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Cyhoeddi dyddiad a lleoliad ar gyfer Cymhorthfa 
Agored Horizon ym mis Mehefin  
 
 
Gall pobl leol gyfarfod â thîm Pŵer Niwclear Horizon a holi cwestiynau am ei gynlluniau ar gyfer 

gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa yng Nghymhorthfa Agored nesaf y cwmni, ddydd Llun 17 

Mehefin yn Neuadd Bentref Cemaes.  

 

Cynhelir y digwyddiad rhwng 1pm a 7pm, fel y Cymorthfeydd Agored misol blaenorol.  

 

Daw’r digwyddiad ar ôl i'r cwmni gyhoeddi'n ddiweddar ei fod wedi sicrhau contract mawr gyda Hitachi-
GE Nuclear Energy i wneud y gwaith dylunio cychwynnol ar gyfer yr orsaf bŵer newydd.  Mae hefyd yn 
dilyn digwyddiad cadwyn gyflenwi llwyddiannus yn Llandudno, ble daeth dros 200 o gwmnïau draw i 
glywed sut y gallant fod yn rhan o’r prosiect yn Wylfa, a fydd yn arwain at hyd at 6,000 o swyddi pan fydd 
y cyfnod adeiladu yn ei anterth a thua 1,000 o swyddi parhaol dros sawl degawd yn ystod cyfnod 
gweithredu’r orsaf. 
 

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safle Wylfa i Pŵer Niwclear Horizon: “Mae ein digwyddiadau 
misol yn ffordd wych i bobl leol gwrdd â’n tîm, rhoi adborth i ni a holi unrhyw gwestiynau a all fod 
ganddyn nhw.  
 

“Ar ôl llofnodi'r contract yn ddiweddar i ddechrau ar y gwaith dylunio ar gyfer gorsaf bŵer niwclear 
newydd yn Wylfa, gallwn nawr ddechrau datblygu amserlen fwy manwl ar gyfer adeiladu a gweithredu’r 
orsaf a datblygu ein dull gweithredu ar gyfer datblygu ein cadwyn gyflenwi, gan ddarparu cyfleoedd i 
gwmnïau lleol.  Byddwn yn parhau i rannu rhagor o fanylion am ein cynigion yn y misoedd nesaf wrth 
iddynt gael eu datblygu, ond yn y cyfamser, bydden ni’n annog unrhyw un sydd â chwestiynau am ein 
gwaith i alw heibio yn y digwyddiad hwn neu gysylltu â ni ar ein llinell rhadffôn ar 0800 954 9516 neu 
anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com." 

 

- DIWEDD - 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com 
 

 

Nodiadau i olygyddion:  
 

 Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 
DU. Ym mis Tachwedd 2012, prynodd Hitachi Cyf o Japan y cwmni gan y cyn-cyd-berchnogion 
RWE npower ac E.ON UK. 
 

 Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) yw darparwr technoleg ac arweinydd ‘tîm cyflenwi’ 
datblygiadau Horizon yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. 
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Hitachi Cyf sy’n berchen ar 80.01% o Hitachi-GE ac mae GE yn berchen ar 19.99%. 

 
 Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac Oldbury yn cynrychioli buddsoddiadau gwerth biliynau o 

bunnoedd yn seilwaith y DU. Mae disgwyl i bob un greu hyd at 6000 o swyddi pan fydd y cyfnod 
adeiladu yn ei anterth, a thua 1000 yn ystod y cyfnod gweithredu. 
 

 Mae gan Horizon gytundebau cysylltiad grid ac mae’n berchen ar dir sy’n addas ar gyfer 
datblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn 
Ne Swydd Gaerloyw. Mae’r naill safle a’r llall wedi cael eu henwebu ar gyfer datblygiad niwclear 
o dan y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Niwclear (EN-6). 
 

 Ewch i’n gwefan newydd: www.horizonnuclearpower.com  
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