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Annwyl Mr Williams 

 

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

 

CAIS CYNLLUNIO AR GYFER CYNIGION PARATOI A CHLIRIO SAFLE’R TIR I’R DWYRAIN, I’R DE AC 

I’R DE ORLLEWIN O ORSAF BŴER BRESENNOL MAGNOX, Y TIR I’R GOGLEDD ORLLEWIN AC I’R 

DE ORLLEWIN O DREGELE A THIR I’R GORLLEWIN O GEMAES GAN GYNNWYS FFORDD CEMLYN, 

FFORDD FYNEDIAD GORSAF BŴER BRESENNOL MAGNOX A FFORDD FYNEDIAD TŶ CROES 

(MAES PARCIO’R FISHERMAN), YNYS MÔN. (DWYREINIAD: 234981, GOGLEDDIAD: 393137) 

 

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

gael caniatâd cynllunio llawn ar gyfer y Cynigion i Baratoi a Chlirio’r Safle ar dir yng nghyffiniau'r orsaf bŵer 

Magnox bresennol ar Ynys Môn, fel y disgrifir isod: 

 

"Gwaith paratoi a chlirio’r safle ar gyfer datblygu gorsaf bŵer Wylfa Newydd, yn cynnwys y gweithgareddau 

canlynol: clirio'r safle (gan gynnwys clirio a rheoli llystyfiant, tynnu ffensys, waliau, giatiau, ffiniau caeau, 

strwythurau presennol (gan gynnwys adeiladau), prysg, coed a nodweddion eraill sydd ar y tir); gwaith 

sefydlu'r safle (gan gynnwys gosod croesfan newydd ar draws ffordd fynediad gorsaf bŵer bresennol 

Magnox, ffurfioli pwyntiau croesi presennol i gerbydau ar draws Ffordd Cemlyn, ffurfioli llwybrau i gerbydau, 

gosod ffens adeiladu o amgylch perimedr y safle, sefydlu ardaloedd gosod, compowndiau storio deunyddiau, 

compowndiau adeiladu ac adeiladau lles/swyddfa dros dro cysylltiedig, meysydd parcio, cyswllt llwybr troed 

cysylltiedig rhwng prif gompownd y safle a maes parcio cyn Glwb Cymdeithasol a Chwaraeon Wylfa, lle i 

storio tanwydd, ffensys diogelwch, a nodweddion diogelwch a draenio); gwaith gwella'r tir (gan gynnwys 

sefydlu compownd prosesau adfer a ffensys cysylltiedig, storio deunyddiau wedi'u prosesu/wedi'u trin, 

sefydlu traciau mynediad cysylltiedig, draenio, cloddio a thrin priddoedd sy'n debygol o fod yn halogedig, a 

thrin a thynnu rhywogaethau estron goresgynnol); dargyfeirio cwrs dŵr, sef ail-alinio llednant (Nant Porth-y-

pistyll) i Afon Cafnan gyda gwaith tirweddu cysylltiedig; dargyfeirio a/neu gau Ffordd Cemlyn dros dro gyda 



 
  

 

mynediad at Dŷ Croes (Maes Parcio’r Fisherman) yn cael ei reoli; gwaith cysylltiedig arall a chynllun adfer i 

ddychwelyd y safle i gyflwr derbyniol os na fydd datblygiad gorsaf bŵer Wylfa Newydd yn mynd rhagddo”. 

 

Mae Datganiad Amgylcheddol ynghlwm wrth y cais cynllunio, sydd wedi’i baratoi yn unol â Rheoliadau 

Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017.Mae cynnwys y Datganiad 

Amgylcheddol yn cael ei lywio gan Adroddiad Cwmpasu Barn sydd wedi’i gyhoeddi gan Gyngor Sir Ynys 

Môn mewn ymateb i gais cwmpasu a gyflwynwyd gan Horizon yng nghyswllt iteriad blaenorol y Cynigion 

Paratoi a Chlirio'r Safle (y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle gwreiddiol), yn unol â Rheoliadau Cynllunio 

Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2016. 

 

Penderfynodd Horizon nad oedd angen ailadrodd y broses gwmpasu ar gyfer y Cynigion Paratoi a Chlirio'r 

Safle diwygiedig, yn bennaf oherwydd bod y gweithgareddau sydd i’w cynnal fel rhan o’r Cynigion Paratoi a 

Chlirio'r Safle diwygiedig yn gyfystyr â gostyngiad sylweddol o ran cwmpas o’u cymharu â’r Cynigion Paratoi 

a Chlirio'r Safle gwreiddiol. Mae rhagor o fanylion am y broses gwmpasu yng Nghyfrol 1 y Datganiad 

Amgylcheddol. 

 

 

Cyd-destun y Cais 

 

Rhaid cael nifer o gysyniadau gwahanol er mwyn i Horizon adeiladu gorsaf bŵer Wylfa Newydd. Gan fod 

gorsaf bŵer niwclear yn brosiect isadeiledd o bwys cenedlaethol, mae'r prosiect angen Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu (DCO), ac mae Horizon yn bwriadu cyflwyno cais am y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu 

ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd (y Prosiect) yn ystod 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. 

 

Gwneir cais ar wahân am y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle cyn cyflwyno’r cais am Orchymyn Cydsyniad 

Datblygu er mwyn gallu dechrau ar y Prosiect mor gynnar â phosibl, yn unol â pholisi ynni’r llywodraeth. 

Gallai’r cynigion ar gyfer Paratoi a Chlirio'r Safle gydnabod a sicrhau’r cyfleoedd economaidd cyntaf a allai 

ddod i Ynys Môn yn sgil y Prosiect. 

 

Mae Horizon o’r farn bod y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn rhan hollbwysig i 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 gwaith adeiladu 

cyffredinol wrth ystyried yr amserlenni estynedig sy’n gysylltiedig â phenderfynu ar geisiadau Gorchmynion 

Cydsyniad Datblygu, o’i gymharu â cheisiadau cynllunio o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 



 
  

 

Mae cynsail ar gyfer dod â gwaith cynnar a/neu waith paratoi sy’n gysylltiedig â Phrosiectau Seilwaith o 

Arwyddocâd Cenedlaethol ymlaen o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref cyn dyfarnu’r Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu. Mae hyn yn cynnwys y gwaith paratoi'r safle sy’n gysylltiedig ag adeiladu Hinkley Point 

C, a gafodd ei ddiogelu gan ganiatâd cynllunio llawn a roddwyd gan awdurdod cynllunio lleol. Hefyd, mae 

llythyr gan Brif Gynllunydd yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ym mis Mawrth 2010 (o’r enw ‘Gwaith 

Rhagarweiniol; Deddf Cynllunio 2008 – Canllaw i Awdurdodau Lleol’) yn cadarnhau y gallai’r Datganiadau 

Polisi Cenedlaethol (fel yr oedd y drafft ar y pryd) fod yn ystyriaeth o bwys i awdurdodau lleol wrth benderfynu 

ar geisiadau cynllunio ar gyfer gwaith rhagarweiniol. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y Datganiad 

Cynllunio sydd ynghlwm wrth y cais cynllunio. 

 

 

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 

 

Wrth ddylunio’r datblygiad arfaethedig a pharatoi dogfennau'r cais, mae Horizon wedi ystyried ymatebion i 

gamau ymgynghori â’r cyhoedd blaenorol mewn perthynas â'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle Gwreiddiol, 

yn ogystal â’r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod mis Awst 2017 yn unol ag adran 61Z o’r Ddeddf Cynllunio 

Gwlad a Thref a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, mewn 

perthynas â'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle presennol. 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 yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ynghlwm wrth y cais cynllunio, sy'n egluro’r broses o 

ymgynghori ar y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. Mae hefyd yn nodi beth oedd yr adborth a gafwyd a sut 

aeth Horizon i’r afael â'r adborth hwnnw. 

 

Mewn ymateb i gais gan Gyngor Sir Ynys Môn a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyn ymgeisio, mae 

adroddiad ychwanegol, sef Adroddiad o'r Effaith ar Gymunedau, wedi cael ei gyflwyno gyda’r cais cynllunio 

hefyd. Ei fwriad yw crynhoi sut byddai’r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle yn effeithio ar bentrefi Tregele a 

Chemaes sy'n agos iawn at y gwaith a fydd yn cael ei wneud. Nid bwriad yr Adroddiad o'r Effaith ar 

Gymunedau yw dyblygu’r asesiadau sydd mewn dogfennau asesu eraill. Yn hytrach, ei fwriad yw rhoi 

crynodeb, er budd cymunedau cyfagos, o sut y byddai’r gwaith yn effeithio ar eu hardal leol nhw. 

 

Hefyd, ceisiodd llawer o randdeiliaid ragor o wybodaeth am y cynllun adfer posibl sydd i’w roi ar waith os na 

fydd Prosiect DCO Wylfa Newydd yn mynd rhagddo. Yn hyn o beth, mae Lluniad WN0903-JAC-OS-DRG-

00034: Egwyddorion Adfer y Dirwedd wedi cael ei adolygu ers yr ymgynghoriad blaenorol yn ei gylch. Mae 

dyluniad yr egwyddorion hyn yn seiliedig ar y defnyddiau pennaf o’r tir sy’n agos at y safle ar hyn o bryd – 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. Mae’r effeithiau amgylcheddol disgwyliedig o gyflawni’r gwaith adfer 

arfaethedig wedi’u hasesu yn y Datganiad Amgylcheddol. 

 



 
  

 

Roedd y Datganiad Cynllunio a oedd yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio yn cynnwys cyfeiriad at baratoi 

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer y Prosiect cyfan. Mae Horizon wedi penderfynu peidio â 

chyflwyno Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb gyda’r cais cynllunio hwn. Caiff y dull hwn ei ategu drwy 

gynnwys yn y gyfres lawn o ddogfennau’r cais, Datganiad Sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd, sy’n 

ystyried effeithiau posibl y Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle sydd â’r potensial i effeithio’n sylweddol ar iechyd 

ac anghydraddoldebau (naill ai’n fanteisiol neu’n niweidiol). Ar ben hynny, mae'r Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith 

Gymraeg a gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio yn ystyried effeithiau'r Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle ar y 

Gymraeg a'i diwylliant yn erbyn agweddau allweddol ar fywyd cymunedol. 

 

 

Cynnwys y Cais 

 

Mae’r cais cynllunio a’r Datganiad Amgylcheddol ategol yn cynnwys llawer o ddogfennau. Caiff y rhain eu 

hamlinellu isod. 

 

Mae Horizon wedi ymrwymo i gyflwyno ystod o fesurau er mwyn helpu i sicrhau 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: 

 

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

 Ffurflen Cais Cynllunio (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

 Hysbysiadau i Denantiaid Amaethyddol/Tirfeddianwyr; 

 Lluniadau'r cais cynllunio; 

 Datganiad Cynllunio; 

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

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

 Crynodeb Annhechnegol y Datganiad Amgylcheddol (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

 Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 1: 

o Pennod 1 – Cyflwyniad 

o Pennod 2 – Deddfwriaeth, Polisïau a Chanllawiau 

o Pennod 3 – Datblygiad Arfaethedig 

o Pennod 4 – Ystyried Opsiynau Gwahanol 

o Pennod 5 – Ymgynghoriad 

o Pennod 6 – Trosolwg o’r Broses Asesu 

o Pennod 7 – Economeg-gymdeithasol 

o Pennod 8 – Mynediad Cyhoeddus a Hamdden 

o Pennod 9 – Ansawdd Aer 



 
  

 

o Pennod 10 – Sŵn a Dirgrynu 

o Pennod 11 – Priddoedd a Daeareg 

o Pennod 12 – Deunyddiau a Gwastraff 

o Pennod 13 – Dŵr Wyneb a Dŵr Daear 

o Pennod 14 – Ecoleg Ddaearol a Dŵr Croyw 

o Pennod 15 – Yr Amgylchedd Morol 

o Pennod 16 – Tirwedd a Gweledol 

o Pennod 17 – Treftadaeth Ddiwylliannol 

o Pennod 18 – Effeithiau Pynciau Cyfun 

o Pennod 19 – Effeithiau Cronnus 

o Pennod 20 – Amserlen o Ymrwymiadau Amgylcheddol 

o Pennod 21 – Amserlen i Effeithiau Gweddilliol 

 Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 2 (Ffigurau); 

 Datganiad Amgylcheddol Cyfrol 3 (Atodiadau); 

 Datganiad Sgrinio Asesiad Cyflym o’r Effaith ar Iechyd; 

 Datganiad Trafnidiaeth; 

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

 Adroddiad i Gyfrannu at Sgrinio’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd; 

 Adroddiad o'r Effaith ar Gymunedau (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

 Cod Ymarfer Adeiladu; 

 Geirfa a Byrfoddau. 

 

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

Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015) o £287,500 wedi’i thalu i Gyngor Sir Ynys Môn. 

 

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

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

 

 

Rhwymedigaethau Cynllunio 

 

Mae Polisi ISA 1 (Darpariaeth Seilwaith) y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (Ynys Môn a Gwynedd) yn gwneud 

darpariaeth ar gyfer ceisio cael cyfraniad ariannol er mwyn sicrhau gwelliannau o ran seilwaith, cyfleusterau, 

gwasanaethau a gwaith perthnasol, lle maent yn angenrheidiol ar gyfer gwneud cynigion datblygu derbyniol. 

 

Am nad oes gan Gyngor Sir Ynys Môn system Ardoll Seilwaith Cymunedol, bydd Horizon yn dechrau 

trafodaethau â Chyngor Sir Ynys Môn ynglŷn â’r posibilrwydd o gynnwys rhwymedigaeth gynllunio (neu 

mailto:ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com


 
  

 

debyg) yn unol ag unrhyw ganiatâd cynllunio a allai gael ei roi. Mae'n debygol y byddai elfennau’r 

rhwymedigaeth yn cynnwys y canlynol (ond nid ydynt o reidrwydd yn gyfyngedig iddynt): 

 

 Cronfa Cydnerthedd Cymunedol – mesurau lliniaru rhagofalus ac angenrheidiol i fynd i’r afael ag 

effeithiau niweidiol nad oes modd eu rhagweld a/neu i gynyddu neu sicrhau manteision posibl y 

datblygiad, gan gynnwys y meysydd canlynol: Yr iaith Gymraeg, diogelwch priffyrdd/rheoli traffig 

(gwaith uwchraddio’r ffordd posibl, arafu traffig, arwyddion ac ati), grwpiau cymunedol a thwristiaeth; 

 Cyfraniad i wasanaethau cyhoeddus/brys; 

 Y dulliau priodol ar gyfer diogelu’r egwyddorion adfer sy'n cael eu cynnig os na fydd Prosiect DCO 

Wylfa Newydd yn mynd rhagddo.  

 

Ar ben hynny, bydd Horizon yn parhau i annog a hybu mesurau effeithiol sy'n darparu budd i’r gymuned ac 

i’w fusnes ei hun mewn perthynas â materion fel hyfforddiant, addysg a thwristiaeth. Bydd rhaglenni’n cael 

eu datblygu er mwyn helpu i sicrhau bod systemau lliniaru ar gyfer y llety, y gadwyn gyflenwi a’r swyddi a'r 

sgiliau sy’n gysylltiedig â'r Prosiect yn cael eu rhoi ar waith yn effeithiol. 

 

Casgliad 

 

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 Cynigion Paratoi a Chlirio'r Safle. 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 oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â mi. 

 

Yn gywir 

 

 

 

 

 

Kieran Somers 

Pennaeth Cynllunio 

Pŵer Niwclear Horizon 


