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Hitachi yn datgan ei fod wedi caffael Horizon Nuclear Power  

Llundain, y DU, Hydref 30, 2012 – Heddiw, cyhoeddodd Hitachi, Ltd. 

(TSE:6501, "Hitachi") ei fod wedi caffael Horizon Nuclear Power (Horizon) gan 

RWE ac E.ON. Disgwylir i’r gwerthiant gael ei gwblhau ddiwedd Tachwedd, ac 

wedi cwblhau, bydd Hitachi yn cychwyn arwain rhaglen ar gyfer adeiladu 

gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig.  

Yn ogystal, cyhoeddodd Hitachi bod dau gwmni Prydeinig amlwg, Babcock 

International a Rolls Royce, wedi arwyddo memorandwm cyd-ddealltwriaeth ar 

gyfer ymuno â Hitachi yn y gwaith o gynllunio a gweithredu’r rhaglen. Bydd 

Hitachi’n cydweithredu â chwmnïau eraill sy’n ymwneud â’r maes pŵer niwclear 

ledled y byd. 

Meddai Hiroaki Nakanishi, Swyddog Gweithredol Cynrychioliadol a Llywydd 

Hitachi, Ltd.: “Rwyf yn eithriadol o falch ein bod wedi llwyddo  i gaffael Horizon 

Nuclear Power. Mae heddiw’n gychwyn ar ein hymrwymiad 100 mlynedd i’r DU 

a’i gweledigaeth i sicrhau cyflenwad ynni tymor hir, diogel, carbon isel a 

fforddiadwy. Edrychwn ymlaen at rannu gweledigaeth gorfforaethol a pholisi 

busnes niwclear Hitachi gyda rheolwyr a chyflogeion Horizon, ac at weithio 

mewn cytgord gyda chwmnïau a budd-ddeiliaid yn y DU er mwyn darparu’r rhan 

hollbwysig hon o isadeiledd cenedlaethol Prydain a chreu cwmn i pŵer niwclear 

cryf yn y DU.” 

Yn dilyn cwblhau’r gwerthiant, bydd Hitachi yn mynd ati yn syth i geisio cael ei 

dderbyn am drwydded o dan broses yr Asesiad Dyluniad Generig (GDA) fel y 

llywodraethir gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, a chychwyn gweithio gyda’n 

partneriaid yn y DU ar y rhaglen ar gyfer y dyfodol.
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Mae rhaglen Hitachi ar gyfer Horizon yn cynnwys adeiladu dau neu dri o weithfeydd 

cl,300 MW yn nau safle Horizon yn Wylfa, Ynys Môn ac Oldbury, Swydd Gaerloyw, 

gyda’r uned gyntaf yn dod yn weithredol yn hanner cyntaf y 2020au. Mae Hitachi’n 

cefnogi polisi llywodraeth y DU o hyrwyddo cymdeithas carbon isel a bydd yn 

defnyddio’i dechnoleg Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (Advanced Boiling Water 

Reactor – ABWR), sydd eisoes wedi cael ei thrwyddedu mewn gwledydd eraill, a 

hon yw’r unig dechnoleg niwclear uwch (Cenhedlaeth III.+) sy’n weithredol unrhyw 

le yn y byd. Ar hyn o bryd, mae pedwar ABWR yn weithredol yn Japan, a chafodd 

pob un ei adeiladu yn brydlon ac o fewn ei gyllideb. 

 

Mae Hitachi’n disgwyl creu rhwng 5,000 a 6,000 o swyddi uniongyrchol ym mhob 

safle yn ystod y cyfnod adeiladu a 1,000 o swyddi pellach, parhaol ym mhob safle 

wrth i’r safle fynd yn weithredol. 

Mae amcangyfrifon rhagarweiniol sy’n seiliedig ar brofiad adeiladu blaenorol yn 

dangos y bydd tua 60% o werth yr uned gyntaf yn cael ei wario ar ddeunyddiau, 

personél a gwasanaethau lleol, gyda’r ffigwr hwn yn cynyddu ar gyfer unedau 

pellach. Bydd Hitachi’n buddsoddi mewn trosglwyddo’i dechnoleg adeiladu 

modiwlar, sy’n sail i’r amserlen adeiladu, gan sefydlu man cydosod modiwlau yn y 

DU.  

Bydd Hitachi’n buddsoddi’n helaeth mewn hyfforddi peirianwyr, timau adeiladu a 

staff gweithredol ar gyfer y gweithfeydd, a bydd yn cydweithio â ’i bartneriaid a 

gyda cholegau a phrifysgolion lleol er mwyn datblygu rhaglenni hyfforddi a fydd 

yn creu sylfaen gadarn a pharhaol o sgiliau niwclear yn y DU, a bydd galw 

byd-eang am y rhain. 

Mewn partneriaeth â llywodraeth y DU, y weinyddiaeth ddatganoledig yng 

Nghymru ac awdurdodau lleol yn ardaloedd Wylfa ac Oldbury, bydd Hitachi yn 

gweithio tuag at sicrhau bod buddion economaidd yn llifo i gymunedau o 

amgylch y gorsafoedd. 

Gwybodaeth am Hitachi, Ltd. 

Cwmni electroneg byd-eang blaenllaw sydd â’i bencadlys yn Tokyo, Japan yw 

Hitachi, Ltd., (TSE: 6501). Mae’n cyflogi tua 320,000 o bobl ledled y byd. Roedd 

ei refeniw cyllidol cyfunol ar gyfer 2011 (a ddaeth i ben Mawrth 31, 2012) yn dod 

i gyfanswm o 9,665 biliwn yen ($117.8 biliwn). Mae Hitachi’n canolbwyntio fwy 

nag erioed ar ei Fusnes Arloesi Cymdeithasol (Social Innovation Business), sy’n 



cynnwys systemau gwybodaeth a thelegyfathrebu, systemau pŵer, systemau 

amgylcheddol, diwydiannol a thrawsgludo, a systemau cymdeithasol a threfol, 

yn ogystal â’r holl ddeunyddiau soffistigedig a’r dyfeisiadau allweddol sy’n eu 

cefnogi. Am fwy o wybodaeth am Hitachi, ewch i wefan y cwmni yn 

http://www.hitachi.com. 
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