
Mae ein gwaith yn Wylfa Newydd wedi 
cael ei atal yn dilyn penderfyniad gan ein 
rhiant gwmni, Hitachi Ltd.

Ar ôl gwneud cynnydd da gyda phob 
agwedd ar y prosiect - o gynllun y DU ar 
gyfer ein hadweithydd llwyddiannus i greu 
cadwyn gyflenwi a sefydliad medrus iawn o 
bobl dalentog ac ymroddedig - ni fu posib 
dod i gytundeb ar y cyllid a’r trefniadau 
masnachol ar gyfer ein prosiect.

Rydym yn sylweddoli bod y newyddion 
hwn yn ergyd i lawer o bobl leol. Am 
bron i ddeng mlynedd rydym wedi bod yn 
bartner gweithgar yn y gymuned ac rydym 
wedi creu cadwyn gyflenwi gref ar sail y 
rhagoriaeth sy’n bodoli ar Ynys Môn ac ar 
draws Gogledd Cymru. Rydym hefyd wedi 
meithrin ein tîm ein hunain ar Ynys Môn, 
yn cynnwys cyflogi 33 o brentisiaid - a 
byddwn yn parhau i’w cefnogi. Rydym yn 
falch o’r hyn y mae ein pobl wedi’i gyflawni.

Er gwaethaf y newyddion, rydym yn dal 
i gredu mai Wylfa Newydd yw’r lleoliad 
gorau ar gyfer gorsaf niwclear newydd 
yn y DU, a allai gyflenwi’r ynni carbon 
isel, diogel, ar raddfa fawr, y mae cymaint 
o’i angen ar y wlad - a byddai’n darparu 
swyddi a sgiliau am dair cenhedlaeth ar 
Ynys Môn yr un pryd.

Rydyn ni’n atal ein gwaith yn Wylfa Newydd 
nes bod posib dod o hyd i ddatrysiad ac, 
yn y cyfamser, rydym wedi lleihau’r tîm 
gyda’r gobaith o ailafael yn y datblygiad yn 
y dyfodol.

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi dros 
y blynyddoedd diwethaf neu sydd wedi 
ymwneud â’r prosiect mewn unrhyw ffordd.

Gallwch gysylltu â ni o hyd ar yr ebost neu 
drwy ffonio’r llinell gymorth os oes gennych 
gwestiynau am y pynciau sy’n cael eu codi 
yn y rhifyn hwn o’r cylchlythyr.

Duncan Hawthorne
Prif Swyddog Gweithredol
Pŵer Niwclear Horizon

Atal Wylfa Newydd
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Newyddion i’r Gymuned
Ein cynlluniau ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa Newydd



 

Yr achos o blaid Wylfa Newydd

Mae hefyd yn golygu y byddwn yn atal 
ein Cynllun Buddsoddi yn y Gymuned a’n 
Rhaglen Addysg STEM. Bydd ein timau ar 
safle Wylfa Newydd ac yn ein pencadlys yn 
Swydd Gaerloyw hefyd yn lleihau’n sylweddol. 
Fodd bynnag, bydd ein cynllun prentisiaethau 
llwyddiannus yn parhau. Er na fyddwn nawr 
yn cymryd ceisiadau newydd gan fod y 
prosiect wedi’i atal, byddwn yn dal i gefnogi 
ein 33 prentis drwy weddill eu hyfforddiant ac 
yn rhoi cymorth iddynt pan fyddant yn barod i 

symud ymlaen ymhellach i fyd gwaith.

Byddwn hefyd yn parhau â’n llinell 
gymorth a’n cyfeiriad e-bost i ymholiadau 
cyffredinol. Rydym yn cydnabod ein bod 
wedi meithrin perthnasoedd tymor hir ar 
draws Ynys Môn a byddwn yn dal i fod ar 
gael, fel ein bod yn gallu ateb cwestiynau 
a phryderon pe baent yn codi. Os bydd 
angen ichi gysylltu â ni, mae ein manylion 
i’w gweld isod.

Mae’r penderfyniad i atal y 
prosiect yn golygu y byddwn 
yn lleihau ein gweithgarwch ar 
y safle. Mae hyn yn cynnwys 
datblygu prosiectau ategol, megis 
y gwelliannau arfaethedig i’r 
A5025 a gwaith i baratoi’r safle. 
Roedd y ddau brosiect hyn i fod i 
gychwyn yn ddiweddarach eleni, 
unwaith y byddai’r caniatadau 
perthnasol wedi’u rhoi. 

Beth sy’n digwydd nesaf

Er ein bod yn atal Prosiect Wylfa 
Newydd am nawr, rydyn ni’n credu bod 
achos cryf o hyd o blaid gorsaf niwclear 
newydd os ydym i gyrraedd ein 
targedau newid hinsawdd a chyflenwi 
ynni dibynadwy a fforddiadwy i 
ddefnyddwyr. Rydyn ni’n credu hefyd 
mai ein safle ni yw’r cyfle gorau ar 
gyfer gorsaf niwclear newydd yn 
unrhyw le yn y DU. 

Yn ogystal â’r lleoliad ffafriol, mae awch 
yn lleol o hyd i weld Wylfa Newydd 
yn cael ei hadeiladu yma a gwyddom 
fod y sgiliau, y seilwaith ac elfennau 
o’r gadwyn gyflenwi hefyd ar gael yn 
yr ardal. Mae’r dechnoleg yn barod 
hefyd, ac yn Adweithydd Dŵr Berwedig 
Uwch y DU (UK ABWR) mae gennym 
adweithydd sydd wedi’i gymeradwyo,  
y gellir ei ddatblygu yma yn y DU.

Bydd ein gwaith gyda Llywodraethau’r 
DU a Chymru a rhanddeiliaid lleol yn 
parhau i gyflwyno’r achos o blaid y 
prosiect ac - o ganlyniad - rydyn ni’n dal 
yn obeithiol y bydd modd bwrw ymlaen 
â Wylfa Newydd eto yn y dyfodol.

Dysgwch ragor a chysylltu

Cofiwch 
ailgylchu

Argraffwyd ar 
Ynys Môn

Yn olaf, efallai eich bod wedi sylwi bod y cylchlythyr hwn wedi dod mewn amlen bapur. Y rheswm am hyn yw ein bod ni wedi ymrwymo 
i leihau faint o blastig rydym yn ei ddefnyddio, ac i sicrhau bod ein busnes mor gynaliadwy â phosib ym mhob agwedd ar ein gwaith. 

Mae Horizon yn mynd ati o’i wirfodd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r gymuned am ddatblygiad y prosiect. Bydd unrhyw ddata 
personol a roddwch yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyn yn unig. Efallai y byddwn ni’n rhoi eich enw a’ch manylion cyswllt i drydydd 
partïon sy’n argraffu ac yn dosbarthu’r cylchlythyr hwn. Ond ni fyddwn yn defnyddio nac yn rhannu’r data mewn unrhyw ffordd arall. 
Rydyn ni o ddifri am ddiogelu data. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y data sydd gennym amdanoch chi, sut rydyn ni’n ei 
ddefnyddio a sut i’w gywiro neu ei ddileu, cysylltwch â ni: dataprivacy@horizonnuclearpower.com 
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