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Horizon a Hitachi yn cyfarfod ag Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru ar Ynys Môn 

 
 
Dydd Gwener, 12 Ebrill, fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh David 
Jones AS, gynnal digwyddiad yng Nghaergybi, gan ddathlu buddsoddiad Hitachi Ltd yn 
Horizon Nuclear Power, mewn gwerthiant a gwblhawyd ddiwedd 2012.  
 
Cynhaliwyd y digwyddiad, lle’r oedd uwch gynrychiolwyr o Horizon a Hitachi Ltd yn bresennol 
ochr yn ochr â rhanddeiliaid a busnesau lleol, ar fwrdd HMS St Albans, a oedd yn ymweld â 
phorthladd Caergybi i nodi 70 mlwyddiant Brwydr yr Iwerydd.  
 
Gan siarad yn y digwyddiad, edrychai Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon, 
ymlaen at gynnydd yn ystod y flwyddyn nesaf. Meddai: 
 
“Rydym yn hyderus y bydd y flwyddyn nesaf yn arddangos cynnydd gwirioneddol. Yr adeg hon, 
flwyddyn yn ôl ni wyddem a fyddai gennym brosiect. Heddiw, mae gennym randdeiliaid 
ymrwymedig yn Hitachi, gydag arbenigedd niwclear ac adnoddau aruthrol. Rydym yn gwybod 
pa dechnoleg y byddwn yn ei hadeiladu yn Wylfa, ac rydym yn symud i’r modd cyflenwi. 
 
“Bydd 2013 yn flwyddyn o gynnydd mesuradwy gwirioneddol. A bob cam o’r ffordd edrychwn 
ymlaen at weithio’n agos gyda phobl, cymunedau a diwydiannau Cymru.” 
 
Cyfeiriodd Dirprwy Gadeirydd a Phrif Weithredwr y Busnes Systemau Pŵer Niwclear yn Ewrop, 
Hitachi Europe Ltd, Masaharu Hanyu, at “ddechrau’r hyn y gobeithiwn fydd yn berthynas 
newydd hir a chynhyrchiol rhwng ein dau gwmni a phobl Cymru a Phrydain Fawr”. 
 
Meddai: “Mae Hitachi yn gwneud buddsoddiadau anferthol i helpu i foderneiddio seilwaith 
cyhoeddus y DU.  
 
”Drwy ein bod ni wedi caffael Horizon, bydd Cymru yn ganolbwynt i brosiect newydd anferthol 
yn Wylfa i helpu’r DU i fodloni ei hanghenion i’r dyfodol am gyflenwadau ynni dibynadwy, isel o 
ran carbon. 
 
“Bwriadwn ddwyn i’r DU yr un rhagoriaeth a sylw i ddiogelwch a manylder ag yr ydym wedi’i 
ddatblygu yn Japan, gan wneud hyn mewn partneriaeth â chwmnïau Prydeinig. 
 
“Byddwn yn defnyddio sefydliadau lleol ar gyfer hyfforddiant, ac wrth i ni fynd i mewn i’r cyfnod 
adeiladu rwy’n siŵr y bydd cannoedd lawer o swyddi yn cael eu creu er budd Ynys Môn a 
Gogledd Cymru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru i 
wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn.”  
 
DIWEDD>> 
 
Nodiadau i’r golygyddion: 
 



- Ffurfiwyd cwmni Horizon Nuclear Power yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear 
newydd yn y DU, ac fe’i rhoddwyd ar y farchnad gan ei sefydlwyr ym Mawrth 2012. 
Prynwyd y cwmni gan Hitachi o Japan ar 23 Tachwedd 2012. 

- Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac Oldbury yn golygu buddsoddiadau aml i biliwn o 
bunnau yn seilwaith y DU. Disgwylir i’r ddau ddatblygiad greu hyd at 6000 o swyddi ar 
eu hanterth yn ystod y cyfnod adeiladu, ac oddeutu 1000 pan fyddant yn gweithredu. 

 
 
DIWEDD>> 

www.horizonnuclearpower.com  
 
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda: 
 
Richard Foxhall, ar 07807 769265 neu 
richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 
 
 

Araith gan Mr Masaharu Hanyu, Dirprwy Gadeirydd a Phrif Weithredwr y Busnes 
Systemau Pŵer Niwclear yn Ewrop, Hitachi Europe Ltd mewn derbyniad a 

gynhaliwyd gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar HMS St Albans, 12 Ebrill 2013 
 

Annwyl Gapten, ac Annwyl Ysgrifennydd Gwladol.  
 
Diolch o galon i chi am eich geiriau caredig ac am eich croeso twymgalon heddiw. Mae’n fraint 
aruthrol i ni oll o Horizon a Hitachi gael ein gwahodd ar fwrdd y llong hon i ddathlu dechrau’r 
hyn y gobeithiwn fydd yn berthynas newydd hir a chynhyrchiol rhwng ein dau gwmni a phobl 
Cymru a Phrydain Fawr.  
 
Rydym ni yn Japan yn ymwybodol iawn o’r berthynas broffesiynol a hanesyddol gadarn sydd 
wedi bodoli am dros gan mlynedd eisoes rhwng y Llynges Frenhinol a Llynges a lluoedd 
Hunanamddiffyn Japan. Felly, mae’n gyffrous iawn bod ar fwrdd un o longau diweddaraf y 
Llynges, er nad yw hon wedi’i phweru gan ynni niwclear. 
 
Fel y dywedoch, Ysgrifennydd Gwladol, mae Hitachi yn gwneud buddsoddiadau aruthrol i helpu 
i foderneiddio seilwaith cyhoeddus y DU. Rydym yn gobeithio, yn sgil hyn, helpu’r DU i 
gyrraedd ei nod o gywiro cydbwysedd economi’r DU drachefn tuag at ddiwydiant 
gweithgynhyrchu. Eleni, byddwn yn dechrau adeiladu safle gweithgynhyrchu rheilffyrdd yn 
Lloegr ar gyfer trenau’r genhedlaeth nesaf, gan greu gwasanaethau llawer gwell o dde Cymru i 
Llundain. A drwy ein bod ni wedi prynu Horizon, bydd Cymru yn ganolbwynt i brosiect newydd 
anferthol yn Wylfa i helpu’r DU i fodloni ei hanghenion i’r dyfodol am gyflenwadau ynni 
dibynadwy, isel o ran carbon. 
 
Y pwynt allweddol am dechnoleg pŵer niwclear Hitachi yw mai’r dechnoleg ddiweddaraf 
Generation III-plus ydyw ac mae wedi’i phrofi ar waith. Roeddem yn falch dros ben bod 
Ysgrifennydd Gwladol wedi gallu treulio amser gyda ni yn Japan ac ymweld â’n ffatri a’n safle 
adeiladu yn Ohma, Japan. 
 
Yn ein plith yma heddiw y mae’r rheini a fydd yn gyfrifol am y gwaith peirianneg a’r adeiladu yn 
y safleoedd yn Wylfa i’r dyfodol, a hefyd arweinyddion ein tîm peirianneg a’n tîm trwyddedu. 
Mae maint a chryfder cynyddol y timau hyn yn arwydd o ymrwymiad cadarn Hitachi i 
drosglwyddo technoleg a chreu swyddi. Bwriadwn ddwyn i’r DU yr un rhagoriaeth a sylw i 
ddiogelwch a manylder ag yr ydym wedi’i ddatblygu yn Japan, gan wneud hyn mewn 
partneriaeth â chwmnïau Prydeinig. Byddwn yn defnyddio sefydliadau lleol ar gyfer 
hyfforddiant, ac wrth i ni fynd i mewn i’r cyfnod adeiladu rwy’n siŵr y bydd cannoedd lawer o 
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swyddi yn cael eu creu er budd Ynys Môn a Gogledd Cymru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda 
Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru i wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn.  
 
Ers caffael Horizon, bu’r broses uno’n mynd rhagddi’n hwylus iawn. O fis Hydref ymlaen, 
roeddwn yn rhoi hanner fy amser i Horizon, ond nid bellach. Rydym wedi rhoi blaenoriaeth i’r 
prosiect fel fy mod yn gallu rhoi cant y cant o’m hamser iddo ers dechrau’r mis hwn. Mae fy 
ngwraig hefyd yn edrych ymlaen at ymuno â mi ym Mai, ac rwy’n siŵr y byddwn yn mwynhau 
llawer o nosweithiau rhamantus canol haf ymysg y mynyddoedd a’r traethau hardd sy’n ein 
hamgylchynu yma. 
 
Mae siwrnai adeiladu safle niwclear newydd yn un faith. Er hynny, mae oes weithredol y 
safleoedd yn llawer hwy. Bydd ein llwyddiant yn dibynnu ar ymdrech, sgil, ac yn anad dim, 
ymdeimlad cadarn o bartneriaeth. Byddwn ni yn Hitachi a Horizon yn gweithio fel un tîm gyda’n 
partneriaid yn y DU. Ac rydym yn falch iawn o ddathlu gyda chi’r hyn sy’n ddechrau 
cydweithrediad ac ymrwymiad hirdymor a newydd rhwng Cymru a Hitachi.  
 
Hoffwn yn awr gyflwyno Mr Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon Nuclear Power, i 
siarad am gynlluniau Horizon ar gyfer datblygu safle Wylfa.  

 

 
Araith gan Mr Alan Raymant, mewn derbyniad a gynhaliwyd gan Ysgrifennydd 

Gwladol Cymru ar HMS St Albans, 12 Ebrill 2013 
 

Diolch o galon am y cyflwyniad caredig. Diolch hefyd i’r Ysgrifennydd Gwladol am gynnal y 
digwyddiad hwn, ac i’r Llynges Frenhinol am ein croesawu ar fwrdd HMS St Albans.  
 
Bu’n bleser mynychu digwyddiad ar fwrdd llong mor hynod, a dysgu ychydig yn rhagor am 
fedrau llynges y DU.  
 
Mae bob amser yn bleser bod ar Ynys Môn wrth gwrs, a chael ein hatgoffa o gadernid y 
gefnogaeth a geir i’n prosiect yma, a ledled Cymru. Yn gyfnewid am y gefnogaeth honno 
hoffwn achub ar y cyfle i ailadrodd ein hymrwymiadau i bobl Gogledd Cymru.  
 
Mae Horizon yn bwriadu bod yn rhan o’r gymuned yma am ddegawdau lawer eto. Credwn y 
gall ein gorsaf bŵer roi hwb i’r economi ranbarthol gan symbylu newid gwirioneddol, sylweddol 
a hirdymor.  
 
Rydym ni’n benderfynol o fod yn gymydog da gydol yr amser. Gwerthfawrogwn y gefnogaeth a 
gawn bob amser – ac a amlygir gan ddyddiau fel heddiw – ac ni fyddwn ni byth yn cymryd y 
gefnogaeth honno’n ganiataol.   

 
Rydym hefyd yn hyderus y bydd y flwyddyn nesaf yn arddangos cynnydd gwirioneddol. Yr adeg 
hon, flwyddyn yn ôl ni wyddem a fyddai gennym brosiect. Heddiw, mae gennym randdeiliaid 
ymrwymedig yn Hitachi, gydag arbenigedd niwclear ac adnoddau aruthrol. Rydym yn gwybod 
pa dechnoleg y byddwn yn ei hadeiladu yn Wylfa, ac rydym yn symud i’r modd cyflenwi.   
 
Rydym yn canolbwyntio’n awr ar gwblhau’r holl weithgareddau sy’n ofynnol i sicrhau’r 
cytundebau masnachol, y trwyddedau a’r caniatadau iawn i gyflenwi gorsaf bŵer newydd yn 
Wylfa cyn gynted â phosib, yn ddiogel, ar amser ac o fewn y gyllideb.  
  
Nid yw hyn yn rhywbeth y gallwn ni ei wneud ar ein pen ein hunain ac edrychwn ymlaen i 
barhau i weithio gyda’r Cyngor, y Rhaglen Ynys Ynni, cynrychiolwyr Ynys Môn yn y Cynulliad 
ac yn Senedd y DU, ac wrth gwrs gyda Llywodraeth Cymru a llawer o rai eraill, wrth i ni roi cig 
a gwaed am esgyrn ein cynlluniau.   



  
Yn ogystal â’n cynnig ffisegol, bydd hyn yn cynnwys datblygu’r gweithluoedd sgilgar sy’n 
ofynnol ar gyfer adeiladu a gweithredu, ynghyd â chapasiti a gallu’r gadwyn gyflenwi. Byddwn 
yn cysylltu’n fuan gyda chwmnïau lleol am y digwyddiadau ymgysylltu ar gyfer y gadwyn 
gyflenwi y bwriadwn eu cynnal eleni. 

 
Bu 2012 o bosib yn flwyddyn o newid annisgwyl. Ond bydd 2013 yn flwyddyn o gynnydd 
mesuradwy gwirioneddol. A bob cam o’r ffordd edrychwn ymlaen at weithio’n agos gyda phobl, 
cymunedau a diwydiannau Cymru.  
 
Funud yn ôl siaradodd Hanyu-san am mor agos y mae Horizon a Hitachi yn cydweithio. Bu’n 
bleser, yn bersonol ac yn broffesiynol, meithrin ein perthnasoedd gyda’n cydweithwyr newydd 
ers yr hydref diwethaf, a byddwn yn parhau i weithio law yn llaw dros y misoedd a’r 
blynyddoedd nesaf.   

 
Yn olaf, hoffwn estyn fy niolch unwaith eto i’r Ysgrifennydd Gwladol am ei gefnogaeth barhaus, 
weithgar a chlir i’n prosiect, yn seiliedig ar y manteision y gwyddom oll y gall eu sicrhau i 
Gymru. 

 
Unwaith eto, mae’n bleser bod yma, ac edrychwn ymlaen i weithio gyda chi’n un ac oll wrth i ni 
fwrw ymlaen gyda chyflenwi gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa.  
  
DIWEDD>> 


