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Manyleb Person 
 

Rhif y 
Swydd 

i’w gadarnhau Swydd:   Gwyddonydd Proses Arfordirol Adran: Yr Amgylchedd a Thai 

Is-adran: Peirianneg Cwblhawyd gan: Gwyn Nelson Dyddiad:  Rhagfyr 2020 

 

Mae’r Fanyleb Person yn nodi’r prif rinweddau sydd eu hangen ar ymgeiswyr er mwyn gallu cyflawni’r swydd yn foddhaol.  Wrth lunio’r fanyleb, 
cynhaliwyd archwiliad beirniadol o'r disgrifiad swydd er mwyn pennu elfennau’r swydd y tybir eu bod yn hanfodol. 
 
Bwriad y Fanyleb Person yw rhoi dealltwriaeth well i ddarpar ymgeiswyr o ofynion y swydd.  Caiff ei defnyddio fel rhan o’r broses recriwtio er mwyn 
dewis ymgeiswyr a llunio rhestr fer.  Dylech gyfeirio at bob pwynt yn y Fanyleb Person ac ateb y pwyntiau hynny, gan roi tyst iolaeth o’r sgiliau, y 
profiad a’r wybodaeth sydd gennych ym mhob un o’r meysydd hyn.  Byddwch yn benodol bob amser.  Peidiwch â defnyddio brawddegau cyffredinol 
megis “Mae gennyf y sgiliau angenrheidiol...” neu “Rwy’n hyderus y gallaf wneud y swydd yn dda...”  Mae angen i’r panel sy’n llunio’r rhestr fer 
wybod sut rydych yn bodloni’r gofynion ar sail y dystiolaeth a gyflwynwch. 
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 Hanfodol Dymunol Profir trwy 

1.  Profiad 

Dim profiad hanfodol. Mae hon yn rôl israddedig am 12 mis. GIS 
Dadansoddiad data 
Rheoli Data  
Arolygu GPS 
Codio e.e. matlab, python 
Gweithio mewn amgylchedd 
sy’n agored i’r llanw e.e. 
achub bywydau, rolau mewn 
cychod 

Ffurflen 
Gais/Cyfweliad 

2.  Gwybodaeth 

Defnyddio Microsoft Office Suite (Excel. Word) 
Defnyddio pecyn GIS 

Dealltwriaeth o fesur prosesau 
arfordirol ac arolygu arfordirol. 
Dealltwriaeth o dechnegau ac 
allbynnau arolygon arfordirol 

Ffurflen 
Gais/Cyfweliad 

3.  Sgiliau a Rhinweddau 

Trefnus 
Ymarferol 
Y gallu i ymchwilio i broblemau a datblygu datrysiadau arloesol  

 Ffurflen 
Gais/Cyfweliad  

4.  Cymwysterau a hyfforddiant  

Gradd anrhydedd mewn peirianneg sifil neu arfordirol, cefnforeg, 
gwyddoniaeth forol, gwyddoniaeth amgylcheddol neu gymhwyser 
cyfatebol. 

 Ffurflen 
Gais/Cyfweliad 

5.  Agwedd a chymhelliant  

Hyblyg 
Yn gallu gweithio fel aelod o dîm. 

 Ffurflen 
Gais/Cyfweliad  

6.  Arall (rhowch fanylion) 

Trwydded yrru lân 
Gallu gyrru/teithio ar hyd a lled y Fro neu o un lleoliad i’r llall fel y 
bo'n briodol. Y gallu i gerdded pellteroedd mawr ar draws tir anodd 
fel blaendraeth creigiog. 

Y gallu i siarad Cymraeg 
neu’n barod i ddysgu 

Ffurflen 
Gais/Cyfweliad  

 


