
 
 

FFORWM ARFORDIR SIR BENFRO (PCF) 
 

SWYDD DDISGRIFIAD A MANYLEB Y PERSON 

 

 
TEITL Y SWYDD: Cydlynydd Hamdden Gynaliadwy 

CYFLOG: £25,000  

YN ATEBOL I: Rheolwr Prosiect PCF (Rheolwr Llinell) / Prif 
Swyddog Gweithredol PCF  

LLEOLIAD: PCF, 2il Lawr, Pier House, Pier Road, Doc 
Penfro, Sir Benfro, SA72 6TR 

GWEITHIO GYDA Tîm PCF – Gweithgor POCG/MC/WAM  

HYD Y CONTRACT  Swydd 18 mis yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd 
o estyniad yn dibynnu ar ariannu yn y dyfodol 

 
 

CEFNDIR 
 
Wedi'i sefydlu yn 2000, mae PCF yn Gwmni Buddiant Cymunedol sydd wedi ennill gwobrau.  Mae’n 
gweithio i wella'r arfordir a'r amgylcheddau morol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. 
 
Fel partneriaeth arfordirol, mae PCF wedi datblygu ystod o brosiectau cydweithredol, a welir yn aml fel 
arfer gorau cynaliadwy, gan gynnwys Cod Morol Sir Benfro a Siarter Awyr Agored, Mapio Gweithgarwch 
Cymru ac Ynni Morol Cymru. 
 
Bydd y rôl gyffrous hon yn cynnwys gweithio gyda'r tîm PCF a phartneriaid presennol i sicrhau bod y 
prosiect yn cael ei gyflwyno. 
 
 
PWRPAS Y SWYDD: 
 
Un o nodweddion allweddol y rôl hon yw parhau i ddarparu hamdden gynaliadwy trwy 3 phrosiect PCF 3: 
Cod Morol Sir Benfro (PMC), Siarter Awyr Agored Sir Benfro (OC) a Mapio Gweithgarwch Cymru 
(WAM). Mae'r 3 phrosiect i gyd yn cynorthwyo gyda'r defnydd cynaliadwy o'r awyr agored gan 
ddefnyddio dull cydweithredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 
Bydd angen ymgysylltu parhaus â darparwyr gweithgareddau awyr agored a gweithredwyr cychod 
teithiau yn Sir Benfro gan ddefnyddio dulliau newydd a fydd yn cynnwys cynyddu'r defnydd o'r Ap Cod 
Morol ac ehangu negeseuon i'r sector twristiaeth a chymunedau. Bydd data Mapio Gweithgarwch Cymru 
hefyd yn cael ei ddiweddaru a bydd capasiti caffael hamdden hefyd yn cael ei ddatblygu a'i weithredu. 

 

http://www.pembrokeshiremarinecode.org.uk/
http://www.pembrokeshireoutdoors.org.uk/
http://www.walesactivitymapping.org.uk/


PRIF GYFRIFOLDEBAU 
 
 
Gweithio'n agos gyda'r tîm PCF. Tasgau i gynnwys y canlynol: - 
 

• Gweithredu'r rhaglen waith blynyddol, gan sicrhau bod targedau yn cael eu bodloni ac yn adrodd 
ar gynnydd bob chwarter ac yn flynyddol i arianwyr a gweithgorau 

• Cynrychioli buddiannau'r sector hamdden awyr agored i sefydliadau a phartneriaethau eraill 

• Codi ymwybyddiaeth am y PMC a datblygu a chyhoeddi codau ymddygiad gweithgarwch arall ac 
arfer gorau 

• Nodi anghenion hyfforddiant sector hamdden awyr agored yn Sir Benfro a sefydlu a gweithredu 
rhaglen hyfforddiant a fydd o fudd i aelodau a sefydliadau lleol 

• Cyfathrebu gydag aelodau, sefydliadau a'r cyhoedd ynglŷn ag arfer gorau 

• Hwyluso cyfarfodydd rhwng buddiannau gwrthwynebol posibl, tirfeddianwyr a chyrff statudol i 
reoli gwrthdaro mewn safleoedd hamdden 

• Hwyluso cyfarfodydd gyda Llyn SAC i ddatblygu eu cynnig Cod Morol 

• Ehangu aelodaeth y Grwpiau OC a PMC 

• Darparu diweddariadau codi ymwybyddiaeth / deunyddiau arfer gorau ac adnoddau i’r sector 
allanol a sefydliadau a'r cyhoedd ehangach lle bo'n briodol 

• Diweddaru, rheoli a datblygu'r gwefannau ar gyfer prosiectau PMC ac OC 

• Annog a datblygu prosiectau ymchwilio a monitro sy'n helpu i ddatblygu gwaith y grwpiau PMC ac 
OC 

• Gweithio gydag eraill i godi ymwybyddiaeth gyda'r sector twristiaeth, cymunedau, ysgolion, 
colegau, clybiau a grwpiau diddordeb eraill i hyrwyddo'r prosiectau, yr amgylchedd lleol a 
chyfleoedd ar gyfer hamdden awyr agored cynaliadwy 

• Gweithio gyda Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu PCF gan ddefnyddio ystod o offer marchnata i 
godi ymwybyddiaeth o'r prosiectau gan gynnwys erthyglau cyfryngau mewn cylchgronau, 
papurau newydd, cyfweliadau radio, teledu a'r rhyngrwyd, deunyddiau arddangos a 
chyflwyniadau 

• Cynorthwyo i gyflwyno prosiect WAM i gynnwys casglu data, mynediad cronfa ddata, mapio a 
chreu haenau GIS 

• Gweithio gyda phartneriaid WAM penodedig i gasglu data perthnasol i ganiatáu datblygu capasiti 
caffael hamdden 

• Adrodd ar allbynnau i fodloni gofynion cyllido a chynorthwyo Rheolwr Datblygu Busnes PCF i 
sicrhau cyllid tymor hwy ar gyfer y prosiectau 

• Gweinyddu prosiectau - trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau ar gyfer grŵp OC, gan gydweithio'n 
agos ag ystod eang o sefydliadau i sicrhau na fydd unrhyw ddyblygu ac ychwanegu gwerth at 
fentrau presennol lle bo'n briodol 

• Cefnogi gwaith PCF ehangach pan fo angen 
 

 

MANYLEB Y PERSON 
 
Hanfodol: 

• Cymwysedig i lefel gradd mewn pwnc cysylltiedig 

• Dealltwriaeth dda a gallu i ddangos hygrededd wrth weithio gyda'r diwydiant awyr agored a morol 

• Profiad rheoli gwrthdaro 

• Gwybodaeth dda am faterion cadwraeth a mynediad 

• Profiad o astudiaethau maes, addysg awyr agored a gweithgareddau 

• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog 

• Sgiliau trefnu a gweinyddol rhagorol 

• Sgiliau TG da 

• Gwybodaeth o’r ardal leol a Chymru 

• Trwydded yrru gyfredol / cerbyd addas 

• Y gallu i weithio gyda goruchwyliaeth fach iawn 

• Y gallu i weithio dan bwysau 
 
 
 



Dymunol: 

• Gwybodaeth a defnydd o feddalwedd / cronfeydd data GIS 

• Cymwysterau a phrofiad gweithgaredd awyr agored proffesiynol 

• Profiad rheoli cyllideb 

• Y gallu i siarad Cymraeg 
 

 
 

 
Mae'r gallu i deithio i gyfarfodydd / digwyddiadau / ymweliadau safle ac ati yn nodwedd 
angenrheidiol a rheolaidd o'r swydd hon. Mae angen cludiant eich hun. 
 
Bydd y swydd yn cynnwys gweithio nosweithiau a phenwythnos yn achlysurol. 
 
Mae disgrifiadau swydd a Manylebau’r Person yn agored i newid o bryd i'w gilydd i aros yn unol ag 
anghenion y busnes 
 
Mehefin 2018 
 
 


