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Horizon yn croesawu ymgynghoriad Cyngor Ynys 
Môn ar y canllawiau cynllunio drafft ar gyfer gorsaf 
niwclear newydd 
 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi croesawu ymgynghoriad newydd Cyngor Sir Ynys Môn 

sy’n gofyn i bobl leol gyflwyno sylwadau ar y canllawiau cynllunio arfaethedig ar gyfer 

prosiect Wylfa Newydd. 

Mae‟r ymgynghoriad yn canolbwyntio ar greu Canllawiau Cynllunio Atodol newydd er mwyn 

amlinellu gweledigaeth ac amcanion y Cyngor o safbwynt unrhyw geisiadau cynllunio sy‟n 

ymwneud â Wylfa Newydd. Ar ôl llunio fersiwn derfynol, bydd y canllawiau‟n helpu cynllunwyr 

Ynys Môn i wneud penderfyniadau cadarn mewn cysylltiad â‟r prosiect i adeiladu gorsaf 

niwclear newydd. 

Dywedodd Kieran Somers, Pennaeth Cynllunio Horizon: “Rydym yn croesawu‟r fenter hon ac 

yn edrych ymlaen at ymateb i‟r ymgynghoriad. Wylfa Newydd fydd un o‟r datblygiadau seilwaith 

mwyaf yn y DU, felly mae sefydlu proses gynllunio gadarn a thryloyw yn hollbwysig.” 

 

Llywodraeth y DU yn ganolog fydd yn penderfynu ar y cais am ganiatâd ar gyfer gorsaf bŵer 

Wylfa Newydd ei hun. Fodd bynnag, Cyngor Sir Ynys Môn fydd yn gwneud penderfyniadau o 

ran y gwaith paratoi a‟r datblygiadau eraill sy‟n gysylltiedig â‟r orsaf bŵer - megis canolfan 

logisteg, cyfleusterau parcio a theithio, a llety i‟r gweithwyr. 

 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad drwy fynd i wefan Cyngor Sir Ynys Môn. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau Horizon, ewch i www.horizonnuclearpower.com, 

ffoniwch y llinell gymorth Rhadffon ar 0800 954 9516, neu anfonwch e-bost i 

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. 
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I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:   
Leon Flexman – 07989 493320 neu 
Leon.flexman@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 Ltd o Japan y cwmni oddi wrth 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.  

 
 Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o 

bunnoedd yng Ngogledd Cymru.  Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn 
ystod y cyfnod gweithredu, a hyd at 6000 o swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam 
adeiladu.  

 
 
Ewch i‟n gwefan: www.horizonnuclearpower.com 
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