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e-bost: NWWFConnection@pins.gsi.gov.uk

Enw’r derbynnydd
Cyfeiriad llinell 1
Cyfeiriad llinell 2
Tref
Sir
Cod post

Eich Cyf:
Ein Cyf: EN010014
Dyddiad: 2 Gorffennaf 2015

Annwyl Syr/Madam
Deddf Cynllunio 2008 (fel y’i diwygiwyd) – Adran 88 a’r Rheolau Cynllunio
Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010 (fel y’i diwygiwyd) – Rheolau 4 a 6
Cais gan SP MANWEB am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer Prosiect
Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru
Hysbysiad ar gyfer Cyfarfod Rhagarweiniol, argaeledd sylwadau perthnasol a
phenodi’r Awdurdod Archwilio
Mae’r Ysgrifennydd Gwladol wedi fy mhenodi i weithredu fel aelod arweiniol y panel a
fydd yr Awdurdod Archwilio (AA) i gynnal archwiliad o’r cynnig uchod gan SP MANWEB
(gweler Atodiad A).
Mae’r llythyr hwn yn wahoddiad i’r Cyfarfod Rhagarweiniol drafod y drefn archwilio ac
mae’n cynnwys nifer o atodiadau ategol. Hoffem ddiolch i’r rheiny ohonoch a
gyflwynodd sylwadau perthnasol. Mae’r sylwadau hyn wedi bod o gymorth i ni wrth
baratoi ein cynigion ynghylch sut i archwilio’r cais hwn.
Dyddiad y cyfarfod:

Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2015

Seddau ar gael o:

9.30am

Y cyfarfod yn cychwyn:

10.00am

Lleoliad:

Neuadd y Dref Dinbych, Lôn y Goron, Dinbych,
Sir Ddinbych LL16 3TB

Os hoffech wneud cyfraniadau mewn Saesneg yn ystod y cyfarfod
rhagarweiniol, dylech amlygu hyn gan y bydd cyfieithydd ar gael. Mae croeso
i chi hefyd wneud sylwadau ysgrifenedig yn Saesneg.
Diben y Cyfarfod Rhagarweiniol yw galluogi mynegiant safbwyntiau ynghylch y ffordd
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y bydd y cynnig yn cael ei archwilio. Mae’n bwysig deall y bydd y cyfarfod hwn yn
ymdrin â’r weithdrefn yn unig, ac nid teilyngdod y cynnig. Bydd teilyngdod y cynnig
yn cael ei ystyried wedi i’r archwiliad gychwyn ar ôl i’r Cyfarfod Rhagarweiniol ddod i
ben.
Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn anfon copi atoch o’n penderfyniad gweithdrefnol yn
esbonio sut y bydd y cynnig yn cael ei archwilio cyn gynted ag sy’n ymarferol ar ôl y
cyfarfod.
Rydym yn awyddus i gynnal cyfarfod teg, effeithlon ac effeithiol fel y gall pob
safbwynt perthnasol gael ei glywed. Fel y cyfryw, rydym yn annog yn gryf i grwpiau o
unigolion sydd â safbwyntiau tebyg ynghylch y weithdrefn ddewis un cynrychiolydd i
siarad ar ran y grŵp.
Mae’r agenda ar gyfer y cyfarfod yn Atodiad B. Sefydlwyd hyn yn dilyn ein hasesiad
cychwynnol o’r prif faterion sy’n codi ynghylch y cynnig. Mae’r asesiad hwnnw wedi’i
osod allan yn Atodiad C. O ganlyniad i’r asesiad hwn, rydym yn dymuno clywed yn y
cyfarfod gan yr Ymgeisydd, partïon â buddiant, partïon statudol ac awdurdodau lleol
lle maent yn ystyried y bydd angen newidiadau o bosibl i’r amserlen ddrafft a nodir yn
Atodiad Ch.
Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a’r archwiliad ar gael o:
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/NWWFConnection
Dyma’r cyfeiriad lle byddwn yn gwneud copïau o holl gyfathrebiadau a dogfennau’r
archwiliad yn y dyfodol ar gael i’r cyhoedd.
Rhoddir gwybodaeth bellach yn Nodyn Cyngor 8.4, sydd ar gael ar wefan Cynllunio
Seilwaith Cenedlaethol (http://infrastructure.independent.gov.uk/cy/wpcontent/uploads/2013/04/Advice-note-8.4-welsh.pdf).
Mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol
Os ydych yn dymuno mynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol, anfonwch lythyr neu neges
e-bost at yr Arolygiaeth Gynllunio neu ffoniwch yr Arolygiaeth Gynllunio gan
ddefnyddio’r cyfeiriad a’r manylion cyswllt sydd wedi’u gosod allan ar frig y llythyr
hwn gan nodi’r ohebiaeth at sylw Nicholas Coombes, Rheolwr Achos. Mae angen i ni
dderbyn eich cadarnhad erbyn hanner dydd ar ddydd Mawrth 21 Gorffennaf
2015.
Bydd o gymorth i reolaeth y cyfarfod ac o fudd i bawb os gallwch hefyd:




Ddweud wrthym os ydych eisiau siarad yn y cyfarfod ac ynghylch pa eitemau ar
yr agenda, gan restru pwyntiau yr hoffech eu gwneud; a
Rhoi gwybod i ni os ydych yn dymuno siarad yn Gymraeg yn y cyfarfod; ac
Ein hysbysu ynghylch unrhyw anghenion arbennig sydd gennych (e.e.
mynediad i bobl anabl, dolen glywed ac ati).

Mae’r Cyfarfod Rhagarweiniol yn rhoi cyflwyniad defnyddiol i’r broses archwilio.
Byddwn yn ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau gweithdrefnol a fydd yn effeithio ar
bawb sy’n cymryd rhan yn yr archwiliad. Mae’r cyfarfod yn rhoi cyfle i chi ddweud eich

www.planningportal.gov.uk/infrastructure

barn ynghylch materion gweithdrefnol cyn i’r penderfyniadau hyn gael eu cwblhau. Os
ydych yn bwriadu chwarae rhan weithredol yn yr archwiliad neu os oes gennych
gwestiynau ynghylch gweithdrefnau, bydd yn ddefnyddiol i chi fynychu’r cyfarfod.
Fodd bynnag, noder nad yw’n ofynnol i chi fynychu’r Cyfarfod Rhagarweiniol er mwyn
cymryd rhan yn yr archwiliad. Os ydych yn barti â buddiant, byddwch yn parhau i allu
gwneud sylwadau ysgrifenedig a chymryd rhan mewn unrhyw wrandawiadau a gaiff
eu trefnu. Os byddwch eisiau rhoi’r gorau i fod yn barti â buddiant a rhoi’r gorau i
gymryd rhan yn y broses archwilio, gallwch roi gwybod yn ysgrifenedig i’r rheolwr
achos.
Wedi’r Cyfarfod Rhagarweiniol
Yn fuan wedi’r Cyfarfod Rhagarweiniol, byddwch yn derbyn llythyr yn nodi’r amserlen
ar gyfer yr archwiliad. Hefyd bydd recordiad sain a chofnod o’r cyfarfod yn cael eu
cyhoeddi ar dudalen y prosiect ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.
Mae gan bartïon â buddiant yr hawl i ofyn am wrandawiad llawr agored ac mae’r
personau hynny yr effeithir arnynt gan unrhyw gais am gaffaeliad gorfodol neu
feddiant dros dro o’u tir neu eu hawliau yn gallu gofyn am wrandawiad caffaeliad
gorfodol. Mae unrhyw wrandawiadau eraill ynghylch materion penodol yn ôl
disgresiwn yr AA a byddant yn cael eu trefnu os ydym yn teimlo y byddai ystyried
sylwadau llafar yn sicrhau bod mater yn cael ei ystyried yn ddigonol. Bydd ein
harchwiliad yn cynnwys ystyried sylwadau ysgrifenedig am y cynnig ac unrhyw
sylwadau llafar a wneir yn y gwrandawiadau, yn ogystal ag ystyried dogfennau, polisi
a safbwyntiau cyfreithiol, archwiliadau safle ac unrhyw faterion eraill yn ymwneud â’r
prosiect sydd yn ein barn ni’n berthnasol ac yn bwysig.
Bydd pob mater perthnasol a phwysig yn cael ei ystyried pan fyddwn yn gwneud
argymhelliad i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd, a fydd yn gwneud
y penderfyniad terfynol yn yr achos hwn.
Penderfyniadau gweithdrefnol a wneir gan yr AA o dan adrannau 88(3),
89(3) a 93(1) Deddf Cynllunio 2008
Rydym wedi gwneud rhai penderfyniadau gweithdrefnol rhagarweiniol. Mae’r rhain yn
cynnwys gosod dyddiadau cau ar gyfer cytuno ar a chyflwyno Datganiadau o Dir
Cyffredin (DoDC); hysbysiadau gan bartïon statudol, neu awdurdod lleol heb
gyfrifoldeb uniongyrchol yn ardal y datblygiad arfaethedig, o ddymuniad i gael eu
hystyried yn barti â buddiant; gwahoddiad i ddau ‘Berson arall’ fynychu’r Cyfarfod
Rhagarweiniol ac i gymryd rhan yn yr Archwiliad; a chais i’r ymgeisydd ddarparu
rhestr o effeithiau a mesurau lliniaru. Mae’r penderfyniadau gweithdrefnol hyn wedi’u
gosod allan yn Atodiad Dd ac yn yr amserlen yn Atodiad Ch.
Eich statws yn yr archwiliad
Anfonwyd y llythyr hwn atoch oherwydd eich bod chi (neu’r corff rydych yn ei
gynrychioli) yn dod o fewn un o’r categorïau yn adran 88(3) Deddf Cynllunio 2008 (DC
2008).
Os nad ydych yn barti â buddiant neu’n ymgynghorai rhagnodedig (h.y. corff a bennir
yn y rheoliadau perthnasol sy’n cefnogi DC 2008), rydych wedi derbyn y llythyr hwn
oherwydd ein bod yn dymuno eich gwahodd i’r Cyfarfod Rhagarweiniol fel ‘Person
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arall’ oherwydd roedd yn ymddangos i ni y gallai’r archwiliad gael ei hysbysu gan eich
cyfranogiad. Mae gan ‘Bersonau eraill’ rif cyfeirnod sy’n dechrau gyda NWWFC-OP.
Os ydych wedi gwneud “sylwadau perthnasol” neu os oes gennych fuddiant cyfreithiol
yn y tir yr effeithir arno gan y cynnig (rhifau cyfeirnod yn dechrau gyda 100 neu
NWWFC-AFP), mae gennych statws ffurfiol fel parti â buddiant yn y broses archwilio.
Bydd partïon â buddiant yn derbyn hysbysiadau gan yr Arolygiaeth Gynllunio am yr
archwiliad trwy gydol y broses a gallant gyflwyno sylwadau ysgrifenedig a llafar
ynglŷn â’r cynnig.
Os ydych yn ymgynghorai rhagnodedig (h.y. corff a bennir yn y rheoliadau perthnasol
sy’n cefnogi’r DC 2008) ond heb wneud sylwadau perthnasol (cyfeirnod yn dechrau
gyda NWWFC-SP) ni fyddwch yn barti â buddiant fel mater o drefn. Fodd bynnag, yn
dilyn y Cyfarfod Rhagarweiniol, bydd gennych gyfle pellach i hysbysu’r Arolygiaeth
Gynllunio eich bod eisiau cael eich trin fel parti â buddiant.
Os nad ydych yn siŵr os ydych yn barti â buddiant ai peidio, cysylltwch â’r rheolwr
achos gan ddefnyddio’r manylion ar frig y llythyr hwn. Mae gwybodaeth ynghylch
statws ffurfiol partïon â buddiant a sut y gallwch gymryd rhan yn y broses wedi’i
gosod allan yn Nodyn Cyngor 8 yr Arolygiaeth Gynllunio ar wefan Cynllunio Seilwaith
Cenedlaethol (http://bit.ly/1zdsVW5).
Dyfarnu costau
Hefyd tynnwn eich sylw at y posibilrwydd o ddyfarnu costau yn erbyn partïon â
buddiant sy’n ymddwyn yn afresymol. Dylech fod yn ymwybodol o’r canllawiau ar
gostau sy’n berthnasol i Brosiectau Seilwaith Cenedlaethol. Mae “Awards of costs;
examinations of applications for development consent orders” ar gael ar wefan
Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol (http://bit.ly/1ODUUFi).
Rheoli Gwybodaeth
Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio ymrwymiad i dryloywder. Felly caiff yr holl
wybodaeth a gyflwynir ar gyfer y Prosiect hwn (os caiff ei derbyn) ac unrhyw gofnod o
gyngor sydd wedi’i ddarparu eu cofnodi ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol
ynghyd ag enw’r person neu’r sefydliad a ofynnodd am y cyngor. Mae preifatrwydd
unrhyw wybodaeth bersonol arall wedi’i ddiogelu yn unol â Siarter Gwybodaeth yr
Arolygiaeth Gynllunio.
Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r holl bartïon wrth archwilio’r Cais hwn.
Yr eiddoch yn ffyddlon

Lillian Harrison
Dr Lillian Harrison
Aelod Arweiniol y Panel o Arolygwyr Archwilio
Atodiadau
A
Hysbysiad o benodiad Awdurdod Archwilio
B
Agenda ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol
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C
Ch
D
Dd

Asesiad cychwynnol o brif faterion
Amserlen ddrafft ar gyfer archwilio’r Cais
Argaeledd Dogfennau’r Archwiliad
Penderfyniadau gweithdrefnol a wnaed gan yr Awdurdod Archwilio

www.planningportal.gov.uk/infrastructure

Atodiad A
Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010 (fel y’i
diwygiwyd) – Rheol 4
Cais gan SP MANWEB am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer Prosiect
Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru
Hysbysiad o benodiad Awdurdod Archwilio
Ar 19 Mehefin 2015 penodwyd panel o arolygwyr archwilio i gynnal archwiliad o’r
cais uchod o dan Adran 65 Deddf Cynllunio 2008 (fel y’i diwygiwyd).
Mae’r panel o arolygwyr archwilio fel a ganlyn:




Lillian Harrison BSc MSc PhD MRTPI MCIWM (aelod arweiniol)
John Lloyd-Jones OBE
Jo Dowling BA MPHIL MRTPI

Pauleen Lane
Dr Pauleen Lane CBE FICE MBA
Rheolwr Grŵp, Seilwaith Cenedlaethol
Ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol

Atodiad B
Agenda ar gyfer y Cyfarfod Rhagarweiniol
Dyddiad y cyfarfod:

Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2015

Seddau ar gael o:

9.30am

Y cyfarfod yn cychwyn:

10.00am

Lleoliad:

Neuadd y Dref Dinbych, Lôn y Goron,
Dinbych, Sir Ddinbych LL16 3TB

Croeso a chyflwyniadau
Sylwadau’r Awdurdod Archwilio ynghylch y broses archwilio
Amserlen ddrafft ar gyfer yr archwiliad – gweler Atodiad Ch
Dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno:


Datganiadau o Dir Cyffredin



Sylwadau ar Gyflwyniadau Perthnasol



Pob Cyflwyniad Ysgrifenedig



Adroddiadau ar yr Effaith Leol



Ymatebion i gwestiynau ysgrifenedig yr AA



Hysbysiadau yn ymwneud â gwrandawiadau

Egwyl (os oes angen)
Gwrandawiadau ac archwiliad safle yng nghwmni eraill:


Dyddiad archwiliad safle yng nghwmni eraill ar safle’r cais a’r ardal
gyfagos



Dyddiad gwrandawiadau materion penodol ar y Gorchymyn Caniatâd
Datblygu



Dyddiad i’w gadw ar gyfer gwrandawiadau llawr agored



Cyfnod o amser i’w gadw ar gyfer gwrandawiadau materion penodol



Cyfnod o amser i’w gadw ar gyfer gwrandawiadau caffael gorfodol

Asesiad cychwynnol o’r prif faterion
Unrhyw fusnes arall
Cau’r Cyfarfod Rhagarweiniol
Dalier sylw: Dylech gofrestru a bod ar gael o gychwyn a thrwy gydol y cyfarfod. Bydd
yr AA yn diweddu’r cyfarfod wedi i bob cyfraniad perthnasol gael ei wneud. Os bydd
angen ymdrin ag unrhyw faterion ychwanegol neu os bydd sylwadau’n cymryd cyfnod
sylweddol o amser, mae’n bosibl y bydd yr AA yn newid trefn yr eitemau ar yr agenda.

Atodiad C
Asesiad cychwynnol o’r prif faterion
Dyma’r asesiad cychwynnol o’r materion sy’n codi o ystyriaeth gan yr Awdurdod
Archwilio o ddogfennau’r cais a’r sylwadau perthnasol a dderbyniwyd. Nid yw’n
rhestr gynhwysfawr neu gyfyngedig o’r holl faterion perthnasol; rhoddir
ystyriaeth i bob mater pwysig a pherthnasol wrth ddod i argymhelliad ar ôl i’r
archwiliad ddod i ben.
Mae’r polisi a’r gofynion rhoi caniatâd a’r dogfennau sy’n gysylltiedig â Deddf
Cynllunio 2008 (fel y’i diwygiwyd) yn rhan annatod o’r archwiliad ac felly nid
ydynt o reidrwydd wedi’u gosod allan fel prif faterion ar wahân. Yn ogystal, dylid
nodi bod rhyngberthynas rhwng nifer o’r prif faterion hyn a nodir isod ac maent
yn gorgyffwrdd ac adlewyrchir hyn yn yr archwiliad.
Prif Fater

Ymhelaethiad Cryno

Natur y Datblygiad a
Pherthynas â’r
ffermydd gwynt yng
Nghlocaenog;
Brenig, Derwydd
Bach a Nant Bach yn
ogystal â’r is-orsaf
drydan yn Llanelwy
a’r orsaf gasglu
newydd yng
Nghoedwig
Clocaenog.

Y berthynas rhwng y partïon sy’n ymwneud â’r
datblygiad; cwmpas y cynigion; dilyniannu a
chytundebau rhwng datblygwyr y ffermydd gwynt a’r
ymgeisydd; prosiectau eraill yn yr ardal gan gynnwys
gwaith adeiladu a/neu wella sydd ei angen ar yr orsaf
gasglu a’r is-orsaf, dargyfeirio llinellau pŵer uwchben
eraill ac amserlenni; effeithiau cyfunol. Dibynadwyedd
a chynhyrchiant y dechnoleg a gynigir o gymharu â
dulliau eraill.

Tirwedd ac Effaith
Weledol

Graddfa a maint y llinellau a cheblau polion pren
gynnwys terfynau gwyriad; maint, lleoliad a dyluniad
y polyn terfynell; agosrwydd at yr AHNE agosaf ac
ardaloedd tirwedd a ddynodir yn lleol, methodoleg a
ddefnyddir ar gyfer ystyried effeithiau; effeithiau ar
dderbynyddion cymunedol, twristiaeth a llwybrau
troed cyhoeddus, gan gynnwys Taith Pererin Gogledd
Cymru a mesurau lliniaru a gynigir mewn perthynas â
thirwedd ac effeithiau gweledol.

Treftadaeth

Effeithiau ar adeiladau rhestredig gerllaw. Mecanwaith
ar gyfer sicrhau y bydd unrhyw fuddiannau
treftadaeth a gaiff eu darganfod yn ystod y gwaith
adeiladu yn cael eu cofnodi a’u cadw yn eu lle os oes
angen.

Bioamrywiaeth a
chadwraeth
ddaearegol

Effeithiau ar rywogaethau Ewropeaidd a
chenedlaethol a warchodir gan gynnwys dyfrgwn,
moch daear, ystlumod, madfallod dŵr cribog a
phathewod; effeithiau ar goetiroedd a gwrychoedd
hanesyddol, safleoedd bywyd gwyllt a ddynodir yn
lleol a safleoedd cadwraeth ddaearegol; mesurau
lliniaru a gynigir mewn perthynas â bioamrywiaeth a
buddiannau cadwraeth ddaearegol.

Atodiad C
Perygl Llifogydd

Effaith gwaith adeiladu’r Datblygiad ar orlifdir yr afon
Elwy.

Y Cyfnod Adeiladu

Pennu llwybr ac amseriad symudiadau cerbydau
nwyddau trwm; lleoliad ac effeithiau yn deillio o
amgaefa/amgaefeydd adeiladu dros dro; sŵn ac
allyriadau llwch yn gysylltiedig â’r cyfnod adeiladu;
arwyddocâd effeithiau a mesurau lliniaru a gynigir;
cynigion ar gyfer ymdrin ag unrhyw dir halogedig (os
yn bresennol); lleoliad ac amserlenni ar gyfer gosod
pyst y seiliau; mesurau lliniaru ar gyfer effeithiau
gwaith adeiladu; effeithiau ar Hawliau Tramwy
Cyhoeddus (HTC) yn ystod gwaith adeiladu.

Y Cyfnod
Gweithredol

Goleuo tyrau a marcio gwifrau ar gyfer amlygu
gwifrau; effeithiau gwifrau trawsyrru foltedd uchel
uwchben ar iechyd; effeithiau cronnus o ran
datblygiadau eraill gan gynnwys seilwaith trydan arall
a datblygiad arall yng Nghroesffordd Marli; buddion
cymunedol o’r datblygiad.

Datgomisiynu

Bywyd gweithredol y ffermydd gwynt; y rhaglen
ddatgomisiynu ar gyfer y Datblygiad.

Economaiddgymdeithasol

Effeithiau ar fusnesau lleol a thwristiaeth; effeithiau
hirdymor ar amaethyddiaeth a’r gymuned ffermio,
cyfleoedd cyflogaeth lleol yn ystod y cyfnod adeiladu.

Defnydd Tir a Cholli
Tir ar gyfer y
Datblygiad

Defnydd tir amaethyddol; lled y colli tir fydd ei angen.

Cynnwys y
Gorchymyn Caniatâd
Datblygu (GCD)

Diffiniadau perthnasol, datgymhwyso darpariaethau
deddfwriaethol; gofynion rhyddhau; natur y gofynion;
rhoi manylion cynlluniau rheoli; sefyllfa o ran cytuno
ar ddarpariaethau amddiffynnol; trywydd archwilio ar
gyfer diwygiadau i’r GCD; caniatadau a thrwyddedau
eraill y byddai eu hangen a diweddu.

Cynlluniau monitro,
lliniaru a rheoli

Mecanwaith ar gyfer cytuno ar a gweithredu
cynlluniau monitro, lliniaru a rheoli drwy gydol oes y
prosiect gan gynnwys y Cynllun Rheoli Amgylcheddol
Adeiladu, Datganiad Dull Gosod Pyst y Seiliau;
Cynllun Rheoli Ecolegol Amlinellol; Cynllun Rheoli
Tirwedd Amlinellol; Cynllun Rheoli Gwrychoedd a
Chynllun Rheoli Traffig.

Caffael Gorfodol
(CG) a materion
eraill yn ymwneud â
thir

Natur, maint a chwmpas hawliau a phwerau a geisir
trwy CG (gan gynnwys mynediad ar gyfer gwaith
cynnal a chadw); pwerau meddiannu dros dro; cyllid
y prosiect a gwarantau ar gyfer iawndal; Tir y Goron;
Tir Ymgymerwyr Statudol; hawliau dynol ac ystyried
dewisiadau eraill ar wahân i CG (gan gynnwys
addasiadau i’r cynllun);
Profion Adrannau 122/123/127/135/136/138 Deddf

Atodiad C
Cynllunio (DC) 2008; Cyfeirlyfr.

Atodiad Ch
Amserlen ddrafft ar gyfer archwilio’r cais
Mae’r Awdurdod Archwilio (AA) o dan ddyletswydd i gwblhau’r archwiliad o’r cais
erbyn diwedd y cyfnod o 6 mis sy’n dechrau ar y diwrnod ar ôl i’r cyfarfod
rhagarweiniol ddod i ben.
Mae archwiliad yr AA o’r cais yn ystyried holl ddogfennau’r cais, a sylwadau
perthnasol ac ysgrifenedig. Hefyd bydd yr AA yn ystyried sylwadau llafar a wneir
yn y gwrandawiadau.
Eitem Materion

Dyddiadau

1

Cyfarfod Rhagarweiniol

Dydd Mawrth
28 Gorffennaf
2015

2

Yr AA yn cyhoeddi:

Cyn gynted ag
y bo’n
ymarferol ar ôl
y Cyfarfod
Rhagarweiniol

3



Amserlen ar gyfer archwilio



Cwestiynau ysgrifenedig yr AA (ar y wefan)

Dyddiad Cau 1
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn:


Sylwadau ar gyflwyniadau perthnasol



Cyflwyniadau ysgrifenedig (CY) gan bob parti â
buddiant



Adroddiadau ar yr Effaith Leol gan unrhyw
awdurdodau lleol



Datganiadau o Dir Cyffredin sy’n ofynnol gan yr
AA



Ymatebion i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr AA



Hysbysiad o ddymuniad i wneud sylwadau llafar
yn y gwrandawiadau materion penodol



Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn
gwrandawiad llawr agored



Hysbysiad o ddymuniad i siarad mewn
gwrandawiad caffael gorfodol



Hysbysiad o ddymuniad i fynychu’r archwiliad
safle yng nghwmni eraill, awgrymiadau ar gyfer
lleoliadau a chyfiawnhad



Hysbysiad gan bartïon statudol o ddymuniad i gael
eu hystyried yn barti â buddiant

Dydd Mawrth
1 Medi 2015
am hanner
dydd

Atodiad Ch

4

Dyddiad Cau 2
Y dyddiad cau ar gyfer yr AA yn derbyn y canlynol:


Sylwadau ar CY



Sylwadau ar Adroddiadau ar yr Effaith Leol



Sylwadau ar ymatebion i gwestiynau ysgrifenedig
cyntaf yr AA



GCD drafft diwygiedig gan yr ymgeisydd

Dydd Iau 17
Medi 2015
am hanner
dydd

5

Archwiliad safle yng nghwmni eraill (os oes angen)

Dydd Mawrth
22 Medi 2015

6

Gwrandawiad llawr agored

Dydd Mercher
23 Medi 2015

7

Gwrandawiad caffael gorfodol (gan gynnwys, os oes
angen, materion adran 127 Deddf Cynllunio 2008)

Dydd Iau 24
a dydd
Gwener 25
Medi 2015

8

Gwrandawiadau materion penodol (gan gynnwys, os
oes angen, materion tirwedd, bioamrywiaeth ac
adeiladu)

Dydd Mawrth
29 Medi i
ddydd Iau 1
Hydref 2015

9

Gwrandawiad mater penodol ar y GCD drafft

Dydd Gwener
2 Hydref
2015

10

Dyddiad Cau 3

Dydd Llun 12
Hydref 2015
am hanner
dydd

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn:

11



Dogfennau ôl-wrandawiad



GCD drafft diwygiedig yr ymgeisydd



Unrhyw wybodaeth bellach a geisir gan yr AA

Dyddiad Cau 4
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn:


Sylwadau ar GCD drafft diwygiedig yr ymgeisydd



Sylwadau ar unrhyw wybodaeth bellach a geisir
gan yr AA

Dydd Gwener
23 Hydref
2015 am
hanner dydd

Atodiad Ch

12

Cyhoeddi gwrandawiadau penodol a/neu gaffael
gorfodol (os oes angen)

Dydd Mawrth
3 i ddydd
Mercher 4
Tachwedd
2015

13

Dyddiad Cau 5

Dydd Iau 12
Tachwedd
2015 am
hanner dydd

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn:


Dogfennau ôl-wrandawiad



Unrhyw wybodaeth bellach a geisir gan yr AA

14

Cyhoeddi GCD ymgynghorol drafft yr AA (ac Adroddiad
ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd
(AGSE) os oes angen)

Dydd Llun 23
Tachwedd
2015

15

Dyddiad Cau 6

Dydd Llun 14
Rhagfyr 2015
am hanner
dydd

16



Sylwadau ar GCD ymgynghorol drafft yr AA (ac
AGSE os oes angen)



Unrhyw wybodaeth bellach a geisir gan yr AA

Dyddiad Cau 7
Dyddiad Cau ar gyfer derbyn:

17



Ymatebion i sylwadau ar GCD ymgynghorol drafft
yr AA (ac AGSE os oes angen)



Sylwadau ar unrhyw wybodaeth bellach a geisiwyd
gan yr AA

Mae’r AA o dan ddyletswydd i gwblhau’r archwiliad o’r
cais erbyn diwedd y cyfnod o 6 mis yn dechrau ar y
diwrnod ar ôl i’r Cyfarfod Rhagarweiniol ddod i ben.

Dydd Llun 4
Ionawr 2016
am hanner
dydd

Dydd Iau 28
Ionawr 2016

Dyddiadau Cyhoeddi
Caiff yr holl wybodaeth a ddaeth i law ei chyhoeddi ar wefan y prosiect cyn
gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau.
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/NWWFConnection
Agendâu Gwrandawiadau
Noder mai ein nod yw cyhoeddi agenda drafft manwl ar gyfer pob gwrandawiad
ar wefan y prosiect o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y gwrandawiad; ond
gallai’r agenda gwirioneddol ar ddiwrnod pob gwrandawiad newid yn ôl
disgresiwn yr AA.

Atodiad Ch
Adroddiad ar y Goblygiadau ar gyfer Safleoedd Ewropeaidd (AGSE)
Lle mae’r ymgeisydd wedi darparu Adroddiad Dim Effeithiau Sylweddol neu
Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) gyda’r cais am GCD, mae’n
bosibl y bydd yr AA yn penderfynu cyhoeddi AGSE yn ystod yr archwiliad. Mae’r
AGSE yn adroddiad ffeithiol o’r wybodaeth a’r dystiolaeth a roddwyd i’r AA ar
faterion ARhC yn ystod yr archwiliad hyd at ddyddiad cyhoeddi’r AGSE, at
ddibenion galluogi’r Ysgrifennydd Gwladol, fel awdurdod cymwys, i ymgymryd
â’u ARhC . Nid barn yr AA ar faterion ARhC sy’n cyfrif. Bydd sylwadau ar yr
AGSE yn cael eu gwahodd gan yr AA a bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn
cael eu hystyried fel rhan o Argymhelliad yr AA i’r Ysgrifennydd Gwladol dros
Ynni a Newid Hinsawdd.

Atodiad D
Argaeledd Dogfennau’r Archwiliad
Mae SP MANWEB, sef yr ymgeisydd, wedi darparu copi o ddogfennau’r cais fel
y’u cyflwynwyd i’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer eu harchwilio a’u copïo yn
Siopau Un Alwad Dinbych a Llanelwy.
Mae holl ddogfennau’r cais gan gynnwys cyflwyniadau perthnasol a dogfennau’r
cais ar gael ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol:
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/NWWFConnection
Gellir gweld y dogfennau’n electronig yn y lleoliadau canlynol.
Lleoliadau Adnau Electronig:
Llyfrgell/ Cyfeiriad
Llyfrgell Dinbych
Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NU

Oriau Agor
Dydd Llun – 9.30am-7pm
Dydd Mawrth – 9.30am-5pm
Dydd Mercher – 9.30am-5pm
Dydd Iau – 1pm-5pm
Dydd Gwener – 9.30am-5pm
Dydd Sadwrn – 9.30am-12.30pm
Dydd Sul – ar gau
Llyfrgell Llanelwy
Dydd Llun – 9.30am-4.30pm
The Roe
Dydd Mawrth – 1pm-4.30pm
Llanelwy
Dydd Mercher – 9.30am-4.30pm
LL17 0LU
Dydd Iau – ar gau
Dydd Gwener – 9.30am-4pm
Dydd Sadwrn – ar gau
Dydd Sul – ar gau
Costau Argraffu
Argraffu Du a
Copïo Du a
Argraffu Lliw
Gwyn
Gwyn
A4
15c
10c
35c
A3
Ddim yn
15c
Ddim yn
berthnasol
berthnasol
Dolen i holl leoliadau llyfrgelloedd cynghorau:
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/llyfrgelloedd-acarchifau/llyfrgelloedd-ac-archifau.aspx
http://www.conwy.gov.uk/sectionextra.asp?catid=6579&Language=2

Atodiad Dd
Penderfyniadau gweithdrefnol a wnaed gan yr Awdurdod Archwilio (AA)
Mae’r AA wedi gwneud y penderfyniadau gweithdrefnol canlynol o dan Adran
89(3) Deddf Cynllunio 2008:
1.

Datganiadau o Dir Cyffredin (DoDCau)

Mewn perthynas â rhai o’r prif faterion a nodwyd yn Atodiad C, byddai’r AA yn
cael ei gynorthwyo wrth baratoi DoDCau rhwng yr ymgeisydd a rhai partïon â
buddiant. Felly mae’r amserlen ddrafft ar gyfer yr archwiliad yn rhoi dyddiad cau
ar gyfer cyflwyno DoDCau.
Nod DoDC yw cytuno ar wybodaeth ffeithiol a hysbysu’r AA a phob parti arall
trwy nodi lle ceir cytundeb a lle mae’r gwahaniaethau ar gam cynnar yn y broses
archwilio. Dylai ddarparu ffocws ac arbed amser trwy nodi materion nad ydynt yn
destun anghydfod neu le nad oes angen iddynt fod yn destun tystiolaeth bellach.
Hefyd maent yn gallu datgan yn ddefnyddiol lle a pham y gallai fod anghytundeb
ynghylch dehongliad a pherthnasedd y wybodaeth. Wedyn gall y rhesymau dros
y gwahaniaethau a dehongliad o oblygiadau gwahaniaeth gael eu hehangu yn y
dystiolaeth. Oni nodir neu cytunir fel arall, dylai’r DoDC gael ei gytuno rhwng yr
ymgeisydd a’r parti neu bartïon â buddiant perthnasol eraill, a’i gyflwyno gan yr
ymgeisydd. Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr a gallai’r archwiliad elwa ar
DoDC rhwng yr Ymgeisydd a phartïon eraill, ac ar faterion eraill, wrth i’r
archwiliad fynd yn ei flaen.
A. Datblygwyr Ffermydd Gwynt
RWE NPower Renewables Ltd/RWE Innogy UK
Brenig Wind Ltd
Vattenfall UK
Tegni Cymru Cyf
Yn cynnwys: Amseriad gwaith adeiladu, gweithredu a datgomisiynu ffermydd
gwynt a phrosiectau posibl eraill; gofynion deddfwriaethol ar gyfer y cysylltu,
perthnasoedd contractiol rhwng partïon.
B. Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
Yn cynnwys: Materion draenio a pherygl llifogydd; effeithiau ar Safleoedd
Ewropeaidd; Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a rhywogaethau
Ewropeaidd a chenedlaethol a warchodir; dulliau asesu ac effeithiau ar dirwedd
ac amwynder gweledol; tir halogedig; risgiau i ddŵr daear; datgymhwyso
darpariaethau deddfwriaethol a rôl CNC yn y Cynlluniau Rheolaeth Amgylcheddol
Adeiladu ac OEcMP.
C. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych
Yn cynnwys: Llwybrau troed, cau ffyrdd a chau ffyrdd dros dro, sŵn ac
allyriadau yn ystod adeiladu; effeithiau cerbydau nwyddau trwm, effeithiau gosod
pyst y seiliau a mesurau lliniaru sydd eu hangen ar gyfer effeithiau adeiladu ar
dderbynyddion cymunedol. Effeithiau ar safleoedd bywyd gwyllt a ddynodir yn
lleol, gwrychoedd pwysig a thwristiaeth. Agosrwydd at yr AHNEoedd agosaf a’r
effeithiau arnynt.

Atodiad Dd

Ch. Llywodraeth Cymru
Yn cynnwys: Disgrifiad o’r datblygiad integrol.
D. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Yn cynnwys: Effeithiau ar y Parc Cenedlaethol.
Dd. Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Yn cynnwys: Methodoleg a ddefnyddir i asesu effeithiau ar safleoedd bywyd
gwyllt a ddynodir yn lleol ac arwyddocâd colli cynefinoedd.
E. CADW
Yn cynnwys: Effeithiau ar asedau treftadaeth rhestredig gerllaw a gofynion
drafft ar gyfer ‘briff gwylio’ treftadaeth yn ystod adeiladu.
F. Iechyd y Cyhoedd Lloegr, y Ganolfan Ymbelydredd, Cemegau a
Pheryglon Amgylcheddol (Cymru) a’r Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer
Gogledd Cymru (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)
Yn cynnwys: Effeithiau ar iechyd o Feysydd Electro Magnetig, sŵn a dirgryniad
yn ystod gosod pyst y seiliau a gweithgarwch adeiladu arall ac allyriadau awyrol.
Ff. Yr Awdurdod Hedfan Sifil a’r Weinyddiaeth Amddiffyn
Yn cynnwys: Diogelwch awyrennau.
G. Cymdeithas y Cerddwyr a Grŵp Preswylwyr a Defnyddwyr Cefn
Meiriadog a Ffordd Glasgoed
Yn cynnwys: Effeithiau ar y llwybr troed pellter hir, Taith Pererin Gogledd
Cymru.
Dylai’r DaDCau ymwneud â’r pynciau canlynol lle bo hynny’n berthnasol:








Methodoleg ar gyfer asesiad o’r effaith amgylcheddol gan gynnwys asesiad
o’r effeithiau cronnus
Dulliau casglu data
Data gwaelodlin
Dadansoddi data/ystadegau, dull o fodelu a chyflwyno canlyniadau (gan
gynnwys methodolegau rhagddweud)
Mynegiant llawn o farnau a thybiaethau arbenigol
Adnabod a sensitifrwydd nodweddion perthnasol a meintioli effaith bosibl
Effeithiau tebygol (uniongyrchol ac anuniongyrchol) ar nodweddion
diddordeb arbennig safleoedd a ddynodir neu a gyhoeddir at unrhyw
ddibenion cadwraeth natur

Atodiad Dd


Mesurau lliniaru a dull ymarferol a chyflawnadwy ar gyfer sicrhau mesurau
lliniaru o’r fath yn y GCD

2.

Rhestr o’r Mesurau Lliniaru sydd eu Hangen.

Mae’r AA yn dymuno derbyn gan yr ymgeisydd restr o’r holl effeithiau sydd
angen eu lliniaru ynghyd ag esboniad ar gyfer pob effaith sy’n nodi lle mae’r
mesurau lliniaru wedi’u sicrhau yn y GCD drafft.
3.

Gwahoddiad i Bersonau Eraill.

O dan a88(3) DC2008 a Rheol 6(1) y Rheolau Gweithdrefn Archwilio, mae’r AA
yn gallu gwahodd Personau Eraill i fynychu gwrandawiadau a chymryd rhan yn yr
Archwiliad. Mae’r AA wedi penderfynu gwahodd y canlynol i fod yn Bersonau
Eraill:


Mr M Williams
Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Gellir rhoi cyngor ynghylch gwneud cais am orchymyn sy’n rhoi caniatâd ar gyfer datblygiad neu wneud
sylwadau am gais (neu gais arfaethedig). Fodd bynnag, nid yw’r cyfathrebiad hwn yn gyfwerth â chyngor
cyfreithiol y gallwch ddibynnu arno a dylech gael eich cyngor cyfreithiol a chyngor proffesiynol eich hun yn ôl yr
angen
Bydd cofnod o’r cyngor a ddarperir yn cael ei gofnodi ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio ynghyd ag enw’r person
neu’r sefydliad a ofynnodd am y cyngor. Bydd preifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol arall yn cael ei
ddiogelu yn unol â’n Siarter Gwybodaeth, a dylech ei darllen cyn anfon gwybodaeth at yr Arolygiaeth Gynllunio.

