
 

  

 
 

 
RHYDDHAD DI-OED 

Dydd Mercher 31 Hydref 2012 

 
 
 
 

Perchnogion Horizon yn ymweld ag Ynys Môn 

Heddiw, cyflwynodd Horizon Nuclear Power ei berchnogion newydd i arweinwyr gwleidyddol a 
chymunedol Ynys Môn, mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yng nghanolfan sgiliau Coleg 
Menai yn Llangefni.   
   
Mynychodd Prif Swyddog Gweithredol Horizon, Alan Raymant, ynghyd â Tatsuro Ishizuka, Is-Lywydd a 
Phrif Swyddog Gweithredol Power Systems Company Hitachi, gyfarfod gydag arweinydd y Cyngor Bryan 
Owen i gwrdd â ffigyrau gwleidyddol lleol a chenedlaethol, cyn amlinellu eu cynlluniau i'r cyfryngau.  
 
Dywedodd Alan Raymant: “Roeddem yn hynod falch o fedru cyflwyno ein perchnogion newydd i ran-
ddeiliaid lleol sydd wedi bod mor gefnogol i Horizon dros y misoedd diwethaf. Mae cefnogaeth barhaus 
cymunedau lleol a'u cynrychiolwyr wedi chwarae rôl allweddol o ran helpu Horizon i sicrhau perchnogion 
newydd.  
 
“Mae Hitachi wedi rhoi amlinelliad cychwynnol clir iawn o sut y byddant yn ymgysylltu gyda chyflenwyr 
lleol a sut y byddant yn hyfforddi gweithwyr lleol, gan gydweithio gyda Horizon i sicrhau effaith 
economaidd bositif a hirdymor yng Ngogledd Cymru. Edrychwn ymlaen at amlinellu ein gweledigaeth yn 
fanylach pan fo hynny'n briodol yn dilyn cwblhau'r broses werthu.  
 
Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones: “Rwyf eisoes wedi cael profiad o'r manteision 
amrywiol sydd gan Ynys Môn i'w cynnig o ran yr orsaf niwclear newydd -  y sgiliau ardderchog sy'n 
bodoli ymhlith gweithlu presennol Wylfa, a'r buddsoddiad a wneir yn sgiliau pobl ifanc trwy Ganolfan Ynni 
Coleg Menai.  
 
“Heddiw, mae'r buddsoddwyr a minnau wedi gweld sut y mae'r ganolfan yn gwneud cyfraniad hollbwysig 
i'r sector ynni, sydd ar gynnydd. Mae'n darparu cyfleoedd dysgu pwysig i bobl ifanc a fydd yn helpu i ateb 
yr angen yn y dyfodol am sgiliau - nid yn unig ar gyfer datblygiad newydd yn Wylfa, ond hefyd gyda 
phrosiectau ynni carbon isel eraill y gobeithiwn eu gweld yn datblygu ar Ynys Môn. 
 
“Bydd buddsoddiad Hitachi yn newyddion da iawn i'r myfyrwyr hyn ac i gymunedau ledled Gogledd 
Cymru." 
 
Croesawodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart y cyhoeddiad am werthu prosiect Horizon i Hitachi. 
Dywedodd: “Mae hwn yn newydd gwych i Ynys Môn a gweddill gogledd Cymru a bydd yn rhoi hwb 
economaidd tymor hir enfawr i’r rhanbarth. 
 
"Pan fydd wedi cychwyn, bydd prosiect Wylfa yn creu miloedd o swyddi adeiladu ac yn darparu 
cyfleoedd gwaith o safon a chyflogau uchel i nifer o gannoedd o weithwyr medrus ar yr Ynys am 
ddegawdau i ddod. Bydd cynlluniau ar gyfer safle Oldbury yn Swydd Gaerloyw hefyd yn cynnig 
cyfleoedd gwaith a chadwyn gyflenwi sylweddol i gwmnïau yng Nghymru. 
 
“Eisoes, mae Cymru wedi profi ei hun o ran cyflenwi’r diwydiant niwclear ac mae ganddi hanes hir o 
ymwneud â chwmni Hitachi. Wrth i’r prosiect hwn fynd rhagddo, bydd Llywodraeth Cymru yn 
cydweithio’n agos â Hitachi, Llywodraeth Prydain ac awdurdodau lleol er mwyn sicrhau y bydd Cymru’n 
cael y budd mwyaf bosibl o’r cyfleoedd enfawr a gyflwynir gan y cyhoeddiad hwn, yn cynnwys 



 

 

 hyfforddiant ar gyfer gweithwyr a chontractau cadwyn gyflenwi i’n cwmnïau lleol yng Nghymru.” 
 
Meddai Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Bryan Owen: "Rhoddodd cyfarfod heddiw 
gyfle gwych i ni gwrdd ag uwch-gynrychiolwyr o Hitachi a chlywed am eu cynigion o lygad y ffynnon. 
 
Mae’r Cyngor Sir, drwy ei raglen Ynys Ynni Môn, yn edrych ymlaen at adeiladu ar ei gysylltiadau agos â 
Horizon, a chreu perthynas waith gryf a phositif gyda Hitachi a’i bartneriaid, er mwyn sicrhau bod yr orsaf 
newydd yn uchafu’r manteision ar gyfer Ynys Môn a’i chymunedau.”  
 
 
- DIWEDD - 
 
Nodiadau i Olygyddion 
 

 Ffurfiwyd Horizon Nuclear Power yn 2009 fel menter ar y cyd 50:50 rhwng E.ON UK ac RWE 
npower. Cyhoeddodd y cyfranddalwyr eu bwriad i werthu Horizon ar 29 Mawrth 2012.  
 

 Daeth E.ON ac RWE i gytundeb ynghylch gwerthu Horizon i Hitachi ar 30 Hydref 2012 a'r 
gobaith yw y caiff y gwerthiant ei gwblhau erbyn diwedd Tachwedd. 
 

 Mae gan y cwmni gytundebau i gysylltu gyda'r 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 ddau safle wedi cael eu dynodi ar gyfer datblygiad niwclear yn ôl 
Datganiad Polisi Cenedlaethol am Gynhyrchu Ynni Niwclear (EN-6). 

 
Cyswllt: 
 
Rich Foxhall richard.foxhall@horizonnuclearpower.com ar 07807 769265 
neu Tristram Denton Tristram.denton@horizonnuclearpower.com ar 07585 966 747.  
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