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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 y byddai hwnnw’n cael ei gyhoeddi ar ei gwefan yn unol ag adran 51 Deddf 
Cynllunio 2008 (Deddf 2008). Ni fyddai cyngor a roddwyd o dan adran 51 yn gyfystyr â 
chyngor cyfreithiol y gallai ymgeiswyr (neu eraill) ddibynnu arno. Esboniodd yr 
Arolygiaeth y gallai fod oedi o hyd at chwe mis cyn cyhoeddi’r nodyn, neu hyd nes bod 
cais cwmpasu ffurfiol wedi’i gyflwyno.  
 
Cyflwyniad  
 
Mae’r prosiect wedi’i leoli oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Gybi ym Môn, Gogledd Cymru. 
Mae’r Ymgeisydd wedi sicrhau prydles 45 mlynedd ar gyfer ardal gwely’r môr y mae ei 
hangen ar gyfer parth yr aráe lanw. Bydd y parth yn cael ei isrannu i’w defnyddio gan 
sawl tenant ac amrywiaeth o opsiynau technoleg. Caiff y prosiect ei ariannu trwy ffrydiau 
cyllid amrywiol a chaiff yr arian ei ryddhau pan gyflawnir cerrig milltir y prosiect. 
Eglurwyd fod y gallu i fanteisio ar gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn dylanwadu’n helaeth ar 



yr amserlen ar gyfer y prosiect. Bydd yr aráe lanw yn gallu cynhyrchu hyd at 240MW 
gan ddefnyddio technolegau ffrwd lawn. Mae’r Ymgeisydd eisoes wedi cyflwyno cais am 
gytundeb cysylltu i’r Grid Cenedlaethol ar gyfer cysylltiad 180MW. Bwriedir i’r Prosiect 
gysylltu â’r grid ar Ynys Gybi, ond mae hyn i’w gadarnhau. Mae’r Ymgeisydd yn disgwyl 
rhewi’r cwmpas dylunio ar gyfer y prosiect ym mis Ebrill 2018. 
 
Aráe Lanw 
 
Bydd aráe’r tyrbinau yn dechrau 500m allan i’r môr ac yn gorffen 3km o’r lan. Ni 
phenderfynwyd ar y dechnoleg ar gyfer yr aráe eto, ond o ran yr opsiynau, ystyrir eu 
bod yn annhebygol o gael effaith weledol amlwg. Am resymau mordwyo, bydd yr aráe’n 
cael ei marcio gyda bwiau, a allai gael eu goleuo. 
 
Cysylltu â’r tir 
 
Oherwydd y ddaeareg leol, mae’n bosibl y bydd yn rhaid gosod y ceblau o’r aráe i’r lan 
gan ddefnyddio ffosydd yn hytrach na drilio llorweddol. Ar hyn o bryd, mae’r Ymgeisydd 
yn ystyried 2-3 opsiwn ar gyfer y pwynt lle bydd y ceblau’n cysylltu â’r tir. Cadarnhaodd 
yr Ymgeisydd ei fod wedi cwmpasu’r safle hwn. Mae’r safle lle bydd y ceblau’n cysylltu 
â’r tir yn agos at warchodfa clogwyni Ynys Lawd yr RSPB. Yn ôl yr Ymgeisydd, ni fydd y 
prosiect yn effeithio’n sylweddol ar y warchodfa.  
 
Materion Amgylcheddol  
 
Cydnabu’r Ymgeisydd fod amrywiaeth o ddynodiadau yn ardal y Datblygiad Arfaethedig, 
gan gynnwys yr Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig arfordirol ac Ardal o Harddwch 
Eithriadol. Cafodd y gofyniad i asesu a oes potensial i’r prosiect effeithio ar adar a 
physgod ei drafod yn fyr, gan gynnwys y technegau sydd ar gael i fodelu risg 
gwrthdrawiadau. Eglurodd yr Ymgeisydd y byddai’r potensial am effaith sŵn ar famaliaid 
môr yn cael ei asesu yng nghyd-destun amgylchedd tanddwr sydd eisoes yn swnllyd. 
Hysbysodd yr Ymgeisydd yr Arolygiaeth o’i fwriad i gasglu ynghyd gwerth dwy flynedd o 
ddata cyhoeddedig arolygon o famaliaid môr, fel y cytunwyd arno gyda Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC). Mae’r Ymgeisydd wedi casglu bron i ddwy flynedd o ddata arolygon adar. 
Ar yr adeg hon, nid oedd hi’n glir p’un a fyddai angen arolygon dyfnforol. Bwriedir cynnal 
arolygon geoffisegol yn ddiweddarach eleni; felly hefyd arolygon daearol ar droed. 
 
Hysbysodd yr Ymgeisydd yr Arolygiaeth o’i fwriad i gyflwyno’r cais am Drwydded Forol i 
CNC ar yr un pryd â’r cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu. 

 
Ymgysylltu 
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn trafod y prosiect gyda CNC, y Sefydliad Rheoli 
Morol, Cyngor Sir Ynys Môn, Llywodraeth Cymru (LlC), yr RSPB, pysgotwyr lleol a’r 
cymunedau lleol. Cadarnhawyd y byddai’r Ymgeisydd yn ymrwymo i Gytundeb 
Perfformiad Cynllunio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Amlygodd yr Arolygiaeth y gallai 
amseriad prosiectau Wylfa Newydd a Chysylltiad Gogledd Cymru effeithio ar sut byddai 
pobl yn ymgysylltu â’r prosiect. 
 
Caffael Gorfodol a Thir y Goron 
 
Amlygodd yr Arolygiaeth i’r Ymgeisydd y gallai fod angen pwerau Caffael Gorfodol arno i 
osod ceblau ar hyd y rhwydwaith ffyrdd. Eglurwyd ymhellach y byddai angen cyfiawnhau 
unrhyw Gaffael Gorfodol yn gadarn yn y cais. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai 
ganddo gymorth cyfreithiol priodol. 



 
Opsiynau Cydsynio  
 
Yr opsiwn mae’r Ymgeisydd yn ei ffafrio yw ceisio cydsyniad o dan Ddeddf 2008 
oherwydd y sicrwydd a rydd drwy ei hamserlenni statudol. Amlygodd LlC fod rhai 
penderfyniadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol wedi’u hymestyn y tu hwnt i’r terfynau amser statudol. Eglurodd yr 
Arolygiaeth fod rhesymau penodol ac, weithiau, gymhleth, yn gysylltiedig â hyn. 
Esboniwyd hefyd pa na bai’r cais yn cael ei dderbyn i’w Archwilio erbyn 1 Ebrill 2019, ni 
fyddai’n gallai bwrw yn ei flaen o dan Ddeddf 2008 ac y byddai, yn hytrach, yn 
dychwelyd i’r gyfundrefn gydsynio fwyaf priodol sef, mae’n debyg, Deddf Trydan 1989. 
 
Cyfeiriodd yr Arolygiaeth at faterion perthnasol i’w hystyried wrth baratoi cais am 
Orchymyn Cydsyniad Datblygu yn ôl y graddfeydd amser a ddisgrifiwyd. Esboniodd yr 
Ymgeisydd ei fod yn ymwybodol o’r materion wrth geisio paratoi’r cais am Orchymyn 
Cydsyniad Datblygu, i’w gyflwyno o fewn blwyddyn. Amlygodd LlC pe na bai unrhyw gais 
am Orchymyn Cydsyniad Datblygu yn cael ei dderbyn cyn 1 Ebrill 2019, ni fyddai unrhyw 
rym cyfreithiol gan unrhyw Farn Sgrinio neu Gwmpasu a gyhoeddwyd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol ac y byddai angen ymgymryd â’r broses eto (yn gyfan gwbl neu yn 
rhannol) gan LlC ar ran Gweinidogion Cymru. 
 
Amlygodd LlC y gallai fod yn bosibl i’r Ymgeisydd geisio cydsyniad gan ddefnyddio 
Gorchymyn y Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd. Mae’r Ymgeisydd yn bwriadu cael ei 
gyngor ei hun ar y mater hwn. 
 
Amserlen y Prosiect  
  
Rhoddodd yr Ymgeisydd wybod i’r Arolygiaeth y byddai’n cyflwyno’r Cais Cwmpasu 
ddydd Llun, 19 Mawrth 2018. [Nodyn ar ôl y cyfarfod - ni chafodd yr Arolygiaeth y cais 
cwmpasu ar y dyddiad hwn; gweler llythyr atodedig yr hysbysiad tynnu’n ôl] 
Cynghorwyd yr Ymgeisydd i sicrhau bod hysbysiad clir yn cyd-fynd â’r cais am Farn 
Cwmpasu, yn unol â Rheoliad 8(1)(b) Rheoliadau Seilwaith Cenedlaethol (Asesu Effaith 
Amgylcheddol) 2017. Cynghorwyd yr Ymgeisydd i osgoi cynnal unrhyw ymgynghoriad ei 
hun yn ystod y cyfnod ymgynghori ynghylch cwmpasu. 
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oedd wedi cyflwyno’i Ddatganiad ynghylch Ymgynghori 
â’r Gymuned i Gyngor Sir Ynys Môn. 
 
O gofio’r terfyn amser ar gyfer derbyn, sef 28 diwrnod, cynghorodd yr Arolygiaeth fod yn 
rhaid cyflwyno’r cais erbyn dechrau Mawrth 2019 er mwyn iddo ddilyn Deddf 2008. Er 
mwyn helpu i lywio’r cam derbyn, dywedodd yr Arolygiaeth y gall gynnal adolygiad o 
ddogfennau drafft cyn i’r cais gael ei gyflwyno’n ffurfiol. 
 
Unrhyw fater arall  
 
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn ymwybodol o’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 
sy’n dod i rym ym mis Mai 2018.  

 


