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Cwmnïau’r DU yn paratoi am archebion ar gyfer 
gwaith adeiladu niwclear  

 
Heddiw bu Pŵer Niwclear Horizon yn canmol y nifer fawr a ddaeth i ddigwyddiadau a gynhaliwyd 
yr wythnos hon yng Nghymru a De Orllewin Lloegr, i dynnu sylw at gyfleoedd ar gyfer contractau 
ar gyfer ei brosiectau gwerth miliynau o bunnoedd yn adeiladu gorsafoedd pŵer. 
 
Y digwyddiadau, a gynhaliwyd ddydd Mawrth yr 21

ain
 yn Llandudno a dydd Iau y 23

ain
 o Fai yng 

Nghaerloyw, oedd cynadleddau cyflenwyr cyntaf Horizon ers iddo gael ei brynu gan Hitachi ym mis 
Tachwedd 2012, gan ddenu rhyw 400 o gynrychiolwyr busnes o bob cwr o Gymru a'r DU.  
 
Mae’r cwmni’n bwriadu adeiladu rhwng pedwar a chwech adweithydd niwclear ar safleoedd ar Ynys Môn 
ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw. 
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: “Rydyn ni’n hynod falch bod cymaint 
wedi dod i’r digwyddiadau hyn ac, yn bwysicach na hynny, cawsom gyfle i fwynhau ymgysylltu adeiladol 
iawn gyda chyflenwyr posib. 
 
“Gall ein prosiectau ni roi hwb economaidd mawr i’r DU, ac yn enwedig i’r rhanbarthau o amgylch ein 
safleoedd ni – Cymru a De Orllewin Lloegr. Mae cyswllt cynnar yn hanfodol er mwyn helpu i sicrhau bod 
cyflenwyr yn gallu diwallu ein hanghenion ni o ran cost, ansawdd a gallu, a helpu i sicrhau bod 
busnesau’r DU mewn sefyllfa dda i elwa o’r prosiect.”  
 
Ar ôl ei hanerchiad yn y gynhadledd yn Llandudno, dywedodd Edwina Hart AC, Gweinidog 
Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru: “Rydw i’n falch iawn bod cymaint o 
fusnesau sy’n gweithio mewn ystod eang o sectorau yng Nghymru yn bresennol yn y digwyddiad. Maen 
nhw i gyd yn gyflenwyr posib ar gyfer y datblygiadau yn y dyfodol yn Wylfa ac roedd yn gyfle iddynt 
ddysgu mwy am rôl Hitachi Cyf, Horizon a HGNE a’u bwriadau ar gyfer Wylfa.  
 
“Yn benodol, roedd yn rhoi syniad yn gynnar fel hyn i’r cyfranogwyr o amserlenni prosiectau ac yn 
grynodeb o’r pecynnau gwaith a fydd yn cael eu tendro efallai wrth i’r prosiectau fynd rhagddynt. Rydw 
i’n falch iawn bod Horizon yn gweithio gyda chwmnïau sydd â diddordeb yn y cam cynnar hwn.”  

 
Dywedodd Gweinidog Ynni’r DU, Michael Fallon AS: “Mae ein strategaeth ddiwydiannol wedi datgan 
cynllun ac ymrwymiad tymor hir i ddiwydiant niwclear y DU, i feithrin y math yma o fuddsoddiad. Drwy 
weithio mewn partneriaeth â’r diwydiant, gallwn roi hyder i fuddsoddi, helpu i adeiladu’r gadwyn gyflenwi 
a chreu swyddi sgiliau uwch yma ym Mhrydain”. 
 
Dywedodd y Gwir Anrhydeddus David Jones AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Mae prosiectau 
Horizon yn cynrychioli buddsoddiad o £20 biliwn yn economi’r DU ac rydw i’n awyddus i sicrhau cymaint 
o fudd â phosib i Gymru a chwmnïau lleol. Mae cynnal eu digwyddiad cyntaf i gyflenwyr ers pryniant 
Hitachi yng Nghymru yn arwydd o fwriad ac rydym yn gwbl gefnogol i gwmnïau o Gymru wrth iddynt 
baratoi i gystadlu am waith ar y prosiect a sicrhau hwb economaidd gwirioneddol i Gymru.”  
 
- DIWEDD - 

 
Nodiadau i olygyddion 
 

 Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 
DU. Ym mis Tachwedd 2012, prynodd Hitachi Cyf o Japan y cwmni gan y cyn-gydberchnogion 



 RWE npower ac E.ON UK. 
 

 Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac Oldbury yn cynrychioli buddsoddiadau gwerth biliynau o 
bunnoedd yn seilwaith y DU. Mae disgwyl i bob un greu hyd at 6000 o swyddi pan fydd y cyfnod 
adeiladu yn ei anterth, a thua 1000 yn ystod y cyfnod gweithredu. 

 

 Rydym yn disgwyl ein hadeiladwaith niwclear cyntaf yn 2019, yn dilyn gwaith sylweddol ar 
ddatblygiadau cysylltiedig yn 2018. Er hynny, gallai’r gwaith o glirio’r safle a’r gwaith paratoi 
ddechrau mor fuan â 2015.  

 
Cyswllt: 
 
Tristram Denton Tristram.denton@horizonnuclearpower.com ar 07585 966 747 
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