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Dyddiad a lleoliad yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 
cymhorthfa agored Wylfa ym mis Mai 
 

 

Bydd Horizon Nuclear Power (Horizon) yn cynnal ei Gymhorthfa Agored nesaf yng 

nghanolfan Cymunedau’n Gyntaf Llangefni ar ddydd Llun 21 Mai. Bydd cyfle i bobl leol 

ofyn cwestiynau am gynlluniau’r cwmni ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn 

Wylfa.  

 

Yn yr un modd â digwyddiadau yn y gorffennol, bydd Cymhorthfa Agored mis Mai yn rhoi 

cyfle i bobl gyfarfod â thîm y prosiect, a chael rhagor o wybodaeth am y datblygiad newydd 

arfaethedig.  

 

Bydd y gymhorthfa yn digwydd rhwng 1yh a 7yh ar 21 Mai yng Nghanolfan Cymunedau’n 

Gyntaf Llangefni. Nid oes angen trefnu apwyntiad o flaen llaw. 

 

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Horizon: “Mae’n bwysig i fobol weld ein 

bod ni dal ar agor am  fusnes tra bod ein rhanddalwyr yn chwilio am berchnogion newydd i 

Horizon, a bod ein gwaith yn lleol ar Ynys Môn, gan gynnwys ein Cymhorthfeydd Agored, yn 

mynd yn ei blaen. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y prosiect, neu os ydych chi 

am gael gwybod rhagor am ein gweithgareddau presennol, mae croeso i chi alw heibio am 

sgwrs.” 

 

Gall unrhyw un sydd â chwestiynau am y prosiect gysylltu â thîm Wylfa hefyd drwy ffonio’r 

llinell gymorth ar 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost i 

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com  

 

DIWEDD 

 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Leon Flexman – 07989 493320 neu leon.flexman@horizonnuclearpower.com 
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com  
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Nodiadau i olygyddion  
 

Mae Horizon Nuclear Power yn fenter ar y cyd a sefydlwyd yn 2009 gyda’r bwriad o 
ddatblygu hyd at 6,600MW o ynni niwclear newydd i helpu gyrraedd angen y DU am ynni 
sefydlog cynadlwyol carbon-isel. 
 
Yn dilyn adolygiadau strategol gan gyfranddalwyr Horizon, RWE npower ac E.ON, gwnaed y 
penderfyniad i beidio parhau gyda’u chynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd 
yn y DU drwy Horizon. 
 

Mae Horizon yn parhau i adeiladu ar y cynnydd a wnaed hyd yma ar ein safle yn Wylfa wrth  
baratoi’r busnes am berchnogion newydd. 
  

Byddai gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa yn cyflenwi digon o drydan carbon isel ar gyfer 
dros 5 miliwn o gartrefi.  Disgwylir y byddai oddeutu 5000 o bobl yn cael eu cyflogi yn ystod y 
cyfnod adeiladu ac oddeutu 800 o swyddi parhaol yn cael eu creu pan fydd yr orsaf bŵer yn 
weithredol.  www.horizonnuclearpower.com  
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.horizonnuclearpower.com/

