweithwyr adeiladu. Bydd buddsoddiad o'r fath o fudd i gymunedau 

presennol yr ardal a bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i ddatblygiadau newydd sicrhau darpariaeth 

ddigonol ac amserol o seilwaith a chyfleusterau hanfodol yn unol â Pholisïau'r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd fel PS2: Seilwaith a Chyfraniadau Datblygwyr a Pholisi ISA1: Darparu 

Seilwaith ac EA9a/9b. 

5.1.22 Bydd adeiladu'r orsaf bŵer yn darparu cyfleoedd cyflogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol 

newydd yn yr economi leol. Gallai hefyd ddenu mewnfuddsoddiad, annog busnesau newydd 

a chefnogi cwmnïau lleol sy'n bodoli’n barod i ehangu. Yn y cyd-destun hwn, mae gogledd 

Môn yn cynnwys nifer o safleoedd sydd wedi eu diogelu dan Bolisi Cynllun Datblygu Lleol ar 

y Cyd CYF 1: Diogelu, Dyrannu a Chadw Tir ac Unedau ar gyfer Defnydd Cyflogaeth ar gyfer 

datblygiadau diwydiannol a busnes ac sydd ar gael i ddarparu ar gyfer y posibilrwydd o 

ehangu’r economi leol. Mae'r safleoedd hyn yn cynnwys hen dir Shell i'r gogledd o Amlwch 

(C25), Ystad Ddiwydiannol Llwyn Onn Amlwch (C26) a safle’r Ardal Fenter ar hen safle Shell 

yn Rhosgoch (C(wg)39), sydd wedi ei nodi’n safle cyflogaeth ar gadw. 

5.1.23 Mae cynnydd yn y galw am swyddi, llety a gwasanaethau cymunedol, ynghyd â thraffig yn 

gysylltiedig ag adeiladu, yn debygol o gynyddu teithio yn yr ardal. Mewn ymateb, mae 

hyrwyddwr y prosiect yn cynnig gwelliannau sylweddol all-lein i'r A5025 i'r de o'r prif safle a 

fydd yn rhoi lôn osgoi i aneddiadau Llanfachraeth, Llanfaethlu ac i'r de o Dregele yng Nghefn 

Coch. Dylai'r gwaith hwn arwain at welliannau amgylcheddol lleol ar gyfer y cymunedau sydd 

ar hyd y rhan hon o'r rhwydwaith priffyrdd. I gyfeiriad gogledd ddwyreiniol y prif safle, rhyngddo 

ac Amlwch, mae'r Cyngor Sir o'r farn bod cyfleoedd ychwanegol i wneud gwelliannau i'r 

rhwydwaith priffyrdd mewn ymateb i'r cynnydd yn y galw yn sgil y prosiect a symudiadau traffig 

sy'n gysylltiedig â gweithwyr adeiladu a'r gadwyn gyflenwi; mae hyn yn unol â Pholisi TRA1 y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Datblygiadau Rhwydwaith Trafnidiaeth. 

5.1.24 Yn ychwanegol at yr uchod, mae cyfleoedd yn bodoli hefyd i annog cerdded, beicio a 

defnyddio cludiant cyhoeddus, naill ai mewn cysylltiad â chymudo i'r gwaith neu fel 

gweithgarwch hamdden sy'n gyson â gofynion Polisi DPP4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: 

Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygu a Hygyrchedd. Mae adlinio sylweddol o Lwybr Arfordir 
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Cymru, y rhwydwaith llwybrau cyhoeddus ehangach a rhwydwaith beicio Sustrans yn cynnig 

cyfleoedd ar gyfer lliniaru yn ogystal â gwella. Mae'r llwybrau wedi eu cyfeirio hyn yn rhannau 

hanfodol o'r rhwydwaith sy'n denu nifer sylweddol o ymwelwyr i'r Ynys. 

5.1.25 Mae gan Ogledd Ynys Môn amgylchedd naturiol eithriadol, treftadaeth adeiledig a hunaniaeth 

ddiwylliannol gref, fel y tystia'r AHNE, presenoldeb parciau a gerddi cofrestredig a safleoedd 

cadwraeth natur dynodedig, er enghraifft. Mae trefi a phentrefi’r ardal a’r cefn gwlad o amgylch 

hefyd wedi bod yn gartref i genedlaethau o gymunedau o siaradwyr Cymraeg sy’n rhoi 

pwysigrwydd cryf i le ac sydd â chyswllt annatod â’r dirwedd a’r morlin dramatig. Am resymau 

tebyg, mae'r ardal yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr undydd a gwyliau sy'n cael eu denu 

at dawelwch yr ardal a gweithgareddau awyr agored; mae'r mwyafrif helaeth ohonynt yn 

dychwelyd yn rheolaidd.25 Mae Prosiect Wylfa Newydd yn darparu cyfleoedd i sicrhau nad oes 

colled net i fioamrywiaeth, yr asedau tirwedd, arfordir a threftadaeth ddiwylliannol. Pan fo 

colled yn debygol o ddigwydd, disgwylir i'r ymgeisydd wneud iawn yn briodol a bod cyfleoedd 

yn bodoli i wella asedau, lleoliadau neu gyfleusterau mewn mannau eraill yn yr ardal leol. Yn 

ogystal, mae cyfleoedd ac angen i gefnogi a gwella'r iaith Gymraeg a'i diwylliant, i addysgu'r 

gweithlu sy'n cyrraedd am yr iaith a diwylliant yr ardal ac i gefnogi digwyddiadau a 

chymdeithasau diwylliannol sy'n bodoli’n barod. Wedi eu llywio gan Ddatganiad Iaith Gymraeg 

neu Asesiad Effaith, gallai camau lliniaru effeithiau ar gymunedau lleol hefyd gynnwys darparu 

tai fforddiadwy. 

Ystyriaethau Allweddol 

5.1.26 Mae economi, amgylchedd a chymunedau Gogledd Ynys Môn yn wynebu nifer o faterion sy'n 

bodoli'n barod a allai gael eu gwaethygu gan Brosiect Wylfa Newydd, tra gallai materion 

newydd eraill godi o ganlyniad i'r prosiect. Mae'r materion hyn yn cynnwys y canlynol, ac 

ymhelaethir arnynt mewn mannau eraill yn y CCA: 

 Yr Amgylchedd Naturiol: Bydd angen lleihau a lliniaru'r effeithiau sy'n deillio o adeiladu a 

gweithredu'r prif safle a safleoedd cysylltiedig ar ecoleg, tirwedd, arfordir a morlun yr 

ardal; 

 Yr Amgylchedd Hanesyddol: Mae materion allweddol yn ymwneud â'r dirwedd 

hanesyddol sensitif, gan gynnwys Adeiladau Rhestredig, Henebion Cofrestredig, 

Ardaloedd Cadwraeth a pharc a gardd gofrestredig, ac i ba raddau y bydd y datblygiadau 

arfaethedig yn effeithio arnynt; 

 

25 Mae'r arolwg menter, sy'n cefnogi datblygu Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn, yn awgrymu bod lefel uchel o fusnes ailadroddus ar yr 

Ynys, gyda 60% o fusnes llety â gwasanaeth a 50% o fusnes llety hunanarlwyo yn ymwneud ag ymwelwyr sy'n dod yn ôl drachefn. 
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 Cyfleustodau a gwasanaethau: Bydd galw am adnoddau a chyfleustodau ychwanegol 

sydd angen mesurau i sicrhau bod cydbwysedd iach rhwng y cyflenwad a’r galw yn cael 

ei gynnal ar safleoedd a chymunedau presennol; tra byddai safleoedd newydd fel safle 

Ardal Fenter Ynys Môn Rhosgoch angen seilwaith sylweddol ychwanegol i gyflenwi dŵr i'r 

safle a delio â charthffosiaeth, o ystyried ei fod wedi ei leoli i ffwrdd o'r rhwydwaith prif 

gyflenwad; 

 Bydd pwysau ar y gwasanaethau cyhoeddus presennol, y seilwaith a'r cyfleusterau sy'n 

deillio o'r boblogaeth sy'n heneiddio a chynnydd mewn trigolion newydd dros dro a 

pharhaol yn gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd yn y dyfodol. Bydd galw 

mawr hefyd am delathrebu a seilwaith TG/band eang yn ogystal â chyfleustodau 

confensiynol fel dŵr, trydan a nwy. Bydd angen i hyrwyddwr y prosiect sicrhau nad yw'r 

galw yn sgil y Gwaith Adeiladu Niwclear Newydd yn Wylfa yn cael effaith andwyol ar 

drigolion presennol a bod etifeddiaeth ôl-adeiladu o seilwaith o ansawdd uchel 

(cymdeithasol a chorfforol) yn cael ei ddarparu; 

 Amwynder ac Iechyd: Effeithiau ar amwynderau trigolion lleol, sy’n deillio o lai o dawelwch 

a mwy o sŵn, golau, traffig a llygredd aer. Gan hynny, mae'r angen i wella a chynnal iechyd 

a llesiant cyffredinol trigolion o bob oed yn fater allweddol; 

 Tai: Gellid prisio trigolion lleol allan o lety, yn y sectorau rhentu preifat a pherchenogion 

preswyl. Gallai hyn arwain at ddadleoli (yn enwedig ar gyfer teuluoedd incwm isel neu 

fregus a chynyddu'r risg o ddigartrefedd). Mae'n bosibl hefyd y bydd cystadleuaeth am lety 

a ddefnyddir gan dwristiaid ac ymwelwyr ynghyd â'r potensial i weithwyr adeiladu gymryd 

lle ymwelwyr mewn llety twristiaeth; 

 Yr Economi a’r Gadwyn Gyflenwi: Mae potensial i'r gweithlu lleol gymryd y cyfleoedd 

swyddi newydd, gan arwain at anawsterau i fusnesau a gwasanaethau sy'n bodoli’n barod 

o ran cadw staff a/neu recriwtio. Gallai hyn gael effaith andwyol sylweddol ar fusnesau 

lleol ond hefyd ar yr economi sylfaen, lle mae pobl yn dibynnu ar y gwasanaethau hyn; 

 Addysg: Nid yw addysg yn y sectorau cyn-ysgol, cynradd, uwchradd a phellach ac uwch 

yn ddigon ymatebol nac yn ddigon hygyrch, ac nid oes cyfleusterau addysgu na dysgu er 

mwyn galluogi'r gweithlu presennol ac yn y dyfodol i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth a 

delio â'r galw cynyddol am leoedd, gan gynnwys cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg i 

deuluoedd gweithwyr; 

 Twristiaeth: Dirywiad posibl mewn twristiaeth o ganlyniad i effeithiau ar atyniadau fel 

Llwybr Arfordir Cymru a Gwarchodfa Natur Bae Cemlyn. Y lefelau uwch o weithgarwch 

sy’n effeithio ar heddwch a llonyddwch chanfyddedig Gogledd Ynys Môn. Cynnydd yn y 
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galw am lety twristiaeth a dwysâd o ran y defnydd o atyniadau a chyfleusterau twristiaeth 

lleol gan ymwelwyr a gweithwyr Wylfa Newydd yn ystod y cam adeiladu; 

 Yr Iaith Gymraeg: Mae cynnal a gwella’r iaith Gymraeg a’i diwylliant bywiog yn fater 

allweddol i ogledd Môn; 

 Effeithiau cronnus a chyfunol: Mae potensial hefyd ar gyfer effeithiau ‘mewn cyfuniad’ o’r 

holl ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â phrosiect Adeiladu Niwclear Newydd Wylfa, ynghyd 

ag effeithiau cronnus gyda chynigion a dyheadau datblygu eraill yr ardal. 

5.1.27 Mae'r Egwyddor Arweiniol a ganlyn yn adlewyrchu'r pwysigrwydd y mae'r Cyngor Sir yn ei roi 

ar yr angen i sicrhau bod cymunedau, seilwaith ac amgylchedd Gogledd Ynys Môn yn cael eu 

gwarchod yn ddigonol, a lle bynnag y bo hynny'n bosibl, yn elwa ar effeithiau sy'n deillio o 

ddatblygu Prosiect Wylfa Newydd. Bydd y Cyngor Sir yn ceisio sicrhau bod cynnal y prosiect 

dros gyfnod ei oes gan gymunedau Gogledd Ynys Môn yn cael ei gydnabod yn llawn yn y 

tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir. Adlewyrchir hyn drwy'r buddion sy'n cronni'n lleol, 

osgoi effeithiau andwyol posibl lle bynnag y bo modd, darparu mesurau lliniaru priodol ac 

amserol, a phan fo angen, talu iawndal. Gall manteision fod ar ffurf amgylchedd gwell, darparu 

swyddi medrus, darparu gwasanaethau a chyfleusterau gwell a rhwydwaith o ddulliau 

trafnidiaeth gynaliadwy ynghyd â chyfraniad at Gronfa Cydnerthedd Cymunedol i wneud iawn 

am effeithiau anfesuradwy neu nad oedd modd eu rhagweld. 

5.1.28 Yn ychwanegol at y mesurau lliniaru a sicrhawyd drwy'r broses gynllunio, mae'r Cyngor Sir 

wedi mabwysiadu polisi ar gyfer Buddion Cymunedol Gwirfoddol gan ddatblygwyr ar Ynys 

Môn. Mae hyn yn gyfan gwbl y tu allan i'r system gynllunio statudol a bydd yn cael ei drafod 

a'i gytuno ar wahân (Adran 4.12). 

EA 27   Gogledd Ynys Môn – Egwyddorion Datblygu 

i. Dylai datblygiadau ar y prif safle neu yn unrhyw le arall yng Ngogledd Ynys Môn, 

sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r prosiect, ystyried y 

canllawiau lleoliad a geir yn y CCA hyn ynghyd â pholisïau'r Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd. Yn benodol, bydd datblygiadau’n cael eu rheoli'n llym o fewn Ardal Rheoli 

Newid Arfordirol a'r AHNE. 

ii. Mae’n rhaid i hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall ystyried 

ac asesu effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y cynigion yn llawn 

gan eu bod yn berthnasol i'r ardal ofodol a ddiffinnir fel Gogledd Môn. Dylai 

hyrwyddwr y prosiect neu unrhyw ymgeisydd arall sicrhau bod cyfres gynhwysfawr 

o fesurau wedi eu cynllunio i sicrhau nad yw adeiladu neu weithredu Wylfa Newydd 
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yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd, yr economi, y Gymraeg, diwylliant a 

llesiant y cymunedau hyn ac y cânt eu gwella lle bynnag y bo modd.  

iii. Mae'r angen am ystyriaeth benodol a manwl a lliniaru'r effeithiau posibl ar yr ardal 

ofodol hon yn ganlyniad y cynigion datblygu a ffafrir gan yr hyrwyddwr ar gyfer Wylfa 

Newydd yn cael eu dwysáu ar ac o gwmpas safle Wylfa Newydd. 

iv. Yn ogystal, mae datblygiadau mawr eraill ar y gweill neu wedi eu cynllunio yn yr 

ardal, gan arwain at effeithiau cronnus posibl, ac mae’n rhaid i hyrwyddwr y prosiect 

sicrhau bod effeithiau cyfunol a chronnus yn cael eu hasesu, eu hadrodd, eu rheoli 

a'u lliniaru o fewn y cais am DCO. 

v. O gofio graddfa, cymhlethdod a rhychwant amser Prosiect Wylfa Newydd, bydd 

achosion lle na fydd modd mesur na rhagweld effeithiau. O dan yr amgylchiadau 

hyn, byddai'r lliniaru ar ffurf Cronfa Cydnerthedd Cymunedol gan hyrwyddwr y 

prosiect o fewn camau lliniaru’r gwaith cynllunio. Byddai'r Cyngor Sir yn disgwyl 

gweld clustnodi rhan briodol o'r Gronfa Cydnerthedd Cymunedol hon ar gyfer 

Gogledd Ynys Môn, gyda'r union swm a'r trefniadau i'w dosbarthu i'w cytuno gyda’r 

Cyngor Sir. Bydd y Gronfa yn nodi mesurau i wella Gogledd Ynys Môn fel lle i fyw, 

gweithio ac ymweld ag ef, a’u cynnwys ar gyfer parhau i gyllido asedau a/neu 

wasanaethau etifeddiaeth i ategu'r gwaith o gyflwyno'r Cynllun Lle arfaethedig ar 

gyfer yr ardal. 

vi. Disgwylir i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gydymffurfio â'r 

egwyddor agosrwydd, lle mae'n rhaid ystyried yr effeithiau ar y cymunedau sydd 

agosaf at brif safle'r Orsaf Niwclear Newydd yn gyntaf, ac yna gogledd Môn, gweddill 

Ynys Môn ac yna'r isranbarth ehangach. Rhaid osgoi, lliniaru neu wneud iawn am 

effeithiau niweidiol posibl lle bo hynny'n berthnasol. Dylid mabwysiadu'r egwyddor 

hon hefyd ar gyfer darparu unrhyw fuddion cymunedol. 
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Prif Safle Wylfa Newydd 

Trosolwg 

5.1.29 Mae prif safle 

arfaethedig yr Orsaf 

Niwclear Newydd wrth 

ymyl gorsaf bŵer 

niwclear bresennol 

Wylfa ar Drwyn Wylfa 

ar arfordir gogleddol 

Ynys Môn.  Mae’r safle 

yn ymestyn tua’r 

dwyrain at gyrion 

gorllewinol Cemaes, 

tua’r de at yr A5025 a 

phentref Tregele a 

thua’r gorllewin at gilfach Porth-y-Pistyll.  Mae’r safle’n mesur tua 300 hectar o ran arwynebedd 

ac mae 10km i’r gorllewin o Amlwch, 25km i’r gogledd ddwyrain o Gaergybi a 24km i’r gogledd 

o Langefni. 

5.1.30 Mae hyrwyddwr y prosiect wedi ymgymryd â thri cham o Ymgynghori Cyn Ymgeisio, a drwy’r 

camau hynny mae wedi penderfynu ar y cynigion datblygu y mae’n eu ffafrio ac mae wedi’u 

mireinio ar gyfer prosiect yr Orsaf Niwclear Newydd. Mae’n debygol y bydd y datblygiadau ar 

y prif safle yn cynnwys: 

 Gwaith Cychwynnol o Baratoi a Chlirio’r Safle; 

 Gorsaf bŵer, gan gynnwys dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch â chapasiti cynhyrchu o 

hyd at 3,000 MW; 

 Cyfleuster Dadlwytho Morol a morglawdd ym Mhorth-y-Pistyll; 

 Strwythurau ar gyfer sugno a gollwng dŵr oeri; 

 Seilwaith trosglwyddo trydan; 

 Campws dros dro ar gyfer gweithwyr adeiladu sy’n cynnwys hyd at 4,000 o welyau; 

 Nodweddion, strwythurau, adeiladau a chyfleusterau cysylltiedig eraill, megis swyddfeydd 

gweinyddol; 

 Cyfleusterau dros dro i storio gwastraff a gweddillion tanwydd; 

 Gwaith tirweddu, draeniau sianel agored, twmpathu a phlannu; 

 Ardal dros dro i wylio’r gwaith adeiladu; 
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 Ffyrdd mynediad; 

 Ardaloedd parcio dros dro a pharhaol sy'n cynnwys 1,900 o lefydd parcio dros dro a thua 

800 o’r rheini wedi’u neilltuo ar gyfer llety i weithwyr adeiladu; a 

 Mesurau a chynlluniau i reoli unrhyw effeithiau yn ystod cyfnodau adeiladu a gweithredu’r 

orsaf bŵer newydd26. 

5.1.31 Mae’r egwyddor o ddatblygu gorsaf bŵer niwclear newydd ar y safle wedi’i sefydlu eisoes yn 

NPS EN-6. Fodd bynnag, mae’r Cyngor Sir hefyd yn credu ei bod yn hollbwysig bod yr 

egwyddorion datblygu allweddol yn cael eu cyflwyno yn y CCA hyn, sy'n adlewyrchu 

polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (yn enwedig PS9: Wylfa Newydd a Datblygiadau 

Perthynol a PS10: Wylfa Newydd – Darpariaeth Llety Dros Dro Arddull Campws ar gyfer 

Gweithwyr Adeiladu), y cyfleoedd a'r blaenoriaethau lleol, ac yn tynnu sylw at y materion y 

mae’n credu y dylai hyrwyddwr y prosiect roi sylw iddynt er mwyn lliniaru effeithiau niweidiol 

a sicrhau’r manteision mwyaf posibl o’r gwaith o adeiladu a gweithredu'r orsaf bŵer niwclear 

a datblygiadau cysylltiedig a pherthynol. Mae egwyddorion datblygu allweddol yn berthnasol 

i’r gwaith cychwynnol o baratoi a chlirio’r safle ac i'r gwaith adeiladu a gweithredu parhaus, 

ond nid ydynt yn berthnasol i’r gwaith o ddatgomisiynu’r orsaf bŵer yn y pen draw. 

Ystyriaethau Allweddol 

5.1.32 Mae’r ardal o gwmpas prif safle Wylfa Newydd yn amgylchedd arfordirol neilltuol o gyfoethog 

a sensitif sydd, ynghyd â phresenoldeb asedau hanesyddol pwysig a chymeriad gwledig y 

cymunedau cyfagos, yn codi nifer o faterion allweddol y bydd angen i hyrwyddwr y prosiect 

eu hystyried wrth ddatblygu cynlluniau ar gyfer y prif safle. Mae’r materion hyn yn cynnwys: 

 Yr amgylchedd naturiol: Mae Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r 

Gof o fewn ffin prif safle Wylfa Newydd. Mae NPS EN-6 yn nodi y gallai’r cynefin corsiog 

cyfoethog hwn fod yn agored i effeithiau uniongyrchol a/neu anuniongyrchol sy’n 

gysylltiedig â newidiadau mewn ansawdd neu faint dŵr ond y rhagwelir y bydd digon o 

dir ar gael o fewn y safle i ddatblygu’r orsaf bŵer niwclear newydd heb gael effaith 

barhaol ar unrhyw ardal sydd wedi’i dynodi. Mae NPS EN-6 yn nodi hefyd y gellid 

diogelu SoDdGA Tre’r Gof drwy fesurau lliniaru peirianegol ar gyfer draenio i gadw 

ansawdd a maint dŵr wyneb a dŵr daear gan ddiogelu’r dyfroedd mwynol ac felly cynnal 

ecoleg gyffredinol y SoDdGA. Mae’n bosibl hefyd y gellir darparu cynefin yn lle unrhyw 

gynefin a gollir o ganlyniad i ddatblygiadau. Fodd bynnag, yn ei ymgynghoriad 

diweddaraf ar dir ychwanegol mae Horizon yn nodi bod posibilrwydd o effeithiau parhaol 

ar SoDdGA Tre'r Gof.  

26 Mae mwy o fanylion yn https://consultation.horizonnuclearpower.com/cyfnod-3/cyfnod-3-dogfennau 

https://consultation.horizonnuclearpower.com/cyfnod-3/cyfnod-3-dogfennau
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Mae asesiad amgylcheddol a wnaed mewn perthynas â Phrosiect Wylfa Newydd wedi 

nodi’r potensial am effeithiau andwyol ar SoDdGA Tre’r Gof oherwydd newidiadau posibl 

i’r mewnbwn hydrolegol a hydrogeolegol i’r SoDdGA.  Mae Horizon wedi cynhyrchu 

dyluniad draenio sy’n lliniaru’r effeithiau posibl cyn belled ag y bo modd, ond mae 

ansicrwydd ynghylch sut y bydd SoDdGA Tre’r Gof yn ymateb i’r newidiadau mewn tirffurf 

ac  mae posibilrwydd y bydd dirywio graddol i’r cymunedau ffen yn y tymor hir y dynodwyd 

y SoDdGA ar eu cyfer.  Felly mae’n ofynnol i safleoedd iawndal liniaru’r effeithiau andwyol 

posibl ar SoDdGA Tre’r Gof. 

Y tu allan i’r prif safle, mae nifer o safleoedd cadwraeth natur sydd â dynodiad 

cenedlaethol a rhyngwladol. Mae NPS EN-6 yn nodi ei bod yn bosibl y ceir effeithiau 

niweidiol sylweddol ar gyfanrwydd chwe safle Ewropeaidd (ACA Bae Cemlyn, AGA Ynys 

Feurig, Ynysoedd y Moelrhoniaid a Bae Cemlyn, ACA Afon Menai a Bae Conwy, AGA 

Bae Lerpwl, AGA Traeth Lafan ac AGA Ynys Seiriol) drwy effeithiau dichonol ar adnoddau 

ac ansawdd dŵr, colli cynefinoedd (a rhywogaethau) a darnio/gwasgu cynefinoedd 

arfordirol, ymyrraeth (sŵn, golau a gweledol), ac ansawdd aer. 

Mae AHNE Ynys Môn, Arfordir Treftadaeth Ynys Môn a Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn yr 

arfordir tua’r dwyrain a’r gorllewin o’r prif safle. Hefyd, ceir tri darn o Goetir Hynafol o fewn 

ffin y safle. 

Ar ben effeithiau uniongyrchol y gwaith adeiladu ar y prif safle, mae'n bosibl y bydd rhai 

o’r gweithwyr adeiladu arfaethedig, a fydd yn cael llety mewn campws dros dro sy’n 

cynnwys hyd at 4,000 o welyau, yn effeithio ar gadwraeth hirdymor rhai o’r ardaloedd a’r 

nodweddion dynodedig a’r nodweddion sydd heb eu dynodi yn sgil mwy o bwysau gan 

ymwelwyr wrth i’r gweithwyr ddefnyddio’r rhwydwaith o lwybrau troed a’r ardaloedd 

hamdden yn yr Ardal Chwilio hon ac yn yr Ardal Chwilio gyfagos yng Nghemaes a’r Cylch. 

Bydd angen ystyried effeithiau posibl y campws dros dro hwn ar y cyd â’r effeithiau sy'n 

gysylltiedig â gweithwyr dros dro sydd wedi’u cartrefu mewn mathau eraill o lety oddi ar y 

safle mewn cymunedau sy’n agos at y safle. Mae angen ystyried y rhain a ffactorau 

perthnasol eraill mewn Asesiad cynhwysfawr o’r Effaith ar Gymunedau, gan roi sylw i 

Ogledd Ynys Môn. 

Mae Llwybr Arfordir Cymru, sy'n dilyn yr arfordir tua'r dwyrain a’r gorllewin o’r prif safle, 

hefyd yn cynnig cyfleoedd i wneud gwelliannau. Mae cyfleoedd ehangach ar gyfer cefnogi 

cyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol a ddarperir, a seilwaith ehangach, 

fel y disgrifir yn yr adran uchod ar ogledd Môn. 
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 Yr amgylchedd hanesyddol: Mae Gerddi Cestyll yn union i’r gorllewin o ffin y prif safle. 

Hefyd, mae nifer o asedau treftadaeth ddiwylliannol sydd wedi’u dynodi yn agos iawn i’r 

safle, gan gynnwys Adeiladau Rhestredig, Henebion Rhestredig ac Ardal Gadwraeth 

Cemaes, a gallai'r safleoedd hyn gael eu heffeithio mewn modd niweidiol. 

 Perygl o Lifogydd ac Erydu Arfordirol: Mae’r rhan fwyaf o’r prif safle ar dir uwch ac yn sefyll 

ar greigwely caled ac felly ystyrir y peryglon o lifogydd ac erydu arfordirol yn isel. Er hynny, 

mae NPS EN-6 yn egluro bod angen gwneud mwy o waith asesu i bennu a fydd angen 

amddiffynfeydd ychwanegol yn ystod oes yr orsaf bŵer newydd. 

 Ansawdd dŵr ymdrochi a dŵr wyneb: Yn hanesyddol, mae traeth Cemaes wedi dioddef 

achosion o lygredd, ac o ganlyniad i hynny, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cofnodi ei 

fod o ‘ansawdd gwael’. Er nad yw’r achosion yn berthnasol i’r prif safle, bydd yn rhaid 

cynnal y cynnydd sylweddol o ran gweithgareddau datblygu a fydd yn digwydd mewn 

modd sy’n diogelu’r dyfroedd ymdrochi a’r derbynyddion dŵr wyneb presennol. 

 Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant: Mae’r rhan fwyaf o’r prif safle mewn lleoliad gwledig sydd 

â phoblogaeth fach ac amrywiaeth gyfyngedig o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol 

yn yr ardal gyfagos. O ganlyniad i hyn, bydd yn bwysig ystyried effaith y gwaith o adeiladu 

a gweithredu'r orsaf bŵer niwclear newydd ar gydlyniant cymunedol ac amwynder, gan 

gynnwys yr effaith bosibl ar yr iaith Gymraeg a'i diwylliant. Felly, bydd y Gymraeg, ei 

diwylliant a'r agweddau lles perthynol yn hanfodol yn yr Asesiad gofynnol o’r Effaith ar yr 

Iaith Gymraeg. 

 Cymdeithasol ac economaidd: Mae hyrwyddwr y prosiect yn cynnig adeiladu campws dros 

dro ar gyfer y gweithwyr adeiladu a fyddai’n cynnwys hyd at 4,000 o weithwyr. Mae’r rhif 

hwn yn cyfateb i boblogaeth Amlwch (dyma’r trydydd anheddiad mwyaf ar Ynys Môn) a 

bydd o ganlyniad yn gofyn am lefel debyg o gefnogaeth o ran gwasanaethau a 

chyfleusterau. Yn unol â Pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd fel PS2: Seilwaith a 

Chyfraniadau Datblygwyr a ISA1: Darparu Seilwaith, bydd y Cyngor Sir yn mynnu 

buddsoddiad sylweddol mewn darpariaethau ar y safle ac mewn gwasanaethau a 

chyfleusterau presennol ac ychwanegol yn yr Ardal Chwilio gyfagos yng Nghemaes a’r 

Cylch ac yn Ardal Chwilio Amlwch a'r Cylch, ynghyd â gwelliannau cynhwysfawr i 

drafnidiaeth gyhoeddus a dulliau teithio cynaliadwy eraill. Bydd yr holl fuddsoddiadau'n 

cael eu cynllunio a’u cyflawni mewn ffordd amserol, a bydd y cam cyntaf yn cael ei roi ar 

waith cyn llenwi’r campws. Bydd asesiad dibynadwy a realistig o’r effeithiau gweddilliol ar 

gyfleusterau cymunedol hefyd yn ofynnol pan fydd darpariaeth ar y safle yn cael ei 

phriodoli i weithwyr adeiladu sy’n ceisio cael gafael ar gyfleusterau lleol y tu allan i oriau 

gwaith. Dylai mesurau ar gyfer lliniaru effeithiau niweidiol ar gyfleusterau cymunedol, gan 
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gynnwys mannau agored, darpariaethau manwerthu a chyfleusterau hamdden, fod yn 

rhan o unrhyw gais am lety i weithwyr. 

 Seilwaith: Mae materion yn yr ardal yn ymwneud â’r ddarpariaeth o seilwaith 

cyfathrebiadau TG/band eang, a'r gwaith o gynnal a chadw a darparu cyflenwadau dŵr ac 

ynni digonol. Mae’r effeithiau ar ddarparu seilwaith yn fater allweddol, yn enwedig yng 

ngoleuni’r cynigion i ddarparu llety dros dro i 4,000 o weithwyr ar y safle. 

 Rheoli gwastraff: Bydd datblygu’r prif safle yn cynhyrchu llawer iawn o wastraff adeiladu, 

a bydd angen system barhaus i reoli gwastraff yn ystod y camau gweithredu. Dylai paratoi 

Cynllun Rheoli Gwastraff Safle helpu i benderfynu ar sut dylid delio â'r gwastraff. Mae 

hyrwyddwr y prosiect hefyd yn ceisio sicrhau llety i 4,000 o weithwyr adeiladu ar y safle. 

Mae'n bosibl y bydd angen cynyddu adnoddau casglu, gan gynyddu costau a symudiadau 

cerbydau lleol;  

 Gweddillion tanwydd a storio gwastraff niwclear: Mae darparu a lleoli cyfleusterau diogel i 

ddelio â'r gweddillion tanwydd a’r gwastraff niwclear ar y prif safle yn fater allweddol y dylid 

tynnu sylw ato yn y DCO. Mae sicrhau bod cyfleusterau o’r fath yn cael eu darparu yn 

ganolog i’r gwaith o ddatgomisiynu'r orsaf bŵer yn effeithiol hefyd. Mae NPS EN-6 yn 

datgan y dylai'r systemau trwyddedu a chaniatáu ar gyfer delio â'r gwastraff hwn gael eu 

defnyddio a'u gorfodi’n briodol pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud ynglŷn â’r DCO. 

 Traffig a thrafnidiaeth: Mae’r prif safle mewn lleoliad sy'n golygu bod trafnidiaeth yn fater 

allweddol, yn enwedig ar gyfer cymunedau yng ngogledd Môn. Mae NPS EN-1 yn cefnogi'r 

cysyniad o ‘ddylunio da’ ac yng nghyd-destun trafnidiaeth mae’n cefnogi mesurau rheoli’r 

galw, blaenoriaethu trafnidiaeth ar reilffyrdd ac ar ddŵr yn hytrach nag ar ffyrdd ac mae’n 

cynghori ei bod yn bosibl cyflwyno gofynion i reoli symudiadau cerbydau nwyddau trwm, 

atal parcio cerbydau nwyddau trwm ychwanegol heb awdurdod a sicrhau bod trefniadau 

boddhaol ar waith i ddelio â llwythi annormal. Mae gan drafnidiaeth cerbydau nwyddau 

trwm y potensial i effeithio'n benodol ar gymunedau yng Ngogledd Ynys Môn (yn enwedig 

y rheini sydd ar hyd yr A5025), a chymunedau sy’n agos iawn i’r prif safle, er y gallai 

effeithio ar ardaloedd eraill yr Ynys hefyd. Felly, mae darparu cyfleusterau i sicrhau bod y 

rhan fwyaf o’r deunyddiau adeiladu gan gynnwys llwythi annormal yn cael eu danfon ar 

ddŵr yn fater allweddol y mae angen i hyrwyddwr y prosiect ei drafod. Bydd ein llety ar 

gyfer hyd at 4,000 o weithwyr yn rhoi pwysau ychwanegol ar y rhwydwaith ffyrdd hefyd. 

Mae pryder penodol ynghylch yr effeithiau cysylltiedig ar yr A5025 a'r rhwydwaith ffyrdd 

lleol o gwmpas Cemaes o ganlyniad i fynd i mewn ac allan o’r campws llety. 

 Iechyd a llesiant, amwynder, ansawdd aer, sŵn a dirgryniadau: Mae'r angen i gynnal a 

gwella iechyd a llesiant cyffredinol y cymunedau yng nghyffiniau’r prif safle yn ystod y 

gwaith o adeiladu Wylfa Newydd yn fater allweddol. Yn ogystal â’r gweithgareddau 
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adeiladu ar y safle, bydd y gwaith adeiladu’n achosi llawer iawn o deithiau cerbydau 

nwyddau trwm i’r safle ac oddi yno a nifer o symudiadau llongau, a bydd hynny’n creu sŵn 

a dirgryniadau. Hefyd, mae posibilrwydd y bydd effeithiau ar ansawdd aer, yn enwedig 

mewn perthynas â chyrraedd y prif safle pan fydd traffig wedi ymgasglu os na fydd y 

fynedfa wedi’i dylunio’n briodol. Felly, mae’r effeithiau ar amwynder y trigolion lleol, sy’n 

deillio o lai o dawelwch a mwy o sŵn, golau, traffig a llygredd aer, yn ystyriaethau 

allweddol. 

 Priddoedd a defnydd tir: Bydd angen strategaeth liniaru briodol er mwyn diogelu ansawdd 

y pridd yn ystod y cyfnod adeiladu. 

 Daeareg a halogiad: Mae gwarchod cyfanrwydd daearegol yn ardal y prif safle a lleihau'r 

cyfleoedd ar gyfer halogiad, naill ai wrth adeiladu neu wrth weithredu’r prif safle, yn faterion 

allweddol. 

 Draeniau, dŵr wyneb a dŵr daear: Mae’r prif safle yn cynnwys rhan o SoDdGA Tre’r Gof 

sydd, fel sydd wedi’i nodi uchod, yn gynefin gwlyptir sy’n wynebu newidiadau i ansawdd a 

maint dŵr. Mater allweddol yw ystyried sut gallai cynigion ar gyfer y safle effeithio ar y 

SoDdGA hwn a darparu draeniau priodol. Bydd graddfa'r datblygiad arfaethedig ar y prif 

safle, a’r effeithiau ychwanegol a fydd yn deillio o ddarparu llety i hyd at 4,000 o weithwyr 

adeiladu mewn campws ar y safle, yn galw am ddefnyddio cynlluniau draenio trefol 

cynaliadwy i sicrhau nad oes unrhyw beth yn effeithio ar ansawdd a maint y dŵr yn yr 

ardal. 

 Effeithiau radiolegol: Mae NPS EN-6 yn nodi bod rhaid rhoi systemau diogelwch ar waith 

ar gyfer dylunio gorsafoedd pŵer niwclear newydd ac, oherwydd y gofyniad i gydymffurfio 

â systemau deddfwriaethol a rheoleiddiol cadarn y DU, mae’r perygl o gael effaith 

radiolegol ar iechyd yn fach iawn. Mae'n rhaid i'r hyrwyddwr sicrhau bod mesurau priodol 

ar waith ar gyfer storio/rheoli gwastraff ymbelydrol, a bod dulliau monitro yn cael eu rhoi 

ar waith yn unol â’r gofynion rheoleiddio. 

 Tirwedd ac effeithiau gweledol: Mae bron y cyfan o arfordir Gogledd Ynys Môn wedi’i 

ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol oherwydd amrywiaeth y tirweddau hardd 

ar yr arfordir. Mae'r dynodiad o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn gorgyffwrdd ag 

adrannau o’r Arfordir Treftadaeth sydd wedi’i ddiffinio. Yn wahanol i Ardaloedd o Harddwch 

Naturiol Eithriadol nid oes gan Arfordiroedd Treftadaeth unrhyw warchodaeth gyfreithiol, 

ond mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio ystyried y dynodiad wrth benderfynu ar gynigion 

datblygu. Yn unigol ac ar y cyd â chynigion National Grid, bydd y datblygiadau ar y prif 

safle yn cael effaith ar y dirwedd ac yn cael effaith weledol. Bydd angen ystyried safleoedd 

dynodedig Ewropeaidd, Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol hefyd. Bydd angen ystyried y 
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ffactorau hyn i gyd drwy Strategaeth Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd (neu strategaeth 

gyfystyr) ar gyfer datblygu'r prif safle. 

 Archaeoleg: Mae'n hysbys bod gan y safle olion archeolegol pwysig. Felly, mae sicrhau 

bod asesiad desg a gwerthusiad gwaith maes yn cael eu cynnal a’u bod yn llywio’r cynigion 

ar gyfer y prif safle yn fater allweddol. Mae NPS EN-1 yn ei gwneud yn ofynnol bod 

ceisiadau DCO yn egluro graddfa’r effaith y gallai’r datblygiad arfaethedig ei chael ar 

asedau treftadaeth. 

5.1.33 Er ei bod yn bosibl y bydd y gwaith o ddatgomisiynu’r hen orsaf bŵer niwclear Wylfa Magnox 

a chynigion am ddatblygiadau eraill ger y prif safle (gan gynnwys datblygiadau cysylltiedig 

oddi ar y safle a chysylltiadau â rhwydwaith y National Grid yng ngogledd Cymru) yn rhoi cyfle 

i sicrhau buddion synergaidd, mae graddfa’r holl ddatblygiadau o fewn ardal gymharol fach a 

sensitif yn golygu y bydd yn bwysig iawn bod hyrwyddwr y prosiect yn rhoi ystyriaeth lawn i’r 

posibilrwydd o gael effeithiau cronnus. Felly, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y 

prosiect weithio mewn partneriaeth â Magnox, y National Grid a datblygwyr eraill yn ôl y galw, 

i gytuno ar fesurau lliniaru a’u rhoi ar waith, i weithio mewn modd cyflenwol ac i liniaru effeithiau 

cronnus niweidiol a sicrhau buddion parhaol. 

EA 28a Prif Safle Wylfa Newydd –  Egwyddorion Datblygu Allweddol 

Dylai hyrwydd prosiect Wylfa Newydd, wrth baratoi cais am DCO neu geisiadau cynllunio 

ar gyfer datblygu cysylltiedig a pherthynol ar y prif safle, gan gynnwys y rheini ar gyfer 

paratoi a chlirio’r safle, ystyried sut mae'r cynigion yn: 

a) Lleihau effeithiau ar gydlyniant cymunedol lleol, iechyd, a’r Gymraeg a’i diwylliant 

drwy wneud y canlynol: 

i. paratoi Asesiad manwl o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg er mwyn pennu mesurau 

penodol i osgoi effeithiau niweidiol ar y Gymraeg a’i diwylliant, neu liniaru 

effeithiau nad oes modd eu hosgoi neu wneud iawn amdanynt yn unol â 

pholisïau lleol a chenedlaethol; 

ii. darparu neu wella gwasanaethau a chyfleusterau, sydd wedi’u hintegreiddio ag 

aneddiadau presennol ac sydd ar raddfa sy’n addas i’w lleoliad, i gwrdd ag 

anghenion gweithwyr adeiladu ac a allai gael eu defnyddio gan y gymuned leol 

hefyd yn ystod cyfnod adeiladu’r orsaf bŵer a, phan fo hynny'n briodol, trefnu 

iddynt fod ar gael fel budd parhaol wedi i’r cyfnod adeiladu/gweithredu ddod i 

ben; 

iii. darparu gwelliannau i’r rhwydwaith cyfathrebiadau TG a symudol a band eang 

presennol mewn cymunedau lleol sy’n gysylltiedig â’r cyfleusterau rhyngrwyd a 

thelegyfathrebu symudol o ansawdd uchel a ddarperir ar y prif safle; 
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iv. mabwysiadu mesurau i hyrwyddo diogelwch cymunedol, gan gynnwys paratoi 

Cod Ymddygiad i Weithwyr Adeiladu a Chynllun Rheoli Diogelwch Cymunedol; 

v. lleihau a gwneud iawn am golli unrhyw gyfleusterau presennol gan gynnwys 

caeau chwaraeon ac adeiladau sydd at ddefnydd cymunedol; 

vi. cynnal asesiad cynhwysfawr o’r effeithiau y mae adeiladu a gweithredu Prosiect 

Wylfa Newydd yn eu cael ar iechyd ac amwynder, gan gynnwys sŵn, golau, 

llwch a llai o adnoddau hamdden awyr agored, er mwyn pennu mesurau lliniaru 

a gwneud iawn priodol. 

b) Hyrwyddo defnydd cynaliadwy o adnoddau drwy wneud y canlynol: 

i. rheoli gwastraff yn unol â’r hierarchaeth gwastraff; 

ii. defnyddio deunyddiau adeiladu a gafwyd yn lleol ac mewn ffordd gynaliadwy; 

iii. ymgorffori mesurau effeithlonrwydd ynni yng nghynllun a dyluniad adeiladau 

newydd neu wrth adnewyddu adeiladau sy’n bodoli eisoes. 

iv. lleihau trafnidiaeth a theithiau ar ffyrdd; 

v. lleihau’r gwaith o adeiladu adeiladau dros dro a fydd yn cael eu dymchwel gan 

nad oes unrhyw ddefnydd parhaol iddynt. 

vi. defnyddio cynhyrchion a dyluniadau sy’n effeithlon o ran dŵr; a 

vii. darparu seilwaith ynni adnewyddadwy ar y safle. 

c) Osgoi effeithiau niweidiol ar adnoddau dŵr ac ansawdd dŵr yn ystod y cyfnodau 

adeiladu a gweithredu; 

d) Sicrhau bod y datblygiad yn gallu gwrthsefyll y perygl o lifogydd, gan gynnwys 

hyrddiadau storm a tswnami; 

e) Osgoi, lliniaru neu, pan fo hynny'n briodol, wneud iawn am effeithiau niweidiol ar y 

safleoedd canlynol (gan sicrhau nad oes colled net i fioamrywiaeth): 

i. integredd safleoedd Natura 2000 (neu eu nodweddion nodedig) gan gynnwys 

ACA Bae Cemlyn, AGA Môr-wenoliaid Ynys Môn, ACA Afon Menai a Bae 

Conwy, AGA Bae Lerpwl, AGA Traeth Lafan ac AGA Ynys Seiriol (os byddai 

datblygiad ym mhrif safle Wylfa Newydd, ar ei ben ei hun neu ar y cyd â 

chynigion eraill, yn debygol o gael effeithiau sylweddol ar safle Natura 2000, 

byddai rhaid cynnal Asesiad Priodol; 

ii. cyflwr Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gan gynnwys Safleoedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof a Chae Gwyn; 

iii. Coetiroedd Hynafol;  
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iv. Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol; a 

v. chynefinoedd a rhywogaethau gwarchodedig allweddol, gan gynnwys y rhai a 

nodwyd yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Ynys Môn. 

f) Lleihau effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol gan gynnwys rhai sy’n 

ymwneud ag AHNE ac Arfordir Treftadaeth Ynys Môn, asedau hanesyddol a 

derbynyddion preswyl a hamdden o ganlyniad uniongyrchol i’r gweithgareddau 

adeiladu a gweithredu. Lle mae hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd wedi dangos na 

ellir atal effeithiau o’r fath, rhaid cymryd mesurau priodol i’w lliniaru a’u cydbwyso; 

g) Cynnal a chryfhau mynediad i'r arfordir drwy Lwybr Arfordir Cymru ac i Fynydd Parys 

drwy’r Trywydd Copr. Sicrhau gwelliannau cyffredinol i’r ddau rwydwaith o lwybrau 

troed; 

h) Nodi triniaethau i dirwedd, creu cynefinoedd, rheoli’r perygl o lifogydd a chysylltiadau 

a gwelliannau Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy’n integreiddio’n briodol â'r ardal 

gyfagos. Mae’n bosibl y bydd gwaith a gwelliannau mewn tirweddau a seilwaith 

gwyrdd sy’n ymestyn y tu hwnt i ffin prif safle’r orsaf bŵer yn gallu lliniaru a gwneud 

iawn am effeithiau’r prosiect a sicrhau gwelliannau lle bo’n briodol; 

i) Pan fydd y datblygiad yn un dros dro, dylid mabwysiadu dull o’i adfer fesul cam a/neu 

greu tirweddau newydd (a fyddai o bosibl yn cynnwys gwrychoedd, tir amaethyddol, 

glaswelltir, coetir, nodweddion dŵr a phrysgdir) cyn gynted ag y mae hynny’n 

rhesymol ymarferol er mwyn lleihau effeithiau ar y dirwedd ac effeithiau gweledol a 

chydbwyso effeithiau ar y nodweddion naturiol hyn. Dylid cynnal cyflwr tirweddau 

newydd neu rai sydd wedi’u hadfer ar ôl hynny; 

j) Lleihau effeithiau ar gyfleusterau hamdden, gan gynnwys y defnydd o lwybrau troed 

a llwybrau beics, a diogelu cyfleoedd hamdden yn yr awyr agored drwy ddarparu 

mannau agored newydd, llwybrau troed a llwybrau beics newydd neu well, creu 

llwybrau cerdded a beicio cylchol, cydbwyso unrhyw golled, a dylid gwella mynediad 

i’r cyhoedd o amgylch y safle i liniaru unrhyw golled o ran cysylltedd drwy’r safle yn 

ystod y gwaith adeiladu. 

Hefyd, dylai hyrwyddwr y prosiect weithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir, cymunedau 

lleol a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu’r Strategaeth Rheoli Tirwedd a Chynefinoedd ar 

gyfer y prif safle er mwyn nodi a lleihau effeithiau niweidiol posibl ac amlhau’r buddion sy’n 

gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear newydd. 

Dylai hyrwyddwr y prosiect weithio mewn partneriaeth â Magnox (ac unrhyw ymgeiswyr 

eraill fel y bo’n briodol) i chwilio am gyfleoedd i liniaru effeithiau niweidiol cronnus a 

chynyddu’r buddion sy’n cael eu creu yn sgil gweithgareddau datgomisiynu ac adeiladu 
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Wylfa Newydd. Mae’r cyfleoedd hynny y byddai’r Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y 

prosiect a Magnox eu hasesu yn cynnwys, ond nid y rhain yn unig: 

a) Defnyddio tir a seilwaith presennol ar safle Magnox i gynnal Prosiect Wylfa Newydd; 

b) Mesurau i leihau effeithiau o ganlyniad i ymyriadau fel sŵn ac allyriadau i’r aer sy'n 

deillio o waith adeiladu a symudiadau cerbydau nwyddau trwm; 

c) Effeithiau ar dderbynyddion ecolegol sensitif a gwella cynefinoedd presennol, neu 

ddarparu rhai newydd, i wneud iawn am effeithiau cronnous ar fioamrywiaeth a 

sicrhau manteision o ran bioamrywiaeth; 

d) Mesurau i leihau effeithiau cronnus ar gymeriad y dirwedd a’r forwedd; 

e) Ailddefnyddio gwastraff a deunyddiau sydd wedi’u cynhyrchu yn ystod y gwaith 

datgomisiynu neu yn ystod cyfnod adeiladu'r prosiect. 

f) Ailhyfforddi ac uwchsgilio gweithlu’r orsaf bŵer niwclear bresennol a chontractwyr 

lleol er mwyn atal allfudo gan weithwyr crefftus a lleihau effeithiau niweidiol sy’n 

gysylltiedig â chau’r orsaf bŵer niwclear bresennol; 

g) Asesiad ar y cyd o effaith Prosiect Wylfa Newydd a gweithgareddau datgomisiynu 

ar wasanaethau a chyfleusterau cymunedol, seilwaith a’r farchnad dai leol a rhoi 

mesurau ar waith i ddelio ag unrhyw effeithiau niweidiol yn yr aneddiadau yr effeithir 

arnynt, gan gynnwys camau i greu darpariaeth ychwanegol; 

h) Mesurau i ddelio ag effeithiau cronnus ar y Gymraeg a’i diwylliant, wedi’u seilio ar 

Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg ar y cyd; 

i) Paratoi Cynllun(iau) Trafnidiaeth a Thraffig ar y Cyd gan gynnwys cynigion ar gyfer 

buddsoddi ar y cyd mewn unrhyw seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth y bydd eu 

hangen i gynnal y ddau brosiect a defnyddio seilwaith trafnidiaeth ar y cyd. 

Dylid cyfuno’r defnydd o’r egwyddorion uchod er mwyn dangos bod y nodau llesiant a’r 

ffyrdd o weithio sydd wedi’u nodi yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 

ac sy'n sail i’r canllaw hwn ac i brosesau gwneud penderfyniadau a pholisïau'r Cyngor Sir, 

wedi cael eu hadlewyrchu’n llwyr gan hyrwyddwr y prosiect. 

 

EA 28b  Llety Dros Dro Arddull Campws ar gyfer Gweithwyr Adeiladu ar Brif Safle Wylfa 

Newydd – Egwyddorion Datblygu Allweddol 

Mae’n rhaid i gynigion am lety dros dro arddull campws i weithwyr adeiladu ar brif safle 

Wylfa Newydd gydweddu â Pholisïau PS9 a PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn 

ogystal â rhoi sylw i feini prawf perthnasol eraill sydd wedi’u cynnwys yn y ddogfen hon. Ni 

fydd y cynigion yn dderbyniol oni bai eu bod yn diwallu angen amlwg na ellir ei ddiwallu yn 

unrhyw le arall yn y farchnad dai bresennol neu drwy addasu adeiladau sy'n bodoli eisoes 
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neu drwy ddefnyddio cydsyniadau cynllunio presennol ar gyfer llety i weithwyr niwclear (yn 

unol â Pholisi PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd). 

Yn ogystal â diwallu’r egwyddorion arweiniol ar gyfer pob datblygiad ar brif safle Wylfa 

Newydd a nodwyd yn EA 28a, dylai cynigion ar gyfer llety dros dro arddull campws i 

weithwyr adeiladu roi sylw penodol i’r canlynol: 

i. Darparu llety i weithwyr adeiladu yn unol â'r Cynllun Cam wrth Gam sydd wedi’i 

gyflwyno ar gyfer Llety i weithwyr er mwyn osgoi effeithiau niweidiol yn hytrach nag 

ymateb iddynt; 

ii. Ymgorffori system effeithiol i fonitro deiliadaeth drwy’r Gwasanaeth Rheoli Llety 

Gweithwyr. 

iii. Effeithiau ar yr amgylchedd naturiol ac adeiledig, ac ar gyfleusterau yn yr ardal leol 

sy’n ymwneud â thrafnidiaeth, hamdden (gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer 

gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored), manwerthu a gofal iechyd, neu’r 

cyfleusterau y bydd patrymau cymudo'r gweithwyr i’r campws o’u cartrefi yn effeithio 

arnynt. 

iv. Darparu cyfleusterau hamdden (gan gynnwys gweithgareddau hamdden yn yr awyr 

agored), manwerthu a gofal iechyd ar y safle er mwyn diwallu anghenion y gweithwyr 

adeiladu sy’n cael llety ar y prif safle. Sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gyfer y 

gweithwyr adeiladu ar y safle, pa nifer bynnag ohonynt gaiff ei gymeradwyo, a hynny 

mewn perthynas â chymdeithasu, arlwyo, iechyd, cyfathrebu, manwerthu, hamdden 

ac adloniant; 

v. Sut mae’r cynigion yn bwriadu sicrhau trafnidiaeth gynaliadwy gan gynnwys cerdded 

a beicio, a lliniaru'r cymhlethdodau penodol o ran trafnidiaeth a mynediad sy’n deillio 

o ddarparu llety i weithwyr ar y safle, gan roi sylw penodol i ddiogelwch ar briffyrdd. 

Mae’n rhaid i ddarpariaeth barcio arfaethedig – sy’n gymesur â'r cynigion ar gyfer 

llety fesul cam – gael ei chynnwys yn y Cynllun Cam wrth Gam. 

vi. Darparu Cynllun Rheoli Campws y Safle gan gynnwys manylion ynglŷn â sut bydd 

y safle'n cael ei reoli i hybu iechyd a llesiant y rheini a fydd yn cael llety (yn cynnwys 

sicrhau lefel dderbyniol o effeithiau sŵn, golau a llwch y gwaith adeiladu ar 

amwynder y gweithwyr sy’n cael llety), a lleihau a lliniaru’r effeithiau ar gymunedau'r 

Ynys (yn enwedig cymunedau cyfagos Tregele a Chemaes); 

vii. Lleihau a lliniaru effeithiau ar y dirwedd a’r forwedd ac effeithiau gweledol drwy 

sicrhau sensitifrwydd, sgrinio a dylunio da wrth leoli elfennau adeiledig, ac yng 

nghyswllt ymddangosiad allanol, crynhoad, graddfa ac ansawdd y deunyddiau a 

ddefnyddir; 
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viii. Rhagor o bwysau gan ymwelwyr yn gysylltiedig â’r cynigion ar gyfer llety ar ffurf 

campws, yn cynnwys pwysau mewn perthynas ag AHNE Ynys Môn, yr Arfordir 

Treftadaeth, safleoedd cadwraeth natur dynodedig, asedau hanesyddol a 

derbynyddion preswyl a hamdden. 

ix. Dylai cynigion ystyried sut mae modd sicrhau bod yr amodau presennol yn cael eu 

hadfer cyn datblygu’r llety (drwy gynllun gwaith wedi’i gymeradwyo) yn ogystal â 

sicrhau gwelliannau posibl, pan fydd defnydd dros dro o’r strwythurau wedi dod i 

ben, yn unol â Chynllun Adfer y cytunir arno; 

x. Lleihau a lliniaru effeithiau ar asedau hamdden yr ardaloedd yng ngogledd Môn, gan 

gynnwys Llwybr Arfordir Cymru, sy’n deillio o ragor o bwysau gan ymwelwyr yn 

gysylltiedig â darparu llety i weithwyr ar y safle a dadleoli defnyddwyr presennol; 

xi. Osgoi effeithiau niweidiol ar argaeledd ac ansawdd adnoddau dŵr ar gyfer 

cymunedau presennol yng Ngogledd Môn a allai godi fel arall yn sgil rhoi llety i 

weithwyr adeiladu dros dro; 

xii. Asesu a lleoli elfennau i leihau effeithiau ar amwynder trigolion a chymunedau 

cyfagos, gan gynnwys effeithiau o ran llygredd sŵn a golau; 

xiii. Hyrwyddo neu gyfrannu at y gwaith o sicrhau buddion parhaol a chynaliadwy i 

gymunedau'r Ynys ar ôl i’r prosiect ddod i ben, yn unol â Pholisi PS9 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd; a 

xiv. Yr effeithiau ar amwynder, cydlyniant cymdeithasol a throseddu neu ofn o droseddu. 

 

Fel y nodir yn EA28b i, dylid cyflwyno llety dros dro arddull campws i weithwyr adeiladu sy’n 

cael ei gynnig ym mhrif safle Wylfa Newydd gam wrth gam er mwyn sicrhau ei fod yn atal yn 

hytrach nag ymateb i’r effeithiau ar y farchnad dai leol. Lle caiff llety dros dro arddull campws 

i weithwyr adeiladu ei gymeradwyo, dylid ei ystyried yn ddewis sy’n cael ei ffafrio i ddarparu 

llety i’r gweithwyr adeiladu, pa nifer bynnag ohonynt gaiff ei gymeradwyo. Bydd rhaid cael 

cyfiawnhad cadarn ar sail resymegol dros beidio â gwneud y defnydd gorau o'r Campws hwn 

o blaid mathau eraill o lety. Dylid darparu llety dros dro arddull campws i weithwyr yn llawn yn 

gynnar yn ystod y prif gam adeiladu i rwystro unrhyw effaith negyddol ar y farchnad dai leol, 

yn hytrach nag ymateb i unrhyw effaith. 

Wrth ymateb i gynigion sy’n rhan o’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, bydd y Cyngor Sir yn 

gofyn am Gynllun Cam wrth Gam ar gyfer Llety i Weithwyr Adeiladu. Bydd y cynllun hwn yn 

nodi nifer y gweithwyr y mae disgwyl y byddant yn byw yn y campws arfaethedig ar y prif safle, 

a’r amserlen ar gyfer adeiladu, fesul cam. Dylai'r cynllun hwn nodi hefyd sut bydd cyfleusterau 
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yn ymwneud ag iechyd, adwerthu, adloniant a hamdden, a rhai cymunedol, yn cael eu darparu 

ar y cwmpas a sut bydd darpariaeth ddigonol ar gyfer nifer y gweithwyr a fydd yn aros yno yn 

ystod pob cam yn cael ei sicrhau. Dylai’r cynllun cam wrth gam hwn hefyd nodi’r manylion ar 

gyfer datgomisiynu’r cyfleuster fesul cam yn ogystal â darpariaethau ar gyfer diwygio’r camau 

yn dibynnu ar wir faint y gweithlu unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi dechrau.
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Amlwch a'r Cylch 

Trosolwg 

5.1.34 Mae Ardal Chwilio Amlwch a’r Cylch yn 

cynnwys Amlwch a'i chefnwlad gyfagos. 

Amlwch yw tref mwyaf gogleddol Cymru, ac 

mae ar arfordir gogledd Môn, ar yr A5025. 

Mae’r Ardal Chwilio tua 10km o brif safle 

Wylfa Newydd. 

5.1.35 Amlwch yw’r brif ganolfan ar gyfer 

cyflogaeth a gwasanaethau yng yngogledd 

yr Ynys, ac ar adeg Cyfrifiad 2011, roedd 

ganddi boblogaeth o 3,789.  Fodd bynnag, 

mae bron i hanner gweithlu’r dref yn 

allgymudo, cyfran sy’n fwy na’r un ganolfan 

arall ar Ynys Môn.  Mae nifer o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol pwysig yn y dref, 

gan gynnwys ysgol gynradd, ysgol uwchradd a chanolfan hamdden.  

5.1.36 Mae Porth Amlwch yn un o’r 30% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf 

difreintiedig yng Nghymru ac yn un o’r 20% mwyaf difreintiedig ar Ynys Môn, ac mae 

cyflogaeth, addysg, tai a’r gallu i gael gwasanaethau’n broblemau neilltuol27. Mae lefelau 

diweithdra yn gymharol uchel hefyd yn Amlwch a’r Cylch a ledled gogledd Môn. Er enghraifft, 

ym mis Awst 2016, roedd cyfran o 5.7% o'r boblogaeth yn ward Porth Amlwch yn hawlio budd-

daliadau di-waith (mesur o ddiweithdra), o’i gymharu â chyfran o 2.9% ar Ynys Môn a chyfran 

o 1.8% ar gyfartaledd ym Mhrydain Fawr28. O ganlyniad i hyn, mae’n bosibl y bydd buddsoddi 

sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd yn helpu i ddelio â phroblemau cymdeithasol ac 

economaidd presennol y dref. 

5.1.37 Mae Amlwch yn cael ei dynodi fel Canolfan Gwasanaethau Trefol yn y Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd sydd wedi cael ei fabwysiadu. Mae’n agos iawn i brif safle Wylfa Newydd ar hyd yr 

A5025, ac mae trafnidiaeth gyhoeddus bresennol yn gwasanaethu ar hyd llwybrau bysiau 60 

a 61. Gallai Amlwch chwarae mwy o ran fel canolfan allweddol yng ngogledd Môn ar gyfer 

llety i weithwyr adeiladu, a chyfleoedd masnach a chyflogaeth i gefnogi Prosiect Wylfa 

Newydd. 

27 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014. 

28 NOMIS: Nifer yr Hawlwyr.
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Byddai buddsoddi yn Amlwch mewn cysylltiad â Phrosiect Wylfa Newydd yn gallu helpu i 

wneud y dref yn fwy bywiog a hyfyw, cynnal a gwella cyfleusterau a gwasanaethau 

presennol (a hybu darpariaeth newydd) a sbarduno cyfleoedd gwaith lleol er mwyn 

hyrwyddo ffyniant yn y dyfodol. 

Cyfleoedd 

5.1.38 Mae’r Safle Chwilio yn cynnwys dau safle sy’n cael eu gwarchod ar gyfer defnydd cyflogaeth 

yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd wedi’i fabwysiadu (yr hen dir Shell i’r gogledd o 

Amlwch (C25) ac Ystad Ddiwydiannol Llwyn Onn Amlwch (C26)), ynghyd â safle wrth gefn 

Rhosgoch (c(wg)39). Mae’r ddau safle sydd wedi’u gwarchod yn darparu tir neu blotiau sydd 

ar gael a fyddai’n addas ar gyfer datblygiadau sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd, ond mae’r 

safle yn Rhosgoch wedi’i neilltuo yn safle wrth gefn sy’n addas at ddefnydd B1, B2 neu B8 

sy’n gysylltiedig ag anghenion Wylfa Newydd neu unrhyw ddatblygiad Ynys Ynni/Menter ar yr 

ynys pan na fydd safleoedd eraill ar gael (Polisi'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, sef CYF 1: 

Gwarchod, Dynodi ac Amddiffyn Tir ac Unedau ar gyfer Defnydd Cyflogaeth). O dan Bolisïau 

y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, sef CYF4: Mentrau Diwydiannol neu Fusnes Newydd ar 

gyfer Un Defnyddiwr Mawr oddi ar Safleoedd Wedi eu Gwarchod neu eu Dynodi ar gyfer 

Cyflogaeth a CYF6; Ailddefnyddio ac Addasu Adeiladau Gwledig neu Uned Breswyl ar gyfer 

Defnydd Busnes neu Adeiladu Unedau Newydd ar gyfer Busnes/ Diwydiant, efallai bod 

cyfleoedd eraill ar gyfer datblygu cyflogaeth y tu allan i’r ffin ddatblygu yn yr Ardal Chwilio. 

5.1.39 Fel y prif anheddiad yng ngogledd Môn, mae’n bosibl mai Amlwch fyddai’r lle gorau i gynnal 

rhai ffurfiau lliniaru a fydd yn angenrheidiol o ganlyniad i Wylfa Newydd. Gall mesurau 

gynnwys, er enghraifft, darparu tai fforddiadwy er mwyn diwallu anghenion lleol, ac anogaeth 

i gyflwyno’r safleoedd tai marchnad sydd wedi'u dyrannu ym Mholisi y Cynllun Datblygu Lleol 

ar y Cyd, sef TAI 1: Tai mewn Canolfan Isranbarthol a Chanolfannau Gwasanaethau Trefol, 

gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus a beicio, gan gynnwys cysylltiadau gwell i’r prif safle, 

cefnogi’r broses o ailddefnyddio adeiladau preswyl a masnachol gwag, buddsoddi mewn 

gwasanaethau, cyfleusterau a seilwaith presennol (gan gynnwys band eang a thelegyfathrebu 

symudol), cefnogaeth ar gyfer datblygu economaidd, gwelliannau amgylcheddol a chynlluniau 

cymunedol sy'n cael eu hyrwyddo gan Gyngor Sir Ynys Môn ac sydd wedi’u cynnwys yn y 

Cynllun Lle arfaethedig ar gyfer Gogledd Ynys Môn. Bydd angen nodi’r mesurau hyn a’u rhoi 

ar waith mewn modd cydlynol, gan integreiddio â chynlluniau ehangach a’u hategu gan 

gynnwys Canolfan Ddysgu, Canolfan Llesiant a chanolfan hamdden newydd sbon. Dylai’r holl 

aelodau o gymunedau Ynys Môn allu defnyddio’r holl gyfleusterau. 
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Materion Allweddol 

5.1.40 Mae amgylchedd naturiol a threftadaeth ddiwylliannol eithriadol o gyfoethog a sensitif yn Ardal 

Chwilio Amlwch a’r Cylch sy’n bwysig iawn o ran cynnal ffyniant y dref a’r economi ymwelwyr 

ledled Ynys Môn. Dyma rai o’r materion allweddol y bydd angen i hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd arall eu hystyried yn yr Ardal Chwilio hon: 

 Yr amgylchedd naturiol: Er nad oes safleoedd gwarchod natur dynodedig yn Ardal Chwilio 

Amlwch a’r Cylch, mae AGA Bae Lerpwl tua 3km i’r dwyrain o’r Ardal Chwilio, ac mae 

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Mynydd Parys tua 1km i’r de. Mae AHNE ac 

Arfordir Treftadaeth Ynys Môn yn dilyn yr arfordir i’r gogledd o’r Ardal Chwilio ac mae’r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd wedi neilltuo Ardal Tirwedd Arbennig yn agos i ran 

ddeheuol yr ardal adeiledig yn Amlwch ac yn ymestyn i gynnwys Mynydd Parys; 

 Yr amgylchedd hanesyddol: Mae amgylchedd hanesyddol cyfoethog yn Ardal Chwilio 

Amlwch a’r Cylch sy’n seiliedig ar dreftadaeth ddiwydiannol Amlwch. Mae rhan helaeth o’r 

Ardal Chwilio oddi mewn i’r safle sydd wedi’i dynodi’n Dirwedd Hanesyddol Amlwch a 

Mynydd Parys, sy’n cysylltu Amlwch â Mynydd Parys a nifer o Henebion Rhestredig. 

Mynydd Parys oedd y gloddfa copor fwyaf yng Nghymru a Phrydain ar un adeg ac yma yr 

oedd y rhan fwyaf o’r copor yn Ewrop yn cael ei gloddio ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. 

Oherwydd ei gysylltiad â thref a phorthladd Amlwch, a oedd yn ei gynnal, mae’r dirwedd 

hon yn bwysig iawn o ran archeoleg ddiwydiannol a dyma’r unig safle o bwysigrwydd 

rhyngwladol yng Nghymru lle’r oedd mwynau heblaw haearn yn cael eu cloddio. Ymhlith 

yr asedau eraill sydd o bwysigrwydd neilltuol y mae Ardaloedd Cadwraeth Amlwch a 

Phorth Amlwch a nifer o Adeiladau Rhestredig yn y dref ei hun; 

 Perygl o lifogydd: Mae’r arfordir i’r gogledd o’r Ardal Chwilio a rhannau o Amlwch mewn 

Parth Llifogydd C2. Yn y cyswllt hwn, mae Cynllun Rheoli Basnau Afonydd Gorllewin 

Cymru (2015) yn nodi bod Amlwch yn un o’r pentrefi/trefi bach lle mae adeiladau a 

seilwaith mewn perygl o lifogydd; 

 Cyfleustodau: Rydym yn deall nad yw’r rhwydwaith trydanol yn ddigonol i ddarparu ar gyfer 

datblygiadau newydd yn y CCA hyn. Mae angen cynnal trafodaethau pellach hefyd â Dŵr 

Cymru a Wales & West Utilities er mwyn penderfynu ar gyflwr a maint y rhwydweithiau 

dŵr, carthffosiaeth a nwy. Er enghraifft, mae digwyddiadau ynysig o lifogydd yn y 

rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus y bydd angen eu datrys o bosibl er mwyn gallu bwrw 

ymlaen â’r datblygiadau yn yr ardal hon. Does dim cyfnewidfeydd ffibr o fewn 7.5km i 

Amlwch a dylid hefyd ystyried cyfleoedd i wella cyfathrebiadau TG fel rhan o welliannau i’r 

rhwydwaith er mwyn cefnogi'r prif safle gael eu hystyried hefyd. 
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 Cymdeithasol ac economaidd: Mae Amlwch yn lleoliad posibl ar gyfer llety i weithwyr 

adeiladu a datblygiadau eraill sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd, ac felly mae’n bosibl y 

bydd economi a chymunedau lleol Amlwch yn gweld newid a phwysau sylweddol o 

ganlyniad i ddatblygiadau newydd. 

 Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant: Mae cyfran gymharol uchel o boblogaeth yr Ardal Chwilio 

hon yn siarad Cymraeg. Er enghraifft, yn ward Porth Amlwch mae 65% o breswylwyr yn 

siarad Cymraeg o’i gymharu â 57% ledled Ynys Môn (ac 19% ledled Cymru)29; 

 Iechyd a llesiant: Mae’n debyg y bydd iechyd trigolion Amlwch yn salach, o’i gymharu ag 

iechyd trigolion eraill Ynys Môn a Chymru gyfan. Mae iechyd gwael yn amharu ar 

weithgareddau dyddiol 26.3% o’r trigolion, o’i gymharu â chanrannau 23.1% a 22.7% ar 

gyfer Ynys Môn a Chymru yn y drefn honno, ac mae gan 13% broblemau iechyd 

sylweddol. Mae diweithdra yn Amlwch ddwywaith yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru, 

ac yn uwch na’r ffigurau ar draws Ynys Môn. Mae cyfran is o’r trigolion yn byw mewn llety 

sydd heb fod yn llawn, felly mae cyfran uwch yn byw mewn llety sydd wedi’i orlenwi; 

 Cysylltedd Trafnidiaeth: Mae trafnidiaeth gyhoeddus wedi’i chyfyngu i’r rhwydwaith bysiau 

lleol i deithwyr, ac mae’r dref yn bell o Brif Linell Gogledd Cymru. Mae’r A5025 rhwng 

Amlwch a Chemaes, ac Amlwch a Benllech yn gymharol gul ac mae hanes o ddamweiniau 

yno. Mae 1 ddamwain angheuol, 3 damwain ddifrifol a 3 damwain fach wedi bod yng 

nghyffiniau troadau Betws yn y 10 mlynedd diwethaf; 

 Twristiaeth: Mae’r economi ymwelwyr, sy’n gysylltiedig â threftadaeth ddiwydiannol yr 

ardal, yn sector pwysig. Mae’r Porthladd a Chanolfan Ymwelwyr y Deyrnas Gopr, a 

Mynydd Parys y tu allan i’r Ardal Chwilio, yn atyniadau pwysig iawn i dwristiaid. Bydd galw 

am lety twristiaeth hefyd fel llety dros dro i weithwyr. 

5.1.41 Bydd angen rhoi ystyriaeth ofalus i’r posibilrwydd o effeithiau cronnus niweidiol sy’n 

gysylltiedig â Wylfa Newydd a datblygiadau cysylltiedig yn yr Ardal Chwilio hon a chynigion 

datblygu eraill. 

 

 

 

 

 

 

29 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
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Ffigur 5.2 Ffin ddatblygu Amlwch a dyraniadau / tir wedi'i ddiogelu 
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EA 29   Amlwch a’r Cylch 

Datblygiadau Cysylltiedig a Pherthynol 

Llety Gweithwyr 

Adeiladu Dros Dro 

Bydd disgwyl i’r cynigion ar gyfer datblygiad dros dro ar ffurf 

campws ddiwallu gofynion Polisïau PS9 a PS10 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd ac ystyried canllawiau perthnasol eraill 

yn y CCA hyn ( yn enwedig EA 10a). 

Tai Dylai cynigion ar gyfer tai parhaol sy’n cael eu defnyddio dros 

dro i roi llety i weithwyr adeiladu fod yn gyson â pholisïau 

cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol, a rhoi sylw i'r 

canllawiau sydd wedi’u nodi yn y ddogfen hon ac mewn CCA 

eraill o ran lleoliad, dyluniad a math. 

Bydd y farchnad agored a/neu dai fforddiadwy yn cael eu 

cefnogi gan y Cyngor Sir, ar yr amod bod hynny’n gyson â 

Pholisi TAI 1y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac yn cynnwys 

datblygiad ar y safleoedd sydd wedi’u dyrannu ar Dir ger Maes 

Mona (T5), Lôn Bach (T6), Cae Rheinwas (T8) neu ar Dir yn 

Fferm Madyn (T7) a Tan y Bryn (T9). Bydd datblygu cynaliadwy 

ar hap ar safleoedd o fewn ffin ddatblygu Amlwch hefyd yn 

dderbyniol, ar yr amod bod hynny'n cydymffurfio â pholisi’r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Cyflogaeth Mae’r Cyngor Sir o blaid creu cyfleoedd busnes newydd addas 

ar raddfa fach a mawr, ac ehangu busnesau presennol yn Ardal 

Chwilio Amlwch a’r Cylch sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa 

Newydd. Dylid lleoli defnydd cyflogaeth newydd o fewn y ffin 

ddatblygu sydd wedi’i diffinio ar gyfer Amlwch, gan ffafrio 

datblygu ar safleoedd tir llwyd a thir sydd wedi’i warchod at 

ddefnydd cyflogaeth yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Yn unol â Pholisïau CYF4 a CYF6 y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd a pholisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol, bydd y 

Cyngor Sir yn cefnogi cynigion creu cyflogaeth ar safleoedd 

addas eraill y tu allan i'r ffin ddatblygu, ar yr amod fod 

cyfiawnhad 

priodol sy’n ymwneud ag anghenion gweithredu, ystyriaeth 

ddyladwy o faterion amgylcheddol a chymdeithasol ac nad oes 

safleoedd addas eraill o fewn y ffin ddatblygu. 
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Datblygu’r hen safle Shell yn Rhosgoch at ddefnydd busnes a 

chyflogaeth, gan ddiwallu anghenion Wylfa Newydd neu 

ddatblygiadau ‘Ynys Ynni’ eraill pan fydd modd dangos nad oes 

tir cyflogaeth ar gael sydd wedi’i warchod neu wedi’i ddyrannu, 

ac sy’n addas, yn ddigonol ac yn gyson â Pholisi CYF1 y 

Cynllun. 

Cyfleusterau a 

Gwasanaethau 

Cymunedol 

Bydd disgwyl i'r Cyngor Sir wella gwasanaethau a chyfleusterau 

cymunedol presennol Ardal Chwilio Amlwch a’r Cylch a/neu 

ddarparu rhai newydd addas sy’n diwallu anghenion y 

gweithwyr adeiladu, ac sy'n mynd i’r afael ag effeithiau 

sylweddol ar argaeledd gwasanaethau i drigolion lleol a/neu’r 

gwasanaethau y gall trigolion eu defnyddio yn ystod y cyfnod o 

adeiladu Prosiect Wylfa Newydd. Pan fo hynny'n briodol, dylid 

sicrhau bod gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol ar gael 

ar ôl y cyfnod adeiladu i roi budd i’r dyfodol. 

Bydd lleoliad, graddfa a dyluniad cyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol newydd neu welliannau i rai presennol yn gyson â 

pholisïau a chanllawiau’r Cynllun Datblygu sydd wedi’u nodi yn 

EA6 y CCA hyn ac mewn CCA eraill. Yn benodol, bydd 

cyfleusterau a gwasanaethau’n hawdd eu cyrraedd ar droed, ar 

feic ac mewn trafnidiaeth gyhoeddus, pan fo’n ymarferol dylid 

cynnwys seilwaith ar gyfer telegyfathrebu modern a 

gwybodaeth, a byddant wedi’u hadeiladu at y safon 

amgylcheddol uchaf posibl (h.y. BREEAM ‘Excellent’). 

Logisteg Trafnidiaeth a 

Chludo Nwyddau 

Yn unol â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, cefnogir cynigion a 

fydd yn gwella’r system trafnidiaeth gyhoeddus bresennol ac yn 

pennu cyfleoedd ac yn gweithredu arnynt i wella’r ddarpariaeth i 

feicwyr rhwng y dref a phrif safle Wylfa Newydd. 

Cyfleoedd 

Ystad Ddiwydiannol 

Llwyn Onn 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall, drwy 

gysylltu â’r Cyngor Sir, archwilio'r cyfleoedd gyda’i ddarparwyr i 

leoli'r defnyddiau cyflogaeth sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd yn 

Ystad Ddiwydiannol Llwyn Onn. 

Safle Ardal Fenter 

Rhosgoch 

Bydd gofyn i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

ddangos eu bod wedi ystyried yn ofalus, drwy gysylltu â’r 

Cyngor Sir, y posibilrwydd o gynnwys busnesau a chynlluniau a 
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fydd i ddechrau yn diwallu anghenion penodol Wylfa Newydd 

neu ddatblygiadau Ynys Ynni eraill yn safle Ardal Fenter 

Rhosgoch. 

Bydd yn ofynnol bod unrhyw fathau newydd o ddefnydd 

cyflogaeth ar y safle hwn yn gyson â pholisïau a chanllawiau 

cynllunio lleol a chenedlaethol a rhaid dangos, yn benodol, sut 

mae modd gwneud y lleoliad cymharol anghysbell hwn yn 

gynaliadwy yng nghyd-destun y datblygiad a gynigir a’i allu i 

ddarparu mynediad addas at brif safle Wylfa Newydd ac a allai 

gynnwys gwelliannau i’r rhwydwaith priffyrdd. 

Wrth lunio cynigion, dylid ystyried ffyrdd o greu cysylltiadau â 

chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol, trafnidiaeth, 

seilwaith a llety i weithwyr adeiladu sydd yn Amlwch. 

Materion Allweddol 

Yr Amgylchedd Naturiol Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Amlwch a’r 

Cylch yn cael effeithiau niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar AGA Bae Lerpwl a Safle o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Mynydd Parys (neu eu 

nodweddion nodedig) neu asedau ecolegol eraill o fewn ac yn 

agos i’r Ardal Chwilio. 

Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i leoliad, graddfa a dyluniad 

datblygiadau er mwyn gwarchod a gwella safleoedd sydd â 

dynodiad pwysig oherwydd eu tirwedd, gan gynnwys AHNE, 

Arfordir Treftadaeth ac Ardal Tirwedd Arbennig Ynys Môn. 

Dylid osgoi, lliniaru a/neu, pan fo’n briodol, wneud iawn am 

effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd naturiol i’r graddau mwyaf 

posibl ac yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ogystal â 

chanllawiau yn y CCA hyn. Dylid hefyd chwilio am gyfleoedd i 

ddarparu mwy o seilwaith gwyrdd yn yr Ardal Chwilio hon a 

chyfleoedd i wella bioamrywiaeth a thirwedd 

Yr Amgylchedd 

Hanesyddol ac 

Adeiledig 

Wrth lunio cynigion ar gyfer datblygu, rhaid ceisio sicrhau na 

fyddant yn cael effeithiau niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar 

y cyd â datblygiadau eraill, ar dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal 

ac y byddant yn cadw’r dirwedd hanesyddol. Yn unol â pholisi 

cynllunio lleol a chenedlaethol a, gan ystyried EA23, dylid 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
156  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

cynnal asesiad o effaith y cynigion ar yr amgylchedd 

hanesyddol gan roi sylw penodol i safleoedd sydd wedi’u dynodi 

(a’u hamgylchoedd) oddi mewn ac yn agos i’r Ardal Chwilio gan 

gynnwys: 

 Ardaloedd Cadwraeth Amlwch a Phorth Amlwch; 

 Adeiladau Rhestredig; 

 Henebion Rhestredig ym Mynydd Parys. 

Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 

ymgeisydd arall gydweithio ag Ymddiriedolaeth Treftadaeth 

Ddiwydiannol Amlwch wrth baratoi cynigion ar gyfer yr Ardal 

Chwilio hon i sicrhau bod effeithiau niweidiol posibl wedi’u nodi 

a’u lliniaru/cydbwyso ac i gael y manteision mwyaf posibl. 

Rhaid mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel wrth 

lunio cynigion a fydd yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo cymeriad 

lleol ac yn sicrhau bod tir y cyhoedd yn ddiogel a hygyrch, yn 

unol â chanllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill sydd wedi’u 

mabwysiadu gan y Cyngor Sir. 

Perygl o Lifogydd Yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol, dylid lleoli datblygiadau oddi wrth ardaloedd lle 

mae perygl o lifogydd. Os cyflwynir cynigion ar gyfer tir lle mae 

perygl o lifogydd, bydd disgwyl iddynt gynnwys dull 

cynhwysfawr o liniaru perygl o lifogydd a fydd wedi’i seilio ar 

Asesiad Canlyniadau Llifogydd. 

Cyfleustodau Wrth bennu lleoliadau a datblygu cynigion ar gyfer datblygiadau 

yn Ardal Chwilio Amlwch a’r Cylch, dylai hyrwyddwr y prosiect 

ac unrhyw ymgeisydd arall gydweithio â Dŵr Cymru, Scottish 

Power Energy Networks a Wales & West Utilities, BT a 

darparwyr telegyfathrebu eraill i ganfod a oes angen buddsoddi 

yn y seilwaith presennol a’i uwchraddio er mwyn darparu ar 

gyfer rhagor o ddatblygu. Gallai’r buddsoddiad hwn gynnwys 

gwella’r seilwaith trydan er enghraifft (yn dibynnu ar faint y 

datblygu cysylltiedig yn yr ardal). 

Elfennau cymdeithasol 

ac economaidd 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Amlwch a’r 

Cylch yn cael effaith annerbyniol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar fusnesau lleol ac ansawdd bywyd 

cymunedau. Dylid cynnal asesiad o effeithiau economaidd-
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gymdeithasol y cynigion, a hynny i fanylder sy’n gymesur â 

math a graddfa’r datblygiad a gynigir. Os nodir ei bod yn bosibl 

y bydd effeithiau niweidiol, dylid nodi mesurau lliniaru a/neu 

fesurau cydbwyso priodol y mae modd eu darparu. 

Yn yr un modd â'r holl leoliadau, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i 

Ddatganiad Iaith Gymraeg gael ei gyflwyno gyda chynigion 

penodol ar gyfer datblygu yn yr Ardal Chwilio hon, ac Asesiad 

manylach o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg gyda chynigion ar 

raddfa fawr sy’n cael eu lleoli ar hap ar safleoedd annisgwyl, yn 

unol â'r trothwyon sydd wedi’u nodi ym Mholisi y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd, PS 1: Y Gymraeg a’i Diwydiant. 

Er mwyn hyrwyddo cydlyniant cymunedol, dylai cynigion 

gynnwys ffyrdd o integreiddio cymunedau, gwasanaethau a 

chyfleusterau presennol â rhai newydd. 

Twristiaeth Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Amlwch a’r 

Cylch yn cael effaith niweidiol annerbyniol, ar eu pennau eu 

hunain neu ar y cyd â datblygiadau eraill, ar botensial yr ardal ar 

gyfer twristiaeth. Bydd disgwyl asesiad manwl o’r effeithiau 

posibl sy’n gysylltiedig â datblygu twristiaeth (ar eu pennau eu 

hunain ac ar y cyd â chynigion eraill) pan fydd y Cyngor Sir yn 

credu bod effeithiau o’r fath yn debygol o ddigwydd. 

Dyma rai o’r mesurau posibl ar gyfer delio ag unrhyw effeithiau 

niweidiol posibl ar dwristiaeth ac i amlhau cyfleoedd o fuddsoddi 

yn yr Ardal Chwilio hon: 

Cynnal ac, os yw’n bosibl, gwella mynediad at yr arfordir ynghyd 

â gwelliannau i Lwybr Arfordir Cymru; 

Cynnal y Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus a’r 

rhwydweithiau o lwybrau beicio a llwybrau cerdded a’u gwella 

yn unol â’r strategaeth; 

Gwella seilwaith a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr; 

Marchnata cyrchfannau drwy gysylltu â Croeso Cymru, 

Partneriaeth y Cynllun Gweithredu Rheoli Cyrchfan, y Cyngor 

Sir ac Ymddiriedolaeth Treftadaeth Ddiwydiannol Amlwch; 

Hyrwyddo’r Porthladd a Chanolfan Ymwelwyr y Deyrnas Gopr; 

Nodi a darparu gweithgareddau newydd neu rai sydd wedi’u 

hehangu ar gyfer ymwelwyr, sydd wedi’u hintegreiddio â'r 
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digwyddiadau a’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnig gan 

gyfleusterau twristiaeth eraill yng ngogledd Môn. 

Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd hefyd yn yr Ardal Chwilio hon i 

ddatblygu cysylltiadau â’r ganolfan ymwelwyr ar gyfer Wylfa 

Newydd a’i chefnogi, er enghraifft, drwy farchnata neu ddarparu 

cysylltiadau trafnidiaeth i’r ganolfan. 

 Mae’n bosibl y cefnogir datblygu llety twristiaeth o 

ansawdd uchel ar raddfa fach i’w ddefnyddio gan 

weithwyr adeiladu dros dro yn yr Ardal Chwilio hon yn 

amodol ar Bolisïau P 9 a TAI 14 yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd (yn achos carafanau, cartrefi symudol a 

mathau eraill o lety dros dro) a chanllawiau sydd yn 

EA12 ac EA13a/EA13b y CCA hyn. 
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Cemaes a'r Cylch 

Trosolwg 

5.1.42 Mae Ardal Chwilio Cemaes a'r Cylch yn 

union i’r dwyrain o ffin safle’r Orsaf Niwclear 

Newydd arfaethedig. Mae’n cwmpasu 

pentrefi Cemaes tua’r dwyrain a Thregele 

tua’r de, a’i phoblogaeth ar adeg Cyfrifiad 

2011 oedd tua 1,40030. Mae’r Ardal Chwilio 

hefyd yn cynnwys yr hen orsaf bŵer 

niwclear a oedd yn cael ei gweithredu gan 

Magnox ac sydd tua’r gorllewin o Gemaes. 

5.1.43 Cemaes yw prif anheddiad yr Ardal Chwilio 

hon.  Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd yn datgan bod Cemaes yn Ganolfan 

Gwasanaethau Lleol sydd â ffin ddatblygu sydd wedi’i diffinio, ac sy’n addas i gynnwys rhai 

tai ychwanegol yn ogystal â darparu gwasanaethau a chyfleusterau manwerthu. Yn bennaf, 

mae hyn yn adlewyrchu rôl bresennol yr anheddiad o ran darparu gwasanaethau a 

chyfleusterau pwysig i ddiwallu anghenion lleol ac anghenion cymunedau yn ei gefnwlad 

wledig; mae gwasanaethau a chyfleusterau yn y pentref yn cynnwys ysgol gynradd, 

meddygfa, llyfrgell, neuadd bentref, swyddfa bost a siopau. Ar y llaw arall, caiff Tregele ei 

ddiffinio fel Pentref Lleol sy'n addas ar gyfer datblygu sy’n mynd i'r afael ag anghenion 

cymunedol o fewn y ffin ddatblygu ac yn agos iddi. Nid oes safleoedd tai wedi’u dyrannu yn 

Nhregele. 

5.1.44 Roedd yr hen orsaf bŵer Magnox yn gyflogwr pwysig yn yr ardal ac ar Ynys Môn yn 

gyffredinol. Rhoddodd yr orsaf y gorau i gynhyrchu ar 30 Rhagfyr 2015, ac mae hi yn ystod y 

cyfnod gwagio tanwydd ar hyn o bryd, cyn dechrau ar y gwaith o ofalu amdani a’i chynnal a’i 

chadw. Mae’r safle eisoes wedi gwagio 30% o’i danwydd. Roedd yr orsaf bŵer yn chwarae 

rhan bwysig o ran cynnal busnesau lleol ym Môn (roedd data am wariant mewn busnesau 

lleol yn dangos bod contractau uniongyrchol gwerth £3.2 miliwn yn weithredol yn 2011/12) 

ac yn cynnal y ddarpariaeth bresennol o wasanaethau yn Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch a 

ledled Ynys Môn.31 

30 Poblogaeth cymuned Llanbadrig, sy’n cynnwys Cemaes a Thregele, oedd 1,357 ar adeg Cyfrifiad 2011. 

31 Magnox Cyf (2013) Wylfa Nuclear Power Station: Environmental Statement 2013 Update.
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Er y bydd gweithgareddau datgomisiynu’n creu cyfleoedd gwaith a gwariant i economi Môn, 

ar y cyfan bydd cau’r orsaf bŵer bresennol yn debygol o arwain at golli nifer sylweddol o 

swyddi sefydlog sy'n talu’n dda, llai o fuddsoddi mewn busnesau lleol a’r posibilrwydd o 

danseilio’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu, gan effeithio ar ansawdd bywyd ymysg 

trigolion Ynys Môn. 

5.1.45 Gan ystyried rôl Cemaes yn hierarchaeth aneddiadau Ynys Môn, ynghyd â graddfa’r holl 

ddatblygu a allai ddigwydd, credir bod potensial yn Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch i 

gynnwys amrywiaeth o ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd gan 

gynnwys tai parhaol, llety dros dro i weithwyr adeiladu, llety i weithwyr parhaol, cyflogaeth, y 

gadwyn gyflenwi, trafnidiaeth a logisteg. 

Cyfleoedd 

5.1.46 Mae Cemaes yn Ganolfan Gwasanaethau Lleol sydd wedi’i diffinio, ac ystyrir bod y pentref 

yn lleoliad priodol ar gyfer tai ar y farchnad agored a thai fforddiadwy, ac mae tir sydd â 

chapasiti o tua 60 o aneddiadau wedi cael ei ddyrannu y tu ôl i Ffordd Caergybi (safle T34) 

ym Mholisi TAI 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Tai mewn Canolfannau Gwasanaeth 

Trefol. Dylai’r cynnydd yn y galw am lety yn sgil dyfodiad y gweithwyr adeiladu gymell 

gwneud y safle hwn ar gael ar gyfer tai marchnad, yn cynnwys 20 uned fforddiadwy, yn unol 

â Pholisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad, gyda chyfleoedd i gynyddu'r 

ddarpariaeth y tu hwnt i'r nifer hwn. O dan Bolisïau y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, sef 

CYF4: Mentrau Diwydiannol neu Fusnes Newydd ar gyfer Un Defnyddiwr Mawr oddi ar 

Safleoedd Wedi eu Gwarchod neu eu Dynodi ar gyfer Cyflogaeth a CYF6; Ailddefnyddio ac 

Addasu Adeiladau Gwledig neu Uned Breswyl ar gyfer Defnydd Busnes neu Adeiladu 

Unedau Newydd ar gyfer Busnes/ Diwydiant. Efallai bod cyfleoedd eraill ar gyfer datblygu 

cyflogaeth y tu allan i’r ffin ddatblygu yn yr Ardal Chwilio hon. 

Materion Allweddol 

5.1.47 Ceir amgylchedd arfordirol arbennig o gyfoethog a sensitif yn Ardal Chwilio Cemaes a’r 

Cylch ac mae hyn, ynghyd â phresenoldeb asedau hanesyddol pwysig a chymeriad gwledig 

y cymunedau, yn codi nifer o faterion allweddol y bydd angen i hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd arall eu hystyried. Mae’r materion hyn yn cynnwys: 

 Yr amgylchedd naturiol: Mae Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch yn cynnwys nifer o 

safleoedd cadwraeth natur sydd â dynodiad cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r rhain yn 

cynnwys Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y 

Moelrhoniaid/Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Cemlyn a’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig i’r gorllewin; Llanbadrig - Dinas Gynfor i’r dwyrain; a Cae Gwyn i’r de. Mae 
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Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac Arfordir Treftadaeth Ynys Môn yn dilyn yr arfordir 

i’r dwyrain a’r gorllewin o’r Ardal Chwilio hon. Gallai cynnydd sylweddol mewn 

gweithgareddau hamdden anffurfiol yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac ar hyd 

yr Arfordir Treftadaeth o ganlyniad i roi llety i hyd at 4,000 o weithwyr adeiladu ar y prif 

safle arwain at ddifrod/pwysau amgylcheddol lleol. Gellid gweld effeithiau tebyg o 

ganlyniad i ymwelwyr a thrigolion lleol yn ymweld â safle adeiladu’r Orsaf Niwclear 

Newydd; 

 Yr amgylchedd hanesyddol: Rhai o’r asedau treftadaeth ddiwylliannol sydd wedi’u dynodi 

yn Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch yw Ardal Gadwraeth Cemaes ac Adeiladau 

Rhestredig o gwmpas Cemaes. Y tu allan i’r Ardal Chwilio, mae Heneb Restredig y meini 

hirion o’r Oes Efydd tua 2km i’r de orllewin ac mae tri Adeilad Rhestredig Gradd II yng 

Nghafnan tua 0.5km i’r gorllewin; 

 Perygl o lifogydd: Mae’r arfordir a’r tir o gwmpas Afon Wygyr, sy’n llifo drwy  Gemaes, o 

fewn Parth Llifogydd C2. Mae rhan o’r anheddiad ger Trwyn y Penrhyn o fewn Parth 

Llifogydd B; 

 Ansawdd Dŵr Ymdrochi Cemaes: Dangosodd y gwaith blynyddol o fonitro ym Mae 

Cemaes fod ansawdd y dŵr yn ‘wael’ yn 2016 a 2017. Yn 2015, aseswyd bod ansawdd y 

dŵr yn ‘ddigonol’. Rhaid i ddatblygiadau yn Ardal Chwilio Cemaes, a’r Ardal Chwilio 

gyfagos, ddiogelu dyfroedd ymdrochi. 

 Capasiti priffyrdd: Mae adeiladu Wylfa Newydd a datblygiadau cysylltiedig yn Ardal 

Chwilio Cemaes a’r Cylch, ynghyd â phrosiectau buddsoddi strategol mawr eraill, yn 

debygol o arwain at effeithiau ar y rhwydwaith ffyrdd lleol oherwydd cynnydd mewn llifau 

traffig, yn enwedig pan fydd hynny wedi’i gyfuno â chynnydd mewn traffig yn ystod y 

misoedd prysuraf yr haf o ran twristiaeth; 

 Cymdeithasol ac economaidd: Byddai adeiladu Wylfa Newydd a datblygiadau cysylltiedig 

a pherthynol yn gallu cael effaith hir a pharhaus ar yr economi leol ac ar ansawdd bywyd 

cymunedau yn Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch. Mae’n debygol y ceir effeithiau mewn 

cysylltiad, er enghraifft, ag allyriadau o weithgareddau adeiladu, pwysau ar wasanaethau 

a chyfleusterau presennol, cydlyniant cymunedol a’r Gymraeg a’i diwylliant, yn enwedig 

o ganlyniad i roi llety dros dro i hyd at 4,000 o weithwyr adeiladu ar y prif safle. Gallai 

effeithiau economaidd-gymdeithasol fod yn amlwg iawn yn yr Ardal Chwilio hon 

oherwydd maint cymharol fach y boblogaeth breswyl bresennol a graddfa gyfyngedig y 

cyfleusterau cymunedol, gan gynnwys ysgolion, cyfathrebiadau TG a gwasanaethau a 

ddarperir. Mae hygyrchedd Cemaes o’r campws arfaethedig i'r gweithwyr adeiladu, a 

pha mor ddeniadol ydi Cemaes fel lle i ymweld ag ef (yn enwedig yn ystod misoedd yr 
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haf), yn awgrymu y bydd nifer sylweddol o weithwyr yn defnyddio gwasanaethau’r dref 

ac yn defnyddio’r dref ar gyfer gweithgareddau hamdden; 

 Twristiaeth: Mae Cemaes yn gyrchfan pwysig i dwristiaid a cheir nifer sylweddol ohonynt 

yn yr haf. Byddai adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd yn gallu cael effaith niweidiol ar 

botensial yr ardal ar gyfer twristiaeth, a hynny o ran canfyddiad ymwelwyr ac argaeledd 

cyfleusterau a gwasanaethau twristiaeth; 

 Sŵn, llwch, ansawdd yr aer a golau: Mae trigolion Cemaes yn pryderu’n arw am yr 

effeithiau hyn, o ystyried eu bod mor agos at y prif safle. Felly, bydd angen prosesau 

lliniaru/cydbwyso priodol ar gyfer y 'cymdogion agos’ yr effeithir arnynt yn ystod cyfnod 

adeiladu Prosiect Wylfa Newydd.
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Ffigur 5.3 Ffin ddatblygu Cemaes a dyraniadau/tir wedi'i ddiogelu 
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EA 30   Cemaes a’r Cylch 

Datblygiadau Cysylltiedig a Pherthynol 

Llety Gweithwyr Adeiladu 

Dros Dro 

Yn unol â Pholisi PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ni 

fydd yn briodol gosod llety dros dro arddull campws o fewn 

nac wrth ymyl Cemaes, nac mewn unrhyw aneddiadau eraill o 

fewn yr Ardal Chwilio hon. 

Tai Dylai cynigion ar gyfer tai parhaol sy’n cael eu defnyddio dros 

dro i roi llety i weithwyr adeiladu fod yn gyson â pholisïau 

cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol, a rhoi sylw i'r 

canllawiau sydd wedi’u nodi yn y ddogfen hon ac mewn CCA 

eraill o ran lleoliad, dyluniad a math. 

Bydd y farchnad agored a/neu dai fforddiadwy yn cael eu 

cefnogi gan y Cyngor Sir, ar yr amod bod hynny’n gyson â 

Pholisi TAI 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac yn cynnwys 

datblygu ar y safleoedd sydd wedi’u dyrannu ar Dir y tu ôl i 

Ffordd Caergybi (T34). Bydd datblygu cynaliadwy ar hap ar 

safleoedd o fewn ffin ddatblygu Cemaes hefyd yn dderbyniol, 

ar yr amod bod hynny'n cydymffurfio â pholisi’r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Cyflogaeth Mae’r Cyngor Sir o blaid creu cyfleoedd busnes newydd addas 

yn Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch sy’n gysylltiedig â 

Phrosiect Wylfa Newydd. Dylid lleoli defnydd cyflogaeth 

newydd o fewn y ffin ddatblygu sydd wedi’i diffinio ar gyfer 

Cemaes, gan ffafrio datblygu ar safleoedd tir llwyd. 

Yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol, gan gynnwys Polisïau CYF4 a CYF6 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd, bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion 

sy’n creu cyflogaeth ar safleoedd addas eraill y tu allan i ffin 

ddatblygu Cemaes ar yr amod bod cyfiawnhad priodol ar sail 

anghenion gweithredu, ystyriaeth ddyladwy i faterion 

amgylcheddol a chymdeithasol ac nad oes yna safleoedd 

addas eraill o fewn y ffin ddatblygu. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Cymunedol 

Bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod y cyfleusterau a’r 

gwasanaethau cyfathrebu a hamdden cymunedol presennol 

yn cael eu gwella a rhai newydd addas yn cael eu creu yn 

Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch a fydd yn cwrdd ag anghenion 
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gweithwyr adeiladu, y gall y gymuned leol eu defnyddio yn 

ystod cyfnod adeiladu Prosiect Wylfa Newydd ac y gellir trefnu 

iddynt fod ar gael, pan fydd hynny’n briodol, ar ôl y cyfnod 

adeiladu i roi budd parhaol. Bydd lleoliad, graddfa a dyluniad 

cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol newydd neu 

welliannau i rai presennol yn gyson â pholisi a chanllawiau’r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd wedi’u nodi yn EA6 y 

CCA hyn ac mewn CCA eraill. Yn benodol, bydd cyfleusterau 

a gwasanaethau’n hawdd eu cyrraedd ar droed, ar feic ac 

mewn trafnidiaeth gyhoeddus, pan fo’n ymarferol dylid 

cynnwys seilwaith ar gyfer telegyfathrebu modern a 

gwybodaeth, a byddant wedi’u hadeiladu at y safon 

amgylcheddol uchaf posibl (h.y. BREEAM ‘Excellent’). 

Bydd y ddarpariaeth o wasanaethau a chyfleusterau ar y prif 

safle yn cael ei chefnogi gan y Cyngor Sir ar yr amod bod 

digon o gyfiawnhad. Os na fydd modd darparu gwasanaethau 

ar y safle neu oddi ar y safle sy'n ddigonol i ddiwallu 

anghenion y gweithwyr adeiladu, ni fydd y Cyngor Sir yn gallu 

cefnogi rhoi llety i hyd at 4,000 o weithwyr adeiladu ar y prif 

safle. 

Logisteg Trafnidiaeth a Chludo 

Nwyddau 

Cefnogir cynigion i gynyddu capasiti’r A5025 yn yr Ardal 

Chwilio hon, yn amodol ar ystyriaethau ynghylch polisi 

cynllunio lleol a chenedlaethol. Hefyd, bydd cefnogaeth i 

gynigion eraill ar gyfer seilwaith trafnidiaeth fel Cyfleuster 

Dadlwytho Morol, yn amodol ar asesiad manwl o ddichonoldeb 

ac arfarniad o ddewisiadau eraill ar gyfer symud deunyddiau 

adeiladu mewn swmp a Llwythi Anwahanadwy Anghyffredin, 

yn unol ag EA15. 

Dylai dulliau teithio cynaliadwy i gefnogi'r gwaith o symud 

gweithwyr adeiladu o’r prif safle drwy Gemaes i wasanaethau 

a chyfleusterau ehangach yn Amlwch a Chaergybi gael eu 

darparu a’u cyflwyno’n raddol yn unol â lefel y galw sy’n cael ei 

greu gan y gweithwyr. 

Cyfleoedd 

Datblygiadau Mawr Eraill Yn unol ag EA 27, dylai hyrwyddwr y prosiect weithio mewn 

partneriaeth â Magnox, y National Grid (ac ymgeiswyr (ynni) 
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mawr eraill fel y bo’n briodol) i chwilio am gyfleoedd i liniaru 

effeithiau niweidiol cronnus ac amlhau buddion 

gweithgareddau datgomisiynu, adeiladu Wylfa Newydd a 

phrosiectau ynni strategol mawr eraill. 

Materion Allweddol 

Yr Amgylchedd Naturiol Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Cemaes a’r 

Cylch yn cael effeithiau niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac 

Ynysoedd y Moelrhoniaid/ACA a SoDdGA Bae Cemlyn, 

SoDdGA Llanbadrig - Dinas Gynfor, a SoDdGA Cae Gwyn 

(neu eu nodweddion nodedig) neu asedau ecolegol eraill o 

fewn ac yn agos i’r Ardal Chwilio. Yn benodol, dylid nodi 

effeithiau cronnus posibl rhagor o bwysau gan ymwelwyr, gan 

gynnwys pwysau o ganlyniad i hyd at 4,000 o weithwyr 

adeiladu preswyl ar y prif safle ar safleoedd cadwraeth natur 

dynodedig Bae Cemlyn a Safle Bywyd Gwyllt Lleol Trwyn 

Wylfa, yn ogystal â nodi cynigion ar gyfer rheoli neu liniaru’r 

effeithiau hyn. 

Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i leoliad, graddfa a dyluniad 

datblygiadau er mwyn gwarchod safleoedd sydd â dynodiad 

pwysig oherwydd eu tirwedd, a’u gwella os oes modd, gan 

gynnwys AHNE ac Arfordir Treftadaeth Ynys Môn, a 

morweddau. 

Dylid lliniaru neu osgoi effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd 

naturiol i’r graddau mwyaf posibl yn unol â pholisïau cynllunio 

cenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, a’r canllawiau 

sydd yn EA 21 y CCA hyn ac mewn CCA eraill. Lle bo’n 

angenrheidiol, dylid pennu a gweithredu mesurau lliniaru a 

mesurau cydbwyso pan fo hynny’n briodol mewn partneriaeth 

ag ymgeiswyr eraill fel Magnox yn ogystal â grwpiau gwarchod 

natur lleol. Dylid hefyd chwilio am gyfleoedd i wella 

bioamrywiaeth a thirwedd. 

Yr Amgylchedd Hanesyddol ac 

Adeiledig 

Wrth lunio cynigion ar gyfer datblygu, rhaid ceisio sicrhau y 

byddant, ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â datblygiadau 

eraill, yn gwarchod a gwella asedau hanesyddol (a’u 

hamgylchoedd) yr ardal. Yn unol â pholisïau cynllunio lleol a 
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chenedlaethol ac mewn perthynas ag EA 23 y CCA hyn, dylid 

cynnal asesiad o effaith y cynigion ar yr amgylchedd 

hanesyddol gan roi sylw penodol i safleoedd sydd wedi’u 

dynodi oddi mewn ac yn agos i Ardal Chwilio Cemaes a’r 

Cylch, gan gynnwys: 

 Ardal Gadwraeth Cemaes; 

 Gerddi Cestyll; 

 Adeiladau Rhestredig; 

 Henebion Rhestredig ac asedau eraill y tu allan i ffin 

yr Ardal Chwilio. 

Rhaid mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel wrth 

lunio cynigion a fydd yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo cymeriad 

lleol ac yn sicrhau bod tir y cyhoedd yn ddiogel a hygyrch, yn 

unol â chanllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill sydd wedi’u 

mabwysiadu gan y Cyngor Sir. 

Perygl o Lifogydd Yn unol â pholisi a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol, 

dylid lleoli datblygiadau oddi wrth ardaloedd lle mae perygl o 

lifogydd. Os cyflwynir cynigion ar gyfer tir lle mae perygl o 

lifogydd, bydd disgwyl iddynt gynnwys dull cynhwysfawr o 

liniaru perygl o lifogydd a fydd wedi’i seilio ar Asesiad 

Canlyniadau Llifogydd. 

Cyfleustodau Wrth bennu lleoliadau a datblygu cynigion ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol yn Ardal Chwilio 

Cemaes a’r Cylch, dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 

ymgeisydd arall gydweithio â Dŵr Cymru, Scottish Power 

Energy Networks, Wales & West Utilities, BT a chyfleustodau 

telegyfathrebu eraill i ganfod a oes angen buddsoddi yn y 

seilwaith presennol a’i uwchraddio er mwyn darparu ar gyfer 

unrhyw ddatblygiadau ychwanegol. 

Elfennau cymdeithasol ac 

economaidd 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Cemaes a’r 

Cylch yn cael effaith annerbyniol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar fusnesau lleol ac ansawdd bywyd. 

Dylid cynnal asesiad o effeithiau economaidd-gymdeithasol y 

cynigion, a hynny i ar fanylder sy’n gymesur â math a graddfa’r 

datblygiad a gynigir. Dylid rhoi mesurau lliniaru a/neu 

gydbwyso priodol ar waith i ddelio ag effeithiau niweidiol. Yn 
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benodol, bydd angen rhoi ystyriaeth fanwl i’r posibilrwydd y 

bydd datblygu yn effeithio ar wasanaethau a chyfleusterau 

cymunedol presennol yn yr Ardal Chwilio. Er mwyn peidio â 

rhoi pwysau ar y ddarpariaeth bresennol, a hyrwyddo 

cydlyniant cymunedol, dylai cynigion allu integreiddio 

cymunedau, gwasanaethau a chyfleusterau presennol â rhai 

newydd. 

Gallai mesurau ar gyfer lliniaru effeithiau sy'n deillio o ragor o 

bwysau gan ymwelwyr yn yr anheddiad (o ganlyniad i hyd at 

4,000 o weithwyr adeiladu) gynnwys sefydlu Cynllun Gwella 

Seilwaith Cymunedol (a fydd yn cynnwys Tregele). Byddai hyn 

yn darparu cyllid i gynnal y cymeriad lleol, i wella mannau 

cymunedol sydd wedi’u targedu, ac i ymyrryd er mwyn mynd i’r 

afael â phroblemau posibl yn ymwneud ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol. 

Yn yr un modd â'r holl leoliadau, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl 

i Ddatganiad Iaith Gymraeg gael ei gyflwyno gyda chynigion 

penodol ar gyfer datblygu yn yr Ardal Chwilio hon, ac Asesiad 

manylach o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg gyda chynigion ar 

raddfa sy’n cael eu lleoli ar safleoedd annisgwyl ar hap, yn 

unol â'r trothwyon sydd wedi’u nodi ym Mholisi PS 1 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd: Yr Iaith Gymraeg a'i diwylliant. 

Twristiaeth Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Cemaes a’r 

Cylch yn cael effaith niweidiol, ar eu pennau eu hun neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar dwristiaeth yn yr ardal hon. Bydd 

disgwyl asesiad manwl o’r effeithiau posibl sy’n gysylltiedig â 

datblygu twristiaeth yn yr Ardal Chwilio hon (ar eu pennau eu 

hunain ac ar y cyd â chynigion eraill) pan fydd y Cyngor Sir yn 

credu bod effeithiau o’r fath yn debygol o ddigwydd. 

Dyma rai o’r mesurau posibl i ddelio ag unrhyw effeithiau 

niweidiol posibl ar dwristiaeth ac i amlhau cyfleoedd o 

fuddsoddi yn Ardal Chwilio Cemaes a’r Cylch: 

i. Cynnal ac, os yw’n bosibl, gwella mynediad at yr 

arfordir ynghyd â gwelliannau i Lwybr Arfordir 

Cymru; 
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ii. Cynnal y Rhwydwaith Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus a’r rhwydweithiau o lwybrau beicio a 

llwybrau cerdded a’u gwella yn unol â’r 

strategaeth; 

iii. Gwella seilwaith a chyfleusterau ar gyfer 

ymwelwyr; 

iv. Marchnata cyrchfannau drwy gysylltu â Croeso 

Cymru, Partneriaeth y Cynllun Gweithredu 

Rheoli Cyrchfan a’r Cyngor Sir. 

Mae’n bosibl y cefnogir datblygu llety twristiaeth o ansawdd 

uchel ar raddfa fach i’w ddefnyddio gan weithwyr adeiladu 

dros dro yn yr Ardal Chwilio hon yn amodol ar Bolisïau P 9 a 

TAI 14 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (yn achos 

carafanau, cartrefi symudol a mathau eraill o lety dros dro) a 

chanllawiau sydd yn EA12ac EA13a/EA13b y CCA hyn. 
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Coridor yr A5025 

Trosolwg 

5.1.48 Mae’r Ardal Chwilio hon yn goridor tua 

rhannau o’r A5025 sy’n cysylltu’r Fali â 

Chemaes ac Amlwch. Mae astudiaethau a 

gynhaliwyd gan hyrwyddwr Prosiect Wylfa 

Newydd a’r Cyngor Sir yn awgrymu y gellir 

cludo deunyddiau adeiladu gan gynnwys 

llwythi annormal o Borthladd Caergybi neu’r 

A5 i brif safle Wylfa Newydd, a’i bod yn 

debygol y bydd angen gwelliannau fel ffyrdd 

osgoi, mannau pasio, cynlluniau atal 

damweiniau a gwelliannau o ran gwelededd 

ar yr A5025. Mae dogfen ymgynghori a 

ddarparwyd gan hyrwyddwr y prosiect hefyd 

yn dangos y bydd maes parcio a fydd yn dal 1,900 o geir preifat yn cael ei ddarparu ar y prif 

safle. 

5.1.49 Mae hyrwyddwr y prosiect wedi cynnig cyfres o newidiadau a gwelliannau i'r A5025 rhwng y 

Fali a Chemaes, ac mae’n annog rhannu ceir er mwyn mynd i’r afael ag effeithiau 

amgylcheddol posibl ar y Fali, Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chefn Coch. Caiff y lleoliadau 

hyn eu hadlewyrchu ym Mholisi TRA 1 y Cynllun Datblygu ar y Cyd sydd hefyd yn dangos y 

bydd hi'n bosibl y bydd angen gwelliannau ychwanegol i’r A5025 rhwng Cemaes ac Amlwch, 

os oes modd dangos yr angen yn glir. 

5.1.50 Mae hyrwyddwr y prosiect wedi cyflwyno cais Deddf Cynllunio Gwlad a Thref i'r Cyngor Sir, 

yn amlinellu'r gwelliannau penodol i’r priffyrdd cyn cyflwyno’r cais am DCO. Er bod y Cyngor 

Sir yn ystyried y cais cynllunio hwn, mewn egwyddor, mae'n cefnogi’r amrediad o welliannau 

sydd wedi’u nodi, ar yr amod eu bod yn cyd-fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, y 

polisïau cynllunio cenedlaethol a chanllawiau arweiniol y CCA hyn. 

5.1.51 Bydd y cynnig ar gyfer y newidiadau yn rhan o'r cais am DCO, a bydd yn cynnwys darnau 

newydd o’r A5025 yn y Fali (y tu allan i’r Ardal Chwilio hon), Llanfachraeth a Chefn Coch. 

5.1.52 Yn ogystal â'r gwelliannau i’r priffyrdd, mae hyrwyddwr y prosiect hefyd yn cynnig lleoli’r 

Ganolfan Rheoli Argyfwng Amgen, y Labordy Arolygon Amgylcheddol, a'r Garej Offer 

Argyfwng Symudol ar safle a oedd wedi’i ddatblygu'n rhannol o’r blaen yn Llanfaethlu, sydd 

yn yr Ardal Chwilio hon (hen ddepo bysiau OR Jones). 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
171  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

5.1.53 Nid oes unrhyw aneddiadau mawr (h.y. Canolfannau Gwasanaeth Trefol neu Ganolfannau 

Gwasanaeth Lleol) yn yr Ardal Chwilio hon. Y prif aneddiadau yw pentrefi bach 

Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanrhyddlad (sydd wedi cael eu dynodi yn Bentrefi Lleol yn y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd) sydd wedi’u cysylltu â gwasanaeth bysiau sy’n rhedeg ar 

hyd y coridor sy’n cysylltu’r aneddiadau â Chaergybi ac Amlwch bob awr. Mae'r pentrefi hyn 

yn cynnwys amrediad cyfyngedig o gyfleusterau a gwasanaethau a byddai’r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd yn cefnogi datblygu ar raddfa fach yn y pentrefi hyn neu wrth eu 

hymyl, ac mewn lleoliadau priodol yn yr ardal wledig ehangach pan fyddai hynny'n helpu i 

gefnogi'r gwasanaethau a’r cyfleusterau sy’n cael eu darparu i gymunedau lleol. Byddai 

angen i ddatblygu preswyl yn Llanfachraeth, Llanfaethlu a Llanrhyddlad roi sylw penodol i 

Bolisi TAI 4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac 

Arfordirol, a byddai angen i ddatblygu preswyl ym Mhorth Llechog roi sylw penodol i TAI 6: 

Tai mewn Clystyrau. 

5.1.54 Oherwydd ei chymeriad gwledig, ei phoblogaeth gymharol denau a’i phrinder cyfleusterau 

cymunedol i ddarparu ar gyfer datblygu, mae Ardal Chwilio Coridor yr A5025 yn cael ei 

hystyried, at ddibenion y CCA hyn, yn goridor trafnidiaeth presennol sy’n darparu’r canlynol: 

 Mynediad at brif safle Wylfa Newydd lle mae’n debygol y bydd cynnydd sylweddol yn y 

traffig yn ystod cyfnod adeiladu’r prosiect; 

 Cyswllt pwysig rhwng Amlwch a chymunedau’r gefnwlad wledig sy’n cynnwys 

Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanrhyddlad a Phorth Llechog. 

Felly, mae’r canllawiau ar gyfer yr Ardal Chwilio hon yn canolbwyntio ar nodi'r gofynion ar 

gyfer lliniaru’r effeithiau sy'n codi o’r swyddogaeth trafnidiaeth hon, ond mae hyrwyddwr y 

prosiect hefyd yn cydnabod y cynnig i leoli datblygiadau cysylltiedig yn Llanfaethlu. 

Cyfleoedd 

5.1.55 Gan fod Ardal Chwilio Coridor yr A5025 yn un wledig gan mwyaf, mae’n debygol mai’r unig 

gyfleoedd ar gyfer datblygu mewn cysylltiad â Wylfa Newydd fydd cynigion sy’n briodol ar 

gyfer capasiti’r aneddiadau o ran graddfa a math er mwyn darparu ar gyfer datblygu. Ni 

fyddai’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd na pholisïau cynllunio cenedlaethol yn cefnogi 

lefelau sylweddol o ddatblygu. Efallai y byddai datblygiadau cyfyngedig o fewn neu’n agos i 

ffiniau'r pentrefi sydd wedi’u diffinio yn briodol, ond byddai angen iddynt fod ar raddfa fach a 

chael eu cefnogi gan wasanaethau a chyfleusterau presennol, ac o ran datblygu preswyl, 

byddai angen iddynt gyd-fynd â Pholisi y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, TAI 4: Tai mewn 

Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol. 
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5.1.56 Bydd yn bwysig bod gwaith datblygu ar y seilwaith trafnidiaeth yn yr Ardal Chwilio hon yn 

ategu cynigion eraill ar gyfer buddsoddi a gwelliannau, gan gynnwys y rheini sydd yn y 

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd, Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd y Cyngor Sir a’r 

Strategaeth Beicio, yn ogystal â gwelliannau i gapasiti priffyrdd sy’n gysylltiedig â 

buddsoddiadau strategol mawr eraill ar Ynys Môn gan gynnwys y gwaith o ddatgomisiynu’r 

hen orsaf bŵer niwclear Magnox. 

5.1.57 Byddai cyfuno'r Garej Offer Argyfwng Symudol, y Ganolfan Rheoli Argyfwng Amgen a’r 

Labordy Arolygon Amgylcheddol ar un safle yn Llanfaethlu yn rhoi cyfle i wella 

ymddangosiad, ac o bosibl yn adfer y tir sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd fel garej/depo. 

5.1.58 Mae’r gwelliannau a’r newidiadau i'r A5025 yn cynnig y posibilrwydd o wella cyfleustodau a'r 

seilwaith wrth i’r gwelliannau gael eu gwneud i'r ffyrdd. Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 

ymgeisydd arall weithio gyda darparwyr cyfleustodau a seilwaith (gan gynnwys 

telegyfathrebu a band eang) i sicrhau y gall, pan fo hynny'n bosibl, unrhyw seilwaith 

cysylltiedig gael ei ymgorffori i welliannau i’r ffyrdd. 

5.1.59 Dylid hefyd archwilio cyfleoedd i wella ansawdd dŵr y cwrs dŵr, darparu mesurau lliniaru ac 

enillion bioamrywiaeth ar gyfer rhywogaethau yr effeithir arnynt ac i wella'r ffo ar y ffordd. 

Materion Allweddol 

5.1.60 Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol yn yr Ardal Chwilio hon 

ac mae hyn yn adlewyrchu ei chymeriad gwledig. Mae’n debygol mai’r materion allweddol a 

fydd yn codi yn yr Ardal Chwilio hon yw effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol a fydd yn 

deillio o’r cynnydd a ragwelir yn y traffig ar hyd yr A5025 a gwelliannau i briffyrdd, gydag 

effeithiau lleol sydd o bosibl yn gysylltiedig â’r Garej Offer Argyfwng Symudol/Canolfan 

Rheoli Argyfwng Amgen/Labordy Arolygon Amgylcheddol. Credir mai’r materion allweddol 

yw: 

 Yr amgylchedd naturiol: Ceir pedair SoDdGA sy’n ymestyn i’r Ardal Chwilio hon (Cae 

Gwyn, Llyn Llygeirian, Llyn Garreg-Lwyd a Beddmanarch-Cymyran). Mae rhannau o 

AHNE Ynys Môn yn rhan ddeheuol y coridor rhwng y Fali a Chemaes. Mae’r AHNE yn 

ymestyn i’r Ardal Chwilio hefyd rhwng Cemaes ac Amlwch ac yn cydffinio ag ochr 

ogleddol yr A5025 ar ei hyd yn y fan hon. Hefyd, mae’r Ardal Tirwedd Arbennig sydd yn y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cydffinio â rhan o ffin yr Ardal Chwilio tua’r dwyrain; 

 Yr amgylchedd hanesyddol: Mae nifer mawr o asedau hanesyddol wedi’u dynodi yn yr 

Ardal Chwilio hon gan gynnwys Adeiladau Rhestredig a pharc a gardd hanesyddol 

gofrestredig; 
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 Cymdeithasol ac economaidd: Mae’r A5025 yn mynd drwy nifer o bentrefi bach ac, er 

bod y rhain y tu allan i ardaloedd sydd wedi’u diffinio ar gyfer tawelwch, ceir lefelau sŵn 

ynddynt sy’n is na 55dB (mae Canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Sŵn 

Cymunedol (1999) yn gosod lefel sŵn uchelgeisiol o 55dB LAeq dros 16 awr ar gyfer 

osgoi blinder oherwydd sŵn). Bydd angen nodi problemau sy’n ymwneud â llygredd 

golau, aer, dirgryniadau a sŵn, eu hasesu a’u lliniaru; 

 Diogelwch ffyrdd: Ar hyn o bryd mae llwybr yr A5/A5025 rhwng Caergybi a Wylfa wedi’i 

ddynodi’n llwybr cynghorol ar gyfer llwythi trwm o dan Ddosbarth D yr Asiantaeth 

Briffyrdd. Mae hyn yn cydnabod y defnydd presennol ohono’n llwybr mynediad at yr orsaf 

bŵer niwclear Magnox bresennol sydd wedi cau. Mae’r Cyngor Sir yn deall y bydd yr 

A5025, yn enwedig y rhan rhwng y Fali a Chemaes, yn llwybr mynediad allweddol ar 

gyfer cerbydau adeiladu a gweithwyr adeiladu yn ystod cyfnod adeiladu Wylfa Newydd 

ac y caiff ei defnyddio yn ystod cyfnod gweithredu’r datblygiad hefyd. Fel y nodwyd 

uchod, mae’r A5025 yn mynd drwy bentrefi bach ac felly mae’n bosibl y bydd effaith 

niweidiol ar ddiogelwch ffyrdd ar hyd y briffordd yn ôl nifer a math y cerbydau a 

ddefnyddir ac amlder eu teithiau, a’r mesurau lliniaru arfaethedig. 

 Traffig a thrafnidiaeth: Er mai'r A5025 yw’r cyswllt priffordd nodedig rhwng yr A55 a'r 

A5/Caergybi i’r prif safle, mae rhwydwaith o lonydd llai a ffyrdd ochr sy'n arwain at yr 

A5025, oddi arni, ac sy'n rhedeg ochr yn ochr â hi. Bydd angen mesurau i reoli nifer a 

symudiadau’r cerbydau masnachol a phreifat sy'n gysylltiedig â’r gweithgareddau 

adeiladu ar y prif safle er mwyn atal pobl rhag defnyddio llwybrau i osgoi traffig o fewn 

neu ochr yn ochr â'r coridor trafnidiaeth hwn. Bydd y Cyngor Sir yn gofyn i hyrwyddwr y 

prosiect ymrwymo i gynllun rheoli traffig a fydd yn cynnwys lefelau cytunedig ar gyfer 

rhannu ceir ar hyd oes y gweithgareddau adeiladu. 

 Cyfleustodau a Seilwaith: Mae'n bwysig ystyried rhoi cyfleustodau a seilwaith newydd 

neu uwchraddedig tra bod gwelliannau'n cael eu gwneud i'r A5025. Dylai hyrwyddwr y 

prosiect weithio gyda darparwyr cyfleustodau i sicrhau bod unrhyw uwchraddiadau, lle 

bo modd, yn cael eu hymgorffori i ddylunio a gweithredu gwelliannau A5025. Dylid 

ystyried gwrthsefyll a 'phrofi yn y dyfodol' (ee mewnosod ductio) i atal effeithiau yn y 

dyfodol ar y rhwydwaith priffyrdd ac i ddarparu etifeddiaeth barhaol. 

EA 31   Coridor yr A5025 

Datblygiadau Cysylltiedig a Pherthynol 

Llety Gweithwyr Adeiladu 

Dros Dro 

Yn unol â Pholisi 10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ni fydd 

llety dros dro arddull campws yn briodol o fewn Coridor yr 

A5025. 
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Tai Mae’r Cyngor Sir yn cymell datblygu tai cynaliadwy a datblygu 

tai marchnad ar raddfa fach yn y Pentrefi Lleol sydd wedi’u 

dynodi (Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanrhyddlad) yn unol â 

Pholisi TAI 4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, a thai 

fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol ym Mhorth Llechog yn 

unol â Pholisi TAI 6 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, gan 

gydnabod y gallai darpariaeth o’r fath liniaru effeithiau a fyddai 

fel arall yn digwydd o ganlyniad i gynnydd yn y galw am lety 

gan weithwyr adeiladu yng ngogledd Môn. 

Cyflogaeth Yn unol â pholisi cynllunio lleol a chenedlaethol, yr unig 

gynigion y bydd y Cyngor Sir yn eu cefnogi fel arfer fydd rhai 

ar gyfer cynnwys defnyddiau cyflogaeth newydd a phriodol ar 

raddfa fach sy'n gysylltiedig â’r prif safle neu sy’n manteisio ar 

gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi mewn cysylltiad â phrosiect 

Wylfa Newydd oddi mewn neu’n gyfagos i’r Pentrefi Lleol yng 

Nghoridor yr A5025. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd y 

Cyngor Sir yn cefnogi cynigion sy’n creu cyflogaeth ar 

safleoedd eraill addas os oes cyfiawnhad cadarn yn ymwneud 

ag anghenion gweithredu na ellir eu bodloni mewn pentrefi nac 

ar safleoedd sy'n cael eu diogelu a’u dynodi yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd at ddefnydd cyflogaeth yn unrhyw le 

arall yn ardal y cynllun, ac ar yr amod bod ystyriaeth ddyladwy 

wedi’i rhoi i faterion amgylcheddol a chymdeithasol.   Byddai’r 

Cyngor Sir yn gefnogol o’r 

gwaith o ail-leoli'r garej/depo presennol sydd ar hyn o bryd ar 

safleoedd y Garej Offer Argyfwng Symudol/Canolfan Rheoli 

Argyfwng Amgen/Labordy Arolygon Amgylcheddol cyfunedig 

arfaethedig yng Ngogledd Môn, ar yr amod bod unrhyw gynnig 

yn cyd-fynd â pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Cefnogir cynigion i ehangu busnesau presennol ar yr amod 

bod y datblygu’n gyson â pholisi a chanllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Cymunedol 

Nid yw’r Cyngor Sir yn rhagweld y bydd angen buddsoddi’n 

helaeth mewn cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol 

presennol, na rhai newydd, yng Nghoridor yr A5025, yn 

enwedig ar ôl agor ysgol newydd yn Llanfaethlu. Os bydd 
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cyfleoedd yn codi i wella gwasanaethau presennol, neu 

ddarparu rhai ychwanegol, yna bydd lleoliad, graddfa a 

dyluniad y cyfleusterau a’r gwasanaethau cymunedol newydd, 

neu'r gwelliannau i’r rhai presennol, yn cyd-fynd â pholisi a 

chanllawiau’r Cynllun Datblygu sydd wedi’u nodi yn EA6  y 

CCA hyn ac mewn CCA eraill. Yn benodol, bydd cyfleusterau 

a gwasanaethau’n hawdd eu cyrraedd ar droed, ar feic ac 

mewn trafnidiaeth gyhoeddus a byddant wedi’u hadeiladu at y 

safon amgylcheddol uchaf posibl (h.y. BREEAM ‘Excellent’). 

Logisteg Trafnidiaeth a Chludo 

Nwyddau 

Bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion sy’n ymwneud â 

gwelliannau i’r  A5025, yn enwedig rhwng y Fali a Chemaes, a 

rhwng Cemaes ac Amlwch. Wrth ystyried a yw’r gwaith a 

gynigir yn addas, bydd y Cyngor Sir am weld tystiolaeth o’r 

canlynol: 

Mai nifer y cerbydau a gynigiwyd yw’r lleiaf sydd ei angen a 

bod dulliau eraill mwy cynaliadwy o gludo i brif safle Wylfa 

Newydd wedi’u hystyried a’u mabwysiadu os oedd modd; 

 Bydd Cynlluniau Rheoli Traffig priodol sy’n ymwneud 

ag amserlennu symudiadau, cyfuno llwythi a’r mathau 

o gerbydau a ddefnyddir yn cael eu mabwysiadu; 

 Bydd y gwaith a gynigiwyd yn cymryd cyn lleied o dir â 

phosibl ac yn achosi’r lleiaf posibl o wahanu rhwng 

cymunedau o boptu ffyrdd. 

Cyfleoedd 

Cynigion Trafnidiaeth Presennol 

a Datblygol 

Disgwylir i hyrwyddwr y prosiect weithio mewn partneriaeth â’r 

Cyngor Sir i bennu cyfleoedd i hybu ac ategu’r broses o 

gyflawni cynigion y Cyngor Sir ar gyfer trafnidiaeth, gan 

gynnwys y rheini sy’n ymwneud â’r canlynol: 

 Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Gogledd Cymru sy’n 

cael ei ddatblygu; 

 Y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd; 

 Gwelliannau i gapasiti priffyrdd sy’n gysylltiedig â 

safleoedd Ardal Fenter Ynys Môn; 

 Strategaeth Beicio’r Cyngor Sir. 

Cynigion ar gyfer cyd-leoli'r 

Garej Offer Argyfwng Symudol, 

Bydd y Cyngor Sir yn gofyn i hyrwyddwr y prosiect ddylunio 

cyfleuster wedi’u gyfuno sy'n cyd-fynd â graddfa a chymeriad y 
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y Ganolfan Rheoli Argyfwng 

Amgen a’r Labordy Arolygon 

Amgylcheddol 

dirwedd sydd o’i gwmpas, gan gydnabod ei fod ar wahân i 

anheddiad Llanfaethlu, fel y diffinnir yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd. Dylai’r dyluniad geisio integreiddio’r datblygiad 

i’r dirwedd, gan sicrhau nad yw’n amlwg o bellter canolig a 

mawr ac o eiddo preswyl cyfagos tua'r gogledd. O ran ei 

ddeunyddiau a’i orffeniadau, dylai’r cynnig adlewyrchu’r 

cymeriad lleol, a dylai gael ei adeiladu i’r safonau 

amgylcheddol uchaf bosibl (BREEAM ‘Excellent’). 

Cyfleustodau a Seilwaith Wrth bennu lleoliadau a datblygu cynigion ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol yng Nghoridor yr A5025, 

dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

gydweithio â Dŵr Cymru, Scottish Power Energy Networks, 

Wales & West Utilities, BT a chyfleustodau telegyfathrebu 

eraill i ganfod a oes angen buddsoddi yn y seilwaith presennol 

a’i uwchraddio er mwyn darparu ar gyfer datblygu ychwanegol. 

Materion Allweddol 

Yr Amgylchedd Naturiol Rhaid sicrhau na fydd cynigion ar gyfer datblygu yng 

Nghoridor yr A5025 yn cael effeithiau niweidiol sylweddol, ar 

eu pen eu hunain neu ar y cyd â datblygiadau eraill, ar asedau 

ecolegol sydd o fewn neu’n agos i’r Ardal Chwilio. 

Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i leoliad, graddfa a dyluniad 

datblygiadau er mwyn gwarchod a gwella AHNE Ynys Môn a’r 

Ardal Tirwedd Arbennig sy’n berthnasol i Goridor yr A5025. 

Wrth ddylunio gwelliannau sy’n angenrheidiol i ffyrdd, bydd y 

Cyngor Sir yn rhagdybio yn erbyn datblygu yn yr AHNE os na 

ellir dangos bod buddion amgylcheddol a chymdeithasol 

ehangach sy’n bwysicach na’r effeithiau niweidiol arni. Bydd 

hefyd yn mynnu: y bydd deunyddiau ar gyfer strwythurau 

cysylltiedig (waliau acwstig, llwybrau troed ac ati) yn 

adlewyrchu cymeriad lleol; na thorrir ar draws Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus (a bod gwelliannau iddynt yn cael eu mabwysiadu 

(o ran eu cyflwr ac arwyddion)); ac y collir y lleiaf posibl o 

lystyfiant a chynefinoedd ehangach ac, os collir y rhain, y caiff 

rhai newydd eu creu yn eu lle. 

Hefyd, dylid ystyried yr amgylchedd naturiol wrth ystyried 

cynllun, graddfa a màs y Garej Offer Argyfwng Symudol, y 
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Ganolfan Rheoli Argyfwng Amgen a’r Labordy Arolygon 

Amgylcheddol cyfunedig arfaethedig. 

Dylid osgoi, lliniaru a/neu pan fo’n briodol wneud iawn am 

effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd naturiol i’r graddau 

mwyaf posibl ac yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio 

lleol a chenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, a’r 

canllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill. Dylid hefyd chwilio am 

gyfleoedd i wella bioamrywiaeth a thirwedd. 

Yr Amgylchedd Hanesyddol ac 

Adeiledig 

Wrth lunio cynigion ar gyfer datblygu, rhaid ceisio sicrhau na 

fyddant yn cael effaith niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar asedau hanesyddol yr ardal (a’u 

hamgylchoedd). Yn unol â pholisïau cynllunio lleol a 

chenedlaethol ac EA23, dylid cynnal asesiad o effaith 

y cynigion ar yr amgylchedd hanesyddol gan roi sylw penodol i 

safleoedd sydd wedi’u dynodi oddi mewn ac yn agos i Goridor 

yr A5025. 

Rhaid mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel wrth 

lunio cynigion a fydd yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo cymeriad 

lleol ac yn sicrhau bod tir y cyhoedd yn ddiogel a hygyrch, yn 

unol â pholisïau cynllunio cenedlaethol, pholisïau'r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd a chanllawiau yn y CCA hyn a CCA 

eraill sydd wedi’u mabwysiadu gan y Cyngor Sir. 

Cyfleustodau Wrth bennu lleoliadau a datblygu cynigion ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol yn yr Ardal Chwilio hon, 

dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

gydweithio â Dŵr Cymru, Scottish Power Energy Networks a 

Wales & West Utilities i ganfod a oes angen buddsoddi yn y 

seilwaith presennol a’i uwchraddio er mwyn darparu ar gyfer 

datblygu ychwanegol. 

Elfennau cymdeithasol ac 

economaidd 

Dylai hyrwyddwr y prosiect leihau effeithiau niweidiol ar 

amwynder preswyl sy'n deillio o lygredd golau, aer, 

dirgryniadau a sŵn sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu 

datblygiadau sy’n ymwneud â thrafnidiaeth a’r Garej Offer 

Argyfwng Symudol/Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen/Labordy 

Arolygon Amgylcheddol. Yn unol ag EA7, dyma rai mesurau y 

gellir eu cymryd i leihau effeithiau niweidiol: 
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Sgrinio gweithgareddau adeiladu; 

Digolledu’r derbynwyr sy’n profi effeithiau; 

Pennu llwybrau i gerbydau nwyddau trwm; 

Cyfyngu oriau gwaith adeiladu a rheoli traffig; 

 Monitro effeithiau posibl, gan gynnwys rhai sy’n 

ymwneud â sŵn, ansawdd aer a llygredd golau. 

Diogelwch Ffyrdd Dylid rhoi mesurau ar waith i gynnal a gwella diogelwch ffyrdd 

ar hyd yr A5025 ar gyfer gyrwyr cerbydau adeiladu yn ogystal 

â gweithwyr adeiladu, preswylwyr lleol, ymwelwyr, 

gweithredwyr busnesau a gwasanaethau eraill, beicwyr, 

marchogion a cherddwyr. 
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5.2 Gweddill Ynys Môn 

Trosolwg 

5.2.1 Mae ‘Gweddill Ynys 

Môn’ yn cynnwys yr 

holl gymunedau 

sydd y tu allan i’r 

ardal a ddiffinnir fel 

‘Gogledd Ynys Môn’. 

Fel y cyfryw, mae’n 

cynnwys trefi mawr 

Llangefni a 

Chaergybi yn ogystal 

â threfi a phentrefi 

eraill llai. 

5.2.2 Oherwydd bod yr ardal hon y tu allan i’r ardal a ddiffinnir fel Gogledd Ynys Môn, mae’n 

bosibl y bydd llai o effeithiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd ar 

gymunedau ac amgylchedd ‘Gweddill Ynys Môn’ o’u cymharu â Gogledd Ynys Môn. Ond, 

bydd rhywfaint o ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn yr ardal hon hefyd, a bydd 

graddau helaeth o draffig yn symud drwy’r ardal, yn arbennig yng nghyswllt traffig o 

Borthladd Caergybi neu ar hyd yr A55. Mae effeithiau cadarnhaol a negyddol anuniongyrchol 

yn cynnwys, er enghraifft, cyfleoedd cyflogaeth, dadleoli tenantiaid o’r farchnad dai leol, a 

newid yng nghanfyddiadau twristiaid am yr Ynys. 

5.2.3 Mae Gweddill Ynys Môn yn cynnwys rhwydwaith trafnidiaeth strategol Ynys Môn, sy’n 

cynnwys yr A55 a’r rheilffordd o Gaergybi i Gaer. Mae’r ffordd a’r rheilffordd yn dilyn coridor 

dwyrain gorllewin ar draws yr Ynys fwy neu lai, gan ddod i ben ym Mhorthladd Caergybi, 

neu’n agos at y fan honno. 

5.2.4 Mae gan yr ardal ddiwylliant a hunaniaeth amrywiol a chyfoethog, ac mae’n cynnwys Safle 

Treftadaeth y Byd ‘Cestyll a Muriau Tref Edward 1’, sy’n cynnwys castell Biwmares, yn 

ogystal â thraethau arfordir y de a Chaergybi. Yng nghanol yr Ynys, mae cymunedau lle mai 

Cymraeg sy’n cael ei siarad fel iaith gyntaf gan amlaf. Mae’r boblogaeth ar gyfartaledd yn iau 

o gymharu â Gogledd Ynys Môn, ond mae’n dal i fod yn hŷn na phoblogaeth Cymru gyfan. 

Mae dwysedd poblogaeth yn is yng Ngogledd Ynys Môn. Ond Llangefni, gyda phoblogaeth 

o 5,116, yw prif ganolfan weinyddol yr Ynys, a Chaergybi sydd ddwywaith cymaint â 

Llangefni (gyda phoblogaeth o 11,431), yw’r anheddiad mwyaf o ran poblogaeth. 
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5.2.5 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn dynodi Llangefni a Chaergybi fel Canolfannau 

Gwasanaethau Trefol. Dyma’r lleoliadau mwyaf cynaliadwy ar gyfer datblygu ar yr Ynys, fel y 

cyfryw, ac adlewyrchir hyn yn y dyraniadau ar gyfer tai a chyflogaeth yn y cynllun. Mae trefi 

Benllech, Bodedern, Gaerwen, Llanfairpwll, Porthaethwy, Pentraeth a’r Fali yn cael eu 

categoreiddio’n Ganolfannau Gwasanaethau Lleol ac oddi tanynt yn yr hierarchaeth ofodol, 

mae Pentrefi Gwasanaethau Gwalchmai, Niwbwrch a Llannerch-y-medd, ac yna’r Pentrefi 

Lleol, Gwledig ac Arfordirol a Chlystyrau. 

5.2.6 Mae Adran 4 y CCA hyn yn darparu canllawiau ar gyfer y prosiect cyfan a fydd yn helpu i 

sicrhau bod effeithiau niweidiol Prosiect Wylfa Newydd ar Weddill Ynys Môn (a'r Ynys yn 

gyffredinol) yn cael eu hosgoi, eu lleihau neu eu digolledu, a bod manteision y prosiect yn 

cael eu gwireddu'n llawn. Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall ystyried y 

canllawiau hyn yn ychwanegol at y canllawiau a'r gofynion lleoli yn yr adran hon. 

Cyfleoedd 

5.2.7 Mae nifer o safleoedd cyflogaeth wedi’u gwarchod yn ogystal â dyraniadau cyflogaeth yng 

Ngweddill Ynys Môn, fel y’u diffinnir ym Mholisi CYF 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: 

Gwarchod, Dynodi ac Amddiffyn Tir ac Unedau ar gyfer Defnydd Cyflogaeth. Mae tir yn cael 

ei warchod ar gyfer cyflogaeth ym Mhrif Safleoedd Parc Cybi (safle C9 yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd) a Phenrhos (C10) yng Nghaergybi, yn ogystal â Bryn Cefni (C11), 

Tir i’r gogledd o Fferm Lledwigan (C32) a Thir yn yr Hufenfa (C33) yn Llangefni. Mae’r 

safleoedd hyn ymhlith rhai o’r naw o safleoedd sydd wedi’u dynodi’n Ardaloedd Menter ar yr 

Ynys. Mae cyfleoedd i ddatblygu ar holl dir yr Ardal Fenter ar gael naill ai i hyrwyddwr y 

prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall neu i’r gadwyn gyflenwi. Mae deiliadaeth a datblygiad 

Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) yng Ngaerwen (C35) yn y dyfodol yn darparu cyfle 

hefyd, yn arbennig ar gyfer technoleg a gwaith ymchwil sy’n ymwneud â niwclear. 

5.2.8 Mae’r Cyngor Sir wedi bod yn brysur yn sicrhau cyllid i wella seilwaith. Er enghraifft, roedd 

agor rhannau 1, 2 a 4 o Ffordd Gyswllt Llangefni yn golygu gwell mynediad i gampws Grŵp 

Llandrillo Menai, ac mae’n helpu gyda’i gynlluniau i ehangu. 

5.2.9 Mae’r economi ymwelwyr yn arwain at gyfleoedd swyddi sylweddol i drigolion yr Ynys, ac 

mae’n dibynnu ar gael dewis eang o atyniadau, cyfleusterau a llety. Dylid manteisio ar 

gyfleoedd i wella’r arlwy i dwristiaid, er enghraifft drwy gefnogi gweithredu Pentref Gwyliau 

Land and Lakes, sydd wedi cael caniatâd, ym Mhenrhos a Chae Glas, Caergybi, pan fo’r 

cyfleoedd ar gael. 

5.2.10 Ochr yn ochr â darparu cyfleusterau newydd i ymwelwyr, mae cyfleoedd i wella amgylchedd 

naturiol ac adeiledig Gweddill Ynys Môn, er mwyn helpu i ddenu twristiaid yn ogystal ag er 
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mwyn adlewyrchu pa mor bwysig yw’r ardal yn ei rhinwedd ei hun, a’i gwerth o ran diffinio 

hunaniaeth ddiwylliannol yr ardal. Mae cyfleoedd yn codi hefyd i wella rhwydweithiau 

llwybrau troed strategol, fel Llwybr Arfordir Cymru o amgylch yr Ynys, er mwyn cefnogi'r 

gwaith o reoli ac adfer cynefinoedd a gwarchod a dehongli hanes yr Ynys. 

5.2.11 Mae cymunedau lleol yn dibynnu ar ddal i allu cael gafael ar wasanaethau a chyfleusterau, 

swyddi a llety er mwyn iddynt barhau i fod yn gynaliadwy a pharhau i gynnal eu hunaniaeth 

ddiwylliannol. Yn y cyd-destun hwn, mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn dyrannu 

safleoedd preswyl yn y canolfannau gwasanaeth trefol a lleol ar draws yr ardal, yn ogystal 

ag yn y pentrefi gwasanaeth, gyda pholisi’n cefnogi tai newydd ar y farchnad mewn pentrefi 

lleol, gwledig ac arfordirol, ar yr amod bod graddfa’r datblygiad yn gydnaws â chymeriad yr 

anheddiad. Mae datblygiadau preswyl ym Miwmares, Rhosneigr, Pontrhydybont a Bae 

Trearddur wedi’u cyfyngu i dai marchnad lleol a thai fforddiadwy ar gyfer angen lleol. 

Byddai’r Cyngor Sir yn cefnogi cyfleoedd i gyflwyno dyraniadau tai yn gynnar yn ystod 

cyfnod y cynllun er mwyn rhoi sylw i bwysau posibl ar y farchnad o ganlyniad i weithwyr 

adeiladu’n cyrraedd, ar yr amod eu bod yn cydymffurfio â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a 

pholisïau cenedlaethol. 

Fe all fod cyfleoedd i gyflwyno safleoedd parcio a rhannu ychwanegol yn yr Ardal Chwilio 

hon hefyd. Bydd datblygu safleoedd parcio a rhannu yn caniatáu i weithwyr adeiladu wneud 

trefniadau ffurfiol ac anffurfiol i gwrdd a rhannu’r daith o’r fan honno ymlaen mewn car, naill 

ai’n syth i’r safle neu i gyfleuster parcio a theithio arall. Mae tystiolaeth o brosiect Hinkley C 

yn tynnu sylw at y ffaith fod canran nifer y rhai sy’n rhannu ceir yn isel iawn heb gyfleusterau 

o’r fath. Yn y pen draw, byddai darparu cyfleusterau o’r fath yn lleihau’r tebygolrwydd o 

barcio diwahân yn ardal coridor yr A55/A5 ac ar gyffyrdd ar y rhwydwaith ffyrdd lleol, yn 

ogystal â darparu cyfleusterau parcio yn y dyfodol ar ôl i’r prosiect ddod i ben. 

5.2.12 Ar y cyfan, mae Gweddill Ynys Môn yn cynnig ystod o gyfleoedd a rhoddir ystyriaeth bellach 

i’r rhain yn yr Ardaloedd Chwilio sy’n dilyn. 

Materion 

5.2.13 Mae Gweddill Ynys Môn yn wynebu nifer o faterion sy’n bodoli’n barod, yn ymwneud â 

phoblogaeth sy’n heneiddio, cynnydd yn y galw am wasanaethau a chyfleusterau, llai o arian 

gan y llywodraeth ganolog a diwedd Arian Strwythurol yr UE. Mae effeithiau’r ffactorau hyn 

yn cynnwys ad-drefnu gwasanaethau, gan gynnwys addysg, yr iaith Gymraeg yn parhau i 

ddirywio wrth i fwy a mwy o drigolion symud i gael gwaith, ac ar yr un pryd, diffyg sgiliau 

cynaliadwy er mwyn manteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth a all fod ar gael nawr neu yn y 

dyfodol. 
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EA 32  Gweddill Ynys Môn –  Egwyddorion Datblygu Allweddol 

Fel rhan o’r gwaith o baratoi cais am gydsyniad DCO, bydd hyrwyddwr prosiect Wylfa 

Newydd yn ystyried effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y cynigion gan 

eu bod yn berthnasol i amgylchedd, economi a diwylliant Gweddill Ynys Môn. Pan fydd 

effeithiau cadarnhaol yn cael eu nodi, dylid manteisio ar y cyfle i sicrhau’r buddion mwyaf 

ohonynt a dylid cytuno ar fesurau gweithredu â’r Cyngor Sir. Pan fydd effeithiau negyddol 

yn cael eu nodi, bydd angen mesurau osgoi, lliniaru a/neu gydbwyso. Hefyd, dylid ystyried 

posibilrwydd effeithiau cronnus. 

Byddai’r Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd trydydd parti 

arall ymrwymo i gymryd camau sy’n cefnogi ei weledigaeth ar gyfer Wylfa Newydd, fel y 

disgrifiwyd yn y CCA hyn. Bydd camau gweithredu’n cynnwys, ond heb eu cyfyngu, i’r 

canlynol: darparu cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol a seilwaith newydd, neu wella 

rhai sy’n bodoli’n barod, hybu arlwy’r Ynys ar gyfer twristiaid, cyflwyno cyfleoedd 

cyflogaeth. Mesurau i gefnogi’r farchnad dai leol, gan gynnwys darparu tai fforddiadwy a 

gwelliannau amgylcheddol ar draws yr Ynys. 

Bydd datblygiadau ar draws Gweddill Ynys Môn, sy’n gysylltiedig â’r prosiect neu’n 

berthynol iddo, yn cael eu lleoli’n unol â’r canllawiau ar leoli a’r Egwyddorion Arweiniol yn 

y ddogfen hon, ynghyd â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a pholisïau cenedlaethol. Yn 

benodol, bydd datblygiadau’n cael eu rheoli'n llym o fewn Ardal Rheoli Newid Arfordirol a'r 

AHNE. 
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Caergybi a'r Cylch 

Trosolwg 

5.2.14 Mae’r Ardal Chwilio hon yn 

cwmpasu tref Caergybi ac yn 

cynnwys Llain-goch a Phorth y Felin 

tua’r gogledd ddwyrain a Phenrhos 

yn y de orllewin. Mae hefyd yn 

cynnwys tir ger ffin ddatblygu ardal 

drefol Caergybi tua’r gogledd, y 

gorllewin a’r de. 

5.2.15 Caergybi yw’r dref fwyaf ar Ynys 

Môn ac ar adeg Cyfrifiad 2011 

roedd ganddi boblogaeth o 

11,43132 (16% o boblogaeth Ynys 

Môn). Hi hefyd yw’r brif ganolfan 

manwerthu a gwasanaethu ac mae 

ganddi amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol gan gynnwys pedair ysgol gynradd, ysgol 

uwchradd (sy’n cynnwys dalgylch ehangach o naw ysgol gynradd), coleg, ysbyty cymunedol 

a chanolfan hamdden. Mae wedi’i chysylltu â’r brif ynys gan ffyrdd yr A5 a’r A55 a phrif 

reilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Mae’r Cyngor Sir wedi ad-drefnu’r ysgolion cynradd yn 

ddiweddar, ac mae Ysgol Cybi, a agorodd ym mis Medi 2017, wedi disodli Ysgol Llain-goch, 

Ysgol y Parc ac Ysgol Parchedig Thomas Elis. 

5.2.16 Caergybi yw’r porthladd llongau fferi prysuraf yng Nghymru. Mae’n borth rhyngwladol 

allweddol lle ceir tua 2 filiwn o symudiadau gan deithwyr llongau fferi bob blwyddyn yn ôl ac 

ymlaen i Iwerddon. Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys teithwyr ar longau mordeithiau. Rhagwelir 

y bydd y niferoedd hyn yn codi i dros 20,000 o deithwyr yn 2018. Er gwaethaf perfformiad y 

Porthladd, mae perfformiad economaidd y dref wedi dirywio o’i gymharu â gweddill Cymru. 

Mae’r dirywiad hwn wedi cyflymu ar ôl cau dau o’r tri phrif gyflogwyr sector preifat yn 

2009/2010 (Alwminiwm Môn ac Eaton Electricals). 

 

 

 

 

32 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
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5.2.17 Bellach Ardal Teithio i’r Gwaith (ATIG) Caergybi, sy’n cynnwys Ynys Gybi a gorllewin Ynys 

Môn, sydd â’r gyfradd uchaf o dderbynwyr y Lwfans Ceisio Gwaith, a’r dwysedd swyddi ail 

isaf, o’r holl ATIGau yng Nghymru. Ceir amddifadedd difrifol yng Nghaergybi hefyd. Mae’r rhan 

fwyaf o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yng Nghaergybi yn ddifreintiedig ac mae 

chwech o’r wyth ward yn yr 20% isaf o’r wardiau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yn ôl 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, Caergybi yw un o’r trefi mwyaf difreintiedig o’r 

holl drefi yng ngogledd neu ganolbarth Cymru ac mae ganddi sgôr uchel iawn am amddifadedd 

o ran iechyd, addysg, amgylchedd ffisegol, diogelwch cymunedol, tai, incwm a chyflogaeth. 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is Ffordd Llundain a Morawelon yw’r mwyaf difreintiedig 

ar Ynys Môn. 

5.2.18 Gall Prosiect Wylfa Newydd fod yn gatalydd pwysig iawn ar gyfer adfywio Caergybi drwy 

ddarparu buddsoddi mawr ei angen mewn tai, cyfleusterau/gwasanaethau cymunedol a chreu 

swyddi. Un o brif flaenoriaethau’r Cyngor Sir, fel sydd wedi’u nodi ym Mhrosbectws Isadeiledd 

Caergybi33 yw bodloni’r angen am fuddsoddi ac adfywio sy’n gysylltiedig â’r prosiect, yn 

ogystal â buddsoddiadau strategol arall yng Nghaergybi, er mwyn trawsnewid y dref. 

Darparodd Llywodraeth Cymru gyllid cyfalaf o £8.5M ar gyfer prosiectau adfywio a thai yng 

Nghaergybi yn ystod cyfnod 2014-17 o dan y fframwaith adfywio trefol Lleoedd Llewyrchus 

Llawn Addewid, i gefnogi rhaglen uchelgeisiol y Cyngor Sir i drawsnewid y dref; mae nodau 

ac amcanion y Cyngor Sir ar gyfer Caergybi, sy’n cynnwys ymateb cydlynol i ddatblygiadau 

newydd mawr, wedi’u cyflwyno yn y ddogfen Caergybi: Sicrhau Mantais Gymunedol 

Gynaliadwy34. 

5.2.19 Gan adlewyrchu effaith y Rhaglen Ynys Ynni, mae Minesto, cwmni cynhyrchu trydan gan 

ynni’r llanw, wedi cael cyllid gan Ewrop drwy Lywodraeth Cymru er mwyn cyflwyno ei 

dechnoleg fesul cam yng ngogledd Cymru, gyda phrosiect ynni’r llanw arfaethedig yng 

Nghaergybi. Mae Minesto yn cynnig gosod gorsaf bŵer 0.5MW ar raddfa fasnachol yn Nyfnder 

Caergybi a pharhau gyda gosodiadau ychwanegol, a fydd yn aráe yn y pen draw, gyda 

chyfanswm capasiti o  10MW. Disgwylir y bydd yn weithredol yn 2019. Bydd yr aráe yn cyflenwi 

trydan i’r hyn sy’n cyfateb i 8,000 o aelwydydd ac yn creu cyfleoedd cyflogaeth sylweddol yn 

ystod y camau adeiladu a gweithredu. Mae cynlluniau a gyhoeddwyd yn 2017 yn cynnwys 

ymestyn y targed ar gyfer cynhyrchu i 80MW.  

 

33 Gweler: www.ynysmon.gov.uk/Journals/g/g/o/Holyhead-Prospectus-Welsh.pdf 

34 Mae’r cynigion llwyddiannus ar gyfer Cam 1 a Cham 2 ar gael ar wefan y Cyngor Sir. Gweler 

http://www.ynysmon.gov.uk/busnes/adfywio-a-buddsoddi/lleoedd-llewyrchus-llawn-addewid-caergybi?redirect=false

file:///C:/Users/mwfpl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AUJDKQWC/www.ynysmon.gov.uk/Journals/g/g/o/Holyhead-Prospectus-Welsh.pdf
http://www.ynysmon.gov.uk/busnes/adfywio-a-buddsoddi/lleoedd-llewyrchus-llawn-addewid-caergybi?redirect=false
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5.2.20 Mae Caergybi wedi’i ddiffinio’n anheddiad twf allweddol yng Nghynllun Gofodol Cymru ac 

mae’n rhoi pwyslais ar ddarparu gwasanaethau a chyflogaeth a meithrin cryfderau sefydledig 

er mwyn hybu a lledaenu ffyniant i’r gefnwlad wledig ehangach. Mae polisi’r Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd hefyd yn ceisio canoli buddsoddi mewn seilwaith, cyfleoedd gwaith a 

darpariaeth o dai newydd yn y dref. Mae strategaeth ofodol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

yn enwi Caergybi yn Ganolfan Gwasanaethau Trefol ac yn ganolbwynt ar gyfer y rhan fwyaf 

o’r datblygu newydd yn y dyfodol ar Ynys Môn (ynghyd â Llangefni ac Amlwch), ac mae Polisi 

CYF8:. Ardal Adfywio Caergybi yn cefnogi cyfleoedd datblygu sy’n cyfrannu at newid 

cadarnhaol yn Ardal Adfywio Caergybi. Yn unol â rôl Caergybi yn yr hierarchaeth aneddiadau, 

ei hagosrwydd at y prif safle a’r posibilrwydd o ddatblygu mewn cysylltiad â Wylfa Newydd er 

mwyn hybu adfywiad y dref, mae’r Cyngor Sir yn credu y dylai Ardal Chwilio Caergybi a’r Cylch 

fod yn ganolbwynt ar gyfer llety i weithwyr adeiladu a chyfleusterau cymunedol cysylltiedig, 

defnydd cyflogaeth ar gyfer y prosiect yn ogystal â chynigion trafnidiaeth angenrheidiol fel 

Canolfan Logisteg, buddsoddi mewn priffyrdd a chyfleusterau Parcio a Theithio/Rhannu. 

5.2.21 Mae Cynllun Gofodol Cymru yn ceisio manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y mae Caergybi yn 

eu cynnig fel porth rhyngwladol o bwys. Felly mae’r Cyngor Sir o’r farn y dylid chwilio am 

gyfleoedd yn yr Ardal Chwilio hon yng nghyswllt y defnydd o Borthladd a rheilffordd Caergybi 

ar gyfer cludo nwyddau (nwyddau adeiladu swmpus, peiriannau ac offer) a gweithwyr ac ar 

gyfer datblygu seilwaith logisteg sy’n gysylltiedig â chludo nwyddau. 

Cyfleoedd 

5.2.22 Er mwyn gwireddu’r potensial ar gyfer buddsoddi sy’n gysylltiedig â’r prosiect i hyrwyddo 

adfywiad yng Nghaergybi, bydd angen dull cydgysylltiedig a chyfannol o gynllunio ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig a pherthynol a chyfleoedd economaidd a mentrau adfywio eraill o 

bwys yn yr Ardal Chwilio hon a’i chyffiniau. Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect 

ac unrhyw ymgeisydd arall ategu’r cyfleoedd hyn lle bo’n briodol er mwyn sicrhau’r canlyniad 

gorau i’r amgylchedd, yr economi a chymunedau lleol. 

5.2.23 Mae Ardal Chwilio Caergybi a’r Cylch yn cynnwys pedwar o’r wyth safle yn Ardal Fenter 

Ynys Môn35 sef: 

 Alwminiwm Môn (EZ1) (rhoddwyd caniatâd ar gyfer datblygu gweithfa pŵer biomas 

299MW); 

 Parc Cybi (EZ2) (rhoddwyd caniatâd ar gyfer mathau o ddefnydd sy’n ymwneud â 

dosbarthu a warysau); 

35 Mae mwy o wybodaeth am Ardal Fenter Ynys Môn a’i safleoedd yn  https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy/ardaloedd-

menter-yng-nghymru/ynys-mon 

https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy/ardaloedd-menter-yng-nghymru/ynys-mon
https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy/ardaloedd-menter-yng-nghymru/ynys-mon
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 Ystad Ddiwydiannol Penrhos (EZ3); 

 Porthladd Caergybi (EZ4) 

5.2.24 Roedd Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam Tri Horizon (PAC3) yn cynnwys Parc Cybi fel 

lleoliad ar gyfer Canolfan Logisteg. Bwriad y cyfleuster hwn yw rheoli pryd mae traffig 

adeiladu’n teithio i safle’r orsaf bŵer a chaniatáu cyfuno nwyddau sydd i’w cludo ar lai o lwythi 

er mwyn lleihau symudiadau cerbydau ar hyd yr A5025. Er y byddai’r cynnig datblygu yn rhan 

o'r cais am DCO, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ddangos ei fod yn 

cydymffurfio a’r dull dilyniannol o weithredu fel sydd wedi’i nodi yn y Cynllun Datblygu Lleol ar 

y Cyd ym Mholisïau PS9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Perthynol a PS11: Wylfa Newydd - 

Canolfannau Logisteg, sy’n rhoi ffafriaeth i safleoedd sy’n cael eu lleoli ar dir cyflogaeth sydd 

wedi’i ddyrannu neu ei warchod, sydd o fewn ffin ddatblygu anheddiad sydd wedi’i ddiffinio yn 

yr hierarchaeth aneddiadau neu, mewn mannau eraill, sydd gerllaw ffiniau datblygu 

canolfannau sy’n agos at yr A5/A55 pan fydd safleoedd sy’n dod o dan y ddau gategori cyntaf 

yn cael eu diystyru yn unol â meini prawf y polisi. 

5.2.25 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn rhagweld y bydd Caergybi, fel Canolfan 

Gwasanaethau Trefol, yn ganolbwynt ar gyfer twf tai ar yr Ynys. Felly mae cyfleoedd ar gael i 

gefnogi datblygiadau tai, gan gynnwys ar safleoedd sydd wedi’u dyrannu'n benodol ym Mholisi 

TAI 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Tai mewn Canolfan Isranbarthol a Chanolfannau 

Gwasanaethau Trefol. 

5.2.26 Mae datblygiad preswyl a hamdden mawr wedi derbyn caniatâd cynllunio o fewn ffin 

ddatblygu Caergybi ac yn agos ati, i’r de o’r Ardal Chwilio (Tir ym Mhenrhos, Cae Glas a 

Kingsland). Mae datblygiad arfaethedig Land and Lakes yn cynnwys, ymhlith elfennau eraill, 

darparu 315 o gabanau gwyliau ym Mhenrhos a Chae Glas a datblygiad preswyl o hyd at 

320 o dai yn Kingsland. Mae’r datblygwr wedi hyrwyddo defnyddio safleoedd Cae Glas a 

Kingsland fel llety dros dro i weithwyr adeiladu Wylfa Newydd. Ond, mae Horizon wedi 

tynnu’r safle hwn o’r rhestr o leoliadau posibl ar gyfer llety, ac mae bellach yn ffafrio campws 

o hyd at 4,000 o welyau yn y prif safle. Yn unol â’r gofyniad yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd i ddefnyddio safleoedd sydd wedi cael cydsyniad gan fod effeithiau pob safle o’r fath 

wedi cael eu hasesu a’u barnu’n dderbyniol (gyda mesurau lliniaru), barn y Cyngor Sir o hyd 

yw bod datblygiad Land and Lakes sydd wedi ei ganiatau yn cynnig cyfle gwell i sicrhau llety 

i weithwyr adeiladu a fydd o fudd parhaol wedi i gyfnod adeiladu Wylfa Newydd ddod i ben, 

(a hynny ar ffurf tai, datblygiad twristiaeth o bwys, cyflogaeth a chyfleusterau a 

gwasanaethau cymunedol). 
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5.2.27 Mae prosiect adfywio Glannau Caergybi yn fenter ar y cyd rhwng Stena Line a’r Conygar 

Investment Company, ac mae wedi cael caniatâd cynllunio37. Cysyniad y prosiect yw 

datblygu tair ardal gyda chymeriad unigryw, sef: Traeth Newry a mannau agored gwyrdd; 

Porth y Felin; a Soldiers Point a Great Breakwater. Nod y prosiect yw gwella ac adfywio tref 

Caergybi drwy: ddenu mwy o ymwelwyr i Gaergybi ac i Ynys Môn; adfywio’r ardal ac 

adnewyddu ac ailddefnyddio’r strwythurau ac Adeiladau Rhestredig; gwella mynediad i’r 

cyhoedd drwy ymestyn y Promenâd, creu man agored gwell i'r cyhoedd ar hyd Ffordd y 

Traeth a chreu traeth newydd; a drwy weithio mewn partneriaeth â busnesau lleol sefydledig 

ac atyniadau eraill i dwristiaid fel Parc Gwledig Morglawdd i ddarparu buddion ehangach. 

5.2.28 Safle arall posibl ar gyfer datblygu yng Nghaergybi yw cyn Safle Eaton Electrical, sydd wedi’i 

warchod yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd fel safle C28 sy’n addas ar gyfer Dosbarth 

defnydd B1 a B2. Mae’r safle hwn yn Ardal Fenter Porthladd Caergybi. 

5.2.29 Yn ogystal â’r cyfleoedd datblygu sydd wedi’u nodi uchod, disgwylir y bydd Ardal Chwilio 

Caergybi a’r Cylch yn ganolbwynt hefyd ar gyfer datblygu sy’n gysylltiedig â nifer o 

fuddsoddiadau allweddol eraill mewn ynni ar Ynys Môn. Gyda’i gilydd, maent yn cynnig cyfle 

unigryw i sicrhau buddsoddi cydgysylltiedig, twf economaidd ac adfywio yng Nghaergybi a 

ddaw â budd i’r gymuned a busnesau lleol. Mae hyn yn cynnwys yr estyniad arfaethedig yn 

Ynys Halen ym Mhorthladd Caergybi i ddarparu cei dŵr dwfn newydd a man sefyll. Gallai 

hyn arwain at gyfle arwyddocaol i gyfuno neu ddelio â deunyddiau/llwythi a gludir ar fôr cyn 

eu cludo/anfon i’r Cyfleuster Dadlwytho Morol ar Brif Safle Wylfa Newydd ‘mewn union bryd’. 

Gallai’r gallu hwn i ddelio â llwythi arwain at fudd parhaol i Borthladd Caergybi ar ôl i’r 

prosiect ddod i ben a rhoi hwb sylweddol i economi Môn hefyd, yn ogystal â sicrhau gallu’r 

Porthladd yn y tymor hir i dderbyn llongau mordeithiau mawr. 

 

  

 

 

 

 

 

36 Cyfeirnod y cais cynllunio: 46C427K/TR/EIA/ECON. 

37 Cyfeirnod y cais cynllunio: 19C1046A/EIA/ECON.
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Materion Allweddol  

5.2.30 Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod y bydd angen rhoi ystyriaeth fanwl i nodweddion 

amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol Caergybi a’r Cylch wrth lunio cynigion ar gyfer 

buddsoddi sy’n gysylltiedig â’r prosiect yng Nghaergybi, yn ogystal â rhai ar gyfer prosiectau 

buddsoddi strategol mawr eraill yn yr Ardal Chwilio hon. Dyma rai o’r materion allweddol y 

bydd angen i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall eu hystyried yn yr Ardal 

Chwilio hon: 

 Yr amgylchedd naturiol: Mae amgylchedd naturiol o ansawdd uchel o fewn yr Ardal Chwilio 

ac o’i chwmpas sy’n cynnwys safle gwarchod natur â dynodiad Ewropeaidd (ACA ac AGA 

Glannau Ynys Gybi/Holy Island Coast tua’r gogledd orllewin), nifer o SoDdGAau tua’r 

gogledd, y gorllewin a’r de ddwyrain, AHNE Ynys Môn ac Arfordir Treftadaeth Mynydd 

Twr; 

 Yr amgylchedd hanesyddol ac adeiledig: Mae treftadaeth adeiledig gyfoethog yn nhref 

Caergybi. Mae wedi’i dynodi’n Ardal Gadwraeth ac mae’n cynnwys nifer o Adeiladau 

Rhestredig. Mae cynlluniau adfywio diweddar sydd wedi’u hariannu drwy Gronfa 

Dreftadaeth y Loteri a rhaglen Lleoedd Llewyrchus a Llawn Addewid Llywodraeth Cymru 

wedi cynnwys ailwampio ac addasu neuadd y farchnad hanesyddol, ac mae’r ysgol 

newydd arfaethedig, Ysgol Cybi, yn diogelu Adeilad Rhestredig Gradd II. Mae’r Ardal 

Chwilio ehangach yn cynnwys mwy o Adeiladau Rhestredig a dwy Heneb Restredig tua’r 

de, un ohonynt oddi mewn i safle Ardal Fenter Ystad Ddiwydiannol Penrhos ac un yn 

gyfagos iddo; 

 Perygl o lifogydd: Er nad yw perygl llifogydd yn ystyriaeth bwysig ar gyfer y rhan fwyaf o 

Gaergybi, mae tir o fewn y Porthladd mewn perygl oddi wrth lifogydd llanw. Mae perygl o 

lifogydd llanw hefyd ar Draeth Penrhos sy’n ymestyn i’r tir dros ran o gyn safle gwaith 

Alwminiwm Môn; 

 Cyfleustodau: Cafwyd llifogydd yn y rhwydwaith carthffosydd ar sawl achlysur o fewn 

dalgylch gwaith trin dŵr gwastraff Caergybi. Mae Dŵr Cymru wedi buddsoddi dros £1.1 

miliwn mewn pibellau dŵr newydd i leihau’r risg o fyrst ar y prif bibellau; mae rhagor o 

waith buddsoddi mewn ansawdd dŵr wedi’i drefnu ar gyfer 2017. Os bydd llawer o 

fewnfuddsoddi yn yr ardal hon, bydd hyn yn effeithio’n syth ar y seilwaith trydan presennol, 

gan nad oes digon o allu yn y rhwydwaith trydan ar hyn o bryd i ddarparu ar gyfer 

datblygiadau mawr (tai/cyflogaeth); 

 Tai a Chymuned: Pa un ai a fydd Land and Lakes yn cael ei ddatblygu ar gyfer gweithwyr 

adeiladu ai peidio (hwn yw’r unig safle sydd wedi cael cysdyniad ar gyfer bod yn Llety 

Gweithwyr Adeiladu Wylfa Newydd), mae’n anochel y bydd rhai gweithwyr yn chwilio am 
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lety eu hunain yng Nghaergybi. Gallai cymunedau a busnesau lleol Caergybi weld newid 

sylweddol a mwy o bwysau o ganlyniad i ddatblygiadau newydd. Mae 39.4% o stoc dai 

Caergybi yn y sector rhentu preifat a gallai pwysau sy’n gysylltiedig â llety i weithwyr 

adeiladu gael effaith negyddol ar fynediad cymunedau sy’n bodoli’n barod at y farchnad 

dai, yn arbennig yng nghyswllt aelwydydd agored i niwed. Gallai’r potensial ar gyfer 

effeithiau economaidd-gymdeithasol niweidiol gynyddu mewn cymunedau sydd eisoes 

mewn amddifadedd difrifol oherwydd mwy o bwysau ar gyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol pwysig, gan gynnwys darpariaeth gofal iechyd; Mae rhai o’r wardiau sydd â’r 

ganran isaf o siaradwyr Cymraeg ar Ynys Môn yng Nghaergybi. Gostyngodd canran y rhai 

sy’n siarad Cymraeg 2001 a 2011, gan ostwng o 43.2% i 39.1% yn ward Tref Caergybi, er 

enghraifft; 

 Capasiti priffyrdd: Mae’n debygol y bydd cynnydd ym maint y traffig ar y briffordd rhwng 

Porthladd Caergybi a’r Fali yn ystod cyfnod adeiladu Wylfa Newydd. Rhai o’r mannau ar 

hyd y llwybr hwn lle ceir y problemau mwyaf o ran capasiti yw: 

o Y fynedfa i Borthladd Caergybi; 

o Cyffordd yr A55/A5; 

o Cyffordd 1 yr A55; 

o Yr A5 rhwng Porthladd Caergybi a’r Fali (llwybr yn lle’r A55); 

o Cyffordd 3 ar yr A55, sef y prif lwybr strategol at yr A5025 (llwybr yn lle’r A5); 

o Cyffordd 2 ar yr A55.
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Ffigur 5.4 Ffin ddatblygu Caergybi a dyraniadau/tir wedi'i ddiogelu 
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EA 33   Caergybi a’r Cylch 

Datblygiadau Cysylltiedig a Pherthynol 

Llety Gweithwyr Adeiladu Dros 

Dro 

Bydd disgwyl i’r cynigion ar gyfer datblygiad dros dro ar ffurf 

campws ddiwallu gofynion Polisïau PS9 a PS10 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd ac ystyried canllawiau perthnasol eraill 

yn y CCA hyn (EA 10a). 

Yn unol â’r gofyniad yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd i 

ffafrio defnyddio safleoedd sydd wedi cael cydsyniad cyn 

ystyried ceisiadau pellach, mae’n well gan y Cyngor Sir i 

hyrwyddwr fod y prosiect yn defnyddio’r cyfleoedd datblygu 

sydd wedi’u cymeradwyo yng Nghae Glas a Kingsland yn 

briodol i ddarparu llety i weithwyr adeiladu yn Ardal Chwilio 

Caergybi a’r Cylch. 

Tai Parhaol Dylai cynigion ar gyfer tai parhaol sy’n cael eu defnyddio dros 

dro i roi llety i weithwyr adeiladu fod yn gyson â pholisïau 

cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol, a rhoi sylw i'r 

canllawiau sydd wedi’u nodi yn y ddogfen hon ac mewn CCA 

eraill o ran lleoliad, dyluniad a math. 

Bydd y farchnad agored a/neu dai fforddiadwy yn cael eu 

cefnogi gan y Cyngor Sir, ar yr amod bod hynny’n gyson â 

Pholisi TAI 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac yn cynnwys 

datblygiad ar y safleoedd sydd wedi’u dyrannu, sef Tyddyn 

Bach (T10), Tir ger  Cae Rhos (T11), Tir ger Yr Ogof (T12), Tir 

ger Ystad Waunfawr (T14), Glan y Dŵr (T15) neu Lôn Cae 

Serri (T16). Bydd datblygu ar safleoedd ar hap cynaliadwy o 

fewn ffin ddatblygu Caergybi hefyd yn dderbyniol, ar yr amod 

bod hynny'n cydymffurfio â pholisi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd. Byddai’r Cyngor Sir yn cefnogi defnyddio cyfleoedd 

datblygu preswyl parhaol sydd wedi’u caniatáu yn Kingsland. 

Cyflogaeth Mae’r Cyngor Sir o blaid creu cyfleoedd busnes newydd addas 

ar raddfa fach a mawr, cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi ac 

ehangu busnesau presennol yn Ardal Chwilio Caergybi a’r 

Cylch sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd. 

Dylid lleoli defnydd cyflogaeth newydd o fewn y ffin ddatblygu 

sydd wedi’i diffinio ar gyfer Cemaes, gan ffafrio datblygu ar 

safleoedd tir llwyd a thir sydd wedi’i warchod at ddefnydd 
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cyflogaeth o dan Bolisi CYF1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd. 

Yn unol â Pholisi CYF4 y Cynllun a chanllawiau a pholisïau 

cynllunio cenedlaethol, bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion 

sy’n creu cyflogaeth ar safleoedd addas eraill y tu allan i ffin 

ddatblygu Caergybi, ar yr amod bod cyfiawnhad priodol ar sail 

anghenion gweithredu, ystyriaeth ddyladwy i faterion 

amgylcheddol a chymdeithasol ac nad oes safleoedd addas 

eraill o fewn y ffin ddatblygu. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Cymunedol 

Bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod cyfleusterau a 

gwasanaethau cymunedol presennol yn cael eu gwella, a rhai 

addas newydd yn cael eu creu, yn Ardal Chwilio Caergybi a’r 

Cylch a fydd yn cwrdd ag anghenion gweithwyr adeiladu, y gall 

y gymuned leol eu defnyddio yn ystod cyfnod adeiladu 

Prosiect Wylfa Newydd ac y gellir trefnu iddynt fod ar gael ar ôl 

y cyfnod adeiladu i roi budd parhaol, pan fo hynny’n briodol. 

Bydd lleoliad, graddfa a dyluniad cyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol newydd neu welliannau i rai presennol yn gyson â 

pholisïau a chanllawiau’r Cynllun Datblygu sydd wedi’u nodi yn 

EA6 y CCA hyn ac mewn CCA eraill. Yn benodol, bydd 

cyfleusterau a gwasanaethau’n hawdd eu cyrraedd ar droed, 

ar feic ac mewn trafnidiaeth gyhoeddus a byddant wedi’u 

hadeiladu at y safon amgylcheddol uchaf posibl (h.y. 

y BREEAM ‘Excellent’). 

Logisteg Trafnidiaeth a Chludo 

Nwyddau 

Cefnogir gwelliannau i’r ddarpariaeth gwasanaeth a’r seilwaith 

trafnidiaeth presennol gan gynnwys Porthladd Caergybi, prif 

reilffordd Arfordir Gogledd Cymru, y rhwydwaith trafnidiaeth 

gyhoeddus a’r priffyrdd sy’n angenrheidiol ar gyfer adeiladu 

Wylfa Newydd, ar yr amod eu bod yn unol â pholisi a 

chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol yn ogystal â 

chanllawiau yn y CCA hyn, yn enwedig EA 15. 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ystyried yr angen am gyfleusterau 

Parcio a Theithio a Pharcio a Rhannu a rhai ar gyfer cyfuno 

llwythi (Canolfan Logisteg) yn yr Ardal Chwilio hon er mwyn 

lleihau nifer y symudiadau traffig ffyrdd rhwng Caergybi a phrif 

safle Wylfa Newydd. Os yw’n briodol, bydd y cyfleusterau a 
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ddatblygir yn rhoi budd ar ôl i’r cyfnod adeiladu ddod i ben 

drwy barhau i gael eu defnyddio neu drwy gynnig tir i’w 

ailddatblygu. 

Mae Polisïau PS9 a PS11 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd yn arbennig o berthnasol i gynigion am Ganolfan 

Logisteg, gan eu bod yn nodi'r dull dilyniannol 

o weithredu o ran y lleoliadau datblygu sy’n cael eu ffafrio. 

Cyfleoedd 

Safleoedd yr Ardal Fenter Bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall roi ystyriaeth fanwl, drwy gysylltu â’r Cyngor Sir a 

Llywodraeth Cymru, ynghylch sut bydd datblygu cysylltiedig a 

pherthynol yn gallu hyrwyddo’r defnydd o safleoedd Ardal 

Fenter Ynys Môn EZ1, EZ2, EZ3 ac EZ4. Yn benodol, bydd y 

Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 

ymgeisydd arall wneud y canlynol: 

i. Chwilio am gyfleoedd i leoli datblygiadau cysylltiedig a 

pherthynol priodol ar safleoedd dynodedig yr Ardal 

Fenter; 

ii. Asesu’r posibilrwydd o greu mwy o allu ym Mhorthladd 

Caergybi i drafod deunyddiau adeiladu swmpus, gan 

ategu ei rôl yn borth rhyngwladol allweddol; 

iii. Ystyried sut bydd buddsoddi mewn cyfleusterau, 

gwasanaethau a seilwaith cymunedol mewn mannau 

eraill yn yr Ardal Chwilio yn gallu ategu a hybu 

gweithgarwch ar safleoedd yr Ardal Fenter. 

Tir yng Nghae Glas a 

Kingsland 

Dylai hyrwyddwr y prosiect asesu pa mor addas yw’r tir sydd 

wedi cael cydsyniad yn natblygiad Cae Glas a Kingsland fel 

llety i weithwyr adeiladu yn Ardal Chwilio Caergybi a’r 

Cylch.   Os bydd hyrwyddwr y prosiect yn ffafrio dull arall o 

ddarparu llety i weithwyr adeiladu, yna bydd y Cyngor Sir yn 

disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ddarparu cyfiawnhad dros 

wrthod y cynllun sydd wedi cael cydsyniad a’r dewis o 

safle(oedd) eraill a fydd yn unol â pholisi cynllunio lleol a 

chenedlaethol presennol, gan gynnwys Polisïau PS9 a PS10 

yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 
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Safleoedd Datblygu Posibl Eraill Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall ystyried 

y posibilrwydd o ddefnyddio Hen Safle Eaton Electrical ar 

gyfer datblygiadau cyflogaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect. 

Buddsoddiadau Strategol Mawr Bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall gydweithio â’r Cyngor Sir a hyrwyddwyr cynigion eraill ar 

gyfer buddsoddi strategol helaeth sydd o fewn neu’n agos i 

Ardal Chwilio Caergybi a’r Cylch er mwyn cydgysylltu 

cyfleoedd ar gyfer buddsoddi a datblygu lle bo modd, i 

gefnogi’r gwaith o gyflawni Prosbectws Isadeiledd Caergybi ac 

i gael y canlyniadau gorau i’r amgylchedd, preswylwyr a 

busnesau lleol, a sicrhau buddion a fydd yn parhau wedi i’r 

cyfnod adeiladu ddod i ben. 

Seilwaith Trafnidiaeth Yn ogystal ag ymchwilio i’r posibilrwydd o ddefnyddio 

Porthladd Caergybi i gludo deunyddiau adeiladu, dylai 

hyrwyddwr y prosiect asesu cyfleoedd i ddefnyddio 

cyfleusterau rheilffyrdd i gludo deunyddiau adeiladu a 

gweithwyr. Bydd hyn yn cynnwys y posibilrwydd o ddefnyddio’r 

orsaf bresennol ar safle Alwminiwm Môn. 

Wrth ystyried y dichonoldeb o ddefnyddio moddau trafnidiaeth 

ar reilffyrdd, ar ddŵr ac ar ffyrdd ac wrth ddatblygu cynigion ar 

gyfer datblygiadau cysylltiedig a pherthynol, gan gynnwys 

logisteg, dylai hyrwyddwr y prosiect ystyried cynigion 

presennol ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth yng 

Nghaergybi, a cheisio eu cefnogi os yw’n briodol, yn benodol 

ffordd gyswllt newydd yr A55 ar gyfer Porthladd Caergybi. 

Adfywio Caergybi Bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall weithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir a chyrff eraill i 

hybu ac ategu mentrau adfywio ehangach yng Nghaergybi (er 

enghraifft, y Prosbectws Isadeiledd a gweithgareddau adfywio 

Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf Môn). 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

gyfrannu at unrhyw gynllun meistr ar gyfer y dref, gan gynnwys 

Cynllun Meistr Porthladd Caergybi, a’i ystyried yn ei gynigion 

datblygu. 

Materion Allweddol 
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Yr Amgylchedd Naturiol Rhaid sicrhau na fydd cynigion, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, yn cael effaith niweidiol ar ACA ac 

AGA Glannau Ynys Gybi / Holy Island Coast (neu eu 

nodweddion sydd o ddiddordeb) na SoDdGAau ac asedau 

ecolegol eraill o fewn yr Ardal Chwilio ac yn ei chyffiniau. Yn 

benodol, dylid nodi'r effeithiau cronnus posibl ar safleoedd 

cadwraeth natur dynodedig Ynys Gybi o ganlyniad i fwy o 

ymwelwyr, a chynigion ar gyfer rheoli neu liniaru'r effeithiau 

hyn. 

Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i leoliad, graddfa a dyluniad 

datblygiadau er mwyn gwarchod a gwella AHNE Ynys Môn ac 

Arfordir Treftadaeth Mynydd Twr. 

Dylid osgoi, lliniaru a/neu pan fo’n briodol wneud iawn am 

effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd naturiol i’r graddau 

mwyaf posibl ac yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio 

lleol a chenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, a’r 

canllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill. Dylid hefyd chwilio am 

gyfleoedd i ddarparu mwy o seilwaith gwyrdd yn yr Ardal 

Chwilio hon a chyfleoedd i wella bioamrywiaeth a thirwedd. 

Yr Amgylchedd Hanesyddol ac 

Adeiledig 

Wrth lunio cynigion ar gyfer datblygu, dylid ceisio sicrhau na 

fyddant yn cael effeithiau, ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â 

phrosiectau eraill, ar yr asedau hanesyddol (a’u 

hamgylchoedd) sydd yn yr Ardal Chwilio hon gan gynnwys 

Ardal Gadwraeth Tref Caergybi, Adeiladau Rhestredig a 

Henebion Rhestredig. 

Rhaid mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel wrth 

lunio cynigion a fydd yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo cymeriad 

lleol ac yn sicrhau bod tir y cyhoedd yn ddiogel ac yn hygyrch, 

yn unol â pholisïau'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a 

chanllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill sydd wedi’u 

mabwysiadu gan y Cyngor Sir. 

Perygl o Lifogydd Rhaid rhoi ystyriaeth fanwl i ddatblygu mewn ardaloedd lle 

mae perygl llifogydd ac yn benodol ar dir o fewn ardal 

Porthladd Caergybi. Yn unol â pholisi a chanllawiau cynllunio 

lleol a chenedlaethol, dylid lleoli datblygiadau oddi wrth 

ardaloedd lle mae perygl llifogydd. Os cyflwynir cynigion ar 
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gyfer tir lle mae perygl o lifogydd, bydd disgwyl iddynt gynnwys 

dull cynhwysfawr o liniaru perygl o lifogydd a fydd wedi’i seilio 

ar Asesiad Canlyniadau Llifogydd. 

Rhaid cadw amddiffynfeydd rhag llifogydd presennol yn gyfan, 

gan gynnwys y morglawdd ym Mhorthladd Caergybi (os ceir 

cais am ddatblygu sy’n gysylltiedig â’r porthladd). 

Cyfleustodau Wrth bennu lleoliadau a datblygu cynigion ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig yn Ardal Chwilio Caergybi a’r Cylch, 

dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

gydweithio â Dŵr Cymru, Scottish Power Energy Networks a 

Wales & West Utilities, BT a darparwyr telegyfathrebu/band 

eang eraill i ganfod a oes angen buddsoddi yn y seilwaith 

presennol a’i uwchraddio er mwyn darparu ar gyfer datblygu. 

Gallai’r buddsoddiad hwn gynnwys gwella’r seilwaith trydan a’r 

seilwaith cyfathrebiadau TG, er enghraifft. 

Elfennau cymdeithasol ac 

economaidd 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Caergybi a’r 

Cylch yn cael effaith annerbyniol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar fusnesau lleol a gwasanaethau a 

chyfleusterau cymunedol (gan gynnwys darpariaeth gofal 

iechyd) ynghyd ag ansawdd bywyd. Dylid cynnal asesiad o 

effeithiau economaidd-gymdeithasol y cynigion, a hynny i 

fanylder sy’n gymesur â math a graddfa’r datblygiad a gynigir. 

Dylid rhoi sylw’n benodol i’r effeithiau posibl ar yr Ardaloedd 

Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng 

Nghaergybi.   Os nodir ei bod yn bosibl y bydd effeithiau 

niweidiol, dylid rhoi mesurau lliniaru a/neu wneud iawn priodol 

ar waith. 

Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl y bydd Datganiad Iaith Gymraeg 

neu Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg manylach yn cael 

ei gyflwyno gyda’r holl geisiadau cynllunio datblygu cysylltiedig 

yn yr Ardal Chwilio hon, gan ddibynnu ar y trothwyon sydd 

wedi’u nodi ym Mholisi PS1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

a manylion y cynnig. 

Capasiti Priffyrdd Rhaid i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd trydydd 

parti arall sicrhau na fydd cynigion, ar eu pennau eu hun neu 

ar y cyd â datblygiadau eraill, yn gwaethygu tagfeydd traffig. 
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Yn unol â pholisi a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol 

ac EA 15 y CCA hyn, dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw 

ymgeisydd arall asesu effeithiau posibl ar seilwaith priffyrdd a 

sicrhau bod gwelliannau i briffyrdd yn cael eu darparu lle bo’n 

briodol i leihau tagfeydd, sicrhau diogelwch a lleihau effeithiau 

amgylcheddol sy’n gysylltiedig â sŵn, ansawdd aer a gwahanu 

ardaloedd o boptu ffyrdd. 

Dylid lleoli datblygiadau newydd fel eu bod yn lleihau’r angen i 

deithio ac yn sicrhau’r cyfleoedd mwyaf posibl i ddefnyddio 

trafnidiaeth gynaliadwy. Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i 

hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall bennu 

cyfleoedd ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus 

leol a gwella llwybrau presennol i gerddwyr a beicwyr a 

darparu rhai newydd. 
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Llangefni a'r Cylch 

 Trosolwg 

5.2.35 Mae Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch yn 

cwmpasu tref Llangefni ynghyd â’r gefnwlad 

gyfagos gan gynnwys yr A5114 sy’n cysylltu â’r 

A5 a’r A55. Llangefni yw’r anheddiad ail fwyaf ym 

Môn a’i phoblogaeth (ar adeg Cyfrifiad 2011) 

oedd 5,116.  Mae ganddi amrywiaeth o 

gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol gan 

gynnwys dwy ysgol gynradd, ysgol uwchradd, 

coleg, canolfan hamdden ac ysbyty cymunedol. 

5.2.36 Mae Llangefni yn ganolfan cyflogaeth o bwys sy’n cynnal 3,754 o swyddi, nifer sydd ychydig 

yn uwch na’r nifer o swyddi a geir yng Nghaergybi. Er hynny, ceir amddifadedd difrifol mewn 

rhai mannau yn y dref. Er enghraifft, mae ward Tudur, sy’n cynnwys traean dwyreiniol y dref, 

wedi’i dynodi’n ardal Cymunedau yn Gyntaf a hi yw’r ward drydedd fwyaf difreintiedig ar Ynys 

Môn (ac mae ymhlith y 15% o’r wardiau mwyaf difreintiedig yng Nghymru)38 a chanddi 

broblemau penodol sy’n ymwneud ag amddifadedd iechyd, incwm, cyflogaeth ac addysg. Mae 

Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf Môn, sy’n helpu i ddarparu cymorth gyda chyflogaeth a 

hyfforddiant ledled yr Ynys, i fod i ddod i ben yn raddol o fis Mawrth 2018. 

5.2.37 Mae datblygu yn Llangefni yn sbardun economaidd-gymdeithasol pwysig i’r cyfan o Ynys Môn. 

Mae wedi’i henwi’n un o dair Canolfan Gwasanaethau Trefol ar gyfer twf yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd ac mae Cynllun Gofodol Cymru yn dynodi’r dref yn Ardal Adfywio. Yn y cyd-

destun hwn, mae nifer o fentrau adfywio wedi’u rhoi ar waith i hyrwyddo rôl y dref yn ganolfan 

fasnachol o bwys. Mae prosiectau cyfredol hefyd yn ceisio manteisio ar y cyfleoedd a geir o ‘r 

Rhaglen Ynys Ynni, yr Ardal Fenter a Phrosiect Wylfa Newydd yn benodol. Mae’r mentrau hyn 

yn cynnwys y gwaith parhaus o adeiladu’r Ffordd Gyswllt i’r dwyrain ac i’r de o'r dref, 

buddsoddi mewn addysg a hyfforddiant yng nghampws Grŵp Llandrillo Menai a darparu 

seilwaith ac eiddo busnes o ansawdd uchel. O ganlyniad i hyn, mae’r Cyngor Sir yn credu y 

gall Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch ddarparu ar gyfer nifer o fathau o ddatblygu sy’n 

gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd gan gynnwys llety i weithwyr adeiladu, a mathau o 

ddefnydd tir sy’n ymwneud â chyflogaeth, y gadwyn gyflenwi a logisteg. 

 

38 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014.
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Cyfleoedd 

5.2.38 Mae’n hollbwysig bod hyrwyddwr Prosiect Wylfa Newydd ac unrhyw ymgeisydd arall yn 

cydweithio â’r Cyngor Sir, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i fanteisio ar y cyfleoedd 

sydd ar gael yn yr Ardal Chwilio hon ac i ategu’r ymdrechion presennol i hyrwyddo potensial 

economaidd-gymdeithasol Llangefni. Yn benodol, mae’r Cyngor Sir yn ceisio darparu dau o 

safleoedd Ardal Fenter Ynys Môn ar gyfer datblygu sy’n ymwneud ag ynni. Y safleoedd hyn 

yw: 

5.2.39 Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni (EZ5): ystad ddiwydiannol bresennol sydd â mathau defnydd 

cymysg sy’n cynnwys swyddfeydd a diwydiant ysgafn, sydd wedi’i gwarchod at ddefnydd 

cyflogaeth o dan Bolisi CYF1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (fel safle C11). Mae’n agos i’r 

A55 ac mae cyfleoedd dylunio ac adeiladu yno ar gyfer y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel. 

Mae’r Cyngor Sir wedi sicrhau cyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (Rhaglen 

Gydgyfeirio’r UE ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) a Rhaglen Adfywio Môn a Menai 

Llywodraeth Cymru cyn hynny, i hwyluso nifer o welliannau i ystadau diwydiannol yn ardal 

Llangefni sy’n cynnwys: 

 adolygiadau a chynlluniau gwella ar gyfer ystadau; 

 briffiau datblygu a chaniatadau cynllunio ar gyfer safleoedd allweddol; 

 gwella arwyddion ar ystadau a’u hamgylchedd; 

 gwella seilwaith ystadau; 

 gweithgareddau marchnata a hysbysebu i ddenu buddsoddiadau a swyddi; 

 datblygu unedau busnes newydd at safon BREEAM ‘Excellent’ i’w gosod ar rent. 

5.2.40 Tir yr Hufenfa a thir i’r gogledd o Fferm Lledwigan (EZ6): yn agos i’r Parc Busnes Bryn Cefni 

presennol. Gall y safle hwn gynnwys mathau o ddefnydd ar gyfer diwydiant a swyddfeydd. 

Mae wedi’i ddyrannu fel safleoedd C32 a C33 at ddefnydd cyflogaeth o dan Bolisi CYF1 y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

5.2.41 Hefyd, mae Ffordd Gyswllt newydd Llangefni i'r dwyrain o’r dref, sy’n cysylltu campws Grŵp 

Llandrillo Menai â’r A5114 yng nghyffordd Lôn Glanhwfa/ffordd yr Ystad Ddiwydiannol, wedi 

cael ei hadeiladu’n rhannol. Mae adrannau 1 a 2 wedi darparu ffordd newydd o gampws Grŵp 

Llandrillo Menai i’r  B5420 Lon Penmynydd, gan gysylltu wedyn â ffordd bresennol Parc 

Busnes Bryn Cefni. Mae adran 4, sy’n cysylltu’r Ffordd Gyswllt â’r A5114, wedi agor yn 

ddiweddar hefyd ac mae’r cynlluniau manwl ar gyfer Adran 3 wedi cael caniatâd39.  

 

39 Cyfeirnod y cais cynllunio: 34LPA1013B/DA/CC 
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 Mae’r Ffordd Gyswllt yn golygu bod campws Grŵp Llandrillo Menai yn gallu tyfu ac ehangu, 

ac mae’n darparu gwell mynediad i safleoedd yr Ardal Fenter. Hefyd, mae’r cynllun yn gwella’r 

cysylltiadau â’r A55 ac yn helpu i oresgyn problemau traffig yn Llangefni.    

5.2.42 Mae campws Grŵp Llandrillo Menai wedi ehangu’n barod, gyda Chanolfan Ynni wedi’i 

hadeiladu yno a rhagwelir y bydd mwy o ddatblygu hefyd. Bydd addewidion o gyllid sylweddol 

gan Lywodraeth Cymru yn 2015 yn helpu i hwyluso prosiect gwerth £20m ar gyfer dylunio ac 

adeiladu Canolfan Beirianneg newydd a phwrpasol, o’r radd flaenaf ger y Ganolfan Ynni 

bresennol. Bydd hyn yn golygu bod y coleg yn cael ei ddatblygu i gefnogi gweledigaeth y 

Cyngor Sir a’i brif flaenoriaeth sef datblygu sylfaen gadarn o sgiliau’n lleol er mwyn manteisio 

i’r eithaf ar y cyfleoedd cyflogaeth a ddaw o ganlyniad i Brosiect Wylfa Newydd. 

5.2.35 Nid yw cynigion presennol hyrwyddwr y prosiect, a gyflwynwyd yn yr Ymgynghoriad Cyn 

Ymgeisio Cam Tri (PAC3), yn cynnwys darparu llety i weithwyr adeiladu yn Llangefni. Mae 

EA 28 yn gadarn o blaid Llangefni fel lleoliad ar gyfer llety i weithwyr. Mae’n cydnabod 

cynaliadwyedd yr anheddiad a’r buddion a allai ddeillio yn y dyfodol o ddatblygu’r dref. 

Materion Allweddol 

5.2.44 Mae’r Cyngor Sir wedi nodi nifer o faterion allweddol y bydd angen i hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd arall eu hystyried wrth ddatblygu cynigion ar gyfer datblygiadau cysylltiedig 

neu berthynol yn Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch. Mae’r materion hyn yn cynnwys: 

 Yr amgylchedd naturiol: Nid oes safleoedd gwarchod natur â dynodiad rhyngwladol neu 

genedlaethol yn Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch, er bod Gwarchodfa Natur Leol Nant y 

Pandy, dyffryn coediog 17.5 hectar (43 erw), i’r gogledd orllewin o Langefni. Y safleoedd 

agosaf sydd â dynodiad cenedlaethol neu ryngwladol yw ACA Corsydd Môn a SoDdGA 

Caeau Talwrn (tua 1km i’r gogledd o’r Ardal Chwilio) ac ymhellach draw mae safle Ramsar 

Corsydd Môn a Llŷn a SoDdGAau Cors y Farl a Chors Bodeilio. Tua’r de, mae SoDdGA 

Cors Ddyga yn agos i’r A5; Mae hyrwyddwr y prosiect wedi nodi Ardal Chwilio Llangefni 

fel lleoliad posibl ar gyfer safle gwneud iawn SoDdGA (yng Nghors Gwawr a Chae Canol-

dydd ger Talwrn).  Mae yna hefyd nifer o Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol yn yr Ardal Chwilio 

hwn. 

 Tir amaethyddol: Mae tir i’r de a’r gorllewin o Langefni yn cynnwys tir amaethyddol Gradd 

2. Tir o Raddau 1, 2 a 3a (fel y’u diffinnir yn system Dosbarthiad Tir Amaethyddol Adran 

yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)) sy’n cael ei ystyried fel y tir 

amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas; 

 Yr amgylchedd hanesyddol ac adeiledig: Mae Ardal Gadwraeth Llangefni yn cynnwys y 

dref hanesyddol a nifer o Adeiladau Rhestredig. Er nad oes Henebion Rhestredig o fewn 
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yr Ardal Chwilio, mae Heneb Restredig Safle Ffosedig Tregarnedd i’r de ddwyrain o’r Ardal 

Chwilio ac yn agos iawn i Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni; 

 Cymdeithasol ac economaidd: Gallai datblygiadau sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn Ardal 

Chwilio Llangefni a’r Cylch gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar gymunedau lleol. 

Gallai datblygiadau arwain at gyfleoedd gwaith a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau a 

hyfforddiant drwy Goleg Menai, a allai gefnogi’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd o 

amddifadedd difrifol, gan gynnwys ward Tudur. Mae’r rhan fwyaf o boblogaeth yr Ardal 

Chwilio hon yn siarad Cymraeg (mae mwy na 80% o breswylwyr wardiau Cyngar, Tudur 

a Chefni yn siarad Cymraeg, y cyfrannau uchaf o holl wardiau Ynys Môn). O ganlyniad i 

hyn, petai nifer fawr o weithwyr di-Gymraeg yn dewis byw yn Llangefni, yna mae’n bosibl 

y gallai hynny gael effeithiau niweidiol ar gydlyniant cymunedol, ar y Gymraeg a’i diwylliant; 

 Perygl o lifogydd: Mae rhannau o Langefni mewn perygl o lifogydd, yn enwedig tir ger Afon 

Cefni sydd o fewn Parth Llifogydd C2 ac yn rhedeg o’r gogledd i’r de drwy’r dref. Y tu allan 

i’r ffin ddatblygu tua’r de o’r dref ac i’r dwyrain o’r A5114, mae cyfran fawr o’r tir o fewn 

Parth Llifogydd C1; 

 Cyfleustodau: Cafwyd digwyddiadau ynysig o lifogydd yn system garthffosiaeth 

gyhoeddus Llangefni, ac mae’n bosibl y bydd gofyn datrys hyn cyn y gall datblygiadau fynd 

rhagddynt. Mae’n hysbys bod gallu’r rhwydwaith trydanol i ddarparu ar gyfer datblygiadau 

mawr yn yr ardal yn achosi anhawster. Nid yw’r rhwydwaith trydanol yn ddigonol i gynnwys 

unrhyw lwythi ychwanegol mawr. Byddai angen gosod pibellau nwy i gysylltu’r safleoedd 

cyflogaeth posibl ym Mharc Busnes Bryn Cefni (Lledwigan a Thir yr Hufenfa) â’r brif bibell 

dosbarthu nwy; 

 Capasiti priffyrdd: Mae’r Adroddiad ar Ddichonoldeb Seilwaith Trafnidiaeth yr Ardal 

Fenter40 yn nodi y byddai datblygu’r Ardal Fenter yn gallu creu problemau o ran capasiti 

o gwmpas Llangefni, yn enwedig ar y ffyrdd sy’n cysylltu safleoedd yr Ardal Fenter â’r 

A55. 

 

 

 

 

 

 

40 AMEC (2013) Enterprise Zone Transport Infrastructure Feasibility Report. Paratowyd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
203  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

Ffigur 5.5 Ffin ddatblygu Llangefni a dyraniadau/tir wedi'i ddiogelu 
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EA 34   Llangefni a’r Cylch 

Datblygiadau Cysylltiedig a Pherthynol 

Llety Gweithwyr Adeiladu Dros 

Dro 

Bydd disgwyl i’r cynigion ar gyfer datblygiad dros dro ar ffurf 

campws ddiwallu gofynion Polisïau PS9 a PS10 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd ac ystyried canllawiau perthnasol eraill 

yn y CCA hyn (EA 10a). 

Tai Dylai cynigion ar gyfer tai parhaol sy’n cael eu defnyddio dros 

dro i roi llety i weithwyr adeiladu fod yn gyson â pholisïau 

cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol, a’r canllawiau sydd 

wedi’u nodi yn y ddogfen hon ac mewn CCA eraill o ran lleoliad, 

dyluniad a math. 

Bydd y farchnad agored a/neu dai fforddiadwy yn cael eu 

cefnogi gan y Cyngor Sir, ar yr amod bod hynny’n gyson â 

Pholisi TAI 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac yn cynnwys 

datblygiad ar y safleoedd sydd wedi’u dyrannu ar Dir ger Ty Hen 

(T17), Cyn Ysgol y Bont (T18), Ty’n Coed (T19), Tir ger Ysgol y 

Graig (T20), Tir ger Bro Tudur (T21) a Thir ger Coleg  Menai 

(T22). Bydd datblygu ar safleoedd ar hap cynaliadwy o fewn ffin 

ddatblygu Llangefni hefyd yn dderbyniol, ar yr amod bod 

hynny'n cydymffurfio â pholisi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Cyflogaeth Mae’r Cyngor Sir o blaid creu cyfleoedd busnes newydd addas 

ar raddfa fach a mawr, cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi ac 

ehangu busnesau presennol yn Ardal Chwilio Llangefni a’r 

Cylch sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd. 

Dylid lleoli mathau newydd o ddefnydd at gyflogaeth o fewn y 

ffin ddatblygu sydd wedi’i diffinio ar gyfer Llangefni, a dylid 

ffafrio’r safleoedd hynny sydd wedi’u rhestru ym Mholisi CYF1 

y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd gan gynnwys y ‘Prif Safle’ 

sydd wedi’i warchod sef Bryn Cefni (C11) a safleoedd sydd 

wedi’u dyrannu ar Dir i’r gogledd o Fferm Lledwigan a’r Hufenfa 

(safleoedd C32 a C33 yn y drefn honno). 

Yn unol â Pholisi CYF4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a 

chanllawiau a pholisïau cynllunio cenedlaethol, bydd y Cyngor 

Sir yn cefnogi cynigion sy’n creu cyflogaeth ar safleoedd addas 

eraill y tu allan i ffin ddatblygu Llangefni, ar yr amod bod 

cyfiawnhad priodol ar sail anghenion gweithredu, ystyriaeth 
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ddyladwy i faterion amgylcheddol a chymdeithasol ac nad oes 

safleoedd addas eraill o fewn y ffin ddatblygu. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Cymunedol 

Bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod cyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol presennol yn cael eu gwella, a rhai addas newydd 

yn cael eu creu, yn Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch a fydd yn 

cwrdd ag anghenion gweithwyr adeiladu, y gall y gymuned leol 

eu defnyddio yn ystod cyfnod adeiladu Prosiect Wylfa Newydd 

ac y gellir trefnu iddynt fod ar gael ar ôl y cyfnod adeiladu i roi 

budd parhaol, pan fo hynny’n ymarferol. 

Bydd lleoliad, graddfa a dyluniad cyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol newydd neu welliannau i rai presennol yn gyson â 

pholisi a chanllawiau’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd 

wedi’u nodi yn EA6 y CCA hyn ac mewn CCA eraill. Yn benodol, 

bydd cyfleusterau a gwasanaethau’n hawdd eu cyrraedd ar 

droed, ar feic ac mewn trafnidiaeth gyhoeddus a byddant wedi’u 

hadeiladu at y safon amgylcheddol uchaf posibl (h.y. BREEAM 

‘Excellent’). 

Logisteg Trafnidiaeth a Chludo 

Nwyddau 

Cefnogir gwelliannau i’r seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth 

presennol sy’n angenrheidiol ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd 

(e.e. gwella capasiti priffyrdd rhwng safleoedd yr Ardal Fenter 

a’r A5) a logisteg cludo nwyddau, ar yr amod eu bod yn unol â 

pholisi a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol yn ogystal â 

chanllawiau yn y CCA hyn, yn enwedig EA 15. 

Er mwyn hwyluso ffyrdd cynaliadwy o gludo gweithwyr adeiladu 

yn ôl ac ymlaen i’r prif safle, bydd y Cyngor Sir yn cefnogi 

darparu cyfleusterau Parcio a Theithio a Pharcio a Rhannu yn 

Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch, yn unol â Pholisi PS11 y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ogystal â gwelliannau i’r 

rhwydwaith trafnidiaeth cyhoeddus i’r prif safle ac i safleoedd 

sy’n gysylltiedig â’r prosiect. 

Lle bo’n briodol, bydd y cyfleusterau a’r gwasanaethau a 

ddatblygir yn rhoi budd ar ôl i’r cyfnod adeiladu ddod i ben drwy 

barhau i gael eu defnyddio neu drwy gynnig tir i’w ailddatblygu. 

Cyfleoedd 

Safleoedd yr Ardal Fenter yn 

Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni, 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall chwilio 

am gyfleoedd, drwy gysylltu â’r Cyngor Sir a Llywodraeth 
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Tir i'r Gogledd o Fferm Lledwigan 

a Thir yr Hufenfa 

Cymru, i leoli mathau o ddefnydd at gyflogaeth sy’n gysylltiedig 

â’r prosiect ar safleoedd yr Ardal Fenter yn Ystad Ddiwydiannol 

Bryn Cefni (EZ5) a Thir yr Hufenfa (gan gynnwys Tir i’r Gogledd 

o Fferm Lledwigan) (EZ6), gan gefnogi datblygiadau parhaus y 

Rhaglen Ynys Ynni a’r Ardal Fenter yn Llangefni hefyd. 

Bydd yn bwysig bod cynigion ar gyfer llety i weithwyr adeiladu a 

chyfleusterau, gwasanaethau a seilwaith cymunedol mewn 

rhannau eraill o’r Ardal Chwilio yn hyrwyddo ac yn ategu’r 

broses o ddarparu safleoedd yr Ardal Fenter lle bo’n briodol. 

Campws Grŵp Llandrillo-Menai Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall chwilio 

am gyfleoedd i helpu i ehangu campws Grŵp Llandrillo-Menai 

er mwyn hwyluso hyfforddiant ar gyfer pobl leol a manteisio i’r 

eithaf ar gyfleoedd i greu swyddi o ganlyniad i Brosiect Wylfa 

Newydd er budd cymunedau ym Môn. 

Adfywio Llangefni Bydd disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

weithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir a chyrff eraill i hybu ac 

ategu mentrau adfywio ehangach yn Llangefni. 

Materion Allweddol 

Yr Amgylchedd Naturiol Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall geisio 

sicrhau na fydd cynigion ar gyfer datblygu cysylltiedig a 

pherthynol yn cael effeithiau niweidiol, ar eu pennau eu hun neu 

ar y cyd â datblygiadau eraill, ar safleoedd sydd â dynodiad 

cenedlaethol neu ryngwladol (neu eu nodweddion sydd o 

ddiddordeb) gan gynnwys ACA Corsydd Môn a SoDdGA Caeau 

Talwrn, safle Ramsar Corsydd Môn a Llŷn a 

SoDdGAau Cors y Farl a Chors Bodeilio a SoDdGA Cors 

Ddyga.   Dylid lleihau effeithiau niweidiol ar asedau ecolegol 

eraill o fewn ac yn agos i’r Ardal Chwilio gan gynnwys 

Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy. 

Dylid osgoi, lliniaru a/neu pan fo’n briodol wneud iawn am 

effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd naturiol i’r graddau mwyaf 

posibl ac yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio 

cenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ogystal â 

chanllawiau yn y CCA hyn. Dylid hefyd chwilio am gyfleoedd i 

ddarparu mwy o seilwaith gwyrdd yn yr Ardal Chwilio hon a 

chyfleoedd i wella bioamrywiaeth a thirwedd. 
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Tir Amaethyddol Yn unol â pholisi cynllunio lleol a chenedlaethol ac EA 21 y CCA 

hyn, nid yw’r tir amaethyddol gorau a mwyaf amlddefnydd y tu 

allan i ffin Llangefni i gael ei ddatblygu oni bai fod angen 

hanfodol am y datblygiad, ac nad yw tir ar gael sydd wedi’i 

ddatblygu o’r blaen neu sydd yn y graddau amaethyddol is, neu 

fod gwerth amgylcheddol mewn tir o radd is sydd ar gael sydd 

â dynodiad tirwedd, natur, hanesyddol neu archeolegol sy’n 

bwysicach nag ystyriaethau amaethyddol. 

Yr Amgylchedd Hanesyddol ac 

Adeiledig 

Wrth lunio cynigion ar gyfer datblygu, rhaid ceisio sicrhau na 

fyddant yn cael effaith niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar Ardal Gadwraeth Llangefni ac 

Adeiladau Rhestredig yn yr Ardal Chwilio (a’u hamgylchoedd). 

Rhaid rhoi ystyriaeth fanwl hefyd i’r posibilrwydd y bydd 

datblygiadau’n effeithio ar amgylchoedd Heneb Restredig Safle 

Ffosedig Tregarnedd. 

Rhaid mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel wrth 

lunio cynigion a fydd yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo cymeriad 

lleol ac yn sicrhau bod tir y cyhoedd yn ddiogel a hygyrch, yn 

unol â chanllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill sydd wedi’u 

mabwysiadu gan y Cyngor Sir. 

Perygl o Lifogydd Yn unol â pholisi a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol, 

dylid lleoli datblygiadau oddi wrth ardaloedd lle mae perygl 

llifogydd. Os cyflwynir cynigion ar gyfer tir lle mae perygl o 

lifogydd, bydd disgwyl iddynt gynnwys dull cynhwysfawr o 

liniaru perygl o lifogydd a fydd wedi’i seilio ar Asesiad 

Canlyniadau Llifogydd. 

Cyfleustodau Wrth bennu lleoliadau a datblygu cynigion ar gyfer datblygiadau 

cysylltiedig a pherthynol yn Ardal Chwilio Llangefni a’r Cylch, 

dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

gydweithio â Dŵr Cymru, Scottish Power Energy Networks a 

Wales & West Utilities i ganfod a oes angen buddsoddi yn y 

seilwaith presennol a’i uwchraddio er mwyn darparu ar gyfer 

datblygu ychwanegol. Gallai’r buddsoddiadau hyn gynnwys 

gwella'r seilwaith trydan a’r seilwaith carthffosiaeth lleol (yn 

dibynnu ar faint y datblygiad yn yr ardal). 
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Elfennau cymdeithasol ac 

economaidd 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Llangefni a’r 

Cylch yn cael effaith annerbyniol, ar eu pen eu hunain neu ar y 

cyd â datblygiadau eraill, ar fusnesau lleol ac ansawdd bywyd. 

Dylid cynnal asesiad o effeithiau economaidd-gymdeithasol y 

cynigion, a hynny i fanylder sy’n gymesur â math a graddfa’r 

datblygiad a gynigir. Dylid rhoi sylw’n benodol i’r effeithiau 

posibl ar yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf 

difreintiedig yn Llangefni. Os nodir ei bod yn bosibl y bydd 

effeithiau niweidiol, dylid rhoi mesurau lliniaru a/neu gydbwyso 

priodol ar waith. 

Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl y bydd Datganiad Iaith Gymraeg 

neu Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg manylach yn cael ei 

gyflwyno gyda’r holl geisiadau cynllunio datblygu cysylltiedig yn 

yr Ardal Chwilio hon, gan ddibynnu ar y trothwyon sydd wedi’u 

nodi ym Mholisi PS1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a 

manylion y cynnig. 

Capasiti Priffyrdd Rhaid i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau 

na fydd cynigion, ar eu pennau eu hun neu ar y cyd â 

datblygiadau eraill, yn gwaethygu tagfeydd traffig. Yn unol â 

pholisi a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol ac EA 15 y 

CCA hyn, dylai hyrwyddwr y prosiect asesu effeithiau posibl ar 

seilwaith priffyrdd a sicrhau bod gwelliannau i briffyrdd yn cael 

eu darparu lle bo’n briodol i leihau tagfeydd, sicrhau diogelwch 

a lleihau effeithiau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â sŵn, 

ansawdd aer a gwahanu ardaloedd o boptu ffyrdd. 

Dylid lleoli datblygiadau newydd fel eu bod yn lleihau’r angen i 

deithio ac yn sicrhau’r cyfleoedd mwyaf posibl i ddefnyddio 

trafnidiaeth gynaliadwy. Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i 

hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall bennu 

cyfleoedd ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus leol 

a gwella llwybrau presennol i gerddwyr a beicwyr a darparu rhai 

newydd. 
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Coridor yr A55/A5 

 Trosolwg 

5.2.45 Mae’r Ardal Chwilio hon yn 

goridor tua ffordd ddeuol yr A55 

a’r A5 sy’n croesi Ynys Môn o’r 

dwyrain i’r gorllewin rhwng Pont 

Britannia a’r Fali. Mae’r A55 yn 

llwybr yn y Rhwydwaith Traws-

Ewropeaidd (E22) ac yn goridor 

trafnidiaeth allweddol ym Môn 

sy’n hanfodol ar gyfer 

perfformiad economaidd Ynys 

Môn a rhanbarth Gogledd 

Cymru yn gyffredinol. Mae 

Cynllun Gofodol Cymru yn 

ceisio cynyddu’r cyfleoedd sy’n 

gysylltiedig â’r A55, yn enwedig rhwng economïau Iwerddon, Gogledd Cymru a thu hwnt, gan 

sicrhau bod cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y canolbwyntiau a’r ardaloedd gwledig yn ddigonol 

er mwyn eu cysylltu â gwasanaethau a chyfleoedd gwaith a hamdden. Mae’r A5 yn llwybr 

sirol/rhanbarthol pwysig. 

5.2.46 Mae’n debygol y bydd symudiadau trafnidiaeth sy’n gysylltiedig ag adeiladu Wylfa Newydd 

yn effeithio ar yr A55 a’r A5 gan mai’r rhain yw’r prif lwybrau i Ynys Môn ac ar ei thraws, felly 

mae’n bosibl y bydd angen gwella capasiti priffyrdd a’u cryfhau mewn nifer o fannau, gan 

gynnwys: 

 Pont Britannia ar yr A55; 

 Pont Menai ar yr A5; 

 O amgylch yr A5/A5025 yn y Fali; 

 Cyffyrdd 2 a 3 (cyffordd yr A55/A5) ar yr A55; 

 Ar hyd yr A55 (yn enwedig ar yr adegau prysuraf yn ystod y dydd ac yn y tymhorau 

gwyliau). 

5.2.47 Felly bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion ar gyfer gwelliannau i’r rhwydwaith priffyrdd mewn 

cysylltiad â Phrosiect Wylfa Newydd yng Nghoridor yr A55/A5. Yn unol â pholisïau’r Cynllun 

Datblygu a chanllawiau yn y CCA hyn, dylai hyrwyddwr y prosiect hefyd geisio lleihau nifer y 

symudiadau gan gerbydau sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd gan gynnwys camau i 
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fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus a darparu safleoedd Parcio a Theithio a Pharcio a 

Rhannu mewn canolbwyntiau preswyl allweddol yn yr Ardal Chwilio hon (er enghraifft, ger y 

Fali, yn dilyn y ffafriaeth dros leoliadau sydd yn neu sy’n cyffinio â ffiniau datblygu aneddiadau 

a nodir ym Mholisi PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Wylfa Newydd a Datblygiadau 

Perthynol a Pholisi PS12 y Cynllun: Wylfa Newydd – Cyfleuster Parcio a Theithio a 

Chyfleusterau Parcio a Rhannu), yn ogystal â drwy ddarparu llwybrau newydd ar gyfer 

cerddwyr a beicwyr a gwella’r rhai presennol. 

5.2.48 Mae Coridor yr A55/A5 yn cynnwys aneddiadau’r Fali, y Gaerwen, Llanfair-pwll a 

Phorthaethwy sydd wedi’u nodi’n Ganolfannau Gwasanaethau Lleol yn y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd ac maent yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol 

pwysig yn yr aneddiadau hyn, gan gynnwys ysgolion cynradd, meddygfeydd, swyddfeydd post 

ac, ym Mhorthaethwy, ysgol uwchradd, llyfrgell a chanolfan hamdden. Ystyrir y gallai Gaerwen 

a’r Fali ddarparu lle ar gyfer llety dros dro ar ffurf campws i weithwyr yn amodol  ar feini prawf 

a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Polisi PS10: Wylfa Newydd – Llety Dros Dro 

Arddull Cwmpas ar gyfer Gweithwyr Adeiladu. Ystyrir y gallai’r holl aneddiadau sydd wedi’i 

rhestru ddarparu lle ar gyfer mathau eraill o ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa 

Newydd gan gynnwys defnydd sy’n gysylltiedig â: llety parhaol sydd ar gael i weithwyr 

adeiladu; cyflogaeth; y gadwyn gyflenwi; parcio a theithio/rhannu, trafnidiaeth a logisteg. Ym 

marn y Cyngor Sir, mae’n annhebygol y bydd aneddiadau eraill yn yr Ardal Chwilio hon yn 

addas i gynnwys datblygiadau sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd oherwydd eu maint a’u lle yn 

yr hierarchaeth aneddiadau. 

Cyfleoedd 

5.2.49 Bydd yn bwysig bod datblygiadau yn y seilwaith trafnidiaeth yn yr Ardal Chwilio hon yn ategu 

cynigion eraill am fuddsoddi mewn seilwaith a gwelliannau, gan gynnwys y rheini yn y Cynllun 

Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd, Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd y Cyngor Sir (2011) a’r 

Strategaeth Beicio (2013) yn ogystal â gwelliannau yng nghapasiti priffyrdd sy’n gysylltiedig â 

safleoedd Ardal Fenter Ynys Môn a buddsoddiadau strategol mawr eraill ym Môn. 

5.2.50 Mae safle Ardal Fenter Ynys Môn Ystad Ddiwydiannol Gaerwen (EZ7) (safle wedi’i ddiogelu 

C30 o dan Bolisi CYF 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Gwarchod, Dynodi ac Amddiffyn 

Tir ac Unedau ar gyfer Defnydd Cyflogaeth) i’r dwyrain o Gaerwen. Ceir mathau o ddefnydd 

sy’n ymwneud â diwydiant ar y safle ar hyn o bryd y gellir eu hehangu’n sylweddol ac mae lle 

o fewn yr ystad bresennol i gynnwys busnesau ynni carbon isel (Polisi CYF dyraniadau C30 

a C34 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd). Mae cyfleoedd eraill posibl i ddatblygu yng Nghoridor 

yr A55/A5 yn cynnwys tir ger Maes Awyr Mona (C31), sydd o bosibl yn addas at ddefnydd B2 

a B8. 
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5.2.51 Mae Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), oddi ar Gyffordd 7 yr A55 ger Gaerwen, yn cael ei 

ddatblygu gan Brifysgol Bangor gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor Sir. 

Mae’n cael ei ddyrannu o dan Bolisi CYF 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd fel safle C35 ac 

mae Cam I wrthi’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd. Rhagwelir y bydd M-Sparc yn ganolbwynt 

ar gyfer cwmnïau sy’n arbenigo mewn arloesi gwyddonol, gan ddarparu gofod ymchwil a 

datblygu o ansawdd uchel. Gallai’r Parc fod yn gartref i brosiectau ymchwil ar gyfer diwydiant 

a gwyddoniaeth yn y gymuned Busnesau Bach a Chanolig ac i gwmnïau corfforaethol mawr. 

Y gobaith yw y bydd M-Sparc yn adeiladu ar sail cryfderau presennol Prifysgol Bangor mewn 

nifer o feysydd ymchwil, gan gynnwys ynni, gwasanaethau amgylcheddol, technoleg lân, 

peirianneg ac electroneg. Y gobaith hefyd yw y bydd M-Sparc yn cyfrannu at sefydlu Ynys 

Môn yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer ynni carbon isel drwy statws yr Ardal Fenter a’r 

weledigaeth ar gyfer rhaglen Ynys Ynni Môn. 

5.2.52 Roedd trydydd cam Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Horizon (PAC3) yn enwi Dalar Hir fel lleoliad 

ar gyfer ei un safle Parcio a Theithio arfaethedig. Byddai’r cyfleuster hwn yn agos at yr A55 

ond ni fyddai o fewn nac wrth ymyl ffiniau datblygu canolfannau sydd ar hyd neu wrth ymyl y 

coridor trafnidiaeth. Mae’r Cyngor Sir eto i gael ei ddarbwyllo bod y lleoliad hwn yn cyd fynd â 

Pholisi PS12 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac mae’n credu bod cyfleoedd i ddatblygu 

cyfleusterau Parcio a Theithio / Parcio a Rhannu lloeren, ychwanegol yn yr Ardal Chwilio hon, 

ar hyd yr A55. 

Materion Allweddol 

5.2.53 Mae nifer o faterion y bydd angen i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd trydydd parti 

arall eu hystyried yn Ardal Chwilio Coridor yr A55/A5. Mae’r materion hyn yn cynnwys: 

 Yr amgylchedd naturiol: Mae Afon Menai yn safle gwarchod natur â dynodiad Ewropeaidd 

(ACA Afon Menai a Bae Conwy). Hefyd mae ACA Llyn Dinam yn Llynnoedd y Fali i’r 

gorllewin o’r Ardal Chwilio. Mae nifer o SoDdGAau o fewn ac yn agos i’r Ardal Chwilio gan 

gynnwys (ymysg eraill), Llyn Trawffwll, Cors Bodwrog i’r gogledd ddwyrain o Walchmai, 

Cors Ddyga i’r gorllewin o Bentre Berw, Llynnoedd y Fali a Beddmanarch-Cymyran i’r 

gorllewin o’r Fali. Mae AHNE Ynys Môn ymhell i’r dwyrain a’r gorllewin o’r Ardal Chwilio. 

Ceir dwy Ardal Tirwedd Arbennig yn yr Ardal Chwilio hefyd, un i’r de o Lanfairpwll a’r llall 

i’r de o Langefni; 

 Yr amgylchedd hanesyddol: Mae nifer mawr o asedau hanesyddol dynodedig yn Ardal 

Chwilio Coridor yr A55/A5 gan gynnwys Adeiladau Rhestredig a pharciau a gerddi 

hanesyddol; 

 Perygl o lifogydd: Mae nifer o ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd mewn rhannau o’r Ardal 

Chwilio hon, yn enwedig yn ne-ddwyrain y Fali sydd o fewn Parth Llifogydd C1; 
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 Cyfleustodau: Roedd Astudiaeth o’r Cylch Dŵr a baratowyd gan AMEC (2014) yn nodi bod 

gwaith trin dŵr gwastraff Llanfairpwll yn gweithredu’n agos at ei derfyn cyfeintiol. Cafwyd 

achosion o lifogydd yn rhwydwaith carthffosydd y gwaith trin dŵr gwastraff ar gyfer 

dalgylchoedd y Fali, Gaerwen a Llanfairpwll; 

 Cymdeithasol ac economaidd: Mae’r A5 a’r A55 yn rhedeg drwy nifer o aneddiadau ac yn 

gyfagos iddynt. Mae’r lefelau sŵn ar hyd yr A55 ac yn gyfagos iddi yn uwch na 55dB (mae 

Canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Sŵn Cymunedol (1999) yn gosod lefel sŵn 

uchelgeisiol o 55dB LAeq dros 16 awr ar gyfer osgoi blinder oherwydd sŵn). 

 Capasiti Priffyrdd a Chyffyrdd: Mae effeithiau Prosiect Wylfa Newydd a’r datblygiadau 

cysylltiedig ar brif lwybrau A55 ac A5 yr Ynys yn ystyriaeth allweddol yn yr Ardal Chwilio. 

Mae materion sy’n ymwneud â phriffyrdd yn cynnwys y rheini sy’n ymwneud â: yr A55 dros 

Bont Britannia; yr A5 ym Mhorthaethwy; yr A5/A5025 yn y Fali; Cyffordd 2 a 3 yr A55 

(cyffordd A55/A5); ac yn fwy cyffredinol ar hyd yr A55 i gyd (yn enwedig yn ystod oriau 

brig a gwyliau). 

 Cydlyniant Cymunedol: Y tu allan i Ganolfannau Gwasanaethau Lleol y Fali, Gaerwen, 

Llanfairpwll a Phorthaethwy mae’r Aneddiadau eraill yn yr Ardal Chwilio hon yn gymharol 

fach ac yn cynnwys ystod gyfyngedig o wasanaethau a chyfleusterau. O ganlyniad i hyn, 

bydd yn bwysig ystyried effaith economaidd-gymdeithasol datblygu yn yr Ardal Chwilio hon 

gan gynnwys effeithiau ar gydlyniant cymunedol, y Gymraeg a’i diwylliant. 

EA 35   Coridor yr A55/A5 

Datblygiadau Cysylltiedig a Pherthynol 

Llety Gweithwyr Adeiladu Dros 

Dro 

Cefnogir cynigion ar gyfer datblygiad dros dro ar ffurf campws 

yng Ngaerwen neu’r Fali a byddai disgwyl i’r cynigion ddiwallu 

gofynion Polisïau PS9 a PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

ac ystyried canllawiau perthnasol eraill yn y CCA hyn (EA 10a). 

Tai Rhaid i gynigion ar gyfer llety i weithwyr adeiladu fod yn gyson â 

pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol sy’n 

berthnasol, a’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a’r canllawiau 

sydd yn y CCA hyn a CCA eraill ynghylch lleoli, dylunio a math. 

Yn unol â Pholisi TAI 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, dylid 

lleoli datblygiad preswyl newydd ar safleoedd ar hap heb eu 

dyrannu o fewn y ffiniau datblygu sydd wedi cael eu diffinio ar 

gyfer Gaerwen, Llanfairpwll, Porthaethwy a’r Fali gan ffafrio 

datblygu ar safleoedd tir llwyd a'r safleoedd canlynol sydd wedi 

cael eu dyrannu: Llanfairpwllgwyngyll - Tir ger Bryn Eira (T35) a 

Thir ger Lôn Penmynydd (T36); Porthaethwy – Tŷ Mawr (T37), 
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Tyddyn Mostyn (T38) a Thir ger Lôn Gamfa (T39) a'r Fali – 

Safle’r Hen Gae Sêl (T40). Bydd yn rhaid i ddatblygiadau 

preswyl y tu allan i’r ffiniau datblygu fod yn 100% fforddiadwy 

Cyflogaeth Mae’r Cyngor Sir o blaid creu cyfleoedd busnes newydd addas 

ar raddfa fach a mawr yng Nghoridor yr A55/A5 sy’n gysylltiedig 

â Phrosiect Wylfa Newydd. Dylid lleoli defnydd cyflogaeth 

newydd ar dir sydd wedi’i ddiogelu neu wedi’i ddyrannu at 

ddefnydd cyflogaeth o dan Bolisi CYF 1 y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd (yn safleoedd C30 a C34 Gaerwen), neu ar 

safleoedd addas o fewn neu wrth ymyl ffiniau datblygu’r Fali, 

Llanfairpwll a Phorthaethwy. Ar ben hynny bydd y Cyngor Sir yn 

cefnogi datblygiadau sy’n ymwneud â chyflogaeth ar dir sydd 

wedi cael ei ddyrannu at ddefnydd B2 a B8 ger Maes Awyr 

Mona, Mona. 

Yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol, bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion sy’n creu 

cyflogaeth ar safleoedd addas eraill y tu allan i ffiniau datblygu’r 

aneddiadau a restrwyd uchod, ar yr amod bod cyfiawnhad 

priodol ar sail anghenion gweithredu, ystyriaeth ddyladwy i 

faterion amgylcheddol a chymdeithasol ac nad oes safleoedd 

addas eraill o fewn y ffiniau datblygu. Cefnogir cynigion i 

ehangu busnesau presennol ar yr amod bod y datblygu’n gyson 

â pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Cymunedol 

Bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod cyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol presennol yn cael eu gwella, a rhai addas newydd 

yn cael eu creu, yng Nghoridor yr A55/A5 a fydd yn cwrdd ag 

anghenion gweithwyr adeiladu, y gall y gymuned leol eu 

defnyddio yn ystod cyfnod adeiladu Prosiect Wylfa Newydd ac y 

gellir trefnu iddynt fod ar gael pan fydd hynny’n ymarferol ar ôl y 

cyfnod adeiladu i roi budd i’r dyfodol. 

Bydd lleoliad, graddfa a dyluniad cyfleusterau a gwasanaethau 

cymunedol newydd neu welliannau i rai presennol yn gyson â 

pholisïau a chanllawiau’r Cynllun Datblygu sydd wedi’u nodi yn 

EA6 y CCA hyn ac mewn CCA eraill. Yn benodol, bydd 

cyfleusterau a gwasanaethau’n hawdd eu cyrraedd ar droed, ar 

feic ac mewn trafnidiaeth gyhoeddus a byddant wedi’u 
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hadeiladu at y safon amgylcheddol uchaf posibl (h.y. BREEAM 

‘Excellent’).  

Logisteg Trafnidiaeth a Chludo 

Nwyddau 

Bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion sy’n gysylltiedig â 

gwelliannau i’r A55 a’r A5 a datblygu logisteg cludo nwyddau yn 

yr Ardal Chwilio hon os yw’n gyson â pholisïau a chanllawiau 

cynllunio lleol a chenedlaethol yn ogystal â chanllawiau yn y 

CCA hyn, yn enwedig EA15. 

Wrth ystyried a yw’r gwaith a gynigir yn addas, bydd y Cyngor 

Sir am weld tystiolaeth o’r canlynol: 

 Mai nifer y cerbydau a gynigiwyd yw’r lleiaf sydd ei 

angen a bod dulliau eraill mwy cynaliadwy o gludo i brif 

safle Wylfa Newydd wedi’u hystyried a’u mabwysiadu lle 

bo modd; 

 Y bydd Cynlluniau Rheoli Traffig priodol sy’n ymwneud 

ag amserlennu symudiadau, cyfuno llwythi a’r mathau o 

gerbydau a ddefnyddir yn cael eu mabwysiadu; 

 Y bydd y gwaith a gynigir yn cymryd cyn lleied o dir â 

phosibl ac yn achosi’r lleiaf posibl o wahanu rhwng 

cymunedau lleol o boptu ffyrdd; a 

 Bod ystyriaeth lawn wedi cael ei rhoi i fannau cyfyng ac 

effeithiau ar draws ffiniau. 

Er mwyn hwyluso ffyrdd cynaliadwy o gludo gweithwyr adeiladu 

yn ôl ac ymlaen i brif safle Wylfa Newydd, bydd y Cyngor Sir yn 

cefnogi buddsoddiadau mewn llwybrau ar gyfer trafnidiaeth 

gyhoeddus, beicwyr a cherddwyr ac i ddarparu cyfleusterau 

Parcio a Theithio a Pharcio a Rhannu, yn amodol ar y dull 

gweithredu dilyniannol a nodir ym Mholisi PS12 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. Dylai cyfleusterau Parcio a Theithio a 

Pharcio a Rhannu, fel dewis cyntaf, gael eu lleoli o fewn neu 

wrth ymyl aneddiadau sydd â ffiniau datblygu ar hyd neu’n agos 

at goridor yr A55/A5 mewn lleoliadau fel y Fali, Gaerwen, 

Llanfairpwll a Phorthaethwy. Os yw’n briodol, bydd y 

cyfleusterau a ddatblygir yn rhoi budd ar ôl i’r cyfnod adeiladu 

ddod i ben drwy barhau i gael eu defnyddio neu drwy gynnig tir 

i’w ailddatblygu. 

Cyfleoedd 
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Safle Ardal Fenter Ystad 

Ddiwydiannol y Gaerwen 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall chwilio am 

gyfleoedd, drwy gysylltu â’r Cyngor Sir a Llywodraeth Cymru, i 

leoli mathau o ddefnydd cyflogaeth sy’n gysylltiedig â Wylfa 

Newydd ar safle Ardal Fenter Ystad Ddiwydiannol y Gaerwen 

(EZ7). 

Dylai cynigion ar gyfer llety i weithwyr adeiladu, cyfleusterau, 

gwasanaethau a seilwaith cymunedol mewn rhannau eraill o’r 

Ardal Chwilio fod yn rhai sy’n hybu ac yn ategu’r broses o 

ddarparu’r safle Ardal Fenter hwn ac eraill lle bo’n briodol. 

Ystad Ddiwydiannol Mona a 

Dyraniadau/Tir wedi’i Ddiogelu 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall ystyried 

potensial defnyddio plotiau gwag yn Ystad Ddiwydiannol Mona 

yn ogystal â dyraniadau cyflogaeth/safleoedd wedi’u diogelu yng 

Ngaerwen ym Mholisi CYF 1 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Parc Gwyddoniaeth Menai (M-

Sparc) 

Drwy gysylltu â Phrifysgol Bangor a’r Cyngor Sir, ac ar yr amod 

bod caniatâd cynllunio wedi’i roi, dylai hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd arall ystyried posibilrwydd lleoli datblygiadau 

sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd yn M-Sparc neu’n agos iddo, 

sydd wrthi’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd. 

Cynigion Trafnidiaeth 

Presennol a Datblygol 

Disgwylir i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall 

weithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir i bennu cyfleoedd i hybu 

ac ategu’r broses o gyflawni cynigion y Cyngor Sir ar gyfer 

trafnidiaeth, gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud â’r canlynol: 

 Y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd; 

 Gwelliannau i gapasiti priffyrdd sy’n gysylltiedig â 

safleoedd Ardal Fenter Ynys Môn; 

 Strategaeth Beicio’r Cyngor Sir. 

Bydd y Cyngor Sir yn gweithio gyda hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd trydydd parti arall i ganfod safleoedd Parcio a 

Theithio / Parcio a Rhannu ychwanegol mewn lleoliadau sy’n cyd-

fynd â Pholisi PS12 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Materion Allweddol 

Yr Amgylchedd Naturiol Rhaid sicrhau na fydd cynigion ar gyfer datblygu yng Nghoridor 

yr A55/A5 yn cael effeithiau niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar 

y cyd â datblygiadau eraill, ar ACA Afon Menai a Bae Conwy neu 

ACA Llyn Dinam (neu eu nodweddion sydd o ddiddordeb) neu 
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asedau ecolegol eraill fel SoDdGAau sydd o fewn neu’n agos i’r 

Ardal Chwilio. 

Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i leoliad, graddfa a dyluniad 

datblygiadau ym mhen gorllewinol a dwyreiniol yr Ardal Chwilio 

er mwyn gwarchod a gwella AHNE Ynys Môn a’r Ardaloedd 

Tirwedd Arbennig sy’n berthnasol i’r Ardal Chwilio. Wrth ddylunio 

gwelliannau sy’n angenrheidiol i ffyrdd, bydd y Cyngor Sir yn 

rhagdybio yn erbyn datblygu yn yr AHNE os na ellir dangos bod 

buddion amgylcheddol a chymdeithasol ehangach sy’n 

bwysicach na’r effeithiau niweidiol arni. Bydd hefyd yn mynnu: y 

bydd deunyddiau ar gyfer strwythurau cysylltiedig (waliau 

acwstig, llwybrau troed ac ati) yn adlewyrchu cymeriad lleol; na 

thorrir ar draws Hawliau Tramwy Cyhoeddus (a bod gwelliannau 

iddynt yn cael eu mabwysiadu (o ran eu cyflwr ac arwyddion)); ac 

y collir y lleiaf posibl o lystyfiant a chynefinoedd ehangach ac, os 

collir y rhain, y caiff rhai newydd eu creu yn eu lle. 

Dylid osgoi, lliniaru a/neu pan fo’n briodol wneud iawn am 

effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd naturiol i’r graddau mwyaf 

posibl ac yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a 

chenedlaethol, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn ogystal â 

chanllawiau yn y CCA hyn. Dylid hefyd chwilio am gyfleoedd i 

wella bioamrywiaeth a thirwedd. 

Yr Amgylchedd Hanesyddol ac 

Adeiledig 

Wrth lunio cynigion ar gyfer datblygu, rhaid ceisio sicrhau na 

fyddant yn cael effaith niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar y cyd 

â datblygiadau eraill, ar asedau hanesyddol yr ardal (a’u 

hamgylchoedd). Yn unol â pholisïau cynllunio lleol a 

chenedlaethol ac EA23, dylid cynnal asesiad o effaith y cynigion 

ar yr amgylchedd hanesyddol gan roi sylw penodol i safleoedd 

sydd wedi’u dynodi oddi mewn ac yn agos i Goridor yr A55/A5. 

Rhaid mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel wrth 

lunio cynigion a fydd yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo cymeriad 

lleol ac yn sicrhau bod tir y cyhoedd yn ddiogel a hygyrch, yn unol 

â chanllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill sydd wedi’u 

mabwysiadu gan y Cyngor Sir. 

Perygl o Lifogydd Yn unol â pholisïau a chanllawiau cynllunio lleol a chenedlaethol, 

dylid lleoli datblygiadau oddi wrth ardaloedd lle mae perygl o 
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lifogydd. Os cyflwynir cynigion ar gyfer tir lle mae perygl o 

lifogydd, bydd disgwyl iddynt gynnwys dull cynhwysfawr o liniaru 

perygl o lifogydd a fydd wedi’i seilio ar Asesiad Canlyniadau 

Llifogydd. 

Cyfleustodau Wrth bennu lleoliadau a datblygu cynigion ar gyfer datblygiadau 

cysylltiedig yn yr Ardal Chwilio hon, dylai hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd arall gydweithio â Dŵr Cymru, Scottish Power 

Energy Networks a Wales & West Utilities i ganfod a oes angen 

buddsoddi yn y seilwaith presennol a’i uwchraddio er mwyn 

darparu ar gyfer datblygu ychwanegol. Gallai’r buddsoddiadau 

hyn gynnwys, er enghraifft, gwella'r seilwaith trydan a’r seilwaith 

carthffosiaeth lleol (yn dibynnu ar faint y datblygiad cysylltiedig yn 

yr ardal). 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gynnal 

trafodaeth gynnar â Dŵr Cymru mewn cysylltiad ag unrhyw 

gynigion ar gyfer datblygu o fewn dalgylchoedd gwaith trin dŵr 

gwastraff Gaerwen a Llanfairpwll. 

Elfennau cymdeithasol ac 

economaidd 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yng Nghoridor yr A55/A5 yn cael 

effaith annerbyniol, ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â 

datblygiadau eraill, ar fusnesau lleol ac ansawdd bywyd. Dylid 

cynnal asesiad o effeithiau economaidd-gymdeithasol y cynigion, 

a hynny i fanylder sy’n gymesur â math a graddfa’r datblygiad a 

gynigir. Yn benodol, bydd angen rhoi ystyriaeth fanwl i’r 

posibilrwydd y bydd datblygu yn effeithio ar wasanaethau a 

chyfleusterau cymunedol presennol yn yr Ardal Chwilio. Er mwyn 

peidio â rhoi pwysau ar y ddarpariaeth bresennol, a hyrwyddo 

cydlyniant cymunedol, dylai cynigion allu integreiddio 

cymunedau, gwasanaethau a chyfleusterau presennol â rhai 

newydd. 

Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall leihau 

effeithiau niweidiol ar amwynder preswyl o lygredd golau, aer, 

dirgryndod a sŵn sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu 

datblygiadau sy’n ymwneud â thrafnidiaeth. Yn unol ag EA7, 

dyma rai mesurau y gellir eu cymryd i leihau effeithiau niweidiol: 
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 Nodi cyfleusterau Parcio a Theithio a Pharcio a Rhannu 

yn agos at Bont Britannia er mwyn cadw ceir preifat a 

lleihau symudiadau traffig ar hyd yr A55/A5; 

 Sgrinio gweithgareddau adeiladu; 

 Digolledu’r derbynwyr sy’n profi effeithiau; 

 Pennu llwybrau i gerbydau nwyddau trwm; 

 Cyfyngu oriau gwaith adeiladu a rheoli traffig; 

 Monitro effeithiau posibl, gan gynnwys rhai sy’n ymwneud 

â sŵn, ansawdd aer a llygredd golau. 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn cael effaith niweidiol, ar eu pen 

eu hunain neu ar y cyd â datblygiadau eraill, ar y Gymraeg a’i 

diwylliant yng Nghoridor yr A55/A5. Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl 

y bydd Datganiad Iaith Gymraeg neu Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 

Gymraeg manylach yn cael ei gyflwyno gyda’r holl geisiadau 

cynllunio datblygu cysylltiedig yn yr Ardal Chwilio hon, gan 

ddibynnu ar y trothwyon sydd wedi’u nodi ym Mholisi PS1 y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a manylion y cynnig. 
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Arfordir Ynys Môn a’i Chefn Gwlad 

Trosolwg 

5.2.54 Arfordir Ynys Môn a’i Chefn Gwlad yw’r fwyaf o’r saith Ardal Chwilio ac mae’n cynnwys 

rhannau o Fôn sydd ar yr arfordir ac yn wledig gan mwyaf, ac sydd oddi wrth y prif 

ganolfannau a choridorau trafnidiaeth. Mae’n cynnwys rhai o’r rhannau mwyaf sensitif o ran 

amgylchedd ar Ynys Môn fel Safle Treftadaeth y Byd o gwmpas Biwmares, safleoedd 

gwarchod natur sydd â dynodiad Ewropeaidd neu genedlaethol a rhannau helaeth o AHNE 

ac Arfordir Treftadaeth Ynys Môn. 

5.2.55 Er nad oes Canolfannau Gwasanaeth Trefol yn yr Ardal Chwilio hon, amcangyfrifwyd ei bod 

yn cynnwys ymhell dros hanner poblogaeth Ynys Môn mewn nifer o bentrefi, pentrefannau 

ac anheddau ar wahân. Mae Canolfannau Gwasanaethau Lleol Benllech, Pentraeth, 

Biwmares, Rhosneigr a Bodedern o fewn yr Ardal Chwilio hon. Cyrhaeddir y canolfannau 

hyn ar yr A5025 ac, i’r de o’r A55, mae’r A4080 yn cysylltu â Rhosneigr. Mae rheilffordd 

Caergybi-Caer yn rhedeg drwy ran ddeheuol yr Ardal Chwilio hefyd a cheir gorsafoedd 

(arosfannau ar gais) yn Nhŷ Croes a Rhosneigr. Cyrhaeddir Bodedern un ai o’r A55 neu’r 

A5025 ar hyd yr B5109. Mae Maes Awyr Môn hefyd tua’r de o’r Ardal Chwilio hon yng 

Ngorsaf RAF y Fali. 

5.2.56 Ceir amodau economaidd-gymdeithasol cymysg yn yr Ardal Chwilio hon. Nid yw ei 

Hardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ymysg y rhai mwyaf difreintiedig ym Môn. Er 

hynny, mae rhaniad pendant rhwng yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is rhwng y  

gogledd a'r de a rhwng y dwyrain a’r gorllewin, a’r ardaloedd yn y gogledd-de sydd â’r 

lefelau uchaf o amddifadedd cyffredinol. 

5.2.57 Yn unol â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, mae’r Cyngor Sir o’r farn mai dim ond lefel 

gyfyngedig o ddatblygu mewn cysylltiad â Wylfa Newydd y dylid ei chynnwys yn Ardal Chwilio 

hon (lle mae polisi’n rhoi pwys ar warchod a gwella’r amgylchedd a chynnal cymunedau 

presennol). Gallai datblygu sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd fod yn fwy priodol o fewn 

anheddiad Bodedern sy’n agos i goridorau’r A5025 a’r A5/A55 ac yn cynnwys amrywiaeth o 

gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol pwysig gan gynnwys ysgol gynradd, ysgol 

uwchradd, meddygfa a swyddfa bost. Er hynny, rhaid i ddatblygu ym Modedern fod ar raddfa 

sy’n gymesur â gallu’r anheddiad i gynnwys twf. 

Cyfleoedd 

5.2.58 Yn unol â chymeriad gwledig yr Ardal Chwilio hon, ychydig o safleoedd Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd sydd wedi’u dyrannu a all gynnwys datblygiad sy’n gysylltiedig â Wylfa 
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Newydd. Mae Maes Awyr Môn yn llai na 3km o’r A55 ac yn cynnig ffordd o gyrraedd gogledd 

orllewin Cymru i deithwyr busnes a hamdden drwy gysylltu Ynys Môn a Chaerdydd. Mae 

modd i’r Maes Awyr ymestyn ei wasanaethau presennol i gynnwys lleoliadau eraill yn y DU 

os oes angen ac er na fydd hedfan yn brif dull teithio ar gyfer cyfran fawr o weithlu Wylfa 

Newydd, gallai gefnogi symudiadau rhai cyflenwyr neu gontractwyr arbenigol. 

Materion Allweddol 

5.2.59 Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod pwysigrwydd yr amgylchedd adeiledig a naturiol yn Ardal 

Chwilio Arfordir Ynys Môn a'i Chefn Gwlad yn ogystal â’r amodau economaidd-gymdeithasol 

yn ei chymunedau. Nid yw’r holl fathau o wasanaethau a chyfleusterau ar gael mewn 

aneddiadau ac mae ganddynt lai o gysylltedd na rhai o’r aneddiadau eraill ar Ynys Môn. 

Felly credir nad yw cymunedau lleol yn fannau priodol i gynnwys lefelau uchel o ddatblygu 

sy’n gysylltiedig â Wylfa Newydd. 

5.2.60 Rhai o’r materion allweddol y bydd yn rhaid i hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall eu hystyried os yw’n dymuno lleoli unrhyw ddatblygiadau yn yr Ardal Chwilio hon yw: 

 Yr amgylchedd naturiol: Mae Ardal Chwilio Arfordir Ynys Môn a’i Chefn Gwlad yn 

cynnwys nifer o safleoedd cadwraeth sydd â dynodiad Ewropeaidd, Ardaloedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sydd â dynodiad cenedlaethol a Gwarchodfeydd Natur 

Cenedlaethol. Mae hefyd yn cynnwys rhannau mawr o Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol Ynys Môn a'r Arfordir Treftadaeth. Mae Ardaloedd Tirwedd Arbennig (sydd 

wedi’u dynodi o dan Bolisi AMG2 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd: Ardaloedd 

Tirwedd Arbennig) hefyd yn yr Ardal Chwilio hon; 

 Yr amgylchedd hanesyddol ac adeiledig: Ceir Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth yn nifer o’r aneddiadau sydd yn Ardal Chwilio Arfordir Ynys Môn a'i Chefn 

Gwlad, ac mae Biwmares yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd ehangach. Mae Ardaloedd 

Cadwraeth yn yr Ardal Chwilio yn cynnwys Bodedern, Aberffraw a Biwmares. Ceir olion 

archeolegol hefyd ledled Ynys Môn ac, am fod yr ardal yn wledig gan mwyaf, mae’n llai 

tebygol y bydd aflonyddu wedi bod arnynt; 

 Tai a Chymuned: Mae’r aneddiadau yn Ardal Chwilio Arfordir Ynys Môn a’i Chefn Gwlad 

yn gymharol fach a’u hamrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau’n gyfyngedig.  Ceir 

cyfleusterau o radd ganolig ac uwch yng Nghanolfannau Gwasanaethau Lleol Benllech, 

Biwmares a Rhosneigr a darpariaeth ar lefel is yn y Canolfannau Gwasanaethau Lleol a’r 

Pentrefi Gwasanaethau eraill. Mae’r gallu i gyrraedd cyfleusterau lluosog yn amrywio 

ledled yr Ardal Chwilio a cheir pellteroedd teithio hirach (mwy na 10 munud o amser 

gyrru) yng nghanol Ynys Môn (yr ardal o gwmpas Llyn Alaw) ac ar rannau helaeth o’r 

arfordir gan gynnwys yr ardal o gwmpas Gorsaf RAF y Fali. Ni cheir ardaloedd sydd â’r 
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lefelau uchaf o amddifadedd lluosog yn yr Ardal Chwilio hon; er hynny, mae’r 

amddifadedd mewn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn dilyn patrwm pendant, a 

cheir lefelau uwch o amddifadedd wrth fynd o’r gogledd i’r de ar draws Ynys Môn yn 

hytrach nag o’r dwyrain i’r gorllewin; 

 Twristiaeth: Mae amgylchedd naturiol ac adeiledig cyfoethog Ardal Chwilio Arfordir Ynys 

Môn a'i Chefn Gwlad yn chwarae rhan bwysig yn economi twristiaeth yr Ynys ac mae 

llawer o lety Ynys Môn ar gyfer twristiaid yn yr ardal hon. Mae wardiau Trearddur, 

Llanbedrgoch a Llanidan yn cynnwys canran uchel o safleoedd yr Ynys ar gyfer 

carafanau statig a theithiol;  

 Cyfleustodau: Oherwydd cymeriad gwledig yr Ardal Chwilio hon, mae’n bosibl y bydd 

argaeledd cyflenwadau dŵr yn gyfyngiad allweddol; a 

 Priffyrdd: Un mater allweddol yw sicrhau bod mesurau rheoli traffig priodol yn cael eu 

gweithredu sy’n ei gwneud hi’n llai tebygol y bydd ffyrdd yn gweithredu fel llwybrau i 

osgoi traffig drwy ardaloedd poblog. 

EA 36   Yr Arfordir a Chefn Gwlad 

Datblygiadau Cysylltiedig a Pherthynol 

Llety Gweithwyr Adeiladu Dros 

Dro 

Yn unol â Pholisi PS10 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, ni 

fydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion ar gyfer llety dros dro ar 

ffurf campws ar gyfer gweithwyr adeiladu yn yr Ardal Chwilio. 

Bydd y Cyngor Sir yn cefnogi ceisiadau am naill ai safleoedd 

presennol neu arfaethedig ar gyfer carafanau statig neu 

deithiol i ddarparu llety i weithwyr adeiladu dim ond pan fydd 

modd dangos bod y datblygiad yn cydymffurfio â Pholisi Tai 14 

y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac ystyrir y canllawiau sydd 

yn y CCA hyn. 

Tai Yn unol â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, gall y Cyngor Sir 

gefnogi ceisiadau i ddatblygu nifer cyfyngedig o unedau llety 

tai parhaol ar gyfer gweithwyr adeiladu: 

O fewn ffiniau datblygu sydd wedi cael eu diffinio Canolfannau 

Gwasanaethau Lleol, Pentrefi Gwasanaethau a Phentrefi 

Lleol, Gwledig ac Arfordirol yn unol â Pholisïau TAI 2, TAI 3 a 

TAI 4 yn y drefn honno o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 

Bydd yn rhaid i ddatblygiadau preswyl y tu allan i’r ffiniau 

datblygu fod yn 100% fforddiadwy. 

Pan fydd eu cymeriad a’u graddfa’n gymesur â’r anheddiad lle 

byddant yn cael eu lleoli; a 
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Pan fyddent yn diwallu anghenion lleol am lety yn y tymor hir 

wedi i gyfnod adeiladu’r prosiect ddod i ben. 

Ar sail ei leoliad mewn cysylltiad â’r A55, yr A5025 a 

Chaergybi, mae Bodedern yn cael ei ystyried yn anheddiad 

allweddol yn yr Ardal Chwilio hon ac mae wedi cael ei dynodi 

yn Ganolfan Gwasanaethau Lleol. Mae’n amgylcheddol 

sensitif (mae’n cynnwys Ardal Gadwraeth) ond yma y mae’r 

unig ysgol uwchradd yn yr Ardal Chwilio, ac mae’n cael ei 

wasanaethu gan drafnidiaeth gyhoeddus ac yn cynnwys nifer 

rhesymol o wasanaethau a chyfleusterau eraill. Mae Polisi TAI 

2 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd yn dyrannu un safle ar 

gyfer datblygiad preswyl ar Dir ger Llwyn Angharad (T33) a 

byddai’n cefnogi ei ddefnyddio ar gyfer tai ar y farchnad 

agored  (gyda chyfran yn fforddiadwy) er mwyn lliniaru’r 

effeithiau ar y farchnad dai leol o ganlyniad i’r galw gan 

weithwyr adeiladu. Fel dewis arall, byddai modd dod â rhan o’r 

safle ymlaen fel llety ar gyfer gweithwyr adeiladu ar yr amod 

bod y tai yn cynnig budd tymor hwy i’r dyfodol i’r gymuned leol 

o ran tai angen lleol ar ôl i’r cam adeiladu ddod i ben. Bydd 

angen gwelliannau i’r gwasanaeth bysiau presennol (yn 

enwedig o ran amlder y gwasanaeth) i gynnal unrhyw 

ddatblygu o’r fath, a dylai ei ddyluniad, ei raddfa a’i gymeriad 

fod yn addas i’r anheddiad. 

Bydd ystyriaethau tebyg yn cael eu defnyddio gyda’r safle 

sydd wedi cael ei ddyrannu ym Menllech (wrth ymyl Caffi 

Wendon, T32) o dan Bolisi TAI 2 ac wrth ystyried ceisiadau ar 

safleoedd ar hap. Ar ben hynny, mae dyraniad ar gyfer tai 

marchnad leol ym Miwmares (Casita, T31) o dan Bolisi TAI 5 

yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Byddid yn cefnogi dod 

â’r safle hwn ymlaen i helpu i ddiwallu anghenion tai 

Biwmares. 

Cyflogaeth Yn gyffredinol mae’r Cyngor Sir yn annhebygol o gefnogi 

cynhyrchu cyfleoedd busnes newydd a chyfleoedd cadwyn 

gyflenwi yn Ardal Chwilio Arfordir Ynys Môn a'i Chefn Gwlad 

sy’n ymwneud â Wylfa Newydd. 
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Gallai’r Cyngor Sir gefnogi ceisiadau priodol i greu cyflogaeth 

ar raddfa fach ar safleoedd addas lle mae cyfiawnhad cadarn 

ar sail anghenion gweithredu ac ar ôl rhoi ystyriaeth ddyladwy i 

faterion amgylcheddol a chymdeithasol. 

Cefnogir ceisiadau i ehangu busnesau presennol ar yr amod 

bod y datblygu’n gyson â pholisïau a chanllawiau cynllunio 

lleol a chenedlaethol. 

Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Cymunedol 

Bydd y Cyngor Sir yn mynnu bod cyfleusterau a 

gwasanaethau cymunedol presennol yn cael eu gwella, a rhai 

addas newydd yn cael eu creu, yn yr Ardal Chwilio a fydd yn 

cwrdd ag anghenion gweithwyr adeiladu, y gall y gymuned leol 

eu defnyddio yn ystod cyfnod adeiladu Prosiect Wylfa Newydd 

ac y gellir trefnu iddynt fod ar gael ar ôl y cyfnod adeiladu i roi 

budd parhaol. Bydd lleoliad, graddfa a dyluniad cyfleusterau a 

gwasanaethau cymunedol newydd neu welliannau i rai 

presennol yn gyson â pholisïau a chanllawiau’r Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd sydd wedi’u nodi yn y CCA hyn. Yn 

benodol, bydd cyfleusterau a gwasanaethau’n hawdd eu 

cyrraedd ar droed, ar feic ac mewn trafnidiaeth gyhoeddus a 

byddant wedi’u hadeiladu at y safon amgylcheddol uchaf 

posibl (h.y. BREEAM ‘Excellent’). 

Trafnidiaeth Nid yw’r Cyngor Sir yn rhag-weld y bydd angen gwelliannau 

sylweddol yn y seilwaith trafnidiaeth yn yr Ardal Chwilio o 

ganlyniad i Brosiect Wylfa Newydd ar sail lefel y datblygu y 

disgwylir ei chael yn yr Ardal Chwilio hon. Serch hynny, mae’n 

bosibl y bydd gwelliannau lleol yn briodol i gyrraedd Maes 

Awyr Môn gan gynnwys gwella cysylltiadau trafnidiaeth 

gyhoeddus i aneddiadau ac i gymunedau ar draws yr Ynys. 

Cyfleoedd 

Maes Awyr Môn Bydd y Cyngor Sir yn cefnogi cynigion sy’n cynnig cyfleoedd i 

ehangu’r gwasanaethau hedfan sydd ar gael ym Maes Awyr 

Môn mewn ymateb i gynnydd posibl yn y galw mewn cysylltiad 

â Phrosiect Wylfa Newydd, yn amodol ar ystyriaethau 

amgylcheddol. 

Mae’n bosibl y bydd ehangu gwasanaethau hedfan yn galw 

am ddatblygu yn y Maes Awyr. Rhaid dangos mewn ceisiadau 



 Wylfa Newydd: Canllawiau Cynllunio Atodol 
224  

www.ynysmon.gov.uk      www.anglesey.gov.uk  

am ddatblygu o’r fath na fydd yn arwain at effeithiau 

annerbyniol ar yr amgylchedd, y bydd yn digwydd o fewn ffin y 

safle presennol ac na fydd yn amharu ar weithrediadau gorsaf 

yr RAF gerllaw. Byddid yn gofyn am wella hygyrchedd y Maes 

Awyr drwy ddefnyddio moddau trafnidiaeth cynaliadwy. 

Materion Allweddol 

Yr Amgylchedd Naturiol Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Arfordir Ynys 

Môn a'i Chefn Gwlad yn cael effeithiau niweidiol sylweddol, ar 

eu pennau eu hun neu ar y cyd â phrosiectau eraill, ar y nifer 

mawr o safleoedd cadwraeth sydd â dynodiad Ewropeaidd 

neu genedlaethol (neu eu nodweddion sydd o ddiddordeb) o 

fewn yr Ardal Chwilio neu’n agos iddi. Dylai cynigion hefyd 

warchod a gwella Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys 

Môn, yr Arfordir Treftadaeth, ardaloedd o dirwedd hanesyddol 

neilltuol a’r Ardaloedd Tirwedd Arbennig. 

Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i leoliad, graddfa a dyluniad y 

datblygiadau er mwyn atal effeithiau niweidiol, yn unol â’r 

canllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill sydd wedi’u paratoi gan 

y Cyngor Sir. Dylid hefyd chwilio am gyfleoedd i wella 

bioamrywiaeth a thirwedd. 

Yr Amgylchedd Hanesyddol ac 

Adeiledig 

Wrth lunio cynigion ar gyfer datblygu, dylid ceisio sicrhau na 

fyddant yn cael effeithiau niweidiol, ar eu pen eu hunain neu ar 

y cyd â phrosiectau eraill, ar yr asedau hanesyddol (a’u 

hamgylchoedd) sydd yn yr Ardal Chwilio hon gan gynnwys, er 

enghraifft, Ardal Gadwraeth Bodedern. 

Rhaid mabwysiadu egwyddorion dylunio o ansawdd uchel wrth 

lunio ceisiadau a fydd yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo 

cymeriad lleol ac yn sicrhau bod tir y cyhoedd yn ddiogel a 

hygyrch, yn unol â chanllawiau yn y CCA hyn a CCA eraill 

sydd wedi’u mabwysiadu gan y Cyngor Sir.. 

Elfennau cymdeithasol ac 

economaidd 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn Ardal Chwilio Arfordir Ynys 

Môn a'i Chefn Gwlad yn cael effaith annerbyniol, ar eu pennau 

eu hun neu ar y cyd â datblygiadau eraill, ar fusnesau lleol, 

gan gynnwys twristiaeth ac ansawdd bywyd. Dylid cynnal 

asesiad o effeithiau economaidd-gymdeithasol y ceisiadau, a 
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hynny i ar fanylder sy’n gymesur â math a graddfa’r datblygiad 

a gynigir. 

Dylid cymryd mesurau lliniaru a/neu gydbwyso priodol i ddelio 

ag effeithiau niweidiol sylweddol. Yn benodol, bydd angen 

ystyried yn fanwl y posibilrwydd y bydd y datblygiad yn 

effeithio ar lety cyfredol i dwristiaid, gan gynnwys safleoedd ar 

gyfer carafanau statig a theithiol, ac ar wasanaethau a 

chyfleusterau cymunedol yn yr Ardal Chwilio. Er mwyn peidio 

â rhoi pwysau ar y ddarpariaeth bresennol, a hyrwyddo 

cydlyniant cymunedol, dylai ceisiadau allu integreiddio 

cymunedau, gwasanaethau a chyfleusterau presennol â rhai 

newydd. 

Ni fydd y Cyngor Sir yn cefnogi ceisiadau am ddatblygiadau 

sy’n creu galwadau ychwanegol ar wasanaethau presennol na 

ellir eu hateb, oni bai fod hyrwyddwr y prosiect neu unrhyw 

ymgeisydd arall yn ariannu mesurau i ateb y galwadau hyn. 

Rhaid sicrhau bod modd cyrraedd gwasanaethau presennol 

drwy ddefnyddio amrywiaeth o foddau trafnidiaeth cynaliadwy 

a bydd y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect ac 

unrhyw ymgeisydd arall bennu cyfleoedd i fuddsoddi mewn 

trafnidiaeth gyhoeddus leol a gwella llwybrau presennol i 

gerddwyr a beicwyr, a darparu rhai newydd. 

Ni ystyrir bod canol gwledig yr Ynys yn briodol ar gyfer 

datblygiadau sy’n ymwneud â Wylfa Newydd oherwydd ei bod 

yn gymharol bell. 

Rhaid sicrhau na fydd cynigion yn cael effaith niweidiol, ar eu 

pennau eu hun neu ar y cyd â datblygiadau eraill, ar y 

Gymraeg a’i diwylliant yn Ardal Chwilio Arfordir Ynys Môn a’i 

Chefn Gwlad. Bydd y Cyngor Sir yn disgwyl y bydd Datganiad 

Iaith Gymraeg neu Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

manylach yn cael ei gyflwyno gyda’r holl geisiadau cynllunio 

datblygu cysylltiedig yn yr Ardal Chwilio hon, gan ddibynnu ar 

y trothwyon sydd wedi’u nodi ym Mholisi PS1 y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd a manylion y cynnig. 

Twristiaeth Rhaid sicrhau na fydd ceisiadau yn Ardal Chwilio Arfordir Ynys 

Môn a’i Chefn Gwlad yn cael effaith niweidiol, ar eu pennau eu 
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hun neu ar y cyd â datblygiadau eraill, ar botensial yr ardal ar 

gyfer twristiaeth. Disgwylir cael asesiad manwl o’r effeithiau 

posibl ar dwristiaeth sy’n gysylltiedig â chynigion ar gyfer 

datblygu (ar eu pen eu hunain ac ar y cyd â chynigion eraill) yn 

yr Ardal Chwilio hon. 

Rhai o’r mesurau posibl i ddelio ag unrhyw effeithiau niweidiol 

posibl ar dwristiaeth ac i amlhau cyfleoedd o fuddsoddi yw: 

 Cynnal ac, os yw’n bosibl, gwella mynediad at yr 

arfordir ynghyd â gwelliannau i Lwybr Arfordir Cymru; 

 Cynnal y Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus a’r 

rhwydweithiau o lwybrau beicio a llwybrau cerdded a’u 

gwella yn unol â’r strategaeth; 

 Gwella seilwaith a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr; 

 Marchnata cyrchfannau drwy gysylltu â Croeso Cymru, 

Partneriaeth y Cynllun Gweithredu Rheoli Cyrchfan a’r 

Cyngor Sir. 

Mae’n bosibl y cefnogir datblygu llety twristiaeth o ansawdd 

uchel ar raddfa fach i’w ddefnyddio gan weithwyr adeiladu 

dros dro yn yr Ardal Chwilio hon yn amodol ar Bolisïau P 9 a 

TAI 14 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (yn achos 

carafanau, cartrefi symudol a mathau eraill o lety dros dro) a 

chanllawiau sydd yn EA12 ac EA13a/EA13b y CCA hyn. 

Cyfleustodau Wrth bennu lleoliadau a datblygu ceisiadau ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig yn yr Ardal Chwilio hon, dylai 

hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall gydweithio â 

Dŵr Cymru, Scottish Power Energy Networks a Wales & West 

Utilities i ganfod a oes angen buddsoddi yn y rhwydwaith 

seilwaith presennol, gan gynnwys seilwaith TG/band eang, a’i 

uwchraddio er mwyn darparu ar gyfer datblygu ychwanegol. 

Oherwydd cymeriad gwledig yr Ardal Chwilio hon, mae’n 

bosibl y bydd argaeledd cyflenwadau dŵr yn gyfyngiad 

allweddol a dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd 

arall drafod unrhyw gynigion â Dŵr Cymru. 

Priffyrdd Dylai hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall sicrhau 

na fydd cynigion, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd 

â datblygiadau eraill, yn gwaethygu tagfeydd traffig a bod 
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mesurau rheoli traffig yn cyfyngu ar y cyfle i ardaloedd fod yn 

llwybrau i osgoi traffig. Yn unol â pholisïau a chanllawiau 

cynllunio lleol a chenedlaethol ac EA 15 y CCA hyn, dylai 

hyrwyddwr y prosiect ac unrhyw ymgeisydd arall asesu 

effeithiau posibl ar seilwaith priffyrdd a sicrhau bod 

gwelliannau i briffyrdd yn cael eu darparu lle bo’n briodol i 

leihau tagfeydd, sicrhau diogelwch a lleihau effeithiau 

amgylcheddol sy’n gysylltiedig â sŵn, ansawdd aer a gwahanu 

ardaloedd o boptu ffyrdd. 
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Rhestr Byrfoddau 

CCA Canllawaiu Cynllunio Atodol 

GNN Gorsaf Niwclear Newydd  

DCO Gorchymun Caniatad Datblygu  

NPS Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredin 

PSAC Prosiect Silwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol  

AGA Ardal Gwarchodaeth Arbenning   

AEIG Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg  

AEG Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb   

AEI Asesiad o’r Effaith ar Iechyd 

PCC Polisi Cynllunio Cenedlaethol 

TAN Nodiadau Cyngor Technegol 

FfDC Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 

CIS Cynllun Integredig Sengl 

EA Egwyddor Arweiniol  

AHNE Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol  

ONR Swyddfa dros Rheoli Niwclear   

REPPIR Parodrwydd ar gyfer Argyfwng a Gwybodaeth Gyhoeddus  

MOLF Cyfleuster Dadlwytho Morol  

ACA Ardal Cadwraeth Arbenning 

SoDdGA Safle o Ddiddorde Gwyddonol Arbenning   

ATID Ardal Teithio i’r Gwaith   

PAC3 Ymgynghoriad cyn Cymgeisio Cam 3 

ha hectar 

STEM Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg 
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Atodiad A 

Mae Tabl A.1 yn dangos y berthynas rhwng yr Egwyddorion Arweiniol (EA) ar gyfer y prosiect cyfan yn Adran 4 o’r CCA hyn a Datganiadau 

Polisi Cenedlaethol a pholisi cynllunio lleol a chenedlaethol (Cymru) sy’n berthnasol, gan gynnwys: 

 Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol am Ynni (EN-1) (2011); 

 Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Cynhyrchu Ynni Niwclear (EN-6) (2011); 

 Polisi Cynllunio Cymru (2016); 

 Nodiadau Cyngor Technegol (TAN); 

 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd: a 

 CCA eraill sydd wedi’u mabwysiadu gan Gyngor Sir Ynys Môn. 

Dylid nodi mai dim ond cysylltiadau â pholisïau allweddol sydd wedi’u dangos yn Nhabl A.1 ac na ddylid ei ystyried yn rhestr gynhwysfawr o 

bob polisi sy’n berthnasol i’r CCA hyn.
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Tabl A.1 Rhestr o Gysylltiadau Polisi Allweddol â’r Egwyddorion Arweiniol ar gyfer y Prosiect Cyfan 

 
 
 
 

Egwyddor Arweiniol yn 

CCA Wylfa Newydd  ar 

gyfer y Prosiect Cyfan 

 
 

Prif Bolisi/Canllaw 

 
 
 

NPS EN-1 

 
 
 

NPS EN-6 

 
 
 

Polisi Cynllunio Cymru 

 
 
 

TAN 

 
Polisïau Strategol 

Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd 

 
 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol 

EA 1: Cefnogi Rhaglen Ynys 

Ynni Môn ac Ardal Fenter 

Ynys Môn 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 7 - Polisïau Strategol PS9, 

PS13 

- 

EA 2: Creu Swyddi a 

Datblygu Sgiliau'n Lleol 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 7 - Polisïau Strategol PS5, 

PS9, PS13 

- 

EA 3: Cefnogi Defnydd Tir ar 

gyfer Cyflogaeth, Logisteg a 

Thrafnidiaeth 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 7 - Polisïau Strategol PS4, 

PS5, PS9, PS11, PS13, 

PS17 

- 
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Egwyddor Arweiniol yn 

CCA Wylfa Newydd  ar 

gyfer y Prosiect Cyfan 

 
 

Prif Bolisi/Canllaw 

 

 
 

NPS EN-1 

 

 
 

NPS EN-6 

 

 
 

Polisi Cynllunio Cymru 

 

 
 

TAN 

 
Polisïau Strategol 

Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd 

 
 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol 

EA 4: Cefnogi Busnesau 

Lleol sy’n Cynnig 

Gwasanaethau ac yn Rhan 

o’r Gadwyn Gyflenwi 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 7, 10 TAN 4 Polisïau Strategol PS5, 

PS9, PS13. PS17, 

- 

EA 5: Cefnogi'r Economi 

Ymwelwyr 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 7, 11 TAN 13 Polisïau Strategol PS9, 

PS13, PS14 

- 

EA 6: Cynnal a Gwella 

Cyfleusterau a 

Gwasanaethau Cymunedol 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 10, 11 TAN 4, TAN 16 Polisïau Strategol PS1, 

PS2, PS5, PS9, PS15, 

PS17 

- 

EA 7: Gwarchod Iechyd Paragraffau 14.3.1 – 

14.4.3 

Paragraffau 3.12.7 – 

3.12.11 

Penodau 4, 13 TAN 11, TAN 12 Polisïau Strategol PS5, 

PS9 

Canllawiau Dylunio yr 

Amgylchedd Adeiledig, 

Trefol a Gwledig 
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Egwyddor Arweiniol yn 

CCA Wylfa Newydd  ar 

gyfer y Prosiect Cyfan 

 
 

Prif Bolisi/Canllaw 

 

 
 

NPS EN-1 

 

 
 

NPS EN-6 

 

 
 

Polisi Cynllunio Cymru 

 

 
 

TAN 

 
Polisïau Strategol 

Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd 

 
 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol 

       

EA 8: Cefnogi Ffyrdd Iach o 

Fyw 

Paragraffau 4.13.4, 

5.10.5 – 

5.10.24 

Paragraffau 3.12.7 – 

3.12.11 

Penodau 4, 11 TAN 12, TAN 16 Polisïau Strategol PS2, 

PS5, PS9 

- 

EA 9a: Cynnal a Chreu 

Cymunedau Cydlynol 

EA 9b: Cynnal a Chreu 

Cymunedau Cydlynol – Llety 

Dros Dro Arddull Campws 

ar gyfer Gweithwyr Adeiladu 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.12.7 – 

3.12.11 

Pennod 4 TAN 12, TAN 20 Polisïau Strategol PS1, 

PS2, PS5, PS9, PS10, 

PS17 

Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg, Canllawiau 

Dylunio yr Amgylchedd 

Adeiledig, Trefol a 

Gwledig 
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Egwyddor Arweiniol yn 

CCA Wylfa Newydd  ar 

gyfer y Prosiect Cyfan 

 
 

Prif Bolisi/Canllaw 

 

 
 

NPS EN-1 

 

 
 

NPS EN-6 

 

 
 

Polisi Cynllunio Cymru 

 

 
 

TAN 

 
Polisïau Strategol 

Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd 

 
 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol 

EA 10a: Tai Parhaol EA 10b: 

Llety Dros Dro Arddull 

Campws ar gyfer Gweithwyr 

Adeiladu 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 9 TAN 2 Polisïau Strategol PS2, 

PS5, PS9, PS10, PS16, 

PS17, PS18 

- 

EA 11: Cyflenwad Cudd Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 9 TAN 2 Polisïau Strategol PS9, 

PS16 

- 

EA 12: Llety 

Twristiaeth 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 11 TAN 13 Polisïau Strategol PS9, 

PS14 

Llety Gwyliau 

EA 13a Safleoedd 

Carafanau neu Fathau Eraill 

o Lety Newydd nad ydynt 

yn Barhaol ar gyfer 

Defnydd Preswyl Dros Dro 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Penodau 4, 11 TAN 13 Polisïau Strategol PS9, 

PS14 

Llety Gwyliau 
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Egwyddor Arweiniol yn 

CCA Wylfa Newydd  ar 

gyfer y Prosiect Cyfan 

 
 

Prif Bolisi/Canllaw 

 

 
 

NPS EN-1 

 

 
 

NPS EN-6 

 

 
 

Polisi Cynllunio Cymru 

 

 
 

TAN 

 
Polisïau Strategol 

Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Ynys 

Môn a Gwynedd 

 
 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol 

EA 13b Defnyddio 

Carafanau Gwyliau sy’n 

Bodoli’n Barod neu Fath 

Arall o Lety nad yw’n 

Barhaol 

      

EA 14: Cynnal a Chryfhau’r 

Iaith Gymraeg a’i Diwylliant 

Paragraff 5.12.3 Paragraffau 3.11.3 – 

3.11.4 

Pennod 4 TAN 20 Polisïau Strategol PS1, 

PS2, PS5, PS9 

Safonau Parcio, 

Canllawiau Dylunio yr 

Amgylchedd Adeiledig, 

Trefol a Gwledig 

EA 15: Trafnidiaeth Paragraffau 5.13.3 – 

15.13.12 

Paragraffau 3.15.1 – 

3.15.3 

Penodau 4, 8 TAN 18 Polisïau Strategol PS2, 

PS4, PS5, PS9, PS11, 
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1 Cyflwyniad 

1.1 Pwrpas y Papur Pwnc hwn 

1.1.1 Pwrpas y papur pwnc hwn yw dod â’r dystiolaeth sylfaenol a’r cyd-destun polisi sy’n 

gysylltiedig â chymunedau ac amgylchedd Gogledd Ynys Môn at ei gilydd fel sail i’r 

gwaith o ddiweddaru’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Wylfa Newydd (CCA 

Wylfa Newydd).  Mae’n un o 11 papur pwnc sydd wedi eu paratoi er mwyn helpu i 

wneud y canlynol: 

 Nodi’r prif faterion i’w hystyried wrth ddrafftio’r CCA diwygiedig;  

 Darparu canllawiau yn ymwneud â sut y gallai’r CCA diwygiedig ymateb i’r 
heriau a’r cyfleoedd a nodwyd; a 

 Cynnig gwybodaeth bellach i’r cyhoedd er mwyn cefnogi’r ymgynghoriad ar 
CCA drafft diwygiedig. 

1.1.2 Mae Blwch 1.1 yn cynnwys rhestr lawn o’r papurau pwnc a baratowyd i ategu CCA 

Wylfa Newydd. 

Blwch 1.1 Papurau Pwnc a Baratowyd i Gefnogi CCA Wylfa Newydd 

Papur Pwnc 1: Yr Amgylchedd Naturiol 

Papur Pwnc 2: Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Papur Pwnc 3: Tai 

Papur Pwnc 4: Datblygu Economaidd 

Papur Pwnc 5: Trafnidiaeth 

Papur Pwnc 6: Amwynder 

Papur Pwnc 7: Newid yn yr Hinsawdd 

Papur Pwnc 8: Seilwaith 

Papur Pwnc 9: Gwastraff 

Papur Pwnc 10: Y Boblogaeth a’r Gymuned 

Papur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn 

 

1.1.3 Yn wreiddiol cafodd deg o bapurau pwnc eu cyhoeddi i ategu’r CCA pan gyhoeddwyd 

y ddogfen yn gyntaf gan Gyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor Sir) yn 2014.  Ers hynny, mae 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd wedi cael ei fabwysiadu, ac 

felly roedd yn rhaid diweddaru’r papurau pwnc yn unol â’r polisi cynllunio lleol sy’n 

bodoli, gan gynnwys drafftio’r papur pwnc ychwanegol hwn, fel sy’n cael ei nodi ym 

Mlwch 1.1 uchod. 
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1.2 Y Cyd-destun 

Wylfa Newydd 

1.2.1 Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi enwi Wylfa yn y Datganiad Polisi 

Cenedlaethol ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Niwclear (EN-6) fel safle posibl ar gyfer gorsaf 

bŵer niwclear newydd (edrychwch ar Ran 4 ac Atodiad C y Datganiad Polisi 

Cenedlaethol).  Mae Pŵer Niwclear Horizon (Horizon) yn bwriadu darparu dau 

Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR), a fydd yn cynhyrchu o leiaf 2,700MW ar 

brif safle Wylfa Newydd.  Mae safle Wylfa yn tua 300 hectar ac mae wrth ymyl gorsaf 

bŵer niwclear bresennol Magnox (a roddodd y gorau i gynhyrchu trydan ym mis 

Rhagfyr 2015).  Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys datblygiadau cysylltiedig ar safle 

Wylfa Newydd ac mewn lleoliadau eraill oddi ar y safle (edrychwch ar Ffigur 1.1). 

Ffigur 1.1 Lleoliad Prif Safle Wylfa Newydd 

 

1.2.2 Mae’r gwaith o adeiladu’r orsaf bŵer niwclear newydd yn Brosiect Seilwaith o 

Arwyddocâd Cenedlaethol o dan Ddeddf Cynllunio 2008.  O dan y ddeddfwriaeth, 

mae prosiectau fel Wylfa Newydd yn cael eu hystyried mor bwysig i’r Deyrnas 
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Unedig o ran eu harwyddocâd posibl fel bod proses wahanol i’r un “arferol” o roi 

caniatâd gan awdurdod cynllunio lleol yn cael ei defnyddio.  Drwy’r broses hon, mae 

Horizon (hyrwyddwr y prosiect) yn cynnig cyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad 

Datblygu (DCO) ar gyfer yr orsaf bŵer i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a 

Strategaeth Ddiwydiannol (yr Ysgrifennydd Gwladol).  Cyflwynir y cais drwy’r 

Arolygiaeth Gynllunio a fydd yn rhoi argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol, ar ôl 

archwilio’r cais, ynghylch a ddylid rhoi caniatâd datblygu ai peidio.  Yr Ysgrifennydd 

Gwladol fydd yn penderfynu’n derfynol ynghylch rhoi neu wrthod caniatâd datblygu1.   

1.2.3 Er nad y Cyngor Sir yw’r awdurdod a fydd yn penderfynu ynghylch caniatáu’r Prosiect 

Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol, bydd yn ceisio sicrhau ei fod yn cael ei 

ddatblygu mewn ffordd sy’n parchu polisïau strategol ac egwyddorion y Cynllun 

Datblygu (y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd), y Datganiadau Polisi Cenedlaethol 

perthnasol, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol (Cymru) a’r Canllawiau 

Cynllunio Atodol.  Y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yw’r cynllun gofodol a fydd yn 

gweithredu Strategaeth Adfywio Economaidd Ynys Môn a’r Rhaglen Ynys Ynni, ymysg 

pethau eraill.  

1.2.4 Yn ogystal â’r orsaf bŵer arfaethedig, bydd Horizon yn cyflwyno prosiectau eraill sy’n 

ymwneud yn uniongyrchol â Wylfa Newydd.  Mae’r rhain yn cynnwys cyfleusterau 

oddi ar safle'r orsaf bŵer a chyfleusterau a gwaith arall sy’n gysylltiedig â'r datblygiad 

(datblygiadau cysylltiedig).  Yn unol â’r Datganiad Cynllunio Cenedlaethol (paragraff 

2.3.4), mae modd cynnig datblygiadau cysylltiedig yn y prif safle, neu mae modd iddyn 

nhw ymwneud â’r gwaith ar dir sydd oddi ar y prif safle.  Erbyn hyn, mae ceisiadau am 

ddatblygiadau cysylltiedig yn dod o dan Ddeddf Cynllunio 2008 yng Nghymru, ac felly 

mae modd penderfynu arnyn nhw drwy’r broses DCO hefyd.    Ar wahân, mae modd 

i drydydd partïon gyflwyno cynigion datblygu nad ydyn nhw’n ymwneud yn 

uniongyrchol â’r prosiect.  Gallai’r rhain gynnwys, er enghraifft, safleoedd ar gyfer tai a 

fydd yn cael eu defnyddio gan weithwyr adeiladu.  Byddai’n rhaid i’r cynigion datblygu 

hyn gael caniatâd o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref. 

1.2.5 Ers y fersiwn diwethaf o’r Papur Pwnc hwn, mae Horizon wedi mireinio’r cyfleusterau 

tebygol a fydd oddi ar safle’r orsaf bŵer a’r datblygiadau cysylltiedig sydd eu hangen fel 

rhan o Brosiect Wylfa Newydd.  Mae wedi cynnal tri cham o ymgynghori cyn 

ymgeisio (yn 2014, yn 2016 ac yn 2017) ynghylch y cynigion ac, ar y trydydd cam 

(PAC 3), cyflwynodd gyfres o ddewisiadau roedd yn eu ffafrio.  Mae bellach yn cynnig 

adeiladu’r cyfleusterau oddi ar safle'r orsaf bŵer mewn un safle yn Llanfaethlu, ac mae’r 

datblygiadau cysylltiedig yn debyg o gynnwys: 

                                                      
1 Mae rhagor o wybodaeth am y broses o wneud cais am DCO ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio: 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/application-process/the-process/. 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/application-process/the-process/
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 Paratoi a chlirio'r safle a gwaith galluogi ar gyfer yr orsaf bŵer newydd (ym mhrif 

safle Wylfa Newydd); 

 Cyfleuster Dadlwytho Morol, morgloddiau a Dyfnder Caergybi, safle gwaredu 

dŵr dwfn ar gyfer deunyddiau adeiladu anadweithiol;   

 Newidiadau i’r Briffordd mewn pedair rhan ar hyd yr A5025; 

 Canolfan Logisteg Dros Dro ar gyfer Cerbydau Cludo Nwyddau ym Mharc Cybi; 

 Cyfleuster Parcio a Theithio Dros Dro yn Dalar Hir; a  

 Llety dros dro ar gyfer y gweithlu adeiladu ar Gampws y Safle (ym mhrif safle 

Wylfa Newydd). 

1.2.6 Yn ogystal â’r datblygiadau cysylltiedig uchod (sy’n rhan o’r cais am DCO), mae 

Horizon hefyd yn cynnig cyflwyno ceisiadau o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

ar gyfer gwaith i baratoi a chlirio’r safle ac ar gyfer gwelliannau i’r A5025.  Yn y cyd-

destun hwn, mae cyfeiriadau at Brosiect Wylfa Newydd yn y ddogfen hon yn cyfeirio 

at yr orsaf bŵer arfaethedig a’r datblygiadau eraill ar brif safle Wylfa Newydd, a'r 

cyfleusterau oddi ar safle’r orsaf bŵer a'r datblygiadau cysylltiedig sy’n cael eu cynnig, 

gan gynnwys y ceisiadau o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref.  Fodd bynnag, nid 

yw Prosiect Wylfa Newydd yn cynnwys Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru, a fydd yn 

cysylltu Wylfa Newydd â'r seilwaith trawsyrru trydan (hy y National Grid).  Mae 

Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru yn Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd 

Cenedlaethol hefyd.  Mae’n cael ei hyrwyddo gan y National Grid a bydd yn dilyn 

proses ar wahân i wneud cais am DCO. 

1.2.7 Mae’r term ‘hyrwyddwr prosiect’ yn cynnwys Horizon ac unrhyw drydydd parti arall 

sy’n cynnig datblygiad mewn ymateb uniongyrchol i Wylfa Newydd (er enghraifft, 

darparu llety i weithwyr adeiladu neu fathau eraill o ddefnydd sy’n ymwneud â 

chyflogaeth). 

Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa Newydd 

1.2.8 Pwrpas Canllawiau Cynllunio Atodol yw rhoi canllawiau manwl ynghylch themâu neu 

safleoedd penodol sy’n ymwneud â’r ffordd y bydd polisïau mewn cynlluniau datblygu 

yn cael eu defnyddio mewn amgylchiadau neu ardaloedd penodol.  Pwrpas Canllawiau 

Cynllunio Atodol Wylfa Newydd (CCA Wylfa Newydd) yw rhoi cyngor atodol ar 

faterion pwysig sy’n ymwneud yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ag ardaloedd 

lleol, ac egluro ymateb y Cyngor Sir i'r strategaethau a’r polisïau lleol a chenedlaethol 

yng nghyd-destun Prosiect Wylfa Newydd.  Mae’r CCA yn ychwanegol at y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd, a fabwysiadwyd yn ddiweddar. 
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1.2.9 Bwriad CCA Wylfa Newydd yw: 

 Cyfrannu at benderfynu ar y safbwynt y bydd y Cyngor Sir yn ei fabwysiadu yn ei 
Adroddiad ar yr Effaith Leol2 a’r adrannau perthnasol yn y Datganiad Tir 
Cyffredin3; 

 Darparu fframwaith cynllunio (ochr yn ochr â’r Cynllun Datblygu a chanllawiau 
eraill ar bolisi cynllunio) a fydd yn helpu i gyfarwyddo’r ymgeisydd/ymgeiswyr ac 
yn dylanwadu ar y broses o ddylunio a datblygu elfennau o Brosiect Wylfa 
Newydd er mwyn sicrhau canlyniadau cynaliadwy, gan roi sylw i ddatblygiadau 
cysylltiedig yn bennaf;  

 Llywio trafodaethau cyn ymgeisio sy’n ymwneud â phrif safle Wylfa Newydd, y 
cyfleusterau oddi ar y safle a’r datblygiadau cysylltiedig. 

 Cynnig canllawiau atodol ar lefel leol, sy’n gyson â’r Datganiadau Polisi 
Cenedlaethol perthnasol, y gall yr Arolygiaeth Gynllunio a’r Ysgrifennydd 
Gwladol eu hystyried yn bwysig ac yn berthnasol i’r broses benderfynu; a 

 Bod yn ystyriaeth berthnasol wrth asesu unrhyw geisiadau cynllunio o dan 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref sy’n ymwneud â Phrosiect Wylfa Newydd, a 
gyflwynir gan Horizon neu hyrwyddwyr datblygu neu fusnesau eraill, sydd â 
buddiant yn y prosiect, neu sy’n ceisio cael buddiant ynddo. 

1.3 Trosolwg o Ogledd Ynys Môn 

1.3.1 Mae’r papur pwnc hwn yn wahanol i’r papurau eraill sydd wedi cael eu paratoi i 

gyfrannu at y CCA oherwydd bod ei ffocws yn ofodol, yn hytrach na’i fod â ffocws ar 

bwnc.  Mae’n rhoi sylw i’r wyth ward sydd wedi cael eu diffinio gan Horizon fel 

‘Gogledd Ynys Môn’.  Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r un derminoleg a graddfa 

ddaearyddol er mwyn bod yn gyson â Horizon.  Dyma'r wardiau: Llanbadrig, Porth 

Amlwch, Amlwch Wledig, Mechell, Llaneilian, Moelfre, Llannerch-y-medd a 

Llanfaethlu. 

1.3.2 Mae Gogledd Ynys Môn yn cynnwys safle’r Wylfa Newydd arfaethedig.  O’r herwydd 

mae'r ardal yn debygol o weld nifer o’r effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac 

economaidd a allai fod yn sylweddol, fesul un a gyda’i gilydd.  

                                                      
2 Fel rhan o broses Deddf Cynllunio 2008, bydd y Cyngor Sir yn cael ei wahodd i gyflwyno Adroddiad ar yr Effaith Leol, a 

fydd yn manylu ar effaith debygol y Prosiect Wylfa Newydd arfaethedig ar Ynys Môn.  Mae mwy o wybodaeth am baratoi 

adroddiadau ar yr effaith leol ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/wp-

content/uploads/2013/04/Advice-note-1v2.pdf. 

3 Mae datganiad tir cyffredin yn ddatganiad ysgrifenedig sy’n cael ei baratoi ar y cyd gan yr ymgeisydd a pharti neu bartïon 

eraill fel y Cyngor Sir, sy’n nodi unrhyw faterion y maent yn cytuno arnynt.  Mae datganiadau tir cyffredinyn gymorth wrth 

ystyried y gwahaniaethau barn pwysig rhwng y prif bartïon. 

http://infrastructure.planningportal.gov.uk/wp-content/uploads/2013/04/Advice-note-1v2.pdf
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/wp-content/uploads/2013/04/Advice-note-1v2.pdf
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1.3.3 Mae Gogledd Ynys Môn yn cynnwys ardaloedd cymuned Amlwch, Llanbadrig, Cylch y 

Garn, Mechell a Rhosybol.  Mae’n cynnwys aneddiadau sy’n amrywio mewn maint o 

dref Amlwch i bentrefi canolig a bach, pentrefannau ac eiddo unigol ar eu pen eu 

hunain.  Mae gan yr ardal amgylchedd amrywiol a chyfoethog, gan gynnwys Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol Arfordir Ynys Môn a Mynydd Parys.  Yn ddiweddar, yr 

un cyflogwr mwyaf oedd cyn orsaf bŵer Magnox, Wylfa A. Rhoddodd yr orsaf hon y 

gorau i gynhyrchu yn 2015 ac mae ar fin dechrau ar gyfnod o ddatgomisiynu. 

1.3.4 Mae cwmpas y papur pwnc hwn yn ymdrin â’r prif faterion sy’n gysylltiedig â 

gwarchod (lliniaru) a gwella amgylchedd, seilwaith a chymunedau Gogledd Ynys Môn. 

1.3.5 Mae Gogledd Ynys Môn yn ystyriaeth allweddol ar gyfer Wylfa Newydd.  Mae’n 

bosibl i’r prosiect effeithio ar amodau yng Ngogledd Ynys Môn ac mae’n bosibl i 

amodau Gogledd Ynys Môn effeithio ar y Prosiect. Gallai’r rheini gynnwys yr 

amgylchedd naturiol, er enghraifft presenoldeb tirweddau gwarchodedig, neu’r 

cymunedau sy’n gweithio ac yn byw yn yr ardal.  Ni ellir ystyried Wylfa Newydd ar ei 

ben ei hun oherwydd bod gofynion eraill posibl a all gystadlu ar gymunedau, asedau ac 

adnoddau Gogledd Ynys Môn.  Mae hyn yn galw am ddull integredig er mwyn gallu 

ymdrin â materion sy’n dod i’r amlwg ac effeithiau cronnus posibl ar yr ardal drwy’r 

CCA.  

1.3.6 Dylid nodi bod cysylltiad annatod rhwng ystyriaeth o Ogledd Ynys Môn a materion 

eraill fel yr amgylchedd naturiol, newid yn yr hinsawdd, defnydd tir, cymunedau, 

twristiaeth, amwynder a hamdden, sy’n cael eu hystyried yn fwy manwl mewn 

papurau pwnc eraill. 

1.4 Strwythur y Papur Pwnc hwn 

1.4.1 Mae gweddill y papur pwnc hwn wedi ei drefnu fel a ganlyn: 

 Adran 2: Sy’n nodi’r negeseuon allweddol yng nghyswllt Gogledd Ynys Môn yn 

sgil adolygiad o strategaethau/polisïau rhyngwladol/Ewropeaidd, cenedlaethol, 
rhanbarthol, lleol ac ar lefel y DU; 

 Adran 3: Sy’n cyflwyno’r wybodaeth sylfaenol am Ogledd Ynys Môn; ac 

 Adran 4: Sy’n nodi’r prif faterion sy’n gysylltiedig â Gogledd Ynys Môn y bydd 
angen i CCA Wylfa Newydd roi sylw iddyn nhw ac yn ystyried sut gallai’r CCA 
ymateb i bob un. 
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2 Y Cyd-destun Polisi 

2.1 Cyflwyniad 

2.1.1 Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Wylfa Newydd yn dylanwadu ar 

gynlluniau a rhaglenni eraill, ac yn cael eu dylanwadu gan gynlluniau a rhaglenni eraill 

ar lefel ryngwladol / Ewropeaidd, ac ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol.  Mae’r 

adran hon o’r papur pwnc yn nodi’r cynlluniau a’r rhaglenni sydd fwyaf perthnasol i 

Ogledd Ynys Môn yng nghyd-destun y prosiect ac mae’n arwain at negeseuon polisi 

allweddol y bydd angen i'r CCA eu hadlewyrchu.  

2.2 Cynlluniau a Rhaglenni Rhyngwladol/Ewropeaidd 

Rhaglen Ariannu Strwythurol yr UE 

2.2.1 Erbyn 2016 roedd Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd wedi creu 1,305 o 

swyddi yn Ynys Môn gan gefnogi 715 o fusnesau a chreu 505 arall.  Mae'r cronfeydd 

hefyd wedi cael eu defnyddio i gefnogi dysgu a gwella sylfaen sgiliau’r rheini sydd 

mewn cyflogaeth4.  Does dim ffigurau ar gael ar lefel Gogledd Ynys Môn ond mae'r 

gefnogaeth wedi canolbwyntio ar y cymunedau hynny ar draws yr ynys yr ystyrir sydd 

fwyaf amddifad.  

Cyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE a’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a’r Gyfarwyddeb Dŵr 
Ymdrochi 

2.2.2 Er ei bod hi’n bosibl i nifer o Gyfarwyddebau’r UE ddylanwadu ar gymunedau ac ar 

amgylchedd Gogledd Cymru, wrth ystyried presenoldeb safleoedd ecolegol 

dynodedig Ewropeaidd a’r arfordir efallai mai’r cyfarwyddebau hynny sydd â natur 

amgylcheddol fydd yn cael y dylanwad mwyaf ar ddatblygiadau newydd yn Wylfa 

Newydd ac mewn llefydd eraill yn yr ardal.  Mae Cyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE yn 

sicrhau cadwraeth ystod eang o rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion prin, sydd dan 

fygythiad neu sy’n endemig ac mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn ceisio gwella 

ansawdd dŵr wyneb a dŵr daear.  Mae'r Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi yn mynnu bod 

awdurdodau lleol yn monitro ansawdd eu dyfroedd ymdrochi, er mwyn eu dosbarthu 

a, phan fydd angen, eu gwella. 

                                                      
4 http://gov.wales/docs/wefo/publications/160524-infographics-july.pdf  

http://gov.wales/docs/wefo/publications/160524-infographics-july.pdf
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2.3 Cynlluniau a Rhaglenni yn y Deyrnas Unedig 

Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (EN-1) (2011) 

2.3.1 Mae’r Datganiad Polisi Cenedlaethol hwn yn nodi’r polisi cenedlaethol ar gyfer 

seilwaith ynni.  Mae’n nodi nifer o feysydd pwnc a allai effeithio ar amgylchedd 

(economaidd-gymdeithasol a naturiol) Gogledd Ynys Môn ac y gallai’r ardal hon 

effeithio arnyn nhw. Er enghraifft, mae’r Datganiad Polisi Cenedlaethol yn ymdrin â 

chadwraeth fiolegol a daearegol, y perygl o lifogydd, newid arfordirol, tirwedd ac 

effeithiau gweledol, defnydd tir a seilwaith gwyrdd, ac ansawdd ac adnoddau dŵr.  Ar 

ben hynny, mae’n rhoi canllawiau ar ystyried y potensial i allyriadau effeithio ar 

gymunedau lleol, fel aer, sŵn, llwch a golau ac mae’n cynghori ynghylch effeithiau 

econonomaidd-gymdeithasol posibl mewnlifiad o weithwyr yn ystod camau adeiladu, 

gweithredu a datgomisiynu'r seilwaith ynni o ran newid yn neinameg y boblogaeth leol 

a gallai newid y galw am wasanaethau a chyfleusterau yn yr aneddiadau sydd agosaf at 

y gwaith adeiladu (gan gynnwys cyfleusterau cymunedol a seilwaith ffisegol fel ynni, 

dŵr, trafnidiaeth a gwastraff).  Gallai hyn hefyd fod yn effaith ar gydlyniad cymdeithasol 

yn ôl sut mae poblogaethau a darpariaeth gwasanaeth yn newid o ganlyniad i’r 

datblygiad.  

2.3.2 Mae’r Datganiad Polisi Cenedlaethol yn datgan y dylai datblygu anelu i osgoi niwed 

sylweddol i ddiddordebau cadwraeth bioamrywiaeth a daearegol, yn cynnwys drwy 

liniaru ac ystyried dewisiadau amgen rhesymol neu fesurau gwneud iawn.  Mae’n 

cefnogi'r cysyniad o ‘ddylunio da’ ac yn nghyd-destun trafnidiaeth mae’n cefnogi 

mesurau rheoli’r galw, blaenoriaethu trafnidiaeth ar reilffyrdd ac ar ddŵr yn hytrach 

nag ar ffyrdd ac mae’n cynghori ei bod yn bosibl cyflwyno gofynion i reoli symudiadau 

cerbydau nwyddau trwm, atal parcio cerbydau nwyddau trwm ychwanegol heb 

awdurdod a sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith i ddelio â llwythi annormal.  

Mae’n bosibl i faterion sy’n ymwneud â thrafnidiaeth effeithio ar gymunedau Gogledd 

Ynys Môn. 

Y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Gynhyrchu Ynni Niwclear (EN-6) (2011) 

2.3.3 Mae’r Datganiad Polisi Cenedlaethol hwn, o’i ystyried gydag EN-1, yn darparu’r brif 

sail ar gyfer penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 

geisiadau y mae’n eu cael am orsafoedd pŵer niwclear.  Mae Cyfrol I o’r Datganiad yn 

nodi Wylfa fel safle a allai fod yn addas ar gyfer rhoi gorsaf bŵer niwclear newydd ar 

waith.  Mae’r ddogfen yn amlinellu’r materion sydd i’w cynnwys yn yr asesiad o 

effeithiau amgylcheddol fel: 

 Y perygl o lifogydd; 

 Ansawdd ac adnoddau dwr; 
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 Newid arfordirol; 

 Cadwraeth bioamrywiaeth a daearegol; 

 Tirwedd ac effeithiau gweledol; 

 Cymdeithasol-economaidd; a 

 Iechyd a lles dynol. 

2.3.4 Er nad oes cyfeiriad penodol at ‘Ogledd Ynys Môn’, mae cyfeiriad at nifer o’r 

nodweddion a’r elfennau sensitif sydd yn yr ardal yng Nghyfrol II adran C9 Wylfa.  Er 

enghraifft, mae cyfeiriad at y potensial am effeithiau niweidiol ar safleoedd a 

rhywogaethau yr ystyrir eu bod yn bwysig o ran cadwraeth natur Ewropeaidd gan 

awgrymu na ellir diystyru effeithiau strategol sylweddol ar fioamrywiaeth. Ar ben 

hynny, roedd Arfarniad y Llywodraeth o Gynaliadwyedd wedi nodi ei bod yn bosibl y 

byddai effeithiau sylweddol pwysig yn y Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig (SoDdGA) canlynol sydd o fewn 5km i’r safle ac yng Ngogledd Ynys Môn: 

SoDdGA Tre’r Gof; SoDdGA Bae Cemlyn a SoDdGA Cae Gwyn.  Mae’r Llywodraeth 

hefyd yn cydnabod yn y ddogfen er bod rhywfaint o botensial i leihau’n rhannol a 

lliniaru’r effeithiau, efallai y bydd effeithiau’n parhau ar yr Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol yn enwedig yn y rhannau hynny o Ogledd Ynys Môn sy’n agos at y safle.  

Amlygir yr effeithiau posibl ar lwybrau troed gan gynnwys llwybr yr arfordir. 

2.4 Deddfwriaeth, Cynlluniau a Rhaglenni Cenedlaethol (Cymru) 

Deddf Cynllunio 2015 (Cymru)  

2.4.1 Fel y mae wedi’i gweithredu mae’r Ddeddf yn moderneiddio’r system gynllunio drwy 

gryfhau'r dull gweithredu wedi’i arwain gan gynllun, gan fynnu bod awdurdodau lleol 

yn gweithio gyda’i gilydd a bod rhai yn cael eu huno.  Mae hefyd yn cyflwyno 

gweithdrefn cyn ymgeisio statudol ar gyfer categorïau wedi’u diffinio o geisiadau 

cynllunio.  Gweithdrefn Adran 61Z yw’r enw ar y weithdrefn hon ac mae eisoes wedi 

cael ei defnyddio gan Horizon yng nghyd-destun dau gais cynllunio arfaethedig ar gyfer 

Paratoi a Chlirio'r Safle a Gwelliannau i’r A5025, y naill a’r llall yng Ngogledd Ynys 

Môn.  

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  

2.4.2 Mae'r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus (gan gynnwys Gweinidogion 

Cymru) eu bod yn rhaid iddyn nhw ddatblygu’n gynaliadwy.  Mae’r Ddeddf yn gosod 

saith nod llesiant er mwyn helpu i sicrhau bod cyrff cyhoeddus i gyd yn gweithio tuag 

at yr un weledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.  Dyma’r nodau: Cymru lewyrchus; 

Cymru gydnerth; Cymru iachach; Cymru o gymunedau cydlynol; Cymru fwy cyfartal; 
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Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu; a Chymru sy'n gyfrifol ar lefel 

fyd-eang.  Mae’r dull gweithredu cynaliadwy hwn ar gyfer ystyried datblygiad yn 

adlewyrchu dyheadau’r Cyngor ar gyfer datblygu yng Ngogledd Ynys Môn. 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 

2.4.3 Mae Adran 6, Rhan 1 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn datgan ei bod yn rhaid i 

awdurdod cyhoeddus geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth wrth gyflawni 

swyddogaethau mewn perthynas â Chymru.  Drwy wneud hynny dylai awdurdodau 

cyhoeddus hyrwyddo gwytnwch ecosystemau, i’r graddau sy’n cyd-fynd â chyflawni eu 

swyddogaethau’n briodol. 

Polisi Cynllunio Cymru (9fed Argraffiad) (2016) 

2.4.4 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn darparu fframwaith polisi ar gyfer paratoi cynlluniau 

datblygu awdurdodau cynllunio lleol yn effeithiol a gall fod yn ystyriaeth berthnasol 

mewn penderfynu ar geisiadau cynllunio unigol.  Yn gynwysedig yn hyn mae’r 

uchelgais i Gymru ddefnyddio ei chyfran deg o adnoddau’r Ddaear, lle, o fewn 

cenhedlaeth, mae’r ôl-troed ecolegol yn cael ei leihau i gyfartaledd byd eang argaeledd 

adnoddau.  

2.4.5 Mae Pennod 4 yn egluro sut mae Polisi Cynllunio Cymru yn trosi nodau’r Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ganllawiau ar gyfer cynllunio gofodol.  Caiff pob 

nod ei osod ynghyd â gofyniad y Llywodraeth o ran polisi cynllunio a gwneud 

penderfyniadau.  Mae modd defnyddio’r cyngor sydd yn yr adran hon o’r bennod er 

mwyn cyfrannu at y CCA ac, yn benodol, sut dylid cynllunio’r datblygiad yng 

Ngogledd Ynys Môn. 

2.4.6 Mae Pennod 5 yn hyrwyddo cadwraeth a gwella treftadaeth naturiol Cymru drwy’r 

system gynllunio gydag ystyriaethau bioamrywiaeth wedi’u nodi o bwysigrwydd 

allweddol mewn cynigion datblygu.  Rhoddir cyngor ar bwysigrwydd pob nodwedd, 

ynghyd â phwysigrwydd penodol safleoedd sydd wedi’u dynodi’n rhyngwladol ac yn 

genedlaethol fel y rheini sydd yng Ngogledd Ynys Môn.  Mae Pennod 6 yn ystyried yr 

amgylchedd hanesyddol.  Mae gan Ogledd Ynys Môn dreftadaeth ddiwylliannol 

gyfoethog ac mae’n hysbys bod y tir yn ac o amgylch y prif safle yn bwysig yn 

archaeoloegol.  Ar ben hynny, mae'r safle wrth ymyl Gerddi Cestyll cofrestredig 

(sydd â dynodiad statudol). Mae’r bennod yn nodi amcanion y Llywodraeth o ran yr 

amgylchedd hanesyddol i sicrhau y caiff ei diogelu, ei rheoli a’i gwarchod.  Yng nghyd-

destun parciau a gerddi hanesyddol mae’n galw ar Gynghorau i sicrhau eu bod yn cael 

eu diogelu a’u gwarchod wrth ystyried ceisiadau am ddatblygiadau. 

2.4.7 Mae Pennod 7 Datblygu Economaidd yn galw ar i’r system gynllunio gefnogi twf 

economaidd a chyflogaeth ochr yn ochr ag ystyriaethau amgylcheddol a 
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chymdeithasol yng nghyd-destun datblygu cynaliadwy; ac mae Pennod 8 Trafnidiaeth 

yn cyhoeddi nod y Llywodraeth i ymestyn dewis mewn trafnidiaeth a sicrhau 

hygyrchedd mewn ffordd sy’n cefnogi datblygu cynaliadwy ac sy’n helpu i fynd i’r afael 

â'r hyn sy’n achosi newid yn yr hinsawdd.  Caiff hyn ei gyflawni’n rhannol drwy 

ddarparu system drafnidiaeth sy’n fwy effeithiol ac effeithlon. 

2.4.8 Mae penodau 9-14 Polisi Cynllunio Cymru yn rhoi polisi cynllunio cenedlaethol ar 

Ddatblygiadau Tai, Adwerthu a Masnachol, Twristiaeth, Chwaraeon a Hamdden, 

Seilwaith a Gwasanaethau, Lleihau a Rheoli Peryglon Amgylcheddol a Llygrydd a 

Mwynau.  Mae pob pennod yn cynnwys canllawiau cenedlaethol sy’n berthnasol i 

Ogledd Ynys Môn. 

Cynllun Gofodol Cymru (Diweddariad 2008) 

2.4.9 Diben ‘Cynllun Gofodol Cymru’ yw sicrhau bod gweithgareddau yn y sectorau 

cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector yng Nghymru yn cael eu hintegreiddio a’u 

bod yn gynaliadwy, bod gweithredoedd o fewn ardal yn cynorthwyo’i gilydd a’u bod 

gyda’i gilydd yn symud tuag un weledigaeth a rennir ar gyfer Cymru. 

2.4.10 Yn yr ardal sydd wedi cael ei diffinio fel gogledd orllewin Cymru (gan gynnwys 

Gogledd Ynys Môn), mae anheddiad Amlwch yn cael ei nodi fel Prif Anheddiad 

Allweddol.  Mae Wylfa hefyd yn cael ei ddangos ond mae’r cyfeiriad ato yn y ddogfen 

yn ymwneud â datgomisiynu Wylfa A yn unig.  Mae'r ddogfen yn cydnabod bod 

gogledd orllewin Cymru wedi dioddef oherwydd bod pobl ifanc yn symud allan o'r 

ardal a bod cymunedau hŷn yn symud i mewn i’r ardal.  Mae hefyd yn nodi bod ardal 

ehangach gogledd Orllewin Cymru yn unigryw yng nghyd-destun Cymru a’r DU 

oherwydd ei hamgylchedd naturiol eithriadol, ei threftadaeth adeiledig a’i hunaniaeth 

ddiwylliannol gref. Mae’n cydnabod bod trefi a phentrefi’r ardal a’r cefn gwlad o 

amgylch wedi bod yn gartref i genedlaethau o gymunedau o siaradwyr Cymraeg sy’n 

rhoi pwysigrwydd cryf i le sydd â chyswllt annatod â thirwedd a morlin dramatig. 

Nodiadau Cyngor Technegol (TAN) 

2.4.11 Mae yna 21 TAN (does dim TAN 9, 17 na 22) sy’n berthnasol i amrywiaeth o themâu 

cynllunio.  At ei gilydd, nid ydynt yn tueddu i fod yn benodol yn ddaearyddol ac o’r 

herwydd nid ydynt yn sôn am Ogledd Ynys Môn nag aneddiadau a nodweddion yr 

ardal honno.  Dyma grynodeb o’r pynciau polisi a allai fod yn berthnasol i Ogledd 

Ynys Môn. 

TAN 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) 

2.4.12 Mae’r ddogfen hon yn rhoi cyngor ar sut gall cynllunio gyflawni tai fforddiadwy.  Mae’n 

nodi dulliau gweithredu polisi gwahanol a chanllawiau am sut mae modd sicrhau 

fforddiadwyedd. 
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TAN 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009) 

2.4.13 Mae TAN 5 yn datgan y dylai cadwraeth natur gael ei hintegreiddio i mewn i bob 

penderfyniad cynllunio er mwyn cyflawni amcanion cymdeithasol, economaidd ac 

amgylcheddol.  Mae’n ymdrin â’r angen i ddarparu gwir fudd i fioamrywiaeth. 

TAN 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 

2.4.14 Mae TAN 6 yn rhoi cyngor ar ddatblygu lleol mewn ardaloedd gwledig, y dulliau 

gweithredu polisi i ystyried ceisiadau ar gyfer mentrau gwledig ac arallgyfeirio 

ffermydd a thai gwledig cynaliadwy.  Caiff cymeriad Gogledd Ynys Môn ei ddiffinio’n 

rhannol gan ei chymuned wledig.    

TAN 8: Ynni Adnewyddadwy (2005) 

2.4.15 Mae TAN 8 yn nodi ardaloedd chwilio strategol ar gyfer ystyried prosiectau gwynt ar 

y tir sydd dros 25MW.  Nid yw’r ardaloedd yn cynnwys Gogledd Ynys Môn.  Mae’n 

datgan y dylid hybu prosiectau gwynt ar y tir hyd at y capasiti 25MW ar safleoedd tir 

llwyd/trefol fel arall dylai’r rhan fwyaf o'r ardaloedd y tu allan i ardaloedd chwilio 

strategol beidio â chael cynlluniau pŵer gwynt mawr. 

TAN 11: Sŵn (1997) 

2.4.16 Mae TAN 11 yn rhoi cyngor am ddatblygiadau sy’n cynhyrchu sŵn yn ogystal ag 

effeithiau datblygiad ar dderbynyddion sy’n sensitif o ran sŵn.  Mae adeiladu Wylfa 

Newydd yn debyg o arwain at sŵn yn enwedig yng nghymunedau Gogledd Ynys Môn 

sy’n agos at y safle. 

TAN 12: Dylunio (2016) 

2.4.17 Mae’r ddogfen hon yn rhoi cyngor polisi cenedlaethol i sicrhau dylunio da.  Mae’n 

cyflwyno'r camau sydd i'w cymryd wrth ystyried dylunio ac mae’n nodi’r amrywiol 

ddulliau mae modd i awdurdodau lleol eu defnyddio i geisio gwella dyluniad datblygiad 

yn eu hardaloedd.  Mae cyfeiriad at ddefnyddio canllawiau cynllunio atodol. 

TAN 13: Twristiaeth (1997) 

2.4.18 Mae TAN 13 yn rhoi canllawiau polisi cenedlaethol ar gyfer datblygiadau sy’n 

ymwneud â thwristiaeth a sut y dylid ystyried ceisiadau.  Mae’n canolbwyntio ar lety i 

dwristiaid ac mae'r canllawiau ar garafanau gwyliau a charafanau teithiol o bosibl yn 

berthnasol i Ogledd Ynys Môn.  Mae’r ddogfen yn cydnabod bod cyfleusterau o’r fath 

yn eithriadol o bwysig mewn lleoliadau twristiaeth ond bod angen rhoi ystyriaeth 

arbennig i gynigion sydd mewn lleoliadau sensitif fel Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

Eithriadol.  Mae’n rhoi cyngor ynghylch pwysigrwydd sgrinio a thirweddu datblygiadau 

newydd sy’n ymwneud â thwristiaeth. 
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TAN 14: Cynllunio’r Arfordir (1998) 

2.4.19 Mae’r parth arfordirol yn cael ei ddiffinio fel ardal o dir a môr cyfagos yr ystyrir eu 

bod yn dibynnu ar ei gilydd.  Mae TAN 14 yn darparu canllawiau ar ddatblygiadau o 

fewn y parth hwn ac asesiadau o amodau arfordirol ffisegol a biolegol. 

TAN 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 

2.4.20 Mae TAN 15 yn darparu cyngor ynghylch datblygu a’r perygl o lifogydd mewn 

perthynas ag egwyddorion cynaliadwyedd.  Yn ogystal, mae’n darparu fframwaith ar 

gyfer asesu’r perygl o lifogydd afonydd/arfordirol neu gan ddŵr sy’n llifo o 

ddatblygiadau i leoliadau eraill. 

TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009) 

2.4.21 Mae'r ddogfen hon yn cyfeirio at ddefnyddio safonau mannau agored a sut y dylid 

cynllunio cyfleusterau o fewn polisi cynllunio lleol ac wrth ystyried ceisiadau cynllunio.  

Gallai’r mewnlifiad posibl o weithwyr adeiladu yng nghymunedau Gogledd Cymru ac 

ochr yn ochr â’r cymunedau hynny arwain at fwy o alw am y cyfleusterau sydd eisoes 

ar gael. 

TAN 18: Trafnidiaeth (2007) 

2.4.22 Mae TAN 18 yn cynnwys cyngor am leoliad datblygiadau mawr sy’n creu trafnidiaeth.  

Mae’n pwysleisio pwysigrwydd cefnogaeth polisi ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, 

cerdded a seiclo ac mae’n rhoi rhagor o gyngor ar gyfer ystyried effeithiau posibl a 

fydd yn codi o draffig datblygiad, gan gynnwys mesurau lliniaru.  

TAN 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2017) 

2.4.23 Mae’r ddogfen yn cynnwys canllawiau ar sut dylai’r system gynllunio ystyried yr iaith 

Gymraeg wrth baratoi cynlluniau datblygu ac wrth ystyried ceisiadau cynllunio.  Mae'r 

ddogfen yn cyd-fynd â'r darpariaethau a gyflwynwyd gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 

2015 gan gynnwys eglurhad ynghylch pryd gall yr iaith Gymraeg fod yn ystyriaeth 

berthnasol ar geisiadau cynllunio ac o ran defnyddio asesiadau o’r effaith ar iaith.  Mae 

cymunedau Gogledd Ynys Môn yn cynnwys llawer iawn o siaradwyr Cymraeg wrth 

gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol. 

TAN 21: Gwastraff (2014) 

2.4.24 Mae’r Nodyn yn cynnwys bwriad y Llywodraeth i leihau faint o wastraff sy’n cael ei 

gynhyrchu a phan na fydd hyn yn bosibl casglu gwastraff mewn ffyrdd sy’n golygu bod 

modd ailddefnyddio deunyddiau a/neu harneisio gwastraff fel adnodd yn ei rinwedd ei 

hun.  O’r herwydd mae’r ddogfen yn hybu hierarchaeth gwastraff.  Mae hefyd yn 
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ceisio sicrhau nad yw cyfleusterau gwastraff newydd yn niweidio iechyd y cyhoedd 

na’r amgylchedd.   

TAN 23: Datblygu Economaidd (2014) 

2.4.25 Mae TAN 23 yn rhoi cyngor polisi i gefnogi cynnal a chreu economïau gwledig cryf.  

Mae hefyd yn rhoi canllawiau ar sut dylai cynlluniau ddelio â chynllunio datblygu 

economaidd.  Mae hefyd yn datgan y dylai’r system gynllunio roi sylw dyledus i 

ddatblygu economaidd wrth ystyried ceisiadau cynllunio ac nad yw amcanion 

economaidd o reidrwydd yn mynd yn groes i amcanion cymdeithasol ac 

amgylcheddol.  

TAN 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017) 

2.4.26 Mae’r Nodyn hwn yn cynnwys canllawiau polisi ar gyfer cynllunio pob agwedd ar yr 

amgylchedd hanesyddol, o'r rheini sydd o bwysigrwydd rhyngwladol (Safleoedd 

Treftadaeth y Byd) i adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth sydd wedi’u dynodi’n 

lleol ac asedau treftadaeth sydd heb eu cofnodi.  Mae ardal Gogledd Ynys Môn yn 

cynnwys nifer o safleoedd hanesyddol pwysig.  Bydd dull gweithredu'r CCA ar gyfer 

ystyried datblygiadau y mae’n bosibl iddynt effeithio ar safleoedd o'r fath yn cyd-fynd 

â’r canllawiau hyn.  Wrth ystyried parciau a gerddi hanesyddol (Gerddi Cestyll, 

Gogledd Ynys Môn), mae’r TAN yn datgan y dylai’r ymgeisydd ddangos eu bod yn 

deall arwyddocâd y parc neu’r ardd gofrestredig a’r effaith mae’n debyg y caiff y 

cynnig arno neu arni.  Dylai’r awdurdod cynllunio lleol ystyried a ydy'r effaith yn 

debyg o fod yn annerbyniol o niweidiol. 

2.5 Cynlluniau a Rhaglenni Rhanbarthol ac Isranbarthol 

Cynllun Integredig Sengl Ynys Môn a Gwynedd Cryfhau Cymunedau yn Ynys Môn a 
Gwynedd 2013-2017 (2013) 

2.5.1 Mae Cynllun Integredig Sengl Ynys Môn a Gwynedd wedi cael ei ddylunio i sicrhau 

bod y ddau awdurdod yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn gwella lles economaidd, 

cymdeithasol ac amgylcheddol ardaloedd y ddau gyngor dros y 12 mlynedd nesaf. 

Mae’r Cynllun yn nodi’r weledigaeth camau gweithredu blaenoriaeth ar gyfer y 4 

blynedd nesaf.  Mae’r cynllun yn cydnabod bod disgwyl i ddatblygiadau newydd, fel 

Wylfa Newydd a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gael effaith tymor hir ar economi’r 

ardal.  Mae’n cydnabod y potensial cadarnhaol mae’n bosibl i fuddsoddiadau mawr o’r 

fath ei gael mewn meysydd fel yr economi, cyfleoedd cymdeithasol ac amgylcheddol 

ond mae hefyd yn cydnabod yr heriau.  Nod y cynllun yw hwyluso datblygu’r 

prosiectau hyn yn gynaliadwy ar yr un pryd â diogelu diwylliant, treftadaeth ac 

amgylchedd naturiol unigryw’r ardal. 
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2.5.2 Nid yw’r cynllun yn cyfeirio’n benodol at Ogledd Ynys Môn na chymunedau’r ardal 

honno.  Yn lle hynny, mae’n canolbwyntio ar y materion ar lefel y ddwy sir gyda’i 

gilydd.  Mae'r cynllun yn mynd ar drywydd tair thema sef Cymunedau Iach, 

Cymunedau Diogel a Chymunedau Ffyniannus gan nodi ar gyfer pob un y prif ffeithiau 

(gwaelodlin), beth mae’r Cyngor yn dymuno ei gyflawni a sut caiff hyn ei wneud. 

Cynllun Rheoli Basn Afon Gorllewin Cymru 2015-2021 (2015) 

2.5.3 Mae’r Cynllun Rheoli Basn Afon yn ymdrin â: 

 Gwella rheoli tir gwledig; 

 Lleihau effaith trafnidiaeth ac amgylcheddau adeiledig; 

 Sicrhau digon o ddŵr cynaliadwy; 

 Gwella cynefinoedd bywyd gwyllt; 

 Ymdrin â llygredd o un ffynhonnell. 

2.5.4 Mae ardal Gogledd Orllewin Cymru o’r Cynllun yn ymestyn i’r gorllewin ac i’r de o 

Gonwy yn cynnwys Ynys Môn, Penrhyn Llŷn a’r tir sy’n draenio i Fae Ceredigion cyn 

belled i’r de â Borth.  Mae’r Cynllun yn amlygu bod y diwydiant twristiaeth o 

bwysigrwydd economaidd anferth i Ogledd Orllewin Cymru.  Mae llawer o ddyfroedd 

ymdrochi sydd wedi cael dynodiad gan y Comisiwn Ewropeaidd a chyfleoedd ar gyfer 

hamddena ar ddŵr, gan gynnwys pysgota, hwylio a chanŵio.  Mae etifeddiaeth o hyn yn 

parhau i fodoli heddiw gyda mwyngloddiau segur sy’n creu lefelau uchel o fetelau 

mewn afonydd sydd ambell waith yn effeithio ar ansawdd ecolegol yn uniongyrchol.  

Mae hyn yn cynnwys mwynglawdd copr Mynydd Parys yng Ngogledd Ynys Môn. 

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru (2012) 

2.5.5 Mae Llywodraeth Cymru wedi diffinio polisi ar Reolaeth Integredig ar Barthau 

Arfordirol sy’n cymell yr holl sefydliadau sydd â buddiant yn arfordir Cymru i 

gydweithio i ffurfio polisïau a chynlluniau a fydd yn arwain at greu cymunedau bywiog, 

cynaliadwy ac economaidd lwyddiannus o gwmpas arfordir Cymru. Mae Cynlluniau 

Rheoli Traethlin (CRhT) yn darparu gwybodaeth allweddol i hysbysu’r broses 

gynllunio statudol wrth ddatblygu Cynlluniau Datblygu Lleol a strategaethau datblygu 

economaidd.  

2.5.6 Mae tair rhan o arfordir treftadaeth ar yr Ynys, sef Bae Aberffraw, Mynydd Twr ac 

Arfordir Gogledd Môn.  Mae arfordir Gogledd Ynys Môn wedi cael ei rannu yn dri 

Parth Datblygu Polisi, mae un yn cael ei ddisgrifio fel Parth Datblygu Polisi 18 Gogledd 

Ynys Môn: Twyn Cliperau i Drwyn Cwmrwd. 
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2.5.7 Mae’r cynllun yn nodi bod llawer o’r adran hon o’r arfordir o dan stiwardiaeth yr 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol a bod yr ardal hefyd wedi cael ei dynodi yn un o 

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn, ac Arfordir Treftadaeth.  

Mae’n cydnabod bod yr holl ardal yn bwysig i dwristiaeth, gan gyfuno treftadaeth 

ddiwydiannol ardal Amlwch ac apêl naturiol a natur bellennig gymharol llawer o 

weddill yr ardal. Mae’n datgan bod yr aneddiadau yn endidau unigol sy’n cefnogi 

twristiaeth yn yr ardal ond eu bod hefyd yn gymunedau traddodiadol pwysig yn eu 

rhinwedd eu hunain. 

2.5.8 Mae’r ardal o gwmpas Trwyn yr Wylfa yn cael ei disgrifio fel “Arfordir o Garreg 

Galed” ac ystyrir ei bod mewn risg isel o erydiad. 

2.6 Cynlluniau a Rhaglenni Lleol 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 2017 

2.6.1 Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd yn rhoi’r weledigaeth, y 

fframwaith polisi cynllunio a’r nodau strategol ar gyfer datblygu a defnydd tir o 2011 i 

2026.  Mae'r weledigaeth yn cynnwys cyfeiriad at anheddiad Amlwch, yng Ngogledd 

Ynys Môn, mae’n datgan: 

“Bydd Amlwch yn gwella ei rôl fel canolfan allweddol yng ngogledd Ynys Môn ar gyfer 

tai, masnach a chyfleon cyflogaeth i gefnogi’r atomfa newydd gerllaw yn y Wylfa. Fe 

fydd buddsoddiad yng nghanol y dref yn golygu bod yna amgylchedd siopa well. Bydd 

buddsoddiad yn nhreftadaeth Y Deyrnas Gopr rhwng Amlwch a Mynydd Parys yn 

cryfhau cyrchfan ymwelwyr i’r ardal.” 

2.6.2 Mewn perthynas â'r aneddiadau llai yn rhan ogleddol yr ynys, mae’n datgan: 

“Bydd pentrefi a chlystyrau o fewn cyrraedd hwylus i’r Ganolfan Isranbarthol, y 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol neu’r Canolfannau Gwasanaethol Lleol. Bydd yna fwy 

o dai fforddiadwy a thai sy’n cyfarch anghenion y cymunedau lleol, a datblygiad 

economaidd gwledig i gryfhau ac amrywio’r economi wledig wrth barchu’r 

amgylchedd naturiol.” 

2.6.3 Yn sail i’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd mae un deg naw o amcanion strategol sydd 

wedi’u gosod yn erbyn pum thema.  Mae pob un yn berthnasol i Ogledd Ynys Môn.  

Dyma'r themâu: 

 Thema 1: Cynnal a chreu cymunedau diogel, iach, nodedig a bywiog; 

 Thema 2: Byw’n Gynaliadwy; 
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 Thema 3: Cefnogi twf ac adfywiad a fydd yn trawsffurfio’r economi lleol o dan 
ymbarél Rhaglen Ynys Ynni Môn a strategaethau a chynlluniau eraill, gan adeiladu 
ar yr elfennau o’i broffil economaidd unigryw sy’n cael eu hadnabod yn 
arwyddocaol yn rhanbarthol a chenedlaethol; 

 Thema 4: I roi cyfle i bawb gael mynediad i gartref sy’n briodol i’w hanghenion; 

 Thema 5: Gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig. 

2.6.4 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cynnwys polisïau strategol sy’n berthnasol 

i’r themâu hyn.  Mae’r rheini yr ystyrir sydd fwyaf perthnasol yn cael eu crynhoi ym 

Mlwch 2.1. 
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Blwch 2.1 Crynodeb o Bolisïau Perthnasol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 Polisi Strategol PS1: Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant. Mae hwn yn nodi sut bydd y 
cyngor yn hyrwyddo ac yn cefnogi’r iaith Gymraeg; 

 Polisi Strategol PS 2: Seilwaith a Chyfraniadau Datblygwyr. Mae hwn yn disgrifio sut 
a pha bryd y bydd yr ymrwymiadau cynllunio yn cael eu defnyddio. 

 Polisi Strategol PS 4: Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygu a Hygyrchedd; 

 Polisi Strategol PS 5 Datblygu Cynaliadwy. Mae hwn yn datgan y bydd datblygiad yn 
cael ei gefnogi pan ddangosir ei fod yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu 
cynaliadwy ac mae’n rhestru’r meini prawf y dylai pob cynnig eu diwallu; 

 Polisi Strategol PS 6 Lliniaru ac Addasu i Effeithiau Newid yn yr Hinsawdd. Mae 
hwn yn caniatáu cynigion dim ond pan ddangosir eu bod wedi ystyried ac wedi 
ymateb yn llawn i’r meini prawf polisi; 

 Polisi Strategol PS 8: Cynigion ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd 
Cenedlaethol a Datblygiadau Cysylltiedig; 

 Polisi Strategol PS 9: Wylfa Newydd a Datblygiadau Cysylltiedig. Mae hwn yn 
berthnasol i’r orsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig gan gynnwys ei datblygiadau 
cysylltiedig; 

 Polisi Strategol PS 10: Mae Llety Dros Dro Ffurf Campws Wylfa Newydd ar gyfer 
Gweithwyr Adeiladu yn berthnasol i’r datblygiad cysylltiedig arfaethedig. 

 Polisi Strategol PS 11: Mae Canolfan Logisteg Wylfa Newydd yn berthnasol i’r 
datblygiad cysylltiedig arfaethedig. 

 Polisi Strategol PS 12: Mae Cyfleusterau Parcio a Theithio a Pharcio a Rhannu 
Wylfa Newydd yn berthnasol i’r datblygiad cysylltiedig arfaethedig. 

 Polisi Strategol PS 13: Darparu cyfle ar gyfer economi ffyniannus. Mae hwn yn 
cefnogi datblygu economaidd; 

 Polisi Strategol PS 14: Yr Economi Ymwelwyr. Mae hwn yn berthnasol i 
ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â thwristiaeth; 

 Polisi Strategol PS 15: Datblygiadau Canol Trefi ac Adwerthu. Mae hwn yn cyfeirio 
at Amlwch a Chemaes fel canolfannau adwerthu lleol; 

 Polisi Strategol PS 16: Darpariaeth Tai. Mae hwn yn nodi gofyniad ar gyfer 7,184 o 
unedau tai rhwng 2011 a 2026 ar draws ardaloedd y ddau Gyngor; 

 Polisi Strategol PS 17: Strategaeth Aneddiadau. Mae hwn yn diffinio’r hierarchaeth o 
aneddiadau gydag Amlwch, yr anheddiad mwyaf yng Ngogledd Ynys Môn, yn 
Ganolfan Gwasanaethau Trefol; 

 Polisi Strategol PS 18: Tai Fforddiadwy. Mae hwn yn gosod targed sylfaenol o 1,572 
o dai newydd fforddiadwy; 

 Polisi Strategol PS 19: Gwarchod a phan fo’n briodol Gwella’r Amgylchedd 

Naturiol.  Bydd y Cynghorau yn rheoli datblygiadau er mwyn gwarchod a, phan fo’n 
briodol, gwella'r amgylchedd naturiol, cefn gwlad a'r morlin; 
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Blwch 2.1 Crynodeb o Bolisïau Perthnasol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 Polisi Strategol PS 20: Gwarchod a phan fo’n briodol Gwella Asedau Treftadaeth. 
Mae hwn yn cefnogi anghenion economaidd a chymdeithasol ehangach; 

 Polisi Strategol PS 21: Rheoli Gwastraff. Mae hwn yn cynnwys faint o dir sydd ar 
gael mewn lleoliadau priodol i gefnogi rhwydwaith integredig o gyfleusterau 
gwastraff; 

 Polisi Strategol PS 22: Mwynau. Mae hwn yn nodi sut bydd y Cynghorau’n cyfrannu 
at y galw rhanbarthol a lleol am gyflenwad parhaus o fwynau. 

 

2.6.5 Mae polisïau strategol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cael eu cefnogi gan 

bolisïau rheoli datblygu mwy manwl.  Mae'r rheini sy’n cyfeirio’n benodol at leoliadau, 

aneddiadau, prosiectau neu fentrau yng Ngogledd Ynys Môn wedi’u nodi ym Mlwch 2.2. 

Blwch 2.2 Polisïau Rheoli Datblygiadau'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sy’n cyfeirio at 
Ogledd Ynys Môn 

 Mae Polisi TRA1 Datblygiadau’r Rhwydwaith Trafnidiaeth yn cyfeirio at yr A5025 
o’r Fali i Wylfa a gwelliannau eraill i’r seilwaith trafnidiaeth sy’n gysylltiedig â’r 
datblygiad niwclear newydd yn Wylfa Newydd, gan gynnwys gwelliannau o Amlwch 

i Wylfa Newydd lle gwelwyd bod angen gwella’r adran honno ar ôl asesiad o’r 
effaith ar y briffordd o Brosiect Wylfa Newydd ar yr A5025; 

 Polisi AND 2: PV Ynni’r Haul; mae hwn yn nodi polisi’r Cyngor ynghylch datblygiad 
posibl safleoedd er mwyn cynhyrchu pŵer haul gan gynnwys dod o hyd i ardaloedd 
‘cyfle’.  Mae un ardal yn cael ei nodi yn ne Gogledd Ynys Môn yn Llanddeusant; 

 Polisi ARNA1: Ardal Rheoli Newid Arfordirol: mae hwn yn nodi Arfordir Gogledd 
Ynys Môn fel un ardal o’r fath. Mae nifer o bolisïau eraill yn cyfeirio’n ôl at yr ardal 
rheoli.  Fodd bynnag yn hanfodol nid yw datblygiadau preswyl newydd yn addas yn 
yr Ardal Rheoli Newid Arfordirol oherwydd y perygl uchel o lifogydd ac erydiad 
arfordirol; 

 Polisi CYF1: Gwarchod, Dynodi ac Amddiffyn Tir ac Unedau ar gyfer Defnydd 

Cyflogaeth;   Mae’n nodi safleoedd, sydd wedi’u dynodi fel safleoedd eilaidd yng 
Ngogledd Ynys Môn. Y safleoedd ydy Cyn dir Shell, Amlwch, Parc Diwydiannol 
Llwyn Onn, Amlwch, yn ogystal â safle wrth gefn, cyn Safle Shell yn Rhosgoch. 

 Polisi TAI 1: Tai mewn Canolfan Isranbarthol a Chanolfannau Gwasanaethau Trefol. 
Mae’n enwi Amlwch fel Canolfan Gwasanaethau Trefol gan ddyrannu pum safle 
gyda chyfanswm capasiti o 373 annedd gyda 142 arall ar hap; 
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Blwch 2.2 Polisïau Rheoli Datblygiadau'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sy’n cyfeirio 

at Ogledd Ynys Môn 

 Polisi TAI 2: Tai Mewn Canolfannau Gwasanaethau Lleol. Mae hwn yn nodi 
anheddiad Cemaes yng Ngogledd Ynys Môn gan ddyrannu un safle ar gyfer 60 o 
gartrefi a lwfans ar hap o 18; 

 Polisi TAI 3: Tai mewn Pentrefi Gwasanaethau. Mae hwn yn nodi pentref 
Llannerch-y-medd gyda safle wedi’i ddyrannu ar gyfer 17 annedd a darpariaeth ar 

hap pellach o 22; 

 Polisi TAI 4: Tai mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol. Mae hwn yn nodi’r 
pentrefi canlynol yng Ngogledd Ynys Môn Llanfaethlu (12 annedd), Llanfechell (24), 
Llanfachraeth (27), Penysarn (27) a Thregele (10); 

 Polisi TAI 5: Tai Marchnad Lleol. Mae hwn yn caniatáu ar gyfer tai marchnad leol ar 
safleoedd heb eu dyrannu yn yr aneddiadau uchod yn amodol ar feini prawf 
penodol. Mae’n dynodi 32 annedd ym Moelfre; 

 Polisi TAI 6: Tai mewn Clystyrau. Mae hwn yn dynodi clystyrau o bentrefi bach gan 
gynnwys rhai yng Ngogledd Ynys Môn lle gallai tai newydd fod yn dderbyniol yn 
amodol ar feini prawf penodol; 

 Polisi TAI 10: Llety Arddull Campws ar gyfer Gweithwyr Adeiladu. Mae hwn yn 

nodi’r meini prawf ar gyfer ystyried cynigion ar gyfer y math hwn o lety;  

 Polisi TAI 15: Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad. Mae hwn yn nodi’r 
trothwyon y bydd angen canran o dai fforddiadwy drostynt.  Ar gyfer pob categori 
o aneddiadau uwch y clwstwr, mae'r trothwy yn 2.  Mae’r ganran o fforddiadwy yn 
10% ar gyfer ‘Amlwch a’r Gefnwlad’; 

 Polisi AMG1: Cynlluniau Rheoli Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol; Mae 
llawer o arfordir Gogledd Ynys Môn yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 
lle mae angen datblygiad newydd i’r Cynllun Rheoli; 

 Polisi AMG 2: Mae Ardaloedd Tirwedd Arbennig yn cynnwys Ardal Tirwedd 
Arbennig Mynydd Parys a’r llethrau; 

 Polisi AMG 3: Gwarchod a Gwella Nodweddion a Rhinweddau sydd yn Nodedig i 
Gymeriad y Dirwedd Leol. Mae hwn yn datgan y rhoddir ystyriaeth ychwanegol i 
ddatblygiadau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar gymeriad y dirwedd ac os ydy’r 
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn y cynllun sy’n cynnwys yr Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol o amgylch arfordir Gogledd Ynys Môn; 

 Polisi AMG 4: Gwarchod yr Arfordir. Mae hwn yn nodi nifer o feini prawf a 
ddefnyddir ar gyfer asesu cynigion am ddatblygiad ar hyd yr arfordir; 

 Polisi AMG 5: Mae Cadwraeth Bioamrywiaeth Lleol yn mynnu ei bod yn rhaid i’r 
cynigion warchod a, phan fo’n briodol, gwella bioamrywiaeth sydd wedi cael ei 
ddynodi sy’n bwysig i’r ardal leol.  Mae’r Polisi yn cydnabod Adran 6 Rhan 1 o 
Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016; 

 Polisi AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, 
Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. Mae hwn yn mynnu bod cynigion 
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Blwch 2.2 Polisïau Rheoli Datblygiadau'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sy’n cyfeirio 

at Ogledd Ynys Môn 

datblygu yn rhoi sylw dyledus i’r cynlluniau a’r cofrestrau sydd mewn lle ar gyfer 
ardaloedd hanesyddol. Yng Ngogledd Ynys Môn mae Gerddi Cestyll yn Ardd 
Hanesyddol gofrestredig; 

 Polisi GWA 3: Rheoli Gwastraff Ymbelydrol. Mae hwn yn datgan y bydd 
cyfleusterau yn cael cydsyniad ar yr amod eu bod yn diwallu meini prawf penodol.  
Yng Ngogledd Ynys Môn tybir y ceisir cyfleusterau mewn perthynas â Wylfa 
Newydd er bod y rhain yn debyg o fod yn destun cais DCO. 

 

2.6.6 Mae nifer o Ganllawiau Cynllunio Atodol i gefnogi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.  

Cafodd y rhain eu paratoi cyn mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac o'r 

herwydd maen nhw’n debyg o fod yn destun adolygiad.  Tan hynny, dylid eu darllen ar 

y cyd â'r polisi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd perthnasol.  Nid yw'r Canllawiau 

Cynllunio Atodol yn benodol ar gyfer Gogledd Ynys Môn nac unrhyw leoliadau 

penodol eraill yn Ynys Môn.  

Dogfennau Polisi Eraill y Cyngor 

2.6.7 Mae'r dogfennau canlynol, er nad ydynt yn benodol ar gyfer Gogledd Ynys Môn, yn 

cynnwys polisïau a fydd yn dylanwadu ar gyflenwi gwasanaethau a/neu ymateb y 

Cyngor i Wylfa Newydd. 

Cynllun Cyngor Sir Ynys Môn 2017-22 

2.6.8 Mae’r Cynllun yn nodi’r amcanion sydd eu hangen i gyflawni nod y Cyngor o weithio 

tuag at Ynys Môn sy’n iach ac yn ffyniannus lle gall teuluoedd ffynnu.   Yn erbyn pob 

amcan mae’r cynllun yn nodi pam ei fod wedi cael ei ddewis a sut y caiff ei gyflawni.  

Dyma'r tri amcan: 

 Sicrhau bod pobl Ynys Môn yn gallu ffynnu a gwireddu eu potensial tymor hir; 

 Cefnogi oedolion a theuluoedd sy'n agored i niwed a'u cadw'n ddiogel, yn iach ac 
mor annibynnol â phosibl; 

 Gweithio mewn partneriaeth â'n cymunedau i sicrhau y gallan nhw ymdopi'n 
effeithiol â newid a datblygiadau wrth warchod ein hamgylchedd naturiol; 

Strategaeth Adfywio Economaidd Ynys Môn (2004 - 2015) 

2.6.9 Mae’r strategaeth yn nodi gweledigaeth y Cyngor a'i amcanion ar gyfer datblygu 

economaidd.  Mae’n cynnwys nifer o gamau gweithredu sydd wedi cael eu cynllunio i 

gefnogi cyflawni’r weledigaeth.  O dan ‘heriau’ mae’n nodi bod rhywfaint o 
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amddifadedd difrifol yn dal i fodoli o amgylch Caergybi ac Amlwch yn benodol (hy 

gogledd yr Ynys) ac mae’n ceisio, fel amcan, datblygu anheddiad craidd Amlwch.  

Rhaglen Ynys Ynni Môn 

2.6.10 Mae’r Rhaglen Ynys Ynni (Rhaglen Ynys Ynni Môn™), a sefydlwyd gan Gyngor Sir 

Ynys Môn, yn ymdrech ar y cyd rhwng nifer o randdeiliaid o'r sector cyhoeddus a 

phreifat a’r trydydd sector.  Mae’n ceisio cyflawni’r canlynol: 

 Denu buddsoddiadau strategol sylweddol a lliniaru’r risgiau; 

 Dylanwadu ar ddatblygwyr posibl; 

 Cefnogi datblygiad pobl a chymunedau cystadleuol; 

 Cefnogi datblygiad busnesau cystadleuol; 

 Cefnogi datblygiad seilwaith cystadleuol; 

 Cydnabod y manteision y gall prosiectau sylweddol eu cynnig a lliniaru effeithiau 
croes; 

 Sicrhau’r manteision mwyaf posibl o ran buddion etifeddiaeth hirdymor. 

2.6.11 Mae Prosiectau Ynys Ynni ar draws Ynys Môn, serch hynny, y prif brosiect yw Wylfa 

Newydd a datgomisiynu Magnox, sydd ill dau yng Ngogledd Ynys Môn. 

Cynllun Gweithredu Arfordirol Môn-Menai (2007) 

2.6.12 Pwrpas y Cynllun Gweithredu hwn yw ‘Datblygu cynigion i wneud y defnydd gorau o 

arfordir arbennig Ynys Môn (yn nhermau gweithgareddau ar dir a môr), er mwyn 

cynyddu budd economaidd cymaint ag sy’n bosibl.’  Mae’r Cynllun yn amlinellu 

cynigion penodol sydd wedi cael eu grwpio i ddeuddeg o wahanol themâu, yn 

cynnwys Atyniadau Amgylcheddol a Llwybr Arfordir Ynys Môn sy’n rhedeg ar hyd 

arfordir gogleddol Ynys Môn. 

Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys Môn 2015 – 2020 

2.6.13 Mae AHNE Ynys Môn yn bennaf yn ddynodiad arfordirol, yn cynnwys rhan fwyaf o 

arfordir 201 cilometr Ynys Môn.  Cyfanswm arwynebedd yr AHNE ar Ynys Môn yw 

oddeutu 221 km sgwâr (21,500 hectar) ac ar hyn o bryd dyma’r AHNE fwyaf ond un 

yng Nghymru. O dan Adran 85 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 dylai 

pob awdurdod perthnasol roi sylw i warchod a gwella’r AHNE. 

2.6.14 Mae Cynllun Rheoli’r AHNE yn gwerthuso beth yw rhinweddau a nodweddion yr 

AHNE, ac yna penderfynu pa gamau gweithredu sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod 

y rhinweddau yn cael eu gwarchod a’u gwella ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 
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Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn 2016-2020 

2.6.15 Mae'r Cynllun yn cydnabod bod twristiaeth yn gallu dod â manteision economaidd, 

cymdeithasol a diwylliannol.  Mae’n ceisio canolbwyntio ar frand twristiaeth yr ynys a 

gwahaniaethu rhwng cyrchfannau drwy hyrwyddo cymeriad a phersonoliaeth unigryw. 

2.7 Negeseuon Polisi Allweddol ar gyfer Canllawiau Cynllunio Atodol 
Wylfa Newydd   

2.7.1 Yn seiliedig ar yr adolygiad o gynlluniau a rhaglenni yn yr adran hon, mae negeseuon 

allweddol/materion cyson sy’n berthnasol i gymunedau, economi ac amgylchedd 

Gogledd Ynys Môn wedi cael eu nodi a bydd angen eu hystyried wrth baratoi CCA 

diwygiedig Wylfa Newydd.  Crynhoir y negeseuon hyn ym Mlwch 2.3. Mae’r rhain yn 

canolbwyntio ar y cydbwysedd sydd ei angen rhwng datblygu economaidd a diogelu’r 

amgylchedd, gan fod yn arbennig o sensitif gyda’r arfordir.  Mae'r polisi’n cydnabod 

Wylfa Newydd a'r cyfleoedd y gallai eu cyflwyno i gymunedau lleol.  Mae polisïau lleol 

a chenedlaethol yn benodol yn nodi nifer o faterion sy’n gysylltiedig â gwarchod yr 

amgylchedd yng ngoleuni Wylfa Newydd.  Ar ben hynny, mae dogfennau polisi’n 

ceisio diogelu cymunedau lleol rhag effeithiau niweidiol y datblygiad, a all fod yn 

arbennig o sensitif yn ystod y cam adeiladu.  

Blwch 2.3 Negeseuon Polisi Allweddol ar gyfer Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa 
Newydd: Gogledd Ynys Môn 

Bydd angen: 

 Sicrhau datblygu cynaliadwy drwy gamau gweithredu'r Cyngor Sir sy’n cyd-fynd â 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; 

 Gwarchod a phan fo’n bosibl gwella asedau amgylcheddol Gogledd Ynys Môn sy’n 
cynnwys yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, safleoedd ecolegol dynodedig a 
rhywogaethau a’r amgylchedd hanesyddol sy’n cyd-fynd â deddfwriaeth 
Ewropeaidd, deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol a Cynllun Rheoli’r Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol; 

 Cydnabod, gwarchod a chryfhau cymeriad unigryw Gogledd Ynys Môn, ei 
hunaniaeth ddiwylliannol a’r iaith Gymraeg yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a TAN 20; 

 Ceisio mantais bioamrywiaeth net o ganlyniad i ddatblygiad newydd yn unol â 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016; 

 Diogelu safleoedd sydd wedi cael eu dynodi oherwydd eu harwyddocâd naturiol 
neu ddiwylliannol yn unol â pholisïau sydd ym Mholisi Cynllunio Cymru, nodiadau 
cyngor technegol a’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd; 

 Cydnabod pwysigrwydd Amlwch fel Canolfan Gwasanaethau Trefol ac yn ganolfan i 
Ogledd Ynys Môn ar gyfer tai, masnach a chyflogaeth gyda chanolfannau llai a 
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Blwch 2.3 Negeseuon Polisi Allweddol ar gyfer Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa 
Newydd: Gogledd Ynys Môn 

chlystyrau’n darparu lleoliadau ar gyfer datblygu gwledig cynaliadwy a thai 
anghenion lleol yn unol â fframwaith gofodol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd; 

 Gall datblygiad yn Amlwch roi sylw i faterion sy’n ymwneud ag amddifadedd 
(Strategaeth Adfywio Economaidd Ynys Môn); 

 Cydnabod a hybu ailddatblygu tir yn hen dir Shell, Amlwch, parc diwydiannol Llwyn 
Onn ac fel safle wrth gefn, tir yn Rhosgoch ar gyfer datblygiad creu swyddi priodol 
sy’n cyd-fynd â pholisi Cyflogaeth y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd; 

 Er mai Amlwch yw'r prif leoliad ar gyfer tai newydd yng Ngogledd Ynys Môn mae 
modd i aneddiadau eraill fel Cemaes a Llannerch-y-medd wneud cyfraniad sy’n cyd-
fynd â pholisi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd;  

 Gweithio gyda chymunedau i ymateb i newid ac i ddiogelu’r amgylchedd naturiol fel 
sydd wedi’i nodi yng Nghynllun Cyngor Ynys Môn; 

 Cydnabod bod Gogledd Orllewin Cymru, gan gynnwys Gogledd Ynys Môn, wedi 
dioddef oherwydd bod pobl ifanc wedi symud allan o’r ardal ond bod gan yr ardal 
hunaniaeth ddiwylliannol gref gyda chymunedau yn rhoi llawer o bwysigrwydd i’r 
dirwedd a’r morlin dramatig (Cynllun Gofodol Cymru); 

 Deall pwysigrwydd amgylchedd naturiol iach, yn ei rinwedd ei hun ac fel allwedd i 
ddenu twristiaeth fel y nodir yn y Cynllun Rheoli Cyrchfan.  Cydnabod hefyd 
pwysigrwydd twristiaeth i’r economi leol fel y nodir yng Nghynllun Rheoli Basn 
Afonydd Gorllewin Cymru; 

 Ystyried y goblygiadau a fydd yn deillio o Wylfa Newydd o ran y galw am 
wasanaethau a chyfleusterau fel sy’n ofynnol gan Nodiadau Cyngor Technegol a 
Pholisi Cynllunio Cymru; 

 Bod hi’n bosibl i brosiectau sy’n rhan o'r Rhaglen Ynys Ynni weddnewid economi 
Gogledd Ynys Môn yn ogystal ag Ynys Môn drwyddi draw. 
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3 Gwybodaeth Sylfaenol a Thueddiadau i’r Dyfodol 

3.1 Cyflwyniad 

3.1.1 Mae’r adran hon yn crynhoi’r nodweddion sylfaenol sydd eisoes yn bodoli yng 

Ngogledd Ynys Môn o dan nifer o benawdau pwnc ac mae’n nodi sut y gallai’r 

nodweddion sylfaenol hyn newid o bosibl yn y dyfodol, gan ystyried yr orsaf bŵer 

niwclear arfaethedig a elwir yn Wylfa Newydd.  Mae hyn yn ein helpu i ddeall yn well 

y cyfleoedd a’r heriau allweddol y bydd angen i Ganllawiau Cynllunio Atodol Wylfa 

Newydd roi sylw iddynt.  Mae’n defnyddio amrywiaeth o setiau data o ffynonellau sy’n 

cynnwys y cyfrifiad, Llywodraeth Cymru, y Cyngor Sir (gan gynnwys yr Asesiad o'r 

Farchnad Dai Leol 2016), a Chyfoeth Naturiol Cymru. 

3.2 Gwybodaeth Sylfaenol 

Demograffeg 

3.2.1 Mae Ffigur 3.1 yn dangos rhinweddau gwahanol y wardiau etholiadol hynny sy’n creu 

Gogledd Ynys Môn drwy blotio’r elfennau allweddol canlynol: 

 Dwysedd poblogaeth (pobl fesul hectar); 

 Maint aelwyd (faint o bobl fesul aelwyd); 

 % yn ddi-waith; 

 % yn economaidd anweithgar; 

 % yn bensiynwyr; 

 % o’r boblogaeth o dan 30 oed; ac 

 Incwm aelwyd blynyddol (£k). 
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Ffigur 3.1  Cymhariaeth o Nodweddion Economaidd-Gymdeithasol Allweddol 

 

3.2.2 Dyma’r prif ganfyddiadau ar gyfer Gogledd Ynys Môn mewn perthynas ag Ynys Môn a 

Chymru (ar sail yr uchod, a gwybodaeth ychwanegol sydd yn yr Asesiad o'r Farchnad 

Dai Leol 2016): 

 Mae'r wardiau gogleddol yn gymharol boblog ac yn tyfu.  Mae poblogaeth yr 
ardal ddwywaith yn fwy dwys nag Ynys Môn drwyddi draw (2.2 a 1 person/ 
hectar y naill a’r llall) ac mae maint aelwydydd yn fwy.  Roedd y boblogaeth wedi 
tyfu ar ddwywaith y gyfradd a welodd Ynys Môn drwyddi draw (17% a 8% y naill 
a'r llall) rhwng 2001 a 2011; 

 Mae’r boblogaeth yn gymharol oedrannus.  Mae hyn yn fwyaf amlwg yn yr ystod 
oed 45 i 74 sy’n cynrychioli 43.4% o’r boblogaeth o’i gymharu â 40.6% ar gyfer 
yr ynys.  Mae’r ddau yma yn uwch o lawer na’r lefel ar gyfer Cymru.  Pensiynwyr 
ydy traean o aelwydydd ardal yr astudiaeth; 

 Yn erbyn patrwm sy’n gwella’n gyffredinol, mae diweithdra wedi disgyn dim ond 
ychydig dros y ddwy flynedd diwethaf.  Mae hyn wedi golygu bod y wardiau 
gogleddol wedi symud o fod yn gymharol â chyfartaledd Cymru i ynys sydd â 
pherfformiad salach.  Mae'r cyfraddau nawr ychydig dros 3% sydd tua 1% oddi 
wrth y ffigur cenedlaethol; 

 Mae hunangyflogaeth yn fwy cyffredin o lawer.  Mae hyn yn cynrychioli 22% o'r 
rheini sy’n economaidd weithgar o’i gymharu â 18% ar gyfer Ynys Môn a 14% ar 

gyfer Cymru.  Mae mwy o weithwyr medrus (grwpiau galwedigaeth 4 a 5) ond 
diffyg cyfatebol o sgiliau rheoli (grwpiau 1 i 3); 
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 Mae cyrhaeddiad addysgol yn is nag ar yr ynys yn gyffredinol gyda chyfran 
ychydig yn uwch heb gymwysterau a chyfran is â chymwysterau Lefel 4 ac uwch; 

 Mae cynilion aelwydydd ac ecwiti perchen-feddiannwyr yn 4% ac yn 8% yn uwch 
na'r rheini ar gyfer yr ynys drwyddi draw, er bod incwm cyfartalog aelwydydd 
ychydig yn is sy’n adlewyrchu’r lefelau uwch o bobl sydd wedi ymddeol. 

Nodweddion Tai 

3.2.3 Mae Ffigurau 3.2 a 3.3 yn dangos bod y stoc yng Ngogledd Ynys Môn yn tueddu i fod 

yn fwy (3 ystafell wely a mwy) nag ar gyfer Ynys Môn a Chymru a bod cyfran uwch o 

lawer o stoc yn dai sengl a thai pâr.   

Ffigur 3.2 Maint Cymharol y Stoc Dai  
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Ffigur 3.3  Math Cymharol o Stoc Dai  

 

3.2.4 Mae cyfraniad perchen-feddiannaeth fel cyfran o’r rhaniad stoc dai ar draws y 

wardiau’n cael ei ddangos yn Ffigur 3.4.  Mae hyn yn dangos yn gyffredinol bod 

perchen-feddiannaeth yn fwy amlwg yng Ngogledd Ynys Môn nag ar draws yr Ynys ac 

yng Nghymru drwyddi draw. 

Ffigur 3.4  Cyfran Gymharol o Stoc Perchen-Feddiannwyr  
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3.2.5 Mae Ffigur 3.5 yn awgrymu mai un o ganlyniadau stoc dai uwch yn gwasanaethu 

aelwydydd hŷn ar gyfartaledd ydy bod lefel y tan-feddiannaeth o stoc yng Ngogledd 

Ynys Môn yn uwch nag ar draws yr ynys a’i fod yn uwch o lawer na'r lefel ledled 

Cymru.   

Ffigur 3.5  Cyfran Gymharol y Gwelyau Nad Ydynt yn cael eu Defnyddio 

 

3.2.6 Yn gryno, mae gan wardiau Gogledd Ynys Môn boblogaeth gynyddol ond oedrannus 

sy’n llai tebygol o weithio ac sy’n felly’n weddol anymatebol i batrymau ehangach 

mewn diweithdra.  Mae’r boblogaeth yn debyg o fyw mewn llety gweddol fawr, tai 

sengl neu dai pâr yn aml, sydd wedi’u tan-feddiannu’n gymharol.  Mae 

perchenfeddiannaeth yn fwy amlwg ac mae cartrefi yn fwy tebygol o fod yn berchen 

yn llwyr i’r perchnogion.  

3.2.7 Mae Ffigur 3.6 yn dangos rhinweddau gwahanol y wardiau yn ardal yr astudiaeth drwy 

blotio’r elfennau allweddol canlynol: 

 Daliadaeth (% perchen-feddiannaeth); 

 Math o dŷ (% tai sengl a thai pâr); 

 Maint y tŷ (% gyda 3 ystafell wely neu fwy);  

 Meddiannaeth (% o stoc sydd wedi’i than-feddiannu); ac 

 Oed (% y bobl sy’n 30 oed ac yn hŷn). 



Papur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn  

Tudalen 32  

 

Ffigur 3.6  Cymhariaeth o Nodweddion Stoc Dai Allweddol 

 

3.2.8 Ar sail yr wybodaeth a nodir uchod, mae modd llunio’r nodweddion cyffredinol 

canlynol. 

3.2.9 Mae hierarchaeth ofodol Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd y Cyngor yn cael ei 

hadlewyrchu’n dda ym mhroffiliau'r stoc dai gan adlewyrchu eu twf hanesyddol.  

Mae'r tri anheddiad uwch yn cynnwys cyfran uwch o dai teras gyda llai o ystafelloedd 

gwely mewn gwead trefol dwysach. 

3.2.10 Mae nodweddion Amlwch yn golygu mai dyma’r anheddiad mwyaf unigryw.  Ar wahân 

i fod y mwyaf yn ardal yr astudiaeth, mae ei datblygiad hanesyddol wedi arwain at dai 

teras llai sy’n fwy tebygol o gael eu rhentu nag mewn mannau eraill yng Ngogledd 

Ynys Môn.  Mae maint llai’r stoc hefyd yn golygu bod meddiannaeth yn gymharol 

uchel ond bod gorlenwi (3.5% o aelwydydd) yn cyfrannu’n sylweddol at berfformiad 

Gogledd Ynys Môn drwyddi draw (2.3%) sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd Ynys 

Môn (2.2%).  Mae gan yr ardal boblogaeth gweddol ifanc ond yn gymharol nid oes 

ganddynt gymaint o gymwysterau.  

3.2.11 Mae'r stoc dai yn Llanbadrig hefyd yn adlewyrchu twf hanesyddol ei phrif ganolfan sef 

pentref Cemaes.  Mae’r stoc dai yn cynnwys tai cymharol fach sydd â llai o 

ystafelloedd gwely na chyfartaledd Ynys Môn ac mae’r eiddo yn llai tebygol o fod â 

pherchen-feddiannwyr nag mewn ardaloedd gwledig.  Er gwaethaf y stoc gyfyngedig, 

mae tan-feddianaeth yn uchel sydd mae’n debyg yn adlewyrchu maint aelwydydd sy’n 

llai na'r cyfartaledd (2.08 person fesul aelwyd) wrth gymharu â'r cyfartaledd ar gyfer 

Gogledd Ynys Môn. 
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3.2.12 Mae’r stoc dai yn Llannerch-y-medd hefyd yn adlewyrchu ei datblygiad hanesyddol 

gyda rhai terasau mwy ond mae hefyd yn wahanol oherwydd lefel isel o berchen-

feddiannwyr a phoblogaeth mwyaf ifanc Gogledd Ynys Môn o bell ffordd.  Fodd 

bynnag, mae tan-feddiannaeth yn uchel wrth gymharu ag Amlwch ond caiff hyn ei 

wrthbwyso gan lefelau uchel o orlenwi sy’n adlewyrchu efallai fod dosbarthiad darniog 

i’r naill fater a'r llall. 

3.2.13 Mae’r gwahaniaeth rhwng yr ardaloedd gwledig sydd ar ôl ychydig yn llai er bod y 

nodweddion canlynol i’w gweld: 

 Mae Amlwch Wledig yn wahanol iawn i Borth Amlwch.  Mae’n cynnwys y gyfran 
uchaf o aneddiadau sengl a phâr (yn agos at 90%) a gyda’r cyfartaledd mwyaf o 
nifer o ystafelloedd gwely.  Roedd perchen-feddiannaeth, tan-feddiannaeth ac 
oed cyfartalog y boblogaeth i gyd uchaf, neu’n agos at yr uchaf, yng Ngogledd 
Ynys Môn.  Mae'r nodweddion cyffredinol hyn hefyd i’w gweld yn Llaneilian a 
Mechell ond i raddau llai. 

 Mae Llanfaethlu yn wahanol i’r aneddiadau hyn oherwydd mai ei stoc yw’r mwyaf 
yn ardal yr astudiaeth ac mae ganddo lefel isel cyfatebol o feddiannaeth.  Mae 
ganddo hefyd y gyfran uchaf o eiddo rhent yn yr ardal wledig.   

 Mae Moelfre yn wahanol i’r patrwm cyffredinol hwn ar gyfer yr ardal wledig.  

Mae'r prif anheddiad yn bentref arfordirol traddodiadol gydag ychydig o 
aneddiadau sengl gyda’r boblogaeth â'r cymwysterau gorau ac mwyaf oedrannus 
yn ardal yr astudiaeth (mae 42% yn 60 oed neu’n hŷn).  Mae ganddo stoc 
gymharol fawr a’r lefelau uchaf o berchen-feddiannaeth yn ardal yr astudiaeth – 

mae cyfran y stoc sy’n berchen yn llwyr i’r perchennog yn arbennig o uchel. 

Fforddiadwyedd 

3.2.15 Roedd Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 2016 wedi rhannu Ynys Môn yn dair ardal 

prisiau sef Menai, Caergybi a Gweddill Ynys Môn.  Roedd wardiau Gogledd Ynys Môn 

yn perthyn i gategori Gweddill Ynys Môn.  Mae Ffigur 3.8 yn dangos y bylchau rhwng 

incwm aelwydydd a phrisiau tai cyfartalog ar gyfer marchnad prisiau Gweddill Ynys 

Môn.  Mae’n dangos bod angen incwm aelwyd sydd dros £40,000 er mwyn prynu tŷ 

tair ystafell wely ac mae angen incwm cyfartalog o hyd at £30,000 i rentu eiddo un i 

bedair ystafell wely.  Mae Ffigur 3.1 yn dangos mai anaml mai incwm canolrif 

aelwydydd ar draws holl wardiau Gogledd Ynys Môn yn mynd dros £25,000 mae’r 

gallu i brynu eiddo dwy, tair neu bedair ystafell wely yn debyg o fod y tu hwnt i 

gyrraedd aelwydydd ac mae rhentu preifat wedi’i gyfyngu i eiddo llai pan fydd y rhain 

ar gael. 

3.2.16 Mae’r Cyngor Sir yn hybu cyflenwi llety fforddiadwy drwy bolisïau a mentrau cyllido.  

Serch hynny, yn ystod y cyfnod 2011-16 dim ond saith tŷ fforddiadwy a gwblhawyd 
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yng Ngogledd Ynys Môn5 gyda’r nifer uchaf (3) ym Moelfre 2013/14 ac Amlwch 

(2011/12).  

Ffigur 3.8 Incwm aelwyd sydd ei angen i gael tŷ ym marchnad prisiau Gweddill Ynys Môn, yn 

ôl nifer yr ystafelloedd gwely 

 
Ffynhonnell: Arolwg ar-lein o brisiau eiddo, Rhagfyr; StatsCymru, 2015 

Cartrefi Gwag 

3.2.17 Mae’r Cyngor Sir yn cofnodi nifer yr eiddo preswyl gwag ar Ynys Môn drwy'r 

wybodaeth a geir o ffurflenni'r Dreth Gyngor.  Yn 2016 roedd y cofnodion yn dangos 

bod 165 eiddo preswyl gwag yng Ngogledd Ynys Môn wedi’u rhannu ar draws y 

wardiau canlynol: 

Tabl 3.1 Dosbarthiad Eiddo Gwag yng Ngogledd Ynys Môn 2016 

Ward Nifer 

Porth Amlwch  26 

Amlwch Wledig 11 

Llanbadrig 28 

Llaneilian  26 

                                                      
5 Darparwyd yr wybodaeth gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd 
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Ward Nifer 

Llanfaethlu  32 

Mechell  22 

Moelfre  20 

 

3.2.18 Mae’n bosibl dod ag eiddo gwag yn ôl i gael eu defnyddio fel llety naill ai ar gyfer 

trigolion lleol neu ar gyfer gweithwyr adeiladu.  

Llety i Ymwelwyr 

3.2.19 Mae llety presennol i ymwelwyr yn cynnwys llety parhaol, fel gwestai a chartrefi 

symudol statig, yn ogystal â safleoedd carafanau a gwersylla dros dro.  Mae lle ar gyfer 

carafanau teithiol, statig a chartrefi modur yng Ngogledd Cymru yn wardiau 

Llanfaethlu a Moelfre ac mae lle i 266 o garafanau teithiol yn Llanfaethlu a 373 ym 

Moelfre. Nid oes llawer iawn o lety ychwanegol o’r math yma mewn mannau eraill 

yng Ngogledd Ynys Môn (20 lle gyda’i gilydd).  Mae lle i oddeutu 710 o garafanau 

statig, nid oes yr un ohonynt wedi cael eu trwyddedu i gael eu meddiannu am 

flwyddyn lawn. 

Yr Iaith Gymraeg 

3.2.20 Mae gan Ogledd Ynys Môn gyfran uchel o siaradwyr Cymraeg ac mae hyn yn arbennig 

o wir yn yr ardaloedd gorllewinol a chanolog (gweler Ffigur 3.9).  Mae defnyddio’r 

Gymraeg ychydig yn llai amlwg i’r dwyrain gydag Amlwch Wledig a Moelfre â chanran 

is na'r cyfartaledd ar gyfer yr Ynys drwyddi draw. 
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Ffigur 3.9  Canran y Siaradwyr Cymraeg, Ynys Môn 

 

Seilwaith Cymunedol 

3.2.21 Mae Ffigur 3.10 yn dangos presenoldeb ac argaeledd seilwaith cymunedol yng 

Ngogledd Ynys Môn wrth gymharu â dosbarthiadau anheddiad y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd.  Mae hwn yn dangos: 

 Bod gan Ganolfan Gwasanaethau Trefol Amlwch yr ystod lawnaf o wasanaethau 
yng Ngogledd Ynys Môn a bod y dref yn cynrychioli'r lleoliad mwyaf cynaliadwy 
ar gyfer datblygiad yn y dyfodol;   

 Mae Canolfan Gwasanaethau Lleol Cemaes hefyd yn cynnwys amrywiaeth dda o 
siopau lleol, ysgol gynradd, dwy feddygfa a fferyllfa;   

 Mae Pentref Gwasanaethau Llannerch-y-Medd hefyd yn cynnwys siop leol, ysgol 
gynradd a meddygfa cangen; ac  

 Mewn mannau eraill ar draws yr ardaloedd gwledig, mae gwasanaethau wedi’u 
cyfyngu i rwydwaith ar wasgar o ysgolion cynradd a siop leol fach o bryd i’w 
gilydd sy’n darparu gwasanaethau swyddfa bost.  

3.2.22 Nid oes dim archfarchnadoedd mawr yng Ngogledd Ynys Môn a’r agosaf ydy 

archfarchnadoedd Asda a Morrisons yng Nghaergybi.  Mae yna Co-Op yn Amlwch a 

hefyd Tesco Express ym Menllech.  
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Ffigur 3.10  Seilwaith Cymunedol yng Ngogledd Ynys Môn 

 

Ysgolion a Gofal Iechyd 

3.2.23 Mae un ysgol uwchradd a naw ysgol gynradd yng ngogledd yr Ynys yn dilyn y 

ddarpariaeth newydd yn Llanfaethlu (gweler Ffigur 3.10 uchod).  Mae 34 lle 

meithrinfa.  Er bod disgwyl i rai ysgolion cynradd (Amlwch a Chemaes) fynd dros eu 

capasiti presennol, mae disgwyl i ysgol uwchradd St Thomas Jones fod hyd at 50% o 

dan gapasiti erbyn 2021. 
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3.2.24 Mae gwasanaethau meddygol yn cael eu darparu’n bennaf gan dair meddygfa (un yng 

Nghemaes, Llannerch-y-medd ac Amlwch), un prif feddygfa (Amlwch) a dwy feddygfa 

cangen yng nghymunedau Gogledd Ynys Môn. 

Tabl 3.2 Dosbarthiad Darpariaeth Gofal Iechyd yng Ngogledd Ynys Môn 

Math Gogledd 

Meddygfeydd 3 

Prif Feddygfeydd 1 

Meddygfeydd Cangen 2 

Practisau Deintyddol  2 

Fferyllfeydd 2 

Optegwyr 1 

 

3.2.25 Mae’r gwasanaethau meddyg teulu sy’n cael eu darparu gan Ganolfan Feddygol 

Glanrafon yn Amlwch hefyd yn agos at gapasiti meincnod ac mae hyn hefyd yn 

berthnasol i’r feddygfa gangen yng Nghemaes.   

Asedau a Chyfleusterau Cymunedol 

3.2.26 Mae 3 llyfrgell yn Amlwch, Molefre a Chemaes.  Nid oes dim gorsafoedd heddlu na 

gorsafoedd tân wrth gefn ac mae’r agosaf ym Menllech a Chaergybi.  Nid oes dim 

canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi yng ngogledd yr Ynys ond mae ‘safleoedd dod 

â gwastraff’ yn Amlwch, Llanfechell, Cemaes a Moelfre. 

Telegyfathrebu 

3.2.27 Mae cyflymder band eang ar draws yr ynys yn amrywiol ond yn gyffredinol mae'r 

cyflymder yn arafach yng ngogledd a gorllewin yr Ynys fel sy’n cael ei ddangos yn 

Ffigur 3.116. 

                                                      
6 Cyrchwyd o ‘thinkbroadband.com’. 
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Ffigur 3.11  Cymhariaeth o Gyflymder Band Eang Cyfartalog 

 

Trafnidiaeth 

3.2.28 Mae llwybr yr A5/A5025 o Gaergybi i Wylfa Newydd yn ffordd ar gyfer llwythi trwm 

cynghorol Dosbarth D Llywodraeth Cymru.  Mae’r holl briffyrdd eraill yng ngogledd 

yr Ynys yn ffyrdd sirol sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan Gyngor Sir Ynys Môn fel yr 

awdurdod priffyrdd lleol. Mae’r A5025 yn dilyn yr arfordir gogleddol i gysylltu 

Porthaethwy a’r Fali.  Mae’n ffordd gerbydau sengl ac mae ei hansawdd yn amrywio ac 

mae hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd yn cynnig cyfres o welliannau a newidiadau 

rhwng y Fali a safle'r orsaf bŵer arfaethedig.  I’r dwyrain o safle'r orsaf bŵer, mae’r 

awdurdod priffyrdd wedi nodi pedwar prif glwstwr o ddamweiniau, mae dau o’r 

rheini’n ymwneud â’r adrannau o droadau ar y llwybr lle mae cyflymder a cholli 

rheolaeth wedi bod yn ffactorau mawr yn y damweiniau.  Mae lleoliadau eraill yn 

cynnwys Betws lle mae patrwm o ddamweiniau a troadau siâp U ac mae’n anodd 

gweld ymlaen a throadau Burwen lle mae cyflymder a’r gallu i weld unwaith eto yn 

brif ffactorau sy’n achosi damweiniau. 

Gwasanaethau Bysiau a Choetsis 

3.2.29 Mae gan yr ynys rwydwaith o wasanaethau bysiau lleol. Mae rhai llwybrau’n cael eu 

gweithredu’n fasnachol ac mae eraill yn gweithredu o dan gontract i Gyngor Sir Ynys 

Môn. Mae'r Llwybr 61 sy'n rhedeg rhwng Amlwch a Chaergybi drwy Gemaes yn 
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pasio’n agos iawn at safle Wylfa Newydd.  Mae’r gwasanaeth hwn yn rhedeg bob tua 2 

awr ac nid oes gwasanaeth gyda’r nos nac ar y Sul. Mae Gwasanaeth 62 yn gweithredu 

o Amlwch i Fangor bob 30 munud yn ystod dyddiau’r wythnos gyda gwasanaeth 

gyda’r nos yn llai aml, a gwasanaeth bob 2 awr ar y Sul.  Mae pedwar o’r 

gwasanaethau yn ystod yr wythnos yn ymestyn o Amlwch i Gemaes. Mae ffigurau 

Cyfrifiad 2011 yn dangos bod 3% o bobl gyflogedig rhwng 16 a 74 oed yn Ynys Môn i 

gyd (ac eithrio unigolion sy’n gweithio’n bennaf o gartref) yn teithio gyda bws.  

3.2.30 Nid oes gwasanaeth rheilffordd yng Ngogledd Ynys Môn ac mae’r orsaf reilffordd 

agosaf yn y Fali. 

Yr Amgylchedd Naturiol 

3.2.31 Mae gan Ogledd Ynys Môn amgylchedd naturiol gwych ac amrywiol ar draws ei 

hamgylcheddau daearol, morol ac arfordirol, ac adlewyrchir pwysigrwydd hyn gan 

nifer o safleoedd sydd wedi’u dynodi’n rhyngwladol ac yn genedlaethol. 

Safleoedd Dynodedig Ewropeaidd 

3.2.32 Caiff safleoedd o bwysigrwydd Ewropeaidd eu dynodi er mwyn gwarchod 

cynefinoedd naturiol a rhywogaethau bywyd gwyllt sy’n brin, mewn perygl neu’n 

agored i niwed yn y Gymuned Ewropeaidd.  Yn y DU, mae’r rhain yn rhan o 

rwydwaith ‘Natura 2000’ o safleoedd sydd wedi’u gwarchod o dan Gyfarwyddeb 

Cynefinoedd y CE (1992).  Mae Ffigur 3.12 yn dangos dosbarthiad y safleoedd 

Ewropeaidd ar draws Gogledd Ynys Môn sy’n cynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig 

Bae Cemlyn ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac 

Ynysoedd y Moelrhoniaid a Bae Lerpwl.  Mae prif safle’r Wylfa Newydd arfaethedig 

wedi’i leoli wrth ymyl dau o safleoedd â dynodiadau Ewropeaidd; Ardal Cadwraeth 

Arbennig Bae Cemlyn ac Ardal Gwarchodaeth Arbennig Ynys Feurig, Ynysoedd y 

Moelrhoniaid a Bae Cemlyn.  Mae’r AGA yn cynnwys tair ardal ar wahân sydd o 

bwysigrwydd i bedair rhywogaeth o fôr-wenoliaid sy’n bridio.  Mae’r tair ardal yn cael 

eu trin fel safle unigol o ganlyniad i symudiad rheolaidd yr adar rhwng cydrannau’r 

safle. 
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Ffigur 3.12 Safleoedd â Dynodiadau Ewropeaidd 

 

Safleoedd â Dynodiad Cenedlaethol 

3.2.33    Mae Gogledd Ynys Môn yn cynnwys 19 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac 

mae rhai yn ymestyn dros ardaloedd gwahanol o dir.  Mae’r rhain yn cael eu dangos 

yn Ffigur 3.13.   

3.2.6 Mae SoDdGA Tre’r Gof, cynefin gwlyptir cors gyfoethog sy’n agored i newidiadau 

mewn ansawdd neu faint dŵr, wedi’i leoli o fewn ffin safle Wylfa Newydd.  Mae 

Llywodraeth Cymru wedi gosod targed y bydd 95 y cant o Ardaloedd o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig mewn cyflwr ffafriol erbyn 2015 ac erbyn 2026 y bydd pob safle 

statudol mewn cyflwr ffafriol (mae’r data diweddaraf yn dangos ar Ynys Môn bod 

1,412 ha o unedau rheoli Ardaloedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn galw am 

gamau gweithredu o dan reolaeth cadwraeth priodol, hy 18% o gyfanswm arwyneb yr 

unedau rheolaeth Ardaloedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Ynys Môn)7  mae 

cyfeiriad penodol at Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof mewn 

canllawiau sy’n benodol i’r safle yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol EN-6 Cyfrol 2.  

                                                      
7  Neges e-bost gan Gyfoeth Naturiol Cymru dyddiedig 13 Hydref 2017. 



Papur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn  

Tudalen 42  

 

Ffigur 3.13 Safleoedd â Dynodiad Cenedlaethol 

 

Coetiroedd Hynafol 

3.2.35 Mae arwynebedd coetiroedd ar Ynys Môn yn isel iawn o’i gymharu â rhannau eraill o 

Gymru neu Ewrop ar 3.5% o’r arwynebedd tir o’i gymharu â chyfartaledd o 13% i 

Gymru a 33% i’r Undeb Ewropeaidd. Yng Ngogledd Ynys Môn, (Ffigur 3.14) mae’n 

ymddangos fod gorchudd coetir hyd yn oed yn llai amlwg. 
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Ffigur 3.14 Coetiroedd Hynafol 

 

Safleoedd Gwarchodedig Anstatudol a Bioamrywiaeth Arall 

3.2.36 Nid oes dim Gwarchodfeydd Natur Lleol dynodedig na Gwarchodfeydd Natur 

Cenedlaethol yng Ngogledd Ynys Môn.  Mae nifer o Safleoedd Bywyd Gwyllt 

anstatudol sy’n cynnwys Trwyn Wylfa a chlystyrau i’r de o Drwyn Carmel, llawer o'r 

morlin gogleddol a Mynydd Parys.   

Tirweddau Dynodedig 

3.2.37 Mae bron y cyfan o arfordir Gogledd Ynys Môn wedi’i ddynodi fel Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol (AHNE) (Ffigur 3.15) oherwydd yr amrywiaeth o dirweddau 

arfordirol gwych. Mae'r dynodiad o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn 

gorgyffwrdd ag adrannau o’r Arfordir Treftadaeth sydd wedi’i ddiffinio.  Yn wahanol i 

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol nid oes gan Arfordiroedd Treftadaeth 

unrhyw warchodaeth gyfreithiol, ond mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio ystyried y 

dynodiad wrth benderfynu ar ddatblygiadau. 

3.2.38 Mae Arfordir Treftadaeth Gogledd Ynys Môn yn rhedeg am 18 milltir ar hyd glan 

ogleddol Ynys Môn o Borth Swtan yn y gorllewin i Fae Dulas yn y dwyrain.  
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Ffigur 3.15 Dynodiadau Tirwedd Cenedlaethol 

 

3.2.39 Mae un ardal o Ogledd Ynys Môn wedi cael ei dynodi yn Dirwedd o Ddiddordeb 

Hanesyddol Eithriadol; Amlwch a Mynydd Parys (HLW (Gw) 1) ac mae’n cynnwys 

mwyngloddiau copr brig mawr o’r deunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg 

a thomenni gwastraff a oedd wedi cael eu cloddio â llaw yn bennaf.  Mae yma hefyd 

gomplecs helaeth o nodweddion a strwythurau prosesu, gweithfeydd cynharach yn 

dyddio o’r cyfnod cyn-hanes ac efallai o’r cyfnodau Rhufeinig a chanoloesol. 

3.2.40 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a fabwysiadwyd yn dynodi rhannau o Ogledd 

Ynys Môn fel Ardaloedd Tirwedd Arbennig (gweler Ffigur 3.16).  Dynodiadau 

awdurdod lleol yw’r rhain. 
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Ffigur 3.16 Ardaloedd Tirwedd Arbennig Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 

3.2.41 Mae rhannau o AHNE Ynys Môn yn gorwedd o fewn prif safle Wylfa Newydd, ac mae 

arfordir Treftadaeth Gogledd Ynys Môn yn agos iawn.  Yn ogystal, mae’r safle wedi’i 

leoli o fewn Ardal Cymeriad Tirwedd (ACT) 4: Arfordir y Gogledd Orllewin.  Mae 

Diweddariad Strategaeth Tirwedd Ynys Môn (2011) yn nodi sawl mater allweddol ar 

gyfer yr ACT sy’n cael eu crynhoi ym Mlwch 3.1. 

Blwch 3.1 Ardal Cymeriad Tirwedd 4: Materion Allweddol 



Papur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn  

Tudalen 46  

 

Blwch 3.1 Ardal Cymeriad Tirwedd 4: Materion Allweddol 

Tirweddau Arfordirol  

Mae’r ardal yn cynnwys cadwyn o glogwyni a chilfachau. Dylai unrhyw gynigion datblygu 
neu reoli ystyried:  

 Unrhyw effeithiau uniongyrchol neu anuniongyrchol ar amrediad y mathau o 
gynefinoedd;  

 O wybod bod cydberthynas gyda’r AHNE, rhaid i unrhyw gynigion ystyried yr 
effaith ar ganfyddiadau pobl o gymeriad a rhinwedd yr arfordir;  

 Gweithio’n agos gyda thirfeddianwyr allweddol, fel yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol; a  

 Rhoi sylw i Gynllun Rheoli’r AHNE.  

Rheoli Cynefinoedd  

Dylai cynigion datblygu a rheoli geisio: 

 Cynnal cynefinoedd o ansawdd uchel a nodweddiadol – ymylon yr arfordir, 
mignenni, ffeniau; a  

 Datblygu a gwella'r cynefin sy’n bodoli a chysylltu gyda thargedau’r Cynllun 
Bioamrywiaeth lleol.  

Anheddiad  

Er mai ond ychydig o aneddiadau sy’n gorwedd o fewn yr ACT, mae’n bwysig y dylai 
unrhyw gynigion datblygu:  

 Bod o ffurf a chymeriad sy’n adlewyrchu pob anheddiad;  

 Cael eu hystyried o fewn termau effeithiau cronnus ar y dirwedd ehangach;  

 Integreiddio’r datblygiad drwy ddefnyddio ffurf y tir, patrymau llystyfiant ayyb;  

 Peidio â gosod atebion safonol; a  

 Rhoi sylw i CCA Ardal Cadwraeth Bae Cemaes. 

Dŵr 

3.2.42 O’r saith traeth yn Ynys Môn a enillodd statws y Faner Las, mae un ohonynt yng 

Ngogledd Ynys Môn sef Porth Swtan.  Mae Porth Eilian ger Llaneilian yn un o bum 

traeth ar yr Ynys a enillodd y Wobr Glan Môr am ansawdd da ei ddŵr a’i gyfleusterau.  

Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cofnodi bod dŵr ymdrochi Cemaes o ansawdd 

gwael yn 2016. Caiff llygredd tymor byr ei greu pan fydd glawiad trwm yn golchi 

llygredd i’r môr o dda byw, carthion a draeniau trefol drwy afonydd a nentydd.  
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Roedd tri rhybudd o berygl o lifogydd yn ystod tymor dŵr ymdrochi 2016 yn y traeth 

hwn8.  Mae mesurau, gan gynnwys adeiladu pont da byw newydd, ar droed i leihau’r 

posibilrwydd o ddigwyddiadau llifogydd yn y dyfodol. 

3.2.43 Mae saith afon wedi’i dosbarthu yng Ngogledd Ynys Môn.  Mae Cyfoeth Naturiol 

Cymru wedi rhoi dosbarthiad ansawdd dŵr cyffredinol canolog i bedwar a da i dair.  

Mae’r afonydd canolig yn cynnwys Afon Wygyr sy’n gollwng i Fae Cemaes (gweler 

uchod) a Goch Amlwch. 

3.2.44 Yn Amlwch mae’r system garthffosiaeth yn gweithio’n dda yn gyffredinol ac nid oes 

disgwyl unrhyw broblemau mawr mewn perthynas â Gwaith Trin Dŵr Gwastraff 

Amlwch o ran delio â'r cynigion ar gyfer y twf mewn tai a nodir yn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd.  Fodd bynnag, cofnodwyd digwyddiadau ynysig o lifogydd yn 

y rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. 

3.2.45 Cofnodir bod gan ddŵr daear ar draws yr ynys i gyd statws gwael. 

Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Adeiladau Rhestredig a Henebion Rhestredig 

3.2.46 Mae adeiladau rhestredig a henebion rhestredig ym mhob un o wyth ward ‘Gogledd 

Ynys Môn’.  Mae adeiladau rhestredig Gradd I yn cynrychioli’r 2.5% uchaf o’r holl 

adeiladau sydd wedi’u rhestru yng Nghymru a Lloegr ac mae’r adeiladau hynny o 

ddiddordeb eithriadol.  Mae Gradd II* yn cynrychioli 5.8% o'r holl adeiladau sydd 

wedi’u rhestru gyda 91.7% o'r adeiladau yn rhai Gradd II.  Mae Tabl 3.2 yn rhoi nifer a 

gradd yr adeiladau fesul ward, ynghyd â nifer yr henebion rhestredig.  Mae hi’n amlwg 

o’r cyfansymiau fod gan Ogledd Ynys Môn fwy o adeiladau Gradd II* (11%) na’r 

cyfartaledd cenedlaethol.  

Tabl 3.3 Nifer a Gradd yr adeiladau rhestredig a’r henebion rhestredig yng Ngogledd 

Ynys Môn 

Ward Gradd I Gradd II*  Gradd II Heneb 

Restredig 

Porth Amlwch 0 1 21 0 

Moelfre 0 1 11 14 

Llannerch-y-medd 0 5 23 6 

Mechell 1 7 42 7 

                                                      
8 http://environment.data.gov.uk/wales/bathing-waters/profiles/profile.html?site=ukl1100-40050 
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Ward Gradd I Gradd II*  Gradd II Heneb 

Restredig 

Llaneilian 1 6 37 5 

Llanbadrig 0 1 2 2 

Amlwch Wledig 0 2 5 4 

Llanfaethlu 0 3 65 3 

Cyfanswm 2 26 206 41 

Parciau a Gerddi Hanesyddol 

    3.2.47   Mae'r Gofrestr o Barciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru 

yn ddynodiad statudol.  Mae Gerddi Cestyll mewn dyffryn bychan sy’n rhedeg tua’r 

gogledd i gyfeiriad y môr ar hyd arfordir gogleddol Ynys Môn, i’r gorllewin o Bentir 

Wylfa.  Sefydlwyd yr ardd ar ddechrau’r ugeinfed ganrif gan yr Anrhydeddus Violet 

Vivian a arferai â defnyddio’r tir fel tŷ haf cyn mynd yno i fyw’n barhaol.  Nid yw’r tŷ 

yno mwyach, ond prynwyd yr eiddo ym 1983 gan y Bwrdd Cynhyrchu Trydan 

Canolog fel yr oedd bryd hynny, ac mae’r ardd yn cael ei chynnal fel rhan o dir yr 

Orsaf Niwclear bresennol yn Wylfa.  

Ardaloedd Cadwraeth 

3.2.48 Mae 4 o Ardaloedd Cadwraeth yng Ngogledd Ynys Môn, y rhan fwyaf ohonynt yn 

aneddiadau neu'n borthladdoedd hanesyddol.  Y rhain yw: 

 Amlwch; 

 Porth Amlwch; 

 Cemaes; a 

 Llanfechell. 

3.3 Tueddiadau i’r Dyfodol 

3.3.1 Mae tueddiadau yn y dyfodol mewn perthynas â Gogledd Ynys Môn wedi’u crynhoi 

isod: 

 Ar ôl codi hyd at 2020, mae’r boblogaeth yn debyg o ddisgyn yn unol â 
phatrymau i’r dyfodol ar gyfer Ynys Môn heb fuddsoddiad economaidd 
sylweddol a allai gynnwys Wylfa Newydd; 
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 Mae'r boblogaeth yn debygol o barhau i fynd yn hŷn oni bai fod nifer fawr o 
weithwyr adeiladu sy’n ymwneud â Wylfa Newydd yn ymgartrefu yng Ngogledd 
Ynys Môn yn barhaol; 

 Mae diweithdra yn debyg o barhau i fod yn isel; 

 Mae patrwm y wardiau hynny sydd â’r cyfraddau uchaf o berchen-feddianwyr 
sydd hefyd â'r lefelau uchaf o dan-feddiannaeth yn debyg o barhau gyda 
chymhellion i berchnogion ymateb i ofynion posibl o ran llety; 

 Gallai nifer y cartrefi gwag ostwng mewn ymateb i lefelau uwch o alw am lety yn 

enwedig os caiff cymorth ariannol ei ddarparu; 

 Gall canran y Gymraeg sy’n cael ei siarad barhau i ddisgyn, yn enwedig os na 
chaiff gweithwyr Wylfa Newydd addysg am ddiwylliant a hanes y cymunedau a 
fydd yn eu cynnal; 

 Gyda gostyngiadau wedi’u rhagweld mewn ffigurau poblogaeth tymor canolig a 
thymor hir, mae’n debyg y bydd hyfywedd gwasanaethau a chyfleusterau yn 
disgyn; 

 Mae’n debyg y bydd pwysau ar safleoedd yr ardaloedd sydd o bwysigrwydd 
ecolegol, tirwedd a threftadaeth yn debyg o godi gan arwain at ddiraddio heb 

warchodaeth a buddsoddiad priodol; 

 Gall cyfraddau uwch o ddatblygu yn unol â thybiaethau’r Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd a chyflwyno safleoedd a ddynodwyd yn y Cynllun ar gyfer eu datblygu 
helpu i fynd i’r afael â rhai o’r patrymau a allai fod yn negyddol yn y dyfodol. 

3.4 Materion allweddol ar gyfer CCA Wylfa Newydd 

3.4.1 Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r dadansoddiad sylfaenol a’r dystiolaeth sylfaenol, mae 

nifer o faterion allweddol sy’n berthnasol i Ogledd Ynys Môn wedi cael eu nodi y 

bydd angen eu hystyried wrth ddiwygio CCA Wylfa Newydd.  Mae’r materion hyn yn 

cael eu crynhoi ym Mlwch 3.2 isod. 

Blwch 3.2 Materion allweddol ar gyfer CCA Wylfa Newydd: Gogledd Ynys Môn 
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Blwch 3.2 Materion allweddol ar gyfer CCA Wylfa Newydd: Gogledd Ynys Môn 

 Yr angen i gydnabod diffyg llety addas, y gyfran uchel o berchen-feddiannwyr a 
phrinder llawer o lety rhent, llai. 

 Problemau cyfredol o ran fforddiadwyedd a sut gallai’r rhain gael eu gwaethygu; 

 Pwysigrwydd yr ardal fel cyrchfan i dwristiaid a'r mesurau a gymerir i gadw’r hyn 
sydd gan yr ardal i’w gynnig i dwristiaid; 

 Lefel gymharol isel y ddarpariaeth gwasanaethau, gostyngiad pellach tebygol a’r 

pwysau y gellir eu hwynebu o ganlyniad i lawer iawn i weithwyr adeiladu yn dod i 
fyw yn yr ardal; 

 Y cyfleoedd ar gyfer mewnfuddsoddi, naill ai'r safleoedd tai neu gyflogaeth a 
ddynodwyd yn Amlwch a Chemaes; 

 Diffyg cyflymder band eang digonol mewn ardaloedd penodol o Ogledd Ynys Môn, 
y pwysigrwydd tebygol y bydd gweithwyr adeiladu Wylfa Newydd yn ei roi ar hyn 
a’r cyfleoedd i wella’r cysylltedd ar gyfer pob cymuned leol; 

 Lefel bresennol y ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus a’r angen i sicrhau bod 
hynny’n ddigonol er mwyn ymateb i anghenion gweithwyr adeiladu a gyflogir yn 

uniongyrchol yn y prif safle ond hefyd y gweithwyr yn y gymuned leol a allai fod 
eisiau cyrraedd y safleoedd cysylltiedig a pherthnasol; 

 Diogelu tirwedd Gogledd Ynys Môn a’r golygfeydd, yn enwedig morweddau a 
thirweddau pwysig a dynodedig, yn enwedig yr Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol;  

 Diogelu’r amgylchedd hanesyddol a chyfleoedd ar gyfer defnyddio adeiladau 
hanesyddol mewn ffordd sympathetig; 

 Ansawdd gwael rhai o’r cyrff dŵr yn enwedig yng Nghemaes ac o amgylch y pentref 
hwnnw; 

 Ystyried effeithiau cronnus sy’n codi o brosiect Wylfa Newydd ar gymunedau 
Gogledd Ynys Môn wedi’u cyfuno gyda chynigion, cynlluniau a rhaglenni eraill. 

 



Papur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn  

Tudalen 51  

 

4 Heriau a Chyfleoedd 

4.1 Cyflwyniad 

4.1.1 Yn seiliedig ar yr arolwg o’r cynlluniau a’r rhaglenni a gyflwynwyd yn Adran 2 a’r 

dadansoddiad o’r tueddiadau sylfaenol ac i’r dyfodol yn Adran 3, mae’r adran hon yn 

cyfuno’r cryfderau, y gwendidau, y cyfleoedd a’r bygythiadau allweddol sy’n gysylltiedig 

â Gogledd Ynys Môn sydd i’w hymdrin wrth ddiwygio CCA Wylfa Newydd.  Lle bo’n 

briodol, mae hefyd yn rhoi arweiniad ynglŷn â sut gallai’r CCA ymateb i’r materion 

sy’n cael eu nodi er mwyn helpu i lywio’r gwaith o baratoi’r ddogfen. 

4.2 Dadansoddiad o’r Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau 
(SWOT) 

4.2.1 Mae Tabl 4.1 yn cyflwyno dadansoddiad o’r cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a 

bygythiadau sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd yn ystod y cyfnod adeiladu a 

gweithredu o ran Gogledd Ynys Môn ac yng nghyd-destun CCA Wylfa Newydd. 

Tabl 4.1 Dadansoddi’r Cryfderau, y Gwendidau, y Cyfleoedd a’r Bygythiadau 

Cryfderau Gwendidau 

 Tirweddau o bwysigrwydd 
rhyngwladol a chenedlaethol, arfordir 
treftadaeth, geoamrywiaeth a 
safleoedd cadwraeth natur; 

 Cynnig cryf i dwristiaid wedi’i gefnogi 
gan amrywiaeth o gyfleusterau ac 
amgylchedd naturiol eithriadol; 

 Cyfran o’r safleoedd dynodedig mewn 
cyflwr anffafriol; 

 Poblogaeth sy’n mynd yn hŷn a fydd yn 
dibynnu mwy a mwy ar wasanaethau 
cyhoeddus; 

 Poblogaeth ar wasgar (mae gan 
Amlwch, yr anheddiad mwyaf, 
boblogaeth o 3,789) sy’n golygu ei 
bod hi’n anodd cynnal gwasanaethau a 
chyfleusterau; 

 Synnwyr cryf o gymuned a lle wedi’i 
gysylltu â’r amgylchedd naturiol; 

 Mae cyfran uchel o’r cymunedau’n 
defnyddio’r Gymraeg fel iaith gyntaf; 

 Poblogaeth sy’n tyfu wrth gymharu â 
chymunedau eraill Ynys Môn; 

 Mae’r ardal yn bell yn gymharol oddi 
wrth y prif rwydweithiau trafnidiaeth 
gan gynnwys yr A55 a’r rheilffordd; 

 Lefelau uchel o dan-feddiannaeth wrth 
gymharu â chyfartaledd Cymru yn 
enwedig y tu allan i Amlwch. 

 Lefelau is o gyrhaeddiad addysgol; 
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Cryfderau Gwendidau 

 Lefel gynhwysfawr o wasanaethau a 
chyfleusterau yn Amlwch sef prif 
anheddiad yr ardal; a 

 Presenoldeb aneddiadau hanesyddol 
mewn amgylchedd hanesyddol 
cyfoethog. 

 Diffyg gwasanaethau a chyfleusterau 
uwch sy’n golygu ei bod yn rhaid 
teithio i Gaergybi neu i Langefni; 

 Cyflymder band eang gwael wrth 
gymharu â rhannau eraill o'r ynys; 

 Diffyg safleoedd ailgylchu i gefnogi 
lleihau gwastraff aelwydydd; 

 Ansawdd gwael dŵr wyneb a 
thraethau yng Nghemaes; a 

  Dirywiad neu welliannau araf mewn 
poblogaethau o rywogaethau 
gwarchodedig a bioamrywiaeth leol; 

Cyfleoedd Bygythiadau 

 Gwella amgylchedd naturiol Gogledd 
Ynys Môn drwy fesurau rhagweithiol; 

 Tai fforddiadwy ychwanegol; 

 Buddsoddi mewn rhaglenni i wella 

iechyd a hyfywedd safleoedd a 
rhywogaethau ecolegol; 

 Effeithiau posibl ar y forwedd, 
cymeriad y dirwedd a thirweddau a 
warchodir Gogledd Ynys Môn; 

 Effeithiau posibl ar safleoedd 
dynodedig a rhywogaethau a 

warchodir yn enwedig y rheini yn 
safle Wylfa Newydd ac o amgylch y 
safle hwnnw; 

 Gwella darpariaeth trafnidiaeth 
gyhoeddus i Wylfa Newydd ac i’r ynys 
yn ehangach; 

 Bygythiadau i’r Gymraeg oherwydd 
nifer cynyddol o drigolion nad ydynt 
yn siarad Cymraeg; 

 Manteisio ar y safleoedd sydd ar gael i 
ddatblygu er mwyn cyflawni 
mewnfuddsoddiad a thwf 
economaidd; 

 Hybu defnyddio eiddo gwag neu 

eiddo heb fod yn llawn (preswyl a 
masnachol) fel ffordd o ddarparu llety 
i weithwyr a darparu incwm 
ychwanegol i drigolion lleol; 

 Cynnydd mewn traffig ar hyd yr 
A5025 a system trafnidiaeth 
gyhoeddus sydd dan bwysau; 

 Cymunedau lleol yn cael eu prisio 
allan o lety rhent a pherchen-

feddiannu; 

 Nid ydy addysg yn ymateb yn 
ddigonol er mwyn galluogi’r gweithlu 
presennol na gweithlu’r dyfodol i 
fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth, yn 
enwedig diffyg sgiliau rheoli; 

 Hybu buddsoddiad mewn cyfleusterau 
iechyd, chwaraeon a chymunedol 
presennol er budd cymunedau 
presennol a gweithwyr; 

 Pwysau cronnus ar adnoddau 

amgylcheddol;  



Papur Pwnc 11: Gogledd Ynys Môn  

Tudalen 53  

 

 

Cyfleoedd Bygythiadau 

 Hybu twristiaeth drwy amrywiaeth o 
welliannau amgylcheddol, marchnata 
ychwanegol a buddsoddiad; a 

 Cefnogi a hyrwyddo'r Gymraeg mewn 
cymunedau presennol ac ymysg y 
rheini sy’n symud i’r ardal i weithio. 

 Pwysau ar wasanaethau a 
chyfleusterau cyhoeddus presennol 
oherwydd poblogaeth sy’n heneiddio 
a chynnydd mewn trigolion newydd; a 

 Colli llety presennol i dwristiaid i 
weithwyr a fydd yn gysylltiedig â 
Wylfa Newydd gan arwain at gynnig 
llai i dwristiaid a gostyngiad yn nifer yr 

ymwelwyr. 

4.3 Crynodeb o’r Prif Faterion i’w trafod yn y Canllawiau Cynllunio 
Atodol 

4.3.1 Mae materion allweddol ar gyfer Gogledd Ynys Môn yn gysylltiedig â: 

 Poblogaeth gan gynnwys cymuned a'r iaith Gymraeg; 

 Yr economi; 

 Gwasanaethau a chyfleusterau; ac  

 Yr amgylchedd naturiol a hanesyddol. 

4.3.2 Ar gyfer pob un, mae adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd yn rhoi cyfle i wella 

amodau presennol os caiff hynny ei wneud mewn ffordd sy’n cael ei chynllunio ac sy’n 

cael adnoddau addas.  Fodd bynnag, heb gynllunio gofalus a heb adnoddau mae’n 

bosibl i amodau cymunedau ac amgylchedd Gogledd Ynys Môn waethygu wrth 

ystyried graddfa a maint y datblygiad sy’n cael ei gynnig.  

4.4 Sut Dylai CCA Wylfa Newydd ymateb? 

4.4.1 Bydd angen i CCA Wylfa Newydd ystyried posibilrwydd effeithiau ar Ogledd Ynys 

Môn mewn ffordd gyfannol.  Gallai nifer o'r newidiadau a fydd yn digwydd oherwydd 

y datblygiad arwain at effeithiau ar nifer o dderbynyddion, rhai naturiol a rhai dynol, a 

gallai’r manteision arwain at ganlyniadau cadarnhaol i bawb. 

4.4.2 Dylai’r CCA gael ei arwain gan bolisïau a chynlluniau presennol, a’r Cynllun Datblygu 

Lleol Ar y Cyd yn fwy na dim, sef y ddogfen polisi gofodol a fabwysiadwyd ar gyfer yr 

ardal a chynlluniau a rhaglenni sy’n cyd-fynd ag ef hefyd.  Mae’r cyfan yn ystyried y 

cysylltiadau rhwng yr economi, datblygu cymdeithasol a’r amgylchedd naill ai yn 

agored neu ymhlyg yn eu hamcanion a’u camau gweithredu.  Yng nhyd-destun 

Gogledd Ynys Môn, roedd dyrannu datblygiad preswyl yn canolbwyntio ar ganolfan 
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allweddol Amlwch a fyddai’n arwain at ddatblygiad, er enghraifft drwy gefnogi’r 

gwasanaethau a’r cyfleusterau adwerthu presennol, yn hygyrch, yng nghyd-destun 

Gogledd Ynys Môn a chefnogi cadw’r gymuned leol drwy ddarparu tai fforddiadwy.  

Ar yr un pryd, byddai datblygiad yn Amlwch yn golygu na fyddai angen newid yn yr 

Ardal Rheoli Newid Arfordirol.  

4.4.3 Dylai’r CCA geisio coladu'r polisïau hynny sydd yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

sydd wedi cael ei fabwysiadu sydd ag effaith benodol ar gymunedau ac ar amgylchedd 

Gogledd Ynys Môn.   Dylai gydnabod yr hierarchaeth aneddiadau sy’n bodoli yn yr 

ardal gan arwain datblygiadau newydd tuag at brif anheddiad Amlwch gyda lefelau is 

tuag at aneddiadau Cemaes a Llannerch-y-medd a phentrefi lleol, gwledig ac arfordirol 

yr ardal. 

4.4.4 Dylai fod pwyslais yn y ddogfen hefyd ar ddiogelu rhai o briodoleddau allweddol yr 

ardal, sef ansawdd uchel ei amgylchedd naturiol a hanesyddol, ei lleoliad fel ardal 

twristiaeth a chyfleoedd ar gyfer mewnfuddsoddiad. 

4.4.5 Felly dylai’r CCA gynnal ac ehangu ar y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a 

gwarchodaeth polisi genedlaethol ar gyfer yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac 

ar gyfer safleoedd a rhywogaethau sydd wedi cael dynodiad ar lefel leol, genedlaethol 

neu ryngwladol naill ai am eu harwyddocâd ecolegol neu hanesyddol.   Dylai ddarparu 

canllawiau ar draws nifer o feysydd polisi a fydd drwy eu cyfuno yn diogelu twristiaeth 

yr ardal, yn gwella’r cyfleoedd i gymunedau lleol chwarae rhan gadarnhaol yn y gwaith 

o adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd a hybu defnyddio safleoedd wedi’u dynodi ar 

gyfer eu datblygu. 

4.4.6 Bydd yr effeithiau posibl a fydd yn deillio o’r prosiect yn ymestyn i’r rheini sy’n cael eu 

creu gan y gwaith cysylltiedig a’r datblygiadau oddi ar y safle; y rheini a fydd yn cael 

caniatâd o dan Ddeddf Cynllunio 2008 ac fel ceisiadau o dan y Ddeddf Cynllunio 

Gwlad a Thref.  Mae’n rhaid i ganllawiau felly ystyried posibilrwydd effeithiau cronnus 

posibl a fydd yn deillio o bob elfen o Wylfa Newydd a datblygiadau a phrosiectau 

eraill yn yr ardal. 

4.4.7 Yn fwy penodol, dylai’r CCA gynnwys canllawiau sy’n: 

 Sefydlu’r lleoliadau priodol ar gyfer categorïau gwahanol o ddatblygiad sy’n cyd-
fynd â strategaeth ofodol y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd fel mae’n berthnasol 
i aneddiadau ac ardaloedd gwledig Gogledd Ynys Môn; 

 Nodi canllawiau penodol ar faterion amgylcheddol sy’n ymwneud â’r prif safle a 
safleoedd y datblygiadau cysylltiedig gan gynnwys mesurau i liniaru’r effeithiau ar 
dderbynyddion sensitif fel yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, tirwedd 

hanesyddol, safleoedd ecolegol sydd wedi cael dynodiad cenedlaethol a lleol; 
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 Sefydlu canllawiau polisi i sicrhau bod amwynder trigolion yng Nghemaes, 
Tregele ac aneddiadau cyfagos eraill ac mewn eiddo preswyl unigol yn cael ei 
ddiogelu a bod unrhyw effeithiau a allai fod yn sylweddol yn cael eu lliniaru; 

 Hybu defnyddio safleoedd sydd wedi cael eu dyrannu yn y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd gan gynnwys hen dir Shell, Amlwch, Parc Diwydiannol Llwyn Onn, 
Amlwch, a hen Safle Shell yn Rhosgoch; 

 Darparu cyngor ar gyfer gwella seilwaith, gwasanaethau a chyfleusterau 
presennol a/neu ddarparu rhai newydd er mwyn sicrhau bod y capasiti yno i 
ddelio â’r cynnydd mewn galw a fydd yn deillio o ganlyniad i Wylfa Newydd; 

 Hyrwyddo defnyddio eiddo preswyl nad ydynt yn llawn ac ailddefnyddio adeiladu 
preswyl a masnachol gwag gan ymateb i’r galw gan weithwyr adeiladu; 

 Lleihau posibilrwydd effeithiau ar gymunedau lleol Gogledd Ynys Môn, eu 
cydlyniant, iechyd a diwylliant, gan gydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg; 

 Nodi’r meini prawf arweiniol a ddefnyddir wrth ystyried ceisiadau cynllunio gan 
drydydd partïon er mwyn trosi eiddo sydd eisoes yn bodoli yn lety preswyl; 

 Hybu ailddefnyddio priodol o asedau ac adnoddau sydd eisoes ar gael sy’n 
cynnwys gweithlu presennol Gogledd Ynys Môn, seilwaith, cyfleusterau a 

gwasanaethau ar y sail eu bod yn cael digon o gefnogaeth a/neu adnoddau. 

 Hybu’r cysyniad o adael rhywbeth ar ôl i’r dyfodol, yn amgylcheddol, yn 
gymdeithasol ac yn economaidd sy’n gwella cyflwr Gogledd Ynys Môn o 
ganlyniad i’r prosiect; 

 Ceisio sicrhau na fydd y prosiect yn cael effaith niweidiol ar botensial twristiaeth 
bresennol yr ardal gyda mesurau i fynd i’r afael ag effeithiau niweidiol posibl a 
chynyddu’r cyfleoedd i hybu’r ardal fel lleoliad ar gyfer ymwelwyr; 

 Nodi’r potensial am gynnydd sylweddol mewn traffig o ganlyniad i'r prosiect gan 
gefnogi gwelliannau i’r A5025 i’r de ac i’r gogledd o Dregele a hybu amrywiaeth 

o ddulliau o drafnidiaeth gynaliadwy;  

 Darparu canllawiau ar fesurau i leihau’r effeithiau ar yr amgylchedd ac ar 
gymunedau cyfagos o ganlyniad i’r llety dros dro i weithwyr ar y safle.  
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