
 
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 
16 Hydref 2018 

 

O’r galon: Horizon yn ariannu offer achub 
bywyd ar gyfer Ynys Môn 

 

 

Bydd Calonnau Cymru - prif elusen y galon yng Nghymru -  yn gallu gosod tri diffibriliwr arall, 

sydd eu hangen yn ddirfawr, ar gyfer y cyhoedd ar Ynys Môn, diolch i rodd gan Pŵer Niwclear 

Horizon. 

 

Gwnaeth Calonnau Cymru gais i Horizon am gyllid o dan ei Gynllun Buddsoddi Cymunedol, i’w 

galluogi i osod diffibrilwyr newydd sy’n hawdd cael gafael arnynt o amgylch Ynys Môn. Bydd y rhodd 

hefyd yn cefnogi hyfforddiant am ddim ar ddefnyddio’r diffibrilwyr a CPR gan dîm o weithwyr meddygol 

proffesiynol yng Nghymru i’r rheini sydd yng ngofal yr offer achub bywyd.    

 

Dywedodd Nick Aitken, Rheolwr Codi Arian Calonnau Cymru yng Ngogledd Cymru: “Mae’r 

diffibrilwyr hyn, sy’n hawdd i’r cyhoedd gael gafael arnynt, yn ychwanegiad pwysig i Calonnau Cymru 

ar Ynys Môn. Os yw rhywun yn cael ataliad y galon, mae pob eiliad yn cyfrif. Mae tua 8000 o achosion 

o ataliad y galon sydyn yn digwydd y tu allan i ysbytai yng Nghymru bob blwyddyn, a dim ond 3% sy’n 

goroesi. Gall diffibriliwr ailddechrau'r galon yn ystod ataliad y galon, a gall achub bywydau. Pan gaiff ei 

ddefnyddio, gall y gyfradd oroesi gynyddu i 50%, ond mae’n hanfodol ymateb yn gyflym. 

 

“Rydyn ni’n benderfynol o sicrhau nad oes neb yng Nghymru fyth yn bellach na 100m i ffwrdd o 

ddiffibriliwr allai achub eu bywyd. Mae hyn yn arbennig o bwysig yng nghefn gwlad Cymru lle gall 

ambiwlans gymryd mwy o amser i gyrraedd. Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i Horizon am ei gyfraniad 

hael at y prosiect hwn, fydd yn gweld tri diffibriliwr newydd yn cael eu gosod ar Ynys Môn”.  

 

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

Niwclear Horizon: “Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi Calonnau Cymru a’r gwaith pwysig mae’n ei 

wneud yma ar Ynys Môn a ledled Cymru. Gallai’r diffibrilwyr a’r hyfforddiant y bydd Calonnau Cymru 

yn eu darparu achub bywydau ar Ynys Môn. Rydyn ni’n hapus iawn i helpu elusen mor bwysig er 

mwyn iddi barhau i wneud gwaith da ar ran y gymuned”.  

 



 
 
 

 
 
 

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.  

 

I gael rhagor o wybodaeth am Calonnau Cymru ac i ofyn am y gwaith pwysig mae’n ei wneud, ewch i 

http://welshhearts.org/  

- 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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