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PRIF DDIBEN Y SWYDD 

Bod yn gyfrifol dros reoli ac ymrwymo partneriaethau yn effeithiol ac effeithlon yn y ddwy 

Ardal Awdurdod Unedol dan sylw.   

 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

1.  Ar gyfer y rôl mae’n rhaid i ddeiliad y swydd gael dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth 

benodol ym ymwneud â’r maes gwaith diogelwch tân cymunedol.   

2.  Bydd rhaid i ddeiliad y swydd weithio mewn partneriaeth agos gyda meysydd eraill yn y 

tîm diogelwch cymunedol a bydd rhaid iddo ef/hi ddeall sut y mae’r meysydd hyn yn 

cysylltu gyda gwaith y tîm diogelwch cymunedol.  

3.  Datblygu partneriaethau ffurfiol ac anffurfiol ac gweithio ar y cyd i hyrwyddo 

diogelwch cymunedol a chymryd rhan ragweithiol mewn strategaethau a mentrau 

cymunedol sydd yn gyson gyda nodau ac amcanion strategol y Gwasanaeth.   

4.  Mae’r gallu i gyfathrebu a datblygu partneriaethau gwaith yn rhan greiddiol i’r swydd.  

Rhaid datblygu partneriaethau gwaith gydag awdurdodau lleol, byrddau iechyd, 

WAST a sefydliadau trydydd sector yn barhaus ac mae hyn yn greiddiol i’r rôl.  

5.  Dealltwriaeth dda o’r Ddeddf Diogelu Data a gweithredu oddi mewn i gyfyngiadau 

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI). Bydd hyn yn berthnasol wrth 

rannau data gyda a derbyn data gan asiantaethau partner.  

6.  Gallu rheoli meysydd blaenoriaeth sydd yn gwrthdaro gan gynnwys rheoli tîm o staff, 

gweithio ar draws dwy ardal unedol a’r logisteg ynghlwm â hynny.  

7.  Bydd y gallu i gynllunio a rheoli mentrau ac ymgyrchoedd diogelwch ar gyfer y 

dyfodol yn rhan bwysig o’r rôl, a bydd gweithio mewn ffordd newydd a chreadigol i 

hysbysu’r cyhoedd yn dod yn rhan bwysig o’r rôl.    

8.  Cefnogi’r Rheolwr Diogelwch Cymunedol i ddatblygu ac adolygu Cytundebau 

Partneriaeth gydag amrywiaeth o asiantaethau allanol.  

9.  Bydd angen i ddeiliad y swydd Reoli a goruchwylio tîm o staff cymunedol. Cydlynu eu 

llwyth gwaith a darparu cyngor, cefnogaeth a goruchwyliaeth i’r Tîm Diogelwch 

Cymunedol lleol.   
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PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

10.  Adolygu perfformiad staff unigol a sicrhau bod eu sgiliau gymesur â gofynion dyrys y 

rôl. 

11.  Mynychu cyfarfodydd aml-asiantaeth yn yr ardal yn ôl y galw ar gyfer achosion mwy 

cymhleth, ymweld â phobl yn eu cartrefi a darparu goruchwyliaeth a chyfarwyddyd 

ychwanegol i aelodau’r tîm 

12.  Bydd deiliad y swydd yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf a bydd yn gyfrifol am  

ddwysau ceisiadau a chyfeirio at wasanaethau diogelu plant ac oedolion.  

13.  Lle bo angen cydlynu cefnogaeth a rheoli’r ddarpariaeth diogelwch cymunedol ar 

orsafoedd i gwrdd â anghenion penodol.  

14.  Cynorthwyo’r Rheolwr Diogelwch Cymunedol i adnabod a ac ymchwilio i gyfleoedd 

ariannu ar gyfer mentrau diogelwch cymunedol.  

15.  Cyfrannu at ragdybio costau ar gyfer yr offer ataliol angenrheidiol i ddarparu gwaith 

ataliol yn y gymuned.   

16.  Cynllunio, cyflawni ac adrodd ar ymchwiliadau ac ymateb i ganfyddiadau 

ymchwiliadau yn unol a Pholisïau a Gweithdrefnau’r Gwasanaeth.    

17.  Cymryd rhan mewn cyfarfodydd rheoli perfformiad rheolaidd a defnyddio systemau 

rheoli perfformiad i sicrhau gwelliant parhaus i’r gwasanaeth a ddarperir fel bo’n 

addas a’u mesur yn erbyn y targedau cytunedig sicrhau eu bod yn adlewyrchu 

amcanion, polisïau a gweithdrefnau’r Gwasanaeth mewn perthynas â diogelwch 

deddfwriaethol a chymunedol.   

18.  Cydlynu’r effeithiol gyda rheolwyr swyddogaethau eraill yn y Gwasanaeth i sicrhau ein 

bod yn cwrdd gydag amcanion corfforaethol a’u bod yn cael eu cefnogi’n lleol. 

19.  Cynllunio a chadeirio cyfarfodydd i helpu i wneud penderfyniadau a chymryd rhan 

mewn cyfarfodydd yn ymwneud â darparu gwasanaeth. Mynychu a threfnu 

seminarau/cynadleddau yn ôl y galw.   

20.  Hybu a chyfathrebu rôl Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i’r gymuned leol 

trwy ddatblygu proffil y Gwasanaeth yn y gymuned honno.  

21.  Bod yn gyfrifol am roi cyngor a chyfarwyddyd i staff ac aelodau’r cyhoedd mewn 

perthynas â strategaethau diogelwch cymunedol sydd yng cefnogi anghenion y 

gymuned leol.   

22.  Mae’n bosib y bydd yn rhaid i ddeiliad y swydd ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau 

ychwanegol neu eraill fel bo’r angen i gwrdd ag anghenion y Gwasanaeth.  

 

CYFRIFOLDEB GORUCHWYLIO 

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol dros reoli Ymarferwyr Diogelwch Cymunedol (Ardal) yn 

ardaloedd diffiniedig dau awdurdod unedol er mwyn darparu cyngor diogelwch yn effeithiol.  

 

 

CYFRIFOLDEB ARIANNOL 

Dim 
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CYSYLLTIADAU Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

 Rheolwyr eraill a phersonél y Gwasanaeth. 

 Aelodau’r Awdurdod Lleol a sefydliadau eraill yn ardaloedd diffiniedig y ddwy Ardal 

Awdurdod Unedol.  

 Cydweithwyr proffesiynol o Wasanaethau Tân ac Achub eraill a Sefydliadau lleol a 

chenedlaethol. 

 Llywodraeth Cymru, asiantaethau ac adrannau Llywodraeth Ganolog. 

 Y cyhoedd. 

 

GOFYNION IEITHYDDOL 

Sgiliau iaith Gymraeg – siarad a gwrando – Lefel 4 - Mynnir eich bod yn gallu cynnal sgwrs 

anffurfiol yn ymwneud â gwaith neu roi cyflwyniad gyda rhuglder ac ystod o ddywediadau 

ond y gall fod angen troi at iaith arall i ateb cwestiynau annisgwyl neu er mwyn esbonio 

materion cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd neu 

seminarau o fewn y maes gwaith. Dadlau o blaid neu yn erbyn achos. 

 

GWIRIADAU CYFLOGAETH/GOFYNION ERAILL 

Penodir yn dilyn cwblhau archwiliad cofnodion troseddol yn llwyddiannus, sef archwiliad DBS 

(CRB gynt) 

 

HYFFORDDIANT GORFODOL 

Dim 

 

ARALL 

Bydd gofyn i chi weithio o leoliadau amrywiol yn ardal GTAGC. Bydd gofyn i chi deithio er mwyn 

delio gyda materion gwaith y tu allan i ardal GTAGC, ar draws Cymru a thu hwnt.  
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MANYLEB PERSON 
Asesiad o’r gofynion a’r cymwyseddau ar gyfer recriwtio  

 

TEITL Y SWYDD  Rheolwr Partneriaeth 
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HANFODOL hebddynt, ni ellir penodi’r unigolyn 

 Profiad o ddatblygu, cefnogi a rheoli sgiliau unigolion mewn timau 

 Ymwybyddiaeth o weithgareddau a swyddogaethau craidd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn lleol a chenedlaethol; 

 Profiad o ddelio gyda chyrff proffesiynol, sefydliadau ac adrannau awdurdodau lleol 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn 

cwrdd â’r meini prawf allweddol . 
 Aelod o sefydliad neu gorff proffesiynol sy’n gysylltiedig â’r maes tân 
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HANFODOL hebddynt, ni ellir penodi’r unigolyn 

 Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon dda 

 Trwydded yrru lawn a chyfredol 

 Y gallu i ddehongli gwybodaeth gorfforol ac ysgrifenedig a defnyddio’ch barn broffesiynol yn seiliedig ar 

hyfforddiant, gwybodaeth a phrofiad 

 Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr rhagweithiol a all weithio fel rhan o dîm ac ar eu liwt eu hunain 

 Y gallu i adeiladu cysylltiadau gwaith gydag unigolion a grwpiau mewnol ac allanol 

 Y gallu i flaenoriaethu gwaith a chwblhau gwaith mewn pryd ac ymateb yn gadarnhaol dan bwysau 

 Cymraeg Lefel 4 – Siarad a Gwrando – Yn gofyn eich bod yn medru: Cynnal sgwrs estynedig hamddenol ynglŷn â 

gwaith neu roddi cyflwyniad gyda lefel dda o rwyddineb ac amrywiaeth mynegiant ond efallai y bydd angen troi i 

iaith arall i ateb cwestiynau na ddisgwyliwyd neu i esbonio pwyntiau cymhleth neu wybodaeth dechnegol. 

Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd a seminarau yn eich maes gwaith chi. Dadlau o blaid / yn erbyn achos. 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn 

cwrdd â’r meini prawf allweddol . 

 Dim 
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HANFODOL hebddynt, ni ellir penodi’r unigolyn 

 Ymrwymiad i weithio’n hyblyg o fewn amodau gwasanaeth yn ôl y galw 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd 

yn cwrdd â’r meini prawf allweddol . 

 Dim 

 

 

 


