
 
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 
24 Hydref 2018 

 

Horizon yn cynnal digwyddiad mawr i'r gadwyn 
gyflenwi 

 
 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal digwyddiad i’r gadwyn gyflenwi heddiw (dydd Mercher 

24 Hydref) i roi cyfle i gyflenwyr a chontractwyr posibl Prosiect Wylfa Newydd ddysgu am y 

cannoedd o gyfleoedd sydd ar gael i fusnesau lleol a chenedlaethol. 

 

Mae cynrychiolwyr o fusnesau ledled Ynys Môn, gogledd Cymru a thu hwnt wedi ymgasglu yn Venue 

Cymru, Llandudno, i ddysgu mwy am y cyfleoedd a fydd yn cael eu creu gan y prosiect i adeiladu 

gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.  Mae'r digwyddiad wedi ei deilwra ar gyfer sefydliadau sy'n 

arbenigo mewn darparu nwyddau a gwasanaethau ar gyfer prif agweddau peirianneg, caffael ac 

adeiladu'r prosiect. 

 

Mae cynrychiolwyr o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a 

Chymdeithas y Diwydiant Niwclear yn cymryd rhan mewn trafodaethau drwy gydol y diwrnod, er mwyn 

dangos sut gallan nhw gefnogi cwmnïau yng Nghymru a'r tu hwnt i fod yn barod am fusnes.  Mae'r 

digwyddiad hefyd yn rhoi sylw i’r strwythur masnachol, y manteision ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, 

ansawdd a chwmpasau gwaith. 

 

Dywedodd Rabih Hafez, Cyfarwyddwr Cynllunio Prosiectau Pŵer Niwclear Horizon, a Chadeirydd y 

digwyddiad: "Rydyn ni’n falch iawn ein bod ni'n cynnal y digwyddiad cadwyn gyflenwi cyntaf ers i ni 

gyhoeddi penodi’r cwmni adeiladu byd-enwog Bechtel fel Contractwr Rheoli Prosiect yr haf hwn a 

llofnodi contractau pellach gyda Hitachi Nuclear Energy Europe a JGC New Energy UK Limited (JGC). 

 

"Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld y cyffro ymysg busnesau sy'n awyddus i gymryd rhan yn y prosiect, 

ac mae'r ffaith fod pob lle wedi ei gymryd yn y digwyddiad hwn yn brawf o'r cyffro hwnnw.  Mae cynnal 

y digwyddiad hwn yn dangos ein bod ni yn awr mewn sefyllfa i siarad yn fanylach am y cyfleoedd a 

fydd yn cael eu datgloi gan y prosiect.  Mae'n arwydd gwych o gynnydd ac yn gyfle rhagorol i ni 

gyfarfod â busnesau ar draws y gadwyn gyflenwi, a rhoi cyngor iddyn nhw ar sut i baratoi ar gyfer 

Wylfa Newydd.” 



 
 
 

 
 
 

 

Mae'r digwyddiad hefyd yn cynnwys stondinau arddangosfeydd gan y llywodraeth, diwydiant a 

sefydliadau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Cymdeithas y Diwydiant Niwclear, Llywodraeth 

Cymru, Dyfodol Adeiladu Cymru, Busnes Cymru Niwclear, Parth Menter Ynys Môn, Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru, Grŵp Llandrillo Menai ac M-SParc.  Mae cyfle i gynrychiolwyr ddysgu 

mwy am sut gall y sefydliadau hyn helpu i gefnogi busnesau yng Nghymru. 

 

Cynhelir rhagor o ddigwyddiadau dros y misoedd nesaf, a fydd yn edrych yn fanwl ar wasanaethau’r 

safle a’r cadwyni cyflenwi cysylltiedig. 

 

Am ragor o fanylion ynghylch digwyddiadau i’r gadwyn gyflenwi yn y dyfodol, e-bostiwch supplier-

event@horizonnuclearpower.com. 

 

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 

Deyrnas Unedig. 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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