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Pŵer Niwclear Horizon yn arwyddo rhagor o 
gontractau datblygu i symud ymlaen â’r cynlluniau 

ar gyfer adweithyddion Ynys Môn 

 

~ Penodi Bechtel yn Gontractwr Rheoli Prosiect ~ 

 

~ Cytuno ar ragor o gontractau gyda Hitachi Nuclear Energy Europe a JGC ~ 
 
 
Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi heddiw (22 Awst 2018) ei fod wedi 
penodi’r cwmni adeiladu Bechtel, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn Gontractwr 
Rheoli Prosiect ar gyfer ei orsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd arfaethedig ar 
Ynys Môn. 
 
Mae Horizon hefyd wedi arwyddo rhagor o gontractau gyda Hitachi Nuclear Energy 
Europe (HNE) a JGC New Energy UK Limited (JGC) i barhau i ddarparu cefnogaeth 
yn ystod cam datblygu’r prosiect. 
 
Mae'r cam yma’n cryfhau’r strwythur darparu ymhellach ac yn adeiladu ar y gwaith 
dwys sydd eisoes wedi cael ei wneud, gan alluogi’r prosiect i symud ymlaen i’r cam 
nesaf. Bydd Bechtel, y bydd bron i 200 o’i weithwyr yn gweithio yn Horizon, yn 
goruchwylio gwaith rheoli prosiect yr orsaf bŵer, gyda Horizon.  
 
Fel Contractwr Rheoli Prosiect, bydd Bechtel yn defnyddio ei 120 mlynedd o brofiad 
a gwybodaeth o gyflawni prosiectau enfawr. Mae Bechtel wedi bod yn weithredol yn 
y maes adeiladu yn y DU am dros 60 o flynyddoedd, yn dylunio ac yn adeiladu 
gorsafoedd pŵer, purfeydd, systemau rheilffordd a rhwydweithiau cyfathrebu.   
 
Mae wedi bod yn ymwneud â dros 150 o orsafoedd pŵer niwclear, gan weithredu 
fel pensaer beiriannydd ar gyfer 71 o orsafoedd a gan adeiladu 42. Bydd y cwmni 
yn eistedd wrth galon sefydliad prosiect Wylfa Newydd, gan arwain y rhyngwyneb 
contractaidd a masnachol gyda chyflenwyr ar ran Horizon.  
 
A thybio canlyniad llwyddiannus i’r prosiect, bydd Hitachi Nuclear Energy Europe yn 
cyflenwi Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch y DU ar gyfer yr orsaf bŵer, gan 
fanteisio hefyd ar eu harbenigedd technoleg i weithredu fel Pensaer Beiriannydd.  
Bydd JGC yn parhau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau arbenigol sy’n 
ymwneud â´r ‘Cydbwysedd Offer’, y cydrannau a'r systemau ategol sydd eu hangen 
i ddarparu’r ynni y tu hwnt i’r uned gynhyrchu ei hun. 
 
Meddai Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Pŵer Niwclear Horizon: “Mae’r 
cwmnïau hyn sydd gyda’r gorau yn y byd yn dod â chyfoeth o arbenigedd niwclear, 
peirianneg ac adeiladu i ategu ein sefydliad sy’n tyfu a byddan nhw’n ein helpu i 
efelychu llwyddiannau'r pedwar adweithydd ABWR blaenorol o ran cost ac 



amserlen. Mae dal angen pŵer niwclear dibynadwy ar y DU er mwyn helpu i 
weddnewid ein cymysgedd ynni, ac rydyn ni’n paratoi i gyflenwi hynny. Bydd ein 
gorsaf bŵer gyntaf yn rhatach na'r hyn sydd wedi bod o’r blaen ac ar ôl hynny, gyda 
chyllido clyfar, gwersi o’r gadwyn gyflenwi a’r ffaith na fydd angen gorbenion tro 
cyntaf, bydd costau prosiectau yn y dyfodol hyd yn oed yn is.” 
 
Dywedodd Barbara Rusinko, Llywydd, Niwclear, Diogelwch ac Amgylcheddol yn 
Bechtel, “Rydyn ni wedi bod yn rhan o deulu Horizon ers blynyddoedd, ac mae hi 
wedi bod yn bleser gweithio ochr yn ochr â’r cwmni wrth iddo esblygu drwy ei gam 
datblygu.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod â’n harbenigedd i adeiladu gorsaf 
bŵer niwclear newydd nesaf y DU yn Wylfa Newydd yn ein rôl newydd fel 
Contractwr Rheoli Prosiect.”  
 
Bydd gwreiddio Bechtel yn Horizon yn adlewyrchu’r math o berthynas 
cleient/contractwr sydd wedi bod yn llwyddiannus i gyflawni’r pedwar adweithydd 
niwclear ABWR blaenorol yn unol â’r amserlen a’r gyllideb. 
 
Ym mis Mehefin, roedd Llywodraeth y DU wedi cadarnhau ei bod yn ystyried 
buddsoddi’n uniongyrchol ym mhrosiect Wylfa Newydd fel ffordd o sicrhau 
cyflenwadau fforddiadwy a sicr o bŵer carbon isel i Brydain. Ym mis Gorffennaf, 
roedd yr Arolygiaeth Gynllunio, sy’n ystyried ceisiadau am brosiectau seilwaith 
mawr, wedi derbyn cyflwyniad 41,000 tudalen o hyd am Orchymyn Cydsyniad 
Datblygu ar gyfer Wylfa Newydd. Mae disgwyl i’r cam archwilio ddechrau yn yr 
hydref. 
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Mae cyhoeddi’r contractau hyn yn dilyn dwy flynedd o gynnydd gwych gan Hitachi, 
Bechtel a JGC, yn cefnogi datblygiad y prosiect drwy eu gwaith yn y fenter ar y cyd 
Menter Newydd. Mae'r strwythur contractio rŵan wedi esblygu yn unol â cham 
nesaf y prosiect wrth iddo symud i’r cam cyn adeiladu.    
 
 
Gair am Pŵer Niwclear Horizon  
 
Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear 
newydd yn y Deyrnas Unedig. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. ym mis Tachwedd 
2012. Mae'r cwmni'n datblygu cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 
5,400MW o bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn 
yn Ne Swydd Gaerloyw. Bydd safleoedd y gorsafoedd pŵer hyn yn cyflogi hyd at 
850 o bobl yr un pan fyddant yn weithredol, gyda gweithlu adeiladu o hyd at 9,000. 
 
 
Gair am Bechtel 
 
Mae Bechtel yn un o’r cwmnïau peirianneg, adeiladu a rheoli prosiect uchaf eu 
parch yn y byd. Gyda’u cwsmeriaid, maen nhw’n cyflawni prosiectau arloesol sy’n 
meithrin cynnydd tymor hir a thwf economaidd. Ers 1898, maen nhw wedi cwblhau 
dros 25,000 o brosiectau nodedig ar draws 160 o wledydd ac ar y saith cyfandir. 
Maen nhw’n gweithredu drwy bedwar busnes byd-eang. Seilwaith; Niwclear, 
Diogelwch ac Amgylcheddol; Olew, Nwy a Chemegau; a Mwyngloddio a Metelau. 
 
 
Gair am Hitachi Nuclear Energy Europe 
 
Mae Hitachi Nuclear Energy Europe yn is-gwmni wedi’i gofrestru yn y DU sy’n 
perthyn yn llwyr i Hitachi, Ltd., gan weithredu o dan Adran Systemau Niwclear Uned 
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Busnes Ynni Niwclear Hitachi. Cafodd y cwmni ei ffurfio yn 2015 a dechreuodd 
weithredu ar 1 Ebrill 2016 gan ddarparu rheolaeth leol effeithiol a chyflawni busnes 
niwclear dethol yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop.  
 
 
Gair am JGC New Energy UK Limited  
 
Cafodd JGC UK ei sefydlu ym mis Mawrth 2014 wrth i JGC ehangu’n fyd-eang. Fel 
is-gwmni sy’n perthyn yn llwyr i JGC Corporation, mae gan swyddfa JGC yn y 
Deyrnas Unedig dros 85 mlynedd o brofiad cryf o gwblhau prosiectau mewn 
amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys LNG, puro, prosesu nwy, petrogemegau 
a hydrocarbonau eraill. 
 
 

http://www.jgc.com/en/01_about_jgc/index.html

