
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
I'W RYDDHAU AR UNWAITH 

30 Tachwedd 2018 

 

Hen Ysgol Llanddona yn edrych ymlaen at 
ddyfodol cynhesach 

 
 

Bydd adeilad Ysgol Gynradd Llanddona gynt yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon ac yn barod i 

groesawu mwy o bobl leol, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear Horizon. 

 

Gwnaeth Ymddiriedolwyr Neuadd Bentref Llanddona Village Hall gais i Horizon am arian i osod 

rheolaethau gwresogi newydd a darparu insiwleiddio gwell i’r atig, gan wneud yr adeilad yn fwy 

effeithlon o ran ynni. Defnyddiwyd y rhodd hefyd i brynu deunyddiau addurno, offer amddiffynnol 

personol (PPE) a llwyfan gwaith, er mwyn i’r tîm o wirfoddolwyr beintio y tu mewn i’r adeilad a’i 

ailwampio. 

 

Mae Neuadd Bentref Llanddona Village Hall yn ymddiriedolaeth elusennol sy’n darparu amrywiaeth o 

ddigwyddiadau a chyfleusterau i bobl leol. Mae’r grŵp yn cynnal sawl digwyddiad yn y neuadd bentref, 

ond penderfynodd symud ei weithgareddau i Ysgol Gynradd Llanddona, er mwyn i’r gymuned allu 

manteisio ar gyfleusterau gwell. Bydd adeilad yr ysgol yn lleoliad llwyddiannus ar gyfer llawer o 

grwpiau cymunedol, yn cynnwys Ffermwyr Ifanc, Côr Cymuned, marchnadoedd cynnyrch lleol a 

chyfarfodydd cyhoeddus.    

 

Dywedodd Jean Matthews, Is-Gadeirydd Neuadd Bentref Llanddona Village Hall: “Rydyn ni wedi 

bod yn codi arian am ychydig flynyddoedd ac wedi codi digon o bres i brynu a gwella hen ysgol y 

pentref ond, yn anffodus, roedd yr hen neuadd yn rhy oer a llaith fel y bu’n rhaid rhoi’r gorau i rai 

dosbarthiadau.   

 

“Rydyn ni mor ddiolchgar am rodd Horizon, fydd yn ein galluogi ni i ddechrau’r dosbarthiadau hyn eto 

unwaith y bydd yr adeilad newydd wedi cyrraedd safon addas. Gobeithio y bydd y gwaith wedi’i orffen 

ddechrau’r gwanwyn - mae ein tîm o wirfoddolwyr yn awyddus i ddechrau arni ac maen nhw’n barod 

amdani!” 

 

Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol, Datblygiadau Gweithredol yn Pŵer 

Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch bod ein rhodd yn mynd i helpu Ymddiriedolwyr Neuadd Bentref 



Llanddona Village Hall i wneud yr hen ysgol yn fwy effeithlon o ran ynni a chynnal mwy byth o 

ddosbarthiadau i’r gymuned leol. Mae’n chwarae rôl mor bwysig yn Llanddona ac rydyn ni’n falch o'u 

helpu i barhau eu gwaith da”.  

 

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.  

- 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 

DU. 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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