
 
 
 
 
 
 
 

TEITL Y SWYDD:  Pennaeth Adnoddau Corfforaethol 

LLEOLIAD: Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin 

RHIF Y SWYDD:  

SAFLE/RÔL: Pennaeth Corfforaethol 

ADRAN: Amh. 

IS-ADRAN: Amh. 

ADAIN: Amh. 
   

HANFODOL 
  

DYMUNOL  
  

DULL ASESU 
CYMWYSTERAU/HYFFORDDIANT GALWEDIGAETHOL/CYMWYSEDDAU 

Eisoes wedi cael addysg hyd at lefel gradd Meistr neu Ddiploma Ôl-
raddedig mewn cymhwyster rheoli perthnasol.  

 
✓    Ffurflen gais a 

thystysgrifau 

       

Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol.    
✓ 

 Ffurflen gais a 
thystysgrifau 

       
       
GWYBODAETH 
 

Dealltwriaeth lawn o faterion cyllido sy'n effeithio ar gyrff sector 

cyhoeddus yng Nghymru.  
 
✓    Ffurflen gais a 

chyfweliad 

       

Dealltwriaeth o faterion sy'n ymwneud â chyflogaeth, gan gynnwys 
y rheiny sy'n gysylltiedig ag amodau cyflogaeth. 

   
✓  Ffurflen gais a 

chyfweliad 

       

Dealltwriaeth lawn o reoli perfformiad a rôl Archwiliadau Mewnol ac 
Allanol mewn perthynas â'r Gwasanaeth.  

 
✓    Ffurflen gais a 

chyfweliad 

 

Dealltwriaeth lawn o'r trefniadau llywodraethu y mae'r Awdurdod 
Tân yn gweithredu yn unol â nhw.  

 
✓    Ffurflen gais a 

chyfweliad 

       

Gwerthfawrogiad o rôl aelodau etholedig mewn perthynas â 

darparu gwasanaethau.  
 
✓ 

   Ffurflen gais a 
chyfweliad 

       
PROFIAD 
 

Hanes profedig o brofiad llwyddiannus ym maes rheoli ar lefel 
Uwch-reolwr mewn sefydliad amlswyddogaethol. 

 
✓    Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

 

Profiad o feithrin perthnasoedd llwyddiannus i sicrhau amrywiaeth 
eang o ganlyniadau wrth ddarparu gwasanaethau.  

 
✓    Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

 

Profiad o gyfrannu at drefniadau Cynllunio Strategol mewn 
sefydliad amlswyddogaethol.  

 
✓    Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

       

Cyfraniad at reoli newid yn llwyddiannus.    
✓  Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

 
SGILIAU SY’N YMWNEUD Â’R SWYDD/SGILIAU PERSONOL 
 

Y gallu a'r parodrwydd i gyfrannu at arweinyddiaeth gorfforaethol y 
Gwasanaeth Tân ac Achub. 

 
✓    Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

 



Y gallu i feddwl mewn modd strategol, dadansoddi sefyllfaoedd 
cymhleth a darparu atebion arloesol er mwyn cyflawni nodau 
sefydliadol 

 
✓    Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

 

Dealltwriaeth o'r broses o wneud penderfyniadau mewn 
amgylchedd gwleidyddol, ynghyd â sensitifrwydd i anghenion 
cymuned ddwyieithog. 

 
✓    Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

 

Y gallu i ddarparu arweinyddiaeth ac i gefnogi ac ysgogi grŵp 
amrywiol o gyflogeion i ddarparu gwasanaethau effeithiol sy'n 
canolbwyntio ar randdeiliaid. 
 

 
✓    Ffurflen gais, 

Cyflwyniad a 
Chyfweliad 

SGILIAU CYFATHREBU       

 
Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

 
✓    Ffurflen gais a 

chyfweliad 

 

Sgiliau cyfathrebu tra datblygedig ac effeithiol i ddelio ag aelodau 
etholedig, staff a'r cymunedau yng Nghanolbarth a Gorllewin 
Cymru. 

 
✓    Ffurflen gais a 

chyfweliad 

 

Sgiliau Cymraeg llafar 
 

   
✓ 

 Ffurflen gais a 
chyfweliad 

 

Sgiliau Cymraeg ysgrifenedig 
 

   
✓ 

 Ffurflen gais a 
chyfweliad 

 

Sgiliau Saesneg llafar  
✓  

 
  Ffurflen gais a 

chyfweliad 

 

Sgiliau Saesneg ysgrifenedig 
 

 
✓  

 
  Ffurflen gais a 

chyfweliad 

 
LLE BERNIR BOD GWIRIAD COFNODION TROSEDDOL YN BERTHNASOL I’R SWYDD HON, MAE LEFEL Y GWIRIAD A’R 
RHESWM DROS EI GYNNAL WEDI’U NODI ISOD: 
 
 
DATGELIAD SAFONOL:    DATGELIAD MANWL:  
 
 
 
 
CYFIAWNHAD: 
 
 

PARATOWYD 
GAN: 

Y Cyfarwyddwr Adnoddau DYDDIAD PARATOI:  Tachwedd 2022 

 

 

✓ 
 


