
 

 
 

  

   

  

  

 

  

 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 

6 Gorffennaf 2018 

Dewch i gwrdd â thîm Horizon yn y Gymhorthfa 

Agored nesaf ar 16 Gorffennaf 

 

Dewch draw i gwrdd â thîm Pŵer Niwclear Horizon yn y Gymhorthfa Agored Nesaf ddydd Llun 

16 Gorffennaf i gael clywed y newyddion diweddaraf am Brosiect Wylfa Newydd.  

 

Caiff pobl leol eu gwahodd i ddod draw i’r digwyddiad galw heibio misol, a gynhelir rhwng 1pm a 7pm 

yn Neuadd Bentref Cemaes. Mae'r sesiwn hwn ar agor i bawb ac mae’n gyfle i ymwelwyr ofyn 

cwestiynau i dîm Horizon am Brosiect Wylfa Newydd. 

 

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhanddeiliaid Horizon: “Roedd 

Mehefin yn garreg filltir bwysig i’r Prosiect gyda chadarnhad bod ein cais cynllunio i adeiladu Wylfa 

Newydd, o’r enw cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO), wedi cael ei dderbyn gan yr 

Arolygiaeth Gynllunio. Bydd hyn yn dechrau cam nesaf y gweithgareddau, a bydd yr Arolygiaeth yn 

cyhoeddi manylion y broses lawn cyn bo hir.  

 

“Cyn hynny, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 10 wythnos o hyd ar y 

pedwar cais amgylcheddol allweddol rydyn ni wedi’u cyflwyno iddyn nhw. Mae’r rhain yn geisiadau am 

Drwydded Forol, trwydded Hylosgi ar gyfer y Cam Gweithredu, a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y 

Cam Gweithredu a thrwydded Gollwng Dŵr ar gyfer y Cam Adeiladu. Cynhelir digwyddiadau 

ymgynghori Cyfoeth Naturiol Cymru ar 16 Gorffennaf (Bangor), 17 Gorffennaf (Cemaes) a 18 

Gorffennaf (Llangefni). 

 

“Mae yna lot o bethau’n digwydd gyda'r prosiect ar hyn o bryd, felly rydyn ni’n annog unrhyw un sydd 

ag unrhyw gwestiynau neu a fyddai’n hoffi cael rhagor o wybodaeth i ddod draw a chwrdd â'r tîm.”  

 

Mae rhagor o fanylion am ymgynghoriad cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael yn: 
https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/how-we-regulate-you/wylfa-newydd/?lang=cy.  
 

Mae rhagor o wybodaeth am Brosiect Wylfa Newydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/hafan, 

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

neu ddilyn Horizon ar Twitter @horizonnuclear ac Instagram ‘horizonnuclear’. 

hhttps://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/how-we-regulate-you/wylfa-newydd/?lang=cy
http://www.horizonnuclearpower.com/hafan
mailto:ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
https://twitter.com/HorizonNuclear
https://www.instagram.com/horizonnuclear/


 

- 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 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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