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Pŵer Niwclear Horizon yn ehangu i bencadlys 
newydd 

 
 

Mae’r cwmni pŵer niwclear Horizon wedi cyhoeddi y bydd yn symud i adeilad newydd a 

phwrpasol ym Mharc Busnes Caerloyw.  

 

Mae’r cwmni’n creu cannoedd o swyddi newydd yn ei bencadlys wrth iddo gynyddu ei dîm i oddeutu 

400 o bobl, a bydd hynny’n cael ei ddilyn gan filoedd o swyddi i adeiladu a gweithredu gorsafoedd 

pŵer niwclear yng Ngogledd Cymru, ac wedyn, yn Swydd Gaerloyw.  

 

Cafodd y cwmni ei ffurfio yn 2009 ac mae’n gyfrifol am ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear yn Wylfa, 

ar Ynys Môn a ger Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. Yn y pen draw bydd Horizon yn cyflogi 

hyd at fil o bobl ym mhob un o’i safleoedd gorsaf bŵer pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu 

adeiladu o hyd at 6000 yn ystod y cyfnod prysuraf. 

 

Ar hyn o bryd mae Horizon yn cyflogi 150 o bobl ond mae’n recriwtio’n gyflym ar raddfa o oddeutu 100 

o bobl y flwyddyn wrth i’w brosiectau ennill momentwm. Bydd y pencadlys newydd ar gael o 2016 

ymlaen. 

 

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Pŵer Niwclear Horizon: “Mae Horizon yn tyfu’n 

gyflym.   Mae ein gweithgareddau ar gynnydd ac rydym yn datblygu sefydliad sy’n gallu darparu 

prosiectau seilwaith cymhleth ar raddfa fawr.   

 

"Bydd y pencadlys hwn o’r radd flaenaf yn dangos ymrwymiad Hitachi a Horizon i sefydlu’r adnoddau 

a’r seilwaith sydd eu hangen i gefnogi’r rhaglen gyffrous hon sy’n werth biliynau o bunnoedd.” 

 

Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o ddatblygiadau pwysig i’r cwmni. Ym mis Rhagfyr, roedd Horizon 

wedi llofnodi cytundeb cydweithredu gyda’r Trysorlys, sydd wedi’i ddylunio i gefnogi ariannu 

prosiectau, a chyfres o "gontractau fframwaith" gyda chwmnïau peirianneg mawr yn y DU.  Ym mis 

Ionawr, roedd y dechnoleg “Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU” a gynigir ar gyfer y ddau safle 

wedi symud i’r ail o bedwar cam ym mhroses rheoleiddio “Asesiad Dyluniad Generig” y Llywodraeth ar 

gyfer adweithyddion niwclear newydd yn y DU.  
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I gael rhagor o wybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon, gan gynnwys cyfleoedd i gofrestru fel cyflenwyr 

a chyfleoedd gwaith, ewch i www.horizonnuclearpower.com 

- DIWEDD - 
  
 
Nodiadau i olygyddion 
  

 Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 

DU.  Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd, Japan ym mis Tachwedd 2012.  Mae'r cwmni yn 

datblygu cynlluniau i adeiladu dwy orsaf bŵer niwclear a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o 

ynni niwclear newydd, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd 

Gaerloyw  

 

 Bydd datblygiadau Horizon yn golygu buddsoddi biliynau o bunnoedd yn Ynys Môn a De Swydd 

Gaerloyw. 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 Parc Busnes Caerloyw yn berchen i Goodman ac mae’n cael ei ddatblygu a’i reoli ganddo 

hefyd. Mae Goodman Group yn grŵp eiddo integredig sy’n gweithredu ar draws Awstralia, 

Seland Newydd, Asia, Ewrop, y Deyrnas Unedig, Gogledd America a Brasil. Mae Goodman 

Group yn cynnwys y prif endidau Goodman Limited a Goodman Industrial Trust, a dyma’r grŵp 

eiddo diwydiannol mwyaf sydd wedi’i restru ar Gyfnewidfa Gwarannau Awstralia ac mae’n un o’r 

rheolwyr cronfeydd arbenigol rhestredig mwyaf o eiddo diwydiannol a gofod busnes yn fyd-eang. 

Mae arbenigedd eiddo byd-eang Goodman, yr hyn sydd ganddo i’w gynnig o ran gwasanaeth 

cwsmeriaid perchen+datblygu+rheoli a’i lwyfan sylweddol ar gyfer rheoli cronfeydd yn sicrhau ei 

fod yn creu atebion eiddo arloesol sy’n diwallu gofynion unigol ei gwsmeriaid, ar yr un pryd â 

cheisio sicrhau elw tymor hir deniadol i fuddsoddwyr. Yn Ewrop, mae gan Goodman swyddfeydd 

yn y DU, yr Almaen, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Lwcsembwrg, Ffrainc, Sbaen, yr Eidal, Gwlad 

Pwyl, y Weriniaeth Tsiec, Hwngari a Slofacia. Edrychwch ar:  

http://goodmanbusinessparks.co.uk/  www.goodman.com   

 
 
 

 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r canlynol: 
 
Ben Russell 
Ben.Russell@horizonnuclearpower.com 
07580 948106 
 
Richard Foxhall 
Richard.Foxhall@horizonnuclearpower.com 
07807 769265 
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