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Ar ôl gorffen fy TGAU, fe wnes i astudio’r pynciau canlynol ar 
gyfer fy Lefel A yn Ysgol David Hughes; mathemateg, ffiseg, 
cemeg, Ffrangeg, mathemateg bur bellach a Bagloriaeth 
Cymru.  Fe wnes i fwynhau mathemateg a  
ffiseg yn yr ysgol yn fawr, felly fe wnes i benderfynu astudio 
gradd Meistr mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Caerfaddon; 
cefais MEng (Anrh.) mewn Peirianneg Fecanyddol a 
Thrydanol Integredig. 

Dwi wedi bod yn lwcus fy mod wedi gallu adeiladu sylfaen 
gadarn ar gyfer fy ngyrfa peirianneg drwy fy mhrofiadau hyd 
yma a fy mod wedi cael darlun cyflawn o’r diwydiant pŵer. 
Roedd fy ‘mlwyddyn mewn diwydiant’ gyda Horizon wedi 
rhoi dealltwriaeth fwy manwl i mi o’r Adweithyddion Dŵr 
Berwedig Uwch (ABWR) - y dechnoleg sy’n cael ei chynnig ar 
gyfer Wylfa Newydd - a’r broses Asesiad Dyluniad Generig.

•  Cer i gael profiad perthnasol yn y diwydiant! Bydd cael 
profiad go iawn yn fodd i ti ddatblygu dy wybodaeth o’r 
diwydiant a gallai dy helpu i benderfynu pa adrannau 
penodol mae gennyt ti’r diddordeb mwyaf ynddyn nhw. 

•   Gwna rywbeth sy’n bwysig i ti! Fe wnes i ddewis astudio 
Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol Integredig yn y 
brifysgol am fy mod i wedi mwynhau mathemateg cymaint 
yn fy Lefel A ac fe wnes i ddewis yr gyrfa yma ar ôl fy 
mhrofiad gwaith yn Wylfa Magnox.  

Cyn ymuno â Horizon, fe ges i nifer o leoliadau gwaith, yn 
cynnwys tri mis yng ngorsaf bŵer niwclear bresennol Wylfa 
Magnox. Ro’n i’n cysgodi gweithredwyr adweithydd ar ddesg 
reoli’r adweithydd yn yr ystafell reoli.  Treuliais dri mis arall 
gyda Scottish Power Energy Networks fel rhan o’r adran 
gweithrediadau, lle gweithiais gyda pheirianwyr a llinellwyr  
i gyflawni gwaith ynysu ar rwydweithiau foltedd uchel 
ac isel (profi gwrthiant cerrynt uniongyrchol). Treuliais 
flwyddyn hefyd gydag adran peirianneg Horizon yn cefnogi’r 
tîm Asesiad Dyluniad Generig ar brofiad gwaith ymarferol 
yn y diwydiant. 

Pa bynciau wnest ti astudio yn yr ysgol a pha 
gymwysterau sydd gen ti? 

Sut mae’r wybodaeth gefaist ti yn dy 
swyddi eraill wedi dy helpu i gael dy 
swydd efo Horizon?

Beth fyddai dy awgrymiadau di i rywun sydd 
eisiau cael gwaith yn y diwydiant niwclear?

Dy yrfa hyd yn hyn...

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Mewn 10 mlynedd, gobeithio y bydda i’n weithredwr adweithydd cymwysedig ac yn gweithio tuag at ddod yn oruchwyliwr yn yr ystafell 
reoli.  Fy mhrif uchelgais yw bod yn Rheolwr Shifftiau yn yr ystafell reoli yng ngorsaf Wylfa Newydd yn y dyfodol. 

Dwi’n Beiriannydd Gweithrediadau sy’n gweithio 
yn adran gweithrediadau Horizon. Dwi’n dilyn fy 
uchelgais o fod yn weithredwr ystafell reoli yn Wylfa 
Newydd, yn y dyfodol, ar Ynys Môn, lle ges i fy 
magu. Dwi wedi bod â diddordeb mewn cynhyrchu 
trydan erioed. Ar ôl lleoliad gwaith yng ngorsaf 
bŵer bresennol Wylfa Magnox, ro’n i’n gwybod fy 
mod i am gael gyrfa yn y diwydiant niwclear fel 
gweithredwr yn yr ystafell reoli. 
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Ble wyt ti’n meddwl fyddi di mewn 10 mlynedd yn dy yrfa?


