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Contractau niwclear newydd yn arwydd o gynnydd 
pellach ar ran Wylfa Newydd  
 
 
 
 
 

Heddiw (4 Rhagfyr 2013) cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon ei fod wedi llofnodi contractau 

strategol pwysig gyda’r cyflenwyr a fydd yn darparu gwasanaethau dylunio technegol a 

pheirianneg arbenigol ar gyfer prosiect gorsaf bŵer Wylfa Newydd ar Ynys Môn.   

 

Bydd y prif gyflenwyr llwyddiannus - AMEC, Atkins a Cavendish Nuclear - yn awr yn cydweithio â'u 

cadwyni cyflenwi perthnasol a Horizon dros y tair blynedd nesaf, gan ganolbwyntio ar weithgareddau 

paratoi technegol ar gyfer yr orsaf bŵer niwclear newydd a chefnogi’r gwaith o ddatblygu arbenigedd o 

fewn Horizon ei hun.  Bydd y gwaith yn hanfodol i helpu Horizon i fwrw ymlaen â'i waith cynllunio wrth 

ddesg wrth iddo baratoi ar gyfer y prif waith adeiladu yn Wylfa o oddeutu 2018 ymlaen.  

 

Ar ôl proses gaffael gystadleuol, dewiswyd y cwmnïau partner llwyddiannus ar sail cryfder a chwmpas 

eu  harbenigedd, eu gwerth am arian a chydnawsedd eu gwerthoedd â gwerthoedd Horizon.   Byddant 

hefyd yn gweithio gyda Horizon i greu cyfleoedd i eraill yn y gadwyn gyflenwi ac yn cydweithio â 

busnesau lleol lle bo hynny'n briodol.    

 

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Mae’r cyhoeddiad hwn yn arwydd arall 

bod prosiect Wylfa Newydd yn mynd o nerth i nerth a bod cynnydd gwirioneddol yn cael ei wneud.  

Bydd y cyflenwyr hyn yn rhoi gwasanaethau technegol hynod arbenigol i ni ond, fel rydym yn ei wneud o 

hyd, byddwn yn eu hannog i chwilio am gymorth is-gontractio gan fusnesau lleol lle bynnag y bo hynny'n 

bosibl ac yn briodol." 

 

Bydd y gwaith hwn yn ymgorffori'r meysydd canlynol: 

 

   Datblygu a chynllunio 

   Archwiliadau safle 

   Cymorth peirianyddol 

   Trwyddedau amgylcheddol a rheoli gwastraff  

   Cefnogaeth cynllunio a rheoli prosiect.                                                                           Mwy i ddilyn... 



Rydym yn annog busnesau sydd wedi'u lleoli ar Ynys Môn a ledled Gogledd Cymru i fynegi diddordeb 

mewn cydweithio â Horizon ar brosiect Wylfa Newydd drwy gofrestru ar borth cyflenwyr y cwmni, sef 

www.horizonnuclearpower.com/cofrestru-cyflenwyr ac ar borth cyflenwyr Llywodraeth Cymru, sef 

GwerthwchiGymru  www.gwerthwchigymru.gov.uk. Drwy gofrestru ar y pyrth hyn, bydd amryw o 

wahanol gleientiaid posibl, gan gynnwys Horizon, Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd. (Hitachi-GE) a 

phartneriaid Haen 1 Horizon, yn gallu gweld a chyrchu manylion busnesau.  

 

- Diwedd -  

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

 

Richard Foxhall – 07807 769265 neu richard.foxhall@horizonnuclearpower.com 

Neu 

Claire Loveday – 07717 300379 neu claire.loveday@horizonnuclearpower.com 

 

 

Nodiadau i olygyddion 

 

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