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WELSH

Fe wnes i adael ysgol yng Nghaergybi gyda 10 TGAU 
(graddau A i C) ac ymuno â chynllun prentisiaeth Cyngor 
Sir Ynys Môn i astudio peirianneg; fe wnes i ddysgu nifer 
o sgiliau gwerthfawr gan gynnwys defnyddio peiriannau, 
gosod, gosod trydanol, weldio a chynnal a chadw 
mecanyddol. Ar ôl fy mlwyddyn gyntaf, fe ges i swydd gyda 
Magnox am dair blynedd olaf fy mhrentisiaeth, lle ro’n i’n 
arbenigo mewn Rheoli ac Offeryniaeth, ac fe wnes i gwblhau 
Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) mewn Peirianneg 
Drydanol.

Wrth ddatblygu gyrfa mewn unrhyw sector mae hi’n 
bwysig ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gwahanol, er 
mwyn i chi sefyll allan a gallu derbyn rolau sydd â mwy o 
gyfrifoldeb. Mae fy rôl Peiriannydd Prosiect yn gofyn am 
sgiliau rheoli prosiect, masnachol a thechnegol, felly mae 
hi’n bwysig cael ystod eang o brofiad. 

Ar ôl gorffen fy mhrentisiaeth, fe wnaeth Magnox gynnig 
swydd barhaol i mi. Fe wnes i aros yno am bum mlynedd 
a chael ail HNC, mewn Peirianneg Fecanyddol tro yma. 
Ro’n i wedyn yn Beiriannydd Safle ac yn gyfrifol am osod 
strwythurau newydd yn adeilad y tyrbin cyn i mi fod yn 
Rheolwr Prosiect. Pan o’n i’n Rheolwr Prosiect ro’n i’n 
gyfrifol am sawl prosiect gwerth miliynau o bunnoedd 
dros y tair blynedd nesaf. Drwy fy ngyrfa dwi wedi ennill 
cymwysterau ac achrediadau rheoli prosiect a pheirianneg 
gyda’r Gymdeithas Rheoli Prosiectau (APM) a’r Sefydliad 
Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).

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?

Dy yrfa hyd yn hyn...

Beth ydy dy waith di ar  
hyn o bryd?

Bydd Wylfa Newydd yn creu llawer o gyfleoedd. Fy nod ydy bod mewn uwch swydd adeiladu. Dwi’n gobeithio defnyddio’r sgiliau a’r 
profiad newydd dwi wedi’u cael ar brosiect nesaf Horizon – Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw. 

Dwi’n Beiriannydd Prosiect gyda Phŵer Niwclear 
Horizon. Dwi’n rheoli rhai o’r prosiectau mwyaf 
cyffrous ar safle Wylfa Newydd, fel prosiectau 
archaeoleg, ymchwiliadau tir, adeiladu a dymchwel. 
Dwi’n gweithio’n agos gyda’n contractwyr ar y safle 
i wneud yn siŵr eu bod nhw’n dilyn rheolau iechyd 
a diogelwch llym Horizon. Dwi hefyd yn gweithio 
gyda fy nghydweithwyr ar draws y busnes i baratoi i 
adeiladu’r Orsaf Bŵer.
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•  Gweithiwch yn galed. Rhowch nodau gallwch chi eu 
cyflawni i chi’ch hun a’u cadw. A hyd yn oed pan fydd 
pethau’n mynd o chwith, peidiwch â gadael i hynny eich 
digalonni rhag dal ati.

•  Gofynnwch gwestiynau. Mae’r diwydiant yn llawn pobl 
ffantastig sy’n fwy na bodlon helpu eraill os ydyn nhw’n 
awyddus ac yn fodlon dysgu. 

•   Byddwch yn broffesiynol. Mae’r diwydiant yn seiliedig ar 
enw da ac mae hi bob tro’n bwysig dangos agwedd bositif. 

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

Ble wyt ti’n meddwl fyddi di mewn 10 mlynedd yn dy yrfa?


