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Cyhoeddi dyddiad a lleoliad Cymhorthfa Agored 
Wylfa Horizon ym mis Tachwedd 
 

 

Mae Horizon Nuclear Power wedi cadarnhau y cynhelir y digwyddiad galw-heibio 

nesaf ble gall pobl leol ddod i gael gwybodaeth, ar ddydd Llun 19 Tachwedd yn 

Neuadd Bentref Cemaes. 

 

Mae'r digwyddiad yn dilyn y cyhoeddiad y mis diwethaf y bydd Hitachi Limited yn prynu 

Horizon mewn cytundeb sy'n debyg o gael ei gwblhau ddiwedd mis Tachwedd. Bydd tîm 

prosiect Horizon ar gael rhwng 1yh a 7yh i ateb cwestiynau a gwrando ar adborth am y 

cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa, yn yr un modd â 

Chymorthfeydd Agored misol blaenorol.   

 

Dywedodd Alan Smith, Pennaeth Datblygu Safleoedd Horizon Nuclear Power: "Rydyn ni'n 

falch y bydd gwaith Horizon yn parhau o dan Hitachi, ac mae'r newyddion yma yn agor 

pennod newydd i'r cwmni a'n prosiect yn Wylfa.  Disgwylir y bydd y cwmni wedi cael ei 

drosglwyddo'n llawn erbyn diwedd mis Tachwedd ac ar ôl hynny byddwn yn dechrau 

gweithio gyda'n perchnogion newydd i asesu'r dewisiadau i ddatblygu ein safleoedd a'r 

amserlenni datblygu tebygol.  

 

"Byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth am ddiweddariadau i'n cynigion â'r gymuned leol 

yn ystod y misoedd nesaf ar ôl trosglwyddo'n llawn i'r cwmni newydd.  Yn y cyfamser, 

hoffwn ddiolch i'r bobl leol am barhau i'n cefnogi ni ac am eich amynedd dros y misoedd 

diwethaf, a byddwn yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau i ddod draw i'n 

Cymhorthfa Agored nesaf, ble byddwn yn gwneud ein gorau i'w hateb yn y cam cynnar 

hwn yn y broses." 

 
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:  
 
 

- Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 yn fenter 50:50 ar y cyd rhwng E.ON a 
RWE npower. Cyhoeddodd y cyfranddalwyr eu bwriad i werthu Horizon ar 29 
Mawrth 2012.   

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

Limited ar 30 Hydref 2012, a disgwylir y caiff y gwerthiant ei gwblhau erbyn diwedd 
mis Tachwedd.  

 
- 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 cam adeiladu, a 1,000 o swyddi parhaol ym 
mhob safle pan fydd pob safle'n dechrau gweithredu. 
www.horizonnuclearpower.com  
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