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Horizon yn cwblhau’r newid i Hitachi 
 

 Ailddechrau cyllido cynllun prentisiaethau lleol  

 
Roedd Horizon Nuclear Power, datblygwyr gorsaf bŵer niwclear newydd arfaethedig yn Wylfa ar 
Ynys Môn, wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw bod y cwmni bellach wedi cael ei brynu’n 
swyddogol gan Hitachi Ltd o Japan, bedair wythnos ar ôl dod i gytundeb ag E.ON ac RWE.  
   
Mae’r cwmni, ei asedau a’i staff nawr wedi cael eu prynu gan Hitachi fel busnes gweithredol.  
 
Roedd Horizon hefyd wedi cadarnhau heddiw y bydd yn cyfrannu £90,000 arall i gefnogi’r cynllun Cwmni 
Prentis Menai ar Ynys Môn am drydedd flwyddyn, gan ddod â chyfanswm ei gyllid i £270,000.  
 
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Rydym wrth ein bodd bod y pryniant wedi 
cael ei gwblhau. Mae’n diogelu dyfodol Horizon ac mae’n gyfle economaidd go iawn i Ogledd Cymru. 
Bydd ein prosiect yn fuddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd a bydd yn creu tua 6,000 o swyddi 
adeiladu ar y cyfnod prysuraf a 1000 o swyddi gweithredol ar ôl cwblhau’r orsaf.  
 
Ym mis Hydref roedd Hitachi a Horizon wedi datgan eu bod yn bwriadu buddsoddi’n sylweddol mewn 
hyfforddi peirianwyr, timau adeiladu a staff gweithredol ar gyfer gorsaf bŵer newydd.   
 
“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid, colegau a phrifysgolion i ddatblygu rhaglenni 
hyfforddi.  Yn y cyfamser, rwyf wrth fy modd cael cadarnhau trydedd flwyddyn o gyllid ar gyfer y garfan o 
brentisiaid sy’n mynd drwy gynllun Coleg Menai”, meddai Raymant. 
 
“Y Coleg yw’r union fath o gyfleuster sydd ei angen arnom ni, a bydd yn helpu cenedlaethau o bobl ifanc 
yng Ngogledd Cymru i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil gorsaf bŵer newydd.” 
 
“Mae gan Hitachi enw da sydd gyda’r gorau yn y byd.  Mae ei Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch i gyd 
wedi cael eu hadeiladu o fewn yr amserlen a’r gyllideb ar eu cyfer. Rydym yn bwriadu efelychu’r 
llwyddiant hwnnw yn y DU. A’r gwerthiant bellach wedi cael ei gwblhau, byddwn yn canolbwyntio ar 
ddatblygu ein rhaglen a’n strategaeth.   Bydd Wylfa yn parhau i fod yn brif safle ar gyfer datblygu ac 
rydym yn edrych ymlaen at ddarparu rhagor o fanylion am ein dull gweithredu yn y flwyddyn newydd”. 
 

- DIWEDD - 
 
Nodiadau i olygyddion 
 

 Cafodd Horizon Nuclear Power ei greu yn 2009 fel menter ar y cyd 50:50 rhwng E.ON UK a 
RWE npower. Roedd y cyfranddalwyr wedi cyhoeddi eu bod yn bwriadu gwerthu eu 
cyfranddaliadau yn Horizon ar 29 Mawrth 2012.  
 

 Mae gan y cwmni gytundebau cysylltiad 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 naill safle a’r llall wedi cael eu henwebu ar gyfer datblygiad niwclear 
o dan y Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Niwclear (EN-6). 
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