
 

Annwyl Syr/Fadam 
 
Deddf Cynllunio 2008 (fel y diwygiwyd) - Rheolau Cynllunio Seilwaith 
(Gweithdrefn Archwilio) 2010 (fel y diwygiwyd) – Rheol 13 a Rheol 16 
 
Cais gan Western Power Distribution (WPD) am Orchymyn sy’n Caniatáu 
Datblygu ar gyfer ddarparu cyswllt rhwng Fferm Wynt Gorllewin 
Coedwig Brechfa â’r rhwydwaith trydan 
 
Hysbysiad o Wrandawiadau a Arolygiad Safle Yng Nghwmni 
 
Rwyf yn ysgrifennu i bob barti sydd â diddordeb i hysbysu’r gwrandawiadau a’r 
arolygiad safle yng nghwmni, fel y nodwyd yn yr amserlen archwilio a roddir yn 
atodiad i’n llythyr dyddiedig 13 Hydref 2015. Os bydd parti sydd â diddordeb yn 
dymuno gwneud sylw llafar mewn gwrandawiad dylent hysbysu Katherine King 
trwy ddefnyddio’r cyfeiriad post neu ebost a nodir uchod erbyn hanner dydd a’r 
24 Tachwedd 2015. Byddai’n ein cynorthwyo gyda threfnu’r gwrandawiad pe 
gallech ddweud wrthym am unrhyw anghenion sydd gennych (e.e. mynediad i 
bobl anabl, dolen clyw ayyb). Yn ogystal, dylech ein hysbysu ymlaen llaw os 
ydych yn dymuno siarad Cymraeg neu ddefnyddio ein gwasanaethau cyfieithu. 
Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich cyfeirnod parti â diddordeb yn eich 
gohebiaeth, a gwnewch yn glir pa wrandawiad(au) a arolygiad safle rydych yn 
dymuno cymryd rhan ynddo/ynddynt. 
 
Rydym wedi ceisio darparu isod pa bynciau fydd yn cael eu trafod yn y 
gwrandawiadau, bydd agenda yn cael ei gyhoeddi 1 wythnos cyn y 
gwrandawiadau i egluro hyn. 
  

 
 
3/18 Eagle Wing 
Temple Quay House 
2 The Square 
Bristol, BS1 6PN 

 
 

Gwasanaethau 
Cwsmer: 

E-bost: 

 
 
 
0303 444 5000 
BrechfaConnection@pins.gsi.gov.uk 

 
 
At bartїon sydd â diddordeb 
 
 

 

Eich Cyf:  

Ein Cyf: EN020016 

Dyddiad: 5 Tachwedd 2015 
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Gwrandawiadau Llawr Agored 
 
Dyddiad y gwrandawiad:   Dydd Llun 30 Tachwedd a dydd Mawrth 1  
     Rhagfyr 2015 
 
Amser y gwrandawiad:   18:00 ystafell ar agor am 17:30 
 
Lleoliad:   Neuadd San Pedr, 1 Sgwar Nott, Caerfyrddin, 

  SA31 1PG 
 
Diben gwrandawiad llawr agored yw caniatáu bartїon sydd â diddordeb i roi sylw  
i mi ar faterion perthnasol o’u dewis. Bydd yr amser ar gyfer siarad yn cael ei 
rannu rhwng y partїon â diddordeb sy’n cofrestru o flaen llaw. Bydd partїon sydd 
heb gofrestru o flaen llaw yn cael eu clywed ar ddiwedd y cyfarfod yn ôl fy 
nhisgresiwn.   
 
Gwrandawiad Caffael Gorfodol 
 
Dyddiad y gwrandawiad:   Dydd Mercher 2 Rhagfyr ac yn parhau ar ddydd 

 Iau 3 Rhagfyr 2015 
 
Amser y gwrandawiad:  10:00 ystafell ar agor am 09:30 
 
Lleoliad:  Theatr Genedlaethol Cymru, Y Llwyfan, Stryd y 

Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ 
 
Diben gwrandawiad caffael gorfodol yw i arholi rhinweddau’r cais am caffael 
gorfodol gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i: 
 

• A yw’r amodau statudol mewn perthynas â’r hawl i ymarfer caffael 
gorfodol fel y nodir yn s122 a s123 o’r Deddf Cynllunio 2008 wedi eu 
cwrdd mewn egwyddor ac mewn perthnas â lleiniau tir unigol; 

• Yr achos dros geisio pwerau meddiant dros dro; 
• Dewisiadau eraill; 
• Darpariaeth a diweddaru y dogfennau angenrheidiol fel y nodir yn 

Rheoliad 5 o Reoliadau Cynllunio Seilwaith (Ceisiadau, Ffurflenni 
Rhagnodedig a Gweithdrefn) 2009; gan gynnwys y darpariaethau 
perthnasol y Gorchymyn Cydsyniad ar Ddatblygu ; 

• Dyletswyddau Hawliau Dynol a Chydraddoldeb; 
• Cyllid; 
• Tir Goron mewn perthynas â s135 o’r Deddf Cynllunio 2008; 
• Pobl Categori 3; 
• Tir a cyfarpar Ymgymerwyr Statudol mewn perthynas â gofynion s127 a 

s138 o’r Deddf Cynllunio 2008; ac 
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• Darpariaethau Amddiffynnol 
 
Caiff y gwrandawiadau eu harwain gennyf i, gyda chyfraniadau gan bobl yr 
effeithir arnynt (tirfeddianwyr, tenantiaid, ayyb) ymgymerwyr statudol a’r 
ymgeisydd. Dylai pobl yr effeithir arnynt gofrestru ymlaen llaw eu bod yn 
dymuno cyfranogi erbyn y’r ail dyddiad cau, 24 Tachwedd 2015 a nodi’r lleiniau 
tir penodol a gậi eu heffeithio. Dylai partїon ddisgwyl cael eu holi gennyf i ac i 
gyfiawnhau eu datganiadau. 
 
Gwrandawiad sy’n Benodol i Mater 
 
Dyddiad y gwrandawiad:  Dydd Mawrth 8 Rhagfyr ac yn parhau ar ddydd 

Mercher 9 Rhagfyr 2015 
 
Amser y gwrandawiad:   10:00 ystafell ar agor am 09:30 
 
Lleoliad:  Theatr Genedlaethol Cymru, Y Llwyfan, Stryd y 

Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ 
 
Gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i: 
 

• Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol; 
• Dewis llwybr; 
• Cymhwysiad o’r Rheolau Holford; 
• Opsiynau dan y ddaear; 
• Datblygiad Cyfannol 
• Drilio Cyfeiriadol Llorweddol y Afon Tywi; 
• Materion economaidd-gymdeithasol (gan gynnwys twristiaeth); 
• Bioamrywiaeth; ac 
• Materion adeiladu. 

 
Bydd rhagor o wybodaeth ar y pynciau hyn a’r materion i’w trafod yn cael ei 
ddarparu mewn agenda fydd yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan wythnos cyn y 
gwrandawiadau. 
 
Gwrandawiad sy’n benodol i’r fater ar y Gorchymyn Cydsyniad ar 
Ddatblygu drafft 
 
Dyddiad y gwrandawiad:   Dydd Iau 10 Rhagfyr 2015 
 
Amser y gwrandawiad:   10:00 ystafell ar agor am 9:30 
 
Lleoliad:  Theatr Genedlaethol Cymru, Y Llwyfan, Stryd y 

Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ 
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Bydd y gwrandawiad hwn yn canolbwyntio ar fater penodol y Gorchymyn 
Cydsyniad ar Ddatblygu drafft. Dyma’r gorchymyn y byddai’r Ysgrifennydd 
Gwladol yn ei wneud pe bai’n dymuno cydsynio i’r cais. Mae’r drafodaeth yn y 
gwrandawiad hwn ‘heb ragfarn’; ystyr hyn yw y caiff partïon wneud cyfraniadau 
er mwyn gwella ansawdd y Gorchymyn Cydsyniad ar Ddatblygu drafft heb 
annilysu eu safbwyntiau, sef cefnogi neu wrthwynebu’r cynllun yn ei gyfanrwydd.  
 
Beth bynnag yw ei argymhelliad, mae’n ofynnol i mi gyflwyno Gorchymyn 
Cydsyniad ar Ddatblygu drafft i’r Ysgrifennydd Gwladol. Nid yw trafodaeth am 
bethau penodol y Gorchymyn Cydsyniad ar Ddatblygu drafft yn nodi rwyf wedi 
penderfynu am y cais. 
 
Mae’n debygol y bydd y gwrandawiad ynglŷn â’r Gorchymyn Cydsyniad ar 
Ddatblygu drafft yn dechnegol yn ei natur a bydd yn seiliedig ar eiriad penodol y 
Gorchymyn drafft. 
 
Arolygiad Safle yng Nghwmni  
 
Dyddiad yr arolygiaeth:  Dydd Mawrth 1 Rhagfyr (Gogledd yr Afon Tywi) 

a dydd Gwener 11 Rhagfyr (Dê yr Afon Tywi) 
2015 

 
Amser yr arolygiaeth:   Cyfarfod am 8:30 i adael am 9:00 yn brydlon 
 
Pwynt ymadael:    Y Pafiliwn, Crychiau, Caerfyrddin, SA31 2JJ   
 
Bydd rhaglen ar gyfer yr archwiliad safle yng nghwmni yn cynnwys manylion am 
y lleoliadau hynny yr wyf am ei weld ac ar ba ddiwrnodau. Nodwch os gwelwch 
yn dda nad yw’r archwiliad safle yn gyfle i ddarparu unrhyw sylwadau llafar ar y 
cais. Efallai y byddaf yn gwahodd cyfranogwyr i nodi nodweddion penodol o 
safleoedd o ddiddordeb. 
 
Mae’n bwysig i unrhyw barti sy’n dymuno mynychu’r archwiliad safle yng 
nghwmni neu awgrymu lleoliad yn nodi hyn yn glir yn unrhyw gyflwyniad erbyn 
Dyddiad Cau 1. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn ymdrechu i ddarparu 
amgrymiadau yn y drafft o’r rhaglen fydd yn cael ei gyhoeddi ar 11 Tachwedd 
2015. 
 
Bydd agenda ar gyfer pob gwrandawiad a’r rhaglen ar gyfer yr archwiliad safle 
yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnos cyn y digwyddiadau ar dudalen y 
prosiect Cysylltiad Coedwig Brechfa ar ein gwefan: 
 
http://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/wales/brechfa-forest-
connection/?ipcsection=docs     
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Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau bydd y materion yn cael eu trafod 
ar y dyddiad a nodwyd. Mae hawl gennyf i ail-drefnu’r agenda ar gyfer 
gwrandawiadau hyn a’r rhaglen ar gyfer yr archwiliad safle ar fyr rhybudd, os 
oes angen, neu os byddant yn cymryd mwy o amser a ragwelir, efallai y bydd 
rhaid ohirio rai materion tan ddyddiad diweddarach. Bydd y lleoliadau ar gyfer y 
gwrandawiadau ar agor i’r cyhoedd hanner awr cyn iddynt gychwyn. Bydd y 
gwrandawiadau yn cau pan nad yw’r bartїon sydd yn bresennol yn dymuno i 
siarad yn bellach. 
 
Dyddiadau Cau  
 
Nodwch os gwelwch yn dda fod pob Dyddiad Cau am hanner dydd ar y 
dyddiad â nodir yn yr Amserlen Archwilio a ddarperir yn Atodiad B o’r llythyr 
Rheol 8 dyddiedig 13 Hydref 2015. Nodwyd hyn yn anghywir fel “Mae pob 
dyddiad yn cau am 11.59yp ar y dyddiad a ddatgenir” yn y llythyr ei hun.   
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. 
 
Yr eiddoch yn gywir   

Martin Broderick 

Martin Broderick 
Awdurdod Archwilio 
 
 
 
 
 

Mae yna hawl i roi cyngor am ymgeisio ar gyfer cais am ganiatâd datblygu gorchymyn neu wneud sylwadau ar gais (neu gais 
arfaethedig). Fodd bynnag, dydy’r cyfathrebu hyn yn cyngor cyfreithol gallwch ddibynnu ar, a dylech gael cyngor cyfreithiol eich 
hun a chyngor proffesiynol yn ôl angen. 
 
Bydd cofnod o'r cyngor a ddarperir yn cael ei gofnodi ar wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol ynghyd ag enw'r person neu'r 
sefydliad a ofynnodd am y cyngor. Bydd y preifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol arall gael eu diogelu yn unol â'n Siarter 
Gwybodaeth y dylech edrych cyn anfon gwybodaeth i'r Arolygiaeth Gynllunio. 
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