
 

 

Nodyn o’r cyfarfod 
 

Cyfeirnod ffeil EN010007 

Statws Terfynol 

Awdur Yr Arolygiaeth Gynllunio 

Dyddiad 1 Chwefror 2018 

Cyfarfod â Cyngor Sir Ynys Môn 

Lleoliad Temple Quay House, Bryste 

Yn bresennol Yr Arolygiaeth Gynllunio 

Chris White - (Arweinydd Cynllunio Seilwaith) 

Kay Sully - (Rheolwr Achos) 

Hefin Jones - (Rheolwr Achos) 

Karl-Jonas Johansson - (Swyddog Achos) 

Simone Wilding – (Pennaeth Gwaith Achos Mawr) 

Pauleen Lane – (Rheolwr Grŵp Seilwaith Cenedlaethol)  

Cyngor Sir Ynys Môn  

Kathrine Haddrell – Swyddog Gorchmynion Caniatâd Datblygu 

Angharad Crump – Swyddog Gorchmynion Caniatâd Datblygu 

Trefor Jones – Rheolwr Gorchmynion Caniatâd Datblygu 

Dylan Williams – Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd 
 

Amcanion y 

cyfarfod 

Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol Arwyddocaol ar Ynys Môn 

 

Cylchrediad Pawb a oedd yn bresennol 

  

  

Crynodeb o bwyntiau allweddol a drafodwyd a chyngor a roddwyd 

 

Cyflwyniad 

 

Cyflwynodd staff Cyngor Sir Ynys Môn (Y Cyngor) a’r Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth) eu 

hunain a’u rolau priodol. Amlinellodd yr Arolygiaeth eu polisi ar fod yn agored a sicrhawyd bod y 

rhai a oedd yn bresennol yn deall y byddai unrhyw faterion a drafodir a chyngor a roddir yn cael eu 

cofnodi a’u gosod ar wefan yr Arolygiaeth o dan adran 51 Deddf Cynllunio 2008 (DC2008). Yn 

ychwanegol at hyn, eglurwyd nad yw unrhyw gyngor a roddir yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol y 

gallai’r Ymgeisydd (neu eraill) ddibynnu arno. 

 

Diweddariadau ar yr Archwiliad 

 

Amserlennu 

 

Cadarnhaodd yr Arolygiaeth na fyddai’r ddau archwiliad yn cael eu rhedeg yn gyfochrog gan fod y 

ddau brosiect yn debygol o gael eu cyflwyno gydag o leiaf ddau fis rhyngddynt. Dywedodd yr 

Arolygiaeth eu bod yn ystyried bwlch rhwng y ddau archwiliad yn bwysig gan y byddai’n caniatáu i 

Bartïon â Buddiant gymryd rhan lawn yn y ddau archwiliad. Cadarnhaodd yr Arolygiaeth eu bod yn 

edrych ar senarios archwilio gwahanol er mwyn lleihau gwrthdaro rhwng y ddau brosiect a fyddai’n 

mynnu adnoddau dwys gan bawb sy’n cymryd rhan yn y broses. 



 

 

 

Lleoliadau a chyfleusterau 

 

Trafodwyd defnyddio Maes Sioe Môn fel lleoliad posibl ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol. Nodwyd 

y gallai mynediad i adeilad y lleoliad gynnwys taith gerdded o’r man gollwng trafnidiaeth 

gyhoeddus. Bydd yr Arolygiaeth yn asesu priodoldeb pob lleoliad posibl cyn gwneud unrhyw 

drefniadau. 

 

Gofynnodd y Cyngor am gynnal rhai o’r gwrandawiadau yng Ngogledd Ynys Môn er mwyn sicrhau 

y bydd y cymunedau lleol yn gallu cymryd rhan lawn yn y broses. Dywedodd yr Arolygiaeth y 

byddent yn ceisio darparu ar gyfer y cais hwn, ond tynnwyd sylw at y ffaith fod rhaid i unrhyw 

leoliad a ddewisir ar gyfer yr archwiliad fodloni gofynion penodol megis mynediad i bobl anabl, a’i 

fod o faint priodol, ac ati. 

 

Trafodwyd defnyddio ysgolion fel lleoliadau. Cadarnhaodd yr Arolygiaeth y gellid ystyried ysgolion 

fel opsiwn, ond os caiff mynediad cyn gwrandawiadau ei gyfyngu, gallai hynny eu gwahardd rhag 

eu defnyddio fel lleoliadau. 

 

Diogelwch 

 

Dywedodd yr Arolygiaeth wrth y Cyngor fod yr Ymgeisydd yn trefnu diogelwch ar gyfer 

digwyddiadau yn ystod yr archwiliad. Eglurwyd ymhellach fod gan yr Ymgeisydd berthynas 

sefydledig â’r Heddlu lleol. 

 

Cyfieithu 

 

Cadarnhaodd yr Arolygiaeth fod ganddynt y cyfleusterau cyfieithu angenrheidiol yn eu lle ar gyfer y 

deunydd y bydd yr Arolygiaeth yn ei lunio. Gofynnodd y Cyngor a oedd yr Arolygiaeth yn 

defnyddio’r un cwmni â’r Ymgeisydd a’r Cyngor. Cadarnhawyd bod y cwmni a ddefnyddir gan yr 

Arolygiaeth yn un gwahanol. Roedd yr Arolygiaeth o’r farn mai risg isel sydd i ddefnyddio’r un 

cwmni cyfieithu gan fod yr Ymgeisydd a’r Cyngor yn annhebygol o fod angen y gwasanaethau 

cyfieithu ar yr un pryd â’r Arolygiaeth. 

 

Amserlen yr Archwiliad 

 

Esboniodd yr Arolygiaeth y byddai’r amserlen ar gyfer y prosiectau’n cael ei drafftio ar ôl penodi’r 

Awdurdodau Archwilio. Cynghorwyd y Cyngor i ddechrau drafftio elfennau, megis Sylwadau 

Perthnasol, Sylwadau Ysgrifenedig a’r Adroddiad ar yr Effaith Leol, y bydd yn ofynnol iddynt eu 

cyflwyno yn ystod yr archwiliad, cyn gynted ag y bo modd, oherwydd wedi i’r ceisiadau gael eu 

cyhoeddi, pe byddent yn cael eu derbyn, byddai’r wybodaeth berthnasol yn dechrau dod ar gael o’r 

pwynt hwnnw. 

 

Cadarnhaodd y Cyngor eu bod eisoes wedi dechrau drafftio rhai dogfennau a bod pwerau 

dirprwyedig wedi’u trefnu. 

 

Cytunwyd na fyddai ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ymatebion Digonolrwydd Ymgynghori yn 

bosibl os byddwn yn gweithio ar y rhagdybiaeth y caiff cais Wylfa Newydd ei gyflwyno ar 29 

Mawrth 2018. Cadarnhaodd yr Arolygiaeth y byddent yn anfon llythyr ‘paratoi’ bythefnos cyn y 

dyddiad cyflwyno disgwyliedig a fydd yn esbonio’r hyn a ddisgwylir gan y Cyngor yn ystod yr 

archwiliad, ac anogwyd y Cyngor i ddechrau drafftio eu hymatebion Digonolrwydd Ymgynghori cyn 

gynted ag y bo modd. 

 

Cyhoeddusrwydd 



 

 

 

Dywedodd yr Arolygiaeth wrth y Cyngor na fyddent yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch 

hyrwyddo ar ôl i gais Wylfa Newydd gael ei gyflwyno ac ni fydd yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau 

allgymorth. Cynghorwyd y Cyngor i gyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch y broses at wefan yr 

Arolygiaeth, yn enwedig cyfres Nodiadau Cyngor 8. Cadarnhawyd bod yr holl wybodaeth am y 

broses ar wefan yr Arolygiaeth ar gael yn Gymraeg ac eithrio rhywfaint o ddeunydd fideo ar y 

broses sydd yn y broses o gael ei lanlwytho. 

 

Llyfrgell Ddogfennau 

 

Dywedodd y Cyngor wrth yr Arolygiaeth eu bod wedi sefydlu llyfrgell ddogfennau yn eu Canolfan 

Fusnes yn Llangefni ar gyfer y ddau brosiect. Dywedodd yr Arolygiaeth wrth y Cyngor eu bod yn 

annog gweithio electronig ac na fyddent yn anfon copïau caled o ddogfennau i leoliadau adneuo fel 

mater o drefn; yr arfer erbyn hyn yw cyfeirio partïon â buddiant at lyfrgelloedd cyhoeddus a 

mannau eraill sydd wedi cytuno i weithredu fel lleoliadau adneuo electronig. Fodd bynnag, er 

mwyn cynorthwyo â’r gwaith o baratoi’r cais, cytunodd yr Arolygiaeth i anfon copïau caled o gyfres 

Nodiadau Cyngor 8 ynghyd â phoster sy’n rhoi ciplun o’r broses a chyfleoedd i bartïon â buddiant 

gymryd rhan. Cytunwyd y byddai’r Cyngor yn anfon eu rhestr o lyfrgelloedd cyhoeddus a 

chanolfannau cymunedol at yr Arolygiaeth. 

 

Diweddariad ar Wylfa Newydd 

 

Cadarnhaodd y Cyngor eu bod wedi derbyn dau gais Deddf Cynllunio Gwlad a Thref yn ymwneud 

â chais Horizon. Cadarnhawyd bod y materion sydd yn y ddau gais hyn wedi’u cynnwys hefyd yn y 

Gorchymyn Caniatâd Datblygu drafft. Cynghorwyd y Cyngor i gynnwys yn eu Datganiad Tir 

Cyffredin sut y byddai’r cais Deddf Cynllunio Gwlad a Thref yn rhyngweithio â’r Gorchymyn 

Caniatâd Datblygu.  

 

Codwyd pryderon gan y Cyngor ynghylch amserlenni adolygu dogfennau’r Ymgeisydd a dywedwyd 

eu bod yn rhy fyr. 

 

Dywedodd y Cyngor wrth yr Arolygiaeth fod Horizon wedi ymestyn y cytundeb ar gyfer y Cytundeb 

Perfformiad Cynllunio y tu hwnt i’r dyddiad cyflwyno ond nad yw’r Grid Cenedlaethol wedi gwneud 

hyn ar gyfer Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru. 

 

Diweddariad ar Gysylltiad Gogledd Cymru 

 

Dywedodd y Cyngor wrth yr Arolygiaeth bod y Grid Cenedlaethol wedi datgan mewn cyfarfodydd 

diweddar fod y cais yn debygol o gael ei gyflwyno ddiwedd mis Mehefin 2018. Mae’r Grid 

Cenedlaethol wedi dechrau rhannu’r Datganiad Amgylcheddol drafft sydd wedi’i groesawu, er bod 

y dogfennau ar ffurf drafft ers mis Hydref diwethaf a byddant yn cael eu diweddaru ymhellach. 

Nododd y Cyngor safbwynt y Grid Cenedlaethol mai y nhw yw’r “galluogwr” neu’r “hwylusydd” ar 

gyfer Horizon, yn hytrach na’r prif ddatblygwr. Gofynnodd y Cyngor a oedd unrhyw gynllun a oedd, 

ym marn yr Arolygiaeth, wedi ymdrin yn dda ag effeithiau cronnus. Cynghorwyd y Cyngor gan yr 

Arolygiaeth i edrych ar Tilbury2. 

 

Trydedd Bont dros y Fenai 

 

Dywedodd y Cyngor wrth yr Arolygiaeth fod Datganiad Gweinidogol yn datgan y byddai adeiladu’n 

dechrau yn 2020. Dywedodd yr Arolygiaeth eu bod yn ymwybodol yn unig o’r un wybodaeth 

gyfyngedig sy’n gyhoeddus yn ymwneud â’r bont ond awgrymwyd y dylai’r Cyngor adolygu’r dull o 

ymdrin â cheisiadau eraill lle’r oedd tebygrwydd posibl rhyngddynt a’r bont. 

 



 

 

Gofynnodd y Cyngor a oedd unrhyw enghreifftiau da o Asesiadau Cronnus ynghylch achosion 

diweddar, a chynghorodd yr Arolygiaeth nad oeddent mewn sefyllfa i gyfeirio at rai da fel y cyfryw 

ond bod ystyriaethau cyfochrog yn ymwneud â chais Tilbury2 ar hyn o bryd, felly mae’n bosibl y 

bydd y Cyngor eisiau monitro sut yr ymdrinnir â hyn yn yr archwiliad. 

 

Y Cyfarfod Nesaf    

 

Cytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf ganol mis Mawrth, a bydd angen gwneud y trefniadau. 


