
 

 

 

Prif Ddiben y Swydd 

Cyfrifol i:  Arweinydd Tîm Partneriaethau 

 

Cyfrifol am: Rhoi cefnogaeth allweddol i gyflwyno gweithgaredd gweithredu yn 
gysylltiedig â strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymdeithas 
sy’n Heneiddio, Arwahanrwydd ac Unigrwydd. Bydd hyn yn 
cynnwys yn benodol, ond heb ei gyfyngu i, weithio mewn 
partneriaeth gyda noddwr arweiniol y Bartneriaeth Llesiant Lleol 
dros gymunedau oed gyfeillgar a rhanddeiliaid eraill i gyflawni’r 
dilynol: 

 

 Mapio gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, pobl unig ac ar wahân, a chyfleoedd ar 
gyfer gweithgaredd rhyng-genhedlaeth, gan gefnogi pobl i ailgysylltu gyda’u 
cymunedau yn dilyn pandemig Covid 19. 

 Ymchwilio, casglu tystiolaeth ac ymgynghori gyda grwpiau pobl hŷn a gwahanol 
randdeiliaid eraill ac aelodau o’r gymuned er mwyn datblygu Fforwm Blaenau 
Gwent 50+, helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, ac annog 
gweithgaredd rhyng-genhedlaeth ar draws y fwrdeistref. 

 Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o’r gweithgareddau uchod i 
gyflwyno a monitro cynnydd ar Gynllun Gweithredu ‘Blaenau Gwent Oed 
Gyfeillgar’ 

 Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i 
ddatblygu cais i Sefydliad Iechyd y Byd i Flaenau Gwent ymuno â’r Rhwydwaith 
Byd-eang ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau Oed Gyfeillgar. 

Adran Gwasanaethau Corfforaethol a Strategaeth 

Teitl Swydd  Swyddog Polisi (Cymunedau Oed Gyfeillgar) 

Rhif Swydd BG New Gradd 7 

Gweithle 
Gweithio Ystwyth 
(Cartref a Llys Einion, 
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Oriau Gwaith 37 
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Achlysurol Datgeliad Dim 
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Disgrifiad Swydd 



Prif Gyfrifoldebau 

 
1. Cefnogi datblygiad a gweithredu’r trefniadau llywodraethiant ar gyfer Fframwaith 

Partneriaeth Llesiant a Phartneriaeth Strategol Blaenau Gwent, yn unol â gofynion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

2. Cyorthwyo gyda datblygiad y Cyngor ac ymateb partneriaeth ehangach i’r 
strategaethau cenedlaethol ar gyfer cymdeithas sy’n heneiddio, unigrwydd ac 
arwahanrwydd a rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru, yn cynnwys 
gweithgaredd polisi ar gyfer yr agendâu rhyng-genhedlaeth a 50+. 

3. Adnabod a defnyddio tystiolaeth gadarn, tebyg i ystadegau, ymchwil a 
dadansoddiad ar ran y cyngor a’r bartneriaeth llesiant yn ehangach i gefnogi 
cyflwyno Cynllun Gweithredu Blaenau Gwent Oed Gyfeillgar a chynnal 
gweithgaredd ymgynghori fel y cyfarwyddir. 

4. Ystyried a defnyddio cyfleoedd cyllido allanol sydd o fudd i ddatblygiad cymunedol 
a gweithio gydag Arweinydd y Tîm Partneriaethau a’r adran cyllid i gyflwyno 
rhaglen cyllid/grant lle’n bosibl. 

5. Gwneud argymhellion i wneuthurwyr penderfyniadau allweddol i siapio 
gwasanaethau oed gyfeillgar a/neu lesiant rhyng-genhedlaeth ym Mlaenau Gwent 
yn y dyfodol. 

 
6. Datblygu a chynnal perthynas waith fewnol ac allanol effeithlon gyda staff 

proffesiynol o sefydliadau partner drwy gydweithio, cynllunio strategol a 
gweithredu. 

7. Lle’n briodol lunio, paratoi a gweithredu adroddiadau strategol, polisïau a 
gweithdrefnau fel sy’n briodol yng nghyswllt busnes partneriaeth yn gysylltiedig 
gyda rhaglen llesiant cymunedau oed gyfeillgar. 

8. Paratoi adroddiadau, nodiadau gwybodaeth ac ymatebion i ymgynghoriadau fel 
sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd gwleidyddol, cyhoeddus a 
phroffesiynol. 

9. Ymgymryd â’r dyletswyddau eraill y gall fod angen rhesymol amdanynt. 

10. Llenwi a dychwelyd ffurflenni hawlio grant a/neu gofnodion o weithgaredd a 
gwblhawyd, yn ôl cyfarwyddyd yr Arweinydd Tîm Partneriaethau. 

11. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol datganiad polisi’r Awdurdod ar Iechyd, 
Diogelwch a Llesiant yn y Gwaith. 
 

12. Cydymffurfio gydag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau ymrwymiad i 
ymarfer gwrth-wahaniaethol.   



1.              1. Cymwysterau a Phrofiad 
 

Dull Asesu 

Cymwysterau/profiad perthnasol Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad Arall (noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Gradd neu gymhwyster perthnasol mewn disgyblaeth 
neu bwnc cysylltiedig 

Hanfodol     

Cymhwyster ôl-radd mewn maes perthnasol Dymunol     

      

Profiad eraill      

Profiad amlwg o weithio mewn maes perthnasol - rheoli 
newid, trawsnewid busnes, polisi, ymchwil, perfformiad, 
partneriaeth ac ati 

Hanfodol     

Profiad amlwg o ddefnyddio tystiolaeth gadarn megis 
ystadegau, ymchwil a dadansoddiad i ddylanwadu ar 
wneud penderfyniadau 

Hanfodol     

Profiad amlwg o weithio ar draws partneriaethau aml-
asiantaeth a'r gallu i ddangos sgiliau dylanwadu wrth 
ddelio gyda busnes partneriaeth 

Hanfodol     

Gallu i lunio, paratoi a gweithredu adroddiadau 
strategol, polisïau a gweithdrefnau 

Hanfodol     

Profiad amlwg o weithio gydag aelodau etholedig Dymunol     

Profiad ymarferol mewn ymgysylltu â'r gymuned Dymunol     

      

Gwybodaeth/Sgiliau      

Gwybodaeth o'r materion allweddol sy'n wynebu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a'r effaith ar 
ddatblygu ac adolygu polisi e.e. Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Strategaethau 
Llywodraeth Cymru ar Unigrwydd, Arwahanrwydd a 
Chymdeithas sy’n Heneiddio 

Hanfodol    
Cyflwyniad 

 

Gwybodaeth o dechnegau priodol ar gyfer adolygu 
polisi a gwasanaeth e.e. technegau ymchwil, 
dadansoddi a gwerthuso 

Hanfodol     

Sgiliau cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a rhyngbersonol 
ardderchog gyda'r gallu i ymgysylltu gyda 
gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol 

Hanfodol    
Cyflwyniad 

 

Sgiliau technoleg gwybodaeth megis pecynnau 
Microsoft Office, e.e. Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
ac Access 

Hanfodol     

Gallu i weithio mewn amgylchedd tîm Hanfodol     

Sgiliau rheoli amser, gallu i gynllunio prosiectau a 
chyflawni dyddiadau cau mewn modd priodol 

Hanfodol     

Gwybodaeth o effeithiau monitro ac adolygu effeithlon Dymunol     

Gwybodaeth o strwythurau partneriaeth yn 
gweithredu'n lleol, ac ar raddfa ranbarthol a 
chenedlaethol ehangach 

Dymunol     

 

2. Gofynion Sgiliau yn y Gymraeg 
(dewiswch un o'r dilynol os gwelwch yn dda)) 

Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol (lefel 0 ym 
mhob un o'r Lefelau Iaith Gymraeg islaw) 

Dymunol     

 
 Lefel 0 

Lefel 1 
Mynediad 

Lefel 2 
Sylfaen 

Lefel 3 
Canolradd 

Lefel 4 
Uwch 

Lefel 5 
Hyfedredd 

Siarad/Gwrando       
Darllen/Deall       
Ysgrifennu       

Manyleb Person - Swyddog Polisi 



 
Gweler “Canllawiau Sgiliau yn y Gymraeg” ar wefan Blaenau Gwent i gael mwy o wybodaeth ar y lefelau 
uchod. 

 

3. Gofynion Arbennig Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad Arall (noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Trwydded yrru gyfredol y DU a mynediad i gerbyd yn 
ystod oriau gwaith 

Dymunol     

  

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/jobs/information-for-applicants/


                   4. Cymwyseddau Personol  
Caiff pob cymhwysedd eu hystyried fel bod yn hanfodol,  
er y cydnabyddir y gall rhai gael eu cyflawni dros gyfnod. 
Disgwylir i'r holl gyflogeion i ddatblygu eu cymwyseddau  
yn barhaus yn unol gyda'r fframwaith priodol. 
Yn ogystal â'r rhai a aseswyd fel rhan o'r broses 
recriwtio, caiff cymwyseddau eu hasesu yn ystod y 
cyfnod prawf ac wedyn drwy gynllun hyfforddiant 
perfformiad yr Awdurdod. 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfwelia

d 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 

trafod, efelychu ac 
ati (noder) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyflenwi'r 
Gwasanaeth 

Blaen-gynllunio, trefnu gwaith 
ymlaen llaw 

    

Cynnwys rheolwr llinell/ 
cydweithwyr wrth osod a 
chyflawni targedau 

    

Ad-drefnu gwaith pan fo 
angen 

    

Mynd â thasgau rhagddynt 
hyd eu cwblhau lle bynnag 
sy'n bosibl 

    

Gofyn am help os daw 
pwysau gwaith yn anhylaw 

    

Defnyddio cymhelliant i roi 
adroddiad ar faterion sy'n 
codi sy'n effeithio ar eraill 

    

 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwella a 
Newid 

Parod i roi cynnig ar bethau 
newydd a rhoi adborth ar 
ganlyniadau 

    

Deall fod angen newidiadau 
os yw pethau i wella 

    

Canfod ffyrdd newydd a 
chreadigol o wneud pethau'n 
well 

    

Mynd ati i geisio datblygu eu 
sgiliau a gwybodaeth ei hun 

    

Dysgu o gamgymeriadau a 
chroesawu adborth adeiladol 

    

 
  



 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Darparu 
Gwasanaeth 
Ardderchog i 
Gwsmeriaid 

Adnabod pwysigrwydd 
safonau uchel gwasanaeth 
cwsmeriaid 

    

Ymrwymiad i ddarparu 
gwasanaeth ardderchog i 
holl ddinasyddion Blaenau 
Gwent 

    

Deall y cysylltiadau rhwng 
eu proffesiynoldeb eu 
hunain a'r effaith bosibl ar 
ddelwedd yr Awdurdod 

    

Agwedd broffesiynol sy'n 
gosod esiampl i gydweithwyr 

    

Ymfalchïo yn eu gwaith eu 
hun a gwaith cydweithwyr 

    

Bob amser yn dangos parch, 
yn gwrtais a pharod i 
gynorthwyo 

    

 
 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwaith Tîm Ymateb yn adeiladol i 
awgrymiadau a cheisiadau 
pobl eraill 

    

Cydnabod gwerth posibl barn 
pobl eraill a mynd ati i ofyn am 
eu cyfraniadau 

    

Gofyn am help pan fo angen     

Mynd ati i geisio helpu pobl 
eraill 

    

Gwybod am effaith eu 
hymddygiad eu hunain ar bobl 
eraill 

    

 
  



Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyfathrebu Addasu cynnwys ac arddull i 
helpu pobl eraill i ddeall 

    

Gwneud yn sicr y caiff pobl 
wybodaeth yn rheolaidd 

    

Defnyddio iaith, ystum a thôn 
priodol wrth siarad gydag eraill 

  Cyflwyniad  

Gwirio fod eraill wedi deall a 
cheisio cyngor pan fo angen 

    

Mynd ati i geisio gwella pob 
math o gyfathrebu gyda phobl 
eraill 

    

Cyfathrebu'n broffesiynol drwy 
ddefnyddio sianeli ffurfiol 
priodol i'r sefyllfa 

    

 
 


