
 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 
Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith (16.03.15) Pwyllgor Sgriwtini Adfywio 

Partneriaeth (12.03.15). 
Dyddiad: 12 Mawrth ac 16 Mawrth 2015 
Pwnc: Cynigion ar gyfer gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau 

gwelliannau i’r A5025 a phriffyrdd eraill i hwyluso cynigion 
datblygu Pŵer Niwclear Horizon. 

Aelod(au) Portffolio: Y Cyng. Richard Dew 
Pennaeth Gwasanaeth: Dewi R Williams 
Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Arwel R Roberts 
01248 72311 
arrht@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol:  D/B 
 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 
Rheswm dros adrodd: 
 
1.1    I roi diweddariad i Aelodau ar y cynnydd gyda thrafodaethau gyda Pŵer Niwclear Horizon 

(PNH) mewn perthynas â gwaith posibl i adeiladu priffyrdd a gwneud y gwaith gwella sydd ei 
angen o ran yr A5025 a phriffyrdd eraill er mwyn hwyluso adeiladu a gweithrediad yr orsaf 
bŵer niwclear newydd arfaethedig yn Wylfa. 

 
Argymhellion: 
 
1.2    Awdurdodi (a) bod y Cyngor fel awdurdod priffyrdd yn gwneud Cytundeb Cydweithio gyda 

PNH yn unol â’r Penawdau Telerau a nodir yn yr adroddiad hwn a (b)  ffurfio unrhyw 
gytundebau neu weithredru ar bwerau pellach y bydd y Pennaeth Gwasanaeth 
(Amgylcheddol a Thechnegol), yn eu hystyried yn angenrheidiol i weithredu ar delerau’r 
Cytundeb Cydweithio ar waith ac i ganiatáu darparu unrhyw waith priffyrdd fydd wedi ei 
gynnwys yn nhelerau’r Cytundeb Cydweithio. 

 
Rhesymau dros yr argymhelliad: 
 
2.1    O ystyried yr amserlen y mae’r Cyngor yn ei ddeall sydd gan PNH mewn golwg i hyrwyddo’r 

gwaith priffyrdd, mae’n hanfodol bod trefniadau gweithio mewn partneriaeth rhwng y Cyngor 
a PNH yn cael eu sefydlu mor fuan ag sy’n ymarferol.  Byddai’r fframwaith ar gyfer y gwaith 
partneriaeth yn cael ei ddarparu dan y Cytundeb Cydweithredu yn y telerau a nodir yn y 
Penawdau Telerau. 

 
2.2    Mae swyddogion wedi cael trafodaethau anffurfiol gyda PNH dros yr 18 mis diwethaf ar nifer 

o faterion yn gysylltiedig â datblygu Wylfa Newydd.  Roedd rhan o’r trafodaethau hyn yn 
ymwneud â bwriadau PNH i ymgymryd â gwaith adeiladu a gwella priffyrdd neu i ariannu 
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hynny ar yr A5025 a ffyrdd eraill er mwyn hwyluso gwaith adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer 
niwclear newydd. 

 
2.3    Yn y trafodaethau gyda Swyddogion, nodwyd nifer o faterion yr oedd angen eu hystyried 

ymhellach yng nghyd-destun bwrw ymlaen â chaniatáu’r gwaith hwn.  Roeddent yn cynnwys 
dylunio, cynllunio, caffael, ymgynghori a phrynu tir.  Rhoddodd y Pwyllgor Gwaith awdurdod 
i’r trafodaethau fynd yn eu blaenau rhwng swyddogion a PNH ar 9 Mehefin 2014 gyda’r 
bwriad o greu fframwaith i ganiatáu gweithio mewn partneriaeth ar y materion a nodwyd. 

 
2.4    Fel sy’n angenrheidiol dan delerau’r caniatâd blaenorol, mae’r adroddiad hwn yn nodi’r 

Penawdau Telerau ar gyfer trefniant contractyddol arfaethedig (Cytundeb Cydweithio) a 
ddatblygwyd gan swyddogion i’w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith.  Ar yr amod fod y Pwyllgor 
Gwaith yn fodlon gyda’r Penawdau Telerau, gofynnir yn yr adroddiad am ganiatâd i’r Cyngor 
ffurfio Cytundeb Cydweithio gyda PNH yn unol â’r Penawdau Telerau fel y gellir gwneud y 
gwaith gwella ar y priffyrdd. 

 
 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 
gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  
Y brif ystyriaeth yw’r dull o weithio mewn partneriaeth a chyfyngiadau hynny.  Efallai y bydd gan y 
Cyngor rôl o ran hyrwyddo a chaffael gwaith priffyrdd byddai’n cael ei wneud ganddo yn ei gapasiti 
fel Awdurdod Priffyrdd.  Rheswm y Cyngor dros weithio mewn partneriaeth yw er mwyn diogelu 
isadeilwaith y priffyrdd a sicrhau bod y gwaith yn cael ei ddylunio a’i wneud i’r safonau 
angenrheidiol ac y mae felly yn gweithredu er budd y cyhoedd. 
 
Mae rôl y Cyngor fel Awdurdod Priffyrdd a’r gwahaniad oddi wrth swyddogaethau eraill, yn 
arbennig fel Awdurdod lleol a chynllunio wedi’u hystyried ac fe wnaed darpariaeth ar gyfer hynny. 
Byddai’r Cytundeb Cydweithio yn cael ei ffurfio gan y Cyngor fel Awdurdod Priffyrdd yn unig, ac ni 
fydd yn ymrwymo’r Cyngor i unrhyw swyddogaeth arall.  Bydd yr asesiad priffyrdd o unrhyw 
geisiadau cynllunio’n cael ei wneud gan swyddogion nad ydynt â rhan yn y cytundeb partneriaeth 
ac na fyddant wedi cymryd rhan yn y gwaith dylunio. 
 
Fel all trefniant partneriaeth beri risg o ran creu syniad fod y Cyngor yn cyn-benderfynu mewn 
perthynas â phenderfyniadau’n ymwneud â PNH, yn arbennig felly yn achos ceisiadau cynllunio.  
Tra bod mesurau wedi eu sefydlu lle i fynd i’r afael â hyn, yn ymarferol, fe all rhai problemau o ran 
canfyddiad barhau.  Mae swyddogion o’r farn bod y pryder hwn yn cael ei orbwyso gan yr angen i 
weithio mewn partneriaeth i wneud y gwaith gwella angenrheidiol ar y ffyrdd a hynny i safon briodol 
ac o fewn amserlen y prosiect.   
 
Bydd y Cyngor, wrth ffurfio’r Cytundeb Cydweithio, yn cytuno mewn egwyddor i ymarfer pwerau 
statudol yr Awdurdod Priffyrdd yn cynnwys y rhai pryniant gorfodol.  Byddai ymarfer unrhyw bwerau 
statudol yn golygu rhoi ystyriaeth benodol i’r ffeithiau ac i’r amgylchiadau yn ôl yr angen 
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C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
Penderfynodd y Pwyllgor Gwaith ar 9 Mehefin 2014 y byddid yn cyflwyno adroddiad yn ôl i’r 
Pwyllgor Gwaith ei ystyried ar unrhyw gynnydd gyda threfniadau gweithio ar y cyd neu waith 
partneriaeth cyn y bydd y Cyngor yn cymeradwyo hynny. 
 
 
CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 
Ydi 
 
 
D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 
Ydi 
 

                                                                   
                         
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 
1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 

Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

 

2 
 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

 

4 Adnoddau Dynol (AD)  
5 Eiddo  
6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 

(TGCh) 
 

7 Sgriwtini  
8 Aelodau Lleol  
9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill 

 
Sylwadau gan Gwyndaf Jones, Prif 
Swyddog Cynllunio – Caniatadau ar 
gyfer Datblygiadau Ynni Mawr 

Mae’r Cytundeb Cydweithio’n ymwneud â 
swyddogaethau a chyfrifoldebau’r elfennau 
‘anstatudol’ o’r gwaith gwella y mae angen ei wneud 
i’r ffyrdd sy’n gysylltiedig â’r orsaf bŵer niwclear 
newydd yn yr Wylfa. 
 
Mae’n bwysig i’r Aelodau nad oes wnelo telerau’r 
Cytundeb â chyfrifoldebau Cynllunio ‘statudol’ yr 
Awdurdod. 

 
 
E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  
1 Economaidd  
2 Gwrthdlodi  
3 Trosedd ac Anhrefn  
4 Amgylcheddol  
5 Cydraddoldebau  
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6 Cytundebau Canlyniad  
7 Arall  

 
F - Atodiadau: 
1.  Crynodeb o Benawdau Telerau ar gyfer Cytundeb Cydweithio rhwng Cyngor Sir Ynys Môn fel 
Awdurdod Priffyrdd a Pŵer Niwclear Horizon. 
 
 
 
FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 
wybodaeth bellach): 
Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith 9 Mehefin 2014 ar Opsiynau mewn perthynas â sicrhau gwelliannau 
i’r A5025 i hyrwyddo bwriadau datblygu Pŵer Niwclear Horizon.  
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Atodiad 1 
 

Cefndir i’r Gweithio Mewn Partneriaeth gyda Horizon 
 
Cyflwyniad 
 
1.1 Bydd datblygu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa yn golygu gwella’r rhwydwaith 

priffyrdd presennol ym Môn.  Mae’r Cyngor wedi nodi ei agwedd sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth o ran yr asesiad o’r gwelliannau priffyrdd  angenrheidiol sydd yn y 
Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol (CCA).  Mae hwn yn cydnabod yr angen am welliannau i’r 
A5025 a Lôn Nanner.  Mae’r CCA yn nodi y bydd raid i welliannau o’r fath roi sylw i’r 
negeseuon polisi allweddol ynddo ac integreiddio gyda’r materion cludiant ehangach yn 
hytrach na chael eu trin fel pwyntiau cyfyngu yn sefyll ar eu pennau eu hunain. 

 
1.2 Mae’r gwaith y bwriedir ei wneud gan PNH i wella’r rhwydwaith yn cynnwys rhannau 

newydd o briffyrdd a chroesffyrdd, gwelliannau i’r priffyrdd presennol a gwaith altro 
wedyn i’r priffyrdd sy’n bodoli.  Lle bwriedir adeiladau rhannu newydd o briffyrdd, y 
Cyngor fel yr Awdurdod Priffyrdd fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r rhain.  Y Cyngor 
yn y pen draw sy’n gyfrifol am yr holl briffyrdd sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n gyhoeddus 
ym Môn ac felly mae angen iddo fod yn fodlon gyda dyluniad ac adeiladwaith unrhyw 
ffyrdd y daw’n gyfrifol amdanynt.  Lle mae gwaith adeiladu a gwella ar briffyrdd yn cael 
eu hariannu gan ddatblygwr preifat, rhaid i waith o’r fath fod wedi ei gymeradwyo gan y 
Cyngor fel Awdurdod Priffyrdd gyda threfniadau llym yn cael eu sefydlu i sicrhau ei fod 
yn cael ei wneud a’i gwblhau yn unol â gofynion y Cyngor.  Mae Swyddogion Priffyrdd y 
Cyngor wedi cynnal trafodaethau gyda PNH i sefydlu sut y gallant weithio mewn 
partneriaeth i ddarparu gwelliannau ffyrdd o fewn y fframwaith statudol, i’r safon 
angenrheidiol ac o fewn yr amserlen. 

 
Materion 
 
2.1 Mae Swyddogion yn deall bod PNH yn gweithio i amserlen dynn o ran gwaith caniatáu a 

darparu gwaith adeiladu a gwella priffyrdd.  Felly, mae angen sefydlu strategaeth glir yn 
y tymor byr i sicrhau y gellir symud ymlaen mewn da bryd gyda’r gwaith caniatáu, caffael 
a darparu. Bydd y strategaeth honno’n cael ei chytuno a’i rheoli dan delerau’r Cytundeb 
Cydweithio arfaethedig.   

 
2.2 Bydd y Cytundeb Cydweithio’n cynnwys gwaith y mae angen ei wneud neu y bwriedir ei 

wneud mewn perthynas ag adeiladu a gweithredu’r adeilad niwclear newydd yn Wylfa ac 
yn cynnwys gwaith ar ffyrdd, llwybrau troed, llwybrau ceffylau a llwybrau beicio.  Mae’r 
Penawdau Telerau yn nodi’r darpariaethau fyddai wedi eu cynnwys yn y Cytundeb 
Cydweithio ac mae’n darparu fframwaith ar gyfer symud ymlaen gyda manylion y gwaith. 

 
2.3 Rhagwelir y bydd dyluniad y gwaith angenrheidiol yn cael ei wneud gan PNH a’u 

hymgynghorwyr a’i gytuno wedyn gan y Cyngor.  Mae Swyddogion wedi cael 
trafodaethau cychwynnol gyda PNH ac maent wedi edrych yn gyffredinol ar faterion 
dylunio.  Fe all gwaith gael ei gaffael neu ei wneud gan y Cyngor ar gost PNH neu gan 
PNH yn uniongyrchol gan ddibynnu ar beth a gytunir a’r pwerau sydd ar gael ym mhob 
achos. 

 
2.4 Bydd y gwaith y bwriedir ei wneud yn disgyn dan amrywiaeth o ddarpariaethau statudol 

a bydd angen i’r Cyngor ymarfer nifer o bwerau statudol. Fe all y rhain gynnwys darparu 
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mynediad i’r tir sy’n gysylltiedig gyda’r gwaith neu gwneud gorchmynion ffyrdd ochr, 
gorchmynion cau ffyrdd, gorchmynion rheoli traffig a gorchmynion dargyfeirio. 

 
2.5 Er mwyn sicrhau y gall y gwaith symud yn ei flaen ar amser, bydd angen gwneud nifer o 

gytundebau yn dibynnu ar amgylchiadau penodol y gwaith.  Fe all y cytundebau hyn 
gynnwys cytundebau Adran 38 (Mabwysiadu Priffyrdd), Adran 278 (Cytundebau 
Priffyrdd) a chytundebau contractyddol ac/neu asiantaeth ynghylch caffael gwaith, 
trosglwyddo tir ac ad-dalu costau. 

 
2.6 Mae’r Penawdau Telerau a gytunwyd yn amlinellu sgôp y bartneriaeth ac maent yn cael 

eu crynhoi ar ddiwedd yr adroddiad hwn.  Argymhellir bod Aelodau’n ystyried yn 
arbennig y pwyntiau allweddol a ganlyn :- 

 
a) Mae’r Cyngor yn bwriadu gwneud y Cytundeb Cydweithio hwn fel Awdurdod Priffyrdd 

yn unig; ni fydd yn ymrwymo nac yn effeithio ar unrhyw benderfyniad nac yn 
gweithredu ar ran y Cyngor mewn unrhyw gapasiti arall, yn cynnwys fel Awdurdod 
Cynllunio. Er mwyn sicrhau na fydd unrhyw wrthdaro’n codi, mae darpariaeth yn y 
Penawdau Telerau sy’n golygu y gall Swyddogion ar wahân gymryd rhan yn y 
trefniadau gweithio mewn partneriaeth dan y cytundeb hwn yn hytrach na’r 
swyddogion fydd cyflawni’r swyddogaeth gynllunio a chaniatáu. 
 

b) Mae’r Penawdau Telerau yn darparu strwythur ar gyfer strategaethau caniatáu a 
chaffael sydd i’w fabwysiadu o dan y trefniadau gweithio mewn partneriaeth yn dilyn 
cael cytundeb ar y cynigion manwl.   
 

c) Byddai’r Cytundeb Cydweithio arfaethedig yn ymwneud â gwaith ar Lôn Nanner a’r 
A5025 gyda’r gallu i ychwanegu gwaith arall i briffyrdd lle cytunir ar hynny. 
 

d) Drwy wneud y Cytundeb Cydweithio, mae’r Cyngor yn cytuno mewn egwyddor i 
ddefnyddio pwerau prynu gorfodol os bydd angen hynny i ddarparu’r tir ar gyfer y 
gwaith priffyrdd.  O ystyried natur prynu gorfodol byddai penderfyniad a ddylid 
ymarfer y pwerau hyn ai peidio angen cael ei wneud ar sail achos wrth achos ac nid 
yw’r ddarpariaeth yn ymrwymo’r cyngor i ddefnyddio’r pwerau hyn mewn unrhyw 
achos arbennig lle yr ystyrir nad yw’r gofyniad o ran budd cyhoeddus neu unrhyw 
anghenion arall wedi’i fodloni.   
 

e) Mae’r Cytundeb Cydweithio yn rhagweld y bydd y Cyngor yn ei gapasiti fel Awdurdod 
Priffyrdd yn ymgymryd â phrosesau statudol ac yn defnyddio pwerau statudol i 
sicrhau y gall y gwaith gael ei wneud; mae hyn yn cynnwys gwneud gorchmynion o 
dan bwerau’r Ddeddf Priffyrdd lle bo’r angen. 
 

f) Bydd PNH yn gyfrifol am gostau’r Cyngor yn gwneud y gwaith o dan y trefniadau 
gweithio mewn partneriaeth.  Bydd hyn yn cynnwys costau staff mewnol a ffioedd 
ymgynghorwyr allanol.  Bydd unrhyw gostau gan y Cyngor o ran cyflawni unrhyw 
agwedd ar y gwaith gwella priffyrdd, prynu unrhyw dir neu unrhyw bwerau statudol i 
brynu tir hefyd yn cael ei dalu gan PNH.   
 
 

g) Cytundebau pellach - bydd y Cytundeb Cydweithio yn gallugoi’r Cyngor  i lunio 
unrhyw ddogfennau eraill y bydd ei hangen i weithredu’r cytundeb.  Bydd hyn yn 
cynnwys cytundebau Adran 278 ynglŷn â gwaith priffyrdd, trefniadau contractyddol 
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yn ymwneud â chostau defnyddio unrhyw bwerau prynu gorfodol, cytundebau’n 
ymwneud â chaffael, cyflogi a thalu ymgynghorwyr, a chontractwyr.  Trwy gyfrannu 
at y Cytundeb Cydweithio, byddai modd i’r Cyngor ymrwymo i’r cytundebau pellach 
hyn yn ôl yr angen (ar yr amod bod unrhyw brawf/gofynion statudol mewn perthynas 
â phob cytundeb arfaethedig yn cael eu bodloni). 
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Crynodeb o Benawdau Telerau’r Cytundeb Cydweithio rhwng Cyngor Sir Ynys Môn fel 
Awdurdod Priffyrdd a Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyf. 
 

1. Bydd y cytundeb yn cynnwys unrhyw waith sy’n effeithio priffyrdd o fewn ardal weinyddol 
CSYM gan gynnwys yn benodol Lôn Nanner a’r A5025.  Gellir cynnwys ffyrdd eraill trwy 
gytundeb. 
 

2. Mae’r Penawdau Telerau yn dweud bod angen i’r partïon weithio gyda’i gilydd i 
ddarparu’r gwaith priffyrdd.  Er mwyn gwneud hyn, bydd y partïon yn cytuno ar 
drefniadau cydweithio (yn cynnwys dogfen yn rhannu protocol a phrotocol y wasg) a 
strategaethau caniatáu a chaffael yn nodi sut y bydd pob proses yn cael ei rhedeg a pha 
barti fydd yn arwain ar ba un o’r elfennau’r prosiect.  Bydd hyn hefyd yn cynnwys proses 
ar gyfer cytuno at ddyluniad unrhyw waith gwella a fwriedir. 
 

3. Mae PNH yn cytuno i dalu costau i gefnogi CSYM i ddarparu staff ar gyfer y prosiect 
gwella a’i gostau o ran cael ymgynghorwyr neu gontractwyr allanol lle mae hynny’n 
briodol. 
 

4. Mae PNH yn cytuno i dalu costau gwneud y gwelliannau priffyrdd. 
 

5. Mae CSYM fel Awdurdod Priffyrdd yn cytuno i gefnogi mewn egwyddor y defnydd o 
bwerau prynu gorfodol i ddarparu gwaith priffyrdd. 
 

6. Bydd y cytundeb yn parhau mewn grym am flwyddyn yn dilyn gwneud y darn olaf o’r 
gwaith gwella ar y priffyrdd oni bai iddo gael ei derfynu ynghynt.  Gall y naill barti neu’r 
llall ddwyn y cytundeb i ben ar ôl rhoi rhybudd priodol. 
 

7. Bydd gweithdrefn i ddatrys anghydfod yn nodi sut y gall unrhyw anghydfod gael ei uwch- 
gyfeirio o fewn y Cyngor a PNH cyn ystyried datrys yr anghydfod yn allanol (yn cynnwys 
camau yn y llysoedd) yn cael ei chynnwys. 
 

8. Bydd CSYM yn neilltuo swyddogion gwahanol i weithio o dan y cytundeb i’r swyddogion 
fydd wedi eu dyrannu i weithio ar unrhyw gais cynllunio neu gais perthnasol. 

CC-14562-LB/193934  Tud 8 o 2 

 


