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Cyhoeddi contract niwclear pellach 
 

 

Dywedodd Pŵer Niwclear Horizon heddiw ei fod wedi cytuno ar gontract fframwaith strategol 

gyda Jacobs Engineering Group mewn perthynas â darparu gwasanaethau peirianneg a 

gwasanaethau technegol cysylltiedig.   

 

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn datblygu gorsafoedd pŵer niwclear yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn 

Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw.  Disgwylir y bydd y prosiectau yn cynrychioli buddsoddiadau gwerth 

biliynau o bunnoedd yn seilwaith pŵer y wlad.   

 

Daw'r cytundeb yn sgil dyfarnu tri chontract strategol arall yn gynharach y mis hwn gydag AMEC, 

Atkins a Cavendish Nuclear.  

 

Mae hyn yn golygu bod y gwaith o ddethol partneriaid fframwaith strategol bellach wedi'i gwblhau.  

Bydd y pedwar prif gyflenwr llwyddiannus a'u cadwyni cyflenwi perthnasol yn gweithio gyda Horizon 

dros y tair blynedd nesaf ar weithgareddau ymgynghori a dylunio technegol ar gyfer prif safle Horizon, 

sef Wylfa Newydd, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu arbenigedd o fewn Horizon ei hun.   

  

Dewiswyd y pedwar cwmni partner ar ôl proses gaffael gystadleuol, ar sail cryfder a chwmpas eu  

harbenigedd, eu gwerth am arian a’u cydnawsedd â gwerthoedd cwmni Horizon.   Mae'r contractau 

hyn yn sefydlu trefniadau partneriaeth tymor hir gyda chyflenwyr Haen 1 a’u cadwyni cyflenwi.  Bydd 

eu gwaith yn hollbwysig i helpu Horizon i fwrw ymlaen â'i waith cynllunio a pharatoi ar gyfer y prif waith 

o 2018 ymlaen.  

 

Dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: “Mae'n falch iawn gennym groesawu 

Jacobs fel ein pedwerydd partner fframwaith.    Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n cyflenwyr 

strategol newydd a'u cadwyni cyflenwi wrth i’r prosiect ennill momentwm ac wrth i ninnau fwrw ymlaen 

â'n cynlluniau manwl cyn cynnal ein hymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol cyntaf y flwyddyn nesaf.”   

 

Dywedodd Conor Doyle, Is-lywydd Jacobs Group: “Pleser o'r mwyaf i ni yw gallu cefnogi gweledigaeth 

Horizon o genhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear sy'n sicrhau gwaddol economaidd-
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gymdeithasol cynaliadwy.    Edrychwn ymlaen at barhau i adeiladu ar y sylfaen gref sydd eisoes yn ei 

lle." 

 

Bydd Horizon yn caffael nwyddau, gwasanaethau a darnau o waith eraill oddi allan i'r fframweithiau 

hyn, megis gwaith ffisegol a gwasanaethau sicrwydd.   Anogir cyflenwyr sydd â diddordeb mewn 

cyfleoedd uniongyrchol neu gyfleoedd is-gontractio i gofrestru gwybodaeth am eu cwmni ar borth 

cyflenwyr Horizon, sef:  http://www.horizonnuclearpower.com/cofrestru-cyflenwyr  

 

 
- DIWEDD - 

  
  
 
 
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 yn 
datblygu cynlluniau i adeiladu dwy orsaf bŵer niwclear a fydd yn cynhyrchu o leiaf 5,400MW o 
ynni niwclear, un yn Wylfa ar Ynys Môn a'r llall yn Oldbury-on-Severn yn ne Swydd Gaerloyw 
Edrychwch ar www.horizonnuclearpower.com  
 

 Jacobs Engineering Group Inc. yw un o ddarparwyr gwasanaethau adeiladu a thechnegol 
proffesiynol mwyaf a mwyaf amrywiol y byd. Gyda refeniw gwerth bron i $12 biliwn yn 2013, 
mae Jacobs yn cynnig y sbectrwm llawn o gefnogaeth i gleientiaid ym maes masnach a 
diwydiant ac yn y llywodraeth ar draws sawl marchnad wahanol.    Ewch i www.jacobs.com  

 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
 
Max Wind-Cowie ar 07841816359  neu   Leon Flexman ar 07989 493320 
Max.windcowie@lodestonecommunications.com    Leon.flexman@horizonnuclearpower.com 
  
Os oes gennych unrhyw ymholiadau’n ymwneud â Jacobs, cysylltwch â: 

 
Michelle Jones ar +1 626.5786968 
Michelle.jones@jacobs.com   
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