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27 Ebrill 2018 

DCRM Ref. No: HNP-HZCON-PAC-LET-00031_Welsh 

Annwyl Dylan 

CYFEIRNOD Y CAIS CYNLLUNIO 27C106E/FR/ECON; GWELLIANNAU I BRIFFORDD YR 
A5025 RHWNG YR A5 I’R DWYRAIN O GYFFORDD Y FALI A FFORDD FYNEDIAD 
ARFAETHEDIG YR ORSAF BŴER (“Y CAIS”) 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd) 

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 

Yn dilyn y cais cynllunio uchod, mae’r llythyr hwn a’r wybodaeth sy’n cael ei hatodi yn ymateb i 
gais ffurfiol Cyngor Sir Ynys Môn am wybodaeth a deunyddiau ychwanegol, fel y nodwyd yn 
eich llythyr dyddiedig 9fed Chwefror 2018.  

Er mwyn ateb yn llawn, mae’r cyflwyniad hwn hefyd yn ymateb i sylwadau a gafwyd gan 
swyddogion unigol Cyngor Sir Ynys Môn a rhanddeiliaid eraill fel rhan o’r broses ymgynghori 
ffurfiol a cheisiadau eraill am wybodaeth a gafwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn yn ystod y cais. 
(Rydyn ni wedi nodi bod yr eitemau a nodir yn y cais am wybodaeth ychwanegol ar 9fed Chwefror 
2018 wedi dod o sylwadau a gyflwynwyd mewn ymateb i’r cais gan Swyddogion Cyngor Sir 
Ynys Môn a rhanddeiliaid eraill. Mae'r rhain felly’n cael eu hailadrodd yn Atodiad 2 i sicrhau 
dilyniant). 

Ar ôl cyflwyno’r wybodaeth hon ac os bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn bwriadu rhoi caniatâd 
cynllunio, mae Horizon yn bwriadu gweithredu’r gwelliannau arfaethedig ar y cyd â Chyngor Sir 
Ynys Môn. Mae tîm Priffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn a Horizon wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd 
ers 2015 i sicrhau bod y cynigion a gyflwynir yn y cais cynllunio’n briodol ac o fudd i ogledd 
Ynys Môn.  

Dylan Williams 

Pennaeth Gwasanaeth – Rheoleiddio a 
Datblygu Economaidd • 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Canolfan Fusnes Môn •  

Parc Busnes Bryn Cefni •  

LLANGEFNI 

Ynys Môn • LL77 7XA 
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Cefndir y cais yw bod wyneb ffordd yr A5025 rhwng y Fali a Wylfa wedi dod i ddiwedd ei oes a 
bod angen llawer iawn o fuddsoddiad i wella’r ffordd cyn dechrau Prosiect DCO Wylfa Newydd.  

Mae astudiaethau blaenorol a gynhaliwyd gan Horizon wedi canfod nad ydy rhannau o’r A5025 
rhwng y Fali a Safle Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd yn cyrraedd y safonau cyfredol ar gyfer 
priffyrdd. Mae problemau gyda’r llwybr presennol o ran ei led, ei aliniad, y cyfleoedd i 
oddiweddyd a chyflwr yr wyneb, sydd ar hyn o bryd yn effeithio ar symudiadau traffig ar hyd y 
ffordd.  

Bwriedir i’r Datblygiad Arfaethedig allu delio â llif y traffig yn y dyfodol, mynd i’r afael â’r effeithiau 
a fydd yn gysylltiedig â chamau cynnar y gwaith adeiladu yn Safle Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd 
a sicrhau bod yr A5025 o ansawdd addas i wasanaethu’r gwaith o adeiladu a gweithredu 
Prosiect Wylfa Newydd.  

Mae’r gwelliannau arfaethedig yn hollbwysig ar gyfer rhaglen gyflenwi Gorsaf Bŵer arfaethedig 
Wylfa Newydd, gan ganiatáu cynhyrchu trydan yn gynharach yng nghyd-destun yr angen 
dybryd i ddatblygu ynni carbon isel fel sy’n ofynnol gan bolisi cynllunio cenedlaethol, fel y manylir 
yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (NPS EN-1), Gorffennaf 2011.  

Bydd y Datblygiad Arfaethedig yn darparu palmant newydd i’r ffordd cerbydau gydag oes 
dylunio o oddeutu 20 mlynedd ac yn gadael rhywbeth pwysig ar ôl ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol. Yn bwysig, bydd y Datblygiad Arfaethedig yn sicrhau bod hwn yn ddull gweithredu 
cynhwysfawr a rhagweithiol i weithredu’r gwelliannau hyn rhwng y Fali a Wylfa, yn hytrach na 
dull gweithredu bob yn dipyn ac adweithiol.  

Mae’r buddsoddiad gan Horizon dros £10 miliwn i sicrhau’r gwelliannau a bydd hyn yn sicrhau 
bod cyflwr y ffordd ar hyd y darnau a nodwyd yn y cais yn addas ar gyfer y dyfodol. Bydd y 
ffordd yn gweithio’n fwy effeithiol oherwydd cyfuniad o: 

• wyneb newydd a gwell ar y ffordd, gan gynnwys marciau ffordd ac arwyddion newydd; 

• lledu adrannau o’r ffordd lle mae mannau cyfyng; 

• gwella aliniad y ffordd i’w gwneud hi’n haws gweld a gwella cyflwr sawl cyffordd mynedfa 

breifat; a 

• gwella system draenio’r ffordd a darparu systemau draenio newydd. 

Wrth eu hystyried gyda’i gilydd, mae disgwyl i’r holl welliannau hyn chwarae rôl glir a phenodol 
o ran gwella diogelwch y ffordd ar hyd yr A5025.  

Mae'r gwaith o ddylunio’r gwelliannau i’r ffordd wedi bod yn gynhwysfawr ac mae’n cynnwys 
nifer o elfennau a fydd yn sicrhau y bydd amgylchedd defnyddwyr y ffordd a’r rheini sy’n byw 
wrth ymyl y ffordd yn cael ei wella. Bydd hyd y ffordd cerbydau a fydd yn cael ei hailadeiladu yn 
cynnwys wyneb tawel a fydd o fudd i'r eiddo preswyl gerllaw. Ystyrir ailddefnyddio’r gwrychoedd 
y cynigir eu tynnu ar hyd ffin y ffordd (bydden nhw’n cael eu symud drwy drawsleoli), yn amodol 
ar eu cyflwr, a bydden nhw’n cael eu hategu gan wrychoedd newydd a fyddai’n gyforiog o 
rywogaethau. Bydd tua 3km o wrychoedd a 1.5km o gloddiau’n cael eu disodli.  

At ei gilydd, mae Horizon o’r farn bod y cais cynllunio hwn yn rhoi’r cyfle gorau i Gyngor Sir 
Ynys Môn sicrhau bod y rhan hon o’r briffordd gyhoeddus yn cael ei gwella a hynny heb gost i’r 
pwrs cyhoeddus. Mae’r wybodaeth ychwanegol isod ac sydd wedi’i hatodi i’r llythyr hwn yn 
cadarnhau’r casgliad hwnnw. 
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Crynodeb o’r wybodaeth ychwanegol a gyflwynir i’w hystyried 

Mae Horizon wedi ystyried yr holl sylwadau a gyflwynwyd ac wedi paratoi ymatebion i bob un 
o’r pwyntiau a godwyd, a gyflwynir yn yr atodlenni sydd ynghlwm (Atodiadau 1 a 2). O ganlyniad 
i’r ystyriaeth hon, mae nifer o fân newidiadau’n cael eu cynnig i’r Datblygiad Arfaethedig, gan 
gynnwys:  

• diwygiadau i’r triniaethau i’r ffiniau mewn lleoliadau penodol ar hyd y llwybr; 

• Dull Dylunio a’r Strategaeth Tirwedd diwygiedig; ac 

• egluro trefniadau'r gyffordd yng Nghyffordd 6 ac 18B y llwybr.  

Mae maint y diwygiadau hyn yn golygu na fu newid sylweddol i’r Datblygiad Arfaethedig ers 
cyflwyno’r cais cynllunio.  

Mae’r wybodaeth ganlynol yn cael ei chyflwyno i chi ei hystyried, a bydd yn nodi a ydy hon yn 
wybodaeth newydd neu’n disodli dogfennau/lluniadau sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno. 

Atodiad 
Gwybodaeth Ychwanegol a 
Gyflwynir 

Gwybodaeth Newydd neu 
Ddogfennau/Lluniadau wedi’u 
Disodli 

Atodiad 1 

Atodlen o ymatebion Horizon i’r 
wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd 
amdani yn Atodiad 1 llythyr Cyngor Sir 
Ynys Môn dyddiedig 9fed Chwefror 
2018.  

Caiff hyn ei gyflwyno fel gwybodaeth 
newydd. 

Atodiad 2 

Atodlen o ymatebion Horizon i 
sylwadau gan Swyddogion Cyngor Sir 
Ynys Môn a rhanddeiliaid eraill fel rhan 
o’r broses ymgynghori ffurfiol.  

Caiff hyn ei gyflwyno fel gwybodaeth 
newydd 

Atodiad 3 

Gwelliannau i Briffordd yr A5025 
(Cyfeirnod y Cais Cynllunio 
27C106E/FRECON) Nodyn 
Technegol – Ymateb i Sylwadau 
Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n cyflwyno 
asesiad o effeithiau posibl perygl o 
lifogydd y pyllau dal dŵr ffo arfaethedig 
yn Adran 2.  

Caiff hyn ei gyflwyno fel gwybodaeth 
newydd. 

Atodiad 4 

Tabl A4-1 - Mesurau colli a disodli 
cydrannau o'r dirwedd, sy’n dangos 
manylion nifer y coed a hyd y waliau 
cerrig presennol, gwrychoedd a 
chloddiau a fydd yn cael eu tynnu a’u 
disodli. 

Caiff hyn ei gyflwyno fel gwybodaeth 
newydd. 
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Ffigurau: 

60PO8079_ONL_ER_13_01 Rev1 
60PO8079_ONL_ER_13_02 Rev1 

60PO8079_ONL_ER_13_03 Rev1 

60PO8079_ONL_ER_13_04 Rev1 

Mae’r rhain yn dangos lleoliadau a hyd 
y gwrychoedd pwysig y cynigir eu 
tynnu a’u trawsleoli, pan fo’n briodol. 

Mae'r rhain yn disodli’r Ffigurau 
canlynol yn yr Adroddiad 
Amgylcheddol: 

60PO8079_ONL_ER_13_01 
60PO8079_ONL_ER_13_02 

60PO8079_ONL_ER_13_03 
60PO8079_ONL_ER_13_04 

 

 

Atodiad 5 
Dull Dylunio a’r Strategaeth Tirwedd 
(wedi’i ddiweddaru). 

Mae hyn yn disodli’r Dull Dylunio a 
Strategaeth Tirwedd a gyflwynwyd. 

Atodiad 6 

Lluniad Trefniant Cyffredinol 
Arfaethedig WN02.05-ACM-S2-00-
DRG-003 Diwygiad B, diwygiad i’r 
nodyn i gau’r briffordd yng Nghyffordd 
6 ger mynedfa Siop y Fferm drwy 
Orchymyn Rheoleiddio Traffig. 

Mae hwn yn disodli lluniad rhif: 

WN02.05-ACM-S2-00-DRG-003 

Lluniad Trefniant Cyffredinol 
Arfaethedig WN02.05-ACM-S6-00-
DRG-003 Diwygiad A, sy’n cynnwys 
nodyn newydd a diwygiad i’r lluniad er 
mwyn darparu lle i droi yng Nghyffordd 
18B yn Adran 6 

Mae hwn yn disodli lluniad rhif: 

WN02.05-ACM-S6-00-DRG-003 

Lluniad braslun rhif WN02.05-ACM-
S8-SK-001, sy’n rhoi manylion 
dadansoddiad lle i droi yng Nghyffordd 
23 yn Adran 8. 

Caiff hyn ei gyflwyno fel gwybodaeth 
newydd, at ddibenion darluniadol. 

Atodiad 7 

Cynllun Meistr Amgylcheddol Adran 
2, Dalenni 3 a 4 (Ffigurau 
60PO8061_ER_02_26 Rev1 a 
60PO8061_ER_02_27 Rev1), gan 
gynnwys diweddariadau i driniaethau 
ffiniau. 

Mae'r rhain yn disodli’r Ffigurau 
canlynol yn yr Adroddiad 
Amgylcheddol: 

60PO8061_ER_02_26 
60PO8061_ER_02_27  

Cynllun Meistr Amgylcheddol Adran 
4, Dalenni 1 a 2 (Ffigurau 
60PO8061_ER_02_28 Rev1 a 
60PO8061_ER_02_29 Rev1), gan 
gynnwys diweddariadau i driniaethau 
ffiniau. 

Mae'r rhain yn disodli’r Ffigurau 
canlynol yn yr Adroddiad 
Amgylcheddol: 

60PO8061_ER_02_28 
60PO8061_ER_02_29 
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Lluniad Trefniant Cyffredinol 
Arfaethedig Adran 2, Dalenni 2 a 3 
(WN02.05-ACM-S2-00-DRG-002 
Diwygiad A a WN02.05-ACM-S2-00-
DRG-003 Diwygiad B), yn cynnwys 
diweddariadau i driniaethau ffiniau. 

Mae'r rhain yn disodli lluniadau rhif: 

WN02.05-ACM-S2-00-DRG-002 

WN02.05-ACM-S2-00-DRG-003 

Lluniad Trefniant Cyffredinol 
Arfaethedig Adran 4, Dalen 1 
(WN02.05-ACM-S4-00-DRG-001 
Diwygiad A), yn cynnwys 
diweddariadau i driniaethau ffiniau. 

Mae hwn yn disodli lluniad rhif: 

WN02.05-ACM-S4-00-DRG-001 

 

Crynodeb 

Cefndir y cais hwn yw y canfuwyd bod cyflwr yr A5025 rhwng y Fali a Wylfa wedi dod i ddiwedd 
ei oes a bod angen llawer iawn o fuddsoddiad i wneud gwelliannau hanfodol.  

Mae’r deunyddiau a gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio ym mis Tachwedd 2017 ac rŵan wedi’u 
hategu gyda’r wybodaeth ychwanegol hon wedi rhoi sylw i’r holl faterion cynllunio, 
amgylcheddol ac economaidd posibl sy’n gysylltiedig â datblygiad o’r math yma.  

Yn bwysig, mewn perthynas â phenderfynu ar y cais hwn, mae’r wybodaeth a gyflwynir yn unol 
â’r Datblygiad Arfaethedig wedi dangos bod y cynllun yn cyd-fynd â pholisïau cynllunio 
cenedlaethol, nad yw wedi rhoi rheswm dros amau bod unrhyw effeithiau neu ddadl y tu hwnt 
i’r ardal leol iawn, ac na fyddai’n effeithio’n sylweddol ar safleoedd cadwraeth natur; safleoedd 
sydd o ddiddordeb hanesyddol na phwysigrwydd tirwedd.  

Bydd ymestyn oes y ffordd gerbydau am o leiaf 20 mlynedd yn lleihau’n sylweddol y gofynion 
a'r costau cynnal a chadw i Gyngor Sir Ynys Môn. Byddai’r datblygiad hwn yn dod â manteision 
sylweddol i ogledd Ynys Môn drwy weithredu cyfres gynhwysfawr o welliannau i wyneb y ffordd 
ac aliniad yr A5025.  

Hyderaf fod yr wybodaeth sydd uchod ac sydd wedi’i hatodi, yn ogystal â'r deunyddiau a 
gyflwynwyd ym mis Tachwedd 2017, yn ddigon i’ch galluogi chi i fwrw ymlaen i benderfynu ar y 
cais gydag argymhelliad cadarnhaol.  

Mae croeso i chi gysylltu â mi os hoffech chi drafod unrhyw rai o’r materion uchod ymhellach. 

Yn gywir 

Kieran Somers 

Pennaeth Cynllunio 

 

 


