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Horizon yn rhoi’r enw ‘Wylfa Newydd’ ar brosiect yr 
orsaf pŵer niwclear newydd 

 
Mae Horizon Nuclear Power wedi cyhoeddi mai ‘Wylfa Newydd’ fydd yr enw ar yr orsaf pŵer 

niwclear newydd y mae'n bwriadu'i hadeiladu ar Ynys Môn i gydnabod y cyfleoedd a’r manteision 

a ddaw i’r ynys yn ei sgîl yn y blynyddoedd i ddod. 

 

Mae‟r enw‟n gysylltiedig â threftadaeth cyfleuster presennol yr Wylfa ac yn cydnabod bod y cynigion 

newydd yn cynrychioli llawer mwy na phresenoldeb ffisegol gorsaf pŵer niwclear newydd ar y safle. 

Mae‟r prosiect yn cynrychioli buddsoddiad o sawl biliwn o bunnoedd a fydd yn ymestyn dros sawl 

degawd, a fydd yn hwb i‟r economi leol ac yn cynnig cannoedd o gyfleoedd gyrfa hirdymor i bobl leol. 

 

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Mae pobl wedi bod yn defnyddio „Wylfa B‟ 

i gyfeirio at ein prosiect oherwydd, hyd yma, doedden ni ddim wedi rhoi enw swyddogol i‟n gorsaf bŵer 

newydd. Ers inni gael ein prynu gan Hitachi, Ltd. y llynedd, rydym wedi gwneud llawer o gynnydd ond 

mae llawer o‟r gwaith hwn wedi bod y tu ôl i‟r llenni. Flwyddyn nesaf, bydd ein prosiect yn dechrau 

datblygu mewn ffordd a fydd yn llawer mwy gweladwy i bobl leol. Felly, roeddem yn teimlo mai dyma‟r 

amser iawn i gyhoeddi‟r enw newydd. Mae mwy i‟n cynnig na dim ond dur a choncrit; mae hefyd yn 

ymwneud â chreu dyfodol newydd, cadarnhaol a llwyddiannus i Ynys Môn.”  

 

Cafodd yr enw newydd ei ddatgelu yn ystod derbyniad a gynhaliwyd ar Ynys Môn neithiwr (14 

Tachwedd) lle clywodd rhanddeiliaid a phartneriaid lleol hefyd y byddai gwaith yn ailgychwyn yn 2014 ar 

brosiect y cwmni o Asesu'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg – darn mawr o waith a fydd yn asesu effaith 

prosiect seilwaith mawr ar yr Iaith Gymraeg, yn awgrymu mesurau i liniaru ar unrhyw effeithiau negyddol 

posibl, a gwneud y gorau o fanteision posibl y prosiect. 

 

Cyn i‟r gwaith ailddechrau ar ei waith ehangach ar yr effaith ar yr iaith Gymraeg, mae Horizon wedi 

cyhoeddi ei Bolisi Iaith Gymraeg - gan ffurfioli dull presennol y cwmni o ddefnyddio, diogelu a hyrwyddo'r 

Gymraeg ym mhopeth y mae‟n ei wneud. Bydd Horizon hefyd yn darparu £20,000 o gymorth ariannol i 

Menter Môn i'w alluogi i gyflwyno prosiectau sy‟n hyrwyddo‟r iaith yn y gymuned. Mae hyn yn cynnwys 

darparu hwyluswyr cymunedol, cyfleusterau cyfieithu cymunedol a 'Dwi'n ei deall ond ddim yn ei siarad' - 

sesiynau anffurfiol sy'n helpu i wella hyder pobl wrth siarad Cymraeg yn gymdeithasol. 

 

 



 Dywedodd Horizon bod dyluniadau‟n cael eu datblygu ar gyfer dwy uned ABWR (Adweithydd Dŵr Berw 

Uwch) fel un gorsaf bŵer yn safle Wylfa Newydd. Bydd y cynigion hyn, a rhagor o fanylion am yr 

amserlen adeiladu, yn cael eu disgrifio'n fanwl yn ail hanner 2014. 

 

Aeth Alan Raymant yn ei flaen: “2014 fydd un o flynyddoedd prysuraf y prosiect hyd yma. Bydd ein 

cydweithwyr yn Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. yn symud at yr ail gam o‟r broses Asesu Dyluniadau 

Generig (GDA) gyda'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr Amgylchedd. Dyma'r broses a 

ddefnyddir gan y rheoleiddwyr i sicrhau eu bod yn gwbl fodlon y gall y dechnoleg weithio'n ddiogel. Yn 

ddiweddarach yn y flwyddyn hefyd, byddwn yn lansio cam cyntaf ein hymgynghoriad cyhoeddus, gan 

ddangos ein cynigion cynnar i bobl leol ac yn gofyn am eu hymateb. Mae gan Wylfa Newydd rôl bwysig 

i‟w chwarae ar Ynys Môn ac rydym yn edrych ymlaen at rannu ein cynlluniau cynnar â‟r bobl a allai elwa 

fwyaf o hyn i gyd.” 

 

Bydd Horizon yn ail-lansio ei Ddatganiad Ymgynghori â‟r Gymuned yn gynnar yn 2014, gan esbonio sut 

mae‟n bwriadu cynnal y broses o ymgynghori â‟r cyhoedd yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

 

 

- DIWEDD - 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 

 

Neu 

 

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com 

 

 

Nodiadau i olygyddion 

 

 Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power 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 cyd-

berchnogion 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. 

Hitachi Ltd sy‟n berchen ar 80.01% o Hitachi-GE ac mae GE yn berchen ar 19.99%. 
 

 Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac yn Oldbury yn cynrychioli buddsoddiadau gwerth 

biliynau o bunnoedd yn seilwaith y DU.   Rhagwelir y bydd y naill a'r llall yn creu hyd at 6000 o 

swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu, ac oddeutu 1000 yn ystod y cyfnod gweithredu.  
 

 Mae gan Horizon gytundebau cysylltiad grid ac mae‟n berchen ar dir sy‟n addas ar gyfer 

datblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn 

Ne Swydd Gaerloyw. Mae‟r naill safle a‟r llall wedi cael eu dynodi ar gyfer datblygiad niwclear o 

dan y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Niwclear (EN-6). 
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