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Croeso ‘cynnes’ Clwb Rygbi Porthaethwy i 

nawdd gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon 

 

Mae Clwb Rygbi Porthaethwy wedi trawsnewid ei hen system wresogi a goleuo drwy gyfnewid 

ei hen offer am ddewisiadau newydd sy'n defnyddio ynni’n effeithlon, diolch i rodd gan gwmni 

Pŵer Niwclear Horizon.  

 

Gwnaeth y clwb rygbi gais i Horizon am gefnogaeth ariannol drwy ei Gynllun Buddsoddi Cymunedol, 

er mwyn iddyn nhw allu newid hen oleuadau stribed fflwroleuol y clwb am rai LED newydd, a fydd yn 

gwella effeithlonrwydd ynni'r adeilad. Roedd angen iddyn nhw hefyd newid y gwresogydd trydan 

aneffeithlon presennol i alluogi chwaraewyr y clwb a grwpiau cymunedol eraill i barhau i ddefnyddio 

adeilad y clwb yn ystod misoedd y gaeaf. 

 

Mae adeilad y clwb yn nid yn unig yn darparu ar gyfer Clwb Rygbi Porthaethwy a thimau ieuenctid y 

clwb, ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o grwpiau cymunedol a sefydliadau addysgol, 

gan gynnwys Prifysgol Bangor, Môn Actif Woods, Chwilio ac Achub Môn, meithrinfa Babinogion ac 

Ysgol David Hughes.  

 

Dywedodd Sion Hughes, ysgrifennydd er anrhydedd Clwb Rygbi Porthaethwy: "Mae tua 600 o 

bobl yn defnyddio adeilad ein clwb bob blwyddyn, felly rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i 

ddiweddaru ein cyfleusterau a sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd safonau modern. Mae'r gwelliannau 

wedi cael eu gwireddu drwy'r arian rydyn ni wedi ei godi drwy ein mentrau ein hunain a chefnogaeth 

gan gwmnïau fel Horizon.  

 

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i Horizon am ei gyfraniad hael at y prosiect hwn, sydd nid yn unig yn 

creu amgylchedd cynhesach a brafiach, ond un sy'n fwy effeithlon o ran ynni ac sy’n cadw ein costau i 

lawr.” 

 

Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygu Gweithrediadau gyda 

chwmni Pŵer Niwclear Horizon: “Mae rygbi wrth wraidd diwylliant Cymru, ac mae clybiau fel Clwb 

Rygbi Porthaethwy yn chwarae rhan fawr o ran dod â phobl o bob oed at ei gilydd i fwynhau chwarae 



 
 
 

 
 
 

a gwylio chwaraeon. Rydyn ni'n falch iawn o helpu'r clwb i foderneiddio ei gyfleusterau, fel y gall 

barhau â'i waith da yn y gymuned a lleihau ei ôl troed carbon.” 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Buddsoddi Cymunedol a sut i wneud cais, ewch i, 

www.horizonnuclearpower.com/cefnogir-gymuned.  

 

Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i 

www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i 

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.   I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch 

@horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.  

 

Am ragor o wybodaeth ynghylch Clwb Rygbi Porthaethwy ac i holi ynghylch defnyddio ei gyfleusterau, 

ewch i menaibridge.rfc.wales  

- DIWEDD - 
 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com  

 

Nodiadau i olygyddion: 

 

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 

Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n 

datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW o bŵer niwclear 

newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd 

safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, 

gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000. 

 

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng 

ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at 

fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth. 
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