
 
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 
9 Tachwedd 2018 

 
Cyfle i ddweud eich dweud yng Nghymhorthfa 

Agored nesaf Horizon 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwahodd aelodau’r cyhoedd i ddod draw i’w Gymhorthfa 

Agored nesaf yng Nghemaes ar ddydd Llun, 19 Tachwedd.  

 

Bydd y sesiwn galw heibio, rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, yn gyfle i bobl leol siarad 

ag aelodau o dîm Horizon a chlywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.    

 

Mae Horizon hefyd newydd lansio ymgynghoriad ar dri newid ansylweddol i’w Gais am Orchymyn 

Cydsyniad Datblygu (DCO).  Bydd tîm bychan o arbenigwyr technegol yn bresennol yn y Gymhorthfa 

Agored ym mis Tachwedd i ateb unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad a’r newidiadau arfaethedig. 

 

Dywedodd  Ifer Gwyn, Rheolwr Cysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: “Ers i ni gyflwyno ein cais 

am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) ym mis Mehefin, rydyn ni wedi nodi bod angen diwygio tri 

o’r gweithgareddau adeiladu: patrymau shifftiau gweithwyr, oriau gwaith a symudiadau Cerbydau 

Nwyddau Trwm (HGV).  Rydyn ni wedi llwytho’r manylion i fyny ar wefan ein hymgynghoriad, er mwyn 

i bobl ddysgu mwy am ein cynigion. 

 

“Dydyn ni ddim yn disgwyl i'r newidiadau hyn greu unrhyw effeithiau amgylcheddol sylweddol newydd 

yn wahanol i’r rhai sydd wedi’u cyflwyno yn ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu, ond hoffem 

glywed beth yw barn pobl am ein newidiadau arfaethedig.  Mae’n bwysig bod y gymuned yn rhannu 

safbwyntiau â ni, felly rydyn ni’n gofyn i bobl leol anfon unrhyw adborth atom erbyn 6 Rhagfyr.” 

 

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys taflenni ffeithiau a dogfennau technegol manwl, am 

ymgynghoriad Horizon ar y newidiadau ansylweddol ar gael ar wefan ymgynghoriad Horizon: 

www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad   

 

Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd yn www.horizonnuclearpower.com, neu gallwch 

ffonio 0800 954 9516, anfon e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com neu ddilyn 

@horizonnuclear ar Twitter ac Instagram. 

http://www.horizonnuclearpower.com/ymgynghoriad
http://www.horizonnuclearpower.com/hafan
mailto:ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com


 
 
 

 
 
 

 

 
- DIWEDD - 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

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. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. 

 

• 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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