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Cyhoeddi dyddiad a lleoliad Cymhorthfa Agored Wylfa 
Horizon yn mis Chwefror 

 
 
Cynhelir Cymhorthfa Agored nesaf Horizon ar ddydd Llun, 18 Chwefror yn neuadd bentref 

Cemaes, lle gall pobol leol cyfarfod gyda thîm cwmni Horizon i ofyn cwestiynnau am gynlluniau i 

godi atomfa newydd yn Wylfa. 

 

Mae’r Cymhorthfa yn dilyn cyhoeddiad yn mis Ionawr gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) ei 

bod wedi gofyn i'r rheoleiddwyr niwclear gychwyn trafodaethau ffurfiol â Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 

(Hitachi-GE) ynghylch Asesiad Dyluniad Generig (GDA) o Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) y 

DU. Mae’r broses o asesu’r dechnoleg yn rhan allweddol o gynlluniau Horizon i ddatblygu atomfa 

newydd yn Wylfa. 

 

Yn yr un modd a Chymhorthfeydd blaenorol, bydd tîm prosiect Horizon wrth law rhwng 1pm and 7pm er 

mwyn ateb cwestiynnau a gwrando i adborth. 

 

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu’r Safle i Horizon: “Ers i Hitachi Ltd prynu Horizon mis 

Tachwedd diwethaf, rydym wedi bod yn hynod o brysur yn asesu’r opsiynau i ddatblygu’n safleoedd, 

ynghŷd â’r amserlenni tebygol. Rydym yn gobeithio y byddwn mewn sefyllfa i gallu rhannu mwy o 

wybodaeth am ein cynlluniau yn ystod y Gwanwyn.  Yn y cyfamser byddwn yn parhau gyda’n 

digwyddiadau Cymunedol, a hoffwn ymestyn croeso cynnes i unrhywun sydd ag unrhyw gwestiynnau i 

alw heibio’r Cymhorthfa i’n cyfarfod.” 

 
Gall unrhyw un sydd â chwestiynau hefyd gysylltu â Horizon drwy ffonio llinell wybodaeth Wylfa ar 0800 

954 9516 neu drwy anfon e-bost at ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com  

 

DIWEDD 

 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:  
 
Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com 
 

Nodiadau i olygyddion:  
 

mailto:richard.foxhall@horizonnuclearpower.com
mailto:claire.loveday@horizonnuclearpower.com


  
- Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 yn fenter 50:50 ar y cyd rhwng E.ON a RWE npower.   

 
- Daeth E.ON UK a RWE npower i gytundeb ynghylch gwerthu Horizon i Hitachi Limited ar 30 

Hydref 2012.  Trosglwyddwyd perchnoageth Horizon i Hitachi ar 23 Tachwedd 2012. 
 

- Mae gan y cwmni gytundebau i gysylltu â'r grid, ac mae'n berchen ar dir sy'n addas ar gyfer 
datblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn Wylfa, Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn ne 
Swydd Gaerloyw.  Mae'r ddau safle wedi cael eu dynodi ar gyfer datblygiad niwclear yn ôl 
Datganiad Polisi Cenedlaethol am Gynhyrchu Ynni Niwclear (EN-6). 
 

- Mae Horizon yn rhagweld y bydd rhwng 5,000 a 6,000 o swyddi uniongyrchol yn cael eu creu ym 
mhob safle yn ystod y cyfnod adeiladu, a 1,000 o swyddi parhaol ym mhob safle wrth iddynt 
ddod yn weithredol. www.horizonnuclearpower.com  

 

http://www.horizonnuclearpower.com/

