
 

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

North Wales Fire and Rescue Service  

 

JOB DESCRIPTION 

 

TEITL Y SWYDD 
Gweinyddwr a Chydlynydd Iechyd a 

Diogelwch y Fflyd 
CYFEIRNOD B2011 

ADRAN Y Fflyd DYDDIAD 2013 

YN ATEBOL I 
Rheolwr y Fflyd a Rheolwr Cynorthwyol y 

Fflyd  

GRADDFA 

GYFLOG 
4 

LLEOLIAD Y Fflyd, Cyffordd Llandudno  
ORIAU’R 

WYTHNOS 
37 

 

PRIF DDIBEN Y SWYDD 

Cyfrifoldeb dros gydlynu holl agweddau Iechyd a Diogelwch Adran y Fflyd a darparu 

cefnogaeth weinyddol effeithlon.  

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

1.  Rheoli’r Fflyd/ Cofnodi Gwaith/Archebion  

Derbyn hysbysiadau gan yr Ystafell reoli, ac anfon yr wybodaeth ymlaen i’r 

goruchwylwyr gweithdy (rhannu’r cyfrifoldeb).  

Rheoli Cofnodion Gwaith gan gynnwyd monitro a chofnodi statws y Cofnodion 

Gwaith.  

Mewnbynnu Cofnodion Gwaith ar System Rheoli’r Fflyd (rhannu’r cyfrifoldeb).  

Rheoli a dyrannu’r holl Rhifau Archeb ar gyfer eitemau stoc a diffyg stoc yn storfa’r 

Fflyd a’r holl wasanaethau ar gyfer Adran y Fflyd gan gynnwys mewnbynnu manylion 

Cofnodion Gwaith wedi i’r gwaith gael ei gwblhau  gan gynnwys disgrifiad, manylion 

llafur, milltiroedd a chodau. 

Ffeilio’r Cofnodion Gwaith yn ôl rhif cofrestru.  

2.  Stoc 

Cynnal archwiliadau stoc misol (9%) a blynyddol (25%) (dau i arwyddo). 

3.  Iechyd a Diogelwch 

Cwblhau archwiliadau iechyd a diogelwch yn fisol gyda chynrychiolydd o’r gweithdy.   

Cyflwyno adroddiad i’r Rheolwr Fflyd/Rheolwr Gweithdy/Cyrff Cynrychiadol.  

Cysylltu â’r Rheolwr Iechyd a Diogelwch, monitro, gweithredu ar a diweddaru am 

faterion sydd yn ymwneud â Iechyd a Diogelwch a sicrhau fod polisi’r adran yn 

cydymffurfio â newidiadau Iechyd a Diogelwch sydd wedi eu diweddaru mewn 

SAPPO.    

Defnyddio cynllun blynyddol i weinyddu materion a chwblhau archwiliadau 

diogelwch yn effeithiol.    

Cwblhau asesiadau risg ar gyfer yr adeilad drwy newidiadau rheoleiddio/Rheolwr 

Diogelwch y Sir.  

Adnabod dadansoddiadau tuedd er mwyn penderfynu ar raglenni gwelliannau 

effeithiol . 

Goruchwylio diweddariadau a adolygu Asesiadau Risg, Systemau Gweithio Diogel ac 
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PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

Ymarferion Gorau  NEBOSH er mwyn sicrhau fod yr holl waith a cwblheir gan staff yr 

adran Fflyd ar neu oddi ar safle, Contractwyr preifat, Cwmnïau Cludiant a phobl 

ehangach yn cael eu diogelu mor ymarferol â sydd yn rhesymol bosib gan bolisïau, 

gweithdrefnau, hyfforddiant a gwybodaeth.    

Trefnu cofnodi a phrofi larymau tân/goleuadau argyfwng  yn unol â gofynion iechyd a 

diogelwch.   

Cynhyrchu a cynnal cynllun monitro a gwelliannau yn barhaol ac adnabod materion 

iechyd a diogelwch sydd angen eu gwella ac adrodd am hyn wrth y Rheolwr 

Fflyd/neu Reolwr Gweithdy.   

Trefnu rhaglen treigl ar wybodaeth/ymgyrchoedd/rhaglenni hyfforddiant i staff fel bo’r 

angen. 

Mewnbynnu data ar anafiadau/anafiadau fu bro a digwydd i daenlenni a thynnu’r 

wybodaeth fel bo’r galw 

Cynhyrchu ymgyrchoedd Iechyd a Diogelwch i dargedu rheoliadau penodol  

4.  Rheoli Asedau 

Cynnal systemau rheoli asedau gan gynnwys stocrestrau a chofrestrau ar gyfer offer, 

offer swyddfa ac eitemau tebyg yn unol â chyfarwyddyd a chadw bas data o 

ddyddiadau profi i fodloni goblygiadau statudol a HSE. 

5.  Gweinyddol 

Mewnbynnu data a phrosesu geiriau yn ôl y galw/ar gais yn yr adran Fflyd. Cymryd 

cofnodion yn ystod cyfarfodydd sy’ gysylltiedig a’r adran Fflyd. Rheoli a diweddaru 

ffeiliau a systemau ffeilio yn ôl yr angen. Delio gyda galwadau mewnol ac ymwelwyr 

i’r Adran Fflyd gan gynnwys dyletswyddau derbynfa.  

6.  Dirprwyo 

Dirprwyo ar gyfer y Gweinyddwr Sicrhau Ansawdd ac Archwilio a’r Cynorthwyydd 

Gweinyddol – Caffael fel bo’r angen.  Gweithredu fel Marsial Tân. Ymgymryd ag 

unrhyw ddyletswyddau eraill neu ychwanegol, sydd gymesur â’r swydd a’r manyleb 

person cysylltiedig, fel bo’r angen i gwrdd ag anghenion y Gwasanaeth. 
 

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

Adrannau eraill GTAGC ar draws Gogledd Cymru – staff cynnal a gweithredol ar bob lefel. 

Asiantaethau allanol, cyflenwyr a chontractwyr. Aelodau’r cyhoedd ar adegau.  

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. 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH/GOFYNION PENODOL  

DBS Sylfaenol. 

HYFFORDDIANT HANFODOL 

Cymhwyster Iechyd a Diogelwch NEBOSH 

ARALL 

Y tu mewn, amgylchedd swyddfa/gweithdy bob amser.    
 



 

  Page 3 of 3  

GOFYNION PERSON  
Asesu’r gofynion a chymwyseddau recriwtio 

 

Teitl y swydd 
Gweinyddwr a Chydlynydd Iechyd a Diogelwch y Fflyd  
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

Profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa 

Gwybodaeth am a phrofiad o ddefnyddio pecynnau TGCh gan gynnwys Microsoft Office. 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r 

meini prawf allweddol . 

Cymhwyster Iechyd a Diogelwch NEBOSH 

Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd Fflyd/Trafnidiaeth  

Profiad blaenorol o weithio mewn rôl derbynfa 

Llaw-fer neu deipio cyflym 
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

Y gallu academaidd i gwblhau cymhwyster NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch cyn ddiwedd y cyfod prawf (bydd 

GTAGC  yn darparu’r hyfforddiant a’r cymwysterau angenrheidiol ar gyfer y rôl).  

Sgiliau rhifedd a llythrennedd – gyfystyr â Sgiliau Allweddol Lefel 2 neu uwch  

Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig a’r gallu i ddelio gyda phobl ar sawl lefel yn broffesiynol. 

Y gallu i weithio fel aelod o dîm neu heb oruchwyliaeth gan ddefnyddio’ch menter eich hun. 

Sgiliau trefnu da a’r gallu i gwblhau gwaith ar amser ac ymateb yn bositif 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.  

 


