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1 Cyflwyniad 

1.1 Diben y ddogfen hon 

1.1.1 Mae’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn wedi cael ei baratoi i gyd-
fynd â chais cynllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i 
diwygiwyd) (TCPA) [RD1] ar gyfer y Gwelliannau i’r A5025 (y Datblygiad 
Arfaethedig).   

1.1.2 Mae’n rhoi asesiad o effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig ar y Gymraeg 
a’i diwylliant, ac mae’n cynnig mesurau lliniaru a gwella addas er mwyn rheoli 
unrhyw effeithiau niweidiol a gwella unrhyw effeithiau manteisiol, fel yr ystyrir 
sy’n angenrheidiol. 

1.2 Y Cefndir 

1.2.1 Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig o’r farn bod tir gerllaw’r Orsaf Bŵer 
bresennol ym Mhenrhyn Wylfa, i’r gorllewin o Gemaes ar arfordir gogleddol 
Ynys Môn, yn addas ar gyfer adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd.  Mae 
Horizon Nuclear Power Wylfa Limited (Horizon) yn cynnig adeiladu a 
gweithredu gorsaf bŵer niwclear newydd, dan yr enw Wylfa Newydd, ar y tir 
hwn.  Byddai’r orsaf bŵer hon yn darparu tua 2,700 megawat o drydan, sy’n 
ddigon o bŵer ar gyfer oddeutu pum miliwn o dai. 

1.3 Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 

1.3.1 Mae Horizon Nuclear Power Wylfa Limited (Horizon) yn gwmni ynni yn y 
Deyrnas Unedig sy’n datblygu gorsaf bŵer niwclear cenhedlaeth newydd i 
helpu i fodloni angen y wlad am gyflenwadau sefydlog a chynaliadwy o ynni 
carbon isel.  Rhiant-gwmni terfynol Horizon yw Hitachi Ltd., corfforaeth 
Japaneaidd a rhiant-gwmni i grŵp cwmnïau rhyngwladol Hitachi.  

1.4 Prosiect Wylfa Newydd 

1.4.1 Mae Horizon yn cynnig adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd, sy’n 
cynnwys Prosiect DCO Wylfa Newydd, y Gweithgareddau Morol mae angen 
eu Trwyddedu a’r Gwaith Galluogi. Mae pob un o’r elfennau hyn yn cael eu 
disgrifio isod.  Bydd y Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu yn 
cael cydsyniad o dan Drwydded Forol a bydd Prosiect DCO Wylfa Newydd yn 
cael cydsyniad o dan Orchymyn Cydsyniad Datblygu. Serch hynny, mae 
rhywfaint o orgyffwrdd rhwng y naill a’r llall; bydd y Gwaith Morol (edrychwch 
isod) yn cael cydsyniad o dan y ddau.   

 Prosiect DCO Wylfa Newydd 

1.4.2 Mae Prosiect DCO Wylfa Newydd yn cynnwys y rhannau hynny o Brosiect 
Wylfa Newydd a fydd yn cael cydsyniad drwy Orchymyn Cydsyniad Datblygu 
(DCO), sef: 

 Yr Orsaf Bŵer: yr orsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig, gan gynnwys 

dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR) a gyflenwir gan 
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Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd., cyfleusterau, adeiladau, strwythurau ac 

offer cefnogol, a gwastraff ymbelydrol, adeiladau i storio tanwydd sydd 

wedi cael ei ddefnyddio a chyfarpar i drosglwyddo ynni trydanol i 

rwydwaith trawsyrru trydan foltedd uchel y National Grid; 

 Datblygiadau eraill ar y safle: gan gynnwys gwaith tirweddu a phlannu, 

draeniau, systemau rheoli dŵr wyneb, gwaith mynediad i’r cyhoedd gan 

gynnwys cau a dargyfeirio hawliau tramwy cyhoeddus dros dro ac yn 

barhaol, Ffordd Fynediad newydd i’r Orsaf Bŵer a ffyrdd mewnol y safle, 

llefydd parcio, gwaith a gweithgareddau adeiladu gan gynnwys 

compowndiau adeiladu ac ardaloedd parcio dros dro, ardaloedd gosod, 

ardaloedd gweithio a gwaith a strwythurau dros dro, ardal dros dro i 

wylio’r gwaith adeiladu, dargyfeirio cyfleustodau, ffensys y ffin a ffensys 

adeiladu; 

 Gwaith Morol sy’n cynnwys:  

- Gwaith Morol Parhaol: y System Dŵr Oeri, Cyfleuster Dadlwytho 

Morol, strwythurau morglawdd, gwaith i ddiogelu’r lan, mannau 

gollwng draeniau dŵr wyneb, system achub a dychwelyd pysgod, 

system atal pysgod, cymhorthion mordwyo a Charthu (dredging); 

- Gwaith Morol Dros Dro: argaeau coffr dros dro, ramp mynediad dros 

dro, cymhorthion mordwyo dros dro, mannau gollwng dros dro ac 

angorfa dros dro i gwch camlas; 

 Cyfleusterau Oddi ar Safle'r Orsaf Bŵer: sy’n cynnwys y Ganolfan 

Rheoli Argyfwng Amgen, y Labordy Arolygon Amgylcheddol a’r Garej 

Offer Argyfwng Symudol; a 

 Datblygiadau Cysylltiedig: Campws y Safle yn Ardal Datblygu Wylfa 

Newydd; cyfleuster Parcio a Theithio dros dro yn Dalar Hir ar gyfer y 

gweithwyr adeiladu (Parcio a Theithio); Canolfan Logisteg dros dro ym 

Mharc Cybi (Canolfan Logisteg); a’r Newidiadau i Briffordd yr A5025. 

1.4.3 Mae’r termau canlynol yn cael eu defnyddio wrth ddisgrifio’r ardaloedd 
daearyddol sy’n ymwneud â Phrosiect DCO Wylfa Newydd: 

 Safle’r Orsaf Bŵer – yr ardal o dir a môr lle bydd y rhan fwyaf o 

adeiladau, gwaith a strwythurau parhaol yr Orsaf Bŵer. Mae hyn yn 

cynnwys dau adweithydd niwclear, tyrbinau stêm, y System Dŵr Oeri, 

morgloddiau a'r Cyfleuster Dadlwytho Morol. 

 Ardal Datblygu Wylfa Newydd - yr ardaloedd o dir a môr sy’n cael eu 

dangos, gan gynnwys Safle’r Orsaf Bŵer, a’r ardaloedd cyfagos a 

fyddai’n cael eu defnyddio ar gyfer adeiladu a gweithredu’r Orsaf Bŵer, y 

Gwaith Morol a datblygiadau eraill ar y safle. Byddai hefyd yn cynnwys 

Campws y Safle. Mae'r ardal hon yn dangos yr ardal fwyaf y byddai 

gweithgareddau adeiladu'r Orsaf Bŵer yn effeithio arni'n ffisegol a bydd 

yn cael ei defnyddio i ffurfio cyd-destun gweledol a nodweddion tirwedd 

yr Orsaf Bŵer weithredol. 
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 Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu  

1.4.4 Mae’r Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu’n cynnwys y Gwaith 
Morol Parhaol, y Gwaith Morol Dros Dro, gwaredu deunyddiau sydd wedi’u 
carthu yn y Safle Gwaredu, draenio dŵr wyneb i’r môr. Yn ystod y cam 
adeiladu mae hyn yn cynnwys adeiladu man gollwng elifion trin dŵr gwastraff, 
a draenio carthion sydd wedi’u trin i’r môr. 

 Gwaith Galluogi 

1.4.5 Mae’r Gwaith Galluogi yn cynnwys y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle 
a’r Gwelliannau i Briffordd yr A5025.  

1.4.6 Mae Horizon wedi cyflwyno ceisiadau am ganiatâd cynllunio ar gyfer y Gwaith 
Galluogi o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i Gyngor Sir Ynys Môn.  

1.4.7 Er mwyn cynnal hyblygrwydd yn y broses gydsynio ar gyfer Prosiect DCO 
Wylfa Newydd, mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle hefyd wedi cael eu 
cynnwys yn y cais am gydsyniad datblygu. Nid yw’r Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025 yn rhan o'r cais am gydsyniad datblygu. 

1.5 Gwella priffordd yr A5025 

1.5.1 Byddai adeiladu’r Orsaf Bŵer yn golygu anghenion trafnidiaeth sylweddol iawn 
ar gyfer cludo nwyddau, cydrannau mawr a staff.  Cynhaliodd Horizon 
astudiaethau yn ystod 2010-2011 a daethant i’r casgliad bod cyfyngiadau 
ffisegol a gweithredol ar y darn o'r A5025 rhwng y Fali a Chyffordd Ffordd 
Fynediad yr Orsaf Bŵer arfaethedig o ran lled ac aliniad y ffordd, y cyfleoedd 
i oddiweddyd a chyflwr wyneb y ffordd.   

1.5.2 O ganlyniad i’r astudiaethau hyn mae Horizon wedi ymrwymo i wella’r rhan 
hon o’r A5025 er mwyn lliniaru’r effeithiau a ragwelir yn sgil y cynnydd mewn 
traffig oherwydd y gweithgareddau adeiladu a fyddai’n cael eu gwneud yn 
Ardal Datblygu Wylfa Newydd, ac oherwydd traffig yr Orsaf Bŵer weithredol, 
a fyddai’n teithio ar hyd y rhan hon o’r rhwydwaith priffyrdd. 

1.5.3 Felly mae Horizon yn bwriadu cyflawni cyfres o welliannau a newidiadau (sy’n 
cael eu galw gyda'i gilydd yn Welliannau i Briffordd yr A5025) rhwng y Fali a 
Chyffordd Ffordd Fynediad yr Orsaf Bŵer arfaethedig fel rhan o’i strategaeth 
trafnidiaeth ehangach ar gyfer y Prosiect, yr amcanion fydd: 

 uwchraddio’r llwybr, o ran safon yr adeiladwaith a geometreg y ffordd, er 

mwyn i'r ffordd allu cynnal rhagor o draffig, ac er mwyn gwella diogelwch 

a mynediad; 

 sicrhau bod pob llwyth annormal perthnasol yn gallu teithio ar hyd yr 

A5025; 

 lleihau unrhyw gynnydd posibl yn y perygl o ddamweiniau ffordd; 

 lleihau unrhyw effeithiau niweidiol ar gymunedau lleol; 

 lleihau unrhyw effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd; a 

 chwilio am gyfleoedd pan fo’n bosibl i sicrhau gwelliannau i gymunedau 

lleol ac i’r amgylchedd drwy fesurau dylunio ffyrdd. 
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1.5.4 Mae’r darn 16.19km o’r A5025 sydd wedi cael ei glustnodi i’w wella wedi cael 
ei rannu yn wyth adran (edrychwch ar ffigur 1-1). 

 Adran 1 – rhwng yr A5 i’r dwyrain o gyffordd y Fali ac i’r gogledd o 

Gyffordd y Fali (A5/A5025) – 1.06km;  

 Adran 2 – rhwng i’r gogledd o Gyffordd y Fali (A5/A5025) ac i’r gogledd 

o Lanynghenedl – 2.46km; 

 Adran 3 – rhwng i’r gogledd o Lanynghenedl ac i’r gogledd o 

Lanfachraeth – 2.28km; 

 Adran 4 – rhwng i'r gogledd o Lanfachraeth ac i’r de o Lanfaethlu – 2.7km; 

 Adran 5 – rhwng i’r de o Lanfaethlu ac i’r gogledd o Lanfaethlu – 1.43km; 

 Adran 6 – rhwng i’r gogledd o Lanfaethlu ac i’r gogledd o Lanrhuddlad – 

3.36km; 

 Adran 7 – rhwng i’r gogledd o Lanrhuddlad ac i’r gogledd o Gefn Coch – 

1.3km; 

 Adran 8 – rhwng i’r gogledd o Gefn Coch a Chyffordd Ffordd Fynediad yr 

Orsaf Bŵer arfaethedig – 1.6km. 

1.5.5 Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn golygu gwella’r ffordd o fewn ffin briffordd 
bresennol yr A5025 i raddau helaeth.  Yn gryno, mae’r rhain yn cynnwys: 

 gwella’r palmant presennol drwy roi wyneb newydd ar hyd Adrannau 1, 

3, 5 a 7; 

 ailadeiladu a lledu’r ffordd gerbydau bresennol yn lleol drwy Adrannau 2, 

4, 6 a 8; 

 addasu a gwella’r arwyddion a’r marciau presennol ar y ffordd drwy 

Adrannau 1–8; ac 

 adeiladu Compownd Adeiladu Dros Dro (a fydd yn cynnwys cyfleuster 

ailgylchu palmant dros dro) yn Adran 7 yn union wrth ymyl yr A5025. 

1.5.6 Mae’r ‘palmant’ a nodir uchod yn golygu wyneb y ffordd o fewn ffin y briffordd. 
Mae hyn yn cael ei ddiffinio fel deunyddiau sy’n cynnwys yr haen o dan y 
sylfaen, haen y sylfaen a haen yr wyneb a roddir ar haen o ddeunydd is na’r 
safon er mwyn cefnogi llwyth y traffig. 

1.5.7 Byddai’r Newidiadau i Briffordd yr A5025 yn golygu adeiladu ffyrdd osgoi er 
mwyn lleihau effeithiau traffig yn y dyfodol ar gymunedau, creu trefniadau 
cyffordd newydd (gan gynnwys darparu Cyffordd Ffordd Fynediad yr Orsaf 
Bŵer arfaethedig), a gwelliannau lleol i droadau presennol.  

1.5.8 Mae'r Newidiadau i Briffordd yr A5025 yn rhan annatod o gais DCO Prosiect 
Wylfa Newydd, ac nid ydynt yn rhan o’r cais cynllunio ar gyfer y Datblygiad 
Arfaethedig. 

1.5.9 Mae’r adroddiad Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn yn rhoi sylw i 
effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig yn unig.   
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Ffigur 1-1 Trosolwg o’r Gwelliannau i Briffordd yr A5025  
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1.6 Llunio Cwmpas yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg hwn 

1.6.1 Ym mis Gorffennaf 2015, cyflwynodd Horizon gais ffurfiol i Gyngor Sir Ynys 
Môn am Farn Gwmpasu ar yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ar gyfer y 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025 er mwyn sefydlu a chytuno ar ffurf a natur yr 
asesiadau amgylcheddol a fyddai’n cael eu cynnal i ganfod effeithiau 
amgylcheddol y Datblygiad Arfaethedig. 

1.6.2 Ni chafodd unrhyw wahaniaeth ei wneud rhwng y Gwelliannau a’r Newidiadau 
i Briffordd yr A5025 mewn termau asesu adeg gwneud y cais cwmpasu. 

1.6.3 Cyflwynodd Gyngor Sir Ynys Môn Farn Gwmpasu ffurfiol ym mis Rhagfyr 
2015.  Ar ôl derbyn Barn Gwmpasu Cyngor Sir Ynys Môn, penderfynodd 
Horizon geisio cydsyniad ar gyfer y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 drwy 
geisiadau ar wahân.   

1.6.4 Ar ôl cyhoeddi Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol Cam Dau 
o’r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio, cyflwynodd Horizon gais ffurfiol am Farn 
Sgrinio i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig ym mis Awst 
2016.  

1.6.5 Roedd sylwadau yn y Farn Sgrinio ynghylch yr iaith Gymraeg yn nodi cais 
Cyngor Sir Ynys Môn i gynnal Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, yn 
hytrach na Datganiad Iaith Gymraeg.  Yn dilyn yr adborth hwn i’r 
ymgynghoriad, mae Horizon wedi dewis asesu'r materion hyn o’u gwirfodd 
drwy'r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn, sy’n ystyried yr effeithiau 
mewn cysylltiad â’r pum agwedd allweddol o fywyd cymunedol.  Mae manylion 
am y dull gweithredu a fabwysiadwyd ym mhennod 3 yr asesiad hwn.   

1.6.6 Roedd Barn Sgrinio Cyngor Sir Ynys Môn wedi nodi materion a phynciau 
penodol a allai effeithio ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant o ganlyniad i’r 
Datblygiad Arfaethedig, ac mae'r rhain wedi cael eu hystyried yn yr Asesiad 
o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn.  

1.6.7 Mae Horizon yn deall bod y Gymraeg a’i diwylliant yn bwysig i gymunedau 
lleol ac mae wedi ymrwymo i ddatblygu’r Prosiect (gan gynnwys y Datblygiad 
Arfaethedig) mewn ffordd sy’n parchu’r Gymraeg a'i diwylliant.  Er mwyn 
dangos yr ymrwymiad hwn, mae Horizon wedi datblygu Addewid Iaith 
Gymraeg [RD2] a Pholisi Iaith Gymraeg [RD3] ac ar hyn o bryd mae’n datblygu 
Strategaeth Gwella a Lliniaru yng nghyswllt yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant (a 
gyflwynir fel rhan o’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg sy’n mynd gyda’r 
cais am gydsyniad datblygu). Mae hyn yn cynnwys mesurau i liniaru effeithiau 
niweidiol ac i wella effeithiau manteisiol y Prosiect ar y Gymraeg a’i diwylliant.   

1.6.8 Mae’r Strategaeth Gwella a Lliniaru yng nghyswllt yr Iaith Gymraeg a’i 
Diwylliant wedi cael ei datblygu yng nghyd-destun fframwaith polisi lleol a 
chenedlaethol ac mae’n ystyried nifer o ddogfennau a strategaethau 
allweddol, yn ogystal â deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg.  Bwriad 
y mesurau lliniaru a gwella sydd wedi cael eu datblygu fel rhan o'r Strategaeth 
Gwella a Lliniaru yng nghyswllt yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant ydy galluogi 
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Horizon i gyflawni’r addewidion a nodwyd yn yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 
Cam Dau.   

1.6.9 Mae manylion yr ymgynghoriad a gynhaliwyd a chanlyniadau ymgysylltu â 
rhanddeiliaid yng nghyswllt yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg ar gyfer 
y Datblygiad Arfaethedig wedi’u cyflwyno yn atodiadau 3.1 a 3.2 yng nghyfrol 
3 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025. 

1.7 Astudiaethau eraill 

1.7.1 Caiff yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 ei 
gyflwyno gyda’r cais cynllunio ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig; mae hwn yn 
cyflwyno canfyddiadau’r asesiad amgylcheddol o'r Datblygiad Arfaethedig.  
Gan fod y Gymraeg yn rhan annatod o wead cymdeithasol a diwylliannol 
cymunedau ar draws Ynys Môn, mae’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
yn defnyddio’r wybodaeth a’r astudiaethau amgylcheddol canlynol sy’n 
uniongyrchol berthnasol ar gyfer ystyried materion sy’n ymwneud â diwylliant 
ac iaith: 

 ystyriaethau economaidd-gymdeithasol, a gyflwynir ym mhennod 4 yr 

Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025; a 

 Datganiad Sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd yng nghyswllt 

Gwelliannau i Briffordd yr A5025, sy’n rhan o ddogfennau’r cais cynllunio. 

1.8 Strwythur yr adroddiad 

1.8.1 Mae gweddill penodau’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn wedi cael 
eu strwythuro fel a ganlyn. 

 Pennod 2 – mae’r bennod hon yn rhoi trosolwg o’r Datblygiad Arfaethedig 

mewn perthynas â'r rhaglen adeiladu a fwriedir a sut byddai’r contract ar 

gyfer ei adeiladu yn cael ei gaffael. 

 Pennod 3 – mae’r bennod hon yn rhoi’r dull gweithredu a ddilynir ar gyfer 

ystyried effeithiau ar y Gymraeg a’i diwylliant, gan gynnwys manylion y 

meysydd astudio a chwmpas gofodol yr asesiad. 

 Pennod 4 – mae’r bennod hon yn cyflwyno crynodeb o broffil y Gymraeg 

yn wardiau'r Fali, Llanfaethlu a Mechell. 

 Pennod 5 – mae’r bennod hon yn rhoi asesiad o effeithiau posibl y 

Datblygiad Arfaethedig ar y gymuned, y Gymraeg a’i diwylliant, gan 

gymharu â phum prif agwedd o fywyd cymunedol.  Cynigir mesurau 

lliniaru a gwella. 

 Pennod 6 – mae’r bennod hon yn cyflwyno asesiad o'r effeithiau cronnus. 

 Pennod 7 – mae’r bennod hon yn rhoi crynodeb o’r asesiad a’i 

gasgliadau. 

 Pennod 8 – mae’r bennod hon yn rhestru’r cyfeiriadau sydd wedi cael eu 

defnyddio yn yr asesiad.  
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2 Y Datblygiad Arfaethedig 

2.1 Cyflwyniad 

2.1.1 Mae’r bennod hon yn rhoi manylion y rhaglen adeiladu sydd wedi cael ei 
chynllunio ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig a sut byddai’r contract adeiladu 
yn cael ei gaffael.   

2.1.2 Mae pennod 1 yn cynnwys trosolwg o’r Datblygiad Arfaethedig yng nghyd-
destun y Prosiect.  I gael rhagor o fanylion ynghylch dylunio ac adeiladu'r 
Datblygiad Arfaethedig, darllenwch bennod 2 o’r Adroddiad Amgylcheddol ar 
y Gwelliannau i Briffordd yr A5025. 

 Rhaglen 

2.1.3 Os ceir caniatâd cynllunio, bydd y gwaith o wneud Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025 yn dechrau cyn gynted â phosibl ar ôl cyflawni’r amodau cyn dechrau 
a roddir gan Gyngor Sir Ynys Môn ac ar ôl caffael y tir sy’n angenrheidiol er 
mwyn cyflawni'r Datblygiad Arfaethedig. 

2.1.4 Byddai’r gwaith adeiladu yn Adrannau 1-8 yn bara am 66 wythnos; mae’r 
cyfnod hwn yn cynnwys creu’r Compownd Adeiladu Dros Dro a symud offer a 
chyfarpar. 

2.1.5 Byddai’r gwaith adeiladu yn Adrannau 2, 4, 6 a 8 yn digwydd ar yr un pryd er 
mwyn lleihau’r holl darfu ar y rhwydwaith priffyrdd hy byddai’r gwaith yn cael 
ei wneud ar y pedair adran ar yr un pryd.   

2.1.6 Ar ôl gorffen y gwaith yn Adrannau 2, 4, 6 a 8 byddai’r gwaith o roi wyneb 
newydd ar Adrannau 1, 3, 5 a 7 wedyn yn dechrau.   

2.1.7 Mae disgwyl i’r gwaith adeiladu bara fel a ganlyn: 

 adeiladu yn Adran 2 = 52 wythnos; 

 adeiladu yn Adran 4 = 50 wythnos; 

 adeiladu yn Adran 6 = 62 wythnos; 

 adeiladu yn Adran 8 = 42 wythnos; a 

 rhoi wyneb newydd yn Adrannau 1, 3, 5 a 7 = pedair wythnos gyda’i 

gilydd. 

2.1.8 Yn dilyn y cyfnod adeiladu o 66 wythnos, byddai angen cyfnod arall o bedair 
wythnos i dynnu’r Compownd Adeiladu Dros Dro oddi yno ac adfer y tir i’w 
gyflwr blaenorol. 

 Gweithlu 

2.1.9 Mae disgwyl y bydd angen y niferoedd a’r mathau canlynol o weithwyr ar gyfer 
adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig.   

 Staff y contractwr (yn swyddfa’r safle) = 20 o bobl.  Byddai’r gweithwyr 

hyn yn cynnwys rheolwyr prosiect, syrfewyr meintiau, peirianwyr, 

rheolwyr gwaith, fformyn a staff gweinyddol. 
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 Gweithlu uniongyrchol y contractwr = 77 o bobl.  Byddai’r gweithwyr hyn 

yn gwneud y gwaith sy’n gysylltiedig â chlirio’r safle, gwaith trin y ffiniau, 

gwaith cloddio a gosod draeniau. 

 Isgontractwyr = 25 o bobl.  Byddai’r gweithwyr hyn yn griwiau o weithwyr 

a fyddai’n gyfrifol am y gweithgareddau ailgylchu palmant a gosod wyneb 

newydd a gwaith sy’n gysylltiedig ag arwyddion a marciau’r ffordd.   

 Tîm safle'r dylunydd a’r cleient = a fydd yn cynnwys tri o bobl. 

2.1.10 Ar sail hyd a natur y Datblygiad Arfaethedig, mae disgwyl y byddai 75% o’r 
gweithlu adeiladu o hyd at 125 o bobl yn byw yn lleol, ac y byddai’r 25% arall 
yn dod o’r tu allan i’r ardal leol.  

 Contractwr y Datblygiad Arfaethedig 

2.1.11 Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael ei gyflawni drwy Gontract Fframwaith  
Cyngor Sir Ynys Môn1 ar gyfer Adeiladu’r Briffordd, a fyddai hefyd yn cael ei 
ddefnyddio i gyflawni prosiectau eraill sy’n gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni 
Cyngor Sir Ynys Môn.  Mae telerau Contract Fframwaith Adeiladu’r Briffordd 
Cyngor Sir Ynys Môn a Horizon yn mynnu bod y contractwr a benodir yn 
hyrwyddo cyfleoedd contract yng Nghymru a’r ardal leol, a glynu wrth Siarter 
Cadwyn Gyflenwi Horizon. Yn benodol, mae’r Contract Fframwaith yn ei 
gwneud yn mynnu bod y contractwr a benodir yn gwneud y canlynol: 

 mynd i ddigwyddiad “Cwrdd â'r Prynwr” a gynhelir yng Ngogledd Cymru 

i hyrwyddo cwmni’r contractwr i is-gontractwyr posib; 

 hysbysebu cyfleoedd i gontractwyr ac is-gontractwyr drwy 

gwerthwchiGymru; 

 mynd i gyfarfod gyda Cymunedau yn Gyntaf i gael gwybod am unrhyw 

gyfleoedd i bobl ddifreintiedig a’r rheini sy’n bell o’r farchnad lafur, er 

mwyn sicrhau’r buddion mwyaf posib o’r prosiect;  

 glynu wrth Siarter Cadwyn Gyflenwi Horizon; a 

 chwblhau Adnodd Mesur Manteision Cymunedol ar adegau allweddol yn 

ystod y contract, gyda chymorth cynrychiolydd o Gyngor Sir Ynys Môn 

neu Busnes Cymru. 

2.1.12 Fel rhan o Gontract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn, cafodd pecynnau 
gwaith eu rhannu yn dair lot, yn ôl eu gwerth ariannol, er mwyn creu mwy o 
gyfleoedd cyfartal a hygyrch i gontractwyr llai.    

2.1.13 Cyn y broses tendro ar gyfer y Contract Fframwaith, cynhaliwyd digwyddiad 
‘Cwrdd â'r Prynwr’ yn lleol (Gorffennaf 2015) i roi llwyfan i gontractwyr lleol 
ddeall y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan Gontract Fframwaith Cyngor Sir 
Ynys Môn ac i godi ymwybyddiaeth o ofynion y broses tendro.   

                                                   
1 Mae Contractau Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn yn galluogi contractwyr i fod yn rhan o ‘gronfa’ o 

fusnesau posibl y mae modd i Gyngor Sir Ynys Môn gysylltu â nhw’n uniongyrchol i gynnig am waith, 
pan fydd angen.  Mae hyn yn arwain at broses tendro fyrrach gan fod yr holl fusnesau a chwmnïau 
eisoes wedi cymhwyso i gynnig am y gwaith.  
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2.1.14 Fel rhan o’r broses tendro ar gyfer y Contract Fframwaith, roedd yn rhaid i 
ddarpar gontractwyr ddangos drwy brofiad a thystiolaeth eu bod wedi cyflawni 
prosiectau o faint tebyg yn llwyddiannus yn y rhanbarth.  Roedd hyn yn 
cynnwys gorfod dangos: 

 dealltwriaeth o’r rhanbarth ddaearyddol lle’r oedd y personél; 

 profiad o ymgysylltu agos â rhanddeiliaid (awdurdodau lleol, 

tirfeddianwyr, busnesau, rhwydweithiau lleol) a bod angen dealltwriaeth 

o’r Gymraeg ar waith a dealltwriaeth o'r amgylchedd yn lleoliad y dasg; 

 sut byddai’r contractwr yn gallu cyfathrebu â rhanddeiliaid yn Gymraeg; 

a 

 gallu i ddatrys materion gyda rhanddeiliaid drwy gyflogi siaradwyr 

Cymraeg. 

2.1.15 Roedd yr holl gontractwyr a gafodd eu dewis fel rhan o Gontract Fframwaith 
Cyngor Sir Ynys Môn wedi llwyddo i ddangos hyn.  Mae’r holl gontractwyr 
hefyd yn aelodau o’r Cynllun Adeiladwyr Ystyrlon.  Rhaid i’r holl adeiladwyr 
ddilyn Cod o Ymarfer Ystyrlon (Cynllun Adeiladwyr Ystyrlon, 2017a).  Mae 
Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn mynnu bod gan y 
contractwr a benodir reolwr rhanddeiliaid sy’n siarad Cymraeg, er mwyn 
integreiddio â’r gymuned leol.  

2.1.16 Mae un deg un o gwmnïau wedi cael eu dewis gan Gyngor Sir Ynys Môn ar 
gyfer y Contract Fframwaith ac mae wyth o’r un deg un cwmni o Ogledd 
Cymru, gyda’r tri chwmni arall ym Manceinion, Warrington a Swydd Derby.   

2.1.17 Er nad ydy’r contractwr ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig wedi cael ei ddewis 
eto, byddent yn cael eu dewis o Lot 3 o Fframwaith Contract Cyngor Sir Ynys 
Môn, sy’n cynnwys pedwar contractwr, ac mae tri o’r rheini yn yr Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) sy’n cael ei diffinio yn adran 3.2 isod (mae dau 
o’r rheini o Wynedd). 

2.1.18 Yn unol â Chontract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn, byddai gofyn i’r 
contractwr a benodir gydymffurfio â Pholisi Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys 
Môn [RD4] a glynu wrtho.  Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi mabwysiadu’r 
egwyddorion na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn ddim llai ffafriol na’r Saesneg 
yng Nghymru ac y dylai unigolion yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy 
gyfrwng y Gymraeg os byddant yn dewis gwneud hynny.  Mae’r polisi hwn yn 
datgan mai’r Gymraeg a’r Saesneg fydd ieithoedd swyddogol Cyngor Sir Ynys 
Môn ac y byddant yn mwynhau’r un statws a dilysrwydd yng ngweinyddiaeth 
ac yng ngwaith Cyngor Sir Ynys Môn.  Mae diogelu a hyrwyddo'r Gymraeg a 
datblygu’r defnydd a wneir ohoni yn un o amcanion sylfaenol Cyngor Sir Ynys 
Môn.     

2.1.19 Mae Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn mynnu bod y 
contractwr a benodir yn gweithredu ac yn glynu wrth Gynllun Iaith Gymraeg 
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r cynllun hwn yn dangos ymrwymiad 
Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r iaith Gymraeg. Hefyd, mae’n mynnu ei fod yn 
nodi’n glir i gwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg pa wasanaethau y gellir eu 
disgwyl.   Paratowyd Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 
unol â gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993. Roedd y ddeddf yn mynnu bod 
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cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn esbonio sut roeddent yn bwriadu trin y 
Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng 
Nghymru.   Mae Safonau’r Gymraeg, sydd wedi’u pennu gan Weinidogion 
Cymru yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, yn disodli’r Cynlluniau Iaith 
Gymraeg (a ddaeth i ben ar 30 Mawrth 2016).   

2.1.20 Byddai gofyn i'r contractwr a benodir lynu wrth Reoliadau Safonau’r Gymraeg, 
sy’n berthnasol i Gyngor Sir Ynys Môn.  Dyma nodau Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg: 

 gwella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu cael gan 

sefydliadau drwy gyfrwng y Gymraeg; 

 cynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau Cymraeg; 

 dweud yn glir wrth sefydliadau beth mae angen iddynt ei wneud o ran y 

Gymraeg; a 

 sicrhau bod cysondeb priodol o ran y dyletswyddau sydd ar gyrff yn yr un 

sector. 

2.1.21 Yn olaf, er mwyn tarfu cyn lleied â phosib ar fusnesau lleol, o dan Gontract 
Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn, byddai’r contractwr a benodir yn cysylltu â 
rhanddeiliaid sy’n rhedeg busnesau cyn dechrau ar y gwaith, yn ogystal â rhoi 
strategaeth ar waith o ran arwyddion i nodi’n glir bod busnesau ar agor a bod 
modd cael atynt fel arfer yn ystod y cyfnod adeiladu.  Byddai pob arwydd yn 
ddwyieithog. 
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3 Dull gweithredu ar gyfer asesu'r effeithiau 

3.1.1 Mae’r ystyriaeth o’r effeithiau a gyflwynir ym mhennod 5 yn asesu’r Datblygiad 
Arfaethedig yn unig.  Caiff effeithiau Prosiect DCO Wylfa Newydd ar yr iaith 
Gymraeg a’i diwylliant eu hasesu’n llawn yn yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg a gynhyrchir i gyd-fynd â’r cais am orchymyn cydsyniad datblygu. 

3.1.2 Mae’r dull o asesu effeithiau'r Datblygiad Arfaethedig  yn dilyn yr un fethodoleg 
yn fras â dull gweithredu arfaethedig yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
ar gyfer Prosiect DCO Wylfa Newydd, fel y nodir yn Adroddiad Interim yr 
Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg [RD5].   

3.1.3 Mae’r dull o asesu’r effeithiau a ddefnyddiwyd yn yr Asesiad o’r Effaith ar yr 
Iaith Gymraeg hwn wedi cael ei lywio gan ganllawiau polisi cynllunio 
cenedlaethol a lleol sy’n cael eu crynhoi yn nhabl 3-1.  

Tabl 3-1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol a lleol 

Dogfen Crynodeb 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol (CCA), 

Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg.   

[RD6] 

Mae’n cynnig arweiniad ynghylch sut bydd yr awdurdod cynllunio 

yn gwneud penderfyniadau ynghylch effaith y datblygiadau 

arfaethedig ar y Gymraeg. 

Nodyn Cyngor 

Technegol (TAN) 20 – 

Cynllunio a’r Iaith 

Gymraeg  

[RD7] 

Mae’n cydnabod bod y Gymraeg yn rhan o wead cymdeithasol a 

diwylliannol Cymru.  Un o nodau Llywodraeth Cymru yw  

gwrthdroi’r duedd allfudo o blith siaradwyr Cymraeg rhugl drwy 

greu swyddi i gynnal cymunedau.  Mae’r economi leol hefyd yn 

flaenoriaeth allweddol. 

Mae’n cynghori ar rôl y system cynllunio defnydd tir i gyfrannu at 

ffyniant yr iaith Gymraeg yn y dyfodol drwy sefydlu’r amodau i 

ganiatáu i gymunedau cynaliadwy ffynnu. 

3.1.4 Mae Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen [RD8] yn cynnig y 
canllawiau arfer gorau ar y fethodoleg ar gyfer cynnal asesiadau o’r effaith ar 
iaith ar gyfer datblygiad prosiect penodol.  Nid yw’r arweiniad hwn wedi’i 
fabwysiadu'n benodol gan awdurdodau cynllunio lleol; fodd bynnag mae'r 
fethodoleg wedi cael ei chopïo yn y Canllawiau Cynllunio Atodol Cynllunio a’r 
Iaith Gymraeg [RD6] sydd wedi'u mabwysiadu gan Gyngor Sir Ynys Môn.   
Mae’r fethodoleg sydd wedi cael ei defnyddio ar gyfer yr Asesiad o’r Effaith ar 
yr Iaith Gymraeg hwn yn dilyn yr arweiniad hwnnw.  

3.1.5 Mae deddfwriaeth berthnasol, strategaethau a fframweithiau polisïau cynllunio 
cenedlaethol a lleol sy’n berthnasol i’r iaith Gymraeg, ynghyd â strategaethau 
eraill sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg sydd, er nad ydynt yn ystyriaethau 
cynllunio perthnasol, yn rhoi cyd-destun ar gyfer asesu effaith y Datblygiad 
Arfaethedig ar y Gymraeg, wedi’u nodi yn Natganiad Cynllunio Gwelliannau i 
Briffordd yr A5025 sy’n rhan o ddogfennau’r cais cynllunio a gyflwynir. 

3.1.6 Mae’r asesiad o’r effaith ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn seiliedig ar y pum 
agwedd allweddol ganlynol o fywyd cymunedol, gyda golwg ar bennu 
effeithiau’r Datblygiad Arfaethedig ar y gymuned yn gyffredinol ac ar y 
Gymraeg a’i diwylliant yn fwy penodol. 
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 Nodweddion y boblogaeth: effaith y Datblygiad Arfaethedig ar 

nodweddion poblogaeth y cymunedau ar hyd yr A5025.    

 Ansawdd bywyd: effaith y Datblygiad Arfaethedig ar ansawdd bywyd, gan 

gynnwys iechyd pobl leol y cymunedau ar hyd yr A5025 ac amwynder 

cyffredinol y cymunedau hyn.   

 Ffactorau economaidd, yn cynnwys:  

- effeithiau ar fusnesau lleol o ran tarfu arnynt, cyflogaeth a gwariant 

ychwanegol yn yr economi leol; 

- yr effaith ar swyddi, cyflogau a phrisiau tai lleol; ac  

- effeithiau synergedd o'r berthynas rhwng twf economaidd, swyddi, 

creu cyfoeth a lles y Gymraeg.  

 Cyflenwad seilwaith: effeithiau a allai roi pwysau ychwanegol ar y 

seilwaith a’r gwasanaethau cyhoeddus a lleol megis ysgolion, 

canolfannau trochi iaith a chyfleusterau gofal iechyd.  Yn ei dro, gallai hyn 

effeithio ar y defnydd o'r Gymraeg bob dydd a pha mor amlwg ydyw 

mewn cymunedau ar hyd yr A5025.  

 Agweddau cymdeithasol a diwylliannol: effeithiau ar draddodiadau a 

diwylliant y Gymraeg, tensiynau cymdeithasol posibl, a grwpiau 

cymunedol, ieuenctid a/neu wirfoddol yn y cymunedau ar hyd yr A5025.  

3.1.7 Mae’r asesiad yn cynnwys 18 cwestiwn sy’n ymwneud â’r pum agwedd hyn, 
ac maent yn dod o’r arweiniad ar yr arfer gorau a gyflwynir ym mhennod 3.  
Fel rhan o’r asesiad hwn, mae pob cwestiwn o'r rhestr yn dod i ben gydag 
arwydd o’r math o effaith (manteisiol, niwtral neu niweidiol), sy’n cael ei 
gynrychioli gan sgôr.  Mae sgoriau rhwng ‘0.1’ a ‘1.0’ yn dynodi graddau’r 
effaith fanteisiol, ‘0’ yn dynodi effaith niwtral a sgoriau rhwng ‘-0.1’ a ‘-1.0’ yn 
dynodi graddau'r effaith niweidiol.  Mae’r asesiad yn ystyried bod y Gymraeg 
yn bwysig iawn.  Felly mae’r sgoriau mynegai sylfaen yn cael eu lluosi gyda 
1.0.2  

3.1.8 Mae rhan olaf yr asesiad yn fynegai asesu effaith gyffredinol, sy’n galluogi’r 
asesydd i ganfod sgôr gyffredinol fanteisiol, niweidiol neu niwtral yn ymwneud 
â’r effeithiau canfyddedig sy’n debygol o ddigwydd.  

3.1.9 Pan gaiff effeithiau niweidiol neu fanteisiol eu nodi yn yr Asesiad o’r Effaith ar 
yr Iaith Gymraeg, mae mesurau lliniaru a/neu wella penodol yn cael eu 
cyflwyno. 

3.2 Ardal yr astudiaeth 

3.2.1 Mae ardal yr astudiaeth ar gyfer asesu’r effeithiau ar y Gymraeg a’i diwylliant 
o ran nodweddion y boblogaeth, ansawdd bywyd, cyflenwad seilwaith ac 
agweddau cymdeithasol a diwylliannol, gan gynnwys yr effeithiau hynny a allai 
godi oherwydd newidiadau i breswylfeydd yn defnyddio cyfleusterau a 

                                                   
2 Sgoriau effaith ar iaith: Os ystyrir bod iaith yn bwysig iawn, caiff y sgoriau mynegai sylfaen eu lluosi 
gyda 1.0; os ystyrir ei bod yn weddol bwysig, caiff y sgoriau mynegai sylfaen eu lluosi gyda 0.7 ac os 
nad yw’n bwysig iawn, caiff y sgoriau mynegai sylfaen eu lluosi gyda 0.5.   
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gwasanaethau cymunedol ar y naill ochr neu'r llall i’r A5025, yn adlewyrchu'r 
ardal a ddefnyddiwyd ar gyfer yr asesiad economaidd-gymdeithasol 
(edrychwch ar bennod 4 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i 
Briffordd yr A5025).  

3.2.2 Mae hyn yn rhoi ardal astudiaeth sy’n cael ei diffinio gan ffin 1km o’r Datblygiad 
Arfaethedig.  Mae'r ardal astudiaeth 1km hon yn rhedeg ar draws tair ward y 
Fali, Llanfaethlu a Mechell.  Mae’r data gwaelodlin manwl ar broffil y Gymraeg 
a ddefnyddir yn yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn felly’n seiliedig 
ar y tair ward hyn a chyfeirir atynt fel ‘ardal yr astudiaeth’ yn yr Asesiad o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn.  Fodd bynnag, mae gwybodaeth proffil 
manylach yn cael ei darparu ar gyfer pedair ardal Cyngor Cymuned sydd yn 
ardal yr astudiaeth.  Yr ardaloedd Cyngor Cymuned hynny ydy: Y Fali, 
Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chylch y Garn.3 Mae data ar gyfer y pedair ardal 
Cyngor Cymuned hyn ond ar gael o Gyfrifiad 2011 ac felly nid yw’n bosibl 
dangos newidiadau dros amser ar y lefel hon. 

3.2.3 Yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ydy ardal yr astudiaeth ar gyfer 
ystyried cyflogaeth a gweithgarwch economaidd.  Mae’r Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn cynrychioli ardal sy’n bellter teithio 90 munud 
o Ardal Datblygu Wylfa Newydd.  Mae'r ardal yn cynrychioli'r parth amser 
teithio un ffordd y tybir y byddai gweithwyr yn ei deithio bob dydd o'u 
cyfeiriadau preswyl parhaol.   

3.2.4 Caiff yr ardaloedd astudiaeth hyn eu dangos yn ffigur 3-1. 

  

                                                   
3 Nid yw’r tair ward a'r pedair ardal cyngor cymuned yn rhannu’r un ffiniau. Mae’r tair ward (y Fali, 
Llanfaethlu a Mechell) yn ardal ddaearyddol fwy na’r pedair ardal cyngor cymuned (y Fali, 
Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chylch y Garn). Mae hyn yn golygu bod y data sy’n cael ei gyflwyno 
ynghylch y boblogaeth a nifer y siaradwyr Cymraeg yn wahanol ar draws yr ardaloedd hyn. Ar ben 
hynny, mae ward Llanfaethlu yn ardal fwy nag ardal cyngor cymuned Llanfaethlu. 
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Ffigur 3-1 Ardaloedd astudiaeth yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg  
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4 Proffil yr iaith Gymraeg 

4.1.1 Mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi’i leoli ar draws tair ward y Fali, Llanfaethlu 
a Mechell.  Felly, mae gwybodaeth leol ar gyfer y proffil iaith gwaelodlin hwn 
yn cynnwys data ar gyfer y tair ward yn 2001 ac yn 2011.  Fodd bynnag, 
darperir gwybodaeth proffil fanylach ar gyfer yr ardal yn 2011 dim ond ar gyfer 
pedair ardal Cyngor Cymuned: Y Fali, Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chylch y 
Garn.4 

4.2 Siaradwyr Cymraeg 

4.2.1 Mae tabl 4-1 yn rhoi dadansoddiad o niferoedd a chyfran y siaradwyr Cymraeg 
yn ôl ardal yn 2001 ac yn 20115.  

Tabl 4-1 Niferoedd a chyfran y siaradwyr Cymraeg (tair oed a hŷn) yn 
ôl ardal yn 20016 ac yn 20117 

Ardal 2001 2011 

Cyfanswm y 
boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Siaradwyr Cymraeg Cyfanswm y 
boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Siaradwyr Cymraeg 

Rhif Rhif Canran o 
gyfanswm y 

boblogaeth (%) 

Rhif Rhif Canran o 
gyfanswm y 

boblogaeth (%) 

Ward y Fali 2,333 1,278 54.8 2,292 1,253 54.7 

Ward 
Llanfaethlu 

1,522 1,017 66.8 1,592 1,025 64.4 

Ward Mechell 1,483 946 63.8 1,502 918 61.1 

Y cyfanswm ar 
draws y tair 
ward  

5,338 3,241 60.7 5,386 3,196 59.3 

Ynys Môn yn 
gyffredinol 

64,679 38,893 60.1 67,403 38,568 57.2 

Yn yr Ardal 
Teithio i'r 
Gwaith Bob 
Dydd 
(Adeiladu) 

351,344 157,810 44.9 362,706 154,927 42.7 

                                                   
4 Nid yw’r tair ward a'r pedair ardal Cyngor Cymuned yn rhannu’r un ffiniau. Mae’r tair ward (y Fali, 
Llanfaethlu a Mechell) yn ardal ddaearyddol fwy na’r pedair ardal cyngor cymuned (y Fali, 
Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chylch y Garn). Mae hyn yn golygu bod y data sy’n cael ei gyflwyno 
ynghylch y boblogaeth a nifer y siaradwyr Cymraeg yn wahanol ar draws yr ardaloedd hyn. Ar ben 
hynny, mae ward Llanfaethlu yn ardal fwy nag ardal cyngor cymuned Llanfaethlu. 

5 Mae data’r Cyfrifiad (2011) [RD9] wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer y data gwaelodlin; fodd bynnag, os 
oes gwybodaeth sy’n fwy diweddar ar gael, mae'r wybodaeth hon wedi cael ei defnyddio. 

6 NOMIS: Cyfrifiad 2001 [RD10]: Gwybodaeth am y Gymraeg (KS025)  

7 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Sgiliau iaith Gymraeg (KS207WA)  
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4.2.2 Roedd pob ardal wedi gweld gostyngiad yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg 
(tair oed a hŷn) rhwng 2001 a 2011, ac roedd y gostyngiad mwyaf ar Ynys 
Môn yn gyffredinol (-2.9%) ac yna ward Mechell (-2.7%).  O ran niferoedd y 
siaradwyr Cymraeg, roedd pob ardal ar wahân i ward Llanfaethlu wedi gweld 
gostyngiad yn y nifer a oedd yn siarad Cymraeg rhwng 2001 a 2011.   

4.2.3 Mae ffigur 4-1 yn dangos canran y siaradwyr Cymraeg (tair oed a hŷn) yng 
nghyfanswm poblogaeth pob ardal yn 2001 ac yn 2011. 

Ffigur 4-1 Cyfran y siaradwyr Cymraeg yn ôl ardal yn 2001 ac yn 2011 

 

4.2.4 Mae’r data gwaelodlin ar gyfer canran y siaradwyr Cymraeg yn y wardiau ar 
hyd yr A5025 yn dangos bod dros hanner y boblogaeth yn siarad Cymraeg yn 
2011.  Mae dadansoddiad manylach o’r data gwaelodlin yn ôl lefel ardal 
cyngor cymuned yn dangos bod amrywiadau yng nghanrannau’r siaradwyr 
Cymraeg ym mhob ward, gan amrywio o 54.7% yn ardal cyngor cymuned y 
Fali i 66.3% yn ardal cyngor cymuned Llanfachraeth.       

4.2.5 Mae tabl 4-2 yn rhoi dadansoddiad o niferoedd a chanran y siaradwyr 
Cymraeg yn yr ardaloedd Cyngor Cymuned ar hyd llwybr y Datblygiad 
Arfaethedig sy’n cynnwys y Fali, Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chylch y Garn 
yn 2011.  Nid oes data ar gael ar gyfer niferoedd na chanran y siaradwyr 
Cymraeg yn 2001 ar lefel ardal Cyngor Cymuned sy’n golygu nad yw hi’n 
bosibl asesu newidiadau rhwng 2001 a 2011 ar y lefel hon. 
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Tabl 4-2 Niferoedd a chyfran y siaradwyr Cymraeg (tair oed a hŷn) yn 
ôl ardal cyngor cymuned yn 20118 

Ardal 2011 

Cyfanswm y boblogaeth 
(tair oed a hŷn) 

Siaradwyr Cymraeg 

Rhif Rhif Canran o gyfanswm 
y boblogaeth (%) 

Ardal cyngor cymuned y Fali 2,292 1,253 54.7 

Ardal cyngor cymuned 
Llanfachraeth 

573 380 66.3 

Ardal cyngor cymuned 
Llanfaethlu 

526 347 66.0 

Ardal cyngor cymuned Cylch y 
Garn 

742 448 60.4 

Cyfanswm y cymunedau ar 
hyd yr A5025 

4,133 2,428 58.7 

4.2.6 Mae ffigur 4-2 yn dangos cyfran y siaradwyr Cymraeg (tair oed a hŷn) ym 
mhob ardal cyngor cymuned yn 2011. 

 Ffigur 4-2 Cyfran y siaradwyr Cymraeg (tair oed a hŷn) yn ôl ardal cyngor 
cymuned yn 2011 

 

4.2.7 Fel mae modd ei weld o dabl 4-2 a ffigur 4-2, roedd gan ardaloedd cynghorau 
cymuned Llanfachraeth a Llanfaethlu ganrannau uwch (tua 66% yn y naill a’r 
llall) o siaradwyr Cymraeg yn 2011 (blwyddyn y cyfrifiad diwethaf) na’r Fali 
(54.7%) a Chylch y Garn (60.4%). 

                                                   
8 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Sgiliau iaith Gymraeg (KS207WA)  
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4.2.8 Mae tabl 4-3 a thabl 4-4 yn rhoi dadansoddiad o niferoedd a chyfran y 
siaradwyr Cymraeg yn ôl oed yn y tair ward hyn ar hyd yr A5025, ac yn Ynys 
Môn yn 20019 ac yn 201110.7 

Tabl 4-3 Niferoedd a chyfran y bobl (tair oed a hŷn) a allai siarad 
Cymraeg, yn ôl grŵp oed, yn y tair ward ar hyd yr A5025 (y Fali, 

Llanfaethlu a Mechell), yn 2001 ac yn 2011 

Grŵp oed 2001 2011 

Cyfanswm 
y 

boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Nifer y 
siaradwyr 
Cymraeg 

Cyfran y 
siaradwyr 

Cymraeg (%) 

Cyfanswm y 
boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Nifer y 
siaradwyr 
Cymraeg 

Cyfran y 
siaradwyr 
Cymraeg 

(%) 

3 i 15 899 719 80.0 789 657 83.3 

16 i 24 557 444 79.7 493 366 74.2 

25 i 49 1,707 1,038 60.8 1,557 951 61.1 

50 i 64 1,251 594 47.5 1,269 621 48.9 

65 i 74 498 241 48.4 760 348 45.8 

75 a hŷn 430 217 50.5 518 253 48.8 

Pob oed (3+) 5,342 3,253 60.9 5,386 3,196 59.3 

Tabl 4-4 Nifer a chyfran y bobl (tair oed a hŷn) a allai siarad Cymraeg, 
yn ôl grŵp oed, ar Ynys Môn yn 2001 ac yn 2011. 

Grŵp oed 2001 2011 

Cyfanswm y 
boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Nifer y 
siaradwyr 
Cymraeg 

Cyfran y 
siaradwyr 

Cymraeg (%) 

Cyfanswm y 
boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Nifer y 
siaradwyr 
Cymraeg 

Cyfran y 
siaradwyr 
Cymraeg 

(%) 

3 i 15 10,871 8,115 74.6 9,513 7,221 75.9 

16 i 24 6,391 4,677 73.2 6,941 4,663 67.2 

25 i 49 20,825 11,985 57.6 20,403 11,627 57.0 

50 i 64 13,989 7,249 51.8 14,900 7,312 49.1 

65 i 74 6,766 3,693 54.6 8,574 4,080 47.6 

75 a hŷn 5,837 3,174 54.4 7,072 3,665 51.8 

Pob oed (3+) 64,679 38,893 60.1 67,403 38,568 57.2 

                                                   
9 NOMIS: Cyfrifiad 2001 [RD10]: Rhyw a’r gallu i siarad Cymraeg (CS146) 

10 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Sgiliau siarad Cymraeg yn ôl hunaniaeth genedlaethol yn ôl oed yn ôl 
rhyw (DC2203WA)  
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4.2.9 Yn 2001 ac yn 2011, roedd gan y grwpiau oed 3 i 15 a 16 i 24 y gyfran uchaf 
o siaradwyr Cymraeg yn y tair ward ar hyd yr A5025 ac Ynys Môn ac wedyn 
y grŵp oed 25 i 49.  Roedd y gyfran o siaradwyr Cymraeg ar ei hisaf yn y 
grwpiau oed 50 i 64, 65 i 74, a 75 a hŷn ar draws y tair ward ar hyd yr A5025 
ac Ynys Môn yn 2001 ac yn 2011. 

4.3 Sgiliau iaith Gymraeg 

4.3.1 Mae tabl 4-5 yn rhoi dadansoddiad o nifer a chanran y bobl tair oed a hŷn a 
oedd yn meddu ar un neu ragor o sgiliau11 Cymraeg, yn ôl ardal yn 200112 ac 
yn 201113. 

Tabl 4-5 Nifer a chyfran y bobl tair oed a hŷn sydd â sgiliau Cymraeg yn 
ôl ardal yn 2001 ac yn 2011 

Ardal 2001 2011 

Cyfanswm y 
boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Un neu ragor o sgiliau 
Cymraeg 

Cyfanswm 
y 

boblogaeth 
(tair oed a 

hŷn) 

Un neu ragor o sgiliau 
Cymraeg 

Rhif Rhif Canran o 
gyfanswm y 
boblogaeth 

(%) 

Rhif Rhif Canran o 
gyfanswm y 
boblogaeth 

(%) 

Ward y Fali 2,333 1,564 67.0 2,292 1,575 68.7 

Ward 
Llanfaethlu 

1,522 1,121 73.7 1,592 1,153 72.4 

Ward Mechell 1,483 1,043 70.3 1,502 1,030 68.6 

Cyfanswm y 
wardiau ar 
hyd yr A5025 

5,338 3,728 69.8 5,386 3,758 69.8 

Ynys Môn 64,679 45,534 70.4 67,403 46,879 69.6 

Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob 
Dydd 
(Adeiladu) 

351,344 190,742 54.3 362,706 193,325 53.3 

4.3.2 Roedd ward y Fali wedi gweld cynnydd yn niferoedd a chanran y bobl tair oed 
a hŷn a oedd yn meddu ar un neu ragor o sgiliau Cymraeg rhwng 2001 a 2011.  
Roedd nifer y bobl a oedd yn meddu ar un neu ragor o sgiliau Cymraeg wedi 
codi o 1,564 (67.0%) yn 2001 i 1,575 (68.7%) yn 2011. 

                                                   
11 Caiff y ffigur ar gyfer un neu ragor o sgiliau Cymraeg ei gyfrifo drwy dynnu’r nifer heb unrhyw sgiliau 

Cymraeg o gyfanswm y boblogaeth tair oed a hŷn 

12 NOMIS: Cyfrifiad 2001 [RD10]: Gwybodaeth am y Gymraeg (KS025)  

13 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Sgiliau iaith Gymraeg (KS207WA)  
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4.3.3 Roedd canran y bobl tair oed a hŷn a oedd yn meddu ar un neu ragor o sgiliau 
Cymraeg wedi disgyn yn wardiau Llanfaethlu a Mechell, ar Ynys Môn ac yn yr 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) rhwng 2001 a 2011.  Roedd y 
gostyngiad mwyaf yng nghanran y bobl tair oed a hŷn a oedd yn meddu ar un 
neu ragor o sgiliau Cymraeg wedi digwydd yn ward Mechell (-1.7%) ac yna 
ward Llanfaethlu (-1.3%).  Er gwaethaf y gostyngiad yn y ganran, mewn 
niferoedd absoliwt, roedd cynnydd yn nifer y bobl tair oed a hŷn a oedd yn 
meddu ar sgiliau yn y Gymraeg yn ward Llanfaethlu, ar Ynys Môn ac yn yr 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Mae hyn yn adlewyrchu cynnydd 
ym mhoblogaeth cyffredinol ward Llanfaethlu, Ynys Môn a'r Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) rhwng 2001 a 2011. 

4.3.4 Roedd cynnydd yng nghyfanswm y bobl a oedd yn meddu ar un neu ragor o 
sgiliau Cymraeg ar draws ardal yr astudiaeth (y tair ward ar hyd yr A5025) 
rhwng 2001 a 2011, ond roedd canran y boblogaeth a oedd yn meddu ar un 
neu ragor o sgiliau Cymraeg wedi aros yr un fath yn ystod yr un cyfnod 
(69.8%).  Mae hyn oherwydd bod cyfanswm poblogaeth ardal yr astudiaeth 
wedi cynyddu ar yr un raddfa a nifer y bobl a oedd yn meddu ar un neu ragor 
o sgiliau Cymraeg rhwng 2001 a 2011. 

4.4 Trosolwg o’r cymunedau ar hyd llwybr y Datblygiad 
Arfaethedig 

 Y Fali 

4.4.1 Mae’r Fali yn bentref mawr sydd ym mhen gorllewinol yr A5025.  Mae gan y 
pentref nifer o gyfleusterau a gwasanaethau pwysig gan gynnwys ysgol 
gynradd, meddygfa, practis deintyddol, fferyllfa, sawl siop, bwytai, mannau 
addoli, mynwent, gorsaf drenau, swyddfa bost, gorsafoedd 
gwasanaeth/petrol, garejys trwsio cerbydau a chyfleusterau hamdden sy’n 
gysylltiedig â Pharc Mwd, gan gynnwys ardal bêl-droed werdd, cae chwarae 
a choetir.  Mae rhai cyfleoedd cymdeithasol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn y pentref ee Yr Urdd, Merched y Wawr, clybiau ieuenctid, Cylch Meithrin a 
Chlwb y Cob. 

4.4.2 Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn y Fali yn is nag Ynys Môn yn gyffredinol.  
Mae canran poblogaeth y Fali a gafodd ei geni y tu allan i Gymru sy’n siarad 
Cymraeg ychydig yn is (16.9%) nag ar Ynys Môn (17.6%). Mae Ysgol Gynradd 
y Fali (y Fali) yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg i blant rhwng 3 a 8 oed; 
fodd bynnag, mae gan y Fali gyfradd isel o aelwydydd lle mae plant yn 
defnyddio’r Gymraeg [RD11].  

 Llanynghenedl 

4.4.3 Mae Llanynghenedl yn bentrefan rhwng y Fali a Llanfachraeth, ar hyd yr 
A5025.  Nid oes dim cyfleusterau lleol yn y pentrefan ac felly mae’r trigolion 
yn dibynnu ar gyfleusterau a gwasanaethau eraill sydd ar hyd yr A5025 ar 
gyfer eu hanghenion bob dydd. 

4.4.4 Mae Llanynghenedl yn ward ac yn ardal cyngor cymuned y Fali fel a ddffinnir 
yng Nghyfrifiad 2011.   
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 Llanfachraeth 

4.4.5 Mae Llanfachraeth yn bentref ar yr A5025, ger arfordir gorllewinol yr ynys.  
Mae gan y pentref rai cyfleusterau lleol, gan gynnwys ysgol gynradd (Ysgol 
Gynradd Llanfachraeth), neuadd bentref, siop leol, swyddfa bost, siop 
nwyddau cefn gwlad, tafarn, mannau addoli a mannau gwyrdd.  Caeodd yr 
ysgol gynradd leol, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, yn ystod haf 2017, gyda’r 
disgyblion yn symud i ysgol gynradd newydd yn Llanfaethlu – Ysgol Rhyd y 
Llan.  Mae nifer cyfyngedig o gyfleoedd cymdeithasol drwy gyfrwng y 
Gymraeg ar gael i bobl ifanc yn y pentref ee yr clwb ieuenctid.   

4.4.6 Mae gan nifer o’r trigolion a’r cyfleusterau fynediad uniongyrchol i’r A5025.  
Mae'r A5025 yn bwysig i gydgysylltiadau’r pentref, gan fod y pentref yn 
dibynnu ar wasanaethau mewn lleoliadau eraill ee y Fali a Chaergybi. 

4.4.7 Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn Llanfachraeth yn uwch nag Ynys Môn yn 
gyffredinol.  Mae canran poblogaeth Llanfachraeth a gafodd ei geni y tu allan 
i Gymru sy’n siarad Cymraeg ychydig yn uwch (18.5%) nag ar Ynys Môn yn 
gyffredinol (17.6%).  

 Llanfaethlu 

4.4.8 Mae Llanfaethlu yn bentref bach rhwng Llanfachraeth a Llanrhuddlad, ar hyd 
yr A5025.  Mae gan y pentref rai cyfleusterau lleol, gan gynnwys ysgol gynradd 
newydd, neuadd bentref, caffi, siop leol a swyddfa bost, tafarn gyda llety gwely 
a brecwast, mannau addoli, cynhyrchydd lleol o wirod Cymreig traddodiadol, 
gwersyllfa a chyfleusterau hamdden ym Mharc Llanfaethlu.  Caeodd yr ysgol 
gynradd leol, Ysgol Ffrwd y Win, yn ystod haf 2017, gyda’r disgyblion yn 
symud i ysgol gynradd newydd yn Llanfaethlu – Ysgol Rhyd y Llan.  Mae rhai 
cyfleoedd cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn y pentref ee Cylch 
Ti a Fi, Clwb Pensiynwyr a Chlwb yr Odyn. 

4.4.9 Mae trigolion Llanfaethlu yn dibynnu ar gyfleusterau ac ar wasanaethau eraill 
ar hyd yr A5025 ar gyfer eu hanghenion bob dydd. 

4.4.10 Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn Llanfaethlu yn uwch nag Ynys Môn yn 
gyffredinol.  Mae cyfran poblogaeth Llanfaethlu a gafodd ei geni y tu allan i 
Gymru sy’n siarad Cymraeg yn uwch (19.0%) nag ar Ynys Môn yn gyffredinol 
(17.6%). 

 Llanrhuddlad 

4.4.11 Mae Llanrhuddlad yn bentref bach i’r gogledd o Lanfaethlu, ar hyd yr A5025.  
Mae cyfleusterau lleol cyfyngedig a mannau addoli yn y pentref. Caeodd yr 
ysgol gynradd leol, Ysgol Gymuned Cylch y Garn, yn ystod haf 2017, gyda’r 
disgyblion yn symud i ysgol gynradd newydd yn Llanfaethlu – Ysgol Rhyd y 
Llan.  Mae nifer cyfyngedig o gyfleoedd cymdeithasol drwy gyfrwng y 
Gymraeg ar gael i bobl ifanc yn y pentref. 

4.4.12 Mae trigolion Llanrhuddlad yn dibynnu ar gyfleusterau ac ar wasanaethau 
eraill ar hyd yr A5025 ar gyfer eu hanghenion bob dydd.  

4.4.13 Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn Llanrhuddlad yn uwch nag Ynys Môn yn 
gyffredinol.  Mae canran poblogaeth Llanrhuddlad a gafodd ei geni y tu allan i 
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Gymru sy’n siarad Cymraeg yn uwch o lawer (22.8%) nag ar Ynys Môn 
(17.6%), sy’n awgrymu bod canran ychydig yn uwch o newydd-ddyfodiaid na'r 
cyfartaledd yn dewis dysgu Cymraeg. 
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5 Asesiad o effeithiau 

5.1 Nodweddion y boblogaeth 

 C1. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o arwain at 
gynnydd/gostyngiad yn y boblogaeth a allai: 

 effeithio ar gydbwysedd siaradwyr Cymraeg/Saesneg (mewn modd 

niweidiol/manteisiol); neu 

 arwain at ostyngiad absoliwt neu gymesur yn nifer y siaradwyr Cymraeg? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.1.1 Yn 2011, roedd cyfanswm poblogaeth trigolion y wardiau ar hyd yr adrannau 
perthnasol o’r A502514 yn 5,554 a oedd yn cynrychioli 8% o boblogaeth Ynys 
Môn (cyfanswm: 69,751).15  O gyfanswm poblogaeth trigolion y wardiau ar hyd 
yr A5025, roedd 42.5% yn byw yn ward y Fali, 29.7% yn ward Llanfaethlu a 
27.8% yn ward Mechell. 

5.1.2 Roedd poblogaeth oed gweithio16 y wardiau ar hyd yr A5025 (60%) ychydig 
yn is nag ar gyfer Ynys Môn (61%) yn 2011.17  Roedd canran y bobl rhwng 0 
a 15 oed yn y wardiau ar hyd yr A5025 ac ar Ynys Môn yn debyg (17%).  
Roedd gan y wardiau ar hyd yr A5025 ganran fymryn yn uwch (23%) o bobl 
dros 65 oed nag Ynys Môn (22%). 

5.1.3 O ran mudo, mae Ynys Môn wedi gweld mewnlif net yn gyffredinol rhwng 2001 
a 2014, heblaw am yn ystod 2008 a 2011.  Serch hynny, drwy gydol y cyfnod 
rhwng 2001 a 2014, mae Ynys Môn wedi gweld all-lif net cyson o bobl 15 i 29 
oed.  Mae pobl 45 i 64 oed wedi bod yn symud i mewn i Ynys Môn yn gyson 
hefyd.18 

5.1.4 Yng nghyswllt nifer y siaradwyr Cymraeg, roedd 3,196 (59.3%) o boblogaeth 
ardal yr astudiaeth yn y wardiau ar hyd yr A5025 tair oed a hŷn yn siarad 
Cymraeg yn 201119, sy’n ostyngiad o 45 o bobl ers 200120 (3,241 o bobl neu 
60.7%).  Ar lefel ardal Cyngor Cymuned, roedd amrywiadau yng nghyfran y 
siaradwyr Cymraeg rhwng y pedair ardal Cyngor Cymuned yn 2011.  Roedd 
gan ardaloedd Cynghorau Cymuned Llanfachraeth a Llanfaethlu ganrannau 

                                                   
14 Mae wardiau ar hyd yr A5025 yn cynnwys y Fali, Llanfaethlu a Mechell 

15 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Poblogaeth trigolion arferol (KS101EW)  

16 Y rheini rhwng 16 a 64 oed 

17 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Strwythur oed (KS102EW)  

18Llywodraeth Cymru, 2015a [RD12]: Mudo rhwng Awdurdodau Lleol yng Nghymru a gweddill y DU 
(POPU5023).  

19 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Sgiliau iaith Gymraeg (KS207WA) 

20 NOMIS: Cyfrifiad 2001 [RD10]: Gwybodaeth am y Gymraeg (KS205) 



Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Prosiect Wylfa Newydd 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025  

 

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  

Tudalen 28 

uwch (tua 66% yn y naill a’r llall) o siaradwyr Cymraeg yn 2011 (blwyddyn y 
cyfrifiad diwethaf) na’r Fali (54.7%) a Chylch y Garn (60.4%).21 

5.1.5 Wrth ystyried nifer a chyfran y bobl tair oed a hŷn sy’n meddu ar un neu ragor 
o sgiliau Cymraeg ar draws ardal yr astudiaeth, roedd cynnydd yng 
nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn meddu ar un neu ragor o sgiliau Cymraeg 
rhwng 2001 a 2011, ond roedd y gyfran wedi aros yr un fath yn ystod yr un 
cyfnod.  Mae hyn o ganlyniad i wardiau Llanfaethlu a Mechell yn gweld 
cynnydd yn eu poblogaeth tair oed a hŷn rhwng 2001 a 2011. 

5.1.6 Mae Iaith fyw: iaith byw Strategaeth y Gymraeg 2012-17 Llywodraeth Cymru 
[RD13, t.33] yn cydnabod bod “prosesau mewnfudo ac allfudo, cyfleoedd 
gwaith cyfyngedig a chyflenwad cyfyngedig o dai fforddiadwy wedi cael effaith 
sylweddol ar broffil demograffig a phroffil ieithyddol sawl cymuned.”  

Asesiad cyffredinol 

5.1.7 Disgwylir y byddai’r gwaith adeiladu’n cael ei wneud dros gyfnod o 66 
wythnos, ac y byddai angen hyd at 125 o weithwyr ar y mwyaf.  

5.1.8 Mae disgwyl i’r rhan fwyaf o’r gweithwyr hyn (75%) fod yn weithwyr o’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ac felly maent yn debyg o fod yn lleol.  
Mae hyd at 31 o weithwyr (25% o’r cyfanswm) yn debyg o ddod o’r tu allan i’r 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ac felly mae’n bosibl y byddant 
yn byw ar Ynys Môn am gyfnod.  Ar sail hyd cymharol byr y cyfnod adeiladu a 
natur gyfyngedig y gwaith, sy’n debyg i waith a wneir gan awdurdodau 
priffyrdd fel rhan o’u dyletswyddau cynnal a chadw a gwella parhaus, mae’n 
annhebyg y byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at gynnydd na 
gostyngiad sylweddol yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn ardal yr astudiaeth.   

5.1.9 Er mwyn dangos hyn, petai 31 o bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg yn symud 
i Ynys Môn am oddeutu blwyddyn, byddai hyn yn golygu bod canran y 
siaradwyr Cymraeg ar Ynys Môn yn aros yn 57.2% (drwy ddefnyddio data 
Cyfrifiad 2011 fel gwaelodlin).  Petai pob un o’r 31 gweithiwr a ddisgwylir o’r 
tu allan i'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn byw yn ardal yr 
astudiaeth yn ystod y cyfnod adeiladu (ystyrir bod hyn yn annhebygol), yna 
byddai’r effaith ar ganran y siaradwyr Cymraeg yn ardal yr astudiaeth yn 
ostyngiad o 59.3% i 59.0% (drwy ychwanegu 31 o bobl nad ydynt yn siarad 
Cymraeg at boblogaeth ardal yr astudiaeth Cyfrifiad 2011) am oddeutu 
blwyddyn.  

5.1.10 Byddai’r contractwr a benodir ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn un o gronfa 
o bedwar contractwr a ddewiswyd fel rhan o Gontract Fframwaith Cyngor Sir 
Ynys Môn.  Mae tri o’r pedwar contractwr hynny o’r Ardal Teithio i'r Gwaith 
Bob Dydd (Adeiladu), ac mae dau ohonynt yng Ngwynedd.  Mae’n debyg felly 
y bydd eu gweithlu yn lleol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  
Wrth ystyried cyfran uchel y siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd (65.4%) (a’r 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), 42.7%), a chyfran y trigolion lleol 
sy’n siarad Cymraeg ac sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu yng Ngwynedd 
(74.2%) a’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) (48.1%), mae’n debyg 

                                                   
21 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Sgiliau iaith Gymraeg (KS207WA) 
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y bydd gweithlu'r contractwr a benodir yn cynnwys cyfran uchel o siaradwyr 
Cymraeg.  Hyd yn oed os daw’r contractwr a benodir o Gontract Fframwaith 
Cyngor Sir Ynys Môn o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu), mae’n debygol iawn y byddid yn defnyddio gweithlu sy’n byw yn yr 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Byddai’r Datblygiad Arfaethedig 
felly’n darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl leol yn y sector adeiladu, gan 
gynnwys y rheini sy’n siarad Cymraeg.  Ystyrir bod hyn yn cyfrannu at gadw 
siaradwyr Cymraeg presennol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu).   

5.1.11 Cydnabyddir bod y gweithle yn faes allweddol sy’n effeithio ar ddefnydd iaith, 
ac sy’n dylanwadu ar ei statws a’r canfyddiad o’i werth [RD14].  Fel rhan o 
Gontract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn, byddai gofyn i’r contractwr a 
benodir weithredu a glynu wrth delerau Polisi Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys 
Môn [RD4].   

5.1.12 Yn ystod y cyfnod gweithredol, ar ôl cwblhau’r Datblygiad Arfaethedig, byddai’r 
llif traffig yn weddol debyg i’r hyn sydd yno rŵan.  O ganlyniad, ni ddisgwylir i’r 
Datblygiad Arfaethedig gael unrhyw effaith ar lefel y boblogaeth yn ardal yr 
astudiaeth. 

Effaith gyffredinol 

5.1.13 Er bod y dystiolaeth waelodlin yn dangos patrwm o ostyngiad yng nghyfran y 
siaradwyr Cymraeg ar draws ardal yr astudiaeth ers 2001, nid oes disgwyl i’r 
Datblygiad Arfaethedig ychwanegu at y gostyngiad hwn oherwydd natur tymor 
byr y gwaith a'r nifer cymharol isel o weithwyr adeiladu y bydd eu hangen, 
gyda disgwyl dim ond hyd at 31 o weithwyr o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Felly rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er 
mwyn adlewyrchu effaith niwtral gyffredinol ar newid mewn poblogaeth a'r 
cydbwysedd rhwng siaradwyr Cymraeg a’r rheini nad ydynt yn siarad 
Cymraeg yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Arfaethedig.  

Mesurau lliniaru/gwella 

5.1.14 Wrth ystyried yr effaith niwtral a’r ffaith y byddai gofyn i’r contractwr a benodir 
weithredu a glynu wrth Bolisi Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn [RD4], 
ystyrir mai ychydig o fesurau lliniaru sydd eu hangen ac mae’r rhain yn cael 
eu nodi isod.   

5.1.15 Er bod disgwyl i’r rhan fwyaf (75%) o'r gweithlu adeiladu fod yn lleol o’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), mae’n bosibl y gallai hyd at 31 o 
weithwyr (25% o'r gweithlu) fod o'r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu).  Mae disgwyl i’r gweithwyr hyn gynnwys cyfran uwch o bobl nad 
ydynt yn siarad Cymraeg.  Er mwyn codi ymwybyddiaeth ymysg y gweithwyr 
hyn o’r Gymraeg a’i diwylliant, byddai gweithwyr o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn cael pecynnau croeso, wedi’u cynhyrchu gan 
Horizon, a fyddai’n cynnwys gwybodaeth am y Gymraeg ar Ynys Môn. 

5.1.16 Byddai’r contractwr a benodir yn un o’r pedwar contractwr sy’n rhan o Gontract 
Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn ac mae disgwyl i’r contractwr hwnnw fod â 
gweithlu’n barod (mae’n debyg y byddant yn byw’n lleol).  Fodd bynnag, os 
bydd swyddi newydd yn dod i’r fei o ganlyniad i’r Datblygiad Arfaethedig, 



Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Prosiect Wylfa Newydd 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025  

 

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  

Tudalen 30 

byddai’r swyddi hynny’n cael eu hysbysebu drwy Wasanaeth Cyflogaeth a 
Sgiliau Wylfa Newydd (gwasanaeth broceriaeth lleol) sy’n cael ei sefydlu gan 
Gyngor Sir Ynys Môn, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Grŵp 
Llandrillo Menai, yr Adran Gwaith a Phensiynau a Horizon er mwyn cynyddu 
cyfleoedd cyflogaeth lleol.  

5.1.17 Mae Strategaeth Swyddi a Sgiliau ar gyfer Prosiect DCO Wylfa Newydd yn 
cael ei pharatoi a bydd yn rhan o’r cais am gydsyniad datblygu.  Mae hyn yn 
cynnwys ymrwymiad i ddefnyddio cymaint ag y bo modd o’r gweithlu lleol a 
chreu cyfleoedd cyflogaeth drwy ddefnyddio’r gadwyn gyflenwi leol a darparu 
prentisiaethau neu fathau eraill o hyfforddiant proffesiynol ar gyfer unigolion 
yn y cymunedau lleol.  Bydd rhai o’r ymrwymiadau sydd wedi’u cynnwys yn y 
strategaeth yn cael eu mabwysiadu fel rhan o’r Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025, fel y gofyn i’r contractwr a benodir fabwysiadu Siarter Cadwyn 
Gyflenwi Horizon.  

 C2. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o arwain at fwy o 
fewnfudo? 

 A allai’r Datblygiad Arfaethedig arwain at gynnydd parhaol yng nghyfran 

yr aelwydydd di-Gymraeg? 

 A fyddai’r newid yn un parhaol neu’n un dros dro? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.1.18 Mae dadansoddiad o'r dystiolaeth waelodlin sy'n ymwneud â data am 
boblogaeth, mudo, siaradwyr Cymraeg a sgiliau iaith Gymraeg wedi'i nodi'n 
rhan o gwestiwn 1. 

5.1.19 Un newidyn y mae modd ei ystyried o ran ystadegau mudo a'r Gymraeg yw 
gwlad enedigol y boblogaeth mewn cysylltiad â’u sgiliau iaith Gymraeg.  Yn 
2011, gallai canran is o boblogaeth ardal yr astudiaeth (18.8%) ac Ynys Môn 
(17.6%) a gafodd ei geni y tu allan i Gymru siarad Cymraeg wrth gymharu â'r 
rheini a oedd wedi cael eu geni yng Nghymru (83.7% a 78.2% y naill a’r llall).  
Ar ben hynny, roedd canran is o'r boblogaeth o’r tu allan i Gymru yn meddu ar 
un neu ragor o sgiliau Cymraeg yn ardal yr astudiaeth (31.2%) ac Ynys Môn 
(30.6%) wrth gymharu â'r rheini a gafodd eu geni yng Nghymru (92.9% a 
90.2% y naill a’r llall). 

Asesiad cyffredinol 

5.1.20 Fel sy’n cael ei nodi yn yr ateb i gwestiwn 1, mae disgwyl y byddai’r Datblygiad 
Arfaethedig yn cael ei wneud dros gyfnod o 66 wythnos gyda hyd at 125 o 
weithwyr yn cael eu cyflogi ar unrhyw un adeg dros y cyfnod adeiladu.  Caiff 
y tybiaethau mewn perthynas â phenodi contractwr eu cyflwyno yn adran 2.1.  
Ar sail tybiaethau economaidd-gymdeithasol, mae disgwyl y bydd 75% o’r 
gweithlu yn lleol i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Mae hyn, 
ynghyd â'r cyfnod adeiladu byr, yn annhebyg o arwain at fewnfudiad o bobl 
nad ydynt yn siarad Cymraeg a fyddai’n cael effaith niweidiol ar gyfran y 
siaradwyr Cymraeg yn ardal yr astudiaeth.  Er mwyn dangos hyn, petai hyd at 
31 o bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg yn symud i Ynys Môn (25% o’r 
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gweithlu) am oddeutu blwyddyn, byddai hyn yn golygu bod canran y siaradwyr 
Cymraeg ar Ynys Môn yn aros yn 57.2% (drwy ddefnyddio data Cyfrifiad 2011 
fel gwaelodlin). 

5.1.21 Yn ystod y cam gweithredu (ar ôl cwblhau’r Gwelliannau i Briffordd yr A5025), 
mae disgwyl i’r llif traffig ar hyd yr A5025 fod yn weddol debyg i’r hyn sydd yno 
rŵan, ac felly ni ddisgwylir y bydd effaith ar fewnfudo yn ardal yr astudiaeth, a 
fyddai’n effeithio ar gyfran y siaradwyr Cymraeg yn ardal yr astudiaeth. 

Effaith gyffredinol 

5.1.22 Felly rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar fewnfudiad posibl o bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg yn ystod 
camau adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Arfaethedig.   

Mesurau lliniaru/gwella 

5.1.23 Yng ngoleuni’r effaith niwtral gyffredinol, ni ystyrir bod angen unrhyw fesurau 
yn ychwanegol at y rheini sydd wedi’u nodi yng nghwestiwn 1. 

 C3. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o arwain at fwy o 
allfudo? 

 A ydy’r broses o allfudo’n debygol o arwain at golli aelwydydd lle siaredir 

y Gymraeg? 

 A fyddai’r newid yn un parhaol neu’n un dros dro? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.1.24 Mae'r dadansoddiad gwaelodlin a ddarparwyd ar gyfer cwestiynau 1 a 2 hefyd 
yn berthnasol i gwestiwn 3, sy'n ymwneud ag allfudo. 

5.1.25 Yr hyn sy'n arbennig o berthnasol i'r gwaith o asesu allfudo yw'r ffaith bod 
Ynys Môn wedi profi all-lif net cyson o bobl (15 i 29 oed) yn ystod y cyfnod 
2001 i 2014.  Mae pobl 45 i 64 oed wedi bod yn symud i mewn i Ynys Môn yn 
gyson hefyd.  Mae Ynys Môn yn lle sy'n denu pobl hŷn sy'n dymuno ymddeol 
[RD15]. 

5.1.26 Y grŵp oed 20 i 24 welodd y gostyngiad mwyaf yng nghanran y siaradwyr 
Cymraeg rhwng 2001 a 2011 (9.7%), yna'r grŵp oed 16 i 19 gyda gostyngiad 
o 9.0%.  Ystyrir bod hyn yn uniongyrchol berthnasol i'r all-lif parhaus o bobl 
ifanc 15 i 29 oed rhwng 2001 a 2014. 

Asesiad cyffredinol 

5.1.27 Byddai allfudo o ganlyniad i’r Datblygiad Arfaethedig ond yn debyg o godi petai 
effaith niweidiol neu darfu sylweddol a thymor hir ar lif y traffig neu ar 
amwynder ardal yr astudiaeth, a fyddai’n gwneud hi’n llai dymunol byw yn 
ardal yr astudiaeth.  Fel sy’n cael ei nodi yn yr atebion i gwestiwn 1 ac i 
gwestiwn 2, mae disgwyl y byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael ei wneud 
dros gyfnod o 66 wythnos.  Ni ystyrir bod hyn yn debyg o achosi amhariad 
tymor hir o'r fath a fyddai’n arwain at allfudo o ardal yr astudiaeth. 
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5.1.28 Yn ystod y cam gweithredu, byddai’r effeithiau ar lif y traffig yn niwtral gydag 
effeithiau manteisiol bach ar straen gyrwyr, ar amseroedd siwrneiau, ac ar 
ddamweiniau ac ar ddiogelwch.  Nid oes disgwyl i’r Datblygiad Arfaethedig 
gael unrhyw effaith ar siaradwyr Cymraeg yn symud allan o ardal yr 
astudiaeth. 

Effaith gyffredinol 

5.1.29 Felly rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar allfudiad posibl o siaradwyr Cymraeg yn ystod camau adeiladu 
a gweithredu’r Datblygiad Arfaethedig. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.1.30 Wrth ystyried yr effaith niwtral ar allfudo, ni chynigir unrhyw fesurau lliniaru na 
gwella. 

 C4. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o arwain at newid 
strwythur oed y gymuned? A allai wneud y canlynol: 

 arwain at fod pobl ifanc/canol oed/hŷn sy’n siarad Cymraeg yn gadael yr 

ardal / yn symud i’r ardal, gan arwain at: 

- newidiadau yn y patrymau gweithgarwch traddodiadol a fyddai yn 

arwain at fwy o bobl yn dymuno symud i ffwrdd; neu 

- tensiynau cymdeithasol/chwalu’r rhwydweithiau cymdeithasol 

traddodiadol? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.1.31 Mae'r dadansoddiad gwaelodlin a ddarparwyd ar gyfer cwestiynau 1 a 3 hefyd 
yn berthnasol i gwestiwn 4, sy'n ymwneud â strwythur oed. 

5.1.32 Mae'r boblogaeth oedran gweithio (y rheini rhwng 16 a 64 oed) yn rhoi syniad 
ynghylch gallu'r boblogaeth i gymryd rhan mewn gweithgarwch economaidd.  
Yn 2011, roedd y boblogaeth oed gweithio yn y wardiau ar hyd yr A5025 ac 
Ynys Môn tua 60%, sydd ychydig yn is na chyfartaledd Cymru, sef 63%.22 

5.1.33 Mae data cyfrifiad 2011 hefyd yn datgelu bod pobl 65 oed a hŷn yn cyfrif am 
gyfran uwch o'r boblogaeth yn y wardiau ar hyd yr A5025 ac yn Ynys Môn nag 
yng Nghymru gyfan. 

5.1.34 Ar gyfer llwybr y Datblygiad Arfaethedig ac Ynys Môn, mae cyfran y bobl 65 
oed a hŷn wedi cynyddu rhwng y blynyddoedd 2001 a 2011, ac mae 
gostyngiad cynyddol wedi bod yng nghyfran y bobl ifanc 0 i 15 oed. 

Asesiad cyffredinol 

5.1.35 Nid oes disgwyl i natur y Datblygiad Arfaethedig ei hun effeithio ar unrhyw 
grŵp oed yn fwy nag un arall; felly nid oes disgwyl y bydd unrhyw newid i 

                                                   
22 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Strwythur oed (KS102EW) 
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strwythur oed y gymuned.  Felly nid oes disgwyl i gyfran y siaradwyr Cymraeg 
yn y cymunedau ar hyd y Datblygiad Arfaethedig newid.   

5.1.36 Yn ystod cam adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig mae’n debyg y bydd rhywfaint 
o anhwylustod ac amharu lleol mewn perthynas â mynediad i’r A5025.  
Byddai’r gwaith adeiladu yn arwain at effeithiau dros dro fel cau baeau parcio, 
cau lonydd, cyfyngiadau ar barcio ar y stryd a rhywfaint o anhwylustod ar gyfer 
pobl sy’n ceisio cael mynediad i dir ac i eiddo.  Fodd bynnag, byddai mynediad 
i’r holl eiddo, busnesau, cymuned a gwasanaethau ar hyd y Datblygiad 
Arfaethedig yn cael ei gynnal yn unol â Chytundeb Fframwaith Cyngor Sir 
Ynys Môn.  Byddai unrhyw amharu uniongyrchol y tu allan i unrhyw eiddo ar 
unrhyw adeg yn ystod y cam adeiladu yn para 1-2 wythnos ar yr hiraf.  Fodd 
bynnag, ni fyddai effaith ar unrhyw grŵp oed penodol a fyddai’n arwain at 
newid strwythur oed yn y cymunedau ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig.  

5.1.37 Yn ystod y cam adeiladu, efallai y bydd y cymunedau ar hyd y Datblygiad 
Arfaethedig yn dioddef o lai o fynediad dros dro i’r canolfannau gwasanaethau 
cymunedol y byddent fel rheol yn eu cyrraedd drwy ddefnyddio’r A5025 o 
ganlyniad i amharu ar draffig ar y ffordd.  Ni fyddai unrhyw ganolfannau na 
gwasanaethau cymunedol yn cael eu hollti’n gyfan gwbl oddi wrth unrhyw 
gymuned.  Unwaith eto, ni fyddai effaith ar unrhyw grŵp oed penodol a 
fyddai’n arwain at newid strwythur oed yn y cymunedau ar hyd llwybr y 
Datblygiad Arfaethedig. 

5.1.38 Ystyrir bod yr amharu posibl yn effaith niweidiol fach o ran cynnydd mewn 
amseroedd siwrneiau (fel sy’n cael ei nodi ym mhennod 6 yr Adroddiad 
Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025). Fodd bynnag, byddai 
hyn yn digwydd am gyfnod a fyddai wedi’i bennu ymlaen llaw, ac ni fyddai’n 
debyg o gael effaith ganlyniadol ar yr iaith Gymraeg drwy chwalu 
rhwydweithiau cymdeithasol traddodiadol.  Nid oes disgwyl i effeithiau’r 
Datblygiad Arfaethedig arwain at newid ym mhroffil oed y gymuned bresennol, 
a fyddai’n effeithio’n niweidiol ar gyfran y siaradwyr Cymraeg yn ardal yr 
astudiaeth. 

Effaith gyffredinol 

5.1.39 Felly rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar newid posibl mewn strwythur oed neu rwydweithiau 
cymdeithasol yn y gymuned yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r 
Datblygiad Arfaethedig. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.1.40 Wrth ystyried yr effaith niwtral gyffredinol ar newid posibl mewn strwythur oed 
a rhwydweithiau cymdeithasol, ni chynigir unrhyw fesurau lliniaru. 

5.2 Ansawdd bywyd 

 C5. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
iechyd pobl leol?  A allai wneud y canlynol: 
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 cynyddu’r risg o salwch, gan felly wneud y gymuned yn lle llai dymunol i 

fyw ynddi; neu 

 bod â’r potensial i wneud bywyd yn ddrutach, gan felly gynyddu’r risg o 

broblemau ariannol/straen ar y boblogaeth leol Cymraeg ei hiaith? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.2.1 Mae dadansoddiad gwaelodlin manwl ar iechyd ar gael yn Natganiad Sgrinio 
Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd yng nghyswllt Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025, sy’n rhan o’r cais cynllunio ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig. 

5.2.2 Yn 2011, roedd cyfran uchel o'r boblogaeth tair oed a hŷn yn y wardiau ar hyd 
yr A5025 ac Ynys Môn yn diffinio bod eu hiechyd yn ‘dda iawn (77.3%) neu’n 
dda (77.9%)’.).23 

5.2.3 O blith y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg (tair oed a hŷn) yn y wardiau ar hyd 
yr A5025 yn 2011, dywedodd 82.0% fod eu hiechyd yn ‘dda iawn neu’n dda’, 
a dywedodd 13.1% fod eu hiechyd yn ‘weddol’ a dywedodd 4.9% fod eu 
hiechyd yn ‘wael iawn neu’n wael’.24 

Asesiad cyffredinol 

5.2.4 Mae’n bosibl i’r Datblygiad Arfaethedig effeithio ar ansawdd yr aer o ganlyniad 
i’r ffynonellau allyriadau canlynol yn ystod y cam adeiladu:  

 byddai llygryddion aer yn cynnwys allyriadau i'r aer o offer neu beiriannau 

(peiriannau symudol na fyddant ar y ffordd gan fwyaf), neu allyriadau 

llwch a fydd yn cael eu creu drwy weithgareddau fel gwaith cloddio, 

adeiladu’r ffordd gerbydau neu waith gosod wyneb newydd a 

symudiadau cerbydau ar wynebau llychlyd; ac 

 allyriadau o gerbydau’r ffordd fel ceir, faniau a lorïau a fydd yn teithio ar 

y rhwydwaith ffyrdd sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau adeiladu ar gyfer 

y Datblygiad Arfaethedig. 

5.2.5 Mae pennod 7 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025 yn disgrifio’r asesiad o'r effeithiau posibl ar ansawdd yr aer a fydd yn 
deillio o adeiladu ac o weithredu'r Datblygiad Arfaethedig.  Ystyriwyd effeithiau 
llygryddion aer a llwch posibl adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig ar gymunedau 
lleol gan gynnwys eiddo preswyl, ysgolion cynradd, adeiladau cymunedol, 
mannau addoli, ardaloedd hamdden a llwybrau troed. 

5.2.6 Daw'r asesiad i'r casgliad, yng ngoleuni'r amodau amgylcheddol presennol ac 
oherwydd mai dros dro fydd yr effeithiau adeiladu a bod modd eu rheoli drwy 
ymarfer lliniaru da, ystyrir na fyddai unrhyw effeithiau niweidiol sylweddol sy’n 
ymwneud ag ansawdd aer yn ystod y gwaith adeiladu.  

                                                   
23 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Iechyd cyffredinol yn ôl y gallu i siarad Cymraeg yn ôl oed (LC3202WA) 

24 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Iechyd cyffredinol yn ôl y gallu i siarad Cymraeg yn ôl oed (LC3202WA) 
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5.2.7 O ganlyniad, yn ystod y cam adeiladu, ni fyddai’r Datblygiad Arfaethedig yn 
cynyddu’r perygl o salwch ac ni fyddai’n ei gwneud hi’n llai dymunol byw yn y 
gymuned. 

5.2.8 Ni fyddai’r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at newidiadau mewn llif traffig ar 
y ffordd yn ystod y cam gweithredu.  Nid oedd y gofyniad am asesiad ansawdd 
aer ar gyfer allyriadau cerbydau yn ystod y gweithredu felly yn cael ei ystyried 
yn yr Asesiad Amgylcheddol oherwydd byddai unrhyw effeithiau gweithredol 
ar ansawdd aer lleol mewn derbynyddion sensitif yn ardal yr astudiaeth yn 
fach iawn.  Ar ôl ei gwblhau, byddai mân effeithiau manteisiol i iechyd 
defnyddwyr yr A5025 oherwydd amseroedd teithio byrrach a darparu 
rhwydwaith ffyrdd o ansawdd uwch.  Mae llif traffig gwell yn lleihau tagfeydd 
traffig (sy’n achosi llai o straen i yrwyr) a llai o allyriadau o draffig llonydd.  Nid 
oes disgwyl i’r effaith fanteisiol hon arwain at effaith mae modd ei nodi ar 
iechyd y boblogaeth a fyddai’n effeithio ar broffil cyffredinol siaradwyr 
Cymraeg yn ardal yr astudiaeth.   

5.2.9 Oherwydd natur y gwaith, nid oes disgwyl i’r Datblygiad Arfaethedig wneud 
bywyd yn ddrutach, a thrwy hynny gynyddu’r perygl o broblemau 
ariannol/straen i’r boblogaeth leol sy'n siarad Cymraeg. 

Effaith gyffredinol 

5.2.10 Felly rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar iechyd pobl leol yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r 
Datblygiad Arfaethedig.  Wrth ystyried yr effaith niwtral ar iechyd pobl leol, nid 
yw’n debyg y bydd y Datblygiad Arfaethedig yn ei gwneud hi’n llai dymunol 
byw yn y gymuned ac ni fyddai’n cynyddu’r perygl o broblemau ariannol/straen 
i'r boblogaeth leol sy'n siarad Cymraeg.  O ganlyniad, mae’r effaith ar y 
Gymraeg yn niwtral. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.2.11 Ni chynigir unrhyw fesurau gwella na lliniaru penodol sy’n ymwneud ag iaith 
ac ystyried yr effaith niwtral ar iaith oherwydd yr effeithiau posibl ar iechyd pobl 
leol.  Mae’r Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 yn 
nodi bod effeithiau ar ansawdd yr aer oherwydd y gwaith adeiladu yn rhai dros 
dro ac yn rhai mae modd eu rheoli drwy ddefnyddio mesurau arferion lliniaru 
da. 

 C6. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
amwynderau’r ardal leol?  A allai wneud y canlynol: 

 achosi dirywiad yn ansawdd yr amgylchedd, gan felly wneud y gymuned 

yn lle llai dymunol i fyw ynddi? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.2.12 Mae parth ‘amgylchedd ffisegol’ Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn 
mesur ffactorau yn yr ardal leol a allai effeithio ar les neu ansawdd bywyd y 
rheini sy’n byw mewn ardal [RD16].  Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael 
ei leoli ar draws pedair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sef y Fali 1, y Fali 
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2, Llanfaethlu a Mechell.  Yn y parth hwn, roedd y pedair Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Is ymysg y 50% lleiaf amddifad ledled Cymru.  Mewn 
perthynas ag Ynys Môn i gyd, roedd dros 50% yr Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is yn hanner uchaf y parth amgylchedd ffisegol, ac nid oes 
llawer o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y degraddau isaf.  

Asesiad cyffredinol 

5.2.13 Mae pennod 2 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025 yn ystyried effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig ar ansawdd aer.  
Dim ond effeithiau llwch adeiladu sydd wedi cael eu hystyried.  Ni chafodd 
allyriadau o offer a pheiriannau, nac allyriadau traffig ffordd eu cynnwys 
oherwydd ei bod yn debyg y byddent yn cael effeithiau bach iawn ar ansawdd 
aer lleol mewn derbynyddion sensitif. 

5.2.14 Mae’r asesiad o effeithiau posibl ar ansawdd yr aer wedi dangos na fyddai dim 
effeithiau arwyddocaol yn ystod y cam adeiladu. 

5.2.15 Mae pennod 12 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025 yn ystyried yr effeithiau posibl sy’n gysylltiedig â’r Datblygiad 
Arfaethedig ar olygfeydd ac amwynder gweledol pobl.  Yn ystod y cam 
adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig, byddai effaith niweidiol ganolig ar 11 grŵp 
o eiddo preswyl, cymuned Llanynghenedl, defnyddwyr Llwybr 5 y Rhwydwaith 
Beicio Cenedlaethol, y rheini sy’n defnyddio llwybrau troed ger y Fali a 
Llanynghenedl a ger Bryn Tirion, a'r rheini sy’n defnyddio ffyrdd lleol ger Cefn 
Coch a Ffordd Nanner.  

5.2.16 Yn ystod y flwyddyn agoriadol, dim ond naw o dderbynyddion (a fyddai’n 
cynnwys eiddo preswyl unigol ac mewn grwpiau, defnyddwyr llwybrau troed a 
defnyddwyr un ffordd leol) fyddai’n wynebu effaith niweidiol fach, a fyddai’n 
newid i fod yn effaith niwtral ar gyfer yr holl dderbynyddion erbyn y flwyddyn 
wedyn.  Er bod disgwyl i gyfnod adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig bara am 66 
wythnos, byddai’r gwaith hwn yn cael ei rannu yn gamau ac ni fyddai'r gwaith 
yn effeithio ar unrhyw un derbynnydd dros yr holl gyfnod adeiladu.  

5.2.17 Er y byddai effeithiau canolig a bach o ran tirwedd a'r effaith weledol, ni ystyrir 
bod yr effeithiau’n arwyddocaol o ran yr effaith ar iaith.  Hynny yw, ni fyddai’r 
effeithiau’n ei gwneud hi’n llai dymunol byw yn y cymunedau ar hyd llwybr y 
Datblygiad Arfaethedig i’r fath raddau y byddent yn creu effaith ganlyniadol ar 
broffil iaith y gymuned.  Byddai tarfu uniongyrchol y tu allan i unrhyw eiddo ar 
hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig yn ystod y cyfnod o 66 wythnos yn cael ei 
gyfyngu i 1-2 wythnos ar y mwyaf, a byddai mynediad ar gael i’r eiddo drwy'r 
amser yn ystod y gwaith adeiladu.  

5.2.18 Cydnabyddir y byddai’r gwaith adeiladu yn achosi rhywfaint o anhwylustod i 
ddefnyddwyr yr A5025.  Fodd bynnag, nid oes disgwyl i lefel y tarfu arwain at 
effaith niweidiol gyffredinol ar amwynder y cymunedau ar hyd llwybr y 
Datblygiad Arfaethedig a fyddai’n ei gwneud hi’n llai dymunol byw yn y 
cymunedau hyn, ac felly effeithio ar gyfran y siaradwyr Cymraeg yn y 
cymunedau hynny.  

Effaith gyffredinol 
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5.2.19 Felly rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar amwynder yr ardal leol yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r 
Datblygiad Arfaethedig. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.2.20 Ni chynigir unrhyw fesurau lliniaru na gwella ychwanegol ac ystyried yr effaith 
niwtral gyffredinol ar amwynder yr ardal leol. 

 C7. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o arwain at y 
bygythiad o fwy o droseddu neu drais yn y gymuned?  A allai 
wneud y canlynol: 

 cynyddu’r risg o droseddu neu drais, gan felly wneud y gymuned yn lle 

llai dymunol i fyw ynddi? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.2.21 Cofnodwyd 42.3 trosedd fesul 1,000 o’r boblogaeth ledled Ynys Môn yn y 
flwyddyn hyd at fis Mawrth 2016. [RD38].  Roedd hyn yn is na'r gyfradd ar 
gyfer Gogledd Cymru (55.7 trosedd fesul 1,000 o’r boblogaeth). Roedd y 
troseddau a gofnodwyd yn Ynys Môn ac yng Ngogledd Cymru uchaf ar gyfer 
troseddau sy’n cael eu categoreiddio fel troseddau treisgar a throseddau rhyw  
[RD38]. 

5.2.22 Ymchwiliwyd i’r canfyddiad o droseddu yng Ngogledd Cymru yn 2009, gydag 
adroddiad25 yn y wasg yn nodi bod ofn pobl o drais yn uwch na ddylai fod yng 
Ngogledd Cymru.  Datgelodd yr adroddiad heddlu cysylltiedig a ryddhawyd 
ym mis Mawrth 2009 fod 12% o bobl yn ofn dioddef trosedd treisgar, er mai'r 
tebygolrwydd gwirioneddol oedd 0.11%.  

5.2.23 Mae parth ‘diogelwch cymunedol’ Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn 
ystyried amddifadedd mewn perthynas â byw mewn cymuned ddiogel.  Mae’n 
cynnwys profiad go iawn o droseddu a thân, ynghyd â’r canfyddiad o 
ddiogelwch wrth grwydro yn yr ardal leol [RD16].  Yn y parth hwn, roedd Ardal 
Gynnyrch Ehangach Haen Is y Fali 1 yn fwy amddifad na'r Fali 2, Llanfaethlu 
a Mechell.  Roedd y Fali 1 ymysg y 30% i 50% o ardaloedd mwyaf amddifad 
o ran diogelwch cymunedol yng Nghymru, ac roedd y Fali 2, Llanfaethlu a 
Mechell ymysg y 50% o ardaloedd lleiaf amddifad yng Nghymru.  Mewn 
perthynas ag Ynys Môn i gyd, roedd dros 50% Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is Ynys Môn yn hanner uchaf y parth diogelwch cymunedol, ac roedd 
ychydig o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn y degraddau isaf. 

Asesiad cyffredinol 

5.2.24 Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael ei weithredu yn unol â’r Codau 
Ymarfer ar gyfer Diogelwch gyda Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd 2013  priodol 
[RD18]. Byddai hyn yn cynnwys mesurau i sicrhau bod y Compownd Adeiladu 
Dros Dro ac ardaloedd gwaith y safle adeiladu yn ddiogel. O’r herwydd, mae’n 

                                                   
25 Daily Post, 2009 
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annhebyg y bydd unrhyw gynnydd mewn trosedd yn deillio o’r gwaith yn ystod 
y camau adeiladu a gweithredu. 

Effaith gyffredinol 

5.2.25 Rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar y bygythiad o gynnydd mewn troseddu a thrais yn ystod camau 
adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Arfaethedig. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.2.26 Ni chynigir unrhyw fesurau lliniaru na gwella ac ystyried yr effaith niwtral 
gyffredinol ar y bygythiad o droseddu a thrais. 
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5.3 Ffactorau economaidd 

 C8. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith 
niweidiol ar fusnesau lleol?  A allai wneud y canlynol: 

 bod â’r potensial i arwain at sefyllfa lle byddai busnesau lleol Cymraeg 

eu hiaith yn cau, oherwydd: 

- lleihad yn y boblogaeth leol yn gyffredinol; 

- cynnydd yn nifer y trigolion di-Gymraeg; neu 

- cynnydd mewn cystadleuaeth niweidiol/manteisiol? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.3.1 Mae dadansoddiad o'r dystiolaeth waelodlin sy’n ymwneud â data poblogaeth 
leol a thrigolion sy’n siarad Cymraeg ar gael ym mhennod 4. 

5.3.2 Mae cyfran fawr o weithlu Ynys Môn yn gweithio yn y sector cyhoeddus. 
Adwerthu a gwasanaethau llety a bwyd sy'n cyfrannu fwyaf at y cyfrannau o 
weithwyr yn y sector gwasanaeth.26  I raddau, mae hyn yn adlewyrchu 
pwysigrwydd gweithgaredd twristiaeth ar Ynys Môn. 

5.3.3 Mae Ynys Môn yn ddibynnol iawn ar ficrofusnesau sy'n cyflogi pedwar 
unigolyn neu lai.  Mae tua 70% o fusnesau Ynys Môn yn y categori hwn, gyda 
llai na 5% yn cyflogi 20 person neu fwy. 

5.3.4 Mae amrywiaeth o fusnesau a gwasanaethau cymunedol ar hyd yr A5025 gan 
gynnwys gwestai, gorsafoedd petrol, swyddfeydd post, siopau lleol, tafarndai, 
llety gwely a brecwast, parciau gwyliau a chaffis lleol, fel sy’n cael ei ddangos 
yn ffigurau 5-1 a 5-2 a thablau 5-1 a 5-2. 

  

                                                   
26 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Y gallu i siarad Cymraeg yn ôl diwydiant (DC2611WA) 
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Ffigur 5-1  Derbynyddion economaidd-gymdeithasol: Adrannau 1 i 4    

ADRAN 6 

ADRAN 2 

ADRAN 2 

ADRAN 4 

ADRAN 1 

ADRAN 3 

ADRAN 5 

ADRAN 3 
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Ffigur 5-2 Derbynyddion economaidd-gymdeithasol: Adrannau 5 i 8

ADRAN 8 

ADRAN 7 

ADRAN 7 

ADRAN 6 

ADRAN 6 

ADRAN 6 
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Tabl 5-1 Derbynyddion busnes yn ardal leol yr astudiaeth 

Derbynnydd busnes 

1. Cigydd y Fali (Adran 1) 15. Gwersyllfa Plas Ellen (Adran 3) 

2. Bwyty Bex Pride (Adran 1) 16. Parc Carafanau Dronwy (Adran 4) 

3. Spar (Adran 1) 17. Gwasanaethau Garej Bodedern 
(Adran 4) 

4. Valley Hotel (Adran 1) 18. The Black Lion Inn (Adran 5) 

5. Gorsaf Betrol Gwalia (Adran 1) 19. Western Heights, Llety (Adran 5) 

6. Bwyty Sunny Valley (Adran 1) 20. O.R. Jones & Sons (Adran 5) 

7. Enochs Fish & Chips (Adran 1) 21. Teithiau Elfyn Thomas Tours (Adran 
6) 

8. Gwesty’r Bull (Adran 1) 22. Condessa Welsh Liquers (Adran 6) 

9. Gorsaf Betrol Dyffryn (Adran 1) 23. The Chandlery Boatyard (Adran 6) 

10. Gwasanaethau Amaethyddol Hughes 
TJ (Adran 2) 

24. Aberpwll Holiday Centre (Adran 6) 

11. Siop Fferm, Caergybi (Adran 2) 25. Camel Cabs (Adran 6) 

12. Holland Hotel (Adran 3) 26. Gwely a Brecwast Pandy Cottage 
(Adran 8) 

13. Wynnstay Stores (Adran 3) 27. ZISKA Travel & Transport (Adran 8) 

14. Inspiratrix Therapies (Adran 3)  
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Tabl 5-2 Derbynyddion cymunedol yn ardal leol yr astudiaeth 

Derbynnydd cymunedol 

A. Parc Mwd (Adran 1) 

B. Gorsaf Drenau’r Fali (Adran 1) 

C. Mynwent Ynys Wen (Adran 1) 

D. Ysgol Gymuned y Fali (Adran 1) 

E. Eglwys Fethodistaidd Tabor (Adran 1) 

F. Swyddfa Bost y Fali (Adran 1) 

G. Eglwys St Michael (Adran 1) 

H. Gorsaf Heddlu’r Fali (Adran 1) 

I. Yr Hen Swyddfa Bost (Adran 3) 

J. Capel Abarim (Adran 3) 

K. Eglwys Soar Addoldy y Bedyddwyr (Adran 5) 

L. Neuadd Bentref Llanfaethlu (Adran 5) 

M. Eglwys Llanfaethlu (Adran 5) 

N. Safle ysgol gynradd newydd yn Llanfaethlu (Adran 5) 

5.3.5 Caeodd dau dderbynnydd cymunedol ychwanegol, dau gyfleuster addysgol 
(Ysgol Gynradd Llanfaethlu ac Ysgol Gymuned Cylch y Garn), a chawsant eu 
cyfuno mewn ysgol cyfrwng Cymraeg o’r enw Ysgol Rhyd y Llan yn 
Llanfaethlu ym mis Awst 2017.  Er bod y naill a’r llall yn agos at y Datblygiad 
Arfaethedig, ni fyddant yn weithredol adeg adeiladu. 

Asesiad cyffredinol 

5.3.6 Yn ystod y cam adeiladu mae’n debyg y bydd rhywfaint o anhwylustod ac 
amharu lleol mewn perthynas â mynediad i’r A5025.  Byddai’r gwaith adeiladu 
yn arwain at effeithiau dros dro fel cau baeau parcio, cau lonydd, cyfyngiadau 
ar barcio ar y stryd a rhywfaint o anhwylustod ar gyfer pobl sy’n ceisio cael 
mynediad i dir ac i eiddo drwy’r A5025.  Fodd bynnag, byddai mynediad i eiddo 
gan gynnwys busnesau ar gael bob amser.   

5.3.7 Mae effeithiau posibl a allai ddigwydd yn ymwneud â cholli tir amaethyddol 
dichonadwy, gostyngiad neu gynnydd mewn masnach a gwariant lleol, a 
chynnydd mewn cyflogaeth yn yr ardal. 

5.3.8 Yn ystod y cam adeiladu, mae disgwyl y byddai colli rhywfaint o fasnach gan 
gwsmeriaid sy’n pasio yn effeithio ar nifer o fusnesau ar hyd yr A5025 rhwng 
Adrannau 1 a 8, oherwydd yr anhwylustod i ddefnyddwyr y ffordd, fodd 
bynnag, byddai mynediad ar gael drwy'r amser.  Mae'r asesiad economaidd-
gymdeithasol a gyflwynir ym mhennod 4 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025 yn dynodi y byddai’r busnesau canlynol yn 
dioddef effaith niweidiol fach yn ystod y cam adeiladu.  Mae’r busnesau’n 
arbennig o sensitif oherwydd natur eu busnes a'r ffaith eu bod yn dibynnu ar 
gwsmeriaid sy’n pasio: 

 4. Valley Hotel (Adran 1); 
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 5. Gorsaf Betrol Gwalia (Adran 1); 

 8. Gwesty’r Bull (Adran 1); 

 9. Gorsaf Betrol Dyffryn (Adran 1); 

 12. Holland Hotel (Adran 3); 

 16. Gwasanaethau Garej Bodedern (Adran 4); 

 17. The Black Lion Inn (Adran 5); a 

 25. Gwely a Brecwast Pandy (Adran 8). 

5.3.9 Yn ystod y cam adeiladu, byddai unrhyw wyriadau o ran mynediad i fusnesau 
lleol yn cael eu dangos drwy arwyddion dwyieithog yn unol â gofyniad Polisi 
Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn [RD4].  Byddai hyn yn cynnwys darparu 
arwyddion dwyieithog i gadarnhau bod gwasanaethau a chyfleusterau lleol ar 
agor fel arfer.  Byddai hyn yn ddyletswydd dan gontract i’r contractwr a 
benodir. 

5.3.10 Er y bydd effaith bosibl ar y busnesau hyn drwy golli cwsmeriaid sy’n pasio, 
mae’n rhaid cydbwyso’r effaith yn erbyn y cynnydd mewn gwariant mewn 
busnesau lleol o ganlyniad i’r gwaith adeiladu.  Mae’n debyg y bydd busnesau 
ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig a’r rheini sy’n agos yn y Fali yn gweld 
rhywfaint o gynnydd mewn gwariant o ganlyniad i’r ffaith y bydd 125 o weithwyr 
adeiladu yno am 66 wythnos.  Ystyrir y bydd y cynnydd hwn mewn gwariant 
mewn busnesau lleol sy’n berchen i bobl leol ac sy’n cael eu rhedeg gan bobl 
leol, gan gynnwys siaradwyr Cymraeg, yn cael effaith fanteisiol ar y Gymraeg.   

5.3.11 Mae disgwyl hefyd i gyflenwyr lleol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) weld cynnydd mewn gwariant o ganlyniad i’r gwaith adeiladu a’r 
angen am ddeunyddiau a chyflenwadau lleol.  Fel rhan o’r broses o gefnogi 
defnyddio Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn, ar ôl dewis y 
contractwyr, cynhaliwyd ail ddigwyddiad ‘Cwrdd â'r Prynwr’  (mis Medi 2016), 
gyda golwg yn benodol ar roi cyfle i gyflenwyr lleol (er enghraifft cwmnïau 
gwerthu deunyddiau adeiladu) ddeall y cyfleoedd posibl a fyddai ar gael o 
ganlyniad i adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig.  Roedd y digwyddiad ‘Cwrdd â'r 
Prynwr’ (Medi 2016) yn llwyfan i gyflenwyr lleol ddeall gofyniad y pedwar 
contractwr sy’n rhan o Gontract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn, ar yr un 
pryd â galluogi’r contractwyr hynny i ddeall y cyflenwadau a’r gwasanaethau 
y gallai’r gadwyn gyflenwi leol eu darparu.  Mae disgwyl felly i gyflenwyr lleol 
elwa o gam adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig.  Maes o law byddai hyn o fudd 
i ddichonoldeb tymor hir y Gymraeg.   

5.3.12 Caiff y tybiaethau mewn perthynas â phenodi contractwr eu cyflwyno ym 
mhennod 2.  Byddai’r cam adeiladu felly yn gyfle i benodi tri busnes lleol o’r 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn gontractwr ar gyfer y 
Datblygiad Arfaethedig.  Os penodir contractwr o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu), byddai hyn yn darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer gweithlu 
lleol, gan helpu i gadw gweithwyr lleol (gan gynnwys siaradwyr Cymraeg) yn 
gweithio yn y sector adeiladu.  Byddai hyn yn cael effaith fanteisiol ar y 
Gymraeg a'i diwylliant yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).   
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5.3.13 Yn weithredol, mae’n annhebyg y bydd y Datblygiad Arfaethedig yn arwain at 
unrhyw effeithiau tymor hir ar fynediad at gyfleusterau, buddiannau 
masnachol, busnesau lleol na chyrchfannau i dwristiaid. 

Effaith gyffredinol 

5.3.14 Er y nodwyd y bydd effeithiau niweidiol ar rai busnesau lleol yn ystod cam 
adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig, a allai arwain at ostyngiad mewn masnach 
ar gyfer busnesau a gwasanaethau lle caiff y Gymraeg ei defnyddio’n 
rheolaidd, ni fydd yr effeithiau hynny’n effeithio ar ddichonoldeb y busnesau 
hynny yn y tymor hir.  Mae disgwyl y bydd effeithiau manteisiol i fusnesau lleol 
ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig hefyd oherwydd y cynnydd yn y 
gwariant yn sgil presenoldeb 125 o weithwyr adeiladu dros gyfnod o 66 
wythnos.  Ar ben hynny, mae disgwyl i fusnesau lleol, cyflenwyr yn bennaf, yn 
yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) weld effeithiau manteisiol 
oherwydd y cynnydd mewn gwariant i gefnogi’r gwaith adeiladu.  At ei gilydd, 
mae’r effaith hon yn cael sgôr o +0.2 i adlewyrchu effaith fanteisiol gyffredinol 
ar fusnesau lleol. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.3.15 Yng ngoleuni’r mesurau sydd eisoes yn cael eu ceisio mewn perthynas ag 
arwyddion adeiladu dwyieithog, ni ystyrir bod unrhyw fesurau lliniaru 
ychwanegol yn angenrheidiol.  Byddai gofyn i’r contractwr a benodir weithredu 
a glynu wrth y safonau a’r gofynion sydd wedi’u nodi ym Mholisi Iaith Gymraeg 
Cyngor Sir Ynys Môn [RD4] sy’n cynnwys darparu arwyddion traffig.   

5.3.16 Yng ngoleuni’r mesurau sydd eisoes wedi cael eu gweithredu fel gweithredu 
Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn a digwyddiad ‘Cwrdd â'r Prynwr’ i 
gefnogi’r cyflenwyr lleol, dim ond ychydig o fesurau gwella ystyrir sy’n 
angenrheidiol.  Er mwyn gwella’r cyfleoedd ar gyfer busnesau lleol ymhellach 
fel cyflenwyr i’r contractwr a benodir, byddai manylion rhestr Horizon o 
gyflenwyr lleol yn cael ei rhannu â’r contractwr a benodir.  

5.3.17  Pan fydd effeithiau’n digwydd o ganlyniad i newidiadau mewn mynediad, fel 
sy’n cael ei ddisgrifio uchod, mae’r newidiadau hyn wedi cael eu hymgorffori 
er mwyn gwella diogelwch.  Ni chynigir unrhyw liniaru gweithredol pellach. 

 C9. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith 
niweidiol ar swyddi lleol?  A allai wneud y canlynol: 

 creu swyddi i’r boblogaeth leol Cymraeg ei hiaith (efallai oherwydd bod 

pobl leol Cymraeg yn meddu ar y sgiliau iawn); neu 

 bygwth swyddi’r boblogaeth leol Cymraeg ei hiaith (efallai drwy arwain at 

gau busnesau lleol)? 
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Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.3.18 Roedd y gyfradd gweithgarwch economaidd (78.4%)27 a’r gyfradd cyflogaeth 
(73.7%)28 ar Ynys Môn yn uwch nag ar gyfer Gogledd Cymru (76.0% a 72.3% 
y naill a’r llall) a Chymru (74.9% a 70.3% y naill a’r llall) dros y cyfnod rhwng 
mis Ionawr a mis Rhagfyr 2015. 

5.3.19 Yn 2014, roedd 15,496 o swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn ar Ynys Môn.29  
Rhwng 2009 a 2014 roedd nifer y swyddi ar Ynys Môn wedi disgyn 5.4% a 
oedd yn cyd-daro â chau cyflogwyr mawr fel Alwminiwm Môn. 

5.3.20 Mae gan Ynys Môn gyfran uwch o weithwyr yn y fasnach adeiladu na Chymru 
drwyddi draw.  Yn 2014, roedd tua 1,100 o swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn 
yn y diwydiant adeiladu ar Ynys Môn.30 Roedd pobl a gyflogwyd yn y sector 
adeiladu ar Ynys Môn yn cyfrif am oddeutu 9% o gyfanswm y gweithwyr a 
gyflogir.  Tybir bod y sgiliau angenrheidiol yn y sector adeiladu yn debyg iawn 
i'r sgiliau hynny sydd eu hangen ar gyfer adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig.  

5.3.21 Yn 2011, gallai 58.3% o boblogaeth breswyl Ynys Môn 16 oed a hŷn a oedd 
mewn cyflogaeth siarad Cymraeg.  O blith y trigolion a oedd yn gweithio yn y 
diwydiant adeiladu ar Ynys Môn ac yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu), roedd 64.8% a 48.1% y naill a’r llall yn siarad Cymraeg.31 

Asesiad cyffredinol 

5.3.22 Mae’n debyg y gwelir effeithiau manteisiol drwy gyfleoedd cyflogaeth lleol ar 
gyfer gweithwyr adeiladu.  Mae disgwyl y bydd tua 75% o’r gweithwyr (94) yn 
byw yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) a chofnodwyd bod 
48.1% o drigolion yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) sy’n gweithio 
yn y diwydiant adeiladu ar Ynys Môn yn siarad Cymraeg.  Petai’r gweithlu 
adeiladu yn adlewyrchu’r ffigurau hyn, yna byddai tua 45 o’r gweithwyr 
adeiladu yn siaradwyr Cymraeg.  

5.3.23 Ar sail yr angen am 125 o weithwyr ar gyfer cyfnod adeiladu o 66 wythnos, 
mae hyn yn arwain at amcangyfrif o 159 blwyddyn swydd (lle mae un flwyddyn 
swydd yn gyfystyr â dal un swydd am flwyddyn) o gyflogaeth sy’n gysylltiedig 
ag adeiladu (edrychwch ar bennod 4 o’r Adroddiad Amgylcheddol ar y 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025).  

5.3.24 Mae pennod 4 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025 yn rhoi asesiad o'r effeithiau economaidd-gymdeithasol niweidiol a 
manteisiol posibl a fydd yn deillio o adeiladu ac o weithredu'r Datblygiad 
Arfaethedig.  Er mwyn amcangyfrif yr effaith net ar gyflogaeth yn yr Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), defnyddiwyd cyfres o ffactorau addasu 
ar sail y dadansoddiad economaidd-gymdeithasol.  

                                                   
27 NOMIS 2015 [RD19]: Arolwg Poblogaeth Blynyddol – Cyfradd Gweithgarwch Economaidd 

28 NOMIS 2015 [RD19]: Arolwg Poblogaeth Blynyddol – Cyfradd Cyflogaeth 

29 NOMIS 2015a [RD20]: Arolwg Cyflogaeth a Chofrestr Busnesau 

30 NOMIS 2015a [RD20]: Arolwg Cyflogaeth a Chofrestr Busnesau 

31 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Y gallu i siarad Cymraeg yn ôl diwydiant (DC2611WA) 
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5.3.25 Mae’r asesiad economaidd-gymdeithasol hefyd yn cyfeirio at y manteision 
sy’n digwydd y tu allan i’r ardal darged; o ran cyflogaeth byddai hyn yn golygu’r 
swyddi sy’n mynd i’r rheini sydd fel rheol yn byw'r tu allan i’r Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Mae Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn 
eisoes mewn lle i gyflawni’r Datblygiad Arfaethedig.  Tybir hyd yn oed os daw’r 
contractwr a benodir o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu), y bydd y rhan fwyaf (75%) o’r gweithlu yn lleol yn yr Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Oherwydd natur y gwaith adeiladu, sy’n fwy 
arbenigol ar gyfer prosiectau ffordd na mathau cyffredinol o adeiladu, 
defnyddiwyd ffactor treiddio canolig (25%), gyda chyfran gweddol uchel o 
fanteision yn cael eu cadw yn yr ardal darged.  Bydd cyfraniad terfynol llafur 
lleol yn dibynnu ar gytundebau ac ymrwymiadau'r contractwyr. 

5.3.26 Caiff dadleoli ei ddiffinio fel cyfran y gyflogaeth sy’n gysylltiedig â datblygiad 
sy’n lleihau cyflogaeth mewn mannau eraill yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu).  Felly mae dadleoli yn cyfeirio at gyflogaeth sydd ond wedi 
cael ei throsglwyddo o un lle i le arall yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) yn hytrach nag arwain at greu swydd newydd.  Mae graddfa'r 
Datblygiad Arfaethedig yn golygu ei bod yn annhebyg y byddai cyfran fawr o 
weithwyr yn dod o brosiectau eraill nad ydynt yn ymwneud â phriffyrdd yn yr 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), sy’n awgrymu lefel isel (25%) o 
ddadleoli.  Fodd bynnag, gallai’r ffaith bod contractwyr fframwaith wedi cael 
eu canfod i gyflawni’r Datblygiad Arfaethedig, yn ogystal â phrosiectau eraill 
sy’n gysylltiedig â Rhaglen Ynys Ynni Cyngor Sir Ynys Môn, olygu bod pobl 
yn gadael eu swyddi presennol i gael eu cyflogi gan un o’r contractwyr 
fframwaith, gan awgrymu y gellid gwireddu lefel ganolig (50%) o ddadleoli.  
Felly mae dadleoli wedi cael ei asesu yn yr ystod rhwng 25% a 50%.  

5.3.27 Yn ogystal â chyflogaeth uniongyrchol (y rheini sy’n cael eu cyflogi’n 
uniongyrchol i adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig), byddai rhagor o effeithiau 
dilynol yn yr economi, gan gynhyrchu cyflogaeth ychwanegol.  Mae’r asesiad 
economaidd-gymdeithasol yn amcangyfrif nifer y swyddi anuniongyrchol ac 
ysgogedig32 drwy ddefnyddio lluosydd canolig o 1.5 sy’n cynrychioli ardal o 
gysylltiadau economaidd cyfartalog.  Mae hyn yn dangos, yn ogystal â chreu 
swyddi uniongyrchol, byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at greu yn 
anuniongyrchol yr hyn sy’n gyfystyr â 30 i 45 o flynyddoedd swyddi.  

5.3.28 Fel y nodwyd yn yr ateb i gwestiwn 8, efallai y bydd effeithiau niweidiol ar rai 
busnesau sydd ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig yn ystod y cam adeiladu 
oherwydd y tarfu a rhywfaint o anhwylustod o ran mynediad, ond nid oes 
disgwyl i’r rhain fod yn rhai tymor hir nac effeithio ar ddichonoldeb y busnesau 
hynny. 

5.3.29 Rhaid hefyd ystyried unrhyw effeithiau niweidiol posibl ar fusnesau ar hyd 
llwybr y Datblygiad Arfaethedig, ac felly cyflogaeth, yn erbyn y cyd-destun y 
byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn creu cyflogaeth ychwanegol yn lleol yn 

                                                   
32 Mae ‘effeithiau dilynol’ yn enw arall ar effeithiau ysgogedig. Mae hyn yn golygu y byddai gwariant gan 
gontractwyr yr A5025 ar gyflenwyr lleol a gwariant gweithwyr yn yr economi leol yn cynhyrchu incwm 
ar gyfer busnesau lleol eraill sydd, maes o law, yn gwario cyfran o'r incwm hwn ar gyflenwyr nwyddau 
a gwasanaethau lleol eu hunain. Mae hyn wedyn yn cynhyrchu sawl rownd o incwm yn yr economi leol. 
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uniongyrchol, wedi’i gyfuno gyda gwariant ychwanegol gan weithwyr adeiladu 
yn ystod y cam adeiladu. 

Effaith gyffredinol 

5.3.30 Mae’r effaith hon yn cael sgôr o +0.4 i adlewyrchu effaith fanteisiol gyffredinol 
a fydd yn deillio o greu swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol yn ystod y 
camau adeiladu a gweithredu ac, wrth ystyried bod cytundeb fframwaith 
eisoes mewn lle gyda chontractwyr, yn bennaf o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu) er mwyn cynyddu'r manteision cyflogaeth yn yr Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu). 

Mesurau lliniaru/gwella  

5.3.31 Er mwyn gwella’r effeithiau manteisiol, os bydd unrhyw swyddi newydd o 
ganlyniad i adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig, bydd y contractwr a benodir yn 
hysbysebu swyddi drwy Wasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau Wylfa Newydd 
(gwasanaeth broceriaeth lleol) sy’n cael ei sefydlu gan Gyngor Sir Ynys Môn, 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Grŵp Llandrillo Menai, yr 
Adran Gwaith a Phensiynau a Horizon er mwyn cynyddu cyfleoedd cyflogaeth 
lleol.   

 C10. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o arwain at fwy o 
amrywiaeth economaidd?  A allai wneud y canlynol: 

 bod â’r potensial i arwain at fwy o wahanol swyddi i’r boblogaeth leol 

Gymraeg ei hiaith, oherwydd arallgyfeirio economaidd; neu 

 arwain at fwy o siaradwyr di-Gymraeg yn mewnfudo? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.3.32 Mae Datganiad Polisi Llywodraeth Cymru Iaith Fyw: Iaith Byw - bwrw mlaen  
[RD21] yn pwysleisio bod angen cynyddu gwerth y Gymraeg fel sgil ar gyfer y 
gweithle, cryfhau economïau ardaloedd Cymraeg traddodiadol gogledd a 
gorllewin Cymru a chefnogi siaradwyr Cymraeg i aros yn yr ardaloedd hynny 
neu ddychwelyd iddyn nhw. 

5.3.33 Mae Cynllun Lleol Ynys Môn [RD22] yn nodi’r cysylltiad rhwng twf economaidd 

a dyfodol yr iaith Gymraeg: 

“Mae natur nifer o'r cymunedau yn newid.  Mae pobl leol yn gadael i chwilio 
am waith ac mae pobl weddol gefnog yn symud i mewn.  Yn ogystal â phrisiau 
tai yn codi, mae hyn yn tanseilio sefydlogrwydd y boblogaeth ac yn tanseilio 
cyfle'r iaith Gymraeg i ffynnu fel y prif gyfrwng cyfathrebu.  Dibynna dyfodol yr 
iaith yn fawr ar ddatblygu'r economi yn llwyddiannus.” 

5.3.34 Ym mis Rhagfyr 2012, roedd Gweinidog Cymru dros yr Economi, 
Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen y 
Gymraeg a’r Economi i ystyried y berthynas rhwng y Gymraeg a datblygu 
economaidd.  Roedd y Grŵp yn edrych ar sut gallai’r Gymraeg a 
dwyieithrwydd gefnogi datblygu economaidd, a sut gallai datblygu 
economaidd helpu i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. 
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5.3.35 Mae Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu 
Economaidd i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth [RD23] yn 
cydnabod bod “dwyieithrwydd a gwerthfawrogi amrywiol ddiwylliannau yn 
rhan bwysig o strategaethau marchnata busnesau llwyddiannus ledled y byd 
gan gryfhau brand cwmnïau a’u gwneud yn fwy perthnasol i gwsmeriaid lleol 
hefyd.”  Mae’r dystiolaeth a dderbyniwyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
yr Iaith Gymraeg a Datblygu Economaidd yn awgrymu “bod galw am weithlu 
dwyieithog i ddiwallu anghenion busnesau a chwsmeriaid; gellir mynd i’r afael 
â hyn drwy ddatblygu sgiliau a hyder ieithyddol er mwyn bodloni gofynion 
busnesau.” 

5.3.36 Mae TAN 20 [RD7] hefyd yn datgan “gall gwasgariad y twf economaidd 
effeithio hefyd ar gymeriad cymdeithasol a chynaliadwyedd cymunedau.  
Gallai polisïau sy’n sicrhau bod lefel ac ystod ddigonol o gyfleoedd 
economaidd, gan gynnwys safleoedd ac eiddo, i gynnal a datblygu 
cymunedau lleol ddod â budd hefyd i’r Gymraeg.” 

5.3.37 Mae’r Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd Ynys Môn a Gwynedd [RD11] yn cydnabod y bydd hwyluso “datblygiadau 
sy'n cynnal, gwella, moderneiddio ac arallgyfeirio'r economi yn darparu un o'r 
blociau adeiladu sy'n gallu cyfrannu at gynnal, cryfhau neu greu  cymunedau 
Cymraeg eu hiaith.”  Mae hefyd yn cydnabod yr “angen i gynyddu allbwn 
economaidd o amrywiaeth o sectorau, gan gynyddu nifer y swyddi a’r 
busnesau newydd sy'n cael eu sefydlu, a ddylai helpu i gadw’r gweithlu 
presennol o siaradwyr Cymraeg a denu trigolion oed gweithio a oedd yn arfer 
gweithio yn yr ardal i ddychwelyd yno” [RD11].  Mae darparu “digon o dai a 
thwf economaidd yn elfennau pwysig o leihau allfudo pobl (gan gynnwys 
siaradwyr Cymraeg) o’u cymunedau, yn ogystal â hwyluso’r broses o fudo 
ymhlith teuluoedd mewn gwaith, a fydd yn ei dro yn helpu i gynnal neu greu 
cymunedau sydd â chydbwysedd oed” [RD11]. 

5.3.38 Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2013-15: Arolwg Defnyddio’r Iaith 
Gymraeg [RD24], mae tua un rhan o dair o siaradwyr Cymraeg bob amser 
(neu fel arfer) yn siarad Cymraeg â'u cydweithwyr.  Roedd y rheini yn y grŵp 
oed 45-64 yn fwy tebygol na siaradwyr Cymraeg iau i ddefnyddio'r Gymraeg 
bob amser neu fel arfer â'u cydweithwyr. 

5.3.39 O blith y rheini a oedd yn gweithio yn y sector cyhoeddus, a oedd â disgrifiadau 
swydd, roedd gan 60% un a oedd yn nodi'r Gymraeg yn hanfodol neu'n 
ddymunol o gymharu â 18% yn y sector preifat.  Roedd cwmnïau mwy hefyd 
yn fwy tebygol o nodi sgiliau iaith Gymraeg yn nisgrifiadau swydd eu 
gweithwyr. 

5.3.40 O blith y rheini lle'r oedd sgiliau iaith Gymraeg wedi'u nodi naill ai'n hanfodol 
neu'n ddymunol yn eu disgrifiadau swydd (gweithwyr y sector cyhoeddus a’r 
sector preifat), roedd 85% yn siarad Cymraeg â'u cydweithwyr, roedd 81% yn 
siarad Cymraeg â phobl y tu allan i'w sefydliad ac roedd 71% yn ysgrifennu'n 
Gymraeg yn y gwaith. 

5.3.41 Wrth ystyried agwedd cyflogwyr at ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, roedd 
49% o’r rheini a oedd yn gweithio yn credu bod eu cyflogwr yn cefnogi 
defnyddio’r Gymraeg mewn agweddau ffurfiol ac anffurfiol o’r busnes.  Roedd 
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19% yn credu bod eu cyflogwr yn cefnogi’r Gymraeg yn anffurfiol, ond nid 
mewn materion busnes ffurfiol, ac roedd 6% yn credu nad oedd eu cyflogwr 
yn cefnogi defnyddio’r Gymraeg.  Roedd cefnogaeth cyflogwyr tuag at y 
Gymraeg yn cynyddu rhywfaint wrth i ruglder sgiliau iaith y gweithwyr 
gynyddu. 

5.3.42 Mae’n amlwg bod perthynas glir rhwng twf economaidd, swyddi, creu cyfoeth 
a lles y Gymraeg. 

Asesiad cyffredinol 

5.3.43 Fel y nodwyd yn yr ateb i gwestiwn 9, byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn creu 
cyflogaeth ychwanegol ac mae disgwyl y byddai’r rhan fwyaf o’r swyddi 
ychwanegol hyn yn cael eu llenwi gan bobl leol o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu).  Mae disgwyl y bydd tua 75% o’r gweithwyr (94 o gyfanswm 
y gweithlu sef 125) yn byw yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) 
a chofnodwyd bod 48.1% o drigolion yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu ar Ynys Môn yn siarad 
Cymraeg.  Petai’r gweithlu adeiladu yn adlewyrchu’r ffigurau hyn, yna byddai 
tua 45 o’r gweithwyr yn siaradwyr Cymraeg.  Fodd bynnag, o ran y nifer 
gofynnol o weithwyr mewn arolwg diweddar o weithwyr ar Ffordd Gyswllt 
Llangefni, datblygiad priffordd gweddol debyg yn Llangefni, roedd dros 80% 
o’r rheini a gyflogwyd ar y datblygiad hwnnw yn siaradwyr Cymraeg  [RD25]. 
Felly mae adeiladu'r Datblygiad Arfaethedig hefyd yn debyg o gael effaith 
fanteisiol drwy greu cyflogaeth uniongyrchol a chyfleoedd cyflogaeth 
cysylltiedig ychwanegol yn ystod y cam adeiladu. 

5.3.44 Fel y nodwyd yn yr ateb i gwestiwn 2, ac fel y dangoswyd yn yr arolwg 
diweddar o weithwyr ar Ffordd Gyswllt Llangefni, nid oes disgwyl i’r Datblygiad 
Arfaethedig arwain at lefel o fewnfudo gan bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg 
a fyddai’n effeithio’n niweidiol ar ddefnyddio’r Gymraeg nac ar y gyfran o 
siaradwyr Cymraeg, oherwydd natur graddfa cymharol fach y gwaith, hyd byr 
y contract a’r ffaith bod llafur lleol ar gael.  O'r holl weithwyr adeiladu, mae 
disgwyl i 75% fod yn lleol o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) gyda 
25% yn dod o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) (ac 
felly’n llai tebygol o fod yn siaradwyr Cymraeg).  Er mwyn dangos posibilrwydd 
mewnfudiad pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg, petai 31 o bobl nad ydynt yn 
siarad Cymraeg yn symud i Ynys Môn am oddeutu blwyddyn, byddai hyn yn 
golygu bod canran y siaradwyr Cymraeg ar Ynys Môn yn aros yn 57.2% (drwy 
ddefnyddio data Cyfrifiad 2011 fel gwaelodlin). 

Effaith gyffredinol 

5.3.45 Oherwydd natur y gwaith adeiladu sy’n fwy arbenigol ar gyfer prosiectau ffordd 
nag ag ar gyfer gwaith adeiladu cyffredinol, mae’r effaith hon yn cael sgôr o 
+0.2 i adlewyrchu effaith fanteisiol fach gyffredinol ar amrywiaeth economaidd 
yn ystod y cam adeiladu gydag effaith niwtral ar amrywiaeth economaidd yn 
ystod y cam gweithredu. 
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Mesurau lliniaru/gwella 

5.3.46 Ac ystyried yr effaith fanteisiol, ni chynigir mesurau lliniaru.  Ystyrir bod y 
mesurau gwella sy’n cael eu cynnig fel rhan o gwestiwn 9 yn berthnasol.  

 C.11 Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
lefel cyflogau lleol?  A allai wneud y canlynol: 

 bod â’r potensial i gynyddu /lleihau lefelau cyflog oherwydd cynnydd yn y 

gweithlu/gystadleuaeth fusnes? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.3.47 O ran cyflogau wythnosol gros, does dim twf arwyddocaol wedi bod ers 2008 
ar Ynys Môn.  Yn 2015, roedd y canolrif cyflog wythnosol ar Ynys Môn yn 
£481.20 [RD26]. 

5.3.48 Yn 2014, roedd y canolrif incwm blynyddol ar gyfer aelwyd ar Ynys Môn, sef 
£23,937, 3.9% yn is na’r ffigur ar gyfer Cymru a 13.0% yn is na’r ffigur ar gyfer 
y Deyrnas Unedig [RD27]. 

5.3.49 Yn 2015, ar gyfartaledd roedd peirianwyr sifil yn ennill £716 yr wythnos yng 
Nghymru [RD26]. 

Asesiad cyffredinol 

5.3.50 Fel sy’n cael ei nodi yn yr ateb i gwestiwn 1, mae disgwyl y byddai’r Datblygiad 
Arfaethedig yn cael ei wneud dros gyfnod o 66 wythnos gyda hyd at 125 yn 
cael eu cyflogi ar unrhyw un adeg dros y cyfnod adeiladu.  Er y gallai hyn gael 
rhywfaint o effaith fanteisiol o ran cyflogaeth leol yn ogystal â rhywfaint o 
ddadleoli tymor byr, mae hyn yn annhebyg o gael effaith sylweddol ar lefelau 
cyflogau lleol.  O ganlyniad, ni fyddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith 
niweidiol ar fusnesau lleol sydd wedi bod yn gweithredu ers tro lle mae’r 
gweithluoedd presennol yn debyg o gynnwys cyfran uchel o siaradwyr 
Cymraeg. 

Effaith gyffredinol 

5.3.51 Rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar lefelau cyflogau lleol yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r 
Datblygiad Arfaethedig. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.3.52 Ac ystyried yr effaith niwtral, ni chynigir unrhyw fesurau lliniaru i fynd i’r afael 
â lefelau cyflog. 

 C12. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
bris cyfartalog tai?  A allai wneud y canlynol: 

 gorfodi pobl leol Cymraeg eu hiaith i adael y gymuned; 

 bod â’r potensial i arwain at fwy o ddigartrefedd/straen tai ymysg 

aelwydydd lleol Cymraeg eu hiaith; neu 
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 atal pobl leol Cymraeg eu hiaith rhag dychwelyd i’r ardal/gymuned? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.3.53 Yn 2012, roedd 68.2% neu 21,433 o aelwydydd ar Ynys Môn wedi cael eu 
‘prisio allan o’r farchnad dai’ [RD28].  Mae aelwydydd sy’n cael eu ‘prisio allan 
o'r farchnad’ yn golygu aelwydydd nad ydynt yn gallu fforddio prynu tŷ lefel 
mynediad, sef tŷ pris chwartel isaf.  Roedd gan ward Llanfaethlu gyfran is 
(rhwng 50.6% a 59.4%) o aelwydydd a oedd wedi eu ‘prisio allan o'r farchnad 
dai’ ac roedd gan y Fali a Mechell gyfran uwch (rhwng 59.5% a 64.1%, a 
64.2% a 67.9% y naill a’r llall) o aelwydydd wedi eu ‘prisio allan o’r farchnad 
dai’ yn 2012 [RD28]. 

5.3.54 Yn ôl adroddiad Cyngor Sir Ynys Môn Anghenion o ran tai ar gyfer trigolion 
lleol ac atebion tai a ddaw yn sgil Rhaglen Ynys Ynni Adroddiad 1: Asesiad 
o'r Farchnad Dai Leol [RD29], roedd y prisiau eiddo canolrifol yn ôl maint a 
marchnad pris ar gyfer yr ardal Gorllewin Gwledig yn ystod Awst 2012 yn 
£125,000 am eiddo dwy lofft, £153,500 am eiddo tair llofft a £252,000 am 
eiddo pedair llofft. 

5.3.55 Yn yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol, mae Ynys Môn wedi cael ei rhannu yn 
dair ardal marchnad – Caergybi, y Fenai a gweddill Ynys Môn [RD29].  Mae’r 
wardiau sydd ar hyd yr A5025 yn perthyn i’r ardal farchnad gweddill Ynys Môn.  
Roedd prisiau eiddo lefel mynediad yng ngweddill Ynys Môn yn amrywio o 
£107,500 am eiddo dwy lofft i £217,000 am eiddo pedair llofft [RD29].  Roedd 
rhenti lefel mynediad yn ardal farchnad gweddill Ynys Môn yn amrywio o £450 
y mis am eiddo dwy lofft hyd at £625 y mis am eiddo pedair llofft [RD29]. 

5.3.56 Mae dadansoddiad o’r bylchau yn y farchnad dai yn dangos bod rhenti lefel 
mynediad ar gyfer eiddo tair llofft yn ardal farchnad gweddill Ynys Môn 62.6% 
yn uwch (o ran yr incwm sydd ei angen) na chost llety rhent cymdeithasol yn 
ardal farchnad gweddill Ynys Môn [RD29].  Mae’r bwlch mawr a gofnodwyd 
rhwng rhenti cymdeithasol33 a rhenti mynediad34 y farchnad yn dangos y gallai 
tai canolradd o bosibl fod yn ddefnyddiol ar gyfer nifer o aelwydydd [RD29].  
Mae rhent canolradd yn ddaliadaeth gymdeithasol i gartrefu aelwydydd ar y 
Gofrestr Dai ac mae modd ei osod ar hyd at 80% o renti'r farchnad agored 
[RD29]. 

Asesiad cyffredinol 

5.3.57 Mae disgwyl i’r Datblygiad Arfaethedig gael ei gwblhau cyn pen cyfnod o 66 
wythnos gyda’r gweithlu adeiladu’n dod yn bennaf o’r Ardal Teithio i'r Gwaith 
Bob Dydd (Adeiladu).  Nid oes disgwyl y bydd unrhyw effaith arwyddocaol o 
ran y galw am lety.  Felly nid oes disgwyl i’r Datblygiad Arfaethedig arwain at 
effaith niweidiol ganfyddadwy ar gost gyfartalog tai neu lety.   

                                                   
33 Mae tai rhent cymdeithasol yn cael eu diffinio fel tai ‘sy’n cael eu darparu gan awdurdodau cyhoeddus 
a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig pan fydd y lefelau rhent yn ystyried rhenti canllaw a rhenti 
meincnod Llywodraeth Cynulliad Cymru’  [RD29]. 

34 Tai preifat ar rent pan fydd y pris wedi’i osod yn y farchnad agored ac nid yw eu meddiannu yn amodol 
ar reolaeth gan yr awdurdod cynllunio lleol [RD37]. 
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5.3.58 Mae graddfa gyffredinol y Datblygiad Arfaethedig yn fach ac mae’n 
angenrheidiol i wella wyneb a diogelwch y briffordd bresennol yn hytrach nag 
i leihau amseroedd siwrneiau.  Felly nid oes disgwyl i weithrediad y Datblygiad 
Arfaethedig leihau amseroedd siwrneiau yn sylweddol i bwynt lle byddai hyn 
yn effeithio ar brisiau tai drwy wella hygyrchedd cymunedau ar hyd llwybr y 
Datblygiad Arfaethedig (gan wneud yr ardal yn ddeniadol i bobl nad ydynt yn 
lleol, sy’n debyg o gynnwys cyfran uwch o bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg). 

Effaith gyffredinol 

5.3.59 Rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar gost gyfartalog tai yn ystod y camau adeiladu a gweithredu. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.3.60 Ac ystyried yr effaith niwtral, ni chynigir unrhyw fesurau lliniaru. 

5.4 Cyflenwad seilwaith 

 C13. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
ysgolion lleol?  A allai wneud y canlynol: 

 bygwth/diogelu ysgolion lleol o ganlyniad i fwy/llai o fyfyrwyr ar y gofrestr 

ysgol; neu 

 newid y cydbwysedd rhwng myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol  

5.4.1 Mae'r strategaeth iaith Gymraeg Iaith Fyw: Iaith Byw [RD13] yn nodi mai 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw gweld yr iaith Gymraeg yn ffynnu yng 
Nghymru.  Un o'r ddwy elfen graidd ar gyfer gwireddu'r weledigaeth hon yw 
defnyddio mesurau i alluogi ac annog plant a phobl eraill i ddysgu'r iaith; megis 
drwy addysg cyfrwng Cymraeg [RD13].   

5.4.2 Roedd gan y wardiau ar hyd yr A5025 ac Ynys Môn gyfran uchel o’r 
boblogaeth 3 i 15 oed a aned y tu allan i Gymru, a oedd yn meddu ar un neu 
ragor o sgiliau Cymraeg yn 2011 (88.5% a 71.9% y naill a’r llall).35 Mae hyn 
yn amlygu llwyddiant addysg cyfrwng Cymraeg ar Ynys Môn wrth ddatblygu 
sgiliau Cymraeg ymysg plant oedran ysgol.  I lawer o blant sy'n siarad 
Cymraeg ac yn dod o gartrefi â rhieni/gofalwyr di-Gymraeg, mae'r ysgol yn 
darparu un o'r cyfleoedd prin sydd ganddynt i ddefnyddio'r Gymraeg.   

5.4.3 Mae astudiaethau wedi dangos bod plant sy'n cael eu hasesu mewn Cymraeg 
iaith gyntaf yn dueddol o ystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg ddeng 
mlynedd yn ddiweddarach [RD30]. 

5.4.4 Adran Addysg Ynys Môn sy'n gyfrifol am gynnal canolfannau i'r rheini sy'n 
dechrau dysgu Cymraeg yn hwyrach yn eu hoes, a elwir yn ganolfannau trochi 
iaith.  Mae'r canolfannau hyn yn darparu cyrsiau Cymraeg dwys ar gyfer 

                                                   
35 NOMIS: Cyfrifiad 2011 [RD9]: Sgiliau Cymraeg yn ôl gwlad enedigol yn ôl oed (LC2206WA) 
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mewnfudwyr ifanc i'w galluogi nhw i ymgartrefu yn y gymdeithas ddwyieithog 
y maent yn rhan ohoni ar Ynys Môn.    

5.4.5 Mae tystiolaeth yn bodoli i gefnogi'r ffaith bod addysg trochi yn llwyddiannus 
yng Nghymru yn ogystal â llefydd eraill [RD31].  Mae disgyblion sy'n cael 
profiad o drochi yn meithrin iaith newydd ac yn llwyddo yn academaidd drwy 
gyfrwng yr iaith honno.  

5.4.6 Mae pedair ysgol gynradd yn ardal y Datblygiad Arfaethedig gan gynnwys 
Ysgol Gymuned y Fali, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Ysgol Ffrwd Win ac 
Ysgol Gymuned Cylch y Garn [RD32].  

5.4.7 Mae Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Ysgol Ffrwd Win ac Ysgol Gymuned Cylch 
Y Garn wedi cau ac mae’r disgyblion wedi trosglwyddo i ysgol ardal newydd 
sbon yn Llanfaethlu ar hyd yr A5025, sy’n lleoliad canolog yn y dalgylch cyfun.  
Agorodd yr ysgol newydd, o’r enw Ysgol Rhyd y Llan, ym mis Medi 2017. 

5.4.8 Yr ysgolion uwchradd agosaf at y Datblygiad Arfaethedig ydy Ysgol Uwchradd 
Bodedern ac Ysgol Uwchradd Caergybi [RD32].   

Asesiad cyffredinol 

5.4.9 Fel y nodwyd yn yr ateb i gwestiwn 1 a chwestiynau eraill yn yr asesiad hwn, 
byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn gofyn am weithlu o 125 am gyfnod byr o 
66 wythnos, a disgwylir iddynt fod yn weithlu lleol gan fwyaf.  Oherwydd cyfnod 
byr y gwaith, nid oes disgwyl i ddim o’r gweithwyr o'r tu allan i’r Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ddod â theuluoedd gyda nhw.  O’r herwydd, 
nid oes disgwyl i’r gwaith effeithio ar niferoedd y disgyblion.  

5.4.10 Byddai mynediad at ysgolion cynradd ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig 
yn cael eu cynnal yn ystod y cam adeiladu, er y byddai rhywfaint o darfu ac 
oedi byr i amseroedd siwrneiau.  Yn ystod y cam gweithredu, byddai’r llwybrau 
sy’n cael eu defnyddio i gyrraedd yr ysgolion cynradd yn elwa o amodau gwell 
ar yr A5025.   

5.4.11 Nid oes dim o’r effeithiau hyn yn debyg o newid y cydbwysedd rhwng myfyrwyr 
sy’n siarad Cymraeg a myfyrwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg mewn ysgolion 
lleol. 

Effaith gyffredinol 

5.4.12 Rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral ar 
ysgolion lleol yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Arfaethedig. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.4.13 Ac ystyried yr effaith niwtral ar ysgolion lleol, ni chynigir unrhyw fesurau 
lliniaru. 
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 C14. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
ddarpariaeth gofal iechyd?  A allai wneud y canlynol: 

 fygwth/diogelu cyfleusterau/gwasanaethau cyfrwng Cymraeg lleol? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.4.14 Dyma’r meddygfeydd sydd agosaf at y Datblygiad Arfaethedig: Fferyllfa’r Fali 
(cangen o  Feddygfa Victoria, Caergybi; Y Feddygfa, Bro’r Ysgol, Meddygfa 
Bodedern a Chemaes, Stryd Fawr, Cemaes. 

5.4.15 Ysbyty Gwynedd, Bangor sy'n darparu gwasanaethau ysbyty ar gyfer trigolion 
Ynys Môn.  Yn ogystal ag Ysbyty Gwynedd, mae uned mân anafiadau ar gael 
yn Ysbyty Penrhos Stanley yng Nghaergybi.  Mae’r fferyllfeydd agosaf yn y 
Fali a Chemaes. 

5.4.16 Mae practisiau deintyddol yn y Fali ac yng Nghemaes sy’n darparu 
gwasanaethau i gleifion y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.   

5.4.17 Mae ystod eang o wasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys darpariaeth gofal 
iechyd ar Ynys Môn yn cael eu darparu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae'r rhain 
yn cyfrannu at ddarparu cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn agweddau 
ar fywyd bob dydd.  Mae 90% o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru yn credu 
fod darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn hanfodol i sicrhau dyfodol i'r 
iaith Gymraeg [RD30]. 

5.4.18 Hefyd, mae darparu gwasanaethau yn ffordd o greu cyfleoedd i ddefnyddio'r 
iaith, sy'n rhan allweddol o hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac annog pobl i'w 
defnyddio [RD30]. 

5.4.19 Mae darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, yn enwedig ym maes 
gofal iechyd yn hollbwysig, gan mai dyma'r meysydd nad oes modd eu 
darparu'n llawn heb ddarpariaeth ddwyieithog ymroddedig [RD30]. 

5.4.20 Yn ôl fframwaith strategol Llywodraeth Cymru, Mwy na Geiriau [RD33] "Mae’n 
bwysig fod pobl sy’n gweithio yn y maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol 
a gofal cymdeithasol yn cydnabod mai dim ond trwy gyfrwng y Gymraeg y gall 
llawer o bobl gyfathrebu eu hangen am ofal yn effeithiol.  I lawer o siaradwyr 
Cymraeg, mae gallu defnyddio'u hiaith eu hunain yn elfen greiddiol o ofal, nid 
opsiwn ychwanegol”. [RD33, t.6].  

5.4.21 Mae parth mynediad at wasanaethau Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
yn ystyried amddifadedd sy’n deillio o anallu aelwyd i gael gafael ar 
amrywiaeth eang o wasanaethau yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol ar gyfer 
byw o ddydd i ddydd [RD16].  Mae’n cynnwys amddifadedd materol (ee ddim 
yn gallu cael bwyd) ac agweddau cymdeithasol amddifadedd (ee ddim yn gallu 
mynychu gweithgareddau ar ôl ysgol).  Mae'r parth hwn yn mesur amseroedd 
teithio i amrywiaeth o wasanaethau fel procsi ar gyfer mynediad ehangach at 
wasanaethau [RD16].  Yn y parth hwn, roedd Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is Llanfaethlu a Mechell yn fwy amddifad na’r Fali 2 a’r Fali 1.  Roedd 
Llanfaethlu a Mechell ymysg y 10% o ardaloedd mwyaf amddifad yng 
Nghymru o ran mynediad at wasanaethau, ac roedd y Fali 2 ymysg y 30% i 
50% o ardaloedd mwyaf amddifad yng Nghymru ac roedd y Fali 1 ymysg y 
50% o ardaloedd lleiaf amddifad yng Nghymru. 
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5.4.22 Mae dadansoddiad gwaelodlin manwl ar fynediad at wasanaethau iechyd ar 
gael yn Natganiad Sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd yng nghyswllt 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025, sy’n rhan o’r dogfennau a gyflwynir gyda’r 
cais cynllunio. 

Asesiad cyffredinol 

5.4.23 Mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi bod yn destun Asesiad Cyflym o’r Effaith 
ar Iechyd, sy’n asesu'r effaith bosibl ar iechyd pobl ac ar ddarpariaeth gofal 
iechyd. 

5.4.24 Mae hwn wedi dod i'r casgliad, yn ystod y cam adeiladu, y byddai'r flaenoriaeth 
a roddir gan draffig eraill i siwrneiau golau glas (y gwasanaethau brys) yn 
lleihau unrhyw gynnydd yn amseroedd siwrneiau golau glas.  Ar gyfer 
siwrneiau nad ydynt yn rhai brys i gyfleusterau gofal iechyd, mae’n bosibl y 
byddai rhywfaint o gynnydd mewn amseroedd siwrneiau.  Fodd bynnag, 
oherwydd natur dros dro’r gwaith, a'r gallu i bobl addasu i waith ffordd sydd 
wedi cael ei gynllunio ac sy’n hysbys (ee gadael ychydig yn gynharach) nid 
oes disgwyl i oedi o'r fath newid canlyniadau iechyd yn sylweddol.  Oherwydd 
bod disgwyl i weithlu adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig fod yn gymharol fach 
gyda’r mwyafrif (75%) yn dod o Ogledd Cymru, ni ddisgwylir y bydd 
goblygiadau o ran cynllunio gwasanaeth iechyd. 

Effaith gyffredinol 

5.4.25 Rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral ar 
ddarpariaeth gofal iechyd yn ystod y camau adeiladu a gweithredu. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.4.26 Ac ystyried yr effaith niwtral ar ddarpariaeth gofal iechyd, ni chynigir unrhyw 
fesurau lliniaru. 

 C15. Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
ddarparu gwasanaethau lleol, fel siopau/swyddfeydd 
post/banciau/tafarndai? A allai wneud y canlynol: 

 bygwth/diogelu siopau/swyddfeydd post/banciau/tafarndai lleol mewn 

cymunedau Cymraeg eu hiaith, gan orfodi rhai grwpiau o’r boblogaeth i 

symud allan o’r ardal/gymuned, e.e. yr henoed, pobl anabl neu bobl 

ifanc? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.4.27 Mae dadansoddiad o'r dystiolaeth waelodlin sy’n ymwneud â chyfleusterau a 
gwasanaethau lleol yn y cymunedau ar hyd yr A5025 wedi'i nodi ym mhennod 
4. 

5.4.28 Mae amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ar Ynys Môn yn cael eu 
darparu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae'r rhain yn cyfrannu at ddarparu 
cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg mewn agweddau ar fywyd bob dydd.  Ystyrir 
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gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn hanfodol i sicrhau bod yr iaith yn goroesi, 
ac maent yn darparu cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith. 

5.4.29 Mae gan sectorau amrywiol, gan gynnwys y sector cyhoeddus, ran bwysig i'w 
chwarae i gryfhau'r seilwaith ar gyfer y Gymraeg gan godi ymwybyddiaeth o 
werth y Gymraeg. 

5.4.30 Mae dwysedd y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg yn allweddol i sicrhau ffyniant 
yr iaith a chaiff hyn ei adlewyrchu yng ngweithgarwch y gymuned drwy 
gyfrwng y Gymraeg [RD30]. Petai gwasanaethau allweddol fel swyddfeydd 
post, banciau a thafarndai yn cau, yna mae hyn yn lleihau nifer y lleoliadau lle 
caiff y Gymraeg ei defnyddio fel iaith dewis cyntaf yn y gymuned oherwydd 
mae’n gorfodi pobl i deithio i ganolfannau mwy lle gallai cyfran y siaradwyr 
Cymraeg fod yn is. 

5.4.31 Mae'r dadansoddiad gwaelodlin manylach pellach o wasanaethau lleol ar gael 
ym mhennod 4 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr 
A5025. 

Asesiad cyffredinol 

5.4.32 Er na fyddai cam adeiladu'r Gwelliannau i Briffordd yr A5025 yn arwain at 
newid yn y gwasanaethau lleol sy’n cael eu darparu, gallai effeithio ar fynediad 
at gyfleusterau cymunedol.  Byddai mynediad at gyfleusterau cymunedol yn 
cael ei gadw bob amser, fodd bynnag, mae disgwyl y bydd rhywfaint o 
anhwylustod yn cael ei achosi i’r rheini sy’n ceisio cael mynediad.  Fodd 
bynnag, mae rhai ardaloedd lle byddai mynediad yn ôl ac ymlaen rhwng eiddo 
preifat a chyfleusterau cymunedol yn cael ei newid yn barhaol.  Mae'r rhain yn 
cynnwys yr ardaloedd canlynol (daw hyn o’r asesiad economaidd-
gymdeithasol ym mhennod 4 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i 
Briffordd yr A5025). 

 Adran 4 - Byddai adran o’r ffordd gerbydau bresennol sy’n darparu 

mynediad i fferm Tyddyn Waen a dau eiddo preswyl arall yn cael ei gau, 

a byddai mynedfa yn cael ei lleoli 160m i’r gogledd o’r hen safle.  Byddai 

hyn yn golygu mân newid i’r eiddo hyn o ran cyrraedd cyfleusterau 

cymunedol sydd i'r de, fel Llanfachraeth, oherwydd yr anhwylustod bach 

ac amseroedd teithio hirach.   

 Adran 4 - Yn Fronallt, byddai'r gilfan bresennol sydd o flaen y pedwar 

eiddo preswyl yn cael ei symud oddi yno.  Byddid yn darparu lle parcio 

arall wrth gefn yr eiddo, gan gynnwys lle parcio anabl, a fyddai’n cymryd 

lle’r hyn sydd yno rŵan ac yn newid bach i’r amodau presennol. 

 Adran 6 - Byddid yn cau Cyffordd 18.B a Chyffordd 18.C, gyda mynediad 

o’r eiddo preswyl yn cael ei ddarparu yng Nghyffordd 18.A.  Byddai 

Cyffordd 18.D yn cael ei chau a byddai mynediad o’r eiddo preswyl i’r de 

yn cael ei ddarparu yng Nghyffordd 19.A.  Ystyrir bod hyn yn arwain at 

fân newid gan fod mynediad yn dal ar gael i’r prif ganolfannau cymunedol; 

fodd bynnag, byddai’r pellter ychwanegol i gyrraedd yr A5025 o rai o’r tai 

hyd at oddeutu 200m yn fwy.   
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 Adran 8 - Byddai Cyffordd 22 yn cael ei gwneud yn unffordd yn unig, a 

byddai mynediad i’r A5025 yn cael ei ddarparu mewn Cyffordd 23 newydd 

tua 75m i’r gogledd.  Ystyrir mai mân newidiadau ydy'r rhain, oherwydd 

byddai rhai siwrneiau o breswylfeydd cyfagos ychydig yn hirach.   

5.4.33 Fel y nodwyd yn yr ateb i gwestiwn 8, mae disgwyl y byddai colli rhywfaint o 
gwsmeriaid sy’n pasio yn effeithio ar nifer o fusnesau ar hyd yr A5025 rhwng 
Adrannau 1 a 8 yn ystod y cam adeiladu, ac mae hyn yn cynnwys rhai 
gwasanaethau lleol fel gwestai, siopau a garejys/gorsafoedd petrol.  Byddai 
effeithiau o'r fath yn rhai tymor byr ac yn ymwneud â’r adeiladu.  Yn ystod y 
cam hwn, efallai y bydd y cymunedau ar hyd y Datblygiad Arfaethedig yn 
dioddef, o ganlyniad i’r tarfu ar y traffig ar y ffordd, oherwydd bod llai o fynediad 
dros dro i ganolfannau gwasanaethau cymunedol y byddent fel rheol yn eu 
cyrraedd drwy ddefnyddio’r A5025.  Fodd bynnag, ni fyddai unrhyw 
ganolfannau gwasanaethau cymunedol yn cael eu gwasanaethu’n gyfan gwbl 
gan unrhyw gymuned am gyfnodau hir a byddai unrhyw gyfyngu ar fynediad 
dros dro yn unig ac ni chredir y byddai’n effeithio’n niweidiol ar gyfran y 
siaradwyr Cymraeg nac ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y cymunedau sydd ar 
hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig.    

5.4.34 Yn ystod y cam adeiladu, byddai unrhyw wyriadau o ran mynediad i 
wasanaethau neu gyfleusterau lleol yn cael eu dangos drwy arwyddion 
dwyieithog yn unol â gofyniad Polisi Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn  
[RD4].  Byddai hyn yn cynnwys darparu arwyddion dwyieithog i gadarnhau 
bod gwasanaethau a chyfleusterau lleol ar agor fel arfer.  Byddai hyn yn 
ddyletswydd dan gontract i’r contractwr a benodir. 

5.4.35 Yn weithredol, mae’n annhebyg y bydd y Datblygiad Arfaethedig yn arwain at 
unrhyw effeithiau niweidiol tymor hir ar fynediad at wasanaethau.  I'r 
gwrthwyneb, byddai’r wyneb gwell ar y ffordd ac ansawdd uwch y ffordd 
gerbydau yn gwella'r mynediad at wasanaethau lleol ar hyd llwybr y Datblygiad 
Arfaethedig, lle caiff y Gymraeg ei defnyddio fel rhan o fywyd bob dydd.  

Effaith gyffredinol 

5.4.36 Er y byddai rhywfaint o darfu ac anhwylustod o ran mynediad at wasanaethau 
a chyfleusterau lleol lle caiff y Gymraeg ei defnyddio yn y gymuned bob dydd, 
byddai mynediad yn cael ei gadw drwy'r amser a byddai arwyddion dwyieithog 
priodol yn darparu gwybodaeth am wyriadau a gwasanaethau a chyfleusterau 
sydd ‘ar agor fel arfer’.  Byddai hyn yn unol â'r dyletswyddau contract a roddir 
ar y contractwr a benodir sef glynu wrth y gofynion sydd wedi’u nodi ym Mholisi 
Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn [RD4].  Ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu, 
byddai mynediad gwell at wasanaethau a chyfleusterau lleol ar hyd llwybr y 
Datblygiad Arfaethedig, gan gefnogi’r boblogaeth leol, gan gynnwys siaradwyr 
Cymraeg, i ddefnyddio’r cyfleusterau a'r gwasanaethau hynny.  At ei gilydd, 
mae disgwyl y bydd effaith fanteisiol fach ar y Gymraeg a’i diwylliant a rhoddir 
sgôr o +0.2 i adlewyrchu'r effaith hon.  

Mesurau lliniaru/gwella 

5.4.37 Gan fod yr effaith gyffredinol yn fanteisiol, ystyrir nad oes angen gweithredu 
unrhyw fesurau lliniaru ychwanegol.  
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5.5 Agweddau cymdeithasol a diwylliannol 

 C16. Oes gan y Datblygiad Arfaethedig botensial i arwain at 
densiynau cymdeithasol, gwrthdaro neu raniadau difrifol o 
fewn y gymuned Gymraeg ei hiaith?  A allai wneud y canlynol: 

 cael effaith anwastad sylweddol ar wahanol rannau o’r gymuned leol, gan 

o bosibl greu mantais i rai grwpiau ac anfantais i eraill; neu 

 mynd yn groes i werthoedd traddodiadol mewn rhai rhannau o’r 

gymuned? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.5.1 Seilir hunaniaeth Gymreig ar yr iaith Gymraeg yn aml iawn.  Mae astudiaeth 
o'r newid mewn poblogaeth a mudo ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd, sy'n cael 
eu hystyried yn ddwy ardal sy'n gadarnleoedd i ddiwylliant Cymraeg a'r iaith 
Gymraeg, wedi canfod tystiolaeth o densiynau diwylliannol a chymdeithasol 
rhwng pobl sydd wedi symud i’r ardal a'r bobl leol.  “Gwelwyd fod mewnfudo 
i'r ardal o'r tu allan yn creu problemau cymdeithasol a diwylliannol – 
perthnasoedd rhwng y 'Saeson' a'r 'Cymry'’… Nid oedd y bobl a oedd yn 
symud i fewn i'r ardal yn gwybod llawer am batrymau cymdeithasol, ieithyddol 
a diwylliannol lleol, ac roedden nhw'n tueddu i ddibynnu ar wybodaeth 
gyfyngedig a disgwyliadau rhannol.” [RD34, t.7]. 

5.5.2 Mae ardaloedd gwledig Cymru, lle caiff yr iaith Gymraeg ei siarad yn helaeth 
a lle mae diwylliant Cymraeg ar ei gryfaf, yn agored i effeithiau niweidiol o 
ganlyniad i fewnfudo. 

Asesiad cyffredinol 

5.5.3 Byddai’r cam adeiladu’n cynnwys rhywfaint o darfu ar gymunedau ar hyd y 
llwybr ond, yn y tymor hirach, byddai’r Datblygiad Arfaethedig o fudd i’r 
cymunedau hynny drwy ddiogelwch gwell ar y ffordd a hygyrchedd gwell.  
Byddai cymunedau eraill, y tu hwnt i'r rheini y bydd y cam adeiladu yn effeithio 
arnynt, hefyd yn elwa o’r gwelliannau i ddiogelwch ar y ffordd.  Fodd bynnag, 
nid yw’r manteision hyn i gymunedau eraill, ynghyd â natur tymor byr y tarfu 
ar gymunedau yn ardal yr astudiaeth, mor sylweddol y byddant yn effeithio ar 
densiynau cymdeithasol yn y cymunedau lleol ar hyd llwybr y Datblygiad 
Arfaethedig. 

5.5.4 Mae graddfa gyfyngedig y Datblygiad Arfaethedig hefyd yn annhebyg o 
effeithio ar werthoedd traddodiadol y cymunedau yn ardal yr astudiaeth. 

Effaith gyffredinol 

5.5.5 Rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral ar 
densiynau cymdeithasol yn ystod y camau adeiladu a gweithredu. 

Mesurau lliniaru/gwella 
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5.5.6 Ac ystyried yr effaith niwtral ar y potensial i’r Datblygiad Arfaethedig greu 
gwrthdaro cymdeithasol neu raniadau difrifol mewn cymunedau, ni chynigir 
unrhyw fesurau lliniaru.  

 C17. Fyddai’r Datblygiad Arfaethedig yn arwain at newidiadau 
i’r traddodiadau/diwylliant Cymraeg lleol? A allai wneud y 
canlynol: 

 arwain at aelwydydd lleol Cymraeg eu hiaith yn symud i ffwrdd o’r ardal; 

 arwain at gynnydd sylweddol yn nifer yr aelwydydd di-Gymraeg; 

 arwain at erydu cysylltiadau teuluol neu rwydweithiau cymdeithasol eraill; 

 arwain at newidiadau sylweddol i’r cyd-destun economaidd neu 

gymdeithasol, gan fygwth ffyrdd traddodiadol o fyw; neu 

 effeithio ar aelwydydd lleol Cymraeg eu hiaith drwy gyflwyno/cyflymu 

newid cymdeithasol? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.5.7 Mae Mesur y Gymraeg 2011 [RD14] yn datgan:  

“Mae'r Gymraeg yn rhan hanfodol o gymeriad a hunaniaeth ddiwylliannol 
Cymru.  Mae'n helpu i'n diffinio ni fel cenedl – yn ein cymunedau, yn ein 
perthnasau â ffrindiau a theulu yn ogystal â fel unigolion.  Ynghyd â sawl iaith 
arall, mae'n ffurfio rhan o'r amrywiaeth cyfoethog sy'n llunio tirwedd 
gymdeithasol y wlad hon, y Deyrnas Unedig ac Ewrop.” 

5.5.8 Mae Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn cydnabod bod y Gymraeg a’i diwylliant a 
threftadaeth yn elfennau annatod o wead cymdeithasol cymunedau Ynys Môn 
a’u bod yn rhan ganolog o’r ymdeimlad o hunaniaeth sydd gan lawer o bobl 
[RD15]. 

5.5.9 Mae rhannau o astudiaethau a thystiolaeth amrywiol yn nodi pryderon ynglŷn 
ag effaith niweidiol y mewnfudo i Gymru wledig ar ddiwylliant a'r iaith 
Gymraeg.  Cynhaliwyd arolwg fel rhan o ymchwil i effeithiau cymdeithasol a 
diwylliannol newidiadau mewn poblogaeth yng Nghymru wledig [RD35] ac 
roedd yn nodi effeithiau niweidiol mewnfudo ar y Gymraeg a’i diwylliant gan 
aelwydydd sydd wedi bod yno ers tro.36  Mae effeithiau o’r fath yn cynnwys 
gwrthdaro rhwng diwylliannau, colli'r synnwyr o hunaniaeth, colli'r iaith 
Gymraeg, diffyg gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymraeg a 
diffyg parodrwydd i ddysgu'r iaith Gymraeg. 

Asesiad cyffredinol  

5.5.10 Mae cysylltiad annatod rhwng yr effaith ar ddiwylliant a thraddodiadau 
Cymraeg ac effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig ar gyflogaeth, ar dai, ar 
ysgolion ac ar gydlyniad cymdeithasol.  Trafodir effeithiau posibl pob pwnc fel 
rhan o gwestiynau  9, 12, 13 ac 16 yn y drefn honno.  O’r trafodaethau 
blaenorol hyn, mae hi’n amlwg nad ydy'r Datblygiad Arfaethedig o’r raddfa, o'r 

                                                   
36 Preswyliwr sydd wedi bod yn byw yn yr un cyfeiriad yng Nghymru wledig ers dros 20 mlynedd. 
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nac o’r math a fyddai’n effeithio’n niweidiol ar ddiwylliant a thraddodiadau 
Cymraeg. 

5.5.11 Mae’n bosibl i fewnfudo ddylanwadu ar amlygrwydd diwylliant a thraddodiadau 
Cymraeg.  Fodd bynnag, yn yr achos hwn fydd y Datblygiad Arfaethedig ond 
angen gweithlu adeiladu o hyd at 125 am gyfnod o 66 wythnos ac mae disgwyl 
y bydd 75% o’r gweithlu yn lleol i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu).  Nid oes disgwyl i’r 31 o weithwyr a fydd yn symud i’r ardal o’r tu 
allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) (ac mae disgwyl i gyfran 
uwch o'r rheini beidio â siarad Cymraeg wrth gymharu â’r rheini o’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu)) ar gyfer y cyfnod hwn o 66 wythnos 
effeithio’n niweidiol ar ddiwylliant a thraddodiadau Cymraeg ar Ynys Môn.       

5.5.12 Caiff y tybiaethau mewn perthynas â phenodi contractwr eu cyflwyno ym 
mhennod 2.  Mae’r pedwar contractwr a benodwyd fel rhan o Gontract 
Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn wedi llwyddo i ddangos i Gyngor Sir Ynys 
Môn yn ystod y broses tendro, eu bod yn gweithredu mesurau i’w galluogi i 
integreiddio’n llwyddiannus i’r cymunedau lle maent yn gweithio.  Mae hyn, yn 
ogystal â’r ffaith bod tri o’r pedwar contractwr sy’n creu Contract Fframwaith 
Cyngor Sir Ynys Môn yn dod o'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), 
yn awgrymu’n gryf ei bod yn debyg y bydd y contractwr a benodir yn 
ymwybodol iawn o rôl ddiwylliant a thraddodiadau Cymraeg mewn bywyd bob 
dydd yn y cymunedau ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig.  Felly mae 
disgwyl i’r contractwr a benodir weithio mewn ffordd sy’n parchu ac yn cefnogi 
diwylliant a thraddodiadau Cymraeg sy’n rhan annatod o’r cymunedau ar hyd 
llwybr y Datblygiad Arfaethedig.   

5.5.13 Ar sail yr asesiad a gyflwynir yng nghwestiwn 3, nid oes disgwyl i’r Datblygiad 
Arfaethedig olygu y bydd y boblogaeth leol bresennol ar hyd llwybr y 
Datblygiad Arfaethedig (gan gynnwys siaradwyr Cymraeg) yn gadael yr ardal.  
O’r herwydd, nid oes rheswm dros gredu y byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn 
arwain at erydu cysylltiadau teuluol a rhwydweithiau cymdeithasol eraill y mae 
diwylliant a thraddodiadau Cymraeg yn seiliedig arnynt.  Felly disgwylir effaith 
niwtral gyffredinol ar ddiwylliant a thraddodiadau Cymraeg. 

Effaith gyffredinol 

5.5.14 Felly rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
yn ystod camau adeiladu a gweithredu’r Datblygiad Arfaethedig.  

Mesurau lliniaru/gwella 

5.5.15 Ac ystyried yr effaith niwtral ar ddiwylliant a thraddodiadau Cymraeg, ni 
chynigir unrhyw fesurau lliniaru. 

 C.18 Ydy’r Datblygiad Arfaethedig yn debyg o gael effaith ar 
grwpiau gwirfoddol/gweithgaredd/ieuenctid lleol? A allai 
wneud y canlynol: 

 gorfodi pobl leol sy’n weithgar mewn grwpiau lleol i symud allan o’r 

gymuned, oherwydd: 

- cynnydd mewn diweithdra/straen economaidd; neu 
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- cynnydd mewn prisiau tai/straen tai? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

5.5.16 Mae Iaith fyw: iaith byw Strategaeth y Gymraeg 2012-17 [RD13] Llywodraeth 
Cymru yn cydnabod “mae tystiolaeth o wledydd ar draws y byd, dros nifer o 
ddegawdau, yn dangos bod cyswllt cryf rhwng hyfywedd a goroesiad iaith a 
bodolaeth ardaloedd daearyddol lle ystyrir yr iaith honno fel y brif iaith.  
Awgryma’r dystiolaeth hefyd fod angen dwysedd uchel o siaradwyr i’r 
Gymraeg gael ei defnyddio fel iaith arferol cymuned.” [RD21, t.33].  

5.5.17 Mae dwysedd y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg yn allweddol i sicrhau ffyniant 
yr iaith a chaiff hyn ei adlewyrchu yng ngweithgarwch y gymuned drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Mae gweithgareddau diwylliannol a chymunedol mewn 
ardal leol yn cyfrannu at werth iaith ac yn creu teimlad o berthyn i gymuned 
neu ardal [RD30]. 

5.5.18 Wrth ymyl yr A5025 mae cyfleoedd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg yn cael eu 
darparu yn y gymuned sy'n gallu hyrwyddo rhwydweithiau diwylliannol a 
rhwydweithiau creadigol Cymraeg yn ogystal â hybu'r profiad o fod yn rhan o 
gymdeithas Gymraeg fywiog.  Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys (ond nid y rhain 
yn unig):  

 Yr Urdd (a gynhelir ym mhob ysgol gynradd ac uwchradd ger yr A5025); 

 Merched y Wawr (a gynhelir yn y Fali, Cemaes, Bodedern a Llanfechell); 

 Clybiau ieuenctid (a gynhelir yn y Fali, Llanfachraeth, Bodedern a Llanfair 

yng Nghornwy); 

 Cylchoedd Meithrin (a gynhelir yn y Fali, Cemaes, Bodedern a 

Llanfechell); 

 Cylchoedd Ti a Fi (a gynhelir yn Llanfaethlu, Cemaes a Bodedern); 

 Clybiau Ffermwyr Ifanc (a gynhelir ym Modedern a Rhosybol); 

 Clwb y Cob (a gynhelir yn y Fali); 

 Cangen Gymraeg Sefydliad y Merched (a gynhelir ym Modedern); 

 Clwb Pensiynwyr (a gynhelir yn Llanfaethlu);  

 Clwb yr Odyn (a gynhelir yn Llanfaethlu); a 

 Cymdeithas yr Engan (a gynhelir yng Nghemaes). 

Asesiad cyffredinol 

5.5.19 Fel y nodwyd yn yr atebion i gwestiwn 8 a chwestiwn 15, byddai rhywfaint o 
darfu ar fusnesau a gwasanaethau lleol yn ystod cam adeiladu’r Datblygiad 
Arfaethedig, fodd bynnag, byddai mynediad ar gael bob amser.  Mae’r 
cyfleoedd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg a gynigir yn y gymuned gan y 
grwpiau y cyfeirir atynt uchod yr un mor bwysig â busnesau lleol o ran 
defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. 

5.5.20 Mae'r grwpiau hyn yn cwrdd gan fwyaf mewn ysgolion ac adeiladau 
cymunedol yn y prif bentrefi ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig.  Mae’r 
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Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 yn dynodi y 
byddai rhywfaint o oedi mewn amseroedd siwrneiau yn ystod y cam adeiladu.  
Fodd bynnag, oherwydd natur dros dro’r gwaith, a'r gallu i bobl addasu i waith 
ffordd sydd wedi cael ei gynllunio ac sy’n hysbys (ee gadael ychydig yn 
gynharach) nid oes disgwyl i'r effeithiau effeithio ar bresenoldeb a 
chefnogaeth ar gyfer y grwpiau hyn.  

5.5.21 Mae effeithiau’r Datblygiad Arfaethedig ar allfudo, cyflogaeth a thai yn cael eu 
trafod fel rhan o gwestiwn 3, cwestiwn 9 a chwestiwn 12 yn y drefn honno.  
Nid yw’r asesiad a gyflwynir yng nghwestiwn 3 yn disgwyl i’r Datblygiad 
Arfaethedig arwain at allfudo.  Ar ben hynny, mae’r asesiad a gyflwynir yng 
nghwestiwn 9 yn dod i’r casgliad y byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael 
effaith fanteisiol o ran cyfleoedd cyflogaeth lleol, ac mae cwestiwn 12 yn dod 
i’r casgliad y byddai effaith niwtral ar brisiau tai o ganlyniad i’r Datblygiad 
Arfaethedig.  Ar sail yr asesiadau hyn, nid oes disgwyl y bydd y Datblygiad 
Arfaethedig yn effeithio ar grwpiau gwirfoddol/gweithgaredd/ieuenctid lleol 
oherwydd bod unigolion (gan gynnwys siaradwyr Cymraeg) sy’n weithgar 
mewn grwpiau o’r fath yn symud allan o’r ardal.   

Effaith gyffredinol 

5.5.22 Rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon er mwyn adlewyrchu effaith niwtral 
gyffredinol ar grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol yn ystod y camau 
adeiladu a gweithredu. 

Mesurau lliniaru/gwella 

5.5.23 Ac ystyried yr effaith niwtral ar ddefnyddio a chefnogi grwpiau cymunedol a 
mudiadau gwirfoddol, ni chynigir unrhyw fesurau lliniaru.   

5.6 Mynegai asesu effaith gyffredinol 

5.6.1 Mae’r mynegai asesu effaith gyffredinol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig (cyn 
rhoi unrhyw fesurau lliniaru a/neu wella ar waith) yn cael ei gyflwyno yn nhabl 
5-3. 

5.6.2 I hwyluso’r gwaith o ganfod effeithiau manteisiol, niwtral neu niweidiol posibl, 
caiff y sgoriau manteisiol, niwtral neu niweidiol eu dangos drwy ddefnyddio 
lliwiau.  Dyma’r allwedd i'r lliwiau. 

 

 

Allwedd effeithiau 

Effaith fanteisiol 

Effaith niwtral 

Effaith niweidiol 
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Tabl 5-3 Mynegai asesiad effaith gyffredinol ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig  
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Ffactorau economaidd Cyflenwad 
seilwaith 

Agweddau 
cymdeithasol a 
diwylliannol 

 

G
w

a
h
a

n
ia

e
th

 c
y
ff
re

d
in

o
l 

M
e

w
n

fu
d

o
 

A
llf

u
d

o
 

S
tr

w
y
th

u
r 

o
e

d
 

Ie
c
h

y
d
 

A
m

w
y
n

d
e

r 

T
ro

s
e
d

d
 

B
u

s
n

e
s
a
u

 L
le

o
l 

S
w

y
d

d
i 
L

le
o
l 

A
m

ry
w

ia
e

th
 e

c
o
n

o
m

a
id

d
 

In
c
w

m
 

C
o

s
ta

u
 t
a

i 

Y
s
g
o

lio
n
 

G
o

fa
l 
ie

c
h

y
d
 

G
w

a
s
a

n
a
e

th
a

u
 l
le

o
l 

T
e

n
s
iy

n
a

u
/g

w
rt

h
d
a

ro
 

D
iw

y
lli

a
n

t 
a

 t
h

ra
d

d
o
d

ia
d

a
u

 

G
rw

p
ia

u
 i
e

u
e
n

c
ti
d

 /
 

g
w

ir
fo

d
d
o

l 
/ 
g

w
e

it
h
g

a
re

d
d
 

Mynegai sylfaen 37 0 0 0 0 0 0 0 +0.2 +0.4 +0.2 0 0 0 0 +0.2 0 0 0 

Mynegai dimensiynol 38 0 0 +0.16 +0.07 0 

Sgôr mynegai (sylfaen) 
cyffredinol (ar y sail bod 
ystyried yr iaith yn bwysig 
iawn)39 

+0.23 

 

                                                   
37 Sgoriau mynegai sylfaen: Mae sgoriau rhwng 0.1 a 1.0 yn dynodi lefel yr effaith fanteisiol, 0 yn dynodi effaith niwtral a sgoriau rhwng -1.0 a -0.1 yn dynodi 

lefel yr effaith niweidiol. 

38 Caiff y 18 sgôr mynegai sylfaen eu defnyddio i gyfrifo mynegai dimensiynol sy’n rhoi sgôr cymedr ar gyfer pob un o’r cydrannau bywyd cymunedol. 

39 Y sgôr cyfartalog ar draws y 18 sgôr mynegai sylfaen yw’r sgôr mynegai sylfaen cyffredinol. Mae’r asesiad yn ystyried bod yr iaith Gymraeg yn bwysig iawn 
ac felly mae’r sgoriau mynegai sylfaen hyn wedi cael eu cyfrifo fel sgoriau uchel o ran effaith ar yr iaith.   
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5.7 Crynodeb o’r mesurau lliniaru a gwella  

5.7.1 Mae mesurau eisoes ar waith fel rhan o’r Datblygiad Arfaethedig sy’n ystyried 
yn briodol yr effeithiau posibl ar y Gymraeg a’i diwylliant.  Mae’r rhain yn 
cynnwys:  

 Sefydlu Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn i benodi contractwr ar 

gyfer y Datblygiad Arfaethedig; 

 Cyn y broses tendro ar gyfer Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn, 

cynhaliwyd digwyddiad ‘Cwrdd â'r Prynwr’ yn lleol i roi llwyfan i 

gontractwyr lleol ddeall y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan Gontract 

Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn ac i godi ymwybyddiaeth o ofynion y 

broses tendro; 

 Gofynion fel rhan o’r broses tendro ar gyfer Contract Fframwaith Cyngor 

Sir Ynys Môn i gontractwyr ddangos drwy brofiad a thystiolaeth eu bod 

wedi cyflawni prosiectau o faint tebyg yn llwyddiannus yn y rhanbarth; 

 Ar ôl dewis contractwyr ar gyfer Contract Fframwaith Cyngor Sir Ynys 

Môn, cynhaliwyd digwyddiad ‘Cwrdd â'r Prynwr’ yn benodol gyda golwg 

ar roi cyfle i gyflenwyr lleol (er enghraifft cwmnïau gwerthu deunyddiau 

adeiladu) ddeall y cyfleoedd posibl a fyddai ar gael o ganlyniad i 

adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig.  Roedd hwn hefyd yn gyfle i’r 

contractwyr gwrdd â’r cyflenwyr lleol er mwyn deall y gwasanaethau a’r 

cyflenwadau y byddai modd i gyflenwyr lleol eu darparu;  

 yr angen i’r contractwr a benodir weithredu a glynu wrth Bolisi Iaith 

Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn [RD4]; ac  

 yr angen i’r contractwr a benodir ddarparu arwyddion dwyieithog, gan 

gynnwys arwyddion sy’n cadarnhau bod y busnesau y mae’r newidiadau 

i’r trefniadau mynediad yn effeithio arnynt ‘ar agor fel arfer’.  

5.7.2 Felly, dim ond ychydig o fesurau lliniaru a gwella sy’n cael eu cynnig.  Gan 
fwyaf mae’r rhain yn ceisio cynyddu unrhyw gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol 
sy’n codi o ganlyniad i’r Datblygiad Arfaethedig ar gyfer pobl leol.  Mae’r rhain 
yn cynnwys: 

 mynnu bod contractwyr yn hysbysebu unrhyw swyddi newydd drwy 

Wasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau Wylfa Newydd (gwasanaeth broceriaeth 

lleol) sy’n cael ei sefydlu gan Gyngor Sir Ynys Môn, Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru, Grŵp Llandrillo Menai, yr Adran Gwaith a 

Phensiynau a Horizon er mwyn cynyddu cyfleoedd cyflogaeth lleol; a 

 sicrhau bod manylion rhestr Horizon o gyflenwyr lleol yn cael eu rhannu 

â’r contractwr a benodir.  

5.7.3 Er bod disgwyl i’r rhan fwyaf (75%) o'r gweithlu adeiladu fod yn lleol o’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), mae’n bosibl y gallai hyd at 31 o 
weithwyr fod o'r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Mae 
disgwyl i’r gweithwyr hyn gynnwys cyfran uwch o bobl nad ydynt yn siarad 
Cymraeg.  Er mwyn codi ymwybyddiaeth ymysg y gweithwyr hyn o’r Gymraeg 
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a’i diwylliant, byddai gweithwyr o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) yn cael pecynnau croeso, i’w cynhyrchu gan Horizon, a fyddai’n 
cynnwys gwybodaeth am y Gymraeg ar Ynys Môn. 
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6 Effeithiau cronnus 

6.1 Effeithiau o fewn y datblygiad 

6.1.1 Mae'r posibilrwydd o effeithiau o fewn y datblygiad ar y Gymraeg a’i diwylliant 
oherwydd y Datblygiad Arfaethedig wedi cael eu hystyried yn yr asesiad hwn, 
gan gynnwys effeithiau posibl a fydd yn codi o ganlyniad i’r effaith ar 
amwynder, iechyd, cydlyniad cymunedol, cyflogaeth ac addysg.  Mae’r rhain 
yn cael eu cyflwyno yn nhabl 5-3.  

6.2 Effeithiau o fewn y Prosiect 

6.2.1 Mae’r posibilrwydd y bydd effeithiau cronnus o fewn y prosiect yn codi o ran 
nodweddion y boblogaeth, ac yn arbennig yr effeithiau posibl ar gyfran y 
siaradwyr Cymraeg, yn deillio yn bennaf o nifer y gweithwyr adeiladu, safle eu 
cartref ac amseriad y cyfnod adeiladu ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig a 
datblygiadau eraill y Prosiect. 

6.2.2 Mae disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle, sy’n rhan o'r Gwaith Galluogi 
ar safle Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd gyd-daro ag adeiladu’r Datblygiad 
Arfaethedig dros dro.  Byddai’r cyd-daro dros dro hyn yn golygu y byddai'r 
gofynion ar rai sgiliau adeiladu, yn enwedig y rheini sy’n ymwneud â'r gwaith 
o glirio safle, yn uchel yn yr ardal leol yn ystod y cyfnod hwn.  Felly byddai hyn 
yn cynyddu’r effaith fanteisiol ar y Gymraeg a’i diwylliant sy’n deillio o’r 
Datblygiadau Cysylltiedig sy’n ymwneud â chyflogaeth.  Mae darparu 
cyfleoedd cyflogaeth i’r boblogaeth leol bresennol, y mae cyfran uchel ohoni’n 
siarad Cymraeg, yn cyfrannu at gadw siaradwyr Cymraeg presennol, sydd o 
fudd i les y Gymraeg a’i diwylliant.  

6.2.3 Yn achos y Datblygiad Arfaethedig a’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle, mae’n 
annhebyg y bydd y galw am weithwyr yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) yn fwy na’r gweithlu lleol sydd ar gael (sef 14,407 o bobl (cyflogaeth 
preswylwyr yn ôl diwydiant, Cyfrifiad 2011)), o’r herwydd nid oes disgwyl y 
bydd unrhyw effeithiau cronnus niweidiol o ran y Gymraeg a’i diwylliant.    

6.3 Effeithiau rhwng prosiectau 

6.3.1 Cafodd y cynigion rhwng prosiectau eu hidlo o restr hir wreiddiol o Brosiectau 
mae’n Rhesymol eu Rhagweld yn y Dyfodol a luniwyd ar gyfer y Prosiect, ac 
wedyn cafodd hon ei chwtogi i restr fer o brosiectau a fyddai o bosibl â 
chysylltiadau o ran amser a lleoliad gyda’r Datblygiad Arfaethedig.  Caiff y 
rhestr fer hon o Brosiectau mae’n Rhesymol eu Rhagweld yn y Dyfodol ei 
chyflwyno ym mhennod 15 yr Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i 
Briffordd yr A5025. 

6.3.2 Dyma rai cynigion rhwng prosiectau y mae disgwyl iddynt fod â chwmpas o 
ran lleoliad ac amser a fyddai’n gorgyffwrdd â’r Datblygiad Arfaethedig, yn 
ogystal â gorgyffwrdd â gofynion sgiliau: 

 Pentref Hamdden Penrhos; a 

 Ffordd Osgoi’r A487 rhwng Caernarfon a Bontnewydd. 
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6.3.3 Mae manylion y cynigion hyn yn cael eu cyflwyno ym mhennod 15 yr 
Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025.  

6.3.4 Mae’r effeithiau cronnus rhwng prosiectau o ran yr iaith Gymraeg a’i diwylliant 
yn fwy tebygol o godi yn sgil y gweithwyr adeiladu a'r galw am lafur o’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), a’r gorgyffwrdd rhwng datblygiadau’r 
Prosiect.   

6.3.5 Byddid yn disgwyl i Bentref Hamdden Penrhos a Ffordd Osgoi’r A487 rhwng 
Caernarfon a Bontnewydd orgyffwrdd dros dro â chyfnod adeiladu'r 
Datblygiad Arfaethedig, gan y byddai’r ddau yn defnyddio gweithwyr â 
phrofiad peirianneg sifil, yn enwedig yn ystod camau paratoi’r safle ac 
adeiladu ffyrdd yn natblygiad Pentref Hamdden Penrhos.     

6.3.6 Er y byddai cynnydd yn y galw, byddai’r effaith gronnus ar gyflogaeth yn 
fanteisiol.  Byddai hyn hefyd yn arwain at effaith fanteisiol ar y Gymraeg wrth 
ystyried y berthynas rhwng manteision economaidd a’r Gymraeg.  Mae’n 
annhebyg y bydd y galw am weithwyr yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) yn fwy na’r gweithlu lleol sydd ar gael ac felly, nid oes disgwyl y 
bydd unrhyw effeithiau cronnus sylweddol a fyddai’n effeithio ar y Gymraeg a’i 
diwylliant.  

6.3.7 At ei gilydd, nid oes disgwyl i'r effeithiau cronnus rhwng prosiectau’r 
Datblygiad Arfaethedig o ran yr iaith Gymraeg a’i diwylliant fod yn sylweddol.  



Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Prosiect Wylfa Newydd 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025  

 

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  

Tudalen 70 

7 Crynodeb a chasgliadau 

7.1.1 Mae’r Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hwn yn cyflwyno asesiad o 
effeithiau posibl y Datblygiad Arfaethedig ar y Gymraeg a’i diwylliant.  

7.1.2 Mae angen y Datblygiad Arfaethedig i uwchraddio llwybr presennol gydag 
arwyddion dwyieithog newydd gwell, ailadeiladu'r palmant, lledu’r ffordd a rhoi 
marciau newydd ar y ffordd mewn llefydd, sydd i gyd gan fwyaf o fewn ffin y 
briffordd bresennol.   

7.1.3 Mae’r gwelliannau hyn yn gydran allweddol o fesurau lliniaru creiddiol Horizon 
a fyddai’n lleihau effeithiau’r Prosiect a allai fod yn niweidiol, yn enwedig ar 
gyfer pobl sy’n byw’n agos at yr A5025.  

7.1.4 Mae dyluniad y Datblygiad Arfaethedig yn cynnwys mewnbwn gan Gyngor Sir 
Ynys Môn a Horizon o ganlyniad i Gytundeb Cydweithio.  Mae mesurau eisoes 
ar waith fel rhan o’r Datblygiad Arfaethedig sy’n ystyried yn briodol effeithiau’r 
Datblygiad Arfaethedig ar y Gymraeg a’i diwylliant, fel:  

 sefydlu Contract Fframwaith i benodi contractwr ar gyfer y Datblygiad 

Arfaethedig; 

 digwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’ wedi’u targedu’n benodol at gontractwyr 

a chyflenwyr lleol; 

 gofynion i gontractwyr ddangos drwy brofiad a thystiolaeth eu bod wedi 

cyflawni prosiectau o faint tebyg yn llwyddiannus yn y rhanbarth; 

 yr angen i’r contractwr a benodir weithredu a glynu wrth Bolisi Iaith 

Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn [RD4]; ac  

 yr angen i’r contractwr a benodir ddarparu arwyddion dwyieithog. 

7.1.5 O ran yr effeithiau ar y Gymraeg a'i diwylliant, mae’r rheini mae’r Datblygiad 
Arfaethedig yn debyg o effeithio arnynt yn cynnwys cymunedau a busnesau 
ar hyd y llwybr ac, o ran cyflogaeth, yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) ehangach.  

7.1.6 Byddai’r effeithiau sy’n ymwneud ag adeiladu yn rhai dros dro ac yn amodol 
ar arferion lliniaru da i leihau’r tarfu a’r anhwylustod i gymunedau a busnesau 
sydd eisoes yno.  Nodwyd mân effeithiau niweidiol ar rai busnesau a 
gwasanaethau lleol ar hyd y llwybr oherwydd y tarfu a’r newidiadau i’r 
trefniadau mynediad.  Fodd bynnag, mae disgwyl hefyd i'r busnesau hynny 
weld cynnydd mewn gwariant lleol dros gyfnod o 66 wythnos oherwydd y bydd 
gweithwyr adeiladu yn y cymunedau ar hyd llwybr y Datblygiad Arfaethedig.  
Ystyrir bod gwariant uwch mewn busnesau lleol o fudd er mwyn cefnogi 
dichonoldeb y Gymraeg yn y cymunedau ar hyd llwybr y Datblygiad 
Arfaethedig. 

7.1.7 Mae disgwyl hefyd i gyflenwyr lleol elwa o’r cyfleoedd newydd a fyddai’n codi 
yn ystod cam adeiladu’r Datblygiad Arfaethedig i ddarparu gwasanaethau a 
chyflenwadau i’r contractwr a benodir.  Mae digwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’ 
yn y gorffennol wedi rhoi sylfaen dda ar gyfer cydweithio rhwng y contractwyr 
ar Gontract Fframwaith Cyngor Sir Ynys Môn a busnesau a chyflenwyr lleol.  



Prosiect Wylfa Newydd Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
 Gwelliannau i Briffordd yr A5025 

 

 © Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 

  Tudalen 71 

7.1.8 Mae effeithiau manteisiol y Datblygiad Arfaethedig wedi cael eu nodi drwy 
gyflogaeth uniongyrchol, gyda disgwyl y bydd y rhan fwyaf o'r gweithwyr yn 
dod o'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), a rhagor o effeithiau 
manteisiol drwy greu swyddi anuniongyrchol sydd, maes o law, yn caniatáu i 
siaradwyr Cymraeg aros yn eu cymunedau.  

7.1.9 Roedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi nodi pryderon sy’n ymwneud ag effeithiau 
ar gymunedau sy’n siarad Cymraeg o ran mynediad at wasanaethau, yn 
enwedig, ysgolion, clybiau, cyfleusterau cymdeithasol a mannau addoli yn eu 
Barn Sgrinio [RD36] ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig.  Mae’r effeithiau ar 
gyfleusterau cymdeithasol pwysig, ysgolion, dysgu blynyddoedd cynnar a 
grwpiau cymunedol wedi cael eu hasesu a chanfuwyd eu bod yn niwtral, 
oherwydd bod disgwyl y bydd yr oedi ar hyd y llwybr yn ystod cam adeiladu'r 
Datblygiad Arfaethedig yn fyr ac felly nid yw hynny’n debyg o amharu ar 
bresenoldeb mewn grwpiau a chefnogaeth i’r grwpiau hynny.  Byddai 
mynediad diogel i'r cyfleusterau hyn yn ystod gweithrediad y Datblygiad 
Arfaethedig yn cael ei wella. 

7.1.10 At ei gilydd, mae disgwyl i’r Datblygiad Arfaethedig gael effaith fanteisiol ar y 
Gymraeg a’i diwylliant.  Felly dim ond ychydig o fesurau lliniaru a gwella sy’n 
cael eu cynnig ac mae’r rhain yn ymwneud â chynyddu cyflogaeth yn y dyfodol 
a chyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi a fyddai’n deillio o’r Datblygiad Arfaethedig 
i bobl leol ac i gyflenwyr lleol, a chodi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr o’r tu 
allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) am y Gymraeg a’i 
diwylliant.  
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8 Cyfeiriadau 

Table 8-1 Rhestr cyfeiriadau 

ID Cyfeiriad 

RD1 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  Llundain: Y Llyfrfa. 

RD2 Pŵer Niwclear Horizon. 2016. Addewid y Gymraeg. [Ar-lein]. [Cyrchwyd 25 
Hydref]. Ar gael yn: https://consultation.horizonnuclearpower.com/cyfnod-
2/dogfennau-annhechnegol 

RD3 Pŵer Niwclear Horizon. 2016a. Polisi Iaith Gymraeg [Ar-lein]. [Cyrchwyd 25 
Hydref 2016]. Ar gael yn: 
http://www.horizonnuclearpower.com/upload/interactive/welsh-language-
policy/files/assets/basic-html/index.html#1 

RD4 Cyngor Sir Ynys Môn. 2016. Polisi Iaith Gymraeg Fersiwn 3.0 [Ar-lein]. 
[Cyrchwyd: 31 Mawrth 2017]. Ar gael yn: 
https://www.ynysmon.gov.uk/Journals/j/g/h/Polisi-Iaith-Gymraeg---Mai-2016---
terfynol.pdf  

RD5 Pŵer Niwclear Horizon. 2016b. Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam 2, Prosiect 
Wylfa Newydd, Adroddiad Interim Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg [Ar-
lein]. [Cyrchwyd 25 Hydref 2016]. Ar gael yn: 
https://consultation.horizonnuclearpower.com/cyfnod-2/dogfennau-technegol 

RD6 Cyngor Sir Ynys Môn.  2007.  Canllawiau Cynllunio Atodol, Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg. [Ar-lein]. [Cyrchwyd 9 Medi 2016]. Ar gael yn: 
http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/public/attachments/68/Cynllunio_ar_Iaith_
Gymraeg.pdf 

RD7 Llywodraeth Cymru.  2017.  Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg.  [Ar-lein]. [Cyrchwyd 25 Hydref 2017]. Ar gael yn: 
http://gov.wales/docs/desh/publications/171012technical-advice-note-20-
planning-and-the-welsh-language-cy.pdf  

RD8 Bwrdd yr Iaith Gymraeg, y Ffederasiwn Adeiladwyr Tai, Llywodraeth Cynulliad 
Cymru.  2005.  Mae Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen.  [Ar-lein]. 
[Cyrchwyd 9 Medi 2016]. Ar gael yn: http://www.eryri-
npa.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0017/24362/lingustic_impact_assessment_c
ym.pdf  
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Pŵer Niwclear Horizon 
Sunrise House 
1420 Charlton Court 
Gloucester Business Park 
Gloucester, GL3 4AE

Ffôn +44 (0)1242 508508

www.horizonnuclearpower.com/hafan

CYSYLLTU Â NI:  
Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu adborth 
ynghylch Prosiect Wylfa Newydd gallwch chi gysylltu â ni 
ar ein llinell gymorth radffôn Wylfa Newydd arbennig a’n 
cyfeiriad e-bost, drwy ffonio 0800 954 9516 neu e-bostio 
ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Mae’r holl ddeunydd sydd yn y ddogfen hon, oni nodir fel arall, yn hawlfraint 
i Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd, ac ni cheir ei atgynhyrchu heb ganiatâd 
ymlaen llaw. Gall defnyddio neu gopïo’r deunydd heb awdurdod mewn 
unrhyw ffordd dorri rheolau nod masnach, hawlfraint a hawliau eiddo eraill 
a statudau sifil a throseddol. Ni cheir defnyddio’r deunydd mewn unrhyw 
ffordd sy’n torri unrhyw nod masnach, hawlfraint na hawliau eiddo eraill ac 
mae Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd yn cadw pob hawl mewn perthynas â 
defnyddio heb awdurdod o’r fath.
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