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Annwyl Mr Williams 

 

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

 

CAIS CYNLLUNIO AR GYFER GWAITH ARCHWILIO TIR SY’N GYSYLLTIEDIG Â NEWIDIADAU I 

BRIFFORDD WYLFA NEWYDD AR DIR I'R DWYRAIN O’R FALI, I’R GOGLEDD-DDWYRAIN O’R A5 AC 

I’R DE DDWYRAIN O’R A5025.  (DWYREINIAD: 229662, GOGLEDDIAD: 379301)  

 

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

(y Cyngor) i gael caniatâd cynllunio llawn ar gyfer Cynigion Archwilio Tir er mwyn gwneud Newidiadau i 

Briffordd Wylfa Newydd (Cynigion Archwilio Tir er mwyn gwneud Newidiadau i'r Briffordd) ar dir i’r 

Dwyrain o’r Fali, i'r gogledd-ddwyrain o’r A5, fel y disgrifir isod:  

 

“Gwaith archwilio tir arfaethedig i ganfod cyflwr y tir o dan yr ardaloedd a ddefnyddir er mwyn gwneud 

newidiadau i’r briffordd sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd. Byddai’r gwaith yn cynnwys suddo tyllau 

turio i gael gwybodaeth am y pridd, y graig a deunyddiau’r tir, a chanfod y drefn o ran dŵr a nwy daear, a 

statws halogi’r safle.” 

 

Mae cais ar wahân i’r cais am DCO yn cael ei gyflwyno ar gyfer y Cynigion Archwilio Tir er mwyn gwneud 

Newidiadau i’r Briffordd, er mwyn canfod cyflwr y tir o dan y gwaith newydd arfaethedig o newid y briffordd.  

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

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

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

argloddiau, draenio, ac er mwyn cefnogi penodau amrywiol yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, gan gynnwys 

daeareg a chyflwr y tir, gwaith draenio a pherygl llifogydd, agweddau hydroleg a hydroddaeareg a halogi. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 

 

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

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

y Cyngor y byddai gofyn cael cais cynllunio newydd ar gyfer y newid arfaethedig i’r gwaith archwilio tir yn 

Rhan 1 (Y Fali) oherwydd newidiadau i leoliad y tyllau turio a oedd wedi’u cymeradwyo. 

 

Cynnwys y Cais 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

▪ Ffurflen Cais Cynllunio (yn Gymraeg ac yn Saesneg); 

▪ Hysbysiadau i Denantiaid Amaethyddol/Tirfeddianwyr; 

▪ Lluniadau'r cais cynllunio; 

▪ Datganiad Cynllunio; 

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

▪ Cynllun Rheolaeth Amgylcheddol Adeiladu; a 

▪ Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu. 

 

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

 

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

Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2015) o £9,880 wedi’i thalu i Gyngor Sir Ynys Môn. 

 

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

http://www.horizonnuclearpower.com/hafan.  

 

Casgliad 

 

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

hwn ar gyfer y Cynigion Archwilio Tir er mwyn gwneud Newidiadau i’r Briffordd. Rydym yn gobeithio bod yr 

hyn sy’n amgaeedig yn ddigon i chi allu cofrestru a dilysu'r cais cynllunio, ac edrychwn ymlaen at gael 

cadarnhad o hynny maes o law. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, mae croeso i 

chi gysylltu â mi.  
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