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O SAFLE I SWYDDFA
Rydym wedi casglu straeon am waith dydd 
i ddydd rhai aelodau o’r tîm, eu hanes a 
barn er mwyn adlewyrchu ar Ddiwrnod 
Rhyngwladol Merched ddechrau mis 
Mawrth.

Y nifer o swyddi gan Ferched ar draws YGC
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Nod YGC yw amlygu 
y nifer o swyddi 
gan Ferched ar 
draws y gwahanol 
dimau o fewn yr 
Ymgynghoriaeth.
Mae ein timau’n ymwneud â dylunio a goruchwylio 
prosiectau adeiladu ac isadeiledd ar draws llawer o 
ddisgyblaethau. Maent yn cynnwys: -

• Dŵr ac Arfordirol
• Ymgynghoriaeth Amgylcheddol
• Dylunio Adeiladau ac Arolygu Eiddo
• Dylunio Isadeiledd a Thrafnidiaeth
• Rheolaeth Adeiladu

Er mwyn adlewyrchu ar Ddiwrnod Rhyngwladol 
y Merched ddechrau mis Mawrth, rydym wedi 
casglu straeon am waith dydd i ddydd rhai aelodau 
o’r timau, eu hanes a’u meddyliau.

Alexandra Jones
Swyddog Amgylchedd Grŵp

“Ers dechrau gyda YGC 15 
mlynedd yn ôl, rwyf wedi 
gweithio ar rai o’r prosiectau 
isadeiledd rheilffyrdd a ffyrdd 
mwyaf yng Ngwynedd. Mae 
fy ngwaith yn parhau i fod yn 
ddiddorol gan fod pob prosiect 

yn cael effaith unigryw ar yr amgylchedd, boed hynny 
yn archeoleg, ecoleg, sŵn neu lygredd aer. 

Fy nghymhelliad mwyaf ar ôl gweithio ar Asesiad Effaith 
Amgylcheddol yw’r pleser o deithio ar gynlluniau wedi’u 
cwblhau lle mae’n glir gweld dyluniad amgylcheddol 
a lliniaru effeithiol yn llwyddo.  Mae hyn yn bleser 
ar ôl gweithio mor agos â chleientiaid, peirianwyr ac 
arbenigwyr o’r cam cyntaf. 

Rwyf nawr yn rheoli tîm o ymarferwyr EIA gan gynnwys 
ecolegwyr wrth gyflawni prosiectau gwerth miliynau o 
bunnoedd.”

Laura Stewart-Jones
Syrfëwr Meintiau Prosiect 
Dan Hyfforddiant

Fel hyfforddai dwi’n mwynhau 
plethu fy astudiaethau â’m gwaith 
o ddydd i ddydd. Rwyf erioed 
wedi hoffi mathemateg a mesur 
sydd yn rhan mawr o fy ngwaith.  
Hefyd mae fy ngwaith yn rhoi y 
cyfle i mi weithio gydag amrywiaeth o bobl, cleientiaid 
a chydweithwyr mewnol.

Mae pob prosiect adeiladu yn wahanol ac felly nid 
oes yr un diwrnod gwaith yr un peth. Mae’r gwaith yn 
gymysgedd o weithio yn y swyddfa yn ogystal ag allan 
ar y safle.

Ar hyn o bryd rwyf yn astudio tuag at Radd Meistr mewn 
Syrfëwr Meintiau. Dechreuais fy ngyrfa heb unrhyw 
gymhwyster perthnasol, mae’r profiad ymarferol yn 
ogystal â’r wybodaeth ac gafwyd o gyrsiau prifysgol yn 
hynod werthfawr.
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Petra Urquhart 
Irvine
Peiriannydd Cynorthwyol, 
(Dŵr a’r Amgylchedd)

Ar hyn o bryd mae Petra yn 
beiriannydd cynorthwyol yn yr 
uned rheoli perygl llifogydd yn 
YGC. Mae gan Petra gyfrifoldeb 
am gynnal asesiadau hydroleg ar gyfer llif afonydd, 
cyfrifiadau capasiti cylfatiau ac adrodd ar werthuso 
prosiectau.

Ers cychwyn ei gyrfa yn y diwydiant dŵr, mae Petra 
wedi meithrin angerdd am ddatblygu a gwthio ei gyrfa 
tuag at aelodaeth broffesiynol CIWEM a chwblhau HNC 
mewn Peirianneg Sifil. Wedi graddio yn 2015 gyda BSc 
mewn Daearyddiaeth, mae Petra yn cael ei llywio gan y 
cysylltiadau rhwng yr amgylchedd naturiol ac adeiledig. 
Mae ei gwybodaeth beirianyddol yn datblygu ac yn 
cynyddu drwy’r amrywiaeth o brosiectau y mae hi’n 
gweithio arno o fewn yr uned.

Gan weithio gyda chymunedau Gwynedd, mae Petra yn 
aml yn cyfathrebu â phobl sydd wedi cael eu heffeithio 
gan lifogydd.

“Fy ngobaith yw ysbrydoli merched eraill i’r diwydiant 
peirianneg ac i rannu fy angerdd am ddarparu atebion i 
reoli’r risgiau sy’n gwynebu ein cymunedau”.

Lisa Goodier 
Uwch Reolwr Prosiect, 
Rheolwr Risg Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol

Fel Rheolwr Risg Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol, mae Lisa yn 
cwrdd â thrigolion i feddwl am 
ffyrdd o ddatrys problemau, 
ymchwilio i risgiau a chostau, 

ac ymchwilio i ffyrdd newydd o ddelio â phroblemau 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn y dyfodol.

“Rwy’n mwynhau datrys problemau a 
phrosesau heriol, siarad â phobl, a helpu 
pobl i ddeall materion syml a chymhleth 
a sut mae hyn yn ymwneud â’u bywydau. 
Dysgu a thrafod syniadau newydd ”

www.ygc.cymru

Mae fy ngyrfa wedi rhoi cyfle i mi ddysgu am 
ddiwydiant newydd – sydd nid yn unig yn newydd i 
mi, ond diwydiant newydd i’r byd mewn gwirionedd. 
Rwyf wrth fy modd yn gwneud pethau gwahanol ac 
anarferol a datrys problemau a thrwy wneud y rôl hon, 
rwy’n gallu cyfuno fy angerdd am ddatrys problemau 
gyda’m hangerdd i siarad â phobl”.
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Bethan Moseley
Cymhorthydd Technegol 
Amgylcheddol
Mae gwaith dydd i ddydd 
Bethan yn golygu mynd allan i 
wneud asesiadau amgylcheddol 
ar safleoedd gwaith ledled 
gogledd Cymru. Pan fydd angen 
fe fydd Bethan ar y safle yn 

ystod y cyfnod adeiladu i sicrhau bod y camau i ddiogelu 
rhywogaethau wedi ei gwarchod yn cael eu dilyn.

“Er bod y gwaith yn heriol ac yn medru bod yn sialens 
mae o hyd yn rhoi balchder i mi. Mae’n braf gweld 
prosiect yn gweithio’n dda a rhywogaethau yn ffynnu 
ar ol dychwelyd i’r safleoedd pan fydd y gwaith wedi ei 
gwblhau.

Mae gwelliant yn yr amgylchedd yn dilyn eich 
mewnbwn yn rhoi teimlad o falchder i chi.

Dwi wrth fy modd yn dysgu pethau newydd trwy’r 
amser a chael gweithio gyda byd natur. I ddweud y gwir 
cefais y cyfle i gwblhau gradd trwy YGC ac wedi ymuno 
gyda chorff proffesiynol amgylcheddol”. 

Carys Wyn Jones, Gwyneth Lewis 
a Teleri Jones-Wynne
Cynorthwywyr Technegol Rheolaeth Adeiladu

Mae Carys, Gwyneth a Teleri wedi bod yn rhan bwysig o’r 
Tîm Technegol Rheolaeth Adeiladu yng Nghaernarfon 
a Dolgellau ers rhai blynyddoedd. Fel arfer nhw yw’r 
pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein cwsmeriaid, ac yn 
rhoi cyngor ar y gwahanol fathau o geisiadau, cofrestru 
ceisiadau newydd a threfnu archwiliadau safle. Maent 
hefyd yn prosesu’r holl elfen ffioedd ar gyfer ceisiadau 
Rheolaeth Adeiladu a delio a hysbysiadau Strwythurau 
Peryglus. Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am enwi ac ail-
enwi eiddo yng Ngwynedd.

Lesley Williams, Meinir Lewis, 
Nia Eleri Evans
Tîm Cefnogi Busnes YGC

Y Tîm Cefnogi Busnes yw asgwrn cefn YGC, gan 
ddarparu gwasanaeth dibynadwy a cynhwysfawr i’n 
timau ar draws yr adran.

Mae gan ein tîm lawer o flynyddoedd o brofiad yn eu 
disgyblaethau dynodedig, sy’n cynnwys prynu, llyfr 
gwerthiant, rheoli credyd ac adrodd ar gyflawniadau 
ariannol yr adran.

www.ygc.cymru
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Nancy Wilkinson 
Swyddog Amgylchedd 
(Ecoleg)
Mae Nancy wedi gweithio 
fel ecolegydd i YGC am 10 
mlynedd. “Fydd fy ngwaith 
byth yn ddiflas gan fy mod wedi 
gweithio ar nifer o gynlluniau, 
yn amrywio o waith cynnal a 
chadw, i brif ffyrdd osgoi ac ar pob cam o’r prosiect gan 
gynnwys dichonoldeb, dylunio, adeiladu a monitro ôl-
adeiladu. Rwyf wrth fy modd â’r ffaith bod fy ngwaith 
yn gydbwysedd rhwng mynd allan i’r maes i wneud 
arolygon o gynefinoedd a rhywogaethau fel ystlumod, 
dyfrgwn, moch daear, llygod y dŵr ac ymlusgiaid, a 
gweithio yn y swyddfa  yn adrodd ar y  canfyddiadau a 
chynnal Asesiadau Effaith Ecolegol er enghraifft.

I mi, y rhan fwyaf gwerth chweil yw gweithio gyda’r 
peirianwyr i gynllunio mesurau lliniaru, iawndal a 
gwella ar gyfer cynlluniau mawr, fel y gellir trawsnewid 
prosiect adeiladu niweidiol yn gynllun a fydd, mewn 
gwirionedd, yn gwella bioamrywiaeth y safle. “
 

Lona Gavins 
Uwch Beiriannydd 
Geotechnegol
Mae Lona yn beiriannydd sifil 
siartredig sy’n arbenigo mewn 
peirianneg geotechnegol. 
Mae hi’n gweithio yn y tîm 
geotechnegol ar ddylunio 
geotechnegol a rheoli asedau 

geotechnegol ar y rhwydwaith priffyrdd.

Gallai ei diwrnod gwaith amrywio o waith dylunio yn 
y swyddfa, gan gynnwys dylunio geotechnegol, caffael 
a rheoli prosiectau, i ddyddiau yn y maes gydag offer 
monitro, goruchwylio gwaith geotechnegol ac archwilio 
asedau priffyrdd.

Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar brosiect i wella 
sefydlogrwydd llethr pridd, lle mae prif gynrychiolwyr 
y cleient, yr ymgynghorydd a’r contractwr yn ferched.

“Mae’r gyrfa yma wedi rhoi cyfle i mi weithio 
mewn nifer o lefydd diddorol ledled y byd, 
ac erbyn hyn rwy’n falch o fod yn byw ac yn 
gweithio gartref yng Ngwynedd”.
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Non Meleri Williams
Peiriannydd Sifil a Rheolwr Prosiect yn 
y Tîm Cyflawni Prosiectau

Mae Non wedi gweithio gyda YGC am 18 
mlynedd yn rheoli prosiectau Peirianneg 
Sifil. Mae’r prosiectau’n cynnwys cynlluniau 
gwella priffyrdd, pontydd newydd, cylfatiau 
a waliau cynnal. Mae gwaith Non fel 
Peiriannydd Sifil yn cynnwys cynllunio 
prosiectau, monitro rhaglenni, cynhyrchu 
Astudiaethau Dichonoldeb a datblygu 
prosiectau o gysyniad i ddylunio manwl, 
cyfnod tendro ac adeiladu.

“Yr agwedd fwyaf gwerth chweil o’m swydd yw dylunio a 
chyflwyno prosiectau sy’n gwella diogelwch defnyddwyr 
ffyrdd a’r cyhoedd yn gyffredinol. Rwy’n mwynhau 
rheoli a rhaglennu manwl y prosiectau o gysyniad hyd 
at gyflwyno’r cynnyrch terfynol i’r cleient. Rwyf hefyd 
yn mwynhau rheoli prosiectau a goruchwylio gwaith 
ar y safle a gweld fy nyluniadau’n datblygu ac yn cael 
eu hadeiladu yn ogystal â chael y cyfle i fod yn yr awyr 
agored”.

Nia Jane Owen-
Midwood
Ysgrifenyddes i’r Pennaeth 
Adran

Mae Nia yn bwynt cyswllt 
canolog i’r Adran, gan ofalu bod 
trefniadau sy’n ymwneud â’r Tîm 
Rheoli yn rhedeg yn esmwyth.

“Rwyf yn gyfrifol am y gyllideb hyfforddiant ar gyfer 
staff YGC.  Byddaf yn trefnu’r hyfforddiant yn y maes 
proffesiynol, technegol ac addysgiadol.  Mi all hyn fod yn 
gyrsiau ONC, HNC, neu Radd, neu yn gyrsiau byr mewnol, 
neu webinars.  

Rwyf yn trefnu hyfforddiant “CSCS” drwy’r CITB, mae’r 
cerdyn/tystysgrif yma yn hanfodol i bob Aelod o staff 
sydd gennym yn ymweld â’r safleoedd.

Yn fy Swydd mae’n hanfodol cael cymhwyster yn y maes 
Cyllid a Busnes a chymhwyster Gweinyddol.  Mae’r 
cymwysterau yma wedi fy helpu i yn fy ngwaith o ddydd i 
ddydd.  Rwyf wedi cael cyfle i gwblhau cymhwyster “ILM 
Level 2” (Institute in Leadership Management), mae hyn 

wedi bod yn help i mi, gan fy mod yn gweithio yn agos 
hefo Tîm Rheoli’r Adran.  O ran profiad, rwyf wedi 
gweithio i Lywodraeth Leol ers 29 o flynyddoedd, ac 
wedi hel profiadau lu.

Mae’n bwysig i bwy bynnag fyddai’n dymuno i ddilyn 
yr yrfa hon fod yn drefnus, hyderus, bod yn dda hefo 
pobl gan fy mod angen delio gyda staff ac aelodau’r 
Cyhoedd. Byddai angen bod yn awyddus i ddysgu, 
gwrando a herio, ond yn fwyaf oll, bod yn berson 
trefnus, gyda sgiliau cyfathrebu da”.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â YGC neu os oes 
gennych chi ddiddordeb ymgeisio am swydd os fydd 
cyfle ar gael, ymwelwch â’n gwefan www.ygc.cymru 
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