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Diben a blaenoriaethau'r rôl:

Cynnal partneriaethau a phroffil y Parc

Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a chynrychioli Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Prydain mewn cyfarfodydd gyda'n partneriaid gan gynnwys 

swyddogion a Gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Cefnogi cam ymgynghori Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol a'r Cynllun 

Datblygu Lleol.

Rhoi arweiniad effeithiol ar redeg y Parc o ddydd i ddydd

Cefnogi a rhoi cyngor i staff i sicrhau bod capasiti'n cael ei gyfeirio at 

flaenoriaethau gweithredol, a bod yr ymateb i heriau Covid yn briodol

Sicrhau bod swyddi gwag critigol yn cael eu llenwi ar sail gynaliadwy yn unol â'r 

blaenoriaethau y cytunwyd arnynt.

Meithrin dulliau cyfathrebu effeithiol â staff a gwirfoddolwyr a datblygu'r ffyrdd o 

weithio gyda'r Fforwm Rheoli Staff.

 

Cynnal trefn lywodraethu ac atebolrwydd effeithiol

Sicrhau bod y broses o wneud penderfyniadau ar y trywydd iawn yn 

unol â'r cynllun dirprwyo a'n fframwaith llywodraethu cyffredinol.

Cytuno ar agendâu a blaenoriaethau'r Awdurdod a'i Bwyllgorau gyda'r 

Cadeiryddion perthnasol a darparu gwybodaeth yn ôl y gofyn.

Cefnogi trefniadau pontio'r uwch dîm rheoli newydd

Gweithio gyda'r Pwyllgor Penodiadau a'r cyflenwyr a ffefrir ar 

recriwtio'r uwch dîm.

Datblygu cynlluniau trosglwyddo ar gyfer y Prif Swyddog Gweithredol 

newydd.

 

Byddwch yn cael eich cefnogi gan Gadeirydd a Dirprwy Gadeirydd yr 

Awdurdod a Chadeiryddion pwyllgorau perthnasol ac Aelodau Eiriolwyr.

 

Rôl y Cyfarwyddwr Pontio yw cynnal, ac arwain gwaith APCBB wrth i ni recriwtio ein Prif Swyddog Gweithredol a'n huwch 

dîm newydd.  Rydym ar bwynt tyngedfennol yn ein rhaglen newid ac rydym yn awyddus i adeiladu cefnogaeth fewnol ac allanol 

i'n cynlluniau uchelgeisiol.  Yn absenoldeb Prif Swyddog Gweithredol, byddwch yn uniongyrchol atebol i Gadeirydd yr 

Awdurdod ac yn cyflawni dyletswyddau Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig.

2



Proffil yr ymgeisydd

Mae'n hanfodol bod ymgeiswyr yn gallu dechrau gweithio ar lefel Prif Swyddog. Bydd gennych wybodaeth am y 

materion sy'n wynebu Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol, llywodraeth leol, a'r amgylchedd ehangach a sut 

maent yn effeithio ar waith yr Awdurdod, drwy weithio yn un ohonyn nhw neu drwy weithio ochr yn ochr â 

sefydliad tebyg, boed yn gyhoeddus neu’n ddielw.

 

Bydd gennych ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gref o gyd-destun Cymru, y diwylliant a'i threftadaeth.  Rydym yn 

gweithredu mewn amgylchedd dwyieithog ac rydym yn trin y ddwy iaith yn gyfartal - dylech ddeall cyfarchion ac 

ymadroddion sylfaenol yn Gymraeg. 

 

Bydd gennych hyder a phrofiad o ymgysylltu'n gyflym â'n partneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru a 

byddwch yn hyblyg ac yn ymatebol gyda phwyslais ar feithrin cydberthnasau.

 

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy'n dyheu am fod yn Brif Swyddog Gweithredol yn y dyfodol neu i rywun 

sydd wedi bod yn y rôl uchaf un; yr hyn sy'n bwysig yw eu bod yn eithriadol o dda am wrando a meithrin hyder 

yng ngallu'r sefydliad i drosglwyddo i uwch dîm newydd.
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Cyfarwyddwr Pontio

Cyflog: £64,479, y flwyddyn, pro rata 

 

 

Pensiwn : Mae'r cynllun pensiwn sydd ar waith yn Gynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol safonol ac fe'i gweinyddir gan Gyngor Sir Powys ar ran 

yr Awdurdod; mae rôl y Prif Swyddog Gweithredol yn cyfrannu 9.9% o'u 

cyflog gros ac ar hyn o bryd mae'r cyflogwr yn cyfrannu 20.9%.

 

 
Lleoliad: Pencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

fydd lleoliad y swydd. Oherwydd cyfyngiadau COVID mae staff yn 

gweithio gartref ar hyn o bryd.

 

Oriau Gwaith: O leiaf 30 awr yr wythnos 

Bydd gofyn i chi weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau ac ymgysylltu â 

rhanddeiliaid.  Unwaith eto, gall cyfyngiadau teithio COVID fod yn 

berthnasol, felly gall cyfarfodydd gael eu cynnal ar-lein.

Sail contractiol : Gellir llenwi'r rôl naill ai drwy 

gontract cyflogaeth cyfnod penodol uniongyrchol 

neu drwy gytundeb benthyciad neu secondiad 

gyda sefydliad arall. Bydd unrhyw gytundeb 

contractwr yn ddarostyngedig i'r rheolau a bennir 

gan CThEM.

 

Hyd :Cyfnod Penodol 16 – 26 wythnos

 

 

 

Dyddiad dechrau: heb fod yn hwyrach na 15 

Mawrth 2021
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Sut i ymgeisio:

Mae angen datganiadau o ddiddordeb gan gynnwys CV heb fod yn hwy na 2 ochr A4 a llythyr cais o hyd tebyg.  

 

Derbynnir a chroesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.

 

I'w e-bostio erbyn canol dydd, ddydd Llun 15 Chwefror 2021 at Elizabeth.lewis@beacons-

npa.gov.uk 

 

Dylai'r datganiadau o ddiddordeb gynnwys 2 eirda, a chadarnhad bod gennych yr hawl i weithio yn y DU.   

 

Dyddiad Cyfwelladau : 22 Chwefror 2021

 

Dylech nodi a ydych yn gwneud cais am gontract tymor byr neu fenthyciad neu secondiad gan eich cyflogwr 

presennol.  Gofynnir am eu cefnogaeth i'ch cais adeg llunio’r rhestr fer. 

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth gefndirol am Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 

www.beacons-npa.gov.uk ac mae ein dogfennau diweddaraf i'w gweld yma: Llyfrgell – Recriwtio | Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  (beacons-npa.gov.uk). Bydd yn ddefnyddiol i ymgeiswyr fod wedi 

adolygu'r rhain cyn gwneud datganiad o ddiddordeb. 
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