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1 Cyflwyniad 
1.1 Trosolwg 

 Diben y ddogfen hon 
1.1.1 Lluniwyd yr Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg i gyd-fynd â chais 

cynllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar gyfer y Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae’n cyflwyno asesiad o effeithiau’r gwaith Paratoi 
a Chlirio'r Safle ar y Gymraeg a'r gymuned leol.  Mae’r asesiad o'r effeithiau 
sydd wedi’u nodi yn adran 6 yr Asesiad hwn yn seiliedig ar wybodaeth 
berthnasol o'r Datganiad Amgylcheddol fel bo’n briodol, yn enwedig pennod 
7, cyfrol 1 (economaidd-gymdeithasol).   

1.1.2 Mae rhan o'r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle yn cynnwys adfer Safle’r Cais 
Paratoi a Chlirio’r Safle pe na byddai Prosiect Wylfa Newydd yn cael ei 
ddatblygu.  Mae’r gwaith hwn hefyd yn cael sylw yn yr Asesiad hwn o’r Effaith 
ar yr Iaith Gymraeg. 

1.1.3 Mae’r Asesiad hwn yn cynnig mesurau lliniaru a gwella addas er mwyn rheoli 
unrhyw effeithiau niweidiol a hybu unrhyw effeithiau manteisiol, yn ôl yr hyn a 
ystyrir yn briodol.   

 Y Cefndir 
1.1.4 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. 

1.1.5 Caiff gorsafoedd pŵer niwclear eu dynodi fel Prosiectau Seilwaith o 
Arwyddocâd Cenedlaethol o dan Ddeddf Cynllunio 2008 a rhaid cael 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu o dan y Ddeddf honno. 

1.1.6 Gall y broses o benderfynu ar y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu – fel y dynodir 
gan Ddeddf Cynllunio 2008 – gymryd 18 mis neu fwy, yn cynnwys cyfnod 
archwilio o chwe mis.  Gellir ennill amser sylweddol drwy gyflawni gwaith 
rhagarweiniol neu baratoadol ar gyfer yr Orsaf Bŵer cyn y gellid ei gychwyn 
fel arall pe byddai’n cael caniatâd drwy’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.  
Gellir awdurdodi gwaith paratoadol o’r fath drwy gael caniatâd cynllunio, ac 
mae polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol yn rhagweld dull gweithredu o’r 
fath. 

1.1.7 Felly mae Horizon wedi cyflwyno’r cais hwn am ganiatâd cynllunio i Gyngor 
Sir Ynys Môn ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, fel y disgrifir yn 
adran 1.2 yr Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg. 
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1.1.8 Bydd Datganiad Amgylcheddol ynghlwm wrth y cais, sy’n adrodd ar 

ganfyddiadau’r Asesiad ffurfiol o’r Effaith Amgylcheddol.  Mae'r Asesiad hwn 
o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, ynghyd ag astudiaethau eraill, hefyd yn cyd-
fynd â'r cais ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

 Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 
1.1.9 Rhiant-gwmni terfynol Horizon yw Hitachi Ltd., corfforaeth Japaneaidd a 

rhiant-gwmni i grŵp cwmnïau rhyngwladol Hitachi.  Mae Horizon yn rhan o 
grŵp cwmnïau Horizon Nuclear Power Limited ac mae ganddo safle yn Swydd 
Gaerloyw a swyddfa safle yn Ynys Môn. 

1.2 Y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
1.2.1 Byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn paratoi’r rhan fwyaf o Ardal 

Datblygu Wylfa Newydd er mwyn hwyluso’r gweithgareddau adeiladu y mae'n 
rhaid cael Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar eu cyfer. 

1.2.2 Gwelir safle’r cais cynllunio ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle (a fydd 
yn cael ei alw’n ‘Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle’ o hyn ymlaen) yn ffigur 
1-1. 

 

 

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  
Tudalen 2 



Prosiect Wylfa Newydd Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
 Paratoi a Chlirio’r Safle 

 
Ffigur 1-1 Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle  
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1.2.3 Mae'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnwys pob math o waith a 

gweithgareddau, gan gynnwys sefydlu’r safle, adfer pridd, codi ffensys, clirio 
cynefinoedd a gwaith dymchwel, yn ogystal â dargyfeirio cwrs dŵr a chau 
ffyrdd cysylltiedig dros dro am ran o’r amser.  Mae gwybodaeth fanylach am 
natur a graddfa’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar gael ym mhennod 3, 
cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol. 

1.2.4 Os na chaiff y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ei roi neu os na fydd Prosiect 
Wylfa Newydd yn mynd rhagddo, byddai cynllun adfer yn cael ei roi ar waith i 
ddychwelyd Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i gyflwr derbyniol yn unol â’r 
amgylchedd presennol. 

1.2.5 Bu ymgynghori ar y fersiwn gynharach o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2016.  Roedd hyn yn unol ag adran 61Z o 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, fel y mewnosodwyd gan adran 17 o 
Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.  Mae’r Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg yn cyfeirio at y cynigion cynharach hyn fel y ‘Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle Gwreiddiol’, ac mae gwybodaeth amdanynt (gan gynnwys yr holl 
ddogfennau ymgynghori) ar gael ar wefan Horizon.    

1.2.6 Mae nifer o addasiadau wedi’u gwneud i gwmpas y gwaith ers y Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle Gwreiddiol.  Mae newidiadau allweddol i'r cwmpas yn 
cynnwys y canlynol: 

• tynnu'r gwaith codi'r uwchbridd, seilwaith draenio cysylltiedig (gan 
gynnwys pyllau gwaddodi a chyfarpar dosio) a ffurfio ffyrdd cludo 
cysylltiedig o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle Gwreiddiol; 

• tynnu trac diogelwch y ffin o’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle 
Gwreiddiol; 

• tynnu o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle Gwreiddiol y gofyniad i gau 
Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ffurfiol; 

• lleihau graddfa'r groesfan ffordd ar ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer 
Bresennol; 

• tynnu’r gweithgareddau ffrwydro a chloddio cerrig o’r Cynigion Paratoi a 
Chlirio’r Safle Gwreiddiol; 

• darparu ardal ar gyfer adfer priddoedd halogedig (Compownd Prosesau 
Adfer) er mwyn rheoli priddoedd halogedig; a 

• cynnwys tir i'r de o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle gwreiddiol, ger 
ffordd yr A5025. 

1.2.7 Mae ffin safle blaenorol y Cais Paratoi a Chlirio’r Safle wedi cael ei diwygio i 
gynnwys ardal ychwanegol o dir 30ha i’r de wrth ymyl yr A5025 (edrychwch ar 
ffigur 1-1).  Un o fanteision cynnwys y darn ychwanegol o dir yn Safle 
diwygiedig y Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yw y bydd llwybr arfaethedig y 
Ffordd Fynediad newydd i’r Orsaf Bŵer yn cael ei glirio, gan leihau’r 
posibilrwydd y bydd problemau traffig yn Nhregele. Yn olaf, yn sgil y 
newidiadau i’r cwmpas, bydd y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael ei wneud 
dros gyfnod o 15 mis.  Mae hyn yn cwtogi 9 mis ar raglen y Cynigion Paratoi 
a Chlirio'r Safle Gwreiddiol.   
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1.2.8 Bu ymgynghori ar y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle diwygiedig yn ystod mis 

Awst a mis Medi 2017, yn unol â gweithdrefn yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 
a nodwyd yn adran 61Z o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  Mae rhagor 
o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn ar gael ym mhennod 5, cyfrol 1 y 
Datganiad Amgylcheddol ac yn Adroddiad yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio, 
sydd wedi’i gynnwys fel rhan o’r cais o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

1.3 Prosiect Wylfa Newydd 
1.3.1 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 
1.3.2 Mae Prosiect DCO Wylfa Newydd yn cynnwys y rhannau hynny o Brosiect 

Wylfa Newydd a fydd yn cael cydsyniad drwy Orchymyn Cydsyniad Datblygu, 
sef: 

• Yr Orsaf Bŵer: yr orsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig, gan 
gynnwys dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR) a 
gyflenwir gan 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; 

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; 
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• 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; 

• 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’r A5025. 

1.3.3 Mae’r termau canlynol yn cael eu defnyddio wrth ddisgrifio’r ardaloedd 
daearyddol sy’n gysylltiedig â Phrosiect DCO Wylfa Newydd a'r 
Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu: 

• Safle’r Orsaf Bŵer – yr ardal o dir a môr sy’n cael ei dangos 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. 

 Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu 
1.3.4 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, a 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 
1.3.5 Mae’r Gwaith Galluogi yn cynnwys y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle 

a’r Gwelliannau i Briffordd yr A5025.  

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

1.3.7 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.  

1.4 Cwmpasu 
1.4.1 Roedd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle Gwreiddiol yn destun proses 

gwmpasu ffurfiol gyda Chyngor Sir Ynys Môn yn unol â Rheoliadau Cynllunio 
Gwlad a Thref (Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2016 [RD1].   
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1.4.2 Cafwyd Barn Gwmpasu Cyngor Sir Ynys Môn ar 27 Ebrill 2016 ac fe’i 

hystyriwyd o fewn yr Asesiad gwreiddiol o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg.  Mae’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle diwygiedig yn ystyried y Farn Gwmpasu, 
ynghyd ag unrhyw ymateb perthnasol arall a gafwyd gan ymgynghorwyr 
statudol ac eraill.  Mewn trafodaethau gyda Chyngor Sir Ynys Môn, cytunwyd 
nad oedd angen ailadrodd y broses gwmpasu, yn bennaf oherwydd bod y 
gweithgareddau sydd i'w cynnal fel rhan o'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
diwygiedig yn gyfystyr â gostyngiad sylweddol o ran cwmpas o'u cymharu â'r 
Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle Gwreiddiol. 

1.4.3 O ran ystyriaethau’n ymwneud â’r Gymraeg, roedd yr Adroddiad Cwmpasu yn 
dweud nad yw’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn perthyn i unrhyw un o'r 
categorïau a restrir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG): Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg [RD2]. O'r herwydd, nid oedd rhaid i’r cynigion fod yn destun Asesiad 
penodol o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg.   

1.4.4 Mae’r Farn Gwmpasu yn cyfeirio at Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 [RD3] a 
ddaeth i rym ar 6 Gorffennaf 2015, ac sy’n rhoi mwy o statws i’r Gymraeg fel 
ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.   

1.4.5 Mae’r Farn Gwmpasu yn awgrymu y dylai Horizon ddangos eu bod wedi 
ystyried effaith y gweithwyr adeiladu sydd ynghlwm wrth y Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle ar gymunedau lleol Cymraeg.   

1.4.6 Yn dilyn adborth o’r ymgynghoriad, mae Horizon wedi dewis asesu'r materion 
hyn o’u gwirfodd drwy'r Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, sy’n 
ystyried yr effeithiau mewn cysylltiad â’r 5 agwedd allweddol o fywyd 
cymunedol.  Ceir manylion am y dull gweithredu a fabwysiadwyd yn adran 4 
yr asesiad hwn.    

1.4.7 Mae Horizon yn deall bod y Gymraeg a’i diwylliant yn bwysig i gymunedau 
lleol ac mae wedi ymrwymo i ddatblygu Prosiect Wylfa Newydd, yn cynnwys 
y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, mewn ffordd sy’n parchu’r Gymraeg a'i 
diwylliant.  I brofi’r ymrwymiad hwn, mae Horizon wedi llunio Addewid Iaith 
Gymraeg a Pholisi Iaith Gymraeg ac mae ar hyn o bryd wrthi’n llunio 
Strategaeth Lliniaru a Gwella Iaith a Diwylliant Cymraeg.  Ers Cam Dau yr 
ymgynghoriad cyn ymgeisio, mae Horizon wedi parhau i nodi mesurau i liniaru 
effeithiau niweidiol Prosiect Wylfa Newydd – a gwella ei effeithiau buddiol – ar 
y Gymraeg a’i diwylliant. 

1.5 Astudiaethau eraill 
1.5.1 Mae nifer o astudiaethau eraill yn rhan o'r cais cynllunio ar gyfer y Cynigion 

Paratoi a Chlirio'r Safle.  Gan fod cysylltiad annatod rhwng y Gymraeg â 
chyfansoddiad cymdeithasol a diwylliannol cymunedau ledled Ynys Môn, 
mae’r astudiaethau hyn hefyd, lle bo’n berthnasol, yn pwyso a mesur materion 
perthnasol yn ymwneud â’r iaith a’i diwylliant.  Mae'r Asesiad hwn o’r Effaith 
ar yr Iaith Gymraeg yn seiliedig ar y wybodaeth hon.   

1.5.2 Dyma’r astudiaethau eraill sydd fwyaf perthnasol i'r Asesiad o’r Effaith ar yr 
Iaith Gymraeg: 

• gwybodaeth a gasglwyd ar elfennau economaidd-gymdeithasol, a 
gyflwynir ym mhennod 7, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol; a’r 
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• datganiad sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd. 

1.6 Strwythur yr asesiad 
1.6.1 Dyma strwythur yr Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg. 

• Adran 1 – cyflwyniad. 
• Adran 2 – trosolwg o'r cynllun arfaethedig, yn cynnwys y Cynigion Paratoi 

a Chlirio'r Safle, a’r cynigion ar gyfer y gweithlu ac adfer y safle. 
• Adran 3 – yn nodi strategaethau a fframweithiau’r polisïau cynllunio lleol 

a chenedlaethol a’r ddeddfwriaeth berthnasol sy’n cydnabod 
pwysigrwydd y Gymraeg fel ystyriaeth gynllunio berthnasol.   

• Adran 4 – sut byddwn yn ystyried yr effeithiau, yn cynnwys manylion am 
ardal yr astudiaeth a’i chwmpas gofodol.   

• Adran 5 – yn cyflwyno crynodeb o waelodlin yr Asesiad o’r Effaith ar yr 
Iaith Gymraeg. 

• Adran 6 – yn cyflwyno ystyriaeth o effeithiau’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle a’r cynigion adfer ar y gymuned a’r iaith Gymraeg, yn erbyn pum 
agwedd allweddol bywyd cymunedol.  Cynigir mesurau lliniaru a gwella. 

• Adran 7 – yn cyflwyno effeithiau cronnus Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
ar y Gymraeg a’i diwylliant.   

• Adran 8 – crynodeb a chasgliadau. 
• Adran 9 – rhestr gyfeiriadau. 
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2 Y cynllun arfaethedig 
2.1 Cyflwyniad 
2.1.1 Mae'r adran hon yn disgrifio'r gweithgareddau arfaethedig a'r rhaglen ar gyfer 

y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.   

2.1.2 Dangosir Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn ffigur 1-1 ac mae'n cynnwys 
299 hectar (ha) o dir.  Mae ffin ogleddol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle 
yn dilyn arfordir Ynys Môn yn fras, ond yn eithrio'r Orsaf Bŵer Bresennol yn 
ogystal â thir ar Drwyn Wylfa a Thrwyn Pencarreg.  I’r dwyrain, mae'n cael ei 
wahanu oddi wrth Gemaes gan goridor cul o dir amaethyddol.  Mae ffordd yr 
A5025 ac eiddo preswyl yn diffinio rhan o’r ffin dde-ddwyreiniol.  I’r de, mae 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn cydffinio â thir amaethyddol.  Mae ffin 
orllewinol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle hefyd yn cydffinio â thir 
amaethyddol, yn ogystal â'r gefnwlad arfordirol a Gerddi Cestyll, a’r tu hwnt i 
hynny mae Bae Cemlyn.  Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnwys 
y rhan fwyaf o Ardal Datblygu Wylfa Newydd (sydd wedi ei dangos yn ffigur 1-
1).   

2.1.3 Mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnwys amrywiaeth o waith a 
gweithgareddau gan gynnwys gwaith sefydlu’r safle, gwaith clirio'r safle, 
dargyfeirio cwrs dŵr, gwaith gwella tir a gwaith uwchbridd (sef y ‘Gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle’ gyda’i gilydd) a chynigion ar gyfer dulliau gweithio a 
chau ffyrdd a gwyriadau yn gysylltiedig â'r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle. 

2.1.4 Ceir crynodeb o’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle isod:   

• Sefydlu Compownd y Prif Safle, sy'n cynnwys: 
- darparu ffensys a chyfleusterau diogelwch y safle, ardal ar gyfer trin 

a storio deunyddiau, ac ardal ddiogel i barcio offer a pheiriannau; 
- swyddfeydd mewn adeiladau dros dro, yn ogystal â chyfleusterau 

bwyd a llesiant, lle i storio tanwydd a mannau parcio i staff swyddfa 
a gweithlu'r safle; a  

- byddai maes parcio ychwanegol (maes parcio Clwb Cymdeithasol a 
Chwaraeon Wylfa) yn cael ei ddefnyddio yn ôl yr angen, a chyswllt 
llwybr troed newydd yn cael ei greu rhyngddo a Phrif Gompownd y 
Safle. 

• Ffurfioli croesfannau ar ffyrdd, sef:  
- croesfan newydd i gerbydau ar ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer 

Bresennol i'w defnyddio gan gerbydau adeiladu sy'n mynd i mewn i 
ran ogleddol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle o Gompownd y Prif 
Safle; a hefyd  

- dwy groesfan i gerbydau wedi'u huwchraddio ar Ffordd Cemlyn i'w 
defnyddio gan gerbydau adeiladu.   

• Sefydlu Compownd Prosesau Adfer, ffensys a thrac mynediad 
cysylltiedig, a thrin deunyddiau halogedig.   

• Adfer priddoedd halogedig a thrin rhywogaethau estron goresgynnol. 
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• Sefydlu Compowndiau Storio Deunyddiau a Lloeren a ffensys 

cysylltiedig. 
• Codi ffens perimedr, yn cynnwys: 

- ffensio 2 metr o uchder, ac y gellir ei symud i wneud lle i gau Ffordd 
Cemlyn dros dro. 

• Ail-alinio cwrs dŵr a gwaith tirweddu cysylltiedig. 
• Clirio adeiladau a’r holl strwythurau eraill sydd ar y tir.   
• Clirio llystyfiant. 

2.1.5 Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle a restrir 
uchod yn nhabl 3-1, pennod 3, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol.   

2.1.6 Bydd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael eu cynnwys yn y cais o dan 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a’r cais am Orchymyn Cydsyniad 
Datblygu. Os bydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi, byddai’r gwaith 
arfaethedig hwn yn digwydd dros gyfnod o tua 15 mis a fyddai’n dechrau cyn 
gynted â phosib ar ôl cael y caniatâd cynllunio, yn amodol ar unrhyw 
gyfyngiadau tymhorol. Os bydd y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn cael ei 
roi yn ystod y cyfnod hwnnw, byddai'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael 
ei gwblhau yn unol â gofynion y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.   

2.1.7 Os na chaiff y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ei roi neu os na fydd Prosiect 
Wylfa Newydd yn mynd rhagddo, byddai cynllun adfer yn cael ei roi ar waith i 
ddychwelyd Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i gyflwr derbyniol.  Byddai’r 
gwaith o adfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cynnwys cael gwared ar 
unrhyw strwythurau dros dro, ffensys adeiladau a chompowndiau a’r 
Compownd Prosesau Adfer.  Os bydd y gwaith o ddargyfeirio’r cwrs dŵr 
eisoes wedi dechrau pan fydd y gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn dod i ben, 
bydd yn cael ei gwblhau. Byddai Compownd y Prif Safle yn cael ei ddychwelyd 
i'w gyflwr cyn cychwyn y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae'r dull a gynigir i 
adfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i’w weld yn ffigur 3-3, cyfrol 2 a 
phennod 3, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol. Os bydd angen adfer, byddai 
rhaglen fesul cam ar gyfer y gwaith adfer yn cael ei pharatoi i gael 
cymeradwyaeth ysgrifenedig Cyngor Sir Ynys Môn fel yr awdurdod cynllunio 
lleol. 

2.2 Lleoliad y safle 
2.2.1 Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle ar arfordir gogleddol Ynys Môn, ac 

fe’i dangosir yn ffigur 1-1. 

2.2.2 Y patrymau nodweddiadol o ran anheddau o amgylch Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio'r Safle yw clystyrau bach o dai preswyl a ffermydd mwy diarffordd.  Mae 
aneddiadau mwy yn cynnwys pentrefi Tregele i'r de-ddwyrain, a Chemaes i'r 
dwyrain, sy'n cael ei wahanu oddi wrth Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle 
gan goridor cul o dir amaethyddol.  Mae’r ardaloedd trefol eraill yn cynnwys 
trefi Amlwch (tua 7km i’r dwyrain), Caergybi (tua 14km i’r de-orllewin) a 
Llangefni (tua 19km i’r de-ddwyrain).  Mae'r pellteroedd hyn yn cael eu mesur 
o ganol yr anheddiad perthnasol i ffin agosaf Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle.   

 © Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 
Tudalen 11 



Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Prosiect Wylfa Newydd 
Paratoi a Chlirio’r Safle  
 
2.2.3 Mae’r ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol hefyd yn rhoi mynediad i hen 

Ganolfan Ymwelwyr Magnox, maes parcio, caffi ac ardal picnic/chwarae.  Mae 
cae chwarae gwair a chwrt tenis i’r de o’r Orsaf Bŵer Bresennol, wrth ymyl 
hen adeilad Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa. 

2.3 Rhaglen 
2.3.1 Gan fod y dyddiad dechrau yn dibynnu ar gael caniatâd cynllunio ac felly nid 

yw’n hysbys eto, dim ond rhaglen ddangosol y gellir ei darparu ar hyn o bryd.   

2.3.2 Gan ystyried gofynion gweithio tymhorol, byddai gwaith clirio’r safle yn cael ei 
gynnal ar draws Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle mewn ffordd a fydd yn 
cyd-fynd â chyfyngiadau fel y tymor nythu, y gofynion lliniaru a’r elfennau 
ymarferol gweithredol.  Mae disgwyl i’r gwaith ddechrau yn ystod 2018 a 
chymryd oddeutu 15 mis i’w gwblhau. 

2.3.3 Yn amodol ar gael cydsyniad a chaniatâd drwy’r gweithdrefnau statudol 
perthnasol, mae Horizon yn disgwyl y bydd y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 
fesul cam yn dechrau cyn gynted â phosib. 

2.3.4 Os na roddir y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu neu os na fydd Prosiect Wylfa 
Newydd yn bwrw ymlaen, byddai'r cynllun gwaith adfer yn cymryd tua 12 mis, 
gyda chyfnod ôl-ofal y cytunwyd arno o 10 mlynedd yn dilyn hynny er mwyn 
mynd ati i gynnal a chadw’r dirwedd yn addas.   

2.4 Gweithlu Paratoi a Chlirio'r Safle 
2.4.1 Ar ei anterth, tua 80 fyddai nifer y gweithlu.  Ar y cam hwn, nid yw contract y 

gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael ei ddyfarnu i gontractwr; fodd bynnag, 
mae contractwr a ffafrir (Menter ar y Cyd rhwng Jones Brothers a Balfour 
Beatty) wedi cael ei nodi. 

2.4.2 Mae'r asesiad o effeithiau yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd gan y 
contractwr a ffafrir, sy’n amcangyfrif y byddai'r rhan fwyaf o'r gweithlu Paratoi 
a Chlirio'r Safle yn weithredwyr sifil gyda nifer llai o faint yn dal swyddi rheoli.  
Mae gan y contractwr hwn bresenoldeb yn barod yng ngogledd Cymru ac mae 
wedi dweud ei fod yn disgwyl dod o hyd i’r mwyafrif helaeth (tua 90%) o'i 
weithlu yn Ynys Môn, gyda'r gweddill yn dod o ogledd Cymru.   

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

• rhwng 07:00 a 19:00 yn ystod yr wythnos; a 
• Rhwng 08:00 a 13:00 ar ddyddiau Sadwrn. 

2.4.4 Ni fyddai neb yn gweithio y tu hwnt i’r oriau hyn h.y. ar brynhawniau Sadwrn, 
dyddiau Sul, nac ar wyliau cyhoeddus, oni fyddant wedi cael caniatâd 
ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gyngor Sir Ynys Môn. 
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3 Deddfwriaeth, polisïau a chanllawiau 
3.1 Deddfwriaeth, polisïau a chanllawiau 
3.1.1 Mae’r Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn ystyried y ddeddfwriaeth 

berthnasol, y fframweithiau polisi cynllunio lleol a chenedlaethol, a 
strategaethau sy’n ymwneud â’r Gymraeg.  Mae hefyd yn pwyso a mesur 
strategaethau eraill sy’n ymwneud â’r Gymraeg, ac er nad ydynt yn 
ystyriaethau cynllunio o bwys, maent yn rhoi cyd-destun i'r Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle.  Caiff y polisïau a’r strategaethau hyn eu rhestru yn nhablau 3-
1 i 3-6. 

Tabl 3-1 Deddfwriaeth genedlaethol ar gyfer iaith a chynllunio 
Dogfen Crynodeb 

Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011 [RD4] 

Roedd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gwneud 
darpariaethau ar gyfer statws swyddogol y Gymraeg 
yng Nghymru, ac roedd yn creu fframwaith 
deddfwriaethol newydd ar gyfer y Gymraeg.    

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 [RD5] 

Yn gosod nodau uchelgeisiol, hirdymor o ran llesiant i 
adlewyrchu’r Gymru y mae pobl Cymru eisiau byw 
ynddi yn awr ac yn y dyfodol.   
Un o’i nodau yw cael Cymru â diwylliant bywiog gyda’r 
Gymraeg yn ffynnu a lle mae cymdeithas yn hyrwyddo 
ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r iaith 
Gymraeg.  Mae’n garreg filltir bwysig i’r iaith, sy’n 
tanlinellu ei statws swyddogol. 

Deddf Cynllunio 
(Cymru) 2015 
[RD3]) 

Mae adrannau 11 a 31 y Ddeddf yn ymwneud â’r iaith 
Gymraeg.  Mae Adran 31 y Ddeddf yn egluro bod 
effeithiau ar y Gymraeg yn gallu bod yn ystyriaeth wrth 
bennu ceisiadau cynllunio, ar yr amod ei fod yn 
berthnasol i'r cais.  Mae Adran 11 y Ddeddf yn ei 
gwneud yn orfodol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol 
ystyried effaith eu cynlluniau datblygu ar yr iaith 
Gymraeg, drwy gynnal asesiad priodol fel rhan o'u 
Harfarniad o Gynaliadwyedd y cynllun. 

 

Tabl 3-2 Fframwaith polisi iaith a chynllunio cenedlaethol 
Dogfen Crynodeb 

Polisi Cynllunio 
Cymru (2016) [RD6] 

Mae Pennod 4 (Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd) yn 
nodi’r iaith Gymraeg fel rhan o wead diwylliannol a 
chymdeithasol Cymru a bod y Llywodraeth wedi ymroi 
i sicrhau y caiff yr iaith Gymraeg ei chefnogi a’i hannog 
i ffynnu. 

Nodyn Cyngor 
Technegol (TAN) 
20: Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg [RD7] 

Mae TAN 20 yn rhoi arweiniad ar sut gellir ystyried yr 
iaith Gymraeg yn briodol yn y system gynllunio, a 
chydymffurfio â gofynion cynllunio a deddfwriaethau 
perthnasol eraill.  Gall ystyriaethau’n ymwneud â 
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Dogfen Crynodeb 
defnyddio’r iaith Gymraeg gael eu cynnwys yn y 
broses o benderfynu ar geisiadau am ganiatâd 
cynllunio, ar yr amod eu bod yn berthnasol i’r cais.  Nid 
yw’r ddarpariaeth hon yn rhoi unrhyw bwys 
ychwanegol ar yr iaith Gymraeg uwchlaw unrhyw 
ystyriaethau perthnasol eraill.  

Pobl, Lleoedd, 
Dyfodol: Cynllun 
Gofodol Cymru 
Diweddariad 2008 
[RD8] 

Mae Cynllun Gofodol Cymru yn rhoi fframwaith 
strategol er mwyn cyfeirio ymyriadau datblygu a 
pholisi yng Nghymru yn y dyfodol.  Mae’n nodi “bod 
gan y Gymraeg ran bwysig i'w chwarae yn ein 
cymunedau ac y dylid ei hyrwyddo fel nodwedd 
gadarnhaol i'r ardal”. 

 
Tabl 3-3 Strategaethau iaith cenedlaethol 

Dogfen Crynodeb 

Cymraeg 2050 – 
Miliwn o siaradwyr 
[RD9]  

Ar 10 Gorffennaf 2017, lansiodd y Prif Weinidog a 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes eu 
strategaeth Cymraeg 2050 – Miliwn o siaradwyr.   
Y weledigaeth yw cael miliwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050, lle mae’r “...iaith Gymraeg yn ffynnu, 
mae nifer y siaradwyr wedi cynyddu i filiwn a chaiff 
ei defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd. Ymhlith y 
rheini nad ydynt yn ei siarad mae yna ewyllys da 
tuag ati ac ymdeimlad o berchnogaeth ohoni. Mae 
yna werthfawrogiad hefyd o’i chyfraniad i 
ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru.” 
Mae’r strategaeth yn dweud bod yr her o gael 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn galw 
am newidiadau pellgyrhaeddol.  Mae tair thema 
strategol wedi’u nodi yn y strategaeth er mwyn 
gwireddu’r weledigaeth: 
• Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg; 
• Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg; 
• Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-
destun. 

 
Tabl 3-4 Polisïau’r cynllun datblygu 

Dogfen Crynodeb 

Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd Ynys 
Môn a Gwynedd 
2011 – 2026, 
Datganiad 
Ysgrifenedig [RD10] 

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cynnwys 
polisi penodol (Polisi Strategol PS1: Yr Iaith 
Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig) i roi sylw i’r iaith 
Gymraeg, a pholisïau eraill i hyrwyddo’r gwaith o 
ddiogelu a sicrhau cynnydd y Gymraeg.  Mae’r 
polisïau yn ceisio hwyluso’r math o ddatblygiad a all 
greu’r amgylchiadau cywir i gyfrannu tuag at gynnal 
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a chreu cymunedau sy’n siarad Cymraeg.  Mae 
polisïau yn ei gwneud yn ofynnol i ystyried 
hyrwyddo ac amddiffyn yr iaith a’r diwylliant. 
Mae Polisi Strategol PS9: Wylfa Newydd a 
Datblygiadau Cysylltiedig yn benodol i Brosiect 
Wylfa Newydd.  Mae'n esbonio'r ffactorau y bydd 
Cyngor Sir Ynys Môn yn eu hystyried yn fanwl wrth 
bwyso a mesur gwahanol elfennau o Brosiect Wylfa 
Newydd, sy'n cynnwys y Gymraeg a’i diwylliant. 

Canllawiau Cynllunio 
Atodol: Cynllunio a’r 
Iaith Gymraeg [RD2] 

Mae'n cynnig arweiniad ar sut bydd yr awdurdod 
cynllunio yn gwneud penderfyniadau ynglŷn ag 
effeithiau'r datblygiadau arfaethedig ar y Gymraeg 
ac yn rhoi cyngor ar yr wybodaeth ategol a all fod 
yn ofynnol gyda cheisiadau cynllunio unigol.   

Gorsaf Niwclear 
Newydd yn Wylfa: 
Canllawiau Cynllunio 
Atodol (SPG Wylfa) 
[RD11]. 

Mae CCA Wylfa yn nodi gweledigaeth glir ac 
uchelgeisiol ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, sy'n 
cyd-fynd â dyheadau economaidd-gymdeithasol 
ehangach Cyngor Sir Ynys Môn a’r dyheadau o ran 
etifeddiaeth mewn perthynas â phob datblygiad 
newydd  ar yr ynys.  Y weledigaeth yw,  
“Mae’r Orsaf Niwclear Newydd yn Wylfa yn sbardun 
ar gyfer trawsnewid yr economi a chymunedau yn 
Ynys Môn a fydd yn darparu cyfleoedd gwaith 
cynaliadwy, yn gwella ansawdd bywyd 
cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac yn 
hyrwyddo hunaniaeth a nodweddion unigryw lleol.” 
Mae’r CCA Wylfa yn cynnwys polisi (GP13) sy’n 
ystyried ei bod yn hanfodol bod Prosiect Wylfa 
Newydd yn cynnal a, lle bo’n bosib, yn cryfhau’r 
iaith Gymraeg a’i diwylliant fel rhan bwysig o wead 
cymdeithasol a hunaniaeth gymunedol Ynys Môn.   

 

Tabl 3-5 Strategaethau lleol 
Dogfen Crynodeb 

Cynllun Integredig 
Sengl Ynys Môn 
[RD12] 

Yn canolbwyntio sylw ar wella ansawdd bywyd pobl 
a chymunedau lleol drwy wella lles economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol. 
Mae’r cyfleoedd yn y sector ynni carbon-isel yn cael 
eu hystyried yn hanfodol i wella perfformiad 
economaidd a lefel sgiliau’r gweithlu ar Ynys Môn.  
Mae’r cynllun hefyd yn nodi fod yr iaith Gymraeg, y 
diwylliant a’r dreftadaeth yn elfennau hanfodol o 
wead cymdeithasol cymunedau Ynys Môn, ac un 
maes y canolbwyntir arno yw fod Môn yn ynys lle 
mae’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ffynnu.   
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Cynllun 
Corfforaethol Ynys 
Môn 2013-2017 
[RD13] 

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cydnabod 
pwysigrwydd y Rhaglen Ynys Ynni o ran cynnig 
cyfle ‘unwaith mewn cenhedlaeth’ i greu nifer 
sylweddol o swyddi newydd o ganlyniad i’r 
buddsoddi arfaethedig a thwf posib yn y sector ynni 
carbon isel.  Mae’r Cynllun Corfforaethol yn nodi 
bod angen i Gyngor Sir Ynys Môn ddatblygu 
cynlluniau a fydd yn creu mwy o gyfleoedd gwaith i 
bobl ifanc, yn gwella seilwaith ac yn cynnal y 
gadwyn gyflenwi. 
Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn sicrhau y bydd yr 
iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg yn cael ei 
hyrwyddo drwy weithredu strategaeth iaith 
Gymraeg a gaiff ei datblygu. 

Strategaeth ar gyfer 
yr Iaith Gymraeg 
2016-2021 [RD14] 

Strategaeth iaith Gymraeg a luniwyd gan Fforwm 
Strategol Iaith Gymraeg Ynys Môn yn seiliedig ar 
Ynys Môn, sef fforwm wedi ei gadeirio'n annibynnol, 
sy'n cynnwys aelodau o wahanol grwpiau a 
sefydliadau sy'n gweithredu drwy gyfrwng y 
Gymraeg.   Mae'r strategaeth iaith yn dynodi tri 
maes strategol sy'n sail i'r strategaeth: 
• plant a phobl ifanc/y teulu;  
• y gweithle, gwasanaethau Cymraeg, y Seilwaith; 

a hefyd  
• y gymuned. 

 
Tabl 3-6 Canllawiau perthnasol eraill 

Dogfen Crynodeb 

Mae Cynllunio a’r 
Iaith Gymraeg: Y 
Ffordd Ymlaen 
[RD15] 

Y ddogfen hon yw’r gwaith a gwblhawyd gan 
gonsortiwm o sefydliadau a oedd yn cynnwys 
awdurdodau lleol, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, y 
Ffederasiwn Adeiladwyr Tai a Llywodraeth Cymru.  
Mae’r ddogfen yn cynrychioli ymdrechion yr holl 
bartneriaid sydd â diddordeb mewn datblygu gwell 
dealltwriaeth well o’r berthynas rhwng cynllunio 
defnydd tir a’r iaith Gymraeg er mwyn hybu lles yr 
iaith a chymeriad diwylliannol cymunedau lleol.  Nid 
yw’r ddogfen hon yn cynrychioli safbwynt polisi 
cynllunio unrhyw un o’r cyrff a gymerodd ran. 
Mae’r ddogfen yn cynnig arweiniad ar yr arfer gorau 
o ran y fethodoleg ar gyfer cynnal Asesiad o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg.  Caiff yr arweiniad ar 
arfer gorau ei adlewyrchu yng Nghanllawiau 
Cynllunio Atodol Cyngor Sir Ynys Môn yn ymwneud 
â’r iaith Gymraeg. 
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4 Dull gweithredu ar gyfer asesu'r effeithiau 
4.1 Dull gweithredu ar gyfer asesu'r effeithiau 
4.1.1 Mae’r ystyriaeth o’r effeithiau a gyflwynir yn adran 6 yr Asesiad hwn o’r Effaith 

ar yr Iaith Gymraeg yn asesu’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  Caiff 
effeithiau Prosiect 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. 

4.1.2 Mae’r dull o asesu effeithiau'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn dilyn yr un 
fethodoleg yn fras â dull gweithredu arfaethedig yr Asesiad o’r Effaith ar yr 
Iaith Gymraeg ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, fel y nodir yn Adroddiad 
Interim yr Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg [RD16].   

4.1.3 Mae’r dull o asesu’r effeithiau a ddefnyddiwyd yn yr Asesiad hwn o’r Effaith ar 
yr Iaith Gymraeg wedi cael ei lywio gan y canllawiau polisi cynllunio 
cenedlaethol a lleol a ganlyn, gyda'r cyfan yn cael eu mabwysiadu: 

• Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg  [RD2]; a 
• TAN 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg [RD7].  

4.1.4 Mae Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen [RD15] 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 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 a fabwysiadwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn [RD2]. 

4.1.5 Mae’r fethodoleg ar gyfer ymgymryd ag Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
yn dilyn yr hyn a nodir yn y ddogfen Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd 
Ymlaen [RD15]. 

4.1.6 Mae’r asesiad o’r effaith ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn seiliedig ar bum 
agwedd allweddol o fywyd cymunedol. Y bwriad yw pennu effeithiau’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar y gymuned yn gyffredinol ac ar y Gymraeg 
yn fwy penodol.   

4.1.7 Mae'r asesiad yn cynnwys 18 o gwestiynau, sy’n ymwneud â’r pum agwedd 
allweddol ar fywyd cymunedol ac fe’u cyflwynir yn adran 6 yr Asesiad hwn o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg.  Mae’r cwestiynau hyn yn tarddu o ganllawiau arfer 
gorau y cyfeirir atynt yn nhabl 3-6 yr Asesiad hwn. 

4.1.8 Rhestrir y pum agwedd allweddol o fywyd cymunedol isod a nodir y materion 
perthnasol i'w hystyried. 

• Nodweddion poblogaeth: effaith creu cyflogaeth (uniongyrchol ac 
anuniongyrchol) ar nodweddion poblogaeth Ynys Môn yn ystod y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle.    

• Ansawdd bywyd: effaith y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar ansawdd 
bywyd, yn cynnwys iechyd pobl leol ac amwynderau’r Ardal Dylanwad 
Leol.   

• Ffactorau economaidd, yn cynnwys:  
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- effeithiau ar fusnesau lleol o ran gwariant sy’n uniongyrchol 
gysylltiedig â'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, boed hynny’n 
ymwneud â chefnogi cyflenwyr lleol a’r gwariant ychwanegol 
cysylltiedig yn yr economi leol. 

- effaith ar greu cyflogaeth (uniongyrchol ac anuniongyrchol) o 
ganlyniad i'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

- effaith ar fusnesau twristiaeth o ran newid posib mewn niferoedd yr 
ymwelwyr; 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, 
cyfleusterau gofal iechyd, gwasanaethau brys a chyfleusterau hamdden.  
Yn ei dro, gallai hyn effeithio ar y defnydd o'r Gymraeg a pha mor amlwg 
ydyw.   

• Agweddau cymdeithasol a diwylliannol: effeithiau ar gydlyniant 
cymdeithasol a’r newid a deimlir yn lleol o ran ymdeimlad o gymuned o 
ganlyniad i'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

4.1.9 Fel rhan o'r asesiad, mae pob cwestiwn rhestr wirio yn arwain at effaith 
gyffredinol Fanteisiol, Niwtral neu Niweidiol. Caiff hyn ei gynrychioli gan sgôr 
rhifol, yn amrywio o effaith ddifrifol i ysgafn.  Mae sgoriau rhwng ‘0.1’ a ‘1.0’ 
yn dynodi graddau’r effaith fanteisiol, ‘0’ yn dynodi effaith niwtral a sgoriau 
rhwng ‘-1.0’ a ‘-0.1’ yn dynodi graddau'r effaith niweidiol.   Mae’r asesiad yn 
rhoi pwys mawr ar yr Iaith Gymraeg, o gofio ymateb Cyngor Sir Ynys Môn yn 
ei Farn Sgrinio a’r ohebiaeth ddilynol.  Felly, mae’r sgoriau mynegai sylfaen a 
ddefnyddiwyd (rhwng ‘-1.0’ a ‘-0.1’ a rhwng ‘0.1’ a ‘1.0’) yn sgoriau effaith uchel 
ar iaith.   

4.1.10 Mae rhan derfynol 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.   

4.1.11 Bydd yr asesiad yn dangos ymhle y mae angen mesurau lliniaru neu wella 
penodol.  Pan gaiff effeithiau niweidiol neu fanteisiol eu nodi yn yr Asesiad o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg, mae mesurau lliniaru a/neu wella yn cael eu 
cyflwyno. 

4.2 Ardal yr astudiaeth 
4.2.1 Mae’r ardaloedd daearyddol a gofodol a ddefnyddir yn yr asesiad yn seiliedig 

ar y rheini sydd wedi’u nodi yn y bennod elfennau economaidd-gymdeithasol 
(pennod 7, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol), fel y dangosir yn ffigur 4-1. 
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 Cwmpas daearyddol ardal yr astudiaeth 
4.2.2 Mae diffinio cwmpas gofodol ar gyfer asesiad o’r effaith ar yr iaith Gymraeg yn 

gallu bod yn gymhleth oherwydd yr angen i ystyried cymunedau a sefydliadau 
mewn dalgylchoedd amrywiol.  Mae’n bosib y bydd pob un agwedd allweddol 
o fywyd cymunedol yn cael eu heffeithio ar wahanol raddfa, a byddai rhai yn 
cael eu heffeithio ar fwy nag un raddfa.  Mae Tabl 4-1 yn egluro’r cwmpas 
daearyddol sy’n cael ei ddefnyddio at ddibenion yr Asesiad hwn o’r Effaith ar 
yr Iaith Gymraeg.  Mae'r cwmpasau daearyddol hyn yn adlewyrchu'r rhai sydd 
wedi'u dewis ar gyfer yr asesiad o’r effeithiau economaidd-gymdeithasol a 
nodir ym mhennod 7, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol.   

4.2.3 Mae'r ardaloedd sydd wedi'u diffinio yn nhabl 4-1 yn ymwneud ag ystyried yr 
effeithiau sy'n gysylltiedig â gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle.  Mae’r paragraffau 
ar ôl y tabl yn nodi'r materion sy’n berthnasol i'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle ac ym mhob achos yn disgrifio'r cwmpas daearyddol perthnasol. 

Tabl 4-1 Cwmpas daearyddol yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
Ardal Cwmpas daearyddol  

Ardal Dylanwad Leol Mae’r Ardal Dylanwad Leol yn cynrychioli ‘clustogfa’ 
o oddeutu 5km radiws o ganol Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio’r Safle. 
Mae cymunedau sydd ar ffin y rhanbarth hwn wedi 
cael eu cynnwys yn yr asesiad. 
Mae'r rhanbarth 5km wedi'i ddewis i wneud yn siŵr 
bod effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd ffisegol 
(o ran asesiad gweledol, aer a sŵn) yn cael eu 
cynnwys yn yr ystyriaeth o effeithiau’r Asesiad o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg. 

Prif Ardal yr 
Astudiaeth 
Economaidd-
Gymdeithasol (KSA) 

Ystyrir bod yr ardal hon yn cynrychioli'r ardal y 
byddai Prosiect Wylfa Newydd yn fwyaf tebyg o 
effeithio arni (er gwell ac er gwaeth).  Mae'n cael ei 
diffinio gan ddwy Ardal Teithio i’r Gwaith sef 
‘Bangor, Caernarfon a Llangefni’ a ‘Chaergybi’.  
Mae'r ffin ofodol wedi'i diffinio ar sail y ffit gorau 
rhwng wardiau gweinyddol o Gyfrifiad o'r 
Boblogaeth 2011 a ffiniau’r Ardaloedd Teithio i'r 
Gwaith. 
Adeg llunio’r ffiniau hyn, nid oedd y ffin Ardaloedd 
Teithio i'r Gwaith 2011 ar gael.  Gan fod ardal teithio 
i'r gwaith 2011 ychydig yn llai nag ardal 2001 (gan 
nad yw’n cynnwys wardiau Conwy), ystyrir ei bod yn 
fwy priodol i ddal i ddefnyddio set ddata 2001 a 
chynnwys y wardiau hyn. 
Caiff yr ardal hon ei rhannu ymhellach fel y diffinnir 
isod. 
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Ardal Cwmpas daearyddol  

Y
ny

s 
M

ôn
 

Gogledd Ynys 
Môn 

Ardal sy'n cydymffurfio ag is-ardal Ynys Môn, sy'n 
cynrychioli cymunedau o amgylch Amlwch ac sydd 
agosaf at Ardal Datblygu Wylfa Newydd.  Mae'r is-
ardal hon yn seiliedig ar gyfanswm y wardiau sydd 
wedi'u diffinio yng Nghyfrifiad 2011. 
Bydd yr is-ardal hon yn cael ei defnyddio i asesu’r 
effeithiau y gellid eu hwynebu ar y lefel hon.   

Gorllewin Ynys 
Môn 

Ardal sy'n cydymffurfio ag is-ardal Ynys Môn sy'n 
cynrychioli cymunedau yng ngorllewin Ynys Môn 
gan gynnwys Caergybi.  Mae'r is-ardal hon yn 
seiliedig ar gyfanswm y wardiau sydd wedi'u diffinio 
yng Nghyfrifiad 2011.   
Bydd yr is-ardal hon yn cael ei defnyddio i asesu’r 
effeithiau y gellid eu hwynebu ar y lefel hon. 

De Ynys Môn Ardal sy'n cydymffurfio ag is-ardal Ynys Môn sy'n 
cynrychioli cymunedau yn ne Ynys Môn gan 
gynnwys Llangefni a mannau croesi'r Fenai.  Mae'r 
is-ardal hon yn seiliedig ar gyfanswm y wardiau 
sydd wedi'u diffinio yng Nghyfrifiad 2011.   
Bydd yr is-ardal hon yn cael ei defnyddio i asesu’r 
effeithiau y gellid eu hwynebu ar y lefel hon. 

Y
 T

ir 
M

aw
r 

Tir Mawr 
Menai 

Mae Tir Mawr Menai yn is-adran yng Ngwynedd, 
sy’n cynrychioli'r cymunedau ar y tir mawr ym mhrif 
ardal yr astudiaeth economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys y prif aneddiadau, sef Bangor a 
Chaernarfon.   
Bydd yr is-ardal hon yn cael ei defnyddio i asesu’r 
effeithiau y gellid eu hwynebu ar y lefel hon. 

Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) 

Mae’r ardal hon yn seiliedig ar bellter gyrru 90 
munud o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae 
casgliadau'r ddogfen Workforce Mobility and Skills 
in the UK Construction Sector [RD17] yn dynodi ei 
bod yn dybiaeth resymol i ystyried bod 85% o 
weithwyr adeiladu yn byw o fewn 90 munud o 
amser gyrru.  Mae'r diffiniad yn seiliedig ar y dewis 
mwyaf addas o wardiau gweinyddol o Gyfrifiad o'r 
Boblogaeth 2011.  Mae unrhyw ward yr eir trwyddi'n 
llwyr neu'n rhannol yn ôl isocron o 90 munud, wedi'i 
chynnwys yn y diffiniad.  Mae'r ardal yn cynrychioli'r 
terfyn amser teithio un ffordd a dybir ar gyfer 
gweithwyr i deithio bob dydd o'u cyfeiriadau preswyl 
parhaol (mae'r unigolion hyn yn cael eu galw'n 
weithwyr lleol hefyd).   
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Ardal Cwmpas daearyddol  

Gogledd Orllewin 
Cymru 

Mae'r ardal hon yn cynnwys rhanbarthau awdurdod 
lleol Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.  Mae hyn yn 
gyson â'r diffiniad o'r ardal a ddefnyddiwyd yn 
adroddiad llinell sylfaen Asesiad o’r Farchnad Dai 
Leol yng Ngogledd Orllewin Cymru [RD18]. 

Gogledd Cymru Mae'r ardal hon yn cynnwys grŵp o ranbarthau 
awdurdod lleol Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir 
Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.  Bydd yr ardal 
hon yn cael ei defnyddio pan nad yw'n bosib 
cynrychioli'r ardal teithio i'r gwaith bob dydd 
(adeiladu) oherwydd cyfyngiadau o ran ystadegau.  
Mae'n werth nodi bod yr ardal hon yn fwy trefol a 
diwydiannol (gyda datblygiadau allweddol mewn 
rhai ardaloedd yn Sir y Fflint ac ati) ac mae'r 
boblogaeth yn llawer uwch nag yn yr ardal teithio i'r 
gwaith bob dydd. 

4.2.4 Ardal yr astudiaeth ar gyfer y nodweddion poblogaeth yw Gogledd Ynys Môn. 
Pennwyd hynny oherwydd natur leol y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, cyfnod 
cymharol fyr y gwaith a’r nifer fechan o weithwyr a fydd yna hyd yn oed ar yr 
adeg prysuraf (80 unigolyn).   

4.2.5 Ardal yr astudiaeth ar gyfer ansawdd bywyd yw’r Ardal Dylanwad Leol.   

4.2.6 Defnyddiwyd sawl ardal astudiaeth i ganfod effeithiau ar amrywiol agweddau 
o ystyriaethau economaidd.  Mae’r rhain yn cynnwys yr ardaloedd astudiaeth 
canlynol: 

• Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ar gyfer cyflogaeth 
oherwydd dyma lle byddai gweithwyr sy’n gysylltiedig â'r Cynigion Paratoi 
a Chlirio'r Safle yn byw ac yn cymudo; 

• Ardal Dylanwad Leol i ganfod unrhyw fusnesau a allai gael eu heffeithio 
gan wasanaethau cludo i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle, ac 
effeithiau uniongyrchol ar weithrediad busnesau o ganlyniad i'r gwaith a 
wneir ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle.  

• Gogledd Cymru o ran effeithiau ar y gadwyn gyflenwi, oherwydd gellid 
tybio’n rhesymol mai o’r ardal hon y byddai'r deunyddiau a’r offer ar gyfer 
y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn dod; ac  

• Ynys Môn (gyda phwyslais ar Ogledd Ynys Môn) o ran effeithiau ar 
dwristiaeth, oherwydd gallai gweithgareddau ar Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio'r Safle effeithio’n uniongyrchol ar dwristiaeth wrth iddynt amharu 
ar ymwelwyr.   

4.2.7 Ardal yr astudiaeth ar gyfer cyflenwi seilwaith a’r agweddau cymdeithasol a 
diwylliannol yw’r Ardal Dylanwad Leol. 

4.2.8 Nodir pob un o'r ardaloedd astudiaeth hyn, ynghyd â Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio’r Safle, yn ffigur 4-1.   
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Ffigur 4-1 Ardaloedd astudiaeth yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
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4.3 Ymgynghoriad 
4.3.1 Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle o fewn y 

rhaglen ymgynghori a wnaed ar gyfer prif Brosiect Wylfa Newydd.  Cyflwynir 
manylion am yr ymgynghoriad a gynhaliwyd fel rhan o'r cais am Orchymyn 
Cydsyniad Datblygu ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd ym mhennod 5, cyfrol 1 
y Datganiad Amgylcheddol.   

4.3.2 Darparwyd gwybodaeth am rai o'r gweithgareddau sydd yn y Cynigion Paratoi 
a Chlirio'r Safle o fewn dogfennaeth Cam Un o’r ymgynghoriad cyn ymgeisio.  
Roedd Horizon wedi taro golwg fanwl dros yr ymatebion perthnasol ac wedi’u 
defnyddio i gyfrannu at ddylunio’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

4.3.3 Er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid ar gynnydd Prosiect 
Wylfa Newydd, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ar ddechrau 
2016.  Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, cynhyrchwyd Diweddariad ar Brosiect 
Wylfa Newydd - Ionawr 2016 er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am 
Brosiect Wylfa Newydd.  Roedd yr ymgynghoriad hwn yn cynnwys 
gwybodaeth am y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

4.3.4 Hefyd, mae manylion am ymgynghoriad blaenorol a gynhaliwyd ar y Cynigion 
Paratoi a Chlirio’r Safle Gwreiddiol ar gael ym mhennod 5, cyfrol 1 y Datganiad 
Amgylcheddol.  Fel y nodwyd ym mhennod 1, cyfrol 1 y Datganiad 
Amgylcheddol, bu’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle Gwreiddiol yn destun 
ymgynghoriad cyn ymgeisio yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2016.  Mae'r 
sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad hwn wedi cael eu hystyried a, 
lle bo'n berthnasol ac yn briodol i gwmpas diwygiedig y gwaith, wedi cael eu 
cymryd i ystyriaeth wrth gwblhau dyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

4.3.5 Daeth y sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad hwn mewn perthynas 
â'r iaith Gymraeg a’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg gan Gyngor Sir 
Ynys Môn yn unig, a nodwyd bod yr ymagwedd tuag at yr iaith Gymraeg o 
fewn y cais drafft gwreiddiol yn brin o'r hyn a ddisgwylir gan Gyngor Sir Ynys 
Môn.  Nodwyd yn y sylwadau nad oedd yr agwedd tuag at yr iaith Gymraeg o 
fewn y cais drafft yn gynhwysol nac yn gydlynol.  Roedd y sylwadau a gafwyd 
mewn perthynas â'r Asesiad gwreiddiol o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn 
ymwneud â maint yr ardal astudiaeth LAI a'r angen am fesurau i sicrhau mai 
gweithwyr lleol fyddai'n cael eu cyflogi.  Mae Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn 
disgwyl i Horizon ei gwneud yn ofynnol i'w gontractwyr gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle gadw at Bolisi Iaith Gymraeg Horizon.  Mae'r sylwadau hyn wedi 
cael eu hystyried ac wedi cael sylw o fewn yr Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg. 

4.3.6 Cynhaliodd Horizon ymgynghoriad arall ar y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
ym mis Awst a Medi 2017.  Mae'r ymatebion perthnasol a ddaeth i law yn ystod 
y broses hon wedi cael eu hystyried gan Horizon wrth gwblhau’r cais cynllunio 
ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae’r gweithgareddau 
ymgynghori a gynhaliwyd wedi eu crynhoi mewn Adroddiad Ymgynghoriad 
Cyn Ymgeisio a gyflwynir gyda’r cais cynllunio.  Mae’r Asesiad hwn o’r Effaith 
ar yr Iaith Gymraeg hefyd yn crynhoi’r ymatebion a gafwyd o ran yr iaith 
Gymraeg a’i diwylliant a’r Adroddiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, a sut 
maent wedi cael eu hystyried. 
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4.3.7 Roedd y sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad hwn mewn perthynas 

â'r iaith Gymraeg a’i diwylliant wedi dod gan Gyngor Sir Ynys Môn yn unig.  
Roedd un sylw yn cyfeirio at y dybiaeth yn yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg ynghylch y gweithlu Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae’r contractwr a 
ffafrir (Menter ar y Cyd rhwng Jones Brothers a Balfour Beatty) yn gontractwyr 
lleol sydd â phresenoldeb yn barod yng Ngogledd Cymru.  Mae’r tybiaethau a 
ddefnyddir yn seiliedig ar wybodaeth gan y contractwr a ffafrir, sydd heb newid 
ers yr ymgynghoriad, felly does dim newidiadau wedi’u gwneud i’r tybiaethau.  
Fodd bynnag, os am ddibynnu ar y dybiaeth hon, dywedodd Cyngor Sir Ynys 
Môn y dylid rhoi system gyflawni ar waith a defnyddio proses fonitro i fynd i’r 
afael ag unrhyw effeithiau, rhag ofn nad yw’r dybiaeth hon yn gywir.  Y bwriad 
yw y bydd y broses hon yn cael ei datblygu a’i rhoi ar waith yn unol ag unrhyw 
ganiatâd cynllunio. 

4.3.8 Roedd Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn gofyn i Horizon ymrwymo i ddefnyddio 
Methodoleg Asesu Risg – sy’n cael ei datblygu gan Lywodraeth Cymru ar hyn 
o bryd – i ddilysu’r 18 o gwestiynau a ddefnyddir yn yr asesiad, er mwyn 
sicrhau bod y system sgorio’n gywir ac yn gadarn.  Nid yw’r gwaith sy’n cael 
ei wneud ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei gyhoeddi, ac felly 
does dim modd rhoi hyn ar waith ar gyfer yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg ar hyn o bryd.  Mae’r fethodoleg a ddefnyddir yn yr Asesiad o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn dilyn Canllawiau Cynllunio Atodol lleol sydd 
wedi’u mabwysiadu, fel y nodwyd yn gynharach yn y bennod hon.  Nid oes 
angen gwneud unrhyw newidiadau i’r fethodoleg.   

4.3.9 Mae Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn dweud na chyfeirir o gwbl at ysgolion nac 
addysg, ac effeithiau’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle o ran nifer sylweddol 
o weithwyr a’u teuluoedd yn symud i’r ardal.  Mae’r gweithlu Paratoi a Chlirio'r 
Safle yn cynnwys 80 o weithwyr, sydd ddim yn cael ei ystyried yn ffigur 
sylweddol.  Mae’r dybiaeth ynghylch y gweithlu’n seiliedig ar wybodaeth gan 
y contractwr a ffafrir (Menter ar y Cyd rhwng Jones Brothers a Balfour Beatty). 
Mae gan y contractwr hwn bresenoldeb yn barod yng ngogledd Cymru ac mae 
disgwyl iddo ddod o hyd i’r mwyafrif helaeth o'i weithlu (tua 90%) yn Ynys Môn, 
gyda'r gweddill yn dod o ogledd Cymru.  Felly, does dim disgwyl y bydd y 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at weithwyr a theuluoedd yn 
mewnfudo i Ynys Môn.   

4.3.10 Mae holl ddogfennau cyhoeddus annhechnegol Horizon ar gyfer 
ymgyngoriadau ar gael yn ddwyieithog, ac mae staff sy’n siarad Cymraeg yn 
bresennol ym mhob digwyddiad ymgynghori.   

4.3.11 Roedd y Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle Gwreiddiol yn destun proses 
gwmpasu ffurfiol gyda Chyngor Sir Ynys Môn.  Cafwyd Barn Gwmpasu 
Cyngor Sir Ynys Môn ar 27 Ebrill 2016 ac fe'i hystyriwyd yn yr Asesiad o’r 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg Paratoi a Chlirio’r Safle gwreiddiol lle’r oedd 
hynny'n berthnasol i’r Gymraeg a’i diwylliant.   

4.3.12 Mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle diwygiedig yn ystyried y Farn 
Gwmpasu, ynghyd ag unrhyw ymateb perthnasol arall a gafwyd gan 
ymgynghorwyr statudol ac eraill.  Mewn trafodaethau gyda Chyngor Sir Ynys 
Môn, cytunwyd nad oedd angen ailadrodd y broses gwmpasu, yn bennaf 
oherwydd bod y gweithgareddau sydd i'w cynnal fel rhan o'r Cynigion Paratoi 
a Chlirio'r Safle diwygiedig yn gyfystyr â gostyngiad sylweddol o ran cwmpas 
o'u cymharu â'r cynigion gwreiddiol. 
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5 Amodau gwaelodlin 
5.1 Pwrpas 
5.1.1 Mae’r waelodlin yn amlinellu nodweddion allweddol yn ymwneud â’r Gymraeg 

a’r gymuned o fewn yr ardal a allai gael ei heffeithio gan y Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle.  Mae’n rhoi’r cyd-destun ar gyfer pwyso a mesur yr effeithiau.   

5.1.2 Mae’r waelodlin a gyflwynwyd yn rhoi sylw i’r pynciau canlynol: 

• poblogaeth; 
• proffil y Gymraeg; 
• cyflogaeth; 
• busnesau a chadwyn gyflenwi;  
• twristiaeth; a 
• agweddau cymdeithasol a diwylliannol. 

5.2 Nodweddion y boblogaeth 

 Poblogaeth 
5.2.1 Mae twf a dosbarthiad poblogaeth yn effeithio ar ddatblygiad yr economi yn y 

dyfodol.  Mae 376,000 o bobl yn byw yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu).  Roedd tua 70,000 o bobl yn byw yn Ynys Môn yn 2011 (18.6% o 
boblogaeth yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu)).  Fel sy'n cael ei 
ddangos yn nhabl 5-1, roedd yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) 
yn cynrychioli 12% o boblogaeth Cymru yn 2011. 

Tabl 5-1 Poblogaeth breswyl 20111 
Ardal Poblogaeth breswyl (2011) 

Ynys Môn 69,751 

Prif Ardal yr Astudiaeth 
Economaidd-gymdeithasol 

128,512 

Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu) 

376,000 

Cymru 3,063,456 

  
  

1  Preliminary Environmental Information Report: chapter B1, volume B, socio-economics (paragraph 
B1.14).   
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 Mudo 
5.2.2 Yn y cyfnod rhwng 2001 a 2014, gwelwyd all-lif net o bobl ifanc (15-29 oed) o 

Ynys Môn bob blwyddyn, gyda'r all-lif mwyaf o 330 yn 2003/2004.  Mae’n bosib 
bod cysylltiad rhwng hyn â’r prinder cyfleoedd cyflogaeth ar yr ynys.  Rhwng 
2009 a 2013, cafwyd gostyngiad o 1,050 (6%) o weithwyr cyfwerth ag amser 
llawn mewn cyflogaeth yn Ynys Môn. 

 Proffil yr iaith Gymraeg 
5.2.3 Mae Ynys Môn yn cael ei chydnabod yn Arolwg Defnyddio’r Iaith Gymraeg 

2013-15 [RD19) am ei niferoedd uchel o siaradwyr Cymraeg rhugl.  Caiff ei 
chydnabod fel un o gadarnleoedd y Gymraeg yng Nghymru ac mae’n cynnwys 
yr ail gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru gyfan.   

5.2.4 Mae’r iaith Gymraeg, ei diwylliant a’i threftadaeth yn elfennau hanfodol o wead 
cymdeithasol cymunedau Ynys Môn, er bod y gyfran o siaradwyr Cymraeg yn 
amrywio’n sylweddol rhwng wardiau, gyda mwy o grynodiad yng nghanol 
daearyddol Ynys Môn a Llangefni a’r ardaloedd cyfagos.  Bydd Ynys Môn yn 
cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2017, a allai fod yn gatalydd pwysig ar 
gyfer codi proffil yr iaith a’r diwylliant Cymraeg.   

5.2.5 Mae’r iaith Gymraeg yn rhan o fywyd bob dydd yn Ynys Môn, gan mai dyma 
iaith llawer o deuluoedd yn eu cartrefi, iaith yr ysgolion, a’r iaith sy’n cael ei 
defnyddio mewn siopau, tafarnau, banciau a chyfleusterau iechyd lleol, yn y 
gweithle ac yn ystod gweithgareddau cymunedol. 

Siaradwyr Cymraeg 
5.2.6 Cafwyd gostyngiad bach yng nghyfanswm nifer y siaradwyr Cymraeg yn Ynys 

Môn rhwng 2001 a 2011.  Roedd nifer y siaradwyr Cymraeg yn Ynys Môn wedi 
gostwng o 38,893 (60.1%) yn 2001 i 38,568 (57.2%) yn 2011.  Yn ystod yr un 
cyfnod, cafwyd mwy o ostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng ngogledd 
Cymru (11,909).  Darperir dadansoddiad o’r nifer a’r canran o siaradwyr 
Cymraeg ar gyfer Ynys Môn (fesul ardal) ac yng ngogledd Cymru yn 2001 a 
2011 yn Nhabl 5-2.
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Tabl 5-2 Nifer y siaradwyr Cymraeg a'r ganran o gyfanswm y boblogaeth  

(3 oed a hŷn) yn 2001 ac yn 2011 
Ardal 2001 2011 

Cyfanswm 
poblogaeth 

(3 oed a 
hŷn)2 

Siaradwyr Cymraeg Cyfanswm 
poblogaeth 

(3 oed a 
hŷn)3 

Siaradwyr Cymraeg 

Rhif Nifer4 Canran o 
gyfanswm y 
boblogaeth 

(%) 

Rhif Nifer5 Canran o 
gyfanswm y 
boblogaeth 

(%) 

Gogledd 
Ynys Môn 

11,911 7,451 62.6 13,158 8,000 60.8 

De Ynys 
Môn 

29,386 19,083 64.9 30,401 18,900 62.2 

Gorllewin 
Ynys Môn 

23,382 12,359 52.9 23,844 11,668 48.9 

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

Gogledd 
Cymru 

641,286 216,315 33.7 663,808 204,406 30.8 

 

5.2.7 Roedd canran y bobl a oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 (blwyddyn y 
cyfrifiad diwethaf) yn amrywio’n fawr o un ardal i'r llall yn Ynys Môn, o 48.9% 
yng Ngorllewin Ynys Môn i 62.2% yn Ne Ynys Môn. 

5.2.8 Yn 2011, roedd wyth ward (20%) yn Ynys Môn lle’r oedd dros 70% o’r 
boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg.  Roedd chwech o'r wardiau hyn yn Ne 
Ynys Môn (Braint, Cefni, Cyngar, Gwyngyll, Llanfihangel Ysgeifiog a Thudur) 
ac roedd dwy yng Ngorllewin Ynys Môn (Bryngwran a Bodffordd).   

Sgiliau iaith Gymraeg 
5.2.9 Roedd cyfran y bobl (3 oed a hŷn) yn Ynys Môn gyda sgiliau Cymraeg wedi 

gostwng rhwng 2001 a 2011.  Yn 2011, roedd gan 69.6% o boblogaeth Ynys 
Môn un neu ragor o sgiliau Cymraeg, sy'n ddirywiad o'r 70.4% a welwyd yn 
2001.  Er gwaetha'r gostyngiad canrannol, gwelwyd cynnydd yn nifer absoliwt 
y bobl sy’n meddu ar un neu ragor o sgiliau Cymraeg - o 45.534 yn 2001 i 
46,879 erbyn 2011, sef twf o 1,345 o bobl.  Mae’n bosib bod hyn o ganlyniad 
i’r mewnlif net o bobl a welwyd rhwng 2001 a 2008, a hefyd yn 2011 bod cyfran 
is (30.6%) o boblogaeth Ynys Môn a aned y tu allan i Gymru yn meddu ar un 
neu ragor o sgiliau Cymraeg o’i gymharu â’r rheini a aned yng Nghymru 

2  NOMIS: Cyfrifiad 2001: Gwybodaeth am y Gymraeg (KS025) [RD20] 
3  NOMIS: Cyfrifiad 2011 Sgiliau Iaith Gymraeg (KS207WA) [RD21] 
4  NOMIS: Cyfrifiad 2001: Sgiliau Iaith Gymraeg (UV84) [RD20] 
5  NOMIS: Cyfrifiad 2011: Sgiliau Iaith Gymraeg (KS207WA) [RD21] 
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(90.2%).  Mae tabl 5-3 yn cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud â nifer a 
chanran y bobl 3 oed a hŷn a oedd yn meddu ar un neu ragor o sgiliau 
Cymraeg, fesul ardal, yn Ynys Môn yn 2001 ac yn 2011. 

Tabl 5-3 Canran y bobl (3 oed a throsodd) ag un neu ragor o sgiliau6 yn 2001 
a 2011 

Ardal 2001 2011 
Cyfanswm 

poblogaeth7 
Un neu ragor o sgiliau 

Cymraeg 
Cyfanswm 

poblogaeth8 
Un neu ragor o sgiliau 

Cymraeg 

Rhif Nifer9 Canran o 
gyfanswm y 

boblogaeth (3 
oed a 

throsodd) (%) 

Rhif Nifer10 Canran o 
gyfanswm y 
boblogaeth 

(3 oed a 
throsodd) 

(%) 

Gogledd 
Ynys Môn 

11,911 8,396 70.5 13,158 9,265 70.4 

De Ynys 
Môn 

29,386 21,652 73.7 30,401 22,043 72.5 

Gorllewin 
Ynys Môn 

23,382 15,486 66.2 23,844 15,571 65.3 

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

Gogledd 
Cymru 

641,286 265,085 41.3 663,808 267,329 40.3 

 

5.3 Ffactorau economaidd 

 Cyflogaeth 
5.3.1 Mae cyfraddau cyflogaeth yn dangos i ba raddau y mae adnoddau llafur yn 

cael eu defnyddio mewn economi leol.  Yn y tymor byr, mae’r cyfraddau hyn 
yn sensitif i'r cylch economaidd, ond yn y tymor hirach cânt eu heffeithio’n 
sylweddol gan bolisïau cenedlaethol y llywodraeth o ran addysg uwch a 
chymorth lles, yn ogystal â pholisïau sy’n hwyluso cyflogaeth merched11. 

5.3.2 Mae’r gyfradd cyflogaeth yn cael ei diffinio fel canran poblogaeth y trigolion 
oed gweithio sydd mewn cyflogaeth.  Dydy’r gyfradd cyflogaeth ddim ar gael 

6  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 3 oed a hŷn 

7  NOMIS: Cyfrifiad 2001: Gwybodaeth am y Gymraeg (KS025) [RD20] 
8  NOMIS: Cyfrifiad 2011: Sgiliau Iaith Gymraeg (KS207WA) [RD21] 
9  NOMIS: Cyfrifiad 2001: Gwybodaeth am y Gymraeg (KS025) [RD20] 
10  NOMIS: Cyfrifiad 2011: Sgiliau Iaith Gymraeg (KS207WA) [RD21] 
11  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (paragraph 7.42). 
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ar gyfer yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu); ond mae tabl 5-4 yn 
cynnwys y gyfradd cyflogaeth ar gyfer gogledd Cymru yn lle hynny. 

5.3.3 Roedd cyfradd cyflogaeth Ynys Môn wedi gostwng o dan y gyfradd ar gyfer 
Cymru a gogledd Cymru rhwng 2007 a 2009 (tabl 5-4), cyn codi’n uwch na’r 
gyfradd gyfartalog ar gyfer Cymru.  Mae’r gyfradd cyflogaeth yng ngogledd 
Cymru wedi bod yn is ar y cyfan nag ar gyfer Ynys Môn ers 2009, ac eithrio 
2013-2014.  Mae’r gyfradd cyflogaeth ar gyfer Ynys Môn wedi cynyddu’n 
sylweddol dros y 24 mis hyd at Fehefin 2016, yn gwbl groes i’r patrwm yng 
ngogledd Cymru ac yng Nghymru gyfan. 

Tabl 5-4 Cyfradd cyflogaeth (16-64 oed), Gorffennaf 2007 i Fehefin 201612 

Dyddiad 
Ynys Môn Gogledd Cymru Cymru 

Nifer yn 
gyflogedig 

% Nifer yn 
gyflogedig 

% Nifer yn 
gyflogedig 

% 

Gorff 2007-Meh 2008 29,300 67.9 306,400 72.2 1,336,000 69.4 

Gorff 2008-Meh 2009 28,500 67.1 303,800 71.6 1,295,200 67.5 

Gorff 2009-Meh 2010 29,800 70.1 296,500 70.1 1,287,300 66.9 

Gorff 2010-Meh 2011 29,300 69.2 296,800 70.3 1,279,300 66.4 

Gorff 2011-Meh 2012 30,300 72.2 298,300 71.0 1,289,300 67.0 

Gorff 2012-Meh 2013 29,300 71.6 298,700 71.4 1,297,500 67.7 

Gorff 2013-Meh 2014 28,600 69.8 298,900 71.6 1,330,400 69.5 

Gorff 2014-Meh 2015 30,300 73.8 297,700 71.3 1,332,900 69.7 

Gorff 2015-Meh 2016 30,300 74.6 305,400 73.6 1,360,800 71.3 
 

5.3.4 Mae gweithgarwch economaidd hefyd yn fesur da o gyflwr presennol y 
farchnad lafur.  Caiff y sawl sy’n anweithgar yn economaidd eu diffinio fel pobl 
sydd ddim yn gyflogedig neu sy’n ddi-waith.  Mae llawer o resymau pam fod 
unigolyn yn anweithgar, er enghraifft efallai ei fod yn astudio, yn gofalu am 
deulu neu ei fod ar absenoldeb salwch hirdymor. 

5.3.5 Mae Tabl 5-5 yn dangos bod y gyfradd gweithgarwch economaidd a’r gyfradd 
cyflogaeth yn uwch yn Ynys Môn nag yng ngogledd Cymru ac yng Nghymru 
gyfan.  Mae’r gyfradd anweithgarwch economaidd hefyd yn is yn Ynys Môn 
nag yng ngogledd Cymru ac yng Nghymru.  Serch hynny mae cyfran ychydig 
yn uwch o bobl yng ngogledd Cymru (77.1%) ac yn Ynys Môn (77.8%) o bobl 
economaidd anweithgar sydd ddim eisiau swydd, o’i gymharu â 73.4% yng 
Nghymru.   

5.3.6 Mae’r gyfradd cyflogaeth a welir yn nhabl 5-5 yn cynnwys y cyfnod rhwng 
Ionawr a Rhagfyr 2016, felly mae’n wahanol i’r hyn a welir yn nhabl 5-4 sy’n 
cynnwys y cyfnod rhwng Gorffennaf 2015 a Mehefin 2016. 

 

12  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-8) 
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Tabl 5-5 Gweithgarwch economaidd (% y boblogaeth oed gweithio), 201613 
Dangosydd Ynys Môn 

(%) 
Gogledd 
Cymru 

(%)  

Cymru 
(%) 

Gweithgarwch economaidd  78.5 77.0 75.2 

Cyflogaeth  74.6 73.6 71.3 

Diweithdra  4.9 4.3 5.1 

Pobl economaidd anweithgar  21.5 23.0 24.8 

Pobl sy’n economaidd anweithgar nad ydyn 
nhw eisiau swydd 

77.8 77.1 73.4 

5.3.7 Mae’r gyfradd diweithdra yn fesur dangosol arall o ba mor dda mae economi 
leol yn defnyddio ei hadnoddau llafur sydd ar gael.  Mae’r rheini sy’n ddi-waith 
ar hyn o bryd yn adnodd posib y byddai modd eu defnyddio i gefnogi twf 
economaidd. 

5.3.8 Mae Tabl 5-6 yn dangos y gyfradd diweithdra o 2007 ymlaen, y flwyddyn cyn 
y dirwasgiad yn 2008.  Mae’r data yn dangos bod y gyfradd diweithdra wedi 
cyrraedd uchafbwynt yn y flwyddyn hyd at Fehefin 2011 yng Nghymru, er bod 
y gyfradd diweithdra wedi cyrraedd uchafbwynt yn Ynys Môn yn y flwyddyn 
hyd at Fehefin 2014, cyn disgyn y flwyddyn ganlynol.  Mae’r data’n dangos 
bod y gyfradd diweithdra’n is yn Ynys Môn ac yng ngogledd Cymru o’i 
gymharu â Chymru.   

  

13  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-9) 

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  
Tudalen 32 

                                                   



Prosiect Wylfa Newydd Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
 Paratoi a Chlirio’r Safle 

 
Tabl 5-6  Cyfradd diweithdra (16-64 oed), Gorffennaf 2007 i Fehefin 201614 

Dyddiad 
Ynys Môn Gogledd Cymru Cymru 

Rhif % y 
boblogaeth 

Rhif % y 
boblogaeth 

Rhif % y 
boblogaeth 

Gorff 2007-
Meh 2008 

2,200 6.9 7,200 5.3 78,400 5.6 

Gorff 2008-
Meh 2009 

2,000 6.5 7,400 5.5 109,300 7.8 

Gorff 2009-
Meh 2010 

1,700 5.4 7,800 5.8 115,200 8.2 

Gorff 2010-
Meh 2011 

1,700 5.6 8,300 6.2 122,200 8.7 

Gorff 2011-
Meh 2012 

1,600 5.1 8,600 6.3 120,300 8.5 

Gorff 2012-
Meh 2013 

2,100 6.8 8,600 6.3 119,700 8.4 

Gorff 2013-
Meh 2014 

2,200 7.0 7,800 5.7 106,000 7.4 

Gorff 2014-
Meh 2015 

2,200 6.7 9,100 6.7 97,800 6.8 

Gorff 2015-
Meh 2016 

1,600 4.9 6,700 4.9 73,700 5.1 

5.3.9 Mae modd cynrychioli cyflogaeth leol mewn sawl ffordd yn ystadegol.  Un dull 
yw cyfri nifer y swyddi o bob math a gynhyrchwyd yn yr economi; mae dull 
arall yn gwahaniaethu rhwng swyddi sydd gan weithwyr yn hytrach na 
pherchnogion sy’n gweithio.  Mae modd cynrychioli swyddi gweithwyr hefyd 
fel swyddi amser llawn (dros 30 awr) a rhai rhan amser (dan 30 awr).  Mae 
hi’n bosib cyfuno’r mesurau hyn drwy ddefnyddio’r mesur cyfwerth ag amser 
llawn i weld sut caiff adnoddau llafur eu defnyddio ar draws yr ardaloedd 
gwahanol dan sylw. 

5.3.10 Mae tabl 5-7 yn dangos bod yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) 
yn cynnwys tua 112,400 o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn 2015.  Ar Ynys 
Môn, cyfanswm nifer y swyddi cyfwerth ag amser llawn yn 2015 oedd 15,400.  
Rhwng 2009 a 2015, cynyddodd nifer y swyddi cyfwerth ag amser llawn 5% 
yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) a 4% yn genedlaethol; fodd 
bynnag, profodd Ynys Môn ostyngiad o 6% yn y swyddi cyfwerth ag amser 
llawn dros yr un cyfnod.  Roedd y gostyngiad yn nifer y swyddi yn Ynys Môn 
yn cyd-daro â chyflogwyr mawr, megis Alwminiwm Môn, yn cau. 

  

14  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-10) 
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Tabl 5-7 Cyflogaeth, 2009 a 2015, fesul ardal15 
Blwyddyn Ynys Môn Ardal Teithio i'r 

Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) 

Cymru 

2009 17,785 123,100 1,064,324 

2015 15,400 112,400 1,010,100 

% newid -6 +5 +4 

5.3.11 Gellir cynrychioli cyflogaeth leol yn ystadegol yn nhermau cyflogaeth y 
trigolion lleol.  Mae’r mesur hyn yn ystyried y ffaith bod rhai trigolion yn teithio 
y tu allan i'r ardal weinyddol lle maent yn byw er mwyn mynd i'r gwaith.  Mae 
hwn yn ffactor sylweddol yn Ynys Môn, oherwydd bod nifer fawr o drigolion 
Ynys Môn yn cymudo i Wynedd. 

5.3.12 Mae Tabl 5-8 yn dangos, yn 2011, fod cyflogaeth y trigolion yn ymestyn ar 
draws ystod o ddiwydiannau, boed hynny’n statws amser llawn neu ran amser.  
Gwelir bod pobl a gyflogir yn y sector adeiladu yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith 
Bob Dydd (Adeiladu) 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 y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.   

Tabl 5-8 Cyflogaeth y trigolion (nifer y bobl), 2011, fesul diwydiant ac ardal16  

Sector Ynys Môn  Ardal 
Teithio i'r 
Gwaith 

Bob Dydd 
(Adeiladu)  

Cymru  

A Amaethyddiaeth, coedwigaeth a 
physgota 

932 4,067 23,497 

B Cloddio a chwarela 62 513 3,176 

C Gweithgynhyrchu 2,335 10,904 143,751 

D Cyflenwi trydan, nwy, stêm ac awyru 896 1,957 10,903 

E Cyflenwi dŵr; gweithgareddau 
carthffosiaeth, rheoli gwastraff ac adfer 

278 1,453 12,402 

F Adeiladu 2,687 14,407 111,293 

G Cyfanwerthu ac adwerthu; trwsio 
cerbydau modur a beiciau modur 

4,380 25,217 212,554 

H Cludo a storio 1,597 6,473 53,222 

I Gweithgareddau llety a gwasanaethau 
bwyd 

2,086 13,953 84,907 

J Gwybodaeth a chyfathrebu 467 3,018 31,004 

15  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-11) 
16  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-12) 
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Sector Ynys Môn  Ardal 

Teithio i'r 
Gwaith 

Bob Dydd 
(Adeiladu)  

Cymru  

K Gweithgareddau ariannol ac yswiriant 336 2,484 41,630 

L Gweithgareddau gwerthu eiddo a thai 333 2,136 17,040 

M Gweithgareddau proffesiynol, 
gwyddonol a thechnegol 

1,091 6,681 58,616 

N Gweithgareddau gweinyddol a 
gwasanaethau cefnogi 

978 5,879 54,366 

O Gweinyddiaeth gyhoeddus ac 
amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol 

2,754 11,946 108,164 

P Addysg 3,401 18,007 137,864 

Q Gweithgareddau iechyd pobl a gwaith 
cymdeithasol 

4,553 27,028 197,226 

R, S, T, U Arall 1,265 8,220 62,000 

Cyfanswm 30,431 164,343 1,363,615 

5.3.13 Mae Tabl 5-9 yn dadansoddi'r gweithlu yn is-gategorïau gweithgareddau 
adeiladu. Gellir gweld yn Ynys Môn fod ‘adeiladu cyffredinol’, sef y math a 
gysylltir ag adeiladu tai neu adeiladau masnachol, yn gymharol debyg i’r Ardal 
Teithio i’r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ac ychydig ar y blaen i'r duedd 
genedlaethol (30%) yng Nghymru.  Yn y cyfamser, mae swyddi sy'n 
gysylltiedig â chrefftau gorffen, fel paentio a phlastro, wedi eu tangynrychioli 
ar Ynys Môn ac ar draws yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Mae 
peirianneg sifil, a’r categori ‘arall’ yn cyfrif am gyfran is o weithlu adeiladwaith 
Ynys Môn.  Yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), mae cyfran y 
gweithwyr adeiladu sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes peirianneg sifil, 
yn cynnwys gweithgareddau paratoi safle, ychydig yn is. 

5.3.14 Nid yw’r cyfansymiau sy’n gyflogedig ym maes adeiladu yn nhabl 5-8 a 5-9 yn 
cyfateb oherwydd defnyddiwyd ffynonellau data gwahanol sy’n diffinio 
cyflogaeth yn wahanol.  Mae tabl 5-8 yn edrych ar gyflogaeth y boblogaeth 
breswyl ar gyfer 2011, tra bo tabl 5-9 yn cyflwyno cyflogaeth yn ôl y man 
gwaith ar gyfer 2015, a chaiff ei gynrychioli fel canran o gyfanswm nifer y bobl 
a gyflogir yn y sector adeiladu.
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Tabl 5-9 Cyflogaeth yn y sector adeiladu (canran cyfwerth ag amser llawn), 
2015, yn ôl categori ac ardal17 

Is -gategori: Ynys Môn Ardal 
Teithio i'r 
Gwaith 

Bob Dydd 
(Adeiladu) 

Cymru 

Adeiladu cyffredinol 36% 37% 30% 

Peirianneg sifil, yn cynnwys paratoi safle  20% 21% 23% 

Crefftau cwblhau a gorffen adeiladu 37% 37% 41% 

Arall 8% 4% 7% 

Cyfanswm (nifer y gweithwyr cyfwerth ag 
amser llawn) 

900 6,300 46,600 

5.3.15 Yn seiliedig ar dabl 5-9, maint absoliwt y gweithlu adeiladu sydd â phrofiad 
peirianneg sifil yw tua 1,300 gweithiwr cyfwerth ag amser llawn ledled yr Ardal 
Teithio i’r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), ac mae tua 180 gweithiwr cyfwerth ag 
amser llawn yn Ynys Môn.  Mae’n bosib y gallai'r sector peirianneg sifil alw ar 
weithwyr yn y categori ‘arall’ hefyd. 

5.3.16 Mae tabl 5-10 yn dangos nifer y preswylwyr 16 oed a hŷn sydd mewn 
cyflogaeth (fesul diwydiant) a nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg yn 2011 
ar gyfer Ynys Môn a Chymru.  Y diwydiannau pwysicaf yn Ynys Môn o ran 
cyflogaeth oedd y sector cyhoeddus; cyfanwerthu ac adwerthu; trwsio 
cerbydau a beiciau modur; adeiladu; ac amaethyddiaeth a’r diwydiant ynni a 
dŵr. 

5.3.17 Gallai 58.3% o boblogaeth breswyl arferol Ynys Môn sydd mewn cyflogaeth 
ac yn 16 oed a hŷn siarad Cymraeg.  O drigolion arferol Ynys Môn sy’n 
gweithio yn y diwydiant adeiladu, roedd 64.8% yn gallu siarad Cymraeg. 

 

 

17 Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-13) 
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Tabl 5-10 Diwydiant cyflogaeth a siaradwyr Cymraeg 201118 

Diwydiant Ynys Môn Cymru 

Nifer Canran 
(%) 

Yn siarad Cymraeg Canran (%) Canran sy’n 
gallu siarad 
Cymraeg 
ym mhob 
diwydiant 

(%) 

Nifer Canran sy’n 
gallu siarad 
Cymraeg 
ym mhob 
diwydiant 

(%) 

Yr holl drigolion 
arferol 16+ oed 
mewn cyflogaeth 

30,726  17,920 58.3  16.6 

A, B, D, E 
Amaethyddiaeth, 
ynni a dŵr 

2,200 7.2 1,512 68.7 3.8 29.5 

C 
Gweithgynhyrchu 

2,363 7.7 1,223 51.6 10.5 10.0 

F Adeiladu 2,711 8.8 1,758 64.8 8.2 16.4 

G Cyfanwerthu 
ac adwerthu; 
trwsio cerbydau 
modur a beiciau 
modur 

4,423 14.4 2,441 55.2 15.6 14.3 

H Cludo a storio 1,614 5.3 835 51.7 3.9 13.3 

I Gweithgareddau 
llety a 
gwasanaethau 
bwyd 

2,105 6.9 1,072 50.9 6.2 15.9 

J Gwybodaeth a 
chyfathrebu 

470 1.5 243 51.7 2.3 15.9 

K 
Gweithgareddau 
ariannol ac 
yswiriant 

339 1.1 195 57.5 3.0 11.9 

L 
Gweithgareddau 
gwerthu eiddo a 
thai 

336 1.1 192 57.1 1.3 14.9 

M 
Gweithgareddau 

1,105 3.6 539 48.8 4.3 15.3 

18  NOMIS: Cyfrifiad 2011: Y gallu i siarad Cymraeg yn ôl diwydiant (DC2611WA) [RD21] 
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Diwydiant Ynys Môn Cymru 

Nifer Canran 
(%) 

Yn siarad Cymraeg Canran (%) Canran sy’n 
gallu siarad 
Cymraeg 
ym mhob 
diwydiant 

(%) 

Nifer Canran sy’n 
gallu siarad 
Cymraeg 
ym mhob 
diwydiant 

(%) 
proffesiynol, 
gwyddonol a 
thechnegol 

N 
Gweithgareddau 
gweinyddol a 
gwasanaethau 
cefnogi 

983 3.2 485 49.3 4.0 11.8 

O Gweinyddiaeth 
gyhoeddus ac 
amddiffyn; nawdd 
cymdeithasol 
gorfodol 

2,764 9.0 1,520 55.0 7.9 18.4 

P Addysg 3,425 11.1 2,401 70.1 10.1 26.7 

Q 
Gweithgareddau 
iechyd pobl a 
gwaith 
cymdeithasol 

4,610 15.0 2,796 60.7 14.4 16.1 

R, S, T, U Arall 1,278 4.2 708 55.4 4.6 18.5 

 

5.3.18 Cyn cyhoeddi Prosiect Wylfa Newydd, roedd y rhagolygon a oedd yn cefnogi 
Astudiaeth Marchnad Lafur Gogledd Orllewin Cymru [RD22] yn disgwyl na 
fyddai’r gwaith yn y sector adeiladu yn dychwelyd i’r lefelau a welwyd cyn y 
dirwasgiad tan 2020.  Mae’r sector seilwaith a gwaith adeiladu dibreswyl 
cyhoeddus wedi elwa i ryw raddau yn sgil buddsoddiad gan y sector 
cyhoeddus, ond mae’r sector tai wedi dioddef yn sylweddol o ganlyniad i’r 
dirywiad.  Awgrymir bod y sector yn cael ei daro gan y gostyngiadau a 
ragwelwyd mewn gwariant cyhoeddus, gan gofio bod gwaith y sector 
cyhoeddus (yn y sector tai a’r sector heb fod yn dai) a seilwaith yn gyfrifol am 
oddeutu 26% o allbwn y sector adeiladu yng Ngogledd Orllewin Cymru yn 
2006 ac yn parhau’n hollbwysig i’r rhagolygon.  Mae cynhyrchiant wedi 
gwella'n raddol; serch hynny, mae wedi aros yr un fath yn ddiweddar, gan 
adlewyrchu o bosib y defnydd o nifer fawr o weithwyr mudol sgiliau cymharol 
isel [RD22]19. 

19  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (paragraph 7.57) 
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5.3.19 Mae dadansoddiad o’r data galwedigaeth (tabl 5-11) yn dangos bod gweithlu 

preswyl Ynys Môn yn cynnwys cyfran gweddol uchel o bobl yn gweithio mewn 
galwedigaethau sgiliau uchel (42.4%) o gymharu â gweddill Cymru (39.7%).  
Mae cyfran uwch yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), sef 
44.6%20. 

5.3.20 Mae cyfran y gweithwyr sy'n gweithio mewn galwedigaethau crefftau medrus 
yn eithaf tebyg ledled Ynys Môn, yr Ardal Teithio i’r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu), a Chymru. 

Tabl 5-11  Galwedigaeth preswylwyr (canran y gweithwyr), 2012-2013, fesul 
ardal21 

Math o alwedigaeth Ynys Môn (%) 

 Ardal 
Teithio i'r 
Gwaith 

Bob Dydd 
(Adeiladu) 

(%) 

Cymru 
(%) 

1: Rheolwyr ac uwch swyddogion 9.2 10.0 9.4 

2: Galwedigaethau proffesiynol 19.8 21.6 18.0 

3: Galwedigaethau proffesiynol a 
thechnegol cysylltiol 

13.4 13.0 12.2 

4: Swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol 8.9 8.8 10.9 

5: Galwedigaethau crefftau medrus 12.3 12.2 12.2 

6: Galwedigaethau gwasanaethau 
personol 

10.0 9.5 10.0 

7: Galwedigaethau gwerthu a 
gwasanaeth cwsmeriaid 

7.6 7.2 8.1 

8: Gweithwyr prosesau, offer a 
pheiriannau 

6.8 6.7 7.2 

9: Galwedigaethau elfennol 11.3 10.3 11.1 
 

 

  

20  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (paragraph 7.58) 
21  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-14). 
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5.3.21 Mae Tabl 5-12 yn dangos nifer y trigolion 16+ oed mewn cyflogaeth ym mhob 

categori galwedigaeth yn 2011 ar gyfer Ynys Môn a Chymru.  Roedd y gyfran 
uchaf o weithwyr ar Ynys Môn yn gweithio mewn galwedigaethau crefftau 
medrus, yna galwedigaethau proffesiynol.  Roedd cyfrannau tebyg o weithwyr 
sy'n siarad Cymraeg yn gweithio ym mhob categori galwedigaeth. 

Tabl 5-12 Galwedigaethau a siaradwyr Cymraeg 201122 
Galwedigaethau Ynys Môn Cymru 

Nifer % Yn siarad 
Cymraeg 

% %  
yn siarad 

Cymraeg23 Nifer %24 

Yr holl drigolion arferol 
16+ oed mewn 
cyflogaeth 

30,726 * 17,920 *  * * 

1.  Rheolwyr, 
cyfarwyddwyr ac uwch 
swyddogion  

3,009 9.8 1,304 7.3 9.3 7.6 

2.  Galwedigaethau 
proffesiynol 

4,693 15.3 2,780 15.5 15.8 19.9 

3.  Galwedigaethau 
proffesiynol a 
thechnegol cysylltiol 

3,099 10.1 1,624 9.1 10.8 10.6 

4.  Swyddi gweinyddol 
ac ysgrifenyddol 

3,041 9.9 1,872 10.4 11.1 10.4 

5.  Galwedigaethau 
crefftau medrus 

5,179 16.9 3,270 18.2 13.5 15.4 

6.  Galwedigaethau 
gofalu, hamdden a 
gwasanaethau eraill 

3,570 11.6 2,351 13.1 10.5 11.9 

7.  Galwedigaethau 
gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

2,399 7.8 1,293 7.2 9.0 7.9 

8.  Gweithwyr 
prosesau, offer a 
pheiriannau 

2,310 7.5 1,420 7.9 8.1 6.1 

9.  Galwedigaethau 
elfennol 

3,426 11.2 2,006 11.2 11.9 10.1 

* data ddim ar gael 

22  Papur Cefndirol Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd ac Ynys Môn 10B: Proffil Ieithyddol Ynys 
Môn[RD23]  

23  Canran y siaradwyr Cymraeg mewn cyflogaeth ym mhob galwedigaeth. 
24  Canran y siaradwyr Cymraeg mewn cyflogaeth ym mhob galwedigaeth. 
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Busnesau a chadwyn gyflenwi 

5.3.22 Mae nifer o wahaniaethau rhwng strwythur yr economi ar Ynys Môn o’i 
gymharu â Chymru gyfan Table 5-13 yn dangos cyfran y gwerth ychwanegol 
gros (GVA)25 yn ôl diwydiant ar gyfer yr ardaloedd sy'n ffurfio gogledd Cymru 
a Chymru, ac mae’n dangos y canlynol.   

• Mae’r diwydiant amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota ar Ynys Môn 
yn cyfrannu mwy o GVA nag y mae ar draws ardaloedd yr NUTS326 eraill, 
gan gymryd cyfran 1.7% o GVA yn 2015, o'i gymharu â chyfran 0.7% y 
sector o GVA yng Nghymru.   

• Roedd sector dosbarthu, cludiant, llety a bwyd Ynys Môn yn cyfrif am 
24.5% o gyfanswm y GVA yn 2015, o'i gymharu â chyfran Cymru o 
16.9%; mae hyn yn adlewyrchiad rhannol o bwysigrwydd y diwydiant 
twristiaeth i Ynys Môn.  Mae'r sector yng Nghonwy a Sir Ddinbych (20%) 
a Gwynedd (19.3%) hefyd yn cyfrif am gyfran uwch na’r cyfartaledd o 
GVA o'i gymharu â Chymru, tra mai cyfran Sir y Fflint a Wrecsam (14.6%) 
oedd y gyfran isaf ar draws gogledd Cymru. 

• Mae’r sector adeiladu ar Ynys Môn (6.5%) hefyd yn gymharol bwysicach 
nag ydyw i Gymru (6.0%) a Gwynedd (6.1%).  Roedd cyfran y sector yn 
Sir y Fflint a Wrecsam yn llawer is, sef 4.4%. 

• Mae gan Ynys Môn gyfran is na’r cyfartaledd o GVA yn y sector 
cynhyrchu (9.7%) o'i gymharu â Chymru (20.3%) a Gwynedd (9.9%).  
Fodd bynnag, mae cyfran y sector hwn o gyfanswm GVA yn llawer is yng 
Nghonwy a Sir Ddinbych (2.6%) a Sir y Fflint a Wrecsam (3.1%). 

Tabl 5-13 Gwerth Ychwanegol Gros (£miliwn), 2015, fesul diwydiant ac ardal27 

Grwpiau 
diwydiannol 

Ynys Môn Gwynedd Conwy a Sir 
Ddinbych 

Sir y Fflint a 
Wrecsam Cymru 

£m % o 
gyfa
nsw
m y 
GVA 

£m % o 
gyfan
swm 

y 
GVA 

£m % o 
gyfa
nsw
m y 
GVA 

£m % o 
gyfan
swm 

y 
GVA 

£m % o 
gyfa
nsw
m y 
GVA 

Amaethyddiaeth, 
coedwigaeth a 
physgota 

16 1.7 26 1.1 33 1.0 33 0.5 373 0.7 

Cynhyrchu 91 9.7 229 9.9 89 2.6 191 3.1 11,339 20.3 

Gweithgynhyrchu 82 8.7 154 6.6 234 6.9 2,214 35.7 8,935 16.0 

25  Mae gwerth ychwanegol gros yn ffordd o fesur gwerth nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu 
cynhyrchu mewn ardal, diwydiant neu sector o’r economi.   

26 Mae Cyfundrefn Enwau ar gyfer Unedau o Ystadegau Tiriogaethol (NUTS) yn ddosbarthiad 
hierarchaidd o ffiniau gweinyddol. Mae NUTS3 yn cyfeirio at lefel weinyddol sy’n cynnwys 
gwledydd neu grwpiau o awdurdodau unedol sydd â rhwng 150,000 ac 800,000 o boblogaeth.  

27  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-15). 
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Grwpiau 
diwydiannol 

Ynys Môn Gwynedd Conwy a Sir 
Ddinbych 

Sir y Fflint a 
Wrecsam Cymru 

£m % o 
gyfa
nsw
m y 
GVA 

£m % o 
gyfan
swm 

y 
GVA 

£m % o 
gyfa
nsw
m y 
GVA 

£m % o 
gyfan
swm 

y 
GVA 

£m % o 
gyfa
nsw
m y 
GVA 

Adeiladu 61 6.5 141 6.1 241 7.2 270 4.4 3,329 6.0 

Dosbarthu, 
cludiant, llety a 
bwyd 

230 24.5 448 19.3 674 20.0 903 14.6 9,407 16.9 

Gwybodaeth a 
chyfathrebu 

9 1.0 48 2.1 55 1.6 246 4.0 1,565 2.8 

Gweithgareddau 
ariannol ac 
yswiriant 

11 1.2 66 2.8 74 2.2 91 1.5 2,047 3.7 

Gweithgareddau 
gwerthu eiddo a 
thai 

179 1.2 325 2.8 516 2.2 578 9.3 7,086 12.7 

Gweithgareddau 
gwasanaeth 
busnes 

47 5.0 111 4.8 263 7.8 428 6.9 4,253 7.6 

Gweinyddiaeth 
gyhoeddus, 
addysg, iechyd 

181 19.3 677 29.2 1,059 31.4 1,104 17.8 14,537 26.1 

Gweithgareddau 
gwasanaeth eraill 

32 3.4 91 3.9 132 3.9 138 2.2 1,851 3.3 

Cyfanswm 938 2,317 3,370 6,197 55,788 
* Sylwch efallai na fydd y colofnau'n cyfateb i’r cyfanswm oherwydd talgrynnu 

Twristiaeth 
5.3.23 Mae’r paragraffau canlynol yn rhoi manylion gwaelodlin twristiaeth o ran 

ymweliadau a gwariant, ac yn cynnwys y data diweddaraf sydd ar gael 
(Mawrth 2016) ar dwristiaeth gan Gyngor Sir Ynys Môn. 

Ymweliadau a gwariant twristiaeth 
5.3.24 Ar hyn o bryd, caiff gwyliau byr eu hystyried yn elfen bwysig yn nhwf y sector 

twristiaeth.  Roedd cyfanswm nifer diwrnodau ymwelwyr ag Ynys Môn yn 2013 
yn 5,319,100 yn ôl Monitor Gweithgarwch Economaidd Twristiaeth 
Scarborough (STEAM) (derbyniwyd y wybodaeth gan Gyngor Sir Ynys Môn).  
Mae hyn yn seiliedig ar ddata sydd ar gael yn lleol o amrywiaeth o ffynonellau, 
gan gynnwys canolfannau croeso, atyniadau a digwyddiadau i ymwelwyr, a’r 
stoc gwelyau mewn llety.  Mae’r dadansoddiad hwn wedi'i nodi yn ffigur 5-1.
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Ffigur 5-1 Ymwelwyr ag Ynys Môn fesul math (2013) 

 

5.3.25 Yn 2013, roedd cyfanswm y refeniw uniongyrchol a gynhyrchwyd gan 
dwristiaid yn ymweld ag Ynys Môn yn £158.7 miliwn.  Mae’r cyfraniad fesul 
math o ymwelwyr yn dilyn y dadansoddiad yn ffigur 5.1 gan mwyaf, gyda 71% 
o'r ffigur yn dod gan ymwelwyr i lety hunanarlwyo, 16% gan ymwelwyr i lety 
ag arlwyaeth, 10% gan ymwelwyr undydd a 3% gan ymwelwyr yn aros â 
ffrindiau a pherthnasau.   

5.3.26 Fel y dangosir yn nhabl 5-14, fe gynyddodd cyfanswm y refeniw 7.2% rhwng 
2014 a 2015.  Siopa oedd yn gyfrifol am gyfran fwyaf y gwariant, wedi'i ddilyn 
yn agos gan lety, a oedd hefyd wedi gweld y cynnydd mwyaf dros y cyfnod, 
sef £3.3 miliwn. 

Tabl 5-14 Gwariant fesul sector (£ miliwn) (Data STEAM) 28 
Math o wariant 2014 (£m) 2015 (£m) % twf 
Refeniw uniongyrchol 161.2 172.9 7.2 
- Llety 41.5 43.6 5.1 
- Bwyd a diod 37.4 40.2 7.4 
- Hamdden 14.1 15.9 12.7 
- Siopa 50.2 53.5 6.5 
- Trafnidiaeth 18.0 19.7 9.5 
Gwariant anuniongyrchol 67.0 71.6 6.8 
Cyfanswm gwariant uniongyrchol 161.2 172.9 7.2 
Cyfanswm gwariant uniongyrchol ac 
anuniongyrchol 

228.2 244.5 7.1 

28  Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-17). 
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Atyniadau i dwristiaid 
5.3.27 1.1.7 Mae’r prif atyniadau i dwristiaid ar Ynys Môn yn ôl Croeso Môn wedi’u 

rhestru isod.  Mae nifer yr ymwelwyr yn ôl arolwg 2011 Croeso Cymru wedi’i 
nodi mewn cromfachau ar gyfer y rheini a gafodd dros 100,000 o ymwelwyr.  
Nid yw’r cyfrifiadau ymwelwyr ar gael i'r cyhoedd ar gyfer gweddill y safleoedd. 

• Parc Gwledig Morglawdd Caergybi (116,795); 
• Plasty a Gerddi Plas Newydd (101,677); 
• Oriel Môn (101,347); 
• Canolfan Ymwelwyr Wylfa; 
• Llwybr arfordir Ynys Môn; 
• Sw Môr Môn; 
• Parc Fferm Foel; 
• Teithiau Cychod Antur RibRide; 
• Gerddi a Phentref Modelau Ynys Môn; 
• Canolfan Farchogaeth Ynys Môn; 
• Teyrnas Gopr Amlwch; 
• Castell Biwmares; 
• Byd Natur Pili Palas; 
• Goleudy Ynys Lawd; 
• Amgueddfa Forwrol Caergybi; 
• Trac Môn; a 
• Maes Sioe Ynys Môn. 

5.3.28 Mae tirwedd ac amgylchedd Ynys Môn yn cyfrannu’n sylweddol at yr apêl i 
dwristiaid.  Yn ôl gwefannau gwybodaeth i dwristiaid (megis gwefan Cyngor 
Sir Ynys Môn [RD24]) ac arweinlyfrau teithio (fel y Lonely Planet [RD25]), mae 
morlin a thraethau Ynys Môn yn atynfa fawr, gyda'r arfordir i gyd bron yn cael 
ei ddynodi fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac Arfordir Treftadaeth 
(mae’r ffigurau sy'n gysylltiedig â’r dirwedd leol ym mhennod 16 a’r rhai sy'n 
gysylltiedig â threftadaeth ddiwylliannol ym mhennod 17, cyfrol 1 y Datganiad 
Amgylcheddol). 

Cyflogaeth ym maes twristiaeth 
5.3.29 Nid yw twristiaeth yn ddiwydiant unigol; yn hytrach, mae’n gyfuniad o 

wasanaethau ar draws amrywiaeth o sectorau sy'n deillio o alw gan ymwelwyr.  
Amcangyfrif yr asesiad Monitor Gweithgarwch Economaidd Twristiaeth 
Scarborough (STEAM) oedd bod gweithgaredd twristiaeth wedi cefnogi tua 
3,201 o swyddi ar Ynys Môn yn 2015, sy'n cyfateb i tua 10% o gyflogaeth ar 
yr ynys.  Amcangyfrifir y bydd tua 789 o swyddi anuniongyrchol pellach o 
ganlyniad i weithgarwch cadwyn gyflenwi.  Mae'r gyfran uchaf o gyflogaeth yn 
cael ei phriodoli i lety, fel y dangosir yn nhabl 5-15 isod. 
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Tabl 5-15 Cyflogaeth ym maes twristiaeth ar Ynys Môn (nifer y gweithwyr 

cyfwerth ag amser llawn), 2015, (fesul math) (data STEAM)29 
Math o gyflogaeth Ynys Môn 

Cyflogaeth uniongyrchol 3,201 

- Llety 1,075 

- Bwyd a diod 874 

- Hamdden  283 

- Siopa  824 

- Trafnidiaeth  146 

Cyflogaeth anuniongyrchol 789 

5.3.30 Mae'r swyddi gwag sy’n ymwneud â thwristiaeth yn arwydd o’r galw sydd ar y 
sectorau hyn ar hyn o bryd.  Yn ôl data 2012 STEAM, cafodd 34% o swyddi 
gwag yn y sectorau dosbarthu, gwestai a thai bwyta (dosbarthiad diwydiannol 
safonol G a H) eu llenwi mewn llai na mis; cafodd 47% eu llenwi rhwng mis a 
thri mis; ac fe gymerodd dros dri mis i lenwi’r gweddill.  Mae’r amser mae’n ei 
gymryd i lenwi swyddi gwag yn rhoi syniad o’r sgiliau a'r profiad cyflogaeth 
sydd ar gael yn y sectorau hyn.  Roedd cyfran ardaloedd awdurdodau lleol 
eraill yng ngogledd Cymru o ran llenwi swyddi gwag mewn llai na mis yn llawer 
uwch, er enghraifft 71% yng Ngwynedd, 91% yn Sir Ddinbych a 78% yn Sir y 
Fflint.  Byddai hyn yn awgrymu bod y galw am sgiliau twristiaeth ar Ynys Môn 
yn fwy na’r cyflenwad o sgiliau/y sgiliau sydd ar gael ar hyn o bryd. 

5.3.31 Un esboniad posib am y diffyg hwn yw’r lleihad yn nifer y prentisiaethau 
hamdden, chwaraeon a theithio ar Ynys Môn rhwng 2006 a 2012.  Gwelwyd 
gostyngiad hefyd yn nifer y rhaglenni dysgu seiliedig ar waith ym maes 
lletygarwch, gyda’r niferoedd ar Ynys Môn yn lleihau o 115 yn 2006 i ddim ond 
40 yn 2012.  Tra bod yna ostyngiad wedi bod yng ngogledd Cymru a Chymru 
yn gyffredinol, mae’r golled gyfrannol yn llai sylweddol yn yr ardaloedd eraill 
hynny.   

5.3.32 Mae Coleg Menai yn goleg addysg bellach ym Mangor, a chanddo gampysau 
ym Mharc Menai, Llangefni, Caernarfon a Chaergybi.  Mae’r coleg yn cynnig 
cyrsiau teithio a thwristiaeth, gan gynnwys ‘BA (Anrh.) mewn Rheoli ym maes 
Teithio a Thwristiaeth’ a ‘Theithio a Thwristiaeth lefel 2 a 3’.  Mae’r coleg hefyd 
yn cynnig y cwrs gradd ‘Rheolaeth Lletygarwch’.  Mae’r prentisiaethau mae’r 
coleg yn eu cynnig yn cynnwys ‘Lletygarwch ac Arlwyo’ a ‘Digwyddiadau Byw 
a Digwyddiadau Hyrwyddo’.  Mae cyrsiau byr ym maes twristiaeth ar gael 
mewn ‘Sgiliau Gwasanaethau Cwsmeriaid’, ‘WorldHost Cymru’ a ‘Trip 
Advisor’. 

  

29 Socio-economic assessment (chapter 7, volume 1, of Environmental Statement) (table 7-19). 
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Twristiaeth gogledd Cymru 
5.3.33 Mae Strategaeth Twristiaeth Gogledd Cymru 2010-2015 [RD26] yn cydnabod 

pwysigrwydd twristiaeth: 

“Mae twristiaeth yn eithriadol o bwysig i Ogledd Cymru ac mae ganddo 
oblygiadau sy’n mynd ymhell y tu hwnt i’r economaidd.  Mae’n gallu bod yn 
declyn ac yn ysgogiad pwerus ar gyfer adfywio ac mewn rhai llefydd gall helpu 
i fod yn sail i wead cymdeithasol ac amgylcheddol llefydd.” 

5.3.34 Mae’n nodi eu gweledigaeth ar gyfer twristiaeth gogledd Cymru sef “Bod yn 
un o bum cyrchfan twristiaeth uchaf y Deyrnas Unedig, ac yn adnabyddus yn 
rhyngwladol am ei harddwch naturiol, ei golygfeydd dramatig, ei threftadaeth 
a’r diwylliant unigryw”. 

5.3.35 O ran y diwydiant twristiaeth ar Ynys Môn, mae ymdrechion wedi cael eu 
gwneud i hyrwyddo'r diwydiant.  Nod Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn 2012-
2016 [RD27] yw:  

“Datblygu diwydiant twristiaeth llwyddiannus a chynaliadwy yn Ynys Môn sy’n 
cynhyrchu cyfoeth i’r Ynys, yn defnyddio ac yn cynnal ei hamgylchedd a’i 
diwylliant arbennig, yn dod â mwynhad i ymwelwyr ac ar yr un pryd yn cyfrannu 
at ansawdd bywyd y trigolion.” 

5.3.36 Prif atyniad Ynys Môn yw’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, y morlin a’r 
traethau tywodlyd, sy’n cael eu gwasanaethu gan gyrchfannau a threfi 
traddodiadol, sydd wedi’u cysylltu gan Lwybr Arfordir Cymru. 

5.3.37 Mae ‘natur dymhorol’ y diwydiant twristiaeth ar Ynys Môn yn fater pwysig 
gyda’r adegau prysuraf dros fisoedd yr haf ac yn ystod gwyliau’r ysgol.  Mae 
Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru30 yn rhoi gwybodaeth am dwristiaeth ar 
gyfer rhanbarth gogledd Cymru [RD28].   

Perthynas rhwng twf economaidd, swyddi, creu cyfoeth a lles y 
Gymraeg 

5.3.38 Mae’r strategaeth Cymraeg 2050 – Miliwn o siaradwyr [RD9] gan Lywodraeth 
Cymru yn pwysleisio’r angen i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle 
ym mhob sector.  

5.3.39 Ym mis Rhagfyr 2012, roedd Gweinidog 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.  Roedden 
nhw’n edrych ar sut gallai’r Gymraeg a dwyieithrwydd gefnogi datblygu 
economaidd, a sut gallai datblygu economaidd helpu i gynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg.   

30 Mae Arsyllfa Economaidd Gogledd Cymru yn cefnogi gwaith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru ac mae’n ffordd i’r partneriaid ac i eraill gael gafael yn hawdd ar amrywiaeth o ddata 
economaidd a data cyd-destunol arall mae modd ei ddefnyddio: i gryfhau cadwyni cyflenwi yn y 
rhanbarth, i ddatblygu seilwaith y rhanbarth er mwyn hwyluso a chefnogi buddsoddiad economaidd, 
i wella ac uwchraddio sylfaen sgiliau’r rhanbarth a hybu twf cyflogaeth, ac i hyrwyddo marchnata 
gogledd Cymru fel cyrchfan ar gyfer busnesau ac ymwelwyr.   
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5.3.40 Mae Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu 

Economaidd i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth [RD29] 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.” 

5.3.41 Mae’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd [RD30] 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”. 

5.3.42 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 a oedd yn arfer gweithio yn yr ardal i ddychwelyd yno” [RD30]. 

5.3.43 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” [RD30]. 

5.3.44 Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2013-15: Arolwg Defnyddio’r Iaith 
Gymraeg [RD19], mae tua un rhan o dair o siaradwyr Cymraeg bob amser 
(neu fel arfer) yn siarad Cymraeg â'u cydweithwyr.  Roedd siaradwyr Cymraeg 
rhugl yn fwy tebygol na siaradwyr nad oedden nhw'n rhugl i ddefnyddio'r 
Gymraeg bob amser neu fel arfer â'u cydweithwyr.  Yn ogystal, roedd y rhai 
yn y grŵp oedran 45-64 yn fwy tebygol na siaradwyr Cymraeg iau i 
ddefnyddio'r Gymraeg bob amser neu fel arfer â'u cydweithwyr. 

5.3.45 Roedd tua hanner y siaradwyr Cymraeg yn ysgrifennu Cymraeg yn y gwaith.  
Roedd hyn yn dibynnu ar ba mor rhugl oedd y siaradwr Cymraeg; roedd 
siaradwyr rhugl yn fwy tebygol o ysgrifennu yn Gymraeg na'r rhai nad oedden 
nhw'n rhugl.  Yn yr un modd, roedd gallu'r unigolyn i ysgrifennu'n dda yn y 
Gymraeg yn dylanwadu ar y nifer a oedd yn ysgrifennu yn y gwaith; roedd y 
rheini a oedd yn gallu ysgrifennu'n dda neu'n dda iawn yn Gymraeg yn fwy 
tebygol o ysgrifennu yn Gymraeg yn y gwaith na'r rheini nad oedden nhw'n 
gallu ysgrifennu'n dda yn Gymraeg.  Hefyd, roedd siaradwyr Cymraeg yn y 
sector cyhoeddus ddwywaith yn fwy tebygol o ysgrifennu yn Gymraeg na'r 
rheini a oedd yn gweithio yn y sector preifat. 

5.3.46 O ran yr angen am sgiliau iaith Gymraeg mewn cyflogaeth, roedd disgrifiad 
swydd 15% o siaradwyr Cymraeg yn dynodi bod sgiliau iaith Gymraeg yn 
hanfodol, ac roedd disgrifiad swydd 27% o siaradwyr Cymraeg yn dynodi bod 
sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol.   

5.3.47 Roedd siaradwyr Cymraeg rhugl yn fwy tebygol o gael sgiliau iaith Gymraeg 
wedi'u dynodi naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol yn eu disgrifiad swydd (56% 
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o'r rhai â disgrifiad swydd) o gymharu â siaradwyr Cymraeg nad ydyn nhw'n 
rhugl (31% o'r rheini â disgrifiadau swydd).   

5.3.48 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. 

5.3.49 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.   

5.3.50 Wrth ystyried agwedd cyflogwyr tuag at ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle, 
roedd 49% o'r rheini a oedd yn gweithio'n credu bod eu cyflogwr yn cefnogi'r 
defnydd o'r Gymraeg mewn agweddau ffurfiol ac anffurfiol o'r busnes; roedd 
19% yn credu bod eu cyflogwr yn cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg yn anffurfiol, 
ond ddim mewn materion busnes ffurfiol, ac roedd 6% yn credu nad oedd eu 
cyflogwr yn gefnogol i'r defnydd o'r Gymraeg o gwbl.  Roedd cefnogaeth 
cyflogwyr tuag at y Gymraeg yn cynyddu rhywfaint wrth i ruglder y gweithwyr 
gynyddu.    

5.3.51 O blith yr ymatebwyr oedd yn gweithio yn y sector preifat, nododd 11% 
ohonynt nad oedd eu cyflogwr yn gefnogol o’r Gymraeg. 

5.3.52 Mae’n amlwg bod perthynas glir rhwng twf economaidd, swyddi, creu cyfoeth 
a lles y Gymraeg. 
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5.4 Agweddau cymdeithasol a diwylliannol 

 Yr iaith a’r diwylliant Cymraeg a'r gymuned 
5.4.1 Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 [RD4] yn datgan y canlynol: 

“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.” 

5.4.2 Mae Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa 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 [RD11]. 

5.4.3 Mae gweithgareddau diwylliannol a chymunedol mewn ardal leol yn cyfrannu 
at werth iaith ac yn creu teimlad o berthyn i gymuned neu ardal [RD31]. 

5.4.4 Ar Ynys Môn, mae darpariaeth helaeth o gyfleoedd cymdeithasol cyfrwng 
Cymraeg 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 (ymhlith eraill) Yr Urdd, 
Clybiau Ffermwyr Ifanc, Merched y Wawr, Mudiad Meithrin, Theatr Ieuenctid 
Môn, y Gwasanaeth Ieuenctid Statudol,  Grwpiau Gwobr Agored Dug 
Caeredin ac Allenni.  Mae’r holl grwpiau hyn yn hyrwyddo defnydd o’r 
Gymraeg yn eu gweithgareddau. 

5.4.5 Mae Arolwg Defnyddio'r Gymraeg 2013-15 [RD19] yn dangos bod cyswllt 
rhwng nifer y siaradwyr Cymraeg mewn awdurdod lleol a nifer y siaradwyr 
Cymraeg rhugl, ac yn awgrymu “mae hyn o bosib am fod yr iaith Gymraeg yn 
cael ei defnyddio’n aml yn yr ardaloedd hynny, gan ddarparu cyfleoedd i bobl 
gynnal neu ddatblygu eu rhuglder yn y Gymraeg’” [RD19 tudalen 32]. Mae 
Ynys Môn wedi cael ei gydnabod am gael y crynodiadau uchaf ond un o 
siaradwyr Cymraeg rhugl o fewn yr arolwg.  Felly, mae gan gyfleoedd 
cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg rôl bwysig yn nyfodol yr iaith o fewn 
cymunedau drwy ddarparu cyfleoedd i bobl gynnal neu ddatblygu eu rhuglder 
yn y Gymraeg.  Mae Siarter Iaith Gymraeg ar waith ar hyn o bryd ym mhob 
ysgol gynradd ar Ynys Môn, a'i bwriad yw hybu'r defnydd o'r Gymraeg ymysg 
plant yn gymdeithasol, ac annog a chymell plant i siarad Cymraeg. 

 © Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 
Tudalen 49 



Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Prosiect Wylfa Newydd 
Paratoi a Chlirio’r Safle  
 

6 Asesiad o effeithiau 
6.1 Asesiad o effeithiau 
6.1.1 Mae’r adran hon yn cyflwyno asesiad o effeithiau posib y Cynigion Paratoi a 

Chlirio'r Safle ar y gymuned ac ar yr iaith Gymraeg, yn seiliedig ar y wybodaeth 
sy’n ymwneud â'r cynllun arfaethedig a amlinellir yn adran 2 yr Asesiad hwn 
o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg.  Mae’r effeithiau a ganfyddir yn bodoli cyn 
gweithredu’r mesurau lliniaru gofynnol ar gyfer mynd i'r afael â'r effeithiau 
niweidiol a/neu’r mesurau gwella er mwyn manteisio i'r eithaf ar effeithiau 
manteisiol. 

6.1.2 Ystyrir yr effeithiau yn erbyn yr 18 cwestiwn canlynol yn y rhestr wirio, yn ôl y 
fethodoleg a ddisgrifir yn adran 4 sy’n cwmpasu’r pum agwedd allweddol ar 
fywyd cymunedol.   

6.1.3 Mae’r asesiad ar gyfer pob un o'r 18 cwestiwn yn y rhestr wirio wedi’u nodi o 
dan y penawdau canlynol: 

• gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol: gosod y waelodlin ac amlinellu'r 
dystiolaeth flaenorol am y cwestiwn penodol hwnnw; 

• asesiad cyffredinol: cyflwyno asesiad cyffredinol o’r effeithiau; 
• effaith gyffredinol: amlinellu’r effaith gyffredinol yn dilyn yr asesiad, gan 

gynnwys sgôr rhifiadol i adlewyrchu graddfa ddisgwyliedig yr effaith 
(manteisiol, niwtral neu niweidiol); a  

• mesur lliniaru/gwella: cyflwyno’r mesurau lliniaru gofynnol arfaethedig ar 
gyfer mynd i'r afael â'r effeithiau niweidiol a/neu’r mesurau gwella er 
mwyn manteisio i'r eithaf ar effeithiau manteisiol. 

6.1.4 Lle bo angen, nodi'r mesurau lliniaru i fynd i'r afael ag effeithiau niweidiol 
a/neu’r mesurau gwella er mwyn manteisio i'r eithaf ar effeithiau manteisiol. 

6.2 Nodweddion y boblogaeth 

 C1.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o 
arwain at gynnydd/gostyngiad yn y boblogaeth a allai: 

• effeithio ar gydbwysedd siaradwyr Cymraeg/Saesneg (mewn modd 
niweidiol/manteisiol); neu 

• arwain at ddirywiad absoliwt neu gyfrannol yn nifer y siaradwyr Cymraeg? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 
6.2.1 Mae tabl 5-2 yr Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn dangos cynnydd 

o 2,724 ym mhoblogaeth (3 oed a hŷn) Ynys Môn rhwng 2001 a 2011, gyda 
chynnydd o 1,247 o bobl (3 oed a hŷn) yng Ngogledd Ynys Môn. 
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6.2.2 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.   

6.2.3 Cafwyd gostyngiad bach o 325 yng nghyfanswm nifer y siaradwyr Cymraeg 
yn Ynys Môn rhwng 2001 a 2011.  Roedd canran y bobl a oedd yn gallu siarad 
Cymraeg yn 2011 yn amrywio’n fawr o un ardal i'r llall yn Ynys Môn, o 48.9% 
yng Ngogledd Ynys Môn i 62.2% yn Ne Ynys Môn.   

6.2.4 Roedd cyfran y bobl (3 oed a hŷn) yn Ynys Môn gyda sgiliau Cymraeg wedi 
gostwng 0.8% rhwng 2001 a 2011.  Er gwaetha'r gostyngiad canrannol hwn, 
gwelwyd cynnydd o 1,345 yn nifer absoliwt y bobl sy’n meddu ar un neu ragor 
o sgiliau Cymraeg yn ystod yr un cyfnod. 

6.2.5 O’i gymharu â phrosiectau seilwaith diweddar eraill ar Ynys Môn, mae’n werth 
nodi bod nifer y gweithwyr sydd eu hangen ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio'r 
Safle yn debyg i’r nifer sydd eu hangen ar gyfer Ffordd Gyswllt Llangefni a 
gafodd ei chymeradwyo’n ddiweddar.  Roedd Datganiad Amgylcheddol 
cynllun Ffordd Gyswllt Llangefni yn asesu effaith 85 swydd gyfwerth ag amser 
llawn yn ystod y cyfnod adeiladu.  Yn yr achos hwnnw, daeth y Datganiad 
Amgylcheddol i'r casgliad y gallai'r cyfnod adeiladu newid proffil y siaradwyr 
Cymraeg yn lleol wrth i weithwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg ddod i mewn 
o’r tu allan i’r ardal leol.  Serch hynny, gan mai am gyfnod dros dro yn unig 
fyddai hyn, ni fyddai’n effeithio ar y defnydd o’r Gymraeg yn Llangefni a 
barnwyd nad oedd yr effaith yn sylweddol. 

Asesiad cyffredinol 
6.2.6 Wrth ystyried effaith y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar nodweddion 

poblogaeth Ynys Môn a Gogledd Ynys Môn, y brif ystyriaeth yw nifer y 
gweithwyr, eu prif iaith, eu gallu i integreiddio i'r gymuned, a hyd y cyfnod 
adeiladu.   

6.2.7 Ar y cam hwn, nid yw contract y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael ei 
ddyfarnu i gontractwr; fodd bynnag, mae trafodaethau’n parhau gyda 
chontractwr a ffafrir.  Mae'r asesiad o effeithiau yn seiliedig ar wybodaeth a 
ddarparwyd gan y contractwr a ffafrir, sy’n amcangyfrif y byddai angen 
mwyafswm o 80 o weithlu yn ystod y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, gyda’r 
mwyafrif yn weithredwyr sifil a nifer llai o faint yn dal swyddi rheoli.  Mae gan 
y contractwr bresenoldeb yn barod yng ngogledd Cymru ac mae disgwyl iddo 
ganfod y mwyafrif helaeth (tua 90%) o'i weithlu o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu).  O dan yr amgylchiadau hyn, ystyrir bod y swyddi cyflogaeth 
yn swyddi wedi eu diogelu ac ni fyddant yn cynrychioli swyddi newydd yn y 
sector adeiladu.   Disgwylir y bydd y cam hwn o’r gwaith yn para 15 mis.   

6.2.8 Yn seiliedig ar uchafswm o 80 o weithwyr, gyda’r mwyafrif helaeth ohonynt yn 
deillio o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), a hyd y cyfnod adeiladu 
(15 mis), nid oes disgwyl y bydd y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn effeithio 
ar lefel poblogaeth Ynys Môn a Gogledd Ynys Môn, oherwydd nid oes disgwyl 
y bydd cynnydd neu ostyngiad yn y boblogaeth.  Ni ragwelir unrhyw fewnfudo 
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nac allfudo, oherwydd mae disgwyl y bydd y rhan fwyaf o’r gweithwyr yn byw 
yn eu prif breswylfa.   

6.2.9 Er nad oes gwybodaeth ar gael am allu ieithyddol y gweithlu, byddai'r Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle yn diogelu swyddi poblogaeth bresennol Ynys Môn 
(a’r Ardal Teithio i’r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu)), lle mae mwyafrif y 
boblogaeth (57.2%) yn gallu siarad Cymraeg.  Trafodir effaith y gwaith Paratoi 
a Chlirio’r Safle ar gyflogaeth yn benodol o fewn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu) ac yn Ynys Môn yn nes ymlaen yn y bennod hon o dan y teitl 
‘ffactorau economaidd’.   

6.2.10 I grynhoi, ystyrir y byddai maint y gweithlu sydd ei angen ar gyfer y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle, eu prif iaith a’u gallu i integreiddio i’r gymuned yn 
ogystal â hyd eu contract, yn cael effaith niwtral ar nodweddion y boblogaeth 
ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Ynys Môn. 

6.2.11 Gan ystyried y tebygrwydd rhwng y gwaith adfer a’r gwaith Paratoi a Chlirio'r 
Safle o ran natur y gwaith a maint tebygol y gweithlu, ystyrir y byddai’r effaith 
ar nodweddion y boblogaeth ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Ynys Môn yn 
niwtral.  Ni fyddai'r tai preswyl yn cael eu hadfer, ac felly ni fyddai’r ychydig 
iawn o ddadleoli a amlinellir uchod yn berthnasol.   

6.2.12 Disgwylir i’r effeithiau ar newid poblogaeth yn ystod y gwaith adfer fod yr un 
fath â rhai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral..   

Effaith gyffredinol 
6.2.13 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral. 

Mesurau lliniaru/gwella 
6.2.14 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella.   

 C2.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o 
arwain at fwy o fewnfudo? 

• A allai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle arwain at gynnydd parhaol yng 
nghyfran yr aelwydydd di-Gymraeg? 

• A fyddai’r newid yn un parhaol neu’n un dros dro?  
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Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 

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

6.2.16 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, roedd cyfran is (17.6%) o boblogaeth Ynys Môn a oedd wedi'u geni y tu 
allan i Gymru yn gallu siarad Cymraeg o gymharu â'r bobl a oedd wedi'u geni 
yng Nghymru (78.2%).  Ar ben hynny, mae cyfran is o'r boblogaeth sydd 
wedi'u geni y tu allan i Gymru yn meddu ar un neu ragor o sgiliau Cymraeg 
(30.6%) o gymharu â'r rhai sydd wedi'u geni yng Nghymru (90.2%). 

Asesiad cyffredinol 
6.2.17 Fel y trafodwyd yng nghwestiwn un yr asesiad hwn, disgwylir i'r gweithlu ddod 

o ogledd Cymru, gyda disgwyl i'r mwyafrif helaeth ddod o Ynys Môn (yn 
seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd y contractwr a ffafrir).  Felly mae’r swyddi 
sy'n gysylltiedig â'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o ddarparu 
gwaith i weithlu lleol, ac ystyrir y swyddi yn rhai wedi'u diogelu ac ni chânt eu 
hystyried i gynrychioli swyddi newydd yn y sector. 

6.2.18 Gan ei bod yn debygol iawn y byddai’r mwyafrif helaeth o’r gweithlu yn dod o’r 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) (yn enwedig Ynys Môn), nid yw’r 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o arwain at fwy o fewnfudo i Ynys 
Môn.  Gan hynny, ni ddisgwylir i gyfran y cartrefi Cymraeg a di-Gymraeg ar 
Ynys Môn newid, gan arwain at effaith niwtral o ran mewnfudo. 

6.2.19 Disgwylir i’r effeithiau ar fewnfudo yn ystod y gwaith adfer fod yr un fath â rhai’r 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral.   

Effaith gyffredinol 
6.2.20 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.2.21 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella.   

 C3.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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? 
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Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 
6.2.22 Mae'r dadansoddiad gwaelodlin a ddarparwyd ar gyfer cwestiynau 1 a 2 hefyd 

yn berthnasol i gwestiwn 3, sy'n ymwneud ag allfudo.   

6.2.23 Yr hyn sy'n arbennig o berthnasol i'r gwaith o asesu allfudo yw'r ffaith fod Ynys 
Môn wedi profi all-lif net cyson o bobl (15-29 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 [RD11]. 

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

Asesiad cyffredinol 
6.2.25 Nid oes disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle arwain at aelwydydd yn 

allfudo o Ynys Môn; yn sgil hynny, nid oes disgwyl y bydd unrhyw effaith ar 
aelwydydd Cymraeg.  Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd effeithiau bach lleol 
mewn perthynas â Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn sgil dymchwel 
adeiladau presennol. Mae hyn yn cynnwys pum annedd, ac mae tri ohonynt 
yn wag.    

6.2.26 Byddai dymchwel anheddau yn arwain at ddadleoli nifer fechan o unigolion 
(dwy aelwyd); fodd bynnag, does dim disgwyl y bydd hyn yn cael effaith 
nodedig ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn is-ardal Gogledd Ynys Môn.   

6.2.27 Nid yw’n hysbys i ble byddai’r preswylwyr sy’n cael eu dadleoli yn symud, fodd 
bynnag, mae digon o dai rhent eraill ar gael yn ardal Gogledd Ynys Môn pe 
baent yn dymuno aros yn yr ardal.  Roedd pobl yn arfer byw yn y tai preswyl 
mae Horizon yn berchen arnynt, ond maent yn wag erbyn hyn.  Ers i'r 
tenantiaid hynny symud o'r tai preswyl, mae’r rhan fwyaf ohonynt wedi aros ar 
Ynys Môn, ac yng Ngogledd Ynys Môn.  Felly, er bod dymchwel yr eiddo hwn 
yn arwain at ddadleoli dwy aelwyd, does dim rheswm i gredu na fyddai'r 
tenantiaid hynny yn aros ar Ynys Môn.   

6.2.28 Ystyrir bod effaith gyffredinol y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar allfudo yng 
nghyd-destun Ynys Môn a’r Ardal Dylanwad Leol yn niwtral. 

6.2.29 Mae’r effeithiau o ran allfudo yn ystod y gwaith adfer yn debygol o fod yn debyg 
i rai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, er na fydd unrhyw denantiaid yn cael eu 
dadleoli o eiddo preswyl yn ystod y gwaith adfer.  Felly, ystyrir yr effaith yn 
ystod y gwaith adfer yn niwtral.   

6.2.30 Gan fod yr effaith gyffredinol wedi’i hasesu fel un niwtral, nid oes angen 
ystyried a fydd unrhyw newidiadau'n rhai dros dro neu'n rhai parhaol. 
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Effaith gyffredinol 

6.2.31 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 
niwtral.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.2.32 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella.   

 C4.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
6.2.33 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 oedran gweithio ar gyfer Ynys Môn ac o fewn yr 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) tua 61%, sydd ychydig yn llai na 
chyfartaledd Cymru, sef 63%. 

6.2.34 Roedd data Cyfrifiad 2011 hefyd yn datgelu bod pobl 65 oed a hŷn yn cyfrif 
am gyfran ychydig yn uwch o'r boblogaeth ar Ynys Môn a'r Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) o gymharu â Chymru gyfan. 

6.2.35 Mae cyfran poblogaeth Ynys Môn yn y categori oedran 20-34 yn gymharol isel 
o gymharu â'r gyfran yn y categorïau hŷn.  Y grŵp oedran 60-64 yw'r amlycaf 
ar yr Ynys. 

6.2.36 Mae cyfran y bobl 65 oed a hŷn wedi cynyddu rhwng 2001 a 2011, ac mae 
gostyngiad cynyddol wedi bod yng nghyfran y bobl ifanc 0-15 oed. 

Asesiad cyffredinol 
6.2.37 Fel y trafodwyd yn flaenorol, nid oes disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 

Safle arwain at newid ym mhoblogaeth Ynys Môn; serch hynny, cydnabyddir 
yng nghwestiwn tri efallai y bydd rhai trigolion (dwy aelwyd) yn cael eu symud 
o ganlyniad i ddymchwel pum annedd fel rhan o’r gwaith Paratoi a Chlirio'r 
Safle.  Mae’r anheddau hyn o fewn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle. 
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6.2.38 Ar sail y tueddiadau blaenorol gyda chyn-denantiaid tai preswyl y mae Horizon 

yn berchen arnynt, nid oes rheswm dros gredu y bydd y tenantiaid hynny a 
fyddai’n cael eu dadleoli yn symud o Ynys Môn.  Yng ngoleuni hyn, nid oes 
disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle arwain at Gymry Cymraeg 
ifanc/canol oed/hŷn yn gadael/symud i’r ardal, ac felly nid oes disgwyl y bydd 
unrhyw effaith ar strwythur oedran cymunedau Ynys Môn na’r Ardal Dylanwad 
Leol.  Felly, ystyrir yr effaith gyffredinol yn niwtral.   

6.2.39 Disgwylir i’r effeithiau ar strwythur oedran y gymuned yn ystod y gwaith adfer 
fod yr un fath â’r effaith yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith 
niwtral. 

Effaith gyffredinol 
6.2.40 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.2.41 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 

6.3 Ansawdd bywyd 

 C5.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o gael 
effaith ar iechyd pobl leol? A allai wneud y canlynol: 

• 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 
6.3.1 Yn 2011, dywedodd 48% o boblogaeth Ynys Môn bod eu ‘hiechyd yn dda 

iawn’.   

6.3.2 O ran iechyd cyffredinol poblogaeth Ynys Môn (3 oed a hŷn) sy'n gallu siarad 
Cymraeg, dywedodd 81.1% fod eu hiechyd yn ‘dda neu'n dda iawn’, a 
dywedodd 13.8% fod eu hiechyd ‘yn weddol’ a dywedodd 5.1% eu bod ‘yn 
wael neu'n wael iawn’.   

6.3.3 Ers 2001, mae iechyd cyffredinol y boblogaeth 3 oed a hŷn sy'n gallu siarad 
Cymraeg ar Ynys Môn wedi gwella, gyda chynnydd o 14.3% yn y nifer oedd 
yn dweud bod eu hiechyd yn dda neu'n dda iawn [RD23].    

6.3.4 Roedd cyfran uwch o'r boblogaeth sy'n gallu siarad Cymraeg yn Ynys Môn 
(81.1%) yn dweud bod eu hiechyd yn ‘dda neu'n dda iawn’ o’i gymharu â 
chyfanswm y boblogaeth (78.6%) yn 2011 [RD23]. 

6.3.5 Mae rhywfaint o ansicrwydd ynghylch yr amcangyfrifon lles personol a dylid 
ystyried eu bod yn rhoi amcangyfrif da yn unig, yn hytrach na mesur lles 
personol yn y Deyrnas Unedig yn union. 
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6.3.6 Mae'r arolwg lles personol yn dangos bod trigolion Ynys Môn, ar gyfartaledd, 

yn fwy bodlon â'u bywyd yn gyffredinol na gweddill y Deyrnas Unedig. 

Asesiad cyffredinol 
6.3.7 Mae cyswllt uniongyrchol rhwng iechyd pobl a'r gymuned lle maent yn byw.  

Mae modd cysylltu dirywiad mewn iechyd ag ystod eang o ffactorau, gan 
gynnwys stoc wael o dai, dim digon o le mewn tai, cysylltiadau cludiant gwael 
a dirywiad mewn amgylchiadau ariannol.  Os bydd datblygiad yn arwain at 
ddirywiad mewn ansawdd bywyd, gall sefydlogrwydd y gymuned fod o dan 
fygythiad oherwydd gall y rheini sy'n gallu fforddio i symud o ardal wneud 
hynny.  Mewn ardal lle caiff yr iaith Gymraeg ei siarad yn helaeth, megis 
Gogledd Ynys Môn, gallai hyn effeithio ar gyfran y boblogaeth sy'n siarad 
Cymraeg. 

6.3.8 Caiff effeithiau’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar iechyd eu hystyried yn 
fwy manwl yn natganiad sgrinio’r Asesiad cyflym o’r Effaith ar Iechyd.  Mae'r 
datganiad sgrinio HIA cyflym yn cadarnhau y barnwyd nad oedd pob effaith 
bosib ar iechyd y boblogaeth yn sgil y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
sylweddol, ac felly maent wedi cael eu sgrinio allan.  Mae'r datganiad sgrinio 
HIA cyflym yn nodi potensial o darfu dros dro a chynnydd mewn aflonyddwch 
sŵn, aer, llygredd a gweledol i grwpiau sy'n gysylltiedig ag oedran penodol a’r 
grwpiau hynny sydd â phroblemau iechyd sydd eisoes yn bodoli, fel clefyd y 
galon neu glefyd yr ysgyfaint, yn ogystal â'r rhai nad ydynt yn gallu weithio 
oherwydd salwch, o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle a/neu’r gwaith 
adfer.   

6.3.9 Mae’n debygol y bydd y prif effeithiau posib sy'n effeithio ar iechyd yn deillio o 
newidiadau i amodau byw/amgylcheddol.  Mae effeithiau goleuadau yn ystod 
y nos wedi cael eu hystyried.  Er y byddai angen rhywfaint o oleuadau, byddai'r 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael ei wneud yn ystod y dydd a byddai 
goleuadau yn cael eu defnyddio yn y compowndiau yn ystod yr oriau gwaith 
yn unig.  Gan hynny, ni fyddai disgwyl i oleuadau gael effaith ar aflonyddwch 
cwsg.   

6.3.10 Fel y disgrifir yn y Datganiad Amgylcheddol, mae potensial ar gyfer lefelau 
sŵn uwch yn ystod y dydd yn sgil y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle mewn rhai 
anheddau yn agos at Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle (yn enwedig ger 
Tregele).  Ar y lefelau a ragwelir, mae potensial ar gyfer rhywfaint o ostyngiad 
o ran lles oherwydd rhagor o annifyrrwch yn sgil synau ymwthiol sy'n amharu 
ar wneud pethau yn ystod y dydd.  Yn ogystal, byddai potensial i darfu ar gwsg 
y rhai sydd fel arfer yn gorffwys yn ystod y dydd, e.e. gweithwyr sifft (mae 
aflonyddwch cwsg yn cael ei gysylltu â gostyngiad mewn canlyniadau iechyd).  
Mae'r datganiad sgrinio HIA cyflym yn gwneud argymhellion mewn perthynas 
â lliniaru effeithiau sŵn niweidiol i weithwyr shifft mewn anheddau y bydd hyn 
yn effeithio arnynt.  Fodd bynnag, casgliad y sgrinio HIA cyflym yw gan fod 
nifer yr anheddau yr effeithir arnynt yn fach iawn, nid oes disgwyl newidiadau 
o ran canlyniadau iechyd y boblogaeth o ganlyniad i effeithiau sŵn y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle.   

6.3.11 Yn bwysig, nid oes disgwyl y bydd effeithiau sŵn yn ystod y nos, a fyddai'n 
arwain at y potensial ar gyfer newidiadau ehangach mewn canlyniadau 
iechyd.  Lle mae ffynonellau sŵn yn ystod y dydd yn agos at dai, disgwylir i 
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waith Paratoi a Chlirio'r Safle ddefnyddio’r arferion gorau lliniaru safonol a 
chytuno ar God Ymarfer Adeiladu gyda Chyngor Sir Ynys Môn i leihau lefel yr 
effaith.  Disgwylir i agosrwydd cerbydau a gweithgareddau (e.e. yn gysylltiedig 
â ffensys neu gael gwared ar lystyfiant) i anheddau fod am gyfnod cyfyngedig.  
Mae pennod sŵn y Datganiad Amgylcheddol yn sôn am fodelu effeithiau sŵn 
posib ar dderbynyddion cymunedol (gan gynnwys anheddau ger Ffin y Cais 
Paratoi a Chlirio'r Safle a'r ysgol gynradd leol yng Nghemaes).  Dywedir yn y 
datganiad sgrinio HIA cyflym bod y potensial ar gyfer effaith mân ar rai 
canlyniadau iechyd unigol yn sgil cynnydd mewn sŵn yn ystod y dydd wedi 
cael ei nodi, ond mae'r potensial ar gyfer newidiadau sylweddol yng 
nghanlyniadau iechyd y boblogaeth wedi cael ei sgrinio allan fel rhywbeth nad 
oes angen ei asesu’n fanwl. 

6.3.12 O ran effeithiau ar iechyd sy’n deillio o newidiadau yn ansawdd yr aer, 
oherwydd tarfu rhywfaint ar bridd, mae’r datganiad sgrinio HIA cyflym yn nodi 
bod effeithiau llwch yn annhebygol.   

6.3.13 Nid yw’r effeithiau iechyd posib a nodir yn natganiad sgrinio’r Asesiad cyflym 
o’r Effaith ar Iechyd yn sylweddol ac felly ni chânt eu hystyried yn yr Asesiad 
hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg fel effeithiau a fydd yn gwneud Gogledd 
Ynys Môn a’r Ardal Dylanwad Leol yn llefydd llai dymunol i fyw ynddynt.  Nid 
oes disgwyl i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle wneud bywyd yn ddrutach fel y 
trafodir yn fwy manwl yng nghwestiwn 12; felly nid oes disgwyl y bydd cynnydd 
mewn problemau ariannol/straen. 

Effaith gyffredinol 
6.3.14 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.3.15 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 

 C6.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
6.3.16 Mae mesuriad swyddogol Llywodraeth Cymru o'r amddifadedd cymharol yn 

ardaloedd bach Cymru yn cael ei gyflwyno ym Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru.  Ar hyn o bryd mae'r Mynegai yn cynnwys wyth parth amddifadedd ar 
wahân, gyda phob parth yn cynnwys ystod o wahanol ddangosyddion, sy'n 
cynnwys yr amgylchedd ffisegol.   

6.3.17 Mae dros 50% o ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) Ynys Môn 
yn hanner uchaf y parth amgylchedd ffisegol, ac nid oes llawer o ardaloedd 
LSOA yn y degraddau isaf.  Mae'r rhan fwyaf o ardaloedd LSOA Ynys Môn yn 
dod o dan y categori lleiaf amddifad, yn enwedig yn ardal ogleddol Ynys Môn.  
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Mae'r ardal o amgylch yr Orsaf Bŵer Bresennol yn cael ei dynodi'n fwy 
amddifad na'r ardaloedd LSOA cyfagos, ond dim ond amddifadedd canolog 
sydd wedi'i ddynodi.   

6.3.18 Mae penodau 9, 10 ac 16 yng nghyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol yn 
amlinellu’r dystiolaeth gwaelodlin ynghylch ansawdd yr aer, sŵn a dirgrynu ac 
effeithiau gweledol a’r dirwedd, yn y drefn honno. 

Asesiad cyffredinol 
6.3.19 Mae'n bosib yr effeithir ar y cydbwysedd rhwng y siaradwyr Cymraeg a'r di-

Gymraeg os bydd ansawdd yr amgylchedd adeiledig a naturiol yn dirywio neu 
os bydd lefelau presennol y mwynderau cyffredinol yn dirywio, gan effeithio ar 
ansawdd bywyd.  Gallai teuluoedd sy'n gallu fforddio i wario mwy benderfynu 
allfudo petai mwynderau'r ardal leol yn dirywio. 

6.3.20 Gan ystyried natur y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, mae ei effaith ar ansawdd 
bywyd yn yr Ardal Dylanwad Leol wedi cael ei ystyried.  Gallai effeithiau 
andwyol cronnus ar ansawdd bywyd, yn eu tro, arwain at bobl yn yr Ardal 
Dylanwad Leol yn gadael yr ardal, ac o gofio bod cyfran uchel o’r boblogaeth 
yng Ngogledd Ynys Môn yn siaradwyr Cymraeg (60.8%), gallai hyn effeithio 
ar les yr iaith Gymraeg yn yr ardal honno.   

6.3.21 Mae penodau 9, 10 ac 16 yng nghyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol yn 
ystyried yn fanwl effaith y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar ansawdd yr aer, 
sŵn a dirgrynu ac effeithiau gweledol a’r dirwedd, yn y drefn honno.  Mae 
crynodeb o’r canfyddiadau i’w weld isod.   

6.3.22 O ran ansawdd yr aer, mae’r asesiad yn nodi bod mesurau lliniaru wedi cael 
eu hargymell, a ddylai leihau holl effeithiau’r llwch fel eu bod yn cael eu 
hystyried ‘ddim yn arwyddocaol’.  Cyn rhoi mesurau lliniaru ar waith, ystyriwyd 
bod yr effeithiau gweddilliol ar bobl o ganlyniad i allyriadau o offer a 
pheiriannau ddim yn arwyddocaol, ac na fydd y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 
yn arwain at newid y llif traffig (ac y byddai angen asesu hynny).   

6.3.23 O ran sŵn a dirgrynu, mae’r asesiad ym mhennod 10, cyfrol 1 y Datganiad 
Amgylcheddol yn ystyried derbynyddion yn Nhregele, yng Nghemaes ac 
mewn ardaloedd ar hyd yr A5025 rhwng Tregele a Chemaes.  Mae’r rhain yn 
cynnwys eiddo preswyl, swyddfeydd, safleoedd manwerthu, ysgol gynradd 
Cemaes a derbynyddion hamdden.   

6.3.24 Canfu'r asesiad o effeithiau sŵn sy’n deillio o'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 
o fewn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle bod effeithiau sŵn sylweddol o 
bwys yn debygol mewn chwe eiddo (am hyd at bedwar mis), gyda 35 eiddo 
arall yn debygol o brofi effeithiau sylweddol cymedrol, am hyd at naw mis.  
Mae'r asesiad wedi ystyried y mesurau lliniaru a ymgorfforwyd yn nyluniad y 
cynllun a'r mesurau lliniaru ychwanegol a bennwyd lle bo hynny'n ymarferol.  
Nodwyd effeithiau sŵn canolig yn swyddfeydd yr Orsaf Bŵer Bresennol ac 
mewn eiddo preswyl o amgylch Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. Mae 
modd lleihau’r rhain drwy adolygu’r rhaglen fanwl i leihau’r gwaith sy’n 
cynhyrchu sŵn i lai nag wyth wythnos yn agos at y swyddfeydd a’r eiddo 
preswyl.  Nodwyd un effaith sŵn gweddilliol sylweddol mewn eiddo preswyl, 
sy’n berchen i Horizon. 
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6.3.25 Er y disgwylir effeithiau niweidiol o ran sŵn, byddai hyn yn am gyfnod byr o 

amser (hyd at naw mis fel senario gwaethaf).  Byddai hyn yn effeithio ar 
amwynder yr ardal leol ar gyfer rhai derbynyddion, a allai leihau dymunoldeb 
byw yn yr ardal ar gyfer y derbynyddion hynny, a allai arwain at rywfaint o’r 
boblogaeth bresennol (gan gynnwys siaradwyr Cymraeg) yn symud o'r ardal.  
Os digwydd hyn, gallai hyn arwain at rywfaint o allfudiad o siaradwyr Cymraeg.  
Fodd bynnag, byddai effaith hyn yn lleol i 600m oddi wrth Safle’r Cais Paratoi 
a Chlirio’r Safle, ac felly disgwylir y byddai’r effaith ar gyfran gyffredinol y 
siaradwyr Cymraeg yn yr LAI a gogledd Ynys Môn yn fach iawn.   

6.3.26 Byddai effeithiau dirgrynu sy'n deillio o ddefnyddio rholeri dirgrynol yn cael ei 
reoli drwy gyflwyno parthau gwaith wedi eu cyfyngu i osgoi effeithiau 
sylweddol lle mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus o fewn 20 metr, a lle mae 
eiddo preswyl o fewn 62 metr i'r gwaith.  Mae trothwyon dirgrynu wedi eu 
diffinio’n flaenorol ar gyfer derbynyddion seilwaith, a byddai'r rhain yn 
cydymffurfio yn ystod y gwaith, gan osgoi unrhyw effaith sylweddol niweidiol 
yn gysylltiedig â dirgrynu.  Ni nodwyd effeithiau dirgrynu gweddilliol sylweddol 
posib eraill.   

6.3.27 Mae pennod 16, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol yn ystyried y dirwedd ac 
effeithiau gweledol o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae’r 
asesiad yn nodi y byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn effeithio ar natur 
y golygfeydd sydd i’w gweld o sawl lleoliad o gwmpas Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio'r Safle ac yn newid amwynder gweledol y derbynyddion sy’n mynd i’r 
lleoliadau hyn.  Byddai golygfeydd yn newid o ganlyniad i gyflwyno offer, 
peiriannau a chompowndiau ar y cyd â gosod ffensys a chael gwared ar ffiniau 
caeau a chlirio llystyfiant yn raddol.  Yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, 
byddai symudiadau a gweithrediadau offer a pheiriannau hefyd yn weladwy o 
nifer o ardaloedd.   

6.3.28 Mae’r derbynyddion gweledol sy’n debygol o brofi’r effeithiau posib yn 
cynnwys y rheini sy’n defnyddio’r ffyrdd lleol a chymunedau lleol yn Nhregele 
a Chemaes.  Disgwylir i newidiadau i olygfeydd o gymunedau lleol fod ar eu 
mwyaf yn Nhregele, gyda golygfeydd cyfyngedig iawn o Gemaes.  Gweler 
pennod 16, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol am ragor o fanylion.   

6.3.29 Wrth ystyried yr effeithiau gweddilliol o ran ansawdd aer a thirwedd ac 
effeithiau gweledol, disgwylir i'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle gael effaith 
niweidiol fach iawn ar gyfran y siaradwyr Cymraeg sydd yn yr LAI drwy'r 
boblogaeth bresennol yn allfudo o ganlyniad i effeithiau sŵn (sy'n effeithio ar 
amwynder).  Disgwylir i'r effaith gyffredinol ar hyfywedd yr iaith Gymraeg o 
fewn yr LAI a gogledd Ynys Môn fod yn fach iawn.   

6.3.30 Os na fydd Prosiect Wylfa Newydd yn mynd yn ei flaen ar ôl cwblhau'r gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle, yn ystod y gwaith adfer, does dim disgwyl i'r effeithiau 
o ran ansawdd yr aer, sŵn a dirgrynu fod yn fwy na’r rhai a aseswyd ar gyfer 
y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Fodd bynnag, mae disgwyl y bydd y dulliau 
gweithio sydd wedi'u mabwysiadu ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
cael eu defnyddio yn ystod y gwaith adfer er mwyn sicrhau eu bod yn cael cyn 
lleied o effaith â phosib a’u bod ar lefel dderbyniol.   

6.3.31 O ran adfer, byddai effeithiau niweidiol uniongyrchol ac anuniongyrchol y 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
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cael eu lleihau yn y tymor byr ac yn cael eu diddymu ymhellach yn y tymor 
canolig drwy wneud gwaith plannu newydd, ac ni fyddai unrhyw effeithiau 
gweddilliol arwyddocaol yn y tymor hir.   

6.3.32 Byddai’r rhain i gyd yn cyfrannu at adfer Safle'r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle i 
gyflwr y cytunwyd arno gyda Chyngor Môn, a byddai’r gwaith gwella fel rhan 
o’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn fuddiol i gyflwr presennol yr ardal.  Yn 
gyffredinol, byddai’r gwaith adfer yn cael ei ystyried yn effaith niwtral o ran 
ansawdd bywyd yn yr Ardal Dylanwad Leol ac felly does dim disgwyl y bydd 
effaith niweidiol ar yr iaith Gymraeg. 

Effaith gyffredinol 
6.3.33 Felly, rhoddir sgôr o sero (-0.1) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith niweidiol 

gyffredinol.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.3.34 Mae effaith niweidiol gyffredinol wedi’i nodi, ac mae mesurau i liniaru effeithiau 

niweidiol ar amwynder wedi’u hamlinellu ym mhenodau 9, 10 ac 16 yng 
nghyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol.  Ni ystyrir bod angen unrhyw fesurau 
lliniaru o ran yr iaith Gymraeg yn benodol, gan fod y mesurau lliniaru a gynigir 
yn y Datganiad Amgylcheddol yn rhoi sylw i effeithiau niweidiol ar ansawdd 
bywyd. 

 C7.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
6.3.35 Cofnodwyd 37.9 trosedd fesul 1,000 o’r boblogaeth ledled Ynys Môn yn y 

flwyddyn hyd at fis Mawrth 2015.  Roedd hyn yn llawer is na'r gyfradd ar gyfer 
gogledd Cymru (52.6 trosedd fesul 1,000 o’r boblogaeth).  Roedd y troseddau 
a oedd wedi'u cofnodi yn uwch ar gyfer categorïau trais a throseddau rhywiol 
[RD32]. 

6.3.36 Mae mesuriad swyddogol Llywodraeth Cymru o'r amddifadedd cymharol yn 
ardaloedd bach Cymru yn cael ei gyflwyno ym Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru.  Ar hyn o bryd mae'r Mynegai yn cynnwys wyth parth amddifadedd ar 
wahân, gyda phob parth yn cynnwys ystod o wahanol ddangosyddion, sy'n 
cynnwys diogelwch cymunedol.  Mae'r parth diogelwch cymunedol yn 
cynnwys profiad go iawn o droseddu a thân, ynghyd â chanfyddiadau 
diogelwch wrth grwydro yn yr ardal leol.  Mae dros 50% o Ardaloedd LSOA 
Ynys Môn yn hanner uchaf y parth diogelwch cymunedol, gyda llond llaw yn 
unig o'r Ardaloedd yn y degraddau isaf, o amgylch Caergybi, Llangefni, 
Amlwch a’r Fali. 
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Asesiad cyffredinol 
6.3.37 Mae'r iaith Gymraeg yn ddibynnol ar gymunedau ffyniannus a chynaliadwy, 

yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae 70% neu fwy o'r boblogaeth yn 
siarad Cymraeg.  Bydd troseddu, fel y bydd iechyd ac amwynder, yn 
dylanwadu ar gydlyniant a sefydlogrwydd cymdeithasol yn y tymor hir.  Mae 
cymuned gynaliadwy yn gymuned sy'n cadw troseddu ar lefel dderbyniol.  
Gallai cynnydd mewn troseddu neu gynnydd mewn ofn trais ddrysu 
cydbwysedd cymuned, ac arwain at gyfradd uwch o bobl yn allfudo.  Gallai 
hefyd arwain at straen personol a allai waethygu pryderon iechyd acíwt.  Mae 
pob un o'r materion hyn sy'n ymwneud ag ansawdd bywyd yn fygythiad i 
gydbwysedd cymdeithasol.  Mae anghydbwysedd cymdeithasol yn debygol o 
fynd yn groes i fuddiannau'r iaith Gymraeg, sy'n dibynnu ar gymunedau 
cymdeithasol cytbwys er mwyn ffynnu. 

6.3.38 O ganlyniad i natur y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, does dim rheswm i 
gredu y byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at y bygythiad o fwy 
o droseddu neu drais yn y gymuned.  Felly ni fyddai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r 
Safle yn gwneud y gymuned yn llai dymunol i fyw ynddi, ac yn sgil hynny mae 
disgwyl y byddai effaith niwtral ar yr iaith Gymraeg.   

6.3.39 Disgwylir i’r effeithiau ar drosedd yn y gymuned yn ystod y gwaith adfer fod yr 
un fath â’r effaith yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral. 

Effaith gyffredinol 
6.3.40 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral. 

Mesurau lliniaru/gwella 
6.3.41 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 

6.4 Ffactorau economaidd 

 C8.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
6.4.1 Mae Tabl 5-8 a phennod 7, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol yn amlinellu’r 

dystiolaeth gwaelodlin mewn perthynas â nifer a chanran y boblogaeth ar 
Ynys Môn ac yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) sy’n cael eu 
cyflogi mewn sectorau amrywiol, mewn busnesau lleol ac yn y gadwyn 
gyflenwi.   
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6.4.2 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.  I raddau, mae hyn yn adlewyrchu 
pwysigrwydd gweithgaredd twristiaeth ar Ynys Môn. 

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

6.4.4 Mae Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Ar 
y Cyd Ynys Môn a Gwynedd [RD30] yn nodi bod cyfleusterau ac atyniadau i 
dwristiaid yn helpu i ddiogelu swyddi ac i gynhyrchu incwm.  Yn y pen draw, 
maent yn helpu i gadw’r gweithlu Cymraeg presennol [RD10]. 

Asesiad cyffredinol 
6.4.5 Gallai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle effeithio ar fusnesau lleol fel rhan o'r 

gadwyn gyflenwi yn ogystal â’r sector twristiaeth.  Hefyd, gallai’r gwaith Paratoi 
a Chlirio'r Safle arwain at ragor o wariant lleol.  Ystyrir yr effeithiau hyn yn eu 
tro isod.   

Busnesau Lleol 
6.4.6 O ran busnesau lleol sy'n bodoli eisoes, mae’r asesiad economaidd-

gymdeithasol yn nodi bod tua 90 o fusnesau lleol o fewn 5km o’r Ardal 
Dylanwad Leol.  Mae’n bosib y bydd y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
effeithio ar y busnesau yn yr ardal hon o ran ansawdd yr aer, sŵn ac effaith ar 
y dirwedd.  Gallai’r busnesau lleol hyn fod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi leol ar 
gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, a gallant elwa o wariant y gweithwyr a 
fydd yn ymgymryd â'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

6.4.7 Gan ystyried cyfran y siaradwyr Cymraeg yng Ngogledd Ynys Môn (60.8%), 
cymerir yn ganiataol bod cyfran o’r busnesau lleol yn cynnwys siaradwyr 
Cymraeg sy’n siarad Cymraeg â chwsmeriaid bob dydd. 

6.4.8 Mae gwybodaeth am fwriadau i gau ffyrdd o ganlyniad i'r gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle yn cynnwys cau Ffordd Cemlyn dros dro yn y tymor byr a'r ffordd 
sy'n arwain at faes parcio’r Pysgotwr yn unig, y rhagwelir na fyddent yn cael 
effaith ar unrhyw fusnes a nodwyd o fewn 5km i'r LAI o ran colli cysylltiad, gan 
y byddai mynediad yn cael ei gynnal i'r busnesau hynny a leolir agosaf at y 
gwaith.  Cafodd gwaith gwella i Ffordd Nanner, a fyddai'n cynnig dewis amgen 
o fynediad pan fydd Ffordd Cemlyn wedi cau dros dro, ei gwblhau ym mis 
Mawrth 2017.   

6.4.9 Felly does dim disgwyl y bydd effaith andwyol ar fusnesau Cymraeg lleol o 
ganlyniad i'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.   

6.4.10 Fel y nodir yn yr asesiad o’r effeithiau economaidd-gymdeithasol (pennod 7, 
cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol), mae’r effeithiau ar fusnesau lleol yn ystod 
y gwaith adfer yn debygol o fod yn debyg i rai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 
gan fod y ddau yn debyg, ac felly nid ydynt yn cael eu hystyried ar wahân.  
Felly ystyrir bod yr effeithiau ar les yr iaith Gymraeg yn debyg hefyd. 

6.4.11 Bydd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael eu caffael yn unol â’r 
Strategaeth Caffael a’r Gadwyn Gyflenwi sydd wedi’i sefydlu.  Bwriad y 
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Strategaeth yw cefnogi’r gwaith o ddatblygu cyflenwyr o ran gallu a chapasiti, 
gan roi pwyslais ar ddefnyddio adnoddau lleol lle bo hynny’n briodol.  Fel y 
nodwyd yn barod, mae’r Strategaeth hon eisoes yn cael ei gweithredu gyda 
phenodi’r contractwr a ffafrir o fewn y broses ymgeisio/tendro ar gyfer y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle.  Gan hynny, disgwylir y gallai cyfran sylweddol o'r 
buddsoddiad sy'n weddill gael ei wario o fewn y gadwyn gyflenwi yng ngogledd 
Cymru. 

6.4.12 Pe bai dim ond hanner y buddsoddiad sy’n weddill yn cael ei wario yng 
ngogledd Cymru, gallai cyfanswm y gyfran leol yng ngogledd Cymru (sy’n 
cynnwys gwariant cysylltiedig â llafur ar gyfer diogelu'r swyddi) fod rhwng £5.1 
miliwn a £7.7 miliwn. 

6.4.13 Mae Gwerth Ychwanegol Gros yn fesur o faint economi ardal.  Yn 2015, roedd 
y gwerth ychwanegol gros ar gyfer gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, 
Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) yn £11,884 miliwn [RD33].  Mae’r 
gwariant lleol posib sy’n gysylltiedig â pharatoi a chlirio'r safle yn gyfwerth â 
llai na 0.07% o GVA blynyddol gogledd Cymru. 

6.4.14 Byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn gwneud cyfraniad cyfyngedig, 
ond buddiol, at economi leol gogledd Cymru.  Mae gan y twf economaidd hwn 
y potensial (cyfyngedig unwaith eto) i gyfrannu at les yr iaith Gymraeg ledled 
gogledd Cymru. 

6.4.15 Fel yr amlinellwyd yn yr asesiad o’r effeithiau economaidd-gymdeithasol 
(pennod 7, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol), mae disgwyl i’r effaith ar y 
gadwyn gyflenwi yn ystod y gwaith adfer fod yn llai na'r effaith yn ystod y 
gwaith sy’n rhan o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  Er bod disgwyl i lefel o 
fuddsoddiad yn ystod y gwaith adfer fod yn fuddiol i'r gadwyn gyflenwi leol, a 
fyddai’n cyfrannu at les yr iaith Gymraeg, byddai’r buddsoddiad yn llai nag y 
byddai yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.   

Twristiaeth 
6.4.16 Mae twristiaeth yn cael ei ystyried yn hanfodol bwysig i ogledd Cymru ac i 

Ynys Môn.  Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn 2012-2016 [RD27] yn 
nodi bwriad i “ddatblygu diwydiant twristiaeth llwyddiannus a chynaliadwy… 
sy'n cynhyrchu cyfoeth i’r Ynys, gan dynnu ar ei hamgylchedd a’i diwylliant 
arbennig a’i gynnal, gan ddod â mwynhad i ymwelwyr”.  Mae gwariant ym 
maes twristiaeth yn cyfrannu’n sylweddol at gynhyrchu refeniw ar Ynys Môn 
(£256.4m yn 2013).   

6.4.17 Prif atyniad Ynys Môn yw'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, y morlin a’r 
traethau tywodlyd, sy’n cael eu gwasanaethu gan gyrchfannau a threfi 
traddodiadol, sydd wedi’u cysylltu gan Lwybr Arfordir Cymru.  Mae arolwg 
twristiaeth wedi nodi mai’r tri phrif reswm dros ymweld ag Ynys Môn yw i 
fwynhau’r golygfeydd (38%) a’r awyrgylch hamddenol (28%).  Mae’r prif 
weithgareddau a wnaed gan y rhan fwyaf o ymwelwyr yn adlewyrchu hyn, sef 
‘gwerthfawrogi’r golygfeydd’ (79%) a gweithgareddau awyr agored (76% – 
cerdded, beicio, reidio ceffylau ayb.).   

6.4.18 Yr unig atyniad i dwristiaid sydd yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yw 
Llwybr Arfordir Cymru.  Byddai’n dal yn bosib cael mynediad at Lwybr Arfordir 
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Cymru drwy gydol y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle (darllenwch bennod 8, 
cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol i gael rhagor o fanylion).   

6.4.19 Gallai effeithiau’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar y dirwedd ac ansawdd 
gweledol effeithio ar fwynhad yr ymwelwyr hefyd, yn enwedig gan fod cyfran 
helaeth o’r ymwelwyr, yn ôl yr arolwg, yn mwynhau'r golygfeydd ac yn cymryd 
rhan mewn gweithgareddau awyr agored.  Gallai hyn wneud ymwelwyr yn 
gyndyn o ymweld â’r ardal hon o Ynys Môn.   

6.4.20 Ym mhennod 16 yng nghyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol, nodir effeithiau 
gweledol niweidiol sylweddol i ddefnyddwyr Llwybr Arfordir Cymru, Hawliau 
Tramwy Cyhoeddus eraill, yr A5025 a'r rhwydwaith ffyrdd lleol, gan gynnwys 
beicwyr, gyda’r effeithiau mwyaf sylweddol i'w cael o ran golygfeydd agos wrth 
ymyl neu o fewn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Gallai hyn effeithio ar 
faint mae ymwelwyr yn mwynhau eu profiad.  Byddai unrhyw effaith ar 
dwristiaeth o ganlyniad i effaith weledol y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle wedi’i 
chyfyngu i ardaloedd sy’n agos i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle. 

6.4.21 Mae’r arolwg twristiaeth yn amlygu y gallai’r gwaith o adeiladu’r Orsaf Bŵer 
ddylanwadu ar p’un ai a fyddai nifer fechan o ymwelwyr yn dewis dod i Ynys 
Môn neu beidio, neu i ba ardaloedd o Ynys Môn y byddent yn ymweld â nhw 
yn ystod y cyfnod adeiladu, sy’n cynnwys y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  
Roedd canlyniadau’r arolwg ymddygiad ymwelwyr yn dangos bod materion yn 
ymwneud â thraffig yn ffactor pwysig i’r 9% a nododd y byddai’r gwaith o 
adeiladu’r Orsaf Bŵer yn eu cadw rhag dychwelyd i’r ardal. 

6.4.22 Yn seiliedig ar farn broffesiynol a chanlyniadau'r arolwg twristiaeth, does dim 
disgwyl i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle gael effaith andwyol ar nifer y bobl 
sy’n ymweld ag Ynys Môn ar y cyfan, nac ar eu mwynhad, ond efallai y bydd 
yn effeithio ar dwristiaeth yn ardal gyfagos Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.   

6.4.23 O ystyried y byddai'r mwyafrif helaeth o'r gweithlu yn lleol i’r Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), (gyda disgwyl i ganran uchel ddod o Ynys Môn, 
yn seiliedig ar wybodaeth gan y contractwr a ffafrir – Menter ar y Cyd rhwng 
Jones Brothers a Balfour Beatty), ni ddisgwylir y bydd gweithwyr angen llety i 
ffwrdd o'u cartrefi.  Felly mae’n annhebygol y byddai gweithlu’r gwaith Paratoi 
a Chlirio'r Safle yn effeithio ar gyflenwad y gwlâu i dwristiaid.   

6.4.24 Does dim disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle gael effaith andwyol ar 
y diwydiant twristiaeth ledled Ynys Môn.  Mae’n debyg y bydd effeithiau lleol 
ar nodweddion gweledol o ganlyniad i effaith gweithgareddau Safle'r Cais 
Paratoi a Chlirio'r Safle.  Gellid dod i’r casgliad y byddai’r gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle yn effeithio ar ddewisiadau ymwelwyr; fodd bynnag, disgwylir y 
byddai’r effaith ar niferoedd ymwelwyr yn ystod y prif waith adeiladu ar gyfer 
yr Orsaf Bŵer, lle byddai cwmpas y gwaith yn llawer mwy na'r Cynigion Paratoi 
a Chlirio'r Safle. 

6.4.25 Gallai’r effeithiau ar dwristiaeth leol sydd wedi’u nodi gael effaith niweidiol ar 
fusnesau twristiaeth yng Ngogledd Ynys Môn, gan gynnwys busnesau 
twristiaeth Cymraeg.   

6.4.26 O ran y gwaith adfer, mae disgwyl i’r effeithiau ar dwristiaeth fod yn lleol ac 
wedi’u cyfyngu i ardaloedd cyfagos i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle.   
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6.4.27 I gloi, byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn creu gwariant lleol yn yr 

economi a fyddai’n fuddiol i fusnesau lleol a’r gadwyn gyflenwi.  O ganlyniad i 
natur y gwaith, mae’n debyg y bydd yn effeithio ar dwristiaid yn lleol (o ran 
aflonyddwch a mwynhad yn ystod eu hymweliad). Gallai hyn gael effaith 
niweidiol ar berchnogion busnesau twristiaeth yng Ngogledd Ynys Môn (gan 
gynnwys busnesau Cymraeg); fodd bynnag, disgwylir hyn mewn ardaloedd 
sy’n agos i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn unig, a does dim disgwyl 
iddo effeithio ar dwristiaeth ledled Ynys Môn. 

Effaith gyffredinol 
6.4.28 Felly, rhoddir sgôr o +0.3 i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith fanteisiol 

gyffredinol.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.4.29 I gefnogi effeithiau manteisiol y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar fusnesau 

lleol, mae Horizon wedi ymrwymo i gefnogi’r gadwyn gyflenwi leol drwy 
ymgysylltu’n gynnar ac yn rhagweithiol â’r gadwyn gyflenwi bosib er mwyn 
sicrhau’r budd mwyaf posib i fusnesau ar Ynys Môn ac yng ngogledd Cymru. 

 C9.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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)? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 
6.4.30 Mae Tabl 5-9 yn gosod gwaelodlin mewn perthynas â nifer a chanran y 

boblogaeth ar Ynys Môn ac yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) 
sy’n cael eu cyflogi yn y sector adeiladu.   

6.4.31 Mae Cyfrifiad 2011 yn cyflwyno data ynghylch dosbarthiad siaradwyr Cymraeg 
yn ôl diwydiant.  Yn 2011, roedd tua 7% o'r rheini mewn swydd ar Ynys Môn 
yn gweithio yn y sector adeiladu.  O drigolion arferol Ynys Môn sy’n gweithio 
yn y diwydiant adeiladu, roedd 64.8% yn gallu siarad Cymraeg. 

Asesiad cyffredinol 
6.4.32 Gall datblygiadau ddylanwadu ar nifer, math ac ansawdd y swyddi sydd ar 

gael yn lleol, gan ddibynnu ar y sgiliau sydd gan bobl leol.   

6.4.33 Fel y nodwyd yn flaenorol, mae disgwyl i'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle fod 
angen gweithlu o 80 o unigolion, y byddai'r mwyafrif llethol ohonynt yn 
weithredwyr sifil a nifer llai o faint yn dal swyddi rheoli.  Disgwylir i'r gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle ddechrau yn gynnar yn 2018 a chymryd tua 15 mis i'w 
gwblhau.  Byddai amseriad a hyd y cyfnod brig yn dibynnu ar y rhaglen waith, 
gan hefyd ystyried y natur dymhorol a mesurau lliniaru eraill y gallai fod eu 
hangen.   
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6.4.34 Rhagwelir y bydd angen gweithwyr o’r grŵp galwedigaethol a ganlyn:  

• gwasanaethau'r safle, diogelwch a chlerigol; 
• goruchwylio/rheoli; 
• gweithwyr peirianneg sifil; a 
• gweithwyr mecanyddol. 

6.4.35 Ar adeg ysgrifennu’r Asesiad, dylid nodi nad oedd y contract i wneud y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael ei ddyfarnu; fodd bynnag, mae contractwr a 
ffafrir wedi cael ei nodi.  Mae gan y contractwr bresenoldeb yng ngogledd 
Cymru'n barod, ac mae disgwyl iddo ddod o hyd i’r mwyafrif helaeth o'i weithlu 
o'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), (gyda disgwyl i tua 90% ddod 
o Ynys Môn, yn seiliedig ar wybodaeth gan y contractwr a ffafrir); disgwylir i 
gyfran uchel ohonynt fod yn siarad Cymraeg.  Gan hynny, mae’r Gymraeg yn 
debygol o gael ei defnyddio yn ddyddiol gan weithwyr a pan fydd gweithwyr 
yn cyfathrebu gyda busnesau lleol a'r gadwyn gyflenwi, fel y trafodir yn 
fanylach yng nghwestiwn wyth. 

6.4.36 O dan yr amgylchiadau hyn, ystyrir bod y swyddi a gaiff eu creu gan y Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle yn diogelu swyddi sy'n bodoli'n barod, ac ni fyddant yn 
cynrychioli swyddi newydd yn y sector. 

6.4.37 Gan mai pobl leol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) fyddai’n 
llenwi’r rhan fwyaf o’r swyddi, disgwylir y bydd cyfran y gyflogaeth sy’n treiddio 
y tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn isel (10%) (yn 
seiliedig ar yr asesiad o'r effeithiau economaidd-gymdeithasol ym mhennod 7, 
cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol).  Felly byddai’r swyddi sy’n cael eu creu 
gan y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael eu llenwi’n lleol ac maent yn 
annhebygol o ddenu gweithwyr o’r tu allan i'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu).   

6.4.38 Mae’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar gael 
yn lleol heb orfod ail-sgilio na hyfforddi’r gweithlu lleol.  Fel y nodwyd yn yr 
adran gwaelodlin ynghylch ‘cyflogaeth’, mae gweithwyr adeiladu yn cyfrif am 
tua 9% o’r gweithlu cyfan ac, o breswylwyr arferol Ynys Môn sy’n gweithio yn 
y diwydiant adeiladu, mae 64.8% ohonynt yn gallu siarad Cymraeg (yn 
seiliedig ar Gyfrifiad 2011).  Felly byddai’r cyfleoedd cyflogaeth sy’n cael eu 
cynnig yn sgil y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn cefnogi’r siaradwyr Cymraeg 
ar Ynys Môn ac yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).   

6.4.39 Mae disgwyl i'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ddiogelu swyddi presennol 
ac felly does dim disgwyl y byddai gweithwyr yn newid swyddi i weithio ar y 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, h.y. does dim dadleoli (yn seiliedig ar yr 
asesiad economaidd-gymdeithasol).   

6.4.40 Mae'r asesiad economaidd-gymdeithasol yn amcangyfrif y byddai 72 o swyddi 
uniongyrchol net yn cael eu diogelu o fewn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu), sy'n cyfateb i tua 0.5% o'r swyddi adeiladu yn yr Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Efallai bydd mwy o weithgaredd economaidd 
o ran y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn codi yn y gadwyn gyflenwi; ystyrir 
hyn yng nghwestiwn wyth hefyd. 

 © Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 
Tudalen 67 



Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Prosiect Wylfa Newydd 
Paratoi a Chlirio’r Safle  
 
6.4.41 Mae’n bosib bod perthynas rhwng creu swyddi mewn cymunedau Cymraeg a 

lles y Gymraeg.  Byddai’r cyfleoedd cyflogaeth a gynigir yn sgil y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle yn cefnogi siaradwyr Cymraeg i aros yn un o 
gadarnleoedd traddodiadol y Gymraeg, gogledd Cymru, sy’n cyfrannu’n 
gadarnhaol at les yr iaith Gymraeg yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu).  Mae Polisi Iaith Gymraeg Horizon yn dangos ei ymrwymiad i 
gefnogi lles y Gymraeg.  Cynigir mesurau gwella yng nghyswllt is-gontractwyr 
Horizon fel rhan o gwestiwn 16 yn y bennod hon, sy’n ymwneud â’i gwneud 
yn ofynnol i’r is-gontractwr llwyddiannus roi Polisi Iaith Gymraeg ar waith (os 
nad oes un eisoes ar waith).   

6.4.42 I gloi, mae disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ddiogelu swyddi 
presennol yng ngogledd Cymru.  Ystyrir nifer y cyfleoedd cyflogaeth sy’n cael 
eu diogelu yn fach yng nghyd-destun y swyddi adeiladu yn yr Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) (tua 0.5%).  Fodd bynnag, ystyrir bod diogelu 
swyddi presennol mewn ardal lle mae cyfran fawr o siaradwyr Cymraeg yn 
fuddiol i les yr iaith Gymraeg gan y byddai’n cyfrannu at gadw siaradwyr 
Cymraeg ar Ynys Môn ac yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  
Mae disgwyl i’r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael ddiogelu defnydd yr iaith 
Gymraeg bob dydd.   

6.4.43 Mae’n debyg y bydd yr effeithiau ar gyflogaeth yn ystod y gwaith adfer yr un 
fath â rhai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle gan fod y ddau yn debyg, yn ôl yr 
asesiad economaidd-gymdeithasol (pennod 7, cyfrol 1 y Datganiad 
Amgylcheddol), ac felly nid ydynt yn cael eu hystyried ar wahân.  Fodd 
bynnag, byddai'r cynllun adfer yn cynnwys adfer terfynau caeau a fyddai’n 
cynnwys waliau cerrig traddodiadol.  Byddai angen sgiliau arbenigol, a fyddai 
ar gael yn lleol, i wneud hyn, a fyddai’n creu rhagor o gyfleoedd cyflogaeth ar 
gyfer poblogaeth Ynys Môn. 

Effaith gyffredinol 
6.4.44 Gan hynny, rhoddir sgôr o +0.2 i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith fanteisiol 

gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.4.45 Er mwyn i'r gweithlu lleol fanteisio i’r eithaf ar effeithiau manteisiol y gwaith 

Paratoi a Chlirio'r Safle, mae Horizon wedi ymrwymo i ymgysylltu â'r gadwyn 
gyflenwi leol a hybu defnydd priodol ohoni i gefnogi'r Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle.  Byddai hyn yn cefnogi’r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael ar 
gyfer gweithlu’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) a byddai’n helpu 
i sicrhau buddiannau economaidd y cynigion ar gyfer gogledd Cymru, a’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn benodol.   

6.4.46 Yn ogystal, byddai Horizon yn annog is-gontractwyr i gynnig prentisiaethau i 
bobl ifanc lleol er mwyn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc lleol gael gwaith yn lleol.  
Mae Horizon yn ei gwneud yn ofynnol i gontractwyr adeiladu fabwysiadu 
egwyddorion a moeseg rhaglen Llwybr at Brentisiaethau Llywodraeth Cymru. 
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 C10.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
6.4.47 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu'r amgylchedd gorau posib i 

gefnogi twf yr iaith Gymraeg a datblygiad economaidd, a fydd o fudd i'r naill 
a'r llall.  Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y berthynas rhwng meithrin twf 
economaidd, swyddi, creu cyfoeth a lles y Gymraeg [RD29].   

6.4.48 Mae’r strategaeth Cymraeg 2050 – Miliwn o siaradwyr [RD9] gan Lywodraeth 
Cymru yn pwysleisio’r angen i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle 
ym mhob sector. 

6.4.49 Ym mis Rhagfyr 2012, roedd Gweinidog 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 cydnabod potensial y Gymraeg a dwyieithrwydd i gefnogi twf 
busnesau yn ogystal â gwerth potensial datblygu economaidd i gynyddu’r 
defnydd o’r Gymraeg [RD29]. 

6.4.50 Agwedd bwysig iawn ar economi Ynys Môn yw'r sector twristiaeth.  Mae 
Pennod 7, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol yn amlinellu’r dystiolaeth 
gwaelodlin mewn perthynas â sector twristiaeth Ynys Môn. 

Asesiad cyffredinol 
6.4.51 Gall y datblygiadau greu cyfleoedd cyflogaeth sy'n gofyn am sgiliau penodol.  

Bydd rhai datblygiadau o bosib yn gofyn am ddefnydd uwch o'r iaith Gymraeg 
fel sgil yn y farchnad lafur.  Bydd rhai eraill yn gofyn am sgiliau nad ydynt ar 
gael yn y farchnad lafur leol, gan arwain at fewnfudo gweithwyr sy'n meddu ar 
y sgiliau penodol hyn.   

6.4.52 Fel y trafodwyd yng nghwestiwn 9, mae disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle ddiogelu swyddi presennol yn hytrach na chreu cyfleoedd cyflogaeth 
newydd yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Mae’r sgiliau sydd 
eu hangen ar y gweithlu ar gael yn lleol yng ngogledd Cymru ac yn yr Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), a disgwylir mai pobl leol sy’n byw yn 
yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) fydd yn llenwi’r rhan fwyaf o’r 
swyddi.  Does dim disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle arwain at 
weithwyr o’r tu allan i'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn symud 
i mewn i'r ardal.   

6.4.53 Yn ystod y cyfnod prysuraf, mae disgwyl y bydd angen gweithlu o 80 o 
weithwyr i gyflawni'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Ni ystyrir y bydd nifer y 
cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r 
Safle, yn ogystal â’r sgiliau sydd eu hangen, yn arwain at amrywiaeth 
economaidd arwyddocaol fwy ar Ynys Môn, a allai arwain at gynnydd yn y 
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gweithwyr sy’n mewnfudo o’r tu allan i'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu).   

6.4.54 Er y byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cyfrannu at ddiogelu swyddi 
presennol mewn ardal sy’n gadarnle o ran yr iaith Gymraeg, drwy ddarparu 
cyfleoedd cyflogaeth i'r gweithlu lleol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu), sy’n cynnwys cyfran o siaradwyr Cymraeg, ni fyddai unrhyw 
gyflogaeth newydd yn cael ei chreu.   

6.4.55 O ganlyniad i hyn, disgwylir y bydd effaith niwtral o ran amrywiaeth 
economaidd.   

6.4.56 Disgwylir i’r effaith ar amrywiaeth economaidd yn ystod y gwaith adfer fod yr 
un fath â’r effaith yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral.   

Effaith gyffredinol 
6.4.57 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.4.58 Gan fod yr effaith gyffredinol yn niwtral, ystyrir nad oes angen gweithredu 

unrhyw fesurau lliniaru neu wella. 

 C11.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
6.4.59 O ran cyflogau wythnosol, does dim twf arwyddocaol wedi bod ers 2008 ar 

Ynys Môn.  Yn 2014, roedd y canolrif cyflog wythnosol ar Ynys Môn yn 
£444.80. 

6.4.60 Yn 2014, roedd yr canolrif incwm 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 
[RD23].   

6.4.61 Wrth ystyried data enillion galwedigaethol Cymru ar gyfer swyddi dethol sydd 
â sgiliau sy'n berthnasol i niwclear, mae amrywiaethau sylweddol i'w gweld yn 
enillion y grwpiau galwedigaethol dan sylw.  Yng Nghymru, gweithiwyr 
proffesiynol peirianneg a sgaffaldwyr, addurnwyr a rigwyr oedd yn ennill y 
canolrif cyflog wythnosol mwyaf, gyda symiau o £747 a £707, yn y drefn 
honno.  Roedd hyn ddwywaith yn fwy na'r swm ar gyfer swyddogion 
diogelwch, sef £347.  Yn gyffredinol, mae gan y sector ynni a'r gadwyn 
gyflenwi enillion uchel eu gwerth. 
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Asesiad cyffredinol 

6.4.62 Mae prosiectau datblygu yn gallu effeithio ar lefelau cyflog gan ddibynnu ar 
ystod y cyfleoedd i gael gwaith a gynigir a lefel y sgiliau sydd eu hangen.  Mae 
pobl a grwpiau gwahanol yn ystyried effeithiau datblygiadau ar lefelau cyflog 
lleol mewn ffyrdd gwahanol.   

6.4.63 Oherwydd bod disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ddiogelu swyddi 
presennol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn hytrach na 
chreu cyflogaeth newydd, does dim disgwyl y bydd effaith arwyddocaol o ran 
cyflogau’r boblogaeth leol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  
O ystyried nifer y cyfleoedd cyflogaeth a fydd ar gael fel rhan o’r gwaith Paratoi 
a Chlirio'r Safle, does dim disgwyl y byddai cynnydd yn y gystadleuaeth ymysg 
gweithlu’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) a fyddai’n arwain at 
newid lefel y cyflogau presennol.   

6.4.64 O ganlyniad i hyn, disgwylir y bydd effaith niwtral o ran lefel cyflogau.   

6.4.65 Disgwylir i’r effaith ar gyflogau yn ystod y gwaith adfer fod yr un fath â’r effaith 
yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral. 

Effaith gyffredinol 
6.4.66 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral. 

Mesurau lliniaru/gwella 
6.4.67 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 

 C12.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
• atal pobl leol Cymraeg eu hiaith rhag dychwelyd i’r ardal/gymuned? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 
6.4.68 £150,000 oedd canolrif pris tŷ ar Ynys Môn yn 2012.  Roedd hyn 6.3 gwaith 

yn fwy na chanolrif incwm aelwyd, sef £23,770.  Roedd pris tŷ yn y chwartel 
isaf (£110,000) 8.8 gwaith yn fwy nag incwm aelwyd yn y chwartel isaf 
(12,504).  Yn ystod yr un cyfnod, roedd 68.2% neu 21,433 o deuluoedd ar 
Ynys Môn wedi cael eu ‘prisio allan o’r farchnad dai’.  Ward Llanfair-yn-
Neubwll oedd â’r gyfran isaf o deuluoedd a oedd wedi cael eu ‘prisio allan o’r 
farchnad dai’, sef 37.2%, a ward Llanbedrgoch oedd â’r gyfran uchaf, sef 
79.9% [RD23]. 
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Asesiad cyffredinol 
6.4.69 Mae sicrhau cymysgedd o stoc tai o ansawdd uchel i ddiwallu amrywiaeth o 

anghenion gwahanol yn bwysig ar gyfer cynnal cymunedau cymysg a bywiog.  
Mae amrywiadau yn y galw am dai yn debygol o arwain at naill ai cynnydd neu 
ostyngiad mewn prisiau tai.  Mae hyn yn debygol o effeithio'n anghyfartal ar 
wahanol adrannau o'r gymuned.  Gallai cynnydd yn y galw am dai o ganlyniad 
i brosiectau seilwaith arwain at gynnydd mewn prisiau tai lleol.  Gallai hyn 
arwain at rai grwpiau yn methu fforddio pris y farchnad.  Gallai arwain hefyd 
at fewnfudo ac allfudo a allai, yn eu tro, gael effaith ar ddefnydd yr iaith 
Gymraeg yn y gymuned. 

6.4.70 Oherwydd bod disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ddiogelu swyddi, a 
bod y swyddi hyn yn cael eu llenwi gan weithwyr lleol yn yr Ardal Teithio i'r 
Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), does dim disgwyl y bydd gweithwyr o’r tu allan 
i'r ardal yn mewnfudo i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) neu i 
Ynys Môn, nac yn symud yno i fyw.  Felly does dim disgwyl y bydd unrhyw 
gynnydd yn y galw am dai o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Does 
dim disgwyl i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle arwain at gynnydd mewn 
digartrefedd/straen tai o blith tai lleol ar Ynys Môn, sy’n cynnwys cyfran o 
aelwydydd Cymraeg, nac atal pobl Gymraeg leol rhag dychwelyd i'w 
cymunedau ar Ynys Môn. 

6.4.71 Er y byddai rhywfaint o ddadleoli tenantiaid presennol (dwy aelwyd) o 
ganlyniad i’r gwaith o ddymchwel eiddo preswyl fel rhan o waith Paratoi a 
Chlirio'r Safle, tenantiaid tymor byr yw’r rhain.  Mae gweddill yr eiddo preswyl 
a fydd yn cael ei ddymchwel yn wag.  Nid yw’n hysbys i ble byddai’r preswylwyr 
sy’n cael eu dadleoli yn symud, fodd bynnag, mae digon o dai rhent eraill ar 
gael yn ardal Gogledd Ynys Môn pe baent yn dymuno aros yn yr ardal.  Felly, 
er bod yr effaith hon yn niweidiol, nid yw’n cael ei hystyried yn arwyddocaol.  
Ni ystyrir y bydd hyn yn cyfrannu at effeithio ar brisiau tai ar Ynys Môn nac yn 
is-ardal Gogledd Ynys Môn.   

6.4.72 Yn gyffredinol, er bod 68.2% o deuluoedd ar Ynys Môn wedi cael eu ‘prisio 
allan o’r farchnad dai’ yn 2012, does dim disgwyl y bydd y gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle yn effeithio ar brisiau cyfartalog tai ar Ynys Môn ac yng 
Ngogledd Ynys Môn, ac felly ni fyddai’n cael effaith andwyol ar les a hyfywedd 
yr iaith Gymraeg.  Felly, ystyrir yr effaith gyffredinol yn niwtral. 

6.4.73 Nid yw’r cynigion adfer yn cynnwys ailadeiladu’r tai preswyl a fyddai’n cael eu 
dymchwel fel rhan o’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Fodd bynnag, disgwylir 
y bydd yr effaith gyffredinol ar brisiau cyfartalog tai yn debyg i’r gwaith Paratoi 
a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral. 

Effaith gyffredinol 
6.4.74 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral. 

Mesurau lliniaru/gwella 
6.4.75 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 
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6.5 Cyflenwad seilwaith 

 C13.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o 
gael effaith ar ysgolion lleol?  A allai wneud y canlynol: 

• bygwth/diogelu ysgolion lleol o ganlyniad i lai/mwy o fyfyrwyr ar gofrestri'r 
ysgolion; neu 

• newid y cydbwysedd rhwng disgyblion Cymraeg a disgyblion di-
Gymraeg?  

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 
6.5.1 Caiff addysg plant 3-16 oed ei darparu drwy gyfrwng y Gymraeg ar Ynys Môn.  

Mae rhywfaint o ddarpariaeth meithrinfeydd ar gael ar Ynys Môn, ond nid oes 
digon o le yn y cyfleusterau ar hyn o bryd.  Mae 48 o ysgolion cynradd a phum 
ysgol uwchradd ar Ynys Môn.  O ran addysg gynradd ac uwchradd ar Ynys 
Môn, mae capasiti o ran lefelau cyffredinol y ddarpariaeth, er bod rhai 
ardaloedd lle nad oes digon o leoedd yn yr ysgolion cynradd (Gorllewin Ynys 
Môn yn benodol).   

6.5.2 Er bod cynigion ar y gweill i foderneiddio ysgolion ar Ynys Môn, y disgwyl yw 
y bydd y rhain ar gyfer ysgolion sy'n bodoli eisoes yn hytrach nag ysgolion 
ychwanegol. 

Asesiad cyffredinol 
6.5.3 O ganlyniad i’w natur, nifer y gweithwyr, safle eu cartref a hyd eu rhaglen 

waith, does dim disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle effeithio ar 
gyfleusterau addysg o ran nifer y disgyblion neu’r mynediad at gyfleusterau fel 
hyn.   

6.5.4 Nid oes disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle esgor ar newid yn 
nodweddion y boblogaeth ar Ynys Môn nac yn is-ardal Gogledd Ynys Môn 
oherwydd byddai’r cyfleoedd cyflogaeth yn diogelu swyddi presennol yn yr 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Felly does dim disgwyl y bydd 
unrhyw newid o ran nifer y disgyblion mewn ysgolion lleol ar Ynys Môn.  Does 
dim disgwyl y bydd unrhyw effaith o ran y cydbwysedd presennol rhwng plant 
Cymraeg a phlant di-Gymraeg yn yr ysgolion.  Gan hynny, disgwylir y bydd 
effaith niwtral o ganlyniad i'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

6.5.5 Does dim disgwyl i’r gwaith adfer effeithio ar nifer y disgyblion sy’n mynychu 
ysgolion lleol ar Ynys Môn, nac arwain at newid yn y cydbwysedd presennol 
rhwng plant Cymraeg a phlant di-Gymraeg mewn ysgolion.  Mae disgwyl i’r 
effaith yn ystod y gwaith adfer fod yr un fath â’r effaith yn ystod y gwaith Paratoi 
a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral. 

Effaith gyffredinol 
6.5.6 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral. 
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Mesurau lliniaru/gwella 
6.5.7 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 

 C14.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o 
gael effaith ar ddarpariaeth gofal iechyd?  A allai wneud y 
canlynol: 

• fygwth/diogelu cyfleusterau/gwasanaethau cyfrwng Cymraeg lleol? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 
6.5.8 Mae 11 o feddygfeydd meddygon teulu ar Ynys Môn.  Mae gan bob meddygfa 

bedwar meddyg teulu ar gyfartaledd, ac mae gan bob meddyg teulu 1,333 o 
gleifion ar gyfartaledd, ar draws pob meddygfa.  Mae 20 o ddeintyddion ar 
Ynys Môn sy'n darparu gwasanaethau i gleifion y GIG. 

6.5.9 Mae ystod eang o wasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys darpariaeth gofal 
iechyd ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd 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 naw deg y cant o 
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru yn credu fod darparu gwasanaethau 
cyfrwng Cymraeg yn hanfodol i sicrhau goroesiad yr iaith Gymraeg [RD31].   

Asesiad cyffredinol 
6.5.10 Mae argaeledd ac ansawdd darpariaeth gofal iechyd yn ystyriaeth bwysig i 

bobl wrth benderfynu aros mewn ardal neu symud i ardal arall am y tro cyntaf.  
Mae hyn yn wir am bobl hŷn yn enwedig.  Gallai cadw neu sefydlu cyfleusterau 
gofal iechyd mewn cymuned effeithio ar hyfywedd iaith, yn enwedig pan fo 
cyfleusterau gofal iechyd wedi dod yn fannau ymgynnull cymdeithasol, sy'n 
cefnogi rhwydweithiau Cymraeg.   

6.5.11 O ganlyniad i natur y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle a’r ffaith nad oes 
disgwyl i nodweddion y boblogaeth ar Ynys Môn nac yng Ngogledd Ynys Môn 
newid, disgwylir na fydd effaith ar ddarpariaeth gofal iechyd.  Nid yw datganiad 
sgrinio’r Asesiad cyflym o’r Effaith ar Iechyd yn nodi unrhyw effeithiau ar 
wasanaethau gofal iechyd.  Felly, ystyrir yr effaith gyffredinol yn niwtral.   

6.5.12 Does dim disgwyl i'r gwaith adfer effeithio ar y ddarpariaeth gofal iechyd.  Mae 
disgwyl i’r effaith yn ystod y gwaith adfer fod yr un fath â’r effaith yn ystod y 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral. 

Effaith gyffredinol 
6.5.13 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral. 

Mesurau lliniaru/gwella 
6.5.14 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 
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 C15.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
6.5.15 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 
gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn hanfodol i sicrhau bod yr iaith yn goroesi, 
ac maent yn darparu cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith. 

Asesiad cyffredinol 
6.5.16 Mae'r dewis o wasanaethau a chyfleusterau lleol a'u hargaeledd yn dylanwadu 

ar ba mor hyfyw a chynaliadwy yw cymuned.  Mae cyfleusterau lleol fel siopau, 
banciau a thafarndai yn aml yn fannau i bobl gyfarfod a chymdeithasu, gan 
gefnogi rhwydweithiau Cymraeg eu hiaith a rhyngweithio cymunedol. 

6.5.17 Ni ystyrir y bydd Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at ddiddymu 
gwasanaethau a chyfleusterau lleol.  Ni ddisgwylir y bydd effaith niweidiol ar 
wasanaethau lleol yn yr Ardal Dylanwad Leol o ran datgysylltu.  Fodd bynnag, 
mae'r cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnwys dymchwel Simdda-Wen 
(sef hen Glwb Chwaraeon a Chymdeithasol Wylfa), a gaeodd ddiwedd mis 
Mai 2017.  Roedd hwn yn gyfleuster a oedd yn cael ei ddefnyddio gan y 
gymuned leol, gan gynnwys grwpiau gwirfoddol ieuenctid a chymunedol lleol 
ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, gan gynnwys digwyddiadau cyfrwng 
Cymraeg, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg 
yng ngogledd Ynys Môn i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg, gan 
gefnogi’r Gymraeg, ei diwylliant a’i thraddodiadau.  Mae Simdda-Wen wedi 
cau’n barod, ac felly’r gwaelodlin at ddibenion asesu yw nad yw Clwb 
Chwaraeon a Chymdeithasol Wylfa ar gael i’r cyhoedd ei ddefnyddio ar adeg 
yr asesiad.  Cafodd yr adrannau unigol ym Mhwyllgor y Clwb Chwaraeon a 
Chymdeithasol setliad ariannol er mwyn iddynt allu parhau i gynnal eu 
gweithgareddau mewn cyfleusterau lleol eraill.  

6.5.18 Disgwylir y bydd y cynllun adfer yn debyg i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle o 
ran yr effaith ar gyflenwad seilwaith.  Does dim disgwyl y bydd effaith ar y 
cyflenwad seilwaith yn yr Ardal Dylanwad Leol. 

Effaith gyffredinol 
6.5.19 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral.   
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Mesurau lliniaru/gwella 
6.5.20 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 

6.6 Agweddau cymdeithasol a diwylliannol 

 C16.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o 
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 bosib 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 
6.6.1 Cysylltir hunaniaeth Gymreig â’r 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 [RD34].   

6.6.2 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 andwyol o 
ganlyniad i fewnfudo.   

Asesiad cyffredinol 
6.6.3 Byddai'r gweithlu ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn fach a disgwylir 

iddynt ddod o ogledd Cymru, a’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) 
yn fwy penodol.  Mae gwybodaeth a ddarparwyd gan y contractwr a ffafrir yn 
awgrymu y byddai tua 90% o'r gweithlu yn dod o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu).  Gan ystyried bod y gweithlu eisoes yn byw yn yr Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), does dim rheswm i gredu y byddai'r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at unrhyw 
densiynau/gwrthdaro/rhaniadau yng nghymunedau Cymraeg yr Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) neu Ynys Môn. 

6.6.4 Mae Horizon wedi ymrwymo i gefnogi lles y Gymraeg ac wedi gweithredu 
Polisi Iaith Gymraeg sy'n amlinellu’n glir ei ymrwymiad i drin y Gymraeg a'r 
Saesneg yn gyfartal.  Mae Horizon hefyd wedi datblygu Adduned Iaith 
Gymraeg ac mae’n datblygu Strategaeth Gwella a Lliniaru yng nghyswllt yr 
Iaith Gymraeg a’i Diwylliant, a fydd yn ffurfio rhan o'r cais am Orchymyn 
Cydsyniad Datblygu.   

6.6.5 Er nad yw’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn creu cyfleoedd newydd i hybu 
mentrau iaith lleol yn y gymuned o ganlyniad i’w natur, byddai’r iaith Gymraeg 
yn cael ei pharchu fel iaith y gymuned.  Mae Polisi Iaith Gymraeg Horizon yn 
ymrwymo i ddarparu pob arwydd cyhoeddus parhaol a dros dro yn 
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ddwyieithog.  Yn ogystal, byddai Horizon yn annog pob trydydd parti sy’n 
gweithredu ar ei ran i osod arwyddion dwyieithog dros dro mewn unrhyw 
ardaloedd cyhoeddus lle bo’n bosib.  Mae’n debygol y bydd arwyddion sy’n 
cael eu codi mewn ardaloedd cyhoeddus gerllaw Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio'r Safle yn ddwyieithog hefyd, er mwyn parchu’r iaith Gymraeg fel iaith 
y gymuned. 

6.6.6 Nid yw'r contract ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael ei 
ddyfarnu i gontractwr eto, ac felly nid yw’n hysbys a fyddai gan y contractwr 
bolisi iaith Gymraeg ar waith ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, mae Polisi Iaith 
Gymraeg Horizon yn nodi y bydd yn annog pob trydydd parti sy’n gweithredu 
ar ei ran, gan gynnwys y contractwr a benodir ar gyfer y gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle, i osod arwyddion dros dro dwyieithog mewn ardaloedd 
cyhoeddus lle bo hynny’n bosib.  Felly mae’n debygol y bydd arwyddion a fydd 
yn cael eu gosod mewn ardaloedd cyhoeddus gerllaw Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio'r Safle yn ddwyieithog hefyd, er mwyn parchu’r iaith Gymraeg fel iaith 
gymunedol.   

6.6.7 Mae gan y contractwr a ffafrir Bolisi Iaith Gymraeg, sy’n dweud yn glir ei fod 
wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal, ar yr amod ei bod yn 
ymarferol iddo wneud hynny.  Dyma rai o’r ymrwymiadau perthnasol yn y 
polisi: 

• Llunio gohebiaeth gyhoeddus sy’n cael ei chyhoeddi yn Gymraeg, gan 
gynnwys:  
- arwyddion parhaol a rhai dros dro; 
- hysbysebion recriwtio; 
- cyhoeddiadau wedi’u hargraffu, a  
- deunyddiau hyrwyddo ac eitemau sy’n cael eu harddangos.  

• Pryd bynnag y bo’n briodol ac yn bosib, cyfathrebu â chysylltiadau 
busnes yn Gymraeg.  Mae’r contractwr a ffafrir yn ymwybodol o ddewis 
iaith y cysylltiadau busnes sydd wedi’u sefydlu.  Anogir staff dwyieithog i 
gynnig y gwasanaeth hwn i bawb maent yn cyfathrebu â nhw, gan 
gynnwys y canlynol: 
- gohebiaeth wyneb yn wyneb; 
- sgyrsiau dros y ffôn; a  
- gohebiaeth electronig ac ar bapur.   

• Annog pob contractwr neu drydydd parti sy’n darparu gwasanaethau ar 
ei ran yng Nghymru i gydymffurfio â’r polisi.   

6.6.8 Hefyd, mae mesurau gwella ar y gweill i sicrhau bod is-gontractwyr Horizon 
yn cefnogi’r gymuned a gweithwyr Cymraeg ac yn dangos parch tuag atynt. 

6.6.9 Yn ôl yr asesiad, ystyrir bod effaith gyffredinol y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 
ar densiwn, gwrthdaro neu raniadau cymdeithasol yng nghymunedau 
Cymraeg Ynys Môn yn niwtral.   

6.6.10 Disgwylir y bydd effaith y cynllun adfer ar densiwn, gwrthdaro neu raniadau 
cymdeithasol yng nghymunedau Cymraeg Ynys Môn yn debyg i’r gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral. 
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Effaith gyffredinol 
6.6.11 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral. 

Mesurau lliniaru/gwella 
6.6.12 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru.   

6.6.13 Fodd bynnag, gan fod Horizon wedi ymrwymo i gefnogi lles y Gymraeg ac 
wedi rhoi ei Bolisi Iaith Gymraeg ei hun ar waith, byddai’n ei gwneud yn ofynnol 
i’r contractwr a benodir lunio ei Bolisi Iaith Gymraeg ei hunan (os nad oes un 
eisoes ar waith) er mwyn cefnogi’r gymuned a gweithwyr Cymraeg a dangos 
parch tuag atynt.  Bydd angen i'r Polisi Iaith Gymraeg alinio â Pholisi Iaith 
Gymraeg Horizon.   

 C17.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol o 
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 
6.6.14 Mae Mesur y Gymraeg 2011 [RD4] 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.” 

6.6.15 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 [RD11]. 

6.6.16 Mae rhannau o astudiaethau a thystiolaeth amrywiol yn nodi pryderon ynglŷn 
ag effaith negyddol y mewnfudo i Gymru wledig ar ddiwylliant a'r iaith 
Gymraeg.  Mae arolwg a wnaed fel rhan o'r ymchwil i effeithiau cymdeithasol 
a diwylliannol y newid mewn poblogaeth ar Gymru wledig yn nodi effeithiau 
negyddol y mewnfudo ar yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru gan aelwydydd 
hirsefydlog [RD35].   Mae'r effeithiau yn cynnwys gwrthdaro rhwng 
diwylliannau, colli'r synnwyr o hunaniaeth, colli'r iaith Gymraeg, diffyg 
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gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymraeg a diffyg parodrwydd i 
ddysgu'r iaith Gymraeg. 

Asesiad cyffredinol 
6.6.17 Fel y trafodwyd yn flaenorol yn y bennod hon, does dim disgwyl y bydd y 

Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at newid nodweddion y boblogaeth 
ar Ynys Môn.  Does dim disgwyl y bydd mewnfudo nac allfudo ar sail sirol ar 
Ynys Môn.  Does dim disgwyl i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle esgor ar 
gynnydd mewn cartrefi di-Gymraeg, nac achosi newidiadau arwyddocaol o 
ran y cyd-destun economaidd na chymdeithasol, gan fygwth ffordd o fyw pobl.    

6.6.18 Mae Safle'r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn eang ac yn cynnwys dymchwel 
adeiladau presennol, gan gynnwys anheddau.  Byddai pum tŷ preswyl yn cael 
eu dymchwel fel rhan o'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae’r mathau hyn o 
eiddo yn cyfrannu at hunaniaeth ddiwylliannol yr ardal wledig lle mae Safle’r 
Cais Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae nifer o’r adeiladau eisoes wedi cael eu 
dymchwel ac mae’r gwaith o ddymchwel y gweddill ar y gweill fel rhan o’r 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai dymchwel y tai preswyl yn arwain at 
ddadleoli nifer fechan o unigolion (dau gartref). 

6.6.19 Byddai'r gwaith o gael gwared ag olion archaeolegol, tirwedd ac adeiladau 
hanesyddol, neu rannau ohonynt, yn dileu gwybodaeth a allai gyfrannu at 
ddeall datblygiad diwylliant Cymru.  Byddai dymchwel eiddo, gan gynnwys tai 
preswyl, hefyd yn golygu colli enwau llefydd Cymraeg sy’n cyfrannu at 
ddiwylliant Cymraeg hanesyddol yr ardal ar Safle'r Cais Paratoi a Chlirio'r 
Safle.  Gallai newid y dirwedd a'r dopograffeg, gan gynnwys colli terfynau 
caeau, effeithio ar ddealltwriaeth pobl o enwau llefydd, gan gynnwys enwau 
Cymraeg hanesyddol ar gaeau.  Mae pob un o’r rhain yn cyfrannu at y 
diwylliant Cymraeg cyfoethog ar Ynys Môn, yn enwedig yng Ngogledd Ynys 
Môn.  Mae’r bennod ar dreftadaeth ddiwylliannol (pennod 17, cyfrol 1 y 
Datganiad Amgylcheddol) yn asesu effaith y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar 
olion archeolegol, tirwedd ac adeiladau hanesyddol yn fanylach.   

6.6.20 Byddai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn newid cymeriad ardaloedd mawr o 
dir amaethyddol sy’n cyfrannu at gymeriad diwylliannol yr ardal wledig sy’n 
ffurfio'r Ardal Dylanwad Leol ar hyn o bryd.  Mae hyd at 22 o 
fusnesau/tenantiaid fferm a allai gael eu heffeithio gan y gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle; fodd bynnag, mae’r ffermwyr hyn wedi llunio cytundebau gyda 
Horizon gan wybod yn iawn am y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle a Phrosiect 
Wylfa Newydd, gyda chyfnodau rhybudd terfynu gwahanol.  Mae'r cyfnodau 
rhybudd yn amrywio o leiafswm o saith diwrnod i uchafswm o dri mis.  Byddai 
Horizon yn rhagori ar y cyfnod rhybudd lleiaf lle bynnag y bo modd ac yn rhoi 
gwybod i denantiaid cyn gynted â phosib pe bai'r cytundebau prydlesu yn cael 
eu terfynu.    

6.6.21 Er nad oes disgwyl i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle esgor ar gynnydd 
sylweddol mewn cartrefi di-Gymraeg, nac achosi newidiadau arwyddocaol o 
ran y cyd-destun economaidd na chymdeithasol, gan fygwth ffordd o fyw 
draddodiadol pobl, caiff ei gydnabod y gallai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 
gael effaith niweidiol ar y ddealltwriaeth o ddiwylliant Cymraeg ar Ynys Môn o 
ganlyniad i golli enwau llefydd Cymraeg hanesyddol.   
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6.6.22 Byddai’r gwaith adfer yn dychwelyd y tir i’w gyflwr amaethyddol blaenorol.  Ni 

fyddai adeiladau preswyl yn cael eu hadfer.  Disgwylir i’r effeithiau eraill fod yn 
debyg i rai’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

Effaith gyffredinol 
6.6.23 Felly, rhoddir sgôr o sero (-0.2) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith niweidiol 

gyffredinol.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.6.24 Mae’r asesiad yn nodi effaith niweidiol ar ddiwylliant hanesyddol diriaethol ac 

anniriaethol Cymru o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  I liniaru’r 
effaith niweidiol hon, byddai gwaith cofnodi yn cael ei gynnal.  Er ei bod yn 
annhebygol y bydd yr effeithiau’n cael eu lliniaru’n llwyr, bydd y gwaith cofnodi 
arfaethedig yn gwella dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru heb os, a byddai’n 
lleihau’r effaith niweidiol ar ddiwylliant a thraddodiadau Cymraeg hefyd. 

6.6.25 Trafodir y mesurau lliniaru arfaethedig yn fanylach yn yr asesiad o dreftadaeth 
a diwylliant (pennod 17, cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol). 

 C18.  Ydy’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn debygol 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 
- cynnydd mewn prisiau tai/straen tai? 

Gwaelodlin/tystiolaeth flaenorol 
6.6.26 Mae tystiolaeth yn dangos bod cydberthynas gref rhwng hyfywedd a 

goroesiad iaith ac ardaloedd daearyddol lle mai'r iaith honno yw'r brif iaith.  
Cydnabyddir bod angen dwysedd uchel o siaradwyr hefyd er mwyn i'r iaith 
Gymraeg fod yn iaith bob dydd mewn cymuned [RD9]. 

6.6.27 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 [RD31]. 

6.6.28 Ar Ynys Môn, mae darpariaeth helaeth o gyfleoedd cymdeithasol cyfrwng 
Cymraeg 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 (ymhlith eraill) Yr Urdd, 
Clybiau Ffermwyr Ifanc, Merched y Wawr, Mudiad Meithrin, Theatr Ieuenctid 
Môn, y Gwasanaeth Ieuenctid Statudol,  Grwpiau Gwobr Agored Dug 
Caeredin ac Allenni.  Mae’r holl grwpiau hyn yn hyrwyddo defnydd o’r 
Gymraeg yn eu gweithgareddau. 
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6.6.29 Mae’r sefydliadau a’r gweithgareddau hyn yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith 

o gefnogi’r iaith Gymraeg a’i diwylliant mewn llawer o gymunedau ledled Ynys 
Môn a thu hwnt.  Maent yn gyfrifol am ddatblygu arweinwyr lleol a chefnogi 
gwirfoddolwyr yn y gymuned leol.  Maen nhw hefyd yn cynnig gweithgareddau 
cymdeithasol hollbwysig drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Asesiad cyffredinol 
6.6.30 O ganlyniad i natur y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, does dim disgwyl y 

bydd effaith ar grwpiau gwirfoddol/ gweithgaredd/ieuenctid lleol.  Gan 
gydnabod darpariaeth helaeth y cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg yng 
nghymunedau Ynys Môn ar ffurf grwpiau gwirfoddol/ gweithgaredd/ieuenctid, 
does dim disgwyl i'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle achosi i bobl sy’n 
weithredol â grwpiau fel hyn symud o’u cymunedau.  Does dim disgwyl i'r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle esgor ar gynnydd mewn diweithdra, straen 
economaidd na chynnydd mewn prisiau tai.   

6.6.31 Mae Cwestiwn 15 yr asesiad hwn yn nodi colli adeilad presennol – Simdda-
Wen (sef hen Glwb Chwaraeon a Chymdeithasol Wylfa), y bwriedir ei 
ddymchwel fel rhan o'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  Caewyd Clwb 
Chwaraeon a Chymdeithasol Wylfa ym mis Mai 2017, ac nid yw ar gael i'r 
cyhoedd a grwpiau cymunedol lleol ei ddefnyddio erbyn hyn.  Fodd bynnag, 
cafodd yr adrannau unigol ym Mhwyllgor y Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol 
setliad ariannol er mwyn iddynt allu parhau i gynnal eu gweithgareddau mewn 
cyfleusterau lleol eraill.  Roedd Simdda Wen, yn y gorffennol, yn cael ei 
ddefnyddio gan grwpiau ieuenctid / gwirfoddol / gweithgareddau lleol ar gyfer 
digwyddiadau cymdeithasol, ond mae wedi cau ers mis Mai 2017.  Y 
gwaelodlin at ddibenion asesu yw nad yw Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol 
Wylfa ar gael i’r cyhoedd ei ddefnyddio ar adeg yr asesiad. 

6.6.32 Asesir bod effaith gyffredinol y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar grwpiau 
gwirfoddol / ieuenctid / gweithgareddau lleol yn niwtral.  Disgwylir y bydd 
effaith y cynllun adfer ar grwpiau gwirfoddol/gweithgareddau/ieuenctid lleol yn 
debyg i effaith y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, sef effaith niwtral. 

Effaith gyffredinol 
6.6.33 Felly, rhoddir sgôr o sero (0) i’r effaith hon i adlewyrchu'r effaith gyffredinol 

niwtral.   

Mesurau lliniaru/gwella 
6.6.34 Gan fod yr effaith gyffredinol ar y Gymraeg a’i diwylliant yn niwtral, ystyrir nad 

oes angen gweithredu unrhyw fesur lliniaru na gwella. 
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6.7 Asesu effaith gyffredinol 
6.7.1 Mae’r mynegai asesu effaith gyffredinol ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r 

Safle (cyn rhoi unrhyw fesurau lliniaru a/neu wella ar waith) yn cael ei gyflwyno 
yn nhabl 6-1. 

6.7.2 I hwyluso’r gwaith o ganfod effeithiau manteisiol, niwtral neu niweidiol posib, 
caiff y sgoriau manteisiol, niwtral neu niweidiol eu dangos drwy ddefnyddio 
lliwiau gwyrdd, ambr a choch.  Mae’r allwedd sy’n dangos hyn ar y dudalen 
nesaf. 
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Tabl 6-1 Mynegai asesu effaith gyffredinol 

 Nodweddion y boblogaeth Ansawdd bywyd Ffactorau economaidd Cyflenwad seilwaith Agweddau cymdeithasol 
a diwylliannol 
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Mynegai sylfaen31 0 0 0 0 0 -0.1 0 +0.3 +0.2 0 0 0 0 0 0 0 -0.2 0 

Mynegai dimensiynol32 0 -0.03 +0.3 0 -0.07 

Sgôr mynegai (sylfaen) cyffredinol 
(ar y sail bod ystyried yr iaith yn 
bwysig iawn)33 

+0.2 

 

Allwedd effeithiau 
posib 

Effaith fanteisiol 

Effaith niwtral 

Effaith niweidiol 

 

  

31  Sgoriau mynegai sylfaen: Mae sgoriau rhwng 0.1 a 1.0 yn dynodi graddau’r effaith fanteisiol, 0 yn dynodi effaith niwtral a sgoriau rhwng -1.0 a -0.1 yn dynodi graddau'r effaith niweidiol. 
32  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. 
33  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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[Mae’r dudalen hon i fod yn wag] 
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6.8 Crynodeb o’r mesurau lliniaru a gwella 
6.8.1 Byddai Horizon yn cymryd camau i liniaru effeithiau niweidiol ac i wireddu 

cyfleoedd i wella effeithiau buddiol ar yr y Gymraeg a’i diwylliant mewn 
perthynas â Phrosiect Wylfa Newydd, gan gynnwys y Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle.  Mae Adduned Iaith Gymraeg Horizon, a gyhoeddwyd fel rhan 
o'r ymgynghoriad blaenorol, yn crynhoi'r meysydd lliniaru a gwella cyffredinol 
o dan dair thema allweddol:  

• gweithlu; 
• plant a phobl ifanc a theuluoedd; a  
• gwasanaethau cymunedol a lleol.   

6.8.2 Ers Cam Dau yr ymgynghoriad cyn ymgeisio, mae Horizon, gyda'i bartneriaid 
ar Grŵp Llywio’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg (wedi ei gadeirio'n 
annibynnol), wedi bod yn datblygu’r Strategaeth Gwella a Lliniaru yng 
nghyswllt yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant ymhellach.  Mae'r Strategaeth hon yn 
cynnwys mesurau i liniaru effeithiau niweidiol ac i wella effeithiau manteisiol 
Prosiect Wylfa Newydd ar y Gymraeg a’i diwylliant yn Ynys Môn a'r dalgylch.  
Mae'r Strategaeth wedi cael ei datblygu yng nghyd-destun y fframwaith polisi 
cynllunio ieithyddol leol a chenedlaethol yn ogystal â deddfwriaeth yn 
ymwneud â'r Gymraeg.  Bwriad y mesurau lliniaru a gwella a ddatblygwyd fel 
rhan o'r Strategaeth yw galluogi Horizon i gyflawni'r addewidion a wnaeth yn 
yr ymgynghoriad blaenorol.   

6.8.3 Mae mesurau a ddatblygwyd fel rhan o'r Strategaeth Gwella a Lliniaru yng 
nghyswllt yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant wedi llywio'r mesurau a gyflwynir fel 
rhan o'r Asesiad hwn o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg mewn perthynas â'r 
cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle.   

6.8.4 Fel y nodwyd yn flaenorol, mae effeithiau’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ar 
yr iaith Gymraeg a’i diwylliant naill ai’n fuddiol neu’n niwtral yn bennaf, a dim 
ond dau effaith niweidiol sydd wedi cael eu nodi.    

6.8.5 Nododd yr Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg effaith niweidiol ar 
amwynder lleol (600m o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle) oherwydd sŵn y 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Bydd manylion am fonitro sŵn a dirgryndod a 
mesurau rheoli yn cael eu nodi yn y Strategaeth Rheoli Sŵn a Dirgryndod sy’n 
rhan o'r Cod Ymarfer Adeiladu.  Bydd y mesurau hyn yn cael eu datblygu pan 
fydd y contractwr a benodir yn gallu cadarnhau’r rhestr fanwl o offer a’r 
rhaglen. 

6.8.6 Mae’r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg hefyd yn nodi effaith niweidiol ar 
ddiwylliant hanesyddol Cymru o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  
Er mwyn lliniaru’r effaith niweidiol hon byddai gwaith cofnodi yn cael ei wneud, 
gan gynnwys arolygon gwrthgloddiau archeolegol, arolygon ffotograffig a 
chofnodi adeiladau hanesyddol.  Er ei bod yn annhebygol y bydd yr effeithiau’n 
cael eu lliniaru’n llwyr, bydd y gwaith cofnodi arfaethedig yn gwella 
dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru heb os, a byddai’n lleihau’r effaith niweidiol 
ar ddiwylliant a thraddodiadau Cymraeg hefyd. 
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6.8.7 Drwy’r asesiad, cymerwyd yn ganiataol y byddai’r rhan fwyaf o gyfleoedd 

cyflogaeth a ddarperir gan y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael eu llenwi 
gan weithwyr yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Disgwylir i'r 
cyfleoedd gwaith sy'n deillio o'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle fod yn swyddi 
wedi eu diogelu gyda chontractwr lleol yn hytrach na swyddi newydd.  Er mwyn 
sicrhau budd economaidd i’r iaith Gymraeg ar Ynys Môn, yn yr Ardal Teithio 
i’r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ac yng ngogledd Cymru yn sgil y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle, dylid ystyried y mesurau gwella canlynol i wella’r 
effeithiau buddiol sy’n gysylltiedig â’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

• Ymgysylltu a hybu defnydd priodol o’r gadwyn gyflenwi leol: Byddai hyn 
yn cefnogi’r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael ar gyfer gweithlu’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) a byddai’n helpu i sicrhau 
buddiannau economaidd y cynigion ar gyfer gogledd Cymru, a’r Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn benodol. 

• Ei gwneud yn ofynnol i is-gontractwyr a'r contractwr a benodwyd ar gyfer 
y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ddatblygu Polisi Iaith Gymraeg (os nad 
oes un eisoes ar waith) er mwyn cefnogi'r gymuned a’r gweithwyr 
Cymraeg a dangos parch tuag atynt.  Byddai angen i Bolisi Iaith Gymraeg 
y contractwr a benodwyd ar gyfer y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle ac 
unrhyw is-gontractwr arall alinio â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.   

• Annog is-gontractwyr i gynnig prentisiaethau i bobl ifanc lleol er mwyn 
rhoi cyfleoedd i bobl ifanc lleol gael gwaith yn lleol.  Mae Horizon yn ei 
gwneud yn ofynnol i gontractwyr adeiladu fabwysiadu egwyddorion a 
moeseg rhaglen Llwybr at Brentisiaethau Llywodraeth Cymru.   

• Cefnogi’r gadwyn gyflenwi leol drwy ymgysylltu’n gynnar ac yn 
rhagweithiol â’r gadwyn gyflenwi bosib er mwyn sicrhau’r budd mwyaf 
posib i fusnesau ar Ynys Môn ac yng ngogledd Cymru. 
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7 Effeithiau cronnus 
7.1 Effeithiau cronnus 
7.1.1 Efallai na fydd effeithiau un datblygiad neu brosiect yn arwyddocaol ar eu pen 

eu hunain ond gallant fod yn arwyddocaol wedi’u cyfuno ag effeithiau eraill.  
Effeithiau trawsffiniol ydi’r enw ar hyn.   

7.1.2 Gall effeithiau cronnus ddigwydd ar bob lefel o bosib (prosiect, datblygu neu 
weithgaredd).  Er enghraifft, gall effeithiau cronnus ddeillio o wahanol 
weithgareddau (ond o fewn yr un datblygiad), o ddatblygiadau gwahanol (o 
fewn yr un prosiect), neu ar draws gwahanol brosiectau.  Mabwysiadwyd y 
derminoleg a ganlyn i ddisgrifio’r effeithiau cronnol sy'n gysylltiedig â Phrosiect 
Wylfa Newydd. 

• O fewn y prosiect: mewn prosiect cymhleth sy'n cynnwys datblygiadau 
lluosog, fel Prosiect Wylfa Newydd, gall effeithiau cronnol godi pan fydd 
datblygiadau gwahanol yn effeithio ar un adnodd neu dderbynnydd (yn yr 
un prosiect) ar yr un pryd.  Er enghraifft, gallai’r sŵn o’r gwaith Paratoi a 
Chlirio’r Safle a’r golau o waith adeiladu gwelliannau i briffordd yr A5025 
gronni i effeithio ar un boblogaeth o ystlumod sy’n bwydo yn yr ardal.   

• Effeithiau rhwng prosiectau: gall hyn ddigwydd pan fydd mwy nag un 
prosiect yn effeithio ar yr un pryd ar un adnodd neu dderbynnydd.  Er 
enghraifft, gallai sŵn o adeiladu’r Orsaf Bŵer a sŵn y gwaith o adeiladu 
llinell bŵer uwchben newydd y Grid Cenedlaethol gyda’i gilydd gael 
effaith gronnus ar drigolion lleol. 

• Effeithiau pynciau cyfun o fewn y datblygiad: gall hyn ddigwydd pan fo 
mwy nag un effaith o’r un datblygiad yn effeithio ar un adnodd neu 
dderbynnydd, a hynny fel rheol ar yr un pryd.  Er enghraifft, gallai adar yn 
nythu yn agos at y safle gael eu heffeithio gan sŵn a llwch sy'n codi o'r 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle; gallai’r effaith gyfunol fod yn fwy 
sylweddol na’r effeithiau sŵn a llwch unigol wedi eu hasesu ar wahân.   

7.1.3 Caiff y dull o ragweld effeithiau cronnus posib sy’n deillio o’r gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle ei gyflwyno mewn rhagor o fanylder ym mhenodau 18 ac 19, 
cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol.   
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7.2 Effeithiau o fewn y datblygiad 
7.2.1 Mae'r effeithiau hyn o fewn y datblygiad yn cael eu hystyried yn nhabl 6-1 

uchod, ac yn cael eu hasesu i fod yn niwtral yn gyffredinol o ran effeithiau ar 
y Gymraeg a’i diwylliant.   

7.3 Effeithiau cronnus o fewn y prosiect 
7.3.1 Mae'r datblygiadau a ganlyn yn rhan o Brosiect Wylfa Newydd, ac felly’n cael 

eu hystyried yn yr asesiad o effeithiau cronnus o fewn y prosiect: 

• yr Orsaf Bŵer, datblygiadau eraill ar y safle, y Gwaith Morol a Champws 
y Safle yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd; 

• Cyfleusterau’r Orsaf Bŵer oddi ar y Safle; 
• y Cyfleuster Parcio a Theithio yn Dalar Hir (o hyn ymlaen, ‘Cyfleuster 

Parcio Dalar Hir’);  
• y Gwelliannau i Briffordd yr A5025; 
• y Ganolfan Logisteg ym Mharc Cybi (o hyn ymlaen, ‘y Ganolfan 

Logisteg’); ac 
• y gwelliannau i Briffordd yr A5025; a 
• Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu (gan gynnwys gwaith 

parhaol a dros dro yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd, a gwaredu 
deunyddiau sydd wedi’u carthu yn y Safle Gwaredu, sydd i’r gogledd-
orllewin o Gaergybi).  

7.3.2 Dylid nodi bod rhai o effeithiau Prosiect Wylfa Newydd yn effeithiau ‘ar draws 
y prosiect’, ac ni ellir eu priodoli i ddatblygiadau unigol.    

 Nodweddion y boblogaeth 
7.3.3 Mae’r posibilrwydd y bydd effeithiau cronnus yn codi o ran nodweddion y 

boblogaeth, ac yn arbennig yr effeithiau posib ar gyfran y siaradwyr Cymraeg, 
yn deillio o nifer y gweithwyr adeiladu, safle eu cartref ac amseriad y cyfnod 
adeiladu ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle a datblygiadau eraill yng 
nghyswllt Prosiect Wylfa Newydd.  Yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd 
gan y contractwr a ffafrir, disgwylir i 90% o'r gweithlu Paratoi a Chlirio’r Safle 
ddod o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), gyda disgwyl i gyfran 
uchel fod yn siaradwyr Cymraeg.   

7.3.4 Asesir nifer y gweithwyr adeiladu (cartref a rhai oddi cartref) sy'n deillio o 
Brosiect Wylfa Newydd ar sail y prosiect cyfan, gydag effeithiau yn cael eu 
hasesu ar gyfnod brig y gwaith adeiladu.  Gan hynny, er yr amcangyfrifir y 
byddai datblygiadau eraill Prosiect Wylfa Newydd yn creu 2,000 o swyddi o 
leiaf yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) (sy'n cyfateb i tua 14% 
o swyddi adeiladu yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu)), byddai 
hynny ar gyfnod brig y gwaith adeiladu.  Gan hynny, ni ddisgwylir effaith 
gronnus o ran y galw am weithwyr presennol o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu), gan y byddai'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn digwydd yn 
gynnar yn y rhaglen adeiladu, tra bod effeithiau prosiect cyfan datblygiadau 
Prosiect Wylfa Newydd yn cael eu hasesu ar gyfnod brig y gwaith adeiladu.   

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  
Tudalen 88 



Prosiect Wylfa Newydd Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
 Paratoi a Chlirio’r Safle 

 
7.3.5 Ni fyddai unrhyw effaith gronnus ar nodweddion poblogaeth Ynys Môn, gan 

gynnwys cyfran y siaradwyr Cymraeg, o ganlyniad i’r Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle.  Mae effaith gweithwyr yn symud i Ynys Môn ar y prosiect 
mewnol yn debygol o ddeillio o'r gwaith o adeiladu datblygiadau Prosiect Wylfa 
Newydd yn hytrach na’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

 Ansawdd bywyd 
7.3.6 Gallai effeithiau cronnus o ran ansawdd bywyd o fewn yr Ardal Dylanwad Leol 

godi yn sgil effeithiau ansawdd aer, sŵn a dirgrynu, ac effeithiau gweledol a’r 
dirwedd, a chaiff y rhain eu trafod yn fanylach ym mhennod 19, cyfrol 1 y 
Datganiad Amgylcheddol.   

7.3.7 Nid yw’r effeithiau cronnus o ran ansawdd yr aer yn cael eu hystyried yn rhai 
sylweddol. Fodd bynnag, mae’r effeithiau cronnus o ran sŵn a dirgrynu yn cael 
eu hystyried yn effeithiau niweidiol bach i ganolig, a’r effeithiau gweledol ac ar 
y dirwedd yn cael eu hystyried yn effeithiau niweidiol bach i fawr.  Disgwylir i’r 
effeithiau cronnus mwyaf ddeillio o’r gwaith o adeiladu Ardal Datblygu Wylfa 
Newydd.   

7.3.8 Er bod effeithiau cronnus yn debygol o ran sŵn a dirgrynu a’r effaith weledol 
ac ar y dirwedd, mae’r effeithiau hyn yn ymwneud yn bennaf â’r gwaith o 
adeiladu Ardal Datblygu Wylfa Newydd.  Does dim disgwyl i effeithiau cronnus 
y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle arwain at boblogaeth bresennol yr Ardal 
Dylanwad Leol, sy’n cynnwys siaradwyr Cymraeg, yn gadael yr ardal o 
ganlyniad i’r effeithiau o ran ansawdd aer, sŵn a dirgrynu, ac effeithiau 
gweledol a’r dirwedd.  Fodd bynnag, disgwylir i’r effeithiau cronnus hyn godi 
yn ystod cyfnod adeiladu Prif Safle’r Orsaf Bŵer.  Ni ddisgwylir unrhyw 
effeithiau sylweddol o ran lles y Gymraeg yn yr Ardal Dylanwad Leol yn ystod 
y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

 Ffactorau economaidd 
7.3.9 Mae natur y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn golygu bod yr effeithiau 

cronnus yn fwy tebygol o ddod yn sgil y gweithwyr adeiladu a'r galw am lafur 
o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), a’r gorgyffwrdd rhwng 
rhaglenni prosiectau datblygiadau Prosiect Wylfa Newydd.  Asesir cyflogaeth 
a'r galw am lafur yn sgil datblygiadau Prosiect Wylfa Newydd (ac eithrio 
Gwelliannau i Briffordd yr A5025) ar lefel y prosiect cyfan ar gyfnod brig y 
gwaith adeiladu.  Gan y byddai'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn digwydd yn 
gynnar yn y rhaglen adeiladu, tra bod effeithiau’r prosiectau cyfan ar 
gyflogaeth yn cael eu hasesu ar gyfnod brig y gwaith adeiladu, ni ddisgwylir 
effaith gronnus o ran ffactorau economaidd sy'n effeithio ar y Gymraeg a’i 
diwylliant.   

7.3.10 Fodd bynnag, byddai rhywfaint o orgyffwrdd o ran rhaglenni a'r galw am 
weithlu tebyg gan y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 a'r Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle.  Gan hynny, mae'r galw ar y gweithlu adeiladu presennol o fewn 
yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn debygol o gynyddu.  Gallai’r 
cynnydd yn y galw am weithlu yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu), sy’n cynnwys cyfran o siaradwyr Cymraeg, gael effaith fanteisiol 
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ar yr iaith Gymraeg o ran darparu cyfleoedd cyflogaeth i'r boblogaeth 
bresennol, sy’n cynnwys cyfran o siaradwyr Cymraeg.   

7.3.11 Ni ddisgwylir i'r cyfleoedd cyflogaeth a gynigir gan y Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle (80 o swyddi yn ystod y cyfnod brig) a chan y Gwelliannau i 
briffordd yr A5025 (125 o swyddi yn ystod oriau brig) wneud cyfraniad 
sylweddol tuag at y cynnydd yn y cyfleoedd cyflogaeth hyn, gan y byddent yn 
swyddi wedi eu diogelu yn hytrach na swyddi newydd.  Gan hynny, ni 
ddisgwylir unrhyw effaith o fewn y prosiect o ran cyflogaeth.   

 Cyflenwad seilwaith 
7.3.12 Mae'r dewis o wasanaethau a chyfleusterau lleol a'u hargaeledd yn dylanwadu 

ar ba mor hyfyw a chynaliadwy yw cymuned.  Mae cyfleusterau lleol fel siopau, 
banciau a thafarndai yn aml yn fannau i bobl gyfarfod a chymdeithasu, gan 
gefnogi rhwydweithiau Cymraeg eu hiaith a rhyngweithio cymunedol.  Byddai 
effeithiau cronnus o ran cyflenwad seilwaith a'r iaith Gymraeg yn codi yn sgil 
y posibilrwydd o ddiddymu gwasanaethau a chyfleusterau lleol o ganlyniad i’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle a datblygiadau eraill Prosiect Wylfa Newydd.   

7.3.13 Mae’n bosib y bydd y gwelliannau i briffordd yr A5025 yn arwain at rywfaint o 
darfu o ran mynediad at rai cyfleusterau lleol; fodd bynnag, nodir effaith niwtral 
yn sgil y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, ac felly disgwylir y bydd unrhyw 
effeithiau o fewn y prosiect yn deillio o ddatblygiadau eraill Prosiect Wylfa 
Newydd yn hytrach na’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.     

 Agweddau cymdeithasol a diwylliannol 
7.3.14 Efallai y bydd effeithiau cronnus ar agweddau diwylliannol a chymdeithasol os 

bydd gweithwyr di-Gymraeg yn symud i’r ardal i fanteisio ar y cyfleoedd 
cyflogaeth y mae holl ddatblygiadau Prosiect Wylfa Newydd yn eu cynnig.  
Fodd bynnag, does dim disgwyl i’r cyfleoedd cyflogaeth a ddaw yn sgil y 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wneud cyfraniad sylweddol at y cynnydd 
mewn cyfleoedd cyflogaeth gan eu bod yn ymwneud â swyddi sydd wedi’u 
diogelu yn hytrach na swyddi newydd, a disgwylir y bydd y rhan fwyaf o’r 
gweithwyr yn dod o'r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Gan hynny, 
ni ddisgwylir unrhyw effaith o fewn y prosiect o ran cyflogaeth. 

 Casgliad 
7.3.15 Mae disgwyl i’r effeithiau cronnus posib o fewn prosiectau a nodir yn y bennod 

hon o ran yr iaith Gymraeg a’i diwylliant godi’n bennaf o ganlyniad i effaith 
ledled y prosiect datblygiadau Prosiect Wylfa Newydd, yn hytrach na’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

7.4 Effeithiau rhwng prosiectau 
7.4.1 Mae'r asesiad o effeithiau cronnus rhwng prosiectau yn nodi lle gallai effeithiau 

prosiectau allanol weithredu yr un pryd ag effeithiau’r Cynigion ar gyfer y 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle i achosi effeithiau cronnus ar dderbynyddion ar 
y cyd. 
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7.4.2 Dyma rai cynigion rhwng prosiectau y mae disgwyl iddynt fod â chwmpas 

gofodol a thymhorol a fyddai’n gorgyffwrdd â’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle: 

• datgomisiynu’r Orsaf Bŵer Bresennol; 
• adeiladu Land and Lakes, Caergybi; 
• adeiladu Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru; a 
• Ffordd Gyswllt Llangefni. 

7.4.3 I weld manylion y rhestr wreiddiol o brosiectau a ystyriwyd, a'r rhesymau dros 
eu cynnwys a/neu beidio â’u cynnwys, gweler tabl 19-2 ym Mhennod 19, cyfrol 
1 y Datganiad Amgylcheddol.   

 Nodweddion y boblogaeth 
7.4.4 Mae’r posibilrwydd y bydd effeithiau cronnus yn codi o ran nodweddion y 

boblogaeth, ac yn arbennig yr effeithiau posib ar gyfran y siaradwyr Cymraeg, 
yn deillio o nifer y gweithwyr adeiladu, safle eu cartref ac amseriad y cyfnod 
adeiladu ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle a phrosiectau eraill.   

7.4.5 Does dim disgwyl i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle effeithio ar lefel y 
boblogaeth ar Ynys Môn a Gogledd Ynys Môn oherwydd ni ragwelir unrhyw 
fewnfudo nac allfudo gan fod disgwyl y bydd y rhan fwyaf o’r gweithwyr yn byw 
yn eu prif breswylfa.  O ganlyniad i hyn nid oes disgwyl y bydd effeithiau 
cronnus ar nodweddion y boblogaeth yn sgil y Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle. 

 Ansawdd bywyd 
7.4.6 Gallai effeithiau cronnus o ran ansawdd bywyd o fewn yr Ardal Dylanwad Leol 

godi yn sgil effeithiau ansawdd aer, sŵn a dirgrynu, ac effeithiau gweledol a’r 
dirwedd, a chaiff y rhain eu trafod yn fanylach ym mhennod 19, cyfrol 1 y 
Datganiad Amgylcheddol.   

7.4.7 Ystyrir nad yw’r effeithiau cronnus o ran ansawdd yr aer, sŵn a dirgrynu yn 
sylweddol. Fodd bynnag, mae disgwyl y bydd effeithiau cronnus niweidiol o 
ran effeithiau gweledol ac ar y dirwedd o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r 
Safle a gwaith datgomisiynu’r Orsaf Bŵer Bresennol. 

7.4.8 Er bod disgwyl i’r effeithiau cronnus hyn, yn sgil y Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle a gwaith datgomisiynu’r Orsaf Bŵer Bresennol, gael effaith niweidiol ar 
gymunedau lleol Cemaes a Thregele o ran y dirwedd ac effeithiau gweledol, 
does dim disgwyl i’r rhain arwain at effaith niweidiol ar les yr iaith Gymraeg yn 
yr Ardal Dylanwad Leol, gan oes nad oes disgwyl y bydd allfudo. 

 Ffactorau economaidd 
7.4.9 Mae natur y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn golygu bod yr effeithiau 

cronnus yn fwy tebygol o ddod yn sgil y gweithwyr adeiladu a'r galw am lafur 
o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), a’r gorgyffwrdd rhwng 
rhaglenni prosiectau.   
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7.4.10 Does dim llawer o wybodaeth am y gweithlu adeiladu ar gyfer y prosiectau 

sy’n cael eu hystyried yn yr asesiad cronnus hwn.   

7.4.11 Wrth ystyried prosiectau eraill sy’n gorgyffwrdd o ran rhaglenni (gweler 7.4.2 
yn yr adran hon) a’r galw am weithlu tebyg i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle, 
gallai’r pwysau ar y gweithlu adeiladu presennol yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith 
Bob Dydd (Adeiladu) gynyddu.  Gallai’r cynnydd yn y galw am weithlu yn yr 
Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), sy’n cynnwys cyfran o siaradwyr 
Cymraeg, gael effaith fanteisiol ar yr iaith Gymraeg o ran darparu cyfleoedd 
cyflogaeth i'r boblogaeth bresennol, sy’n cynnwys cyfran o siaradwyr 
Cymraeg.   Byddai’n fuddiol cadw’r boblogaeth bresennol er lles y Gymraeg 
a’i diwylliant.   

7.4.12 Gyda’i gilydd, gallai'r cynnydd hwn mewn galw arwain at weithwyr yn symud 
i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) i achub ar y cyfleoedd a 
gyflwynir gan yr holl brosiectau hyn.  Os yw’r gweithwyr hyn yn ddi-Gymraeg, 
gallai hyn gael effaith niweidiol ar gyfran y siaradwyr Cymraeg yn yr Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Fodd bynnag, does dim disgwyl i'r 
cyfleoedd cyflogaeth a ddarperir gan Gynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wneud 
cyfraniad sylweddol i’r cynnydd yn y cyfleoedd cyflogaeth mae’r prosiectau 
hyn yn eu darparu gyda’i gilydd, gan eu bod yn golygu diogelu swyddi yn 
hytrach na chreu swyddi newydd; felly does dim disgwyl y bydd yr effeithiau 
cronnus rhwng prosiectau o ganlyniad i’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
sylweddol. 

 Cyflenwad seilwaith 
7.4.13 Mae'r dewis o wasanaethau a chyfleusterau lleol a'u hargaeledd yn dylanwadu 

ar ba mor hyfyw a chynaliadwy yw cymuned.  Mae cyfleusterau lleol fel siopau, 
banciau a thafarndai yn aml yn fannau i bobl gyfarfod a chymdeithasu, gan 
gefnogi rhwydweithiau Cymraeg eu hiaith a rhyngweithio cymunedol.  Gallai 
effeithiau cronnus o ran cyflenwad seilwaith a'r iaith Gymraeg ddeillio o'r 
posibilrwydd o dorri cysylltiad â gwasanaethau a chyfleusterau lleol o 
ganlyniad i'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle a phrosiectau eraill.   

7.4.14 Ond does dim disgwyl y bydd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at 
dorri cysylltiad â gwasanaethau a chyfleusterau lleol.  O ganlyniad i hyn, nid 
oes disgwyl y bydd effeithiau cronnus ar y cyflenwad seilwaith yn sgil y 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

 Agweddau cymdeithasol a diwylliannol 
7.4.15 Efallai y bydd effeithiau cronnus ar agweddau diwylliannol a chymdeithasol os 

bydd gweithwyr di-Gymraeg yn symud i’r ardal i fanteisio ar y cyfleoedd.  Mae 
gweithwyr sy’n symud i’r ardal o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu) yn debygol o gynnwys cyfran uwch o bobl ddi-Gymraeg, ac efallai 
na fyddant yn gwerthfawrogi traddodiadau a diwylliant lleol nac â dealltwriaeth 
dda ohonynt.  Fodd bynnag, fel y nodwyd yn flaenorol, does dim disgwyl i’r 
cyfleoedd cyflogaeth a ddaw yn sgil Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wneud 
cyfraniad sylweddol at gynyddu cyfleoedd cyflogaeth nac at effeithiau cronnus 
rhwng prosiectau, gan eu bod yn ymwneud â diogelu swyddi yn hytrach na 
chreu swyddi newydd.   
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 Casgliad 
7.4.16 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 rhaglenni 
prosiectau.  Does dim disgwyl i’r cyfleoedd cyflogaeth a ddaw yn sgil Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle wneud cyfraniad sylweddol at gynyddu cyfleoedd 
cyflogaeth nac at gynigion a gyflwynir rhwng yr holl brosiectau, gan eu bod yn 
ymwneud â diogelu swyddi yn hytrach na chreu swyddi newydd.  Yn 
gyffredinol, does dim disgwyl i'r effeithiau cronnus rhwng prosiectau’r gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle o ran yr iaith Gymraeg a’i diwylliant fod yn sylweddol. 
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8 Crynodeb a chasgliadau 
8.1 Crynodeb a chasgliadau 
8.1.1 Mae maint Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn fawr ac mae’n cael ei 

ystyried yn gais mawr.  Fodd bynnag, ystyrir na fyddai cwmpas y gwaith a 
fyddai’n cael ei gyflawni fel rhan o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael 
llawer o effaith ar yr iaith Gymraeg.  Mae’r effeithiau a nodir yn lleol ac wedi’u 
cyfyngu i is-ardal Gogledd Ynys Môn, ac yn yr Ardal Dylanwad Leol yn fwy 
penodol.   

8.1.2 Byddai’r prif effeithiau posib ar yr iaith Gymraeg yn dod yn sgil y gweithlu a 
fyddai’n ymgymryd â’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai’r gweithlu’n 
cynnwys 80 o weithwyr yn ystod y cyfnod prysuraf, a disgwylir y byddai’r rhan 
fwyaf o’r rhain yn dod o’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  Mae’r 
gweithwyr hyn eisoes yn byw ac yn gweithio yn yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob 
Dydd (Adeiladu), sy’n cynnwys Ynys Môn, ac felly ni ddisgwylir unrhyw 
effeithiau o ran newid poblogaeth Ynys Môn, a chyfran y siaradwyr Cymraeg 
o ganlyniad i hynny.   

8.1.3 Byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth yn 
yr Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) ac yn diogelu swyddi 
presennol, a fyddai’n cynnwys swyddi siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio yn y 
sector adeiladu ar Ynys Môn hefyd.  Disgwylir y bydd rhywfaint o swyddi yn 
cael eu llenwi gan weithwyr o’r tu allan i’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd 
(Adeiladu), ac y bydd y gyfradd dadleoli gweithwyr o ganlyniad i Gynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle yn isel.  Byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
creu gwariant lleol yn yr economi a fyddai’n fuddiol i fusnesau lleol a’r gadwyn 
gyflenwi.  O ganlyniad i natur y gwaith, mae’n debyg y bydd yn effeithio ar 
dwristiaid yn lleol (o ran aflonyddwch a’u mwynhad adeg eu hymweliad) a allai 
gael effaith niweidiol fechan ar berchnogion busnesau twristaidd; fodd 
bynnag, disgwylir hyn mewn ardaloedd sy’n agos at Safle’r Gwaith Paratoi a 
Chlirio'r Safle yn unig, a does dim disgwyl iddo effeithio ar dwristiaeth ar draws 
Ynys Môn.   

8.1.4 Ni ddisgwylir unrhyw effaith ar y ddarpariaeth seilwaith, gan gynnwys ysgolion 
a chyfleusterau gofal iechyd.   

8.1.5 O ran yr effeithiau ar agweddau diwylliannol a chymdeithasol, byddai’r 
gweithlu Paratoi a Chlirio'r Safle yn fach a disgwylir i’r rhan fwyaf ddod o 
ogledd Cymru, a’r Ardal Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) yn fwy 
penodol.  Gan ystyried bod y rhan fwyaf o’r gweithlu eisoes yn byw yn yr Ardal 
Teithio i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu), does dim rheswm i gredu y byddai'r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at unrhyw 
densiynau/gwrthdaro/rhaniadau yng nghymunedau Cymraeg yr Ardal Teithio 
i'r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu).  O ganlyniad i natur y gwaith, does dim disgwyl 
y bydd unrhyw newid i ddiwylliant a thraddodiadau Cymraeg lleol ar draws 
Ynys Môn nac yng Ngogledd Ynys Môn ar y cyfan. Fodd bynnag, caiff ei 
gydnabod y gallai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle gael effaith niweidiol ar y 
ddealltwriaeth o ddiwylliant Cymru ar Ynys Môn o ganlyniad i golli enwau 
llefydd Cymraeg hanesyddol.   
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8.1.6 Byddai Polisi Iaith Gymraeg Horizon yn sicrhau bod yr holl arwyddion 

angenrheidiol yn ddwyieithog ac yn annog contractwyr trydydd parti i 
ddefnyddio arwyddion dwyieithog, gan barchu’r Gymraeg fel iaith y gymuned 
yn y cymunedau ar Ynys Môn.   

8.1.7 Mae’r adeiladau a fydd yn cael eu dymchwel fel rhan o waith Paratoi a Chlirio'r 
Safle yn cyfrannu at hunaniaeth ddiwylliannol yr ardal wledig lle mae Safle’r 
Cais Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai dymchwel tai preswyl yn arwain at 
ddadleoli nifer fechan o unigolion.  Nid oes rheswm i gredu y byddai'r 
tenantiaid hynny yn symud o Ynys Môn.  Mae'r effeithiau hyn wedi’u cyfyngu 
i dai preswyl yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle ac nid ydynt yn ymestyn 
ymhellach. 

8.1.8 Mae’r effeithiau sydd wedi’u crynhoi uchod cyn gweithredu mesurau lliniaru 
a/neu wella.  Mae effeithiau’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar yr iaith 
Gymraeg naill ai’n fanteisiol neu’n niwtral yn bennaf, a dim ond dau effaith 
niweidiol a nodwyd.   

8.1.9 Er mwyn sicrhau buddion economaidd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle i’r 
iaith Gymraeg ar Ynys Môn, yn yr Ardal Teithio i’r Gwaith Bob Dydd (Adeiladu) 
ac yng ngogledd Cymru, mae mesurau gwella wedi’u cynnig mewn perthynas 
â hybu a sicrhau defnydd priodol o’r gadwyn gyflenwi leol i gefnogi busnesau 
a chyfleoedd cyflogaeth lleol, gan annog is-gontractwyr i gynnig prentisiaethau 
i bobl ifanc leol ac i gefnogi'r gadwyn gyflenwi leol.   

8.1.10 Ni ystyrir bod y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cyfrannu at unrhyw 
effeithiau cronnus o fewn y datblygiad, o fewn y prosiect na rhwng prosiectau. 
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9 Cyfeiriadau 
Tabl 9-1 Rhestr cyfeiriadau 

ID Cyfeiriad 

RD1 Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2016. Rheoliadau Cynllunio Gwlad 
a Thref (Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2016 [Ar-lein] 
[Cyrchwyd: 12 Gorffennaf 2017] Ar gael yn: 
http://senedd.assembly.wales/documents/s48667/CLA660%20-
%20The%20Town%20and%20Country%20Planning%20Environm
ental%20Impact%20Assessment%20Wales%20Regulations%202
016.pdf  

RD2 Cyngor Sir Ynys Môn.  2007.  Canllawiau Cynllunio Atodol: 
Cynllunio a’r Iaith Gymraeg.  [Ar-lein] [Cyrchwyd: 15 Hydref 2015] 
Ar gael yn: 
http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/public/attachments/68/Cynllu
nio_ar_Iaith_Gymraeg.pdf 

RD3 Llywodraeth Cymru. 2015. Deddf Cynllunio (Cymru). [Ar-lein] 
[Cyrchwyd: 12 Gorffennaf 2017] Ar gael o: 
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/4 

RD4 Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2011. Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. [Ar-lein] [Cyrchwyd: 12 Gorffennaf 2017] Ar gael o: 
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/pdfs/mwa_20110001_en
.pdf 

RD5 Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2015. Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). [Ar-lein] [Cyrchwyd: 12 Gorffennaf 
2017] Ar gael o: 
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/pdfs/anaw_20150002_e
n.pdf 

RD6 Llywodraeth Cymru.  2016.  Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 9).  [Ar-
lein] [Cyrchwyd: 25 Ionawr 2017] Ar gael yn: 
http://gov.wales/docs/desh/publications/161117planning-policy-
wales-edition-9-cy.pdf    

RD7 Llywodraeth Cymru.  2017a. Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio 
a’r Iaith Gymraeg.  [Ar-lein] [Cyrchwyd: 23 Hydref 2017] Ar gael yn:  
http://gov.wales/docs/desh/publications/171012-technical-advice-
note-20-planning-and-the-welsh-language-cy.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.


