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DIBEN Y SWYDD 

 

Cynorthwyo’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol gyda gweithredu a datblygu fframwaith cynllunio 

corfforaethol y Gwasanaeth, a sicrhau bod systemau effeithiol yn bodoli i fesur a gwella 

perfformiad er mwyn cyflawni amcanion gwasanaeth a chefnogi cyflenwad gweithredol. 

 

Rheoli staff yn yr adran Cynllunio Corfforaethol chydlynu gwaith yn yr adran i sicrhau bod 

gwaith yn cael ei gyflawni oddi fewn i’r amserlenni a dyddiadau a gytunwyd. 

 

Cynorthwyo’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol i ddatblygu polisïau  ar faterion sy’n effeithio’r 

Gwasanaeth a’i reolaeth o risg a newid. 

 

Cynorthwyo’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol i baratoi a datblygu gwelliannau sefydliadol a 

chynlluniau llesiant.  

 

Ymgymryd ag ymchwil, dadansoddi a dehongli data a gwybodaeth arall fel y bo angen, a 

sicrhau bod gwybodaeth amserol, gywir a phriodol ar gael i fodloni gofynion mewnol ac 

allanol, gan gynnwys ar gyfer rheolaeth strategol y Gwasanaeth, atebolrwydd cyhoeddus ac 

adroddiadau data i’r Llywodraeth. 

 

Gweithio mewn partneriaeth gydag adrannau eraill i helpu i egluro cwmpas prosiectau a 

ffrydiau gwaith ac egluro gofynion technegol. Darparu cefnogaeth barhaus i reolwyr i sefydlu 

mesuriadau cywir  ar hynt prosiectau/ffrydiau gwaith a’u cynorthwyo i ddatblygu fframweithiau 

gwerthuso.  

 

Gwella ac ymestyn yr amrediad o wybodaeth rheoli/perfformiad sydd ar gael i gefnogi 

anghenion cyflenwi gwasanaeth a strategol, yn benodol mewn perthynas â’r dadansoddiad o 

dueddiadau, a darparu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall sy’n ymwneud â 

chynlluniau a dangosyddion perfformiad yr Awdurdod. 

 



 

Darparu sicrhad ansawdd gwybodaeth, a chyngor a chyfarwyddyd fel y bo angen i gefnogi 

diwylliant o welliannau parhaus o fewn y Gwasanaeth. 

 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

1.  Cynorthwyo’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol o ran rheolaeth strategol y 

swyddogaeth cynllunio corfforaethol: datblygu agweddau perthnasol polisi a 

chynllunio corfforaethol, rheolaeth risg gorfforaethol, rheoli perfformiad corfforaethol, 

a sicrhau cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth berthnasol a chanllawiau statudol. 

2.  Gweithredu fel dirprwy i’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol a chymryd cyfrifoldeb am 

weithgareddau beunyddiol, gan sicrhau cyflwyniad parhaus gwasanaethau 

cynllunio corfforaethol, perfformiad a rheoli risg. 

3.  Gweithio fel rheolwr llinell i’r Dadansoddwr Perfformiad a’r Cynorthwyydd 

Gweinyddol Cynllunio Corfforaethol, gan gynnwys ymgymryd ag arfarniadau. 

4.  Cynorthwyo’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol ar strategaethau’r gwasanaeth, 

ymgynghori cyhoeddus ac adrodd i’r cyhoedd ar berfformiad gwasanaeth, 

gweithio’n effeithiol gydag adrannau eraill i sicrhau cyflawni amserlenni a gytunwyd. 

5.  Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol i gynllunio, datblygu a 

chefnogi gweithrediad gweithgareddau perfformiad mewn amrywiol feysydd y 

Gwasanaeth ac fel rhan o waith cydweithredol; arwain ar brosiectau penodol ar gais 

y Rheolwr Cynllunio Corfforaethol. 

6.  Sicrhau darparu gwybodaeth ddeallusol amserol, gywir ac wedi ei chyflwyno’n dda 

sy’n seiliedig ar risg a data perfformiad, adnabod patrymau, perthnasau, 

dylanwadau a thueddiadau gan gynnwys amcanestyniadau o’r canlyniadau 

tebygol yn y dyfodol i gynorthwyo adrannau wrth ddod i gasgliadau seiliedig ar 

dystiolaeth ac a arweinir gan wybodaeth. 

7.  Fel y cytunir gyda’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol, sicrhau bod gwybodaeth ac 

adroddiadau amserol, cywir ac wedi eu cyflwyno’n dda i ddiwallu gofynion mewnol 

ac allanol, gan gynnwys ar gyfer cyfarfodydd rheoli’r Awdurdod Tân ac Achub a 

chyfarfodydd uwch reolwyr, cyhoeddiadau perfformiad a gwella’r Awdurdod, ac 

ymateb i geisiadau ad hoc.  

8.  Defnyddio a chefnogi defnyddio meddalwedd electronig i gynorthwyo gyda 

chyflwyno data, gan gynnwys dogfennau, graffiau, tudalennau gwe a mapiau, ac i 

ddylunio a llunio darnau o fapiau ac adroddiadau sy’n seiliedig ar gynhyrchion 

mapiau digidol. 

9.  Bod yn bwynt cyswllt gyda darparwyr meddalwedd i ddatrys problemau a chwrdd 

ag amcanion ac anghenion defnyddwyr.  Hwyluso datblygu amrywiaeth o brosesau 

cefnogi (e.e. dogfennau canllaw) er mwyn sicrhau sefydlogrwydd a pherfformiad y 

gronfa ddata ac argaeledd y data sydd wedi ei storio.  

10.  Darparu cyfarwyddyd ac arbenigedd dechnegol o ran dylunio, datblygu ac 

addasu’r gronfa ddata digwyddiadau i sicrhau bod modd adrodd yn barhaus. 

11.  Rhoi cyngor, canllawiau a chymorth i adolygu systemau gwybodaeth perfformiad 

perthnasol, monitro a phrofi eu heffeithiolrwydd i sicrhau bod y data sydd ar gael o 

safon uchel ac yn hygyrch i ddefnyddwyr awdurdodedig. 

12.  Defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd o roi cyngor a chymorth i staff a rheolwyr 

mewn perthynas â chofnodi, tynnu, dadansoddi a dehongli gwybodaeth reoli. 

13.  Adnabod meysydd lle gellir defnyddio technegau proses wella i gefnogi gwelliant 

parhaus i effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y Gwasanaeth. Ymchwilio i ac adnabod 

offer addas i ddadansoddi prosesau busnes craidd a llif Gwaith. Sicrhau bod pobl yn 



 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

yr adran Cynllunio Corfforaethol â’r sgiliau cywir i gefnogi’r broses.  

14.  Cymryd rhan weithredol mewn gwaith prosiect sy’n ymwneud â strategaeth, 

perfformiad a rheoli gwybodaeth, gan weithio’n annibynnol ac fel aelod o 

weithgorau. 

15.  Cynorthwyo’r Rheolwr Cynllunio Corfforaethol wrth gydgysylltu a hwyluso prosesau 

archwilio, arolygu ac asesu. Lle’n berthnasol bydd hyn yn cynnwys dylunio prosesau 

newydd a chymryd rhan mewn hunan-asesiadau ac asesiadau cymheiriaid. 

16.  Cyfrannu tuag at annog gwelliannau trwy gydweithredu, cynnal perthnasau 

cynhyrchiol ac adeiladol gyda gwasanaethau eraill, asiantaethau a sefydliadau 

partner, a thrwy gyfrannu tuag at fentrau a rhaglenni a rennir. 

17.  Mynychu cyfarfodydd yn ymwneud  â ffrydiau gwaith/prosiectau ar y cyd, er 

enghraifft Byrddau Gwasanaethau Lleol, a phrosiectau arallgyfeirio’r Gwasanaeth a 

chefnogi’r Gwasanaeth i bennu a chyflawni ei amcanion.  

18.  Mynychu cyfarfodydd allanol i gynrychioli buddiannau’r Gwasanaeth a datblygu 

rhwydweithiau effeithiol. 

19.  Cynnal cyfathrebu rheolaidd ac weithiau’n gyfrinachol gyda’r Rheolwr Cynllunio 

Corfforaethol, gan gefnogi rheolaeth effeithiol y swyddogaeth Cynllunio 

Corfforaethol. 

20.  Sicrhau bod yr adran Cynllunio Corfforaethol yn gweithredu’n effeithiol trwy hwyluso 

cyfarfodydd rheolaidd ar gyfer y tîm cynllunio corfforaethol a chefnogi datblygiad 

personol staff cynllunio corfforaethol. 

 

CYFRIFOLDEBAU GORUCHWYLIOL 

2 x Dadansoddwr Perfformiad, Cynorthwyydd Gweinyddol Cynllunio Corfforaethol, Gweinyddwr 

RMS. 

 

CYFRIFOLDEB ARIANNOL 

Dim. 

 

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

 Adrannau eraill GTAGC 

 Aelodau a swyddogion Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru  

 Awdurdodau lleol 

 Gwasanaethau/awdurdodau tân ac achub eraill 

 Gwasanaethau argyfwng eraill 

 Adran Ystadegau Diogelwch Cymunedol Llywodraeth Cymru 

 Swyddfa Archwilio Cymru 

 Uned Data Llywodraeth Cymru 

 Y Swyddfa Gartref – Ystadegau Tân 

 Aelodau’r Byrddau Gwasanaethau Lleol 

 Cefnogi Systemau Technegol (3tc, Atkins)  
 



 

GOFYNION IEITHYDDOL 

Cymraeg Lefel 4 – (i’w gyflawni cyn ddiwedd y cyfnod prawf) – Yn mynnu eich bod yn gallu; 

Ddeall rhan helaeth o sgwrs yn y gwaith. Ymateb i geisiadau syml yn ymwneud â’r gwaith a 

cheisiadau am wybodaeth ffeithiol. Gofyn cwestiynau syml a deall atebion. Rhoi barn mewn 

modd cyfyngedig, cyn belled â bod y testun yn gyfarwydd. Deall cyfarwyddiadau pan fo iaith 

syml yn cael ei defnyddio. 
 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH / GOFYNION ARBENNIG 

Gwiriad Diogelwch HGC, Datgeliad Sylfaenol. 

 

HYFFORDDIANT GORFODOL 

Codi a Chario Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd, Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg, 

IOSH – Rheoli’n Ddiogel 

 

ARALL 

Dim. 



 

GOFYNION PERSON  
Asesu’r gofynion a chymwyseddau recriwtio 

 

Teitl y swydd Dirprwy Reolwr Cynllunio Corfforaethol 
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

 Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd statudol mewn perthynas â chynllunio gwella a lleihau risgiau ar 

gyfer Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru. 

 Cymhwyster perthnasol mewn rheolaeth broffesiynol, gradd, HND, NVQ 4 neu brofiad cyfatebol.   

 Gwybodaeth ynglŷn â fframweithiau perfformiad ac egwyddorion rheoli perfformiad a gwella parhaus.  

 Dealltwriaeth o theori rheolaeth a mesur perfformiad y sefydliad. 

 Gwybodaeth eang ynglŷn â technegau rheoli gwybodaeth ystadegol/perfformiad a’r modd y gellir eu defnyddio i 

wella perfformiad y sefydliad a’r gwasanaethau a ddarperir. 

 Gwybodaeth ynglŷn â’r ddeddfwriaeth diogelwch gwybodaeth i sicrhau cydymffurfiaeth, er enghraifft, Deddf 

Diogelu Data 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 neu Ddeddf Gwarchod Data 1998. 

 Profiad o gefnogi a datblygu arolygon ansawdd a gwasanaeth a’r gallu i arddangos gwelliannau sylweddol o 

ganlyniad. 

 Deall gofynion rheoli gwybodaeth yn y Gwasanaeth Tân ac Achub a sut y gall prosesau, systemau a thechnoleg 

gael eu rhoi ar waith yn effeithiol ac effeithlon. 

 Profiad o ddefnyddio a rheoli systemau rheoli perfformiad electroneg a phapur. 

 Gwybodaeth ynglŷn â chysyniadau cronfeydd data cymhleth a gweithredu systemau rheoli cronfeydd data 

perthynol 

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

prawf allweddol  

 Profiad o oruchwylio/rheoli tîm o staff, ysgogi a datblygu eraill. 

 Gwybodaeth ynglŷn â dulliau ymgynghori a’r gallu i ddehongli canlyniadau yn effeithiol. 
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

 Sgiliau cyfathrebu, dylanwadau a negodi rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig ynghyd â’r gallu i sicrhau 

cydweithrediad a chymorth gan staff ac eraill 

 Y gallu i gwblhau ymchwil, arolygon, dadansoddiadau cywir a dehongliadau cytbwys o ffynonellau amrywiol, gan 

roi’r sgiliau hyn ar waith yn ystod y broses o wneud penderfyniadau a datblygu polisi.  

 Arddangos y gallu i gyfrannu’n llwyddiannus i wella effeithiolrwydd y sefydliad ac  effeithlonrwydd ac ansawdd y 

gwasanaethau a ddarperir.  

 Y gallu i reoli amser, gosod blaenoriaethau, cynllunio a threfnu’ch gwaith i wneud yn siŵr bod amcanion perfformiad 

y sefydliad yn cael eu gosod a’u cyflawni.  

 Y gallu i arwain, ysgogi a datblygu staff yn y maes cynllunio sefydliadol a pherfformiad 

 Y gallu i weithio yn effeithiol dan bwysau, ac ymateb yn bositif i amwysedd a newidiadau i flaenoriaethau. 

 Y gallu i ddarparu gwasanaeth i ystod eang o ddefnyddwyr gwasanaeth a phartneriaid, gan hybu a chynnal 

perthnasau gwaith da.  

 Y gallu i gynnal perthynas waith effeithiol, rhyngweithio gyda phobl i gael gafael ar a rhannu gwybodaeth a 

phrofiadau a thrafod a datrys problemau lle bod hynny’n angenrheidiol.   

 Ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb mewn perthynas â thrin data bersonol  sensitif.  

 Y gallu i arloesi ac ysgogi newid a rhoi arferion gorau ar waith i gefnogi gwelliannau parhaus a gwella ansawdd, 

gallu ac ymddiriedolaeth.  

 Y gallu i gynhyrchu adroddiadau clir a chryno a dogfennau addas i gynulleidfaoedd sydd yn cydymffurfio gyda’r 

rheoliadau  a’r confensiynau perthnasol. 

 Tystiolaeth o ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office megis Excel, Word, Access a Power Point  a thystiolaeth o ddatrys 

problemau technegol. 

 Trwydded yrru lawn a chyfredol y DU a’r gallu a’r parodrwydd i deithio ar hyd ardal y Gwasanaeth a thu hwnt yn ôl y 

galw.  

 Tystiolaeth o’r gallu  i gymryd cyfrifoldeb dros eich datblygiad proffesiynol, adlewyrchu ar yr hyn yr ydych wedi ei 

ddysgu a nodi gwendidau o ran tystiolaeth a phrofiad i ddiweddaru’ch sgiliau yn barhaus, magu hyder a hygrededd 

a delio’n hyderus gyda newid.  

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

prawf allweddol  

 Dealltwriaeth o  ymarferion adnoddau dynol a’r gallu i roi arferion ar waith sy’n ymwneud â chyfle cyfartal, recriwtio 

a dethol, iechyd a diogelwch galwedigaethol a datblygu staff wrth weithio fel rheolwr llinell. 

 


