
 

 
 

  

 
 
  

 
  

 
 
 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 
2il Gorffennaf 2018  

Cynlluniau mawr ar gyfer Wylfa Newydd  
yn cael eu derbyn yn ffurfiol 

 
~Gorchymyn Cydsyniad Datblygu a phedair trwydded arall  

yn symud ymlaen i’r cam nesaf~ 
 

 

Mae cynlluniau Pŵer Niwclear Horizon i adeiladu ei brosiect cyntaf, Wylfa 
Newydd, wedi cael eu derbyn yn ffurfiol i’w hystyried gan yr Arolygiaeth 
Gynllunio. Ar ben hynny, mae pedair trwydded amgylcheddol allweddol arall wedi 
cael eu clirio i ddechrau cael eu hasesu gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Cafodd cyflwyniad Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) Horizon, sy’n cynnwys tua 
41,000 o dudalennau, ei gyflwyno ddechrau mis Mehefin, ac mae nawr wedi cwblhau ei 
gyfnod adolygu 28-diwrnod statudol gan yr Arolygiaeth Gynllunio i sicrhau ei fod yn 
diwallu'r safonau angenrheidiol.  
 
Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Mae hon yn 
garreg filltir bwysig i Horizon ac yn gam mawr ar y llwybr at gael pob caniatâd sydd ei 
angen arnom i adeiladu Wylfa Newydd.” 
 
“Nid yn unig bydd yr orsaf bŵer yn dod â manteision enfawr i Ynys Môn, lle bydd yn 
darparu cyflogaeth o ansawdd uchel i bobl leol a chyfleoedd sylweddol i fusnesau lleol, 
ond bydd hefyd yn chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni’r DU, gan ddarparu pŵer 
carbon isel, diogel a sicr mawr ei angen am ddegawdau i ddod.” 
 
“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r Arolygiaeth Gynllunio wrth iddyn 
nhw archwilio ein cais.” 
 
Mae’r broses DCO nawr yn dechrau’n ffurfiol gyda’r cam Rhag-archwilio. Dyma pan 
fydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i ddod yn Barti sydd â 
Diddordeb drwy gyflwyno hysbysiad ffurfiol. 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.  
 
Roedd ceisadau 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 Horizon wedi cael “eu gwneud yn briodol” gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac 
maen nhw rŵan wedi symud ymlaen i’r cam nesaf o’u proses archwilio, gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru wedi lansio proses ymgynghori cyhoeddus. 



 
Daw'r gymeradwyaeth ar ôl y Datganiad Gweinidogol a wnaed gerbron Tŷ’r Cyffredin 
gan y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol, a wnaeth gadarnhau mai Wylfa Newydd fydd y prosiect 
adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd nesaf yn rhaglen y DU. Cyhoeddwyd hefyd y 
byddai’r trafodaethau ffurfiol yn dechrau nawr rhwng Horizon a Llywodraeth y DU am y 
cymorth ariannol i’r prosiect. 
Mae hefyd yn dilyn y 'Farn' gadarnhaol gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer prosiect 
Wylfa Newydd o dan Erthygl 37 o Gytuniad Euratom a oedd yn datgan na fydd gan yr 
orsaf effeithiau sylweddol ar iechyd nac ar amgylchedd mewn Aelod-wladwriaethau 
eraill. 
 
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
           
Ben Russell 
07580 948 106 
ben.russell@horizonnuclearpower.com 
  
Nodiadau i Olygyddion: 
  
Gwybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd 
yn y Deyrnas Unedig. 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 DCO 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. 
 
Ar ôl tair rownd o Ymgynghori Cyn Ymgeisio Horizon ac ar ôl i’r Arolygiaeth Gynllunio 
dderbyn y cyflwyniad DCO, y pedwar cam sydd ar ôl yn y broses ydy: 
 
 
Rhag-archwilio 
Ar y cam hwn bydd y cyhoedd yn gallu cofrestru â’r Arolygiaeth Gynllunio i fod yn Barti 
sydd 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. 

https://www.gov.uk/government/speeches/statement-to-parliament-on-horizon-project-at-wylfa-newydd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_193_R_0001&from=EN
file://///10.0.0.10/Gwaith/INBOX/ben.russell@horizonnuclearpower.com
https://www.youtube.com/watch?v=Z0FnbBretb0


 
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 perthnasol 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 am y broses yma: 
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/application-process/the-process/  
 
Mae modd gweld cyflwyniad DCO Horizon yma: 
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/gorsaf-bwer-niwclear-
wylfa-newydd/  
 
 
 
Gwybodaeth am y Drwydded Forol a’r trwyddedau amgylcheddol 
 
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 
 Trwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Gweithredu 
 Trwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu  

 
 
Bydd y ceisiadau hyn am drwyddedau yn mynd drwy broses archwilio sy’n cynnwys 
ymgynghori â’r cyhoedd. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y broses yma: 
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/marine-licensing/marine-
licences/?lang=cy 
 

https://youtu.be/nplL8icVrGI
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/application-process/the-process/
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/gorsaf-bwer-niwclear-wylfa-newydd/
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/gorsaf-bwer-niwclear-wylfa-newydd/
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/marine-licensing/marine-licences/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/marine-licensing/marine-licences/?lang=cy


https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/environmental-
permits/?lang=cy  
 
Mae tudalen ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael yma: 
 
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-
consultations-and-decisions/current-consultations-environmental-permit-applications-
1/?lang=cy  
 
 
 
 
 

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/environmental-permits/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/environmental-permits/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/current-consultations-environmental-permit-applications-1/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/current-consultations-environmental-permit-applications-1/?lang=cy
https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/current-consultations-environmental-permit-applications-1/?lang=cy

