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Deddf Cynllunio 2008 – adran 91 
 
Cais gan Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited (yr Ymgeisydd) am 
Orchymyn yn Rhoi Caniatâd Cynllunio ar gyfer prosiect Fferm Wynt Alltraeth 
Awel y Môr (Cyf. EN010112) 
 
Agenda ar gyfer Gwrandawiad Materion Penodol 4 (ISH4) yn ymdrin â materion 
sy’n gysylltiedig ag effeithiau amgylcheddol alltraeth a’r Gorchymyn Caniatâd 
Datblygu drafft (dDCO) 
 
Dydd Mercher 1 Mawrth 2023 am 9:30am. 
 
Rhoddwyd hysbysiad o’r dyddiad, amser, lleoliad a chyfarwyddiadau 
presenoldeb ar gyfer ISH4 yn llythyr yr Awdurdod Archwilio (ExA) dyddiedig 7 
Chwefror 2023. 
 
Agenda 
 

1. Croeso, cyflwyniadau a threfniadau ar gyfer y gwrandawiad 
 

2. Effeithiau amgylcheddol alltraeth 
 
Gofynnir i’r Ymgeisydd grynhoi’r canlynol: 
 
• Ymagwedd y Datblygiad Arfaethedig tuag at enillion net amgylcheddol 

(alltraeth); 
• Cyfleoedd a ystyriwyd i adael yr amgylchedd naturiol (alltraeth) mewn cyflwr 

mesuradwy well nag ymlaen llaw; 
• Ei ddull monitro sŵn tanddwr ar gyfer mamaliaid y môr wrth osod seilbyst a’i 

fesurau i liniaru hyn; ac 
• Ei ddull cynllun templed [REP4-008].    
 
Yna, bydd yr Awdurdod Archwilio yn gofyn cwestiynau mewn perthynas â 
phob pwynt ac yn gofyn am ymatebion gan yr Ymgeisydd a Phartïon â 
Buddiant (IPau), lle bo hynny’n briodol. 
 

3. Erthyglau ac Atodlenni (gan gynnwys Gofynion) y dDCO  
 

• Gofynnir i’r Ymgeisydd amlygu’n gryno unrhyw newidiadau a wnaed 
i’w dDCO ers ISH1 (21 Medi 2022); cyn ISH4, gofynnir i’r Ymgeisydd 
gynnal adolygiad cyffredinol o’r Gofynion yn eu cyfanrwydd hefyd, o 
ran cymalau gweithredu / amseru / dargadw / cynnal a chadw (yn ôl y 
gofyn) a rhoi diweddariad i’r partïon yn y Gwrandawiad. 

• Yna, bydd yr Awdurdod Archwilio yn gofyn cwestiynau yn ymwneud 
ag Erthyglau, Atodlenni a Gofynion y dDCO ac yn gofyn am 
ymatebion gan yr Ymgeisydd a Phartïon â Buddiant, lle bo hynny’n 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010112/EN010112-001220-13000%20-%20AYMO%20-%20Rule%2013%20-%20Notification%20of%20hearings%20Feb-March%20-%20Welsh.pdf
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briodol. Yn hyn o beth, hoffai’r Awdurdod Archwilio ofyn cwestiynau 
am y canlynol, ymhlith pethau eraill: 

 
o Erthygl 2 “gwaith ar y tir” ac Erthygl 3(2) – Cadarnhad o’r 

diffiniadau o waith alltraeth a gwaith ar y tir ac unrhyw orgyffwrdd 
â’r Drwydded Forol; 

o Erthygl 7(c) – Cymhwyso ac addasu darpariaethau 
deddfwriaethol: Cynnydd rhwng yr Ymgeisydd a Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC) ynghylch geiriad yr erthygl hon a gofyniad posibl 
newydd (mae [REP5-004] ExQ2.7.2 a [REP5-039] yn cyfeirio at 
hyn); 

o Erthygl 10 – Crynodeb a diweddariad ar y trafodaethau rhwng yr 
Ymgeisydd a Llywodraeth Cymru ynghylch a61 Deddf Ffyrdd 
Newydd a Gwaith Stryd 1991 a’i chynhwysiad yn Erthygl 10 (2) 
neu (4) mewn perthynas â’r A55; 

o Erthygl 35 – Diddymu gwaith segur neu ddadfeiliedig; 
o Adolygiad o gynlluniau i’w hardystio ac ati yn Erthygl 40 ac 

Atodlen 13 a cheisio barnau os yw’r rhestr yn gyflawn;  
o P’un a oes angen ychwanegu uchder mwyaf y both a’r mast 

tywydd at Ofyniad 2, Tabl 3;  
o Gofyniad 4 – Sŵn alltraeth, fel y cyfeirir ato yn rhan 3.3 [REP4-

013], gan gynnwys safbwynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
(CBSC) a’r diffiniad o ‘T’ yn y dDCO; 

o Gofyniad 7, Tabl 4 – Cynnwys uchder mwyaf adeiladau ar gyfer 
opsiwn AIS OnSS (fel y nodir yn [REP4-003] 

o Gofyniad 9(2) – Tirlunio newydd; 
o Gofyniad 12 - Archaeoleg – cymal gweithredu a mân fanylion; 
o Gofyniad 15 – Oriau adeiladu, yn ymwneud yn benodol â gwaith 

ar ddydd Sadwrn a gwaith i ffwrdd o ardal y lanfa;  
o Gofyniad 16 – Ychwanegu gwaith cyn-dechrau;  
o Gofyniad 20 – Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth – yr angen 

amdani a chymal gweithredu; 
o Gofyniad posibl newydd yn ymwneud â radar awyrennau (gweler 

Atodiad A);  
o Gofyniad posibl newydd yn ymwneud â’r ‘Canllaw Dylunio’ y 

cyfeirir ato ym Mhennod 4 y Ddogfen Egwyddorion Dylunio 
([REP5-020], [REP5-021]); ac 

o Atodlen 11 – Cymeradwyo materion y manylir arnynt yn y 
gofynion (Ffioedd). 

 
• Caiff Partïon â Buddiant eu gwahodd i ofyn cwestiynau o eglurhad 

mewn perthynas ag Erthyglau, Atodlenni a Gofynion y dDCO. 
 

4. Atodlen 9 – Darpariaethau Amddiffynnol 
 
I gael y newyddion diweddaraf am gynnydd rhwng partïon yn ymwneud â 
darpariaethau amddiffynnol ac esboniad o unrhyw safbwyntiau gwahanol 
pwysig ac amserlen ar gyfer eu datrys. Bydd yr eitem hon ar yr agenda 
yn ymdrin ag unrhyw faterion na aethpwyd i’r afael â nhw na’u trafod 
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eisoes yn y Gwrandawiad Caffaeliad Gorfodol (CAH) ar 28 Chwefror 
2023 ond ni fydd yn dyblygu’r trafodaethau hynny. 

 
5. Caniatâd, trwyddedau a chytundebau eraill 

 
Gofynnir i’r Ymgeisydd roi diweddariad ar gynnydd ac amserlenni ar 
gyfer eu cwblhau. Yna, bydd yr Awdurdod Archwilio yn gofyn 
cwestiynau, gan gynnwys trafod a oes unrhyw gytundebau cyfreithiol yn 
cael eu cynnig a ph’un a oes amserlen fynegol ar gyfer eu cadarnhau. 
Yn benodol, bydd yr Awdurdod Archwilio yn gofyn cwestiynau am y 
canlynol: 
 
• Egwyddorion a diweddariad ar y Drwydded Forol; 
• Gwella’r Dirwedd a106 neu ofyniad posibl; a’r 
• Gronfa Dwristiaeth.  
 

6. Datganiadau Tir Cyffredin 
 
Bydd yr Awdurdod Archwilio yn gofyn i’r Ymgeisydd roi diweddariad ar 
Ddatganiadau Tir Cyffredin sy’n berthnasol i’r dDCO. 
 

7. Adolygiad o’r materion a chamau gweithredu sy’n dod i’r amlwg 
 
Bydd yr Awdurdod Archwilio yn mynd i’r afael â sut y caiff unrhyw gamau 
gweithredu a roddir ar yr Ymgeisydd eu bodloni ac yn ystyried y dulliau a 
ddefnyddir i archwilio’r dDCO ac unrhyw newidiadau iddo, yn sgil y 
materion a godwyd. 

 
8. Unrhyw fater arall 

 
9. Diwedd y gwrandawiad 

 

Nodiadau ar gymryd rhan, cynnal a rheoli’r gwrandawiad  
 
Gwahoddir pob Parti â Buddiant i gymryd rhan mewn gwrandawiadau materion 
penodol. Bydd y digwyddiad yn cael ei ffrydio’n fyw hefyd a bydd dolen i wylio’r ffrwd 
fyw yn cael ei rhoi ar dudalen y prosiect ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol yn 
nes at ddyddiad y digwyddiad.  
 
Mae gan bob Parti â Buddiant hawl i wneud sylwadau llafar yn y Gwrandawiad. Fodd 
bynnag, mae hyn yn amodol ar bŵer yr Awdurdod Archwilio i reoli’r gwrandawiad.  
 
Byddai’n gynorthwyol i’r Awdurdod Archwilio pe byddai’r canlynol yn cymryd rhan yn 
ISH4:  
 

• Yr Ymgeisydd – gan gynnwys cynrychiolwyr sydd mewn sefyllfa i drafod y 
materion ar yr agenda;  

• CSDd; 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/fferm-wynt-alltraeth-awel-y-mor/
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• CBSC; 
• Cyngor Sir Ynys Môn (CSYM); 
• Cyfoeth Naturiol Cymru; 
• Llywodraeth Cymru (Priffyrdd) 
• NATS 
• Ymgymerwyr Statudol eraill sydd â buddiant mewn darpariaethau 

amddiffynnol ac nad ymdriniwyd â’r buddiant hwnnw yn y Gwrandawiad 
Caffaeliad Gorfodol – gan gynnwys Network Rail Infrastructure Limited, 
National Grid Electricity Transmission plc, Dŵr Cymru, North Hoyle Wind Farm 
Ltd, Rhyl Flats Wind Farm Ltd a SP Manweb plc; ac 

• Unrhyw Barti â Buddiant (IP) arall – sydd â buddiant mewn drafftio’r dDCO, 
gweithredu neu ddiddymu erthyglau arfaethedig, gofynion neu ddarpariaethau 
eraill. 

 
Gall cyfranogwyr gael eu cynrychioli’n gyfreithiol, os ydynt yn dymuno, ond caiff y 
gwrandawiad ei gynnal i sicrhau nad oes angen cynrychiolaeth gyfreithiol. Mae 
arweiniad dan DC2008 a Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010 
yn amodi mai’r Awdurdod Archwilio fydd yn holi, profi ac asesu’r dystiolaeth trwy 
holi’n uniongyrchol yr unigolion sy’n gwneud sylwadau llafar mewn gwrandawiadau. 
Bydd holi yn y gwrandawiad yn cael ei arwain gan yr Awdurdod Archwilio.  
 
Gwneir pob ymdrech i sicrhau y caiff y materion eu trafod ar y diwrnod y trefnwyd 
iddynt gael eu trafod. Bydd y gwrandawiad yn dod i ben cyn gynted ag y bydd yr 
Awdurdod Archwilio o’r farn bod pawb sy’n bresennol wedi cael dweud eu dweud a 
bod yr holl faterion wedi’u trafod. Os oes materion ychwanegol i fynd i’r afael â nhw 
neu gyflwyniadau sy’n mynd â chryn amser mewn unrhyw wrandawiad, efallai y bydd 
angen blaenoriaethu materion a gohirio rhai eraill i gwestiynau ysgrifenedig. 
 
Canllaw yn unig yw’r agenda. Nid yw wedi’i chynllunio i fod yn gyfyngol nac yn 
hollgynhwysol. Gallai’r Awdurdod Archwilio ychwanegu materion eraill i’w hystyried, 
newid y drefn y caiff materion eu hystyried ynddi a bydd yn ceisio dyrannu digon o 
amser i bob mater er mwyn gallu rhoi ystyriaeth briodol iddynt. Nid yw diffyg 
trafodaeth am fater penodol mewn gwrandawiad yn atal y mater hwn rhag cael ei 
archwilio ymhellach, gan gynnwys gofyn cwestiynau ysgrifenedig pellach.  
 
Caiff holl ddogfennau’r Archwiliad eu darparu â rhif adnabod unigryw at ddibenion 
cyfeirio a ddangosir mewn cromfachau sgwâr []. 
 
Dylai’r dystiolaeth sy’n cael ei chyflwyno ar lafar yn ISH4 gael ei chynnwys mewn 
cyflwyniadau ôl-gwrandawiad a’i chyflwyno erbyn dydd Mercher 15 Mawrth 2023 
(Dyddiau cau 8). 

Bydd yr Awdurdod Archwilio yn ymdrechu i glywed yr holl gyfranogwyr ac 
ymdrin â’r holl gwestiynau perthnasol. Os nad oes modd i’r Gwrandawiad 
Materion Penodol, neu rannau ohono, fynd rhagddo/rhagddynt, er enghraifft am 
resymau technegol, gall yr Awdurdod Archwilio gwblhau busnes trwy broses 
ysgrifenedig.  
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Diben ISH4 

Mae dau ddiben i ISH4, sef:  

• Trafod ymholiadau sy’n weddill yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol 
alltraeth; 

• Cynnal archwilio o Erthyglau ac Atodlenni’r dDCO, gan ystyried: 
graddau’r pwerau a gynigir a pha ofynion a chytundebau a gynigir; 
unrhyw faterion posibl yn ymwneud ag atal, lliniaru neu ddigolledu nad 
yw’r dDCO yn mynd i’r afael â nhw fel y mae wedi’i ddrafftio ar hyn o 
bryd; y cyfiawnhad ar gyfer unrhyw newidiadau o arfer sefydledig; yr 
angen am newidiadau i ddarpariaethau deddfwriaethol eraill; yr angen 
am ddarpariaethau amddiffynnol a’u cwmpas; a safbwyntiau’r Partïon â 
Buddiant eraill o ran priodoldeb, cymesuroldeb neu effeithiolrwydd y 
cynigion. 

Ni fydd y gwrandawiad hwn yn archwilio cynnwys manwl darpariaethau yn 
ymwneud â chaffaeliad gorfodol tir neu hawliau neu feddiant dros dro o dir. Eir 
i’r afael â’r materion hyn lle y bo’n briodol yng Ngwrandawiad Caffaeliad 
Gorfodol 1 (ddydd Mawrth 28 Chwefror 2023). 

Microsoft Teams  

Bydd yr ISH yn cael ei gynnal wyneb-yn-wyneb ac yn rhithwir gan ddefnyddio 
Microsoft Teams. Mae rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau rhithwir yn 
ymwneud â Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol i’w gweld yn 
Nodyn Cyngor 8.6 yr Arolygiaeth Gynllunio: Digwyddiadau archwilio rhithwir: 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/legislation-and-
advice/advice-notes/nodyn-cyngor-8-6-digwyddiadau-archwilio-rhithwir/  

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys fideo byr ynglŷn â chymryd rhan mewn 
digwyddiad rhithwir yr Arolygiaeth Gynllunio, i’w gweld ar wefan yr Arolygiaeth 
Gynllunio:  

https://www.gov.uk/government/publications/planning-inspectorate-virtual-
events-guide-to-participating  

Cysylltwch â Thîm yr Achos os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio 
Microsoft Teams neu os hoffech gynnal prawf ar eich trefniadau mynediad: 

awelymor@planninginspectorate.gov.uk 

0303 444 5000 
 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/legislation-and-advice/advice-notes/nodyn-cyngor-8-6-digwyddiadau-archwilio-rhithwir/
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/legislation-and-advice/advice-notes/nodyn-cyngor-8-6-digwyddiadau-archwilio-rhithwir/
https://www.gov.uk/government/publications/planning-inspectorate-virtual-events-guide-to-participating
https://www.gov.uk/government/publications/planning-inspectorate-virtual-events-guide-to-participating
mailto:awelymor@planninginspectorate.gov.uk
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Atodiad A.  

Bydd eitem 3 ar yr agenda yn cynnwys cwestiynau i’r Ymgeisydd ynghylch y 
materion penodol sy’n ymwneud â diogelwch awyrennau: 

Nodir ateb yr Ymgeisydd i ExQ2.1.1 [REP5-004]. Yn ymateb NATS Safeguarding 
[REP1-077], nodir bod “gofyniad yn angenrheidiol i atal gosod llafnau’r tyrbinau 
gan y gellir ond gwneud hyn wedi i’r mesurau lliniaru radar gael eu rhoi ar waith.” 

A yw geiriad y gofyniad hwn wedi’i ddatrys ac a ellir ei rannu? 

Fel arall, os nad yw’r Contract Radar Lliniaru wedi’i lofnodi cyn diwedd yr archwiliad, 
pa ofyniad amgen fyddai’n ddigonol? 

Mae’r geiriad awgrymedig ar gyfer gofyniad tebyg i’w weld isod: 

Gofyniad x: Prif Radar Gwyliadwriaeth Great Dun Fell a St Anne’s. 

(1) Ni all unrhyw eneradur tyrbin gwynt sy’n ffurfio rhan o’r datblygiad 
awdurdodedig ddechrau gweithredu nes i’r Ysgrifennydd Gwladol, ar ôl 
ymgynghori â NATS, gadarnhau’n ysgrifenedig ei fod yn fodlon y caiff 
mesurau lliniaru priodol eu rhoi ar waith a’u cynnal am y cyfnod gofynnol, ac y 
rhoddwyd trefniadau ar waith â NATS i sicrhau y caiff y mesurau lliniaru 
cymeradwy eu rhoi ar waith a’u bod yn weithredol cyn dechrau gweithredu’r 
generaduron tyrbinau gwynt. 
 

(2) Wedi hynny, rhaid i’r ymgymerwr gydymffurfio â’r rhwymedigaethau sydd 
wedi’u cynnwys yn y mesurau lliniaru cymeradwy am y cyfnod gofynnol. 
 

(3) At ddibenion y gofyniad hwn— 

(a)  ystyr “mesurau lliniaru priodol” yw mesurau i liniaru unrhyw effeithiau 
andwyol y caiff gweithredu’r datblygiad awdurdodedig ar y prif radar 
gwyliadwriaeth yn Great Dun Fell a St Anne’s a gwasanaethau / 
gweithrediadau traffig awyr cysylltiedig (gwyliadwriaeth a rheolaeth) NATS 
yn ystod y cyfnod gofynnol; 

(b)  ystyr “mesurau lliniaru cymeradwy” yw’r Cynllun / Contract Radar Lliniaru 
sy’n amlinellu’r mesurau lliniaru priodol a gymeradwywyd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol ac a gadarnhawyd yn ysgrifenedig, yn unol â 
pharagraff (1); 

(c)  ystyr “NATS” yw NATS (En-Route) Plc (rhif cwmni 04129273) neu unrhyw 
gorff olynol; 

(ch) ystyr “y cyfnod gofynnol” yw’r byrraf o’r canlynol— 

(i) oes weithredol y datblygiad arfaethedig; neu 

(ii) y cyfnod sy’n dod i ben ar y dyddiad a roddwyd i’r Ysgrifennydd 
Gwladol gan yr ymgymerwr ac a gadarnhawyd yn ysgrifenedig gan 
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NATS, sef y dyddiad pan nad yw NATS yn mynnu bod angen mesurau 
lliniaru priodol ar waith mwyach. 


