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                                           INFORMATION FOR CANDIDATES  

 

GWYBODAETH I YMGEISWYR 

 

Swyddog Rheoli Ymwelwyr 

 

Gradd 9 : £25,951 -£27,668  y flwyddyn 

 
Contract cyfnod penodol – 30 Tachwedd 2019 

 

37  awr yr wythnos 

         

CYNNWYS 

 

1. Manylion dychwelyd 

2. Trosolwg o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

3. Y Staff 

4. Siart Sefydliadol 

5. Disgrifiad Swydd 

6. Manyleb Person 

7. Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer y sawl a benodir 

 

 

DYDDIAD CAU:   12 Hydref 2017 

DYDDIAD CYFWELIADAU: 23 Hydref 2017 
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DYLID DYCHWELYD FFURFLENNI CAIS AR ÔL EU CWBLHAU AT: 

 

 

(CYFRINACHOL) 

 

YR ADRAN ADNODDAU DYNOL 

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 

PLAS Y FFYNNON 

FFORDD CAMBRIAN 

ABERHONDDU 

LD3 7HP 

 

Diolch am ddangos diddordeb yn swydd Swyddog Rheoli Ymwelwyr yn y Rheoli Cefn Gwlad a Rheoli Tir. 

 

 

Mae’n rhaid derbyn ceisiadau erbyn 11.00 yb ar fore’r 12 Hydref 2017.  Yn anffodus, ni fyddwn yn ystyried ceisiadau 
hwyr. 

 

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol nad yw’n arfer gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol gydnabod ceisiadau, na hysbysu 

ymgeiswyr o ganlyniad eu ceisiadau. Os nad ydym yn cysylltu â chi, ni fydd eich cais wedi bod yn llwyddiannus. 

Nodwch a oes gennych anabledd mewn llythyr eglurhaol. Os ydych chi’n bodloni’r meini prawf hanfodol, ac yn cael eich 

gwahodd am gyfweliad, rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion arbennig. 

Noder y bydd yr holl ffurflenni cais a gwybodaeth ategol yn cael eu cadw’n ddiogel am chwe mis ac efallai y byddwn yn 

cysylltu â chi pe bai swydd addas yn codi. Ar ôl chwe mis, byddwn yn dinistrio pob ffurflen gais a gwybodaeth ategol. Os 

nad ydych chi am i ni gadw’ch gwybodaeth, rhowch wybod i ni a byddwn yn dinistrio’ch ffurflen gais ar ôl i’r broses 

recriwtio ddirwyn i ben. 

Mae’n Bolisi gan yr Awdurdod i gysylltu â chanolwyr ar ôl gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad. A fyddech cystal â  nodi 

unrhyw broblemau y gallai hyn ei achosi ar eich ffurflen gais o dan yr adran berthnasol. 

Noder bod yn rhaid i chi allu dangos sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf hanfodol a nodir yn y fanyleb person sy’n 

berthnasol i’r swydd hon wrth lenwi’ch ffurflen gais. Dylech hefyd ddangos sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf 

dymunol a nodir yn y fanyleb person, ond os nad ydych chi’n bodloni’r holl feini prawf dymunol, peidiwch â gadael i hyn 

eich rhwystro rhag ymgeisio. 
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Parciau Cenedlaethol yng Nghymru 

 

Cafodd tri Pharc Cenedlaethol Cymru – Eryri, Arfordir Sir Benfro a Bannau Brycheiniog – eu dynodi yn y 1950au 

oherwydd eu tirweddau hardd a dramatig. Ar y cyd, maen nhw’n cyfri am ardal o 4122km sgwâr, sy’n gyfwerth ag 20% 

o dir Cymru gyfan. Ynghyd â’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae ein Parciau Cenedlaethol yn cyfri am 

ryw chwarter o holl dir ein gwlad. 

 

Gwarchodir pob un o’n Parciau Cenedlaethol gan y gyfraith, ac mae’u dynodiad statudol yn cydnabod eu pwysigrwydd 

cenedlaethol gan warchod y tirweddau a geir ynddynt i’r graddau eithaf posib. 

 

Mae gan bob Parc Cenedlaethol ei nodweddion unigol arbennig, cymeriad y dirwedd a threftadaeth hanesyddol a 

diwylliannol. I ymwelwyr ac i bobl sy’n byw mewn Parc Cenedlaethol, mae’n lle i dynnu anadl ddofn – digon o le i gael 

mynediad i gefn gwlad, a mwynhad, myfyrio tawel, neu ffordd arbennig iawn o fyw – ble mae pob a natur wedi rhoi ffurf 

ar ein hamgylchedd, ac yn dal i wneud. Yn hynny o beth, maen nhw hefyd yn dirweddau bywiog, byw sy’n cynnig 

cyflogaeth i’w cymunedau lleol. 

 
Cadw ein Parciau Cenedlaethol yn arbennig 

 

Er mwyn sicrhau fod ein Parciau Cenedlaethol yn parhau i fod yn arbennig, mae ganddynt ddau bwrpas a amlinellwyd 

gan Ddeddf Amgylchedd 1995. Y rhain yw diogelu harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol a hefyd 

hybu cyfleoedd ar gyfer mwynhad a gwerthfawrogiad pawb o nodweddion arbennig y Parc. Yn ogystal mae gennym 

ddyletswydd i feithrin llesiant cymdeithasol ac economaidd y cymunedau sy’n bodoli yn y Parc Cenedlaethol. 

 

Mae gan bob awdurdod cyhoeddus (gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru) rôl i’w chwarae 

wrth ofalu am ein Parciau Cenedlaethol drwy gyfrwng Adran 62(2) o Ddeddf Amgylchedd 1995 hefyd. Mae’r adran hon 

yn annog sefydliadau i ystyried pwrpasau’r parc wrth wneud gwaith yn y Parciau.  
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Rôl Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol 

 

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol sy’n rheoli’u Parc Cenedlaethol perthnasol. Maen nhw’n awdurdodau sy’n sefyll yn 

annibynnol o fewn i lywodraeth leol gan weithredu fel awdurdod cynllunio unedol eu hardal. Yn hynny o beth maen 

nhw’n awdurdodau lleol i berwyl arbennig, ac maent yn aelodau cyswllt o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

 

Maen nhw hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu gwasanaethau ar gyfer pob adran o’r gymuned, gan gynnwys 

cynhyrchu polisïau cynllunio a rheoli datblygu; hyrwyddo darpariaeth o dai lleol a hybu ac annog datblygu cynaliadwy. 

Maen nhw hefyd yn darparu ystod eang o gyfleoedd hamdden ac addysg sy’n helpu i gwrdd ag anghenion pawb.    

 

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol – cydweithio 

 

Parciau Cenedlaethol Cymru yw corff corfforaethol y tri Awdurdod Parciau Cenedlaethol yng Nghymru. Mae’n 

ymgymryd â gwaith ar y cyd, gan ganolbwyntio ar themâu allweddol sy’n cefnogi pwrpasau’r parc ac yn helpu i gyflawni 

agendau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys:  

 
Twristiaeth a hamdden gynaliadwy ~ Rheoli effaith a disgwyliadau dros 20 miliwn o ddyddiau ymwelwyr yn y tri 

Pharc - sy’n werth amcan o £720 miliwn - a gweithio’n barhaus i wella mynediad i bawb ac iechyd y genedl. Mae Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ddeiliad Siartr Dwristiaeth Gynaliadwy Ewrop, gwobr o bwys. 

 

Cynllunio ~ Cydweithio gyda 25 awdurdod cynllunio lleol Cymru a’r 22 awdurdod unedol i baratoi polisi cynllunio 

defnydd tir a rheoli datblygiad drwy gyfrwng y broses ceisiadau cynllunio. 

 

Tirweddau byw ~ Meithrin llesiant cymdeithasol-economaidd cymunedau ein Parc drwy weithio gyda phartneriaid i 

ddatblygu mentrau fydd yn sicrhau dyfodol cynaliadwy. Yn 2005, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd y Parc 

Cenedlaethol cyntaf i ennill statws Geoparc Ewropeaidd ac, yn 2016, statws UNESCO.  

 

Datblygu cynaliadwy ~ Mae tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru’n chwarae rhan allweddol wrth ddarparu 

datblygiad cynaliadwy drwy weinyddu Cronfa Ddatblygu Gynaliadwy Llywodraeth Cymru. 

 

 

 

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru  

 

Yn ogystal â gweithio i ddarparu gwelliant parhaus mewn perfformiad, mae agenda tymor canolig Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol Cymru yn cael ei llywio gan Ddatganiad Polisi ar gyfer Parciau Cenedlaethol ac Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd yr Awdurdodau’n darparu agenda polisi strategol Llywodraeth Cymru drwy 

gwrdd â thargedau a amlinellir yn ei Lythyr Blaenoriaethau blynyddol. 

 

Er mai gan adran yr Amgylchedd y’n cefnogir yn bennaf, bydd ein gwaith yn cyffwrdd ag ystod eang o gyfrifoldebau 

Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cefnogaeth amaethyddol, twristiaeth, iechyd, addysg, ymwneud cymunedol a 

hamdden. 

 

Drwy gyfrwng buddsoddi parhaus oddi wrth, a gweithio partner gyda, Llywodraeth Cymru, bydd tirweddau 

gwarchodedig Cymru’n dal i fod o fudd i’w cymunedau lleol, ac yn bennaf drwy gyfrwng twristiaeth, yn rhoi hwb i 

economi Cymru. 
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Mae amgylchedd tri Pharc Cenedlaethol Cymru’n cefnogi bron i 12,000 o swyddi. 

 

Dangosodd astudiaethau dro ar ôl tro fod tirweddau gwarchodedig y Parciau Cenedlaethol yn chwarae rhan allweddol 

wrth ddenu ymwelwyr i Gymru. Mae Parciau Cymru’n derbyn 12 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, sy’n gwario swm 

a amcanir sy’n werth £1biliwn ar nwyddau a gwasanaethau.  
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Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

 

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnwys 24 o aelodau, 16 wedi’u henwebu gan y saith Awdurdod Lleol yn yr 

ardal a’r wyth arall wedi’u henwebu gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lywodraeth 

Cymru. Mae gan yr Awdurdod gyllideb refeniw gros yn 2017/18 o ryw £6.0, wedi’i gyllido gan grant oddi wrth 

Lywodraeth Cymru (£2.8m) toll ar Awdurdodau Lleol cyfrannol (£0.9m), defnydd o arian wrth gefn (£0.3m) ac incwm 

a gynhyrchir yn lleol o £2.0m. Mae prosiectau cyfalaf yn dod i gyfanswm ychydig yn brin o £1m. 

 

Mae’r hollt hwn yn helpu i sicrhau fod buddiannau lleol a chenedlaethol yn cael eu cynrychioli ar lefel Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol. Ceir ystod o bwyllgorau allweddol sy’n gyfrifol am reoli busnes yr Awdurdod. Yn ogystal, sefydlwyd 

grwpiau gweithio ac ymgynghorol, yn fewnol ac allanol, i helpu gyda’r broses o wneud penderfyniadau Cyflogir rhyw 103 

aelod o staff sy’n cyfateb â llawn amser (FTE) mewn tair Cyfarwyddiaeth – Rheoli Cefn Gwlad a Thir, Cynllunio, a 

Chyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, sy’n cynnwys Cyllid, TG, Cyfreithiol, Gwasanaethau Democrataidd ac Adnoddau 

Dynol. Mae staff ac Aelodau’n ymdrin ag ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau a rôl allweddol y swyddogion yw 

darparu cyngor ac arweiniad i Aelodau’r Awdurdod i’w helpu i wneud penderfyniadau a gosod gweledigaeth a 

strategaethau ar gyfer yr Awdurdod.  
 

Dogfen strategol allweddol yr Awdurdod yw Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol, sy’n amlinellu ein nod a’n gweledigaeth 

ar gyfer yr Awdurdod. Adolygir y rhain yn flynyddol. Yn ogystal â hyn, mae gennym Gynllun Datblygu Lleol cymeradwy 

sy’n darparu fframwaith ar gyfer datblygiad yn y Parc Cenedlaethol i’r dyfodol. Am fod gennym gyfrifoldeb wedi’i 

ddirprwyo dros gynnal a chadw a rheoli Llwybrau Tramwy, rydym ni’n gweithredu Cynllun Gwella Llwybrau Tramwy’r 

Awdurdod. Am fod gennym ddyletswydd statudol i warchod bioamrywiaeth, mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 

Leol y Parc (a fabwysiadwyd yn 2001) bellach yn derbyn mwy o gefnogaeth. Mae’r cyfan hyn yn cysylltu i greu fframwaith 

ar gyfer gosod ein Hamcanion Corfforaethol a thargedau gwaith lefel uchel. 

 

Mae Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr yn dirweddau a warchodir yng Nghategori V, yn ôl diffiniad Undeb 

Cadwraeth y Byd (IUCN). Mae hyn yn cydnabod ymwneud pobl yn y gwaith o lunio tirweddau. Fel ymhob Parc 

Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr, mae amaeth yn ddylanwadol iawn o ran sut y rheolir y dirwedd. Mae cael sector 

ffermio hyfyw, broffidiol, eangfrydig a blaengar, sy’n cydweithio’n agos â chymunedau’r Parc, ei busnesau lleol a chyrff 

cyhoeddus a gwirfoddol yn hanfodol bwysig i reoli’r dirwedd hon yn y dyfodol. Bydd hyblygrwydd a’r gallu i addasu yn 

nodweddion pwysig ar gyfer wynebu heriau newid hinsawdd, llwybrau gostwng egni newidiadau demograffig a 

chymdeithasol a ddaw. 
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Cynllun Rheoli Ymwelwyr 

 

Yn 2014 cafodd Cynllun Rheoli Ymwelwyr (CRhY) ei gymeradwyo ar gyfer y Parc Cenedlaethol yn seiliedig ar 

egwyddorion uno ymyraethau ar safleoedd â chyfathrebu wedi ei dargedu a gweithio mewn partneriaeth. Mae’r Cynllun 

ar gael ar-lein :  

 https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/...in.../BBVMP_FINAL_300913.pdf .   

 

Mae’r gweithredu ers 2014 wedi canolbwyntio ar waith ar safleoedd, yn enwedig gwelliannau i’r llwybr fyny’r bryn yn y 

Mynyddoedd Du, ble mae buddsoddi sylweddol wedi bod mewn rheoli erydiad a gwella profiad ymwelwyr, ynghyd â gwaith parhaus 

APCBB i reoli a chynnal a chadw hawl cyhoeddus y rhwydwaith ffyrdd. 

Yn yr un modd mae gwaith gan y gymuned leol wedi denu ymwelwyr i gwblhau teithiau cerdded byrrach yn yr iseldiroedd drwy 

brosiectau fel y Cynghrair Cefn Gwlad a Gwlad Offa, sy’n galluogi mathau penodol o ymwelwyr i fwynhau’r ardal mewn ffordd 

sydd wedi ei strwythuro. Mae Grwpiau Croeso i Gerddwyr wedi cael eu sefydlu, mae Gwyliau Cerdded wedi cael eu trefnu, mae 

cod ymddygiad ucheldir wedi cael ei gytuno ac mae gwelliannau wedi cael eu gwneud i’r wefan er mwyn rhoi negeseuon pwysig i 

ymwelwyr am gerdded yn gyfrifol yn yr ardal. 

Rydyn ni wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect i ddatblygu swyddogaethau cydlynu, cyfathrebu a 

phartneriaethau a sefydlu ffordd o weithio fydd yn parhau tu hwnt i gyfnod y prosiect.             

Prosiect Rheoli Ymwelwyr 

Bydd tair rhan i’r Prosiect:  

1. Ymyraethau ar y Safle Mae tri safle wedi cael eu nodi fel blaenoriaethau ar gyfer ymyraethau rheoli ymwelwyr ac 
mae angen mewnbwn gan y prosiect. Bydd y prosiect yn helpu i weithredu’n uniongyrchol ar y rhain i gyd a/neu’n ffurfio 

pont rhwng rheolwyr y safleoedd a’n sianeli cyfathrebu amrywiol ni ar gyfer ymwelwyr – un ai wedi eu creu’n fewnol – 

gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, arwyddion a.y.y.b. – neu’n allanol drwy farchnata twristiaeth gyda phartneriaethau 

neu wybodaeth sy’n cael ei darparu gan y gymuned neu fusnesau.  

2. Newid Ymddygiad Mae newid ymddygiad ymwelwyr yn her enfawr. Un o brif swyddogaethau’r prosiect fydd cynllunio 

a chydlynu ymateb y lleoliad i reoli ymwelwyr a’u cŵn.  Bydd cyfathrebu’n hanfodol ac mae’n rhaid inni ddysgu gan 
brofiadau pobl eraill. Rydyn ni wedi trefnu Ysgoloriaeth PhD Seicoleg sy’n dechrau fis Hydref 2017 yng Nghaerdydd i 

helpu cefnogi’r gwaith hwn a monitro effaith y gwaith ymarferol ar lawr gwlad.  Bydd y swydd newydd yn gweithio’n agos 

iawn gyda’r myfyriwr ar ddylanwadu ar berchnogion cŵn yn ogystal â sbwriel/ailgylchu. Bydd y swydd yn adolygu cod 
ymddygiad presennol cerddwyr ucheldir ac yn gweithio gyda CNC ar eu cynnig i wneud rhywbeth tebyg. 

3. Rheoli Ymwelwyr ar Raddfa Dirweddol Cyfeiriad strategol y Cynllun Rheoli Ymwelwyr yw ymgysylltu’r prif bobl 
mewn gwneud penderfyniadau gyda phartneriaid, ffocysu ar faterion penodol mewn ardaloedd a chwilio am atebion iddyn 

nhw. Mae’r Awdurdod eisoes wedi diffinio Ardaloedd Tirwedd â Chymeriad a bydd rhain yn cael eu defnyddio fel unedau 

tirwedd i seilio ein gwaith arnyn nhw.  

 

 

https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/...in.../BBVMP_FINAL_300913.pdf
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Bydd dod i gytundeb yn gofyn am gryn amser a thrafodaeth ac mae rhai materion yn gyfarwydd iawn i’r rhanddeiliaid. 

Nod y Cynllun yw darganfod ffyrdd o oresgyn rhain a datblygu amcanion sy'n gyffredin i bawb. Bydd llawer yn dibynnu ar 

gyfathrebu ac mae angen cynnwys busnesau hamdden, perchnogion/rheolwyr tir, porwyr tir cyffredin a’r sector cyhoeddus. 
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Julian Atkins

Cyfarwyddwr Rheoli Cefn 

Gwlad a Rheoli Tir

Clare Parsons

Rheolwr Datblygu Cynaliadwy 

Gradd 13

Ceri Bevan

Swyddog Cymunedau 
Cynaliadwy

Grade 8
Helen Roderick

Swyddog SDF a Datblygu 
Cymunedol

Grade 9 (8)

Francesca Bell

Swyddog Datblygu 
Cymunedol

Gradd 8 (Rhan Amser)

Martin Coleman

Swyddog Datblygu 
Gwirfoddolwyr

Gradd 5

Matt Phillips 

Arweinwydd Gweithgareddau

Gradd 8 (Rhan Amser

Grade 8 

Ilona Carati 

Arweinwydd 
Gweithgareddau

Gradd 8 (Rhan Amser)P/T)

Richard Tyler  

Rheolwr Twristiaeth 
Gynaliadwy 

Gradd 12

Alan Bowring 

Swyddog Datblygu 
Geoparc

Gradd 9

Carol Williams

Swyddog Twf Twistiath

Gradd 9

Swydd Wag Geopark 
MaSwyddog Marchnata

Grradd 9 

Swydd Wag 

Gweinyddwr Twristiaeth 
Gynaliadwy

Gradd 6

Rhan amser

Swydd Wag 

Swyddog Rheoli 
Ymwelwyr Gradd 9 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG   

 

Disgrifiad  Swydd 

 

Teitl Swydd: Swyddog Rheoli Ymwelwyr 

 

Yn atebol i:  Rheolwr Twristiaeth Gynaladwy, 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 

Oriau Gwaith: Llawn amser – 37 awr yr wythnos 

                                           Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd fynychu cyfarfodydd tu 

hwnt i oriau swyddfa a bydd amser i ffwrdd yn lle hynny 

yn cael ei roi 

 

Mewn grym tan: 30 Tachwedd 2019 

 
Gradd:                       9 

 

Pwrpas y  Swydd:  

Datblygu a gweithredu ystod eang o brosiectau Rheoli Ymwelwyr arloesol yn unol â 

Chynllun Rheoli Ymwelwyr Bannau Brycheiniog fel rhan o ymrwymiad yr Awdurdod i 

greu twristiaeth gynaladwy. Bydd pob tasg yn cynnwys cydweithredu agos gyda staff 

eraill o fewn yr Awdurdod fel rhan o dîm. 

 

Prif ddyletswyddau: 

 

1. Gweithio ar gyfres o ymyraethau mewn safleoedd, gan weithio’n agos gyda phobl 

leol a buddion cymunedol, busnesau, perchnogion/rheolwyr tir a rhanddeiliaid eraill 

i roi prosiectau presennol a rhai sy’n cael eu datblygu ar waith. 

 

2. Datblygu a gweithredu prosiectau newid ymddygiad sy’n ffocysu ar ymwelwyr fel 

cod ymddygiad a thwristiaeth gyfrifol mewn cydweithrediad ag ysgoloriaeth PhD 

newid ymddygiad Prifysgol Caerdydd a Cyfoeth Naturiol Cymru.  

 

3. Datblygu dull arloesol ar raddfa dirweddol yn unol ag uchelgais y Cynllun Rheoli 

Ymwelwyr am gynlluniau sy’n cael eu cytuno arnynt yn lleol yn seiliedig ar 

Ardaloedd Tirwedd â Chymeriad. Bydd hyn yn cynnwys datblygu fforymau trafod 

gyda nifer fawr o randdeiliaid yn ogystal â Fforwm Mynediad Lleol. Unwaith y 

cytunir ar flaenoriaethau bydd y Swyddog Rheoli Ymwelwyr yn gweithio gyda 

phartneriaid a chydweithwyr i helpu’r gweithredu. 

 

4. Gweithio gyda’r Rheolwr Twristiaeth Gynaladwy i ddatblygu ceisiadau am gyllid er 

mwyn galluogi’r prosiect i barhau ymhellach a/neu rhoi prif argymhellion ar waith. 

 

5. I gweithio gyda Thîm Ymgysylltu â'r Cyhoedd APCBB yn ogystal â phartneriaid 

lleol megis “Twristiaeth Bannau Brycheiniog” i nodi'r offer gorau i gyfathrebu 
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negeseuon am reoli ymwelwyr / ymddygiad ymwelwyr cyfrifol ac i weithio gyda 

nhw ar raglen gyflenwi. 

 

6. Mynychu cyfarfodydd, seminarau a chynadleddau yn ôl  galw.  

 

7. Cwblhau unrhyw ddyletswyddau eraill, sy’n addas i radd a natur y swydd, yn ôl 

gofyn y Prif Weithredwr neu'r Cyfarwyddwr Rheoli Tir a Chefn Gwlad. 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG   

 

SWYDDOG RHEOLI YMWELWYR  

 

MANYLION Y PERSON  

 

Meini Prawf Hanfodol Dull Asesu 

  

Profiad o reoli prosiect mewn cyd-destun rheoli cefn 

gwlad 

 

Profiad o waith cyfathrebu a enwid ymddygiad 

 

Ffurflen gais a chyfweliad 

 

 

Ffurflen gais a chyfweliad 

Gradd /cymhwyster Addysg Uwch perthnasol a/neu 

profiad sylweddol mewn maes cysylltiedig 

 

Ffurflen gais 

Ymrwymiad cryf i ymgysylltu â rhanddeiliaid  

 

Ffurflen gais, cyfweliad a 

chyflwyniad 

 

Sgiliau cyfathrebu a negydu gwych 

 

Cyfweliad a chyflwyniad 

Brwdfrydig a gallu ysgogi ei hun 

 

Cyfweliad 

Profiad neu allu i ymgysylltu mewn gweithio gyda 

phartneriaid neu mewn tîm 

 

Ffurflen gais a chyfweliad 

Sgiliau TG da a phrofiad o raglenni Microsoft sylfaenol 

  

Ffurflen gais a chyflwyniad 

Trwydded yrru gyfredol. Gweld trwydded 

 

Meini Prawf Dymunol Dull Asesu 

  

O leiaf 2 flynedd o brofiad mewn rheoli prosiect gan 

gynnwys rheoli cyllideb 

 

Ffurflen gais a chyfweliad 

Gradd /cymhwyster Addysg Uwch perthnasol a/neu 

profiad sylweddol mewn rheoli cefn gwlad, cyfathrebu 

neu bwnc tebyg. 

Ffurflen gais a chyfweliad 

  

Gallu dangos gallu entrepreneuraidd Ffurflen gais a chyfweliad 

 

Gwybodaeth am ardal y Parc Cenedlaethol a’i gyd-

destun rheoli tirwedd. 

 

Ffurflen gais a chyfweliad 

 

Gallu siarad ac ysgrifennu’n Gymraeg neu’n barod i 

ddysgu. 

Ffurflen gais a chyfweliad 
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NODIADAU CYFARWYDDYD AR GYFER POBL SY’N CAEL EU PENODI 

GAN AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 

FEL 

 

Swyddog Rheoli Ymwelwyr 

 

Cyflog  

 

Mae’r raddfa gyflog rhwng £25,951 - £27,668 y flwyddyn. 

 

Cyfnod cyflogaeth 

 

Contract cyfnod penodol – 30 Tachwedd 2019 

 

Oriau gwaith 
 

37  awr yr wythnos 

 

Telir cyflog bob mis (diwrnod olaf y mis) i gyfrif banc/cymdeithas adeiladu. 

 

Hawl gwyliau blynyddol 

 

21 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â 8 gŵyl gyhoeddus a 2 ddiwrnod statudol 
ychwanegol. Mae hawl gwyliau yn codi bob blwyddyn hyd at 25 diwrnod y flwyddyn ar 

ôl 5 mlynedd o wasanaeth. 

 

Os ydych chi’n symud o wasanaeth Awdurdod allanol i Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog, rydych chi’n gallu trosglwyddo’ch hawl gwyliau a gronnwyd (a 

gronnwyd yn sgil hyd gwasanaeth) hyd at uchafswm o 25 diwrnod. 

 

Pensiwn 

 

Gweithredir cynllun pensiwn Llywodraeth Leol safonol; mae’r gweithiwr cyflogedig yn 

cyfrannu 5.5% (hyd at £13,700) sy’n codi i 5.8% (£13,701) o’u horiau cytundebol a 

weithiwyd ac ar hyn o bryd mae’r cyflogwr yn cyfrannu 23%. 

 

 

 

Lleoliad 

 

Bydd y swydd wedi’i lleoli ym Mhencadlys y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu. 

 

 

 


