
Brîff Ymgeiswyr

 

 

Cyfarwyddwr 

Cynllunio a Lle

 

 

Hydref 2021

1



CYNNWYS

3

Neges oddi wrth Catherine Mealing-Jones: Prif

Weithredwr

4

Ynghylch Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog

9

Swydd Ddisgriad

12

Manyleb person

14

Telerau’r penodiad

16

Sut i Ymgeisio

2



Neges oddi wrth Catherine Mealing-Jones: Prif Weithredwr

Annwyl Ymgeisydd 

 

Diolch i chi am eich diddordeb yn y swyddi hyn.  Efallai fy mod i’n rhagfarnllyd, ond rwy’n meddwl eu bod yn rhai o’r swyddi 

mwyaf cyffrous a pherthnasol sydd ar gael heddiw i arweinwyr sydd eisiau taclo rhai o’r problemau pwysicaf rydyn ni'n eu 

hwynebu mewn gwasanaeth cyhoeddus heddiw.

Mae Bannau Brycheiniog yn lle hyfryd, yn gyfoethog mewn treftadaeth, yn llawn o iaith, diwylliant a chwedlau Cymru, yn 

enwog yn rhyngwladol am ein tirweddau a'n awyr dywyll anhygoel, yn rhoi boddhad i filiynau bob blwyddyn, yn gartref i dros 

30,000 o bobl ac yn gorlifo â photensial.  Ond mae hefyd yn lle bregus ac, fel y ffurfiodd ein tirweddau gwerthfawr y 

chwyldro diwydiannol yn y 19 ganrif, mae'n rhaid i ni, gan weithio gyda'n cymunedau a'n rhanddeiliaid, ganfod dyfodol 

cynaliadwy ar gyfer yr 21 ganrif a thu hwnt; dyfodol lle mae natur yn adfer, lle rydyn ni’n taclo argyfyngau newid hinsawdd a 

bioamrywiaeth a lle bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu ffynnu a chanfod llesiant. Bydd hyn yn gofyn am ddewisiadau 

anodd.

Fe ymunais i ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fis Gorffennaf gyda chenhadaeth o gyflawni'r weledigaeth 

ar gyfer Bannau’r Dyfodol a mynd â'r Awdurdod ei hunan ar daith i ddod yn sefydliad gwych ac agored - sy’n cael effeithiau 

positif, sy’n dangos uchelgais ac arweinyddiaeth fyfyrgar, sy’n cael ei barchu gan noddwyr, partneriaid a chymunedau ac sy’n 

lle gwych i fyw a gweithio a datblygu gyrfa, beth bynnag yw eich cefndir. 

Cyn bo hir, bydd ein dogfen strategol allweddol, Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol Bannau’r Dyfodol yn destun 

ymgynghoriad cyhoeddus,  felly, os byddwch chi’n llwyddiannus, byddwch yn ymuno â ni pan fyddwn yn gorffen y Cynllun 

hwnnw ac yn dechrau ar y gwaith o’i ddarparu.

Os yw hyn yn cynnau’ch angerdd, yna byddwn wrth fy modd yn trafod y swyddi hyn gyda chi.  Rwy’n recriwtio tîm, felly 

bydd y swyddi’n addasu fel mae’r sefydliad yn esblygu. 

Rwy’n chwilio am arweinyddiaeth, am feddwl ffres a chynhwysol, am chwaraewyr tîm gyda hyder, angerdd ac egni sy’n 

gwybod sut i gysylltu â phobl a phartneriaid. Bydd angen i chi dangos profiad amlwg mewn arweinyddiaeth ac effaith ac fe 

ddylech chi fod yn wydn, hyblyg, empathetig ac entrepreneuraidd.   

Cofiwch gysylltu i drafod y swyddi hyn ac i ganfod rhagor.  Bydd yn heriol, yn wobrwyol ac yn hwyl.  Dewch ac ymunwch â 

mi i ffurfio Bannau’r Dyfodol.  

Pob lwc!

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Mealing-Jones
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Ynghylch Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwarchod 520 milltir sgwâr o gefn gwlad 

godidog. Mae ein ffiniau’n ymestyn o fröydd gwledig canolbarth Cymru yn y gogledd i 

hen gymunedau glo, ôl-ddiwydiannol, cymoedd y de ac o’r gororau yn y dwyrain at 

ymylon gorllewin Cymru.  Rydym ar hyn o bryd yn gartref i tua 33,000 o bobl. Gyda'i 

gilydd, mae amgylchedd y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru'n cynnal bron i 12,000 o 

swyddi.

 

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 18 o aelodau, 12 yn cael eu 

henwebu gan y saith Awdurdod Lleol yn yr ardal a’r chwech arall yn cael eu henwebu 

gan Lywodraeth Cymru.  Mae busnes yr Awdurdod hefyd yn cael ei gynnal trwy 

fframwaith llywodraethiant ehangach. Rydym hefyd wedi sefydlu grwpiau gyda’n 

partneriaid a rhanddeiliaid ac wedi ymrwymo i weithio gyda’n Cynulliad Dinasyddion.  
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Rydym yn cyflogi tua 100 o staff ar draws 

ein holl waith ac yn ffodus o gael cyfraniad 

anhygoel gan tua 100 o wirfoddolwyr i 

gefnogi’n gwaith.

Yn ganolog i’n llwyddiant fydd ein gallu i ymestyn allan at ein holl gymunedau a'n 

rhanddeiliaid a hyrwyddo cydraddoldeb, triniaeth deg a chynhwysedd cymdeithasol 

bob amser. Rydyn ni wedi datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 

 

Dangosodd astudiaethau’n gyson fod tirweddau gwarchodedig y Parciau Cenedlaethol 

yng Nghymru yn chwarae rhan allweddol wrth ddenu ymwelwyr i Gymru.   Daw 12 

miliwn y flwyddyn i ymweld â’n Parciau yng Nghymru, gan wario tua £1 biliwn ar 

nwyddau a gwasanaethu. Rydyn ni wedi llwyddo i gael statws Awyr Dywyll ac, ar derfyn 

gorllewinol y Parc, Geobarc Byd Eang UNESCO Fforest Fawr.

 

5

https://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/amdanom-ni/ein-polisiau-an-gweithdrefnau/cynllun-cydraddoldeb-strategol/


Gweithio gyda rhanddeiliaid

Yn ganolog i’r hyn y byddwn ni’n ei gyflawni fydd partneriaethau a chydweithredu 

cryf a dynamig, hen a newydd.  Ni fydd yr Awdurdod ar ei ben ei hun yn gallu 

canfod yr holl atebion.  Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gymaint yn 

fwy na’r Awdurdod ac yn ganolog i’n llwyddiant fydd gweithredu fel cynullydd, 

eiriolydd a phartner gwirioneddol ar y cyd.  Ond ni fydd hynny heb ei heriau - 

mae barn yn cael ei begynnu, swyddi'n fregus a gofynion weithiau'n afrealistig. 

Bydd yn rhaid i arweinyddiaeth newydd yr Awdurdod adeiladau llwybr yn seiliedig 

ar berthynasau o ymddiriedaeth a bod yn barod i siarad yn blaen. Bydd hefyd yn 

gorfod bod yn sensitif i’r cyd-destun Cymraeg ac yn rhagweithiol wrth hyrwyddo 

iaith, diwylliant a threftadaeth Cymru. 

6



Ein dull

Dogfen strategol allweddol yr Awdurdod yw’r Cynllun Rheoli’r 

Parc Cenedlaethol, cyn bo hir byddwn yn cychwyn ymgynghoriad 

cyhoeddus 4 mis ar ein cynllun drafft. Rydym yn defnyddio dull yn 

seiliedig ar systemau holistig, gan dynnu ar Doughnut Economics. 

Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddwn hefyd yn dechrau adnewyddu 

ein Cynllun Datblygu Lleol i gyd-fynd â Chynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol mae’n dangos y fframwaith bresennol ar gyfer 

datblygu yn y dyfodol yn y Parc Cenedlaethol. 

 

Mae’r Awdurdod hefyd wedi paratoi ei Adroddiad Cyflwr y Parc 

diwethaf ar gyfer 2020 sy’n crynhoi’r newidiadau mewn statws 

asedau amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol y Parc . Nid yw’r 

newyddion yn dda, mae llawer o’r dangosyddion yn mynd i’r 

cyfeiriad anghywir – mae gennym ni argyfwng newid hinsawdd 

gwirioneddol ar ein rhiniog.  Nid yw cynnal y status quo yn ddewis. 

 

Ein cynllun corfforaethol presennol
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https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics
https://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/adolygiad-or-cynllun-datblygu-lleol/
https://governance.beacons-npa.gov.uk/documents/s46234/State%20of%20the%20Park%20Report%202020.pdf
https://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/amdanom-ni/our-vision/adroddiad-blynyddol-a-chynllun-gwella-blynyddol/


Newyddion Twristiaeth

Cylchlythyr cymunedol

www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/diweddariad-cymunedol

Bydd y dolenni canlynol yn rhoi syniad i chi o harddwch ein tirwedd, yr emosiynau y 

mae’n eu hysbrydoli a’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu:

Gwarchodfa Awyr Dywyll

https://youtu.be/mXQdHs_-4Dk

English www.youtube.com/watch?v=ABeoNNlDQAU

Welsh  www.youtube.com/watch?v=zHgjWCF4cIQ

Barddoniaeth 

www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/busnes-twristiaeth/cylchlythyrau

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y Parc a’n gwaith ar gael ar wefan Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar www.bannaubrycheiniog.org
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https://www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/diweddariad-cymunedol
https://youtu.be/mXQdHs_-4Dk
http://www.youtube.com/watch?v=ABeoNNlDQAU
http://www.youtube.com/watch?v=zHgjWCF4cIQ
http://www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/busnes-twristiaeth/cylchlythyrau
http://www.bannaubrycheiniog.org/


Swydd: Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle

Graddfa: Prif Swyddog

Yn atebol: Prif Weithredwr

Portffolio’r Gyfarwyddiaeth:

Cynllunio

Datblygu Cynaliadwy

Cymunedau Cynaliadwy Ffyniannus

Treftadaeth a Diwylliant

Twristiaeth Gynaliadwy, Hamdden Awyr Agored

Rheoli a Datblygu Masnachol ac Eiddo

Rheolaeth llinell: Tua 51 staff cyfwerth llawn amser

Ariannol : £3.1 m gros

Swydd Ddisgrifiad

Diben y Swydd:

Fel aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol, darparu arweinyddiaeth strategol, 

gweledigaeth drefniadol glir a chyfeiriad hir dymor.

 

Darparu arweinyddiaeth strategol, gweledigaeth drefniadol glir a chyfeiriad hir dymor i Gyfarwyddiaeth Adfer 

Natur a Newid Hinsawdd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan sicrhau effeithiolrwydd gweithredol a 

chanlyniadau mwy nerthol, gwarchod a gwella nodweddion ac amgylcheddau arbennig y parc tra'n galluogi 

lleisiant cenedlaethau'r dyfodol a'r presennol.

 

Gweithio’n holistig ar draws y sefydliad fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth gyda’r bwriad o ddatblygu a 

chyflawni canlyniadau effeithiol mewn perthynas â themâu allweddol gan gynnwys: newid hinsawdd, 

cydraddoldeb a llesiant, parhau a datblygu partneriaethau, cadwraeth a gwirfoddoli.

 

Datblygu a darparu'r partneriaethau strategol angenrheidiol gyda sefydliadau eraill gyda’r bwriad o lwyddo i 

weithredu diben statudol Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’r canlyniadau a nodwyd gan Raglen Waith y 

Llywodraeth, Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol, y Cynllun Corfforaethol a 

phrosiectau perthnasol.

 

Fel aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Parc, datblygu, darparu a symud strategaeth fasnachol yn ei blaen 

gan gynnwys: cynhyrchu incwm a gwella rheolaeth tir, wedi’i alinio i economi’r parc.
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Cyfrifoldebau Allweddol 

1. Darparu arweinyddiaeth i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar: Gynllunio, Galluogi Cymunedau Cynaliadwy Ffyniannus, 

Treftadaeth a Diwylliant, Twristiaeth Gynaliadwy, Hamdden yr Awyr Agored a Rheoli a Datblygu Eiddo, arwain y meysydd 

perthnasol i gyflawni amcanion allweddol Blaen Raglen Waith y llywodraeth, Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol, y Cynllun 

Corfforaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol.

 

2. Sicrhau fod y Parc Cenedlaethol yn cyflawni’i nodau statudol ac yn  ymgymryd â’i waith statudol gan gyrraedd y safonau gorau o 

ganlyniadau a darparu gwasanaeth yn unol â pholisi a rheolaeth.

 

3. Arwain Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Gynllunio a Lle, darparu arweiniad strategol i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol a sefydliadau partner, hefyd darparu arweinyddiaeth strategol ar ddatblygu a gweithredu cynlluniau, 

polisïau, rhaglenni a phartneriaethau i gyrraedd nodau'r Awdurdod gan gynnwys: datblygu cynaliadwy, twristiaeth gynaliadwy a 

gwarchod a gwella treftadaeth ddiwylliannol.

 

4. Darparu arweinyddiaeth strategol mewn datblygu a gweithredu polisïau, gweithrediadau a phrosiectau o fewn rhaglen y 

llywodraeth, Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol, y Cynllun Corfforaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol, sy’n anelu at gydbwyso 

effeithiau twristiaeth ar y parc a gwneud y gorau o’r manteision.

 

5. Ar y cyd â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, sicrhau fod y safonau uchaf o weithdrefnau a phrotocolau yn cael eu sefydlu ac y 

cedwir atynt er mwyn darparu Llywodraethiant Corfforaethol ac ymgysylltiad effeithiol ag Aelodau.

 

6. 6. Sicrhau monitro, herio a gwerthuso effeithiol o berfformiad y Gyfarwyddiaeth yn erbyn Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 

/ Cynllun Corfforaethol gan yrru perfformiad uchel a darparu canlyniadau ar draws timoedd y Cyfarwyddiaethau.

 

7. Arwain a hyrwyddo dosbarthu fframweithiau perfformiad unigol ar gyfer sicrhau effeithiolrwydd, cefnogaeth, dilyn i fyny ac 

aliniad strategol, ar draws y Gyfarwyddiaeth.

 

8. Arwain yn strategol i sicrhau rheoli adnoddau’n effeithiol ar draws  y Gyfarwyddiaeth gan gynnwys cadw at y prosesau a’r 

gweithdrefnau sy’n rheoli ac yn diogelu’r arian a’r asedau cyhoeddus sydd wedi’u hymddiried i Awdurdod y Parc Cenedlaethol a bod 

adnoddau Ariannol a Dynol yn cael eu dyrannu, eu dosbarthu a’u monitro’n effeithiol er mwyn cyflawni’r canlyniadau a nodwyd a’r 

targedau perfformiad a benodwyd, gan sicrhau’r gwerth gorau pob amser.

 

9. Arwain ar gynnal, datblygu a gwella perthynasau strategol a gweithredol positif a chynhyrchiol gyda phartneriaid allweddol i 

sicrhau darparu nodau’r Gyfarwyddiaeth.

 

10. 10. Rheoli’n weithgar asedau’r Awdurdod ei hunan a datblygu strategaeth fasnachol.
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Cyfrifoldebau Allweddol

1. Cyflawni meysydd perthnasol Blaen Raglen Waith y Llywodraeth, Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol, y Cynllun 

Corfforaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol.

 

2. Bod yn arweinydd a llefarydd yr Awdurdod ar Gynllunio a Lle gan sicrhau fod enw da'r Awdurdod yn cael ei ddiogelu pob 

amser.

 

3. Cynrychioli Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn allanol ar lefel strategol ar yr holl feysydd ynghylch y Gyfarwyddiaeth 

Cynllunio a Lle a sicrhau perthynasau effeithiol ar bob lefel gyda phartneriaid strategol.

 

4. Sicrhau cydweithio traws weithiol effeithiol ar draws Awdurdod y Parc Cenedlaethol wrth ddarparu themâu traws bynciol.

 

5. Gweithio’n agos gydag aelodau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac yn benodol y Rheolwr Rhaglen / Portffolio gan sicrhau 

cydlyniad ac atebolrwydd clir mewn perthynas â chanlyniadau a chyflawni amcanion gan gynnwys prosiectau.

 

6. Sicrhau rheolaeth, cyfathrebu a chysylltu effeithiol gyda phobl ac adnoddau.

 

7. Dyletswyddau eraill sy’n cyd-fynd gydag amcanion a graddfa’r swydd, yn ôl cyfarwyddid y Prif Weithredwr o bryd i’w 

gilydd.

Perfformiad

11. Cynrychioli Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn perthynas â Chynllunio a Lle gyda phartneriaid a fforymau gan gynnwys: 

Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, y Cydbwyllgor Corfforaethol, aelodau’r cyhoedd 

ayb. gan sicrhau cefnogaeth cydweithio ac ymrwymiad gan bartneriaid.

12. Cydweithio gyda theulu’r DU o Barciau Cenedlaethol.

13. Arwain, hyrwyddo ac annog diwylliant o welliant parhaus ar draws y Gyfarwyddiaeth gan nerthu pawb i gyfrannu, datblygu a 

gweithredu atebion effeithlon ac effeithiol yn y tymor byr, canolog a hir. 

14. Bod yn aelod o Uwch Dîm Arweinyddiaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

15. Cyfrannu at a gweithio’n holistig fel Uwch Dîm Arweinyddiaeth yr awdurdod mewn datblygu, darparu a chynnal themâu traws 

bynciol gan gynnwys:

• Newid Hinsawdd

• Cydraddoldeb a Llesiant

• Parhau a Datblygu Partneriaeth

• Cadwraeth

• Gwirfoddoli

16. Arwain a dangos cyfathrebu a chysylltu’n effeithiol fel aelod o’r tîm arweinyddiaeth strategol.

17. Cyfrannu at ddatblygu cynlluniau rheoli newid a chyflawni buddion, gan sicrhau cysondeb rhwng darparu trefniadol, datblygu 

gwaith a strategaeth.

18. Sicrhau fod integriti ac enw da'r Parc Cenedlaethol a’r Awdurdod yn cael ei ddiogelu ac mewn lle positif pob amser.
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Hanfodol Dymunol

Cymwysterau

 

 

Addysg at lefel gradd neu gyfatebol mewn disgyblaeth berthnasol. √

 

Aelodaeth lawn o’r Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol (RTPI) a thystiolaeth o Ddatblygiad 

Proffesiynol Parhaus.

 

√

Cymhwyster Rheolaeth e.e. ILM Lefel 7  

√

Aelod o gorff proffesiynol priodol neu dystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus (CPD). √

 

 

 

 

Gwybodaeth

 

 

Gwybodaeth eang mewn arweinyddiaeth a rheolaeth o un o brif feysydd gwaith Cynllunio a Lle. √

 

Dangos dealltwriaeth dda o swyddogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 

ardal y parc, a phwysigrwydd, yn ogystal â'r goblygiadau ymarferol, o weithio mewn 

partneriaeth.

√

 

Dangos gwerthfawrogiad da o waith a llywodraethiant yn y sector cyhoeddus, dealltwriaeth dda 

o’r sector preifat mewn ardaloedd gwledig a dangos ymwybyddiaeth o’r pwysau a chyfyngiadau 

ar draws y ddau sector.

 

√

Yn gallu dangos gwrthrychedd wrth roi cyngor i feysydd eraill o Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

ac yn allanol ar ystod o faterion Cynllunio a Lle.

 

√

 

 

 

Profiad

 

 

Proad o ddatblygu a gweithredu polisïau a gweithdrefnau yn y maes Cynllunio a/ neu Lle. √

 

Proad amlwg o gysylltu'n effeithiol â’r gymuned, partneriaid a rhanddeiliaid i weithio ar y cyd er 

mwyn cyawni nodau ac amcanion.

√

 

Proad o weithio matrics / traws weithiol. √

 

Proad o fonitro a gwerthuso perfformiad a darparu gwrthrychol yn llwyddiannus. √

 

Proad o arwain timoedd a rheoli staff yn strategol gydag amrywiaeth o wahanol arbenigedd ac 

yn gallu meithrin eu datblygiad yn y dyfodol o fewn y sefydliad.

√

 

Proad o ddadansoddi a monitro ar lefel strategol, aml gyllidebau, ac agwedd entrepreneuraidd 

at ffynonellau newydd o refeniw.

√  

Proad o weithio gydag aelodau etholedig .

 √

Manyleb person
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Sgiliau Essential Desirable

Yn gallu dangos arweinyddiaeth strategol effeithiol a chryf.

√  

Meddyliwr arloesol amlwg, yn gallu cynhyrchu, neu chwilio, trwy gysylltu â ffyrdd newydd o 

weithio, gwella a datrys problemau.

√  

Yn gallu ymdrin yn ddoeth ac yn ddiplomyddol gyda chymunedau, grwpiau cymunedol a 

diddordebau busnes lleol.

√  

Yn gallu dangos gallu i asesu problemau polisi cymhleth a datblygu atebion.

√  

Sensitifrwydd politicaidd, yn gallu symud meysydd polisi cymhleth ymlaen ac yn credu'n gryf 

mewn gwerth democratiaeth ac atebolrwydd lleol

√  

Sgiliau trefnu da ac yn gallu gweithio o dan bwysau ac i derfynau amser caeth.

√  

Yn gallu goruchwylio prosiectau mawr a chymhleth ar y cyd ac yr un pryd.

√  

Sgiliau cyfathrebu ardderchog, ar lafar ac ar bapur.

√  

Yn gallu defnyddio meddalwedd Microsoft Office.  

√  

Trwydded yrru lawn

√  

Lefel 0 yn y Gymraeg

√  

Lefel 1 yn y Gymraeg

 √

 

  

Nodweddion Personol

  

Arweinydd gwirioneddol sy’n nerthu pobl eraill

√  

Bod â’r fenter, y weledigaeth a’r awydd i ddatblygu’r swydd a gwaith y Gyfarwyddiaeth ar y 

cyd ag esblygiad Awdurdod y Parc Cenedlaethol  a gwneud cyfraniad positif at greu diwylliant 

ac enw da’r holl sefydliad

√  

Arddull gyfathrebu hunan hyderus ac agos atoch.

√  

Yn agored i heriau cadarn ac yn gallu ymateb yn dawel ac yn broffesiynol

√  

Chwaraewr tîm, yn barod i gynnig cefnogaeth ac i ymateb i geisiadau ad hoc am help gan 

gydweithwyr

√  

Hyblyg ac yn gallu mynychu cyfarfodydd gyda’r nos ac ar benwythnosau’n achlysurol

√  

Bod yn eiriolydd ymrwymedig o werthoedd, dibenion ac amcanion y parc trwy gyfathrebu a 

chysylltu cyhoeddus.

√  

 

  

Manyleb person

Gofynion y Gymraeg:  

Cofiwch: Os nad ydych chi’n cyrraedd y gofynion ynghylch y Gymraeg, mae’r Awdurdod yn cynnig dewis o 

sawl ffordd o ddysgu ac o gefnogaeth staff i'ch helpu i gyfarfod y gofynion yn ystod eich cyfnod mewn swydd 

gyda ni.
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Telerau’r penodiad 

Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle

Cyflog 

Yr ystod cyflog presennol yw o £64,479 - £70,924  y flwyddyn.

Bydd y cyflog i ddechrau’n dibynnu ar eich cymwysterau a’ch profiad.

Telir cyflog yn fisol. 

 

Cyfnod cyflogaeth

Parhaol

 

Oriau Gwaith

O leiaf 37 awr yr wythnos, ond mae disgwyl yn y swyddi hyn weithio, yn ôl y 

gofyn, ac yn achlysurol, gyda’r nos ac ar benwythnosau .

Mae gan yr Awdurdod amrywiaeth o ddewisiadau ar gyfer gweithio’n hyblyg.

 

Hawl i Wyliau Blynyddol

30 diwrnod y flwyddyn ac wyth diwrnod gwyliau cyhoeddus a dau ddiwrnod 

ychwanegol o wyliau statudol.  

 

Pensiwn

Y cynllun pensiwn yw Cynllun Pensiwn safonol Llywodraeth Leol sy’n cael ei 

weinyddu ar ran yr Awdurdod gan Gyngor Sir Powys, mae'r Prif Weithredwr 

yn cyfrannu 9.9% o’i gyflog gros a’r cyflogwr, ar hyn o bryd, yn cyfrannu 20.9%.

 

Lleoliad

Mae’r swyddfa ym Mhencadlys y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu.

Disgwylir i chi allu teithio i gyfarfodydd o amgylch y Parc, dros Gymru ac i 

fannau eraill yn y DU. Er yr anogir defnyddio cludiant cyhoeddus, lle mae 

hynny’n synhwyrol, dylech fod â thrwydded yrru lawn. 

 

Sefydlu

Cynhelir y sefydlu ym Mhencadlys y Parc Cenedlaethol yn Aberhonddu gyda 

rhaglen barhaol ar draws y Parc.
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Sut i Ymgeisio

I ymgeisio am y swydd hon, mae’n rhaid i chi gyflwyno’r dogfennau canlynol ddim 

hwyrach na 5th Tachwedd 2021:

• CV (ddim hwy na dwy dudalen) yn dangos hanes eich gyrfa gyda'r cyfrifoldebau a'r llwyddiannau 

allweddol

• Datganiad o addasrwydd (ddim hwy na dwy dudalen) yn egluro sut y mae eich sgiliau, eich 

rhinweddau a’ch profiad personol yn dystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y swydd, gan gyfeirio at y 

meini prawf hanfodol yn y fanyleb person.

• Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal wedi’i chwblhau, bydd y ffurflen hon ar gael ar lein unwaith y 

byddwch wedi cyflwyno eich cais. Bydd pob data monitro’n cael ei drin yn hollol gyfrinachol ac ni fydd yn 

effeithio ar eich cais mewn unrhyw ffordd.

 

Cofiwch fod y dogfennau sydd wedi’u hamlygu uchod yn fandadol.

 

• Bydd ymgeiswyr gydag anabledd sy’n cyfarfod â’r meini prawf hanfodol ar gyfer dewis ar y fanyleb 

person yn sicr o gael cyfweliad. Dewisir yn ôl teilyngdod. Os ydych chi eisiau hawlio sicrwydd o 

gyfweliad o dan y cynllun Hyderus o ran Anabledd, dylech gwblhau’r ffurflen berthnasol yn ystod y 

broses ymgeisio. Does dim rhaid i chi ddatgan natur eich anabledd.

 

Croesawir ac ystyrir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi ar 

eich cais a fyddai’n well gennych chi gael eich cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg, Os byddwch yn llwyddo 

i gael cyfweliad ac os byddwch yn dymuno cael eich cyfweld yn Gymraeg, byddwn yn darparu cyfieithu ar 

y pryd er budd yr aelodau o'r panel nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg.

 

Ni fydd ceisiadau wedi’u cyflwyno yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

 

Hefyd, cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn darparu’r wybodaeth ganlynol: 

• Eich cyflog diweddaraf gan gynnwys unrhyw fuddion a’r cyfnod rhybudd

• Rhifau ffôn yn ystod y dydd, gyda’r nos a symudol a hefyd eich cyfeiriad e-bost personol

• Cadarnhad y byddwch ar gael ar gyfer cyfarfodydd ar y dyddiadau allweddol a amlinellir uchod

• Manylion cyswllt dau ganolwr: Dylai canolwyr fod yn bobl sy’n gallu sôn ag awdurdod amdanoch chi 

fel person ac fel cyflogai ac mae’n rhaid cynnwys eich cyflogwr presennol neu ddiweddaraf neu ei 

g/chynrychiolydd a awdurdodwyd. Byddwn yn gofyn am eirda cyfrinachol ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi 

cyrraedd y rhestr fer am gyfweliadau ffurfiol. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau ymlaen llaw 

bryd hynny y gellir cysylltu â'ch canolwyr.

 

o Mae’n rhaid cyflwyno pob cais trwy’r ddolen www.gatenbysanderson.com/job/GSe79384

 

Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o’ch cais, cysylltwch â ivy.rowe@gatenbysanderson.com 

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5th Tachwedd 2021.

 

I gael trafodaeth gyfrinachol cyn ymgeisio, cysylltwch â’n hymgynghorwyr recriwtio yn 

GatenbySanderson: 

o Jude Watters at jude.watters@gatenbysanderson.com

o Julie Myers at julie.myers@gatenbysanderson.com
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w/c 29  Tachwedd     2021

Cyfarfod rhestr fer:  

w/c 8Tachwedd 2021

Cyfarfod rhestr hir:

15-22   Tachwedd  2021 

Cyfweliadau rhagarweiniol gyda GatenbySanderson

 

5 Tachwedd 2021 12yp 

Dyddiad cau:

Amserlen

 (dyddiadau allweddol ar gyfer ymgeiswyr mewn print trwm)

Asesiadau

6-13  Rhagfyr 2021 

Asesiad cyfnod terfynol a chyfweliad

w/c  20 Rhagfyr 2021     

Bydd yr ymgeiswyr fydd yn cyrraedd y rhestr fer yn cael manylion y broses asesu.
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