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DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 (FEL Y’I DIWYGIWYD) 

 

AMRYWIO AMODAU 02, 03 A 05 AR GAIS CYNLLUNIO 27C106/FR AR GYFER GWAITH ARCHWILIO 

TIR ER MWYN GWELLA’R BRIFFORDD (A5025) MEWN PEDWAR LLEOLIAD AR WAHÂN: CYFFORDD 

3 YR A55 YN Y FALI, LLANFACHRAETH, LLANFAETHLU A CHEFN COCH  

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyfyngedig (Horizon) wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn 

(y Cyngor) i amrywio Amodau 02, 03 a 05 ar Gais Cynllunio  27C106/FR ar gyfer Gwaith Archwilio Tir er 

mwyn gwneud Newidiadau i Briffordd Wylfa Newydd (Cynigion Archwilio Tir er mwyn gwneud 

Newidiadau i'r Briffordd) ar dir yng Nghyffordd 3 yr A55 yn t Fali, Llanfachraeth, Llanfaethlu a Chefn Coch. 

 

Mae amod 02 cais cynllunio 27/C106/FR yn nodi: 

 

“Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn gyfan gwbl yn unol â'r manylion a nodir ar y cynlluniau ac sydd 

wedi’u cynnwys yn y ffurflen gais, ac mewn unrhyw ddogfennau eraill sy’n cyd-fynd â’r cais, a gyflwynwyd i'r 

awdurdod cynllunio lleol ar 12/06/2015 a 10/08/2015 o dan gais cynllunio 27C106/FR, oni bai fod yr awdurdod 

cynllunio lleol wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig fel arall neu os yw wedi’i gynnwys mewn unrhyw ddarpariaeth 

ar gyfer yr amodau sy’n cyd-fynd â’r caniatâd cynllunio hwn.” 

 

Mae amod 03 cais cynllunio 27/C106/FR yn mynnu: 

 

“Bydd y datblygiad a ganiateir drwy hyn ac unrhyw waith a strwythurau ategol yn cael eu tynnu ac unrhyw 

waith adfer angenrheidiol yn cael ei wneud yn unol â chynllun sydd wedi’i gyflwyno i’r awdurdod cynllunio 

lleol ac wedi’i gymeradwyo yn ysgrifenedig, a bydd hyn yn cael ei gyflawni a’i gwblhau cyn pen 18 mis i 

ddyddiad y penderfyniad hwn, oni bai fod yr awdurdod cynllunio lleol yn rhoi caniatâd ysgrifenedig fel arall.” 

 

Mae amod 05 cais cynllunio 27/C106/FR yn mynnu: 

 

“Ni chaniateir unrhyw ddatblygiad neu glirio safle nes bod yr awdurdod cynllunio lleol wedi cael gwybod yn 



 
 

 

ysgrifenedig am enw archaeolegydd cymwys proffesiynol sydd i fod yn bresennol wrth ymgymryd ag unrhyw 

gloddiadau yn yr ardal ddatblygu fel y gellir cynnal brîff gwylio. Ni chaniateir cychwyn unrhyw waith nes bod 

yr awdurdod cynllunio lleol wedi cadarnhau yn ysgrifenedig bod yr archeolegydd a gynigir yn addas. Rhaid 

anfon copi o'r brîff gwylio i'r awdurdod cynllunio lleol o fewn dau fis i'r gwaith maes archeolegol gael ei 

gwblhau.” 

 

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 

 

Cynhaliwyd Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio â Chyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) yn ystod gaeaf 2017, ynghylch 

newid arfaethedig i’r gwaith archwilio tir a gymeradwywyd o dan ganiatâd cynllunio 27C106/FR. Dywedodd 

y Cyngor y byddai gofyn cael cais i amrywio Amodau 02, 03 a 05 yn ogystal â chyflwyno rhagor o wybodaeth 

er mwyn rhyddhau Amod 04, oherwydd y newidiadau bach o ran lleoliad y tyllau turio a oedd wedi’u 

cymeradwyo, ar gyfer y newid arfaethedig i’r gwaith archwilio tir yn Safle 2 (Llanfachraeth).  Mae’r wybodaeth 

ychwanegol hon yn ddarostyngedig i gais Rhyddhau Amod ar wahân sydd hefyd wedi’i gyflwyno i’r Cyngor 

ei ystyried.  

 

Mae cais ar wahân wedi’i gyflwyno ar gyfer y Cynigion Archwilio Tir er mwyn gwneud Newidiadau i’r Briffordd, 

cyn y cais am DCO, er mwyn canfod cyflwr y tir o dan y gwaith newydd arfaethedig o wneud newidiadau i'r 

briffordd. Diben y gwaith archwilio tir yw darparu gwybodaeth a data am y pridd, y graig a’r deunydd oddi 

tanodd a chanfod y drefn o ran dŵr a nwy daear, a statws halogi’r safle. Mae’n rhaid cael yr wybodaeth hon 

er mwyn hwyluso a chefnogi dyluniad manwl y briffordd, ei sylfeini, gwaith cloddio er mwyn llenwi, cloddiadau, 

argloddiau, draenio, ac er mwyn cefnogi gwahanol benodau perthnasol yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, 

gan gynnwys daeareg a chyflwr y tir, gwaith draenio a pherygl llifogydd, agweddau hydroleg a hydroddaeareg 

a halogi. 

 

Yn ogystal â’r uchod, nid oes digon o ddata hanesyddol ar gael er mwyn cael gwybodaeth am y tir presennol, 

a dyna pam mae gofyn cael gwaith archwilio tir ymlaen llaw cyn dechrau ar y gwaith archwilio tir arfaethedig 

i gael yr wybodaeth ragarweiniol ar gyfer y tir presennol. Ar ôl cwblhau’r gwaith archwilio tir ymlaen llaw, bydd 

canlyniadau’r gwaith yn cael eu dadansoddi a bydd trefn derfynol yn cael ei rhoi ar gwmpas y gwaith archwilio 

tir arfaethedig. Mae cwmpas y gwaith ar gyfer archwilio’r tir ymlaen llaw a’r gwaith archwilio tir arfaethedig yn 

cael ei nodi yn y datganiad cynllunio a gyflwynwyd fel rhan o’r cais cynllunio gwreiddiol.  Er mwyn hwyluso 

lleoliadau newydd y tyllau turio, mae Horizon yn gofyn am amrywio Amodau 02, 03 a 05 cais cynllunio 

27/C106/FR fel hyn: 

 

 

 

 

Amod 02: 

 



 
 

 

Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn gyfan gwbl yn unol â'r manylion a nodir ar y cynlluniau ac sydd 

wedi’u cynnwys yn y ffurflen gais, ac mewn unrhyw ddogfennau eraill sy’n cyd-fynd â’r cais, a gyflwynwyd i'r 

awdurdod cynllunio lleol ar 12/06/2015, 10/08/2015 a XX/XX/2018 o dan gais cynllunio 27C106/FR, oni bai 

fod yr awdurdod cynllunio lleol wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig fel arall neu wedi’i gynnwys mewn unrhyw 

ddarpariaeth ar gyfer yr amodau sy’n cyd-fynd â’r caniatâd cynllunio hwn. 

 

Amod 03: 

 

Bydd y datblygiad a ganiateir drwy hyn ac unrhyw waith a strwythurau ategol yn cael eu tynnu ac unrhyw 

waith adfer angenrheidiol yn cael ei wneud yn unol â chynllun sydd wedi’i gyflwyno i’r awdurdod cynllunio 

lleol ac wedi’i gymeradwyo yn ysgrifenedig, a bydd hyn yn cael ei gyflawni a’i gwblhau cyn pen 18 mis i  

XX/XX/2018, oni bai fod yr awdurdod cynllunio lleol yn rhoi caniatâd ysgrifenedig fel arall.  

 

Amod 05: 

 

Bydd archaeolegydd cymwysedig broffesiynol, Aelod o Sefydliad Siartredig y Penseiri yn bresennol ar y safle 

wrth ymgymryd ag unrhyw gloddiadau yn yr ardal ddatblygu fel y gellir cynnal brîff gwylio. Rhaid anfon copi 

o'r brîff gwylio i'r awdurdod cynllunio lleol o fewn dau fis i'r gwaith maes archeolegol gael ei gwblhau. 

 

Cynnwys y Cais 

 

Mae Horizon wedi ymrwymo i gyflwyno amrywiaeth o fesurau er mwyn helpu i sicrhau y bydd effaith 

gadarnhaol barhaol ar y Gymraeg a’i diwylliant. Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, mae Horizon yn sicrhau bod ei 

holl ddogfennau cynllunio annhechnegol yn cael eu cynhyrchu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r rheini sydd 

wedi’u cyflwyno yn y ddwy iaith yn cael eu rhestru isod. 

 

Mae’r cais cynllunio sydd wedi’i gyflwyno yn cynnwys y dogfennau canlynol: 

 

• Y llythyr eglurhaol hwn (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

• Ffurflen Cais Cynllunio (yn Saesneg); 

• Hysbysiadau i Denantiaid Amaethyddol/Tirfeddianwyr; a 

• Lluniadau'r cais cynllunio. 

 

Mae tri chopi o’r dogfennau cynllunio wedi cael eu cyflwyno fel rhan o’r cais cynllunio. 

 

Mae ffi briodol ar gyfer y cais cynllunio (yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, 

Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015) o £190 wedi’i thalu i Gyngor Sir Ynys Môn. 

 

Mae'r holl ddogfennau sydd wedi’u cyflwyno ar gael ar wefan Horizon: 

https://www.horizonnuclearpower.com/hafan. 



 
 

 

 

Casgliad 

 

Mae Horizon yn awyddus i weithio gyda’r Cyngor er mwyn helpu i benderfynu’n brydlon ar y cais cynllunio 

hwn ar gyfer Amrywio Amodau’r Cais ar gyfer Cynigion Archwilio Tir er mwyn gwneud Newidiadau i’r 

Briffordd.  Rydym yn gobeithio bod yr hyn sy’n amgaeedig yn ddigon i chi allu cofrestru a dilysu'r cais 

cynllunio, ac edrychwn ymlaen at gael cadarnhad o hynny maes o law. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor 

o wybodaeth arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â mi.  

 

Yn gywir 

 

 

 

 

Kieran Somers 

Pennaeth Cynllunio 

Pŵer Niwclear Horizon 




