
 
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 
7 Rhagfyr 2018 

 
Horizon i gynnal Cymhorthfa Agored olaf 2018 ar 17 

Rhagfyr 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal ei Gymhorthfa Agored olaf o’r flwyddyn ddydd Llun 17 

Rhagfyr yng Nghemaes.  

 

Bydd pobl leol yn gallu dod i’r sesiwn galw heibio, rhwng 1pm a 7pm yn Neuadd Bentref Cemaes, i 

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

 

Dywedodd Richard Foxhall, Rheolwr Materion Allanol Cymru yn Horizon: “Dros y 12 mis diwethaf, 

rydyn ni wedi llwyddo i gyrraedd rhai o’r cerrig milltir mwyaf ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, felly mae 

wedi bod yn flwyddyn gyffrous iawn i Horizon. O gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu 

(DCO) i roi cychwyn ar raglen arall o ddigwyddiadau cadwyn gyflenwi a derbyn mwy fyth o brentisiaid, 

mae wedi bod yn wych gweld y prosiect yn gwneud cymaint o gynnydd.  

 

“Rydyn ni hefyd yn edrych i’r dyfodol at ein gwaith paratoi a chlirio'r safle, fydd yn dechrau yn ystod 

ychydig fisoedd cyntaf 2019, a’r gwaith o wella ffordd yr A5025 rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd 

fydd yn dechrau tua’r un adeg. Bydd hyn i gyd yn golygu ein bod ni mor barod ag y gallwn fod ar gyfer 

y brif broses adeiladu, ar yr amod y caiff ein DCO ei gymeradwyo.  

 

“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein cefnogi ni yn 2018. Mae wedi bod yn anhygoel 

gweld cynifer o bobl yn ymweld â ni yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn Sioe Môn, gan roi 

adborth i ni ar ein digwyddiadau ymgynghori a dod i sgwrsio â’r tîm ar ein cerbyd cymunedol newydd.” 

 

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

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

@horizonnuclear ar Twitter ac Instagram. 

 

 

 
- DIWEDD - 

 

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


 
 
 

 
 
 

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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