
 
 

 
 

  

   

  
  

 
  

 
 

I'W RYDDHAU AR UNWAITH 
18 Mai 2018 

 

Pŵer Niwclear Horizon yn parhau i noddi 

Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cadarnhau ei ymrwymiad parhaus i gefnogi Cymdeithas 

Amaethyddol Ynys Môn - gan gynnwys ei Sioe Môn boblogaidd - drwy gyhoeddi £5,000 yn 

rhagor o nawdd ar gyfer 2018. 

 

Bu Horizon yn noddi Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn ers 2013, ac mae wedi bod ar faes Sioe 

Môn am y naw mlynedd diwethaf. Caiff y gefnogaeth ariannol newydd hon ei defnyddio i noddi'r prif 

bafiliwn ar gyfer yr holl ddigwyddiadau a gynhelir ar faes y sioe eleni. 

 

Yn Sioe Môn ym mis Awst, bydd tîm Horizon yn ei leoliad arferol - wrth ymyl prif gylch neidio'r sioe, 

gan roi cyfle i ymwelwyr roi cynnig ar nifer o weithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 

mathemateg (STEM) cyffrous, yn ogystal â'r cyfle i gwrdd â'r tîm. 

 

Dywedodd Gwen Parry-Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Niwclear yng nghwmni Pŵer 

Niwclear Horizon: "Mae Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn yn cynnal un o'r digwyddiadau 

cymunedol mwyaf a gorau ar yr ynys - Sioe Môn, neu’r ‘Primin’ - ac rydyn ni’n falch o barhau i noddi'r 

sefydliad eto eleni.  

 

"Mae cael presenoldeb yn y sioe yn ffordd wych i ni siarad â phobl leol mewn awyrgylch hwyliog a 

hamddenol, gan gefnogi mudiad mor bwysig ar yr ynys yr un pryd. Rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin a 

chynnal perthynas gadarnhaol â chymunedau lleol, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu pawb i'n 

stondin eto ym mis Awst.” 

 

Dywedodd Cadeirydd Is-Bwyllgor y Noddwyr, Mr R Islwyn Humphreys, yng Nghymdeithas 

Amaethyddol Ynys Môn: "Ar ran y gymuned leol, mae Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn yn 

dymuno, unwaith eto, gydnabod â diolch gefnogaeth ariannol Pŵer Niwclear Horizon tuag at gynnal a 

chadw'r Pafiliwn. Mae'r arian hwn yn galluogi'r Gymdeithas i hurio'r pafiliwn a'r cyfleusterau i 

gymdeithasau a chlybiau lleol ar delerau llawer rhatach a denu amrywiaeth ehangach o ddefnyddwyr.” 

 



 
 
 

 
 
 

Cynhelir Sioe Amaethyddol flynyddol Ynys Môn ar 14 a 15 Awst ar Faes y Sioe ym Mona. Ewch i 

www.angleseyshow.org.uk am ragor o fanylion. 

 

Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i 

www.horizonnuclearpower.com, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i 

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com/hafan.  

 
- 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 

Deyrnas Unedig. Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012. 

 

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng 

ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at 

fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth. 
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