
 
 
Teitl: Technegydd Iechyd yr Amgylchedd  
 
Lleoliad: Ystwyth/Seiliedig yn y cartref 
 
Cyfarwyddiaeth: Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol 
 
Swydd Rhif: BG00732 
 
Cyflog: Gradd 7 scp 26-30 (£30,984 -  £34,373 y flwyddyn – disgwylir 

dyfarniad cyflog) 
 
Oriau: 37 awr 
 
Contract: Parhaol 
 
 
 
Crynodeb Swydd  Darparu gwasanaethau rhagweithiol ac ymatebol gyda ffocws ar y 

cwsmer yn ymwneud â rheoli llygredd a swyddogaethau iechyd 
cyhoeddus yn unol â gofynion statudol a phwerau i wella bywydau 
preswylwyr y fwrdeistref sirol. 

 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Daeth cyfle cyffrous ar gael yng Ngwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd ar gyfer unigolyn 
brwdfrydig i ymuno â’r Tîm Safonau Tai a Llygredd. Mae’r tîm yn ymwneud ag ystod eang 
o wasanaethau tai sector preifat, niwsans statudol, ansawdd aer a cheisiadau am 
wasanaeth Diogelu’r Amgylchedd/Iechyd y Cyhoedd. 
 
Gan weithio fel rhan o dîm prysur bydd angen i chi fod ag ymagwedd hyblyg at ddarparu 
gwasanaeth i gyflawni eich amcanion personol a safonau perfformiad y tîm ehangach. 
Eich swydd, yn bennaf, fydd ymateb i geisiadau gwasanaeth gan breswylwyr lleol yn 
bryderus am broblemau iechyd cyhoeddus yn deillio o grynhoi gwastraff, deunydd 
gwenwynig, problemau draeniad, tir wedi gordyfu, diogelu safleoedd agored ac atal 
heigiau llygod/pla rhag ailddigwydd (gan weithio’n agos gyda chontractwr Rheoli Pla y 
Cyngor), rhoi cyngor a chymorth ac ymgymryd â gweithredu gorfodaeth a threfnu gwaith 
yn unol â pholisi gorfodaeth y Cyngor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Byddwch angen sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, sgiliau rheoli amser da a 
mwynhau bod yn rhan o dîm prysur. Darperir offer technoleg gwybodaeth i alluogi gweithio 
ystwyth a hyblyg ar gyfer cyfuniad o weithio yn y swyddfa a gweithio gartref. Mae 
mynediad i gerbyd yn hanfodol ac chymeradwywyd lwfans defnyddiwr car ar gyfer y 
swydd. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ymroddedig i gefnogi 
cydbwysedd bywyd-gwaith da ac yn cynnig cynllun amser hyblyg a hyd at 30 diwrnod o 
wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau banc. 
 
Os credwch fod y sgiliau a’r egni gennych i gyfrannu ac ychwanegu at y gwasanaeth, yna 
gall hyn fod y cyfle i chi. 

Dyddiad Cau:  19 Mai 2022 – canol nos 
 
Dyddiad Cyfweliadau: TBC 


