
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 
13 Gorffennaf 2018 

 

Y gwynt yn hwyliau pobl ifanc Ynys Môn diolch 

i Pŵer Niwclear Horizon 

 

Mae plant ysgol ledled Cymru yn dysgu sgiliau mynd mewn cychod a hwylio newydd yr haf 

yma, diolch i gyllid buddsoddiad cymunedol gan Pŵer Niwclear Horizon. 

 

Mae Horizon wedi dyfarnu cyllid i gefnogi All Afloat, elusen a sefydlwyd gan staff o Gymdeithas Hwylio 

Frenhinol Cymru sy’n ceisio weddnewid bywydau pobl ifanc drwy'r sgiliau craidd sy’n cael eu dysgu 

drwy fynd mewn cychod a hwylio.  

 

Er bod gan Ynys Môn 130 milltir o arfordir, nid oes nifer o bobl ifanc yn cael cyfle i roi cynnig ar hwylio 

a dysgu sgiliau allweddol fel diogelwch cychod, llywio a sut mae hwylio. Mae hwylio hefyd yn gallu rhoi 

hwb i hyder, gwaith tîm a hunanddibyniaeth, ac arwain at amrywiaeth o yrfaoedd. 

 

Er mwyn sicrhau bod cynifer o blant â phosibl yn gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau, roedd yr 

elusen wedi cyflwyno cais yn ddiweddar i Gynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon i gael cyllid tuag y 

rhaglen i sicrhau digwyddiadau yn y dyfodol. Dros yr haf bydd nifer o weithgareddau hwylio’n cael eu 

cynnal yng Nghaergybi, a phen llanw hynny fydd Gŵyl OnBoard y Gymdeithas Hwylio Frenhinol yn 

Llyn Tegid yng Ngwynedd ym mis Medi.  

 

Mae’r gweithgareddau’n cael eu cynnal wrth i Gymru ddathlu ‘Blwyddyn y Môr’, ymgyrch sydd wedi 

cael ei lansio gan Croeso Cymru i dynnu sylw at brydferthwch a phwysigrwydd 870-milltir arfordir 

Cymru, sy’n golygu bod 2018 yn amser perffaith i fynd allan ar y môr a dysgu mwy am hwylio.  

 

Dywedodd Sasha Davies, Pennaeth Datblygu Strategol Cymru yn Horizon: “Rydyn ni’n gyffrous 

iawn ein bod yn rhan o’r rhaglen hon. Mae’r môr yn chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pobl Ynys 

Môn ac mae’n wych bod yn rhan o gamp sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd mewn 

amgylchedd diogel a chefnogol, y gallen nhw wedyn eu defnyddio drwy gydol eu bywydau.”   

 



Dywedodd Philip Braden, Un o Ymddiriedolwyr All Afloat: “Rydyn ni’n arbennig o ddiolchgar i 

Horizon am y gefnogaeth. Heb fuddsoddiad gan sefydliadau a busnesau lleol ni fyddem yn gallu 

cynnig y gweithgareddau hyn, ac yn y pen draw byddai cenedlaethau’r dyfodol yn colli allan ar sgiliau 

bywyd hollbwysig. Rydyn ni eisoes yn disgwyl cael haf prysur o weithgareddau, a fydd yn gweld dros 

150 o blant lleol yn mynd ar y môr ar draws Gogledd Cymru.” 

 

Mae Cynllun Buddsoddi Cymunedol Horizon yn parhau i gefnogi sefydliadau a phrosiectau ledled 

Ynys Môn a Gogledd Cymru, ac mae wedi buddsoddi dros £270,000 ers 2014.  

 

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.    

 
- 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 

Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. 

 

• 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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