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1 Cyflwyniad 
1.1 Trosolwg 
1.1.1 Mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad hwn wedi cael ei baratoi gan Horizon Nuclear Power 

Wylfa Limited (Horizon) i gefnogi cais cynllunio llawn am y cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle, a gyflwynwyd i Gyngor Sir Ynys Môn.    

1.1.2 Diben y Datganiad Dylunio a Mynediad hwn yw cyfleu’r cysyniadau a’r egwyddorion 
dylunio sydd wedi cael eu defnyddio yng nghyswllt y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle a 
sut yr ymdriniwyd â materion sy’n ymwneud â Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

 Prosiect Wylfa Newydd  
1.1.3 Mae Horizon yn cynnig adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd, sy’n cynnwys 

Prosiect Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Wylfa Newydd, y Gweithgareddau Morol mae 
angen eu Trwyddedu a’r Gwaith Galluogi. Mae pob un o’r elfennau hyn yn cael eu disgrifio 
isod.  Bydd y Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu yn cael cydsyniad o dan 
Drwydded Forol a bydd Prosiect Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Wylfa Newydd yn cael 
cydsyniad o dan Orchymyn Cydsyniad Datblygu. Serch hynny, mae rhywfaint o orgyffwrdd 
rhwng y naill a’r llall; bydd y Gwaith Morol (edrychwch isod) yn cael cydsyniad o dan y 
ddau. 

Prosiect DCO Wylfa Newydd 
1.1.4 Mae Prosiect DCO Wylfa Newydd yn cynnwys y rhannau hynny o Brosiect Wylfa Newydd 

a fydd yn cael cydsyniad drwy Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), sef: 

• Yr Orsaf Bŵer: yr orsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig, gan gynnwys dau 
Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR) a gyflenwir gan Hitachi-GE 
Nuclear Energy Ltd., cyfleusterau, adeiladau, strwythurau ac offer cefnogol, a 
gwastraff ymbelydrol, adeiladau i storio tanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio a 
chyfarpar i drosglwyddo ynni trydanol i rwydwaith trawsyrru trydan foltedd uchel y 
National Grid; 

• Datblygiadau eraill ar y safle: gan gynnwys gwaith tirweddu a phlannu, draeniau, 
systemau rheoli dŵr wyneb, gwaith mynediad i’r cyhoedd gan gynnwys cau a 
dargyfeirio Hawliau Tramwy Cyhoeddus dros dro ac yn barhaol, Ffordd Fynediad 
newydd i’r Orsaf Bŵer a ffyrdd mewnol y safle, llefydd parcio, gwaith a 
gweithgareddau adeiladu gan gynnwys compowndiau adeiladu ac ardaloedd parcio 
dros dro, ardaloedd gosod, ardaloedd gweithio a gwaith a strwythurau dros dro, ardal 
dros dro i wylio’r gwaith adeiladu, dargyfeirio cyfleustodau, ffensys y ffin a ffensys 
adeiladu; 

• Gwaith Morol sy’n cynnwys: 
- Gwaith Morol Parhaol: y System Dŵr Oeri, Cyfleuster Dadlwytho Morol, 

strwythurau morglawdd, gwaith i ddiogelu’r lan, mannau gollwng draeniau dŵr 
wyneb, system achub a dychwelyd pysgod, system atal pysgod, cymhorthion 
mordwyo a Charthu; 

- Gwaith Morol Dros Dro: argaeau coffr dros dro, ramp mynediad dros dro, 
cymhorthion mordwyo dros dro, mannau gollwng dros dro ac angorfa dros dro i 
gwch camlas; 

• Cyfleusterau Oddi ar Safle'r Orsaf Bŵer: sy’n cynnwys y Ganolfan Rheoli Argyfwng 
Amgen, y Labordy Arolygon Amgylcheddol a’r Garej Offer Argyfwng Symudol; 

• Datblygiadau Cysylltiedig: Campws y Safle yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd; 
cyfleuster Parcio a Theithio dros dro yn Dalar Hir ar gyfer y gweithwyr adeiladu 
(Parcio a Theithio); Canolfan Logisteg dros dro ym Mharc Cybi (Canolfan Logisteg); 
a’r Newidiadau i’r A5025. 

1.1.5 Mae’r termau canlynol yn cael eu defnyddio wrth ddisgrifio’r ardaloedd daearyddol sy’n 
gysylltiedig â Phrosiect DCO Wylfa Newydd a'r Gweithgareddau Morol mae angen eu 
Trwyddedu: 

• Safle’r Orsaf Bŵer – yr ardal o dir a môr lle bydd y rhan fwyaf o adeiladau, gwaith a 
strwythurau parhaol yr Orsaf Bŵer. Mae hyn yn cynnwys dau adweithydd niwclear, 
tyrbinau stêm, y System Dŵr Oeri, morgloddiau a'r Cyfleuster Dadlwytho Morol. 

• Ardal Datblygu Wylfa Newydd: yr ardaloedd o dir a môr sy’n cael eu dangos, gan 
gynnwys Safle’r Orsaf Bŵer, a’r ardaloedd cyfagos a fyddai’n cael eu defnyddio ar 
gyfer adeiladu a gweithredu’r Orsaf Bŵer, y Gwaith Morol a datblygiadau eraill ar y 
safle. Byddai hefyd yn cynnwys Campws y Safle. Mae'r ardal hon yn dangos yr ardal 
fwyaf y byddai gweithgareddau adeiladu'r Orsaf Bŵer yn effeithio arni'n ffisegol a 
bydd yn cael ei defnyddio i ffurfio cyd-destun gweledol a nodweddion tirwedd yr Orsaf 
Bŵer weithredol. 

Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu 
1.1.6 Mae’r Gweithgareddau Morol mae angen eu Trwyddedu’n cynnwys y Gwaith Morol 

Parhaol, y Gwaith Morol Dros Dro, gwaredu deunyddiau sydd wedi’u carthu yn y Safle 
Gwaredu, draenio dŵr wyneb i’r môr. Yn ystod y cam adeiladu mae hyn yn cynnwys 
adeiladu man gollwng elifion trin dŵr gwastraff, a draenio carthion sydd wedi’u trin i’r môr. 

Gwaith Galluogi 
1.1.7 Mae’r Gwaith Galluogi yn cynnwys y Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle a’r 

Gwelliannau i Briffordd yr A5025.  

1.1.8 Er mwyn cynnal hyblygrwydd yn y broses gydsynio ar gyfer Prosiect DCO Wylfa Newydd, 
mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle hefyd wedi cael eu cynnwys yn y cais am 
gydsyniad datblygu. Nid ydy’r Gwelliannau i Briffordd yr A5025 yn rhan o'r cais am 
gydsyniad datblygu.  

1.1.9 Cyn y Cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu, mae Horizon wedi cyflwyno dau gais 
cynllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i diwygiwyd) [RD1], sef y 
gwelliannau arfaethedig sy’n ymwneud â ffordd bresennol yr A5025 (sy’n cael eu galw yn 
Welliannau i Briffordd yr A5025) a’r Cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae’r 
ceisiadau cynllunio hyn wedi cael eu cyflwyno i Gyngor Sir Ynys Môn, sef yr awdurdod 
cynllunio lleol a fydd yn penderfynu ar y ceisiadau.  Mae’n bwysig nodi y bydd y Cynigion 
Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael eu cynnwys yn y cais DCO, yn ogystal â’r cais cynllunio 
hwn. 
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1.1.10 Fel yr amlinellwyd ym mharagraff 1.1.1, mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad hwn yn 

ymwneud â’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle sydd yn cael eu disgrifio adran 1.5.  
Cyfeiriwch at yr eirfa yn ôl yr angen. 

 Safle’r Cais 
1.1.11 Mae Llywodraeth y DU yn ystyried bod gan y tir cyfagos i’r orsaf bŵer Magnox bresennol 

(yr Orsaf Bŵer Bresennol) yn Wylfa – i’r gorllewin o Gemaes, ar arfordir gogleddol Ynys 
Môn – y potensial i fod yn addas ar gyfer adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd.  Mae 
Horizon yn cynnig adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear newydd, a elwir yn Wylfa 
Newydd, ar y tir hwn (Gorsaf Bŵer).  Byddai’r Orsaf Bŵer yn darparu tua 2,700 megawat 
o drydan, sy’n ddigon o bŵer ar gyfer oddeutu pum miliwn o dai.   

1.1.12 Mae'r safle sy’n berthnasol i’r cais cynllunio ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
cael ei ddangos yn ffigur 1-1 (Safle'r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle).   

1.1.13 Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cynnwys tua 299 hectar (ha) o dir.  Mae ffin 
ogleddol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn dilyn arfordir Ynys Môn yn fras, ond yn 
eithrio'r Orsaf Bŵer Bresennol yn ogystal â thir ym mhenrhyn Trwyn Wylfa a Thrwyn 
Pencarreg.  I’r dwyrain, mae'n cael ei wahanu oddi wrth Gemaes gan goridor cul o dir 
amaethyddol.  Mae ffordd yr A5025 ac eiddo preswyl yn diffinio rhan o’r ffin de-ddwyreiniol.  
I’r de, mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn cydffinio â thir amaethyddol.  Mae ffin 
orllewinol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle hefyd yn cydffinio â thir amaethyddol, yn 
ogystal â'r gefnwlad arfordirol a Gerddi Cestyll, a’r tu hwnt i hynny mae Bae Cemlyn.  Mae 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cynnwys y rhan fwyaf o Ardal Datblygu Wylfa 
Newydd.   

1.2 Strwythur y Datganiad Dylunio a Mynediad 
1.2.1 Mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad hwn wedi’i drefnu fel a ganlyn: 

• Adran 1: Cyflwyniad; 
- Darparu cyd-destun y cais cynllunio, y gofyniad ar gyfer y Datganiad Dylunio a 

Mynediad, yn ogystal â disgrifiad o’r datblygiad arfaethedig. 
• Adran 2: Cyd-destun y safle; 

- Darparu disgrifiad o safle’r cais a’r ardal o’i gwmpas, gan gynnwys sylwadau 
ar y camau a gymerwyd i arfarnu Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle (gan fynd 
i'r afael â gofynion Rhan 2 erthygl 7(4)(b) y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 
(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) 2012 (fel y’i diwygiwyd) (y Gorchymyn) [RD2]). 

• Adran 3: Y cyd-destun polisi; 
- Cadarnhau fframwaith y canllawiau a’r polisi cynllunio perthnasol mewn 

perthynas ag ystyriaethau dylunio.   
• Adran 4: Ymgynghoriad; 

- Darparu crynodeb o’r ymgynghoriad a gynhaliwyd a sut mae'r sylwadau a 
ddaeth i law wedi llywio esblygiad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 

• Adran 5: Cysyniadau, egwyddorion a dewisiadau dylunio amgen;  
- Cadarnhau'r dyluniadau amgen a gafodd eu hystyried, yn ogystal â'r 

cysyniadau a'r egwyddorion dylunio sydd wedi llywio’r Cynigion Paratoi a 

Chlirio'r Safle, (gan fynd i'r afael â gofynion Rhan 2 erthygl 7(4)(b) y Gorchymyn 
[RD2]). 

• Adran 6: Dyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle;  
- Disgrifio’r camau sy’n rhan o’r gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle. 

• Adran 7: Hygyrchedd a symudiadau; 
- Ystyried y dull a fabwysiadwyd mewn perthynas â mynediad a sut mae hyn yn 

cyd-fynd â’r polisïau perthnasol yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].  Mae 
hefyd yn asesu sut yr ymdriniwyd â materion mynediad penodol sy’n ymwneud 
â'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle (yn unol â Rhan 2 erthygl 7(5)(c)-(d) y 
Gorchymyn [RD2]). 

• Adran 8: Crynodeb;  
- Rhoi crynodeb o gynnwys y Datganiad Dylunio a Mynediad hwn. 
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Ffigur 1-1 Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle 
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1.3 Y Gofyniad am Ddatganiad Dylunio a Mynediad 
1.3.1 Mae’r gofynion presennol ar gyfer Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru wedi’u 

hamlinellu yn erthygl 7 y Gorchymyn [RD2].  Ar gyfer datblygiadau ‘mawr’, ac eithrio 
gweithrediadau peirianneg a newid defnydd tir neu adeiladau, mae’n rhaid cyflwyno 
Datganiad Dylunio a Mynediad gyda’r cais.  Mae'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn dod 
o dan y diffiniad o ddatblygiad mawr gan eu bod yn cael eu gwneud ar ardal sy'n fwy nag 
1 hectar.   

 Gofynion dylunio  
1.3.2 Mae rhan 2, erthygl 7(4) y Gorchymyn [RD2] yn cadarnhau ei bod yn ofynnol bod 

Datganiad Dylunio a Mynediad:  

• Yn egluro’r egwyddorion a chysyniadau dylunio sydd wedi’u defnyddio gyda’r 
datblygiad;  

• Yn dangos y camau a gymerwyd i arfarnu cyd-destun y datblygiad a sut y mae 
dyluniad y datblygiad yn ystyried y cyd-destun hwnnw;  

• Yn egluro’r polisi neu ddull o weithredu a fabwysiadwyd i ddarparu mynediad, a sut 
y mae polisïau sy’n ymwneud â mynediad yn y Cynllun Datblygu wedi’u hystyried; ac  

• Yn egluro sut y rhoddwyd sylw i unrhyw faterion penodol a allai effeithio ar fynediad 
i’r datblygiad.   

1.3.3 Mae'r Canllawiau ar Ddatganiadau Dylunio a Mynediad yn Nodyn Cyngor Technegol 
(TAN) 12: Dylunio (2016) [RD4], a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 
2016 (TAN 12), a’r canllawiau ar ‘Ddatganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru’ a 
gyhoeddwyd gan Gomisiwn Dylunio Cymru yn 2014 hefyd wedi cael eu hystyried.  

1.3.4 Mae ffigur 1-2, o Bolisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 9), 2016 [RD5] yn dangos yr amcanion 
dylunio da sydd wedi’u hamlinellu gan Lywodraeth Cymru er mwyn arfarnu materion 
dylunio a mynediad yng nghyswllt datblygu.   

Ffigur 1-2 Amcanion dylunio da 

1.3.5 Mae'r materion sydd wedi’u nodi wedi cael eu hystyried yn ystod y gwaith o ddatblygu’r 
dyluniad ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.     

1.4 Amcanion 
1.4.1 Mae'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn rhan bwysig o Brosiect Wylfa Newydd.  Maent 

yn rhan o’r cam datblygu sylweddol cyntaf sydd ei angen i adeiladu’r Orsaf Bŵer.  Bydd 
cyflawni’r gwaith hwn yn hwyluso'r broses o symud ymlaen i gamau diweddarach y 
datblygiad ac, yn y pen draw, yn rhoi’r gallu i ddechrau gweithredu’r Orsaf Bŵer.   

1.4.2 Mae’r Datganiad Polisi Cenedlaethol Cyffredinol ar Ynni (EN-1) (NPS EN-1) [RD6] yn 
cydnabod bod taer angen cyflwyno gorsafoedd pŵer niwclear newydd cyn gynted ag sy’n 
bosibl.  Mae'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn hollbwysig o ran hwyluso'r gwaith o 
adeiladu ac, yn y pen draw, gweithredu'r Orsaf Bŵer cyn gynted ag sy'n bosibl.  Os mai 
dim ond drwy'r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu y cymeradwyir y Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle, byddai hynny'n oedi'r cam adeiladu cyffredinol rhwng 12 a 18 mis.  Mae'r 
cais cynllunio hwn felly'n hanfodol ar gyfer gallu adeiladu Prosiect Wylfa Newydd yn 
amserol, a'i gyfraniad at angen brys a chadarn y DU am ffordd newydd o gynhyrchu ynni 
carbon isel, yn unol â’r disgrifiad yn y Datganiad Cynllunio ategol.   

1.5 Disgrifiad o’r Cynigion Paratoi a Chlirio’r Safle  
1.5.1 Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r cynlluniau a'r lluniadau sy'n cyd-fynd â'r cais 

cynllunio a phennod 3 (datblygiad arfaethedig) cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol.  Er 
hwylustod o ran cyfeirio, mae'r cynlluniau a'r lluniadau perthnasol sy'n ymwneud â gwaith 
penodol yn cael eu nodi drwy'r adran hon. 

1.5.2 Gan mai gwaith a gweithgareddau paratoadol yw’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle i 
hwyluso adeiladu’r Orsaf Bŵer, mae’r cais cynllunio hwn yn gofyn am ganiatâd ar gyfer yr 
hyn sydd, yn ei hanfod, yn gam ‘adeiladu’ yn unig, heb gam ‘gweithredu’ i’w ddilyn.  Ar ôl 
cyflawni’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle, ceir rhagor o gamau adeiladu a gaiff eu sicrhau 
drwy’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu neu, os na roddir y Gorchymyn neu os nad yw 
Prosiect Wylfa Newydd yn mynd rhagddo, byddai cynllun yn cael ei roi ar waith i adfer 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i gyflwr derbyniol. Byddai manylion hynny'n cael eu 
cytuno â Chyngor Sir Ynys Môn a'u sicrhau gan amod cynllunio priodol.   

1.5.3 Mae Horizon yn gobeithio cael caniatâd cynllunio yn seiliedig ar amodau sy'n ymwneud â 
nifer o 'Gamau' sy'n cynnwys grwpiau o weithgareddau a gweithrediadau sy'n rhan o'r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael eu 
rhannu'n gamau fel a ganlyn, ac maent yn cael eu nodi'n fanwl ym mhennod 3 (datblygiad 
arfaethedig) cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol, gan gynnwys: 

• Cam A - Sefydlu Prif Gompownd y Safle; 
• Cam B - Codi ffens y ffin;  
• Cam C - Trawsleoli rhywogaethau a chlirio'r safle; 
• Cam D - Ail-alinio cwrs dŵr a gwaith tirweddu cysylltiedig; 
• Cam E - Sefydlu Compowndiau Deunyddiau a Lloeren; 
• Cam F - Sefydlu croesfannau ffordd; 
• Cam G - Adfer. 
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2 Cyd-destun y Safle 
2.1 Trosolwg  
2.1.1 Mae'r adran hon yn rhoi disgrifiad o gyd-destun Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a'r 

ardal gyfagos, gan roi sylfaen dystiolaeth sy'n seiliedig ar wybodaeth er mwyn arwain 
egwyddorion a chysyniadau'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.   

2.1.2 Fel y dangosir yn ffigur 1-1, y patrymau nodweddiadol o ran anheddau o amgylch Safle’r 
Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yw clystyrau bach o dai preswyl a ffermydd mwy diarffordd.  
Mae aneddiadau mwy yn cynnwys pentrefi Tregele i'r de-ddwyrain, a Chemaes i'r dwyrain 
– sy'n cael ei wahanu oddi wrth Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle gan goridor cul o dir 
amaethyddol.  Mae’r ardaloedd trefol eraill yn cynnwys trefi Amlwch (tua 7km i’r dwyrain), 
Caergybi (tua 14km i’r de-orllewin) a Llangefni (tua 19km i’r de-ddwyrain).   

2.1.3 Mae ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol hefyd yn rhoi mynediad i hen Ganolfan 
Ymwelwyr Magnox, maes parcio, caffi ac ardal picnic/chwarae.  Hefyd, mae cae chwarae 
gwair i’r de o’r Orsaf Bŵer Bresennol, wrth ymyl adeilad cyn Glwb Cymdeithasol a 
Chwaraeon Wylfa. 

2.2 Arfarniad o Gyd-destun y Safle  
2.2.1 Mae ystod eang o arolygon ac ymchwiliadau wedi cael eu cynnal, yn ogystal ag adolygiad 

cynhwysfawr o ddata presennol.  Mae hyn wedi caniatáu i Horizon sefydlu amodau 
gwaelodlin ar gyfer Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a’r ardal gyfagos er mwyn gallu 
ystyried y rhain yn llawn wrth ddatblygu’r dyluniad ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle yn unol â gofynion Rhan 2 erthygl 7(4)(b) y Gorchymyn [RD2].  Mae crynodeb o'r 
arolygon a/neu’r ymchwiliadau perthnasol i bob pwnc yn y penodau pwnc (penodau 7-17) 
yng nghyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol ategol.  

2.3 Disgrifiad o Gyd-destun y Safle 
2.3.1 Mae’r tir sy'n rhan o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle ac o'i amgylch yn cael ei 

ddefnyddio at ddibenion amaethyddol yn bennaf, ac yn cael ei bori gan ddefaid neu 
wartheg.  Mae'n cael ei ddiffinio gan amrywiaeth o ffiniau caeau gan gynnwys 
gwrychoedd, ffensys post a weiren, cadwyni coed a waliau cerrig sych; ac wedi'u 
hamgylchynu gan rwydwaith o ffyrdd, lonydd gwledig, llwybrau troed, cyrsiau dŵr a 
seilwaith trydan uwchben.   

2.3.2 Mae'r tir yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle o fewn ystod uchder o 6m AOD a 42m 
AOD yn fras.  Mae'r nodweddion topograffigol mwyaf nodedig wedi'u crynhoi isod: 

• ardal Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof (<6m AOD); 
• i mewn i'r tir o draeth Porth-y-pistyll ac i'r de-orllewin o'r Orsaf Bŵer Bresennol (<10m 

AOD);  
• i fyny'r afon o Fae Cemlyn (<10m AOD);  
• y drymlinoedd yn rhannau deheuol o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle, sy'n uwch 

o lawer na'r rhan fwyaf o Safle'r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle (rhwng 20m a 25m o 
uchder fel arfer gyda chopaon ar lefelau o 30m AOD i 42m AOD). 

2.3.3 Mae’r rhan fwyaf o forlin Ynys Môn wledig, ac i mewn i’r tir am sawl cilometr, wedi'i dynodi 
fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys Môn.  Nid yw’r tir sy'n union o 

amgylch yr Orsaf Bŵer Bresennol yn rhan o’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, fodd 
bynnag mae’r tir i’r gogledd-ddwyrain o Gemaes ac i’r gorllewin o Erddi Cestyll yn rhan o’r 
ardal ddynodedig.  Mae’r ddwy ardal hon yn cydffinio â morlin sy'n rhan o Arfordir 
Treftadaeth Gogledd Ynys Môn.  Mae rhan fach o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle i’r 
de-orllewin o’r Orsaf Bŵer Bresennol hefyd yn rhan o’r Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol.   

2.3.4 Mae'r Arolwg o Ardaloedd Tirwedd Arbennig yng Ngwynedd ac ar Ynys Môn 
(Ymgynghorwyr Defnydd Tir, 2012) [RD7] wedi nodi chwe Ardal Tirwedd Arbennig ar Ynys 
Môn sydd i fod i ddisodli’r ardaloedd dynodedig blaenorol ledled yr ynys, ac eithrio AHNE 
Ynys Môn.  Ar ôl mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd, 
2017 [RD3] ar 31 Gorffennaf 2017, daeth y chwe Ardal Tirwedd Arbennig dynodedig hyn 
i rym, gan ddisodli'r Ardal Tirwedd Arbennig ynys gyfan flaenorol.    

2.3.5 Nid yw Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn yr un o’r Ardaloedd Tirwedd Arbennig hyn; 
yr agosaf yw Ardal Tirwedd Arbennig Mynydd Mechell a'r Cyffiniau i'r de.  

2.3.6 Mae'r dynodiadau tirwedd sy'n effeithio ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a'r ardal 
gyfagos wedi’u dangos yn ffigur 3-4 a ffigur 16-2 yng nghyfrol 2 y Datganiad 
Amgylcheddol. 

2.3.7 Y prif nodweddion o ran ffurf tir yng nghyd-destun gweledol tirwedd Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio’r Safle yw: 

• y draethlin arfordirol greigiog i'r gogledd; 
• y ffurf tir coediog artiffisial sy’n gysylltiedig â’r Orsaf Bŵer Bresennol; 
• y dirwedd drymlinoedd naturiol, sy'n creu'r caeau amaethyddol pantiog sy'n cynnwys 

y rhan fwyaf o Ardal Datblygu Wylfa Newydd y tu hwnt i gyffiniau uniongyrchol yr 
Orsaf Bŵer Bresennol. 

2.3.8 Mae Ynys Môn wedi cael ei dynodi fel GeoParc Ewropeaidd (Geoparc GeoMôn) o 
ganlyniad i'w geoamrywiaeth a'i threftadaeth ddaearegol eithriadol.   

2.3.9 Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cynnwys dau brif fath o briddoedd halogedig.  
Mae'r priddoedd hyn wedi’u halogi â: 

• deunyddiau sy’n cynnwys asbestos;   
• tricloro-ethylen a hydrocarbonau.   

2.3.10 Yn ogystal, mae ymchwiliadau wedi dangos presenoldeb rhywogaethau estron 
goresgynnol (INNS), fel clymog Japan.   

2.3.11 Mae llawer o gyrsiau dŵr a nodweddion dŵr eraill yn croesi Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle, fel y dangosir yn ffigur 13-1 yng nghyfrol 2 y Datganiad Amgylcheddol.  Y cwrs dŵr 
agosaf yw Afon Wygyr, sy’n draenio’r tir i'r dwyrain o'r Orsaf Bŵer Bresennol ac sy’n llifo i 
Fôr Iwerddon ym Mae Cemaes.  Mae nant fach (Nant Porth-y-pistyll) sy'n llifo i Borth-y-
pistyll, ac mae hefyd nifer o ffynhonnau bach, ffosydd draenio a gylfatiau sy'n croesi Safle’r 
Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn bwydo i mewn i Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig Tre’r Gof a Chae Gwyn, neu'n codi ohonynt.  I'r gorllewin, mae Afon Cafnan yn 
llifo i Borth-y-pistyll. 

2.3.12 Mae'r amgylchedd morol yn cynnwys y dyfroedd arfordirol a'r cynefinoedd a rhywogaethau 
cysylltiedig y mae'r dyfroedd hyn yn dylanwadu arnynt a/neu sy'n byw yn y dyfroedd hyn.  
Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle wedi'i leoli ger ffin dau gorff o ddŵr arfordirol 
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sydd wedi'u dynodi ar gyfer gwarchodaeth o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr; 
Ynysoedd y Moelrhoniaid a Gogledd Ynys Môn (ffigur 15-1 yng nghyfrol 2 y Datganiad 
Amgylcheddol).   

2.3.13 Mae safleoedd sy'n ddynodiadau cadwraeth ecolegol (rhai statudol ac anstatudol) o bwys 
rhyngwladol, cenedlaethol a lleol wedi’u dangos ar ffigur 14-2 a ffigur 14-3 yng nghyfrol 2 
y Datganiad Amgylcheddol.  Ymhlith y rhai mwyaf nodedig o’r rhain mae Safleoedd o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre'r Gof, sydd yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, 
a Chae Gwyn, sydd wrth ei ymyl, yn ogystal â Bae Cemlyn i’r gorllewin, sy’n rhan o Ardal 
Gwarchodaeth Arbennig Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid ac Ardal 
Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Bae Cemlyn.   

2.3.14 Ymgynghorodd Cyfoeth Naturiol Cymru ar Ardal Cadwraeth Arbennig newydd bosibl ac 
Ardal Gwarchodaeth Arbennig newydd bosibl rhwng mis Ionawr a mis Mai 2016.  Mae'r 
ardaloedd hyn yn ymestyn i'r gogledd o arfordir Ynys Môn, ac yn cynnwys dyfroedd sydd 
yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle ac wrth ei ymyl.  Mae safle llamhidyddion Morol 
Gogledd Môn yn Ardal Cadwraeth Arbennig ymgeisiol ac mae’n rhaid cynnal Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd ohoni.  Cafodd Ardal Gwarchodaeth Arbennig Môr-wenoliaid 
Ynys Môn ei phennu yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig gan Lywodraeth Cymru ym mis 
Mehefin 2017.  Mae’n estyniad o Ardal Gwarchodaeth Arbennig bresennol Ynys Feurig, 
Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid, sydd wedi’i ailenwi yn Ardal Gwarchodaeth 
Arbennig “Môr-wenoliaid Ynys Môn” ers hynny.  

2.3.15 Mae tair ardal o goetir hynafol yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle (ffigur 3-4 yng 
nghyfrol 2 y Datganiad Amgylcheddol) ac mae Safle Bywyd Gwyllt ymgeisiol arfaethedig 
(Trwyn Pencarreg) hefyd wedi'i gynnwys yn ardal yr astudiaeth ecolegol.  Ni chynigir 
gwneud unrhyw waith ar yr ardaloedd hyn. 

2.3.16 Mae nifer o asedau treftadaeth ddiwylliannol yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle ac o'i 
gwmpas.  Mae'r rhain yn cynnwys olion archeolegol, Henebion Rhestredig, Adeiladau 
Hanesyddol, Ardaloedd Cadwraeth, Parc neu Ardd Gofrestredig a Thirweddau 
Hanesyddol fel y dangosir yn ffigur 3-4 a ffigur 17-1 yng nghyfrol 2 y Datganiad 
Amgylcheddol.   

2.3.17 Mae ardal yr astudiaeth ar gyfer olion archeolegol, Adeiladau Hanesyddol a Thirwedd 
Hanesyddol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle wedi cael ei ddiffinio fel clustogfa â radiws 
o 6km o amgylch Ardal Datblygu Wylfa Newydd.  Mae cyfanswm o 831 o asedau 
treftadaeth wedi cael eu nodi yn ardal yr astudiaeth treftadaeth ddiwylliannol, sy'n cynnwys 
512 o olion archeolegol, 302 o Adeiladau Hanesyddol ac 17 o Fathau o Dirwedd 
Hanesyddol.  Yn fwyaf nodedig mae Safle Darganfod Beddi o'r enw 'Cist Cemetery' wedi 
cael ei ddarganfod i'r gorllewin o Borth Wylfa yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

2.3.18 Mae’r pridd yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn bridd â ffrwythlondeb isel yn 
gyffredinol, ond mae'r ardal yn cynnwys pocedi bach o dir amaethyddol o ansawdd uwch.   

2.3.19 Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cael ei wasanaethu gan rwydwaith o lwybrau 
troed cyhoeddus, gan gynnwys rhan o Lwybr Arfordir Cymru (rhif y lluniad WN0903-JAC-
OS-DRG-00003).  Mae'r rhwydwaith o lwybrau troed sydd yn y Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio’r Safle ac yn agos iddo, yn darparu mynediad at amrywiaeth o amgylcheddau 
mewndirol ac arfordirol, gyda golygfeydd pellter hir i'r gorllewin tua Bae Cemlyn, ac i'r 
gorllewin tua Pwynt Llanbadrig. 

2.3.20 Fel y trafodwyd uchod, mae statws Ynys Môn fel Geoparc Ewropeaidd yn golygu bod 
mynediad y cyhoedd at y nodweddion daearegol hyn yn bwysig.  Y nodweddion allweddol 

yn ardal yr astudiaeth yng nghyd-destun Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yw pedwar 
Safle Geoamrywiaeth Pwysig y Rhanbarth sy'n bresennol ar hyd yr arfordir ym Mhorth 
Wnal a Bae Cemaes. 

2.3.21 Yn wreiddiol, cafodd hen adeilad Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa ei adeiladu gan 
y Bwrdd Cynhyrchu Trydan Canolog fel canolfan i hyfforddi prentisiaid, a chafodd ei droi’n 
glwb i'r gweithwyr yn nes ymlaen.  Mae'r hen Glwb yn dal ar y ffordd sy'n arwain at yr 
Orsaf Bŵer Bresennol, gyferbyn â Chanolfan Wybodaeth Wylfa.  O dan berchnogaeth yr 
Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, cafodd ei gau ym mis Mai 2017, ac mae’r adeilad 
bellach yn eiddo i Horizon.  Mae cynlluniau i ddymchwel yr adeilad fel rhan o'r gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle.   
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3 Y Cyd-destun Polisi  
3.1.1 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 [RD8] (a.38 (6)) yn mynnu bod rhaid ystyried 

ceisiadau yn unol â’r Cynllun Datblygu oni bai fod ystyriaethau perthnasol yn dynodi fel 
arall.   

3.1.2 Mae manylion polisi cynllunio sy’n berthnasol i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn y 
Datganiad Cynllunio sy’n dod gyda’r cais cynllunio hwn.  Mae’r adran hon yn amlinellu 
polisi cynllunio cenedlaethol a lleol sy’n ymwneud â materion dylunio a mynediad.  Rhoddir 
ystyriaeth i gydymffurfiad â’r polisïau cynllunio a’r canllawiau yn y Datganiad Cynllunio 
ategol. 

 Y cyd-destun polisi cynllunio cenedlaethol  

Polisi Cynllunio Cymru (2016)  
3.1.3 Ar lefel genedlaethol, mae Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 9 (2016) [RD5], a gyhoeddwyd 

ym mis Tachwedd 2016, ynghyd â nifer o Nodiadau Cyngor Technegol (TANs), 
cylchlythyrau a llythyrau egluro polisi, yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth 
Cymru.  Bwriad dogfen Polisi Cynllunio Cymru ydy: 

• hybu datblygu cynaliadwy; a 
• bod yn sail ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu. 

3.1.4 Mae’r polisi cenedlaethol yn cadarnhau bod dylunio da yn hanfodol i sicrhau datblygiad 
cynaliadwy.   

3.1.5 Caiff y polisi cenedlaethol ei gefnogi gan TAN 12: Dylunio (2016) [RD4], sy’n amlinellu’r 
mesurau sydd eu hangen i hyrwyddo cynaliadwyedd drwy ddylunio da. 

3.1.6 Mae’r TANs canlynol hefyd wedi cael eu hystyried mewn perthynas â’r Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle: 

• TAN 5: Cynllunio a Gwarchod Natur, 2009 [RD9]; 
• TAN 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy, 2010 [RD10]; 
• TAN 11: Sŵn, 1997 [RD11]; 
• TAN 14: Cynllunio Arfordirol, 1998 [RD12]; 
• TAN 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd, 2004 [RD13]; 
• TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored, 2009 [RD14];  
• TAN 18: Trafnidiaeth, 2007 [RD15];   
• TAN 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg, 2017 [RD16];   
• TAN 21: Gwastraff, 2014 [RD17];  
• TAN 23: Datblygu Economaidd, 2014 [RD18];  
• TAN 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol, 2017 [RD19]. 

 Y cyd-destun polisi cynllunio lleol 

Cynllun Datblygu Lleol 
3.1.7 Mae’r Cynllun Datblygu yn cynnwys y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], a gafodd ei 

fabwysiadu ar 31 Gorffennaf 2017.  Yn arwyddocaol, mae Polisi Strategol PS9 Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn rhag-weld gwaith cynnar neu waith paratoi ar gyfer 
datblygu'r orsaf bŵer niwclear, ac yn ei gwneud yn ofynnol bod yr ymgeisydd yn dangos 
bod gwaith o'r fath yn angenrheidiol ar gyfer un ai sicrhau bod Prosiect Wylfa Newydd yn 
cael ei ddarparu'n amserol, neu ddarparu fesurau lliniaru ar gyfer effeithiau camau 
adeiladu neu weithredu Prosiect Wylfa Newydd. 

Dylunio  

3.1.8 Mae dylunio da yn cael ei gydnabod fel nodwedd bwysig gan y polisïau cynllunio 
perthnasol a fabwysiadwyd.   

3.1.9 Mae Polisi Strategol PS5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn datgan y bydd y 
datblygiad yn cael ei gefnogi pan fydd cynigion yn hyrwyddo safonau dylunio uchel sy’n 
gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal leol.  Ar ben hynny, mae Polisi PCYFF3 yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn cadarnhau y bydd disgwyl i’r cynigion ddangos dyluniad 
o ansawdd uchel sy’n rhoi ystyriaeth lawn i’r cyd-destun naturiol, hanesyddol a'r 
amgylchedd adeiledig. 

3.1.10 Mae Polisi Strategol PS6 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn datgan, er mwyn 
addasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd, na fydd cynigion yn cael caniatâd oni bai y 
dangosir, gyda thystiolaeth briodol, eu bod wedi cael eu lleoli i ffwrdd o ardaloedd sydd 
mewn perygl o lifogydd. 

3.1.11 Mae Polisi Strategol PS16 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn nodi, wrth roi 
caniatâd i gais, y bydd yr Awdurdodau Cynllunio yn sicrhau bod ystyriaeth briodol wedi'i 
rhoi i arwyddocâd cymharol dynodiadau rhyngwladol, cenedlaethol neu leol wrth ystyried 
y pwysau i'w roi ar fuddiannau a gydnabyddir, gan sicrhau bod unrhyw gyfrifoldebau a 
dyletswyddau rhyngwladol neu genedlaethol yn cael eu cyflawni'n llawn yn unol â Pholisi 
Cenedlaethol. 

Mynediad 

3.1.12 Mae Polisi Strategol PS4 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn datgan bydd y Cyngor 
yn cefnogi gwelliannau i gynyddu hygyrchedd ar gyfer pob math o drafnidiaeth ac y bydd 
hyn yn cael ei wneud drwy sicrhau mynediad hwylus drwy lwybrau troed a seilwaith beicio, 
ymysg pethau eraill. 

3.1.13 Mae Polisi Strategol PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn datgan y bydd 
datblygiadau'n cael eu cefnogi os bydd y cynigion wedi'u gwasanaethu'n ddigonol gan 
seilwaith trafnidiaeth, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus, ac na fyddant yn cael 
effeithiau niweidiol ar dwristiaeth a chymunedau lleol. Bydd hyn yn cael ei ddangos mewn 
asesiad trafnidiaeth. 

3.1.14 Mae Polisi TRA 2 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] yn cadarnhau y dylai pob 
darpariaeth parcio ar gyfer pob math o drafnidiaeth fod yn unol â Safonau Parcio’r Cyngor 
yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar Safonau Parcio (2008) [RD26] gan Gyngor Sir Ynys 
Môn. 
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Canllawiau Cynllunio Atodol 

3.1.15 Mae nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol wedi cael eu cyhoeddi gan Gyngor 
Sir Ynys Môn er mwyn cyfrannu rhagor at bolisïau Cynllun Datblygu.  Y ddogfen sydd 
fwyaf perthnasol i’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ac sy’n ystyriaeth berthnasol wrth 
benderfynu ar y cais, yw Gorsaf Niwclear Newydd yn Wylfa: Canllawiau Cynllunio Atodol 
2014 (Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa) [RD27].  Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyfarwyddyd 
er mwyn cyfrannu at ddehongli polisïau'r Cynllun Datblygu a gweledigaeth ac amcanion 
Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer y datblygiad niwclear newydd.   

3.1.16 Mae GP20 Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa [RD27] yn ei gwneud yn ofynnol bod 
egwyddorion dylunio o ansawdd uchel yn cael eu mabwysiadu ar gyfer pob datblygiad 
sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd.  Mae Cyngor Sir Ynys Môn hefyd wedi 
ymrwymo i adolygu a diweddaru Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa yn ei adolygiad o'r 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.  Yn benodol, mae’r Cyngor wedi nodi targed i gyhoeddi 
Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa [RD27] wedi’u diweddaru cyn pen 6 mis i fabwysiadu'r 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, sy’n awgrymu y bydd y canllawiau newydd yn cael eu 
mabwysiadu yn fuan yn 2018.     

3.1.17 Mae dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol eraill a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir Ynys 
Môn sy’n berthnasol i’r cynigion yn cynnwys: Canllawiau Cynllunio Atodol Dylunio yn yr 
Amgylchedd Adeiledig Trefol a Gwledig (2008) [RD28], Canllawiau Cynllunio Atodol ar 
Safonau Parcio (2008) [RD26] a Chanllawiau Cynllunio Atodol Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 
(2007) [RD29]. 

4 Ymgynghoriad  
4.1 Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol (Awst 2017)  
4.1.1 Mae'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cynnwys datblygiad ‘mawr’ o dan y Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref ac felly roedd rhaid cynnal proses ymgynghori cyn ymgeisio yn 
ystod mis Awst 2017 yn unol â’r Gorchymyn ac adran 61Z y Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref [RD1].   

4.1.2 Cafodd y ceisiadau am ragor o wybodaeth a’r pryderon allweddol canlynol eu codi gan 
randdeiliaid yn eu sylwadau mewn ymateb i'r cam hwn o'r ymgynghoriad cyn ymgeisio:  

• Ystyried bod y cais cynllunio ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn rhy fuan, 
cyn y DCO; 

• Cymorth i liniaru’r effeithiau cadarnhaol posibl ar gyflogaeth a’r economi;  
• Pryderon ynghylch yr effaith at faint o lafur sydd ar gael;  
• Pryderon ynghylch yr effeithiau posibl ar dwristiaeth;   
• Pryderon ynghylch uchder ac edrychiad y ffens ddiogelwch a ffens y ffin; 
• Y berthynas rhwng y datblygiad a Chynllun Rheoli Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 

Arbennig Tre’r Gof; 
• Cais am Adroddiad Monitro Gwaelodlin ynghylch lefel yr Aflonyddu ar Fôr-wenoliaid; 
• Cais am ddata ynghylch arferion porthi brain pig-goch yn y gaeaf;  
• Yr effaith ar dirwedd a chais am wybodaeth ynghylch costau adfer; 
• Pryderon ynghylch colli fflora a ffawna;  
• Pryderon ynghylch symudiadau traffig ychwanegol ar yr A5025 rhwng Cemaes a 

Burwen; 
• Cais am ystyried yr iaith Gymraeg a'i diwylliant; 
• Yr effeithiau posibl ar gymunedau cyfagos;  
• Pryderon ynghylch asesu effeithiau cronnus a chyfunol;  
• Pryderon ynghylch effeithiau ansawdd dŵr ar Fae Cemlyn; 
• Pryderon ynghylch yr effeithiau posibl ar AHNE Ynys Môn;  
• Y fecanwaith ar gyfer gwneud iawn am golli cyfleusterau cymunedol o ganlyniad i 

ddymchwel Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa;  
• Cais am Adroddiad o'r Effaith ar Gymunedau;  
• Pryderon am ddefnyddio data traffig a damweiniau. 

4.1.3 Mae'r ymatebion a ddaeth i law yn ystod yr ymgynghoriad adran 61Z hwn wedi cael eu 
hystyried gan Horizon wrth ffurfio dyluniad terfynol y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  
Mae manylion yr ymgynghoriad a gynhelir gan Horizon, crynodeb o'r ymatebion a ddaeth 
i law a sut mae Horizon wedi mynd i’r afael â'r ymatebion hynny ar gael yn yr Adroddiad 
Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio a gyflwynwyd i gefnogi’r cais cynllunio hwn. 
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Ymgysylltu â rhanddeiliad  

4.1.4 Mae dyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael ei ddatblygu drwy ymgynghori 
â nifer o Randdeiliaid, gan gynnwys y canlynol, ond nid dim ond y rhain: 

• Cadw; 
• Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol; 
• Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru; 
• Heddlu Gogledd Cymru; 
• RSPB; 
• Cyfoeth Naturiol Cymru; 
• Cyngor Sir Ynys Môn. 

4.2 Dylanwad yr Ymgynghoriad ar y Dyluniad 
4.2.1 Mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi bod yn destun proses esblygiad y dyluniad, 

sydd wedi cael ei llywio gan yr asesiad amgylcheddol iteraidd ac ymgynghori â 
rhanddeiliaid.  Mae pob pennod pwnc yn y Datganiad Amgylcheddol yn rhoi trosolwg o’r 
materion allweddol a godwyd yn ystod y broses sgrinio, cwmpasu ac ymgynghori, ac yn 
nodi sut mae’r materion hynny wedi cael eu hystyried yn y Datganiad Amgylcheddol.  
Rhoddir esboniad hefyd pan na fydd agwedd neu gais penodol wedi cael ei ystyried 
ymhellach neu ei gynnwys yn yr asesiad. 

4.2.2 Mae’r prosesau hyn wedi helpu i adnabod a dewis cwmpas y Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle, y dull gweithredu o ran adeiladu, yr effeithiau ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus, a 
mireinio dyluniadau i leihau eu heffeithiau amgylcheddol posibl, lle bo hynny’n ymarferol. 
Ystyrir yr egwyddorion hyn ymhellach isod.  

 

5 Cysyniadau, Egwyddorion a Dewisiadau Dylunio 
Amgen  

5.1 Trosolwg  
5.1.1 Yn unol â gofynion erthygl 7 y Gorchymyn [RD2] mae’r adran hon yn ystyried y cysyniadau 

a'r egwyddorion dylunio a ddefnyddir gyda’r datblygiad hwn. 

5.2 Cysyniadau ac Egwyddorion 
5.2.1 Mae’r detholiad o safleoedd yn y DU a allai fod yn addas ar gyfer gorsaf bŵer niwclear 

newydd yn cael ei nodi yn y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar Gynhyrchu Ynni Niwclear 
(EN-6) [RD30] ac mae'n cynnwys Wylfa fel un o'r safleoedd a allai fod yn addas.   

5.2.2 Mae canlyniad y broses ddylunio gyffredinol ar gyfer yr Orsaf Bŵer wedi achosi i'r Orsaf 
Bŵer newydd gael ei lleoli i'r de o'r Orsaf Bŵer Bresennol, ac felly tua chanol Ardal 
Datblygu Wylfa Newydd, sydd wedi llywio'r gwaith o ddylunio'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle.  Mae’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn rhan bwysig o’r gweithgareddau 
cychwynnol i hwyluso’r gwaith o adeiladu’r Orsaf Bŵer newydd. 

5.2.3 Mae natur y gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
golygu bod y dewisiadau dylunio amgen sydd ar gael i Horizon yn gymharol gyfyngedig, 
ac felly mae'r gofynion gweithredol wedi pennu'r dyluniad a'r cynllun i raddau helaeth.   

5.2.4 Un o'r egwyddorion cynllunio arweiniol pwysig yw cyfyngu’r angen i draffig adeiladu a’r 
gweithlu Paratoi a Chlirio’r Safle deithio ar draws Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, gan 
leihau'r allyriadau mewn perthynas â chynaliadwyedd.  O ran dylunio, yr ateb sydd wedi'i 
roi ar waith er mwyn cyflawni hyn yw creu'r Compowndiau Deunyddiau a Lloeren, ynghyd 
â phrosesu priddoedd halogedig ar y safle, a fydd yn helpu i leihau symudiadau traffig, ac 
felly'n lleihau ôl-troed carbon y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.     

5.2.5 Lle bo'n ymarferol, mae compowndiau wedi cael eu dylunio i gael eu lleoli ar ardaloedd 
presennol o arwynebau caled, gan ddefnyddio tir sydd wedi cael ei ddatblygu o'r blaen 
mewn ffordd effeithlon.  Mae lleoliadau'r compowndiau wedi cael eu dewis hefyd er mwyn 
lleihau'r pellter y bydd angen cludo offer o amgylch Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a 
lleihau'r effeithiau gweledol a sŵn ar y derbynyddion a nodir yn ystod y gwaith o asesu’r 
safle a'r ardal gyfagos.    

5.2.6 Un o’r egwyddorion cynllunio eraill sydd wedi bod yn allweddol yw sicrhau nad yw’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at fwy o risg o lifogydd.  Felly, mae'r seilwaith 
dros dro sy'n gysylltiedig â'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle hefyd wedi cael ei leoli i 
osgoi ardaloedd lle mae perygl uchel o lifogydd, gorlifdiroedd arfordirol a chyrff dŵr afonol 
dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a nodir yn yr Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd, i'r 
graddau mae hynny'n ymarferol.  Mae hyn yn unol â Pholisïau Strategol PS5 a PS6 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], sy'n nodi y cefnogir a chyflwynir datblygiad pan 
fydd modd dangos ei fod yn rheoli'r perygl o lifogydd drwy leoli'r datblygiad i ffwrdd o 
ardaloedd lle mae perygl o lifogydd.  Mae dyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle 
hefyd wedi ceisio lleihau llygredd golau a sŵn, yn unol â Pholisi PCYFF2 y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].  Drwy ddefnyddio goleuadau LED a chyfyngu ar yr oriau 
gweithio, yn unol â’r hyn a nodir isod, bydd y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn lleihau 
llygredd golau artiffisial ac effaith y gwaith adeiladu ar yr ardal gyfagos.     
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5.2.7 Byddai’r gweithlu yn gweithio mewn patrwm shifftiau unigol er mwyn cyd-fynd â’r oriau 

gwaith arfaethedig:  

• rhwng 07:00 a 19:00 yn ystod yr wythnos; a 
• Rhwng 08:00 a 13:00 ar ddyddiau Sadwrn. 

5.2.8 Ni fyddai neb yn gweithio y tu hwnt i’r oriau hyn nac ar ddyddiau Sul na gwyliau cyhoeddus, 
oni fyddant wedi cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gyngor Sir Ynys Môn. 

5.2.9 Ystyriaeth allweddol arall wrth ddewis dyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle oedd 
sicrhau diogelwch a lleihau'r cyfleoedd i droseddu, yn unol â Pholisi Strategol PS5 a 
Pholisi PCYFF 3 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], sy'n nodi y rhoddir ffafriaeth 
i gynigion sy'n lleihau'r cyfleoedd ar gyfer troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r 
ofnau yng nghyswllt troseddu.  Bydd cynnwys ffens y ffin a ffens ddiogelwch y Ganolfan 
Diogelu Seilwaith Cenedlaethol (CPNI) yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn sicrhau 
bod mynediad yn cael ei reoli'n effeithiol, a bod safleoedd sensitif neu agored i niwed yn 
cael eu gwarchod yn briodol. 

5.2.10 Mae hyd a lled a natur y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael eu datblygu a'u pennu 
gan ystyried y cyfyngiadau ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle ac wrth ei ymyl, gan 
gynnwys osgoi Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof a’i warchod, yn unol â 
Pholisi Strategol PS19 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], sy'n ceisio gwarchod 
safleoedd o bwysigrwydd cenedlaethol.  

5.3 Dewisiadau Dylunio Amgen 
5.3.1 Mae NPS EN-6 [RD30] yn egluro, drwy ei brosesau dethol, fod safleoedd amgen wedi 

cael eu hystyried a bod hynny wedi arwain at y penderfyniad terfynol i enwebu Safle 
Datganiad Polisi Cenedlaethol Wylfa fel lleoliad a allai fod yn addas ar gyfer gorsaf bŵer 
niwclear newydd.  Nid yw Horizon felly wedi astudio lleoliadau amgen ar gyfer Safle’r Cais 
Paratoi a Chlirio’r Safle. 

5.3.2 Ar ôl yr ymgynghoriad 61Z ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle Gwreiddiol ym mis 
Hydref a mis Tachwedd 2016, penderfynodd Horizon gynyddu maint Safle’r Cais Paratoi 
a Chlirio’r Safle er mwyn cynnwys tir ychwanegol o Ardal Datblygu Wylfa Newydd, i'r de-
orllewin o Dregele, ac i'r gorllewin o'r A5025.  Mae Safle mwy y Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle yn caniatáu i fwy o Ardal Datblygu Wylfa Newydd gael ei pharatoi'n gynt, gan sicrhau 
cam adeiladu mwy effeithlon ac effeithiol ar ôl cael y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.  
Mae Ffigur 5-1 yn dangos Safle diwygiedig y Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, o'i gymharu â'r 
Safle a gynigiwyd yn flaenorol yn ystod yr ymgynghoriad adran 61Z gwreiddiol tua diwedd 
2016. 

5.3.3 Mae’r prosesau hyn wedi helpu i gyfrannu at gynlluniau, gweithgareddau, dyluniadau, 
dulliau a thechnolegau amgen er mwyn osgoi, lleihau neu ddileu effeithiau amgylcheddol 
a allai fod yn sylweddol, pan fo hynny’n ymarferol.   

5.3.4 Mae'r rhan fwyaf o Safle diwygiedig y Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn dal yn Ardal 
Datblygu Wylfa Newydd, sydd wedi’i diffinio’n helaeth gan yr arwynebedd o dir y mae’r 
Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Niwclear (EN-6) [RD30] yn nodi 
ei fod yn addas ar gyfer adeiladu a gweithredu’r Orsaf Bŵer.  O ganlyniad, gellir ystyried 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio'r Safle yn dderbyniol mewn egwyddor ar gyfer y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle ac nad oes angen nodi lleoliadau eraill. 

5.3.5 Mae disgrifiad manylach o'r prif ddewisiadau dylunio amgen sy'n effeithio ar 
weithgareddau penodol i'w weld yn nhabl 4-1 ym mhennod 4 (dewisiadau amgen ac 
esblygiad y dyluniad) cyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol, a gyflwynir i gefnogi'r cais 
cynllunio hwn.   
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Ffigur 5-1 Cynnwys tir ychwanegol 
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6 Dyluniad y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle  
6.1 Gwaith sefydlu’r safle 

Sefydlu Prif Gompownd y Safle (Cam A) 
6.1.1 Mae angen Prif Gompownd y Safle er mwyn darparu swyddfeydd mewn adeiladau dros 

dro, yn ogystal â chyfleusterau lles a bwyta, storfa danwydd a mannau parcio i staff 
swyddfa a’r gweithlu Paratoi a Chlirio'r Safle. 

6.1.2 Bydd Prif Gompownd y Safle i’r de o adeilad cyn Glwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa 
(ffigur 6-1) yn y compownd presennol ar gyfer y gwaith archwilio tir.  Ystyriwyd y pellter 
oddi wrth dderbynyddion sensitif i sŵn wrth ddewis lleoliad Prif Gompownd y Safle.  Drwy 
gael y pellter mwyaf posibl rhwng ffynonellau sŵn a derbynyddion, i'r graddau sy'n 
ymarferol bosibl, bydd y lefelau sŵn wrth dderbynyddion oherwydd gweithgareddau ym 
Mhrif Gompownd y Safle yn cael eu lleihau.  Mae’r dull hwn yn unol â rhan 7 Polisi 
Strategol PS5 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].  Y lleoliad hwn yw’r mwyaf 
dymunol hefyd, gan ei fod yn cynnwys rhan helaeth o gompownd presennol a byddai’n 
caniatáu mynediad priodol a diogel i gerbydau cyflenwi a gweithwyr y safle, gan ei fod 
gyferbyn â ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol y byddai cerbydau’n dod ohoni i Safle'r 
Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Bydd lleoli Prif Gompownd y Safle yn y fan hon hefyd yn 
osgoi’r cyfyngiadau mwyaf sensitif ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle. 

6.1.3 Hefyd mae’r ardal hon o Safle'r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle wedi cael ei defnyddio o’r 
blaen ac y mae eisoes yn nodwedd o’r dirwedd leol. Byddai’n arwain at estyniad bach i'r 
tir sy’n cael ei gymryd a byddai ei ddefnydd parhaus yn sicrhau na fyddai unrhyw 
aflonyddu amgylcheddol ychwanegol ar safle arall. 

6.1.4 Mae’r compownd yn ddigon mawr i ddarparu’r holl gyfleusterau sydd eu hangen.  Bydd 
cynllun y compownd yn cael ei bennu gan ofynion swyddogaethol a gweithredol gan 
mwyaf. Fodd bynnag, mae egwyddorion dylunio wedi’u hymgorffori yn yr elfen hon o’r 
cynllun lle’r oedd yn bosibl.   

6.1.5 Bydd Prif Gompownd y Safle yn cael ei amgylchynu gan ffens adeiladu dros dro a fydd yn 
2m o uchder (rhif y lluniad WN0903-JAC-OS-DRG-00030), heblaw am yr ardal lle bydd yr 
offer a'r peiriannau'n cael eu storio, lle bydd ffens ddiogelwch 3m o uchder (rhif y lluniad 
WN0903-JAC-OS-DRG-00032), gan gyrraedd y safonau a osodir gan y Ganolfan Diogelu 
Seilwaith Cenedlaethol (CPNI).  Uchder y ffens yw’r isaf sydd ei angen i ddarparu 
diogelwch a bodloni gofynion iechyd a diogelwch.  Mae’r strategaeth ffensio arfaethedig 
yn lleihau'r cyfleoedd i gyflawni troseddau, sy'n cyd-fynd â gofynion Polisi Strategol PS5 
a Pholisi PCYFF3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].  Y prif reswm dros fabwysiadu'r 
dull hwn o ffensio ym Mhrif Gompownd y Safle yw lleihau ei effaith weledol ar 
dderbynyddion a nodwyd yn yr Asesiad o’r Dirwedd a’r Effaith Weledol. Mae’r manylion 
ym mhennod 16 (tirwedd a gweledol) yng nghyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol.  

6.1.6 Bydd yn ofynnol goleuo Prif Gompownd y Safle; bydd maint y golau a’i oleuder ar y lefel 
leiaf sydd ei hangen i weithredu’r compownd ac i ddiogelu staff.  At hynny, byddai’r 
goleuadau’n cael eu defnyddio yn ystod oriau gwaith yn unig pan nad yw'n olau dydd.  
Felly mae’n debygol mai dim ond am gyfnodau byr ar ddechrau a diwedd y diwrnodau 
gwaith yn ystod misoedd arferol y gaeaf y bydd angen defnyddio’r goleuadau.  Byddai hyn 
yn cael ei wneud drwy ddefnyddio goleuadau diogelwch LED is-goch goddefol cyfeiriadol.  

Bydd hyn felly'n lleihau llygredd golau artiffisial ac yn annog cadwraeth ynni, yn unol â 
Pholisi PCYFF2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].    

6.1.7 Bydd nodweddion diogelwch o amgylch ardal ddiogel y compownd, fel camerâu isgoch, 
hefyd yn cael eu gosod er mwyn lleihau’r cyfleoedd i droseddu yn unol â gofynion Polisïau 
Strategol PS5 a PCYFF 3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].   

6.1.8 Byddai'r rhan fwyaf o Brif Gompownd Safle arfaethedig yn cael ei arwynebu â cherrig mâl.  
O ganlyniad i'r dopograffeg bresennol sydd, yn gyffredinol, yn disgyn i gyfeiriad dwyreiniol 
ger y fynedfa, bydd system draenio ataliol yn cael ei gosod i ddal dŵr ffo wyneb.  Bydd y 
dŵr hwn yn cael ei sianelu a'i ryddhau i bantiau wrth ymyl Prif Gompownd y Safle, fel y 
dangosir yn lluniad rhif WN0903-JAC-OS-DRG-00008.  Bydd hyn yn lleihau faint o ddŵr 
arwyneb sy'n ffoi i ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol, sy'n cyd-fynd â Pholisi 
Strategol PS6 a Pholisi PCYFF3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].  Bydd yr ardal 
ail-lenwi tanwydd yn elwa ar ffedog goncrit wedi'i gosod i ddisgyn i rigol sydd wedi cysylltu 
â gwahanwr olew.  Bydd y dŵr o'r gwahanwr olew wedyn yn cael ei ryddhau i bant.   

6.1.9 Bydd gofyn codi adeiladau dros dro ar Brif Gompownd y Safle er mwyn darparu 
cyfleusterau swyddfa a lles.  Byddai'r adeiladau dros dro hyn yn 5m wrth 3m ac yn 3m o 
uchder, yn fras.  Byddai lliw gwan ei olwg yn cael ei ddewis ar gyfer yr adeiladau dros dro 
hyn er mwyn sicrhau bod y datblygiad yn gweddu i'r hyn sydd o'i gwmpas, yn unol â Pholisi 
PCYFF3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].  Bydd hyn hefyd yn lleihau effaith 
weledol y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar y derbynyddion a nodwyd yn yr Asesiad o’r 
Dirwedd a’r Effaith Weledol. Mae’r manylion ym mhennod 16 (tirwedd a gweledol) yng 
nghyfrol 1 y Datganiad Amgylcheddol.  

Sefydlu Compowndiau Deunyddiau a Lloeren (Cam E) 
6.1.10 Mae creu compowndiau yn galluogi cyfarpar a deunyddiau i gael eu storio'n ddiogel yn 

agos i lle mae eu hangen, gan leihau'r pellter mae'n rhaid i gerbydau deithio ar draws 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Felly mae’r dull hwn yn annog arbed ynni ac yn 
lleihau gwastraff yn unol â Pholisi Strategol PS6 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].  
Mae angen tri Chompownd Lloeren a saith Compownd Deunyddiau pell, fel y dangosir yn 
ffigur 6-2, ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i ddarparu cyfleusterau lles a mannau 
parcio ar gyfer cerbydau adeiladu mewn mannau sy’n bell o Brif Gompownd y Safle.   

6.1.11 Mae lleoliadau’r ddau gompownd i'w gweld yn ffigur 6-2.  Byddai cyfanswm o 10 
compownd yn cael eu sefydlu fel rhan o Gam E (mae compowndiau 1, 7 a 10 yn 
Gompowndiau Lloeren, a'r gweddill yn Gompowndiau Deunyddiau).  Mae crynodeb o'r 
compowndiau a gynigir i'w weld yn nhabl 3.3 ym mhennod 3 (datblygiad arfaethedig) cyfrol 
1 y Datganiad Amgylcheddol.   

6.1.12 Roedd yr asesiad manwl o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a gyflawnwyd gan Horizon 
yn nodi ardaloedd presennol o arwyneb caled, yn ogystal â'r ffyrdd cludo presennol sydd 
wedi llywio lleoliad y Compowndiau Deunyddiau a Lloeren.     

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited  
Tudalen 12 



Prosiect Wylfa Newydd Datganiad Dylunio a Mynediad 
 Paratoi a Chlirio’r Safle 

 
Ffigur 6-1 Lleoliad Prif Gompownd y Safle 
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Ffigur 6-2 Lleoliad y Compowndiau Deunyddiau a Lloeren  
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Compowndiau Lloeren 
6.1.13 Lle bo hynny’n bosibl, mae lleoliad y compowndiau lloeren yn ystyried yr arwynebau caled 

presennol sydd wedi’u ffurfio o ganlyniad i ddymchweliadau blaenorol ar y safle. Mae hyn 
yn helpu i leihau'r angen i fewnforio symiau mawr o graidd caled a deunyddiau eraill i 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, gan leihau’r effeithiau cysylltiedig â thraffig fel 
allyriadau aer a sŵn. Felly byddai’r lleoliadau i'r gogledd-ddwyrain, y de a'r gorllewin o 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn bodloni’r gofynion gweithredol.  Hefyd, fe wnaeth 
yr asesiad o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle gadarnhau i ba raddau roedd y safle 
wedi’i gynnwys yn AHNE Ynys Môn.  Nid oedd modd osgoi’r gofyniad i gael Compownd 
Lloeren arfaethedig yn ardal Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle oherwydd bod yr ardal 
hon o’r safle yn gymharol ynysig o ganlyniad i lwybr dŵr Afon Cafnan.            

6.1.14 Bydd pob Compownd Lloeren wedi'i amgylchynu gan ffensys diogelwch o safon CPNI 3m 
o uchder (rhif y lluniad WN0903-JAC-OS-DRG-00032).  Mae angen codi ffensys o’r fath 
er mwyn darparu diogelwch priodol ar gyfer y cyfarpar gwerthfawr i'w storio y tu mewn.  
Rhoddwyd cyfyngiad o 3m ar uchder y ffensiau i leihau effaith weledol y Compowndiau 
Lloeren ar ddefnyddwyr yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus a’r cymunedau lleol a nodwyd yn 
arfarniad cychwynnol Horizon o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a’r ardal gyfagos.     

6.1.15 Bydd angen nodweddion diogelwch, fel camerâu is-goch, o amgylch ardal ddiogel y 
compowndiau hefyd, er mwyn diogelu'r compowndiau hyn yn ddigonol.  Bydd y mesurau 
hyn yn lleihau'r cyfleoedd i gyflawni troseddau, sy'n cyd-fynd â gofynion Polisi Strategol 
PS5 a Pholisi PCYFF3 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].      

6.1.16 Dim ond ar adegau angenrheidiol yn ystod oriau gwaith y caiff y Compowndiau Lloeren 
eu goleuo.  Byddai hyn yn cael ei wneud drwy ddefnyddio goleuadau diogelwch LED is-
goch goddefol cyfeiriadol.  Bydd hyn hefyd yn lleihau'r llygredd golau artiffisial ac yn annog 
cadwraeth ynni, sy'n cyd-fynd â Pholisi Strategol PS6 a Pholisi PCYFF 2 y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].   

Compowndiau Deunyddiau  
6.1.17 Mae angen mannau i storio deunyddiau er mwyn cynnwys y gwahanol ddeunyddiau a 

adenillir drwy’r gwaith clirio’r safle ynghyd â'r deunyddiau eraill sy’n gysylltiedig â'r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle eu hunain.  Byddai deunyddiau a adenillir yn cael eu 
storio ar ôl i'r gwaith Clirio a Pharatoi'r Safle ddod i ben, a hynny nes y bydd angen eu 
hailddefnyddio yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, er enghraifft i adfer / creu waliau 
cerrig lle pennir bo hynny'n briodol.  Bydd sefydlu'r Compowndiau Deunyddiau yn golygu 
na fydd angen cludo’r deunyddiau a gliriwyd oddi ar y safle i’w storio, a’u dychwelyd i’r 
safle i’w hailddefnyddio, gan leihau nifer y symudiadau gan gerbydau’n sylweddol.   

6.1.18 Mae lleoliad y Compowndiau Deunyddiau i'w gweld yn ffigur 6-2.  Ar ôl eu storio dros dro, 
byddai’r deunyddiau’n cael eu hailddefnyddio neu eu symud o Safle’r Cais Paratoi a 
Chlirio’r Safle i gyfleuster priodol os na fydd eu hangen ar y safle mwyach.  Rhagwelir y 
bydd y deunyddiau sy’n cael eu storio yng Nghompownd 8 yn cael eu 
hailddefnyddio/ailgychu yn ystod cam tirlunio Phrosiect Wylfa Newydd. 

6.1.19 Byddai pob Compownd Deunyddiau yn cael ei amgylchynu gan ffens ddiogelwch o safon 
CPNI hyd at 3m o uchder (rhif y lluniad WN0903-JAC-OS-DRG-00032), heblaw am 
Gompownd 8 a fydd wedi'i amgylchynu gan ffens adeiladu dros dro 2m o uchder (rhif y 
lluniad WN0903-JAC-OS-DRG-00030).  Byddai pob Compownd Deunyddiau (heblaw am 
Gompownd 8) hefyd yn cynnwys offer i ganiatáu i ddeunyddiau gael eu prosesu.  Cafodd 

y dull hwn o ffensio yn y Compowndiau Deunyddiau ei ddylunio i leihau effaith weledol y 
Compowndiau Lloeren ar ddefnyddwyr yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus a’r cymunedau 
lleol a nodwyd yn arfarniad cychwynnol Horizon o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a’r 
ardal gyfagos.      

 Codi ffens y ffin (Cam B) 
6.1.20 Prif bwrpas ffens y ffin yw marcio ardaloedd penodol neu ffiniau i atal pobl rhag croesi'r 

ffin ar y pwyntiau nad ydynt yn Hawliau Tramwy Cyhoeddus sydd wedi’u nodi yn ystod 
arfarniad cychwynnol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a'r ardal gyfagos (ffigur 6-3).   

6.1.21 Bydd mynediad y cyhoedd i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cael ei reoli yn ôl yr 
angen drwy stiwardio'r pwyntiau lle mae'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn dod i mewn i 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Bydd hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus groesi Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn ystod y rhan fwyaf o’r gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle.  Gwnaethpwyd y penderfyniad i alluogi pobl i barhau i ddefnyddio 
Hawliau Tramwy Cyhoeddus fel ymateb i'r sylwadau a ddaeth i law fel rhan o'r 
ymgynghoriad adran 61Z ar y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle Gwreiddiol a gynhaliwyd 
ym mis Hydref a mis Tachwedd 2016.   

6.1.22 Byddai'r ffens hon yn cynnwys ffens adeiladu dros dro 2m o uchder, a ffens dros dro'r ffin 
fewnol sy’n 0.9m o uchder.  Byddai'r prif ardaloedd adeiladu yn cael eu hamgylchynu gan 
y ffens adeiladu dros dro, gyda ffens dros dro'r ffin fewnol yn cael ei defnyddio i farcio 
ardaloedd y Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle lle nad oes angen ffens uwch, i atal 
tresmasu damweiniol, ac i farcio maint y clustogfeydd, fel yr un ar lan orllewinol cwrs dŵr 
Afon Cafnan. 

6.1.23 Byddai ffens y ffin yn cael ei gadael yn anghyflawn, gyda phaneli ffens ar goll wrth bob 
ffordd a Hawl Tramwy Cyhoeddus er mwyn gallu parhau i'w defnyddio yn ystod y gwaith 
Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai stiwardiaid yn gallu gwarchod y bylchau yn y ffens dros 
dro i atal mynediad pan fydd angen, er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.    

6.1.24 Mae uchder a lliw’r ffens wedi arwain at ymgynghoriad cyhoeddus, ac at addasu uchder 
y ffens a'i math. Mae’r dyluniad terfynol yn lleihau'r effaith weledol a’r angen i gloddio’n 
ddwfn neu’n helaeth.  Mae hyn yn lleihau’r effeithiau cysylltiedig o ran sŵn a llwch ac yn 
mynd i'r afael â materion yng nghyswllt diogelwch y safle. 

Ffens adeiladu dros dro   
6.1.25 Mae angen y ffens adeiladu dros dro er mwyn marcio ardaloedd neu ffiniau i rwystro pobl 

(personél adeiladu, ymwelwyr neu'r cyhoedd) neu anifeiliaid rhag crwydro i ardaloedd 
adeiladu mewn camgymeriad a rhoi eu hunain mewn perygl yng nghyswllt gweithrediadau 
adeiladu.  Byddai'r ffens hon yn 2m o uchder ac mae i'w gweld yn lluniad rhif WN0903-
JAC-OS-DRG-00030.  Bydd hyn hefyd yn lleihau'r cyfleoedd i gyflawni troseddau fel 
lladrata neu dresmasu, sy'n cyd-fynd â gofynion Polisi Strategol PS5 a Pholisi PCYFF3 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].      

6.1.26 Mae cyfyngiad o 2m ar uchder y ffens yma er mwyn lleihau effaith weledol y mesur 
diogelwch angenrheidiol hwn, yn enwedig ar gymunedau cyfagos.    
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Ffigur 6-3 Lleoliad Ffens y ffin    
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Ffens dros dro'r ffin fewnol   
6.1.27 Byddai ffens dros dro'r ffin fewnol yn cael ei chodi yn y lleoliadau canlynol: 

• y naill ochr a'r llall i Ffordd Cemlyn; 
• i nodi clustogfa ger cwrs dŵr Afon Cafnan ar ei glan orllewinol;  
• lle mae llwybrau mynediad i gerbydau yn rhyngwynebu â Hawliau Tramwy 

Cyhoeddus;  
• ar ffin fwyaf gogleddol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i farcio maint y safle ac i 

atal tresmasu damweiniol.       
6.1.28 Mae'r ffens dros dro 0.9m o uchder hon ar gyfer y ffin fewnol wedi cael ei defnyddio yn 

hytrach na'r ffens adeiladu dros dro 2m o uchder, lle byddai'r gofynion gweithredu a 
diogelwch yn caniatáu, er mwyn lleihau'r effaith weledol ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle a'r ardal gyfagos.  Mae'r ffensys post a weiren sydd wedi’u dewis yn gyson â’r 
ffensys sydd eisoes ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a’r ardal gyfagos, yn unol â'r 
hyn a nododd yr ymgeisydd yn ei arfarniad cychwynnol.      

 Sefydlu croesfannau ffordd 
6.1.29 Er mwyn caniatáu i gerbydau gael mynediad i’r parseli hynny o dir ar y naill ochr a’r llall i 

ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol, mae angen adeiladu croesfan ffordd newydd.  
Mae hyn yn golygu bod modd i offer a cherbydau eraill o Brif Gompownd y Safle gael 
mynediad diogel i adran ogleddol Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.  Byddai cerrig 
cyrbau’n cael eu gosod er mwyn atal cerbydau rhag ymuno a gadael ffordd fynediad yr 
Orsaf Bŵer Bresennol ond gan ganiatáu mynediad ar draws y ffordd.  Byddid yn rhoi 
blaenoriaeth i draffig a fyddai’n symud yn ôl ac ymlaen i gyfleuster yr Orsaf Bŵer 
Bresennol. Hefyd, bydd ffordd fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol a rhan fechan o’r A5025 
yn cael eu ddefnyddio lle bo hynny’n angenrheidiol, er mwyn cael mynediad i Gompownd 
Lloeren 9 a Chompownd Deunyddiau 10, er y bydd modd cael mynediad at y rhain drwy 
ddefnyddio traciau mynediad drwy Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.   

6.1.30 Byddai hefyd angen ffurfioli dau fynediad presennol ar draws Ffordd Cemlyn.   

6.1.31 Mae’r broses o ddewis lleoliadau wedi'i dylunio i leihau’r angen i ffurfio ffyrdd cludo a ffyrdd 
mynediad newydd, a’r tarfu amgylcheddol a fyddai’n dod yn sgil hynny, fel mwy o effeithiau 
o ran sŵn ac ansawdd aer. Byddai defnyddio un pwynt croesi yn arwain at gynyddu pellter 
teithio cerbydau ac yn cael effeithiau niweidiol o ganlyniad i hynny, fel cynnydd mewn sŵn 
ac ansawdd aer. 

6.1.32 Gan nad oes mynedfeydd amaethyddol yn bodoli eisoes, byddai ffurfioli’r mynedfeydd hyn 
yn golygu gosod giatiau newydd a rhoi’r rhain ynghlwm wrth y ffens sy’n cael ei chynnig.  
Byddai’r croesfannau a fyddai’n cael eu ffurfioli ar Ffordd Cemlyn yn cael eu defnyddio 
pan fyddai cerbydau eisiau croesi o ogledd Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i’r de, ar 
draws Ffordd Cemlyn.   

6.1.33 Bydd swyddog cerbydau yn goruchwylio symudiadau croesi er mwyn sicrhau bod hyn yn 
digwydd yn ddiogel pan fydd y cerbydau yn dod i gysylltiad â thraffig arferol ar y ffyrdd, yn 
ogystal ag atal cerbydau eraill rhag dod i mewn i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle neu 
rhag gadael. 

6.1.34 Yn ogystal â hyn, bydd Ffordd Cemlyn yn cael ei defnyddio o bryd i’w gilydd i roi mynediad 
i Gompownd Deunyddiau 1 a Chompowndiau Lloeren 2 a 7. Ni fyddai mynediad heb 
awdurdod i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle o Ffordd Cemlyn, er y byddai modd cael 
mynediad at y ffordd gludo fewnol drwy giatiau diogel yng Nghompownd Deunyddiau 1 a 
Chompowndiau Lloeren 2 a 7. Byddai’r giatiau a fyddai’n cael eu gosod yn agor am i mewn 
er mwyn peidio â rhwystro'r briffordd. 

 Dargyfeirio cwrs dŵr 
6.1.35 I hwyluso prif waith adeiladu Prosiect Wylfa Newydd, mae angen dargyfeirio rhan o gwrs 

dŵr (Nant Porth-y-pistyll) yn ne-ddwyrain Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, fel y 
dangosir yn ffigur 6-4.  Mae'r cwrs dŵr hwn yn is-afon i Afon Cafnan sy’n llifo i’r afon hon 
i’r gorllewin o’r rhan y caiff ei dargyfeirio.   

6.1.36 Mae’n bwysig nodi mai’r aliniad a'r dyluniad sydd wedi'i ddewis yw’r un sy’n cael ei ystyried 
fwyaf priodol o ran risg o lifogydd a’r manteision i gynefinoedd lleol.  Wrth ddylunio’r ail-
aliniad arfaethedig, ystyriwyd presenoldeb llygod y dŵr, a gafodd eu canfod drwy gynnal 
arolygon ecolegol o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, a cheisiwyd gwella’r cynefin lleol 
drwy roi gwell cyfleoedd i fflora a ffawna yn yr ardal.  Byddai’r dargyfeiriad ei hun yn galw 
am ffurfio sianel newydd yn mesur tua 360m o hyd, tua 0.8m o led a 0.2m o ddyfnder ar 
gyfartaledd.  Byddai’n cynnwys gwely graean wedi’i wneud o gerrig a gloddiwyd yn lleol 
er mwyn efelychu’r cwrs dŵr presennol. 

6.1.37 Mae’r cwrs dŵr wedi’i ddylunio er mwyn hybu datblygiad nifer o nodweddion ar ei hyd (gan 
gynnwys gwlyptir, llwybrau llifogydd a sianel llif isel naturiol) a darparu cynefin dichonol i 
fywyd gwyllt (gan gynnwys llygod y dŵr).  O ganlyniad i hynny, bydd yr elfen hon o'r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn arwain at fanteision o ran bioamrywiaeth.  Bydd yr 
ardal o gwmpas lleoliad ail-alinio'r cwrs dŵr yn elwa ar gynllun tirweddu cynhwysfawr 
(gweler rhif y lluniad WN0903-JAC-OS-DRG-00027), yn unol â Pholisi PCYFF3 y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].   

6.1.38 Byddai'r sianel newydd yn dilyn llwybr dolennog afreolaidd.  Yn ogystal, bydd y dyluniad 
terfynol yn cynnwys gorlifdir er mwyn cydymffurfio â TAN 15: Datblygu a'r Risg o Lifogydd 
(2004) [RD13], a thrwy wneud hynny byddai'n sicrhau na fydd y perygl o lifogydd yn 
cynyddu, sy'n cyd-fynd â Pholisi Strategol PS5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3].   

6.1.39 Bydd rhan fach o’r sianel bresennol sydd i’w thynnu yn cael ei llenwi a’i gorchuddio â 
glaswellt fel y gellir ei defnyddio ar gyfer pori yn y dyfodol, ar ôl adeiladu'r orsaf bŵer.  
Cyflawnir y gwaith yn unol â methodoleg gaeth yn ymwneud â diogelu ecoleg.  Bydd hyn 
yn cynnwys trawsleoli llygod y dŵr sy’n bresennol yng nghyffiniau’r gwaith i safle derbyn 
yn y cwrs dŵr sydd wedi'i ail-alinio.  Ar ôl ei gwblhau, byddai'r gwaith ail-alinio arfaethedig 
yn arwain at welliannau ecolegol, yn unol â Pholisi Strategol PS5 y Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd [RD3].   
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Ffigur 6-4 Lleoliad ail-alinio Nant Porth-y-pistyll 
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 Gwaith clirio’r safle  
6.1.40 Er mwyn paratoi'r safle ar gyfer y camau datblygu diweddarach, bydd angen tynnu 

adeiladau, waliau, strwythurau eraill sydd ar y tir a rhywfaint o lystyfiant sy'n bodoli eisoes.  
Mae’r gwaith hwn yn elfen hanfodol o’r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle a fydd yn rhoi’r gallu 
i symud ymlaen i gamau diweddarach Prosiect DCO Wylfa Newydd.  Bydd y gwaith clirio 
hwn yn digwydd ym mhob rhan o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle lle ceir nodweddion 
o’r fath. 

6.1.41 Mae’r fethodoleg a'r dull ar gyfer dymchwel strwythurau a chael gwared â choed a llwyni 
ar y safle yn ystyried derbynyddion amgylcheddol a derbynyddion eraill. Lle bo hynny’n 
bosibl, caiff deunyddiau eu hailgylchu ar y safle i leihau traffig a’r effeithiau cysylltiedig. 
Byddai cael gwared ag arwynebau caled a gwreiddiau coed a llwyni yn cynyddu effeithiau 
sŵn ac ansawdd aer ac yn cynyddu nifer y symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm ar y 
rhwydwaith ffyrdd lleol, gan gael effaith ar amwynder o ganlyniad i hynny. 

6.1.42 Er mwyn lliniaru effeithiau niweidiol, byddai rhai rhywogaethau’n cael eu symud o Safle’r 
Cais Paratoi a Chlirio’r Safle drwy drin cynefinoedd, clirio cynefinoedd llochesu a 
phorthiant i gyfeiriad penodol, tuag at y mannau hynny sydd wedi’u sicrhau i’w derbyn, a 
hefyd drwy eu dal a’u trawsleoli. 

6.1.43 Mae gofyniad statudol i ddelio â rhywogaethau a warchodir ac eraill sydd i'w gweld ar 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle mewn modd priodol. Bydd clirio rhywogaethau drwy 
eu cyfeirio yn helpu i leihau’r effeithiau niweidiol posibl ac yn caniatáu i rywogaethau 
symud yn naturiol tuag at y safleoedd derbyn sydd wedi’u clustnodi. 

6.1.44 Mae Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r Gof a’r rhannau o Goetir Hynafol yn 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle wedi cael eu hepgor o’r gwaith clirio hwn (ac o’r gwaith 
Paratoi a Chlirio’r Safle yn gyffredinol) i gydnabod y byddai gweithgarwch o’r fath yn y 
lleoliadau hyn yn achosi niwed annerbyniol i werth y nodweddion hyn ac, yn achos Coetir 
Hynafol, yn arwain at ei golli.  Cydnabyddir nad oes cyfiawnhad dros effaith o’r fath yn 
ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle. 

6.1.45 Ar wahân i eithriadau o'r fath, ni ystyrir bod gan yr elfen hon o'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle unrhyw oblygiadau dylunio.   

6.2 Gwaith Gwella Tir  
6.2.1 Bydd Horizon yn trin y rhan fwyaf o’r pridd ar y safle sydd wedi’i halogi ag asbestos a 

rhywogaethau estron goresgynnol, yn unol â'r ymarfer gorau.  Bydd yr holl ddeunyddiau 
sydd wedi’u halogi â thricloro-ethylen a hydrocarbonau yn cael eu cludo oddi ar y safle i'w 
prosesu mewn cyfleuster trwyddedig.  

6.2.2 Mae'r dull gweithredu hwn hefyd yn lleihau nifer y symudiadau traffig sy'n gysylltiedig â'r 
gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  I hwyluso'r gwaith o adfer y priddoedd halogedig sydd yn 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, cynigir sefydlu Compownd Prosesau Adfer a adeiladir 
yn bwrpasol a thrac mynediad cysylltiedig fel rhan o'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  
Bydd y Compownd Prosesau Adfer yn prosesu'r priddoedd o Safle'r Cais Paratoi a Chlirio'r 
Safle y mae halogiad ag asbestos a rhywogaethau estron goresgynnol wedi effeithio 
arnynt. 

6.2.3 Er ei fod yn cyflwyno risgiau amgylcheddol tymor byr, byddai trin pridd sydd wedi'i halogi 
a rhywogaethau estron goresgynnol ar Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn atal llawer 
o Gerbydau Nwyddau Trwm rhag gorfod teithio dros bellteroedd arwyddocaol i safleoedd 
gwaredu trwyddedig.  Byddai cael gwared ag asbestos oddi ar y safle yn cynyddu 
effeithiau niweidiol cysylltiedig â thraffig fel sŵn, ansawdd aer a'r risg o halogi ar y 
rhwydwaith ffyrdd lleol a'r ardal ehangach.   

6.2.4 Er mwyn trin a phrosesu'r amrywiaeth o briddoedd wedi’u halogi sydd mewn gwahanol 
leoliadau ledled Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, nodwyd ardal sy’n tua 1.2 ha fel 
Compownd Prosesau Adfer dynodedig. Byddai’r Compownd Prosesau Adfer yn cynnwys 
man trin asbestos (tua 0.6ha), man storio deunyddiau ar gyfer prosesau asbestos (tua 
0.2ha), a man storio a thrin rhywogaethau estron goresgynnol (tua 0.4ha).   

6.2.5 Bydd lleoli'r Compownd Prosesau Adfer yn fan hyn yn lleihau’r symudiadau traffig ar y 
rhwydwaith ffyrdd lleol, yn ogystal â’r effaith a’r risgiau cysylltiedig â thrin asbestos. Byddai 
darparu’r compownd yn hwyluso'r gwaith o gwympo rhywfaint o goed.  Fodd bynnag, 
mae'r rhain wedi'u clustnodi i’w cwympo fel rhan o’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
nes ymlaen yn y rhaglen, ac mae eraill yn cael eu cadw at ddibenion sgrinio nes bydd y 
priddoedd wedi’u trin ac nad oes angen y cyfleuster mwyach. 

6.2.6 Mae gofynion gweithredu penodol wedi dylanwadu ar ddyluniad y Compownd Prosesau 
Adfer.  Bydd yr ardaloedd hyn oll yn cael eu harwynebu â geobilen a 250mm o ddeunydd 
cywasgedig.   

6.2.7 I sicrhau bod offer yn cael ei storio'n ddiogel dros nos, byddai ffens CPNI 3m o uchder yn 
cael ei darparu yn y Compownd Prosesau Adfer.  Byddai'r Compownd Prosesau Adfer yn 
cynnwys draen o amgylch y ffin, a byddai dŵr wyneb yn cael ei gasglu, ei hidlo ac wedyn 
ei ailddefnyddio ar y systemau niwlio/taenu i atal llwch, neu ei roi mewn tancer i'w waredu 
oddi ar y safle.  Mae’r dull hwn yn gyson â Pholisi PS5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
[RD3] sy’n hybu mesurau arbed dŵr.     

6.2.8 Ni ystyrir y byddai gan unrhyw elfennau eraill o'r gwaith adfer unrhyw oblygiadau dylunio.       

6.3 Adfer  
6.3.1 Os na chaiff y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ei roi neu os na fydd Prosiect Wylfa 

Newydd yn mynd rhagddo, byddai cynllun adfer yn cael ei roi ar waith i ddychwelyd Safle’r 
Cais Paratoi a Chlirio’r Safle i gyflwr derbyniol.  Bydd hyn yn cael ei sicrhau drwy amod(au) 
cynllunio y cytunir arnynt â Chyngor Sir Ynys Môn ar adeg lle gellir diffinio cwmpas y 
gwaith adfer yn rhwydd, h.y. lle mae'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle wedi dod i ben gan 
na roddwyd y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ac mae penderfyniad wedi'i wneud i beidio 
â bwrw ymlaen â Phrosiect Wylfa Newydd.  Mae Egwyddorion Adfer y Dirwedd, y mae 
angen cytuno arnynt cyn dyfarnu’r caniatâd cynllunio, i'w gweld yn ffigur 6-5.   

6.3.2 At ddibenion Egwyddorion Adfer y Dirwedd, mae’r senario adfer mwyaf posibl yn cael ei 
ystyried.  Byddai hyn yn golygu bod yr holl waith Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael ei 
wneud a bod angen ei adfer i gyd yn briodol.  Mewn realiti, efallai nad dyma fydd yr achos 
gan ei bod yn bosibl na fyddai’r holl waith Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael ei wneud pan 
fyddai’r penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen â Phrosiect Wylfa Newydd yn cael ei wneud.   
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Ffigur 6-5 Egwyddorion Adfer y Dirwedd 
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6.3.3 Mae dyluniad yr egwyddorion hyn yn seiliedig ar y prif ddefnydd tir presennol yn ardal y 

safle – yn benodol y cyfleoedd i warchod natur sy’n gysylltiedig â’r arfordir rhwng Bae 
Cemlyn a Chemaes, a nodweddion pori’r tir sy’n weddill.  

6.3.4 Mae’r egwyddorion hefyd yn ystyried amcanion rheoli Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig Tre’r Gof nawr ac yn y dyfodol, yn ceisio gwella Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig Cae Gwyn (er ei fod y tu allan i ffiniau’r safle), ac yn sicrhau bod safleoedd 
derbyn ecolegol yn rhan annatod o’r gwaith cyffredinol o adfer.  

6.3.5 Disgwylir y bydd y gwaith adfer ei hun yn para tua 12 mis, wedi’i ddilyn gan gyfnod o 10 
mlynedd ôl-ofal y cytunwyd arno i sicrhau bod y dirwedd yn cael ei chynnal a’i chadw’n 
addas.   

6.3.6 Mae’r effeithiau amgylcheddol disgwyliedig o gyflawni’r gwaith arfaethedig wedi’u hasesu 
yn y penodau pwnc. 

6.3.7 Mae manylion y gwaith adfer arfaethedig ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle i'w 
gweld ym mhennod 3 (datblygiad arfaethedig) y Datganiad Amgylcheddol, a byddai'n 
cynnwys y canlynol: 

• tynnu seilwaith dros dro; 
• adfer y dirwedd; ac  
• ailddefnyddio/tynnu deunyddiau.   

6.3.8 Byddai mesurau lliniaru ar gyfer colli cynefinoedd yn cael eu cynnwys fel rhan o'r cynllun 
adfer cymeradwy os na fydd Prosiect Wylfa Newydd yn mynd rhagddo.  Mae hyn yn unol 
â Pholisi Strategol PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] sy'n ei gwneud yn ofynnol 
bod ceisiadau cynllunio ar gyfer gwaith paratoi cynnar yn dangos eu bod wedi'u dylunio i 
liniaru effeithiau'r gwaith adeiladu a'u bod wedi'u hategu â strategaeth i alluogi'r safleoedd 
i gael eu hadfer i safon dderbyniol os na roddir y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.  Yn 
unol â Pholisi Strategol PS9, mae hefyd yn ofynnol bod ceisiadau cynllunio neu waith 
paratoi yn dangos sut bydd y costau cysylltiedig â gwaith adfer o'r fath yn cael ei sicrhau, 
gan gynnwys drwy fondiau.    

Tynnu seilwaith dros dro 
6.3.9 Byddai'r gwaith adfer yn cael ei gynnal fesul cam; byddai’n rhaid cytuno ar hyn â Chyngor 

Sir Ynys Môn.  Byddai'r gwaith o gael gwared â seilwaith dros dro yn cael ei gynnal tua 
diwedd y cam adfer 12 mis o hyd.   

6.3.10 Diben cael gwared â’r seilwaith dros dro hwn fyddai lleihau effaith weledol y gwaith Paratoi 
a Chlirio'r Safle ar y rheini sy’n defnyddio’r Hawliau Tramwy Cyhoeddus, yn unol â'r hyn a 
nodir yn asesiad Horizon o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle.       

6.3.11 Byddai ffens adeiladu’r ffin a godir o amgylch Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cael 
ei thynnu a’i symud oddi ar y safle ar ôl cwblhau'r gwaith adfer. Byddai mynediad cerddwyr 
i benrhyn Trwyn Wylfa yn cael ei gynnal drwy gydol y gwaith adfer ar hyd yr arfordir 
gogleddol o Gemaes.  Byddai mynediad i Borth Wylfa a Phorth yr Ogof hefyd yn cael ei 
gynnal drwy gydol y gwaith adfer.  

6.3.12 Yn yr un modd â’r gwaith adeiladu, efallai y bydd adegau yn ystod y gwaith adfer lle bydd 
angen stiwardio'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus dros dro yn Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle oherwydd gofynion diogelwch. Byddai hyn yn cael ei wneud mewn ffordd a fyddai’n 
lleihau'r effaith ar ddefnyddwyr hamdden.  Lle bo angen, byddai stiwardiaid yn bresennol 

i gyfyngu ar fynediad dros dro er mwyn sicrhau bod defnyddwyr llwybrau troed wedi’u 
gwahanu oddi wrth waith ar y safle, a hynny i sicrhau eu diogelwch. 

6.3.13 Byddai Compownd y Prif Safle yn cael ei ddychwelyd i'w gyflwr presennol.  Byddai’r 
Compowndiau Lloeren a'r Compowndiau Deunyddiau, gan gynnwys pob adeilad dros dro, 
ffens, golau ac offer, yn cael eu dymchwel a'u symud.  Byddai’r adeiladau dros dro sy’n 
gysylltiedig â Phrif Gompownd y Safle hefyd yn cael eu symud o Safle'r Cais Paratoi a 
Chlirio'r Safle i’w defnyddio yn rhywle arall.  Byddai'r Compownd Prosesau Adfer, gan 
gynnwys yr holl offer a ffensys cysylltiedig, yn cael eu symud a’r tir hwnnw’n cael ei adfer.  
Byddai’r ardaloedd o arwynebau caled ac arwynebau eraill a gafodd eu gosod fel rhan o'r 
gwaith Paratoi a Chlirio’r Safle yn cael eu malu a’u symud o Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle er mwyn cael gwared â nhw’n briodol. 

6.3.14 Ar ôl cwblhau'r gwaith adfer, byddai'r giatiau sydd wedi’u darparu yn y tair croesfan 
arfaethedig yn cael eu cadw, gan y byddai’r rhain wedi cael eu hadeiladu o ffensys ffiniau 
mewnol dros dro sy’n 0.9m o uchder, ac felly byddent yn darparu mynediad amaethyddol 
addas. 

 Adfer y dirwedd 
6.3.15 Byddai'r cynllun tirlunio sy’n cael ei ddarparu yn unol â senario adfer yn cynnwys adfer 

ffiniau caeau, plannu tirwedd, ailgodi waliau cerrig a chloddiau gan ddefnyddio cerrig sydd 
eisoes yno ac wedi’u cadw i gael eu hailddefnyddio, yn ogystal â gwaith arall sydd wedi’i 
ddylunio i ddychwelyd y safle i gyflwr tebyg i'w gyflwr blaenorol (ond ni fyddai adeiladau 
wedi’u dymchwel yn cael eu hadfer).  Byddai’r cynllun adfer tirwedd wedi'i lunio i wella 
cymeriad y dirwedd a bioamrywiaeth yr ardal, ac i sicrhau modd o barhau i ddefnyddio 
rhan fwyaf o dir Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn gynhyrchiol at ddibenion 
amaethyddol. 

6.3.16 Byddai Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle yn cael ei arolygu'n barhaus, a byddai gwaith 
cynnal a chadw parhaus yn cael ei wneud ar ardaloedd o offer am gyfnod ôl-ofal pum 
mlynedd o hyd i sicrhau bod y mesurau lliniaru yn dal yn effeithiol.  Byddai’r strategaeth 
rheoli tirwedd ac ecoleg ar gyfer ôl-ofal Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, a nodwyd yn 
y Cod Ymarfer Adeiladu, yn cael ei rhoi ar waith yn amodol ar gytundeb â Chyngor Sir 
Ynys Môn.  

6.3.17 Mae hyn yn unol a Pholisi Strategol PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], fel y 
nodir uchod. 

Cwrs dŵr wedi'i ddargyfeirio 
6.3.18 Os bydd rhan helaeth o'r gwaith o ail-alinio Nant Porth-y-pistyll wedi cael ei wneud pan 

wneir penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen, bydd y gwaith yn cael ei gwblhau.  

6.3.19 Mae hyn oherwydd byddai'r gwaith ail-alinio yn darparu budd ecolegol o’i gymharu â’r 
sefyllfa bresennol, yn unol â Pholisi Strategol PS19 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
[RD3]. 

6.3.20 Os bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau ar yr adeg y gwneir penderfyniad i beidio â bwrw 
ymlaen, bydd y gwaith o ail-alinio'r cwrs dŵr yn cael ei adael fel y mae fel rhan o’r gwaith 
adfer. 

 

 © Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 
  Tudalen 21 



Datganiad Dylunio a Mynediad Prosiect Wylfa Newydd 
Paratoi a Chlirio’r Safle  

 

7 Hygyrchedd a Symudiadau  
7.1.1 Mae'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi cael eu dylunio i leihau'r gwrthdaro rhwng 

cerddwyr a cherbydau, ac i sicrhau bod y mynediad cyhoeddus presennol yn cael ei 
gynnal yn Safle'r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle ac o'i gwmpas, i raddau sy'n ymarferol, heb 
achosi problemau iechyd a diogelwch. 

7.1.2 Mae disgwyl i weithwyr Paratoi a Chlirio'r Safle ddod yn bennaf o'r ardal leol (h.y. mae eu 
cyfeiriad cartref arferol yn Ynys Môn neu yng ngogledd-orllewin Gwynedd) ac yn cymudo 
bob dydd (rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn), gyda'r gweithwyr yn gweithio hanner diwrnod 
ar fore dydd Sadwrn.  Fodd bynnag, at ddiben asesu’r senario gwaethaf posibl rhesymol, 
mae’r Datganiad Trafnidiaeth ategol yn tybio y bydd pob gweithiwr yn teithio o'r tir mawr.   

7.1.3 Yn seiliedig ar hynny, byddai cerbydau sy’n gysylltiedig â'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle 
yn teithio ar hyd yr A55 o Bont Britannia i Gyffordd 3 yn y Fali, ac yna ar hyd yr A5 a’r 
A5025, gan ddod i mewn i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle drwy ddefnyddio ffordd 
fynediad yr Orsaf Bŵer Bresennol. 

7.1.4 Mae'r traffig sy'n debygol o gael ei achosi gan y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle yn seiliedig 
ar wybodaeth a ddarparwyd gan y contractwr a'i brofiad a’i ddealltwriaeth o brosiectau 
tebyg, er mwyn pennu effeithiau posibl gweithwyr yn defnyddio'r llwybr hwn.  Mae 
manylion pellach ynghylch y traffig cysylltiedig â'r gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle sy'n 
debygol o gael ei greu i'w gweld yn y Datganiad Trafnidiaeth a gyflwynir i gefnogi'r cais 
hwn. Dyma grynodeb:    

7.1.5 Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle mewn safle cymharol bell, wedi’i ynysu o 
ganolfannau poblogaeth sylweddol, a seilwaith cyfyngedig sydd yno i alluogi teithio ar 
droed yn ddiogel.   

7.1.6 Mae'r traffig ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r deunyddiau a'r gweithlu Paratoi a Chlirio'r 
Safle, yn seiliedig ar y rhaglen waith, yn cyfateb i senario arferol o 65 cerbyd yn dod i 
mewn i'r safle bob diwrnod yn ystod yr wythnos ar yr adeg brysuraf yn y bore, gyda 65 
yna'n gadael y safle ar yr adeg brysuraf yn y prynhawn, sef cyfanswm o 130 symudiad.   

7.1.7 Mae'r Datganiad Traffig yn dod i’r casgliad na fyddai'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn 
cael effaith sylweddol ar gapasiti’r ffyrdd gan y byddai'r traffig sy’n cael ei greu yn ymestyn 
dros gyfnod o 15 mis.  Yn ogystal â hyn, byddai cynnydd bach iawn o ran damweiniau, 
gyda nifer y damweiniau a ragwelir ddim ond yn codi 0.2 bob blwyddyn ar yr A55 a 0.7 
bob blwyddyn ar yr A5025, yn unol â data gwaelodlin 2017.  Felly nid yw’r Cynigion Paratoi 
a Chlirio'r Safle yn cyflwyno unrhyw bryderon o ran y ffyrdd a diogelwch.  Os bydd angen 
adfer safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, disgwylir y bydd trefn symudiadau'r cerbydau 
cysylltiedig yr un fath ag y bydd yn ystod y cam gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Byddai 
hyn yn unol â Pholisi Strategol PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], sy'n ceisio 
osgoi effeithiau trafnidiaeth niweidiol ar gymunedau lleol.   

7.1.8 Byddai angen darparu'r parcio cysylltiedig drwy ddarparu llefydd parcio i geir ym Mhrif 
Gompownd y Safle a llefydd ychwanegol mewn maes parcio ychwanegol (maes parcio 
Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa cyn ei gau ym mis Mai 2017).  Byddai hyn yn 
lleihau'r gwrthdaro rhwng cerddwyr a cherbydau ymhellach, ac yn cynyddu hygyrchedd ar 
gyfer sawl math o drafnidiaeth, yn unol â Pholisïau Strategol PS4 a PS9 y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], gan y byddai'n sicrhau na fyddai niwed annerbyniol yn cael 
ei wneud i weithrediad diogel ac effeithlon y briffordd, ac yn lleihau effeithiau niweidiol ar 

y gymuned leol drwy ddarparu mynediad i weithwyr mewn cerbydau mewn un pwynt 
canolog. 

7.1.9 Mae Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle a'r tir cyfagos yn cael eu gwasanaethu gan 
rwydwaith o lwybrau troed cyhoeddus, gan gynnwys rhan o Lwybr Arfordir Cymru.  Mae'r 
rhwydwaith o lwybrau troed yn darparu mynediad i amrywiaeth o amgylcheddau 
mewndirol ac arfordirol, gyda golygfeydd pellter hir i'r gorllewin tua Bae Cemlyn, ac i'r 
gorllewin tua Pwynt Llanbadrig. 

7.1.10 Disgwylir y bydd adegau pan fyddai'r gweithgareddau adeiladu yn arwain at yr angen i 
stiwardio'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus dros dro er mwyn cyfyngu ar fynediad dros dro i 
ddefnyddwyr, gan eu gwahanu oddi wrth waith Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle, er 
mwyn sicrhau eu diogelwch.  Byddai hyn yn cael ei wneud mewn ffordd a ddylunnir i 
leihau'r effaith ar ddefnyddwyr hamdden, yn unol â Pholisi Strategol PS9 y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], sy'n ceisio osgoi effeithiau trafnidiaeth niweidiol ar 
gymunedau lleol.   

7.1.11 Byddai angen cau Ffordd Cemlyn dros dro hefyd, er mwyn gwneud gwaith clirio llystyfiant 
ar hyd ffin y briffordd â'r lôn.  Bydd yr achosion o gau yn para am y cyfnod byrraf posibl, 
ac am resymau iechyd a diogelwch y mae eu hangen yn bennaf.  Byddai'r gwelliannau i 
Ffordd Nanner yn caniatáu dargyfeirio defnyddwyr y ffordd yn y tymor byr pan fydd Ffordd 
Cemlyn wedi cau.  Byddai'r ffordd fynediad i Dŷ Croes (maes parcio’r Fisherman) hefyd 
yn destun cyfyngiadau mynediad o bryd i'w gilydd yn ystod y gwaith Paratoi a Chlirio'r 
Safle, a fyddai'n cael eu gorfodi gan stiwardiaid a byrddau Stop/Go, gan leihau'r gwrthdaro 
rhwng cerddwyr a cherbydau, yn unol â Pholisi Strategol PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar 
y Cyd [RD3], a lleihau'r effaith niweidiol ar y gymuned leol fel y nodir uchod. 

7.1.12 Byddai'r cyhoedd yn dal yn gallu defnyddio'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Fodd bynnag, 
byddai mynediad yn gyfyngedig ac yn cael ei reoli i'r safle adeiladu ehangach, yn unol â 
Pholisi Strategol PS9 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3], gan leihau effeithiau 
niweidiol ar y gymuned leol fel y nodir uchod. 

7.1.13 Mae Horizon wedi ymrwymo i leihau'r effeithiau amgylcheddol posibl y Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle a achosir gan draffig a thrafnidiaeth drwy weithredu Cod Ymarfer Adeiladu 
y gwaith Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae dadansoddiad o ddamweiniau wedi dangos y bydd 
y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn cael effaith fach iawn ar gyflwr presennol y 
rhwydwaith ffyrdd, ac felly nid oes angen mesurau lliniaru penodol.  O’r herwydd, byddai’r 
Cod Ymarfer Adeiladu yn cael ei ddefnyddio i reoli’r holl draffig adeiladu a’r Cerbydau 
Nwyddau Trwm a fyddai’n danfon nwyddau.  Byddai hyn yn unol â Pholisi Strategol PS9 
y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd [RD3] gan y byddai'n osgoi effeithiau niweidiol ar y 
gymuned leol, ac yn amharu cyn lleied â phosibl ar draffig. 
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8 Crynodeb 
8.1.1 Mae Horizon wedi paratoi’r Datganiad Dylunio a Mynediad hwn i gefnogi cais am ganiatâd 

cynllunio ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa 
Newydd, yn unol a’r gofynion a nodwyd yn Rhan 2, erthygl 7 y Gorchymyn [RD2].   

8.1.2 Mae polisi cenedlaethol yn cydnabod bod taer angen cyflwyno gorsafoedd pŵer niwclear 
newydd cyn gynted ag sy’n bosibl (NPS EN-1) [RD6].  Mae'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r 
Safle yn rhan bwysig o Brosiect Wylfa Newydd, a byddent yn chwarae rôl bwysig o ran 
hwyluso'r gwaith o adeiladu ac, yn y pen draw, gweithredu'r Orsaf Bŵer cyn gynted ag 
sy'n bosibl.   

8.1.3 Os mai dim ond drwy'r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu y cymeradwyir y Cynigion Paratoi 
a Chlirio'r Safle, byddai hynny'n oedi'r cam adeiladu cyffredinol rhwng 12 a 18 mis.   

8.1.4 Mae darparu Compowndiau Deunyddiau a Lloeren wedi helpu i leihau symudiadau traffig 
ac mae hyn yn cyfrannu at leihau ôl-troed carbon y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.  Mae 
lleoliadau’r compowndiau hyn wedi cael eu dewis i leihau eu heffaith weledol i’r graddau 
mwyaf posibl, gan roi sylw i ystyriaethau dylunio eraill, fel risg o lifogydd a lleoliad 
ardaloedd o arwynebau caled sy’n bodoli eisoes.  Hefyd, er bod y gofynion diogelwch ar 
gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle wedi dylanwadu ar ddyluniad ffens y ffin, mae 
hyn wedi cael ei gydbwyso â'r angen i leihau'r effaith weledol ar gymunedau cyfagos.      

8.1.5 Mae materion sy’n ymwneud â mynediad wedi’u hesbonio hefyd, sy'n dangos bod 
gofynion polisi cynllunio wedi’u hystyried lle roeddent yn berthnasol i sicrhau bod modd 
darparu mynediad diogel yn ystod y gwaith, gan gynnwys hynny ar gyfer gweithwyr y safle, 
cyflenwadau a defnyddwyr priffyrdd cyhoeddus a Hawliau Tramwy Cyhoeddus o fewn 
Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r Safle ac o'i gwmpas. 

8.1.6 Mae’r Datganiad Dylunio a Mynediad hwn yn dangos y broses a ddilynir i ddatblygu’r 
Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle a’r ystyriaeth a roddir i Safle’r Cais Paratoi a Chlirio’r 
Safle a'i gyd-destun wrth benderfynu ar ddyluniad, cynllun a graddfa’r Cynigion Paratoi a 
Chlirio'r Safle.  Mae'r Datganiad Dylunio a Mynediad hwn yn dangos hefyd bod dull 
cynaliadwy wedi’i ymgorffori yn y gwaith o ddylunio'r cynigion i’r graddau roedd hynny’n 
ymarferol. 

8.1.7 Mae’r asesiad a gyflawnwyd yn y Datganiad Dylunio a Mynediad hwn yn dangos bod 
modd ystyried bod y cynigion yn dderbyniol ac, oherwydd hynny, mae’r datganiad hwn yn 
cefnogi’r cais am roi caniatâd cynllunio ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle.   
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Pŵer Niwclear Horizon
Sunrise House 
1420 Charlton Court 
Gloucester Business Park 
Gloucester GL3 4AE

Ffôn +44 (0) 1242 508508

www.horizonnuclearpower.com/hafan

CYSYLLTU Â NI:   
Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu adborth 
ynghylch Prosiect Wylfa Newydd gallwch chi gysylltu â 
ni ar ein llinell gymorth radffôn Wylfa Newydd arbennig 
a’n cyfeiriad e-bost, drwy ffonio 0800 954 9516 neu 
e-bostio ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Mae’r holl ddeunydd sydd yn y ddogfen hon, oni nodir fel arall, yn hawlfraint 
i Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd, ac ni cheir ei atgynhyrchu heb ganiatâd 
ymlaen llaw. Gall defnyddio neu gopïo’r deunydd heb awdurdod mewn 
unrhyw ffordd dorri rheolau nod masnach, hawlfraint a hawliau eiddo eraill 
a statudau sifil a throseddol. Ni cheir defnyddio’r deunydd mewn unrhyw 
ffordd sy’n torri unrhyw nod masnach, hawlfraint na hawliau eiddo eraill ac 
mae Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd yn cadw pob hawl mewn perthynas â 
defnyddio heb awdurdod o’r fath.
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