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Cwmni o Gaergybi yn Ennill Contract Horizon  
  

 
 

Mae cwmni DU Construction Cyf o Gaergybi wedi ennill contract sylweddol gyda 
Phŵer Niwclear Horizon i wneud gwaith dymchwel a gwaith ecolegol cysylltiedig 
ar safle’r orsaf pŵer niwclear arfaethedig newydd yn Wylfa. 
 
Dan delerau‟r contract, bydd cwmni DU yn creu safleoedd clwydo ar gyfer bywyd gwyllt 
gwarchodedig megis ystlumod a thylluanod gwynion, a chlirio oddeutu pymtheg o 
adeiladau peryglus ac annrhigiadwy ar safle arfaethedig Horizon.   
 
Mae‟r newyddion ynglŷn â chontract newydd yn dilyn estyniad o 12 mis i gontract „yn ôl 
y gofyn‟ cyfredol y cwmni gyda Horizon i wneud gwaith sy‟n cynnwys cynnal a chadw 
ac adnewyddu eiddo, er mwyn gallu eu gosod i deuluoedd lleol, a gwella llwybrau a 
pherthi. 
 
Dywed Pennaeth Datblygu Safle Horizon, Alan Smith: “Roeddem yn hynod falch o weld 
cwmnïau lleol yn bidio ochr yn ochr â chwmnïau eraill am y gwaith hwn, ac rydym wrth 
ein bodd mai cwmni o Gaergybi sydd wedi ennill y contract. Mae‟r gwaith o gael 
gwared â nifer o adeiladau peryglus yn bwysig iawn - roedd llawer ohonynt eisoes 
wedi‟u byrddio ac mewn cyflwr gwael iawn pan ddaethant i‟n meddiant ddiwedd 2011. 
Er gwaethaf ein hymdrechion gorau ers hynny, torrwyd i mewn i‟r adeiladau hyn lawer 
o weithiau, ac maent wedi dioddef dan law fandaliaid droeon, sy‟n golygu eu bod, erbyn 
hyn yn risg sylweddol i iechyd a diogelwch.” 
 
Mae‟r holl strwythurau sy‟n barod i‟w clirio yn cartrefu bywyd gwyllt sydd dan 
warchodaeth gyfreithiol, gan gynnwys ystlumod. Mae unrhyw waith sy'n golygu 
ailgartrefu ystlumod yn gofyn am Drwydded Rhywogaethau Gwarchodedig Ewrop a 
rhaid darparu lleoliadau clwydo amgen, cymeradwy ar gyfer rhywogaethau 
gwarchodedig cyn i unrhyw waith dymchwel allu dechrau.   
  
Dywed Mark Blackwell, Cyfarwyddwr DU Construction Cyf: “Rydym yn hynod falch o 
fod wedi ennill y contract hwn. Yn sgîl ein profiad blaenorol o weithio gyda Horizon, 
rydym yn gwybod eu bod yn gosod safonau uchel iawn, ac rwyf yn gwbl hyderus bod 
ein gweithlu yn gwbl abl i gwrdd â‟r safonau hyn.”  
 
Wrth drafod gwaith y cwmni gyda Horizon cyn belled, ychwanegodd: 
 
“Yn ogystal â defnyddio ein tîm mewnol, rydym hefyd wedi gallu is-gontractio i 
gwmnïau arbenigol lleol eraill, pan fo angen, gan gynnwys y cwmni mecanyddol a 



 

 

 

thrydanol Lloyd Morris Electrical Cyf o Amlwch (LME) a Chwmni Plymars a Gwresogi J 
Taylor o Gaergybi."  
 
“Rydym wedi gallu ychwanegu at ein gweithlu o 33 o staff amser llawn, ac rydym wedi 
penodi rheolwr contractau newydd yn ddiweddar.” 
 
 
Bydd yr holl waith yn cael ei fonitro‟n ofalus gan yr arbenigwyr ecolegol annibynnol 
sydd wedi‟u lleoli yng Ngogledd Cymru, Partneriaeth Ecolegol Cambria, i sicrhau bod 
canllawiau caeth yn cael eu dilyn.  Disgwylir i‟r gwaith dymchwel ddod i ben cyn diwedd 
Mehefin, os bydd Horizon wedi derbyn pob caniatâd angenrheidiol. 
 
Gellir cysylltu â Horizon ar rif Wylfa: 0800 954 9516 neu drwy anfon e-bost at 
ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com 

 
DIWEDD 
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: 
Richard Foxhall, ar 07807 769265 neu 
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
Mark Blackwell, DU Construction ar 01248 422 056 

mark.blackwell@duconstructionltd.co.uk 
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Nodiadau i olygyddion:  
 

- Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 fel menter 50:50 ar y cyd rhwng E.ON UK a RWE 
npower.  Daeth E.ON UK ac RWE npower i gytundeb ar 30 Hydref 2012 ar gyfer gwerthu 
Horizon i Hitachi Limited.  Cwblhawyd y gwerthiant ar 23 Tachwedd 2012. 
 

- Mae gan Horizon gytundebau cyswllt grid ac mae‟n berchen ar dir sy‟n addas ar gyfer datblygu 
gorsafoedd pŵer niwclear newydd ar Ynys Môn ac Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. 
Mae‟r ddau safle wedi cael eu henwebu ar gyfer datblygu niwclear dan y Datganiad Polisi 
Cenedlaethol ar gyfer Niwclear (EN-6). 

 
- Bydd cynllun Horizon i adeiladu a gweithredu gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa yn creu 

gweithlu o hyd at 6,000 yn ystod y cyfnod adeiladu a 1,000 o swyddi parhaol dros sawl 
degawd.  
 

- www.horizonnuclearpower.com  
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