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Annwyl Mr Williams 

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 (FEL Y’I DIWYGIWYD) 

CYFEIRNOD Y CAIS CYNLLUNIO 38C310F/EIA/ECON: CYNIGION AR GYFER PARATOI A 
CHLIRIO'R SAFLE AR Y TIR I’R DWYRAIN, I’R DE AC I’R DE ORLLEWIN O ORSAF BŴER 
BRESENNOL MAGNOX, I’R GOGLEDD ORLLEWIN AC I’R DE ORLLEWIN O DREGELE AC 
I’R GORLLEWIN O GEMAES GAN GYNNWYS FFORDD CEMLYN, FFORDD FYNEDIAD 
GORSAF BŴER BRESENNOL MAGNOX A FFORDD FYNEDIAD TŶ CROES (MAES 
PARCIO’R FISHERMAN), YNYS MÔN.  (DWYREINIAD: 234981, GOGLEDDIAD: 393137)  

Cyflwyno gwybodaeth ychwanegol  

Yn dilyn y cais cynllunio uchod (Y Cais), nodir yr wybodaeth ganlynol yn y llythyr hwn a'r 
dogfennau sydd ynghlwm: 

• Ymateb Horizon Nuclear Power Wylfa Limited (Horizon) i lythyr Cyngor Sir Ynys Môn 
(dyddiedig 9fed Chwefror) (a'r atodiad cysylltiedig) sy'n cynrychioli cais ffurfiol am ragor 
o wybodaeth yn unol â Rheoliad 22, Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad o'r 
Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 20161 (Llythyr Rheoliad 22).    

• Ymateb Horizon i’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar y cais cynllunio a gafwyd gan 
randdeiliaid eraill,  

                                                

1  Mae Llythyr Rheoliad 22 yn cadarnhau y gwnaed cais Cyngor Sir Ynys Môn yn unol â 

Rheoliadau 2016, gan fod  rheoliadau 2016, yn unol â darpariaethau trosiannol Rheoliadau Cynllunio 
Gwlad a Thref (Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017, yn parhau i fod yn berthnasol i'r cais 
hwn gan fod y Farn Gwmpasu wedi’i chyhoeddi cyn i Reoliadau 2017 ddod i rym.   



 
 

 

 

• Diweddariadau a wnaed i'r Cais yn sgil ymatebion i’r ymgynghoriad, ac eglurhad ar 
wybodaeth a gyflwynwyd eisoes i'r Cais. Mae Horizon yn nodi bod cyfran helaeth o'r 
cyflwyniad hwn yn eglurhad ar gynnwys y Cais yn hytrach na gwybodaeth newydd neu 
wybodaeth wedi'i diwygio. 

Mae'r wybodaeth amgaeedig yn cynnwys y prif ddogfennau canlynol: 

• Y llythyr hwn, sy’n rhoi crynodeb o'r diwygiadau a wnaed i'r cais, manteision y datblygiad 
arfaethedig, sut yr ystyriwyd y broses ymgynghori a’r mesurau lliniaru arfaethedig;  
 

• Adroddiad Rheoliad 22 sy’n ymateb yn uniongyrchol i'r materion a godwyd yn y llythyr 
oddi wrth Gyngor Sir Ynys Môn ar 9fed Chwefror; 
 

• Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol a luniwyd i ategu'r Datganiad Amgylcheddol a 
gyflwynwyd (Tachwedd 2017) gyda diwygiadau perthnasol wedi'u nodi pan fo hynny’n 
berthnasol mewn ymateb i'r cais Rheoliad 22 a sylwadau eraill a wnaed ar y cais; 
 

• Adendwm i'r Adroddiad i Gyfrannu at Sgrinio’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer 
Paratoi a Chlirio'r Safle sy’n adrodd ar y diweddariadau i'r Adroddiad Sgrinio a 
gyflwynwyd gyda'r cais;   
 

• Adroddiad wedi’i ddiweddaru ar yr Effaith ar Gymunedau sy’n rhoi crynodeb o effeithiau 
posibl y cynllun ar Gemaes a Thregele ynghyd â chamau lliniaru arfaethedig ar gyfer yr 
aneddiadau hynny.  

Mae casgliad llawn o ddogfennau'r Cais (gan gynnwys cynlluniau diwygiedig ac ati) i'w gweld yn 
Atodiad 1 i'r llythyr hwn. 

Diwygiadau i'r Cais 

Mae'r diwygiadau i'r Cais yn cynnwys y canlynol: 

• Tynnu'r cynnig i ddargyfeirio rhan o Nant Porth-y-Pistyll (Gwaith Cam D) o'r Cais.  Dyma’r 
unig ddiwygiad o bwys a geisir, ac mae’n lleihau cwmpas y Cais. Mae'r newid hwn yn 
galw am ddiwygiadau cysylltiedig i'r Disgrifiad o'r Datblygiad (Adran 3 y ffurflen cais 
cynllunio), a'r disgrifiad diwygiedig o'r datblygiad wedi'i gynnwys yn Atodiad 2 i'r llythyr 
hwn; 
  

• Camau lliniaru rhagofalus ychwanegol arfaethedig, sef atal gwaith sy’n galw am offer a 
pheiriannau ar dir i'r gorllewin o Afon Cafnan yn ystod tymor nythu gwennol y môr.  Caiff 
hwn ei ystyried yn yr Adendwm i'r Adroddiad i Gyfrannu at Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd;   
 



 
 

 

• Lleihau ychydig ar ffin llinell goch y cais cynllunio er mwyn tynnu ardal yn mesur tua 30m 
wrth 5m yng ngogledd-orllewin y safle ar dir ger Ffordd Cemlyn.  Gwnaed y diwygiad hwn 
i gynllun lleoliad y safle (Lluniad WN0903-JAC-OS-DRG-00001), i gynrychioli holl 
luniadau eraill y cais.  Nid oes bwriad i ddiwygio'r ffin llinell goch ar y ffigurau a 
gyflwynwyd fel Cyfrol 2 y Datganiad Amgylcheddol: mae’r newid yn rhy fach i'w ddangos 
yn y ffigurau hyn.  

Aseswyd y diwygiadau hyn yn yr Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol ac yn yr Adendwm i'r 
Adroddiad i Gyfrannu at Sgrinio’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.  Cyfeirir atynt fel diwygiadau 
priodol yn yr Adroddiad Rheoliad 22.   

Manteision y Cais 

Nid yw’r berthynas rhwng y Cais am Baratoi a Chlirio'r Safle a'r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 
arfaethedig ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd ddim gwahanol i'r un a gyflwynwyd yn y Cais.  Mae'r 
sail ar gyfer gwneud y gwaith a geisir yn y Cais (y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle) cyn 
y cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu, a manteision hyn, wedi'u nodi yn y llythyr esboniadol 
a gyflwynwyd gyda’r Cais ym mis Tachwedd.  Yn gryno, mae hyn yn cynnwys y canlynol: 

• galluogi'r gwaith ar y Prosiect i ddechrau cyn gynted â phosibl, sy'n cyd-fynd â pholisïau 
ynni’r llywodraeth; a  

• chydnabod a sicrhau'r cam cyntaf o ran cyfleoedd economaidd sy'n gysylltiedig â'r 
prosiect ehangach ar gyfer Ynys Môn.     

Yn ogystal â gwella'r berthynas weithio dda sydd eisoes yn bodoli rhwng rhanddeiliaid, 
cymunedau lleol a Horizon, mae manteision ymgymryd â'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r 
Safle cyn y Prosiect yn cynnwys y canlynol:    

1. Ein galluogi i gwtogi ar yr amserlen ar gyfer cyflawni'r Prosiect.   
 

2. Cyfle i sefydlu gweithgorau a gwasanaethau peilot at ddibenion rheoli effeithiau cyn y 
Gorchymyn Cysyniad Datblygu, sy’n golygu y gall y cynlluniau a'r gweithgorau hynny 
barhau i weithio’n effeithiol o'r munud y bydd cyfnod y Gorchymyn Cysyniad Datblygu’n 
dechrau.  Cymeradwyir y dull hwn yng Nghanllawiau Cynllunio Atodol Wylfa Newydd 
(mabwysiadwyd ym mis Mai 2018). Mae rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn, a 
fyddai'n cael eu sicrhau o dan y cytundeb a106, wedi’i nodi yn Atodiad 4 isod.  Yn gryno, 
rhagwelir y byddant yn cynnwys y canlynol: 
 

• Cyflwyno Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau a Gweithgor Gwasanaeth Cadwyn 
Gyflenwi. Mae'r cynlluniau hyn yn cynrychioli ymrwymiad sylweddol ar ran Horizon.  
Byddant yn cael eu rhoi ar waith ar y cyd â Chyngor Sir Ynys Môn a rhanddeiliaid 
eraill fel sy'n briodol er mwyn darparu amrediad eang o gyfleoedd i roi mentrau ar 
waith y bydd cymunedau yng ngogledd Ynys Môn, ac yng ngweddill yr ynys, yn elwa 
ohonynt yn y tymor byr a’r tymor hir; 
 



 
 

 

• Bydd gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg yn rhan annatod o'r gwaith sydd i'w wneud.  
Mae gan Horizon ymrwymiad hirsefydlog a chadarn i'r Iaith Gymraeg a bydd yn ategu 
hyn drwy lynu wrth bolisi Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn a drwy ymrwymo i 
ddulliau gweithredu Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill yng nghyswllt y 
Gymraeg a’i diwylliant. Bydd Horizon hefyd yn cydweithio’n agos â'r contractwr a 
ffafrir yn y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle i gyflawni hyn;   

 

• Ehangu'r Cynllun Lliniaru Sŵn Lleol er mwyn hwyluso cynnal arolygon o ddarnau o 
eiddo y gallai sŵn sy'n deillio o'r gwaith cysylltiedig â’r Gorchymyn Cysyniad Datblygu 
effeithio arnynt dros y cyfnod Paratoi a Chlirio’r Safle. Bydd hyn yn galluogi ymateb 
effeithlon o ran gwneud gwaith ar yr eiddo hynny os caniateir Gorchymyn Cysyniad 
Datblygu.   

 
3. Adfer darnau sylweddol o dir sydd wedi’i halogi gan ffibrau asbestos yn hanesyddol (tua 

6,250m3 o dir), hydrocarbonau (tua 25m3 o dir), a trichloroethene (tua 125m3 o dir). Mae'r 
halogiad hwn yn cynrychioli atebolrwydd hirdymor o ran y tir. Fel rhan o'r Cynigion ar 
gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle, byddai Horizon yn adfer y safle drwy ei waredu o'r holl 
halogi hanesyddol a phob rhywogaeth oresgynnol estron yn annibynnol ar roi'r 
Gorchymyn Cysyniad Datblygu ai peidio.   
 

Lliniaru ar effeithiau andwyol 

Yn ychwanegol at fanteision y Cais a nodir uchod, mae Horizon wedi ymrwymo i sicrhau na fydd 
y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio’r Safle yn cael effaith annerbyniol ar amwynder cymunedau 
lleol.  

Mae'r gwaith helaeth a nodir yn y Datganiad Amgylcheddol yn dangos na fydd y Cais yn cael 
effaith andwyol sylweddol ar dderbynyddion preswyl.  Mae Datganiad Sgrinio’r Asesiad Cyflym 
o'r Effaith ar Iechyd, sydd hefyd yn rhan o'r Cais, yn cadarnhau hyn.   

Mae nifer o gamau i osgoi neu i leddfu ar effeithiau andwyol wedi’u hymgorffori yn y Cais. Mae 
hyn yn cynnwys, er enghraifft, dyluniad y gweithrediadau, sut y cyflawnir y rhain a'r technegau 
rheoli arfaethedig.   

Bydd Amodau'r Cais yn sicrhau camau lliniaru, gan gynnwys cyflawni a glynu wrth y Cod Arferion 
Adeiladu arfaethedig ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle, yn ogystal â monitro'r safle.  Byddai'r Cod 
a’r amodau hefyd yn golygu y byddai gan Gyngor Sir Ynys Môn gyfres o feini prawf penodedig 
amlwg a chlir y byddai’n rhaid i Horizon gydymffurfio â nhw, ac, fel sy'n arferol, byddai'r Cyngor 
yn gallu gweithredu pe bai'r amodau a’r Cod yn cael eu torri. 

Mae camau lliniaru allweddol eraill yn cynnwys darparu safleoedd lliniaru ecolegol yng nghyswllt 
ymlusgiaid a “rhywogaethau Adran 7”, ynghyd â swyddogaeth reoli barhaus ar gyfer y rhain.   
Hefyd, ac yn sgil adborth gan randdeiliaid, bydd y Cytundeb a106 arfaethedig yn cynnwys 
cynllun i sicrhau bod Safle Bywyd Gwyllt Arfordir Mynydd y Wylfa - Trwyn Penrhyn yn cael ei 



 
 

 

reoli er mwyn gwneud yn siŵr bod yr ardal hon, sy’n mesur 25 ha, yn cael ei rheoli'n effeithiol yn 
ecolegol.  Gyda’i gilydd, mae darparu'r camau rheoli ecolegol hyn, sy'n ymestyn dros 60 ha, yn 
cynrychioli buddsoddiad ariannol sylweddol dros y cyfnodau rheoli perthnasol ac yn cadarnhau 
ymrwymiad hirdymor Horizon i amddiffyn a gwella ecoleg y safle a'r cyffiniau.  

Rheoli ymatebion rhanddeiliaid i'r Ymgynghoriad ar ôl y Cais  

Ymatebion rhanddeiliaid allweddol i'r ymgynghoriad 

Yn ogystal â’r Adroddiad Rheoliad 22 (sef ymateb Horizon i Lythyr Rheoliad 22 Cyngor Sir Ynys 
Môn), mae Horizon hefyd wedi adolygu'r holl ymatebion eraill i'r ymgynghoriad a gafwyd gan 
randdeiliaid allweddol2 er mwyn gofalu bod bob cais am wybodaeth ychwanegol ynghylch y 
Datganiad Amgylcheddol yn cael sylw.   

Felly, paratowyd Adendwm i’r Datganiad Amgylcheddol, ac mae Tabl Ymatebion i'r 
Ymgynghoriad (sydd wedi'i gynnwys yn Atodiad 05-04 yr Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol) 
yn ymdrin â phob sylw a wnaed gan y rhanddeiliaid hyn, drwy ddarparu:  nodyn esboniadol; 
nodyn yn cyfeirio at ble y mae gwybodaeth sydd ar gael eisoes wedi'i darparu; neu wybodaeth 
ychwanegol pan fo angen.      

Ymateb i faterion iechyd a diogelwch a godwyd  

Ar ben y materion sy'n cael sylw yn y Tabl Ymatebion i'r Ymgynghoriad, mae Partneriaeth 
Gogledd Ynys Môn (consortiwm o chwe Chyngor Cymuned o ogledd Ynys Môn) a Chyngor 
Cymuned Mechell wedi codi pryderon ynghylch oriau gweithio'r Gweithlu Paratoi a Chlirio'r Safle 
a goblygiadau iechyd a diogelwch yr hyn y maen nhw’n ei ystyried yn oriau gweithio hir. Rhoddir 
sylw i'r mater hwn yn Atodiad 3 i'r llythyr hwn, gan nad yw’n fater i’r Adendwm i'r Datganiad 
Amgylcheddol yn unig.  

Sylwadau ar y Cais gan y cyhoedd 

Derbyniodd Horizon 62 llythyr gan aelodau'r cyhoedd yn mynegi sylwadau yn sgil yr 
ymgynghoriad ar y Cais. Mae ymatebion Horizon i'r materion a godwyd yn y sylwadau hyn wedi'u 
nodi yn Atodiad 3 i'r llythyr hwn. 

                                                

2  Sef, yn bennaf, y canlynol: Cyngor Sir Ynys Môn, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaethau 
Cynllunio Archaeolegol Gwynedd, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Magnox, Llywodraeth Cymru, RSPB, y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, Heddlu Gogledd 
Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Wales & West Utilities, Dŵr Cymru, Partneriaeth 
Gogledd Ynys Môn, Cyngor Cymuned Llanbadrig, Cyngor Cymuned Mechell, a Chyngor Cymuned 
Cylch y Garn  

 



 
 

 

Cynnwys y Cyflwyniad 

Dylid darllen yr wybodaeth sydd wedi’i chyflwyno yn y llythyr hwn ochr yn ochr â'r cais cynllunio 
a wnaed ym mis Tachwedd 2017.  Yn gyffredinol, gwybodaeth atodol i'r wybodaeth a gyflwynwyd 
o'r blaen yw hon. Mae rhai eithriadau, sef: nifer o ddarluniadau’r cais cynllunio, nifer o ffigurau'r 
Datganiad Amgylcheddol (oedd wedi’u cynnwys yn wreiddiol yng Nghyfrol 2 y Datganiad 
Amgylcheddol) a'r Adroddiad ar yr Effaith ar Gymunedau. Mae rhestr gynhwysfawr o'r 
dogfennau a gyflwynwyd (gan gynnwys y rheini sydd wedi’u dileu) wedi’i nodi yn Atodiad 1. 

Cyflwynwyd copïau o’r canlynol: 

• Y llythyr esboniadol hwn (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

• Ymateb i'r Cais dan Reoliad 22; 

• Lluniadau diwygiedig y cais cynllunio; 

• Yr Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol; 

• Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 2 (Ffigurau newydd); 

• Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 3 (Atodiadau ychwanegol); 

• Yr Adendwm i'r Adroddiad i Gyfrannu at yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd; a'r   

• Adroddiad Diwygiedig ar yr Effaith ar Gymunedau (yn Gymraeg ac yn Saesneg). 

Mae'r holl ddogfennau sydd wedi’u cyflwyno ar gael ar wefan Horizon: 
https://www.horizonnuclearpower.com/. Mae copïau ychwanegol o ddogfennau'r cais ar gael i 
aelodau o'r cyhoedd (ac i randdeiliaid eraill) ar gais, am bris y gost argraffu. Mae copïau digidol 
o’r cais llawn (ar CD neu USB) ar gael yn ddi-dâl. Dylid cyflwyno pob cais drwy ddefnyddio'r 
manylion cyswllt sydd ar y llythyr hwn, neu drwy anfon e-bost at 
ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. 

Casgliad 

Mae Horizon wedi ystyried yr wybodaeth ychwanegol yr oedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi gofyn 
amdani yn y Llythyr Rheoliad 22, a'r holl sylwadau a wnaed gan ymgyngoreion statudol ac 
anstatudol ar y Cais.  

Mae'r wybodaeth ychwanegol sy'n cael ei darparu yma yn ychwanegol at y Cais a gyflwynwyd 
o'r blaen. Gyda’i gilydd, mae’n ffurfio cais cynllunio manwl a thrylwyr sy'n sefydlu hyd a lled y 
Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle. Os ceir caniatâd cynllunio, ategir yr wybodaeth sydd 
yn y dogfennau gan rwymedigaethau cynllunio ac amodau cynllunio priodol.   

Bydd y cyfuniad hwn o wasanaeth rheoli effeithiol i'r safle a chyflawni cynlluniau “peilot” pwysig, 
a fydd yn gweithredu fel rhagflaenydd i becyn cynhwysfawr o fesurau lliniaru os caniateir y 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, yn sicrhau y cydnabyddir gweithredu’r Cynigion ar gyfer 

mailto:ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com


 
 

 

Paratoi a Chlirio’r Safle fel man cychwyn ar gyfer datblygu Prosiect Wylfa Newydd.  Mae’r 
dogfennau a gyflwynwyd yn adlewyrchu arwyddocâd y dull hwn, a'r casgliad y daethpwyd iddo 
yn sgil y rhain yw y dylid rhoi caniatâd cynllunio.  

Yn gywir 

 

 

Kieran Somers 

Pennaeth Cynllunio 

Pŵer Niwclear Horizon 

 

  



 
 

 

Atodiad 1: Disgrifiad Diwygiedig o'r Datblygiad  
 

"Gwaith paratoi a chlirio safle ar gyfer datblygu gorsaf bŵer Wylfa Newydd, yn cynnwys y 

gweithgareddau canlynol: clirio'r safle (gan gynnwys clirio a rheoli llystyfiant, tynnu ffensys, 

waliau, giatiau, ffiniau caeau, strwythurau presennol (gan gynnwys adeiladau), prysg, coed a 

nodweddion eraill sydd ar y tir); gwaith sefydlu'r safle (gan gynnwys gosod croesfan newydd ar 

draws ffordd fynediad gorsaf bŵer bresennol Magnox, ffurfioli pwyntiau croesi presennol i 

gerbydau ar draws Ffordd Cemlyn, ffurfioli llwybrau i gerbydau, gosod ffens adeiladu o amgylch 

perimedr y safle, sefydlu ardaloedd gosod, compowndiau storio deunyddiau, compowndiau 

adeiladu ac adeiladau lles/swyddfa dros dro cysylltiedig, meysydd parcio, cyswllt llwybr troed 

cysylltiedig rhwng prif gompownd y safle a maes parcio cyn Glwb Cymdeithasol a Chwaraeon 

Wylfa, lle i storio tanwydd, ffensys diogelwch, a nodweddion diogelwch a draenio); gwaith 

gwella'r tir (gan gynnwys sefydlu compownd prosesau adfer a ffensys cysylltiedig, storio 

deunyddiau wedi'u prosesu/wedi'u trin, sefydlu traciau mynediad cysylltiedig, draenio, cloddio a 

thrin priddoedd sy'n debygol o fod yn halogedig, a thrin a thynnu rhywogaethau estron 

goresgynnol); dargyfeirio a/neu gau Ffordd Cemlyn dros dro gyda mynediad at Dŷ Croes (Maes 

Parcio’r Fisherman) yn cael ei reoli; gwaith cysylltiedig arall a chynllun adfer i ddychwelyd y safle 

i gyflwr derbyniol os na fydd datblygiad gorsaf bŵer Wylfa Newydd yn mynd rhagddo”. 

  



 
 

 

Atodiad 2: Atodlen o ddogfennau a gyflwynwyd 

 
 
Rhif Cais: 38C310F/EIA/ECON 
 
Cyflwyniad Tachwedd 2017: 
 

▪ Y llythyr eglurhaol hwn dyddiedig 9fed Tachwedd 2017 (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Ffurflen Cais Cynllunio (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Hysbysiadau i Denantiaid Amaethyddol/Tirfeddianwyr; 

▪ Lluniadau'r cais cynllunio (gweler yr amserlen isod); 

▪ Datganiad Cynllunio; 

▪ Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Datganiad Dylunio a Mynediad (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Crynodeb Annhechnegol y Datganiad Amgylcheddol (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 1; 

▪ Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 2 (Ffigurau); 

▪ Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 3 (Atodiadau); 

▪ Datganiad Sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd; 

▪ Datganiad Trafnidiaeth; 

▪ Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Adroddiad i Gyfrannu at Sgrinio’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd; 

▪ Adroddiad o'r Effaith ar Gymunedau (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Cod Ymarfer Adeiladu; 

▪ Geirfa a Byrfoddau. 

 
Cyflwyniad Mai 2018: 
 

▪ Y llythyr esboniadol hwn (yn Gymraeg ac yn Saesneg) gan gynnwys y disgrifiad diwygiedig o’r 

dayblygiad; 

▪ Ymateb i'r Cais dan Reoliad 22; 

▪ Yr Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol (gweler yr amserlen isod); 

▪ Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 2 (Ffigurau newydd); 

▪ Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 3 (Atodiadau ychwanegol); 

▪ Yr Adendwm i'r Adroddiad i Gyfrannu at yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd; a'r   



 
 

 

▪ Adroddiad Diwygiedig ar yr Effaith ar Gymunedau (yn Gymraeg ac yn Saesneg). 
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Atodiad 3: Ymatebion i faterion iechyd a diogelwch a godwyd ac i sylwadau’r cyhoedd   

1. Ymateb i faterion iechyd a diogelwch  

Mae Partneriaeth Gogledd Ynys Môn (consortiwm o chwe Chyngor Cymuned o ogledd Ynys 
Môn) a Chyngor Cymuned Mechell wedi codi pryderon ynghylch oriau gweithio'r Gweithlu 
Paratoi a Chlirio'r Safle a goblygiadau iechyd a diogelwch yr hyn y maen nhw’n ei ystyried yn 
oriau gweithio hir.  

Diogelwch ydy egwyddor arweiniol sylfaenol Horizon ac mae’n ganolog i bopeth mae’n ei wneud. 
Mae’n rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch a lles y cyhoedd, gweithwyr, yr amgylchedd a rhanddeiliaid, 
gan gynnwys y rheini sy’n gweithredu ar ei ran drwy roi prosiectau ar waith. 

Nodwyd yr oriau y bydd y safle’n weithredol yn y Cais, ac ni chafwyd dim sylwadau anffafriol yng 
nghyswllt y rhain. Pe rhoddir caniatâd, caiff yr oriau hyn eu sefydlu ar ffurf amod cynllunio wedi'i 
geirio’n briodol. Nodir bod yr oriau arfaethedig yn debyg i’r rheini a gaiff eu hamodi ar raddfa 
eang yn y system gynllunio, ac i'r rheini sy'n cael eu defnyddio yn y diwydiant adeiladu.  

Bydd Horizon yn cydweithio â'r contractwyr a ffafrir yn y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle 
(ar ôl iddynt gael eu penodi) i wneud yn siŵr, pan fo hynny’n ymarferol, y cyfyngir gymaint â 
phosibl ar nifer y siwrneiau mewn cerbydau er mwyn lleihau traffig a’r posibilrwydd o flinder.  Mae 
Horizon a’i gontractwyr yn gweithio o fewn systemau rheoli perfformiad cadarn, gan gynnwys 
rhoi ystyriaeth berthnasol i iechyd a diogelwch ei weithwyr. 

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â gofynion Rheoliadau Amser Gweithio 1998 sy’n 
cyfyngu ar yr oriau y mae pobl yn eu gweithio ar gyfartaledd dros gyfnod penodedig. 

2. Sylwadau gan y cyhoedd ar y Cais 

Derbyniodd Horizon 62 llythyr gan aelodau'r cyhoedd yn mynegi sylwadau yn sgil yr 
ymgynghoriad ar y Cais. Nodir ymateb Horizon i'r materion a godwyd yn y sylwadau hyn isod. 

Amseriad y Cais  

Codwyd gwrthwynebiad o ran natur ragdybiol y Cais, o gofio'r ansicrwydd sydd ynghylch y 
prosiect a'r difrod anadferadwy i'r tirwedd a allai ddeillio ohono cyn cael caniatâd ar gyfer yr orsaf 
bŵer arfaethedig.  Ystyrir bod y cais hefyd yn gynamserol gan y gallai cynllun terfynol yr Orsaf 
Bŵer olygu bod angen clirio llai o dir. 

Roedd materion cysylltiedig eraill a godwyd yn cynnwys natur gynamserol y cais mewn sawl 
cyswllt, er enghraifft, na chafwyd cadarnhad hyd yma o sut y byddai'r pŵer a gynhyrchir yn cael 
ei drosglwyddo ar draws Ynys Môn ac a ydi’r cyllid cyfalaf ar gyfer y gwaith adeiladu gan 
fuddsoddwyr yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yn ei le, yn ogystal â beth oedd canlyniad 
y trafodaethau ynghylch lefel y pris taro bargen. Codwyd pryder hefyd ynghylch cyflenwi 
gorsafoedd pŵer eraill yn y DU.  



 
 

 

Ymateb Horizon i'r materion hyn yw bod y Cais wedi cael ei baratoi a’i gyflwyno yn unol â pholisi 
cyfredol y DU, Cymru ac ar lefel polisi leol yng nghyswllt ceisiadau o'r fath.  Lluniwyd y Cais i 
sicrhau bod modd cyflawni gwaith paratoi priodol ar y safle er mwyn lleihau amserlen adeiladu 
gyffredinol y Prosiect. Mae'r cynigion sydd wedi'u nodi ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
gymesur â’r canlyniadau a fwriedir o ran sicrhau bod digon o waith yn cael ei wneud i gyflawni'r 
nod hon, ond hefyd bod modd rhoi cynllun adfer cymesur ar waith os na fydd y Prosiect yn mynd 
rhagddo.   

Dewisiadau eraill o ran technoleg 

Codwyd nifer o bryderon ynghylch yr egwyddor o ynni niwclear a'r dechnoleg arfaethedig. Mae 
cefnogaeth sylweddol i ynni adnewyddadwy megis ynni gwynt, ynni'r tonnau neu ynni'r llanw.   

Sefydlwyd yr egwyddor o ynni niwclear (a'r angen taer amdano) ym mholisïau Llywodraeth y 
DU. Y nod wrth gyflwyno'r Cais oedd hwyluso dechrau cam cyntaf y Prosiect yn Wylfa Newydd.  
Nid yw’r materion a godwyd yn uniongyrchol berthnasol i’r cais cynllunio dan sylw.  

Y Gymraeg a'i Diwylliant 

Ystyrir y byddai'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael effaith andwyol ar nodweddion 
ieithyddol, diwylliannol a chymdeithasol Ynys Môn. Mae pryder ynghylch faint o weithwyr a 
fyddai'n gorfod symud i'r ardal i wneud y gwaith ac effaith hyn ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant. 

Mae Horizon wedi cynnal ymrwymiad hirdymor i'r iaith Gymraeg, o fewn y Cwmni ac yn ei 
ymwneud â rhanddeiliaid, cymunedau a chontractwyr. O safbwynt y Cais, mae'r contractwyr a 
ffafrir wedi'u lleoli yng ngogledd Cymru, maent yn gweithredu eu polisi iaith Gymraeg eu hunain 
ac maent wedi ymrwymo i gydweithio â Horizon i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn treiddio drwy 
ei holl ymwneud ar y safle wrth Baratoi a’i Chlirio.  

Mae gwaith diweddar gan y contractwr a ffafrir wedi dangos bod tua thri chwarter y gweithlu yn 
byw yn nalgylch y cod post “LL” a bod 70% ohonynt yn siarad Cymraeg. Rhagwelir cyfran debyg 
yng nghyswllt y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle. 

Mae Horizon hefyd wedi ymrwymo i sicrhau, drwy'r Cytundeb a106, y rhoddir Cynllun Iaith 
Gymraeg ar waith a fydd yn cynnwys sefydlu protocolau monitro i fesur pa mor effeithiol yw’r 
rhwymedigaethau cynllunio arfaethedig. 

Graddfa ac Effaith 

Codwyd gwrthwynebiad i'r cais cynllunio oherwydd maint y safle, ei effaith ar safleoedd sy'n 
sensitif yn ecolegol, ac ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus.   

Mae Horizon wedi gwneud llawer o waith i sicrhau bod y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r 
Safle wedi cael eu llunio’n ofalus i sicrhau cyn lleied â phosibl o gamau gweithredu ar y cam 



 
 

 

hwn yn y Prosiect.  Mae maint y safle’n dibynnu ar faint yr Orsaf Bŵer arfaethedig a’i helfennau 
ategol.  

Ceisiwyd sicrhau hefyd nad yw nodweddion ecolegol pwysicaf y safle, er enghraifft Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre'r Gof, a’r coetir hynafol ar y safle, yn cael eu peryglu fel 
rhan o'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle.  At ddibenion y Cais, defnyddiwyd dull tebyg 
yng nghyswllt Gerddi Cestyll. Mae clirio'r safle a tharfu ar rywogaethau gwarchodedig yn elfen 
anochel o'r datblygiad arfaethedig, a bydd y camau lliniaru sy'n cael eu cynnig ar gyfer y tir i'r 
gorllewin o'r safle, ac yn Nhrwyn Penrhyn, yn sicrhau y gellir paratoi camau lliniaru priodol a’u 
rhoi ar waith cyn y Prosiect Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, sy’n fwy ymwthiol, os bydd yn cael 
ei roi ar waith.    

O ran Hawliau Tramwy Cyhoeddus, nid yw’r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
cynnwys cau na dargyfeirio hawliau tramwy, ac eithrio am gyfnodau byr pan fydd adeiladau’n 
cael eu dymchwel.    

Tirwedd 

Mae pryder y byddai'r dirwedd hanesyddol sy’n cynnal bioamrywiaeth, gan gynnwys 
rhywogaethau gwarchodedig, yn cael ei cholli ac na fyddai gwaith adfer o unrhyw fath yn gallu 
cymryd ei lle oherwydd ei natur arwynebol. O gofio maint a natur y gwaith arfaethedig, mae adfer 
y safle yn gryn her i'r cynllun adfer arfaethedig.  

Mae Horizon wedi ymrwymo i sicrhau y bydd y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael 
cyn lleied o effaith â phosibl ar y dirwedd ac ar y tirlun hanesyddol. Mae'r cynllun ar gyfer y 
datblygiad, y drefn reoli arfaethedig a chadw Gerddi Cestyll a'r coetir hynafol ar y safle ar y cam 
hwn yn gamau a fwriadwyd i leddfu'r effaith ar y safle.  Mae dull o’r fath yn sicrhau, os na fydd y 
Prosiect Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn mynd rhagddo, bod nodweddion allweddol y tirlun 
hanesyddol yn cael eu cadw ac yn rhan annatod o'r cynllun adfer arfaethedig.  Bydd y Cytundeb 
a106 yn sicrhau hyn.  

Ecoleg 

Codwyd pryderon ecolegol penodol ynghylch a oedd yr arolygon o ffyngoedd a gyflwynwyd 
gyda’r Cais yn ddigonol ac effaith y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle ar boblogaeth leol 
y frân goesgoch. Pwysleisir bod yn rhaid sicrhau bod sensitifrwydd y safleoedd ecolegol y bydd 
y datblygiad yn effeithio arnynt yn cael eu diogelu'n llawn yn ystod cam adeiladu a cham 
gweithredol y datblygiad. 

Roedd Horizon wedi comisiynu arolwg pellach o ffyngoedd yn hydref 2017.  Cafodd y data hyn 
eu hasesu ochr yn ochr â data arolygon blaenorol a gynhaliwyd yn 2012, 2013 a 2016. Mae'r 
rhain i'w gweld yn Atodiad 14-26 yn yr Adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol.   Mae'r adroddiad 
diweddaraf ar yr arolygon hyn yn nodi tair ardal sy’n cael eu hystyried o bwys cenedlaethol 
(Ardaloedd 1-3), a thair ardal sy'n cael eu hystyried o bwys rhanbarthol (Ardaloedd 4-6) o 



 
 

 

safbwynt eu gwerth cadwraeth yng nghyswllt y cap cwyr (Hygrocybe spp.).  Penderfynwyd y 
dylid cynnwys y ffwng fel derbynnydd yn y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle. 

O’r chwe ardal hyn sy'n bwysig o ran ffyngoedd, Ardal 5 yw’r unig un y byddai'r Cynigion ar gyfer 
Paratoi a Chlirio'r Safle yn effeithio arni, gan mai dyma'r unig ardal sy’n gorgyffwrdd â'r ardal a 
nodwyd ar gyfer y gwaith o adfer tir wedi'i halogi arfaethedig.  Felly, mae’n bosibl y byddai cynefin 
yn cael ei cholli.   Serch hynny, dylid ystyried bod gwerth uchel i'r boblogaeth ffwng yma, ar sail 
yr ardaloedd o bwys cenedlaethol a rhanbarthol sydd yn ardal yr astudiaeth fel cyfangorff.  
Byddai colli Ardal 5 (2.5ha) yn cynrychioli 10.7% o'r ardaloedd o bwys cenedlaethol a rhanbarthol 
yn ardal yr astudiaeth.  Rhagwelir mai newid bach y byddai hyn.  Rhagwelir felly mai effaith 
andwyol fach fyddai hon, heb fod yn arwyddocaol, ac felly ni fyddai angen lliniariad. 

Daeth y Datganiad Amgylcheddol ar Baratoi a Chlirio'r Safle a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 
2017 i'r casgliad mai bach iawn fyddai'r effaith ar y frân goesgoch, yn seiliedig ar y casgliadau 
canlynol:    

• mae’r safle nythu a'r cynefin fwydo craidd yn Nhrwyn Penrhyn y tu allan i Safle’r Cais ar 

gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle;    

• ni fyddai cynefinoedd bwydo'r frân goesgoch yn Safle’r Cais ar gyfer Paratoi a Chlirio'r 

Safle yn cael eu colli; ac  

• aseswyd gweithgareddau'r Cais ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle fel rhai na fyddai’n tarfu 

dim mwy ar y frân goesgoch nag unrhyw weithgareddau amaethyddol nodweddiadol.  

Daethpwyd i'r casgliad yn y Datganiad Amgylcheddol ac yn yr Adendwm i'r Datganiad 
Amgylcheddol na fydd y camau o ran dylunio, lliniaru a rheolaeth weithredol sy’n gysylltiedig â’r 
Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio’r Safle yn peryglu safleoedd ecolegol sensitif o fewn ardal y 
cais.  Ar ben hyn, mae cynnal a chadw cynefin addas ar gyfer y frân goesgoch wedi'i gynnwys 
yn amcanion y cynllun rheoli arfaethedig ar gyfer Arfordir Mynydd y Wylfa - Trwyn Penrhyn.  

Hydroleg 

Mae pryder y gallai'r gwaith arfaethedig gael effaith andwyol ar ddraenio dŵr wyneb a dŵr daear 
yn yr ardal o gwmpas.  

Mae'r Cais yn cynnwys asesiadau sy’n dod i’r casgliad na fydd y gwaith yn cael effaith andwyol 
ar ddraenio dŵr wyneb a dŵr daear yn ardal y Cais nac yn yr ardal o gwmpas. Bydd rheolaeth 
effeithiol ar nodweddion fel Prif Gompownd y Safle a’r Compownd Adfer yn sicrhau na fydd dim 
effeithiau andwyol yn deillio o'r agweddau hyn ar y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle. 



 
 

 

Mae maint a natur anymwthiol gweddill y gwaith arfaethedig yn golygu na fyddant yn cael dim 
effeithiau andwyol ar yr amgylchedd dŵr.    

Iechyd a Lles  

Ystyrir y byddai'r gwaith arfaethedig yn tarfu ar iechyd a lles pobl a bywyd gwyllt yr ardal 
oherwydd y sŵn, y llwch ac ymyriadau eraill a fyddai’n deillio ohono. Mae pryder y byddai'r 
prosiect ehangach yn achosi etifeddiaeth o wastraff ymbelydrol i genedlaethau'r dyfodol, gan 
beri risgiau i'r amgylchedd ac i iechyd. Yn benodol, teimlir y byddai'r cynigon yn cael effaith 
andwyol ar y rheini sydd eisoes â phroblemau symud ac iechyd gwael oherwydd y cynnydd 
mewn traffig a sŵn.  Mae pryderon hefyd ynghylch y goblygiadau i iechyd a diogelwch yn sgil 
technoleg pŵer niwclear a’i effeithiau ar drigolion Ynys Môn.  

Mae Horizon wedi ystyried agweddau iechyd a diogelwch y Cais hwn yn unol â pholisïau 
presennol a pholisïau newydd Cymru ac ar lefel leol, a gan gyfeirio at arferion gorau y diwydiant 
adeiladu.  Daethpwyd i'r casgliad, mewn perthynas â'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle 
a'r gofyniad i sefydlu mesurau monitro a rheoli clir y gellir eu gorfodi, na fydd dim effeithiau 
andwyol ar bobl nac ar fywyd gwyllt oherwydd sŵn neu lwch. Nid mewn perthynas â materion 
sy'n gysylltiedig â thechnoleg niwclear a sut y defnyddir y safle yn y tymor hir y gwneir y cais 
hwn. 

Sefydlwyd yn y Datganiad Trafnidiaeth na fydd nifer y cerbydau sy'n gysylltiedig â'r Cynigion ar 
gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle yn ddigon i gael effaith andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd presennol.  

Y Broses Gynllunio 

Mae nifer o wrthwynebwyr wedi gofyn am drosglwyddo'r penderfyniad ynghylch y Cais i 
Arolygydd Cynllunio Annibynnol ac y dylid cynnal ymchwiliad cynllunio.  Mae ceisiadau hefyd 
bod Llywodraeth Cymru yn tynnu'r penderfyniad o ddwylo'r awdurdod cynllunio lleol.  

Mae Horizon o'r farn y dylid gwneud y penderfyniad yn lleol. Mae'r Cais yn cyd-fynd â'r 
egwyddorion ym mholisïau'r DU, Cymru ac mewn polisïau lleol.  Nid yw’n codi materion sydd o 
bwys y tu hwnt i'r ardal leol. Yn y cyswllt hwn, mae cymunedau lleol gogledd Ynys Môn wedi 
gofyn am sicrwydd y gellir cyflawni'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle mewn modd 
priodol ac y gall Cyngor Sir Ynys Môn a rhanddeiliaid perthnasol eraill eu rheoli’n effeithiol. Mae'r 
ffaith y gall Cyngor Sir Ynys Môn, mewn cysylltiad â Horizon a'r contractwr penodedig, osod a 
gorfodi amodau cynllunio priodol yn elfen bwysig o'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle.   

Yn ogystal, bydd y gwasanaethau “peilot” y bwriedir eu nodi yn y rhwymedigaeth gynllunio a 
fydd yn cael ei chyflwyno gyda’r cais yn sicrhau y bydd modd dechrau rhoi mentrau lleol ar waith, 
a fydd yn dod â buddion yn y tymor byr a'r tymor hir.  Mae Horizon yn credu bod cael rheolaeth 
yn lleol dros delerau'r cytundeb hwn yn hollbwysig o ran gwasanaethu cymunedau Ynys Môn, 
a'r rheini yng ngogledd yr ynys yn enwedig.  

 



 
 

 

Atodiad 4 - Rhwymedigaethau Cynllunio 

1. Rhwymedigaethau Cynllunio Drafft  

Mae Horizon yn parhau i drafod cynnwys cytundeb rhwymedigaeth cynllunio o dan a106 gyda 
Chyngor Sir Ynys Môn os caniateir y cais cynllunio. Mae hwn yn debygol o gynnwys 
rhwymedigaethau cynllunio a rhwymedigaethau sydd ddim yn ymwneud â chynllunio.  Ni fydd 
yr olaf yn cael eu hystyried yn ystod y penderfyniad ar y cais.   

Mae telerau’r cytundeb hwn eto i'w llunio’n derfynol, ond rhagwelir y byddant yn cynnwys y 
materion canlynol (ond ni fyddant, o anghenraid, wedi’u cyfyngu i'r rhain) : 

i. Cyfraniad Cyfleusterau Lleol - sef cyfraniad ariannol i hwyluso datblygu a darparu 
cyfleusterau cyfarfod yn y gymuned leol. 
 

ii. Cyfraniad Datblygu Twristiaeth - cyfraniad ariannol i ddatblygu rhaglen ar gyfer 
marchnata digwyddiadau sy’n hyrwyddo marchnata Ynys Môn fel cyrchfan gwyliau a 
thwristiaeth, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiadau sy’n agos at y safle. 
 

iii. Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant - cyflenwi deunyddiau Iaith Gymraeg i’r gweithlu a sefydlu 
Cynllun Iaith Gymraeg.  
 

iv. Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogaeth ar gyfer Paratoi a Chlirio’r Safle - ymrwymiad i barhau 
i ymwneud â Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogaeth Wylfa Newydd gydol y datblygiad ac i 
ddarparu cynlluniau adnoddau ar gyfer y datblygiad. 
 

v. Gweithgor Gwasanaeth Cadwyn Gyflenwi ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle - sefydlu 
Gweithgor i amlhau cyfleoedd a gwasanaethau cysylltiedig i'r eithaf yng Ngogledd Cymru 
yn ystod y Datblygiad, er mwyn darparu pwynt cydlynu a gwybodaeth canolog; 
ymrwymiad i atgyfnerthu a gwella cadernid y Gadwyn Gyflenwi a rhannu gwybodaeth am 
arferion gorau a gwersi a ddysgwyd. 
 

vi. Cyfraniad Tai Gwag - cyfraniad ariannol tuag at gynllun Cyngor Sir Ynys Môn i 
ailddatblygu/gwerthu eiddo gwag sydd angen eu hadnewyddu. 
 

vii. Cronfa Cydnerthedd Cymunedol - cyfraniad ariannol tuag at fesurau lliniaru rhagofalus 
ac angenrheidiol i fynd i’r afael ag effeithiau andwyol nad oes modd eu rhagweld a/neu i 
gynyddu neu sicrhau manteision posibl y datblygiad, gan gynnwys yn y meysydd 
canlynol: Yr iaith Gymraeg, diogelwch priffyrdd/rheoli traffig (gwaith uwchraddio’r ffordd 
posibl, arafu traffig, arwyddion ac ati), grwpiau cymunedol , gwasanaethau brys a 
thwristiaeth; 
 

viii. Adfer y Dirwedd - darparu sicrwydd o ran gwaith adfer ar gyfer y swyddfa os na fydd 
Prosiect DCO Wylfa Newydd yn mynd rhagddo. 
 



 
 

 

ix. Cynllun Rheoli Trwyn Penrhyn - darparu a gweithredu cynllun rheoli ar gyfer Trwyn 
Penrhyn a fydd yn cwmpasu'r canlynol:  sicrhau gymaint â phosibl o gyfleoedd bwydo ar 
gyfer brain coesgoch sy'n bridio;  rhoi cymorth i boblogaethau presennol y wiber a'r 
fadfall; cadw a gwella amrywiaeth o ran ffyngoedd a botaneg; a'r angen i atal chwyn 
niweidiol a rhywogaethau estron goresgynnol rhag ymledu, gydol y Datblygiad.  

x. Cynllun Arolwg Sŵn Paratoi a Chlirio'r Safle - ehangu cynllun arolwg sŵn fel bod modd 
cynnal asesiadau cynnar a chynigion gwaith ar gyfer rhai darnau o eiddo penodol sydd 
wedi’u lleoli mewn ardaloedd y gallai gwaith a wneir o dan y DCO effeithio arnynt. 
 

xi. Cyfraniad Hawliau Tramwy Cyhoeddus - cyfraniad ariannol tuag at ddarparu a chynnal 
mesurau i wella'r profiad o hawliau tramwy cyhoeddus a thraethau lleol yng nghyffiniau’r 
Datblygiad. 

Bydd telerau’r rhwymedigaeth cynllunio yn parhau i gael ei datblygu cyn cael penderfyniad ar y 
Cais.  

 

 




