
Cwrdd â Jenna Nicolle-Gaughan
Cefais fy mhenodi’n Rheolwr Perfformiad a Chydymffurfiaeth ar gyfer Diogelwch Argaeau yn 
ddiweddar, ar ôl treulio naw mlynedd yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau ar draws nifer o 
adrannau Dŵr Cymru 
Yn fy rôl flaenorol fel Rheolwr Cyfathrebu a Chydweithio'r Gynghrair Cyflawni Cyfalaf, fi oedd 
arweinydd ffrwd gwaith 'Pobl' Cynllun Busnes y Gynghrair, â'r nod o feithrin lle ysbrydoledig, braf a 
chynhwysol i weithio. Llwyddodd y ffrwd gwaith yma i sicrhau ymrwymiad Bwrdd y Gynghrair i "drin 
pawb â pharch, dathlu'r gwahaniaethau rhwng pobl a gyrru agenda EDI trwy ein Cynghrair".
Y tu allan i'r gwaith, rwy'n treulio fy amser gyda fy ngwraig, Liz (sy'n gweithio dros Ddŵr Cymru 
hefyd) a'n mab dwy oed, Macsen.

Cwrdd â Jo Cullen
Fi yw Rheolwr Adnoddau Dŵr Gogledd Cymru yn Dinas, ac rydw i wedi bod yn gweithio dros Ddŵr Cymru 
ers 6 blynedd. Er mwyn sicrhau'r gweithlu mwyaf deinamig ac effeithiol, rwy'n credu'n gryf bod angen i 
ni gofleidio amrywiaeth a chynhwysiant i'r eithaf. Mae arnom angen pobl o amrywiaeth o wahanol 
gymunedau a chefndiroedd i gynnig awgrymiadau newydd, gwahanol safbwyntiau ac atebion 
arloesol. Mae hi'n hollol briodol hefyd bod yr holl gyflogeion yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi 
a'u parchu am bwy ydyn nhw, a'n bod ni'n meithrin diwylliant o barchu’n gilydd.
Fel cennad STEM cofrestredig, rwy'n gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol lleol i ysbrydoli pobl 
ifanc i ddilyn pynciau'r gwyddorau, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Fy nod yw annog plant i 
feddwl y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth a sylweddoli gwerth gwyddoniaeth a mathemateg yn y byd go 
iawn.



Cwrdd â Stephne Puddy
Rydw i wedi bod yn gweithio dros Ddŵr Cymru, yn y tîm AD, ers wyth mlynedd. Yn ystod y 
cyfnod hwn, rydw i wedi gweld y cwmni'n cymryd camau breision ac yn gwireddu canlyniadau 
bendigedig. Ond rwy'n gwybod bod yna waith o’n blaenau o hyd, a bod llawer mwy y gallwn ei 
wneud. Rwy'n credu bod Dŵr Cymru'n lle gwych i weithio - ond trwy weithio gyda'n gilydd, 
gallwn ni ei wneud yn well byth. Rydw i am i bawb allu dod i'r gwaith a bod yn nhw eu hunain, 
dim ots am unrhyw nodweddion gwarchodedig. Os gall pawb fod yn nhw eu hunain, byddan 
nhw'n llewyrchu yn eu gwaith ac mae cymaint o fanteision o fod â gweithlu amrywiol.
Mae sefydlu’r fforwm yma'n gyffrous iawn ac mae'n dangos yr ymrwymiad sy'n cael ei wneud. 
Rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o grŵp a fydd wir yn gwneud gwahaniaeth.

Cwrdd â Joshua Williams
Fel ymunais i â Dŵr Cymru yn 2017 ar eu cynllun graddedigion. Erbyn hyn rwy'n gweithio fel gwyddonydd 
comisiynu ar ochr dŵr gwastraff y busnes. Ers ymuno, rydw i wedi gweld bod diwylliant Dŵr Cymru yn 
agored ac yn gynhwysol gan ganiatáu i mi fod yn fi fy hun ac yn hapus wrth ddod i'r gwaith. Pan gododd y 
cyfle i fod yn gennad i'r grŵp cynwysoldeb, roeddwn i'n meddwl y byddai'n gyfle gwych i helpu i siapio a 
hyrwyddo ein cynlluniau fel busnes, a gwneud Dŵr Cymru’n lle gwell byth i weithio i bawb. 
Bydd hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb, nid dim ond yn fewnol ond i'r rhai sy'n ystyried 
ymuno â'r cwmni, o fantais fawr i ni yn y dyfodol. Bydd hyn yn ein helpu ni i oresgyn sialensiau trwy gynnig 
gwahanol safbwyntiau ac atebion arloesol nag y byddai gweithlu llai amrywiol yn gallu eu cynnig, a hynny 
mewn amgylchedd cyfeillgar a goddefgar.



Cwrdd ag Ali Helu
Rydw i wedi bod yn gweithio yn Dŵr Cymru fel Cydlynydd Perfformiad Asedau Dŵr Gwastraff ers 4 
blynedd bellach. I fi, yn ogystal â bod yn agwedd bwysig ar reoli pobl yn dda, mater o werthfawrogi 
pawb yn y sefydliad fel unigolion yw hybu a chefnogi amrywiaeth yn y gweithle. Fodd bynnag, er 
mwyn elwa ar fanteision gweithlu amrywiol, mae hi'n hanfodol cael amgylchedd cynhwysol lle mae 
pawb yn teimlo eu bod yn gallu cyfranogi a chyflawni eu potensial. 
Beth sy'n fy ngwneud i'n falch o weithio dros Ddŵr Cymru yw nad yw'r sefydliad yma'n bodloni ar 
ddim ond cyflawni safonau cydymffurfio cyfreithiol y DU - sy'n cwmpasu oedran, anabledd, hil, 
rhyw, cyfeiriadaeth rywiol ac ati. Yn hytrach mae'n mynd gam ymhellach i ychwanegu gwerth at 
lesiant ac ymgysylltiad ei weithwyr bob un dydd.

Cwrdd â Rebecca Snell
Cefais fy mhenodi'n Dechnegydd Cymorth Rheoli Risg yn yr adran Asedau Dŵr yn ddiweddar ar ôl 
treulio 5 mlynedd yn gweithio dros Ddŵr Cymru.  Ym maes gwyddoniaeth mae fy nghefndir, ac 
rydw i wastad wedi credu na ddylai neb gael eu hatal rhag dilyn yr yrfa y maent am ei dilyn 
oherwydd eu rhyw neu nodwedd arall.  Ers ymuno â Dŵr Cymru, rydw i wedi cael diagnosis o 
anhwylder niwrolegol cynyddol, sydd wedi agor fy llygaid i'r rhwystrau y gall pobl anabl eu 
hwynebu yn y gwaith a'r tu hwnt, ac nid yw llawer o'r rhain yn amlwg i'r mwyafrif o bobl.   Bu 
angen i mi ailfeddwl fy llwybr gyrfaol oherwydd hyn, ac rydw i am fod yn gallu cefnogi unrhyw un 
arall sy'n wynebu sefyllfaoedd tebyg, a helpu i addysgu'r busnes a chydweithwyr er mwyn gwella 
mynediad cyfartal.  Rwy'n meddwl bod Dŵr Cymru'n lle gwych i weithio'n barod, ond mae yna 
lawer mwy y gallwn ni ei wneud i sicrhau bod pawb yn cael cyfleoedd cyfartal, ac nad oes unrhyw 
rwystrau yn eu hatal rhag llwyddo.  Rwy'n credu y dylem ni fel cwmni adlewyrchu'r sylfaen 
amrywiol o gwsmeriaid rydym yn eu cyflenwi.



Cwrdd â Nkechi Allen-Dawson
Rydw i wedi bod yn gweithio dros Ddŵr Cymru yn rhan o'r tîm BIS ers Hydref 2016. Mae gweithio fel 
dadansoddwr masnachol yn y tîm BIS yn gyfle rhagorol i mi ddatblygu fy ngyrfa ac ychwanegu gwerth at fy 
mhrofiad proffesiynol mewn ffordd sy'n fy ymbweru i gynnig rhywbeth unigryw i Ddŵr Cymru, wrth wneud 
cyfraniad ystyrlon at y gymuned ehangach yr un pryd.
Mae diddordeb gen i mewn dysgu a datblygiad personol, ac mae gen i dros 5 mlynedd o brofiad o ddarparu 
gwasanaethau cwsmeriaid a marchnata. Rwy'n angerddol am ieithoedd a theithio i ddarganfod gwahanol 
ddiwylliannau. Rwy'n siarad Ffrangeg ac Eidaleg yn rhugl ac yn gweld ieithoedd fel ffordd o ddeall amrywiaeth 
eang o weithgareddau a galluoedd dynol. O ystyried yr ymwybyddiaeth gynyddol o ddwyieithrwydd yn ein 
cymdeithas ni heddiw, rwy'n gweld gwybodaeth am ieithoedd fel rhywbeth y gellir ei marchnata mewn byd 
sy'n gwerthfawrogi sgiliau cyfathrebu effeithiol. Ar hyn o bryd, fi yw Rheolwr Marchnata Grŵp Cymunedol gyda 
dau arall o'r enw Lleisiau Affricanaidd Afribate, sy'n ceisio creu esiamplau cadarn i bobl ifanc sy'n ceisio lloches 
yn ne Cymru. Mae symud o dicio blychau a chwotas i ymddygiad cynhwysol o'r top i lawr yn beth da i 
ddiwylliant - ac yn beth da i fusnes hefyd! Rwy'n credu'n gryf y dylai cynwysoldeb fod am flaenoriaethu pobl yn 
y busnes a rhoi mwy o lais iddynt.

Cwrdd â Vicky Morris 
Rydw i wedi bod yn gweithio dros Ddŵr Cymru ers tair blynedd yn y tîm Gwella Parhaus, fe ddechreuais i fy 
ngyrfa yma fel Hyfforddwr, cyn symud i'r Tîm Rhagoriaeth Cyflawni’n ddiweddar. Un o brif nodweddion fy rôl 
yw gyrru gwelliannau ar draws y busnes er mwyn sicrhau ei fod y gorau y gall fod, ac er fy mod i'n credu bod 
Dŵr Cymru'n lle gwych i weithio, nid da lle gellir gwell. Rwy'n credu y dylai fod pawb yn gallu bod pwy ydyn 
nhw yn y gwaith, heb unrhyw feirniadaeth na rhagdybiaethau, a dyna un o'r rhesymau pam roeddwn i fod yn 
rhan o'r grŵp Amrywiaeth a Chynwysoldeb. 
Fel aelod o'r gymuned LGBTQI+ ac fel un sydd wedi gorfod delio â gwahaniaethu yn fy mywyd, gallaf uniaethu 
go iawn â'r sialensiau y gall grwpiau lleiafrifol eu hwynebu. Mae hyn yn cynnwys yn y gweithle ac yn eu 
bywydau pob dydd, a dwlen i fod yn gallu helpu.
Y tu allan i'r gwaith, ryw'n treulio'r rhan fwyaf o fy amser gyda fy mhartner Shanice, neu'n rhedeg ar ôl ein ci 
Wilson, sy'n ein gyrru ni'n benwan bob dydd! 



Cwrdd â Paul Woodbridge
Rydw i wedi bod yn gweithio dros Ddŵr Cymru ers 2012 ac erbyn hyn rwy'n Rheolwr Gwasanaethau 
Dadansoddi yn y Tîm Polisi Ansawdd a Chydymffurfiaeth. Rwy'n arwain tîm o dros 50 o Wyddonwyr a 
Thechnegwyr sy'n cyflawni gwaith dadansoddi cemegol a microbiolegol ar ddyfroedd glân.
I mi, mae timau ar eu mwyaf effeithiol pan maent yn tynnu ar y set ehangaf o brofiadau. Y ffordd orau o 
gyflawni hyn yw cydnabod, derbyn a hyrwyddo amrywiaeth. Rydw i wedi bod yn ffodus yn y rhan fwyaf o fy 
mywyd gwaith am fy mod i wedi cael fy nerbyn am bwy ydw i, ac yn cael fy ngwerthfawrogi am yr hyn rwy'n 
gallu ei wneud. Ond ryw'n gwybod hefyd sut deimlad yw mynd i'r gwaith gan ofni beth y gallai pobl eraill ei 
ddweud neu ei wneud pe baen nhw'n ffeindio mas mod i'n rhan o'r gymuned LGBTQI+. Dydw i ddim byth eisiau 
i neb deimlo na allan nhw fod yn nhw eu hunain wrth weithio dros Ddŵr Cymru.
Dŵr Cymru yw'r cwmni gorau i mi weithio drosto erioed, ond mae yna le i wella o hyd. Dyna pam fy mod i'n 
falch o gael bod yn Gennad Cynhwysiant.

Cwrdd â Jodie Evans
Fe ymunais i â Dŵr Cymru ym mis Gorffennaf 2019 i helpu i ffurfio'r Tîm Recriwtio newydd yng Nghaerdydd 
(Linea) cyn ei lansio’n swyddogol ym mis Medi 2019. Cefais fy recriwtio diolch i fy mhrofiad blaenorol ym maes 
recriwtio a denu gweithwyr trwy asiantaethau recriwtio ac wrth weithio o fewn timau AD mewn cwmnïau ar 
draws Llundain. Yn union cyn ymuno â Dŵr Cymru, roeddwn i'n gweithio fel Arbenigydd Cyflogi  gyda chleifion 
iechyd meddwl gofal eilaidd o fewn tîm Iechyd Meddwl Cymunedol y GIG. Fel myfyriwr, bues i'n gweithio fel 
Seicolegydd dan hyfforddiant o fewn y Gwasanaeth Carchardai trwy gydol fy ngradd. Rydw i wastad wedi bod 
yn angerddol am wneud gwahaniaeth a helpu'r rhai sy'n wynebu sialensiau a rhwystrau i waith. Rwy'n credu 
fod gan bawb yr hawl i weithio ac i gyflawni hyd eithaf eu potensial. Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio ar 
strategaethau denu talent ar gyfer Dŵr Cymru, ac yn archwilio sut y gallwn ddenu mwy o geisiadau gan 
boblogaethau amrywiol, gyda ffocws penodol ar BAME. Y tu allan i'r gwaith, rwy'n cadw'n brysur trwy ofalu am 
fy merch fach a mwynhau bod nôl ym mhrydferthwch cefn gwlad Cymru!


