
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

I’W RYDDHAU AR UNWAITH 
23 Tachwedd 2018 

 

Croeso: Horizon yn penodi Cydlynydd Iaith 
Gymraeg a Diwylliant newydd  

 

Mae Horizon wedi cyhoeddi heddiw eu bod wedi penodi Cydlynydd Iaith Gymraeg a Diwylliant 

newydd i dîm Wylfa Newydd.  

 

Bydd Tesni Hughes yn ymuno â Horizon fis yma ac yn gyfrifol am gyflawni ymrwymiad Horizon i 

ddiogelu a gwella’r iaith Gymraeg a’i diwylliant drwy brosiect Wylfa Newydd. Gan weithio gyda 

Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd, a grwpiau lleol fel y Ffermwyr Ifanc a 

Sioe Môn, bydd Tesni yn adeiladu ar waith Horizon i ganfod ffyrdd o godi ymwybyddiaeth o 

bwysigrwydd iaith a diwylliant yn yr ardal.  

 

A hithau’n siaradwr Cymraeg iaith gyntaf o Gaernarfon, mae gan Tesni dros ddeng mlynedd o brofiad 

mewn prosiectau allgymorth cymunedol ar draws Cymru, gan gynnwys rheoli ymgyrchoedd ar gyfer 

Menter Iaith a gweithio gyda Chyngor Gwynedd a BBC Radio Cymru.  

 

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

Niwclear Horizon: “Rydyn ni wedi ymrwymo i chwarae rhan bwysig yn y gwaith o wella’r Gymraeg a’i 

diwylliant drwy brosiect Wylfa Newydd. Ers nifer o flynyddoedd rydyn ni wedi chwarae rhan yn y 

gymuned leol – boed hynny drwy barhau i noddi’r Eisteddfod Genedlaethol neu drwy gefnogi grwpiau 

a mudiadau lleol – ac rydyn ni’n bwriadu mynd y tu hwnt i hynny, gan ddangos nad dim ond rhan o’n 

hanes ydy diwydiannau arloesol, ond eu bod yn rhan o’n dyfodol hefyd.  

 

“Mae Tesni yn ychwanegiad gwych at y tîm a bydd yn ein helpu i gyflawni ein hymrwymiadau i’r 

gymuned – o edrych ar sut rydyn ni’n trochi ein gweithlu yn y dyfodol yn yr iaith a’i diwylliant a sut 

gallwn ni sicrhau bod rhywbeth cadarnhaol yn cael ei sicrhau i’r dyfodol ar Ynys Môn.” 

 

Dywedodd Tesni Hughes – Cydlynydd Iaith Gymraeg a Diwylliant newydd Horizon: “Mae Wylfa 

Newydd yn newyddion gwych i Ynys Môn, ac yn gyfle enfawr i ddod ag amrywiaeth eang o fanteision 

economaidd a chymdeithasol i gymunedau lleol – o gyflogaeth o ansawdd uchel i gefnogi cyflenwyr a 

busnesau. Ond mae hi’n bwysig cydnabod y newidiadau y gallai’r Prosiect hefyd eu creu. Bydd fy 

ngwaith i’n canolbwyntio ar osod safon aur ar gyfer y Gymraeg a’i diwylliant yn Horizon, gan ddod â 



grwpiau a mudiadau lleol a’n pobl ni at ei gilydd i ddeall eu blaenoriaethau a chydweithio i gyflawni ein 

hymrwymiadau. Mae’n rôl gyffrous, ac yn un a fydd yn helpu i ddatblygu ein gwaith yn y gymuned.” 

 

Gallwch ddysgu mwy am Pŵer Niwclear Horizon a Wylfa Newydd drwy fynd i 

www.horizonnuclearpower.com/hafan/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon neges i 

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com.  I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch 

@horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.  

- DIWEDD - 
 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:  

 

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com.  

 

Nodiadau i olygyddion: 

 

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 

DU. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd. ym mis Tachwedd 2012. Mae’r cwmni’n datblygu 

cynlluniau i adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear newydd a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,800MW 

yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd ei safleoedd 

gorsaf pŵer yn cyflogi hyd at 850 o bobl yr un pan fyddan nhw’n weithredol, gyda 

gweithluoedd 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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