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Horizon yn ennill aur yng Ngwobrau Partneriaid 

Gwerthfawr Gyrfa Cymru 
 

Mae Pŵer Niwclear Horizon wedi ennill gwobr aur yng Ngwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa 

Cymru yng Nghaerdydd.  

 

Mae Gwobrau Partneriaid Gwerthfawr Gyrfa Cymru yn cydnabod y cwmnïau hynny sy’n gweithio 

galetaf drwy weithgareddau, digwyddiadau a rhaglenni’r sefydliad i helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu 

gyrfaoedd yn y dyfodol.   

 

Drwy weithio gyda Gyrfa Cymru, gall cwmnïau helpu i bontio rhwng addysg a chyflogaeth drwy ddod 

ag ysgolion a busnesau ynghyd i lywio, ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i feddwl am eu cyfleoedd gyrfa 

yn y dyfodol. I wneud hyn, bydd cwmnïau’n cynnig lleoliadau gwaith, yn ymweld ag ysgolion ac yn 

cynnal cyfweliadau ffug â'r disgyblion er mwyn rhoi cipolwg o’r byd gwaith iddynt a’u hannog i’w ddeall 

- a’r opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc.   

 

Daw gwobr aur Horizon o ganlyniad i waith helaeth y cwmni gyda phobl ifanc ac ysgolion yng 

ngogledd Cymru, drwy’r Gyfnewidfa Addysg Busnes a rhaglen addysg ‘Dyfodol’ y cwmni ei hun. Mae 

Horizon wedi gweithio’n galed i ddenu myfyrwyr i astudio pynciau gwyddoniaeth, technoleg, 

peirianneg a mathemateg (STEM) ac ehangu eu dealltwriaeth o swydd yn y sector niwclear a’r sector 

peirianneg; o ymweld ag ysgolion a sgwrsio â myfyrwyr i hyfforddiant fideo cyfweliadau ffug a rhaglen 

ddwys Wythnos Cipolwg ar Waith sy’n cael ei chynnal ym mis Gorffennaf bob blwyddyn.  

 

Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Horizon: “Mae’r wobr yn bwysig iawn i ni ac 

rydyn ni wrth ein bodd o fod wedi’i hennill. Rydyn ni wedi gweithio’n helaeth ag ysgolion, myfyrwyr a’n 

sefydliadau partner ledled Ynys Môn a gogledd Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r ystod o gyfleoedd 

sydd ar gael os oes gan ddisgyblion ddiddordeb mewn astudio pynciau STEM drwy'r ysgol. Mae’r 

pynciau hyn yn eang, heriol a chyffrous ac - ar ben hyn - byddwn ni’n chwilio am yr union sgiliau hyn 

unwaith y bydd Wylfa Newydd yn weithredol. Mae’n gyfnod cyffrous i fod yn fyfyriwr, ac rydyn ni’n falch 

o allu eu helpu i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol mewn ffyrdd creadigol a difyr”.  

 



 
 
 

 
 
 

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: “Mae’r cynllun Gwobrau Partneriaid 

Gwerthfawr yn allweddol i waith Gyrfa Cymru ac rydyn ni’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gawn ni gan 

bob un o’n Partneriaid Gwerthfawr yn fawr. Hoffem longyfarch Horizon am y gwaith gwych mae’r tîm 

yn ei wneud ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion ledled gogledd Cymru, sydd wedi cael ei gydnabod gan ein 

gwobr aur”.  

 

Dysgwch ragor am Pŵer Niwclear Horizon a’r cynigion ar gyfer Wylfa Newydd drwy fynd i 

www.horizonnuclearpower.com/hafan, ffonio 0800 954 9516 neu anfon e-bost i 

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch 

@horizonnuclear ar Twitter ac Instagram.  

- DIWEDD - 
 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

 

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

 

Nodiadau i olygyddion: 

 

• Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 

DU. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd ym mis Tachwedd 2012. Mae'r cwmni'n datblygu 

cynlluniau i adeiladu gorsafoedd i gynhyrchu o leiaf 5,800MW 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. 

 

• Bydd datblygiad Horizon ar Ynys Môn yn golygu buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd yng 

ngogledd Cymru, gan greu cyfleoedd cyflogaeth tymor hir o ansawdd da ac arwain at 

fanteision economaidd a chymdeithasol parhaol i'r rhanbarth. 
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