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Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn 
arwyddocaol ar gyfer Pŵer Niwclear 
Horizon. Mae cymaint o brosiectau a 
mentrau gwych yn cael eu cynnal ledled ein 
tîm ac rydym wedi cyrraedd carreg filltir 
fawr arall yng nghyswllt y Prosiect.

Ym mis Chwefror, fe wnaethom gyhoeddi 
y byddai Gwen Parry-Jones yn ymuno â 
Horizon fel Cyfarwyddwr, Gweithrediadau 
Niwclear. Mae Gwen wedi bod yn gweithio 
yn y diwydiant niwclear ers 30 mlynedd, gan 
ddechrau yn Wylfa, ac mae’n dod â chyfoeth 
o wybodaeth a phrofiad gyda hi. Cafodd Gwen 
ei magu ar Ynys Môn ac mae hi’n adnabod 
ein cymuned yn dda. 

Rydym yn falch iawn o’i chroesawu i’n tîm 
Wylfa Newydd. Gallwch ddod i adnabod Gwen 
ychydig yn well drwy daro golwg ar ein hadran 
Cwrdd â’r Tim ar dudalen pedwar. 

Uchafbwynt y flwyddyn hyd yn hyn yw 
clywed bod ein cais ar gyfer Gorchymyn 
Cydsyniad Datblygu wedi cael ei dderbyn 
gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer 
Cymru a Lloegr. Mae hwn yn un o gerrig 
milltir mwyaf arwyddocaol Prosiect Wylfa 
Newydd hyd yn hyn. Hoffem ddiolch i bawb 
am eu hadborth yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, ni fyddai wedi bod yn bosib i 
ni gyrraedd y cam pwysig hwn heb eich 
cyfraniad chi.

Yn y gymuned, mae ein tîm addysg wedi 
bod yn brysur yn ysbrydoli pobl ifanc am 
wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 
mathemateg (STEM) mewn ysgolion ledled 
Ynys Môn a Gwynedd yn ystod y misoedd 
diwethaf. Rydym wedi ymweld â 39 o 
ysgolion ac wedi ymgysylltu â dros 950 o 
ddisgyblion eleni – llwyddiant ysgubol.

Er ein bod eisoes wedi gwneud cynnydd da 
eleni, dydyn ni ddim am ddechrau llaesu 
dwylo. Mae gennym ni lawer o waith o’n 
blaenau ac rydyn ni’n edrych ymlaen at y 
misoedd nesaf.

 
Greg Evans
Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau
Pŵer  
Niwclear 
Horizon

Wylfa Newydd yn cymryd y cam nesaf

Dysgwch fwy am sut rydym ni wedi bod yn gweithio gydag 
ysgolion ar draws Ynys Môn a Gwynedd ar dudalen tri

Newyddion i’r Gymuned
Ein cynlluniau ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa Newydd
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Ym mis Mehefin fe wnaethom gyflwyno ein cais ar gyfer Gorchymyn  
Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Cymru a Lloegr. 

Roedd hyn yn garreg filltir fawr i’n 
Prosiect ac yn benllanw blynyddoedd 
o waith caled. 

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n rheoli’r 
broses DCO ar gyfer prosiectau mawr 
o bwys cenedlaethol, fel ein hun ni. 

Ar 29 Mehefin, cawsom wybod 
bod ein cais yn cyrraedd y safonau 

llym ac mae felly wedi’i dderbyn i’w 
ystyried.  Mae’n rhaid i ni gyhoeddi’n 
awr ei fod wedi’i dderbyn yn unol â 
rheoliadau. Yn ddiweddarach eleni, 
byddwn yn symud ymlaen i’r Cam 
Archwilio, a bydd hyn yn cymryd 
chwe mis. Bydd y broses hon yn 
rhoi cyfle arall i aelodau o’r cyhoedd 
a rhanddeiliaid roi sylwadau ar ein 

cynlluniau, cyn i’r Arolygiaeth Gynllunio 
wneud argymhelliad i Ysgrifennydd 
Gwladol y DU dros Fusnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol. Yn y pen 
draw, yr Ysgrifennydd Gwladol fydd 
yn penderfynu p’un ai a fydd Wylfa 
Newydd yn cael ei hadeiladu neu beidio.

Ewch i wefan yr Arolygiaeth Gynllunio yn 
infrastructure.planninginspectorate.
gov.uk i gael rhagor o wybodaeth am y 
broses DCO ac i weld dogfennau ein cais. 

Yn ogystal â’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu, fe wnaethom gyflwyno ceisiadau i 
Gyfoeth Naturiol Cymru am Drwyddedau Morol i garthu ac adeiladu strwythurau 
ar hyd yr arfordir yn ogystal â Thrwyddedau Amgylcheddol ar gyfer Gwaith 
Hylosgi a thrwydded Gollwng Dŵr yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu.

Gallwch weld dogfennau ein 
cais ar wefan Horizon: www.
horizonnuclearpower.com/ein-
safleoedd/wylfa-newydd/dogfennau 

Nawr, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
cynnal ei ymgynghoriad cyhoeddus ei 
hun wrth iddo ystyried ein ceisiadau, ac 
fe fydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau 
ganol mis Gorffennaf. Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael yma: 
naturalresources.wales/permits-
and-permissions/?lang=cy 

Cais i adeiladu Wylfa Newydd wedi cael ei dderbyn

Ceisiadau Amgylcheddol

naturalresources.wales/permits-and-permissions/?lang=cy
www.horizonnuclearpower.com/ein-safleoedd/wylfa-newydd/dogfennau
infrastructure.planninginspectorate.gov.uk
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Marciau uchel am Addysg
Ers mis Ionawr, mae ein tîm addysg wedi 
bod yn brysur yn ymweld ag ysgolion a 
cholegau ledled Ynys Môn a Gwynedd. 

Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan 
mewn digwyddiadau gyrfa, mynd i 
ddigwyddiadau CodiSTEM a’r Rhaglen 
Profi, Heriau Teulu Stem, sesiynau 
Bagloriaeth Cymru a digwyddiadau 
‘Trydan a fi’ mewn ysgolion cynradd. Ym 
mis Mawrth, roeddem yn rhan o Ffair Big 
Bang Gogledd Cymru yn Venue Cymru, 
Llandudno, lle buom yn siarad â llawer o 

ddarpar wyddonwyr a pheirianwyr ifanc 
am ynni niwclear a charbon isel.

Ym mis Mawrth hefyd, fe gyhoeddwyd 
Little Miss Inventor, llyfr stori Mr 
Men a Little Miss newydd, a gafodd 
ei greu i herio’r stereoteip a chreu 
model rôl cadarnhaol i ferched ifanc 
sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth, 
technoleg, peirianneg a mathemateg 
(STEM). Rydym wedi anfon copi i bob 
ysgol gynradd ar Ynys Môn, er mwyn 
gwneud yn siŵr bod miloedd o blant yn 

cael cyfle i fwynhau anturiaethau Little 
Miss Inventor.

Mae gennym ragor o weithgareddau ar y 
gweill ar gyfer tymor yr haf, gan gynnwys 
ein Hwythnosau Cipolwg ar Waith ym 
mis Gorffennaf, lle bydd disgyblion 
blynyddoedd 11, 12 ac 13 yn treulio 
wythnos gyda ni yn dysgu mwy am 
fywyd fel gweithiwr yn Wylfa Newydd.

Roeddem yn falch hefyd o noddi Gwobr 
Ysgol yn y Gymuned Gogledd Cymru yng 
Ngwobrau Ysgolion Daily Post 2018.

Gweithgar yn 
y gymuned
Rydym wedi ymrwymo i fod yn aelod 
gwerthfawr o’r gymuned leol. Ers 
dechrau ein cynllun buddsoddi yn y 
gymuned yn 2014, rydym wedi 
buddsoddi dros £250,000 mewn 
achosion da ledled Gogledd Cymru, 
gyda thri chwarter y cyfraniadau yn 
mynd tuag at brosiectau ar Ynys Môn. 

Yn ystod y misoedd diwethaf, rydym 
wedi cefnogi Cylch Meithrin Bodedern, 
Neuadd Gymunedol Llanfaelog, 
Menter Pentref Cemaes a Chanolfan 
Brynsiencyn.

Rydym ni hefyd wedi bod yn chwilio 
am ffyrdd newydd o ymgysylltu â’r 
gymuned leol ac wedi prynu cerbyd 
cymunedol newydd sbon yn ddiweddar. 
Byddwn yn defnyddio hwn fynd o 
gwmpas rhagor o lefydd ym mhob 

cwr o Ynys Môn a Gogledd Cymru yn y 
misoedd i ddod. 

Eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn 
cael ei chynnal yng Nghaerdydd ac  
rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod pobl 
yno cyn mynd ati i osod ein marquee yn 
Sioe Môn yr wythnos ganlynol. Byddwn 
yn ein safle arferol ar faes y sioe, dros y 
ffordd i brif gylch y sioe.

Byddwn hefyd yn noddi nifer o 
ddigwyddiadau ledled yr Ynys ac yn 
cymryd rhan ynddynt, gan gynnwys 
gwyliau bwyd, carnifals a ffeiriau,  
felly cadwch lygad am gerbyd 
cymunedol Horizon.

Os byddwch chi’n ein gweld ni o 
gwmpas, dewch i ddweud helo.
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Dysgwch ragor a chysylltu

Cofiwch 
ailgylchu

Argraffwyd ar 
Ynys Môn@HorizonNuclear 0800 954 9516

Dewch o hyd i ni ar LinkedIn 

ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

www.horizonnuclearpower.com/hafan horizonnuclear

‘Horizon Nuclear Power’

Yn olaf, efallai eich bod wedi sylwi bod y cylchlythyr hwn wedi dod mewn amlen bapur. Y rheswm am hyn yw ein bod ni wedi ymrwymo 
i leihau faint o blastig rydym yn ei ddefnyddio, ac i sicrhau bod ein busnes mor gynaliadwy â phosib ym mhob agwedd ar ein gwaith. 

 Gwen Parry-Jones  
Cyfarwyddwr, Gweithrediadau Niwclear

datblygu’r tîm yma ar Ynys Môn, yn ogystal 
â datblygu’r safle ehangach.

Beth wnaethoch chi ei  
astudio yn yr ysgol?
Cefais fy magu ar Ynys Môn a chefais fy 
addysg yn lleol. Doeddwn i ddim eisiau 
mynd yn rhy bell i astudio fy ngradd, felly 
roedd yn gwneud synnwyr i mi ddewis 
Prifysgol Manceinion. Ar ôl i mi gwblhau 
fy BSc mewn Ffiseg, dychwelais i Ogledd 
Cymru i astudio fy ngradd meistr ym 
Mhrifysgol Bangor. 
 
Pa brofiad ydych chi’n ei  
gyfrannu at y Prosiect? 
Rydw i wedi gweithio yn y diwydiant niwclear 
ers 30 mlynedd gyda rhai o sefydliadau 
mwyaf y byd. Yn ystod fy ngyrfa, rydw i wedi 
datblygu sgiliau mewn amryw o feysydd, 

gan gynnwys gweithrediadau niwclear, 
cyllid, strategaeth a rheoli diogelwch. 
Mae’r rhain i gyd yn sgiliau y byddaf yn 
eu cyfrannu at Brosiect Wylfa Newydd 
ac yn eu defnyddio i’w arwain tuag at y 
cam datblygu nesaf. 
 
Pam oeddech chi eisiau bod 
yn rhan o Horizon a Phrosiect 
Wylfa Newydd? 
Roedd hwn yn gyfle rhy dda i’w 
golli i mi – y cyfle i ymuno â thîm 
talentog sy’n tyfu, gan adeiladu math 
newydd o gwmni niwclear, a chyflawni 
prosiect trawsnewidiol ar yr ynys 
lle ges i fy magu. Yn ogystal â dod â 
phŵer sicr, fforddiadwy, glân a mawr 
ei angen i’r DU, bydd Wylfa Newydd 
hefyd yn cynnig cyfleoedd enfawr ar 
gyfer tair cenhedlaeth o bobl ar Ynys 
Môn a’r ardal. 

Beth ydy’ch rôl chi yn Horizon?
Fi yw’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau 
Niwclear, sy’n golygu mai fi sy’n 
gyfrifol am brif ddatblygiad Horizon, 
Wylfa Newydd. Mae hyn yn cynnwys 

 

Ym mis Chwefror fe wnaethom ddechrau chwilio am ein carfan 
newydd o brentisiaid. 

Fe gawsom dros 200 o geisiadau ac mae’r safon yn uwch nag erioed. 
Ar ôl cynnal diwrnodau asesu ym mis Ebrill fe wnaethom gynnig lle i 
12 o bobl ifanc a fydd yn ymuno â’r tîm ym mis Medi, ar yr amod eu 
bod yn cael y graddau TGAU angenrheidiol. 

Ddiwedd mis Mai, aeth ein prentisiaid blwyddyn gyntaf ar daith 
fythgofiadwy i Japan, lle gwnaethant gwrdd a rhai o’u cyd-brentisiaid 
Hitachi, yn ogystal â dysgu mwy am ddulliau gweithgynhyrchu 
Hitachi a chael cyfle i brofi diwylliant Japan. Gallwch weld 
uchafbwyntiau eu trip ar ein tudalennau Twitter ac Instagram.

Cwrdd â’r tîm - Gwen Parry-Jones

Dyfodol disglair 
i brentisiaid 

Mae Horizon yn mynd ati o’i wirfodd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r gymuned am ddatblygiad y prosiect. Bydd unrhyw ddata 
personol a roddwch yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyn yn unig. Efallai y byddwn ni’n rhoi eich enw a’ch manylion cyswllt i drydydd 
partïon sy’n argraffu ac yn dosbarthu’r cylchlythyr hwn. Ond ni fyddwn yn defnyddio nac yn rhannu’r data mewn unrhyw ffordd arall. 
Rydyn ni o ddifri am ddiogelu data. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y data sydd gennym amdanoch chi, sut rydyn ni’n ei 
ddefnyddio a sut i’w gywiro neu ei ddileu, cysylltwch â ni: dataprivacy@horizonnuclearpower.com 

www.horizonnuclearpower.com/hafan



