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Hoffem ddechrau drwy ddiolch i bawb sydd wedi ymateb i’n hymgynghoriad ar 
Gynllun Cefnogi Cymdogaethau (NSS) Prosiect Wylfa Newydd, cynllun gwirfoddol  
a ddatblygwyd gan Horizon ar gyfer pobl sy’n byw’n agos at Safle’r Orsaf Bŵer.

Mewn ymateb i adborth yr 
ymgynghoriad rydym wedi 
datblygu ac wedi cwblhau’r 
cynllun Cefnogi Pris Eiddo 
(y cynllun PPS) sy’n un 
rhan o’r NSS. Agorwyd 
y PPS i ymgeiswyr 
yn gynharach nag a 
fwriadwyd yn wreiddiol 
a hynny mewn ymateb 
uniongyrchol i’r adborth..

Rydym wrthi o hyd 
yn datblygu ail ran yr 
NSS – y cynllun Lliniaru 
Aflonyddwch. Caiff hwn 
ei gwblhau cyn gynted 
ag y byddwn wedi cynnal 
yr asesiad amgylcheddol 
cyffredinol ar gyfer safle’r 
orsaf bŵer.

Rydym yn sylweddoli y 
bydd datblygiad prosiect 
adeiladu mawr yn effeithio 

ar gymunedau lleol ac 
rydym wedi ymrwymo i 
gyflwyno mesurau cefnogi 
gwirfoddol ychwanegol 
drwy’r NSS i breswylwyr 
sy’n byw’n agos at y safle, 
sy’n ychwanegol at unrhyw 
fesurau statudol a fydd yn 
cael eu rhoi ar waith drwy’r 
prosesau cynllunio. Byddwn 
yn adolygu’r NSS yn ôl yr 
angen er mwyn sicrhau ei 
fod yn gweithio’n effeithiol.

Rhagair gan Alan Raymant

Alan Raymant

Prif Swyddog Gweithredol 
Pŵer Niwclear Horizon

RHAGAIR
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Cefnogi Pris Eiddo Cyflwyniad 

Yn achos prosiectau adeiladu mawr mae’r prosesau cynllunio,  
yn ogystal â’r gofyniad i gynnal asesiad o’r effaith amgylcheddol, 
yn drylwyr iawn. Bydd yn rhaid i ni ddangos sut yr ydym yn credu 
y gellir cadw’r effeithiau yr ydym yn rhagweld a fydd yn cael eu 
hachosi i’r amgylchedd a chymunedau gan y prosiect o fewn 
lefelau derbyniol, a hynny drwy gydol cyfnod y gwaith adeiladu  
a thu hwnt.

Cyfeirir yn aml at gynigion i roi sylw neu i reoli’r effeithiau a 
ragwelir fel mesurau lliniaru. Mae’r rhain yn cael eu cymeradwyo 
drwy’r system gynllunio ac maent yn cael eu gorfodi gan y 
gyfraith. Mae enghreifftiau o fesurau lliniaru’n cynnwys camau 
fel rheoli lefel ac amseriad traffig adeiladu a rheoli lefelau’r 
goleuadau, y sŵn neu’r llwch sy’n deillio o waith adeiladu.

Bydd adeiladu’r Orsaf Bŵer yn brosiect mawr a fydd yn cael 
ei gwblhau dros gyfnod cymharol hir. Gwyddom fod effeithiau 
posibl y gwaith adeiladu’n achos pryder i’r bobl sy’n byw agosaf 
at Safle’r Orsaf Bŵer. Dyna pam yr ydym wedi cyflwyno cynllun 
Cefnogi Pris Eiddo (cynllun PPS) a chynllun Lliniaru Aflonyddwch 
(sydd heb ei gwblhau eto). Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn ffurfio 
ein Cynllun Cefnogi Cymunedau (NSS):

• Cefnogi Pris Eiddo – cymorth i breswylwyr sy’n byw agosaf 
at Safle’r Orsaf Bŵer sy’n dymuno gwerthu eu heiddo ond 
bod pris yr eiddo wedi ei effeithio gan y datblygiad. Mae prif 
bwyslais y llyfryn hwn ar y PPS. 

• Lliniaru Aflonyddwch – mesurau ychwanegol i leihau 
effeithiau sŵn adeiladu ar eiddo preswyl sy’n agos at y safle. 
Bydd y cynllun hwn yn cael ei gyflwyno cyn y bydd unrhyw 
waith adeiladu mawr yn dechrau, a chyn gynted ag y byddwn 
wedi cwblhau astudiaethau i asesu effeithiau tebygol sŵn y 
gwaith adeiladu.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn paratoi ei gynigion ar gyfer gorsaf bŵer niwclear 
newydd (yr Orsaf Bŵer) yn Ynys Môn (Prosiect Wylfa Newydd). Bydd Prosiect 
Wylfa Newydd yn creu cyfleoedd a buddiannau pwysig i gymunedau lleol yn ogystal 
ag economi Ynys Môn gyfan a thu hwnt am ddegawdau i ddod. Ond rydym yn 
sylweddoli y bydd pryderon hefyd am ei effeithiau ar gymunedau.  

EIN HYMGYNGHORIAD 
Cynhaliodd Horizon ymgynghoriad1 ar yr NSS arfaethedig 
ochr yn ochr â’r ymgynghoriad cyn ymgeisio Cam Un ar gyfer 
Prosiect Wylfa Newydd ddiwedd 2014. Un thema bwysig a 
ddaeth i’r amlwg yn yr ymatebion oedd awydd pobl leol i weld  
y cynllun PPS yn dod i rym yn gynharach. 

Mewn ymateb i’r adborth hwn, penderfynwyd y byddai’r  
PPS yn dod i rym ym mis Ebrill 2015. Roedd hyn yn golygu y 
gellid croesawu ceisiadau ar unwaith heb orfod dangos angen 
eithriadol i symud fel a gynigiwyd yn flaenorol.

BETH YW CEFNOGI PRIS EIDDO?
Mae Cefnogi Pris Eiddo yn gynllun cefnogi gwirfoddol ar gyfer 
preswylwyr sy’n byw’n agos at Safle’r Orsaf Bŵer a hoffai 
symud oddi yno ond sy’n profi anawsterau am na allant gael pris 
rhesymol ar y farchnad dai am eu heiddo o ganlyniad i Brosiect 
Wylfa Newydd.

Mae ein cynllun PPS yn manteisio ar gynsail perthnasol sy’n 
seiliedig ar brosiectau tebyg ac mae’n cynnig y gwahaniaeth 
rhwng gwerth eu heiddo gyda a heb y cynigion am yr Orsaf 
Bŵer (h.y. y gwerth a gollir) i breswylwyr cymwys, ynghyd â 
swm o £5,000 tuag at y costau symud a ffioedd proffesiynol 
(gan gynnwys prisiadau) y mae’r ymgeisydd wedi’u hwynebu. 

1 Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar y Cynllun Cymorth Cymdogaethau rhwng  
29 Medi ac 8 Rhagfyr 2014. Cafodd gwybodaeth ei harddangos ym mhob un  
o ddigwyddiadau’r ymgynghoriad cyn ymgeisio Cam Un. Bydd gwybodaeth fwy 
manwl am yr ymgynghoriad cyn ymgeisio Cam Un, gan gynnwys yr ymatebion  
a gafwyd, yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori interim.

RHAGOR O WYBODAETH 
Mae’r llyfryn hwn yn egluro’r cynllun PPS. 
Mae’n cynnwys enghraifft o’r broses, nifer o 
gwestiynau ac atebion, a ffurflen gais ar gyfer 
preswylwyr cymwys a hoffai wneud cais. 
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PWY SY’N GYMWYS I GAEL CYMORTH?
Mae’r Map Terfynau sydd wedi’i gynnwys fel Ffigur 1, yn dangos 
yr ardal lle mae’r cynllun PPS yn weithredol. Rhaid i geisiadau 
am PPS gydymffurfio â nifer o feini prawf:

• Roedd yr ymgeisydd wedi caffael yr eiddo cyn 28 Rhagfyr 
2008 pan gyhoeddwyd y posibilrwydd o orsaf bŵer niwclear 
newydd yn Wylfa am y tro cyntaf;  

• Mae’r eiddo’n eiddo preswyl ac o fewn yr ardal sydd wedi’i 
lliwio’n borffor ar y Map Terfyn (Ffigur 1); 

• Yr ymgeisydd yw perchennog yr eiddo neu ddeiliad prydles hir 
(gydag o leiaf dair blynedd yn weddill);  

• Mae’r ymgeisydd yn gallu dangos colled mewn gwerth yn 
dilyn ymdrech wirioneddol i werthu am o leiaf chwe mis 
a / neu brisiad yn unol â Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr 
Siartredig: Prisio – Safonau Proffesiynol (Prisiad RICS) sy’n 
dod i’r casgliad bod y gostyngiad mewn gwerth wedi’i achosi 
gan y cynigion ar gyfer Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd. 

AM BA HYD FYDD Y CYNLLUN CEFNOGI PRIS 
EIDDO AR GAEL?
Daeth y cynllun PPS i rym ym mis Ebrill 2015 ac rydym yn 
disgwyl y bydd yn parhau’n weithredol tan fydd y gwaith o 
adeiladu’r Orsaf Bŵer wedi’i gwblhau, ond bydd yr union 
amseriad yn destun adolygiad. 

Ffigur 1: Yr ardal sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cefnogi Pris Eiddo

ALLWEDD

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2014 Arolwg Ordnans 100051118
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Ffigur 2: Y Cynllun Cefnogi Pris Eiddo – y broses

Cefnogi Pris Eiddo 

Ffurflen Gais

Meini Prawf Cymhwysedd

•  Wedi caffael yr eiddo 
 cyn 28 Rhagfyr 2008
• Eiddo preswyl 
• O fewn parth y terfynau
• Perchennog neu ddeiliad 
 prydles tymor hir
• Yr eiddo wedi cael ei 
 farchnata am oddeutu 
 chwe mis a / neu Brisiad 
 RICS yn dangos 
 tystiolaeth o ostyngiad 
 mewn gwerth. 

Horizon yn
asesu’r cais

Ddim yn
gymwys

Yn gymwys
Prisiad RICS gan

Horizon (rhennir â’r
ymgeisydd)

Prisiad
‘Gyda
Gorsaf
Bŵer’

 

Prisiad
‘Heb
Orsaf
Bŵer’

Prisiad RICS gan
yr ymgeisydd

 (os yw’n dymuno) *1

Prisiad
‘Gyda
Gorsaf
Bŵer’

Prisiad
‘Heb
Orsaf
Bŵer’

Asesu newid yng ngwerth 
yr eiddo

Cynnig Cefnogi Pris
Eiddo Horizon wedi’i wneud

(pan yn berthnasol)

Cynnig Cefnogi Pris Eiddo
Horizon wedi’i wneud
(pan yn berthnasol) *3

Y tŷ wedi’i farchnata

Ar ôl cwblhau’r gwerthiant bydd yr ymgeisydd yn cael
y Cynnig Cefnogi Pris Eiddo ynghyd â

£5,000 gan Horizon

Yr ymgeisydd yn
gwrthod y Cynnig

Cefnogi Pris Eiddo *4

Cyfartaledd
prisiadau *2

*1  Os yw’r ymgeisydd yn cynnal ei Brisiad RICS ei hun fel 
rhan o’r meini prawf cymhwysedd gellir cyflwyno hwn 
i gael gwerth cyfartalog os gwneir cais am hynny.

*2  Os bydd Prisiad RICS yr ymgeisydd a Horizon o fewn 
10% i’w gilydd, cymerir gwerth cyfartalog. Os na fyddant 
o fewn 10%, bydd trydydd Prisiad RICS yn cael ei gynnal 
a’r prisiad wedyn fydd cyfartaledd y ddau agosaf.    

*3 Rhaid derbyn cynigion o fewn chwe mis ar ôl iddynt gael  
 eu gwneud a byddant wedyn yn ddilys am 12 mis arall.
*4  Os nad yw ymgeisydd wedi comisiynu ei Brisiad RICS 

ei hun, gall ddewis gwneud hynny ar yr adeg hon a’i 
gyflwyno at y broses i ganfod cyfartaledd.

SUT MAE CEFNOGI PRIS EIDDO’N GWEITHIO?
Rhaid i’r sawl a hoffai elwa ar PPS gyflwyno ffurflen gais wedi’i 
chwblhau, gan gynnwys tystiolaeth i ddangos bod yr eiddo’n 
cydymffurfio â’r meini prawf cymhwysedd.

Ein nod yw prosesu ceisiadau sy’n cadarnhau cymhwysedd neu 
ofyn am ragor o wybodaeth os bydd angen o fewn mis.

Os bydd cais yn cael ei dderbyn, bydd Horizon yn defnyddio 
arferion cydnabyddedig y diwylliant i bennu ‘Prisiad RICS gyda 
Gorsaf Bŵer’ (gwerth yr eiddo gyda chynigion yr Orsaf Bŵer 
newydd) a ‘Phrisiad RICS heb Orsaf Bŵer’ (gwerth yr eiddo 
gan dybio na chafodd yr Orsaf Bŵer ei chynnig o gwbl). Bydd y 
gostyngiad yn y gwerth yn cael ei gyfrifo fel y gwahaniaeth  
rhwng y ddau brisiad. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu 
â’r ymgeisydd. 

Mae’n bosibl y bydd rhai ymgeiswyr wedi comisiynu eu Prisiadau 
RICS eu hunain fel rhan o’r broses o wneud cais. Efallai y bydd 
ymgeiswyr eraill yn penderfynu comisiynu Prisiad RICS a gofyn  
i Horizon ei gadw mewn cof yn ystod y broses PPS.

Pan fydd y ddau brisiad ‘gostyngiad mewn gwerth’ o fewn 
deg y cant i’w gilydd, bydd cyfartaledd y ddau ffigur yn cael ei 
ddefnyddio fel sail i wneud cynnig. Os bydd y gwahaniaeth rhwng 
y ddau brisiad ‘gostyngiad mewn gwerth’ yn fwy na deg y cant, 
bydd trydydd Prisiad RICS yn cael ei gomisiynu gyda chyfartaledd 
y ddau ffigur ‘gostyngiad mewn gwerth’ agosaf yn cael eu 
defnyddio fel sail i wneud cynnig. Bydd Horizon yn talu’r gost o 
gynnal y prisiad hwn. 

Byddwn yn talu swm y cynnig hyd yn oed os bydd yr eiddo’n cael 
ei werthu am fwy neu lai na’r prisiad gyda’r Orsaf Bŵer. Byddwn 
hefyd yn talu £5,000 ychwanegol tuag at y costau symud a ffioedd 
proffesiynol (gan gynnwys prisiadau) a dalwyd gan yr ymgeisydd. 

Pan fydd cynnig yn cael ei wneud, bydd yn ddilys am chwe mis. 
Ar ôl iddo gael ei dderbyn, bydd y cynnig yn ddilys am 12 mis oni 
bai bod cytundeb i’r gwrthwyneb â Horizon. Bydd taliad yn cael 
ei wneud ar ôl cwblhau gwerthiant yr eiddo. 

Os bydd cynnig Horizon wedi’i dderbyn ond nad yw’r eiddo’n  
cael ei werthu er ei fod wedi bod ar y farchnad am tua chwe  
mis, gellir cynnal Prisiad RICS arall a bydd cynnig newydd yn 
cael ei wneud.

Mae proses y cynllun Cefnogi Pris Eiddo wedi’i chynnwys 
fel Ffigur 2, ac mae’n dangos sut, mewn egwyddor, y mae’r 
cynllun yn gweithio. 
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RHAGOR O GWESTIYNAU?
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa 
Newydd neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am 
y Cynllun Cefnogi Cymunedau – mae croeso i chi gysylltu â ni.

• Gallwch ein ffonio, yn Gymraeg neu Saesneg, ar ein rhif 
Rhadffôn, 0800 954 9516.

• Drwy e-bost yn ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

• Ewch i’n gwefan yn www.horizonnuclearpower.com/wylfa

ENGHREIFFTIAU O’R BROSES

ENGHRAIFFT 1 – CAIS GYDA PHRISIAD RICS SY’N DANGOS 
GOSTYNGIAD YNG NGWERTH YR EIDDO

1)  Mae’r ymgeisydd yn comisiynu Prisiad RICS. Gan dybio ei 
fod yn dangos bod y gwahaniaeth rhwng y ‘prisiad heb Orsaf 
Bŵer’ a’r ‘prisiad gyda Gorsaf Bŵer’ ar gyfer yr eiddo yn 
ostyngiad o £35,000 yn ei werth o ganlyniad i’r cynigion  
ar gyfer Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd. 

2)  Mae’r ymgeisydd yn gwneud cais i Horizon o dan y cynllun 
PPS, ac mae’n cynnwys y Prisiad RICS fel rhan o’r cais.

3)  Mae Horizon yn asesu’r cais i gadarnhau ei fod yn 
cydymffurfio â meini prawf y PPS.

4)  Mae Horizon wedyn yn cynnal ei Brisiad RICS ei hun. Gan 
dybio ei fod yn dangos gostyngiad o £38,500 yng ngwerth 
yr eiddo o ganlyniad i’r cynigion ar gyfer Gorsaf Bŵer Wylfa 
Newydd. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu  
â’r ymgeisydd.

5)  Mae’r gostyngiad yng ngwerth eiddo’r ymgeisydd o fewn 10% 
i brisiad Horizon (yn yr achos hwn mae 9.1% yn is). Felly, mae 
cyfartaledd y gostyngiad mewn gwerth yn £36,750.

6) Mae Horizon yn cynnig £36,750 i’r ymgeisydd.

7)  Mae’r ymgeisydd yn derbyn y cynnig. Byddai’r £36,750 hwn 
yn cael ei dalu i’r ymgeisydd ar ôl cwblhau gwerthiant yr 
eiddo, ynghyd â £5,000 ychwanegol tuag at y costau symud  
a ffioedd proffesiynol (gan gynnwys prisiadau) a dalwyd gan 
yr ymgeisydd.

ENGHRAIFFT 2 – CAIS LLE BU YMDRECH WIRIONEDDOL  
I WERTHU GYDA MARCHNATA PRIODOL 

1)  Mae’r ymgeisydd yn gwneud cais i Horizon o dan y cynllun PPS, 
ac mae’n cynnwys tystiolaeth o ymdrech wirioneddol i werthu 
gyda marchnata priodol am chwe mis ond heb lwyddiant.

2)  Mae Horizon yn asesu’r cais i gadarnhau ei fod yn 
cydymffurfio â meini prawf y PPS.

3)  Mae Horizon yn comisiynu Prisiad RICS. Gan dybio ei fod yn 
dod i’r casgliad bod y gwahaniaeth rhwng y ‘prisiad heb Orsaf 
Bŵer’ a’r ‘prisiad gyda Gorsaf Bŵer’ ar gyfer yr eiddo yn 
ostyngiad o £40,000 yn ei werth o ganlyniad i’r cynigion ar 
gyfer Gorsaf Pŵer Wylfa Newydd. Mae’r wybodaeth hon yn 
cael ei rhannu â’r ymgeisydd.

4) Mae Horizon yn cynnig £40,000 i’r ymgeisydd.

5)  Gall yr ymgeisydd dderbyn y cynnig o £40,000 neu gall ddewis 
comisiynu ei Brisiad RICS ei hun. Gan dybio bod yr ymgeisydd yn 
gwrthod y cynnig yn yr achos hwn, gan benderfynu’n hytrach ei 
fod am gomisiynu ei Brisiad RICS ei hun a bod hwnnw’n dod i’r 
casgliad bod y gostyngiad mewn gwerth yn £42,000.

6)  Mae’r gostyngiad mewn gwerth i’r ymgeisydd o fewn 10% i 
brisiad Horizon (yn yr achos hwn mae 5% yn fwy). Felly, mae’r 
cyfartaledd ar gyfer y gostyngiad mewn gwerth yn £41,000.  

7) Gwneir cynnig newydd o £41,000 i’r ymgeisydd.  

8)  Mae’r ymgeisydd yn derbyn y cynnig. Byddai’r £41,000 hwn 
yn cael ei dalu i’r ymgeisydd ar ôl cwblhau gwerthiant yr eiddo, 
ynghyd â £5,000 ychwanegol tuag at y costau symud a ffioedd 
proffesiynol (gan gynnwys prisiadau) a dalwyd gan yr ymgeisydd.

Noder: defnyddir y ffigurau uchod i ddibenion dangosol yn unig ac nid ydynt yn awgrymu unrhyw gytundeb na pholisi  
ar gyfer colled ganrannol safonol mewn gwerth eiddo yn yr ardal. Bydd pob eiddo yn cael ei ystyried yn unigol.
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Cwestiynau ac atebion 

C 
PAM FOD TERFYNAU’R CYNLLUN CEFNOGI PRIS  
EIDDO WEDI’U LLUNIO FEL HYN?

A
Mae hwn yn gynllun gwirfoddol sydd â’r nod o helpu’r rhai sy’n byw agosaf at brif Safle’r Orsaf Bŵer. Mae’r terfynau 
wedi’u llunio i gynnwys eiddo preswyl o fewn tua 1km i derfyn terfynol safle Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd a lle byddai’r 
rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu mwyaf yn digwydd. Byddwn yn adolygu’r Cynllun a’r terfynau o bryd i’w gilydd i sicrhau 
ei fod yn parhau’n effeithiol.

C RWYF YN BYW YN YR ARDAL GYMWYS OND NID WYF 
YN BWRIADU SYMUD – A ALLAF FI GAEL IAWNDAL?

A Na allwch. Mae’r cynllun Cefnogi Pris Eiddo wedi’i gynllunio’n benodol i helpu ymgeiswyr cymwys sy’n awyddus i 
symud, gan sicrhau na fyddant ar eu colled o ganlyniad i’r cynnig ar gyfer prosiect Wylfa Newydd. Nid yw’n gynllun i 
dalu iawndal i bobl nad ydynt yn bwriadu symud. 

C A FYDD HORIZON YN PRYNU FY EIDDO OS NA ALLAF  
EI WERTHU?

Na fydd. Bydd yn rhaid i eiddo gael ei werthu ar y farchnad agored. Os na fydd eiddo wedi’i werthu ar ôl chwe mis a’i 
bod yn amlwg bod ei werth wedi gostwng yn ystod y cyfnod marchnata, gellir ailasesu’r prisiad ac, os yn briodol, gellir 
gwneud cynnig newydd. 

C PAM NAD YW’R CYNLLUN CEFNOGI PRIS EIDDO’N 
HELPU BUSNESAU?

A Rydym yn cysylltu â fforymau a busnesau lleol sy’n agos at ein safle i’w helpu i baratoi i fanteisio ar ein cynigion. Rydym 
yn rhagweld y bydd cyfleoedd pwysig i fusnesau yn yr ardal leol yn ystod ac ar ôl y gwaith adeiladu. Byddwn yn parhau i 
weithio ag asiantaethau datblygu busnes cymunedol i gefnogi mentrau lleol.

C A ALL CYNRYCHIOLWYR PERSONOL POBL SYDD WEDI 
MARW A / NEU FUDDIOLWYR EWYLLYSIAU ELWA AR  
Y CYNLLUN PPS?

A Gallant, ar yr amod bod eu cais yn cydymffurfio â’r meini prawf cymhwysedd.

C A FYDD YN RHAID I MI LOFNODI CONTRACT SY’N FY 
YMRWYMO I DDERBYN Y CYNNIG?

A Chi fydd yn dewis a ydych chi am dderbyn y cynnig ai peidio; fodd bynnag, os byddwch yn ei dderbyn bydd yn rhaid i 
chi lofnodi contract i warantu taliad. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i orfod gwerthu’r eiddo.

C PA BRYD A GAF FI FY ARIAN? A Os hoffech chi brynu tŷ newydd ar yr un pryd, bydd swm y cynnig a dderbynnir yn cael ei drosglwyddo i’ch 
cyfreithwyr pan fydd Horizon yn cael y dogfennau cyfreithiol priodol. Ym mhob achos arall bydd swm y cynnig a 
dderbynnir yn cael ei dalu o fewn pum niwrnod gwaith ar ôl i Horizon gael tystiolaeth bod y broses o werthu eich 
eiddo wedi’i chwblhau.

C PAM FOD YN RHAID I FY NHŶ FOD AR Y FARCHNAD AM 
CHWE MIS I DDANGOS GOSTYNGIAD MEWN GWERTH?

A Rhaid i Horizon weld bod yr ymgeisydd wedi gwneud popeth o fewn ei allu i ddangos bod gostyngiad mewn gwerth 
o ganlyniad i gyhoeddi’r cynigion ar gyfer Gorsaf Bŵer cyn y gall gytuno i dalu am ostyngiad mewn gwerth i’r 
ymgeisydd. Os nad yw ymgeisydd yn fodlon aros am chwe mis yna mae croeso iddynt gael Prisiad RICS a gwneud 
cais drwy’r broses honno os yw’n cydymffurfio â meini prawf cymhwysedd eraill.



CYNLLUN CEFNOGI CYMDOGAETHAU – CEFNOGI PRIS EIDDO  |  PŴER NIWCLEAR HORIZON | 8

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited

C SUT FYDD FY EIDDO’N CAEL EI BRISIO? A Bydd eich eiddo’n cael ei brisio gan Brisiwr Cofrestredig Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Gweler 
tudalen 5 am fanylion am Broses y Cynllun Cefnogi Pris Eiddo.

RICS yw’r corff proffesiynol sy’n goruchwylio holl brisiadau ffurfiol ar gyfer eiddo yn y DU ac, oherwydd hynny, bydd 
yr adroddiadau sy’n ategu’r cynllun yn cyrraedd safonau’r diwydiant.

C SUT ALLWCH CHI WYBOD BETH FYDDAI GWERTH FY 
EIDDO HEB Y CYNIGION AR GYFER PROSIECT WYLFA 
NEWYDD?

A Bydd y prisiwr / priswyr yn defnyddio’u gwybodaeth am y farchnad dai leol, ynghyd â’r farchnad dai ehangach sy’n 
bell oddi wrth unrhyw effeithiau cynigion Wylfa Newydd i asesu gwerth eiddo lleol, gan dybio na chafodd y cynigion ar 
gyfer prosiect Wylfa Newydd eu cyhoeddi o gwbl.

C PAM NA ALLAF FI DDEFNYDDIO PRISIAD GWERTHWYR 
TAI I ATEGU FY NGHAIS?

A Mae angen Prisiad ffurfiol RICS gan mai dyma yw safon y diwydiant ar gyfer prisio eiddo, sy’n sicrhau cysondeb a 
thegwch wrth ddelio â phob ymgeisydd. Bydd y prisiad/au yn ystyried y cynigion ar gyfer Wylfa Newydd ar sail y 
ffeithiau sydd ar gael.

C SUT WYF YN GWYBOD Y GELLIR YMDDIRIED YM 
MHRISWYR HORIZON I ROI PRISIAD CYWIR O WERTH 
YR EIDDO AR Y FARCHNAD?

A Mae priswyr Horizon yn Briswyr Cofrestredig RICS ac maent yn annibynnol sy’n golygu eu bod yn gorfod 
cydymffurfio â rheolau a rheoliadau caeth iawn Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

C A YW’R CYNLLUN CEFNOGI PRIS EIDDO AR GAEL I 
FFERMYDD A THIR AMAETHYDDOL?

A Bydd y cynllun PPS ar gael i dai fferm ond nid i dir amaethyddol. Gall ymgeiswyr llwyddiannus werthu eu tŷ fferm ar 
wahân neu fel rhan o werthiant fferm mwy a chael taliad am y gostyngiad yng ngwerth y tŷ fferm yn unig.
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Nodiadau



Horizon Nuclear Power
5210 Valiant Court
Gloucester Business Park
Delta Way, Gloucester, GL3 4FE

T +44 (0) 845 300 6816

www.horizonnuclearpower.com

CYSYLLTU Â NI:   
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu adborth yn 
gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd gallwch gysylltu 
â ni ar linell ffôn ddi-dâl a chyfeiriad e-bost pwrpasol 
Wylfa Newydd, drwy ffonio 0800 954 9516 neu anfon 
e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Mae hawlfraint yr holl ddeunydd yn y ddogfen hon, oni bai y nodir yn 
wahanol, yn eiddo i Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd ac ni cheir ei 
atgynhyrchu heb ganiatâd ymlaen llaw. Gall gwneud unrhyw ddefnydd neu 
gopïo’r deunydd heb awdurdod dorri amodau nod masnach, hawlfraint a 
hawliau perchnogol eraill a statudau sifil a throseddol. Ni cheir defnyddio’r 
deunydd mewn unrhyw ffordd sy’n torri amodau unrhyw nod masnach, 
hawlfraint neu hawliau perchnogol eraill ac mae Horizon Nuclear Power 
Wylfa Ltd yn cadw pob hawl o ran unrhyw ddefnydd heb awdurdod o’r fath.


