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Annwyl Mr Williams 

 

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

CAIS CYNLLUNIO AR GYFER GWELLIANNAU I’R A5025 BRESENNOL RHWNG YR A5 I'R DWYRAIN 

O GYFFORDD Y FALI AT GYFFORDD ARFAETHEDIG FFORDD FYNEDIAD YR ORSAF BŴER, A 

ELWIR Y ‘GWELLIANNAU I BRIFFORDD YR A5025’. 

 

Mae Horizon Nuclear Power Wylfa Limited (Horizon) wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn 

am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer y datblygiad arfaethedig canlynol:  

 

“Gwelliannau i’r A5025 bresennol rhwng yr A5 i’r dwyrain o gyffordd y Fali at Gyffordd arfaethedig Ffordd 

Fynediad yr Orsaf Bŵer, gan gynnwys ail adeiladu a lledu’r palmant presennol mewn mannau a rhoi wyneb 

newydd. Mae’r cynigion hefyd yn cynnwys Compownd Adeiladu Dros Dro gan gynnwys cyfleuster ailgylchu 

palmant dros dro, a gwaith cysylltiedig arall fel seilwaith draeniau, trin ffiniau, plannu, arwyddion newydd a 

marciau newydd ar y ffordd”. 

 

Mae'r cais cynllunio a’r dogfennau atodol (sy’n cael eu rhestru isod) wedi cael eu paratoi yng nghyd-destun 

canlyniad y broses gwmpasu ffurfiol a gafodd ei chyflawni yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 

(Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2016, parthed y Gwelliannau i Briffordd yr A5025 (a oedd i 

ddechrau’n cynnwys Gwelliannau a Newidiadau i’r Briffordd mewn un cynnig cyfun) a'r broses sgrinio 

ddilynol parthed Gwelliannau i Briffordd yr A5025 (fel cais ar ei ben ei hun). Roedd y farn sgrinio a 

gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn (dyddiedig 7 Hydref 2016) yn dod i'r casgliad nad oedd angen 

cynnal Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol at ddibenion y cais cynllunio hwn. Dan Reoliadau Asesu’r 

Effeithiau Amgylcheddol (Cymru) 2017, mae Horizon o’r farn y byddai'r Datblygiad Arfaethedig yn dal yn un 

na fyddai’n cael ei ystyried yn ddatblygiad ‘Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol’. 

 



 

 

Cyd-destun y Cais 

 

Rhaid cael nifer o gysyniadau gwahanol er mwyn i Horizon allu adeiladu Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd.  Gan 

fod gorsaf bŵer niwclear yn brosiect seilwaith sydd â phwysigrwydd cenedlaethol, mae’n rhaid cael 

Gorchymyn Cydsyniad Datblygu o dan Ddeddf Cynllunio 2008.  Mae Horizon yn bwriadu cyflwyno cais am 

y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd (y Prosiect) yn 2018.  

 

Mae’r Prosiect yn cynnwys Prosiect DCO Wylfa Newydd, y Gweithgareddau Morol mae angen eu 

Trwyddedu a’r Gwaith Galluogi. Byddai’r orsaf bŵer a gynigir fel rhan o'r Prosiect yn cynnwys dau 

Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU, a fyddai’n cynhyrchu 2,700 megawat o drydan, gan ddarparu digon 

o bŵer carbon isel, sicr ar gyfer tua phum miliwn o gartrefi am oddeutu 60 o flynyddoedd.  Byddai hefyd yn 

creu cyfleoedd cyflogaeth a manteision economaidd tymor hir i Ynys Môn a gogledd Cymru.  

 

I adeiladu’r Orsaf Bŵer byddai angen anghenion trafnidiaeth sylweddol iawn ar gyfer cludo nwyddau, 

cydrannau mawr a staff.  Cynhaliodd Horizon astudiaethau yn ystod 2010-2011 a daethant i’r casgliad bod 

cyfyngiadau ffisegol a gweithredol ar y darn o'r A5025 rhwng y Fali a Chyffordd Ffordd Fynediad yr Orsaf 

Bŵer arfaethedig o ran lled ac aliniad y ffordd, y cyfleoedd i oddiweddyd a chyflwr wyneb y ffordd (gweler 

pennod 2 yr Adroddiad Amgylcheddol).   

 

O ganlyniad i’r astudiaethau hyn, mae Horizon wedi ymrwymo i wella’r rhan hon o’r A5025 er mwyn lliniaru’r 

effeithiau a ragwelir yn sgil y cynnydd mewn traffig oherwydd y gweithgareddau adeiladu a fyddai’n cael eu 

gwneud yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd, ac oherwydd traffig yr Orsaf Bŵer weithredol, a fyddai’n teithio ar 

hyd y rhan hon o’r rhwydwaith priffyrdd. 

 

Mae’r darn 16.19km o’r A5025 sydd wedi cael ei glustnodi i’w wella wedi cael ei rannu yn wyth adran 

(edrychwch ar ffigur 1-1 yng nghyfrol 2 yr Adroddiad Amgylcheddol a gyflwynir fel rhan o'r cais). 

 Adran 1 – rhwng yr A5 i’r dwyrain o Gyffordd y Fali ac i’r gogledd o Gyffordd y Fali (A5/A5025) – 

1.06km;  

 Adran 2 – i’r gogledd o Gyffordd y Fali (A5/A5025) ac i’r gogledd o Lanynghenedl – 2.46km; 

 Adran 3 – i’r gogledd o Lanynghenedl i’r gogledd o Lanfachraeth – 2.28km; 

 Adran 4 – i'r gogledd o Lanfachraeth i’r de o Lanfaethlu – 2.7km; 

 Adran 5 – i’r de o Lanfaethlu i’r gogledd o Lanfaethlu – 1.43km; 

 Adran 6 – i’r gogledd o Lanfaethlu i’r gogledd o Lanrhuddlad – 3.36km; 

 Adran 7 – i’r gogledd o Lanrhuddlad i’r gogledd o Gefn Coch – 1.3km; 

 Adran 8 – i’r gogledd o Gefn Coch at Gyffordd arfaethedig Ffordd Fynediad yr Orsaf Bŵer – 1.6km. 

 

Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn golygu gwella’r ffordd o fewn ffin briffordd bresennol yr A5025 yn bennaf.  

Yn gryno, mae hyn yn cynnwys: 

 gwella'r palmant presennol (sy’n cael ei ddiffinio fel wyneb y ffordd o fewn ffin y briffordd) drwy roi 

wyneb newydd drwy Adrannau 1, 3, 5 a 7; 

 ailadeiladu a lledu’r palmant presennol yn lleol drwy Adrannau 2, 4, 6 a 8; 



 

 

 addasu a gwella’r arwyddion a’r marciau presennol ar y ffordd drwy Adrannau 1–8; ac 

 adeiladu Compownd Adeiladu Dros Dro (a fydd yn cynnwys cyfleuster ailgylchu palmant dros dro) 

yn Adran 7 yn union wrth ymyl yr A5025. 

 

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 

 

Wrth ddylunio’r Datblygiad Arfaethedig a pharatoi dogfennau'r cais, mae Horizon wedi ystyried yr adborth a 

dderbyniodd mewn ymateb i gamau-ymgynghori-â’r-cyhoedd blaenorol, yn ogystal â'r ymgynghoriad a 

gafodd ei gynnal yn ystod mis Awst 2017, yn unol ag adran 61Z o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a 

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, parthed y Gwelliannau i 

Briffordd yr A5025 bresennol. Mae’r cais hefyd wedi cael ei baratoi ar sail sawl rownd o ymgynghori â’r 

cyhoedd gyda nifer o randdeiliaid statudol ac anstatudol, gan gynnwys swyddogion mewn sawl adran yng 

Nghyngor Sir Ynys Môn a chynrychiolwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru.  

 

Mae Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ynghlwm wrth y cais cynllunio. Mae hwn yn egluro’r broses o 

ymgynghori ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025. Mae hefyd yn rhoi gwybod am yr adborth a gafwyd a sut 

mae Horizon wedi rhoi sylw i'r adborth hwnnw.  

 

Mewn ymateb i adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyn ymgeisio. mae adroddiad 

ychwanegol, Crynodeb o'r Datblygiad Arfaethedig, wedi cael ei baratoi ac mae’n cael ei gyflwyno gyda’r 

cais cynllunio. Mae’n defnyddio iaith annhechnegol i grynhoi canfyddiadau’r Adroddiad Amgylcheddol a 

dogfennau eraill a gafodd eu paratoi i gyd-fynd â'r cais cynllunio.  

 

Mae’r Crynodeb o'r Datblygiad Arfaethedig hefyd yn cynnwys crynodeb o'r effeithiau ar gymunedau (adran 

6.0) - sut y byddai'r Gwelliannau i Briffordd yr A5025 yn effeithio ar aneddiadau ar hyd llwybr yr A5025. Nid 

bwriad y crynodeb hwn yw dyblygu’r asesiadau sydd mewn dogfennau asesu eraill. Yn hytrach, y bwriad 

yw hysbysu cymunedau cyfagos am sut y byddai’r gwaith yn effeithio ar eu hardal leol nhw. 

 

Mar ardal safle’r Compownd Adeiladu Dros Dro arfaethedig wedi cael ei ymestyn i gynnwys swyddfeydd y 

safle (cabanau symudol) i’r gogledd a’r cyfleuster ailgylchu palmant dros dro, storfa deunyddiau, cyfarpar a 

pheiriannau i'r de.  Mae hefyd yn cynnwys mynediad ychwanegol yn syth ar yr A5025. Cynigir gosod waliau 

neu balisiau pren 2.4m o uchder o gwmpas ffiniau’r safle i ddarparu sgrin a fydd yn lleihau effeithiau sŵn a 

llwch. 

 

Bydd angen darparu arwyddion ychwanegol wrth ddod at fannau croesi ar gyfer llwybrau seiclo a Hawliau 

Tramwy Cyhoeddus sy’n croesi'r A5025, fel y nodwyd mewn ymgynghoriad â Sustrans. 

 

Mae lluniadau manwl o'r ddau bwll dal dŵr ffo a gynigir yn Adran 2 wedi cael eu paratoi ar gyfer y cais 

mewn ymateb i sylwadau a gafwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys dadansoddiad pellach o 

newidiadau i lefel y ffordd gerbydau a fydd yn effeithio ar y dalgylch, sy’n cael ei gyflwyno yn y Strategaeth 

Draenio sydd wedi’i diweddaru (Atodiad B yn yr Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd). 



 

 

Mae rhagor o arolygon wedi’u cynnal ar ôl cael cyngor gan swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn, i sicrhau bod 

y wybodaeth sylfaenol am faterion ecoleg ar gyfer y Datblygiad Arfaethedig yn gyfredol. Mae’r rhain yn 

cynnwys Dilysu'r Arolwg Cynefinoedd Cam 1; Arolwg Cyn-adeiladu o Fadfallod Dŵr Cribog; Arolwg 

Rhagarweiniol o Ystlumod, Coed a Strwythurau; ac Arolwg ac Asesiad Effaith Coedyddiaeth. 

 

Mae’r broses o wella bioamrywiaeth o ganlyniad i'r Datblygiad Arfaethedig wedi cael ei ystyried a’i gyflawni 

fel yr argymhellwyd gan swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn, sy’n cael ei gyflwyno yn atodiad 11.11 yr 

Adroddiad Amgylcheddol. 

 

Mae cytundeb wedi’i gyrraedd i gynnwys darpariaeth ar y safle ar gyfer gorsaf monitro ansawdd yr aer fel 

rhan o'r Datblygiad Arfaethedig, gyda’r fanyleb i'w thrafod â swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn. 

 

Cynnwys y Cais 

 

Mae’r cais cynllunio yn cynnwys nifer o ddogfennau ategol. Mae’r rhain yn cael eu henwi isod.  

 

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 wyth copi o’r canlynol wedi cael eu cyflwyno fel rhan o’r cais cynllunio, gan gynnwys copïau digidol ar 

CDs: 

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

 Ffurflen Cais Cynllunio (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

 Hysbysiadau i Denantiaid Amaethyddol/Tirfeddianwyr (yn Gymraeg ac yn Saesneg) 

 Cynllun Lleoliad y Safle;  

 Lluniadau'r Cais Cynllunio;  

 Datganiad Cynllunio;  

 Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

 Datganiad Dylunio a Mynediad (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

 Adroddiad Amgylcheddol ar y Gwelliannau i Briffordd yr A5025: 

o Adroddiad Amgylcheddol - Cyfrol 1  

o Adroddiad Amgylcheddol Cyfrol 2 - Ffigurau 

o Adroddiad Amgylcheddol Cyfrol 3A - Atodiadau 

o Adroddiad Amgylcheddol Cyfrol 3B - Atodiadau 

 Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

 Datganiad Sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd; 

 Adroddiad i gyfrannu at Sgrinio’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd: 

 Adroddiad Cydymffurfio - Rhywogaethau a Warchodir a Rhywogaethau a Reolir yn Gyfreithiol;  

 Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd, gan gynnwys Strategaeth Draenio; 



 

 

 Asesiad Cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr; 

 Dull Dylunio a’r Strategaeth Tirwedd;  

 Cod Ymarfer Adeiladu; a 

 Geirfa a Byrfoddau. 

Mae ffi briodol ar gyfer y cais cynllunio (yn unol â darpariaethau Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 

(Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015) o £44,080 wedi’i thalu i 

Gyngor Sir Ynys Môn ar sail ardal gais o 23.2 hectar. 

 

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

https://www.horizonnuclearpower.com/hafan. Mae copïau ychwanegol o ddogfennau'r cais ar gael i 

aelodau o'r cyhoedd (ac i randdeiliaid eraill) ar gais, am bris y gost argraffu. Mae copïau digidol o’r cais 

llawn (ar CD neu USB) ar gael yn ddi-dâl. Dylid cyflwyno pob cais drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt sydd 

ar y llythyr hwn, neu drwy anfon e-bost at  ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. 

 

Mae Horizon yn awyddus i weithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn er mwyn helpu i benderfynu’n brydlon ar y 

cais cynllunio hwn ar gyfer y Gwelliannau i Briffordd yr A5025. 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 
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