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Horizon yn dechrau gwaith ymchwiliadau tir mawr 

yn Wylfa Newydd  

 

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi dechrau un o’r astudiaethau ymchwiliadau tir manwl mwyaf 

sy’n cael ei chynnal yn y DU ar hyn o bryd, gan gynyddu’r gweithgarwch sy’n digwydd ar safle 

prosiect Wylfa Newydd a gan esgor ar gyfleoedd newydd i fusnesau lleol. 

 

Bydd y rhaglen sy‟n werth miliynau o bunnoedd, a fydd yn dechrau ym mis Mawrth ac yn rhedeg tan 

ddiwedd y flwyddyn, yn gweld hyd at 100 o bobl yn gweithio ar y safle yn ystod cyfnodau prysur.  

 

Mae‟r contract ar gyfer y rownd hon o astudiaethau wedi cael ei ddyfarnu i Structural Soils Ltd, 

contractwr ymchwiliadau tir arbenigol a fu'n gwneud gwaith i Horizon rhwng 2009 a 2010, ac eto yn 

2011. Mae Structural Soils wedi gweithio gyda chwmnïau lleol yn y gorffennol ac unwaith eto mae'n 

bwriadu defnyddio gwasanaethau a busnesau Ynys Môn.  

 

Mae‟r prosiect yn golygu drilio tua 400 o dyllau turio a thyllau prawf ar draws y safle. Bydd y 

deunyddiau a fydd yn cael eu codi‟n cael eu dadansoddi wedyn er mwyn rhoi dealltwriaeth fanwl i 

Horizon o amodau‟r tir. Bydd hyn yn cyfrannu at waith cynllunio manylach yng nghyswllt y cynllun a 

fydd yn cael ei ffafrio ar gyfer y safle. 

 

Mae llwybrau cyhoeddus yn croesi‟r ardaloedd lle caiff y prosiect ei gynnal. Bydd y rhain yn aros ar 

agor ond er mwyn gwneud yn siŵr bod y defnyddwyr rheolaidd yn cadw‟n ddiogel, bydd Horizon yn 

codi ffensys ar hyd y llwybrau hyn. 

 

Dywedodd Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu‟r Safle yn Horizon: “Mae‟r gwaith ymchwiliadau tir 

yn enghraifft arall o‟n cynnydd cyflym. Bydd y rhan hon o‟r prosiect yn cymryd y rhan fwyaf o‟r 

flwyddyn i‟w gwblhau a bydd yn rhoi llawer iawn o fanylion technegol i ni am y tir rydym am adeiladu 

arno.” 

 

Dywedodd Alison Randall, Rheolwr Diogelwch, Iechyd, yr Amgylchedd ac Ansawdd yn Structural Soils 

Ltd: “Rydym yn falch iawn o gael gweithio ar brosiect Wylfa Newydd eto ac rydym yn edrych ymlaen 
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yn benodol at adnewyddu'r cysylltiadau cadarnhaol roeddem wedi‟u creu gyda chyflenwyr lleol y tro 

diwethaf roeddem yn gweithio ar y safle.” 

 

Dylai busnesau sy‟n awyddus i dynnu sylw at eu gwasanaethau neu fynegi diddordeb mewn cael y 

wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd posibl ar gyfer prosiect Wylfa Newydd lenwi ffurflen gofrestru 

cyflenwyr sydd ar gael yn www.horizonnuclearpower.com/supplier-registration. 

 
 

- DIWEDD - 
  
 
I gael rhagor 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. Ym 
mis Tachwedd 2012, prynodd Hitachi Ltd o Japan y cwmni oddi wrth y cyn cydberchnogion RWE 
npower ac E.ON UK. 

 

 Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) yw darparwr technoleg ac arweinydd „tîm cyflenwi‟ 
datblygiadau Horizon yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.  

 

 Bydd datblygiad Horizon yn Wylfa yn cynrychioli buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng 
Ngogledd Cymru.  Rhagwelir y bydd yn creu hyd at 1000 o swyddi yn ystod y cyfnod gweithredu, a 
hyd at 6000 o swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu.  

 

 Mae Horizon wedi ymrwymo i sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd. Ar ben hynny, mae gwahanu‟r 
cyhoedd oddi wrth gyfarpar ac offer adeiladu yn un o ofynion Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
etc 1974. 

 
 

Edrychwch ar ein gwefan yn: www.horizonnuclearpower.com 
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