
 
 
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

 
  

26 Medi 2018 

 

Mae Horizon yn gwahodd cymunedau i helpu i 

ysbrydoli eraill am ddyfodol cyffrous Ynys Môn 

 

Bydd cerbyd cymunedol Horizon yn mynd ar y strydoedd i gwrdd â phobl ar draws Ynys Môn a 

gogledd Cymru i ddysgu sut maent yn gobeithio elwa ar Brosiect Wylfa Newydd. 

 

O ddydd Gwener 28 Medi i ddydd Mawrth 2 Hydref, bydd tîm Horizon yma a thraw ar draws yr ynys a 

gogledd Cymru yn siarad â chymunedau am gyfleoedd posibl y prosiect ac i annog pobl i ddechrau 

meddwl sut gallen nhw fanteisio ar yr hwb a ddaw i’r rhanbarth gyda Wylfa Newydd.  

 

Mae Horizon yn gobeithio dod o hyd i nifer o bobl o gymunedau o amgylch Ynys Môn a gogledd 

Cymru a fyddai’n barod i fod yn rhan o ymgyrch gyfathrebu newydd yn y flwyddyn newydd, lle gallant 

rannu, yn eu geiriau eu hunain, pa mor gyffrous ydynt ynglŷn â'r dyfodol ac a allai fod yn paratoi i 

fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw gyda’r prosiect.   

 

Wrth rannu eu storïau, mae Horizon yn gobeithio ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut gallai eu 

teuluoedd, eu busnesau a’u cymunedau nhw elwa hefyd. 

 

Rydyn ni eisiau cysylltu â chymunedau a busnesau ledled Ynys Môn a gogledd Cymru er mwyn rhoi 

gwybod iddynt am y manteision a’r cyfleoedd a ddaw gyda’r prosiect,” meddai Gwen Parry-Jones, 

Cyfarwyddwr Gweithredol –  Datblygiadau Gweithredol. 

 

“Ochr yn ochr â'r cyfleoedd hyn, gwyddom y bydd Wylfa Newydd yn creu miloedd o swyddi newydd, a 

hynny yn y maes adeiladu, gweithrediadau parhaus ac ymhob rhan o'r gadwyn gyflenwi yn ehangach, 

gan gael effaith enfawr ledled y rhanbarth. Y cam cyntaf yw siarad efo pobl i weld sut maen nhw’n 

meddwl am baratoi ar gyfer y prosiect er mwyn i ni ddefnyddio eu storïau i ysbrydoli eraill am y bennod 

gyffrous nesaf yn nyfodol Ynys Môn. Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed ganddyn nhw,” meddai 

Gwen. 

 



 
 
 

 
 
 

Mae Horizon yn gobeithio darganfod storïau am sut mae pobl yn paratoi i elwa ar Brosiect Wylfa 

Newydd, er mwyn eu rhannu mewn ymgyrch gyfathrebu yn y dyfodol i annog pobl eraill ar yr ynys i 

feddwl am y manteision economaidd a chymdeithasol a ddaw gyda’r prosiect. 

 

Bydd tîm Horizon yn ymweld â'r lleoliadau hyn yn ei gerbyd cymunedol. Dewch draw i ddweud sut 

rydych chi’n meddwl y bydd y prosiect yn dod â newid cadarnhaol i'r ynys: 

 
I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.horizonnuclearpower.com/barodamwylfanewydd.  

 
 

- DIWEDD - 
 

Am fwy 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. 

 
9am i 11.30am 1pm i 2.30pm 4pm i 5.30pm 

Dydd 

Gwener 28 

Medi  

Marchnad Amlwch 

Ffordd Porth Llechog 

  

Llannerch-y-medd   

Maes Parcio Stesion y 

Llan, Stryd y Bont  

Benllech 

Mae Parcio Wendon Uchaf  
 

 

Dydd 

Sadwrn 29 

Medi 

Marchnad Llangefni 

Maes Parcio Neuadd y 

Dref 

 

Rhosneigr 

Maes Parcio Rhosneigr, 

Awel-y-Môr 

Caergybi   

Maes Parcio Lower Hill Street 

Dydd Sul 30 

Medi 

Sêl Cist Car Mona  

Cae Sioe. Gwalchmai, 

Caergybi  

Biwmares  
 
Sgwâr y Castell 

 

Dydd Llun 1 

Hydref 

Cemaes  

Maes Parcio Llyfrgell 

Cemaes 

 

Y Fali 

Gwesty'r Valley, Ffordd 

Llundain 

Llanfairpwllgwyngyll 

Pringles, Ffordd Caergybi 

Dydd 

Mawrth 2 

Hydref  

Caernarfon 

Y Maes 

Bangor  

Maes Parcio Glanrafon 

 

http://www.horizonnuclearpower.com/ready4wylfanewydd/cy.html
mailto:richard.foxhall@horizonnuclearpower.com


 
 
 

 
 
 

• 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. 


