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Newid hinsawdd Colli bioamrywiaeth

Yr Heriau:

Anghydraddoldeb iechyd, 

llesiant a chymdeithasol

Parc sy’n wynebu cythrwfl 

economaidd a 

chymdeithasol digynsail
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Y Cyfle:

Ffurfio ac arwain tîm angerddol i 

gyflawni’r dasg o sicrhau y daw Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 

dirwedd gyfoethog a chydnerth a fydd 

yn helpu cymunedau i fyw’n ffyniannus 

ac yn gynaliadwy, yn awr ac yn y 

dyfodol.
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Neges gan y Cynghorydd Gareth Ratcliffe

Rwyf wrth fy modd eich bod yn ystyried ymgeisio i ddod ein Prif Weithredwr nesaf.  Mae’r Awdurdod wedi cychwyn ar daith uchelgeisiol a heriol ac rydyn ni angen uwch 

arweinydd deinamig, uchelgeisiol ac arloesol i symud yr Awdurdod ymlaen a dod y gorau y gall fod.  Dangosodd 2020 fod ein sefydliad yn gadarn ac yn hyblyg yn ei ffordd o 

weithio ac, yn 2021, rydyn ni’n benderfynol o adeiladu ar hyn.  Rydyn ni hefyd wedi gweld pa mor werthfawr a phwysig yw ein mannau agored i Gymru gyfan a thu hwnt. 

 

Un o dasgau allweddol cyntaf yr ymgeisydd llwyddiannus fydd cyfrannu at recriwtio Tîm Arweinyddiaeth newydd.   Chi, a’ch uwch dîm newydd, fydd yr allwedd i ffurfio dyfodol 

yr Awdurdod.   Swydd y Prif Weithredwr yw'r un bwysicaf yn y Parc Cenedlaethol ond mae hefyd yn gyfle unigryw a heb ei hail i arwain sefydliad sydd wrth galon ei gymuned ac 

sy’n gartref, yn ffynhonnell incwm a yn lle i fwynhau i filoedd lawer o bobl.

 

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lle arbennig iawn ac, fel Awdurdod Parc Cenedlaethol, ni yw’r gwarcheidwaid ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.   

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth a chanolbwynt a fydd yn galluogi’r Parc Cenedlaethol i lwyddo yn y dyfodol a bydd yn dylanwadu ar bolisïau 

cenedlaethol a lleol drwy eiriol yn effeithiol a datblygu partneriaethau strategol, penodol, i gynyddu gallu'r sefydliad i wireddu ei nodau. 

 

Gyda’r gallu i weithredu’n hyderus ac yn gwerthfawrogi diwylliant a threftadaeth unigryw Cymru, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos profiad helaeth o uwch reoli, 

profiad o ddarparu gwasanaethau gyda gogwydd cryf at y cwsmer a phrofiad amlwg a chymeradwy o ddarparu mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym. Bydd hyn yn cynnwys 

blaenoriaethu a thargedu adnoddau ffisegol, ariannol a dynol a gwella ein ffordd o weithio'n barhaus.  Yr allwedd i’ch lwyddiant fydd y gallu i ddatblygu perthynasau’n seiliedig ar 

ymddiriedaeth a dealltwriaeth, gyda hyder yn eich unplygrwydd. Mae’n rhaid bod â sgiliau cyfathrebu gwych.

 

Rwy’n gobeithio bod y pecyn swydd hwn yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.  Mae ein polisïau allweddol ar ein gwefan – www.beacons-npa.gov.uk.0}

 

Mae’r swydd yn un sy’n gofyn llawer ond mae hefyd yn rhoi llawer.  Mae’r panel dewis a minnau’n edrych ymlaen at dderbyn eich cais ac at drafod ymhellach os byddwch yn 

cael eich dewis am gyfweliad.   Os hoffech holi am unrhyw beth, cysylltwch â'n hymgynghorwyr recriwtio GatenbySanderson, mae eu manylion yn nes ymlaen yn y pecyn hwn. 

 

Yn gywir

 

Y Cynghorydd Gareth Ratcliffe, 

Cadeirydd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
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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. 
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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 Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig Llywodraeth Cymru.   

 

Mae yna amrywiaeth o bwyllgorau allweddol sy’n gyfrifol 

am reoli gwaith yr Awdurdod.  Hefyd, sefydlwyd 

gweithgorau a grwpiau ymgynghorol, mewnol ac allanol, i 

helpu yn y broses o gymryd penderfyniadau. 

 

Eu diben yw cymryd penderfyniadau strategol allweddol 

ar y cyd a bod yn atebol a dal eraill i gyfrif am  ein 

llwyddiant.   
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Rydyn ni’n cyflogi mwy na 100 o staff ar 

gyfer ein gwaith – rydyn ni’n gwarchod 520 

milltir sg
wâr o dir ac yn cynnal swyddi. Rydyn 

ni hefyd yn cael cyfraniad rhyfeddol gan tua 

100 o wirfoddolwyr i'n cefnogi yn ein gwaith. 

8



Rydyn ni’n cyflogi mwy na 100 o staff ar gyfer ein gwaith 

– rydyn ni’n gwarchod 520 milltir sgwâr o dir ac yn 

cynnal swyddi. Rydyn ni hefyd yn cael cyfraniad 

rhyfeddol gan tua 100 o wirfoddolwyr i'n cefnogi yn ein 

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 ac 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 UNESCO Fforest Fawr. 
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Gweithio gyda rhanddeiliaid

Wrth galon yr hyn y byddwn yn llwyddo i'w wneud bydd 

partneriaethau a chydweithio cryf a deinamig, rhai sy'n bodoli eisoes 

a rhai newydd, ni fydd yr Awdurdod  yn wynebu heriau’r byd ar ôl y 

pandemig ac ar ôl Brexit ar ei ben ei hun.   

 

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 wedi pegynnu, 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.  

 

Mae ein diwylliant a’n treftadaeth wedi’u seilio ar annibyniaeth barn a 

gwaith caled - bydd eu hangen ar eu canfed wrth i ni symud ymlaen.
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Ein dull

Dogfen strategol allweddol yr Awdurdod yw Cynllun Rheoli’r 

Parc Cenedlaethol sy’n gosod nodau, amcanion strategol a 

Blaenoriaethau Gwaith ar gyfer yr Awdurdod. Yn ogystal â hyn, 

mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu ac yn defnyddio Cynllun 

Datblygu Lleol sy’n darparu’r fframwaith ar gyfer datblygu yn y 

Parc Cenedlaethol yn y dyfodol. 

 

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 peidio â newid yr hyn rydyn 

ni’n ei wneud, a sut rydyn ni’n ei wneud, yn ddewis.  
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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

Ffordd Cymru Cerrig Cerddi

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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Rydyn ni wedi cychwyn ar raglen 

uchelgeisiol o newid i gydnabod y ffaith bod 

yn rhaid i ni wneud rhagor a bod yn rhaid i 

ni hefyd fod yn fwy effeithiol wrth ymateb i 

her driphlyg newid hinsawdd, colli 

bioamrywiaeth ac anghydraddoldeb mewn 

cymdeithas.   Mae Cymru’n benderfynol o 

ailgodi'n gryfach ar ôl y pandemig COVID-

19 – gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer 

datblygiad economaidd gwyrdd, cynaliadwy 

a bod o ddifrif ynghylch ein hymrwymiad i 

genedlaethau’r dyfodol.  Daw hyn â ni’n ôl 

at ein gwreiddiau. 

 

Ym 1945, ysgrifennodd John Dower, un o 

sylfaenwyr y mudiad i greu Parciau 

Cenedlaethol yn y DU:

 

 

“Ychydig o ddibenion cenedlaethol sydd mor hanfodol na 

mor gyfoethog mewn addewid o iechyd a hapusrwydd â 

darparu darnau mawr, agored a hardd o gefn gwlad lle 

gellir mwynhau gwyliau rhad a rhydd.  Nid yw’r Parciau 

Cenedlaethol ar gyfer y breintiedig nac yn gyfyngedig i ran 

o’r boblogaeth ond ar gyfer pawb sydd eisiau gloywi’u 

meddyliau a’u hysbryd ac ymarfer eu cyrff mewn lleoliad 

heddychlon o harddwch naturiol.”

Ein Huchelgais:  #ByddNewidBannauBrycheiniog 

Mae’r swyddogaeth hon ar gyfer Parciau Cenedlaethol mor berthnasol heddiw ag yr oedd 75 

mlynedd yn ôl a’n Gweledigaeth yw “Bannau Brycheiniog – tirwedd cyfoethog a gwydn sy’n 

helpu cymunedau i fyw’n ffyniannus ac yn gynaliadwy ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.” 13



Ein Gweledigaeth

Rydyn ni wedi nodi tri blaenoriaeth yn ein 

rhaglen waith i gyflawni ein Gweledigaeth:

Adfer Tirwedd a Natur

 

Ail sefydlu rhwydwaith cysylltiedig o dirweddau cyfoethog 

mewn rhywogaethau, a chydnerth, ar draws Bannau 

Brycheiniog

 

Ysbrydoli Pobl a Lleoedd

 

Helpu gwahanol grwpiau o bobl i gael at, mwynhau a deall 

treftadaeth, lleoedd a nodweddion arbennig Bannau 

Brycheiniog

 

Mentrau Cymunedol a Gwledig

 

Helpu pobl sy’n byw a gweithio ym Mannau Brycheiniog i elwa 

ar swyddi cynaliadwy a seilwaith gwyrdd

 

Mae’n rhaid i ni ganolbwyntio’n galetach ar lai o 

flaenoriaethau, trawsnewid diwylliant y sefydliad a chryfhau 

arweinyddiaeth ac atebolrwydd 
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Ein huchelgais, ein hethos 

a’n blaenoriaethau 

Ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2021-22 

 

Ein Gweledigaeth a’n Hamcanion Drafft 

 

Mae’r ddwy ddogfen yn rhan o’n gwaith gyda’n 

rhanddeiliaid wrth ddatblygu ein Cynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol nesaf. 
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Swydd:  Prif Weithredwr (Pennaeth y Gwasanaeth 

Cyflogedig)

Graddfa: Gradd cyflog Prif Weithredwr

Yn atebol i: Cadeirydd ac Aelodau Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol

Yn gyfrifol am: Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Rheolaeth llinell uniongyrchol o: Pum pennaeth 

gwasanaeth (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd)

Cyllideb flynyddol: £6 miliwn ac arian prosiectau 

Swydd ddisgrifiad 
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Diben y Swydd

Dod â gweledigaeth ac 

uchelgais i’r Awdurdod, 

yn sbarduno ymrwymiad 

wrth weithredu’n fewnol 

ac yn allanol, a sicrhau 

dylanwadu’n sylweddol 

ar gymunedau'r Parc a'r 

genedl. 

Darparu arweinyddiaeth 

a rheolaeth i Awdurdod 

y Parc Cenedlaethol, 

sicrhau llwyddiant 

dibenion y Parc 

Cenedlaethol ac 

amcanion Llywodraeth 

Cymru a chynyddu 

cyfraniad y Parc ar gyfer 

yr argyfyngau iechyd, 

natur a hinsawdd y mae 

cymdeithas yn eu 

hwynebu.   

Arwain yr Awdurdod 

wrth ddatblygu 

partneriaethau a 

pherthynasau gyda 

rhanddeiliaid a fydd yn 

gwella canlyniadau ar 

gyfer y Parc.  
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CYFRIFIOLDEBAU ALLWEDDOL

Darparu arweinyddiaeth strategol i'r Parc Cenedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog, ei staff a'i wirfoddolwyr

Gosod gweledigaeth glir 

ar gyfer yr Awdurdod, 

cyflawni newid 

sefydliadol, addasu 

adnoddau i gyd-fynd â 

blaenoriaethau a datblygu 

diwylliant gydag agwedd 

egnïol, greadigol a hyblyg. 

Arwain sefydliad sy’n 

galluogi, sefydlu 

agweddau effeithiol ar 

gyfer ffurfio 

partneriaethau a 

gweithio ar y cyd i 

wireddu dibenion yr 

Awdurdod. 

Darparu rhaglen o 

eiriolaeth sy’n dylanwadu 

ar bolisïau ac adnoddau, 

lleol a chenedlaethol, ac ar 

bartneriaid ar bob lefel ym 

mhob sector perthnasol, 

lobio dros a hyrwyddo’r 

Parc Cenedlaethol. 

Creu diwylliant yn y 

sefydliad o 

weithredu’n hyderus 

ac o gydweithio, 

ysgogi staff, aelodau a 

gwirfoddolwyr i gamu 

ymlaen ar gyfer y 

Parc.  

Arwain a defnyddio adnoddau 

staff Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol yn effeithiol, 

sicrhau adnoddau y gellir eu 

haddasu ac sy'n addas at eu 

diben, a meithrin diwylliant 

proffesiynol, deinamig yn 

canolbwyntio ar wella'n barhaus 

ac sy'n cynnal nodau ac 

amcanion y sefydliad wrth ei 

waith.  
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Darparu arweinyddiaeth a chanolbwyntio ar ddatblygu a 

darparu strategaethau a chynlluniau allweddol

Arwain ar ddatblygu, darparu a monitro Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol, y Cynllun Datblygu 

Lleol, y Cynllun Corfforaethol a chynlluniau strategol, allweddol eraill sydd, gyda'i gilydd yn gosod 

gweledigaeth gref, polisïau cadarn a chyfeiriad clir.   

Arwain ar ddarparu’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur a’r Cynllun Gweithredu Amgylcheddau 

Hanesyddol  

Gosod y sefydliad ar lwybr newydd o ddylunio a darparu rhaglenni, cyflwyno newidiadau 

gwirioneddol drwy ddatblygu prosiectau uchelgeisiol a rhaglenni uchelgeisiol o gynhyrchu incwm 

ac arian.
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Arwain Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

a chynnal perthynasau effeithiol gyda rhanddeiliaid

Datblygu cynllun cysylltu mwy 

rhagweithiol a strategol i ddatblygu 

mwy o bartneriaethau, dyfnach a 

mwy effeithiol. 

Arwain rhaglen gyfathrebu 

sy’n cysylltu rhanddeiliaid 

ledled y Parc ac yn cynyddu 

eu gwerthfawrogiad o’r Parc 

a’u hymrwymiad iddo.   

Meithrin a gwella perthynasau 

positif gyda phob awdurdod lleol, 

cymunedau, asiantaethau a 

phartneriaid, gan gynnwys y 

sector gwirfoddol a busnesau 

lleol yn ogystal â chyda chyrff 

statudol eraill ar lefelau 

rhanbarthol a chenedlaethol. 
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Monitro ac adrodd ar berfformiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog yn erbyn ein Cynllun Corfforaethol a gytunwyd a gofynion statudol a 

rhai Llywodraeth Cymru. 

Cysylltu gyda’r teulu o dirweddau dynodedig 

drwy Barciau Cenedlaethol Cymru, National 

Parks UK a’r National Parks Partnerships i 

sicrhau fod y cyfan yn llwyddo mwy gyda’i gilydd 

nag y gellid gwneud ar wahân. 

Sicrhau fod yna ddiwylliant cadarn o reoli 

perfformiad yn cael ei sefydlu yn yr Awdurdod i 

wireddu amcanion y Cynllun Corfforaethol ac i 

gynnal ethos o ganolbwyntio ar y cwsmer ledled 

y sefydliad.  Arwain agwedd o ddatblygu 

personol er mwyn i bob unigolyn wireddu ei 

botensial.

Galluogi pob aelod o staff i ddeall yn glir y 

gofynion ynghylch nodau a pherfformiad gan 

ganolbwyntio’n glir ar ddarparu.  
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Amrywiaeth a 

Chynhwysedd

Hyrwyddo amrywiaeth a 

chynhwysedd drwy holl waith 

yr Awdurdod, sicrhau fod y 

Parc yn hygyrch ac yn 

gynhwysol i'r amrywiaeth eang 

o gymunedau y mae’n eu 

gwasanaethu. 

Hyrwyddo’r Gymraeg a 

diwylliant Cymru drwy holl 

waith yr Awdurdod.
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Sefydlu llywodraethiant a chydymffurfiad effeithiol a 

chymesur (gan gynnwys cefnogi'r Bwrdd)

Sicrhau ymarfer gorau mewn 

llywodraethu a rheolaeth ariannol 

yn yr Awdurdod, llyfnhau’r 

prosesau i’w gwneud yn glir ac yn 

dryloyw. 

Gwella llif gwaith, hygyrchedd a 

goruchwyliaeth o bapurau 

allweddol i alluogi cymryd 

penderfyniadau’n dda.  

Cyflawni dyletswyddau Pennaeth 

y Gwasanaeth Cyflogedig mewn 

pob mater, gan gynnwys 

cyfrifoldebau cyfreithiol, technegol 

ac amgylcheddol 

Cynnal, ac adolygu’n rheolaidd, 

gynlluniau argyfwng a dulliau o 

reoli risg ar gyfer pob agwedd o 

weithgareddau’r Awdurdod ac, yn 

ôl y gofyn, cymryd rhan mewn 

materion rhyng sefydliadau. 
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Hanfodol

Bydd yn rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos tystiolaeth o’r meini prawf canlynol:

Arweinydd gyda phenderfyniad, gwytnwch a 

hunanymwybyddiaeth sy'n gallu ennyn 

ymddiriedaeth a hyder yr Awdurdod a’i 

randdeiliaid ac sy'n gallu ysgogi gweithlu 

ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr

Yn angerddol dros yr hyn y mae’n ei wneud a 

thros gyrraedd nodau sy’n gwneud 

gwahaniaeth i gymunedau amrywiol  

Profiad o uwch reoli, yn gallu gweithredu'n 

hyderus ac sydd â phrofiad amlwg o ddarparu.   

Arweinydd a fydd yn cael ei arwain gan 

weledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd yr 

Awdurdod, yn eu hyrwyddo ac yn gwneud yn 

siŵr y bydd popeth a fydd yn cael ei wneud yn 

unol â'r weledigaeth. 

Sgiliau rhyngbersonol rhagorol gyda phrofiad o 

weithredu fel llysgennad amlwg dros sefydliad 

sydd â rhwydwaith eang a chymhleth o 

randdeiliaid.  

Tuedd naturiol at weithio mewn 

partneriaeth gydag eraill i ganfod atebion 

arloesol i broblemau cymhleth gydag 

adnoddau prin. 

Profiad o reoli cyllidebau cymhleth a 

gwahanol ffrydiau ariannu'n llwyddiannus, 

gydag agwedd entrepreneuraidd at ganfod 

ffynonellau newydd o arian 

Ymrwymiad cadarn i lywodraethiant da a 

safonau uchel o onestrwydd, yn gyfforddus 

yn gweithio mewn swydd sydd wastad dan y 

chwyddwydr

Ffroen wleidyddol ac yn deall y cyd-destun 

lleol a chenedlaethol i bolisïau ac yn gallu trin 

materion hynod gymhleth

Deall y cysylltiadau rhwng ffermio, 

coedwigaeth ac asedau diwylliannol a 

naturiol ac â gwerthfawrogiad o ddiwylliant 

unigryw Cymru

Ymrwymiad i wneud y Parc 

Cenedlaethol yn hygyrch i bawb 

gydag amgylchedd gynhwysol i bawb 

sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld 

â’r Parc  

Tawel, hyderus a gwydn, yn enwedig 

o dan bwysau

Profiad o weithredu fel llefarydd ar y 

cyfryngau, gan gynnwys ar faterion 

cynhennus

Tystiolaeth o safon o addysg ac o 

ddatblygiad proffesiynol parhaus sy’n 

gymesur a’r swydd

Sgiliau’r Gymraeg - Lefel 0

Manyleb person
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Sgiliau’r Gymraeg - 

Lefel 1 

Dealltwriaeth o’r 

problemau mwyaf 

sy’n wynebu 

tirweddau 

gwarchodedig

Dymunol

Eithaf cyfarwydd â’r 

drefn statudol ar gyfer 

Parciau Cenedlaethol 

gan gynnwys profiad 

o gyfreithiau cynllunio 

a'r amgylchedd a rhai 

perthnasol eraill

Angerddol dros yr 

hyn y mae Parciau 

Cenedlaethol yn ei 

wneud

Profiad o weithio 

mewn cyd-destun lle 

mae ystyriaethau'r 

amgylchedd naturiol 

yn oruchaf
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Gofynion y Gymraeg: 

Cofiwch: Os nad ydych yn 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.  

Yn gallu adnabod rhai geiriau byr, syml fel 

rhai Cymraeg a hyd yn oed yn gallu dyfalu 

ystyr rhai geiriau, cyn belled â bod y 

person yn siarad yn araf iawn neu bod y 

geiriau'n cael eu hegluro.   

 

Ar ôl clywed rhai geiriau syml lawer o 

weithiau, yn gallu eu hailadrodd a hyd yn 

oed ysgrifennu rhai geiriau byr.

LEFEL

LEFEL

Deall dywediadau bob dydd a chymalu sylfaenol iawn os yw’r person yn siarad yn araf.  

Deall sgyrsiau ynghylch gwybodaeth sylfaenol bersonol 

Yn gallu defnyddio rhai dywediadau cyfarwydd, bob dydd, e.e. i gyfarch a diolch. Yn 

gallu ynganu enwau lleoedd ac enwau pobl a siarad am bethau personol, sylfaenol a 

thrafod pynciau sylfaenol mewn sefyllfaoedd anffurfiol.  

Deall darnau ysgrifenedig bychan lle mae pobl yn rhoi gwybodaeth sylfaenol amdanyn 

nhw eu hunain neu ynghylch pobl eraill.  

Yn gallu canfod, fel arfer, fanylion , fel amser a chostau, mewn hysbysebion a 

rhybuddion. 

 
Ar y ddwy lefel, mae’r iaith ymhell o fod yn ddiarth i chi ac mae gennych chi sylfaeni 

cadarn ar gyfer datblygu eich sgiliau. Yn bwysicach, rydych yn hollol ymwybodol ac yn 

deall yr amgylchedd ddwyieithog y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog yn gweithio ynddi, bod angen trin y ddwy iaith yn gyfartal a’ch bod yn 

dangos sensitifrwydd at anghenion siaradwyr Cymraeg.  Rydych chi’n ymwybodol o 

beth allwch chi ei wneud i wneud yn siŵr bod y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal ac 

i gyrraedd anghenion ieithyddol pob rhanddeiliad, e.e. defnyddio gwasanaethau 

cyfieithu, defnyddio sgiliau iaith cydweithwyr. 
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Yr ystod gyflog bresennol 

yw £75,858 - £83,440 y 

flwyddyn.  Bydd y cyflog i 

ddechrau’n dibynnu ar eich 

cymwysterau a’ch profiad. 

 

Telir cyflog yn fisol.  

Cyflog  

Cyfnod 

cyflogaeth

Parhaol

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%. 

Oriau Gwaith

O leiaf 37 awr yr wythnos ond 

disgwylir i’r Prif Weithredwr weithio’n 

ôl y gofyn wrth arwain gwaith yr 

Awdurdod, gan gynnwys gyda’r nos ac 

ar benwythnosau yn ôl y gofyn. 

Mae gan yr Awdurdod amrywiaeth o 

ddewisiadau ar gyfer gweithio’n 

hyblyg. 

Lleoliad

Mae’r swydd 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. 

Gwerthuso 

Yn chwarterol, gyda thri 

aelod o’r Pwyllgor 

Penodiadau (fel arfer, 

Cadeirydd a Dirprwy 

Gadeirydd Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol ac un 

Aelod arall). 

Telerau’r penodiad 
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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 17:00 ddydd Gwener 12 Chwefror 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, rhinweddau a’ch profiad personol yn dystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y 

swydd, gan gyfeirio at y meini prawf hanfodol yn y manyleb 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 haeddiant.  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. 

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 ebost 

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 ymgeisydd 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.  

 
Mae’n rhaid cyflwyno pob cais trwy’r ddolen ganlynol 

http://www.gatenbysanderson.com/job/GSe69443 

 

Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o’ch cais, cysylltwch â 

ivy.rowe@gatenbysanderson.com 

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 dydd Gwener 12 Chwefror 

2021.

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

 

Eleanor Lawrence (eleanor.lawrence@gatenbysanderson.com neu 07590 355825) 

Julie Myers, (Julie.myers@gatenbysanderson.com neu 07595 779915) neu 

Heather Greatrex, (heather.greatrex@gatenbysanderson.com neu 07538 979416). 
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8 Mawrth 2021

Cyfarfod rhestr fer:

Dydd Llun 22 Chwefror 2021 

Cyfarfod rhestr hir:

24 Chwefror - 3 Mawrth 2021 

Cyfweliadau rhagarweiniol     

gyda GatenbySanderson

Dydd Gwener 12 Chwefror 2021 

am 17:00

Dyddiad cau:

Amserlen (dyddiadau allweddol ar gyfer 

ymgeiswyr mewn print trwm)

Asesiadau  

Yn ystod y cyfnod 10-22 Mawrth 2021  

Asesiad cyfnod 

terfynol a chyfweliad

25 a 26 Mawrth 2021     

Unwaith y bydd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi mynd heibio, bydd ceisiadau’n cael eu gwerthuso yn ôl y manyleb 

person a bydd y Pwyllgor Penodi’n dewis pa ymgeiswyr fydd yn cael gwahoddiad i gymryd rhan yn rhannau olaf y broses.  

 

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

Pwyllgor Cronfa Datblygu 

Cynaliadwy

Pwyllgorau Ymgynghorol

Gweithgorau

Pwyllgor Archwilio a Chraffu 

(cyfarfod bob chwarter)

Pwyllgor Safonau

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 

STRWYTHUR PWYLLGORAU 

Atodiad 1: Strwythur yr Awdurdod

Aelodau Hyrwyddwyr

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Treftadaeth 

Tirwedd a Bioamrywiaeth

Cymunedau Gwydn

Datblygu Economaidd Cynaliadwy

Iaith Cymraeg

Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol 

(yn cyfarfod 6 gwaith y 

flwyddyn)

Pwyllgor Cynllunio, Mynediad 

a Hawliau Tramwy 

(yn cyfarfod bob 6 wythnos)
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Pennaeth Pobl a 

Chymunedau*

Prif 

Weithredwr

Pennaeth 

Tirwedd ac 

Adfer Natur*

A,B,C ...

Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol 

(Diwygiedig)

OP.

B,D,E ...

A,F,G ...

C,H,I ...

A,J,H ...

Atodiad 2 – Y strwythur 

drefniadol arfaethedig

* = rôl newydd 

neu ddiwygiedig

Pennaeth Ariannu 

a Datblygu 

Busnes*

Pennaeth y 

Gwasanaethau 

Corfforaethol*

Pennaeth y 

Gwasanaethau 

Cynllunio*

Darparu 

Corfforaethol

Cynllunio

Arweinyddiaeth 

Strategol 

Arweinyddiaeth 

Prosiectau
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Rheolwr Ariannol 

/ Swyddog Adran 

151

Staff y 

Gwasanaethau 

Democrataidd

Strwythur Gwasanaethau 

Corfforaethol (Diwygiedig)

Atodiad 2 – Y strwythur 

drefniadol arfaethedig

* = rôl newydd 

neu ddiwygiedig

Pennaeth y 

Gwasanaethau 

Corfforaethol*

Rheolwr TG

 

Staff TG

Staff Cynllun 

Rheoli'r Parc 

Cenedlaethol

Rheolwr 

Materion 

Cyhoeddus*

Staff Gweinyddu 

Corfforaethol 

Staff Cyfreithiol, 

Adnoddau Dynol, 

Cyllid

Staff Cyfathrebu 

Corfforaethol 

 

Swyddog y 

Gymraeg

Swyddog Monitro

APC

Prif 

Weithredwr
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Pennaeth Ariannu 

a Datblygu 

Busnes*

Prif 

Weithredwr

Pennaeth 

Tirwedd ac 

Adfer Natur*

Strwythur Darparu 

(Diwygiedig)

Atodiad 2 – Y strwythur 

drefniadol arfaethedig

* = rôl newydd 

neu ddiwygiedig

Pennaeth Pobl a 

Chymunedau*

Staff Ecoleg

 

Staff Rhywogaethau 

Goresgynnol

 

Swyddog Cyswllt 

Fferm*

 

Gwasanaeth Rhodwyr

(Mynediad, Hawliau 

Tramwy, Wardeiniaid, 

Staff a Gwirfoddolwyr)

 

Staff Canolfannau 

a Masnachol

 

Swyddog Rheoli 

Eiddo a Thiroedd*

Staff Addysg a 

Dehongli

 

Staff Datblygu 

Cymunedol (gan 

gynnwys y GDC)

 

Staff Twristiaeth 

Gynaliadwy
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Staff Polisi 

Cynllunio

Prif 

Weithredwr

Staff Rheoli Datblygu

Strwythur Darparu 

(Diwygiedig)

Atodiad 2 – Y strwythur 

drefniadol arfaethedig

* = rôl newydd 

neu ddiwygiedig

Staff Gorfodaeth 

Cynllunio

NPA

Pennaeth y 

Gwasanaethau 

Cynllunio*

Staff Treftadaeth a 

Chynllunio Ecoleg
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