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1 Adroddiad am yr Effaith ar Gymunedau - 
Paratoi a Chlirio’r Safle 

1.1 Cyflwyniad 

1.1.1 Nod yr adroddiad hwn yw crynhoi effeithiau’r gwaith o Baratoi a Chlirio’r Safle 
sy’n cael ei gynnig gan Horizon Nuclear Power Wylfa Limited (Horizon) fel 
rhan o Brosiect Wylfa Newydd.  Yn benodol, mae’n canolbwyntio ar y ffordd y 
byddai'r gwaith hwn yn effeithio ar bentrefi Tregele a Chemaes sy’n agos iawn 
at y gwaith a fydd yn cael ei wneud.  Nid bwriad yr adroddiad hwn ydy dyblygu’r 
asesiadau sydd mewn dogfennau asesu eraill. Yn hytrach, y bwriad yw rhoi 
crynodeb i gymunedau cyfagos o sut y byddai’r gwaith yn effeithio ar eu hardal 
leol nhw. 

1.1.2 Er mwyn adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd (yr Orsaf Bŵer) wrth ymyl 
gorsaf bŵer bresennol Magnox, mae angen gwneud gwaith i Baratoi a Chlirio'r 
Safle cyn y gall y gwaith adeiladu gychwyn. Gallai’r cynigion ar gyfer Paratoi 
a Chlirio'r Safle gydnabod a sicrhau’r cyfleoedd economaidd cyntaf a allai 
ddod i Ynys Môn yn sgil y Prosiect.   

1.1.3 Mae Horizon wedi cyflwyno cais (38C310F/EIA/ECON) i Gyngor Sir Ynys Môn 
am ganiatâd cynllunio ar gyfer Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle (sy’n cael eu 
crynhoi yn adran 1.2 isod).  Mae’r cais yn cynnwys nifer o asesiadau sy’n 
cynnwys Datganiad Amgylcheddol ac Adendwm mewn perthynas â'r Asesiad 
o'r Effaith Amgylcheddol a gafodd ei wneud, yn ogystal ag Asesiad o'r Effaith 
ar yr Iaith Gymraeg, Datganiad Sgrinio mewn perthynas ag Asesiad Cyflym 
o'r Effaith ar Iechyd a dogfennau eraill.  

1.1.4 Mae’r asesiadau hyn yn dangos, ar ôl i gamau lliniaru gael eu cymryd, mai 
bach fydd nifer yr effeithiau niweidiol tebygol ar gymunedau yn sgil y gwaith o 
baratoi a chlirio'r safle, sef: 

• colli coed, llwyni, adeiladau a waliau a gwrychoedd o gwmpas caeau, 
a fyddai’n effeithio ar y dirwedd, yn ogystal â cholli natur wledig y 
dirwedd oherwydd y ffensys, y compowndiau adeiladu a symud 
priddoedd sydd wedi'u halogi;  

• byddai’r newid yn y dirwedd a phresenoldeb offer, peiriannau a 
ffensys yn effeithio ar olygfeydd rhai trigolion sy’n byw ger y safle yn 
Nhregele a Chemaes;  

• yr effaith bosibl ar ddiwylliant hanesyddol Cymru o ganlyniad i golli 
rhai nodweddion tirwedd ac adeiladau lleol 

1.1.5 Ar anterth y gwaith, byddai oddeutu 80 o weithwyr yn cael eu cyflogi. Disgwylir 
y byddai’r rhan fwyaf o'r rhain eisoes yn byw yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu).  Mae'r ardal hon yn cynnwys Ynys Môn a rhannau o ogledd 
Cymru sy’n cael ei hystyried yn ardal y mae’r pellter i bobl deithio bob dydd i'r 
gwaith yn rhesymol (90 munud).  Disgwylir y bydd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle yn 'diogelu’ swyddi presennol ac felly'r bwriad yw mai'r gweithlu 
presennol fydd yn llenwi'r swyddi hyn. Nid yw’r effaith ar gyflogaeth ar draws 
yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd yn sylweddol. Byddai’r Cynigion ar gyfer 
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Paratoi a Chlirio'r Safle yn creu gwariant lleol yn yr economi a fyddai’n fuddiol 
i fusnesau lleol . 

1.2 Y datblygiad arfaethedig 

1.2.1 Mae Ffigur 1-1 isod yn dangos Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle a pha 
weithgareddau sy’n cael eu cynnig ar bob rhan o’r safle.  

1.2.2 Mae'r safle arfaethedig yn cynnwys ardal fawr i'r gorllewin o Gemaes a 
Thregele a gyferbyn a'r Orsaf Bŵer Bresennol.  Disgwylir y bydd y gwaith o 
Baratoi a Chlirio’r Safle yn digwydd mewn sawl cam: 

Table 1-1 Camau’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 

Cam Gweithgareddau/Gweithrediadau 

A Sefydlu Prif Gompownd y Safle 

B Codi ffens o amgylch ffiniau’r safle 

C Symud rhywogaethau i leoliadau eraill a chlirio'r safle 

E Sefydlu Compowndiau Deunyddiau a Lloeren 

F Sefydlu croesfannau ffordd 

G Gwaith adfer 

1.2.3 Byddai compownd newydd ar gyfer y safle yn cael ei greu drwy ehangu ac 
uwchraddio’r compownd presennol ar y safle. Byddai hwn yn cynnwys 
cyfleusterau sy’n bwysig ar gyfer y gwaith o baratoi a chlirio'r safle, fel storio 
peiriannau, swyddfeydd a thoiledau.  Hefyd, bydd compowndiau llai yn cael 
eu creu i storio deunyddiau ac offer.  

1.2.4 Byddai ffens dros dro o gwmpas y safle yn cael ei chodi o gwmpas ffin y 
safle.  Ni fydd y ffens yn cau ffyrdd na Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Byddai’r 
rhain yn aros ar agor, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru.  Byddai'r gwaith 
o glirio'r safle’n cynnwys torri coed a gwrychoedd (gan gynnwys rhai sy’n 
ffiniau ffyrdd a chaeau).  Bydd y gwaith hwn yn cael ei reoli’n ofalus er mwyn 
peidio ag amharu fwy nag oes raid ar gynefinoedd sensitif.  Byddai tri deg a 
phump o strwythurau’n cael eu dymchwel, gan gynnwys rhai tai gwag, a hen 
Glwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa (a gaewyd ym mis Mai 2017).  
Byddai croesfan ffordd newydd yn cael ei chreu ar ffordd fynediad yr Orsaf 
Bŵer bresennol.  Byddai arwyddion Cymraeg a Saesneg yn cael eu codi yn 
unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon ac i sicrhau diogelwch teithwyr arni. 

1.2.5 Byddai’r gweithlu yn gweithio mewn patrwm shifftiau unigol er mwyn cyd-
fynd â’r oriau gwaith arfaethedig: 

• rhwng 07:00 a 19:00 yn ystod yr wythnos; a 

• rhwng 08:00 a 13:00 ar ddydd Sadwrn. 

Ni fyddai neb yn gweithio y tu hwnt i’r oriau hyn nac ar wyliau cyhoeddus, oni 
fyddant wedi cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gyngor Sir Ynys 
Môn. 

1.2.6 Os na fydd gweddill Prosiect Wylfa Newydd yn bwrw ymlaen neu os na chaiff 
Orchymyn Cydsyniad Datblygu, byddid yn cytuno ar raglen adfer fesul cam ar 
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gyfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle gyda Chyngor Sir Ynys Môn a 
byddai’n cael ei gweithredu’n unol â hynny. Byddai hyn yn cynnwys cael 
gwared ar unrhyw strwythurau dros dro, ffensys a chompowndiau ac adfer 
ffiniau’r caeau, plannu planhigion tirweddu a gwaith arall a fyddai’n cael ei 
ddylunio i adfer y safle i gyflwr sy’n debyg i’w gyflwr blaenorol.  Byddai’r cynllun 
i adfer y dirwedd yn ceisio gwella ansawdd y dirwedd a bioamrywiaeth yr ardal 
dros y tymor hir ac yn caniatáu defnydd amaethyddol cynhyrchiol. Caiff rhagor 
o wybodaeth am yr egwyddorion adfer eu crynhoi yn y Datganiad 
Amgylcheddol a’r Adendwm gyda chynllun adfer manwl y cytunir arno gyda 
Chyngor Sir Ynys Môn ac wedi’i sicrhau gan amod cynllunio priodol.  

1.2.7 I gael rhagor o wybodaeth am y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle, 
cyfeiriwch at y Datganiad Cynllunio a'r Datganiad Amgylcheddol a’r Adendwm 
sy’n gysylltiedig â’r cais hwn.  Mae’r Datganiad Amgylcheddol hefyd yn 
cynnwys Crynodeb Annhechnegol sy’n rhoi trosolwg defnyddiol o'r datblygiad 
arfaethedig amgylchedd a’i effeithiau sydd wedi’u hasesu. 

1.2.8 Y ddwy gymuned y mae'r cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle yn effeithio 
fwyaf arnyn nhw ydy pentrefi cyfagos Tregele a Chemaes. Mae effeithiau 
posibl y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle ar y ddau bentref hyn yn 
cael eu hystyried yn fanylach yn yr adrannau canlynol. 
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Ffigur 1-1  Y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle
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1.3 Effeithiau ar gymunedau: Tregele 

1.3.1 Pentref i'r de ddwyrain o’r Orsaf Bŵer Bresennol ydy Tregele i'r dwyrain o’r 
A5025.  A chymuned Tregele wrth ochr Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, 
mae’n cael ei gydnabod y bydd yr effeithiau ar y gymuned hon yn bryder mawr 
i bobl leol. 

1.3.2 Fel y nodir yn adran 1.1, mae effeithiau’r gwaith o Baratoi a Chlirio'r Safle ar y 
gymuned wedi cael eu hasesu drwy’r broses Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol 
a hefyd drwy asesiadau eraill fel yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg.  Er 
bod y rhain wedi canfod y bydd y cynigion yn cael rhywfaint o effaith, maent 
hefyd wedi nodi na fydd yr effeithiau’n sylweddol mewn perthynas ag:  

• elfennau economaidd-gymdeithasol (swyddi, busnesau, yr economi 
leol, twristiaeth, cyfleusterau cymunedol a defnydd tir); 

• iechyd; 

• mynediad cyhoeddus a hamdden; 

• dŵr wyneb; 

• ansawdd aer; a 

• treftadaeth ddiwylliannol. 

1.3.3 Bydd effeithiau sŵn sylweddol 1 mewn eiddo yn Nhregele yn cael eu hatal 
drwy nifer o fesurau lliniaru gan gynnwys cyfyngu ar allyriadau sŵn sy’n dod 
o waith sy’n creu'r effeithiau i lai nag 8 wythnos mewn unrhyw gyfnod 12 mis.  
Bydd defnyddio rholeri dirgrynol yn cael ei reoli ac ni fyddant yn cael eu 
defnyddio o fewn 62m i adeiladau preswyl y mae rhywun yn byw ynddynt, oni 
bai fod asesiad o’r risg dirgrynu yn cadarnhau pellteroedd gweithio diogel 
gwahanol. 

1.3.4 Bydd trigolion Tregele yn dioddef rhai effeithiau gweledol a rhai effeithiau ar y 
dirwedd yn sgil y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai’r effeithiau 
ar gyfer pobl sy’n byw yn Nhregele yn cynnwys golygfeydd o’r safle, 
peiriannau, compowndiau a phentyrrau o gerrig yn y compowndiau storio 
lloeren a ddangosir yn ffigur 1-1 a fydd i’w gweld yn ystod y gwaith o Baratoi 
a Chlirio'r Safle, yn ogystal â golygfeydd o ffensys, mwy a mwy o waith tynnu 
ffiniau caeau a chlirio llystyfiant, a chroesfannau ffordd newydd.  Byddai’r 
camau lliniaru’n cynnwys cadw ac, os yw’n bosibl, gwella rhai ffiniau waliau 
cerrig sych a gwrychoedd, gwaith plannu newydd ar domennydd storio pridd 
sydd wedi’i adfer (a fydd wrth ymyl y Compownd Prosesu Adferol ar ffigur 
1.1.a fydd hyd at 3m o uchder yn ogystal â storio pridd wedi’i drin) ac amseru’r 
gwaith o dorri coed er mwyn lleihau’r effeithiau. O ran yr effeithiau ar dirwedd 
ni asesir y byddai unrhyw effeithiau sylweddol eraill ar y dirwedd hanesyddol 
yn ystod y gwaith Clirio a Pharatoi’r Safle. 

1.3.5 O ran mynediad i’r cyhoedd a hamdden, mae nifer o hawliau tramwy 
cyhoeddus, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru a’r Trywydd Copr, o fewn 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Ond byddai’r rhain yn aros ar agor yn 

                                                   

1 Mae effaith sŵn sylweddol o beiriannau a chyfarpar ar gyfer eiddo preswyl wedi’i diffinio yn y 
Datganiad Amgylcheddol fel maint newid bach, neu lefel sŵn cefndir o 55dB LAeq,1awr neu fwy. 
Darllenwch y Datganiad Amgylcheddol, pennod 10, adran 10.4 i gael rhagor o wybodaeth.  
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ystod y gwaith o Baratoi a Chlirio’r Tir, er y gallai fod angen gosod cyfyngiadau 
dros dro ar fynediad gan gynnwys cau Ffordd Cemlyn am gyfnodau byr (yn 
ystod y cyfnod hwnnw bydd mynediad i Cemlyn ar hyd Ffordd Nanner). Bydd 
mesurau lliniaru ymarfer da, gan gynnwys presenoldeb stiwardiaid a darparu 
arwyddion yn ystod y gwaith adeiladu yn sicrhau na fydd unrhyw effeithiau 
sylweddol. 

1.3.6 O ran yr iaith Gymraeg, nid ydym yn disgwyl y bydd effeithiau sylweddol wrth 
i weithwyr gyrraedd yr ardal leol ar gyfer y gwaith o Baratoi a Chlirio’r Safle.  
Fel sydd wedi’i nodi uchod, yr unig effeithiau niweidiol sylweddol sydd wedi 
cael eu pennu yw’r rheini sy’n ymwneud â cholli rhai adeiladau. Ond, mae’r 
effeithiau cyffredinol ar yr iaith wedi’u hasesu fel effeithiau buddiol neu niwtral.  
Mae hyn yn rhannol oherwydd natur y gweithlu. Y disgwyl yw y bydd y 
gweithlu’n bennaf yn cynnwys gweithwyr sydd eisoes yn byw ar Ynys Môn neu 
yng Ngogledd Cymru. Dylid nodi bod y contractwr sy’n cael ei ffafrio gan 
Horizon wedi cyflogi gweithlu ar gyfer y Gwaith Cynnar parhaus sydd â 70% 
yn siarad Cymraeg. 

1.3.7 Mae’r mesurau lliniaru a gwella sy’n cael eu cynnig ar gyfer y Gymraeg yn 
cynnwys ymgysylltu â hyrwyddo'r defnydd priodol o'r gadwyn gyflenwi leol i 
gefnogi busnesa a chyfleoedd lleol am waith, gan fynnu bod isgontractwyr yn 
datblygu Cynllun Iaith Gymraeg (lle nad oes un wedi’i sefydlu ar hyn o bryd) 
sy’n gydnaws â Pholisi iaith Horizon, yn ogystal ag annog isgontractwyr i 
gynnig prentisiaethau i bobl ifanc lleol ac i gefnogi'r gadwyn gyflenwi leol.   

1.3.8 O ran effeithiau cyfun (sy’n digwydd pan fydd yr un datblygiad yn effeithio 
mewn mwy nag un ffordd ar un derbynnydd), efallai y bydd rhai effeithiau cyfun 
sylweddol o ganlyniad i gyfuno’r effeithiau gweledol ar adeiladau ar ochr 
ogledd orllewinol Tregele ynghyd ag effeithiau allyriadau llwch a sŵn bach nad 
ydynt ar eu pen eu hunain yn sylweddol. Gallai’r rhain gael effaith gyfun ar 
amwynder ar gyfer adeiladau ar ochr ogledd orllewinol Tregele. 

1.3.9 Byddai rhai adeiladau yn Nhregele yn wynebu effeithiau cronnus (effeithiau 
oherwydd sawl datblygiad yn digwydd ar yr un pryd ac sydd ag effeithiau ar yr 
un ardal) oherwydd bydd effeithiau’r cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle, 
Prosiect Wylfa Newydd a phrosiectau eraill yn yr ardal yn gorgyffwrdd.  Mae’r 
rhain yn ymwneud yn bennaf ag effeithiau gweledol yn gorgyffwrdd dros 
amser o Gynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, cynigion  Prosiect Wylfa Newydd a 
phrosiectau eraill sydd wedi'u cynnwys ar y rhestr fer a fyddai’n arwain at 
effeithiau cronnus sylweddol ar dderbynyddion lleol a’r dirwedd leol.   

1.3.10 I gael asesiad llawn o’r effeithiau cronnus, darllenwch y Datganiad 
Amgylcheddol a'r Adendwm (pennod 19).  
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1.4 Effeithiau ar gymunedau: Cemaes 

1.4.1 Mae Cemaes yn union ger ffin gogledd ddwyreiniol Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio’r Safle. Mae’n cynnwys nifer o gyfleusterau cymunedol, gan gynnwys 
ysgolion, mannau addoli a busnesau. Mae hefyd yn cynnwys rhai busnesau 
sy’n gysylltiedig â thwristiaeth a llety.  

1.4.2 Fel y nodwyd mewn adrannau blaenorol, mae effeithiau gwaith paratoi a 
chlirio’r safle sy’n gysylltiedig â’r gymuned yn cael eu hasesu mewn 
dogfennau cais gan gynnwys y Datganiad Amgylcheddol a’r Asesiad o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg. Mae’r asesiadau hyn wedi dod i’r casgliad na 
fyddai gwaith paratoi a chlirio'r safle yn effeithio’n sylweddol  ar swyddi, 
busnesau, yr economi leol, twristiaeth, cyfleusterau cymunedol, iechyd, 
defnydd tir, mynediad cyhoeddus a hamdden, ansawdd aer na threftadaeth 
ddiwylliannol.  Mae’r Datganiad Amgylcheddol a’r Adendwm hefyd yn canfod 
na fyddai unrhyw effeithiau amgylcheddol sylweddol ar Ysgol Gynradd 
Cemaes o ganlyniad uniongyrchol i’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle. 

1.4.3 Nid yw adeiladau cymunedol a busnesau yng Nghemaes na mathau eraill o 
lety wedi cael eu hasesu fel adeiladau sy’n debygol o wynebu effeithiau sŵn 
sylweddol yn sgil y gwaith o baratoi a chlirio'r safle.  Mae’r mesurau lliniaru i 
atal effeithiau sŵn sylweddol2 yn cynnwys cyfyngu ar allyriadau sŵn o’r gwaith 
(sy’n arwain at effeithiau) i lai nag 8 wythnos mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.  
Bydd defnyddio rholeri dirgrynol yn cael ei reoli ac ni fyddant yn cael eu 
defnyddio o fewn 62m i adeiladau preswyl y mae rhywun yn byw ynddynt, oni 
bai fod asesiad o’r risg dirgrynu yn cadarnhau pellteroedd gweithio diogel 
gwahanol. 

1.4.4 Bydd y gwaith o baratoi a chlirio'r safle yn effeithio ar y dirwedd ac ar yr hyn y 
bydd pobl yn ei weld, effeithiau y byddai rhai trigolion yng Nghemaes yn eu 
profi. Ychydig iawn o’r gwaith paratoi a chlirio fyddai i’w weld o Gemaes, 
oherwydd yr adeiladau a’r dirwedd rhwng y ddau le.  Ond byddai peiriannau 
ac offer i’w gweld ar safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle o ochr orllewinol 
Cemaes ochr yn ochr â gosod ffensys, tynnu ffiniau caeau a chlirio llystyfiant.  
Unwaith y bydd y gwaith clirio a pharatoi wedi'i gwblhau, byddai ffensys a 
diffyg llystyfiant a ffiniau presennol y caeau i’w gweld.  Dywed y Datganiad 
Amgylcheddol y byddai’r effeithiau hyn yn amrywio o effeithiau bach i 
effeithiau dibwys, ac felly ni fyddent yn sylweddol.  

1.4.5 O ran mynediad i’r cyhoedd a hamdden, mae nifer o hawliau tramwy 
cyhoeddus, gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru a’r Trywydd Copr, o fewn 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Byddai’r rhain yn dal ar agor yn ystod y 
gwaith paratoi a chlirio'r safle er y gallai fod angen cyfyngu ar fynediad dros 
dro, er enghraifft, defnyddio stiwardiaid i reoli mynediad ar rai adegau.  Byddai 
Trwyn Wylfa yn dal ar agor i’r cyhoedd yn ystod y gwaith o baratoi a chlirio'r 
safle, a hefyd y traethau gan gynnwys Porth Wylfa.  Er y gallai amwynder y 
llwybrau hyn fod yn llai yn ystod y gwaith paratoi a chlirio oherwydd effeithiau 

                                                   

2 Mae effaith sŵn sylweddol o beiriannau a chyfarpar ar gyfer eiddo preswyl wedi’i diffinio yn y 
Datganiad Amgylcheddol fel maint newid bach, neu lefel sŵn cefndir o 55dB LAeq,1awr neu fwy. 
Darllenwch y Datganiad Amgylcheddol, pennod 10, adran 10.4 i gael rhagor o wybodaeth.  
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gweledol a sŵn, bydd mesurau lliniaru ar ffurf arferion da yn ystod y gwaith 
adeiladu yn sicrhau na fydd yr effeithiau’n sylweddol. 

1.4.6 O ran twristiaeth, mae adroddiad am ganfyddiadau arolwg o ymwelwyr i Ynys 
Môn wedi’i gynnwys yn y Datganiad Amgylcheddol a’r Adendwm (data 
STEAM Cyngor Sir Ynys Môn 2015). Dywedodd oddeutu 9% y byddai 
adeiladu’r orsaf bŵer newydd yn gwneud iddynt feddwl eto cyn dychwelyd, a’r 
rheswm mwyaf a roddwyd oedd traffig. Mae cwmpas y gwaith yn y Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle yn llawer llai nag yn ystod y Prif Waith Adeiladu,  ac ni 
chafodd effeithiau traffig eu hystyried yn y Datganiad Amgylcheddol a’r 
Adendwm. Gan fod nifer yr ymwelwyr sy’n debygol o newid eu hymddygiad 
oherwydd y problemau traffig a thrafnidiaeth posibl yn isel, ni asesir y bydd 
effaith y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar nifer yr ymwelwyr yn sylweddol. 

1.4.7 O ran yr iaith Gymraeg, nid ydym yn disgwyl y bydd effeithiau sylweddol wrth 
i weithwyr gyrraedd yr ardal leol ar gyfer y gwaith o Baratoi a Chlirio’r Safle.  
Fel sydd wedi’i nodi uchod, yr unig effeithiau niweidiol sylweddol sydd wedi 
cael eu pennu yw’r rheini sy’n ymwneud â cholli rhai adeiladau. Ond, mae’r 
effeithiau cyffredinol ar yr iaith wedi’u hasesu fel effeithiau buddiol neu niwtral.  
Mae hyn yn rhannol oherwydd natur y gweithlu. Y disgwyl yw y bydd y 
gweithlu’n bennaf yn cynnwys gweithwyr sydd eisoes yn byw ar Ynys Môn neu 
yng Ngogledd Cymru.  

1.4.8 Mae’r mesurau lliniaru a gwella sy’n cael eu cynnig ar gyfer y Gymraeg yn 
cynnwys ymgysylltu â hyrwyddo'r defnydd priodol o'r gadwyn gyflenwi leol i 
gefnogi busnesa a chyfleoedd lleol am waith, gan fynnu bod isgontractwyr yn 
datblygu Cynllun Iaith Gymraeg (lle nad oes un wedi’i sefydlu ar hyn o bryd) 
sy’n gydnaws â Pholisi iaith Horizon, yn ogystal ag annog isgontractwyr i 
gynnig prentisiaethau i bobl ifanc lleol ac i gefnogi'r gadwyn gyflenwi leol. 
Mae’r a106 arfaethedig hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer cyflenwi 
deunyddiau Iaith Gymraeg i’r gweithlu a sefydlu Cynllun Iaith Gymraeg. 

1.4.9 O ran effeithiau cyfun testun (sy’n digwydd pan fydd yr un datblygiad yn 
effeithio mewn mwy nag un ffordd ar un derbynnydd), efallai y bydd effaith 
gyfun sylweddol o ganlyniad i gyfuno effeithiau gweledol ar adeiladau ar ochr 
orllewinol Cemaes ynghyd ag effeithiau allyriadau llwch a sŵn bach nad ydynt 
ar eu pen eu hunain yn sylweddol. Byddai’r effaith gyfun ar amwynder mewn 
adeiladau ar ochr orllewinol Cemaes yn debygol o fod yn sylweddol; mewn 
lleoliadau eraill, nid yw’r effeithiau cyfun yn debygol o fod yn sylweddol. 

1.4.10 Byddai rhai adeiladau yng Nghemaes yn wynebu effeithiau cronnus (effeithiau 
oherwydd sawl datblygiad yn digwydd ar yr un pryd ac sydd ag effeithiau ar yr 
un ardal) yn bennaf oherwydd bydd effeithiau gweledol y cynigion ar gyfer 
Paratoi a Chlirio'r Safle, Prosiect Wylfa Newydd a phrosiectau eraill yn yr ardal 
yn gorgyffwrdd.   

1.4.11 I gael asesiad llawn o’r effeithiau cronnus, darllenwch y Datganiad 
Amgylcheddol a'r Adendwm (pennod 19).  
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1.5 Lliniaru 

1.5.1 Mae nifer o fesurau wedi cael eu cynnwys yn y Cynigion ar gyfer Paratoi a 
Chlirio'r Safle sy’n ceisio lleihau neu osgoi effeithiau amgylcheddol. Mae nifer 
o'r rhain wedi cael eu gwreiddio (wedi eu cynnwys yn nyluniad y prosiect) 
neu’n fesurau ymarfer da, fel cyfyngu ar oriau gwaith, gan ddefnyddio cyfarpar 
a pheiriannau sy’n cyd-fynd â rheoliadau neu drefniadau monitro rheolaidd. 
Mae’r mesurau hyn wedi cael eu hystyried mewn asesiadau cychwynnol o’r 
effeithiau. 

1.5.2 Mae rhai mesurau lliniaru ychwanegol hefyd a’u bwriad nhw ydy lleihau 
unrhyw effaith a nodwyd drwy'r broses Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol. 
Mae’r mesurau hyn wedi cael eu hystyried mewn asesiad o effeithiau terfynol 
(gweddilliol), ac mewn rhai achosion maen nhw’n arwain at leihau maint yr 
effaith gychwynnol. 

1.5.3 Mae nifer o fesurau lliniaru ychwanegol wedi cael eu nodi yn y Datganiad 
Amgylcheddol a'r Adendwm sy’n ymwneud yn benodol ag effeithiau sŵn a 
dirgryndod, effeithiau gweledol ac ar y dirwedd a threftadaeth ddiwylliannol.  

1.5.4 Bydd y mesurau hyn yn cynnwys cyfyngu ar ddefnyddio rholeri dirgrynol i 
bellteroedd sydd wedi cael eu dylunio i leihau effeithiau dirgryndod ar eiddo 
preswyl a hawliau tramwy cyhoeddus. Ar gyfer unrhyw weithgareddau sydd 
â’r potensial i achosi effeithiau sŵn mawr neu ganolig mewn derbynyddion, 
bydd cyfraddau gwaith yn cael eu defnyddio i gwblhau’r gweithgareddau’n 
gyflym fel nad ydyn nhw’n effeithio ar unrhyw dderbynnydd unigol am fwy nag 
8 wythnos mewn unrhyw gyfnod parhaus o 12 mis ym mhob eiddo. Bydd 
mesurau lliniaru gweledol a thirwedd yn cynnwys amseru torri coetir er mwyn 
sgrinio compowndiau, arolygon o ffiniau caeau, gwella’r ffiniau waliau cerrig 
sych/cloddiau/gwrychoedd presennol sy’n cael eu cadw ar Safle’r Cais Paratoi 
a Chlirio’r Safle y tu allan i ffens y ffin adeiladu pan fo’n ymarferol, gan hadu 
twmpathau pan fydd hynny’n ymarferol a gweithredu'r strategaeth rheoli 
tirwedd ar gyfer Ardal Datblygu Wylfa Newydd. Byddai asedau treftadaeth 
ddiwylliannol y byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn effeithio arnynt yn 
cael eu harolygu a’u cofnodi. 

1.5.5 Mae nifer o fesurau a strategaethau’n cael eu cynnig yn y Cod Ymarfer 
Adeiladu hefyd a fydd yn osgoi a/neu yn lleihau'r effeithiau ar yr amgylchedd 
ac ar gymunedau lleol. Rôl allweddol y Cod Ymarfer Adeiladu ydy sicrhau 
cysylltiadau cymunedol effeithiol. Bydd Horizon yn sefydlu Grŵp Cyswllt 
Cymunedol i sicrhau bod gwybodaeth briodol yn cael ei chyfnewid a’i hamlygu 
yn ystod y gwaith adeiladu. Byddai’n cynnwys cynrychiolwyr a fydd wedi cael 
eu gwahodd o gymunedau a busnesau lleol a grwpiau diddordeb lleol. Mae 
Horizon wedi sefydlu llinell ffôn ddwyieithog arbennig am ddim a fydd ar gael 
i unrhyw un sydd ag ymholiadau neu gwynion am y gwaith Paratoi a Chlirio’r 
Safle a bydd y rhif yn cael ei hysbysebu drwy ddulliau priodol drwy’r Safle 
Paratoi a Chlirio'r Safle.  

1.5.6 Mae Horizon hefyd yn cynnig nifer o fesurau a fydd yn cael ei sicrhau drwy 
rwymedigaethau cynllunio. Byddai Horizon yn cyfrannu at Gyfraniad 
Gwytnwch Cymunedol ar gyfer y mesurau lliniaru sydd eu hangen o ganlyniad 
i effeithiau amgylcheddol niweidiol nad oedd modd eu rhagweld a fyddai’n 
deillio o’r datblygiad yn ogystal ag i wella effeithiau manteisiol y datblygiad.  
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Disgwylir y bydd y cyfraniad hwn yn cael ei ddefnyddio i dalu am fesurau 
lliniaru, os oes angen, ar gyfer mesurau sy’n ymwneud ag effeithiau ar y 
Gymraeg, diogelwch priffyrdd/rheoli traffig (posibilrwydd uwchraddio ffyrdd, 
gostegu traffig, arwyddion ac ati), grwpiau cymunedol, gwasanaethau brys a 
thwristiaeth.  

1.5.7 Mae Horizon hefyd wedi ymrwymo i Gynllun yr Iaith Gymraeg a Diwylliant i 
helpu contractwyr Horizon i gefnogi a dangos parch tuag at gymunedau sy’n 
siarad Cymraeg mewn perthynas â’r Gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle. 

1.5.8 Ar ben hynny, mae nifer o fesurau a'u bwriad ydy lliniaru effaith Prosiect Wylfa 
Newydd ar gymunedau lleol a gwella cyfleoedd cyflogaeth ac economaidd ar 
gyfer pobl leol. Mae’r rhain yn cynnwys Gwasanaeth Cyflogaeth a Sgiliau i 
hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth lleol, Gwasanaeth Cadwyn Gyflenwi i 
hyrwyddo cyfleoedd cadwyn gyflenwi i gwmnïau yng Ngogledd Cymru. Mae 
Horizon wedi cynnig treialu'r gwasanaethau hyn yn ystod y gwaith Paratoi a 
Chlirio’r Safle. 

1.5.9 Mae Horizon hefyd yn cynnig gwneud cyfraniad tuag at gyfleusterau lleol i 
hwyluso datblygu a darparu cyfleusterau cyfarfod yn y gymuned leol. 

1.5.10 Mae Horizon hefyd wedi ymrwymo i Gyfraniad Twristiaeth. Mae hwn yn 
gyfraniad 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 Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle. 

1.5.11 Ar ben hynny, fel y nodir uchod yn y cyflwyniad, byddai cynllun adfer yn cael 
ei weithredu os na fydd Prosiect Wylfa Newydd yn bwrw ymlaen, a fyddai’n 
adfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle mor agos ag y bo modd at ddefnydd 
gwledig addas. 
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1.6 Casgliad 

1.6.1 Mae’r trosolwg o'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle yn dangos y 
byddai cymunedau lleol yn wynebu nifer bach iawn o effeithiau yn sgil y 
gwaith.  Mae'r rhain yn ymwneud yn bennaf ag effeithiau gweledol ac ar 
dirwedd ac effaith bosibl ar ddiwylliant Cymraeg hanesyddol o ganlyniad i golli 
rhai nodweddion tirwedd a threftadaeth adeiledig lleol. 

1.6.2 Mae asesiadau mwy manwl o effeithiau'r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r 
Safle i’w cael yn nogfennau’r cais sydd wedi’u cyflwyno i Gyngor Sir Ynys 
Môn. Yn benodol, mae’r rhain yn cynnwys y Datganiad Amgylcheddol a’r 
Adendwm, yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg a Datganiad Sgrinio 
mewn perthynas ag Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd. 

1.6.3 Mae’r Datganiad Amgylcheddol yn cynnwys penodau sy’n asesu’r effeithiau 
amgylcheddol ar nifer o bynciau gan gynnwys elfennau economaidd-
gymdeithasol (sy’n cynnwys swyddi, busnesau, yr economi leol, twristiaeth, 
cyfleusterau cymunedol a defnydd tir), sŵn a dirgrynu, mynediad cyhoeddus 
a hamdden, ac effaith weledol ac ar y dirwedd. Hefyd, mae Crynodeb 
Annhechnegol y Datganiad Amgylcheddol yn grynodeb ac yn gyflwyniad mwy 
hygyrch i’r Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol ac effeithiau'r Cynigion ar gyfer 
Paratoi a Chlirio'r Safle sydd wedi cael eu hasesu.  
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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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