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Llofnodi cytundeb cydweithredu ar Gynllun Gwarantu Seilwaith ar 
gyfer gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd    

 
Llundain, 4ydd Rhagfyr 2013 – Heddiw, cyhoeddodd Hitachi Ltd. (TSE:6501, 
Hitachi) a Pŵer Niwclear Horizon Wylfa Cyf, un o is-gwmnïau Hitachi, fod Hitachi, 
Horizon a Thrysorlys EM wedi llofnodi cytundeb cydweithredu i hyrwyddo cyllid allanol 
ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.  
 
Llofnodwyd y cytundeb heddiw gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, y Gwir 
Anrhydeddus Danny Alexander AS, yn lansiad Cynllun Seilwaith y Llywodraeth ar 
gyfer y DU 2013.  Mae'n sefydlu trefniadau a luniwyd i hwyluso mynediad at Gynllun 
Gwarant y DU a fydd yn ategu sefydlu cyllid allanol ar gyfer prosiect ‘Wylfa Newydd’. 
Disgwylir i’r atomfa ddechrau cynhyrchu trydan yn hanner cyntaf y 2020au.   
 
Mae Hitachi a Horizon yn disgwyl y bydd yr ystod lawn o drwyddedau a chaniatadau 
ar gyfer y prosiect cyntaf, sef Wylfa Newydd, mewn lle erbyn 2018.  Mae Horizon yn 
datblygu cynlluniau ar gyfer dwy orsaf bŵer niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall 
yn Oldbury-on-Severn yn De Swydd Gaerloyw.  Rhagwelir y bydd angen cyllid 
allanol, o bosib o ffynonellau dyled ac ecwiti, i ariannu'r gwaith o adeiladu'r prosiect, 
ac ystyrir Cynllun Gwarant y DU yn elfen allweddol o unrhyw strwythur cyllido yn y 
dyfodol.   
 
Wrth groesawu'r cytundeb, dywedodd Mr Masaharu Hanyu, Dirprwy Gadeirydd 
Hitachi Europe Ltd a Phrif Weithredwr Busnes Systemau Pŵer Niwclear Hitachi yn 
Ewrop:  “Mae prynu Horizon yn cynrychioli ymrwymiad o 100 mlynedd i'r DU.  Mae'r 
cytundeb cydweithredu hwn yn arwydd o ymrwymiad cyfwerth Llywodraeth y DU i 
wneud cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear yn realiti, ac mae hyn i'w 



groesawu."  
Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae hyn yn newyddion 
ardderchog ac yn gam arall ymlaen i Wylfa Newydd. Bydd yn meithrin hyder ymysg 
ein cadwyn gyflenwi, ein gweithlu ar gyfer y dyfodol, cymunedau lleol, ac, yn anad dim, 
ymhlith darpar fuddsoddwyr.  Rhaid i bŵer niwclear fod yn rhan o gymysgfa ynni'r 
dyfodol, o gofio ein hangen hirdymor am drydan carbon isel dibynadwy y gall 
defnyddwyr ei fforddio." 
 

Gyda’r gallu i gynhyrchu o leiaf 2,700MW o ynni, bydd gorsaf bŵer Wylfa Newydd yn 
cynhyrchu digon o ynni carbon isel i gyflenwi hyd at dair miliwn o gartrefi. 
 
Nodiadau i olygyddion: 

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear 
newydd yn y DU.  Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis 
Tachwedd 2012. 
 

• Mae pencadlys y cwmni yng Nghaerloyw ac mae ganddo swyddfa ar ei safle yn 
Wylfa ar Arfordir Gogleddol Ynys Môn, lle caiff yr orsaf bŵer gyntaf ei hadeiladu 
(Wylfa Newydd).  
 

• Disgwylir penderfyniad buddsoddi terfynol ynghylch Wylfa Newydd pan fydd yr 
holl drwyddedau a chaniatadau pwysicaf yn eu lle o 2018 ymlaen.  Mae pa 
bryd y bydd y safle ar waith yn fasnachol yn dibynnu ar amseriad y 
penderfyniad buddsoddi terfynol a'r rhaglen adeiladu fanwl, ond disgwylir 
cyrraedd y cam hwn yng nghanol y 2020au.    
 

• Bydd Horizon yn defnyddio technoleg Adweithydd Dŵr Berw Uwch (ABWR) ac 
yn cynllunio ar sail adeiladu dwy "uned" yn Wylfa.    Darperir yr 
adweithyddion gan y cwmni menter ar y cyd, Hitachi GE Nuclear Energy Ltd 
(HGNE).   

 
• Mae safle Horizon ar gyfer yr ail orsaf bŵer yn Oldbury-on-Seven yn Swydd 

Gaerloyw.  Bydd penderfyniadau ynghylch y rhaglen ddatblygu a nifer yr 
unedau yn Oldbury yn dilyn cyn gynted ag y bydd gwaith pellach wedi'i wneud i 



sefydlu rhaglen fanylach yn Wylfa Newydd. 
Gwybodaeth am Hitachi, Ltd. 
Mae Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), sydd â'i bencadlys yn Tokyo, Japan, yn gwmni 
electroneg byd-eang blaenllaw sy’n cyflogi tua 326,000 o weithwyr ledled y byd. 
Roedd refeniw cyfunol y cwmni ar gyfer y flwyddyn ariannol 2012 (a ddaeth i ben ar 
31 Mawrth 2013) yn 9,041 biliwn yen ($96.1 biliwn).  Mae Hitachi yn canolbwyntio 
fwy nag erioed ar y Busnes Arloesedd Cymdeithasol, sy’n cynnwys systemau 
seilwaith, systemau telathrebu a gwybodaeth, systemau pŵer, peiriannau adeiladu, 
cydrannau a deunyddiau swyddogaethol uwch, systemau modurol ac eraill.        

I gael rhagor o wybodaeth am Hitachi, edrychwch ar wefan y cwmni yn 
http://www.hitachi.com. 
 
Gwybodaeth am Pŵer Niwclear Horizon 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear 
newydd yn y DU.  Prynwyd y cwmni gan Hitachi Ltd o Japan ym mis Tachwedd 2012.  
Mae'r cwmni yn datblygu cynlluniau i adeiladu dwy orsaf bŵer niwclear a fydd yn 
cynhyrchu o leiaf 5,200MW o ynni niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn 
Oldbury-on-Severn yn ne Swydd Gaerloyw  Mae ganddo 130 o staff yn gweithio yn ei 
bencadlys yng Nghaerloyw ar hyn o bryd. Disgwylir i’r nifer hwn dyfu i oddeutu 400.  
Pan fydd ei ddwy orsaf bŵer yn weithredol, bydd y naill a'r llall yn cyflogi hyd at 1000 o 
bobl i gyflawni dros 20,000 o rolau. Pan fydd y gwaith adeiladu ar ei anterth, bydd 
ganddo weithlu o 6000. I gael rhagor o wybodaeth am Horizon, ewch i 
www.horizonnuclearpower.com/hafan 
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