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Amcanion y 
cyfarfod 

Cyfarfo diweddaru prosiect  

Cylchrediad Pawb a oedd yn bresennol 
  
  

Crynodeb o bwyntiau allweddol a drafodwyd a chyngor a roddwyd 
 

Dywedodd yr Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth) y byddai nodyn yn cael ei wneud o’r 
cyfarfod ac yn cael ei gyhoeddi ar ei gwefan yn unol ag adran 51 Deddf Cynllunio 2008. 
Ni fyddai unrhyw gyngor a roddwyd o dan adran 51 yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol y 
gallai ymgeiswyr (neu eraill) ddibynnu arno.  
 
Dyddiad cyflwyno disgwyliedig 
 
Eglurodd yr Ymgeisydd ei fod yn bwriadu cyflwyno’r cais am 9am ddydd Iau 29 Mawrth 
2018 neu cyn hynny. 
 
Diweddariad ar y prosiect 
 
Tir digolledu 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd wrth yr Arolygiaeth y byddai’r tir i ddigolledu’r Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn cael ei gynnwys fel datblygiad cysylltiedig yn y 
Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) drafft. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai tri 
safle digolledu, a’u bod wedi cael eu cytuno gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Cynghorwyd 
yr Ymgeisydd y dylai’r adroddiad asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ystyried yr effeithiau 
posibl ar safleoedd Ewropeaidd yn sgil creu’r safleoedd digolledu. 

 



 
 
Fframwaith Cyfarwyddeb Dŵr 
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod wedi cwblhau ei asesiad Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, 
sy’n dod i’r casgliad y byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar gyrff 
dŵr o fewn cynllun rheoli basn afon. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn trafod 
gwybodaeth i gefnogi’r rhanddirymiad Erthygl 4.7 gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a’i fod yn 
bwriadu cyflwyno’r wybodaeth hon ar ôl cyflwyno’r cais. Ailadroddodd yr Arolygiaeth ei 
chyngor blaenorol, sef y dylai’r wybodaeth hon gael ei chyflwyno gyda’r cais yn 
ddelfrydol ac, os na, y dylid ei chyflwyno cyn gynted â phosibl. 
  
Ceisiadau o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn disgwyl i’r cais ynglŷn â gwaith clirio a pharatoi 
safle o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref gael ei benderfynu gan Gyngor Sir Ynys 
Môn ym mis Mai 2018. Esboniodd y byddai’r DCO yn cael ei ddrafftio yn y fath fodd ag a 
fyddai’n caniatáu i unrhyw ganiatâd a roddir o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 
gael ei ddisodli gan y DCO. Cytunwyd y byddai’r Ymgeisydd yn anfon y geiriad 
perthnasol at yr Arolygiaeth. [Nodyn ôl-gyfarfod – Geiriad wedi’i anfon at yr Arolygiaeth] 
 
Esboniodd yr Ymgeisydd ei fod yn disgwyl i Gyngor Sir Ynys Môn wneud penderfyniad 
ynglŷn â’r gwaith gwella priffyrdd sy’n dilyn y llwybr presennol ym mis Mawrth 2018. 
 
Cynyddu’r allbwn yn y DCO 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd ei fod yn bwriadu cynyddu allbwn mwyaf y prosiect yn y cais o 
2700MW i 3000MW. Dywedodd yr Ymgeisydd fod y cynnydd hwn yn deillio o 
ddatblygiadau technolegol ac arbedion effeithlonrwydd posibl y gellir eu cyflawni o fewn 
y paramedrau a’r cyfyngiadau a aseswyd. Fodd bynnag, cadarnhaodd nad oedd y 
cynnydd hwn wedi bod yn destun ymgynghoriad. Pwysleisiodd yr Arolygiaeth fod angen 
i’r newid hwn gael ei gyfiawnhau’n gadarn yn y cais. 
 
Ymgynghoriad statudol 
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y disgwylir i’r rownd bresennol o ymgynghoriadau statudol 
ddod i ben ar 16 Chwefror 2018. Dywedodd wrth yr Arolygiaeth nad oedd yr un o’r 
ymatebion a dderbyniwyd hyd yma wedi amlygu unrhyw beth y gellid ei ystyried yn risg 
i’r rhaglen ymgynghori bresennol. Dywedodd yr Arolygiaeth y dylai’r Ymgeisydd ddangos 
tystiolaeth o’r effaith y mae’r ymgynghoriad wedi’i chael ar y prosiect. 
 
Cyflwyno’r cais 
 
Cadarnhawyd y byddai’r Ymgeisydd yn cyflwyno dau gopi caled o’r cais ac wyth copi 
electronig o’r cais. Cytunwyd y byddai’r Ymgeisydd yn rhoi gwybod i’r Arolygiaeth am 
faint ffisegol y cais yn ddiweddarach.  
 
Amlygodd yr Arolygiaeth y gallai’r Awdurdod Archwilio ofyn am gopïau neu rannau 
ychwanegol o’r cais ar ôl ei dderbyn.  
 
Gofynnodd yr Arolygiaeth i’r fersiwn electronig o’r cais gynnwys dogfennau PDF ‘heb eu 
cloi’.  
 

 



 
Dywedodd yr Arolygiaeth wrth yr Ymgeisydd y byddai’n derbyn llythyr ‘cynhesu’ a 
fyddai’n amlinellu’r tasgau y mae angen i’r Ymgeisydd eu cwblhau cyn cyflwyno’r cais. Yn 
ogystal â’r tasgau hynny, gofynnodd yr Arolygiaeth i’r Ymgeisydd gyflwyno ei restr o 
ymgyngoreion a42(1) i’r Arolygiaeth mewn taenlen Excel. 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd ei fod yn bwriadu cyflwyno ffeil siâp o’r Datblygiad Arfaethedig 
yn ystod ail wythnos mis Mawrth 2018. Cadarnhaodd yr Arolygiaeth y dylai’r ffeil siâp 
hon gael ei chyflwyno o leiaf 10 niwrnod gwaith cyn cyflwyno’r cais. Mae cyngor ar 
fformat y ffeil siâp wedi’i gynnwys yn Nodyn cyngor saith: AEA: Y Broses, Gwybodaeth 
Amgylcheddol Ragarweiniol. 
 
Cynghorwyd yr Ymgeisydd i wirio bod y cais yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol newydd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018. 

 
Cyhoeddi dogfennau’r Cais 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai’n well ganddo gyhoeddi dogfennau’r cais ar yr adeg 
dderbyn yn hytrach na’r adeg gyflwyno. Cynghorodd yr Arolygiaeth yr Ymgeisydd yn gryf 
i ganiatáu cyhoeddi dogfennau yn ystod y cam cyflwyno er mwyn rhoi cymaint o amser â 
phosibl i’r holl Bartïon â Buddiant ymgyfarwyddo â’r cais a rhoi cyfle iddynt lunio 
cynrychiolaethau perthnasol mwy gwybodus. Cynghorodd yr Arolygiaeth yn gryf hefyd 
na ddylai’r ymgeisydd ddarparu copïau o’r cais i randdeiliaid allweddol yn unig oherwydd 
ni fyddai hyn yn rhoi’r un faint o amser i’r holl Bartïon â Buddiant ystyried y cais. 
Cytunwyd y byddai’r Arolygiaeth yn anfon rhestr o geisiadau diweddar a gyhoeddwyd ar 
yr adeg gyflwyno at yr Ymgeisydd [Nodyn ôl-gyfarfod – Rhestr wedi’i hanfon] 
 
Cyfnod cynrychiolaethau perthnasol 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai’r cyfnod cynrychiolaethau perthnasol yn parhau am 30 
niwrnod. 
 
Rhestr ymgyngoreion Adran 56 
 
Dywedodd yr Arolygiaeth wrth yr Ymgeisydd pe byddai’r cais yn cael ei dderbyn i’w 
archwilio, y byddai’n gofyn am restr ymgyngoreion adran 56 yr Ymgeisydd. Cytunwyd y 
byddai’r Ymgeisydd yn cysylltu â Karl-Jonas Johansson ynglŷn â fformat ac amseriad y 
cais hwn. 
 
Graddfeydd amser yr Archwiliad 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd wrth yr Arolygiaeth y byddai’n well ganddo gyfnod cyn-
archwilio byr, ond ei fod yn ymwybodol efallai na fyddai hyn yn bosibl am resymau 
amrywiol. Dywedodd yr Arolygiaeth fod y cyfnod cyn-archwilio’n cael ei reoli gan y 
materion a amlygir yn ystod y cam derbyn ac mai’r drefn arfer gorau oedd datrys cynifer 
ohonynt â phosibl yn ystod y cyfnod cyn-archwilio. Amlygwyd ymhellach y gallai 
argaeledd lleoliadau addas ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol effeithio ar ddyddiad 
dechrau’r archwiliad. 
 
Logisteg yr Archwiliad 
 
Cynghorwyd yr Ymgeisydd i gysylltu â Chyngor Sir Ynys Môn i drafod y posibilrwydd o 
ddefnyddio lleoliadau’r Awdurdod Lleol. Dywedodd yr Ymgeisydd mai’r lleoliad a ffefrir 
ganddo yw Gwesty Bae Trearddur a bod hwnnw’n bodloni’r gofynion angenrheidiol. 

 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/uploads/2017/12/Advice-note-7.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/uploads/2017/12/Advice-note-7.pdf


 
Esboniodd yr Ymgeisydd fod y rhan fwyaf o leoliadau addas yn cynnal digwyddiadau 
wythnosol sy’n effeithio ar eu hargaeledd.  
 
Cadarnhawyd y byddai’r holl gyfathrebiadau a anfonir gan yr Ymgeisydd yn ddwyieithog. 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd wrth yr Arolygiaeth ei fod yn bwriadu cynhyrchu canllaw 
annhechnegol i’r cais ac y byddai hwnnw’n ddwyieithog. 
 
Y cyfarfod nesaf 
 
Cytunwyd y byddai’r Ymgeisydd yn cysylltu â Kay Sully i drefnu’r cyfarfod nesaf. 
 
Unrhyw fusnes arall 
 
Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai teitlau dogfennau ar fynegai’r Arolygiaeth yn Saesneg 
yn unig. Byddai Cyfieithiad Cymraeg yn cael ei nodi mewn cromfachau ar ôl y teitl 
Saesneg yn y mynegai i ddangos bod dogfennau wedi cael eu cyfieithu. Dywedodd yr 
Arolygiaeth fod angen iddi adolygu’r wybodaeth hon cyn rhoi unrhyw gyngor arni. 
 
Penderfyniadau penodol/ gwaith dilynol sy’n ofynnol? 
 
Cytunwyd ar y camau gweithredu canlynol: 

 
• Bod yr Ymgeisydd yn anfon y geiriad a ddefnyddiwyd yn y DCO i ddisodli 

caniatâd o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref. 
• Bod yr Ymgeisydd yn anfon ei fynegai electronig drafft at yr Arolygiaeth ar yr 

un pryd â’r ffeil GIS. 
• Bod yr Arolygiaeth yn anfon ei thempledi ar gyfer ymgyngoreion adran 42(1)(a) 

ac adran 56. 
• Bod yr Ymgeisydd yn anfon rhestr o ddyddiadau pan fo lleoliadau ar gael i’w 

neilltuo. 
• Bod yr Arolygiaeth yn anfon manylion cyswllt ei Swyddog y Wasg at yr 

Ymgeisydd. 
• Bod yr Arolygiaeth yn gwirio p’un a gyflwynwyd unrhyw sylwadau ychwanegol 

ynglŷn ag effeithiau trawsffiniol. 
 
 

 


