
 

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

North Wales Fire and Rescue Service  

 

SWYDD DDISGRIFIAD 

 

TEITL Y SWYDD Diffoddwr(wraig) Tân Ystafell Reoli CYFEIRNOD FFC 

ADRAN Ystafell Reoli DYDDIAD 03.04.19 

YN ATEBOL I Rheolwr Gwylfa 
GRADDFA 

GYFLOG 

£22,641 - £30,179 

y flwyddyn 

LLEOLIAD 
Y Ganolfan Gyfathrebiadau ar y Cyd, 

Llanelwy 

ORIAU’R 

WYTHNOS 

42 awr yr 

wythnos (ar 

gyfartaledd) 

 

PRIF DDIBEN Y SWYDD 

Derbyn, dyfynnu a chofnodi gwybodaeth gan alwyr ac asiantaethau eraill mewn perthynas  â 

cheisiadau am gymorth mewn argyfwng ac achosion nad ydynt yn rhai brys. Anfon adnoddau 

addas sy’n diwallu anghenion y digwyddiad yn unol â’n polisïau a’n gweithdrefnau.   

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

1.  Monitro argaeledd Adnoddau gweithredol, rheoli gwybodaeth I gefnogi’r 

penderfyniadau I ddarparu gwasanaeth gweithredol. 

2.  Derbyn galwadau brys, gan sicrhau bod gwybodaeth gywir yn cael ei chasglu I 

gynorthwyo ymateb effeithiol. 

3.  Anfon adnoddau gweithredol yn unol â pholisi’r Gwasanaeth. 

4.  Cefnogi anghenion y galwr, gan adnabod risgiau i’w diogelwch, rhoi cyngor ar 

ddiogelwch a chyfarwyddyd ar oroesi. 

5.  Hysbysu gwasanaethau argyfwng eraill fel y bo angen yn unol â pholisi’r Gwasanaeth. 

6.  Cefnogi anghenion y gymuned trwy hysbysu asiantaethau’r cyfryngau o’r hyn sy’n 

digwydd, o fewn eich maes cyfrifoldeb chi. 

7.  Cefnogi anghenion y gymuned trwy roddi cyngor ar ddiogelwch tân, sy’n dod o fewn 

eich maes cyfrifoldeb chi. 

8.  Monitro cyfathrebu radio a theleffoni i gefnogi anghenion parhaus y digwyddiad. 

9.  Cynnal dibynadwyedd a pharodrwydd cyfarpar gweithredol rheoli, yn sylfaenol ac 

eilaidd. Adrodd am ddiffygion fel y bo angen. 

10.  Derbyn a throsglwyddo galwadau gweinyddol, casglu a dosbarthu gwybodaeth. 

11.  Cefnogi datblygiad cydweithwyr yn y gweithle. 
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PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

12.  Diweddaru cofnodion Rheoli a gwybodaeth ystadegol ar systemau a chronfeydd 

data priodol. 

13.  Cymryd cyfrifoldeb am hunan-ddatblygiad a pherfformiad effeithiol. Mynychu 

cyrsiau/sesiynau hyfforddi fel y bo angen. 

14.  Glynu at Bolisi Cyfle Cyfartal y Gwasanaeth fel y cofnodwyd yn Rheolau’r Gwasanaeth 

ac fel y manylwyd yn y Llawlyfr Cyfle Cyfartal. 

15.  Glynu at Ddiogelwch Gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. 

16.  Glynu at Gynllun Iaith Gymraeg y Gwasanaeth a’r Strategaeth Sgiliau Ieithyddol. 

17.  Cynorthwyo gydag arddangosfeydd ymarferol neu ymwelwyr â’r ystafelloedd Rheoli 

yn unol â chyfarwyddyd y Rheolwr Gwylfa. 

18.  Glynu at ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a pholisïau a gweithdrefnau’r 

Gwasanaeth a chymryd gofal rhesymol am eich iechyd a’ch diogelwch chi a phobl 

eraill a all gael eu heffeithio’n andwyol gan weithredoedd neu anweithredoedd. 

 

 

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

Y cyhoedd, Gweithwyr o adrannau eraill, Aelodau’r Awdurdod Tân, Asiantaethau Allanol megis 

Gwasanaethau Tân ac Achub eraill, yr Heddlu, WAST a NRW.  

GOFYNION IEITHYDDOL 

Cymraeg Lefel 4 Gofyn Hanfodol - Siarad a Gwrando – 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/yn erbyn achos. 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH/GOFYNION PENODOL  

Amodol ar Archwiliad Cefndir Personol Lefel 3 nad ydyw’n archwiliad Heddlu 

HYFFORDDIANT HANFODOL 

Cyfarwyddyd Achub Bywyd, Tystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Gweithrediadau Rheoli Brys y 

Gwasanaethau Tân, Modiwlau Datblygu i Weithredwyr Ystafell Reoli.   

ARALL 

Amgylchedd reoledig mewn swyddfa agored  
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GOFYNION PERSON  
 

Teitl y swydd Diffoddwr (wraig) Tân Ystafell Reoli 

 

C
Y

M
W

Y
S
TE

R
A

U
/G

A
LL

U
/ 

P
R

O
F
IA

D
 

HANFODOL : Hebddynt,  ni ellir penodi’r unigolyn 

Safon addysg dda – 5 TGAU neu gyfatebol (i gynnwys Llythrennedd a Rhifedd Oedolion Lefel 2). 

Profiad blaenorol o weithio a chymryd penderfyniadau amserol dan bwysau, cynnal agwedd hyderus a chadarn mewn 

sefyllfaoedd heriol.  

Profiad blaenorol o agwedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. 

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

prawf allweddol. 

NVQ Gweithrediadau Rheoli’r Gwasanaeth Tân Mewn Argyfwng Lefel 3. 

Gwybodaeth drwyadl o systemau a gweithdrefnau anfon a chyfathrebu. 

Gwybodaeth a dealltwriaeth o waith y Gwasanaeth Tân ac Achub o ran Cyflenwi Gwasanaeth. 

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r ardaloedd daearyddol a wasanaethir gan y Gwasanaeth Tân ac Achub perthnasol. 

Trwydded Yrru Ddilys. 
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HANFODOL : Hebddynt,  ni ellir penodi’r unigolyn 

Sgiliau cyfathrebu effeithiol gan ddefnyddio arddull briodol yn enwedig wrth weithio dan bwysau neu wrth ddelio â phobl 

â all fod yn bryderus neu’n drallodus 

Sgiliau bysellfwrdd sy’n cynnwys mewnbynnu ac adalw data a gallu teipio o leiaf o 35 gair y funud gyda chywirdeb o 80%. 

Y gallu i ddeall, cofio, defnyddio a mabwysiadu gwybodaeth berthnasol mewn dull, trefnus, diogel a systematig. 

Arddangos agwedd sy’n agored i newid a phrofiad o’i gefnogi’n weithredol. 

 Arddangos gallu i weithio’n llwyddiannus mewn tîm mewn amgylchedd strwythuredig. 

Tystiolaeth o hyblygrwydd i gyflawni perfformiad personol a thîm parhaus trwy ddatblygu eich hunan ac eraill. 

Y gallu i  gynnal ymwybyddiaeth weithredol o’r amgylchedd i hyrwyddo trefn waith ddiogel ac effeithiol. 

Tystiolaeth a agwedd gydwybodol a rhagweithiol tuag at waith i gyflawni a chynnal safonau rhagorol. 

Medru cyfathrebu’n llafar trwy gyfrwng y Gymraeg i safon Lefel 4 
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DYMUNOL  
Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r meini prawf allweddol. 

Dim. 

 

 


