
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
I'W RYDDHAU AR UNWAITH 

7 Medi 2018 

 
 

Cymorthfeydd Agored Horizon yn yr hydref 

 

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored fisol nesaf ddydd Llun 17 Medi 

yn Neuadd y Pentref Cemaes. 

 

Yn cael eu cynnal ar y trydydd dydd Llun o bob mis, mae'r Cymorthfeydd Agored galw heibio’n gyfle i 

bobl leol ddysgu mwy am Brosiect Wylfa Newydd a chyfarfod tîm Horizon.   

 

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid yn Horizon: 

“Gyda haf prysur tu ôl i ni nawr, rydyn ni’n edrych ymlaen at lawer o weithgareddau cyffrous yn y 

gymuned ac ar y safle. Hefyd rydyn ni’n paratoi ar gyfer cam archwilio ein cais ar gyfer Gorchymyn 

Cydsyniad Datblygu, y caniatâd y mae arnom ni ei angen i adeiladu Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd.  

 

“Yn gynharach y mis yma cafodd ein cerbyd cymunedol ei lansio, ac efallai bod trigolion yr ardal wedi 

ei weld mewn nifer o leoliadau ledled yr ynys, gan gynnwys Burwen, Rhosybol a Rhosgoch. Mae hon 

yn ffordd wych i ni siarad gyda thrigolion ar draws yr ynys ond bydd ein sesiynau Cymorthfeydd 

Agored yn parhau ar y trydydd dydd Llun o bob mis fel arfer.”  

 

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymweld â’r cerbyd cymunedol gael mwy o fanylion am ble 

fydd y cerbyd a pha bryd ar gyfrifon Twitter ac Instagram Horizon, @horizonnuclear. 

 

Mae mwy o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael drwy fynd i 

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

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. 

 

 
- DIWEDD - 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

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

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

 

 


