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Horizon yn llofnodi contract dylunio â Hitachi-GE ar 
gyfer Gorsaf Pŵer newydd Wylfa  

 
Cyhoeddodd Pŵer Niwclear Horizon heddiw ei fod wedi llofnodi contract pwysig â darparwr 
technoleg ei adweithyddion, a’i brif gontractwr, Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (Hitachi-GE). 
  
Mae’r contract Blaen Ddylunio a Pheirianneg (FEED) yn gosod y fframwaith ar gyfer y gwaith dylunio y 
bydd angen ei wneud ar gyfer y prosiect adeiladu newydd yn Wylfa. 
  
Meddai Prif Swyddog Gweithredol Horizon Alan Raymant: “Mae hwn yn gontract gwerth miliynau o 
bunnoedd sy’n ymestyn dros gyfnod o flynyddoedd, ac mae’n gam pwysig arall ymlaen i’n prosiect. 
  
“Bydd yn helpu ein gwaith i ddatblygu’r safle, yn ein galluogi i asesu’r amserlen adeiladu orau ar gyfer 
Wylfa, yn cyfrannu at ein hymgynghoriadau cyhoeddus ac yn ategu’r strategaeth i ddatblygu’r gadwyn 
gyflenwi. Mae Wylfa yn safle ardderchog ar gyfer gorsaf pŵer niwclear newydd, a chyda’r contract FEED 
wedi’i lofnodi gallwn weithio â Hitachi-GE i ddatblygu cynlluniau i wireddu’r prosiect”. 
  
Meddai Mr Hidetoshi Takehara, Llywydd Hitachi-GE: “Rydym yn falch iawn o lofnodi’r contract hwn â 
Horizon; mae’n gam pellach ymlaen yn y gwaith cynnar o baratoi’r safle”. 
 
“Mae’r contract FEED yn rhoi trefniadau masnachol ar waith a fydd yn sail i lunio cynlluniau dylunio safle 
penodol ar gyfer prosiect Horizon yn Wylfa.  
  
Bydd Horizon a Hitachi yn cynnal digwyddiadau i gyflenwyr yr wythnos nesaf yn Llandudno a Chaerloyw 
i rannu gwybodaeth am y prosiect â darpar gyflenwyr, ac yn ddiweddar gwahoddwyd datganiadau o 
ddiddordeb mewn nifer fach o gyfleoedd caffael.  
  
Meddai Alan Raymant: "Bydd mwyafrif cyfleoedd y gadwyn gyflenwi’n deillio o’r rhaglen weithgynhyrchu 
ac adeiladu, a fydd yn cael ei rheoli gan Hitachi-GE ar ein rhan. Hefyd, bydd cyfleoedd cynnar i fod yn 
rhan o weithgareddau Horizon i ddatblygu’r safle, a’n gwaith i feithrin ein galluedd i fod yn berchnogion a 
gweithredwyr gorsafoedd pŵer niwclear.  
 
"Byddwn yn chwilio am gyflenwyr a all ddangos y byddant yn gallu cyflenwi ar amser, o fewn yr amser 
gofynnol a bod eu gwaith yn cyrraedd y safonau disgwyliedig. Byddwn hefyd yn chwilio am gyflenwyr 
sy’n gwneud cynigion arloesol, sy’n gwneud y defnydd gorau o arbenigedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn 
genedlaethol."  
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Nodiadau i olygyddion 
 

 Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 
DU, ac fe’i rhoddwyd ar y farchnad gan ei sylfaenwyr ym mis Mawrth 2012. Prynwyd y cwmni 
gan Hitachi Ltd o Japan yn Nhachwedd 2012. 
 

 Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) yw darparwr technoleg ac arweinydd tîm cyflenwi 
datblygiadau Horizon yn Wylfa, Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw.  



 Mae Hitachi Ltd  yn berchen ar 80.01% o Hitachi-GE ac mae GE yn berchen ar 19.99%. 
 

 Llofnodwyd y contract FEED gan Horizon ar 14 Mai 2013.  
 

 Fis diwethaf llofnododd Hitachi-GE gytundebau â’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth 
yr Amgylchedd ar gyfer asesiad generig o ddyluniad adweithydd ABWR Hitachi.  
 

 Nid yw Horizon a Hitachi wedi cyrraedd y cam o agor negodiadau pris â’r Llywodraeth, ond 
mae’n parhau i gynnal trafodaethau pwysig ar egwyddorion Diwygio’r Farchnad Drydan i sicrhau 
bod y polisïau cywir ar waith i wneud penderfyniad buddsoddi terfynol. 
 

 Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac Oldbury yn fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn 
seilwaith y DU. Disgwylir y bydd pob un yn creu hyd at 6000 o swyddi pan fydd y cam adeiladu 
yn ei anterth, a thua 1000 pan fydd yn weithredol. 
 

 Bydd cyfle i’r cyhoedd gynnig sylwadau ar agweddau dylunio a gosodiad y safle pan fydd 
Horizon yn lansio cam gyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y prosiect. 
 

 Dylai cwmnïau sy’n awyddus i fod yn bresennol yn nigwyddiadau Horizon ar gyfer cyflenwyr 
gysylltu â suppliers@horizonnuclearpower.com <mailto:suppliers@horizonnuclearpower.com>. 
Ni fydd y digwyddiadau hyn yn agored i’r cyfryngau, ond os hoffech gael cyfweliad neu 
drafodaethau ar y digwyddiadau hyn, dylech gysylltu â swyddfa’r wasg yn Horizon. 

 
Cysylltwch â: 
 
Tristram Denton Tristram.denton@horizonnuclearpower.com ar 07585 966 747 
 
Richard Foxhall Richard.foxhall@horizonnuclearpower.com ar 07807 769 265 
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