
 

 

                                                                                   

Prif Ddiben y Swydd 

Cyfrifol i:  Arweinydd Tîm / Rheolwr Tîm Amgylchedd Adeiledig 

 

Cyfrifol am:  Darparu prosiectau peirianneg priffyrdd a seilwaith cysylltiedig 
bwrdeisiol 

 

Prif Gyfrifoldebau 

 
1. Arwain wrth gynghori ar bob agwedd o ddylunio a goruchwylio prosiectau 

seilwaith priffyrdd y Cyngor. 
 

2. Arwain wrth baratoi astudiaethau ddichonolrwydd yn ymwneud â phrosiectau 
seilwaith priffyrdd bwrdeisiol. 

 
3. Ymgymryd ag unrhyw ddylestwyddau eraill y gall y rheolwr fod eu hangen yng 

nghyswllt archwilio/cynnal a chadw priffyrdd, draeniad, strwythurau y Cyngor ac 
asedau geodechnegol o fewn y Fwrdeistref. 

 
4. Darparu gwybodaeth i uwch swyddogion ac aelodau fel sydd angen. Cydlynu 

gyda phartneriaid allanol, rhanddeiliaid a chyrff statudol. 
 

Gwasanaethau Adfywio a Chymunedol 

Gwasanaethau Seilwaith  
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Disgrifiad Swydd 



5. Cynnal datblygiad personol a phroffesiynol i ateb y newid yng ngofynion y swydd, 
gan gymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddiant priodol a chefnogi staff yn 
eu datblygiad a hyfforddiant. 

 
6. Rhagweld anghenion cwsmeriaid er mwyn darparu gwasanaeth rhagweithiol 

drwy ddarparu datrysiadau i anghenion cwsmeriaid gan roi blaenoriaeth uchel i 
fodlonrwydd cwsmeriaid. 

 
7. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol datganiad polisi’r Cyngor ar Iechyd, 

Diogelwch a Llesiant yn y Gwaith. 
 
8. Rhaid cyflawni’r dyletswyddau a ddisgrifir yn y disgrifiad swydd mewn modd sy’n 

hyrwyddo cyfle cyfartal, urddas a pharch dyladwy at bob gweithiwr cyflogedig a 
defnyddiwr gwasanaeth ac sy’n gydnaws â pholisi’r Cyngor ar Gydraddoldeb. 

 
9. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill y gall fod eu hangen o bryd i’w gilydd 

gan y rheolwyr. 
 



Manyleb Bersonol - Peiriannydd 

 

1. Cymwysterau a phrofiad Dull Asesu 

Cymwysterau/profiad perthnasol Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod Prawf 

O leiaf Radd neu gyfwerth mewn Peirianneg Sifil H ✓    

Profiad helaeth a gwybodaeth mewn peirianneg sifil a 
materion yn gysylltiedig â seilwaith priffyrdd 

H ✓ ✓   

Profiad arall      

Y gallu i weithio o fewn tîm amlddisgyblaeth yn delio gyda 
phob agwedd yn ymwneud â seilwaith y Fwrdeistref - 
Priffyrdd, Strwythurau, Geotechnegau a Draeniad 

H ✓ ✓   

Profiad o weithio o fewn Llywodraeth Leol D ✓ ✓   

Rheoli Prosiect D ✓ ✓   

Gwybodaeth / Sgiliau      
Dylai ymgeiswyr fod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol 
da ac yn gallu gweithio'n agos gyda chyrff sector preifat a'r 
sector cyhoeddus a'r gallu i ddelio gyda'r cyhoedd 

H  ✓   

Dylai ymgeiswyr fedru gweithio ar eu cymhelliant eu hunain 
o fewn amgylchedd swyddfa prysur a bod â'r gallu i weithio 
ar nifer o brosiectau ar yr un pryd er mwyn cyflawni 
dyddiadau cau. 

H  ✓   

Gwybodaeth a defnyddio meddalwedd Dylunio Cymorth 
Cyfrifiadur (AutoCAD) 

H ✓ ✓   

Gwybodaeth a defnyddio meddalwedd amcangyfrif Rhestr 
Meintiau 

H ✓ ✓   

Gwybodaeth o Lywodraeth Leol – dulliau, swyddogaethau 
a rôl 

D ✓ ✓   

Sgiliau ysgrifenedig, llafar a dylunio a rhyngbersonol 
ardderchog 

H ✓ ✓   

Sgiliau da mewn technoleg gwybodaeth H ✓    

 

2. Gofynion Arbennig Hanfodol Dymunol 

Trwydded yrru a mynediad i gerbyd ar gyfer dibenion gwaith E  

Byddai sgiliau yn  Gymraeg yn ddymunol (lefel 0 yn yr holl lefelau sgiliau yn y Gymraeg)  D 

Mae sgiliau yn y Gymreag yn hanfodol a dylai ymgeiswyr naill ai feddu ar  sgiliau perthnasol neu 
fod yn barod i’w dysgu pan y’u penodir i’r swydd (lefelau 1-3) 

 D 

Byddai sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol  D 
 

 Lefel 0 
Lefel 1 

Mynediad 
Lefel 2 
Sylfaen 

Lefel 3 
Canolradd 

Lefel 4 
Uwch 

Lefel 5 
Hyfedredd 

Siarad/Gwrando       
Darllen/Deall       
Ysgrifennu       
 
Gweler  “Canllawiau Sgiliau yn y Gymraeg ” ar wefan Blaenau Gwent i gael mwy o wybodaeth ar y lefelau 
uchod. 

 



 

                   3. Cymwyseddau Personol  
Caiff pob cymhwysedd eu hystyried fel bod yn  
hanfodol, er y  cydnabyddir y gall rhai gael eu 
cyflawni dros gyfnod. Disgwylir i'r holl gyflogeion 
i ddatblygu eu cymwyseddau yn barhaus yn unol  
gyda'r fframwaith priodol. 
Yn ogystal â'r rhai a aseswyd fel rhan o'r broses 
recriwtio, caiff cymwyseddau eu hasesu yn ystod y 
cyfnod prawf ac wedyn drwy gynllun hyfforddiant 
perfformiad yr Awdurdod. 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyflenwi'r 
Gwasanaeth 

Blaen-gynllunio, trefnu gwaith 
ymlaen llaw ✓   ✓ 

Cynnwys rheolwr llinell/ 
cydweithwyr wrth osod a chyflawni 
targedau 

   
✓ 

Ad-drefnu gwaith pan fo angen ✓   ✓ 
Mynd â thasgau rhagddynt hyd eu 
cwblhau lle bynnag sy'n bosibl ✓   ✓ 

Gofyn am help os daw pwysau 
gwaith yn anhylaw 

   ✓ 

Defnyddio cymhelliant i roi 
adroddiad ar faterion sy'n codi sy'n 
effeithio ar eraill 

   
✓ 

 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwella a 
Newid 

Parod i roi cynnig ar bethau 
newydd a rhoi adborth ar 
ganlyniadau 

   
✓ 

Deall fod angen newidiadau os yw 
pethau i wella 

 ✓  ✓ 

Canfod ffyrdd newydd a chreadigol 
o wneud pethau'n well ✓   ✓ 

Mynd ati i geisio datblygu eu 
sgiliau a gwybodaeth ei hun ✓   ✓ 

Dysgu o gamgymeriadau a 
chroesawu adborth adeiladol 

   ✓ 

 



 
 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddian
t 

Perfformiad 

Darparu 
Gwasanaeth 
Ardderchog i 
Gwsmeriaid 

Adnabod pwysigrwydd safonau 
uchel gwasanaeth cwsmeriaid ✓   ✓ 

Ymrwymiad i ddarparu 
gwasanaeth ardderchog i holl 
ddinasyddion Blaenau Gwent 

 ✓  
✓ 

Deall y cysylltiadau rhwng eu 
proffesiynoldeb eu hunain a'r 
effaith bosibl ar ddelwedd yr 
Awdurdod 

   

✓ 

Agwedd broffesiynol sy'n gosod 
esiampl i gydweithwyr ✓   ✓ 

Ymfalchïo yn eu gwaith eu hun a 
gwaith cydweithwyr 

   ✓ 

Bob amser yn dangos parch, yn 
gwrtais a pharod i gynorthwyo 

 ✓  ✓ 

 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwaith Tîm Ymateb yn adeiladol i 
awgrymiadau a cheisiadau pobl 
eraill 

 ✓  
✓ 

Cydnabod gwerth posibl barn pobl 
eraill a mynd ati i ofyn am eu 
cyfraniadau 

   
✓ 

Gofyn am help pan fo angen  ✓  ✓ 
Mynd ati i geisio helpu pobl eraill    ✓ 
Gwybod am effaith eu hymddygiad 
eu hunain ar bobl eraill 

   ✓ 

 
 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyfathrebu Addasu cynnwys ac arddull i helpu 
pobl eraill i ddeall 

   ✓ 

Gwneud yn sicr y caiff pobl 
wybodaeth yn rheolaidd ✓   ✓ 

Defnyddio iaith, ystum a thôn 
priodol wrth siarad gydag eraill 

 ✓  ✓ 

Gwirio fod eraill wedi deall a 
cheisio cyngor pan fo angen 

 ✓  ✓ 

Mynd ati i geisio gwella pob math 
o gyfathrebu gyda phobl eraill 

   ✓ 

Cyfathrebu'n broffesiynol drwy 
ddefnyddio sianeli ffurfiol priodol i'r 
sefyllfa 

✓   
✓ 

 


