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Asesiad Amgylcheddol
Mae’n ofynnol i’r datblygiad arfaethedig, oherwydd ei natur, fod yn destun proses o’r enw Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA). 
Fel rhan o’r broses hon, cynhaliwyd ymarfer ymgynghori helaeth cyn ymgeisio gyda Chyngor Sir Ynys Môn a’i gynghorwyr 
arbenigol i gytuno ar gwmpas a dull y gwaith EIA i’w wneud a’i gyflwyno i gefnogi’r cais cynllunio.

Mae cryn dipyn o wybodaeth amgylcheddol eisoes ar gael o geisiadau cynllunio diweddar ac mae gan dîm y prosiect 
ddealltwriaeth ragorol o sensitifrwydd y safle, a’r amgylchedd ehangach. Bydd canlyniadau’r holl waith ategol pwysig hwn 
ar gael i’w harchwilio ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno i’r Cyngor. Mae’r pynciau i’w hystyried fel rhan o’r EIA fel sy’n dilyn:

• Hydrodynameg, Gwaddodiad a Hinsawdd Ton - ymchwilio i weld a fydd elfennau morol newydd y datblygiad arfaethedig 
yn dylanwadu ar symudiadau dŵr a dyddodio gwaddod;

• Traffig a Thrafnidiaeth - asesu a all y rhwydwaith priffyrdd presennol ac arfaethedig ddarparu ar gyfer y cynnydd 
arfaethedig yn nifer y cerbydau

• Ansawdd Aer - asesu a fyddai’r cynnydd yn nifer y cerbydau yn cael unrhyw effaith ar ansawdd aer lleol;

• Effeithiau Tirwedd, Morlun a Gweledol - gwerthuso i ba raddau y byddai’r datblygiad arfaethedig yn effeithio ar 
gymeriad y dirwedd bresennol o’r tir ac o’r môr;

• Ecoleg a Chadwraeth Natur - arolygu’r safle a dogfennu fflora a ffawna sydd o ddiddordeb a hyrwyddo gwella 
bioamrywiaeth leol;

• Amodau Tir a Geo-amgylcheddol - ymchwilio i weld a yw cyflwr y ddaear yn addas ar gyfer y datblygiad;

• Ansawdd Dŵr, Dyfroedd Arwyneb a Risg Llifogydd - asesu a fyddai’r datblygiad yn achosi peryglon llifogydd ar y safle 
neu oddi arno neu’n peryglu ansawdd dŵr;

• Sŵn a Dirgryniadau - asesu, yn unol â’r Safon Brydeinig briodol trwy fodelu sŵn manwl, effeithiau sŵn a dirgryniadau 
posibl y cynnig;

• Llywio Masnachol a Hamdden - nodi llwybrau presennol a ddefnyddir gan gychod dŵr a sicrhau eu bod yn gydnaws â 
llwybrau arfaethedig;

• Archeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol - penderfynu a fyddai unrhyw effeithiau ar Adeiladau Rhestredig a nodweddion 
o ddiddordeb archeolegol hysbys/anhysbys;

• Effeithiau Economaidd-gymdeithasol - gwerthuso effeithiau posibl y datblygiad arfaethedig ar fywydau ac amgylchiadau 
pobl, eu teuluoedd a’u cymunedau;

• Newid Hinsawdd - ymchwilio i weld a yw cynigion y datblygiad wedi’u cynllunio i fod yn gydnerth ac yn gallu addasu i 
effeithiau newid yn yr hinsawdd ac na fyddent yn gwaethygu achosion newid yn yr hinsawdd;

• Poblogaeth ac Iechyd Dynol - asesu a fyddai’r datblygiad arfaethedig yn effeithio’n negyddol ar iechyd a lles y boblogaeth 
leol; ac

• Effeithiau Cronnol - ystyried a allai’r datblygiad arfaethedig, ar y cyd ag unrhyw brosiectau datblygu eraill, achosi 
effeithiau annerbyniol ar un neu fwy o agweddau ar yr amgylchedd naturiol.

Byddai’r gwaith EIA yn cael ei baratoi i’r safon uchaf, yn unol â chanllawiau arfer gorau a ddarperir
gan y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol.
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