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Horizon yn cyflwyno cynlluniau mawr  
ar gyfer gorsaf bŵer niwclear 

 
~ Cyflwyno Cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Wylfa Newydd ~ 

 

 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio am 
ganiatâd i adeiladu ei brosiect cyntaf, Wylfa Newydd, ar Ynys Môn. Mae hefyd 
wedi cyflwyno ceisiadau ar gyfer pedair trwydded allweddol arall.  
 
Mae cyflwyno Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) Horizon yn golygu cyflwyno 
tua 41,000 o dudalennau, 440 o ddogfennau a dros 400 o luniadau sydd i gyd yn rhoi 
manylion yr orsaf bŵer niwclear a’r gwaith cysylltiedig mae ar y cwmni eisiau eu 
datblygu yn safle Wylfa Newydd yn ogystal â sut mae’n bwriadu mynd o’i chwmpas hi 
o safbwynt technegol, logistaidd a chymdeithasol. 
 
Yn ogystal â’r DCO, mae Horizon hefyd wedi cyflwyno ceisiadau allweddol am 
Drwydded Forol, trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu, trwydded Gollwng 
Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu 
gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif weithredwr Horizon: “Mae hwn yn ddiwrnod 
pwysig i Horizon. Mae'r ceisiadau wedi deillio o lawer iawn o waith a hoffwn ddiolch 
i’r tîm am yr holl ymdrech a roddwyd i’r cyflwyniad. Hoffwn hefyd ddiolch i’n 
rhanddeiliaid ac aelodau o’r cyhoedd am eu mewnbwn. 
 
“Wrth i ni symud ymlaen at gam nesaf ein ceisiadau am drwyddedau, bydd y gwaith 
caled yn parhau, ac rwyf yn hyderus bod gennym ni dîm gwych yn ei le i symud 
pethau ymlaen.” 
 
Er mwyn cael yr holl ganiatadau angenrheidiol i adeiladu’r prosiect, mae Horizon 
wedi ceisio dangos ei fod wedi datblygu dyluniad cadarn a'i fod wedi asesu ei 
effeithiau amgylcheddol ar draws cyfleusterau’r orsaf bŵer a’r datblygiadau 
cysylltiedig ac, pan fo’n bosibl, wedi dileu, wedi lleihau neu wedi lliniaru’r effeithiau 
hyn. 
 
Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio rŵan 28 diwrnod i benderfynu a ydy'r cais am DCO 
yn diwallu’r safonau cadarn a fydd yn golygu bod modd ei dderbyn i’w archwilio, gan 
gynnwys ystyried ymgynghoriadau cyn ymgeisio Horizon sy’n mynd yn ôl i 2014. 
 



Os caiff y DCO ei dderbyn i’w archwilio gan yr Arolygiaeth Gynllunio, bydd aelodau 
o’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill yn cael y cyfle i gyflwyno sylwadau ar gynlluniau 
Horizon fel rhan o’r broses. Mae'r broses DCO yn cymryd tua 17-18 mis o'r cyflwyno 
i’r penderfyniad. 
 
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
           
01242 507700 
mediaenquiries@horizonnuclearpower.com  
 
 
 
Nodiadau i Olygyddion: 
  
Mae modd gweld y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yma: 
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/ 
 
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon 
 
Cafodd Pŵer Niwclear Horizon ei greu yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear 
newydd yn y DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r 
cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,400MW o 
bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd 
Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un 
pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000. 
 
 
Gwybodaeth am y Broses Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 
 
Cafodd proses Deddf Cynllunio 2008 ei chyflwyno i symleiddio’r broses o benderfynu 
ar brosiectau seilwaith mawr, gan ei gwneud hi’n decach ac yn gyflymach i 
gymunedau ac i ymgeiswyr. 
 
Dyma chwe cham y broses: 
 
Cyn ymgeisio 
Cyn cyflwyno cais, mae gan ddarpar ymgeiswyr ddyletswydd statudol i gynnal 
ymgynghoriad ar eu cynigion. Bydd yr amser a gymerir i baratoi ac i ymgynghori 
ynghylch prosiect yn amrywio yn ôl ei faint a'i gymhlethdod. Ymateb i ymgynghoriad 
cyn ymgeisio ymgeisydd ydy'r amser gorau i ddylanwadu ar brosiect, p’un ai ydych 
chi’n cytuno ag ef, yn anghytuno ag ef, neu’n credu y byddai modd ei wella. 
 
Ni all yr Arolygiaeth Gynllunio ystyried sylwadau am rinweddau darpar gais yng 
ngham Cyn ymgeisio’r broses. I gael cyngor ynghylch sut mae cymryd rhan yn y 
broses ar y cam Cyn ymgeisio darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin Ymgynghori 
Cymunedol. 
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Derbyn 
Mae’r cam Derbyn yn dechrau pan fydd ymgeisydd yn cyflwyno cais am gydsyniad 
datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Bydd cyfnod o 28 diwrnod (heb gynnwys dyddiad 
cyflwyno’r cais) i’r Arolygiaeth Gynllunio, ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol, benderfynu 
a ydy'r cais yn diwallu’r safonau angenrheidiol er mwyn ei dderbyn i’w archwilio. 
 
Rhag-archwilio 
Ar y cam hwn bydd y cyhoedd yn gallu cofrestru â’r Arolygiaeth Gynllunio i fod yn 
Barti â Diddordeb drwy wneud Sylw Perthnasol. Mae Sylw Perthnasol yn grynodeb o 
safbwyntiau unigolyn ar gais, yn ysgrifenedig. Bydd Awdurdod Archwilio hefyd yn 
cael ei benodi ar y cam Rhag-archwilio, a bydd pob Parti sydd â Diddordeb yn cael 
gwahoddiad i Gyfarfod Rhagarweiniol, a fydd wedi’i redeg a’i gadeirio gan yr 
Awdurdod Archwilio. Er nad oes amserlen statudol ar gyfer y cam hwn o’r broses, fel 
rheol mae hi’n cymryd tua thri mis o hysbysiad ffurfiol yr Ymgeisydd a 
chyhoeddusrwydd am gais sydd wedi’i dderbyn. 
 
Archwilio 
Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio hyd at chwe mis i gynnal yr archwiliad. Yn ystod y 
cam hwn bydd Partïon sydd â Diddordeb sydd wedi cofrestru drwy wneud Sylw 
Perthnasol yn cael eu gwahodd i ddarparu rhagor o fanylion am eu safbwyntiau’n 
ysgrifenedig. Bydd yr Awdurdod Archwilio yn ystyried pob mater pwysig a 
pherthnasol yn ofalus, gan gynnwys sylwadau’r holl Bartïon sydd â Diddordeb, 
unrhyw dystiolaeth gefnogol a gyflwynir a’r atebion a roddir i gwestiynau’r Awdurdod 
Archwilio a fydd wedi’u nodi’n ysgrifenedig neu’n cael eu gofyn mewn 
gwrandawiadau. 
 
Argymhelliad a Phenderfyniad 
Rhaid i’r Arolygiaeth Gynllunio baratoi ac adrodd ar y cais i’r Ysgrifennydd Gwladol 
perthnasol, gan gynnwys gwneud argymhelliad, cyn pen tri mis o ddiwedd y cam 
Archwilio chwe mis o hyd. Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol wedyn dri mis arall i 
benderfynu a yw am roi neu wrthod rhoi cydsyniad datblygu. 
 
Ar ôl y penderfyniad 
Ar ôl i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wneud penderfyniad, mae cyfnod o chwe 
wythnos pan fydd modd herio’r penderfyniad yn yr Uchel Lys. Adolygiad Barnwrol 
ydy’r enw ar y broses hon o herio cyfreithiol. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: 
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/application-process/the-process/  
 
 
 
Gwybodaeth am y Drwydded Forol a’r trwyddedau amgylcheddol 
 
Yn wahanol i’r DCO, bydd y Drwydded Forol a'r trwyddedau amgylcheddol yn cael eu 
dyfarnu gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Dyma’r trwyddedau amgylcheddol sydd eu hangen ar Horizon: 
 

 Trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0FnbBretb0
https://youtu.be/nplL8icVrGI
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/application-process/the-process/


 Trwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu 

 Trwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu  
 
 
Yn debyg i’r DCO, bydd y ceisiadau hyn am drwyddedau yn mynd drwy broses 
archwilio sy’n cynnwys ymgynghori â’r cyhoedd. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://naturalresources.wales/permits-and-
permissions/marine-licensing/marine-licences/?lang=cy 
 
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/environmental-
permits/?lang=cy  
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