
 

 

                                                                                              

Cyfyngiad 
gwleidyddol 

 Na  Oes * 

* Mae cyfyngiad gwleidyddol ar y swydd hon o fewn darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol a Thai 
1989 fel y nodir yn Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau Gwleidyddol) 1990. 

Prif Ddiben y Swydd 

Cyfrifol i :-  

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol  (Maethu Cymru) 

 
Cyfrifol am :-  

Arwain cydlynu gweithgaredd marchnata a recriwtio rhanbarthol i gynyddu nifer gofalwyr 
maeth yr awdurdod lleol yn unol â gofynion ymgyrch Maethu Cymru.    

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

 
Mae’r disgrifiad swydd yn cyfeirio at brif ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd. Nid yw 
o reidrwydd yn rhoi rhestr fanwl o’r holl dasgau sydd eu hangen i gyflawni’r 
dyletswyddau a’r cyfrifoldebau hyn. 

 

 Gweithio gyda staff allweddol i sicrhau bod Maethu Cymru yn parhau i 

weithredu mewn modd cydlynus.  Mae’r staff allweddol yn cynnwys y Rheolwr 

Marchnata Cenedlaethol, arweinwyr strategol ac arweinwyr gweithredol  

Awdurdodau Lleol (ALl), Pennaeth Maethu Cymru, Rheolwyr Datblygu 

Rhanbarthol, Swyddogion Marchnata Rhanbarthol, y rhwydwaith o dimau 

cyfathrebu a thimau maethu rhanbarthol Awdurdodau Lleol. 

 

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 

Teitl Swydd 
Swyddog Marchnata Rhanbarthol – Maethu Cymru (Gwasanaethau 
Plant) 

Rhif Swydd BG15125  Graddfa Gyflog 5   

Gweithle Gweithio Gartref  Oriau gwaith 
 37 awr  

 

Lwfans 
Defnyddiwr 
Car 

Achlysurol Datgeliad Estynedig 

Cyswllt Tanya Evans  Diweddarwyd Ebrill 2022  

Disgrifiad Swydd 



 Bod â (neu ddatblygu) gwybodaeth o Maethu Cymru, ei nod a’i amcanion, 

gwerthoedd llyfr brand a chynnyrch Maethu Cymru, er mwyn addysgu eraill a 

chefnogi amrywiaeth o aelodau staff yn nhaith ail-frandio ALl. 

 

 Cydlynu gweithredu rhanbarthol Maethu Cymru mewn cysylltiad gyda a dan 

arweiniad y Rheolwr Marchnata Cenedlaethol. Defnyddio unryw gynlluniau 

gweithredu cenedlaethol a lleol, gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol a 

benodwyd i sicrhau y caiff targedau gweithredu eu cyflawni. 

 

 Cydlynu ailfrandio deunyddiau ar draws y rhanbarth yn unol â’r meysydd a 

ddynodwyd o fewn y cynllun gweithredu. Sicrhau y caiff unrhyw oblygiadau 

trosglwyddo brand eu dynodi, eu monitro a’u trin. 

 

 Arwain ar bob agwedd o gynlluniau datblygu gwefan leol yn unol â gofynion 

Maethu Cymru. Gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i fonitro cynnwys 

y wefan a golygu a diweddaru lle mae angen. 

 

 Mynychu a chyfrannu at y fforwm farchnata genedlaethol. Defnyddio’r fforwm 

i sicrhau cysondeb a chydgordio gyda chynlluniau cenedlaethol. Gweithio gyda’r 

Rheolwr Marchnata Cenedlaethol a’r Swyddogion Marchnata Rhanbarthol eraill i 

gefnogi cynlluniau ac ymgyrchoedd cenedlaethol a rhoi adborth ar gynlluniau ac 

ymgyrchoedd rhanbarthol a lleol. 

 

 Ymwreiddio’r gwerthoedd brand wrth ochr canllawiau arfer gorau recriwtio. 

Caiff y gwaith hwn ei gefnogi gan y Rheolwr Datblygu Rhanbarthol gyda 

mewnbwn gan y Rheolwr Marchnata Cenedlaethol a Rheolwr Maethu Cymru. 

Bydd pob ALl angen hyfforddiant a chefnogaeth i ymwreiddio ac uwchsgilio staff 

yn y gwerthoedd brand. 

 

 Mynychu hyfforddiant yng nghyswllt gwefan storfa brand a bod yn 

ddefnyddiwr allweddol y safle. Sicrhau fod cynnyrch a deunyddiau yn gydnaws 

gyda’r brand ac y caiff negeseuon cyson eu rhannu gyda phob ALl. 

 

 Meddwl yn greadigol wrth ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd 

rhanbarthol a chefnogi partneriaid i’w cyflwyno’n lleol. Mae hyn yn cynnwys 

defnyddio SEO, creu asedau ac amserlen cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion 

y telir amdanynt, ysgrifennu datganiadau i’r wag a blogiau, creu posteri, taflenni 

ac yn y blaen. 

 

 Dynodi heriau a rhwystrau i weithredu Maethu Cymru, cyfleu’r rhain yn 

brydlon i’r staff perthnasol a chefnogi i sicrhau datrysiad. 

 

 Bod yn gyfrifol am gasglu a dadansoddi Gwybodaeth Perfformiad 

Allweddol misol ac adrodd ffigurau i Bennaeth Maethu Cymru o fewn 

amserlenni. Defnyddio’r wybodaeth hon a’r wybodaeth o Google Analytics i 

ddynodi lle mae angen gwelliannau, cynhyrchu adroddiadau, rhoi cyflwyniadau i 

wahanol gynulleidfaoedd a gweithio gyda chydweithwyr i osod targedau i wella 

perfformiad. 

 



 Sefydlu a chynnal perthynas waith effeithlon gydag Adrannau Cyfathrebu 

lleol, rhanddeiliaid allweddol a chydweithwyr o fewn asiantaethau partner. 

 

 Cymryd rhan mewn goruchwyliaeth a hyfforddiant proffesiynol yn unol â 

pholisi’r Adran. 

 

 Hyrwyddo a chynrychioli gwaith y cywaith fel sydd angen gyda rhanddeiliaid 

allweddol ac asiantaethau partner a chasglu’r wybodaeth ofynnol i gefnogi 

darpariaeth y gwasanaeth. 

 

 Sicrhau cydymffurfiaeth gyda Rheoliadau Ariannol y Cyngor a’r Rheolau 

Sefydlog, Polisïau a Gweithdrefnau. 

 

 Gweithredu egwyddorion Polisi Cyfle Cyfartal y Cyngor tra’n cyflawni’r 

dyletswyddau uchod. 

 

 Cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch / polisïau a gweithdrefnau 

perthnasol y Cyngor a chymryd gofal rhesymol am eich iechyd a’ch diogelwch 

eich hun a phersonau eraill y gall yr hyn a wnewch neu’r hyn na wnewch gael 

effaith niweidiol arnynt. 

 

 Gweithredu egwyddorion polisi amgylcheddol y Cyngor tra’n cyflawni’r 

dyletswyddau uchod. 

 

 Hysbysu heb oedi os oes unrhyw bryderon diogelu i’r swyddog diogelu 

priodol. 

 

 Dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill o’r fath sy’n gymesur gyda gradd y 

swydd ac yn unol â chymeriad cyffredinol y swydd y gall y Prif Swyddog ofyn yn 

rhesymol amdanynt o bryd i’w gilydd. 

 



 
 
 

1.Cymwysterau/Profiad/Gwybodaeth/ 
Sgiliau a Doniau 

Dull Asesu 

Cymwysterau Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad 
Arall 

(nodwch) 
Cyfnod 
Prawf 

Safon dda o addysg gyffredinol  
    Hanfodol X    

Cymhwyster Marchnata cydnabyddedig i lefel 
Gradd  

 
    Hanfodol X  

  

Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus a 
hyfforddiant. 

     
    Hanfodol X  

  

Profiad Perthnasol      

Profiad o weithio mewn amgylchedd marchnata 
neu recriwtio gyda ffocws ar y cwsmer. 

     
Hanfodol X X 

  

Profiad o weithio mewn tîm. Hanfodol X X   

Profiad o gasglu ac adrodd data.     Hanfodol X X   

Profiad o ddatblygu ffyrdd newydd o weithio i ateb 
gofynion gwasanaeth. 

     
Hanfodol X X 

  

Profiad o weithio gydag amrywiaeth o systemau 
swyddfa a thechnoleg gwybodaeth. 

     
Hanfodol X X 

  

Profiad o weithio mewn sefydliad gofal 
cymdeithasol. 

 
Dymunol X X 

  

Profiad o gymryd rhan mewn ymgyrchoedd 
marchnata a hyrwyddo. 

 
Hanfodol X X 

  

Gwybodaeth      

Gwybodaeth o arfer gorau yn nhermau cysylltiadau 
â chwsmeriaid. 

Hanfodol X X 
  

Gwybodaeth a dealltwriaeth o faethu.  Dymunol   X   

Gwybodaeth o gwmpas a chymhwysiad systemau 
gwybodaeth seiliedig ar gyfrifiadur a TG yn 
cynnwys WordPress, Canva, rhaglenni Adobe ac 
Excel. 

Hanfodol X X 

  

Gwybodaeth o dechnegau a strategaethau 
marchnata. 

Dymunol X X 
  

Sgiliau a Doniau      

Gallu i weithio dan bwysau ac i flaenoriaethu 
tasgau. 

 
Hanfodol X X 

  

Gallu i arddangos cymhelliant a hyrwyddo ffyrdd 
newydd o weithio. 

Hanfodol X X 
  

Gallu i weithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o 
dîm. 

Hanfodol X X 
  

Gallu i ymateb i gwsmeriaid y gwasanaeth mewn 
modd amserol a phroffesiynol. 

Hanfodol X X 
  

Gallu i negodi’n effeithlon.  
Hanfodol X X   

Gallu i gyfathrebu’n glir, yn llafar ac mewn ysgrifen. Hanfodol X X   

Gallu i gydlynu gyda rhanddeiliaid allweddol, 
gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau. 

Hanfodol X X 
  

Gallu i ddadansoddi a gwerthuso gwybodaeth a 
darparu adroddiadau fel sydd angen.. 

Hanfodol X X 
  

Gallu i gael mynediad a chynnal ystod lawn o 
systemau TG, swyddfa ac ar y we. 

Hanfodol X X 
  

Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg. Dymunol X X   

 
 
 

Manyleb Person 



 

1. Agwedd a Chymhelliant/Arall 
 

Dull Asesu 

Agwedd a Chymhelliant Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad 
Arall 

(noder 
Cyfnod 
Prawf 

Gallu i gymell eraill. Hanfodol X X   

Gallu i drin gwybodaeth sensitif. Hanfodol X X   

Gallu i arddangos egni a chymhelliant. Hanfodol X X   

Gallu i weithio dan bwysau ac yn hyblyg. Hanfodol X X   

Gallu i hyrwyddo perthynas waith gadarn gyda 
defnyddwyr gwasanaeth, cydweithwyr, 
rhanddeiliaid allweddol ac asiantaethau partner. 

Hanfodol X X 
  

Gallu i arddangos ymrwymiad i ddatblygiad 
proffesiynol parhaus a hyfforddiant. 

Hanfodol X X 
  

Ymagwedd greadigol, rhagweithiol a brwdfrydig at 
y swydd 

Hanfodol X X 
  

Sgiliau rhyng-bersonol da, a natur parod i 
gynorthwyo ac agos atoch 

 
Hanfodol X X 

  

Ymrwymiad i gyfle cyfartal ac ymarfer 
gwrthwahaniaethol 

 
Hanfodol X X 

  

Dawn i ddatblygu systemau ac ymagweddau 
creadigol i ateb gofynion y swydd 

 
Hanfodol X X 

  

Arall      

Gallu i ymgymryd â threfniadau gweithio hyblyg a 
all gynnwys peth gwaith gyda’r nos ac ar 
benwythnosau. 

Hanfodol X X 
  

 

 

2. Sgiliau yn y Gymraeg Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Byddai sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol (lefel 0 
yn yr holl lefelau sgiliau yn y Gymraeg) 

Dymunol X X  X 

 
 
 Lefel 0 

Lefel 1 
Mynediad 

Lefel 2 
Sylfaen 

Lefel 3 
Canolradd 

Lefel 4 
Uwch 

Lefel 5 
Hyfedredd 

Gwrando/Siarad       
Darllen/Deall       
Ysgrifennu       
 
Gweler y “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 a’r gallu i deithio fel sydd 
angen 

Hanfodol X    

 

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


 
 

                   44. 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 
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 
Cyfweliad 

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 

    

 

  Dull Asesu 

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 

    

 



 

  Dull Asesu 

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 

    

 

  Dull Asesu 

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 

    

 

  Dull Asesu 

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 

    

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 

    

 

 


