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Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 

Ymgynghoriad ar ddrafft Gorsaf Niwclear Newydd yn Wylfa: Canllawiau Cynllunio 

Atodol (CCA GNN Wylfa) a gychwynnwyd ar 17 Chwefror ac a gynhaliwyd hyd at 31 

Mawrth 2014. Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys cyhoeddi CCA drafft ar gyfer rhoi 

sylwadau (yn cynnwys holiadur oedd yn gofyn 19 o gwestiynau) a thair arddangosfa 

gyhoeddus ategol ym Mae Cemaes, Caergybi a Llangefni. 

Derbyniwyd cyfanswm o 52 o ymatebion unigol i'r ymgynghoriad gan amryw o 

ymgyngoreion a rhanddeiliaid. Bu i gyfanswm o 26 o ymatebwyr gwblhau'r holiadur, 

yn llawn neu'n rhannol, a'r gweddill yn ymateb drwy lythyr neu e-bost. Derbyniwyd 

sylwadau gan y canlynol: 

 Adrannau Cyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor Sir), yn cynnwys Tai, Dysgu 
Gydol Oes, Iechyd Amgylcheddol ac Adfywio Cymunedol; 

 Awdurdodau lleol eraill, sef Conwy a Gwynedd; 

 Ymgyngoreion statudol yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a 
Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg a darparwyr cyfleustodau (yn cynnwys y 
Bwrdd Iechyd Lleol a Dŵr Cymru); 

 Sefydliadau cynrychioliadol a thirfeddianwyr/datblygwyr, yn cynnwys 
Ffederasiwn Busnesau Bychain, Conygar PLC, Meyrick Estates a 
Phartneriaeth Adfywio Economaidd Ynys Môn; 

 Darparwyr gofal iechyd eraill; 

 Hyrwyddwr y prosiect, Horizon; 

 Trigolion a grwpiau lleol, yn cynnwys Pobl Atal Wylfa B (PAWB). 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Mae'r Cyngor Sir wedi adolygu pob ymateb i'r ymgynghoriad.  Yna mae pob ymateb wedi cael ei grynhoi a'r crynodeb wedi ei 

gynnwys ar Restr Ymatebion i'r Ymgynghoriad sydd yn Nhabl 1.  Mae Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad hefyd yn cynnwys 

ymateb y Cyngor Sir i bob mater a godir a mynegiad ynglŷn â diwygio drafft CCA GNN Wylfa neu beidio a sut y dylid adolygu'r 

ddogfen.   

Tabl 1        Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

A001 3. Y Weledigaeth Ni chafodd pobl Ynys Môn leisio'u barn ynglŷn 

ag Ynys Ynni ac mae nifer yr ymwelwyr yn 

dechrau gostwng o ganlyniad i gynigion i 

ddatblygu egni adnewyddadwy a niwclear.   

Nodwyd y sylwad.  Sefydlwyd  Cynllun 

Ynys Ynni yn ffurfiol ym mis Mehefin 2011 

er mwyn gwneud y mwyaf o gyfleoedd 

oedd yn deillio o ddatblygiadau mawr ym 

myd egni. O ystyried maint yr effeithiau a'r 

cyfleoedd, roedd angen i'r Cyngor Sir 

ddefnyddio dull gwahanol er mwyn 

manteisio ar fuddion y datblygiadau mawr 

yma.  

Nid oes yna unrhyw dystiolaeth sy'n 

cefnogi'r honiad bod niferoedd ymwelwyr 

yn dechrau gostwng o ganlyniad i'r 

datblygiadau mawr yma.  Mewn 

gwirionedd, mae'r ffigyrau diweddaraf yn 

dangos cynnydd mewn niferoedd 

ymwelwyr ar gyfer 2013 (gweler 

http://www.anglesey.gov.uk/empty-

nav/news/press-releases-2014/may-

2014/tourism-worth-256m-to-anglesey-

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

economy/122993.article). 

 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Dylid rhoi blaenoriaeth i bobl leol, a'r ynni o fudd 

i bobl leol yn unig. 

Nodwyd y sylwad.  Mae Llywodraeth y DU 

wedi clustnodi'r safle yn Wylfa fel lleoliad ar 

gyfer Prosiect Seilwaith Cenedlaethol ei 

Arwyddocâd.  Yn y cyd-destun hwn, 

bwriedir i'r ynni a gynhyrchir gan unrhyw 

orsaf bŵer niwclear yn y dyfodol fod o fudd 

i'r DU gyfan, yn cynnwys Ynys Môn. 

Dim newid. 

 10. Yr Iaith Gymraeg 

a Diwylliant 

Effaith ar ddiwylliant lleol. Nodwyd y sylwad.  Gan adlewyrchu polisi 

cynllunio lleol presennol ac arfaethedig a nodir 

yn y Cynllun Datblygu, y CDU a ataliwyd a'r 

CGDLl, mae'r canllawiau sydd yn nrafft CCA 

GNN Wylfa wedi eu dylunio i leihau effeithiau 
niweidiol ar ddiwylliant lleol (yn cynnwys yr Iaith 

Gymraeg) ac i wneud y mwyaf o'r buddion.  Nid 

yw'n eglur o'r ymateb hwn pa ganllawiau 

ychwanegol ellid eu cynnwys. 

Dim newid. 

 13. Gwastraff Mae'r Ynys eisoes yn cael ei llygru gan Wylfa. Nodwyd y sylwad.  Mae'r canllawiau sydd 

yn y CCA drafft yn ymwneud yn benodol â'r 

GNN yn Wylfa ac nid yr orsaf bŵer 

bresennol.  Er gwaethaf hyn, mae'r 

canllawiau'n amcanu at warchod iechyd 

(gweler EA7) a sicrhau nad yw storio 

gwastraff niwclear interim yn achosi 

effeithiau economaidd gymdeithasol nac 

amgylcheddol niweidiol.  

Dim newid. 

 15. Yr Amgylchedd 

Naturiol 

Nid yw unrhyw un o gynlluniau Ynys Ynni o fudd 

i'r amgylchedd naturiol a'r cymunedau o'u 

cwmpas. 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw drafft CCA GNN 

Wylfa yn ymwneud â'r Rhaglen Ynys Ynni 

ehangach (er ei fod yn amcanu i ymdrin ag 

effeithiau cronnol posibl).  Er hyn, mae'r 

CCA drafft yn benodol yn amcanu at 

warchod a chyfoethogi amgylchedd naturiol 

yr Ynys (gweler EA20 yn arbennig) a 

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

chreu'r buddion mwyaf i gymunedau'r 

Ynys. 

 17. Hwyluso Datblygu Defnyddio'r rheilffordd (gynt) i Amlwch o bosibl 

er mwyn lleihau'r traffig trwm ar y briffordd. 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA14 CCA GNN 

Wylfa yn amcanu at wneud y defnydd 

mwyaf posibl o reilffyrdd.  Fodd bynnag, 

deellir fod y costau o adfer yr hen reilffordd 

i Amlwch yn waharddol a byddai 

trafnidiaeth ymlaen wedyn i'r GNN ar y 

ffordd yn dal yn angenrheidiol.   

Dim newid. 

 18. Gweithredu a 

Monitro 

Pam fod Gwynedd yn ymwneud â CDLl Ynys 

Môn? 

Mae Cynghorau Sir Ynys Môn a Gwynedd 

wedi cytuno i ddarparu Cydgynllun 

Datblygu Lleol ar gyfer dwy ardal yr 

awdurdodau lleol er mwyn ymdrin â 

materion strategol allweddol.  Mae'r dull 

hwn wedi'i gymeradwyo gan Lywodraerh 

Cymru. 

Dim newid. 

 19. Canllawiau ynglŷn 

â'r Ardal 

Ni ddylid cael gorsaf niwclear sy'n cynhyrchu 

digon o bŵer yn unig  i'r Ynys fod yn 

hunangynhaliol. 

Fel y nodwyd uchod, mae Llywodraeth y 

DU wedi clustnodi'r safle yn Wylfa fel 

lleoliad ar gyfer Prosiect Seilwaith 

Cenedlaethol ei Arwyddocâd.  Yn y cyd-

destun hwn, bwriedir i'r ynni a gynhyrchir 

gan unrhyw orsaf bŵer niwclear yn y 

dyfodol fod o fudd i'r DU gyfan, yn cynnwys 

Ynys Môn. 

Dim newid. 

A002 8. Poblogaeth a 

Chymunedau 

Sylw annigonol wedi'i roi i effaith bosibl 

mewnfudo ar y gymuned leol.   

Anghytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at wneud y mwyaf, cyn belled ag y 

mae hynny'n bosibl, o'r cyfleoedd 

economaidd posibl fydd yn cael eu creu 

gan yr GNN er budd y bobl leol, a disgwylir 

y bydd hynny'n lleihau mewnfudo.  Hefyd, 

Mae'r CCA drafft yn cynnwys canllawiau 

penodol a ddyluniwyd i leihau effeithiau 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

mewnfudo ar gymunedau'r Ynys.   

 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Y pryder yw y bydd yr holl weithwyr yn lletya yng 

Nghaergybi, a bydd yn dioddef ar draul gweddill 

yr Ynys. 

Nodwyd y sylwad.  Gan adlewyrchu polisi 

cynllunio lleol presennol ac arfaethedig, 

mae drafft CCA GNN Wylfa yn amcanu at 

gyfeirio datblygiadau tuag at brif 

aneddiadau'r Ynys yn cynnwys Caergybi.  

Mae'r Cyngor Sir yn cydnabod y gall y 

ddarpariaeth llety i weithwyr adeiladu yng 

Nghaergybi arwain at effeithiau niweidiol a 

chadarnhaol y mae'r CCA drafft yn amcanu 

at fynd i'r afael â hwy gyda chanllawiau 

lleoliadol penodol (gweler EA27). 

Dim newid. 

 10. Yr Iaith Gymraeg Efallai na fydd y prosiect yn effeithio ar yr iaith i'r 

graddau y mae rhai yn ofni y bydd. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 11. Trafnidiaeth Mae'n annhebygol y bydd y Cyngor yn gallu 

rheoli symudiadau cerbydau i'r graddau a 

ragwelwyd. 

Gan adlewyrchu polisi cynllunio 

cenedlaethol  a lleol presennol yn ogystal â 

pholisi cynllunio lleol arfaethedig, mae'r 

Cyngor Sir yn ystyried bod drafft CCA GNN 

Wylfa yn taro'r cydbwysedd cywir o ran 

lleihau effeithiau niweidiol sy'n gysylltiedig 

â symudiadau cerbydau yn ystod gwaith 

adeiladu'r GNN a rhoi cyfle i hyrwyddwr y 

prosiect ddatblygu strategaeth drafnidiaeth 

ymarferol.  

Dim newid. 

A003 2. PPwrpas Ddim yn deall y cwestiwn a'r pwrpas. Mae'r Cyngor Sir yn derbyn bod geiriad 

cwestiwn 2 braidd yn ddryslyd o ganlyniad i 

wall teipio, ond bod ystyr y cwestiwn yn dal 

yr un fath. 

Dim newid. 

A004: Pŵer 

Niwclear 

Horizon 

2. Pwrpas Yn cefnogi pwrpas cyffredinol CCA GNN Wylfa 

yn ddarostyngedig i sylwadau.  Yn awgrymu 

troednodyn yn 1.1.10 i egluro'r posibilrwydd o 

alw i mewn/penderfyniad gan weinidogion. 

Cytuno. Diwygio paragraff 1.1.10 er 

mwyn cyfeirio at y 

posibilrwydd o alw i mewn. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Hefyd ym mharagraff 1.3.2, dylid cynnwys 

datganiad ymgynghori i gynnwys y 

cynrychiolaethau a dderbyniwyd a'r ymatebion a 

roddwyd. 

Diwygio adran 1.3 er mwyn 

adlewyrchu cwblhau'r broses 

ymgynghori. 

 3  Gweledigaeth Yn croesawu gweledigaeth gadarnhaol.  Dylid 

nodi na fydd taliadau cymunedol gwirfoddol gan 

y datblygwr (para 3.1.4 a 4.12.5) yn 

angenrheidiol er mwyn i'r datblygiad fod yn 

dderbyniol, ac ni ddylai fod yn rhan o'r CCA. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Weledigaeth a 

nodir yn Adran 3.1 drafft CCA GNN Wylfa 

yn berthnasol i'r GNN yn ei gyfanrwydd ac 

nid i'r CCA.  Fodd bynnag, gellid diwygio 

paragraff 3.1.4 er mwyn cyfeirio'n fwy eglur 

at iawndal yn hytrach na buddion 

cymunedol gwirfoddol.   

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn nodi'r eglur 

ym mharagraff 4.12.6 bod cyfraniadau tuag 

at fudd cymunedol yn amlwg ar wahân i'r 

broses gynllunio.  Er hyn, cydnabyddir y 

gall teitl EA23 'Ymrwymiadau Cynllunio a 

Buddion Cymdeithasol' fod yn 

gamarweiniol. 

Diwygio paragraff 3.1.4 er 

mwyn cyfeirio at iawndal a 

dileu'r cyfeiriad at fuddion 

cymunedol gwirfoddol. 

Diwygio teitl EA23 er mwyn 

dileu'r cyfeiriad at 'Fuddion 

Cymdeithasol'. 

 4. Amcanion Dylai paragraff 3.2.3 adlewyrchu bod angen i 

safleoedd datblygu cysylltiedig hefyd fod mewn 

lleoliadau sydd â mynediad addas i safle'r GNN.   

 

 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae Amcan 2 yn 

amcanu at sicrhau y defnyddir cyflogaeth 

mewn lleoliadau addas, gyda'r ffocws ar 

waddol.  Mae lleoliadau addas yn y cyd-

destun hwn yn ymwneud â gwaddol, ond 

byddai'r Cyngor Sir yn disgwyl i hyn  

gynnwys ystyriaeth ynglŷn â mynediad i brif 

safle'r GNN.  Yn y cyswllt hwn, mae Amcan 

6 (pwynt bwled 4) yn nodi pwysigrwydd 

darparu mynediad da i'r orsaf bŵer 

newydd.   

Fodd bynnag, derbynnir y gallai Amcan 2 

fod yn fwy eglur yn y cyswllt hwn ac y gellid 

diwygio pwynt bwled 5 Amcan 6, sy'n 

Diwygio Amcan 2 (pwynt 

bwled 5) ac Amcan 6 (pwynt 

bwled 5) er mwyn cynnwys 

cyfeiriad at brif safle'r GNN. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ymwneud â hygyrchedd llety gweithwyr 

adeiladu, er mwyn cynnwys cyfeiriad at brif 

safle'r GNN.   

  Mae'n ymddangos bod yna wrthdaro rhwng 'tyfu' 

twristiaeth wrth amcanu at roi llety i draean y 

gweithwyr mewn llety i dwristiaid.   

Anghytuno.  Hysbyswyd y dull o ymdrin â 

Llety Gweithwyr Adeiladu, a nodir yn EA10 

drafft CCA GNN Wylfa, gan Ddatganiad 

Sefyllfa ar Lety Gweithwyr Adeiladu a 

fabwysiadwyd gan y Cyngor Sir.  Mae'r 

Datganiad, a hysbyswyd drwy ymgysylltu â 

rhanddeiliaid allweddol yn cynnwys 

Horizon a'r Gymdeithas Dwristiaeth, yn 

amcanu at roi llety i draean y gweithwyr 

mewn llety wedi ei adeiladu'n bwrpasol, 

traean mewn llety wedi'i rentu'n breifat a 

thraean mewn llety i dwristiaid.  Drwy roi 

llety i draean y gweithwyr mewn llety i 

dwristiaid, mae'r Cyngor Sir yn ystyried 

mai'r dull hwn sy'n cynnig y cyfle gorau i 

gefnogi'r economi dwristiaeth, yn arbennig 

yn ystod y cyfnodau sydd y tu allan i'r prif 

dymor gwyliau.  Er hyn, mae EA12 y CCA 

drafft hefyd yn amcanu at sicrhau na fydd 

yna effeithiau niweidiol arwyddocaol ar y 

sector yma.   

Dim newid. 

  Paragraff 3.2.4, pwynt bwled 4 (Amcan 3) - nid 

yw'n eglur beth yw ystyr 'cefnogi'r ddarpariaeth 

fanwerthu'.  

 

Nodwyd y sylwad.  Mae elfen hon yr 

amcan yn gysylltiedig â gwneud y mwyaf 

o'r potensial y bydd y mewnlifiad o 

weithwyr yr GNN yn helpu i wella hyfywedd 

y ddarpariaeth fanwerthu bresennol, yn 

arbennig ym mhrif aneddiadau'r Ynys. 

Dim newid. 

  Mae paragraff 3.2.6, pwynt bwled 1 (Amcan 5) 

yn cyfeirio at 'warchod a, phan fo'n bosibl, 

gyfoethogi....' ond efallai na fydd hi'n bosibl 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod y gall fod yna rai achosion pan 

na fydd modd osgoi effeithiau niweidiol.  

Cynnwys cyfeiriadau eglur 

yn y CCA at ddisgwyliadau'r 

Cyngor y dylai ystyriaeth i 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

gwarchod rhai ardaloedd, a bydd angen lliniaru'r 

effeithiau.  Ddim yn eglur pam y cyfeirir at 

Gastell Biwmares. 

Fel ymateb, mae EA21, er enghraifft, yn 

nodi, pan gyfeirir at bosibilrwydd effeithiau 

niweidiol, y dylid cymryd camau i liniaru'r 

effeithiau hyn'.  Er hyn, ystyrir y gall y CCA 

fod yn gliriach o ran cyfeirio at yr angen i 

liniaru effeithiau a, phan nad yw hyn yn 

bosibl, i ddigolledu amdanynt. 

Nodir Biwmares yn Amcan 5 fel enghraifft o 

un o asedau treftadaeth pwysicaf yr Ynys 

(fel rhan o Safle Treftadaeth y Byd). 

effeithiau ddilyn yr 

hierarchaeth ganlynol: osgoi, 

lliniaru,digolledu.   

 5. Canllawiau ar gyfer 

yr holl Brosiect 

Fel y drafftiwyd, mae'r CCA yn cynnwys 

canllawiau mewn perthynas â'r GCD, nad ydynt 

yn briodol, oherwydd nad y Cyngor Sir yw'r 

awdurdod penderfynu.  Yn y cyswllt hwn, nid yw 

EA17 yn briodol, argymhellir ei dynnu ymaith. 

Anghytuno.  Mae'r Cyngor Sir yn ystyried ei 

bod yn hanfodol bod CCA GNN Wylfa yn 

cynnwys canllawiau mewn perthynas â 

storio dŵr niwclear.  Bwriedir i ganllawiau 

o'r fath (fel y rhai a nodir yn EA17) nodi 

disgwyliadau'r Cyngor mewn perthynas â 

storio gwastraff er mwyn: 

 Hhysbysu cynigion hyrwyddwr y 

prosiect (p'un a yw'r cynigion ar gyfer 

storio interim yn ffurfio rhan o gais y 

GCD neu'n gais cynllunio ar wahân i'r 

Cyngor Sir); 

 Hhysbysu Adroddiad y Cyngor Sir ar 

yr Effaith Leol  mewn perthynas â'r 

GCD; 

 Hhelpu i hysbysu penderfyniadau 

ynglŷn ag unrhyw gais cynllunio a 

gyflwynir i'r Cyngor Sir ar gyfer 

cyfleusterau storio dŵr niwclear. 

Fodd bynnag, mae'r Cyngor Sir yn ystyried 

y gellid sefydlu pwrpas EA17 yn fwy eglur 

Cynnwys testun ategol sy'n 

amlinellu sail resymegol 

EA17 yn eglur.   
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

yn y testun ategol. 

 6.  Datblygiad 

Economaidd 

Yn cefnogi Rhaglen Ynys Ynni a'r Ardal Fenter, 

ond yn cwestiynu priodoldeb cynnwys 'hyrwyddo 

cyfleoedd o ran ynni adnewyddadwy...' yn EA1 

oherwydd bod y canllawiau yn gysylltiedig â'r 

GNN.  Nid yw'n briodol i'r CCA fanylu ynglŷn â 

gofynion asesiadau economaidd gymdeithasol 

ar gyfer yr GNN a dylai gyfeirio'n unig at 

ddatblygiad cysylltiedig. 

Anghytuno.  Mae'r Cyngor Sir yn rhagweld 

y bydd datblygiadau cysylltiedig â datblygu 

ar brif safle’r GNN yn creu cyfleoedd i 

ymgorffori ynni adnewyddadwy, fydd yn ei 

dro efallai'n hwyluso twf yn sector ynni 

adnewyddadwy'r Ynys. 

Mae'r gofyniad yn EA1 am asesu 

economaidd gymdeithasol i gefnogi'r cais 

GCD yn adlewyrchu'r polisi cenedlaethol a 

geir yn NPS-EN1 a NPS EN-6.  Byddai'r 

Cyngor Sir yn defnyddio'r wybodaeth a geir 

mewn unrhyw asesiad o effaith 

economaidd gymdeithasol i hysbysu ei 

Adroddiad ar yr Effaith Leol. 

Dim newid. 

 7. Twristiaeth Yn cytuno â geiriad EA5, fodd bynnag gweler y 

sylwad o dan C4.  Hefyd, dylai geiriau tebyg i 

'pan nodir effeithiau niweidiol arwyddocaol' gael 

eu defnyddio yn EA5 wrth ddisgrifio camau 

lliniaru posibl. 

Cytuno.  Dylai'r canllawiau gydnabod y gall 

fod yna achosion pan na ellir osgoi 

effeithiau niweidiol a bydd lliniaru/digolledu 

yn ddisgwyliedig. 

Diwygio EA5 i amlygu  y 

bydd y Cyngor Sir, pan na 

fydd modd osgoi effeithiau 

niweidiol, yn disgwyl y bydd 

camau lliniaru/digolledu yn 

cael eu gweithredu.  

 8. Poblogaeth a 

Chymunedau 

Nes bod asesiadau'n cael eu cynnal, nid yw'n 

briodol nodi amodau fyddai’n bosibl i’r Cyngor 

Sir eu cymhwyso ac y dylent mewn unrhyw 

gyswllt gael eu gosod mewn perthynas â'r 

camau lliniaru a nodir.   

Mae'r gwaith adeiladu yn cynnwys cyfnodau hir 

o weithgaredd.  Felly gofynnir am eglurhad o'r 

disgwyliadau o ran 'cyfyngu ar oriau adeiladu' yn 

EA7. 

Nodwyd y sylwad.  Dangosol yn unig yw'r 

amodau a'r camau lliniaru a nodir yn EA7, 

ac fe'u darperir fel enghraifft o'r hyn y 

gallai'r hyrwyddwr ei ystyried fel ffordd o 

liniaru effeithiau niweidiol.  Yn y cyswllt 

hwn, nid oes gan y Cyngor Sir unrhyw 

ddisgwyliadau o ran, er enghraifft, cyfyngu 

ar oriau adeiladu ar hyn o bryd. 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Ystyrir bod y canllawiau'n anghyson.  Mae EA10 

yn cyfeirio at rannu'r mathau o lety yn dri, ac yn 

gofyn am fesurau i liniaru effeithiau niweidiol ar y 

farchnad dai leol ellid eu hosgoi os cynigir 

rhaniad mwy hyblyg.  Mae EA9 yn amcanu at 

integreiddio llety gweithwyr adeiladu a gall hyn 

fod yn anodd ei wireddu.  Os na fydd y rhannu'n 

dri yn ofynnol ar gyfer llety rhent preifat, yna 

gellid osgoi effeithiau niweidiol posibl.   

Anghytuno.  Hysbyswyd y dull o ymdrin â 

Llety Gweithwyr Adeiladu, a nodir yn EA10 

drafft CCA GNN Wylfa, gan Ddatganiad 

Sefyllfa ar Lety Gweithwyr Adeiladu a 

fabwysiadwyd gan y Cyngor Sir.  Mae'r 

Datganiad, a hysbyswyd drwy ymgysylltu â 

rhanddeiliaid allweddol yn cynnwys 

Horizon, yn amcanu at roi llety i draean y 

gweithwyr mewn llety wedi ei adeiladu'n 

bwrpasol, traean mewn llety wedi'i rentu'n 

breifat a thraean mewn llety i dwristiaid.  

Mae'r Cyngor Sir yn ystyried bod y dull hwn 

yn: darparu hyblygrwydd drwy gynnig 

amrywiaeth o ddewisiadau o ran llety i 

weithwyr adeiladu; darparu elfen o lety 

hygyrch (ar y safle) yn agos i Wylfa er 

mwyn bodloni anghenion gweithredol y 

safle adeiladu; galluogi'r galw dros dro am 

lety i weithwyr adeiladu wella'r ddarpariaeth 

llety lleol a thwristiaeth; gwneud y mwyaf 

o'r cyfle i gyflwyno buddion gwaddol 

parhaus.   

Mae integreiddio llety gweithwyr adeiladu 

fel yr hyrwyddir yn nrafft CCA GNN Wylfa, 

yn cynnwys o dan EA9, yn un o ddyheadau 

allweddol y Cyngor Sir er mwyn gwneud y 

mwyaf o fuddion gwaddol i gymunedau'r 

Ynys a chefnogi strategaeth ofodol 

ehangach polisi cynllunio lleol presennol ac 

arfaethedig. 

Fodd bynnag, mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod bod yna angen efallai i adolygu'r 

Datganiad Sefyllfa er mwyn ystyried proffil 

gweithwyr adeiladu hyrwyddwr y prosiect 

Diwygio EA10 a EA12, yn 

cynnwys y testun ategol, er 

mwyn galluogi ystyried 

unrhyw Ddatganiad Sefyllfa 

ar Weithwyr 

Adeiladu/tystiolaeth 

gyfatebol.  



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ac unrhyw dystiolaeth/data diweddar, ac y 

dylai'r CCA gydnabod hyn. 

  Yr un mor anghyson wrth ofyn am leihau'r angen 

i deithio ond cyfyngu ar faint lletyau.  Mae angen 

i'r CCA barhau i fod yn hyblyg.  Hefyd, nid yw 

EA27 yn darparu digon o hyblygrwydd er mwyn 

ystyried dewisiadau eraill.   

 

Anghytuno.  Nid yw'r Cyngor Sir yn ystyried 

bod lleihau'r angen i deithio a chyfyngu ar 

lety gweithwyr adeiladu ar y prif safle o 

reidrwydd yn anghyson.  Bydd cefnogi 

darpariaeth llety i weithwyr adeiladu ym 

mhrif aneddiadau'r Ynys yn helpu i sicrhau 

bod gwasanaethau a chyfleusterau 

allweddol yn hygyrch iddynt.  Hefyd, bydd y 

dull hwn yn helpu i sicrhau y bydd lletyau 

fydd yn cael eu defnyddio ar ôl y gwaith 

adeiladu yn hygyrch, gan ddarparu budd 

gwaddol i gymunedau'r Ynys.  Fodd 

bynnag, mae'r canllawiau a nodir yn EA10 

yn darparu ar gyfer llety i weithwyr adeiladu 

hanfodol ar y prif safle. 

Dim newid. 

  Mae Horizon yn ceisio mwy o hyblygrwydd er 

mwyn canfod atebion addas o ran llety 

gweithwyr adeiladu.  Nid yw geiriad EA27 yn 

caniatáu digon o hyblygrwydd i ystyried 

dewisiadau eraill. Awgrymir dileu popeth ar ôl y 

frawddeg gyntaf yn y blwch Tir a Llynnoedd a 

dileu'r gair 'cyflawn' o'r frawddeg gyntaf.   

 

Anghytuno.  Mae'r Cyngor Sir yn ystyried 

bod EA27 yn darparu digon o hyblygrwydd 

i hyrwyddwr y prosiect allu ystyried 

dewisiadau eraill yn hytrach na Thir a 

Llynnoedd cyn belled nad oes yna 

dystiolaeth gref sy'n dangos pam nad yw'r 

cynllun yn addas.  Petai Horizon yn ffafrio 

safle gwahanol, byddai'r Cyngor Sir beth 

bynnag yn disgwyl i hyrwyddwyr y prosiect 

ystyried dewisiadau eraill.  Felly, gwrthodir 

y diwygiad a gynigir. 

Dim newid. 

  Y nod fydd 'cwmpasu safonau dylunio 

cynaliadwy o safon uchel pryd bynnag fo 

hynny'n bosibl', felly mae angen diwygio 

paragraff 4.4.7 i adlewyrchu hyn. 

Anghytuno.  Mae'r Cyngor Sir yn disgwyl i 

unrhyw gynnig ar gyfer llety gweithwyr 

adeiladu fod â dyluniad cynaliadwy o safon 

uchel.  Felly, gwrthodir y diwygiad a 

Dim newid. 
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gynigir. 

 10. Yr Iaith Gymraeg 

a Diwylliant 

Cytuni'r â'r EA. Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 11. Trafnidiaeth Dylai EA14 gyfeirio at 'archwilio' y defnydd o 

ddulliau teithio ar reilffordd a dŵr, yn hytrach 

na'u blaenoriaethu.   

Anghytuno.  Mae NPS-EN 1 (paragraff 

5.13.10) yn nodi y ffefrir trafnidiaeth ar 

reilffordd neu ddŵr yn hytrach na 

thrafnidiaeth ar y ffyrdd ym mhob cam y 

prosiect (GNN), pan fo hynny'n gost 

effeithiol.   

Dim newid. 

 

  Dylai EA14 gyfeirio at Arweiniad ar Arfarnu 

Trafnidiaeth Cymru yn achos Cymru   

Mae EA14 drafft CCA GNN Wylfa yn 

cyfeirio at Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth 

Cymru.  Felly nid oes angen unrhyw newid. 

Dim newid. 

  Nid yw EA3 yn cydnabod bod yna wrthdaro 

posibl â chymeriad y tirlun a'r treflun, ac felly 

argymhellir aralleirio pwynt bwled 3 EA3 i 

'sicrhau bod y safleoedd datblygu cysylltiedig a 

ddewisir yn hawdd eu cyrraedd drwy amryw 

ddulliau teithio cynaliadwy a, phan fo'n bosibl, 

bod unrhyw wrthdaro posibl â chymeriad tirlun a 

threflun yr ardal gyfagos yn cael ei liniaru'.  

Cytuno. 

 

Diwygio EA3 er mwyn 

adlewyrchu'r ymateb.   

 

  Mae'n bwysig bod y canllawiau'n parhau i 

ystyried MOLF fel opsiwn, oherwydd gallai 

defnyddio Porthladd Caergybi a thrafnidiaeth o'r 

fan honno effeithio'n waeth ar yr A5025. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod mai MOLF allai fod y dull a ffefrir 

ar gyfer cludo deunyddiau adeiladu 

swmpus a Llwythi Anwahanadwy 

Anghyffredin, ac adlewyrchir hyn ym 

mharagraff 4.6.9 drafft CCA GNN Wylfa.    

Dim newid. 

 12. Cyfleustodau Yn cefnogi'r gofyniad i uwchraddio'r seilwaith 

presennol er bod yr GNN yn rhan o'r GCD ac yn 

fater yn y pen draw i'r Ysgrifennydd Gwladol ac 

nad yw'n briodol i ganllawiau ymdrin ag 

Anghytuno.  Gall effeithiau sy'n deillio o 

ddarpariaeth cyfleustodau sy'n gysylltiedig 

â'r GNN effeithio'n uniongyrchol ar 

ddarpariaeth cyfleustodau o gwmpas yr 

Ynys gyfan.  O ganlyniad, mae'r Cyngor Sir 

Dim newid. 
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effeithiau'r GNN ar gyfleustodau. yn ystyried ei bod yn hanfodol bod CCA 

GNN Wylfa yn cynnwys canllawiau er 

mwyn hysbysu cynigion hyrwyddwr y 

prosiect ac Adroddiad y Cyngor ar yr 

Effaith Leol. 

 13. Gwastraff Cyfeiriad at C5 parthed storio gwastraff 

ymbelydrol. 

Gweler yr ymateb i C5. Yn ychwanegol at hyn, ac fel 

ymateb i sylwadau eraill a 

dderbyniwyd, bydd cyfeiriad 

ychwanegol yn cael ei 

gynnwys yn EA17 at 

effeithiau ymbelydrol posibl 

a'r angen i’w hasesu. 

 14. Newid yn yr 

Hinsawdd 

Yn cytuno â'r EA ond yn nodi y dylai'r canllawiau 

fod yn berthnasol i ddatblygu cysylltiedig yn 

unig.  

Nodwyd y sylwad.  Er bod EA18 yn bennaf 

berthnasol i ddatblygu cysylltiedig, wrth 

adlewyrchu NPS EN-1 byddai'r Cyngor Sir 

yn disgwyl i ddatblygu ar y prif safle 

cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd.  

Yn y cyd-destun hwn, dylai EA18 helpu i 

hysbysu cynigion hyrwyddwr y prosiect ac 

Adroddiad y Cyngor ar yr Effaith Leol. 

Dim newid. 

 15. Yr Amgylchedd Yn croesawu EA20 yn gyffredinol, er na fydd 

gwarchod efallai'n bosibl bob amser, a bydd 

angen lliniaru unrhyw effeithiau.  Argymhellir 

newid geiriad ynglŷn â chadwraeth i 'pan fo'n 

bosibl'.  Hefyd yn berthnasol i EA26. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod na fydd hi efallai'n bosibl osgoi 

effeithiau niweidiol ar asedau 

amgylcheddol naturiol ac adeiledig yr Ynys.  

Yn y cyswllt hwn, mae EA20 (er enghraifft) 

yn nodi, pan na ellir osgoi effeithiau 

niweidiol arwyddocaol, bod y Cyngor Sir yn 

disgwyl y bydd camau lliniaru a/neu 

digolledu priodol yn cael eu cymryd.   O 

ganlyniad, nid yw'r Cyngor Sir yn ystyried 

bod angen diwygio'r canllawiau. 

Dim newid. 

 16. Amgylchedd Yn croesawu EA22 yn gyffredinol.  Fodd Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn Dim newid. 
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Hanesyddol bynnag, dylai'r awydd i warchod yr amgylchedd 

hanesyddol gynnwys cyfeiriad at 'pan fo'n 

bosibl'.  

cytuno bod geiriad EA22 yn anghyson â 

geiriad EA20 yn yr ystyr nad yw'n nodi 

disgwyliad i liniaru os na ellir osgoi 

effeithiau arwyddocaol.  Mae hyn yn bodoli 

oherwydd bod y Cyngor (fel yr un sy'n 

gwneud penderfyniadau ynglŷn â 

datblygiadau cysylltiedig) yn ymrwymedig 

yn ôl Deddf Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

i roi ystyriaeth arbennig i ddymunoldeb 

cadwraeth adeilad rhestredig neu ei leoliad 

a bod hynny'n amherthnasol i unrhyw 

liniaru a gynigir. 

Yn unol â hynny, ni ellir ystyried unrhyw 

ymdrech i gynnig lliniaru os na ellir osgoi 

effeithiau arwyddocaol ar adeiladau 

rhestredig dim ond ar yr amod nad yw'n 

llyffetheirio dyletswydd y Cyngor Sir fel 

corff penderfynu mewn perthynas â'i 

ddyletswydd o dan adran 66 y Ddeddf 

honno. 

 17. Hwyluso Datblygu Mae'r CCA drafft yn awgrymu bod yr effeithiau 

niweidiol yn fwy na'r buddion, mewn perthynas â 

4.12.2 dylid ei aralleirio i '...a digolledu am 

unrhyw effaith niweidiol o ganlyniad i GNN 

Wylfa...' a defnyddio'r term 'unrhyw' wrth drafod 

'effeithiau niweidiol'.   

Cytuno.   

 

Diwygio paragraffau 4.12.1 a 

4.12.2 er mwyn cyfeirio at 

'unrhyw' effeithiau niweidiol. 

  Yn pryderu nad oes polisi cynllunio wedi ei 

sefydlu yn y DU na Chymru er mwyn darparu ar 

gyfer y math o fuddion cymunedol a ragwelir yn 

y CCA drafft.  Felly cwestiynir a yw'r CCA drafft 

yn creu polisi newydd, a phriodoldeb EA23. 

Gweler yr ymateb i C3. 

 

Dim newid. 
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 18. Monitro a 

Gweithredu 

Yn gefnogol. Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 19. Canllawiau ynglŷn 

â'r Ardal 

Yn gyffredinol gefnogol, fodd bynnag mewn 

perthynas â Chaergybi a'r Ardal, cyfeirir ar C9 

ynglŷn â sicrhau hyblygrwydd er mwyn ystyried 

safleoedd eraill.  

Gweler yr ymateb i C9. Dim newid. 

A005 3. Y Weledigaeth Nid yw'r Weledigaeth yn nodi sut le fydd Ynys 

Môn ar ôl yr GNN. Efallai bod hyn yn well 

enghraifft: "Creu Ynys Môn ble fydd y trigolion 

yn ffynnu o ganlyniad i gyflogaeth gynaliadwy’n 

seiliedig ar sgiliau mewn amgylchedd o safon 

uchel, gan gynnal harddwch a hunaniaeth 

unigryw'r Ynys er mwynhad ymwelwyr a phobl 

leol fel ei gilydd." 

Nodwyd y sylwad.  Ystyrir bod y 

Weledigaeth yn darparu digon o eglurder a 

manylion mewn perthynas â dyheadau 

economaidd gymdeithasol trawsffurfiol y 

Cyngor Sir yn achos yr holl brosiectau ynni 

mawr arfaethedig ar Ynys Môn, yn 

arbennig yr GNN. 

 Datblygwyd y Weledigaeth er mwn ategu 

polisïau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yn 

ogystal â blaenoriaethau corfforaethol 

presennol. 

Dim newid. 

 4. Amcanion Yn cytuno, ac eithrio Amcan 1, sydd yn ormodol.  Anghytuno. Dim newid. 

 8. Poblogaeth a 

Chymunedau 

Adran 4.3.6: Safbwynt gwell fyddai bod y Cyngor 

yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect gyfathrebu'n 

eglur sut y bydd yn rheoli gweithgaredd yr orsaf 

niwclear newydd yn ddiogel yn dilyn y gwaith 

adeiladu, yn cynnwys unrhyw wahaniaethau 

penodol rhyngddi a'r Orsaf Bŵer Niwclear 

Magnox flaenorol. 

Nodwyd y sylwad.  Cytunir y gellir 

ychwanegu geiriad mewn perthynas â 

chyfathrebu.   

Diwygio paragraff 4.3.6 er 

mwyn cynnwys cyfeiriad at yr 

angen am gyfathrebu eglur 

mewn perthynas â rheoli 

diogel. 

 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Dylai llety'r hyrwyddwr a'r prif gontractwyr fod o'r 

math cywir. Dylai fod yn ddigonol ar y safle i 

gynnal diogelwch ac i warchod yr amgylchedd, 

dylid gwneud y mwyaf hefyd o adeiladau 

presennol a thir llwyd.  Ni fydd y gweithwyr 

eisiau prynu, a bydd hynny efallai'n rhoi pwysau 

Nodwyd y sylwadau, ac ystyrir eu bod yn 

adlewyrchu'r strategaeth a nodir yn y CCA 

drafft. 

 

Dim newid. 
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ar letyau gwyliau, y mwyaf deniadol fydd llety 

tebyg i gampws. Byddai'r rhain yn addas ar gyfer 

cymunedau mawr megis Caergybi a Llangefni.  

Gall y rhain greu gwaddol.   

 

 

 

 

  Ni chytunir â'r cyfeiriad ym Mhapur Pwnc 3 mai 

unedau llai sydd ei angen ar weithwyr, dim 

cynsail yn Hinkley C. Mae yna gyfle i ddarparu 

tai fforddiadwy, ond dylid dadgyplu hyn oddi wrth 

lety gweithwyr adeiladu.  Mae'n rhyfedd fod 

Rhaglen Ynys Ynni yn mabwysiadu Tir a 

Llynnoedd cyn y CCA a rownd gyntaf yr 

ymgynghoriad â'r datblygwyr. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r wybodaeth o 

adeiladu newydd blaenorol yn awgrymu 

mai gofodau gwelyau sengl fydd y rhan 

fwyaf o'r lletyau.  Derbynnir y bydd angen 

adolygu'r math a'r amrywiaeth o letyau ar 

ôl derbyn mwy o wybodaeth am broffiliau 

gweithwyr adeiladu gan hyrwyddwr y 

prosiect. 

Dim newid. 

 15. Yr Amgylchedd 

Naturiol 

Yn cytuno â'r egwyddorion arweiniol, ond yn 

awgrymu y dylai'r datblygwr wneud y defnydd 

gorau o dir a ddatblygwyd eisoes y gellid ei 

adfer, megis Alwminiwm Môn. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r CCA yn cynnwys 

cyfeiriad at dir llwyd/tir a ddatblygwyd 

eisoes (gweler, er enghraifft, EA10 a 

EA20).   

Dim newid. 

 19. Canllawiau ynglŷn 

â'r Ardal 

Caergybi. Yn anghytuno â datganiadau ynglŷn â 

Llety Gweithwyr Adeiladu a Thir a Llynnoedd. 

Dylid cael cymhellion i wella lletyau presennol a 

datblygiadau preswyl newydd. Nid yw'r math o 

lety gweithwyr adeiladu a gynigir yn dangos 

trefniadau cadarn o ran diogelwch, amwynder, 

trafnidiaeth neu effaith ar y gymuned leol.  A oes 

yna gyfle i ddefnyddio rhan o safle Alwminiwm 

Môn ar y cyd â Lateral Power? 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA10 drafft CCA 

GNN Wylfa yn cynnwys cyfeiriad at sefydlu 

Cronfa Tai/Llety er mwyn gwella'r stoc o 

dai rhent preifat presennol a lleihau'r nifer o 

dai gwag.  Dylid darllen y EA law yn llaw â'r 

canllawiau ar Ardal Caergybi. 

Dim newid. 

A006 3. GY weledigaeth Ni ddylai gorsafoedd niwclear fod yn agos at 

ganolfannau poblogaeth ac ni ddylid adeiladu 

nes bod yna ffordd o storio gwastraff yn y tymor 

hir. Ni ddylai'r angen am ynni niwclear fod ar 

draul yr amgylchedd naturiol. Mae 

bioamrywiaeth yn fater ar gyfer gwarchod 

cyhoeddus.  Hefyd, nid oes cyfiawnhad dros 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw caniatáu nac 

atal yr GNN yn rhan o gylch gwaith y 

Cyngor Sir na CCA GNN Wylfa, ac mae'r 

egwyddor hon wedi'i sefydlu ym mholisi 

Llywodraeth y DU a nodir yn NPS EN-6.  

Nod y CCA yw sicrhau y gwneir y mwyaf o 

fuddion yr GNN ar gyfer yr Ynys a lleihau'r 

Dim newid. 
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beryglu iechyd cyhoeddus, cwestiynir lefel y 

cymhorthdal a materion diogelwch. 

effeithiau niweidiol.   

 4. AAmcanion Nid oes angen pŵer niwclear arnom i ddarparu 

ynni. 

Nodwyd y sylwad.  Penderfyniad 

Llywodraeth y DU yw hyrwyddo pŵer 

niwclear ac nid yw ystyried egwyddor y 

ffynhonnell ynni hon fel rhan o CCA GNN 

Wylfa yn rhan o gylch gwaith y Cyngor Sir. 

Dim newid. 

 5. CCanllawiau ar y 

Prosiect Cyfan 

A yw maes y testun yn cynnwys y peryglon 

iechyd o ganlyniad i ymbelydredd lefel-isel? 

Mae'r mater yn cael ei drafod ym 

mharagraff 4.3.6 y CCA drafft. 

Dim newid. 

 6. DDatblygiad 

Economaidd 

Ni fyddai o fudd i'r gymuned leol, mae yna 

brinder gwasanaethau'n barod a bydd hyn yn 

cael ei waethygu.  Mae'r toriadau presennol ar 

wasanaethau wedi digwydd tra bod yr orsaf 

bŵer bresennol yn gweithio.  

Nodwyd y sylwad.  Bydd yn ofynnol i'r 

Cyngor Sir, ar ôl cyflwyno cais GCD, 

ddarparu Adroddiad ar yr Effaith Leol a 

bydd angen iddi nodi'r effeithiau fydd yn 

deillio o'r GNN fydd efallai'n cynnwys 

effeithiau ar wasanaethau lleol.  Felly, 

pwrpas CCA GNN Wylfa yw nodi'r mater 

hwn fel problem bosibl a nodi'r ffordd y 

gallai hyrwyddwr y prosiect atal, lliniaru neu 

ddigolledu am unrhyw effeithiau negyddol, 

gan ddarparu buddion gwaddol pan fo'n 

bosibl. 

Dim newid. 

 7. TTwristiaeth Bydd yna amharu ar drafnidiaeth a gall effaith 

weledol peilonau newydd gadw twristiaid draw.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

ymwybodol o'r posibilrwydd y bydd yna 

amharu ar drafnidiaeth, ac oherwydd hynny 

mae'n amcanu at flaenoriaethu cludo 

llwythi ar reilffyrdd ac ar ddŵr drwy'r 

canllawiau sydd yn y CCA drafft.  

Nid yw darparu llinellau pŵer yn fater i'r 

CCA ei ystyried a bydd cais GCD ar wahân 

yn ymdrin â hynny.  

Dim newid. 
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 8. PPoblogaeth a 

Chymunedau 

Effaith negyddol ar iaith a diwylliant; gellid creu 

swyddi mewn ffyrdd mwy cynaliadwy.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

ymwybodol o'r posibilrwydd y bydd yr GNN 

yn effeithio'n negyddol ar yr iaith Gymraeg 

a diwylliant.  Fodd bynnag, mae polisi 

Llywodraeth y DU wedi clustnodi'r safle yn 

Wylfa fel un priodol ar gyfer gorsaf niwclear 

newydd, felly mae'r Cyngor yn amcanu at 

osgoi neu leihau'r effeithiau negyddol sy'n 

gysylltiedig â'i datblygu ar gymunedau lleol, 

a gwneud y mwyaf o'r rhai cadarnhaol (yn 

cynnwys creu swyddi'n lleol) drwy'r 

canllawiau sydd yn y CCA, sy'n gyson â 

pholisi cynllunio lleol presennol ac 

arfaethedig o ran ceisio sicrhau bod 

ymgeiswyr yn cyflwyno tystiolaeth sy'n 

dangos sut mae'r cynigion wedi ystyried yr 

iaith Gymraeg a diwylliant. 

Dim newid. 

 9. LLlety Gweithwyr 

Adeiladu 

Nid yw'n gynaliadwy.  Nodwyd y sylwad.  Ystyrir mai dull y 

Cyngor Sir o ymdrin â llety gweithwyr, sef 

ceisio rhannu'r ddaliadaeth yn 1/3 1/3 1/3, 

yw'r un sy'n darparu'r cyfle gorau i leihau 

effeithiau negyddol a hyrwyddo rhai 

cadarnhaol.  Yn y ffordd yma ystyrir ei fod 

yn gynaliadwy.  Mae hyn yn gyson â'r 

Datganiad Sefyllfa ar Weithwyr Adeiladu a 

fabwysiadwyd gan y Cyngor - gweler 

http://www.anglesey.gov.uk/Journals/2011/

09/05/Position-Statement---Construction-

Workers-Accommodation.pdf 

Dim newid. 

 10. YYr Iaith Gymraeg Bydd dirywiad yr iaith Gymraeg yn cael ei 

waethygu gan y prosiect. 

Fel yr ymateb i C8 uchod. Dim newid. 
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 11. TTrafnidiaeth Problemau ynglŷn ag adeiladu, pryder ynglŷn â 

goblygiadau damweiniau a phrinder llwybrau 

ymgilio addas oddi ar yr Ynys.  

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa yn amcanu at flaenoriaethu 

trafnidiaeth ar reilffordd a dŵr, a disgwylir i 

hyn leihau nifer y cerbydau fyddai fel arall 

yn ddisgwyliedig yn ystod y broses 

adeiladu.  Mae'r materion ynglŷn  â 

damweiniau mewn perthynas â phŵer 

niwclear a dulliau ymgilio yn gyfrifoldeb ar 

Swyddfa'r Rheoleiddiwr Niwclear (SRhN) a 

hi sy'n penderfynu ar ardal gynllunio 

argyfwng oddi ar y safle ar gyfer 

gorsafoedd niwclear ble ceir posibilrwydd o 

ollyngiad ymbelydrol oddi ar y safle fyddai 

efallai'n golygu bod angen cymryd gwrth-

gamau megis ymgilio. Mae hyn yn cael ei 

weithredu o dan Reoliadau Ymbelydredd 

(Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth 

Gyhoeddus) 2001 (RhYPAGG)  

Dim newid. 

 12. CCyfleustodau Mae'r cyfleustodau presennol yn annigonol. Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa (yn EA 15) yn nodi y bydd disgwyl i 

hyrwyddwr y prosiect ymgynghori â 

darparwyr cyfleustodau er mwyn ceisio 

sicrhau na fydd yna unrhyw effeithiau 

niweidiol ar y ddarpariaeth cyfleustodau o 

ganlyniad i brosiect yr GNN. 

Dim newid. 

 13. GGwastraff Mae'n esgeulus ar ran y Cyngor Sir a 

Llywodraeth Cymru nad ydynt yn pryderu am 

danwydd sy'n cael ei storio am 160 mlynedd, pa 

gynlluniau sydd ar gael sy'n dangos sut y bydd 

gwastraff yn cael ei storio? 

Nodwyd y sylwad.  Mae monitro gwastraff 

niwclear yn fater y bydd yn rhaid cytuno 

arno gyda rheoleiddwyr y diwydiant 

niwclear, megis Cyfoeth Naturiol Cymru 

(CNC), a hwy fydd yn gyfrifol am ei reoli.  

Mae Llywodraeth y DU yn cynghori y dylai'r 

sawl sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer 

y prif safle (yr Ysgrifennydd Gwladol yn 

Diwygio pwynt bwled 1 EA17 

er mwyn cynnwys cyfeiriad 

at yr angen i nodi ac asesu 

effeithiau posibl storio 

gwastraff niwclear, yn 

cynnwys risgiau radiolegol 

cysylltiedig. 
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dilyn argymhelliad gan yr Arolygiaeth 

Gynllunio) gymryd y gellir darparu'r 

cyfleusterau ar gyfer ymdrin â gwastraff 

lefel uchel, ac oherwydd hynny, ni ddylai 

ystyried y mater hwn ymhellach (NPS EN-6 

paragraff 2.11.4).  Felly, mae storio tymor 

hir yn fater sydd y tu hwnt i gylch gwaith 

proses GCD a CCA GNN Wylfa. 

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn ystyried 

mater storio dros dro yn EA17, ac yn dilyn 

y sylwadau a dderbyniwyd, cynigir diwygio 

pwynt bwled 1.  

 14. NNewid yn yr 

Hinsawdd 

Dylid hefyd ystyried yr effeithiau ar newid yn yr 

hinsawdd o ganlyniad i'r gwaith adeiladu, yn 

cynnwys cloddio, a'r effeithiau yn y gwledydd ble 

gall y gweithgareddau yma gael eu cynnal.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r CCA drafft yn 

ystyried yr effeithiau ar/o ganlyniad i newid 

yn yr hinsawdd (gweler EA18 a EA19) ac 

mae'n cynnwys cyfeiriad at ailddefnyddio 

adeiladau a deunyddiau pan fo'n bosibl (yn 

cynnwys Wylfa A).  Byddai hyn yn lleihau'r 

angen i gloddio am ddeunydd newydd.   

Dim newid. 

 15. Yr Amgylchedd 

Naturiol 

Mae'n ymddangos nad oes dim ystyriaeth (yn y 

Datganiad Polisi Cenedlaethol)  i AHNE a 

SDdGAoedd.  

Anghytuno.  Mae NPS EN-6 (Cyfrol 2) yn 

nodi ystyriaeth Llywodraeth y DU o ran 

safle Wylfa ar gyfer GNN.  Mae paragraff 

C9.70 yn nodi bod y Llywodraeth wedi 

ystyried tebygolrwydd effeithiau ar yr 

AHNE gan ddod i'r casgliad nad oedd y 

Llywodraeth yn credu bod y materion 

mewn perthynas â'r maen prawf yma 

(AHNE) yn ddigonol er mwyn cyfiawnhau 

peidio cynnwys y safle yn y Datganiad 

Polisi Cenedlaethol o ystyried nifer 

cyfyngedig y safleoedd addas posibl.  

Rhoddwyd ystyriaeth debyg i'r effeithiau 

tebyg ar SDdGAoedd, yn benodol SDdGA 

Dim Newid 
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Tre'r Gof (yn C9.60). 

 19.  Canllawiau 

ynglŷn â'r Ardal 

Gweddill Ynys Môn. Yn dilyn Fukushima, 

argymhellodd Llywodraeth UDA ardal ymgilio o 

50km.  Byddai hyn yn cynnwys yr Ynys gyfan.  

Dylid cynnal ymarferiad ymgilio oddi ar yr Ynys. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r materion ynglŷn  

â damweiniau mewn perthynas â phŵer 

niwclear a dulliau ymgilio yn gyfrifoldeb ar 

Swyddfa'r Rheoleiddiwr Niwclear (SRhN) a 

hi sy'n penderfynu ar ardal gynllunio 

argyfwng oddi ar y safle ar gyfer 

gorsafoedd niwclear ble ceir posibilrwydd o 

ollyngiad ymbelydrol oddi ar y safle fyddai 

efallai'n golygu bod angen cymryd gwrth-

gamau megis ymgilio.  

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 

A007 -  Dim ymateb. Dim sylwadau. Dim newid. 

A008: 

Ffederasiwn 

Busnesau Bach 

2. Pwrpas CCA Yn mynegi pryderon ynglŷn â diogelwch a pha 

fath o waddol yr ydym yn ei gadael i 

genedlaethau'r dyfodol. Yn bendant, mewn dwy 

genhedlaeth, bydd yr Ynys yn hollol wahanol i'r 

Ynys yr ydym yn ei hadnabod nawr, ac efallai 

hyd yn oed yn fwy gwahanol na'r hyn a ragwelir 

gan y CCA presennol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae diogelwch yr GNN 

yn ystyriaeth sydd y tu hwnt i CCA GNN 

Wylfa.  Derbynnir bod y datblygiad yn 

cynrychioli newid sylweddol i'r Ynys, a 

phwrpas y CCA yw sicrhau y bydd unrhyw 

newid yn fuddiol i'r economi a'r cymunedau 

lleol  a bod effeithiau niweidiol yn cael eu 

lleihau. 

Dim newid. 

 3. Gweledigaeth Yn cytuno â'r Weledigaeth gan dderbyn bod 

rhaid i'r Cyngor Sir dderbyn yr GNN a gwneud y 

mwyaf o'r buddion lleol.  Dylai'r Cyngor fod yn 

barod i ddadlau o blaid y deliau gorau i'r 

gymuned leol.  

Nodwyd y sylwad.  Pwrpas CCA GNN 

Wylfa yw cefnogi'r Cyngor wrth sicrhau 

budd gwaddol i'r Ynys.  

Dim newid. 

 4. Amcanion Yn cytuno â'r amcanion yn ddarostyngedig i'r 

sylwadau a restrir uchod. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 5. Canllawiau ar gyfer 

yr holl Brosiect 

Mae angen cydbwyso effeithiau niweidiol yr 

GNN a'r costau uchel i drethdalwyr lleol. 

Nodwyd y sylwad.  Nod CCA GNN Wylfa 

yw darparu canllawiau cynllunio lleol er 

mwyn lleihau'r posibilrwydd o greu 

effeithiau niweidiol ac awgrymu camau 

Dim newid. 
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lliniaru os bydd effeithiau o'r fath yn 

anochel.  Hefyd, bwriedir i'r CCA helpu'r 

Cyngor Sir a hyrwyddwr y prosiect i nodi 

ble bydd angen gwario ar gostau, er 

enghraifft seilwaith newydd, a sicrhau bod 

y datblygwr yn talu am gostau o'r fath 

(gweler, er enghraifft, EA23). 

 6. Datblygiad 

Economaidd 

Mae'r cynnwys a'r egwyddorion yn hysbys, mae 

angen darbwyllo nifer y bydd poblogaeth yr Ynys 

mewn gwell sefyllfa mewn 50 mlynedd.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw caniatáu nac 

atal CCA GNN Wylfa yn rhan o gylch 

gwaith y Cyngor Sir.  Nod y CCA yw 

sicrhau y gwneir y mwyaf o'r buddion i'r 

Ynys sy'n deillio o'r GNN  er mwyn darparu 

twf economaidd tymor hir a gwarchod yr 

amgylchedd lleol.  

Dim newid. 

 7. Twristiaeth Cytunir ar y cynnwys ond ni fydd twristiaeth yn 

elwa o'r prosiect. 

Nodwyd y sylwad.  Mae yna bosibilrwydd y 

bydd yr GNN yn effeithio'n niweidiol ar yr 

economi dwristiaeth.  Nod CCA GNN Wylfa 

yw lleihau'r effeithiau hyn a'u lliniaru pan 

fo'n bosibl.  Darparwyd EA5 a EA12 gyda 

hyn mewn golwg. 

Dim newid. 

 8. Poblogaeth a 

Chymunedau 

Nid oes gweledigaeth, ac eithrio mai'r GNN fydd 

yr achubwr. 

Anghytuno.  Fel uchod, cydnabyddir y gall 

yr GNN effeithio'n niweidiol ar boblogaeth a 

chymunedau'r Ynys, fodd bynnag nid y 

Cyngor Sir yw'r corff sy'n gwneud y 

penderfyniadau ar gyfer y datblygiad ar y 

prif safle.  Un o brif elfennau CCA GNN 

Wylfa yw sicrhau bod effeithiau niweidiol yn 

cael eu lleihau neu eu lliniaru. 

Dim newid. 

 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Dylid rhoi mwy o feddwl i ailddefnyddio eiddo 

gwag, neu i wella eiddo sy'n is na'r safon. 

Anghytuno.  Mae EA10 yn cynnwys 

anogaeth i ailddefnyddio adeiladau gwag a 

chyfeirir hefyd at y gronfa Dai/Llety y mae'r 

Cyngor Sir yn disgwyl iddi fod ar gael er 

Dim newid. 
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mwyn cefnogi gwelliannau i safon y sector 

rhentu preifat. 

 10.  Yr Iaith Gymraeg 

a Diwylliant 

Yn cytuno â'r canllawiau ond yn cwestiynu a yw'r 

arian ar gael. 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA13 yn rhestru 

camau y gellid eu cymryd er mwyn  

gwarchod a chyfoethogi'r iaith Gymraeg a 

diwylliant, a byddai'r Cyngor Sir yn disgwyl 

y byddai'r arian ar gyfer unrhyw gynllun 

cysylltiedig yn dod gan hyrwyddwr y 

prosiect.   

Dim newid. 

 11. Trafnidiaeth Mae ffordd newydd, ychwanegol dros Afon 

Menai yn hanfodol ar gyfer y 50-100 mlynedd 

nesaf. Diweddaru a thrydanu'r brif reilffordd ac 

ailagor y rheilffordd i Amlwch. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau 

trafnidiaeth i ac oddi ar yr Ynys.  Er y 

byddai adeiladu pont newydd ac 

uwchraddio a thrydanu'r brif reilffordd yn 

cael eu hystyried yn ddymunol, nid yw'r 

naill na'r llall yn rhywbeth y gall CCA GNN 

Wylfa ofyn i hyrwyddwr y prosiect eu 

darparu.   

Dim newid. 

 12. Cyfleustodau Dylid uwchraddio, ond dylid pwyllo ynglŷn â 

phwy fydd yn talu'r gost. 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA15 yn nodi bod 

y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y 

prosiect weithio â darparwyr cyfleustodau 

er mwyn sicrhau bod uwchraddio'n cael ei 

ddarparu pan fo angen hynny.   

Dim newid. 

 

 13. Gwastraff Yn cwestiynu pwy fydd yn gorfod talu am  y 

gwastraff cartrefi/domestig a gynhyrchir gan 

weithwyr.  Ychydig o drafodaeth am reoli a chost 

gwastraff masnachol, ac nid yw gwastraff 

niwclear yn cael ei drafod mewn modd sy'n rhoi 

sicrwydd. 

Mae paragraff 4.8.4 drafft CCA GNN Wylfa 

yn nodi bod y Cyngor Sir ar ddeall bod gan 

y gwasanaethau casglu trefol presennol y 

gallu i ymdopi â'r galw ychwanegol.  Er 

hyn, mae EA16 yn ei gwneud yn ofynnol i 

hyrwyddwr y prosiect leihau'r gwastraff 

mewn cysylltiad â'r prif safle ond hefyd â 

datblygiadau cysylltiedig.  

Mae paragraff 4.8.5 yn nodi nad yw'r 

Dim newid. 
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Cyngor yn statudol gyfrifol am drin a chael 

gwared â gwastraff masnachol, felly mae'r 

graddau y gall ofyn i hyrwyddwr y prosiect 

gynnal gweithgareddau penodol yn y 

cyswllt hwn yn  gyfyngedig.  Fodd bynnag, 

mae'r Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol bod 

technegau'u cael eu defnyddio i leihau faint 

o wastraff a gynhyrchir.  Hefyd, petai'r 

cwmnïau a gyflogir i ddelio â'r gwastraff 

masnachol/diwydiannol angen unrhyw 

gyfleusterau ychwanegol, yna byddai hyn 

ynddo'i hun yn destun ceisiadau cynllunio 

i'r Awdurdod Cynllunio Gwastraff. 

Mae NPS EN-6 yn nodi beth all a beth na 

all y Cyngor ei ystyried mewn perthynas â 

gwastraff niwclear.  Ni all y CCA weithredu 

y tu hwnt i ffiniau'r polisi presennol. 

 14. NNewid yn yr 

Hinsawdd 

Yn cytuno â'r canllawiau ond yn cwestiynu ai 

niwclear yw'r ateb i'r broblem sy'n wynebu'r byd. 

Nodwyd y sylwad.  Mae Llywodraeth y DU 

yn ystyried bod pŵer niwclear yn 

cynrychioli technoleg carbon isel ac mae 

hyn yn cael ei nodi yn NPS EN-6 ym 

mharagraff 1.1.1. 

Dim newid. 

 15. YYr 

Amgylchedd 

Naturiol 

Yn cwestiynu sut yr ymdrinnir â'r gwrthwynebiad 

i linellau pŵer uwch ben, ac y dylai unrhyw 

linellau newydd fod yn rhai tanddaearol. 

Nodwyd y sylwad.  Byddai unrhyw ofyniad 

am linellau pŵer newydd yn destun cais ar 

wahân.  Byddai hyn mwy na thebyg ar ffurf 

cais GCD ar wahân i'r Ysgrifennydd 

Gwladol, ac oherwydd hynny nid yw'n rhan 

o gylch gwaith CCA GNN Wylfa.  

Dim newid. 

 16. AAmgylchedd 

Hanesyddol 

Ystyriaeth annigonol o dirluniau a golygfeydd 

hanesyddol, a'r bygythiad o du datblygiad 

diwydiannol.  Mae'n rhaid i'r datblygwyr beidio â 

difetha'r hyn sydd gennym yma. 

Nodwyd y sylwad.  Yn unol â pholisi 

cynllunio lleol presennol ac arfaethedig, 

mae'r canllawiau a geir yn CCA GNN Wylfa 

yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr roi 

Cynnwys cyfeiriad at 

bwysigrwydd golygfeydd o 

nodweddion hanesyddol 

penodol yn EA22.  
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ystyriaeth ddigonol i bob agwedd o'r 

amgylchedd hanesyddol wrth baratoi eu 

ceisiadau.   

Mae EA22 yn cynnwys cyfeiriad at 

dirluniau hanesyddol. Cyfeirir hefyd at 

leoliad, er y gellid cynnwys pwysigrwydd 

golygfeydd yn y canllawiau yma.  

 17. HHwyluso 

Datblygu 

Yn cwestiynu a all y Cyngor Sir ddarparu'r 

adnoddau sy'n briodol ar gyfer EA23 a EA24.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

disgwyl y bydd cost monitro yn cael ei 

ariannu gan hyrwyddwr y prosiect.  Yn yr 

un modd, bydd y costau ddaw i ran y 

Cyngor wrth ddefnyddio'i bwerau statudol 

yn cael ei ariannu gan hyrwyddwr y 

prosiect. 

Dim newid. 

 18. GGweithredu a 

Monitro 

Yn ystyried nad yw'r Cyngor Sir yn ddigon 

grymus i ymladd yn erbyn Llywodraeth y DU a 

busnesau mawr. 

Anghytuno.  Y Cyngor Sir fydd y corff 

penderfynu statudol o ran y datblygiadau 

fydd yn gysylltiedig â'r GNN (yn 

ddarostyngedig i alw i mewn neu apêl), ac 

mae ganddo hefyd rôl statudol yn y broses 

GCD ar gyfer y prif safle.  Felly, mae'r 

Cyngor Sir yn credu y gall ddylanwadu'n 

fawr ar brosiect yr GNN.  

Dim newid. 

 19. CCanllawiau 

ynglŷn â'r Ardal 

Yn gofyn pa gynlluniau sydd wedi eu gwneud ar 

gyfer ymgilio petai damwain yn digwydd. 

Yn y DU y SRhN sy'n penderfynu ar yr 

ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle ar 

gyfer gorsafoedd niwclear ble ceir 

posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol oddi ar 

y safle fyddai efallai'n golygu bod angen 

cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. Mae 

hyn yn cael ei weithredu o dan Reoliadau 

Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a 

Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG)  

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / 
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Ym mis Ionawr 2014 cyhoeddodd SRhN 

egwyddorion diwygiedig ar gyfer 

penderfynu ar ardaloedd cynllunio 

argyfwng oddi ar y safle RhYPAGG o 

gwmpas safleoedd â thrwydded niwclear 

yn y DU. Mae hyn yn golygu bod SRhN yn 

ystyried ffactorau ymarferol a strategol lleol 

sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cynllun wrth 

benderfynu ar yr ardal. Mae mwy o 

wybodaeth am y broses a ddefnyddir gan y 

SRhN ar gael drwy fynd i 

http://www.onr.org.uk/depz-onr-

principles.htm.   

Ar ôl i'r SRhN hysbysu ynglŷn â'r ardal 

sydd angen cynllun argyfwng ar ei chyfer, 

mae'r Cyngor Sir yn ymgynghori â'r holl 

asiantaethau sydd â chyfraniad i'w wneud 

wrth ei weithredu.  

Yn dilyn ymgynghori â'r asiantaethau 

perthnasol a'r gweithredwyr, mae'n rhaid i'r 

Cyngor Sir gynhyrchu ei gynllun argyfwng 

oddi ar y safle o fewn 6 mis. Bydd y cynllun 

yn ystyried ystod o wrth-gamau sy'n 

gymesur â'r risgiau a nodwyd, yn cynnwys 

llochesu neu ymgilio. Bydd y cynllun yn 

cael ei brofi mewn ymarferiad argyfwng 

sy'n cynnwys yr Awdurdod lleol, yr heddlu, 

y rheoleiddiwr, y swyddfa dywydd, cyrff 

iechyd cyhoeddus ac asiantaethau eraill 

fyddai'n rhan  o unrhyw ddigwyddiad. 

Byddai'r penderfyniad i ymgilio neu i 

lochesu yn cael ei wneud  yn seiliedig ar y 

ffactorau penodol a wynebir ar y diwrnod.  



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 
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Bydd Cynllun Argyfwng yr Awdurdod Lleol 

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 fo'r 

gweithredwr yn gwneud newid sylweddol i 

weithgaredd ar y safle. Mae hyn yn golygu 

y bydd unrhyw newidiadau sy'n gysylltiedig 

â gorsafoedd niwclear newydd yn cael eu 

hystyried o dan RhYPAGG. 

A009 3. Gweledigaeth Dylai'r Cyngor Sir fod yn dryloyw o ran ei 

berthynas â Horizon.  Hefyd, mae yna syrffed 

ymgynghori gyda'r holl ddatblygiadau sy'n cael 

eu cyflwyno, ac mae'r CCA yn rhy hir i allu rhoi 

sylwadau ystyrlon yn yr amser a ganiateir.  Mae 

yna brinder ymdriniaeth â gwastraff niwclear, 

sydd yn fater pwysig. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

darparu diweddariadau rheolaidd drwy 

bwyllgorau a chylchlythyr mewn perthynas 

â'i drafodaethau â hyrwyddwr y prosiect. 

Mae'r Cyngor yn cydnabod bod CCA GNN 

Wylfa yn ddogfen hir, ond mae hyn yn 

adlewyrchu'r ystod eang o destunau y mae 

angen eu hystyried a'r pwyslais y mae'r 

Cyngor yn ei roi ar ymdrin yn gynhwysfawr 

â chanllawiau polisi. 

Mae'r Cyngor yn cydnabod bod gwastraff 
niwclear yn fater pwysig.  Fodd bynnag, ni 
all y CCA ond darparu dehongliad a 
chanllawiau lleol yn unig ar bolisi 
presennol, a Llywodraeth y DU sy'n 
sefydlu'r polisi perthnasol ynglŷn â 
gwastraff niwclear.  Mae NPS EN6 (ym 
mharagraff 2.11.6) yn nodi:  'Mae gan y DU 
systemau deddfwriaethol a rheoleiddiol 
cadarn wedi'u sefydlu ar gyfer 
rheoli (yn cynnwys storio dros dro, cludo a 
chael gwared â) pob math 
o wastraff ymbelydrol fydd yn cael ei 
gynhyrchu gan orsafoedd niwclear newydd. 
Dylai'r Comisiwn Cynllunio Seilwaith  

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

weithredu'n seiliedig ar y ffaith y bydd y 
cyfundrefnau trwyddedu a chaniatáu 
perthnasol yn cael eu cymhwyso a'u 
gorfodi'n briodol'. 

 13. Gwastraff Diffyg eglurder ynglŷn â chyfrifoldeb clustnodi tir 

a lygrwyd a lefel y monitro sydd ei angen.  Diffyg 

tystiolaeth o asesu risg a chynllunio adnoddau.  

Nodwyd y sylwad.  Mae monitro gwastraff 
niwclear yn fater y bydd yn rhaid cytuno 
arno gyda rheoleiddwyr y diwydiant 
niwclear, megis Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC), a hwy fydd yn gyfrifol am ei reoli.  

Dim newid. 

  Dim eglurhad ynglŷn â chael gwared â gwastraff 

lefel uchel yn y tymor hir. Dylai cyfeiriad at 

wrthodiad Cumbria i gadw gwastraff lefel uchel 

ysgogi Ynys Môn i ddatgan naill ai y gellid 

cyflwyno ail gais i gadw'r gwastraff yn Wylfa neu 

y bydd yn weithredol yn gwrthwynebu bod yn 

Gyfleuster Gwaredu Daearegol parhaol y DU. 

Nodwyd y sylwad.  Mae Llywodraeth y DU 
yn cynghori y dylai'r sawl sy'n gwneud 
penderfyniadau ar gyfer y prif safle (yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn dilyn 
argymhelliad gan yr Arolygiaeth Gynllunio) 
gymryd y gellir darparu'r cyfleusterau ar 
gyfer ymdrin â gwastraff lefel uchel, ac 
oherwydd hynny, ni ddylai ystyried y mater 
hwn ymhellach (gweler NPS EN-6 
paragraff 2.11.4). Felly, mae storio tymor 
hir yn fater sydd y tu hwnt i gylch gwaith 
proses GCD a CCA GNN Wylfa. 
 
Er hyn, mae'r Cyngor Sir eisoes wedi nodi 
ei fod yn gwrthod cynigion ar gyfer  CGD 
(gweler http://www.anglesey.gov.uk/empty-
nav/news/press-releases-2014/april-
2014/anglesey-will-not-accept-nuclear-
waste/122675.article) 

Dim newid. 

 15. NNewid yn yr 

Hinsawdd 

Dim ystyriaeth benodol i hawliau dynol, a 

hawliau cenedlaethau'r dyfodol o ran etifeddu’r 

'gwaith glanhau'.  Hefyd yn cyfeirio at y cysyniad 

o gyfiawnder rhyng-genedlaethau a hawliau 

dynol a chloddio wraniwm.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r cyfrifoldeb am 

storio gwastraff niwclear yn y tymor hir ac i 

ba raddau y gall CCA GNN Wylfa eu 

hystyried yn faterion a nodir uchod.   

Mae hawliau dynol a chloddio wraniwm yn 

faterion sydd y tu hwnt i gwmpas y CCA. 

Dim newid. 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / 
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A010 Cwestiynau 2, 3, 4. Darperir cefnogaeth ar gyfer y tri chwestiwn 

cyntaf, dim sylwad penodol. 

Dim angen ymatebion. Dim newid. 

A011: Dŵr 

Cymru 

11. EA15 Mae buddsoddi mewn Cynllunio Rheoli Asedau 

yn cael ei reoli gan OFWAT a Chyfoeth Naturiol 

Cymru o ran maint y cyllido ac amseru'r gwaith 

rheoleiddio a gynllunnir. Gall fod yna achosion 

pan nad yw anghenion y datblygwyr yn cyd-daro 

ag amseru buddsoddiad a gynlluniwyd.  Dan 

amgylchiadau o'r fath pan fyddai angen  cynnal 

gwelliannau seilwaith cyn unrhyw fuddsoddiad a 

gynllunnir, buasem yn ystyried systemau eraill i 

lenwi'r bwlch ariannu hwn, megis cyfraniadau 

gan ddatblygwyr drwy ymrwymiadau cynllunio.   

Nodwyd y sylwad.  Mae EA15 yn ei 

gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr y prosiect 

weithio â darparwyr cyfleustodau megis 

Dŵr Cymru i sicrhau y cytunir ar unrhyw 

ofynion ar gyfer seilwaith newydd neu 

uwchraddio'r seilwaith presennol.  Mae 

EA23 yn nodi bod y Cyngor Sir yn disgwyl i 

hyrwyddwr y prosiect gytuno ag 

ymrwymiadau cynllunio.   Mae'r testun 

ategol yn nodi bod cyflenwad dŵr a thrin 

dŵr gwastraff yn seilwaith y bydd 

cyfraniadau'n cael eu ceisio ar ei gyfer.   

Dim newid.  

  Wedi i'r union leoliadau a dwyster y dyraniadau 

a gynigir a'r datblygiad cysylltiedig gael eu 

cadarnhau, byddwn yn asesu effaith y 

datblygiadau arfaethedig ar ein hasedau, ac yn 

rhoi cyngor yn unol â hynny.  Bydd Dŵr Cymru 

yn parhau i drafod â'r Awdurdod Cynllunio Lleol 

drwy broses Cydgynllun Datblygu Lleol Ynys 

Môn a Gwynedd er mwyn asesu capasiti'r 

seilwaith yn ardaloedd y twf arfaethedig.   

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

croesawu dull arfaethedig Dŵr Cymru o 

asesu effeithiau posibl prosiect yr GNN ar 

seilwaith cyflenwad dŵr. 

Dim newid. 

 16. EA 23 Mae'r canllawiau'n nodi y bydd y Cyngor Sir yn 

disgwyl rhestr gynhwysfawr o gamau er mwyn 

lliniaru a digolledu am effeithiau prosiect GNN 

Wylfa.  Byddai'r camau hyn yn cael eu cyflwyno 

drwy amodau ac ymrwymiadau cynllunio fel sy'n 

briodol.  Mae'r testun ategol yn nodi y gall 

camau o'r fath gynnwys darpariaeth o, a 

chyfraniad tuag at, seilwaith hanfodol sy'n 

angenrheidiol i gefnogi prosiect GNN Wylfa yn 

cynnwys cyflenwad dŵr a thrin dŵr gwastraff.  

Nodwyd y sylwad. Dim newid.  
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Efallai y bydd yna achosion pan fyddai angen  

cynnal gwelliannau seilwaith cyn unrhyw 

fuddsoddiad a gynllunnir gan Ddŵr Cymru a 

buasem yn ystyried systemau eraill i lenwi'r 

bwlch ariannu hwn, megis cyfraniadau gan 

ddatblygwyr drwy ymrwymiadau cynllunio.  O 

ran hynny rydym yn cefnogi darpariaethau'r 

canllawiau hyn. 

 17. CCanllawiau 

Lleoliadol: 

Caergybi a'r Ardal 

Mae tudalen 108 drafft CCA GNN Wylfa yn nodi 

y bydd angen buddsoddi efallai yn GTDG 

Caergybi ar gyfer siambr/tanc gorlif storm 

newydd. Fodd bynnag, ni ellir sefydlu pa 

welliannau seilwaith fyddai eu hangen er mwyn 

gwasanaethu'r datblygiad nes y bydd y lleoliad a 

dwyster y datblygiadau arfaethedig yn hysbys. 

Oherwydd hynny, buasem yn gofyn am i'r 

frawddeg sy'n cynnwys y wybodaeth hon gael ei 

thynnu o'r polisi.  

Cytuno.   Dileu'r testun yn unol â'r 

ymateb.   

 Amlwch a'r Ardal O dan  bennawd cyfleustodau ar dudalen 119 

nodir "Nodwyd eisoes bod yna broblemau 

carthffosiaeth yn yr ardal leol, a heb fuddsoddiad 

yn y seilwaith yma mae'n annhebygol y bydd yn 

bosibl gwasanaethu datblygiad ychwanegol."  

Nid oes yna broblemau mawr gyda'r system 

garthffosiaeth yn Amlwch, felly buasem yn 

awgrymu bod y frawddeg hon yn cael ei dileu.  

Gallwn asesu effaith unrhyw gynnig ar ein 

seilwaith pan fydd lleoliad a maint unrhyw 

ddatblygiad arfaethedig yn hysbys.  

Cytuno. Dileu'r testun yn unol â'r 

ymateb.   

 Coridor yr A55/A5 

 

O dan bennawd cyfleustodau ar dudalen 125 

nodir y credir bod gwaith trin dŵr gwastraff 

Llanfairpwll yn gweithredu'n agos i'w gapasiti 

cyfeintiol, ac felly mae'n annhebygol y gall 

Cytuno. Diwygio'r geiriad er mwyn 

adlewyrchu'r ymateb. 
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wasanaethu datblygiad yn y dyfodol o fewn y 

rhwydwaith carthffosiaeth presennol.  Er ei bod 

yn wir dweud bod y gwaith trin dŵr gwastraff yn 

gweithredu'n agos i'w gapasiti cyfeintiol, nid yw 

hyn o reidrwydd yn golygu na all y dalgylch 

wasanaethu unrhyw dwf ychwanegol.  Buasem 

yn argymell bod y geiriau "ac felly mae'n 

annhebygol o allu gwasanaethu datblygiad yn y 

dyfodol o fewn y rhwydwaith carthffosiaeth 

presennol" yn cael eu disodli gan y geiriau "dylai 

hyrwyddwr y prosiect gael trafodaeth gynnar â 

Dŵr Cymru mewn perthynas ag unrhyw gynigion 

i ddatblygu yn nalgylch gwaith trin dŵr gwastraff 

Llanfairpwll" fel y ceir yng ngeiriad polisi EA30.   

Hefyd, bu gorlifo yn rhwydwaith carthffosiaeth 

dalgylchoedd gwaith trin dŵr gwastraff Y Fali, 

Gaerwen a Llanfairpwll, ac felly buasem yn 

argymell bod y wybodaeth hon yn cael ei 

chynnwys yn y CCA er mwyn cynnal cysondeb 

â'r cyngor a ddarparwyd i aneddiadau eraill yn y 

bennod ar ganllawiau lleoliadol.     

A012 Dim ymateb.  Dim angen ymateb Dim newid. 

A013 Cwestiynau 2-19 Atebion cadarnhaol i bob cwestiwn, dim sylwad 

penodol. 

Dim angen ymateb Dim newid. 

A014  2. Pwrpas CCA Yn cytuno â'r 'Pwrpas', dim sylwadau penodol. Dim angen ymateb Dim newid. 

A015 Cwestiynau 2-10 Yn cytuno, dim ymateb i weddill y cwestiynau.  

Yn rhybuddio bod twristiaeth yn hanfodol i Ynys 

Môn ac y dylid sefydlu cynlluniau eglur er mwyn 

lleihau'r amharu gan draffig adeiladu. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod pwysigrwydd economi ymwelwyr 

i Ynys Môn a sensitifrwydd y sector honno 

yng nghyd-destun prosiect yr GNN.  Felly, 

mae'r Cyngor wedi paratoi dau EA er mwyn 

delio â materion penodol mewn perthynas 

â thwristiaeth ac economi ymwelwyr (EA5 

Dim newid. 
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a EA12).   

Mewn perthynas â'r posibilrwydd y bydd 

traffig adeiladu yn achosi problemau, mae'r 

Cyngor yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect 

flaenoriaethu defnyddio rheilffordd a dŵr fel 

dulliau teithio.  Hefyd, bydd angen 

Cynlluniau Trafnidiaeth, Cynlluniau Teithio 

a Chynlluniau Rheoli Traffig.  Hefyd, mae'r 

strategaeth ofodol fel y'i nodir yn y Cynllun 

Datblygu a'i hadlewyrchir yn y CCA drafft, 

yn amcanu at leoli datblygiadau cysylltiedig 

mewn lleoliadau hygyrch.  Gyda'r mesurau 

hyn wedi'u sefydlu, mae'r Cyngor Sir yn 

credu y gellir lleihau'r posibilrwydd y bydd 

tagfeydd yn digwydd ac yn achosi 

trafferthion i ymwelwyr a thwristiaid. 

A016 3. Gweledigaeth Mae'r cynllun yn rhy agos i Fae Cemaes, a bydd 

problemau iechyd yn cynyddu. 

Nodwyd y sylwad.  Llywodraeth y DU sydd 

wedi penderfynu ar leoliad y prif safle.  

Felly mae gallu'r Cyngor Sir i ddylanwadu 

ar ei leoliad y tu allan i gwmpas CCA GNN 

Wylfa.  Fodd bynnag, mae'r CCA drafft yn 

cynnwys canllawiau penodol a ddyluniwyd i 

leihau effeithiau niweidiol ar iechyd fydd yn 

deillio o brosiect yr GNN (gweler EA7). 

Dim newid. 

 4. Amcanion Gweler uchod.  Fel uchod. Dim newid. 

A017 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Mae yna ddigon o letyau gwag ar Ynys Môn.  

Pan fo'n bosibl, dylid defnyddio pobl leol yn 

ystod y broses adeiladu.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

awyddus i annog ailddefnyddio eiddo gwag 

er mwyn lleihau'r angen i ddefnyddio 

adeiladau newydd, a chyfeirir yn benodol at 

hyn yn EA10 drafft CCA GNN Wylfa.  

Mae'n bosibl y gall prosiect yr GNN 

ddarparu nifer sylweddol o swyddi ac mae'r 

Dim newid. 
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Cyngor yn credu y dylent fod ar gael i'r 

gymuned leol.  Oherwydd hyn, mae'r CCA 

drafft yn cynnwys nifer o EAion a 

ddyluniwyd i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd 

economaidd fydd ar gael i bobl leol.  Mae'r 

EAion yn cynnwys EA1 a EA2 yn arbennig.   

 20. CCoridor yr 

A5025 

Nid yw'r A5025 yn addas ar gyfer cerbydau 

masnachol mawr oherwydd ei maint a'r ffaith ei 

bod yn mynd drwy nifer o bentrefi bychain, a'r 

rhan fwyaf o'r rhai hynny'n bentrefi ag ysgolion 

ynddynt a nifer sylweddol o bobl hŷn. Bydd raid 

cymryd gofal yn yr ardal hon. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod cymeriad yr A5025 ac y byddai 

cynnydd sylweddol mewn traffig yn creu 

problemau i gymunedau lleol (mae'n un o 

bum mater allweddol a nodir yn nhestun 

ategol EA31).  Mae lleoliadau priffyrdd y 

bydd efallai angen eu huwchraddio hefyd 

yn cael eu nodi yn yr Ardal Chwiliad, a dull 

cyffredinol y Cyngor o ymdrin â 

thrafnidiaeth yw gofyn am flaenoriaethu 

rheilffordd a dŵr yn hytrach na ffyrdd ar 

gyfer symud nwyddau. 

Dim newid. 

A018: Bwrdd 

Iechyd Lleol 

Prifysgol Betsi 

Cadwaladr 

4. Canllawiau ar gyfer 

yr holl Brosiect 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn 

croesawu cynnwys Poblogaeth a Chymuned yn 

y Canllawiau ar gyfer yr holl Brosiect, yn 

arbennig yr agenda "Iechyd a Lles". 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 5. Egwyddorion 

Arweiniol 

Yn croesawu'r cyfeiriad at agenda Cyfleusterau 

a Gwasanaethau Cymunedol, a'r cyfeiriad 

amlwg at Iechyd a Lles fel y'i nodir yn NPS EN-6 

Adran 3.11:  "Bu i'r Arfarniad o Gynaliadwyedd 

Niwclear nodi hefyd y gall buddion economaidd 

gymdeithasol cadarnhaol gorsafoedd pŵer 

niwclear newydd arwain at effeithiau cadarnhaol 

ar iechyd a lles ."  Bydd ymgysylltu agored â 

phreswylwyr yn bwysig ynglŷn ag unrhyw 

Cytuno.  EA7: Mae Gwarchod Iechyd yn 

nrafft CCA GNN Wylfa yn ei gwneud yn 

ofynnol i hyrwyddwr y prosiect weithio â'r 

Bwrdd Iechyd Lleol er mwyn nodi effeithiau 

sylweddol posibl ar iechyd a'r camau 

lliniaru priodol.  Bydd hyn yn cynnwys 

darparu gwybodaeth i breswylwyr ac 

ymwelwyr a fydd, yn ôl disgwyliadau'r 

Cyngor Sir, yn cynnwys gwybodaeth am yr 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

effeithiau cadarnhaol a negyddol y tybir fydd yn 

gysylltiedig â'r math hwn o ddatblygiad. 

effeithiau cadarnhaol a negyddol posibl 

sy'n gysylltiedig â'r GNN.  Mae paragraff 

4.3.6 hefyd yn cyfeirio'n benodol at yr 

angen i hyrwyddwr y prosiect gyfathrebu'r 

risg sy'n gysylltiedig ag ymbelydredd i 

gymunedau'r Ynys.  

 7. Poblogaeth a 

Chymunedau 

Yn croesawu cyfeiriad at agenda Cyfleusterau a 

Gwasanaethau Cymunedol, a'r cyfeiriad amlwg 

at Iechyd a Lles. Nodi a chefnogi'r cysylltiad 

amlwg â NPS EN-6: Adran 3.11.  

Nodwyd y sylwad. 

 

Dim newid. 

  Yn croesawu'r cyfeiriad amlwg at boblogaeth, 

iechyd a lles, yn arbennig y cyfeiriad at EA7 - 

"Gwarchod Iechyd". 

Nodwyd y sylwad. 

 

Dim newid. 

 

  Y nodi'r cyfeiriad at NPS EN-6, a hefyd yn 

dymuno cyfeirio at adran 3.12.5 y ddogfen hon y 

cyfeiriwyd ati. "Fel yn achos prosesau 

diwydiannol mawr eraill, gall adeiladu, 

gweithredu a datgomisiynu gorsafoedd pŵer 

niwclear newydd effeithio ar ddarpariaeth 

iechyd. Er enghraifft, gall y safle gynyddu'r galw 

am wasanaethau monitro iechyd,"  

Yn dymuno cynnwys adran 3.12.5 NPS EN-6 fel 

pwynt gweithredu yn yr ymgynghoriad a 

ddrafftiwyd er mwyn ymdrin â chamau lliniaru 

posibl yr GNN arfaethedig. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r CCA drafft yn 

cydnabod y posibilrwydd y bydd yna 

gynnydd yn y galw ar y ddarpariaeth iechyd 

a'r gwasanaethau monitro presennol 

(gweler, er enghraifft, y pedwerydd pwynt 

bwled ym mharagraff 4.12.3 a'r EA23 

cysylltiedig).  Er nad yw EA25 yn cyfeirio'n 

benodol at beth ddylid ei fonitro yn ystod yr 

adeiladu a'r gweithredu, mae'r Cyngor Sir 

yn credu y dylai iechyd fod yn un o'r 

agweddau y dylid eu monitro. 

 

Dim newid. 

A019: Cyfoeth 

Naturiol Cymru 

Egwyddorion CCA Mae angen i CCA GNN Wylfa ymdrin yn 

fanylach ag egwyddorion dylunio a lleoli mewn 

gwerthusiad cyd-destun ar gyfer ardaloedd a 

thirluniau a warchodir h.y. manylu am y math o 

gamau lliniaru fydd yn ofynnol ac egwyddorion 

dylunio megis defnyddio toeau gwyrdd ar 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa'n nodi yn EA20 y gofyniad i warchod 

a chyfoethogi'r amgylchedd naturiol.  O ran 

lliniaru, mae'r CCA drafft yn nodi wyth 

enghraifft o gamau lliniaru addas posibl, 

ond mae'r Cyngor Sir yn derbyn nad yw'r 

rhain yn uniongyrchol berthnasol i 

Cynnwys pwynt bwled yn 

EA20 sy'n cyfeirio at 

fabwysiadu egwyddorion 

dylunio da fel ffordd o leihau 

effeithiau ar ardaloedd a 

thirluniau a warchodir. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ddatblygiadau cysylltiedig. egwyddorion dylunio.  Er bod y Cyngor yn 

credu na ddylai'r CCA drafft fod yn rhy 

ragnodol, gallai gynnwys pwysigrwydd 

egwyddorion dylunio sydd â ffocws ar yr 

amgylchedd naturiol fel pwynt bwled 

ychwanegol. 

 Amcan 7. Mae CNC yn croesawu cynnwys yr amcan hwn. Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 EA14 Dylai gynnwys cyfeiriad at Gynllun Teithio 

Gwyrdd ar gyfer Wylfa. 

Cytuno.  Mae EA14 yn cyfeirio at Gynllun 

Trafnidiaeth a allai gynnwys 'mentrau 

gwyrdd'.  Fodd bynnag, derbynnir y gellir 

cynnwys cyfeiriad pendant at Gynllun 

Teithio Gwyrdd. 

Cynnwys cyfeiriad at Gynllun 

Teithio Gwyrdd yn EA14. 

  Dylai'r ddogfen nodi ardaloedd gofodol lles 

cynllunio a phwysleisio prosiectau amgylcheddol 

allai elwa o gronfa gymunedol. 

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn nodi 

disgwyliad y bydd hyrwyddwr y prosiect yn 

lliniaru ac yn digolledu am unrhyw 

effeithiau niweidiol ac y gellir cyflwyno hyn 

drwy Ymrwymiadau Cynllunio.  Mae 

sefydlu cronfa gymunedol ar wahân yn 

fater ar wahân fyddai'n cael ei gynnal y tu 

allan i'r broses gynllunio a chyfeirir ym 

mharagraff 4.12.5 at y Cyfraniadau Budd i'r 

Gymuned arfaethedig y mae'r Cyngor Sir 

yn bwriadu ei weithredu. Mae yna 

bosibilrwydd i'r CBG gynnwys prosiectau 

amgylcheddol. 

Dim newid. 

  Nid yw'n eglur faint o bwys fydd yn cael ei roi ar 

y CCA a pha ddogfen gynllunio y'i dyluniwyd i'w 

cefnogi o ystyried nad yw'r CGDLl arfaethedig 

wedi'i fabwysiadu. 

Bydd y pwys fydd yn cael ei roi ar CCA 

GNN Wylfa yn cael ei benderfynu gan y 

corff penderfynu perthnasol.  Fodd bynnag, 

bydd y CCA yn ystyriaeth berthnasol i'r 

Cyngor Sir pan fydd yn ystyried ceisiadau 

cynllunio Gwlad a Thref ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig.   

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Mae'r CCA yn bennaf yn ategu'r Cynllun 

Lleol a'r Datganiadau Polisi Cynllunio ac 

nid y CGDLl (sydd yn dal i gael ei baratoi).  

Darperir mwy o wybodaeth am y berthynas 

rhwng y CCA, cynlluniau mabwysiedig ac 

arfaethedig yn Adran 1.2 yr CCA drafft. 

 EA 20 Byddai gwell eglurder yn cael ei ddarparu drwy 

ychwanegu is amcanion mewn perthynas â'r 

angen i gynnal a chyfoethogi capasiti a 

swyddogaeth ecolegol, a hefyd yr angen i gynnal 

a chyfoethogi priddoedd a swyddogaethau 

priddoedd. 

Nodwyd y sylwad.  Ystyrir bod y cysyniad o 

gapasiti ecolegol yn anodd ei ddiffinio a'i 

fesur yn gywir ac oherwydd hynny ni 

fyddai'n briodol ei ystyried fel rhan o CCA 

GNN Wylfa. 

Yn EA20, mae'r CCA drafft yn cydnabod 

pwysigrwydd osgoi colli'r tir gorau a mwyaf 

amlbwrpas ac yn nodi mai'r ffordd orau o 

gyflawni hyn yw gwneud y mwyaf o 

ddatblygu ar dir sydd eisoes wedi'i 

ddatblygu, a chynnal swyddogaethau pridd 

o ganlyniad i hynny.    

Dim newid. 

 EA26 Yn EA26 ni ellir cwestiynu'r angen am 

ddatblygiad Wylfa oherwydd bod hynny wedi'i 

sefydlu yn NPS EN-6. O ganlyniad i hynny, ni 

ellir cwestiynu rhesymau hanfodol sef er budd 

cyhoeddus tra phwysig mewn perthynas ag 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Oherwydd y 

gellid effeithio'n niweidiol ar uniondeb safleoedd 

Ewropeaidd, dylid nodi'r angen am gamau 

digolledu yn y CCA  ar wahân i liniaru. 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw EA26 yn 

cwestiynu'r angen am y prosiect (paragraff 

5.1.9).  Mae pwynt bwled pedwar yn 

rhestru gofyniad i liniaru, ond nid yw'n 

cyfeirio at y gofyniad posibl i ddigolledu. 

Diwygio EA26, pedwerydd 

pwynt bwled i gynnwys 

cyfeiriad at yr angen i 

ddigolledu am effeithiau 

arwyddocaol ar uniondeb 

safle Ewropeaidd a 

warchodir os na ellir osgoi 

effeithiau o'r fath drwy liniaru. 

  Dylai'r CCA nodi'n eglur y dylai'r AEA ar gyfer 

safle Wylfa gael ei gyflwyno ar gyfer prosiect 

Wylfa yn ei gyfanrwydd, a dylai gynnwys asesiad 

o effeithiau'r datblygiadau sy'n gysylltiedig â 

phrosiect Wylfa, yn cynnwys seilwaith cysylltu â'r 

Anghytuno. Oherwydd y gall ceisiadau am 

ddatblygiadau cysylltiedig gael eu 

cyflwyno'n annibynnol ar y cais CCA (a'u 

cyflwyno gan hyrwyddwyr gwahanol i 

Horizon), ystyrir nad yw'n briodol i'r CCA 

Cynnwys cyfeiriad ym 

mharagraff 4.1.4 at yr angen 

i ystyried effeithiau cronnol y 

prif safle, datblygiadau 

cysylltiedig ac unrhyw 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

grid, seilwaith mynediad, etc. bennu y dylai'r AEA fod yn berthnasol i 

brosiect GNN Wylfa yn ei gyfanrwydd. 

Fodd bynnag, er bod yr CCA drafft yn 

pwysleisio pwysigrwydd ystyried effeithiau 

cronnol, ystyrir y gellid cyfeirio'n eglur at yr 

angen i ystyried yr effeithiau cronnol 

fyddai'n deillio o wahanol gydrannau'r 

prosiect ei hun. 

ddatblygiadau a gynigir gan 

drydydd partïon. 

  Ceisiwyd mwy o eglurder ynglŷn â pha asesiad 

(yn cynnwys effeithiau ar safleoedd dynodedig)  

sydd wedi'i gynnal ar gyflenwad dŵr i'r prosiect 

Wylfa arfaethedig. 

Nodwyd y sylwad.  Bu i'r Cyngor Sir 

gomisiynu Astudiaeth Cylch Dŵr a 

adroddodd yn 2013 ac a hysbysodd y 

Papur Pwnc Seilwaith.  Tybir bod 

hyrwyddwr y prosiect, mewn trafodaeth â 

Dŵr Cymru, wedi/yn comisiynu asesiadau 

o'r effeithiau posibl ar safleoedd dynodedig 

fydd yn deillio o gynnydd yn y galw am 

ddŵr.  Mae'r Cyngor yn tybio y bydd 

canlyniadau astudiaethau o'r fath yn cael 

eu cyhoeddi fel rhan o ymgynghoriad 

PAC1. 

Dim newid. 

 Ardaloedd Chwiliad Mae'r CCA yn cyfeirio at amryw o Ardaloedd 

Chwiliad ble allai rhai datblygiadau cysylltiedig 

(llety gweithwyr adeiladu) fod yn briodol ar 

gyrion aneddiadau. Ceisiwyd eglurder ynglŷn â 

sut fyddai hyn yn gyson â strategaeth y CGDLl 

arfaethedig. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r dull o ymdrin â 

lleoliad lletyau gweithwyr adeiladu yn 

Amlwch, Caergybi a Llangefni yn dilyn 

Polisi Strategol PS3 Strategaeth y CGDLl a 

Ffefrir.  Mae hyn yn nodi y bydd y rhan 

fwyaf o ddatblygiadau newydd yn digwydd 

yn, ac ar gyrion, y Canolfannau 

Gwasanaethau Trefol. 

Dim newid. 

 Diffiniad o faint y 

datblygiad 

Mae angen egluro beth yw'r diffiniad o 

ddatblygiad ar raddfa fach.  Ni ystyrir bod 

datblygu hyd at 50 o unedau preswyl yn 

ddatblygiad ar raddfa fach. Diffinnir datblygiad 

mawr fel 10 neu fwy o unedau preswyl yng 

Anghytuno.  Mae Gweithdrefn Rheoli 

Datblygu (Cymru) 2012 yn diffinio 

datblygiad 'mawr' at bwrpas gweinyddu a 

phrosesu ceisiadau cynllunio. Mae cyfeirio 

at ddatblygiadau ar raddfa 'fach' a 'mawr' 

Dim Newid 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Ngweithdrefn Rheoli Datblygu (Cymru) 2012. yng nghyd-destun CCA GNN Wylfa yn 

gysylltiedig â'r diffiniadau a gymhwysir ym 

Mholisi Cynllunio Interim ar Safleoedd Tai 

Mawr y Cyngor Sir.  Mae hwn yn nodi  y 

bydd ceisiadau am 50+ o anheddau yn 

cael eu diffinio fel rhai 'mawr' neu, ym 

mharagraff 14 fel rhai 'sylweddol'.  Felly 

mae'r CCA yn ceisio canfod beth yw'r 

gwahaniaethu a wneir ar hyn o bryd yn y 

polisi presennol rhwng safleoedd sydd â 

mwy neu lai na 50 o unedau. Er mwyn bod 

yn gyson â'r polisi interim, mabwysiadwyd 

50+ ar gyfer diffinio ‘mawr’ yn y CCA drafft.  

Ystyriwyd diffinio datblygiadau sy'n is na 50 

fel 'canolig', ond roedd hyn yn awgrymu 

wedyn y dylid cael categori arall, sef 'bach'.  

Ni fyddai cynnwys trydydd categori yn cael 

ei gefnogi gan y polisi cynllunio presennol 

a fabwysiadwyd ac felly dylai'r CCA 

gyfyngu ei hun i ddatblygiadau sydd â mwy 

neu lai na 50 o anheddau. 

 Seilwaith  trawsyrru Mae'r canllawiau'n nodi nad yw CCA GNN Wylfa 

yn darparu canllawiau ar ddatblygiadau mewn 

perthynas â chysylltu'r seilwaith trawsyrru 

trydan. Fodd bynnag, dylai'r canllawiau amlygu y 

bydd angen i brosiect Wylfa ymdrin ag effeithiau 

cyfunol a chronnol prosiect Wylfa law yn llaw â'r 

seilwaith grid cysylltiedig a datblygiadau 

sylweddol eraill. 

Cytuno.  Gellid diwygio mwy ar baragraff 

4.1.4 (sy'n delio ag effeithiau cronnol)  er 

mwyn cynnwys cyfeiriad at seilwaith 

trawsyrru trydan fel enghraifft o ddatblygiad 

cronnol/ cyfunol eraill. 

Diwygio paragraff 4.1.4 er 

mwyn cynnwys cyfeiriad 

hefyd at seilwaith trawsyrru. 

 Seilwaith  trawsyrru Er bod paragraff 1.2.1 yr CCA drafft yn cyfeirio 

at ei bwrpas o ddarparu cyngor ar faterion 

uniongyrchol ac anuniongyrchol, mae paragraff 

1.1.12 yn nodi na fyddai'r CCA yma'n gymwys i 

seilwaith cysylltu'r grid. Dylai'r CCA  hefyd egluro 

Nodwyd y sylwad.  Mae Adran 4.9 EN-1 yn 
nodi polisi Llywodraeth y DU mewn 
perthynas ag ystyried seilwaith cynhyrchu 
trydan a'r cysylltiad grid cysylltiedig.  Mae'n 
nodi bod cyflwyno cais ar y cyd, neu 

Dylai'r CCA dderbyn nad yw 

hi bob amser yn bosibl 

cyflwyno ceisiadau unigol 

neu mewn tandem sy'n 

cynnwys y prif safle a'i 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

y dylai'r Cyngor Sir ystyried effeithiau 

anuniongyrchol cysylltiadau'r grid er mwyn 

ymateb ar sail gwybodaeth yn ei Adroddiad ar yr 

Effaith Leol a phroses Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd/AEA hefyd. 

geisiadau mewn tandem, yn briodol, ond 
mae'n cydnabod nad yw hyn bob amser yn 
bosibl, ac y dylid mewn amgylchiadau o'r 
fath ddarparu peth gwybodaeth am y 
cysylltiad ac egluro'r rhesymau dros beidio 
cyflwyno cais mewn tandem.  

gysylltiad â'r grid, a 

chydnabod, yn EA20, y bydd 

angen ychydig o wybodaeth 

er mwyn deall effaith gronnol 

y datblygiadau, yn arbennig 

ar yr amgylchedd naturiol. 

 Nodau ac Amcanion Un o amcanion yr CCA a nodwyd yw hysbysu'r 

Adroddiad ar yr Effaith Leol a'r Datganiadau Tir 

Cyffredin. Mae CNC yn awgrymu bod yr CCA 

hefyd yn cynnwys amcan wedi ei nodi i hysbysu 

trafodaethau cyn ymgeisio ar gyfer prosiect 

Wylfa a'r datblygiadau cysylltiedig. 

Cytuno.  Mae paragraff 1.2.2 yn nodi 

pedwar amcan ar gyfer CCA GNN Wylfa.  

Gellid ymestyn yr amcanion, neu ddiwygio'r 

testun ategol, i gynnwys cyfeiriad at 

drafodaethau cyn ymgeisio. 

Diwygio paragraff 1.2.2 er 

mwyn cynnwys cyfeiriad at 

drafodaethau cyn ymgeisio.  

  Nid yw PCC yn ystyried bod niwclear yn garbon 

isel, diweddarwyd PCC. 

Nodwyd y sylwad.  Derbynnir bod 

Argraffiad 6 PCC (ym mharagraff 12.8.7) 

yn nodi nad yw'r polisi cynllunio yn 

cynnwys niwclear fel ynni carbon isel.  

Fodd bynnag, mae polisi Llywodraeth y DU 

yn datgan yn eglur bod niwclear yn 

dechnoleg carbon isel. 

Diwygio paragraffau 2.2.1 a 

2.2.2 er mwyn adlewyrchu 

Argraffiad 6 PCC a dileu'r 

cyfeiriad at garbon isel. 

 4.9.9 Dylid darparu canllawiau ar wella cynefinoedd. Anghytuno.  Ystyrir y byddai darparu 

canllawiau ar wella cynefinoedd yn codi 

CCA GNN Wylfa i lefel manylder nad yw'n 

briodol. 

Dim newid. 

 4.12.2 Cyfeiriad at 'Orchmynion Caniatâd Cynllunio'. Cytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa ar hyn 

o bryd yn cyfeirio at 'Ofynion Caniatâd 

Cynllunio'.  Derbynnir y dylid diwygio hwn 

er mwyn cynnwys 'Gorchymyn'. 

Diwygio paragraff 4.12.2 fel 

mai'r geiriad fydd 'gofynion 

Gorchymyn Caniatâd 

Cynllunio'.  

 4.12 Gellid defnyddio Gorchmynion Datblygu Lleol fel 

system briodol mewn lleoliadau megis parciau 

busnes. 

Nodwyd y sylwad.  Gall y Cyngor Sir 

ystyried mabwysiadu GDLl mewn 

amgylchiadau priodol.  Fodd bynnag, mae 

hyn y tu allan i gwmpas CCA GNN Wylfa. 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

 EA26-33 Y defnydd o derminoleg mewn perthynas â 
safleoedd Ewropeaidd - y geiriad cywir ddylid ei 
ddefnyddio yw 'os bydd cynnig unigol neu 
gyfunol yn arwain at debygolrwydd o greu 
effeithiau arwyddocaol, yna byddai Asesiad 
Priodol yn angenrheidiol.  Dylai EA26 hefyd 
gyfeirio at rywogaethau a warchodir a 
choetiroedd hynafol.  Dylid cyfeirio hefyd at 
Lwybr Arfordir Cymru. 

Cytuno.  Gellir diwygio drafft CCA GNN 

Wylfa er mwyn cynnwys y geiriad a 

ddarperir gan CNC mewn perthynas ag 

Asesiad Priodol.  

Dylai EA26 gynnwys cyfeiriad at 

Goetiroedd Hynafol a Llwybr Arfordir 

Cymru. 

Diwygio EA26 er mwyn 

adlewyrchu'r geiriad a 

awgrymir yn yr ymateb hwn. 

Diwygio EA26 er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at 

Goetiroedd Hynafol a Llwybr 

Arfordir Cymru. 

 Gwagle agored Gellid cyfeirio at y pecyn man gwyrdd naturiol a 

baratowyd gan y CCGC gynt. Dylid cynnwys 

termau megis seilwaith glas a gwyrdd yn yr 

Eirfa.  

Anghytuno.  Dyluniwyd y Pecyn Man 

Gwyrdd i helpu awdurdodau lleol i wella a 

chynllunio mannau gwyrdd mewn trefi a 

dinasoedd, ac oherwydd hynny nid yw'n 

cael ei ystyried fel offeryn rheoli 

datblygiadau. 

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn cynnwys 

rhestr o dalfyriadau, ac ystyrir bod hon yn 

ddigonol. 

Dim newid. 

A020: Iechyd 

Amgylcheddol 

Iechyd a Lles, 

Ansawdd Aer, Sŵn a 

Thai. 

Yn gyffredinol fodlon y bydd CCA GNN Wylfa yn 

ceisio sicrhau y byddir yn ymdrin â'r materion 

hyn, ond dylid gwneud arsylwadau. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

  Mae'n bwysig sicrhau bod nodau ac amcanion y 

CCA yn realistig.   Gyda phrosiect o'r maint yma, 

mae'n anochel y bydd materion ynglŷn â 

llygredd aer, sŵn a thai yn arwain at rai 

anawsterau. Dylid cymryd gofal wrth ddefnyddio 

datganiadau megis "cynnal a chyfoethogi" neu 

"warchod neu gyfoethogi'. Mewn gwirionedd, 

pan fo amcanion unigol yn cael eu trafod yn 

fanylach yn ddiweddarach yn y ddogfen, cyfeirir 

at "leihau gollwng sylweddau sydd â'r 

posibilrwydd o lygru", ac mae hon yn 

ymdriniaeth well. 

Nodwyd y sylwad ynglŷn â defnyddio 

cymalau megis 'cynnal a chyfoethogi a 

deellir na ellir gwireddu amcan mor 

ddymunol bob amser.  Fodd bynnag, 

pwrpas CCA GNN Wylfa yw nodi beth y 

dylai hyrwyddwr y prosiect ymdrechu i 

anelu ato, ac yn y cyd-destun hwn ystyrir 

bod geiriad yr amcanion yn briodol.  Pan fo 

hyrwyddwr y prosiect, yn dilyn ystyriaeth ac 

asesiad priodol, yn dod i'r canlyniad na 

fydd prosiect yr GNN yn cynnal na'n 

cyfoethogi, mae AEion unigol yn nodi 

Dim newid. 
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gofynion am liniaru a digolledu.  

 4.1.1, EA7 a 20 Yn cytuno â'r gofynion a nodir yn y paragraffau 

hyn. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 EA21 Dylai'r CCA gydnabod bod rhai o adeiladau'r 

Ynys yn defnyddio cyflenwadau dŵr tir preifat, a 

dylid sefydlu camau lliniaru/digolledu os bydd 

cyflenwadau'n cael eu hamharu dros dro neu am 

gyfnod amhenodol. 

Cytuno.  Nid yw drafft CCA GNN Wylfa yn 

cyfeirio'n bendant at gyflenwadau dŵr 

preifat, yn arbennig y rhai hynny sy'n 

gysylltiedig â defnydd domestig.   

Diwygio EA15 er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at yr 

angen i warchod 

cyflenwadau dŵr preifat, neu 

i ddarparu cyflenwad arall 

priodol. 

 EA24 Gellid dymuno cyfeirio at Rym Lles sy'n cael ei 

gynnwys yn Neddf Llywodraeth Leol 2000. 

Anghytuno.  Nid yw'r rhestr o bwerau yn 

EA24 yn gyflawn ac ni ystyrir bod 

ychwanegu cyfeiriad penodol at y 

ddeddfwriaeth hon yn angenrheidiol. 

Dim newid. 

 4.3.7 Yn anghytuno â'r cymal sy'n dweud bod trigolion 

Ynys Môn yn gyffredinol iach, ac mae'r ymateb 

yn cyfeirio at ddogfen  “Tueddiadau 

marwolaethau a disgwyliad oes ar Ynys Môn”. 

Anghytuno.  Mae'r rhan fwyaf o drigolion 

Ynys Môn yn disgrifio eu hunain fel pobl 

'iach'.  Ni fu i Gyfrifiad 2011 ganfod unrhyw 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ar 

Ynys Môn ymysg y 10% sydd â'r 

amddifadedd mwyaf o ran iechyd, gyda 

78.6% yn disgrifio eu hiechyd fel 'Da' neu 

'Da Iawn'. 

 Mae  “Tueddiadau marwolaethau a disgwyliad 

oes ar Ynys Môn” yn defnyddio data am 

farwolaethau hyd at 2009.  Efallai nad yw 

cyfraddau marwolaethau yn adlewyrchu'n 

gywir beth yw canfyddiad pobl o ran eu lles 

a'u hiechyd.  Er hyn, mae'r ddogfen yn 

cymharu 'disgwyliad oes iach' ac mae'n 

nodi cynnydd bychan rhwng 2001-2005 a 

2005-2009.  Er gwaetha'r uchod, 

cydnabyddir bod iechyd cymharol Ynys 

Môn yn is o'i gymharu â nifer o 

Dim newid. 
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awdurdodau lleol eraill Cymru. 

 04/03/2012 Cyfeirio at dlodi tanwydd a chostau teithio sy'n 

gysylltiedig â byw yn y wlad. 

Cytuno.  Cydnabyddir y gall tlodi tanwydd a 

chostau teithio effeithio ar rai o 

gymunedau'r Ynys. 

Cynnwys cyfeiriad at dlodi 

tanwydd a chostau teithio yn 

nhestun ategol EA9. 

 EA10 Mae'r Awdurdod Lleol wedi gweithredu cynllun 

trwyddedu ychwanegol ar gyfer tai 

amlfeddiannaeth (HMO).  Efallai y byddwch yn 

dymuno cydnabod y byddai'r awdurdod lleol yn 

annog darparu HMO o ansawdd dda fel opsiwn 

ychwanegol ar gyfer lletyau gweithwyr yn EA10. 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA10 yn cynnwys 

cyfeiriad at wella'r sector rhentu preifat o 

ran ansawdd a niferoedd, ac ystyrir bod 

hyn yn ymdrin yn ddigonol â'r sylwad a 

wnaethpwyd yn yr ymateb hwn. 

Dim newid. 

 5.2.3 Sonnir mai Caergybi yw tref fwyaf difreintiedig 

Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae'r Rhyl yn 

fwy difreintiedig. Fodd bynnag, mae nifer o 

wardiau Caergybi'n gyson yn cael eu rancio fel y 

rhai uchaf ar Ynys Môn ar draws pynciau 

amrywiol indecsau Mynegai Amddifadedd 

Lluosog Cymru ac eithrio mynediad i 

wasanaethau.  Yn ychwanegol at y rhai y cyfeirir 

atynt, mae hyn hefyd yn cynnwys iechyd, 

addysg, yr amgylchedd ffisegol a diogelwch yn y 

gymuned. 

Cytuno.  Mae'r CCA yn cydnabod bod 

Caergybi yn cynnwys wardiau mwyaf 

difreintiedig yr Ynys, fodd bynnag, mae 

angen diwygio'r anghywirdeb ffeithiol sy'n 

dweud mai Caergybi yw tref fwyaf 

difreintiedig Gogledd a Chanolbarth Cymru. 

Diwygio 5.2.3 er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at 

berfformiad gwael wardiau 

mewn perthynas ag iechyd, 

addysg, yr amgylchedd 

ffisegol a diogelwch yn y 

gymuned, a diwygio'r testun 

hefyd er mwyn nodi bod 
Caergybi yn  ‘un o'r trefi 

mwyaf difreintiedig yng 

Ngogledd a Chanolbarth 

Cymru’. 

 5.3.2 Mae iechyd hefyd yn broblem yn Nhudur. Cytuno.  Ym Mynegai Amddifadedd 

Lluosog Cymru 2011, cofnodir mai yn 

Nhudur y mae'r lefel uchaf o amddifadedd 

(iechyd) ar Ynys Môn. 

Cynnwys cyfeiriad at lefelau 

iechyd cymharol isel yn 

Nhudur yn 5.3.2. 

 5.4.3 Cyfeirir at Borthladd Amlwch.  Anghytunir â'r 

honiad mai tai a mynediad i wasanaethau yw'r 

prif bryder, oherwydd bod yna feysydd eraill 

megis cyflogaeth, addysg sy'n rancio'n uwch. Ar 

Cytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

nodi bod tai a mynediad yn broblemau 

penodol (ond mae'n casglu nad y rhain yw'r 

unig rai).   

Diwygio 5.4.3 er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at 

gyflogaeth ac addysg. 

Diwygiad ar dudalen 133, i 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

dudalen 133  dylai 55bB fod yn 55dB. 55dB. 

 Blwch 3.1 Nodir bod "y sector rhentu preifat yn cynnwys y 

nifer mwyaf o adeiladu anaddas...". Anghywir, 

mae arolwg tai'r sector preifat yn nodi yn 4.1.14 

bod y "cyfraddau uchaf o anaddasrwydd yn 

gysylltiedig â'r sector rhentu preifat, gyda fflatiau 

mewn adeiladau a addaswyd a thai o gyfnod cyn 

y rhyfel". Efallai y byddwch yn dymuno nodi bod 

cyfraddau anaddasrwydd wedi gostwng yn 

sylweddol o 4.3% ym 1996 i 2% yn 2008. 

Nodwyd y sylwad, er nad yw'r Cyngor Sir 

yn bwriadu diweddaru'r Papur Testun Tai 

(y mae'r sylwad hwn yn gysylltiedig ag ef). 

Dim newid.   

A021:  

Gwasanaethau 

Tai 

2. Pwrpas CCA Yn cytuno â'r pwrpas, ac yn hollol gefnogol i 

bwysigrwydd y CCA o ran ymdrin ag effeithiau'r 

GNN ar dai. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 3. Gweledigaeth Yn cytuno â'r Weledigaeth, ac o safbwynt tai yn 

ystyried bod y buddsoddiad sy'n gysylltiedig â'r 

prosiect yn cynnig cyfle i sbarduno datblygu tai 

newydd a chymorth tuag at seilwaith cysylltiedig 

er mwyn creu cymunedau cynaliadwy. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 4. Canllawiau ar y 

Prosiect Cyfan 

Oherwydd perthnasedd tai i'r amcanion, 

awgrymir y gellid aralleirio Amcan 4 er mwyn 

nodi:  Amcan 4 Sicrhau bod prosiect GNN Wylfa 

yn cynnal ac yn cyfoethogi ansawdd bywyd (yn 

cynnwys iechyd, tai, lles ac amwynderau) 

trigolion, ymwelwyr a gweithwyr  yr Ynys yn 

ystod cyfnod ei adeiladu a'i weithredu). 

Nodwyd y sylwad.  Er bod tai yn gallu 

effeithio ar ansawdd bywyd trigolion, mae'n 

effaith anuniongyrchol (h.y. gall tai o safon 

isel effeithio ar iechyd, lles ac amwynder).  

Oherwydd hyn, ni chynigir unrhyw newid.  

Dim newid. 

 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Yn cytuno â'r egwyddor, ac yn awgrymu 

gwelliant oherwydd bod y goblygiadau yn 

ymestyn y tu hwnt i ddarparu llety gweithwyr yn 

y tymor byr ac i oblygiadau o ran tai i boblogaeth 

Cytuno.  Mae EA10 yn trafod y 

posibilrwydd y bydd prosiect yr GNN yn 

effeithio ar y farchnad dai leol, anghenion a 

gofynion trigolion lleol.  Felly ystyrir bod 

Newid EA10 i  'Llety 

Gweithwyr Adeiladu ac 

Anghenion Tai Ynys Môn'. 
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yr Ynys gyfan.  Felly awgrymir rhoi Llety 

Gweithwyr Adeiladu ac Anghenion Tai Lleol fel 

teitl newydd i EA10.   

diwygio'r teitl yn unol â'r awgrymiad yn 

briodol.  

 

  Mae'r egwyddorion arweiniol, EA10, yn mynegi'n 

gywir y safonau fydd angen eu cymhwyso i 

letyau gweithwyr â phwrpas arbennig.  Mewn 

perthynas â'r gofyniad a gynigir, sef y dylai 

hyrwyddwr y prosiect ddarparu Strategaeth Llety 

Gweithwyr Adeiladu, dylid nodi y dylai hyn 

ystyried tystiolaeth ac ymchwil i'r farchnad dai 

sydd eisoes yn cael ei gynnal gan y Cyngor Sir.   

Cytuno.  Bu i'r Cyngor Sir gomisiynu 

adroddiad oedd yn ystyried effeithiau posibl 

prosiect yr GNN ar y farchnad dai, ac 

argymhellodd ddulliau o liniaru effeithiau ac 

o ddarparu gwaddol cadarnhaol yn y tymor 

hir.  Mae nifer o'r argymhellion yn nrafft 

CCA GNN Wylfa, ond derbynnir y gallai 

cyfeirio at yr ymchwil fod o gymorth. 

Cynnwys cyfeiriad at 

ymchwil diweddar y Cyngor 

Sir i'r goblygiadau posibl i'r 

farchnad dai fydd yn deillio o 

brosiect yr GNN. 

 

  Cymeradwyir y safbwynt y dylai "gwaddol tai" 

fod yn ganlyniad pwysig i'r prosiect, ac er  bod 

pryderon yn cael eu mynegi'n aml ynglŷn â'r 

pwysau y gall mewnlifiad o weithwyr ei roi ar 

gyflenwad a phrisiau tai lleol, gellir rheoli hyn 

drwy'r cynigion, yn cynnwys y Ganolfan Dai, a 

awgrymwyd. 

Nodwyd y sylwad. 

 

Dim newid. 

  Mewn perthynas ag EA11, bydd y cynnig hwn yn 

fanteisiol i'r hyrwyddwr ac i drigolion Ynys Môn.  

Mae angen egluro a yw "sefydlu Gwasanaeth 

Cyngor ar Dai" yn ychwanegiad i'r cynnig i gael 

Canolfan Dai neu ai'r un peth ydyw. 

Nodwyd y sylwad.  Rhagwelir y bydd y 

Gwasanaeth Cyngor ar Dai yn rhan o'r 

gwasanaethau fydd yn cael eu darparu yn 

y Ganolfan Dai. 

Dim newid. 

 

A022: Conygar 

Wales 

 Yn annog y Cyngor i ddarparu canllawiau 

cynllunio manylach ynglŷn â nifer o 

ddatblygiadau arfaethedig sydd â'r posibilrwydd 

o wneud cyfraniad sylweddol i lwyddiant 

economaidd GNN Wylfa: 

  

 

  Parc Cybi: Mewn lleoliad da i wasanaethu 

cyflenwyr haen 1 a 2 ond angen arian sefydlu er 

mwyn datblygu'r math o letyau sydd eu hangen.  

Nodwyd y sylwad.  Mae Parc Cybi yn Ardal 

Fenter (AF2).  Mae gallu'r Cyngor Sir i 

ymateb yn hyblyg i ddatblygu ar yr Ynys yn 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Mae mewn lleoliad da i wasanaethu canolfan 

logisteg strategol fydd yn gwasanaethu'r GNN.  

Er mwyn datblygu y tu hwnt i'r arhosfa dryciau 

a'r ganolfan logisteg efallai y bydd angen i'r 

Cyngor fabwysiadu dull mwy hyblyg ac ymatebol 

o ymdrin â datblygu y gellid ei adlewyrchu yn 

CCA GNN Wylfa. 

cael ei ddiffinio yn y polisi cynllunio 

mabwysiedig presennol.  Mae hyn yn cael 

ei adlewyrchu yn y canllawiau a ddarperir 

yn nrafft CCA GNN Wylfa.  Mae EA27 yn 

annog hyrwyddwr y prosiect i ystyried sut y 

gall datblygiadau cysylltiedig gefnogi'r 

safleoedd AF yng nghyd-destun y polisi 

presennol.   

 

  Porthladd Caergybi. Cyfeiriad at y Papur Pwnc 

yr ystyrir ei fod yn canolbwyntio gormod ar 

drafnidiaeth ar y ffyrdd, er  bod cludo nwyddau 

ar fôr yn cael ei ystyried yn fwy cynaliadwy.  Mae 

diffyg ffocws ar y Porthladd yn bryder mawr, ac 

mae hyn yn cael ei waethygu gan yr hyn a geir 

ym Mhapur Pwnc Seilwaith (gweler tabl 3.1 nad 

yw'n cynnwys dim cyfeiriad at fuddsoddi mewn 

cludo ar y môr).  Dylai CCA GNN Wylfa nodi fod 

y Porthladd yn rhan sylfaenol o'r anghenion 

seilwaith. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa yn cydnabod pwysigrwydd Porthladd 

Caergybi, ond fel ymateb i hyn  a sylwadau 

eraill a roddwyd yn ystod yr ymgynghoriad, 

bydd pwysigrwydd y Porthladd i'r economi 

yn cael ei atgyfnerthu. Mae EA27 yn nodi 

ei bod yn ofynnol hyrwyddwr y prosiect 

ymchwilio i ddefnyddio'r Porthladd ar gyfer 

cludo deunyddiau adeiladu, ac mewn 

mannau eraill mae'r CCA yn blaenoriaethu 

defnyddio rheilffordd a'r môr ar draul ffyrdd. 

Atgyfnerthu'r cyfeiriadau at 

Borthladd Caergybi pan fo 

hynny'n briodol. 

 

  Glannau Caergybi: yn cefnogi bod y CCA yn ei 

gwneud yn ofynnol y bydd nifer sylweddol o 

letyau gweithwyr adeiladu yn cael eu darparu 

mewn lletyau rhent newydd yn y farchnad 

agored. Mae'r datblygiad Glannau sydd newydd 

gael ei gymeradwyo yn cynnig cyfle i ddarparu 

lletyau. Yn y tymor hir bydd y Glannau yn 

darparu lletyau o'r safon nad yw ar gael ar hyn o 

bryd yn y farchnad ac yn gweithredu fel catalydd 

ar gyfer adfywio. 

Nodwyd y sylwad.  Yn ychwanegol at y 

sylwad a wnaethpwyd, bydd y CCA yn cael 

ei ddiweddaru er mwyn cofnodi llwyddiant y 

cynnig ar gyfer Lleoedd Llewyrchus Llawn 

Addewid. 

 

Diweddaru'r CCA er mwyn 

adlewyrchu llwyddiant y 

cynnig ar gyfer Lleoedd 

Llewyrchus Llawn Addewid. 

A023: Ystâd 

Meurig 

Canllawiau ynglŷn â'r 

Ardal: Coridor yr 

A5/A55 

Dylai'r CCA gyfeirio at unedau chwareli gwag 

posibl ar dir llwyd ar hyd y coridor sydd â 

mynediad da i'r A55 ar gyfer gwasanaethu 

datblygiadau dros dro neu barhaol sy'n 

Nodwyd y sylwad.  Mae CCA GNN Wylfa 

yn gefnogol i ddatblygiadau cysylltiedig ar 

gyrion yr A55, cyn belled â'u bod yn 

cydymffurfio â'r polisi cynllunio 

Dim newid.  
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gysylltiedig â'r GNN mewn lleoliad sy'n weledol 

gaeedig. 

mabwysiedig presennol.  Oherwydd hynny, 

dylid canolbwyntio ar leoli'r rhan fwyaf o 

ddatblygiadau o fewn ffiniau aneddiadau 

sydd wedi'u diffinio.  Efallai y byddai 

logisteg cludo nwyddau yn briodol ar gyfer 

y safleoedd tir llwyd dan sylw, cyn belled 

â'u bod yn cydymffurfio â phwyntiau bwled 

perthnasol EA30 a'r polisi cynllunio 

mabwysiedig presennol. 

 Canllawiau ynglŷn â'r 

Ardal: Gweddill Ynys 

Môn. 

Dylai'r CCA amlygu cyfleoedd ar gyfer datblygu 

sy'n gysylltiedig â thechnoleg yn Nhrac Môn, 

fydd yn golygu ailddefnyddio adeiladau a 

defnyddio'r trac rasio ceir fel cwrtil.  Byddai hyn 

yn dod â budd economaidd i dde orllewin Ynys 

Môn.  Dylid diwygio EA33 yn unol â hynny.  

Yn y canllawiau polisi a geir yn EA33 

ystyrir bod cyflogaeth yn ddigonol mewn 

perthynas â Thrac Môn a'i botensial i 

gyfrannu at brosiect yr GNN. 

Dim Newid 

A024: 

Partneriaeth 

Adfywiad 

Economaidd 

Ynys Môn 

Pwrpas ac Amcanion Mae'r CCA yn ddogfen gadarn a chynhwysfawr, 

mae'r pwrpas a'r amcanion yn cael eu diffinio'n 

glir, a chytunir â'r Weledigaeth.  Mae'r sylwadau 

a wneir yn ymwneud â'r CCA a'r Papurau Pwnc, 

a dywedir y byddai'r Papurau Pwnc yn elwa o 

nodi mwy o faterion ac argymhellion.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw'r Cyngor Sir yn 

bwriadu diweddaru'r Papur Pwnc a 

ddefnyddiwyd i hysbysu'r CCA drafft yn 

unig. 

Dim newid. 

 Twristiaeth Ystyrir y dylai Twristiaeth gael ei Bapur Pwnc ei 

hun.  

Dylai'r CCA gynnwys cyfeiriad at 'Partneriaeth ar 

gyfer Twf: Strategaeth Twristiaeth Llywodraeth 

Cymru' 2013-2020. 

Ni ystyrir bod angen paratoi papur pwnc 

arall ar dwristiaeth oherwydd bod hyn yn 

cael ei drafod yng nghyd-destun yr 

economi ehangach ym Mhapur Pwnc 4: 

Datblygiad Economaidd. 

Cytunir y gellid cyfeirio at Bartneriaeth ar 

gyfer Twf: Strategaeth Twristiaeth 

Llywodraeth Cymru 2013-2020 yn Adran  

4.2 yr CCA drafft. 

Cynnwys cyfeiriad at 

Bartneriaeth ar gyfer Twf: 

Strategaeth Twristiaeth 

Llywodraeth Cymru 2013-

2020 yn Adran  4.2 . 

 Dadleoli Yn pryderu ynglŷn â dadleoli swyddi a chartrefi 

ac yn ystyried y dylid rhoi mwy o sylw i hyn yn y 

Anghytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

cynnwys canllawiau penodol a ddyluniwyd i 

Dim newid. 
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Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

CCA gydag argymhellion cadarn i liniaru. leihau effeithiau niweidiol ar y farchnad dai 

leol ac i greu manteision gwaddol (gweler 

EA-10) ac i wneud y mwyaf o gyfleoedd o 

ran cyflogaeth yn lleol (EA1 a EA2).  Nid 

yw'n eglur o'r ymateb hwn sut y gellid 

atgyfnerthu'r canllawiau yn y cyswllt hwn.   

 Llety Ystyrir bod angen atgyfnerthu hyn yn y CCA.  

Pryderon ynglŷn â dadleoli'r stoc tai presennol 

ac yn argymell gwell ystyriaeth ynglŷn â'r 

economi ymwelwyr a mwy o gyfeirio at lety i 

dwristiaid.  

Anghytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

cynnwys canllawiau penodol yn EA10 sy'n 

amcanu at reoli'r effeithiau ar y farchnad 

dai leol.  Mae EA5 a EA12 hefyd yn 

benodol yn ystyried yr economi ymwelwyr 

a llety i dwristiaid.  Nid yw'n eglur o'r 

ymateb hwn sut y gellid  atgyfnerthu'r 

canllawiau yma. 

Dim newid. 

 Creu Swyddi a 

Chadwyn Cyflenwi 

Sgiliau. 

Dylid rhoi mwy o sylw i bwysigrwydd hyrwyddo 

pynciau STEM yn y CCA.  Dylid sefydlu camau i 

sicrhau bod ysgolion a cholegau wedi sefydlu 

strwythurau er mwyn darparu'r cyfleoedd gorau. 

Hefyd mae angen mesurau i gefnogi sgiliau lleol 

nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  

Dylai'r CCA  nodi bod trafodaeth gynnar ac 

ystyrlon yn ofynnol rhwng datblygwyr a 

darparwyr hyfforddiant er mwyn sicrhau bod 

hyfforddiant sgiliau priodol wedi ei sefydlu mewn 

da bryd.  

Nodwyd y sylwad.  Ystyrir bod EA2 yn 

darparu digon o arweiniad er mwyn 

gwneud y mwyaf o'r mynediad i swyddi 

lleol a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau.  Fodd 

bynnag, cytunir y dylai EA2 nodi'n bendant 

bod angen trafodaeth gynnar rhwng 

hyrwyddwr y prosiect a darparwyr 

hyfforddiant ac y dylid cyfeirio at hyrwyddo 

pynciau STEM. 

Diwygio EA2 er mwyn 

cyfeirio at yr angen am 

drafodaeth gynnar rhwng 

hyrwyddwr y prosiect a 

darparwyr hyfforddiant a 

hyrwyddo pynciau STEM.   

 Buddion i'r Gymuned Ni chyfeirir at y buddion gwaddol fydd yn dilyn y 

gwaith adeiladu, gallai gwneud penderfyniadau 

gwybodus ac integredig arwain at gyfleoedd i 

greu gwaddol cadarnhaol yn dilyn y gwaith 

adeiladu.  

Anghytuno.  Un o amcanion canolog CCA 

GNN Wylfa yw gwireddu buddion gwaddol 

parhaus ar gyfer economi a chymunedau'r 

Ynys. 

Dim newid. 

  Dylai'r CCA gyfeirio at gais Caergybi: Greu Cytuno.   Diweddaru'r CCA er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at y cais 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Cymuned Gynaliadwy (bellach yn llwyddiannus). llwyddiannus. 

A025: 

Gwasanaeth 

Adfywio 

Economaidd a 

Chymunedol  

Amcanion Mae'r amcanion yn eglur, ond mae angen 

mynegi y gall penderfyniadau gwybodus ac 

integredig yn ystod y camau cynllunio a 

chaniatáu arwain at fuddion gwaddol yn dilyn y 

gwaith adeiladu.  

Anghytuno.  Cyfeirir yn nrafft CCA GNN 

Wylfa drwyddo draw at yr angen i 

benderfyniadau gael eu hysbysu gan 

gronfa dystiolaeth gadarn.  Mae'r CCA 

drafft yn hyrwyddo cydweithio rhwng 

hyrwyddwr y prosiect a chyrff eraill yn 

cynnwys y Cyngor Sir. 

Dim newid. 

  Dylai'r 'cyd-destun' gynnwys cyfeiriad at yr orsaf 

bŵer bresennol.   

Nodwyd y sylwad.  Cyfeiriwyd eisoes at yr 

orsaf bŵer bresennol ym mharagraff 1.1.2. 

 

Dim newid. 

  Amcan 2, dylid defnyddio 'masnachol' neu dylid 

ailddrafftio'r amcan o safbwynt y sector preifat. 

Anghytuno.  Nid pwrpas unrhyw un o'r 

amcanion yw cael eu drafftio o safbwynt y 

sector preifat.  Yn hytrach, bwriedir iddynt 

adlewyrchu dyheadau'r Cyngor Sir ar gyfer 

prosiect GNN Wylfa. 

Dim newid. 

 Defnyddio tir Cytunir â chlustnodi aneddiadau a bod Y Fali yn 

cael ei gydnabod fel lleoliad pwysig. Yn falch 

bod pwysigrwydd yr A55 a'r A5025 yn cael ei 

gydnabod.  

Nodwyd y sylwad. 

 

Dim newid. 

 

  Yn 5.2 dylid cyfeirio at hen Safle Great Lakes ac 

ystâd Ddiwydiannol Amlwch. 

 

Cytuno, ond cyfeirir eisoes at hen safle 

Great Lakes ym mharagraff 5.4.5.   

Nodi ystâd ddiwydiannol 

Amlwch fel cyfle yn EA29 a'r 

testun ategol. 

  Dylid rhoi sylw amlycach i gyfleusterau 

hamdden.  

 

Anghytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

cynnwys egwyddor arweiniol benodol 

mewn perthynas â chyfleusterau hamdden.  

Felly, nid yw'n eglur sut y gellid rhoi mwy o 

amlygrwydd i hamdden. 

Dim newid. 

 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

  5.1 a 5.7 uno'r safle a Chemaes? Anghytuno.  Mae EA26 yn darparu 

canllawiau penodol i hyrwyddwr y prosiect 

mewn perthynas â phrif safle'r GNN.  Mae 

EA32 yn y cyfamser yn ymdrin â'r effeithiau 

negyddol a'r buddion ehangach posibl fydd 

yn deillio o brosiect yr GNN gyda phwyslais 

penodol ar ddatblygu cysylltiedig.  O 

ganlyniad i hyn, ni ystyrir bod uno dwy 

adran y canllawiau yn briodol.    

Dim newid. 

 

 Iechyd Dylai'r ddogfen hysbysu'r datblygwr y dylid 

lleihau/lliniaru effeithiau negyddol a gwneud y 

mwyaf o'r rhai cadarnhaol, a ellid atgyfnerthu'r 

materion hyn o fewn fformat adrodd y papurau 

testun? 

 

 

Nodwyd y sylwad.  Ystyrir bod drafft CCA 

GNN Wylfa yn cynnwys canllawiau eglur 

sy'n amcanu at leihau'r effeithiau negyddol 

fydd yn deillio o brosiect yr GNN a gwneud 

y mwyaf o'r buddion.   

Nid yw'r Cyngor Sir yn bwriadu diweddaru'r 

papurau pwnc.  Er hyn, ystyrir mai un o brif 

agweddau'r papurau pwnc yw nodi sut y 

gall y CCA ymateb i heriau a chyfleoedd a 

gyflwynir gan brosiect yr GNN. 

Dim newid. 

 

 

 

 

 

  Dylai'r CCA awgrymu bod y datblygwr yn 

cydweithio â chyrff iechyd y sector cyhoeddus er 

mwyn sicrhau bod gwybodaeth ffeithiol gytbwys 

yn cael ei darparu ar faterion iechyd.  

 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA7 yn nodi'n 

eglur y dylai hyrwyddwr y prosiect weithio 

â'r Cyngor Sir a'r bwrdd iechyd lleol.  Mae'r 

camau lliniaru a nodir yn y canllawiau yn 

cynnwys darparu gwybodaeth ar y risgiau i 

iechyd cymunedau lleol, ymwelwyr a 

busnesau.   

 

Dim newid. 

 

  Storio Dŵr ar y safle - byddai paragraff sy'n 

egluro pam y bydd gwastraff yn cael ei storio a'r 

dewisiadau eraill a ystyriwyd yn fuddiol. 

Cytuno.  Mae EA17 yn nodi y dylid 

cyfiawnhau'r cynigion mewn perthynas â 

gwastraff dros dro.  Fodd bynnag, gallai 

hyn gynnwys cyfeiriad at ystyried 

Diwygio EA17 er mwyn ei 

gwneud yn ofynnol bod 

cynigion mewn perthynas â 

storio gwastraff dros dro yn 

cael eu cyfiawnhau'n llwyr, 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

dewisiadau eraill. gan roi ystyriaeth i 

ddewisiadau eraill rhesymol. 

 Twristiaeth a Llety Mae twristiaeth yn bwysig iawn ac mae'n 

haeddu ei bapur pwnc ei hun. Mae'n debygol y 

bydd yr effaith ar y seilwaith ymwelwyr, delwedd 

a chanfyddiad yn fawr iawn.  

 

 

 

Nodwyd y sylwad.  Cydnabyddir 

pwysigrwydd twristiaeth i economi'r Ynys.  

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn cynnwys 

adran benodol (Adran 4.2) ar dwristiaeth ac 

mae pwysigrwydd twristiaeth yn cael ei 

adlewyrchu yn y canllawiau lleoliadol pan 

fo hynny'n briodol.   

Ni ystyrir bod angen paratoi papur pwnc 

arall ar dwristiaeth oherwydd bod hyn yn 

cael ei drafod yng nghyd-destun yr 

economi ehangach ym Mhapur Pwnc 4: 

Datblygiad Economaidd. 

Dim newid. 

 

 

 

 

 

  Ni roddir digon o bwyslais ar groesi Môr 

Iwerddon mewn perthynas â thwristiaeth. Mae 

yna nifer sylweddol o ymweliadau crwydrol ar 

draws Ynys Môn er mwyn cyrraedd y llongau.  

 

Cytuno. Diwygio paragraff 4.6.7 er 

mwyn adlewyrchu 

pwysigrwydd croesi Môr 

Iwerddon a thrafnidiaeth 

gysylltiedig o gwmpas yr 

Ynys. 

  Mae angen i EA12 ymdrin â llety gweithwyr 

adeiladu yn fanylach gan gyfeirio at ddadleoli 

ymwelwyr o'r lletyau hynny. 

Anghytuno.  Mae EA12 yn cynnwys 

gofyniad i ystyried yr effeithiau fydd yn 

deillio o ddarparu llety i weithwyr adeiladu 

yn y sector llety twristiaid, ac mae'n nodi 

camau lliniaru posibl.  Hefyd, mae EA5 yn 

nodi bod y Cyngor Sir yn disgwyl y bydd y 

datblygiad yn cefnogi'r economi ymwelwyr 

ehangach.   

Dim newid. 

 

  Yn Ffigwr 4.2 nid yw'r arfordir treftadaeth yn 

ymddangos o dan y dynodiadau. 

Cytuno. 

 

Diwygio Ffigwr 4.2 er mwyn 

cynnwys yr Arfordir 

Treftadaeth. 
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  Yn EA5, cwestiynir pam y cyfeirir at Groeso 

Cymru ac nid Datblygu Economaidd y Cyngor 

Sir neu bartneriaeth DMP. 

 

Cytuno. Cynnwys cyfeiriad at y 

Cyngor Sir a Phartneriaeth 

DMP yn EA5. 

  Dylid cynnwys tlodi ac amddifadedd fel thema 

allweddol ym mhob maes.  

 

Nodwyd y sylwad.  Ymdrinnir â thlodi ac 

amddifadedd yn y canllawiau lleoliadol o 

dan thema gymdeithasol ac economaidd 

pan fo hynny'n briodol. 

 

Dim newid. 

 

  Yn EA12 dylid ystyried delwedd a 

chanfyddiadau. 

Nodwyd y sylwad.  Ymdriniwyd â 

chanfyddiad a delwedd yr Ynys eisoes yn 

EA5. 

Dim newid. 

 Caergybi a'r Ardal Dylid cynnwys yr hyn oedd yn gynwysedig yn 2il gais 

llwyddiannus Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yn 
5.2 a'i ddefnyddio i hysbysu'r bennod. 

Awgrymir ychwanegu'r canlynol yn 5.2.4: 

"...at y diben hwn mae Llywodraeth Cymru wedi 

cymeradwyo cronfa ymgeisio o £7.8 miliwn ar 

gyfer cynorthwyo prosiectau adfywio a thai yng 

Nghaergybi yn 2014-17, o dan fframwaith 

adfywio trefol Lleoedd Llewyrchus Llawn 

Addewid.  

Mae'r cais llwyddiannus, Caergybi: Creu 

Cymuned Gynaliadwy yn rhaglen uchelgeisiol er 

mwyn trawsnewid un o drefi mwyaf difreintiedig 

Cymru.  Ei brif amcan yw darparu ymateb wedi 

ei gydlynu i ddatblygiadau mawr a ddisgwylir yn 

neu'n agos i Gaergybi yn ystod y pum mlynedd 

Cytuno. Diwygio paragraff 5.2.4 er 

mwyn adlewyrchu canlyniad 

cais LlLlLlA. 
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nesaf fel rhan o statws Ardal Fenter a Rhaglen 

Ynys Ynni. 

  Tudalen 102 Diwygio'r troednodyn i 'Mae 

ceisiadau llwyddiannus Cam 1 a Cham 2 ar gael 

ar wefan y Cyngor Sir'.  

 

Cytuno. 

 

 

Diwygio'r troednodyn. 

 

 

  Mater Allweddol 5.2: Dylid rhoi amlygrwydd 

ychwanegol i'r Porthladd. 

Mae pwysigrwydd y Porthladd yn cael ei 

amlygu yn 5.2.3.  Caiff hefyd ei nodi fel 

safle AF yn 5.2.8.  Nodir bod mynediad i'r 

Porthladd yn fater allweddol ym mharagraff 

5.3.12. 

Dim newid. 

 Swyddi a Sgiliau Dylid rhoi mwy o bwyslais ar STEM. Cytuno.   Diwygio EA2 er mwyn 

cyfeirio at hyrwyddo pynciau 

STEM.  

  Dylid nodi manteision a dymunoldeb addysg 

ddwyieithog i'r gweithlu fydd yn symud i’r Ynys.  

Cynefino gorfodol â'r iaith Gymraeg a diwylliant 

i'r holl weithwyr a'u teuluoedd.  

Nodwyd y sylwad.  Mae EA13 eisoes yn 

nodi camau i gynnal a chryfhau'r iaith 

Gymraeg a diwylliant yn cynnwys cynefino 

a gwersi Cymraeg i weithwyr adeiladu a'u 

teuluoedd.    

Dim newid. 

 

  EA13: Dylid cyfeirio at bwysigrwydd dod â phobl 

â sgiliau i Ynys Môn fel ffordd o gyfyngu ar 

weithlu crwydrol a chefnogi'r iaith Gymraeg a 

diwylliant.  

 

Cytuno. Diwygio EA13 er mwyn 

cyfeirio at farchnata i ddenu 

trigolion (cyn-drigolion) â 

sgiliau yn ôl i Ynys Môn. 

 

  EA5: Dylid ystyried pwynt bwled ychwanegol 

mewn perthynas â marchnata a hyrwyddo 

digidol.  

 

Ymdrinnir eisoes â marchnata lleoliadau yn 

EA5.   

Dim newid. 
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  Mae'n bwysig cydnabod y bydd yr effeithiau a'r 

buddion lleol yn cael eu teimlo hefyd o gwmpas 

y rhanbarth. 

Nodwyd y sylwad.  Cydnabyddir potensial 

GNN Wylfa i yrru economi Gogledd Cymru 

ym mharagraff 1.1.4, ac fe'i hadlewyrchir 

yn yr amcanion a'r canllawiau, yn arbennig 

mewn perthynas â'r economi.   Fodd 

bynnag, pan fo'n briodol, cytunir y gellid 

cyfeirio mwy at yr effeithiau rhanbarthol 

ehangach yn nhestun ategol y CCA 

drwyddo draw (er nad ystyrir ei bod yn 

briodol i'r CCA gynnwys canllawiau mewn 

perthynas ag ardaloedd awdurdodau lleol 

eraill). 

Diwygio'r CCA (pan fo'n 

briodol) er mwyn cydnabod 

potensial effeithiau 

trawsffiniol. 

 Gwaddol a Seilwaith EA6: Awgrymir defnyddio'r geiriau 'integreiddio' 

a 'chynaliadwy', yn ogystal â chyfleusterau -  

mae'n ymwneud â gweithgareddau a 

gwasanaethau.  

Cytuno.   

 

 

 

Diwygio EA6 er mwyn nodi: 

"Dylid integreiddio 

gwasanaethau a 

chyfleusterau newydd a 

darparu budd cynaliadwy a 

pharhaus i gymunedau'r 

Ynys.' 

  EA9: Dylid cynnwys cyfeiriad at gyfleusterau a 

rennir ar gyfer gweithwyr a'r gymuned.  

 

Cytuno. 

 

Ychwanegu pwynt bwled 

arall yn EA9 er mwyn 

adlewyrchu y dylai 

cyfleusterau gael eu rhannu 

pan fo'n bosibl 

  EA14: Efallai y dylid cyfeirio yma at waddol yn 

dilyn y gwaith adeiladu (cynllunio strategol wedi'i 

integreiddio).  

 

Cytuno. Diwygio EA14 er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at waddol 

yn dilyn y gwaith adeiladu. 

  EA15: Mae buddsoddi mewn cyfleustodau yn 

hanfodol er mwyn lliniaru effeithiau niweidiol. 

Dylai buddsoddi greu buddion cymdeithasol ac 

economaidd eang nad ymdrinnir â hwy yn y 

Nodwyd y sylwad.  Bydd angen buddsoddi 

mewn seilwaith cyfleustodau er mwyn 

lliniaru'r effeithiau niweidiol ar y 

ddarpariaeth bresennol.  Nid oes yna sail 

Dim newid. 
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CCA.  

 

polisi dros ddisgwyl y byddai hyn yn 

darparu buddion ehangach.  Er hyn, mae'r 

canllawiau yn cydnabod y bydd y Cyngor 

Sir yn cefnogi cynigion sy'n gwella'r 

ddarpariaeth cyfleustodau ar yr Ynys er 

budd ei chymunedau. 

  EA23: A ddylid cyfeirio at strategaeth y Cyngor 

Bwrdeistref Sirol? 

 

Nid yw'n briodol i EA23 gynnwys cyfeiriad 

at gyfraniadau budd cymunedol oherwydd 

nad yw'r rhain yn rhan o'r broses gynllunio 

ffurfiol. 

 

Dim newid. 

 

  EA24: Dylid cynnwys gwaddol adeiladau yn dilyn 

y gwaith adeiladu ac ehangu'r budd 

cymdeithasol er mwyn cynnwys buddion 

economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.  

 

Nodwyd y sylwad.  Fodd bynnag, mae'r 

Cyngor Sir yn ystyried bod y pwyntiau a 

godir eisoes yn cael eu trafod yn EA24, ac 

nad oes angen eu hailadrodd yma. 

 

Dim newid. 

 

  EA26: integreiddio cyfleusterau neu rannu 

cyfleusterau safle rhwng y datblygwr a 

chymuned Tregele.  Mae angen polisi malltod 

eglur gan y datblygwr.  

 

Nodwyd y sylwad.  Ymdrinnir eisoes â'r 

gofyniad i ddarparu cyfleusterau a rennir, 

wedi'u hintegreiddio yn EA26 (o dan y 

pwynt bwled cyntaf).  Ni ystyrir ei bod yn 

briodol cynnwys cyfeiriad at falltod 

cynllunio yn y CCA. 

 

Dim newid. 

  EA30: Gellid diffinio canolfan gorfforaethol yn 

well.  

 

Nodwyd y sylwad.  Byddai'r Ganolfan 

Gorfforaethol yn gyfleuster ar hyd yr A55 

fyddai'n osgoi teithio heb angen i'r safle (ar 

gyfer cyfarfodydd, briffio etc.) yn ystod y 

gwaith adeiladu.  Nid oes mwy o fanylion 

yn hysbys ar hyn o bryd.  

Dim newid. 
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  EA31: A ymdrinnir yn ddigonol â chyfleon  i wella 

seilwaith cymdeithasol? 

 

Nodwyd y sylwad, fodd bynnag, nid oes 

yna'r un cyfle'n hysbys o ran seilwaith 

cymdeithasol. 

Dim newid. 

 

  Mesur llwyddiant - dim dull ar gyfer mesur, a 

ddylid ystyried targedau? 

Nodwyd y sylwad.  Ni ystyrir ei bod yn 

briodol nodi targedau ar hyn o bryd.  Fodd 

bynnag, mae EA25 yn nodi y dylai 

hyrwyddwr y prosiect a'r Cyngor Sir 

ddatblygu trefniadau ar gyfer monitro a 

ddylai gynnwys clustnodi targedau'n 

seiliedig ar dystiolaeth. 

Dim newid. 

 

 Papurau Pwnc: 

Sylwadau Cyffredinol 

Eu gwneud yn neilltuol weledol, gan ddefnyddio 

lluniau sy'n berthnasol i'r pwnc. Maent yn wan o 

ran materion allweddol ac argymhellion. Dylid 

cael ymateb sy’n gyfatebol i'r materion a nodir, 

ar brydiau ceir prinder synergedd. 

 

Dylid gwahanu Datblygiad Economaidd a 

Thwristiaeth i fod yn bynciau ar wahân. 

Papur Pwnc 4 Datblygiad economaidd a 

Thwristiaeth: mae'r ffigyrau a nodir ar gyfer 

swyddi a gwerth yn wahanol i ardaloedd eraill a 

nodir yn rhywle arall, 4000 o swyddi a £240 

miliwn.  

Sgiliau - mae angen gwybodaeth yn gynnar er 

mwyn sicrhau bod y gronfa sgiliau yn gallu 

ymateb.  

Papur Pwnc 5: Trafnidiaeth 3.4.9, awgrymir 

ychwanegu, 'ar hyn o bryd mae yna brinder 

cyfleoedd i oddiweddyd ar ffordd un ffrwd yr 

Nodwyd y sylwadau.  Fodd bynnag, nid 

yw'r Cyngor Sir yn bwriadu adolygu'r 

papurau pwnc.  Hefyd, ni ystyrir y byddai'r 

diwygiadau a gynigir yn effeithio mewn 

gwirionedd ar gynnwys drafft CCA GNN 

Wylfa. 

Mewn perthynas benodol â'r data am 

dwristiaeth, mae'r ffigyrau a nodir ym 

Mhapur Pwnc Datblygiad Economaidd yn 

deillio o ddata STEAM 2010.  Roedd data 

diweddarach ar gael yn ystod gwaith 

paratoi'r CCA drafft ei hun (ar gyfer 2012).  

Mae'r data mwyaf diweddar (fel y cyfeirir 

ato ym mharagraff 4.2.1 y CCA drafft) yn 

dangos bod y sector dwristiaeth yn 

cyfrannu tua 4,000 o swyddi a £240 miliwn 

mewn refeniw. 

Dim newid. 

 

 

 

 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

A5025 rhwng Wylfa a'r Fali ac mae hyn yn 

cyfrannu at ei hanes gwael o ran damweiniau'. 

4.6.1 awgrymir ychwanegu, '...Lleihau effeithiau 

negyddol posibl megis ciwio ac oedi a achosir 

gan waith adeiladu a symudiadau traffig 

cysylltiedig'.  

A026 Cyffredinol Mae ymgynghori yn rhan angenrheidiol o'r 

broses gynllunio, ond mae'n ffug. Byddai'n 

gwneud mwy o synnwyr i leoli'r orsaf bŵer yn 

agos i ganolfannau poblogaeth presennol sydd 

angen y pŵer. 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw rhoi sylwadau ar 

leoliad y prif safle yn rhan o gylch gwaith 

CCA GNN Wylfa. Mae hyn wedi cael ei 

wneud eisoes gan Lywodraeth y DU ac fe'i 

cefnogir gan bolisi cenedlaethol ar ffurf 

NPS EN-6. 

Dim newid. 

  Awgrymir y byddai'n well cadw aneddiadau 3 km 

oddi wrth yr orsaf a phrynu'r holl eiddo presennol 

o fewn y radiws hwn ar gyfer eu defnyddio gan 

weithwyr adeiladu.  

 

Nodwyd y sylwad.  Mae NPS EN-6 yn nodi 
(ym mharagraff 2.7.2) bod gan y 
rheoleiddwyr rôl bwysig i'w chwarae o ran 
sicrhau bod pobl a'r amgylchedd yn cael eu 
diogelu a'u gwarchod mewn perthynas â 
dylunio, adeiladu, gweithredu a 
datgomisiynu.  Y rheoleiddwyr yw Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Swyddfa'r Rheoleiddiwr 
Niwclear a'r Adran Drafnidiaeth. Nid yw 
sicrhau prynu gorfodol yr eiddo sydd o 
fewn 3km  ar sail iechyd a diogelwch yn 
rhan o gylch gwaith y Cyngor Sir.  Er y 
byddai defnyddio eiddo sy'n agos i'r safle 
yn lleihau amseroedd teithio, mae'n 
annhebygol y byddai hynny yn arwain at 
fuddion gwaddol yn y tymor hir fyddai'n fwy 
na'r cyfleoedd fyddai efallai'n bodoli yn 
aneddiadau presennol Caergybi, Llangefni 
ac Amlwch.   
 

Dim newid. 

 

  Dylid ystyried bod gwledydd eraill yn cau Ymdriniwyd â mater diogelwch niwclear yn 
y sylwad uchod.   

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

gorsafoedd pŵer niwclear.  

  Cwestiynir diogelwch y dechnoleg 'dŵr berw' 

arfaethedig. 

Fel uchod. Dim newid. 

  Yn holi ynglŷn â newid yn yr hinsawdd ac 

effeithiau posibl ar yr orsaf bŵer yn ychwanegol 

at weithgaredd seismig a thonnau llanw 

canlyniadol.  

 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 
Wylfa yn ystyried newid yn yr hinsawdd 
gan gyfeirio'n benodol at safleoedd 
datblygu cysylltiedig yn EA19.  Bydd angen 
i'r Ysgrifennydd Gwladol, fel penderfynwr, 
fod yn fodlon bod y CCA yn cynnwys 
mesurau addasu fydd yn ystyried effeithiau 
newid yn yr hinsawdd. 

Dim newid. 

 

  Yn gofyn am ystyriaeth ynglŷn â chynlluniau 

ymgilio oddi ar yr Ynys  a sut y byddai llygredd 

ym Môr Iwerddon yn cael ei reoli.   

Yn y DU y SRhN sy'n penderfynu ar yr 

ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle ar 

gyfer gorsafoedd niwclear ble ceir 

posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol oddi ar 

y safle fyddai efallai'n golygu bod angen 

cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. Mae 

hyn yn cael ei weithredu o dan Reoliadau 

Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a 

Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG)  

Ym mis Ionawr 2014 cyhoeddodd SRhN 

egwyddorion diwygiedig ar gyfer 

penderfynu ar ardaloedd cynllunio 

argyfwng oddi ar y safle RhYPAGG o 

gwmpas safleoedd â thrwydded niwclear 

yn y DU. Mae hyn yn golygu bod SRhN yn 

ystyried ffactorau ymarferol a strategol lleol 

sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cynllun wrth 

benderfynu ar yr ardal. Mae mwy o 

wybodaeth am y broses a ddefnyddir gan y 

SRhN ar gael drwy fynd i 

http://www.onr.org.uk/depz-onr-

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

principles.htm.   

Ar ôl i'r SRhN hysbysu ynglŷn â'r ardal 

sydd angen cynllun argyfwng ar ei chyfer, 

mae'r Cyngor Sir yn ymgynghori â'r holl 

asiantaethau sydd â chyfraniad i'w wneud 

wrth ei weithredu.  

Yn dilyn ymgynghori â'r asiantaethau 

perthnasol a'r gweithredwyr, mae'n rhaid i'r 

Cyngor Sir gynhyrchu ei gynllun argyfwng 

oddi ar y safle o fewn 6 mis. Bydd y cynllun 

yn ystyried ystod o wrth-gamau sy'n 

gymesur â'r risgiau a nodwyd, yn cynnwys 

llochesu neu ymgilio. Bydd y cynllun yn 

cael ei brofi mewn ymarferiad argyfwng 

sy'n cynnwys yr Awdurdod lleol, yr heddlu, 

y rheoleiddiwr, y swyddfa dywydd, cyrff 

iechyd cyhoeddus ac asiantaethau eraill 

fyddai'n rhan  o unrhyw ddigwyddiad. 

Byddai'r penderfyniad i ymgilio neu i 

lochesu yn cael ei wneud  yn seiliedig ar y 

ffactorau penodol a wynebir ar y diwrnod.  

Bydd Cynllun Argyfwng yr Awdurdod Lleol 

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 fo'r 

gweithredwr yn gwneud newid sylweddol i 

weithgaredd ar y safle. Mae hyn yn golygu 

y bydd unrhyw newidiadau sy'n gysylltiedig 

â gorsafoedd niwclear newydd yn cael eu 

hystyried o dan RhYPAGG. 

A027  Mae'r hanfodol bod hawliau tramwy cyhoeddus 

yn parhau i fod yn agored neu fod dewisiadau 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA5 yn ei gwneud 

yn ofynnol i hyrwyddwr y prosiect ystyried 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

eraill yn cael eu darparu. 

 

 

 

effeithiau datblygu ar hawliau tramwy 

cyhoeddus.  Ceir rhagor o ystyriaeth ynglŷn 

â hawliau tramwy yng nghanllawiau 

Ardaloedd Chwiliad.  Mae EA5 yn nodi 

gwelliannau strategol i rwydwaith hawliau 

tramwy cyhoeddus fel ffordd o liniaru 

unrhyw effeithiau lleol fydd yn deillio o'r 

datblygiad. 

  Pryderu a fydd yr arfordir a'r tir i'r gogledd yn 

parhau'n agored neu beidio. 

 

Nodwyd y sylwad.  Fel uchod, un cam 

lliniaru penodol a nodwyd yw y dylai 

hyrwyddwr y prosiect gynnal a, phan fo'n 

bosibl, gwella mynediad i'r arfordir mewn 

perthynas â gwelliannau i Lwybr yr Arfordir.  

Dim newid. 

 

  Yn pryderu fod gwaith dymchwel eisoes wedi 

dechrau ac nad yw'n ymddangos bod hynny'n 

angenrheidiol (e.e. yr Hen Dŷ Cwch). 

 

Nodwyd y sylwad.  Rhoddodd y Cyngor Sir 

ganiatâd i'r gwaith y cyfeirir ato yn yr 

ymateb hwn, ac felly ystyrir ei fod yn 

dderbyniol yn nhermau cynllunio.   

Dim newid. 

  Mae'n dra phwysig bod unrhyw gyfleuster 

cyhoeddus a ddarperir, megis gwarchodfeydd 

natur, yn ddarostyngedig i ymrwymiad cyfreithiol 

i'w cynnal yn y dyfodol. 

Mae EA23 yn nodi bwriad y Cyngor i 

sicrhau trefniadau cyfreithiol â hyrwyddwr y 

prosiect ar gyfer creu a chynnal 

cyfleusterau newydd neu gyfleusterau 

digolledu priodol allai o bosibl gynnwys 

gwarchodfeydd natur. 

Dim Newid 

 

A028 Strydoedd 

Diogel 

Trafnidiaeth Adran 4.6.  Dylid newid y tri phwynt bwled cyntaf 

i: 

 Llleihau effeithiau niweidiol y datblygiad 

ar seilwaith trafnidiaeth strategol 

allweddol. 
 

Lleihau effeithiau niweidiol y datblygiad 

Ystyrir bod y pwyntiau bwled newydd a 

argymhellir, er eu bod yn briodol ynddynt 

eu hunain, yn cynrychioli nodau ac 

amcanion, ond pwrpas y pwyntiau bwled 

yw awgrymu gwir gamau lliniaru, sef 

gwireddu'r amcanion a awgrymir. 

 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ar seilwaith trafnidiaeth lleol allweddol. 

 Llleihau effaith y datblygiad ar 

welliannau i'r seilwaith trafnidiaeth yn y 

tymor hir. 

  Darparu llwybrau dymunol a diogel ar gyfer 

teithio a thrafnidiaeth i ddefnyddwyr heblaw 

modurwyr mewn aneddiadau a rhwng yr 

aneddiadau yr effeithir arnynt fwyaf, a'r safle ei 

hun. 

Sicrhau nad yw'r llwybrau hynny'n hygyrch i 

draffig moduron cyflym neu drwm, yn arbennig y 

traffig fydd y datblygiad yn ei greu. 

Nodwyd y sylwad.  Ymdrinnir ag 

argymhellion i gynnwys llwybrau diogel a 

dymunol mewn aneddiadau a rhwng 

aneddiadau yn EA14 sy'n cynnwys 

gofyniad i annog cyfleoedd teithio i 

ddefnyddwyr heblaw modurwyr (a restrir fel 

cerddwyr a seiclwyr), yn cynnwys 

darpariaeth newydd yn unol â 

strategaethau presennol. 

Dim newid. 

A029 Cyffredinol Mae'r CCA yn ddiffygiol a dylid ei ohirio nes y 

bydd y diffygion wedi'u cywiro, yn cynnwys 

methiant o ran y dadansoddiad o gostau cyfle 

sydd wedi cyfiawnhau cefnogaeth y Cyngor i'r 

orsaf newydd. 

Dylid ei ohirio hefyd oherwydd bod y CCA yn 

gynamserol gan nad fydd y CGDLl yn cael ei 

fabwysiadu am ddwy flynedd arall. 

Cyhoeddi dogfen gefndirol gyda manylion am yr 

holl ymgynghoriadau, trafodaethau etc. rhwng y 

Cyngor a phartïon eraill. 

Cyhoeddi cofrestr ar wahân o gysylltiadau rhwng 

y Cyngor a hyrwyddwr y prosiect. 

Sicrhau bod y ddogfennaeth uchod ar gael i'r 

cyhoedd a'i bod yn cael ei diweddaru'r rheolaidd. 

Ymgynghori o'r newydd ar y CCA ar ôl 

Mae'r Cyngor Sir yn nodi'r pwyntiau a 

godwyd.   Nid yw'r Cyngor Sir yn cytuno 

bod drafft CCA GNN Wylfa yn ddiffygiol 

nac yn gynamserol nac wedi'i baratoi yn 

unol â phroses sy'n ddiffygiol neu'n 

amhriodol.  Mae statws y CCA yn 

gyffredinol wedi ei hen sefydlu yn ôl y 

gyfraith ac nid oes angen ei egluro'n 

fanylach.  Mae perthynas y CCA â'r 

Cynllun Datblygu, y CDU a Ataliwyd a'r 

CGDLl arfaethedig wedi eu hegluro’n 

arbennig o eglur.   Mae'r Cyngor Sir yn 

cytuno y bydd angen i'r CCA fod yn gyson 

â'r CGDLl a fabwysiedir a bwriedir 

adolygu'r CCA wedi i'r CGDLl gael ei 

fabwysiadu.    

Mae'r holl ymatebion a dderbyniwyd i'r 

ymgynghori ar y CCA drafft wedi cael eu 

Diwygio'r Rhagair er mwyn 

dileu'r cyfeiriadau at y broses 

ymgynghori.  Bydd pwrpas y 

CCA yn cael ei bwysleisio er 

mwyn darparu mwy o 

eglurder a phendantrwydd. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

mabwysiadu'r CGDLl. 

Dylid nodi pwrpas hwyluso 'r CCA yn y rhagair a 

dylai'n rhesymol gynnwys  y pwynt bwled 

arweiniol cyntaf ym mharagraff 1.2.2. Mae'n 

hanfodol bod y Cyngor yn nodi ei safbwynt yn 

gywir ac yn ddiamwys o'r cychwyn. 

Dylai Adran 1.5 nodi sut mae'r Cyngor yn 

bwriadu gosod yr holl ymgynghoriadau a 

dderbyniwyd mewn dogfen ar wahân. 

crynhoi yn y Rhestr Ymatebion hon. 

Mae'r Cyngor Sir yn ymrwymedig i 

gyfathrebu clir â'r cyhoedd  ar ffurf 

cyhoeddusrwydd ar ei wefan, datganiadau 

i'r wasg ac adroddiadau i Bwyllgorau yn 

unol â'r amgylchiadau.  Bydd hyn yn 

ychwanegol at y deunyddiau ymgynghori a 

gynhyrchir gan ymgeiswyr am ganiatâd 

datblygu a phroses y Cyngor o reoli'r 

ymatebion i'r ymgynghoriad mewn 

perthynas â'r rhain.  Bydd y Cyngor hefyd 

yn glynu'n gadarn at ofynion Deddfau 

Llywodraeth Leol, y Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol ynglŷn â datgeliad.  Y tu 

hwnt i hynny, nid oes gan y Cyngor unrhyw 

gynlluniau ar gyfer unrhyw gofrestr na 

chyhoeddi cyfathrebiadau rhyngddo ac 

unrhyw drydydd parti, naill ai mewn 

perthynas â mabwysiadu'r CCA neu 

benderfynu ar unrhyw gais ar gyfer 

caniatâd cynllunio y gall cymhwyso'r CCA 

fod yn berthnasol iddo.  Ni ystyrir y byddai 

mabwysiadu polisi adrodd mor eang ac 

amwys yn cynorthwyo'r broses o 

gyfathrebu clir â'r cyhoedd, ac nid oes gan 

y Cyngor yr adnoddau i allu rheoli proses 

o'r fath yn effeithiol. 

 

 

 

 Diffyg statudol Mae'r cyngor wedi methu â nodi sefyllfa 

gyfreithiol (deddfwriaeth sylfaenol neu is-

ddeddfwriaeth) y CCA. 

Dylai'r ddogfen nodi a yw'n orfodol yn ôl y 

gyfraith a pha bartïon all weithredu os bydd 

hyrwyddwr y prosiect yn torri'r CCA, yn achos 

toriadau lluosog ac i ba raddau y bydd y Cyngor 

yn ail-ymgynghori os bydd angen gwneud 

addasiadau dilynol i'r EAion. 

Mae'r Cyngor wedi methu â nodi a fu 

ymgynghori ffurfiol/anffurfiol â hyrwyddwr y 

prosiect ynglŷn ag unrhyw EA. 

Paragraff 1.1.6: a fwriedir i'r CCA sefyll ar ei 

draed ei hun ac a yw uwchlaw neu islaw 

canllawiau cynllunio eraill? 

Paragraff 1.1.9: sut ellir dibynnu'n gynhwysol ar 

y CDU a ataliwyd fel y cynllun datblygu 

presennol; gyda pha awdurdod statudol, 

cyfreithiol neu weinyddol y mae'r Cyngor yn 

gallu gwreiddio'r CCA arfaethedig mewn CGDLl 
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Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 
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nad ydyw wedi'i fabwysiadu hyd yma? 

Paragraffau 1.2.3 a 2.3.2: ymddengys bod yna 

wrthddweud ynglŷn ag a all y CCA greu polisi 

newydd gan ei fod yn cydnabod nad oes yna 

bolisi GNN Wylfa yn bodoli yn y cynllun datblygu 

presennol. A yw'r Cyngor yn ceisio osgoi 

prosesau arferol ar gyfer mabwysiadu polisi 

drwy ddefnyddio CCA, ac a fydd y CCA yma yn 

dod, drwy absenoldeb unrhyw ddewis arall, yn 

gynllun datblygu ar gyfer safle a phrosiect 

Wylfa?  

 

 

 

 

 

 Gweledigaethau ac 

Amcanion 

Mae'r weledigaeth yn ddiffygiol oherwydd ei bod 

yn methu â chydnabod nodwedd sylfaenol 

adweithyddion niwclear, sef cynhyrchu gwastraff 

ymbelydrol a'r goblygiadau tymor hir sy'n deillio 

o hynny. Mae hi hefyd yn ddiffygiol oherwydd ei 

bod yn methu â chydnabod y broses o 

ddatgomisiynu ac adfer safle. Dylai'r Cyngor 

rwymo hyrwyddwyr y prosiect i  ymrwymiadau a 

disgwyliadau eglur ynglŷn â datgomisiynu. 

Anghytuno.  Mae Llywodraeth y DU wedi 

penderfynu ar egwyddor pŵer niwclear a 

phriodoldeb y safle, ac nid yw ymdrin â'r 

mater hwn yn rhan o gylch gwaith CCA 

GNN Wylfa.  Mae NPS EN-6 yn nodi ym 

mharagraff 1.1.1 bod 'Y Llywodraeth yn 

credu y dylai cwmnïau ynni gael y dewis i 

fuddsoddi mewn gorsafoedd pŵer 

niwclear'. 

Ynglŷn â datgomisiynu, mae'r Cyngor Sir 

yn glynu at ei safbwynt fel y'i nodir ym 

mharagraff 1.2.6 y CCA drafft.  

Dim newid. 

 

 

 

 

 

 

  Beth yw dyheadau'r Cyngor ynglŷn â chael 

gwared â storfeydd gwastraff ymbelydrol ar y 

safle? A yw'r Cyngor yn bwriadu cynnal CGD? 

 

Mae Polisi Cenedlaethol NPS EN-6 yn nodi 

safbwynt Llywodraeth y DU ynglŷn â storio 

yn y tymor hir.  Ynglŷn â'r mater o storio 

dros dro ar y safle, mae'r Cyngor Sir wedi 

nodi ei safbwynt yn EA17.  Bydd hyn yn 

cael ei ddiwygio er mwyn cynnwys 

gofyniad i'r datblygwr asesu effeithiau 

storio dros dro, yn cynnwys effeithiau 

radiolegol. 

Yn ychwanegol at hyn, ac fel 

ymateb i sylwadau eraill a 

dderbyniwyd, bydd cyfeiriad 

ychwanegol yn cael ei 

gynnwys yn EA17 at 

effeithiau ymbelydrol posibl 

a'r angen i'w hasesu. 
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ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / 
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Mae'r Cyngor Sir eisoes wedi nodi ei fod yn 

gwrthod cynigion ar gyfer  CGD (gweler 

http://www.anglesey.gov.uk/empty-

nav/news/press-releases-2014/april-

2014/anglesey-will-not-accept-nuclear-

waste/122675.article) 

 EA17: Storio 

Gwastraff Niwclear 

Ail-bwysleisio paragraff 4.4.8 yn ddiamwys ac 

eglur. Yn benodol, a fydd y Cyngor yn trefnu 

ymgynghoriad lleol cyhoeddus ar gyfer unrhyw 

gynnig sy'n cynnwys storio gwastraff niwclear yn 

achos datblygiadau cysylltiedig , er eu bod ar 

safle Wylfa.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw ymdrin â 

materion mewn perthynas â'r egwyddor o 

storio gwastraff niwclear yn y tymor hir o 

fewn cwmpas CCA GNN Wylfa. 

Dim newid. 

 

 

  Cywiro EA17 fel bod y pwynt bwled olaf yn 

cyfeirio at gyfranogiad ac ymgysylltu â'r cyhoedd  

yn hytrach na 'trafodaeth rhwng y partïon', er 

mwyn sicrhau tryloywder llwyr. 

Cytuno.  Gellid ychwanegu cyfeiriad at 

'ymgynghoriad cyhoeddus'. 

 

Cynnwys cyfeiriad at 

'ymgysylltu cyhoeddus' yn 

EA17. 

  Hefyd, dylai'r Cyngor nodi a fyddai'n cefnogi 

dirprwyo'r penderfyniadau ynglŷn ag unrhyw 

gynnig ar gyfer storfeydd gwastraff dros dro i'r 

Arolygiaeth Gynllunio (o dan Ddeddf Gynllunio 

2008).  Dylai hefyd ddatgelu unrhyw 

amgylchiadau allai arwain at hyn. 

Mae'r cwestiwn ynglŷn â ph'un a ellir 

ymdrin yn gyfreithiol â storio gwastraff 

niwclear dros dro fel rhan o'r GCD (ac felly 

drwy wneud cais i'r Arolygaeth Gynllunio) 

neu fel datblygiad cysylltiedig (ac felly drwy 

wneud cais i'r Cyngor Sir) yn dibynnu ar 

fanylion y cynnig y mae hyrwyddwr prosiect 

GNN Wylfa yn ei ddatblygu ac ar sut y 

dehonglir darpariaethau perthnasol Deddf 

Gynllunio 2008. 

Nid pwrpas y CCA yw nodi sut y bydd y 

Cyngor yn ymateb. Fodd bynnag, o 

ystyried y sylwadau a dderbyniwyd ynglŷn 

â gwastraff a storio gwastraff fel ymateb i'r 

ymgynghoriad ar y CCA, bydd y Cyngor Sir 

yn ysgrifennu at Horizon ac yn gofyn iddynt 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ymdrin yn fanwl â'r materion hyn, a 

amlinellir yng nghwmpas y CCA, yn yr 

ymgynghoriad PAC1 sydd i ddod. 

 Amrywiol Dim eglurhad ynglŷn â pham nad yw'r Cyngor 

wedi ystyried EAion ar gyfer: 

-Achosion o ymchwydd storm arfordirol eithafol 

neu faith yng nghyd-destun lefelau'r môr yn codi; 

-Effaith pylsiau swmani estron anferthol ar 

ardaloedd arfordirol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA19 drafft CCA 

GNN Wylfa yn ymdrin ag addasu i newid 

yn yr hinsawdd ac yn nodi beth y disgwylir i 

hyrwyddwr y prosiect ei wneud i sicrhau 

bod y datblygiad yn gallu gwrthsefyll 

effeithiau newid yn yr hinsawdd yn 

cynnwys achosion o dywydd eithafol.   

Fodd bynnag, ystyrir y gallai EA26, sy'n 

nodi egwyddorion datblygu allweddol 

mewn perthynas â'r prif safle, gynnwys 

pwynt(iau) bwled penodol mewn perthynas 

â'r angen i sicrhau bod yr GNN yn gallu 

gwrthsefyll risg llifogydd yn cynnwys 

llifogydd o ganlyniad i ymchwydd storm a 

swnami.  

Diwygio EA26 er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at yr 

angen i sicrhau bod y 

datblygiad yn gallu 

gwrthsefyll ymchwydd storm 

a swnami. 

  Mae'r Cyngor wedi methu egluro ei gefnogaeth 

a'i hyrwyddiad diamod i'r prosiect a thrwy hynny 

i'r CCA. Mae'n ymddangos bod yr holl CCA yn 

seiliedig ar gynorthwyo hyrwyddwr y prosiect. 

Anghytuno.  Dyluniwyd y canllawiau a geir 

yn nrafft CCA GNN Wylfa er mwyn lleihau'r 

effeithiau niweidiol sy'n deillio o brosiect yr 

GNN a gwneud y mwyaf o'r buddion.  

Dim newid. 

A030: Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Conwy 

Cyffredinol Mae angen atgyfnerthu'r dulliau o ymdrin ag 

effeithiau rhanbarthol, lliniaru a phartneriaethau 

rhanbarthol yn y CCA. Mae'r Datganiad Polisi 

Cynllunio Strategol yn ystyried bod rhaglenni 

sgiliau/cynlluniau prentisiaethau, cyflenwi tai a 

llwybr Rheilffordd a Ffordd A55 traws-

Ewropeaidd yn ffactorau cymunedol strategol 

hanfodol yn ogystal â datblygu'r seilwaith 

Nodwyd y sylwad.  Prif ffocws CCA GNN 

Wylfa yw Ynys Môn oherwydd ei bwrpas, 

fel y nodir yn adran 1.2 y CCA drafft, yw, 

ymysg pethau eraill, bod yn ystyriaeth 

berthnasol wrth ystyried ceisiadau am 

ddatblygiadau cysylltiedig a hysbysu 

Adroddiad y Cyngor ar yr Effaith Leol.  Mae 

gallu'r CCA i ystyried ac ymdrin ag 

Ychwanegu testun ategol i'r 

EA er mwyn cyfeirio at yr 

angen i ystyried cysylltiadau 

â rhaglenni sgiliau sy'n 

bodoli'n rhanbarthol ac ar yr 

Ynys megis Llunio'r Dyfodol.  

Potensial i ddiwygio 

partneriaid cyflawni o dan 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

trafnidiaeth priodol er mwyn cynorthwyo i 

wireddu hynny. 

O ran y pwysau sydd ei angen, mae'n bwysig ei 

fod yn cael ei hysbysu gan bolisi sy'n cael ei 

fabwysiadu'n lleol o'r dechrau. 

effeithiau rhanbarthol yn gyfyngedig 

oherwydd nad yw'r Cyngor yn ystyried y 

byddai sefydlu canllawiau ar gyfer 

ardaloedd awdurdodau lleol eraill yn 

briodol.   

Er hyn, cyfeirir at yr A55 traws-Ewropeaidd 

ym mharagraff 4.6.5 (Euroroute 22), at 

bwysigrwydd y rheilffordd, at amcan 

penodol y CCA (Amcan 2), at ehangu'r 

buddion i economi Gogledd Cymru ac at 

ddatblygu sgiliau, (EA2).  

Derbynnir bod cyfeirio at bartneriaethau 

sgiliau rhanbarthol ehangach, yn arbennig 

yng nghyd-destun sgiliau, yn briodol, er 

enghraifft prosiect Llunio'r Dyfodol Menter 

Môn sy'n cynnwys arian gan Wynedd, a 

gellid cyfeirio o dan Amcan 2 at rai o'r cyrff 

eraill a restrir mewn mannau eraill yn 

sylwadau'r ymatebwyr  (gweler isod). 

Amcan 2 y CCA - gweler 

isod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gweledigaeth ac 

Amcanion 

Mae'r weledigaeth fel y'i nodir ym Mharagraff 

3.1.3 yn benodol ar gyfer Ynys Môn, ac nid yw'n 

cynnwys rhanbarth ehangach Gogledd Cymru. 

Ystyrir bod CBS Conwy yn bartner cyflawni 

allweddol o ran cyflawni'r amcan yn unol â 3.2.3 

y CCA.  Byddai Bwrdd Sgiliau Conwy yn 

croesawu'r cyfle i weithio ar Raglen Ddatblygu'r 

Gadwyn Gyflenwi.  

Nodwyd y sylwad.  Pwrpas CCA GNN 

Wylfa yw darparu canllawiau ar sut y bydd 

polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol 

presennol ac arfaethedig yn cael eu 

cymhwyso.   Felly, ni fyddai'n briodol iddo 

ymdrin yn benodol â materion y tu hwnt i'r 

Ynys.  Fodd bynnag, gellid atgyfnerthu'r 

ddogfen er mwyn cydnabod potensial 

effeithiau rhanbarthol pan fo hynny'n 

briodol, a gellid nodi cyrff trawsffiniol fel 

partneriaid cyflawni allweddol yn Adran 3.2. 

Cynnwys mwy o gyfeiriadau 

at effeithiau lleol yn y testun 

ategol pan fo hynny'n 

briodol.   

Nodi bod Fforwm Strategol 

Ynys Ynni yn bartner 

cyflawni allweddol yn Adran 

3.2. 

 

  Gall effeithiau fydd yn deillio o'r galw am lety 

ymestyn i awdurdodau lleol ffiniol. Potensial i 

Nodwyd y sylwad.  Dylai CBS Conwy 

ystyried comisiynu model dwysedd petai 

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

greu ''model dwysedd' er mwyn nodi amcan o 

faint o weithwyr fydd angen llety mewn parthau 

teithio penodol. Dylai'r model hefyd ystyried 

dadleoli.  Ar hyn o bryd nid yw CDLl Conwy yn 

cyfeirio at Wylfa Newydd, ac mae angen deall y 

goblygiadau.  

hyn yn helpu i ddeall effeithiau posibl ar ei 

farchnad dai, mewn cysylltiad â'r Cyngor 

Sir.  Nes bod dadansoddiad o niferoedd y 

gweithwyr a'r math o weithwyr ar gael, gall 

model o'r fath fod yn gynamserol. 

 

 

  Gallai mwy o gystadleuaeth am letyau rhent ar 

yr Ynys, o ganlyniad i fewnlifiad o weithwyr 

adeiladu, o bosibl wthio trigolion lleol oddi ar yr 

Ynys er mwyn chwilio am lety, a gall hyn roi mwy 

o bwysau ar argaeledd tai yng Nghonwy.  

 

Nodwyd y sylwad.  Derbynnir y gall y galw 

am letyau ar Ynys Môn ddadleoli trigolion i 

awdurdodau cyfagos os na fydd niferoedd, 

lleoliad a'r mathau o letyau gweithwyr 

adeiladu yn cael ei gynllunio'n briodol.  

Mae CCA GNN Wylfa yn amcanu at 

sefydlu canllawiau a chamau lliniaru wedi 

eu hargymell er mwyn lleihau'r effeithiau 

negyddol ar breswylwyr yn y farchnad dai 

leol bresennol, a thrwy hynny, lleihau 

unrhyw bosibilrwydd o ddadleoli 

arwyddocaol.  

Dim newid. 

  Yn croesawu creu Cronfa Dai y dylid ei 

hymestyn i gynnwys awdurdodau cyfagos os 

gwireddir yr effeithiau a nodir mewn unrhyw 

astudiaeth gytunedig ar ddwysedd. 

Nodwyd y sylwad.  Byddai'n briodol i CBS 

Conwy drafod y posibilrwydd o sefydlu 

cronfa dai ar gyfer ei ardal gyda hyrwyddwr 

y prosiect.  Nid yw hyn yn fater ar gyfer 

CCA GNN Wylfa. 

Dim newid. 

 

  Byddai lletyau gwyliau gwag yn darparu hwb i'r 

economi leol yn ystod y tymor tawel.  Gallai 

rhent ystafelloedd sengl hefyd fod yn fuddiol i 

berchnogion tai lleol.  Mae Conwy yn glynu at ei 

safbwynt y dylai swm cymesur o arian lliniaru 

gael ei roi i'r rhanbarth ehangach, yn 

ddarostyngedig i dystiolaeth model dwysedd. 

Nodwyd y sylwad.  Fel awdurdod cyfagos, 

bydd CBS Conwy yn ymgynghorai statudol 

fel rhan o'r cais GCD.  Felly, bydd yn gallu 

darparu tystiolaeth er mwyn arddangos ei 

safbwynt y bydd yna gymaint o effaith ar 

lety twristiaeth yn ei ardal fel y bydd angen 

lliniaru. 

Dim newid. 

  Byddai Conwy yn croesawu'r gwahoddiad i fod 

yn rhan o Raglen Datblygu Cadwyn Gyflenwi ac 

Nodwyd y sylwad. Dim Newid 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

unrhyw fforwm reoli busnes arfaethedig.  

  Mae Amcan 2 y CCA yn ymdrin â chyfleoedd a 

buddion economaidd ehangach. Fodd bynnag, 

cefnogir y rhestr, pan gyfeirir at Ogledd Cymru 

er enghraifft o ran uwchraddio sgiliau gweithlu'r 

rhanbarth. Dylai'r tabl sy'n rhestru Partneriaid 

Cyflawni Allweddol a Chynlluniau/Rhaglenni 

Allweddol gynnwys rhanddeiliaid a strategaethau 

rhanbarthol eraill e.e. Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru, cynlluniau 

prentisiaeth rhanbarthol /isranbarthol amrywiol 

sy'n gysylltiedig â'r sector adeiladu e.e. 

Cydgynllun Prentisiaeth Adeiladu Gogledd 

Cymru. 

Mae'r Cyngor Sir yn cytuno y dylid nodi'r 

partneriaid/cynlluniau cyflawni. 

 

Ymestyn y rhestr 

partneriaid/cynlluniau o dan 

Amcan 2 er mwyn cynnwys y 

rhai y cyfeiriwyd atynt.  

 

  Mae angen ystyried mwy hefyd ar yr effeithiau 

economaidd gymdeithasol ar Wynedd, Conwy 

a'r Parc Cenedlaethol (e.e. os y'u hystyrir at 

bwrpas teithio i'r gwaith, ond hefyd o ran 

cyfleoedd economaidd). 

 

Nodwyd y sylwad.  Er bod yna bosibilrwydd 

y bydd yr effeithiau economaidd 

gymdeithasol fydd yn deillio o brosiect yr 

GNN yn ymestyn i Gonwy, Gwynedd a'r 

Parc Cenedlaethol, cyfrifoldeb yr 

awdurdodau hyn fydd gofyn  am i faterion 

o'r fath gael eu hystyried gan hyrwyddwr y 

prosiect (e.e. wrth ymateb i'r adroddiad 

cwmpasu ac yn y pen draw wrth wneud 

sylwadau am y Datganiad Amgylcheddol).  

Mae Amcan 2 yn cynnwys amcan i wneud 

y mwyaf o'r buddion i fusnesau yng 

Ngogledd Cymru. Gall y buddion yma 

ddeillio o economi gryfach ar Ynys Môn, a 

hyn yn ffocws EA1 a EA2.   

 

Dim newid. 

 

  Adran 5.8 - mae yna Egwyddor Arweiniol ar 

gyfer 'gweddill Ynys Môn' ond a ddylid hefyd 

Anghytuno.  Mae ffocws CCA GNN Wylfa 

yn ymestyn i Ynys Môn yn unig wrth geisio 

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

cael adran, ac Egwyddor o bosibl, ar gyfer 

rhanbarth ehangach Gogledd Cymru. Hefyd yn 

cwestiynu a yw egwyddor datblygu 'cronedig' yn 

cael ei ystyried parthed effaith mewn perthynas 

â phrosiectau rhanbarthol mawr eraill e.e. 

datblygu'r carchar newydd ger Wrecsam a'r galw 

parhaus am sgiliau STEM sy'n gysylltiedig â 

strategaeth twf AIRBUS. 

dadansoddi polisi Cynllunio Lleol 

mabwysiedig.  Felly, ni ystyrir ei bod yn 

briodol cynnwys egwyddorion arweiniol 

sy'n ceisio arwain o ran math, maint a 

lleoliad datblygiadau sydd y tu allan i 

ffiniau'r awdurdod.  

 

 Yr Iaith Gymraeg Dylai Amcan 5 a'r asesiad Effaith gyfeirio at 

randdeiliaid allweddol, megis Mentrau Iaith. 

Cytuno.  Mae'r Cyngor Sir yn cytuno y dylid 

nodi Mentrau Iaith Môn fel Partner Cyflawni 

pwysig. 

Cynnwys Mentrau Iaith Môn 

fel partner cyflawni allweddol 

o dan Amcan 5. 

  EA13 Yr Iaith Gymraeg - ystyried camau lliniaru 

ychwanegol fel yr hyrwyddir yn NCT 20 h.y. 

dosbarthu gofodol (effaith ar ardaloedd ble ceir 

% uchel o siaradwyr Cymraeg, ble mae'r Iaith 

Gymraeg wedi cael ei nodi fel rhan arwyddocaol 

o ffabrig cymdeithasol y gymuned gyfan neu ran 

ohoni); codi tai newydd fesul cam; tai 

fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol; contractau 

gwaith lleol; cefnogaeth i ddarparu llefydd mewn 

ysgolion Cymraeg. Gwerthfawrogir y cyfeirir at 

rai o'r rhain mewn mannau eraill yn y CCA, ond 

byddai cyfeirio atynt yma eto yn ddefnyddiol. 

Cytuno.  Gellid cynnwys peth o'r camau 

lliniaru a nodir fel enghreifftiau o dan y 

pwynt bwled perthnasol yn EA13. 

Ychwanegu cyfeiriad at 

enghreifftiau mwy penodol o 

gamau lliniaru o dan y pwynt 

bwled perthnasol yn EA13. 

 Ymrwymiadau 

Cynllunio 

EA23 Ymrwymiadau Cynllunio - yn gofyn a 

ystyriwyd y posibilrwydd o ddefnyddio'r broses 

Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) wrth geisio 

cyfraniadau tuag at seilwaith, o ystyried 

amserlen cyflawni Wylfa a Rheoliadau ASC a 

gwaharddiad ar gyfraniadau Adran 106 o fis 

Ebrill 2015. 

Bydd ASC yn cael ei ystyried fel rhan o 

broses y CGDLl. Mae ASC angen CDLl 

mabwysiedig a bydd yn destun 

Archwiliad/Ymchwiliad ar wahân. 

Dim newid. 

A031 Economi a 

Thrafnidiaeth 

Dylai ei gwneud yn amlwg bod busnesau 

bychain ar Ynys Môn sy'n cyflogi pobl leol yn 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa yn amcanu at sicrhau bod unigolion 

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

cael eu hannog ac yn llwyddo i ennill tendrau 

rhaglen adeiladu gorsaf bŵer newydd Wylfa  a 

datgomisiynu Magnox.  

a busnesau lleol yn derbyn y sgiliau a'r 

gefnogaeth sydd eu hangen arnynt ar gyfer 

cystadlu am dendrau perthnasol. 

 

  Ers nifer o flynyddoedd, mae'r Ffederasiwn 

Busnesau Bach wedi lobio dros werth buddsoddi 

mewn busnesau lleol a'r economi leol. Bydd yna 

bwysau anferthol ar wasanaethau a 

chyfleusterau lleol, a thybir bod y Cyngor yn 

ymwybodol o'r newidiadau fydd yn digwydd ar yr 

Ynys.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

ymwybodol o'r newidiadau all ddigwydd o 

ganlyniad i brosiect yr GNN.  Yr 

ymwybyddiaeth hon sydd wedi arwain at 

baratoi CCA GNN Wylfa, sy'n gyffredinol yn 

amcanu at sicrhau bod effeithiau niweidiol 

ar wasanaethau a chyfleusterau lleol yn 

cael eu lliniaru a bod cyfleoedd yn cael eu 

canfod er mwyn darparu buddion gwaddol 

parhaus drwy gyfoethogi gwasanaethau a 

chyfleusterau presennol a darparu rhai 

newydd. 

Dim newid. 

 

  Yn ymwybodol y bydd y rhwydwaith drafnidiaeth 

yn cael ei ehangu er mwyn galluogi cludo 

nwyddau adeiladu.  Mae'r Ffederasiwn wedi bod 

yn lobio dros drydaneiddio'r brif reilffordd, codi 

pont newydd neu 'ychwanegiad' i Bont Britannia.  

Bydd y tagfeydd ar yr A55 yn sylweddol oni bai 

bod buddsoddi yn yr arfaeth. Mae Llywodraeth 

Iwerddon hefyd wedi mynegi pryder ynglŷn â 

gohiriadau fydd yn deillio o Bont Britannia fydd 

yn effeithio ar y cwmnïau llongau. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa yn cydnabod y mater ynglŷn â 

thagfeydd, a'r cyfeiriad yn benodol at Bont 

Britannia.  Bydd angen i hyrwyddwr y 

prosiect ddangos y gellir lliniaru'r 

posibilrwydd o dagfeydd o ganlyniad i'r 

prosiect.  Gall y camau lliniaru a gynigir 

gynnwys defnyddio rheilffordd a bydd 

angen sicrwydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol 

(yng nghyd-destun y CCA) y gellid 

gwireddu lliniaru o'r fath. 

Dim newid. 

 

 Sgiliau ac Addysg Mae myfyrwyr a phlant ysgol yn cael eu hannog i 

ddilyn astudiaethau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant 

niwclear a chyfleoedd posibl o ran cyflogaeth yn 

y dyfodol.  

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 Twristiaeth Dylai Bwrdd Twristiaeth Gogledd Cymru 

gynyddu cyllidebau hysbysebu er mwyn annog 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa yn ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr 

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

mewnfudwyr i ymweld â'r prif atyniadau gyda'r 

bwriad o ymweld â neu dalu am lety tra'u bod yn 

gweithio yn Wylfa. 

y prosiect gefnogi marchnata lleoliadol yn 

EA5. 

 Gwasanaethau Mae'n rhaid i'r Heddlu fod yn ymwybodol o'r 

problemau posibl fydd yn deillio o fewnlifiad o 

weithwyr adeiladu.  

Nodwyd y sylwad.  Bydd angen i 

hyrwyddwr y prosiect nodi ac asesu'r 

potensial am effeithiau economaidd 

gymdeithasol yn cynnwys troseddu ac 

anrhefn.  Rhagwelir y bydd hyn yn cael ei 

wneud drwy ymgynghori â'r Heddlu.  Mae 

testun ategol EA23 drafft CCA GNN Wylfa 

yn rhestru camau er mwyn lleihau troseddu 

ac anrhefn oherwydd y posibilrwydd o fod 

angen trefniant cyfreithiol.   

Dim newid. 

A033 7. Poblogaeth a 

Chymunedau 

Dylai hyrwyddwr y prosiect gynnwys meddygon 

teulu lleol yn ogystal â Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Betsi Cadwaladr er mwyn adolygu'r ddarpariaeth 

gofal iechyd.  Dylid cynnal astudiaeth fanwl er 

mwyn ymchwilio i effeithiau gweithwyr 

adeiladwyr, ffrindiau a theuluoedd a'r 

diwydiannau gwasanaethau cysylltiedig.  Dylid 

datblygu gweledigaeth ar gyfer cyfleusterau 

gwell mewn meddygfeydd, cymarebau llai o ran 

meddygon a chleifion a gwell seilwaith gofal 

iechyd.  

Nodwyd y sylwad.  Mae EA23 drafft CCA 

GNN Wylfa yn nodi y bydd yn ofynnol 

efallai i'r Cyngor Sir gyfrannu tuag at y 

gofynion gofal iechyd fydd yn deillio o'r 

GNN.  Er y gallai cyfraniadau o'r fath 

gynnwys arian ar gyfer cyfleusterau 

newydd neu well mewn meddygfeydd, ni 

ystyrir ei bod yn briodol manylu oherwydd 

bydd y math o welliannau fydd eu hangen 

yn ddibynnol ar yr effeithiau a nodir. 

Yn y cyswllt hwn, mae EA7 yn nodi y bydd 

y Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y 

prosiect weithio â'r Bwrdd Iechyd er mwyn 

nodi effeithiau posibl a chamau lliniaru, ac 

mae EA6 yn nodi y dylai hyrwyddwr y 

prosiect sicrhau bod cyfleusterau gofal 

iechyd priodol ar gael er mwyn 

gwasanaethu prosiect yr GNN.   

Dim newid. 

A034 Cyffredinol Yn cyfeirio at lythyr gan Yr Adran Ynni a Newid Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Hinsawdd sy'n egluro'r broses o ymgynghori â'r 

cyhoedd yn achos PSCA, ac sy'n gofyn am gyfle 

yn y dyfodol i gyfarch gwrandawiad ffurfiol 

agored. Mae'n nodi mai yn ystod y cam hwnnw y 

bydd cyfle ar gael i fynegi barn am 

dderbynioldeb GNN Wylfa neu fel arall. 

cymryd bydd yr Arolygaeth Gynllunio yn 

cynnal gwrandawiadau agored ar ôl 

cyflwyno'r cais GCD ar gyfer y prif safle.  

 Pwrpas CCA Pryder bod dehongliad y Cyngor o bolisi 

cenedlaethol a'r ymgynghoriad hwn yn disodli 

unrhyw ymgynghori â'r cyhoedd ar lefel 

genedlaethol.  Hefyd yn cwestiynu sut y gall 

cyngor sydd wedi ei ethol yn lleol ystyried 

gweithredu polisi cenedlaethol gan nodi na fu 

refferendwm cenedlaethol ynglŷn â GNN Wylfa.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw cylch gwaith 

CCA GNN Wylfa yn cynnwys derbynioldeb 

gorsaf niwclear newydd neu'r egwyddor o 

ddatblygu yn Wylfa.  Roedd hwn yn 

benderfyniad a wnaethpwyd gan 

Lywodraeth y DU.  Nodir pwrpas y CCA yn 

Adran 1.2. 

Dim newid. 

 

 

  Yn cwestiynu sut y gellir diffinio pŵer niwclear fel 

'ynni carbon isel' (tudalen 5) yn arbennig pan 

gyflwynir tystiolaeth mewn mannau eraill bod y 

CCA yn dangos nad yw hyn yn wir. Hefyd dylid 

ystyried y deunyddiau fydd yn cael eu defnyddio 

wrth adeiladu a gweithredu a'r dull o 

ddatgomisiynu sy'n cynnwys storio a diogelwch 

hen danwydd yn y tymor hir.  

 

Nodwyd y sylwad.  Mae Llywodraeth y DU 

yn disgrifio niwclear fel 'ynni carbon isel'.  

Derbynnir fod PCC6 yn eithrio niwclear o'r 

hyn mae'n ystyried fel 'ynni carbon isel', 

ond tybir fod hyn yn bodoli oherwydd, at 

bwrpas PCC6, nid yw niwclear yn 

gynwysedig yn ei gylch gwaith cynllunio.  

Mae'r Cyngor Sir yn derbyn y bydd symiau 

sylweddol o garbon yn cael ei ddefnyddio 

wrth adeiladu'r GNN, ac felly mae drafft 

CCA GNN Wylfa yn nodi sut y gellid lliniaru 

hyn yn EA18. 

 

Dim newid. 

 

  Cyfeiriad at 4.6.2 ac i'r '1 miliwn tunnell' o 

goncrit, ac felly'r tanwydd ffosil fydd ei angen i'w 

gynhyrchu.  Cwestiwn ynglŷn â gallu'r 

porthladdoedd a'r rheilffordd i wasanaethu'r 

drafnidiaeth cludo fydd yn gysylltiedig â'r GNN 

ac y byddai tagfeydd ar y rhwydwaith yn effeithio 

Nodwyd y sylwad.  Amcan cychwynnol yw'r 

cyfeiriad, ac mae'r Cyngor Sir yn deall y 

bydd yn cael ei gywreinio gan hyrwyddwr y 

prosiect wrth i'r dyluniad ddatblygu.  Mae'r 

Cyngor yn amcanu at flaenoriaethu 

trafnidiaeth ar reilffyrdd a dŵr yn hytrach na 

Dim newid. 

 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ar ddefnyddwyr presennol ac yn arwain at golled 

economaidd yn hytrach na buddion.  Gall 

effeithiau ar y rhwydwaith effeithio ar dwristiaeth 

hefyd.  

ffyrdd er mwyn lleihau tagfeydd, a bydd 

angen i hyrwyddwr y prosiect sicrhau 

unrhyw welliannau i'r seilwaith fyddai'n 

angenrheidiol er mwyn cynnal trafnidiaeth 

o'r fath.  Pan ddefnyddir trafnidiaeth ar y 

ffyrdd, mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

gofyn i hyrwyddwr y prosiect nodi ble gall 

tagfeydd ddigwydd a chymryd camau 

lliniaru. 

  Gall presenoldeb yr GNN effeithio ar ganfyddiad 

presennol twristiaid o Ynys Môn. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa (yn Adran 4.2) yn amlygu y gall 

prosiect yr GNN effeithio ar ganfyddiad 

ymwelwyr â'r Ynys, ac mae EA9 yn 

amcanu at sicrhau bod hyrwyddwr y 

prosiect yn rhoi ystyriaeth briodol i 

effeithiau o'r fath. 

Dim newid. 

 Gwastraff Nid yw'n bosibl i'r datblygwr ddangos beth mae'r 

CCA yn ei geisio mewn perthynas â gwastraff 

niwclear, h.y. na fydd storio yn effeithio'n 

niweidiol ar gymunedau lleol o ystyried y bydd 

angen ei storio am 140 o flynyddoedd.  Mae pob 

cymuned wedi gwrthod storio daearegol, felly nid 

oes yna gyfleusterau ar gael.  Yr unig ffordd o 

ddatrys y broblem yw gwrthod pob datblygiad 

niwclear newydd.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw egwyddor pŵer 

niwclear a storio gwastraff niwclear yn rhan 

o gylch gwaith CCA GNN Wylfa. Mae'n 

fater i Lywodraeth y DU a'r rheoleiddwyr 

niwclear.  Fodd bynnag, mae'r CCA drafft 

yn cydnabod bod yna oblygiadau i'r Ynys 

a'i fod yn fater y gall y Cyngor Sir ddymuno 

ymateb iddo yn ei Adroddiad ar yr Effaith 

Leol.  Yn y cyswllt hwn, mae EA17 yn galw 

ar y datblygwr i ddarparu gwybodaeth am 

yr effeithiau tebygol ac i liniaru'r rhai sy'n 

niweidiol.  Nid yw'n gofyn i hyrwyddwr y 

prosiect ddangos na fydd yna effeithiau.  

Dim newid. 

 Effeithiau trawsffiniol Yn pryderu y bydd yr effeithiau fydd yn deillio o 

niwclear yn ymestyn y tu hwnt i Ynys Môn, 

Gogledd Cymru a'r DU ac i Iwerddon, ac yn 

cyfeirio at bolisi Llywodraeth Iwerddon a'r 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw egwyddor pŵer 

niwclear a storio gwastraff niwclear yn rhan 

o gylch gwaith CCA GNN Wylfa. Mae'n 

fater i Lywodraeth y DU a'r rheoleiddwyr 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ymarferiadau y mae wedi ymgymryd â hwy yn 

achos tân yn Wylfa A. 

Cyfeiriad at astudiaeth o'r Almaen, KIKK, sy'n 

cysylltu pŵer niwclear â lwcemia mewn plant. 

niwclear.   

  Dim cyfeiriad yn y canllawiau at reswm y 

Llywodraeth dros ddymuno cael ynni niwclear 

newydd a chysylltiad hynny â'r angen am arfau 

niwclear.  Ail nodi'r angen am refferendwm 

cenedlaethol a thynnu sylw at yr effeithiau ar y 

rhai sy'n cloddio am wraniwm. 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw egwyddor pŵer 

niwclear yn rhan o gylch gwaith CCA GNN 

Wylfa. Mae'n fater i Lywodraeth y DU a'r 

rheoleiddwyr niwclear.   

Dim newid. 

A035 Papur Pwnc 5 Y ffordd orau o gludo'r offer mwyaf i Wylfa fyddai 

defnyddio ysgraffau gwaelod gwastad oherwydd 

bod hyn yn arbed costau gwella ffyrdd ac yn 

osgoi'r broblem ynglŷn â lled llwytho cymharol 

gyfyngedig ar y rheilffyrdd. Mae'r rheilffordd yn 

fwy addas ar gyfer cludo llwythi mawr o gerrig, 

concrit a bariau atgyfnerthu dur.  Y posibilrwydd 

o gael rheilffordd i Rosgoch (yr hen safle Shell)  

a gwell ffordd i'r safle.  Byddai angen 

gwelliannau o Gaerwen a Thwnnel Holland. 

Dylid gwneud y defnydd lleiaf posibl o gludo ar y 

ffyrdd.  Mae yna gynsail o gludo deunyddiau 

mewn swmp ar y rheilffordd, megis y llwch codi 

a'r sment a gludwyd ar reilffordd i werydau storio 

yng ngorsaf Bangor yn ystod adeiladu'r A55. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa, a hysbyswyd gan Bapur Pwnc 5, yn 

amcanu at flaenoriaethu cludo ar reilffordd 

a dŵr yn hytrach na ffyrdd.  Ystyrir bod yr 

union gamau fydd hyrwyddwr y prosiect yn 

eu dewis i symud offer a deunyddiau drwy'r 

dulliau hyn yn rhy fanwl ar gyfer y CCA.   

Dynodir bod safle Rhosgoch yn Ardal 

Fenter, AF8. Mae'r CCA drafft yn nodi bod 

y safle'n briodol ar gyfer datblygu mewn 

cysylltiad â'r GNN. 

 

Dim newid. 

  Paragraff 2.4.10: Strategaeth Cludo Nwyddau 

Cymru 2205: ni lwyddodd hwn i wireddu ei 

amcanion.  

Nodwyd y sylwad.  Rhestrir y strategaeth 

fel dogfen bolisi, nid yw'r Papur Pwnc yn 

rhoi sylwadau ar lwyddiant neu ddiffyg 

llwyddiant dogfennau. 

Dim newid. 

  Paragraff 02/04/2012: 'dymchwel y rhwystr 

seicolegol ynglŷn â thrafnidiaeth rheilffordd', 

Nodwyd y sylwad.  Cymerwyd y cyfeiriad 

hwn o Asesiad Cynllunio Rheilffyrdd 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

beth mae hyn yn ei olygu? Cymru. 

  'Ysgogi newid moddol': sut a phryd? 

 

Nodwyd y sylwad.  Cymerwyd y cyfeiriad 

hwn o Asesiad Cynllunio Rheilffyrdd 

Cymru. 

Dim newid. 

  'Gwella'r profiad cyffredinol ar drenau': a yw hyn 

yn golygu teithio am ddim? 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae hyn yn cyfeirio at 

ansawdd y daith, megis cyflwr y trenau, yr 

amgylchedd yn ac o gwmpas y gorsafoedd 

trenau. 

Dim newid. 

A036: 

Comisiynydd yr 

Iaith Gymraeg 

Asesiad Effaith ar yr 

Iaith Gymraeg 

Mae'r NCT20 newydd yn dweud y dylid seilio 

asesiadau ar dystiolaeth gadarn. Mae'r 

dystiolaeth ar gyfer yr asesiad i'w chael yn 

Adran 5 Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg. Nid 

oes yna ymdrech i fapio maint y datblygiadau a 

sefyllfa'r iaith Gymraeg. Er enghraifft, dim data i 

ddangos sut mae'r datblygiad wedi cyfrannu at 

newidiadau i'r Iaith Gymraeg a newidiadau 

demograffig. Hefyd, dim data sy'n berthnasol i'r 

datblygiad dan sylw. Er enghraifft, gellid ystyried 

natur ieithyddol a demograffig y gweithlu 

presennol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

derbyn mai ychydig o dystiolaeth sydd ar 

gael ar hyn o bryd sy'n berthnasol i'r 

datblygiad dan sylw a'r gweithlu presennol 

yn Wylfa A.  Nid yw'r Cyngor yn dal y 

wybodaeth hon.  Wrth gyflwyno ei gais 

GCD, bydd angen i hyrwyddwr y prosiect 

ddarparu AEIG.  Ystyrir ei bod yn fwy 

priodol i'r ddogfen honno gynnwys y 

dystiolaeth angenrheidiol.  Pwrpas AEIG yn 

achos CCA GNN Wylfa yw asesu effeithiau 

posibl canllawiau'r CCA ar yr Iaith 

Gymraeg yn hytrach na'r GNN ei hun. 

Dim newid. 

 

  O ran yr Asesiad ei hun yn adran 6, mae'r 

ymateb i'r cwestiwn am y boblogaeth yn 

cynnwys y datganiad, "Gall datblygiadau 

newydd ddylanwadu ar symudiad y boblogaeth 

mewn ardal. Gall effeithio'n gadarnhaol drwy 

sefydlogi poblogaethau neu hyrwyddo twf drwy 

fewnfudo". Efallai bod hynny'n wir, ond ni cheir 

tystiolaeth yn adran 5 yr asesiad sy'n cefnogi'r 

datganiad. Mae methu cysylltu "datblygiad" ag 

iaith a mewnfudo yn adran 5 yn wendid 

sylweddol yn yr asesiad. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r AEIG yn 

ymwneud â chymhwyso'r canllawiau polisi 

a geir yn y CCA, yn hytrach na'r effeithiau 

fydd yn deillio o'r GNN ei hun. 

 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

 

  Ychydig o ystyriaeth yn unig i'r effaith ar weithlu 

parhaol tymor hir, faint o swyddi, y tebygolrwydd 

o gael eu llenwi gan y boblogaeth leol. 

Nodwyd y sylwad.  Ni ddarparwyd 

gwybodaeth fanwl gan hyrwyddwr y 

prosiect hyd yma am nifer y swyddi fydd yn 

cael eu creu yn ystod y cam gweithredu.  

Felly, ni yw'n bosibl rhagfynegi faint o 

gyfleoedd cyflogaeth fydd ar gael i bobl 

leol.  Mae hyn yn rhywbeth y bydd angen i 

hyrwyddwr y prosiect ei ystyried wrth 

baratoi AEIG fydd yn cael ei gyflwyno 

gyda’r cais ar gyfer y prif safle.  Rôl CCA 

GNN Wylfa yw darparu canllawiau polisi, 

ac felly, rôl y AEIG ategol yw ystyried i ba 

raddau y bydd y canllawiau hyn yn 

effeithio'n negyddol neu'n gadarnhaol ar yr 

Iaith Gymraeg. 

Dim newid. 

  Cwestiwn 2 ar fewnfudo a chwestiwn 3 ar 

allfudo. Mae'r diffyg gwybodaeth mewn 

perthynas â niferoedd y swyddi tymor hir/parhaol 

yn wendid, sy'n golygu bod asesu effaith 

mewnfudo bron yn amhosibl. Mae cynllunio 

manwl mewn perthynas â sgiliau yn y farchnad 

lafur leol a chydweithio ag ysgolion a cholegau 

yn amlwg yn bwysig er mwyn creu effaith 

gadarnhaol ar y swyddi fydd yn cael eu cynnig 

gan y prosiect. Gall hyn arwain at ostyngiad 

mewn allfudo er enghraifft, a disgwylir y bydd 

cynllunio'n cael ei dargedu er mwyn sicrhau bod 

cymaint â phosibl o swyddi yn cael eu rhoi i'r 

boblogaeth leol. Fodd bynnag, mae prinder 

tystiolaeth benodol yn yr asesiad yn golygu ei 

bod yn anodd iawn asesu effaith y prosiect ar 

fudo yn gyffredinol. 

Nodwyd y sylwad.  Fel uchod, roedd y 

wybodaeth a ddarparwyd yn flaenorol gan 

hyrwyddwr y prosiect ar y pryd ar gyfer yr 

GNN yn seiliedig ar dechnoleg adweithydd 

gwahanol.  Nes bod gwybodaeth gywir yn 

cael ei darparu sy'n berthnasol i'r 

dechnoleg newydd, mae'n anodd i'r Cyngor 

Sir ragfynegi lefelau tebygol yr effeithiau 

negyddol a chadarnhaol.  Er nad yw'n gallu 

gweithio â rhifau gwirioneddol, mae drafft 

CCA GNN Wylfa yn nodi gofyniad i wella 

sgiliau a pherfformiad addysgol yr Ynys, a 

dylai hynny fod yn fanteisiol i'r rhai fydd yn 

ceisio gwaith yn y prif safle.  Mae'r cyfeiriad 

yn EA2.  

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

  Mae'r prinder tystiolaeth hefyd yn ei gwneud yn 

anodd asesu'r effaith debygol ar ysgolion lleol. 

Nid yw'r asesiad yn nodi maint y gweithlu 

parhaol na faint fydd efallai'n mewnfudo i lenwi'r 

swyddi. 

 

Nodwyd y sylwad.  Fel uchod, nid yw maint 

y gweithlu parhaol yn wybyddus, ac mae 

drafft CCA GNN Wylfa yn ei gwneud yn 

ofynnol i hyrwyddwr y prosiect asesu'r 

effeithiau y gall y prosiect eu hachosi ar 

ysgolion (h.y. galw am lefydd ychwanegol 

mewn ysgolion).  Yn ychwanegol at hyn, 

mae'r CCA drafft yn nodi y bydd y Cyngor 

Sir yn gofyn i hyrwyddwr y prosiect 

ariannu'r angen am gyfleusterau addysgol 

ychwanegol petai eu hangen (EA2 a 23). 

Dim newid. 

  Mae'r asesiad yn dod i'r casgliad bod y prosiect 

yn debygol o effeithio'n gadarnhaol ar 16 o'r 

cwestiynau a ystyriwyd. Yn seiliedig ar y bylchau 

yn y dystiolaeth a'r data, mae'n anodd derbyn y 

casgliad hwn. Byddai'n fwy rhesymegol, yn 

seiliedig ar y prinder gwybodaeth yn yr asesiad, i 

ddod i'r casgliad ei bod yn "anhysbys" beth fydd 

yr effeithiau ar nifer o'r pynciau ar hyn o bryd, a 

bod angen mwy o waith ymchwil. 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r casgliadau a 

nodir yn yr AEIG yn ymwneud â 

pherfformiad y canllawiau a geir yn nrafft 

CCA GNN Wylfa yn hytrach na phrosiect yr 

GNN ei hun, ac ystyrir eu bod yn rhai dilys.   

 

Dim newid. 

  Wrth gyflwyno'r sylwadau uchod, rydym yn 

ymwybodol y bydd asesiadau eraill ar iaith yn 

dilyn, ac yn nodi ei bod yn hanfodol bod y 

dystiolaeth fwyaf cadarn a phenodol posibl yn 

cael ei defnyddio fel sail i'r gwaith hwnnw. Yr 

hyn a amlygir yn y CCA a'r AEIG yw'r angen 

gwirioneddol am fwy o ymchwil a dadansoddi, ac 

efallai y bydd angen buddsoddi mewn cyngor 

arbenigol er mwyn gwneud hynny. Neu, mae 

yna berygl na fydd hi'n bosibl asesu'r effaith yn 

ddigonol, a bydd hynny'n ei dro yn amharu ar 

ymdrechion i gynllunio camau lliniaru effeithiol a 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

derbyn bod yna ofyniad i gynnal mwy o 

ymchwil er mwyn deall yn iawn y potensial 

am effeithiau negyddol a chadarnhaol ar yr 

Iaith Gymraeg o ganlyniad i brosiect yr 

GNN.  Cyfrifoldeb hyrwyddwr y prosiect 

fydd comisiynu a chyhoeddi'r ymchwil.   

Mae drafft CCA GNN Wylfa (yn EA13) yn 

gofyn am asesiad ieithyddol manwl fel rhan 

o'r cais ar gyfer y prif safle, a bod 

datganiadau iaith neu asesiadau effaith ar 

Yn EA13, cynnwys cyfeiriad 

at bwysigrwydd ystyried 

effeithiau cronnol ar yr Iaith 

Gymraeg fyd yn deillio o'r prif 

safle a datblygiadau 

cysylltiedig. 

 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

phriodol. iaith yn cael eu cyflwyno gydag unrhyw 

gais am ddatblygiadau cysylltiedig.  Mae'r 

Cyngor yn cydnabod y gall datblygu'r prif 

safle a safleoedd cysylltiedig yn gyfun greu 

effeithiau cronnol. 

A037: Cyngor 

Gwynedd 

Pwrpas y CCA Pwrpas y CCA yw darparu canllawiau ar sut fydd 

polisïau cael eu cymhwyso, ac yn yr achos hwn 

mae'n nodi sut y bydd polisïau Cynllun Datblygu 

presennol yr Ynys a Chynllun Datblygu Unedol 

Ynys Môn yn cael eu cymhwyso. Felly, ni 

fyddai'n briodol iddo ymdrin â materion y tu hwnt 

i'r Ynys.  Fodd bynnag, bydd yr effeithiau tebygol 

fydd yn deillio o'r GNN yn ymestyn y tu hwnt i'r 

Ynys. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 Amcan 1. Yn cyfeirio ar Ardal Fenter Ynys Môn, ond nid 

yw'n cyfeirio at y gwerth ychwanegol a allai 

ddeillio o gydweithio â'r tair Ardal Fenter yn y 

gogledd, ac yn arbennig Ardal Fenter Eryri sydd 

hefyd yn canolbwyntio ar y sector ynni, a gallai 

greu gweithgaredd i gefnogi'r agenda ynni yn y 

rhanbarth. 

Cytuno.  Gellid cyfeirio yn y CCA at 

weithgareddau Ardaloedd Menter eraill yng 

Ngogledd Cymru . 

Yn 3.2.2 ychwanegu 

cyfeiriad at gyfleoedd i 

gydweithio â'r Ardaloedd 

Menter eraill yng Ngogledd 

Cymru. 

 Amcan 2. Dim cyfeiriad at awdurdodau eraill fel partneriaid 

allweddol. 

Cytuno. Ymestyn partneriaid datblygu 

allweddol Amcan 2 er mwyn 

cynnwys awdurdodau 

cyfagos. 

 Amcan 6. Mae'r amcan yn debygol o effeithio ar 

rwydweithiau teithio sy'n ymestyn y tu hwnt i'r 

Ynys, ond ni chyfeirir at hyn. Bydd y coridor 

trafnidiaeth / teithio yn ymestyn yn llawer pellach 

na'r Ynys tua'r dwyrain ac i'r de. 

Nodwyd y sylwad.  Cyfeirir at brif reilffordd 

Gogledd Cymru a Chynllun Trafnidiaeth 

Gogledd Cymru.  Er y gall CCA GNN Wylfa 

gydnabod y bydd yr effeithiau yn ymestyn y 

tu hwnt i'r Ynys, ystyrir ei bod yn amhriodol 

ymdrin â'r materion hyn yn y ddogfen ac 

eithrio cyfeirio atynt mewn testun ategol.  

Ychwanegu cyfeiriadau yn 

nhestun ategol 4.6 er mwyn 

cydnabod bod yr effeithiau ar 

rwydweithiau trafnidiaeth yn 

debygol o ymestyn i'r 

rhanbarth ehangach. 
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  Ceir nifer o gyfeiriadau at Raglen Ynys Ynni ac 

at fforwm Strategol Ynys Ynni, ond dim eglurhad 

bod y rhaglen yn cynnwys partneriaid 

trawsffiniol, a bod yna ddisgwyliad/dibyniaeth ar 

y partneriaid trawsffiniol i gynorthwyo i sicrhau 

bod y buddion yn aros yn 'lleol'. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod bod y Rhaglen a'r Fforwm yn 

cynnwys partneriaid trawsffiniol ac y dylai 

hynny gael ei adlewyrchu yn CCA GNN 

Wylfa. 

Egluro y bydd partneriaid 

trawsffiniol yn bwysig er 

mwyn gwireddu'r buddion all 

ddeillio o ganlyniad i'r GNN. 

 Cysylltiadau â 

Chynlluniau eraill 

Er nad yw'n briodol nodi sut y byddai polisïau 

Cynllun Datblygu Gwynedd yn cael eu 

cymhwyso, dylid cydnabod y CCA a'r berthynas 

o ran y CGDLl, yr angen i ddangos cydweithio 

trawsffiniol wrth baratoi cynllun datblygu, a'r 

bartneriaeth drawsffiniol bresennol. 

Awgrymir y dylid ychwanegu adran neu 

adrannau cyffredinol ar ddechrau'r ddogfen sy'n 

nodi, er bod y ddogfen yn canolbwyntio ar y 

buddion i economi'r Ynys, y bydd yna berthynas 

ddwy ffordd rhwng yr Ynys a'r ardal ehangach, o 

ran y canlynol: 

 Darparu cyfleoedd fydd yn ymestyn 
ymhellach na'r bont o ran cyflogaeth a 
datblygu cwmnïau yn y gadwyn gyflenwi 

 Y cyfle sy'n bodoli i weithwyr a chwmnïau 
sy’n y gadwyn gyflenwi yn yr ardal 
ehangach gyfrannu at GNN Wylfa 

 Y cyfle y gall trafodaethau rhanbarthol eu 
creu o ran ymateb i bryderon am faint y 
gweithlu sydd ei angen er mwyn cadw'r 
buddion yn "lleol" 

 Y gwerth ychwanegol a all ddeillio o 
gydweithio â'r tair Ardal Fenter yn y 
gogledd, ac yn arbennig Ardal Fenter Eryri 
sydd hefyd yn canolbwyntio ar y sector 
ynni, a gall greu gweithgaredd i gefnogi'r 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

derbyn y dylid rhoi cydnabyddiaeth 

ychwanegol i botensial effeithiau 

rhanbarthol y tu hwnt i Ynys Môn a bydd yn 

ystyried y geiriad a awgrymir.  

Atgyfnerthu cyfeiriadau 

presennol at effeithiau 

rhanbarthol yn y testun 

ategol.   
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agenda ynni yn y rhanbarth. 

 Gweledigaeth Bwrdd Uchelgais Gogledd 
Cymru er mwyn dangos sut mae'r 
datblygiad yn chwarae rhan yn yr uchelgais 
ehangach ar gyfer Gogledd Cymru. 

Hyn, yn ogystal â'r angen i gydnabod y 

berthynas drawsffiniol yn y papurau pwnc.  

 Diweddaru Cynlluniau 

a Pholisïau 

Argymell bod gwybodaeth ffeithiol yn cael ei 

ddiweddaru cyn mabwysiadu e.e. cyhoeddwyd 

fersiynau diwygiedig o Bolisi Cynllunio Cymru a 

NCT23 ers paratoi'r ddogfen a'r papurau pwnc, 

ac mae targed tai fforddiadwy'r Llywodraeth 

wedi codi. 

Cytuno.   Diweddaru'r cynlluniau a'r 

rhaglenni y cyfeirir atynt yn 

nrafft CCA GNN Wylfa pan 

fo hynny'n briodol. 

A038  Datganiad bod yr ymgynghoriad hwn yn 

cynrychioli'r tro cyntaf i'r Cyngor ymgynghori â'r 

Cynghorau Cymuned ynglŷn â'r rhaglen 

Niwclear Newydd.  

 

 

Nodwyd y sylwad.  Hyrwyddwr y prosiect 

sy'n gyfrifol am ymgynghori ynglŷn â'r 

GNN.  Mae'r Cyngor Sir, fel awdurdod 

cynllunio lleol, wedi penderfynu darparu 

canllawiau cynllunio ar ffurf CCA GNN 

Wylfa, ac oherwydd hynny cynhaliwyd 

ymgynghoriad.  Llywodraeth y DU sydd 

wedi penderfynu ar egwyddor pŵer 

niwclear a phriodoldeb y prif safle yn Wylfa. 

Dim newid. 

  Beirniadaeth am nad yw'r cyfnod o chwe 

wythnos o ymgynghori yn darparu digon o 

amser. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

credu bod chwe wythnos yn darparu digon 

o amser i ymateb i'r ymgynghoriad a bod 

hynny'n gyson ag ymgynghoriadau eraill ar 

ddogfennau polisi cynllunio. 

Dim newid. 

 Gweledigaeth ac 

Amcanion. 

Yn ystyried y ceir anghywirdebau mewn 

perthynas â'r cyfeiriad at niwclear fel ynni carbon 

isel. Nid yw'r gadwyn niwclear yn hollol garbon 

isel. Mae'n rhaid cloddio am wraniwm, ei falu a'i 

gyfoethogi a'i gludo o wledydd mor bell â 

Nodwyd y sylwad.  Mae Llywodraeth y DU 
yn disgrifio niwclear fel 'ynni carbon isel'.  
NPS EN-6, mae'r paragraff yn nodi: Bydd 
unrhyw orsaf bŵer niwclear newydd fydd 
yn cael ei chaniatáu o dan Ddeddf 

Dim newid. 
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Namibia, Niger, Awstralia, Canada a Kazakstan. 

Dylid hefyd ystyried yr holl allyriadau carbon sy'n 

gysylltiedig ag adeiladu gorsaf bŵer niwclear 

newydd am gyfnod o wyth i ddeng mlynedd o 

leiaf. Nid yw'r broses o ddatgomisiynu a delio â 

gwastraff yn garbon niwtral. Dylid hefyd 

cwestiynu'r datganiad bod ynni niwclear yn 

fforddiadwy. Cyfeirir at y ffaith bod Comisiynydd 

Cystadleuaeth yr Undeb Ewropeaidd yn cynnal 

ymchwiliad llawn ar hyn o bryd i'r ddêl ynglŷn â'r 

pris y cytunwyd arno gan gwmni EDF a 

Llywodraeth San Steffan ar gyfer Hinkley Point 

C.   

Gynllunio 2008 yn chwarae rôl hanfodol 
bwysig wrth ddarparu cyflenwadau trydan 
dibynadwy a chymysgedd ynni diogel ac 
amrywiol wrth i'r DU newid i fod yn 
economi carbon isel. 
 
Mae'r Cyngor Sir yn cydnabod y bydd 
adeiladu'r GNN yn cynhyrchu allyriadau 
carbon, ac o ganlyniad, mae wedi cynnwys 
EA18 yn nrafft CCA GNN Wylfa sy'n 
amcanu'n gyffredinol at liniaru newid yn yr 
hinsawdd.   
 
 
 

  Mae'r amcan ar dudalen 27 ynglŷn â'r GNN yn 

cynnal a chyfoethogi ansawdd bywyd, yn 

ymwneud â hunaniaeth gymunedol ac yn 

gwarchod ei hamgylchedd arbennig yn amheus.  

Ni fydd gorsaf pŵer niwclear newydd yn 

gwireddu hyn. Ni fydd nifer sylweddol o weithwyr 

adeiladu, er enghraifft, yn gwarchod hunaniaeth 

gymunedol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 
credu y dylai hyrwyddwr prosiect yr GNN 
amcanu at wireddu'r amcan a nodir yn 
Amcan 4.  Mae'r EAion a geir yn nrafft CCA 
GNN Wylfa yn nodi ffyrdd o wireddu'r 
amcan hwn, ac mae'n cynnwys gofynion i 
liniaru pan fo effeithiau negyddol yn cael eu 
creu.   
 

Dim newid. 

 Papurau Pwnc Nodir bod 'gwendidau a bygythiadau' yn fwy na'r 

'cryfderau a chyfleoedd'.  Papur Pwnc 9, 

gwastraff - mae yna gyfeiriad arwynebol iawn at 

yr angen i storio gwastraff ymbelydrol dros dro 

ar y safle ymysg tudalennau sy'n manylu am bob 

math o wastraff domestig ac adeiladu. 

Oherwydd mai'r bwriad gyda Wylfa B yw 

defnyddio tanwydd wraniwm dwysedd uwch yn 

yr adweithydd dros gyfnod hirach, byddai'r 

gwastraff ymbelydrol ddwywaith mor boeth a 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw egwyddor pŵer 

niwclear a storio gwastraff niwclear yn rhan 

o gylch gwaith CCA GNN Wylfa. Mae'n 

fater i Lywodraeth y DU a'r rheoleiddwyr 

niwclear.  Fodd bynnag, mae'r CCA drafft 

yn cydnabod bod yna oblygiadau i'r Ynys 

a'i fod yn fater y gall y Cyngor Sir ddymuno 

ymateb iddo yn ei Adroddiad ar yr Effaith 

Leol.  Yn y cyswllt hwn, mae EA17 yn galw 

ar y datblygwr i ddarparu gwybodaeth am 

yr effeithiau tebygol ac i liniaru'r rhai sy'n 

niweidiol.  Nid yw'n gofyn i hyrwyddwr y 

Dim newid. 
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dwywaith mor ymbelydrol â'r gwastraff o'r 

tanwydd presennol. Fel y cyfeiriwyd eisoes, mae 

Horizon yn cydnabod y bydd yn rhaid storio'r 

gwastraff hwn ar y safle am 160 o flynyddoedd, 

sef y cyfnod sy'n ddigonol i'r gwastraff oeri cyn ei 

symud i safle claddu gwastraff. Dylid nodi yma 

nad oes safle wedi cael ei nodi ar gyfer y 

gwastraff a gynhyrchir o sefydliadau niwclear 

Prydain yn ystod y chwe deg mlynedd diwethaf, 

heb sôn am safle storio ychwanegol ar gyfer 

gwastraff o adweithyddion niwclear trydedd 

genhedlaeth. Mae'r diffygion yn y papur pwnc 

penodol hwn yn adlewyrchu methiant y Cyngor 

Sir i nodi perygl sylfaenol ynni niwclear. Hyd yn 

oed petai gorsaf pŵer niwclear newydd 

arfaethedig yn cynhyrchu trydan yn ddiogel, 

mae'r broblem o warchod y gwastraff ymbelydrol 

gwenwynig sy'n bygwth iechyd pobl a'r 

amgylchedd am filoedd o flynyddoedd, yn 

ystyriaeth allweddol. Mae'r archwiliad hollol 

annigonol i wastraff ymbelydrol ym Mhapur 

Pwnc 9 ac yn y brif ddogfen yn anghymwynas 

fawr â thrigolion Ynys Môn. 

prosiect ddangos na fydd yna effeithiau. 

O ystyried y sylwadau a dderbyniwyd 

ynglŷn â gwastraff a storio gwastraff, bydd 

y Cyngor Sir yn ysgrifennu at Horizon ac yn 

gofyn iddynt ymdrin yn fanwl â'r materion 

hyn, a amlinellir yng nghwmpas y CCA, yn 

yr ymgynghoriad PAC1 sydd i ddod. 

 

 Cyfleustodau Yn y brif ddogfen yn Adran 4.7, Cyfleustodau, 

cyfeirir at gyflenwad dŵr ym mharagraff 4.7.3 fel 

a ganlyn: 

"Mae Drafft Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr 

(2013) Dŵr Cymru yn nodi y byddai yna ddiffyg o 

Nodwyd y sylwad.  Cyfrifoldeb statudol Dŵr 

Cymru yw sicrhau bod yna ddigon o ddŵr i 

gyflenwi busnesau a chymunedau'r Ynys, 

yn cynnwys gorsaf bŵer niwclear 

arfaethedig.  Mae'r dyfyniad a gymerwyd o 

Ddrafft Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr yn 

dangos bod Dŵr Cymru yn ymwybodol o'r 

posibilrwydd y  bydd yna gynnydd yn y 

Dim newid. 
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ran cyflenwad/galw am ddŵr ar yr Ynys yn 

2023/24, ond gallai'r diffyg hwn fod yn fwy a gall 

ddigwydd yn gynharach o ganlyniad i weithredu'r 

orsaf bŵer niwclear."  

Codwyd y mater hwn gan Horizon tua dwy 

flynedd a hanner yn ôl pan fu sôn am yr angen 

am lawer mwy o ddŵr ar gyfer adeiladu a 

gweithredu'r orsaf bŵer niwclear newydd. Ar y 

pryd heriwyd Horizon i ddangos a oedd hynny'n 

golygu creu cronfa ddŵr newydd. Ni roddwyd 

ateb clir, dim ond ymdrech i leddfu pryderon 

drwy honni na fyddai angen creu cronfa ddŵr 

newydd. Fodd bynnag, mae cynnwys paragraff 

4.7.3 yn dangos bod yna fygythiad ychwanegol i 

dir Cymru oherwydd yr angen am lawer mwy o 

ddŵr ar gyfer Wylfa B. Dylai Horizon a Chyngor 

Sir Ynys Môn ddatgelu o ble'n union fydd y dŵr 

ychwanegol yn dod. Mae'r adran hon o'r brif 

ddogfen yn enghraifft o'r hyn sy'n cuddio o dan 

yr wyneb ynglŷn â'r prosiect anferthol hwn. Fel 

yn achos yr archwiliad arwynebol ac annigonol 

i'r cwestiwn ynglŷn â chynhyrchu a storio 

gwastraff ymbelydrol, ychydig iawn o wybodaeth 

a roir i'r cyhoedd ynglŷn â'r cwestiynau mawr. 

galw, o ganlyniad i bwysau datblygiadau 

cyffredinol a phwysau'r galw penodol all 

ddeillio o'r GNN. Bydd Dŵr Cymru yn nodi'r 

angen am unrhyw seilwaith ychwanegol 

fydd ei angen i fodloni unrhyw ragolygon 

am gynnydd yn y galw.  Petai angen 

caniatâd cynllunio neu GCD ar unrhyw 

seilwaith newydd, bydd ceisiadau'n cael eu 

cyflwyno a bydd gan y Cyngor Sir a 

rhanddeiliaid eraill gyfle i 

gymeradwyo/gwrthod neu i roi sylwadau.   

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn cydnabod y 

bydd yr GNN efallai yn golygu y bydd 

angen gwella'r seilwaith dŵr er mwyn 

sicrhau na effeithir yn negyddol ar 

gymunedau a busnesau presennol, ac mae 

EA15 yn nodi gofynion y Cyngor mewn 

perthynas â hyn. 

  Mae'n achos pryder gweld Cyngor Sir Ynys Môn 

yn gweithredu fel gwas i gwmni rhyngwladol 

mawr fel Hitachi a'i is-gwmni, Horizon.  Mae'n 

gwbl annerbyniol bod y Cyngor yn ailgylchu 

Nodwyd y sylwad.  Fel y nodwyd uchod, 

Llywodraeth y DU benderfynodd ynglŷn ag 

egwyddor pŵer niwclear a dewis Wylfa fel 

lleoliad posibl.  Felly nid yw herio 

penderfyniad Llywodraeth y DU yn rhan o 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

propaganda llafurus y diwydiant niwclear. Yr 

agwedd yw creu swyddi beth bynnag fo'r gost i'r 

amgylchedd, iechyd pobl, i holl ffabrig ieithyddol 

a diwylliannol Ynys Môn. Mae yna lwybr mwy 

rhesymol y gall Cyngor Sir Ynys Môn ei ddilyn, 

drwy hyrwyddo sawl math o ynni 

adnewyddadwy. Mae'r technolegau amrywiol 

hynny, boed yn ynni gwynt, solar, llanwol ac yn y 

blaen, yn aeddfedu'n dda ac yn dod yn rhatach. 

Nid ydynt yn bygwth iechyd pobl na'r 

amgylchedd. Ein dyletswydd ar ran 

cenedlaethau'r dyfodol yw dewis y llwybr 

adnewyddadwy hwnnw a pheidio â chreu 

problem enfawr iddynt drwy ddatblygu 

cenhedlaeth newydd o orsafoedd niwclear a 

chynhyrchu mynydd arall o wastraff gwenwynig 

fydd yn beryglus am filoedd o flynyddoedd. 

 

gylch gwaith CCA GNN Wylfa.  Mae'r 

Cyngor Sir yn ymwybodol y gall adeiladu a 

gweithredu cyfleuster o'r fath greu 

effeithiau negyddol a buddion cadarnhaol 

sylweddol i economi, cymunedau ac 

amgylchedd yr Ynys.  Yn y cyd-destun hwn 

y penderfynodd y Cyngor baratoi'r CCA, a'i 

bwrpas, ymysg eraill, yw darparu cyngor a 

chanllawiau ynglŷn â'r hyn mae'r Cyngor yn 

credu sy'n faterion lleol uniongyrchol ac 

anuniongyrchol pwysig.   

Mae'r Cyngor yn cydnabod y buddion 

cadarnhaol posibl all ddeillio o ynni 

adnewyddadwy.  Sefydlwyd Rhaglen Ynys 

Ynni'r Cyngor er mwyn hyrwyddo ystod 

ehangach o dechnolegau ynni ac er mwyn 

gosod Ynys Môn ar flaen y gad o ran 

ymchwil, datblygu, cynhyrchu a 

gwasanaethu yn y maes ynni.  Y 

technolegau sy'n cael eu cynnwys yn y 

Rhaglen yw gwynt, llanwol, biomas a solar. 

A039 Cyffredinol Nifer o gyfeiriadau at 'mae'r Cyngor yn 

gobeithio..' 'dylai'r hyrwyddwr..' sy'n awgrymu 

bod y Cyngor wedi cymeradwyo'r prosiect a'i fod 

yn barod i obeithio'r gorau. 

Anghytuno.  Nid y cyngor Sir yw'r corff 

penderfynu mewn perthynas â'r prif safle, 

ac ni all CCA GNN Wylfa ffurfio polisi 

newydd i'r Cyngor ychwaith.  Felly, pwrpas 

y CCA (fel y nodir ym mharagraff 1.2.2) yw 

arwain yr ymgeisydd a'r penderfynwr 

ynglŷn â disgwyliadau'r Cyngor ar gyfer y 

datblygiad. 

Dim newid. 

 EA 17 Yn cwestiynu a yw'r Cyngor yn bod y hollol 

agored ynglŷn â storio gwastraff niwclear dros 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw storio gwastraff  

niwclear yn rhan o gylch gwaith CCA GNN 

Dim newid. 
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dro. Ym mharagraff cyntaf EA17, rhoir yr argraff 

mai mater i'w drafod ar ôl adeiladu'r orsaf bŵer 

yw storio dros dro - hynny yw, os bydd ei angen. 

Mewn gwirionedd, byddai'r hyrwyddwyr angen 

sicrwydd o'r cychwyn bod ganddynt yr hawl i 

storio dros dro, ac mae'r awgrym bod hyn yn 

rhywbeth na phenderfynwyd arno eisoes yn codi 

amheuon. 

Hefyd, byddai'n fuddiol gweld cyfeiriad at y 

dulliau y penderfynwyd arnynt ar gyfer symud y 

gwastraff peryglus hwn ar ôl y cyfnod 'dros dro',  

faint bynnag fo hyd y cyfnod hwnnw.                       

 

Wylfa. Mae'n fater i Lywodraeth y DU a'r 

rheoleiddwyr niwclear.  

Mae paragraff 4.8.6 y CCA yn nodi: Fodd 

bynnag, dylid ystyried cynigion ar gyfer 

cyfleusterau rheoli gwastraff (megis storio 

dros dro) sydd naill ai'n rhan o ddatblygiad 

GNN neu'n rhan o ddatblygiad cysylltiedig. 

Cymerwyd y testun hwn o ddatganiad 

cynllunio cenedlaethol y Llywodraeth, NPS 

EN-6 (paragraff 2.11.5).  O dan yr 

amgylchiadau y mae'r Llywodraeth yn eu 

hamlinellu yn 2.11.5 ac sydd felly'n cael eu 

nodi yn y CCA, byddai'r Cyngor , fel 

ymgynghorai statudol, yn cael cyfle i roi 

sylwadau yn ei Adroddiad ar yr Effaith Leol, 

neu yn achos datblygiad cysylltiedig gall 

benderfynu ar dderbynioldeb y cynnig.  

Felly drafftiwyd EA17 i ddarparu canllawiau 

i hyrwyddwr y prosiect ynglŷn â'r 

wybodaeth y bydd angen iddo ei darparu er 

mwyn cyfiawnhau unrhyw gynnig.  

 Gweledigaethau/Amc

anion/Yr Iaith 

Gymraeg a Diwylliant 

Mae'r datganiad ar dudalen 25 [tudalen 23 yn y 

fersiwn Saesneg] ynglŷn â "Gorsaf Niwclear 

Newydd yn Wylfa...yn cyfoethogi hunaniaeth a 

neilltuedd lleol" yn un sy'n anodd ei gredu, ac 

mae'n anodd credu y byddai unrhyw un arall yn 

ei gredu ychwaith. Hefyd, bydd y mesurau y 

Nodwyd y sylwad.  Pwrpas CCA GNN 

Wylfa yw darparu canllawiau a chyngor 

fydd yn arwain at wneud y mwyaf o'r 

buddion economaidd i'r Ynys. Ar yr un 

pryd, mae'r CCA drafft yn amcanu at 

gefnogi cymunedau a gwarchod yr 

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 
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Cyfeirnod CCA 
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cyfeirir atynt yn EA13 yn aneffeithiol. 

Gellid dadlau bod cyfleoedd datblygu 

economaidd yn bwysicach na ffactorau 

ieithyddol a byddai cydnabod hynny'n fwy onest 

na cheisio cyflwyno dadl wan dros warchod yr 

iaith.  

amgylchedd. Mae'r CCA drafft yn 

cydnabod y gall effeithiau negyddol ddeillio 

o'r prosiect, a phan fo hynny'n debygol o 

ddigwydd, mae'n nodi awgrymiadau ar 

gyfer lliniaru/digolledu.  Nid yw'r 

awgrymiadau hyn yn gynhwysfawr a 

chyfrifoldeb hyrwyddwr y prosiect fydd nodi 

camau lliniaru neu ffyrdd o ddigolledu.  

Bydd y Cyngor Sir yn ystyried y camau hyn 

yn erbyn yr amcanion a nodir yn y CCA a'r 

prif ganllawiau a geir yn y EAion 

perthnasol.   

 Trafnidiaeth Pam nad oes yna gyfeiriad o gwbl yn y 

canllawiau at gamau i warchod pobl Ynys Môn 

rhag ôl-effeithiau damwain?  Nid fyddai'r 

hyrwyddwyr na'r Cyngor yn barod i gydnabod y 

gall damwain ddigwydd, ac ni fyddent eisiau 

achosi pryder i bobl drwy dderbyn posibilrwydd 

o'r fath yn agored a'u bod trwy hynny yn tanseilio 

eu hachos dros adeiladu ar yr Ynys. Mae'r diffyg 

cyfeiriad at symud tyrfaoedd yn dilyn damwain 

naill ai'n esgeulustod neu'n ddiffyg didwylledd 

arswydus 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA7 yn nodi y gall 

y Cyngor Sir ofyn am gamau i gyfyngu ar 

oriau gwaith adeiladu ac i reoli traffig.  

Hefyd, mae'n nodi y gellir gosod amodau er 

mwyn rheoli llwybr traffig a chyfanswm y 

symudiadau dyddiol gan gerbydau.  Mae'n 

ofynnol hefyd i nodi'r goblygiadau posibl i 

iechyd yr Ynys a'r rhanbarth ehangach (yn 

cynnwys ysbytai) a'r gwasanaethau 

argyfwng a'r adnoddau a ddarperir (gweler 

EA23). 

Yn y DU y SRhN sy'n penderfynu ar yr 

ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle ar 

gyfer gorsafoedd niwclear ble ceir 

posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol oddi ar 

y safle fyddai efallai'n golygu bod angen 

cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. Mae 

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 
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hyn yn cael ei weithredu o dan Reoliadau 

Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a 

Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG)  

Ym mis Ionawr 2014 cyhoeddodd SRhN 

egwyddorion diwygiedig ar gyfer 

penderfynu ar ardaloedd cynllunio 

argyfwng oddi ar y safle RhYPAGG o 

gwmpas safleoedd â thrwydded niwclear 

yn y DU. Mae hyn yn golygu bod SRhN yn 

ystyried ffactorau ymarferol a strategol lleol 

sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cynllun wrth 

benderfynu ar yr ardal. Mae mwy o 

wybodaeth am y broses a ddefnyddir gan y 

SRhN ar gael drwy fynd i 

http://www.onr.org.uk/depz-onr-

principles.htm.   

Ar ôl i'r SRhN hysbysu ynglŷn â'r ardal 

sydd angen cynllun argyfwng ar ei chyfer, 

mae'r Cyngor Sir yn ymgynghori â'r holl 

asiantaethau sydd â chyfraniad i'w wneud 

wrth ei weithredu.  

Yn dilyn ymgynghori â'r asiantaethau 

perthnasol a'r gweithredwyr, mae'n rhaid i'r 

Cyngor Sir gynhyrchu ei gynllun argyfwng 

oddi ar y safle o fewn 6 mis. Bydd y cynllun 

yn ystyried ystod o wrth-gamau sy'n 

gymesur â'r risgiau a nodwyd, yn cynnwys 

llochesu neu ymgilio. Bydd y cynllun yn 

cael ei brofi mewn ymarferiad argyfwng 

sy'n cynnwys yr Awdurdod lleol, yr heddlu, 

y rheoleiddiwr, y swyddfa dywydd, cyrff 

iechyd cyhoeddus ac asiantaethau eraill 
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fyddai'n rhan  o unrhyw ddigwyddiad. 

Byddai'r penderfyniad i ymgilio neu i 

lochesu yn cael ei wneud  yn seiliedig ar y 

ffactorau penodol a wynebir ar y diwrnod.  

Bydd Cynllun Argyfwng yr Awdurdod Lleol 

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 fo'r 

gweithredwr yn gwneud newid sylweddol i 

weithgaredd ar y safle. Mae hyn yn golygu 

y bydd unrhyw newidiadau sy'n gysylltiedig 

â gorsafoedd niwclear newydd yn cael eu 

hystyried o dan RhYPAGG. 

A040:  Pobl Atal 

Wylfa B 

2. Pwrpas Er y derbynnir bod y datblygiad yn cael ei 

hyrwyddo ac y bydd yn cael ei ystyried gan 

Lywodraeth y DU, nid oes yna reswm i'r Cyngor 

ei gefnogi.  

 

 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir a 

Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r egwyddor 

o ddatblygu gorsaf bŵer niwclear newydd 

yn Wylfa.  Mae'r Cyngor Sir yn hollol 

ymwybodol o'r effeithiau niweidiol posibl 

allai cynllun o'r fath eu creu.  Yn y cyd-

destun hwn, rôl CCA GNN Wylfa yw helpu i 

sicrhau y byddai unrhyw effeithiau 

negyddol fyddai'n deillio o'r prosiect yn cael 

eu lleihau a'r buddion yn cael eu chwyddo.   

Dim newid. 

 

 

 

 

  Mae'n rhy gynnar i ymgynghori ar y CCA cyn 

mabwysiadu'r CDLl arfaethedig.  Hefyd, dylid 

cynllunio dau CDLl er mwyn ymdrin â senarios 

'gyda Wylfa' a 'heb Wylfa'.  

Anghytuno.  Sail CCA GNN Wylfa yw 

polisïau cynllunio cenedlaethol a lleol 

presennol.  Er nad yw'r CCA yn ategu'r 

CGDLl, sy'n cael ei baratoi ar hyn o bryd, 

mae'n amcanu at fod yn gyson â'r cyfeiriad 

Dim newid. 
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 a nodir yn y cynllun arfaethedig.   

Mae'r CGDLl yn cael ei baratoi yng nghyd-

destun polisi'r DU sy'n cefnogi datblygu 

gorsaf bŵer niwclear yn Wylfa.  O 

ganlyniad i hyn, ni ystyrir bod paratoi dau 

CGDLl yn briodol.  Petai polisi Llywodraeth 

y DU yn newid mewn perthynas â 

datblygiad niwclear yn Wylfa, yna gallai 

hynny ysgogi adolygiad cynnar o'r CGDLl. 

  Mae'r CCA yn ddiffygiol oherwydd nad yw'n delio 

â datgomisiynu Wylfa B ac ychydig o gyfeirio a 

wneir at wastraff niwclear.  

 

Anghytuno.  Am y rhesymau a nodir ym 

mharagraff 1.2.6 drafft CCA GNN Wylfa, 

nid yw'r CCA yn ystyried datgomisiynu'r 

GNN oherwydd yr anhawster o ran 

rhagfynegi cyfeiriad polisi cynllunio yn y 

dyfodol a'r amgylchiadau amgylcheddol ac 

economaidd gymdeithasol cyffredinol fydd 

efallai'n bodoli bryd hynny (sy'n debygol o 

fod ymhen 50 mlynedd). 

Dim newid. 

  Dim cyfeiriad at gynllunio at argyfwng.   

 

Yn y DU y SRhN sy'n penderfynu ar yr 

ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle ar 

gyfer gorsafoedd niwclear ble ceir 

posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol oddi ar 

y safle fyddai efallai'n golygu bod angen 

cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. Mae 

hyn yn cael ei weithredu o dan Reoliadau 

Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a 

Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG)  

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng.  
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Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Ym mis Ionawr 2014 cyhoeddodd SRhN 

egwyddorion diwygiedig ar gyfer 

penderfynu ar ardaloedd cynllunio 

argyfwng oddi ar y safle RhYPAGG o 

gwmpas safleoedd â thrwydded niwclear 

yn y DU. Mae hyn yn golygu bod SRhN yn 

ystyried ffactorau ymarferol a strategol lleol 

sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cynllun wrth 

benderfynu ar yr ardal. Mae mwy o 

wybodaeth am y broses a ddefnyddir gan y 

SRhN ar gael drwy fynd i 

http://www.onr.org.uk/depz-onr-

principles.htm.   

Ar ôl i'r SRhN hysbysu ynglŷn â'r ardal 

sydd angen cynllun argyfwng ar ei chyfer, 

mae'r Cyngor Sir yn ymgynghori â'r holl 

asiantaethau sydd â chyfraniad i'w wneud 

wrth ei weithredu.  

Yn dilyn ymgynghori â'r asiantaethau 

perthnasol a'r gweithredwyr, mae'n rhaid i'r 

Cyngor Sir gynhyrchu ei gynllun argyfwng 

oddi ar y safle o fewn 6 mis. Bydd y cynllun 

yn ystyried ystod o wrth-gamau sy'n 

gymesur â'r risgiau a nodwyd, yn cynnwys 

llochesu neu ymgilio. Bydd y cynllun yn 

cael ei brofi mewn ymarferiad argyfwng 

sy'n cynnwys yr Awdurdod lleol, yr heddlu, 

y rheoleiddiwr, y swyddfa dywydd, cyrff 

iechyd cyhoeddus ac asiantaethau eraill 

fyddai'n rhan  o unrhyw ddigwyddiad. 

Byddai'r penderfyniad i ymgilio neu i 

lochesu yn cael ei wneud  yn seiliedig ar y 

ffactorau penodol a wynebir ar y diwrnod.  
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Bydd Cynllun Argyfwng yr Awdurdod Lleol 

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 fo'r 

gweithredwr yn gwneud newid sylweddol i 

weithgaredd ar y safle. Mae hyn yn golygu 

y bydd unrhyw newidiadau sy'n gysylltiedig 

â gorsafoedd niwclear newydd yn cael eu 

hystyried o dan RhYPAGG. 

  Yn deall bod fersiwn fyrrach o'r CCA wedi cael ei 

baratoi ar gyfer y cyhoedd ond nad yw wedi cael 

ei ddefnyddio.  Yn gofyn am rownd ychwanegol 

o ymgynghori gan ddefnyddio ffurf sy'n haws ei 

hysbysu a'i dreulio. 

Anghytuno.  Ni ddarparodd y Cyngor Sir 

fersiwn fyrrach o ddrafft CCA GNN Wylfa 

a'i farn yw bod yr ymgynghoriad ar y CCA 

wedi ateb y gofynion statudol 

angenrheidiol, ei fod yn gynhwysfawr ac yn 

briodol. 

Dim newid. 

 

 3. Gweledigaeth Yn anghytuno â'r Weledigaeth.  Nid yw'r swyddi 

yn gynaliadwy, bydd ansawdd bywyd yn 

gwaethygu a bydd cymeriad unigryw'r ardal leol 

dan fygythiad. Mae'r pwyslais yn rhy gadarnhaol 

ac ychydig o gyfeirio a wneir at y peryglon sy'n 

gysylltiedig â'r math hwn o ddatblygiad. 

Anghytuno.  Pwrpas y Weledigaeth yw nodi 

dyheadau'r Cyngor ynglŷn â'r hyn yr hoffai 

ei wireddu yn y tymor canolig a hir.   

Dim newid. 

 4. Amcanion Yn anghytuno â'r amcanion. 

Amcan 1. Mae'r Cyngor yn dibynnu ar Wylfa B 

fel prif elfen cyflawni Rhaglen Ynys Ynni.  Mae 

hyn ar draul dewisiadau 'ynni gwyrdd' eraill.  

Mae'r Alban yn enghraifft sy'n dangos y gall y 

rhain fod yn ysgogwyr allweddol o ran yr 

Anghytuno.  Mae'r GNN yn un o nifer o 

brosiectau sy'n rhan o Raglen Ynys Ynni.  

Mae'n bwysig nodi bod prosiectau 

arfaethedig eraill yn cynnwys cynlluniau 

ynni gwynt ar y môr ac ynni llanwol.  At y 

diben hwn, mae Amcan 1 drafft CCA GNN 

Dim newid. 
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economi.  Mae sefydliad yr ymatebydd wedi 

cynhyrchu "Maniffestos Môn" sy'n nodi sut y 

gellir cefnogi datblygiad economaidd yr Ynys. 

Wylfa yn amcanu at hyrwyddo 

datblygiadau ynni carbon isel.   

 

  Amcan 2. Bydd y prosiect yn denu gweithwyr o 

du hwnt i'r Ynys a Gogledd Cymru. 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor yn 

cydnabod y bydd prosiect yr GNN yn 

arwain at weithwyr yn mewnfudo.  Fel 

ymateb, mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at wneud y mwyaf o'r cyfleoedd 

cyflogaeth fydd y prosiect yn ei gynhyrchu i 

drigolion lleol. 

Dim newid. 

 

  Amcan 3. Mae'r risgiau i gymunedau lleol yn fwy 

na'r buddion a dybir. 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

llawn sylweddoli y gallai prosiect GNN 

Wylfa, os na chaiff ei gynllunio'n briodol, 

effeithio'n niweidiol ar gymunedau'r Ynys.  

Fodd bynnag, amcan canolog drafft CCA 

GNN Wylfa yw lleihau'r effeithiau negyddol 

a gwneud y mwyaf o'r buddion yn y cyswllt 

hwn. 

Dim newid. 

 

  Amcan 4. Yn methu gweld sut y bydd ansawdd 

bywyd trigolion ac ymwelwyr yn gwella. 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r amcan yn 

amcanu at sicrhau y bydd ansawdd bywyd 

trigolion yr Ynys a'r ymwelwyr yn gwella.  

Hyn sy'n sail i’r fframwaith trosfwaol ar 

gyfer y canllawiau dilynol a geir yn nrafft 

CCA GNN Wylfa. 

Dim newid. 

 

  Amcan 5. Yn methu gweld sut y bydd mewnlifiad 

o weithwyr yn cryfhau hunaniaeth unigryw. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r amcan hwn yn 

amcanu at warchod ac atgyfnerthu 

hunaniaeth yr Ynys.  Hyn sy'n sail i 

Dim newid. 
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 fframwaith trosfwaol y canllawiau dilynol a 

geir yn nrafft CCA GNN Wylfa sy'n 

cynnwys camau a ddyluniwyd i leihau'r 

effeithiau posibl fydd yn deillio o fewnlifiad 

o weithwyr ac yn sicrhau y bydd ansawdd 

bywyd trigolion yr Ynys ac ymwelwyr yn 

gwella. 

 

 

  Amcan 6. Amcan clodwiw, ond nid yw'n realistig. 

 

Anghytuno.  Pwrpas CCA GNN Wylfa yw 

sicrhau bod seilwaith a chyfleusterau yn 

fanteisiol i gymunedau'r Ynys a chefnogi 

prosiect yr GNN. 

 

Dim newid. 

 

  Amcan 7. Amhosibl ei wireddu. 

 

Anghytuno.  Mae'r amcan yn amcanu at 

sicrhau bod prosiect GNN Wylfa yn 

gwarchod a chyfoethogi amgylchedd yr 

Ynys.  Hyn sy'n sail i fframwaith trosfwaol y 

canllawiau dilynol a geir yn nrafft CCA 

GNN Wylfa sy'n cynnwys camau a 

ddyluniwyd i leihau'r effeithiau niweidiol 

posibl sy'n gysylltiedig â phrosiect yr GNN 

ar yr amgylchedd ac yn gwneud y mwyaf 

o'r buddion.   

Dim newid. 

 

 5. Canllawiau Ddim yn cytuno.  Nid yw amaeth yn cael ei nodi 

fel pwnc ar wahân er bod 26.2% o'r busnesau yn 

Nodwyd y sylwad.  Er bod y Cyngor Sir yn 

cydnabod pwysigrwydd amaeth i'r economi 

leol, ni ystyrir bod angen cynnwys pwnc 

Dim newid. 
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perthyn i'r sector hwn.  

 

 

penodol ar gyfer y sector yma.  Mae EA3 

yn amcanu at warchod busnesau 

presennol ( all gynnwys gweithgareddau 

amaethyddol) tra bod EA20 yn amcanu at 

leihau faint o'r tir amaethyddol gorau a 

mwyaf amlbwrpas a gollir.   

 

 

  Byddai disgwyl i'r strwythurau sy'n angenrheidiol 

ar gyfer cefnogi'r gymuned a chynnal trefn gael 

eu trafod o dan bwnc ar wahân. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

ystyried yr ymdrinnir yn ddigonol â  

seilwaith cymunedol a'r ddarpariaeth 

gwasanaethau  yn Adran 4.2 drafft CCA 

GNN Wylfa 

Dim newid. 

 

  Cynsail y ddogfen yw y gellir lliniaru "effeithiau 

niweidiol sylweddol" yn effeithiol. Mae hyn yn 

amhosibl oherwydd natur eithriadol beryglus y 

diwydiant niwclear, ac oherwydd bod hwn yn 

brosiect mor anferthol mewn ardal hyfryd sydd â 

phoblogaeth gymharol isel. Yr unig reswm dros 

leoli gorsaf bŵer niwclear yn Wylfa yw nad oes 

yna boblogaeth uchel fyddai angen ei hadleoli 

petai damwain yn digwydd. Wedi'r cyfan, mae'n 

rhesymol cynhyrchu trydan mor agos â phosibl 

i'r ardal ble mae'r galw ar ei fwyaf, hynny yw, 

mewn ardaloedd ble mae'r boblogaeth yn uchel. 

Nodwyd y sylwad.  Nid pwrpas CCA GGN 

Wylfa yw mynegi barn am briodoldeb 

prosiect GNN Wylfa, a pholisi'r DU sydd 

wedi sefydlu'r egwyddor ynglŷn â hynny.    

Dim newid. 

 6. Datblygiad 

Economaidd 

Ddim yn cytuno.  Mae'r cynsail fod Wylfa B yn 

llesol i'r Ynys yn anghywir.  Mae canolbwyntio ar 

Wylfa B wedi amharu ar ddatblygiad 

economaidd yr Ynys, a cheir cyfeiriadau at 

Anghytuno.  Mae prosiect yr GNN yn un o 

nifer o brosiectau sy'n rhan o Raglen Ynys 

Ynni.  Mae'n bwysig nodi bod prosiectau 

arfaethedig eraill yn cynnwys cynlluniau 

Dim newid. 

 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

ddiffyg ymatebion cadarnhaol gan y Cyngor i 

"Maniffesto Môn". Mae dibyniaeth ar niwclear 

newydd gyda phroblemau posibl ynglŷn â 

chymhorthdal (cyfeiriad at Hinkley C) yn golygu 

na fydd gan y Cyngor gynlluniau i droi atynt pe 

na bai'n digwydd.   

Sylwadau ar rai Egwyddorion Arweiniol unigol: 

ynni gwynt ar y môr ac ynni llanwol.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  EA1. Nid yw niwclear yn garbon isel pan ystyrir y 

broses adeiladu. 

Nodwyd y sylwad.  Mae Llywodraeth y DU 

yn diffinio cynhyrchu niwclear fel ynni 

carbon isel.  Mae'r Cyngor yn cydnabod 

bod gweithgareddau adeiladu yn debygol o 

arwain at gynnydd mewn allyriadau nwyon 

tŷ gwydr.  Fel ymateb, mae EA18 drafft 

CCA GNN Wylfa yn amcanu at leihau 

allyriadau drwy dechnegau dylunio ac 

adeiladu.    

Dim newid. 

 

  EA2.  Er ei fod yn glodwiw ar y cychwyn, mae'n 

seiliedig ar y cynsail y bydd Wylfa'n cael ei 

adeiladu.  

Nodwyd y sylwad.  Natur CCA GNN Wylfa 

yw tybio y bydd prosiect yr GNN yn mynd 

yn ei flaen. 

Dim newid. 

  EA3. Bydd difrod i dir ac amgylchedd yn 

anochel.  Pam cyfeirio at ddatgomisiynu yn 

groes i 1.2.6.  

 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r cyfeiriad at 

ddatgomisiynu yn EA3 yng nghyd-destun 

safleoedd datblygiadau cysylltiedig (yn 

ystod y cyfnod adeiladu’n unig y bydd nifer 

ohonynt  yn angenrheidiol, ac felly bydd 

angen eu datgomisiynu) ac nid yr GNN ei 

Dim newid. 

 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

hun.   

  EA4.  Er y bydd yna gyfleoedd efallai i fusnesau 

lleol, y profiad wrth adeiladu Wylfa A oedd colli 

gweithwyr a aeth i weithio yno.  Mae'n well 

ariannu datblygiad economaidd o fath arall, a 

chyfeiriad at ffatri dyrbinau gwynt Siemens. 

Nodwyd y sylwad.  Un o brif ddibenion 

Rhaglen Ynys Ynni yw cynyddu'r nifer o 

gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael i 

drigolion yr Ynys a chodi lefelau incwm.  

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn cynnwys 

nifer o fesurau a ddyluniwyd i gefnogi'r 

amcan hwn.  Yn y cyd-destun hwn, dyhead 

y Cyngor Sir yw bod mathau eraill o 

ddatblygiadau ym maes ynni, megis ynni 

gwynt ar y môr, yn cyfrannu at wella 

incwm.   

Dim newid. 

 

 7. Twristiaeth Anghytuno, nid yw'n bosibl creu amgylchiadau 

gwaeth nag adeiladu gorsaf bŵer niwclear a 

cheisio cynnal "Ynys sy'n gofalu am ei hasedau 

naturiol ac sy'n croesawu ymwelwyr". Yn 

cwestiynu'r effeithiau ar dwristiaeth wrth i 

weithwyr feddiannu gwestai/lletyau gwely a 

brecwast. Mae'n amhosibl i'r datblygwr beidio 

effeithio'n niweidiol ar yr economi twristiaeth, ac 

mae dibynnu ar Groeso Cymru yn twyllo'r 

cyhoedd. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r canllawiau a geir 

yn nrafft CCA GNN Wylfa yn benodol yn 

amcanu at sicrhau na fydd prosiect yr GNN 

yn effeithio'n niweidiol ar dwristiaeth, yn 

cynnwys mewn perthynas â'r sector lletyau.   

Dim newid. 

 8. Poblogaeth a 

Chymunedau 
Yn anghytuno ac yn dyfynnu: "Nid yw diogelwch 

yr GNN yn cael rhagor o ystyriaeth yn y CCA 

hwn". Y rheswm a roir yw mai cyfrifoldeb  

Swyddfa'r Rheoleiddiwr Niwclear a Chyfoeth 

Naturiol Cymru yw rheoleiddio diogelwch. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa yn darparu canllawiau sy'n benodol 

leol ar bolisi cynllunio cenedlaethol a lleol 

presennol.  Mae NPS EN-6 (ym mharagraff 

3.2.10) yn nodi y dylai'r Arolygaeth 

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

Gwaith y Cyngor Sir yw gwarchod iechyd a 

bywydau trigolion yr Ynys. Felly dylid dangos 

mwy o ddiddordeb yn y pwnc.  Codwyd 

cwestiynau mewn perthynas â chynllunio at 

argyfwng.  Hefyd, mae'n hanfodol monitro 

iechyd pobl yn y tymor hir. 

Gynllunio weithredu ar y sail y bydd y 

gyfundrefn reoleiddio yn cael ei gymhwyso 

a'i orfodi'n briodol er mwyn gwarchod 

iechyd pobl.  Ni all y CCA fod yn ysgogwr 

polisi newydd ac felly ni all ystyried yr 

effeithiau ar iechyd sy'n gysylltiedig â 

gweithredu'r GNN.   

  Mae paragraffau 4.3.10 i 4.3.13 EA9 yn cyfeirio 

at liniaru effaith mewnlifiad o weithwyr i'r Ynys. 

Ni fyddai'n bosibl integreiddio mewnlifiad o'r fath 

yn llwyddiannus, a byddai natur ein cymunedau 

yn newid am byth, yn cynnwys effaith niweidiol 

ar yr Iaith Gymraeg.  Nid yr unigolion yw'r 

broblem, ond yr anhawster ynglŷn ag 

integreiddio'r niferoedd arfaethedig. 

Nodwyd y sylwad.  Mae mewnlifiad o 

weithwyr adeiladu sy'n gysylltiedig â 

phrosiect yr GNN yn anochel.  Fel ymateb, 

mae drafft CCA GNN Wylfa yn cynnwys 

amrywiaeth o ganllawiau er mwyn cefnogi 

integreiddio gweithwyr adeiladu â 

chymunedau presennol yr Ynys.  Hefyd, 

mae'r CCA yn amcanu at sicrhau y byddai 

cyfleoedd cyflogaeth sy'n gysylltiedig â 

phrosiect yr GNN o fudd i drigolion lleol, a 

gall hynny helpu i leihau'r nifer o weithwyr o 

du hwnt i'r Ynys. 

Dim newid. 

 9. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Ddim yn cytuno. Yn cwestiynu niferoedd yr 

anheddau a nodwyd gan Gynghorau Ynys Môn 

a Gwynedd ac yn nodi y dylid pennu nifer y tai 

drwy ymgynghori'n uniongyrchol â chymunedau 

lleol. Yn credu bod nifer yr anheddau a nodir 

wedi cael ei ysgogi gan Wylfa B. Cyfeiriad at 

geisiadau blaenorol i ddatblygu dau fersiwn o'r 

CDLl.  Adeiladu tai fforddiadwy, ond dylid seilio'r 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r gofynion ynglŷn â 

thai a geir yn y CGDLl arfaethedig y tu 

hwnt i gwmpas y CCA hwn, a bydd yn 

destun ymgynghoriad ac archwiliad ar 

wahân mewn Archwiliad Cyhoeddus beth 

bynnag.  Fodd bynnag, mae'r CCA drafft yn 

amcanu at sicrhau na fydd lletyau 

gweithwyr adeiladu yn effeithio'n niweidiol 

ar y farchnad dai leol, ac y bydd hynny, 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

niferoedd ar yr hyn sydd ei angen. pan fo'n bosibl, yn creu gwaddol drwy ateb 

anghenion lleol yn cynnwys tai fforddiadwy. 

Fel y nodir uchod, ni ystyrir bod paratoi dau 

CGDLl yn briodol.  Petai polisi Llywodraeth 

y DU yn newid mewn perthynas â 

datblygiad niwclear yn Wylfa, yna gallai 

hynny ysgogi adolygiad cynnar o'r CGDLl. 

 10. Yr iaith Gymraeg 

a threftadaeth 

Ddiwylliannol 

Ddim yn cytuno. Yn ddiolchgar bod y cyngor yn 

cydnabod yr iaith Gymraeg, ond yn siomedig 

nad yw'n cael adran a phapur pwnc ar wahân. 

Mae'n hanfodol bod ystyriaethau ieithyddol yn 

rhan o'r broses gynllunio. Rydym yn credu bod 

darparu swyddi addas i bobl leol yn rhan 

ganolog o gefnogi'r iaith, ond os mai'r pris i'w 

dalu yw mewnlifiad o bobl ddi-gymraeg bydd yr 

Iaith Gymraeg yn gwanhau. Byddai'n llawer 

gwell datblygu economi amlweddog ac amrywiol 

heb orddibyniaeth ar un prif gyflogwr neu un 

sector penodol. Mae maint prosiect Wylfa B yn 

rhy fawr i alluogi llwyddiant mesurau i gefnogi a 

chryfhau'r Iaith Gymraeg. Mae ffigyrau'r cyfrifiad 

yn dangos pa mor anodd yw gwneud hynny o 

dan yr amgylchiadau presennol. Mae'n debygol 

y bydd yr holl ymdrechion i ddysgu Cymraeg ac i 

integreiddio mewnfudwyr yn aflwyddiannus, hyd 

yn oed os bydd y datblygwr yn cyfrannu. 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cytuno bod yr Iaith Gymraeg yn fater 

cynllunio allweddol.  Yn y cyd-destun hwn, 

mae drafft CCA GNN Wylfa yn cynnwys 

adran ar wahân ar yr Iaith Gymraeg a 

diwylliant (Adran 4.5).  Ymdrinnir â'r iaith 

Gymraeg hefyd ym Mhapur Pwnc 10: 

Poblogaeth a Chymuned, mae'r CCA drafft 

ei hun wedi bod yn destun Asesiad Effaith 

ar yr Iaith Gymraeg. 

Un o amcanion pwysig yr CCA drafft yw 

gwarchod, a phan fo'n bosibl, atgyfnerthu'r 

Iaith Gymraeg a diwylliant (gweler EA13).  

Fodd bynnag, nid rôl y CCA yw ystyried 

egwyddor datblygu gorsaf bŵer niwclear yn 

Wylfa. Mae hynny wedi'i sefydlu ym 

mholisi'r DU.   

Dim newid. 

 11. Trafnidiaeth Ddim yn cytuno.  Bydd trafnidiaeth a thraffig yn Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Dim newid. 
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hunllefus fel mae enghreifftiau o ddatblygiadau 

tebyg o gwmpas Ewrop yn ei ddangos.  Ni fydd 

hyd yn oed defnyddio rheilffyrdd a dŵr yn ddigon 

i leddfu'r cynnydd mewn traffig. 

Wylfa yn cydnabod bod y prosiect GNN yn 

debygol o gynhyrchu nifer sylweddol o 

symudiadau cerbydau allai effeithio ar 

rwydwaith trafnidiaeth presennol yr Ynys.  

Fel ymateb, mae EA14 yn nodi bod y 

Cyngor Sir yn disgwyl i hyrwyddwr y 

prosiect asesu effeithiau'r GNN ar 

drafnidiaeth yn llawn a pharatoi Cynllun 

Trafnidiaeth manwl.  Mae'r CCA drafft 

hefyd yn nodi mesurau er mwyn helpu i 

leihau trymder y traffig sy'n gysylltiedig â 

phrosiect GNN Wylfa a (gan ddefnyddio 

gwaith cronfa ddata presennol) ble mae 

gwelliannau i rwydwaith seilwaith 

trafnidiaeth yn debygol o fod yn 

angenrheidiol. 

 12. Cyfleustodau Ddim yn cytuno.  Mae'r ddogfen yn cydnabod y 

pwysau fydd ar gyfleustodau os bydd Wylfa B yn 

cael ei hadeiladu. Mae EA15 yn nodi ffyrdd o 

liniaru'r risgiau ond, unwaith eto, mae'n rhaid 

cwestiynu maint y prosiect mewn ardal fel Ynys 

Môn. Pwy fydd yn cael blaenoriaeth os bydd yna 

brinder dŵr? Wylfa B? Trigolion yr Ynys? 

Busnesau eraill ar yr Ynys? Ffermwyr llaeth? 

Pam na chyfeirir at y ffaith bod trafodaethau 

wedi cael eu cynnal eisoes â Dŵr Cymru? Mae 

hyn mor sylfaenol fel ei bod bron yn 

anghredadwy nad yw hyn wedi cael ei drafod yn 

Nodwyd y sylwad.  Fel yr amlygwyd yn yr 

ymateb, mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

nodi'n eglur bod angen i hyrwyddwr y 

prosiect, mewn cysylltiad â Dŵr Cymru, 

ystyried cyflenwad dŵr a'r galw am ddŵr.  

Fel cydnabyddiaeth o bwysigrwydd y mater 

hwn, mae'r Cyngor hefyd wedi comisiynu 

Astudiaeth Cylch Dŵr sydd wedi amlygu y 

gallai galw ychwanegol fyddai'n gysylltiedig 

â phrosiect yr GNN roi pwysau sylweddol 

ar gyflenwadau dŵr.   

Fel ymateb, mae EA15 a EA21 yn nodi'n 

Dim newid. 
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fanwl hyd yma. eglur bod y Cyngor Sir yn disgwyl i 

hyrwyddwr y prosiect/darparwyr 

cyfleustodau uwchraddio seilwaith mewn 

modd amserol er mwyn sicrhau na fydd 

yna brinder dŵr yn deillio o brosiect yr 

GNN.   

 13. Gwastraff Ddim yn cytuno.  Byddai Wylfa B yn cynhyrchu 

gwastraff hynod radiowenwynig newydd ac 

ychwanegol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, a 

byddai'n beryglus am gannoedd o filoedd o 

flynyddoedd. Pam fod Cyngor Sir Ynys Môn 

(CSYM) yn ofni cyfaddef a derbyn y bydd Wylfa 

B yn cynhyrchu symiau anferthol o wastraff 

ymbelydrol a gwenwynig peryglus iawn? Pam 

fod y Cyngor Sir yn ei weledigaeth (adran 3.1 y 

brif ddogfen) yn gwadu ei fod yn frwdfrydig yn 

croesawu ac yn dathlu cynhyrchu mynydd o 

wastraff niwclear yn Wylfa, gwastraff y mae'r 

Cyngor yn gweddïo bydd yn cael ei symud i ardd 

gefn Cyngor Sir rhywun arall? Mae'r Cyngor yn 

hamddenol yn honni ym mharagraff 1.3.8 Papur 

Pwnc 9: Gwastraff nad oes cyfrifoldeb statudol 

ar CSYM i ddarparu cyfleusterau ar gyfer 

gwastraff niwclear, ac ar yr un pryd mae'n llawen 

yn hyrwyddo swm enfawr o wastraff niwclear 

ymbelydrol iawn ar Ynys Môn y bydd angen ei 

ynysu a'i storio am filoedd o flynyddoedd gan 

effeithio ar genedlaethau'r dyfodol. Mae 

gwastraff niwclear yn fater sy'n cael llai o sylw 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r egwyddor o 

ddatblygu gorsaf niwclear newydd eisoes 

wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth y DU 

yn NPS EN-6.  Mae paragraff 2.11.5 NPS 

En-6 yn nodi "Ni ddylai cynigion ar gyfer 

cyfleusterau rheoli gwastraff...gael eu 

hystyried gan y CCS."  O ganlyniad i 

hynny, mae'r sgôp i CCA GNN Wylfa 

ystyried egwyddor cynhyrchu a storio 

gwastraff niwclear yn gyfyngedig.  Mae'r 

gyfundrefn reoleiddio ar gyfer trwyddedu a 

gweithredu gorsafoedd pŵer niwclear 

newydd yn y cyswllt hwn yn fater i 

Swyddfa'r Rheoleiddiwr Niwclear (SRhN). 

Er hyn, mae'r Cyngor Sir yn cydnabod yn 

llwyr bryderon y cyhoedd mewn perthynas 

â storio gwastraff dros dro, ac yn y cyswllt 

hwn mae EA17 yr CCA drafft yn amcanu at 

sicrhau na fydd unrhyw gynigion ar gyfer 

cyfleusterau o'r fath yn creu effeithiau 

economaidd gymdeithasol niweidiol.  

Hefyd, o ystyried yr ymateb hwn a 

Dim newid. 
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yn y ddogfen na rheoli gwastraff cynaliadwy. 

Nodir (paragraff 4.8.6) y "dylid ystyried cynigion 

ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff (megis 

storio dros dro) sydd naill ai'n rhan o ddatblygiad 

GNN neu'n rhan o ddatblygiad cysylltiedig". Onid 

storio dros dro yw'r bwriad yn Wylfa B, er bod y 

cyfnod dros dro yn gyfnod o dros ganrif, ac felly 

dylai CSYM fod yn rhan o'r broses? Ni ellir 

cyfiawnhau cynhyrchu mwy o wastraff niwclear 

pan nad yw problem cael gwared â gwastraff 

presennol wedi cael ei ddatrys. Cyflwynir achos 

Cumbria fel enghraifft o rywle’n gwrthod bod yn 

lleoliad ar gyfer storio tymor hir. 

sylwadau a dderbyniwyd gan eraill  ynglŷn 

â gwastraff a storio gwastraff, bydd y 

Cyngor Sir yn ysgrifennu at Horizon ac yn 

gofyn iddynt ymdrin yn fanwl â'r materion 

hyn, a amlinellir yng nghwmpas y CCA, yn 

yr ymgynghoriad PAC1 sydd i ddod. 

 

 

 14. Newid yn yr 

Hinsawdd 

Yn anghytuno bod niwclear yn ynni carbon isel.  

Nid yw'r cyfeiriad at liniaru yn ystod y gwaith 

adeiladu yn ddiffuant. Pe na bai yna ddatblygiad 

ni fyddai angen lliniaru yn erbyn defnyddio 

carbon ar gyfer adeiladu. Nodir (4.9.4) bod y 

Cyngor Sir yn cefnogi ynni adnewyddadwy, a 

chefnogir hyn. Y broblem yw, hyd yma, nid yw'r 

adnoddau o ran pobl na deunyddiau wedi cael 

eu cyfeirio at y maes hwn. 

Nodwyd y sylwad.  Fel y nodwyd uchod, 

mae Llywodraeth y DU yn diffinio 

cynhyrchu niwclear fel ynni carbon isel.  

Mae'r Cyngor yn cydnabod bod 

gweithgareddau adeiladu yn debygol o 

arwain at gynnydd mewn allyriadau nwyon 

tŷ gwydr.  Fel ymateb, mae EA18 drafft 

CCA GNN Wylfa yn amcanu at leihau 

allyriadau drwy dechnegau dylunio ac 

adeiladu.    

Dim newid. 

 15. Yr Amgylchedd 

Naturiol 

Mae'r safle a glustnodwyd ar gyfer Wylfa B yn 

ddeg gwaith mwy o ran arwynebedd tir na'r 

Wylfa presennol. Felly, mae'n hollol amhriodol 

trafod camau i liniaru effeithiau gwaith adeiladu 

Wylfa B ar fioamrywiaeth, geoamrywiaeth a'r 

Nodwyd y sylwad.  Nodir safle'r orsaf pŵer 

niwclear newydd arfaethedig yn NPS EN-6, 

ac o ganlyniad nid yw lleoliad yr GNN yn 

fater ar gyfer CCA GNN Wylfa.  Mae'r 

Cyngor Sir yn cydnabod y posibilrwydd y 

Cynnwys cyfeiriad at lwybr yr 

Arfordir yn EA20, EA26 a'r 

testun ategol. 
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tirlun.  

 

 

 

 

 

bydd adeiladu a gweithredu'r GNN yn creu 

effeithiau amgylcheddol sylweddol, ac fel 

ymateb, mae'r CCA drafft yn nodi'n eglur 

beth yw safbwynt y Cyngor mewn 

perthynas â'r angen i warchod a 

chyfoethogi amgylchedd naturiol yr Ynys 

(gweler EA20).  Mae EA20 hefyd yn 

sefydlu set o egwyddorion datblygu 

allweddol mewn perthynas â'r prif safle sy'n 

cynnwys mesurau i leihau'r effeithiau fydd 

yn deillio o ddatblygu ar y prif safle ar 

amgylchedd naturiol yr Ynys.   

  Nodir bod "bron holl arfordir Ynys Môn wedi'i 

ddynodi fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol" 

(paragraff 4.10.1). Mae'n rhyfedd nodi mai un o'r 

ychydig eithriadau i hyn yw'r ardal ble bwriedir 

adeiladu Wylfa B. I lygaid y lleygwr, nid oes 

llawer iawn o wahaniaeth, os o gwbl, rhwng yr 

ardaloedd ffiniol a Wylfa, os tynnir ymaith yr 

orsaf bŵer bresennol. Buasem yn dadlau bod 

hyn yn gyfleus iawn i ddatblygwr y safle.  

 

Nodwyd y sylwad.  Dynodwyd ardaloedd 

arfordirol Ynys Môn fel Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol (AHNE) yn 1966 a 

chadarnhawyd hynny ym 1967, ac mae'n 

ddynodiad cenedlaethol.  Felly, nid yw ei 

ddynodiad yn fater ar gyfer y Cyngor Sir na 

CCA GGN Wylfa.  Fodd bynnag, mae'r 

CCA drafft yn cynnwys gofyniad i 

hyrwyddwr y prosiect leihau'r effeithiau ar y 

tirlun a'r effeithiau gweledol sy'n 

gysylltiedig â datblygu'r prif safle mewn 

perthynas â'r AHNE (gweler EA26). 

 

  Fel y soniwyd eisoes, mae Llwybr yr Arfordir 

hefyd yn yr ardal, a byddai Wylfa B yn effeithio'n 

niweidiol ar y llwybr.  

Nodwyd y sylwad.   

 

Cynnwys cyfeiriad at lwybr yr 

Arfordir yn EA20, EA26 a'r 

testun ategol. 
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  Rhan ganolog o'r pwnc hwn yw'r ffaith nad oes 

yna drafodaeth o gwbl ynglŷn ag effaith 

deunyddiau ymbelydrol ar yr amgylchedd, ar 

raddfa fawr neu fach. Dylid cynnwys hyn. 

Gweler y cynnwys uchod. 

 

Dim newid. 

 16. Amgylchedd 

Hanesyddol 

Byddai bodolaeth Wylfa B yn bygwth yr holl 

Amgylchedd Hanesyddol. Petai trychineb megis 

Fukushima yn digwydd, byddai'n rhaid i ni 

anghofio am dreftadaeth ein cyndeidiau. Byddai 

hyn o bosibl yn golygu methu cynnal seremoni 

arwisgo tywysog Cymru yng Nghastell 

Caernarfon. 

Nodwyd y sylwad.  Fel y nodwyd uchod, 

mae'r egwyddor o ddatblygu gorsaf 

niwclear newydd ar Ynys Môn eisoes wedi 

cael ei sefydlu gan Lywodraeth y DU.  Mae 

drafft CCA GNN Wylfa yn cynnwys 

canllawiau penodol a ddyluniwyd i warchod 

a chyfoethogi amgylchedd hanesyddol yr 

Ynys.  

Dim newid. 

 17. Hwyluso Datblygu Ddim yn cytuno. Gweler y sylwadau a restrir ym 

mharagraff 4.12.3. Nid yw'n eglur i ni sut y bydd 

yr holl fesurau yma'n cael eu hariannu - dylai 

hyn fod yn dryloyw, a heb y posibilrwydd o 

lygredd nac elwa personol. Nid ydym wedi'n 

hargyhoeddi nad yw Cyfraniadau Budd 

Cymunedol yn dylanwadu ar y broses gynllunio 

ffurfiol (paragraff 4.12.5 a 4.12.6). Ddim o blaid 

defnyddio pwerau statudol CSYM i hyrwyddo 

Wylfa B. I'r gwrthwyneb, dylid defnyddio'r 

pwerau i atal y datblygiad. Yn sicr, ddim o blaid 

defnyddio pwerau statudol i fwlio trigolion lleol er 

mwyn hwyluso'r ffordd i gwmni masnachol 

rhyngwladol wneud elw. 

Nodwyd y sylwad.  Yn dilyn cyngor 

cyfreithiol, mae'r Cyngor Sir yn hyderus 

bod ganddo brotocolau cadarn ar gyfer 

delio â swyddogaethau statudol ac 

anstatudol. Cyflwynwyd papur i 

Weithrediaeth y Cyngor Sir ym mis 

Tachwedd 2012 sy'n egluro'n eglur na ellir 

ystyried buddion cymunedol anstatudol fel 

rhan o'r broses benderfynu statudol.  

Ers hynny mae'r Cyngor Sir wedi adolygu 

ei drefniadau llywodraethu mewnol ac wedi 

drafftio protocolau mewnol ac allanol 

ynglŷn â sut i ddelio â buddion cymunedol 

statudol ac anstatudol. Am fwy o 

Dim newid. 
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wybodaeth gweler:: 

http://democracy.anglesey.gov.uk/docume

nts/s1180/Wylfa%20Nuclear%20New%20B

uild%20-

%20Discharge%20of%20Function.pdf?LLL

=0 

 18. Monitro Ddim yn hyderus y bydd y gweithredu a'r 

monitro yn effeithiol oherwydd mae'n 

ymddangos bod y Cyngor yn gwbl gefnogol i'r 

prosiect. 

Anghytuno.  Mae'r Cyngor Sir wedi bod yn 

weithgar gefnogol i'r datblygiad oherwydd 

ei botensial economaidd (h.y. creu swyddi, 

sgiliau, cadwyn gyflenwi etc.). Bydd angen 

i ni fonitro'r amodau yn effeithiol etc. er 

mwyn gwneud yn saff ein bod yn sicrhau'r 

buddion yma.  

Dim newid. 

 19. Canllawiau ynglŷn 

â'r Ardal 

Bydd y brif effaith weledol ar yr ardal wrth ymyl 

Wylfa B. Bydd y cyfnod adeiladu yn hunllef i 

drigolion lleol, ac ni fydd unrhyw gamau i liniaru'r 

effeithiau niweidiol hyn yn llwyddo, er gwaethaf 

bwriad y Cyngor a'r datblygwr. Eto, mae hyn yn 

adlewyrchu anferthedd yr holl brosiect. O ran 

gweddill yr Ynys, rydym yn credu y bydd 

datblygu Wylfa B yn arwain at effeithiau niweidiol 

yn y tymor hir mewn sawl cyswllt, fel y 

disgrifiwyd yn gynharach yn ein tystiolaeth. Er 

enghraifft, byddai gwaith ar y ffordd ac yna'r 

traffig arnynt yn creu effaith niweidiol. Cyfeirir 

hefyd at beilonau yn croesi'r Ynys fyddai'n cael 

eu codi'n benodol o ganlyniad i Wylfa B. Mae 

rhyw fath o fygythiad yn wynebu pob ardal os 

Nodwyd y sylwad.  Fel y nodwyd uchod, 

mae'r egwyddor o ddatblygu gorsaf 

niwclear newydd ar Ynys Môn eisoes wedi 

cael ei sefydlu gan Lywodraeth y DU.  Un o 

brif amcanion drafft CCA GNN Wylfa yw 

lleihau'r effeithiau fydd yn deillio o brosiect 

yr GNN (yng Nghemaes ac o gwmpas yr 

Ynys) a gwneud y mwyaf o'r buddion. 

Dim newid. 
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bydd Wylfa B yn cael ei adeiladu. 

A041 Pwrpas Ddim yn deall y pwrpas.  Wedi synnu gweld 

datganiadau ar y byrddau arddangos o blaid y 

datblygiad arfaethedig.  Felly, cwestiynir gwerth 

yr ymgynghoriad yn arbennig gan fod pobl yn 

wirioneddol bryderus yn dilyn y trychinebau sydd 

wedi achosi marwolaethau ac afiechydon ar 

raddfa anferth. Mae'n ymddangos nad yw'r 

Cyngor yn gweithredu'n ddiduedd.  

Anghytuno.  Ni all pwrpas CCA GNN Wylfa 

ymestyn i roi sylwadau ar deilyngdod 

gorsaf niwclear newydd yn Wylfa, ac fe 

ddeliwyd â'r mater ar lefel genedlaethol (Y 

DU).  Fodd bynnag, mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod bod yna bosibilrwydd y bydd yna 

fuddion economaidd yn deillio o hyn cyn 

belled â'u bod yn cael eu cynllunio'n 

briodol.  Felly, pwrpas y CCA yw nodi beth 

fydd gofynion y Cyngor ar gyfer hyrwyddwr 

y prosiect er mwyn iddo baratoi ei 

Adroddiad ar yr Effaith Leol ac ymateb yn 

gadarnhaol i unrhyw geisiadau cynllunio 

am ddatblygiadau cysylltiedig. 

Dim newid. 

 Gweledigaeth Mae'r ymgynghoriad yn ffug ac mae'n amcanu at 

hwyluso'r datblygiad.  Bydd y prosiect yn arwain 

at greu llygredd fydd yn beryglus am nifer o 

flynyddoedd.  

Anghytuno.  Mae'r ymgynghoriad yn 

ofyniad statudol.  Nid yw llygredd tymor hir 

sy'n ganlyniad i  storio gwastraff niwclear 

yn rhan o gylch gwaith CCA GNN Wylfa. 

Mae'n fater i'r Rheoleiddwyr Niwclear. 

Dim newid. 

 Amcanion Ddim yn cytuno â'r amcanion. Mae'r Cyngor yn 

ymgyrchu o blaid y datblygiad ac mae'n 

ymddangos ei fod yn barod i ganiatáu storio 

gwastraff am nifer o flynyddoedd i ddod.  

Anghytuno.  Pwrpas CCA GNN Wylfa yw 

nodi pa wybodaeth fydd y Cyngor Sir yn ei 

ddisgwyl i hyrwyddwr y prosiect ei 

ddarparu wrth gyflwyno'r GCD ac unrhyw 

geisiadau Cynllunio Tref a Sir.  Hefyd, 

mae'n nodi canllawiau polisi, yn seiliedig ar 

bolisi mabwysiedig presennol, er mwyn 

cynghori hyrwyddwr y prosiect ynglŷn â 

phriodoldeb unrhyw safleoedd y byddant 

yn ystyried eu cyflwyno fel rhan o'r prosiect 

ehangach.  Mae gallu'r Cyngor i weithredu 

fel penderfynwr mewn perthynas â storio 

gwastraff niwclear yn gyfyngedig, a byddai 

Dim newid. 
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ond yn codi petai hyrwyddwr y prosiect yn 

penderfynu cyflwyno cais penodol fyddai'n 

cael ei ddosbarthu fel 'datblygiad 

cysylltiedig'.  Fel arall, perthyn i gylch 

gwaith y Rheoleiddwyr Niwclear mae 

penderfynu ar briodoldeb storio gwastraff.  

 Meysydd pwnc a 

nodwyd 

Mae hwn yn ymgynghoriad ffug. Ymarferiad 

cysylltiadau cyhoeddus yn unig yw hwn er mwyn 

hwyluso'r datblygiad. 

Anghytuno.  Mae'r ymgynghoriad yn 

amcanu at geisio adborth ar ddrafft CCA 

GNN Wylfa a'r dogfennau ategol.  Bydd yr 

ymatebion a dderbynnir yn cael eu 

hystyried a newidiadau'n cael eu gwneud i'r 

CCA pan fo hynny'n briodol.  Nid yw cylch 

gwaith y CCA yn ymestyn i briodoldeb neu 

ddiffyg priodoldeb yr GNN 

Dim newid. 

 6. Datblygiad 

Economaidd 
Nid yw'r orsaf bŵer bresennol wedi dod â 
ffyniant na datblygiadau i'r Ynys. Ar ôl 40 
mlynedd o Wylfa, mae arfordir gogleddol yr Ynys 
ymysg yr ardaloedd tlotaf ym Mhrydain. 

Nodwyd y sylwad.  Un o brif amcanion 

cynhyrchu CCA GNN Wylfa yw sicrhau y 

gwneir y mwyaf o'r buddion economaidd all 

ddeillio o'r GNN.  Dyma un o'r pethau 

ysgogodd y Cyngor Sir i sefydlu Rhaglen 

Ynys Ynni a'r llwyddiant dilynol wrth ennill 

statws Ardal Fenter. 

Dim newid. 

 7. Twristiaeth Bydd twristiaid yn cadw draw o arfordir 
gogleddol yr Ynys os bydd yna orsaf bŵer hyd 
yn oed mwy yn difetha'r golygfeydd a thunelli o 
lygredd peryglus o bosibl yn cael ei storio ar y 
safle. 

Nodwyd y sylwad.  Mae CCA GNN Wylfa 

yn ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr y 

prosiect asesu'r posibilrwydd y bydd yna 

effeithiau negyddol ar economi ymwelwyr 

yr Ynys, a sefydlu mesurau i sicrhau y 

bydd lliniaru/digolledu am unrhyw effeithiau 

negyddol a ganfyddir.  

Dim newid. 

 8. Poblogaeth a 

Chymunedau 

Mae'r strategaeth y tu ôl  i'r orsaf bŵer bresennol 

wedi methu â chreu twf economaidd ar yr Ynys 

yn ystod y 40 mlynedd diwethaf. Mae pobl ifanc 

yn gadael i chwilio am waith ac mae'r cyflogau 

Nodwyd y sylwad.  Fel y nodir uchod, un o 

amcanion CCA GNN Wylfa yw sicrhau y 

gwneir y mwyaf o'r buddion economaidd 

fydd o bosibl yn deillio o'r GNN (gweler 

Dim newid. 
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a'r lefelau cyflogaeth ymysg yr isaf ym Mhrydain. EA1 a EA2 yr CCA drafft). 

 13. Gwastraff Bydd y datblygiad arfaethedig yn cynhyrchu 

tunelli o lygredd fydd yn beryglus am nifer o 

flynyddoedd os nad canrifoedd i ddod. Ni all y 

cyngor na neb arall fod yn sicr y bydd 

cenedlaethau'r dyfodol yn gallu delio â'r llygredd 

cynyddol hwn.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw storio gwastraff  

niwclear yn rhan o gylch gwaith CCA GNN 

Wylfa. Mae'n fater i Lywodraeth y DU a'r 

rheoleiddwyr niwclear.  

Mae paragraff 4.8.6 y CCA yn nodi: Fodd 

bynnag, dylid ystyried cynigion ar gyfer 

cyfleusterau rheoli gwastraff (megis storio 

dros dro) sydd naill ai'n rhan o ddatblygiad 

GNN neu'n rhan o ddatblygiad cysylltiedig. 

Cymerwyd y testun hwn o ddatganiad 

cynllunio cenedlaethol y Llywodraeth, NPS 

EN-6 (paragraff 2.11.5).  O dan yr 

amgylchiadau y mae'r Llywodraeth yn eu 

hamlinellu yn 2.11.5 ac sydd felly'n cael eu 

nodi yn y CCA drafft, byddai'r Cyngor , fel 

ymgynghorai statudol, yn cael cyfle i roi 

sylwadau yn ei Adroddiad ar yr Effaith Leol, 

neu yn achos datblygiad cysylltiedig gall 

benderfynu ar dderbynioldeb y cynnig.  

Felly drafftiwyd EA17 i ddarparu canllawiau 

i hyrwyddwr y prosiect ynglŷn â'r 

wybodaeth y bydd angen iddo ei darparu 

os bydd yn ceisio cyfiawnhau unrhyw 

gynnig. 

Yn EA17, cynnwys cyfeiriad 

at effeithiau radiolegol posibl 

a'r angen i'w hasesu. 

 14. Newid yn yr 

Hinsawdd 

Mae'r Ynys yn lle delfrydol i ddatblygu ynni 

adnewyddadwy yn hytrach na chanolbwyntio 

cymaint ar orsaf bŵer. Petai dim ond ychydig o'r 

arian a'r ymdrech sy'n cael ei wastraffu ar orsaf 

bŵer yn cael ei roi tuag at ynni adnewyddadwy, 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod manteision cynhenid yr Ynys o 

ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy.  Dyma 

pam y datblygodd y Cyngor Raglen Ynys 

Ynni sy'n amcanu at harneisio'r gymysgedd 

Dim newid. 
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byddai hynny'n fuddiol iawn i'r amgylchedd. gyfoethog o ffrydiau ynni, yn cynnwys 

niwclear, gwynt, llanwol, biomas a solar, 

ynghyd â phrosiectau gwasanaethu 

cysylltiedig y mae'r Cyngor yn ystyried eu 

bod yn darparu potensial mawr ar gyfer 

gwireddu enillion economaidd, 

cymdeithasol ac amgylcheddol ar gyfer 

Ynys Môn a rhanbarth ehangach Gogledd 

Cymru.  Gan gyfeirio at CCA GNN Wylfa, 

mae EA18 yn ei gwneud yn ofynnol i 

gynigion ymgorffori ynni adnewyddadwy ar 

y safle pan fo hynny'n ddichonadwy.  

 15. Yr Amgylchedd 

Naturiol 

Ddim yn cytuno. Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 17. Hwyluso Datblygu Ymarferiad cysylltiadau cyhoeddus er mwyn 

hwyluso un canlyniad. Dim ond cyfle i'r cyhoedd 

ddylanwadu ar fanylion cymharol ddibwys. Yn y 

cyfamser, mae trefnwyr yr ymgynghoriad yn 

gweithio tuag at wireddu canlyniad penodol, sef, 

caniatáu datblygiad. 

Anghytuno.  Mae'n ofynnol i'r Cyngor Sir 

ymgynghori ynglŷn â CCA GNN Wylfa.  

Ystyrir y sylwadau a dderbynnir a bydd y 

ddogfen yn cael ei diwygio yn ôl yr hyn sy'n 

briodol. 

Dim newid. 

A042 Pwrpas y CCA Cytuno. Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 3. Gweledigaeth Rwy'n bryderus iawn ynglŷn â goblygiadau storio 

gwastraff. Nodwyd cyfnod o 75 mlynedd, ond 

rwy'n deall mai'r cyfnod cywir ar gyfer storio 

gwastraff poeth ar y safle yw 160 o flynyddoedd. 

Mae angen bod yn eglur ynglŷn â hyn. Ac ni 

cheir eglurhad ynglŷn â sut y bydd yn cael ei 

storio h.y. fel y gwneir yn Ffrainc mewn casgenni 

concrit mewn adeiladau concrit sydd yr un maint 

â dau gae pêl-droed? Storio gwastraff yn y tymor 

hir - 2,000 o flynyddoedd - o dan y ddaear yn yr 

ardal leol? Yn seiliedig ar bobl leol yn elwa ar y 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod y pryder a fynegir gan 

gymunedau lleol mewn perthynas â 

gwastraff niwclear.  Fodd bynnag, nid yw 

storio tymor hir yn fater sydd yn rhan o 

gylch gwaith CCA GNN Wylfa. Mae'n fater i 

Lywodraeth y DU a'r Rheoleiddiwr Niwclear 

(ac eithrio'r amgylchiadau penodol y cyfeirir 

atynt yn NPS EN-6 a EA17 y CCA drafft.  

O ystyried y sylwadau a dderbyniwyd 

ynglŷn â gwastraff a storio gwastraff, bydd 

Yn EA17, cynnwys cyfeiriad 

at effeithiau radiolegol posibl 

a'r angen i'w hasesu. 
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swyddi fydd yn cael eu creu o ganlyniad i'r orsaf 

bŵer? Beth am agosrwydd cronfa ddŵr Llyn 

Alaw? Gyda chynnydd sylweddol mewn glawiad 

blynyddol, sut y gall hi fyth fod yn bosibl cael 

adroddiad diogelwch ar lefelau "diferiad dŵr", 

neu adroddiad ar lefelau dŵr disgwyliedig? Nid 

cheir ychwaith fanylion am berchnogaeth ar 

wastraff. Ai gwastraff o'r Wylfa  Newydd yn unig 

fydd yn cael ei storio yno, neu a fydd gwastraff o 

ardaloedd eraill yn cael ei gario yno? Pwy fydd 

yn talu am y gost ariannol o storio'r gwastraff? 

Pwy fydd yn gyfrifol am ei gadw'n ddiogel o 

ystyried y cyfnod o 160 o flynyddoedd yn y tymor 

byr a 2,000 o flynyddoedd yn y tymor hir? Sut 

ellir gwarantu cyfrifoldeb dros gyfnodau mor hir? 

Os bydd damwain yn digwydd, pwy fydd yn 

gyfrifol? Pwy sy'n gyfrifol am weithredu'r cynllun i 

ymgilio'n ddiogel? Pwy fydd yn digolledu'r 

boblogaeth ac yn talu i ddelio â'r effeithiau 

gwenwynig?  

Mae'n amhriodol edrych ar y buddion tymor byr 

pan nad yw'r goblygiadau tymor hir wedi cael eu 

datrys.  

y Cyngor Sir yn ysgrifennu at Horizon ac yn 

gofyn iddynt ymdrin yn fanwl â'r materion 

hyn, a amlinellir yng nghwmpas y CCA, yn 

yr ymgynghoriad PAC1 sydd i ddod. 

 

 

 4. Amcanion Mae 6,000 o swyddi yn rhai tymor byr a dros dro 

ac ni fydd hyn yn datrys sefyllfa economaidd yr 

Ynys. Bydd yr Ynys yn dioddef effeithiau 

"ffyniant a methiant" yn union fel y digwyddodd 

pan adeiladwyd yr hen orsaf bŵer. Ni lwyddodd 

yr hen orsaf bŵer i gadw'r bobl ifanc ar yr Ynys. 

Dylai'r CCA roi mwy o ystyriaeth i economi'r 

Ynys yn dilyn y cyfnod adeiladu. Sut effaith fydd 

presenoldeb Wylfa Newydd a'r storfa gwastraff 

niwclear yn ei achosi pan fydd busnesau 

twristiaeth a busnesau bwyd yn ceisio denu 

Nodwyd y sylwad.  Un o'r amcanion sydd 

ymhlyg wrth gynhyrchu CCA GNN Wylfa 

yw sicrhau y gwneir y mwyaf o'r buddion 

economaidd o ganlyniad i brosiect yr GNN.  

Dyma un o'r pethau ysgogodd y Cyngor Sir 

i sefydlu Rhaglen Ynys Ynni a'r llwyddiant 

dilynol wrth ennill statws Ardal Fenter. 

Mae'r CCA drafft yn EA2 yn amcanu at 

sicrhau bod cymunedau lleol yn derbyn yr 

addysg a'r sgiliau priodol ar gyfer manteisio 

Dim newid. 
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ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 
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buddsoddiad ar yr Ynys? ar y cyfleoedd cyflogaeth a gynigir gan 

brosiect yr GNN, yn ystod y gwaith 

adeiladu a'r gweithredu.  Hefyd, dylai 

uwchraddio sgiliau gefnogi llwybrau i'r 

sector ynni adnewyddadwy sy'n ail elfen 

bwysig yn Rhaglen Ynys Ynni. 

 5 -10 Yn anghytuno â'r cwestiwn a ofynnir, yn cyfeirio 

at gwestiynau blaenorol. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 11. Trafnidiaeth Yn dweud bod yr A55 eisoes wedi anharddu 

Ynys Môn ac nad oes angen ffordd fawr arall 

fydd yn anharddu arfordir y dwyrain. Mae'r Ynys 

yn rhy fach i allu ymdopi â gorsaf bŵer mor fawr 

a thraffyrdd enfawr. Byddai effeithiau'r rhain ar yr 

economi dwristiaeth yn niweidiol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa (gweler EA14) yn nodi safbwynt y 

Cyngor Sir mewn perthynas â thrafnidiaeth, 

sef y dylai hyrwyddwr y prosiect 

flaenoriaethu rheilffyrdd a dŵr yn hytrach 

na ffyrdd.  Pan fo angen gwelliannau i'r 

system ffyrdd, dylai'r rhain fod yn gymesur 

a bydd y Cyngor yn ystyried y posibilrwydd 

y bydd yna effeithiau ar yr amgylchedd ( yn 

cynnwys y tirlun) wrth ystyried eu 

cynaliadwyedd.  

Dim newid. 

 12 -18 Yn anghytuno â chwestiynau 12-18. Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 19 Canllawiau ynglŷn 

â'r Ardal 

Mae'r ymgynghoriad ar y CCA yn awgrymu bod 

Ynys Môn ar ei gliniau ac nad oes dewis ganddi 

ond derbyn y diwydiant niwclear. Mae hwn yn 

gynsail anghywir. Nid storfa gwastraff niwclear 

gwenwynig yw'r dyfodol i'r Ynys. Ni fyddai 

unrhyw Sir arall yn y wlad yn croesawu dyfodol 

o'r fath, ond mae'r prinder manylion ynglŷn â'r 

gwastraff yn creu ansicrwydd ynglŷn â chyfeiriad 

y Cyngor hwn. 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw'r Cyngor Sir yn 

cydnabod cyflwr yr economi fel y'i cyflwynir 

gan yr ymatebydd.  Fodd bynnag, mae'r 

Cyngor yn cydnabod y gall yr GNN greu 

buddion economaidd cadarnhaol fel rhan 

o'r Rhaglen Ynys Ynni ehangach os caiff 

hynny ei gynllunio'n briodol.  Mae'r Cyngor 

yn ymwybodol o'r materion ynglŷn â 

gwastraff niwclear, fodd bynnag cyfrifoldeb 

y rheoleiddiwr niwclear yw'r gyfundrefn 

reoleiddio ar gyfer trwyddedu a gweithredu 

cyfleusterau storio gwastraff.    

Yn EA17, cynnwys cyfeiriad 

at effeithiau radiolegol posibl 

a'r angen i'w hasesu. 
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O ystyried y sylwadau a dderbyniwyd 

ynglŷn â gwastraff a storio gwastraff, bydd 

y Cyngor Sir yn ysgrifennu at Horizon ac yn 

gofyn iddynt ymdrin yn fanwl â'r materion 

hyn, a amlinellir yng nghwmpas y CCA, yn 

yr ymgynghoriad PAC1 sydd i ddod. 

 

A043 Y Cam Adeiladu Bydd 6,000 o weithwyr, a nifer sylweddol 

ohonynt yn dod o du allan i Ogledd Cymru, yn 

effeithio'n sylweddol negyddol ar yr iaith 

Gymraeg.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod y posibilrwydd y bydd yna 

effeithiau negyddol ar yr Iaith Gymraeg ac 

mae EA13 drafft CCA GNN Wylfa yn nodi 

gofyniad i hyrwyddwr y prosiect ddarparu 

asesiad effaith ar yr iaith ar gyfer cynigion 

o faint priodol.  Hefyd, os canfyddir 

effeithiau negyddol, bydd y Cyngor yn 

gofyn i hyrwyddwr y prosiect ddarparu 

camau lliniaru.  

Dim newid. 

 Y safle Mae safle Wylfa B yn ddeg gwaith mwy na safle 

presennol Wylfa. Byddai prosiect mor anferth yn 

effeithio'n niweidiol ar ddiwydiant twristiaeth 

Ynys Môn, yn arbennig ar hyd arfordir y gogledd. 

Yn cwestiynu pwy fyddai'n dod ar wyliau i ardal 

sy'n cynnal un o'r prosiectau adeiladu mwyaf yn 

Ewrop.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod y posibilrwydd y bydd yna 

effeithiau negyddol ar y diwydiant 

twristiaeth o ganlyniad i brosiect yr GNN, 

ac mae'n nodi nifer o EAion sy'n ymdrin yn 

uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r 

mater hwn yn nrafft CCA GNN Wylfa.  Mae 

Adran 4.2 a EA5 y CCA drafft, er enghraifft, 

yn ymdrin â'r posibilrwydd y bydd yna 

effeithiau uniongyrchol ar y diwydiant 

twristiaeth ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i 

hyrwyddwr y prosiect sicrhau na fydd 

gweithgareddau'n effeithio'n niweidiol ar y 

sector.  Ble canfyddir y posibilrwydd y bydd 

yna effeithiau negyddol, bydd y Cyngor yn 

gofyn i hyrwyddwr y prosiect sefydlu 

Dim newid. 
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camau lliniaru a/neu ddigolledu.  

 Trefniadau mewn 

argyfwng 

Yn gofyn sut fyddai'r Cyngor a'r datblygwr yn 

delio ag argyfwng difrifol a gollyngiad ymbelydrol 

o Wylfa B a sut y byddid yn ymgilio oddi ar yr 

Ynys.  

Nodwyd y sylwad.  Yn y DU y SRhN sy'n 

penderfynu ar yr ardal gynllunio argyfwng 

oddi ar y safle ar gyfer gorsafoedd niwclear 

ble ceir posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol 

oddi ar y safle fyddai efallai'n golygu bod 

angen cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. 

Mae hyn yn cael ei weithredu o dan 

Reoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am 

Argyfwng a Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG)  

Ym mis Ionawr 2014 cyhoeddodd SRhN 

egwyddorion diwygiedig ar gyfer 

penderfynu ar ardaloedd cynllunio 

argyfwng oddi ar y safle RhYPAGG o 

gwmpas safleoedd â thrwydded niwclear 

yn y DU. Mae hyn yn golygu bod SRhN yn 

ystyried ffactorau ymarferol a strategol lleol 

sy'n gysylltiedig â gweithredu'r cynllun wrth 

benderfynu ar yr ardal. Mae mwy o 

wybodaeth am y broses a ddefnyddir gan y 

SRhN ar gael drwy fynd i 

http://www.onr.org.uk/depz-onr-

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 
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principles.htm.   

Ar ôl i'r SRhN hysbysu ynglŷn â'r ardal 

sydd angen cynllun argyfwng ar ei chyfer, 

mae'r Cyngor Sir yn ymgynghori â'r holl 

asiantaethau sydd â chyfraniad i'w wneud 

wrth ei weithredu.  

Yn dilyn ymgynghori â'r asiantaethau 

perthnasol a'r gweithredwyr, mae'n rhaid i'r 

Cyngor Sir gynhyrchu ei gynllun argyfwng 

oddi ar y safle o fewn 6 mis. Bydd y cynllun 

yn ystyried ystod o wrth-gamau sy'n 

gymesur â'r risgiau a nodwyd, yn cynnwys 

llochesu neu ymgilio. Bydd y cynllun yn 

cael ei brofi mewn ymarferiad argyfwng 

sy'n cynnwys yr Awdurdod lleol, yr heddlu, 

y rheoleiddiwr, y swyddfa dywydd, cyrff 

iechyd cyhoeddus ac asiantaethau eraill 

fyddai'n rhan  o unrhyw ddigwyddiad. 

Byddai'r penderfyniad i ymgilio neu i 

lochesu yn cael ei wneud  yn seiliedig ar y 

ffactorau penodol a wynebir ar y diwrnod.  

Bydd Cynllun Argyfwng yr Awdurdod Lleol 

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 fo'r 

gweithredwr yn gwneud newid sylweddol i 

weithgaredd ar y safle. Mae hyn yn golygu 

y bydd unrhyw newidiadau sy'n gysylltiedig 

â gorsafoedd niwclear newydd yn cael eu 

hystyried o dan RhYPAGG. 

 Gwastraff Yn ystyried bod Papur Pwnc 9: Gwastraff yn 

ddiffygiol o ystyried y prinder cyfeiriadau 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod y pryder a fynegir gan 

Yn EA17, cynnwys cyfeiriad 

at effeithiau radiolegol posibl 
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arwyddocaol i wastraff niwclear, ac yn nodi nad 

oes gan Lywodraeth y DU storfa danddaearol i 

gadw gwastraff gwenwynig a grëwyd dros y 60 

mlynedd diwethaf heb sôn am un cwbl ar wahân 

ar gyfer gwastraff peryglus iawn o orsafoedd 

pŵer newydd megis Hinkley C a Wylfa B.  

gymunedau lleol mewn perthynas â 

gwastraff niwclear.  Fodd bynnag, nid yw 

storio tymor hir yn fater sydd yn rhan o 

gylch gwaith CCA GNN Wylfa. Mae'n fater i 

Lywodraeth y DU a'r Rheoleiddiwr Niwclear 

(ac eithrio'r amgylchiadau penodol y cyfeirir 

atynt yn NPS EN-6 a EA17 y CCA drafft.)  

a'r angen i'w hasesu. 

A044 Cyffredinol Yn gwrthwynebu adeiladu Wylfa B ac yn ystyried 

y byddai'n well buddsoddi'r arian mewn ynni 

adnewyddadwy, ac ynni llanwol yn benodol.   

Nodwyd y sylwad.  Nid pwrpas CCA GNN 

Wylfa yw penderfynu ar egwyddor 

datblygiad niwclear yn Wylfa. Mae'n 

benderfyniad a wnaethpwyd gan 

Lywodraeth y DU.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod y cyfraniad pwysig sydd gan ynni 

adnewyddadwy i'w wneud i ddatblygiad 

economaidd yr Ynys, ac at y diben hwn 

mae Rhaglen Ynys Ynni yn bwriadu 

hyrwyddo diwydiannau megis ynni gwynt ar 

y môr, llanwol, biomas a solar.  

Dim newid. 

  Mae'r datblygiad yn cynhyrchu gwastraff 

gwenwynig, bydd effeithiau'r gwaith adeiladu ar 

yr Iaith Gymraeg yn niweidiol ac mae'r 

dystiolaeth ynglŷn â Wylfa A yn awgrymu nad 

yw'r math yma o brosiectau yn fuddiol i economi 

Cymru.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw gwastraff  

niwclear yn rhan o gylch gwaith CCA GNN 

Wylfa. Mae'n fater i bolisi cenedlaethol.   

Mae'r Cyngor Sir yn derbyn y bydd yna 

efallai effeithiau ar yr Iaith Gymraeg a'r 

economi ac felly mae wedi paratoi ystod o 

Egwyddorion Arweiniol yn y CCA drafft er 

mwyn rhoi arweiniad i hyrwyddwr y prosiect 

ynglŷn â'r wybodaeth fydd y Cyngor yn 

disgwyl ei derbyn a'r gofynion i liniaru pan 

nodir unrhyw effeithiau negyddol.  

Dim newid. 

  Dylid cyfeirio arian cyhoeddus oddi wrth holltiad 

niwclear a thuag at ymdoddi niwclear.  

Nodwyd y sylwad.  Nid yw cymhorthdal 

cyhoeddus yn fater sy'n rhan o gylch 

gwaith CCA GNN Wylfa. 

Dim newid. 
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A045 Cyffredinol Er bod gan Gyngor Sir Ynys Môn rôl o ran 

dylanwadu ar y penderfyniad (a'i wrthod), gellir 

gweld yn 1.2.4 bod y CCA a phob un o'r papurau 

pwnc yn cefnogi'r prosiect ac yn osgoi ymateb i 

unrhyw ddadl yn erbyn y prosiect hyd yn oed 

pan y'u nodir yn y ddogfen. 

Nodwyd y sylwad.  Nid pwrpas CCA GNN 

Wylfa yw penderfynu ar egwyddor 

datblygiad niwclear yn Wylfa. Mae'n 

benderfyniad a wnaethpwyd gan 

Lywodraeth y DU. 

Mae'r GNN yn un o ystod o dechnolegau 

ynni sy'n rhan o Raglen Ynys Ynni.  Mae'r 

Cyngor Sir yn credu y gallai hyn gyfrannu 

bron i £25 biliwn i economïau Ynys Môn a 

Gogledd Cymru yn ystod y 15 mlynedd 

nesaf. Ystyrir bod hyn yn cynrychioli cyfle 

unwaith mewn cenhedlaeth i roi hwb 

sylweddol i'r economi. 

Dim newid. 

 Gwastraff Mae problem gwastraff niwclear yn cael ei 

guddio o fewn y gwasanaeth sy'n delio â 

gwastraff domestig, adeiladu, masnachol a 

diwydiannol. Mae'n gwbl gamarweiniol defnyddio 

"Mae polisi presennol wedi ei sefydlu i reoli 

gwaredu gwastraff niwclear" fel un o'r Cryfderau. 

Efallai bod yna "bolisi" ond nid oes yna 

gyfleuster yn bodoli ar gyfer gwaredu gwastraff 

niwclear er, pan sefydlwyd Wylfa A, arweiniwyd 

pobl i gredu y byddai yna gyfleuster digonol ar 

gael i drin a storio gwastraff ymbelydrol. 

Nodwyd y sylwad.  Mater i Lywodraeth y 

DU yw polisi gwastraff niwclear a storio, ac 

nid yw'n rhan o gylch gwaith CCA GNN 

Wylfa. 

O ystyried y sylwadau a dderbyniwyd 

ynglŷn â gwastraff a storio gwastraff, bydd 

y Cyngor Sir yn ysgrifennu at Horizon ac yn 

gofyn iddynt ymdrin yn fanwl â'r materion 

hyn, a amlinellir yng nghwmpas y CCA, yn 

yr ymgynghoriad PAC1 sydd i ddod. 

Yn EA17, cynnwys cyfeiriad 

at effeithiau radiolegol posibl 

a'r angen i'w hasesu. 

  Mae'r CCA a'r papurau pwnc yn defnyddio iaith 

gamarweiniol. Er enghraifft, pan geir problem 

sy'n amhosibl ei datrys, mae'r Cyngor Sir am 

'liniaru effeithiau negyddol’ pryd y dylai'n 

ddiamheuol warchod buddion cymunedol drwy 

eu hatal. 

Anghytuno.  Ysgrifennwyd amcanion CCA 

GNN Wylfa mewn modd sy'n datgan bod y 

Cyngor Sir yn ei gwneud yn ofynnol i 

hyrwyddwr y prosiect 'sicrhau' yr ymdrinnir 

â materion penodol.  Er hyn, mae'r EAion 

yn cydnabod y gall y datblygiad arwain at 

effeithiau niweidiol mewn rhai achosion.  

Yn yr achosion hyn, mae'r Cyngor Sir yn 

gofyn i'r datblygwr nodi ac ymrwymo i 

Dim newid. 
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liniaru a/neu ddigolledu.   

  Mae'r CCA yn nodi bod yr GNN yn "darparu 

cyfle unwaith mewn oes i drawsnewid economi a 

chymunedau'r Ynys". Dywedwyd yr un peth pan 

sefydlwyd Wylfa A. Os felly, sut bod gan Ynys 

Môn y gwerth ychwanegol gros isaf ym 

Mhrydain? Hefyd, mae yna ddigon o dystiolaeth 

sy'n dangos bod y mewnlifiad sylweddol yn 

ystod y cyfnod adeiladu wedi niweidio'r Iaith 

Gymraeg.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r GNN yn rhan o 

fenter ehangach gan y Cyngor Sir, Rhaglen 

Ynys Ynni.  Drwy weithredu'n rhagweithiol, 

mae'r Cyngor yn credu y gall sicrhau 

buddion economaidd sylweddol o 

ganlyniad i'r prosiectau a gynllunnir ar hyn 

o bryd ar gyfer yr Ynys.  Mae drafft CCA 

GNN Wylfa yn nodi canllawiau polisi'r 

Cyngor ac mae'n offeryn allweddol ar gyfer 

sicrhau bod y buddion yma'n cael eu 

gwireddu. 

Dim newid. 

A046 Cyffredinol Nid yw'r Cyngor yn cymryd o ddifrif ei ymateb i 

drigolion. Gofynnir sut y bydd yn ymateb i 

argyfyngau, yn cynnwys ymosodiadau terfysgol. 

Nodwyd y sylwad.  Yn y DU y SRhN sy'n 

penderfynu ar yr ardal gynllunio argyfwng 

oddi ar y safle ar gyfer gorsafoedd niwclear 

ble ceir posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol 

oddi ar y safle fyddai efallai'n golygu bod 

angen cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. 

Mae hyn yn cael ei weithredu o dan 

Reoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am 

Argyfwng a Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG)  

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 

  Nid yw'n ystyried yn iawn yr effeithiau ar yr Iaith 

Gymraeg, twristiaeth, iechyd, tai a'r amgylchedd. 

Y mater mwyaf difrifol yw gwastraff niwclear.  Er 

yn derbyn yr angen am ddatblygiad economaidd, 

yr awgrym yw y gellid cyflawni hyn yn well drwy 

ganolbwyntio ar ynni adnewyddadwy. 

Nodwyd y sylwad.  Mae CCA GNN Wylfa 

yn cynnwys amcanion a EAion sy'n ymdrin 

â'r materion y cyfeiriwyd atynt.  

Llywodraeth y DU a'r rheoleiddiwr niwclear 

sy'n bennaf gyfrifol am wastraff niwclear, 

ac felly nid yw'n rhan o gylch gwaith y 

CCA.  Fodd bynnag, o ystyried y sylwadau 

a dderbyniwyd ynglŷn â gwastraff a storio 

gwastraff, bydd y Cyngor Sir yn ysgrifennu 

at Horizon ac yn gofyn iddynt ymdrin yn 

fanwl â'r materion hyn, a amlinellir yng 

Dim newid. 
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nghwmpas y CCA, yn yr ymgynghoriad 

PAC1 sydd i ddod. 

A047 5 Canllawiau ar gyfer 

yr Holl Brosiect 

Mae yna brinder dealltwriaeth o anghenion 

cymunedol ieithyddol yr Iaith Gymraeg yn yr 

adroddiad hwn, fel ym mhob adroddiad 

blaenorol, a bydd hyn nawr yn cael ei egluro. 

Mae 3.2 yn darparu amlinelliad cyffredinol, ond 

camarweiniol iawn o sefyllfa'r iaith Gymraeg ar 

Ynys Môn yn 2011, o ganlyniad i ddefnyddio 

Wardiau Etholaethol ac nid Cymunedol. Dylai'r 

map fod wedi cael ei seilio ar y Cymunedau a'r 

Wardiau sydd ynddynt er mwyn cael y darlun 

mwyaf cywir posibl. Fodd bynnag, o leiaf mae'n 

rhoi syniad bras o sefyllfa'r Iaith Gymraeg ar 

Ynys Môn fel iaith gymunedol, er bod ardaloedd 

megis Bodedern, oherwydd ei bod yn cael ei 

chynnwys yn yr un ardal â safle'r Awyrlu a'r 

cyffiniau, yn is nag y dylai fod. Felly, dylid rhoi 

ystyriaeth arbennig i'r tair haen uchaf, 71.2-80.0, 

62.0-71.1 a 52.5-61.0 fel Canolfannau'r Iaith 

Gymraeg ar Ynys Môn, ynghyd ag ardaloedd 

megis cymunedau Bodedern. 

Dylid datblygu polisïau iaith Cymunedol 

Ranbarthol ar Ynys Môn fel sail i bob datblygiad 

ym mhob maes. Oni bai fod hyn yn cael ei 

wneud, bydd y difrod yn parhau, oherwydd diffyg 

dealltwriaeth ynglŷn â'r cymunedau Cymraeg 

sydd ar ôl ar Ynys Môn. 

Er mwyn atal diflaniad yr Iaith Gymraeg fel iaith 

gymunedol hyfyw, mae'n rhaid trawsnewid polisi 

cynllunio a datblygu mewn perthynas â rhannau 

mwyaf Cymraeg Ynys Môn - Môn Cymraeg. Prif 

ganolfan gymunedol Môn Cymraeg yw 

Nodwyd y sylwad.  Mae'n rhaid alinio CCA 

GNN Wylfa â pholisi cynllunio cenedlaethol 

a lleol presennol, ac oherwydd hynny, ni 

ystyrir ei bod yn briodol iddo ddatblygu 

polisïau iaith cymunedol ranbarthol na 

darparu ymateb polisi i'r materion strategol 

a nodir yn yr ymateb hwn (e.e. mewn 

perthynas â maint twf ym maes tai), ac 

mae llawer o'r rhain yn faterion ehangach 

nad ydynt yn perthyn i gynllunio.  Fodd 

bynnag, un o amcanion allweddol CCA 

GNN Wylfa yw gwarchod a hyrwyddo'r Iaith 

Gymraeg a diwylliant (gweler EA13 yn 

arbennig).     

Dim newid. 
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Llangefni, ond mae ymchwil yr ymatebydd yn 

dangos bod newid ieithyddol cynyddol wedi 

digwydd yn y dref ers c. 1997 oherwydd cynnydd 

yr adeg honno yn y ganran o siaradwyr di-

gymraeg a symudodd i'r dref. Mae'r ymatebydd 

yn nodi bod hyn yn ganlyniad polisïau 'dall' a 

ddenodd 'weithwyr allweddol' i'r dref i haenau 

uchaf busnesau a gwasanaethau heb unrhyw 

bolisi iaith yn y gweithle, fel yr hyn a geir yn 

Quebec a Fflandrys. Mae yna nifer o 

ganolfannau Môn Cymraeg posibl cyfagos. 

Bodedern - canolfan fyddai wedi gallu cael ei 

datblygu i fod yn drefgordd Môn Cymraeg eilaidd 

erbyn heddiw, a fyddai wedi Gwarchod 

Cymreictod Bro Alaw a chymunedau 

Caergeiliog, Bryngwran a Gwalchmai. 

Mewn perthynas â 4.1, gellid datblygu Polisi 

Cynllunio ar gyfer y dyfodol: dim adeiladu tai yn 

yr ardaloedd hyn oni bai fod yno angen yn lleol a 

hynny ar sail atal newid ieithyddol. Polisi 

Addysg: Sefydlu Ysgolion Cymunedol Cyfrwng 

Cymraeg ar gyfer yr holl ystod oedran yn y 

canolfannau hyn. Polisi Iechyd Cymunedol: 

Adleoli, i’r mannau y mae angen gwasanaethau 

meddygol. Datblygu Polisi Datblygu Cymunedol 

tymor hir yn y cymunedau hyn. Sicrhau 

deddfwriaeth gan Senedd Cymru fydd yn gosod 

yr Iaith Gymraeg fel iaith sy'n gynyddol bwysig 

mewn swyddi sy'n ymwneud â gweithio â'r 

cyhoedd. Symud tuag at arwyddion cyhoeddus 

Cymraeg yng nghymunedau Môn Cymraeg 

(gyda'r symbolau sy'n ofynnol ar gyfer siaradwyr 

di-gymraeg) yn ystod y degawd nesaf. 

Dyma fydd effaith tymor hir Canolfan Menai, hyd 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

at Langefni ac ar draws i Frynsiencyn a 

Niwbwrch ac Aberffraw o ganlyniad i ddatblygiad 

economaidd allai fod yn niweidiol i'r Iaith 

Gymraeg yn yr ardaloedd ble mae ganddi'r 

gobaith gorau o oroesi. 

 7. Twristiaeth Mae'n rhaid gwarchod rhag torcyfraith eto fel y 

digwyddodd ym Mhenrhos. 

Nid yw'r sylwad yn ddilys. Ni thorrwyd 

unrhyw gyfraith ac mae'r Cyngor Sir yn 

hyderus bod y penderfyniad a wnaethpwyd 

mewn perthynas â Thir a Llynnoedd yn 

gyfreithiol gadarn. 

Dim newid. 

 11. Trafnidiaeth Yr hyn a argymhellir fel ateb cost-effeithiol ar 

gyfer Ynys Môn ac Arfon yw sefydlu'r hyn a elwir 

yn Statsbahnen (Tram-drenau), o Fangor i 

Langefni ac i Fethesda a Chaernarfon i 

ddechrau, ac yna maes o law i Lanberis a 

Phenygroes ac i Gaergybi ac Amlwch. Gyda 

chyfleuster parcio a theithio yng nghyffiniau 

Bangor e.e. Llanfairpwllgwyngyll, Llangefni a'r 

Felinheli. 

Yn achos Pont Britannia, argymhellir newid 

cyfeiriad tair ffordd yn unol â llif y traffig. Hefyd, 

dylid ystyried o ddifrif (ar lefel Ewropeaidd) 

datblygu trefniant cludo nwyddau trawsgyfandirol 

ar reilffordd o Gaergybi i borthladdoedd yn 

nwyrain Lloegr e.e. Hull, Harwich a Dover.  

Nodwyd y sylwad. Mae drafft CCA GNN 

Wylfa (yn EA14) yn nodi blaenoriaethau'r 

Cyngor Sir mewn perthynas â thrafnidiaeth, 

sef y dylai hyrwyddwr y prosiect ffafrio 

rheilffyrdd a dŵr yn hytrach na ffyrdd.  

Mae'r CCA drafft ym mharagraff 4.6.6 

hefyd yn cydnabod bod Pont Menai a 

Phont Britannia yn gweithredu'n agos at eu 

capasiti llawn ar adegau brig a bod y traffig 

ar ei drymaf yn ystod yr haf.  Mae'r GO yn 

ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr y 

prosiect archwilio cyfleoedd i gyflwyno 

gwelliannau seilwaith wedi ei gydlynu, gan 

ystyried buddsoddiadau strategol eraill.  

Dim newid. 

 18. Gweithredu a 

Monitro 

Yn cwestiynu'r strategaeth petai gollyngiad 

ymbelydrol difrifol yn digwydd neu ddigwyddiad 

fyddai'n ansefydlogi adweithyddion presennol 

neu unrhyw rai yn y dyfodol. Yn holi am y polisi 

ymgilio ar gyfer y ddwy Ynys. 

Nodwyd y sylwad.  Yn y DU y SRhN sy'n 

penderfynu ar yr ardal gynllunio argyfwng 

oddi ar y safle ar gyfer gorsafoedd niwclear 

ble ceir posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol 

oddi ar y safle fyddai efallai'n golygu bod 

angen cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. 

Mae hyn yn cael ei weithredu o dan 

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 
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Reoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am 

Argyfwng a Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG)  

Darperir ateb llawnach i gwestiynau tebyg 

a ofynnwyd uchod. 

A048 2. Pwrpas y CCA Yn deall y pwrpas ond yn cwestiynu priodoldeb 

datblygu pŵer niwclear ar yr Ynys, o ystyried y 

posibilrwydd y bydd effeithiau tymor hir yn deillio 

o newid yn yr hinsawdd a newid daearegol.   

Nodwyd y sylwad.  Nid yw egwyddor pŵer 

niwclear yn Wylfa yn rhan o gylch gwaith 

CCA GNN Wylfa. Mae'n fater i bolisi 

Lywodraeth y DU a'r un mwyaf perthnasol 

yw NPS EN-6.  Mae Cyfrol 2 Atodiad C 

NPS EN-6 yn nodi rhestr o'r safleoedd a 

ystyrir yn briodol gan Lywodraeth y DU, 

sydd wedi ystyried materion megis newid 

yn yr hinsawdd.   

Dim newid. 

 

 

 

  Hefyd, mae'n cwestiynu doethineb cynnal 

ymgynghoriad ar Wylfa cyn cwblhau materion 

cynllunio ar y cyd rhwng Gwynedd ac Ynys Môn, 

ac yn wir cyn penderfynu'n derfynol ar aildrefnu 

arfaethedig Llywodraeth Leol yng Nghymru. 

Anghytuno.  Nid yw CCA GNN Wylfa yn 

ategol i'r CGDLl, er ei fod wedi caei ei 

ddrafftio mewn perthynas â drafft y 

Strategaeth CGDLl a Ffefrir.  Mae'r angen i 

sefydlu'r CCA yn gynnar yn natblygiad 

prosiect yr GNN yn hanfodol er mwyn 

sicrhau y gwneir y mwyaf o'r buddion 

cadarnhaol a bod yr effeithiau negyddol yn 

cael eu lleihau.  Felly, ni fyddai'n briodol 

disgwyl am fabwysiadu'r CGDLl nac 

unrhyw aildrefnu llywodraeth leol posibl. 

Dim newid. 

 

 3. Gweledigaeth Yn cydnabod potensial anferth yr Ynys Ynni, ond 

yn gofyn i'r Cyngor 'feddwl y tu allan i'r bocs' a 

chanolbwyntio ar dechnolegau morol a nwy a 

biomas o bosibl yn Rhosgoch. 

Nodwyd y sylwad.  Mae Ynys Ynni yn 

rhaglen ag iddi ystod eang sy'n cynnwys 

technolegau biomas a morol yn ogystal â 

niwclear. 

Dim newid. 

 4. Amcanion Yn argymell cyfeirio at ddefnyddio tram-drenau a 

ffyrdd o liniaru tagfeydd ar Bont Britannia yn 

cynnwys ail lefel.  Dim cyfeiriad at oes gwastraff 

Nodwyd y sylwad.  Ni ystyrir ei bod yn 

briodol i CCA GNN Wylfa gyfeirio at 

gynigion penodol ynglŷn â thrafnidiaeth, y 

Dim newid. 
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niwclear o dan yr amcan perthnasol.  gellir neu na ellir eu hariannu/cyflawni gan 

hyrwyddwr y prosiect.  Fodd bynnag, mae'r 

CCA drafft (yn EA14) yn blaenoriaethu 

rheilffyrdd a dŵr yn hytrach na ffyrdd ac yn 

amcanu at sicrhau y bydd unrhyw 

fuddsoddiad a wneir gan hyrwyddwr y 

prosiect yn ystyried mentrau strategol 

ehangach mewn perthynas â thrafnidiaeth. 

 Datblygiad 

Economaidd 

Yn cyfeirio at Wylfa A a phrinder unrhyw fudd 

economaidd a ddeilliodd o hynny.  Yn cyfeirio at 

broblemau mewnfudo yn ystod cyfnod ei 

adeiladu. Ychydig o ymdrech a wneir i egluro 

faint o'r gweithlu 'mewn gwirionedd' fydd yn cael 

eu cyflogi o Ynys Môn yn ystod y gwaith 

adeiladu neu pa raddau sgiliau y byddai disgwyl 

iddynt eu cyflawni.  Yn annog mabwysiadu 

technolegau ynni morol.  

Nodwyd y sylwad.  Yn EA1 a EA2 mae 

drafft CCA GNN Wylfa yn nodi ein 

canllawiau polisi a ddyluniwyd i leihau 

unrhyw effeithiau economaidd negyddol ac 

i wneud y mwyaf o'r buddion.  Yn EA2 

mae'n benodol yn nodi gofynion y Cyngor i 

hyrwyddwr y prosiect gefnogi datblygiad 

addysg a sgiliau er mwyn galluogi 

cymunedau lleol i fanteisio ar y buddion 

economaidd posibl fydd efallai ar gael yn 

ystod cyfnod adeiladu a gweithredu'r GNN. 

Dim newid. 

 Poblogaeth Yn cwestiynu’r gweithdrefnau petai damwain 

niwclear yn digwydd.   Hefyd yn cyfeirio at yr 

Iaith Gymraeg ac at yr angen i ddeall patrwm y 

newid mewn cymunedau ble mae'r iaith yn cael 

ei siarad ers y 1930au. Nodir ei bod wedi cael ei 

disodli gan y Saesneg fel yr iaith gyffredin yn 

Llangefni erbyn y 1990au.  

Nodwyd y sylwad.  Mater i SRhN yw'r 

weithdrefn ymgilio ac ymatebwyd i hyn 

mewn atebion uchod.  Mae'r Cyngor Sir yn 

ymwybodol o broffil daearyddol newidiol 

cymunedau Cymraeg ar Ynys Môn a mater 

yr Iaith Gymraeg. Mae EA13 drafft CCA 

GNN Wylfa yn ymdrin â'i phwysigrwydd i 

hunaniaeth gymunedol yr Ynys a'i 

diwylliant. 

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 

 Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Yn gofyn am beidio rhoi llety i weithwyr adeiladu 

yn y cymunedau ar yr Ynys ble siaredir Cymraeg 

yn bennaf. Yn gofyn am gydnabod Ardaloedd 

Ieithyddol Eithriadol Sensitif ac Ardaloedd 

Ieithyddol Sensitif a'u bod yn cael yr un 

Nodwyd y sylwad.  Wrth asesu priodoldeb 

lleoliadau ar gyfer lletyau gweithwyr 

adeiladu, bydd y Cyngor Sir yn disgwyl y 

bydd safleoedd mawr (50+ o unedau) yn 

cael eu lleoli yn aneddiadau mawr 

Dim newid. 
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warchodaeth polisi â'r Parciau Cenedlaethol. Caergybi, Amlwch a Llangefni (gweler 

EA10). Mae gan yr aneddiadau mawr yma'r 

lefel o ddarpariaeth gwasanaethau sy'n 

gyffredinol briodol i swm y lletyau 

gweithwyr adeiladu sydd eu hangen.  Pan 

fo angen cyfleusterau ychwanegol, bydd y 

Cyngor yn disgwyl i hyrwyddwr y prosiect 

eu darparu, gan sicrhau y bydd yna 

ddefnydd gwaddol i'r gymuned leol yn y 

dyfodol.  Dylai darparu cyfleusterau 

newydd neu gyfleusterau wedi'u gwella fod 

yn gymorth i gadw'r boblogaeth leol yn eu 

cymunedau. 

Ystyrir bod dynodi Ardaloedd Ieithyddol 

Sensitif y tu hwnt i gwmpas y CCA  a 

byddai'n fater i'w ystyried fel rhan o waith 

paratoi'r CGDLl. 

 Yr Iaith Gymraeg Yn argymell defnyddio Cynllunio Ieithyddol 

Cymunedol a diffinio ardaloedd yn Ynys Môn fel 

'Môn Gymraeg', ac y dylai hyn gynnwys holl 

gymunedau Canol neu Berfeddwlad Ynys Môn.  

Mewn perthynas â 'Môn Gymraeg', rhoddir rhai 

awgrymiadau bras isod:- 

Bro Cybi - Môn Gymraeg: Ynys Gybi, Llanfair-

yn-neubwll a Llanfaelog. 

Bro Parys - Môn Gymraeg: Llanbadrig, Amlwch 

a Penysarn. 

Bro Goronwy - Môn Gymraeg: Moelfre, Benllech 

a Pentraeth. 

Bro Aethwy - Môn Gymraeg: Biwmares a 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r pwyntiau a godir 

y tu hwnt i gwmpas CCA GNN Wylfa ac 

ystyrir eu bod yn faterion i'w hystyried fel 

rhan o waith paratoi'r CGDLl. 

Dim newid. 
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Phorthaethwy 

 Gweithredu a Monitro Argymhellir paratoi Cynllun Gwarchod 

Cyhoeddus a monitro sefyllfa'r Iaith Gymraeg. 

Nodwyd y sylwad.  Mae EA25 yn nodi'r 

angen i sefydlu systemau i fonitro 

effeithiau'r GNN.  Er y cydnabyddir nad 

yw'n manylu ynglŷn â'r pynciau y dylid 

ystyried eu monitro, byddai'r Cyngor Sir yn 

disgwyl y byddai dangosyddion a 

thargedau'n cael eu diffinio mewn 

perthynas â'r Iaith Gymraeg.   

Dim newid. 

A049 Cyffredinol - 

Manteision 

Yn cwestiynu nifer y swyddi a ddisgwylir (6,000) 

ac oes y cyfnod gweithredu (40 mlynedd).   

Nodwyd y sylwad.  Pŵer Niwclear Horizon 

sydd wedi cyfeirio at 6,000 o swyddi 

adeiladu a 1,000 o swyddi parhaol. Bydd 

mwy o fanylion yn cael eu darparu yn ystod 

Cam 1 eu Hymgynghoriad Cyn-Ymgeisio 

(YCY 1) sydd wedi ei amserlennu ar gyfer 

Medi 2014.  

Horizon sydd wedi cyfeirio at oes 

gynhyrchu o 40 mlynedd ar gyfer Wylfa 

Newydd, a bydd hyn hefyd yn cael ei 

gadarnhau drwy ymgynghoriad YCY 1.  

Dim newid. 

 Cyffredinol - 

Anfanteision 

Yn cyfeirio at gynhyrchu a storio gwastraff 

niwclear lefel uchel ac isel.  Hefyd, y cynnydd 

mewn traffig, y cynnydd mewn sŵn a llygredd, 

effeithiau gweledol adeilad mor fawr ac 

effeithiau'r peilonau fydd eu hangen i 

drawsgludo'r pŵer.  Hefyd yn gofyn cwestiynau 

ynglŷn â phwy sy'n talu am y prosiect ac am y 

datgomisiynu dilynol, effeithiau ar yr Iaith 

Gymraeg, ffordd o ymgilio oddi ar yr Ynys petai 

damwain yn digwydd, a sut fydd y prosiect yn 

gallu addasu i newid yn yr hinsawdd.  Yn nodi 

bod niwclear yn hen dechnoleg. 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw storio gwastraff  

niwclear yn rhan o gylch gwaith CCA GNN 

Wylfa. Mae'n fater i Lywodraeth y DU a'r 

rheoleiddwyr niwclear.   

Mae'r CCA drafft yn cydnabod y 

posibilrwydd y bydd yna gynnydd mewn 

traffig o ganlyniad i adeiladu'r GNN ac yn 

amcanu i flaenoriaethu rheilffyrdd a dŵr yn 

hytrach na ffyrdd.  

Nid yw effaith weledol peilonau yn rhan o 

gwmpas y CCA a byddai hyn yn destun 

Yn EA17, cynnwys cyfeiriad 

at effeithiau radiolegol posibl 

a'r angen i'w hasesu. 

Ychwanegu cyfeiriad yn y 

CCA at y gweithdrefnau 

deddfwriaethol ar gyfer 

cynllunio at argyfwng. 
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cais GCD ar wahân. 

Horizon fydd yn gyfrifol am dalu am gost y 

datblygiad. Fel rhan o broses trwyddedu'r 

safle y cyfeirir ati ym mhwynt 1 uchod, 

byddai angen i Horizon gyflwyno cynlluniau 

datgomisiynu manwl a dangos ymrwymiad 

i ariannu bond er mwyn talu am y gost o 

ddatgomisiynu. 

Mae'r effaith ar yr Iaith Gymraeg yn rhan 

ganolog o'r CCA drafft. Mae'r ddogfen 

gyffredinol ei hun yn destun Asesiad Effaith 

ar yr Iaith Gymraeg, a bydd agweddau 

penodol o'r datblygiad hefyd yn destun 

Asesiadau Iaith Gymraeg manwl. Mae'r 

CCA drafft (yn nhudalen 63, Adran 4.5) yn 

nodi canllawiau mewn perthynas â'r Iaith 

Gymraeg a Diwylliant.  

Cyfrifoldeb y SRhN yw'r ffordd o ymgilio 

oddi ar yr Ynys a hi sy'n penderfynu ar yr 

ardal gynllunio argyfwng oddi ar y safle ar 

gyfer gorsafoedd niwclear ble ceir 

posibilrwydd o ollyngiad ymbelydrol oddi ar 

y safle fyddai efallai'n golygu bod angen 

cymryd gwrth-gamau megis ymgilio. Mae 

hyn yn cael ei weithredu o dan Reoliadau 

Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a 

Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001 

(RhYPAGG) Darperir ateb llawnach fel 

ymateb  i gwestiynau tebyg a ofynnwyd 

uchod gan ymatebwyr eraill.  

Mae Newid yn yr Hinsawdd yn bwnc 

penodol yn y CCA drafft (gweler tudalen 
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75, adran 4.9). 

Mae Llywodraeth y DU yn ystyried bod 

pŵer niwclear yn rhan hanfodol o'r 

gymysgedd o gynhyrchu ynni sydd ei 

angen ar y DU.  Nid yw egwyddor pŵer 

niwclear yn fater sy'n rhan o gylch gwaith 

CCA GNN Wylfa.  

A050 Cyffredinol Yn cytuno â chwestiynau 2-7, 9, 17 yr holiadur.  Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

 8. Llety Gweithwyr 

Adeiladu 

Gallai mewnlifiad o weithwyr effeithio'n 

sylweddol ar y tair meddygfa yng Nghaergybi.  

Mae gan y meddygfeydd ar hyn o bryd 1940 o 

gleifion cofrestredig ar gyfartaledd, a bydd 

mewnlifiad o weithwyr yn cynyddu'r pwysau ar 

wasanaethau iechyd presennol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae Papur Pwnc 8, 

paragraff 4.5.3 yn nodi bod tua 1400 o 

gleifion i bob meddyg ar gyfartaledd ar 

restrau meddygfeydd o gwmpas Ynys Môn.  

Yn seiliedig ar hyn, ystyrir y byddai 

rhestrau o 1900+ yn cynrychioli cymhareb 

meddyg i glaf uchel yng nghyd-destun 

Ynys Môn.   

Mae drafft CCA GNN Wylfa yn cydnabod y 

posibilrwydd y bydd prosiect yr GNN yn 

effeithio ar allu gwasanaethau gofal iechyd 

presennol i ddelio â chynnydd yn y 

boblogaeth o ganlyniad i'r gweithlu 

adeiladu yn EA6.  Mae EA23 a phwyntiau 

bwled o dan baragraff 4.12.3 hefyd yn nodi 

gofyniad posibl i hyrwyddwr y prosiect 

gyfrannu tuag at gyfleusterau cymunedol 

yn cynnwys darpariaeth gofal iechyd. Nid 

yw EA27 Caergybi a'r Ardal yn cyfeirio'n 

benodol at gyfleusterau gofal iechyd a 

gellid cynnwys hyn fel cyfeiriad ychwanegol 

at yr ystyriaethau y dylai hyrwyddwr y 

prosiect eu darparu. 

Cynnwys cyfeiriad yn 

nhestun ategol EA27 at 

bwysigrwydd darpariaeth 

gofal iechyd digonol yng 

Nghaergybi. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

 10. Trafnidiaeth Bydd cynnydd mewn trafnidiaeth ar y ffyrdd yn 

arwain at dagfeydd allai effeithio'n 

anuniongyrchol ar wasanaethau meddygon ac 

ambiwlansys. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN 

Wylfa yn amcanu at flaenoriaethu 

rheilffyrdd a dŵr yn hytrach na ffyrdd.  Mae 

hefyd yn amcanu at leoli datblygiadau 

newydd (ar wahân i'r prif safle) mewn 

lleoliadau sy'n hygyrch drwy ddulliau teithio 

cynaliadwy ac sy'n agos at wasanaethau a 

chyfleusterau presennol. Mae EA27 yn ei 

gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr y prosiect 

sefydlu camau i leihau trymder y traffig 

rhwng Caergybi a phrif safle'r GNN. 

Dim newid. 

 11. Cyfleustodau Bydd yna bwysau ychwanegol ar wasanaethau a 

chyfleusterau presennol yn cynnwys y 

gwasanaethau gofal iechyd.   

Gweler yr ymateb i Lety Gweithwyr 

Adeiladu (8) uchod.  

Dim newid. 

 12. Gwastraff Nid yw'n bosibl ateb y cwestiwn yn gadarnhaol 

nes bod Asesiad Effaith ar yr Amgylchedd wedi 

cael ei gynnal er mwyn cadarnhau na fydd y 

cynnig yn effeithio ar y boblogaeth gyfagos.  

Nodwyd y sylwad.  Bydd yna ofyniad 

cyfreithiol ar hyrwyddwr y prosiect i gynnal 

AEA fel rhan o'r cais GCD.  Hefyd, mae'r 

Cyngor Sir (yn EA7) yn ei gwneud yn 

ofynnol i hyrwyddwr y prosiect weithio â'r 

Cyngor a'r Bwrdd Iechyd Lleol er mwyn 

nodi unrhyw effeithiau sylweddol ar iechyd 

a chamau lliniaru. 

Yn EA17, cynnwys cyfeiriad 

at effeithiau radiolegol posibl 

a'r angen i'w hasesu. 

 

 13. Newid yn yr 

Hinsawdd 

Mae angen mwy o wybodaeth cyn y gellir rhoi 

sicrwydd na fydd yna unrhyw effeithiau 

amgylcheddol.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

disgwyl y bydd hyrwyddwr y prosiect yn 

darparu mwy o wybodaeth mewn 

perthynas ag effeithiau'r GNN ar newid yn 

yr hinsawdd maes o law ac fel rhan o'r 

AEA.  Mae EA18 drafft CCA GNN Wylfa 

hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr 

y prosiect ddarparu Cynllun Rheoli Carbon. 

Dim newid. 

 14. Yr Amgylchedd 

Naturiol 

Mae angen gwarchod adnoddau gwyrdd ac 

ardaloedd naturiol oherwydd bod y rhain yn 

Cytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

cydnabod pwysigrwydd mannau gwyrdd ac 

Dim newid. 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

annog ac yn hyrwyddo gweithgareddau awyr 

agored all arwain at fanteision iechyd. 

ardaloedd amwynderau o ran cefnogi 

ffyrdd o fyw iachach, ac mae EA8 yn nodi y 

bydd y Cyngor Sir yn gwrthod colli mannau 

agored.   

 15. Amgylchedd 

Hanesyddol 

Gallai mewnlifiad o weithwyr adeiladu effeithio'n 

niweidiol ar yr amgylchedd hanesyddol. Gallai 

gostyngiad yn yr ardaloedd hanesyddol y gall y 

boblogaeth ymweld â hwy effeithio'n negyddol ar 

lefelau gweithgaredd, a thrwy hynny ar iechyd.  

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn 

cydnabod y posibilrwydd y bydd prosiect yr 

GNN yn effeithio'n negyddol ar amgylchedd 

hanesyddol yr Ynys.  Fel ymateb, mae'r 

canllawiau a geir yn nrafft CCA  GNN 

Wylfa yn amcanu at sicrhau bod 

amgylchedd hanesyddol yr Ynys yn cael ei 

warchod a'i gyfoethogi.  

Dim newid. 

 16. Hwyluso Datblygu Ni ymdriniwyd yn briodol â gofal iechyd. Bydd 

yna effaith sylweddol ar Gaergybi.  Bydd yna fwy 

o alw am gyfleusterau gofal iechyd ar wasanaeth 

sydd eisoes dan bwysau.  

Anghytuno.  Ceir canllawiau mewn 

perthynas â darpariaeth gofal iechyd yn 

EA6 a EA23 (yng nghyd-destun 

cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol).  

Er hyn, fel y nodir uchod cytunir y gellid 

cynnwys cyfeiriad penodol at ddarpariaeth 

yng Nghaergybi yn nhestun ategol EA27. 

Cynnwys cyfeiriad yn 

nhestun ategol EA27 at 

bwysigrwydd darpariaeth 

gofal iechyd digonol yng 

Nghaergybi. 

A051 Cyffredinol Cytuno â'r un cwestiynau â A050.  Hefyd yr un 

sylwadau yn cael eu gwneud yn erbyn 8,10-16.  

Fel yr atebion i A050. Fel y newidiadau mewn 

perthynas ag A050. 

A052: Dysgu 

Gydol Oes 

Yr Iaith Gymraeg Mae'r cyfeiriad at yr Iaith Gymraeg yn wan.  Mae 

gwarchod y Gymraeg, Cymreictod a diwylliant yn 

bwysig.  Mae yna ofyniad hefyd i ddarparu 

darpariaeth i blant sy'n hwyrddyfodiaid i'r Sir ac 

mae angen cynyddu nifer y canolfannau iaith er 

mwyn gwireddu hyn.   

Anghytuno.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

benodol yn ystyried yr Iaith Gymraeg a 

diwylliant yn Adran 4.5.  Mae EA13 yn ei 

gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr y prosiect 

gynnal asesiad ar effaith prosiect yr GNN 

ar yr Iaith Gymraeg.  Dangosol yn unig yw'r 

camau lliniaru a restrir, ac nid yw'n fwriad 

iddynt fod yn gynhwysfawr.  Mae'n debyg y 

bydd angen ystod eang o fesurau, gan 

ystyried lefel a math yr effeithiau posibl a 

nodwyd drwy asesu manwl pan fydd 

Cynnwys cyfeiriad yn EA13 

at ganolfannau Iaith 

Gymraeg. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

manylion am faint a lleoliad y datblygiad a 

nifer y gweithwyr adeiladu/gweithredu yn 

hysbys.  Fodd bynnag, ystyrir y gallai'r 

mesurau lliniaru dangosol a gynhwysir yn 

EA13 gynnwys darparu canolfannau iaith 

newydd neu gyfraniad tuag at rai 

presennol. 

 Niferoedd 

plant/disgyblion 

Nid yw'n cael digon o sylw.  Cyfeirir at y ddogfen 

sy'n nodi y bydd 3 neu 4 o ddisgyblon 

ychwanegol yn cyrraedd.  Gall hyn orfodi angen 

am ddosbarthiadau ychwanegol ar gyfer y 

flwyddyn sylfaen neu ar lefel uwchradd.  

Anghytuno.  Ystyrir darpariaeth addysg yn 

Adran 4.3 drafft CCA GNN Wylfa yng 

nghyd-destun ehangach cyfleusterau a 

gwasanaethau cymunedol.  Mae'r CCA 

drafft yn ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwr 

y prosiect sicrhau bod cyfleusterau priodol 

wedi'u sefydlu er mwyn ymateb i'r effeithiau 

anuniongyrchol fydd yn deillio o brosiect yr 

GNN, ac os bydd angen cyfleusterau 

ychwanegol neu well, y bydd y rhain yn 

cael eu hariannu gan hyrwyddwr y prosiect, 

gan ddarparu budd gwaddol pan fo'n 

bosibl.  Nes bod mwy o wybodaeth yn cael 

ei ddarparu gan hyrwyddwr y prosiect 

mewn perthynas â nifer y gweithwyr 

adeiladu yr ystyrir sydd eu hangen erbyn 

hyn er mwyn cefnogi adeiladu'r GNN, y 

math o letyau a geisir a'u lleoliadau, mae'n 

anodd i'r Cyngor Sir restru'r hyn mae'n 

ystyried fydd yr effeithiau penodol, a'r 

ymyriadau penodol fydd eu hangen i 

ymdrin â hwy.  

Dim newid. 

 Ariannu Mae angen bod yn eglur ynglŷn â'r hyn sydd ei 

angen a sut y telir am y costau ychwanegol. 

Nodwyd y sylwad.  Fel y nodwyd uchod, 

nes bod mwy o wybodaeth yn cael ei 

ddarparu gan hyrwyddwr y prosiect mewn 

perthynas â nifer y gweithwyr adeiladu yr 

ystyrir sydd eu hangen erbyn hyn er mwyn 

Dim newid. 
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Ymatebydd Cwestiwn 

ynglŷn â'r 

Ymgynghoriad/ 

Cyfeirnod CCA 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / 

Diwygiad a Gynigir 

cefnogi adeiladu'r GNN, y math o letyau a 

geisir a'u lleoliadau, mae'n anodd i'r 

Cyngor Sir restru'r hyn mae'n ystyried fydd 

yr effeithiau penodol, a'r ymyriadau 

penodol fydd eu hangen i ymdrin â hwy. 

Er hyn, mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

nodi’n eglur yn EA23 mai hyrwyddwr y 

prosiect ddylai fod yn gyfrifol am dalu am 

ddarparu cyfleusterau ychwanegol pan fo'r 

rhain yn angenrheidiol o ganlyniad 

uniongyrchol i brosiect yr GNN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Mae Tabl 2 yn cynnwys sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr arddangosiadau cyhoeddus, ymateb y Cyngor Sir i bob mater a 

godir a mynegiad ynglŷn â diwygio drafft CCA GNN Wylfa neu beidio a sut y dylid adolygu'r ddogfen.   

Tabl 2    Cofnod o Arddangosiadau Cyhoeddus 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / Diwygiad a Gynigir 

Dim pryderon, yn edrych ymlaen at yr holl sgil 

effeithiau economaidd. 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at wneud y mwyaf o'r cyfleoedd 

economaidd i'r Ynys a rhanbarth Gogledd Cymru 

fydd yn deillio o brosiect yr GNN. 

Dim newid. 

Y cyfleoedd cyflogaeth yn gadarnhaol. 

 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at sicrhau y bydd y gweithlu lleol yn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd fydd efallai'n cael eu creu 

drwy brosiect yr GNN (gweler EA2 yn arbennig). 

Dim newid. 

Angen cysyniadau gweledol ynglŷn â sut mae'n 

mynd i edrych ar y tirlun a sut fydd yn gweddu â'r 

hyn sydd gennym yn barod? 

Nodwyd y sylwad.  Ar hyn o bryd nid yw 

maint/dyluniad yr GNN yn hysbys.  Mater i 

hyrwyddwr y prosiect fydd darparu cysyniadau 

gweledol.  Er hyn, mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at warchod a chyfoethogi tirlun yr Ynys 

(gweler EA20).   

Dim newid. 

Mae'r seilwaith yn gadarnhaol, ond sut fyddwn yn 

ymdopi â'r holl bobl ychwanegol? 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

nodi'r posibilrwydd y bydd yna effeithiau ar y 

seilwaith presennol o ganlyniad i brosiect yr GNN.  

Ceir canllawiau penodol yn y CCA drafft sy'n 

amcanu at sicrhau na fydd yna unrhyw effeithiau 

niweidiol ar y seilwaith o ganlyniad i ddatblygiad 

newydd a, phan fo'n bosibl, ceisir cyfleoedd i wella'r 

ddarpariaeth bresennol. 

Dim newid. 

Pryderon am ddiogelwch a thechnoleg yn dilyn 

digwyddiadau blaenorol yn Fukushima a 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

darparu canllawiau sy'n benodol leol ar bolisi 

Dim newid.   



Rhestr Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

 
 

Sylwad Ymateb Argymhelliad / Diwygiad a Gynigir 

gorsafoedd eraill. cynllunio cenedlaethol a lleol presennol.  Mae NPS 

EN-6 (ym mharagraff 3.2.10) yn nodi y dylai'r 

Arolygaeth Gynllunio weithredu ar y sail y bydd y 

gyfundrefn reoleiddio yn cael ei gymhwyso a'i 

orfodi'n briodol er mwyn gwarchod iechyd pobl.  Ni 

all y CCA fod yn ysgogwr polisi newydd ac felly ni 

all ystyried yr effeithiau ar iechyd sy'n gysylltiedig â 

gweithredu'r GNN.   

Dim problemau ynglŷn â diogelwch y datblygiad 

newydd.  

Nodwyd y sylwad.   Dim newid. 

Mae angen edrych ar drafnidiaeth i'r safle - nid oes 

gan bawb gar - y tro cyntaf defnyddiwyd trafnidiaeth 

Wylfa Wessex ar gyfer gweithwyr. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

cynnwys canllawiau penodol mewn perthynas â 

thrafnidiaeth (gweler EA14) sy'n amcanu at sicrhau 

bod gweithwyr yn gallu cyrraedd y safle drwy 

ddulliau teithio cynaliadwy.   

Dim newid. 

Tai i bobl allweddol mewn tai newydd i'r gweithwyr.  Nodwyd y sylwad.  Mae Adran 4.4 drafft CCA GNN 

Wylfa yn nodi canllawiau'r Cyngor Sir mewn 

perthynas â llety gweithwyr adeiladu.  Mae'r 

canllawiau yma'n amcanu at sicrhau na fydd y 

mewnlifiad o weithwyr yn effeithio'n niweidiol ar y 

farchnad dai leol a, phan fo'n bosibl, y ceisir 

cyfleoedd i greu buddion parhaol i gymunedau'r 

Ynys. 

Dim newid. 

Da i fusnesau lleol, fel yr oedd yr hen Wylfa.  Nodwyd y sylwad.  Mae CCA GNN Wylfa yn 

cynnwys canllawiau a ddyluniwyd i gefnogi gallu 

busnesau lleol i elwa o'r GNN (gweler, er enghraifft, 

EA4) ac i annog hyrwyddwr y prosiect i greu 

cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi leol (gweler EA1). 

Dim newid. 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / Diwygiad a Gynigir 

Byddwn yn creu 1000 o swyddi â chyflog da a 

gwariant mewn cymunedau Lleol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at sicrhau y bydd y gweithlu lleol yn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd fydd efallai'n cael eu creu 

drwy brosiect yr GNN (gweler EA2 yn arbennig). 

Dim newid. 

Cyfleoedd am swyddi newydd i bobl leol.  Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at sicrhau y bydd y gweithlu lleol yn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd fydd efallai cael eu creu 

drwy brosiect yr GNN (gweler EA2 yn arbennig). 

Dim newid. 

Gorau po gyntaf: parthed agor yr orsaf.  Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

Gormod o bobl ifanc yn gadael yr Ynys - dim swyddi 

ar hyn o bryd, gall Wylfa newid hyn.  

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at sicrhau y bydd y gweithlu lleol, yn 

cynnwys pobl ifanc, yn gallu manteisio ar y 

cyfleoedd fydd efallai cael eu creu drwy brosiect yr 

GNN (gweler EA2 yn arbennig). 

Dim newid. 

Safle @Wylfa – Pam fod CADW wedi cydnabod hyn 

? A ellid adnewyddu hwn yn hytrach na'i warchod. 

Nid yw'n eglur beth mae'r ymateb hwn yn ei gyfeirio 

ato.  Fodd bynnag, mae'r canllawiau a geir yn nrafft 

CCA GNN Wylfa (gweler EA22) yn amcanu at 

warchod a chyfoethogi asedau treftadaeth 

ddiwylliannol a'u lleoliadau. 

Dim newid. 

Ddim yn dymuno gweld gwaith yn cael ei gynnal ar / 

drwy dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  

Nodwyd y sylwad.  Mae hwn yn fater i hyrwyddwr y 

prosiect ei ystyried (er bod egwyddor datblygu prif 

safle'r GNN arfaethedig eisoes wedi cael ei sefydlu 

mewn polisi cenedlaethol (Y DU)).  Er hyn, mae 

EA20 drafft CCA GNN Wylfa yn amcanu at warchod 

a chyfoethogi amgylchedd naturiol yr Ynys yn 

cynnwys yr arfordir. 

Dim newid. 

Beth yw'r sefyllfa parthed: cario deunyddiau i'r ardal 

dros y môr - mae angen deall mwy am MOLF + 

Nodwyd y sylwad.  Nid yw'r dull arfaethedig ar gyfer 

cludo deunyddiau i'r prif safle yn hysbys ar hyn o 

Dim newid. 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / Diwygiad a Gynigir 

morglawdd. bryd.  Fodd bynnag, mae EA14 drafft CCA GNN 

Wylfa yn nodi beth yw disgwyliadau'r Cyngor Sir 

mewn perthynas â thrafnidiaeth ac yn amcanu'n 

gyffredinol at flaenoriaethu defnyddio rheilffyrdd a 

dulliau cludo ar ddŵr.  Mae'r Cyngor Sir yn disgwyl i 

hyrwyddwr y prosiect baratoi Cynllun Trafnidiaeth 

fydd yn nodi'n fanwl eu dull arfaethedig o gludo 

deunyddiau i/o'r safle. 

Ddim eisiau defnyddio Clorin mewn dŵr gorlifo - 

effaith ar yr amgylchedd lleol. 

Nodwyd y sylwad.  Mae hwn yn fater penodol sy'n 

berthnasol i ddyluniad/gweithredu'r GNN ac felly nid 

yw'n rhan o gwmpas CCA GNN Wylfa.  Er hyn, 

mae'r CCA drafft yn amcanu at warchod a 

chyfoethogi'r amgylchedd naturiol yn cynnwys 

mewn perthynas â'r amgylchedd dŵr (gweler, er 

enghraifft, EA21). 

Dim newid. 

Y Papur Pwnc ar yr Amgylchedd Naturiol yn 

ddefnyddiol iawn. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

Os gwelwch yn dda, a gawn ni wybodaeth ategol 

syml / cryno er mwyn hysbysu'r safbwyntiau'n well? 

Nodwyd y sylwad.  Mae'r Cyngor Sir yn credu bod 

yr ymgynghoriad ar CCA GNN Wylfa wedi cyflawni'r 

anghenion statudol angenrheidiol, a'i fod yn 

gynhwysfawr a phriodol. 

Dim newid. 

Gwneud y mwyaf o'r holl welyau gwag sydd ar gael 

mewn lletyau preifat o gwmpas yr Ynys. 

Nodwyd y sylwad.  Er mwyn sicrhau na fydd y 

mewnlifiad o weithwyr adeiladu yn effeithio'n 

niweidiol ar y farchnad dai leol, mae'r Cyngor Sir 

wedi mabwysiadu Datganiad Sefyllfa ar Lety 

Gweithwyr Adeiladu GNN Wylfa.  Yn unol â'r 

Datganiad Sefyllfa hwn, mae drafft CCA GNN Wylfa 

yn galw am ddarparu lletyau fydd yn cynnwys 

traean wedi ei adeiladu'n bwrpasol, traean yn eiddo 

rhentu preifat a thraean yn rhan o'r lletyau 

Dim newid. 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / Diwygiad a Gynigir 

twristiaeth.    

Mae pobl leol angen hyfforddiant mewn sgiliau a 

chliriad diogelwch ar gyfer swyddi ar safle niwclear. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at sicrhau y bydd y gweithlu lleol yn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd fydd efallai cael eu creu 

drwy brosiect yr GNN.  Yn y cyd-destun hwn, mae 

EA2 yn ymdrin yn benodol â chreu swyddi a 

datblygu sgiliau. 

Dim newid. 

Sicrhau bod cardiau sgiliau yn hyblyg: Bwrdd 

Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Peirianyddol a 

chefnogaeth i dalu am gost achrediad L + hygyrch 

Nodwyd y sylwad.  Ystyrir bod defnyddio cardiau 

sgiliau y tu allan i gwmpas CCA GNN Wylfa. 

Dim newid. 

Mae'n bwysig sicrhau bod pobl leol yn cael swyddi 

newydd - byddai hyn yn beth da i Ynys Môn.  

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at sicrhau y bydd y gweithlu lleol yn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd fydd efallai cael eu creu 

drwy brosiect yr GNN (gweler EA2 yn arbennig). 

Dim newid. 

Prosiect / datblygiad rhagorol fydd yn effeithio'n 

fawr iawn ar adfywiad economaidd o gwmpas Ynys 

Môn a Gogledd Cymru.  

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at wneud y mwyaf o'r cyfleoedd 

economaidd i'r Ynys a rhanbarth Gogledd Cymru 

fydd yn deillio o brosiect yr GNN. 

Dim newid. 

Mae pŵer niwclear mor ddiogel ag y gall diogel fod, 

a bu i Wylfa ddangos diogelwch o'r safon uchaf. 

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 

Mae'n rhaid cynnig cyfleoedd / cyflogaeth a rhoi 

hyfforddiant nawr er mwyn sicrhau'r gronfa sgiliau 

er mwyn ateb y gofynion, ym maes adeiladu neu 

wedi hynny fel rhan o'r Wylfa Newydd. 

Nodwyd y sylwad.  Mae drafft CCA GNN Wylfa yn 

amcanu at sicrhau y bydd y gweithlu lleol yn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd fydd efallai cael eu creu 

drwy brosiect yr GNN.  Yn y cyd-destun hwn, mae 

EA2 yn ymdrin yn benodol â chreu swyddi a 

datblygu sgiliau. 

Fodd bynnag, dylai EA2 gynnwys gofyniad pendant 

Diwygio testun ategol EA2 er mwyn cyfeirio at yr 

angen am weithredu camau hyfforddi amserol. 
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Sylwad Ymateb Argymhelliad / Diwygiad a Gynigir 

am drafodaeth gynnar rhwng hyrwyddwr y prosiect 

a darparwyr hyfforddiant. 

Mae'n rhaid iddynt sicrhau y bydd yna swyddi i bobl 

leol anabl hefyd. 

Cytuno. Diwygio testun ategol EA2 i gynnwys cyfeiriad at yr 

angen i sicrhau y bydd grwpiau anabl yn gallu 

manteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth fydd yn cael eu 

creu gan brosiect yr GNN. 

Dim problemau ynglŷn â diogelwch y datblygiad 

newydd.  

Nodwyd y sylwad. Dim newid. 
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AHNE Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

Cyngor Sir Cyngor Sir Ynys Môn 

GCD Gorchymyn Caniatâd Datblygu 

AEA Asesiad Effaith Amgylcheddol 

Rhy Rhaglen Ynys Ynni 

EA Egwyddorion Arweiniol 

ARhC Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 

RhHBCTPh Rhesymau Hanfodol sef er Budd Cyhoeddus Tra Phwysig 

CGDLl Cydgynllun Datblygu Lleol  

GDLl Gorchymyn Datblygu Lleol 

DPC Datganiad Polisi Cenedlaethol 

CNC Cyfoeth Naturiol Cymru 

SRhN Swyddfa'r Rheoleiddiwr Niwclear 

YCY Ymgynghoriad Cyn-Ymgeisio 
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PCC  Polisi Cynllunio Cymru 

DTC Datganiad Tir Cyffredin 

SDdGA Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

STEM Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. 

CDU Cynllun Datblygu Unedol 

CCA GNN 

Wylfa 

Gorsaf Niwclear Newydd yn Wylfa: Canllawiau Cynllunio Atodol 
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