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Horizon yn cytuno i hwyluso prosiect ‘geo-lwybr’ 

 
Mae Cyngor Cymuned Llanbadrig wedi llwyddo i negodi les tymor-hir ar ddarn o dir sy‟n eiddo i Horizon 
ac sy‟n rhedeg rhwng Porth Wylfa a Bonc y Môr ym Mhenrhyn, Cemaes.  
 
Fel y dywed y Cynghorydd Elfed Jones, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanbadrig a chydlynydd ac 
arweinydd y negodi: "Rydym wedi bod yn gweithio efo GeoMôn ers tro, ac roedd ein llygad ar ddarn o dir 
sy‟n cydweddu‟n dda â‟r cynllun i greu „geo-lwybr‟ a chysylltu Cemaes yn uniongyrchol â fo. Aethom â‟n 
cynnig at Horizon y llynedd, gan ei fod yn ddibynnol iawn ar gael les ar y tir, ac rwyf wrth fy modd bod 
Horizon wedi bod yn awyddus iawn i weithio efo ni.” 
 

Mae GeoMôn yn gobeithio troi llwybr rhwng Trwyn Wylfa ac Eglwys Llanbadrig yn helfa drysor a fydd yn 
cyfuno daeareg, diwylliant, hanes ac addysg. Dyma oedd gan Dr Margaret Wood, geolegydd a Rheolwr 
Gyfarwyddwr y Geo-parc, i‟w ddweud: "Ein nod, yn y tymor hir, yw gosod clogfeini mawr sy‟n cynrychioli‟r 
holl brif fathau o greigiau sydd ar Ynys Môn ar hyd y llain o dir rhwng Wylfa ac ochr orllewinol Bae 
Cemaes, gyda phlac gwybodaeth wrth bob un, yn dynodi ei oed, y math o graig ydyw ac esboniad cryno 
o sut cafodd ei ffurfio. Caiff y rhain eu trefnu o‟r creigiau hynaf i‟r ieuengaf a bydd y bwlch rhyngddynt yn 
dynodi‟r cyfnod daearegol." 
 

Gan ffurfio rhan o Lwybr yr Arfordir o amgylch Môn, gwelir datblygu geo-lwybr yn hwb tra derbyniol i 
dwristiaeth yng nghyffiniau Cemaes. 
 

Croesawodd Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy Ynys Môn, Arthur Owen, y newyddion ynglŷn â 
datblygiad y „geo-lwybr‟. 
 

Dywedodd: Mae‟r prosiect "Ymweld â Môn‟, a weinyddir gan y Cyngor Sir, wedi cefnogi‟r geo-lwybr gyda 
chyfraniad o £5,000." 
 

“Mae Ymweld â Môn yn canolbwyntio ar gynefinoedd ac amgylchedd naturiol arfordir Môn, a‟r nod yw 
sicrhau bod modd i fwy o ymwelwyr eu mwynhau mewn ffordd amgylcheddol ac addysgol." 
 

"Bydd y geo-lwybr yn ychwanegu cymeriad at Lwybr Arfordir Ynys Môn a chyflwyno nodweddion a fydd 
yn adlewyrchu daeareg a diwylliant yr ardal, a chynnig safbwyntiau newydd a diddorol i gerddwyr." 
 

Ariennir Ymweld â Môn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Cefn Gwlad.  
 

Dywed Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safle Horizon yn Wylfa: “Rydym yn awyddus i weithio gyda‟r 
gymuned leol er budd ehangach, ac roeddem wrth ein bodd â'r cyfle i helpu i ddatblygu‟r cyfleuster 
pwysig hwn.” 
 
“Credaf y bydd y prosiect hwn yn rhoi hwb tra derbyniol i dwristiaeth yn yr ardal hon, a rhoi gwybodaeth 
werthfawr i bobl ynglŷn â natur arbennig yr ardal lle rydym yn byw,” ychwanegodd Elfed Jones. “Mae‟n 
rhyfeddol beth allwch chi ei ddysgu am yr hanes sydd dan eich traed.” 
 

Gellir cael mwy o wybodaeth am brosiect GeoMôn drwy ymweld â www.geomon.co.uk 

 

-DIWEDD- 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:  
 

DATGANIAD NEWYDDION 



 
 

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 yn y Deyrnas 
Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Cyf o Siapan ym mis Tachwedd 2012 oddi wrth y 
cydberchnogion blaenorol RWE npower ac E.ON UK. 
 

 Ynni Niwclear Hitachi-GE, Cyf., (Hitachi-GE) yw‟r darparwr technoleg ac arweinydd „tîm cyflenwi‟ 
datblygiadau Horizon yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. 
Mae Hitachi-GE yn eiddo 80.01% i Hitachi Cyf a 19.99% i GE. 

 
Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac Oldbury yn buddsoddi biliynau a biliynau o bunnoedd yn 
seilwaith y Deyrnas Unedig. Disgwylir i‟r naill a‟r llall greu hyd at 6000 o swyddi yn anterth eu 
cyfnod adeiladu, ac oddeutu 1000 o swyddi pan fyddant yn weithredol. 

 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. Enwebwyd y ddau safle ar gyfer datblygiad niwclear dan y Datganiad Polisi 
Cenedlaethol ar gyfer Ynni Niwclear (EN-6). 
 

 Ymwelwch â'n gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com/hafan 

 
  

mailto:richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
mailto:claire.loveday@horizonnuclearpower.com
http://www.horizonnuclearpower.com/hafan

