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Prif Ddiben y Swydd 
 
Cyfrifol i:  Rheolwr Partneriaeth Digidol a TGCh 
 
Cyfrifol am:   Arwain a chefnogi cyfres o brosiectau digidol a thechnoleg allweddol i wella 

darpariaeth gwasanaethau a chyfoethogi profiad cwsmeriaid. 
 

Ymgymryd â phob agwedd o gynllunio prosiect, ymgysylltu â chwsmeriaid, 
monitro cynnydd a hyfforddi defnyddwyr i sicrhau gweithredu llwyddiannus. 

 
Defnyddio technegau a dulliau rheoli prosiect i weithredu prosiect o’r cychwyn 
cyntaf a monitro i’w hadolygu a’u cyflwyno’n llwyddiannus 

 
 
Nodweddion Personol Hanfodol 
 
1. Dull sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i ddarparu gwsanaeth. 
2. Ymagwedd deinamig a brwdfrydig i her gwella safonau gwasanaeth. 
3. Gallu i weithio’n annibynnol a chymryd yr awenau. 
4. Agwedd hyderus a chadarnhaol at weithio gyda phob rhanddeiliad. 
 
Prif Gyfrifoldebau 
 

1. Arwain timau aml-ddisgyblaeth drwy broses gweithredu prosiect cyflawn pen-i-ben; o reoli 
rhanddeiiaid at ymchwil; drwy brofi datrysiadau blaengar i gyflwyno prosiectau digidol ar 
raddfa fawr. 
 

2. Gweithio gyda rheolwyr ar draws cyfarwyddiaethau i gyflawni uchelgais y Cyngor i 
foderneiddio a chreu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwyr, gan gynyddu i’r 
eithaf effaith sianeli digidol tra’n cefnogi gwell profiadau i gwsmeriaid. 
 
 
 
 

Disgrifiad Swydd 



 

 

3. Rhoi arweiniad ac arbenigedd proffesiynol i ymwreiddio arferion: 
• Cynnwys ymchwil defnyddwyr ym mhob prosiect digidol a thechnoleg 
• Datblygu teithiau cwsmeriaid pen i ben ar draws ystod eang o wasanaethau 
• Profi protodeipiau i ddarparu datrysiad digidol addas ar gyfer preswylwyr Blaenau 

Gwent 
• Cefnogi cydweithwyr i gymryd dull gweithredu a gaiff ei arwain gan ddyluniad. 

 
4. Paratoi, trefnu a chyflwyno sesiynau hyfforddiant i’r holl staff perthnasol yng nghyswllt 

technoleg ddigidol newydd, gan arddangos effaith a manteision datrysiadau digidol. 
 

5. Defnyddio methodoleg rheoli prosiect ystwyth i hysbysu a chynnwys yr holl randdeiliaid yng 
nghynnydd prosiectau digidol. 
 

6. Rhoi cyngor ac arweiniad i arddangos effaith ymchwil defnyddwyr ar ddatblygu gwell profiad i 
gwsmeriaid. 
 

7. Cael dealltwriaeth glir o’r tirlun digidol ar draws llywodraeth leol a Chymru. 
 

8. Rhoi adroddiadau i’r Rheolwr Partneriaeth Digidol a TGCh i godi materion i gael eu datrys a 
chynlluniau i wella gwasanaethau. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddiad o fuddion, risgiau a 
deilliannau. 
 

9. Bod yng ngofal y perthnasoedd yn ystod cychwyn a chyflenwi prosiect gan sicrhau y caiff yr 
holl randdeiliaid eu cynnwys wrth gwmpasu’r prosiect, cyfeiriad y prosiect a phob cyfnod. 
 

10. Dilyn canllawiau moesegol fel a nodir gan Wasanaethau Digidol y Llywodraeth ar ddefnyddio 
data personol a data ymchwil wrth gynnal ymchwil defnyddwyr, gan gydlynu gyda 
chydweithwyr diogelwch data a llywodraethu gwybodaeth. 
 

11. Cydlynu gyda chyflenwyr TG i sicrhau y caiff newidiadau eu hystyried fel rhan o wasanaethau 
digidol y Cyngor a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 
 

12. Cadw gwybodaeth waith ardderchog o’r diwydiant, tueddiadau’r dyfodol a deddfwriaeth i lunio 
syniadau gwella digidol. 
 

13. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol o ddatganiad polisi’r Awdurdod ar Iechyd, Diogelwch 
a Llesiant yn y Gwaith. 
 

14. Cydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau ymrwymiad i 
ymarfer gwrthwahaniaethol. 
 

15. Ymgymryd â dyletswyddau eraill y gellir eu gofyn gennych, yn gymesur gyda’ch gradd neu lefel 
gyffredinol o gyfrifoldeb o fewn y sefydliad. 

  



 

 

Manyleb Person – Swyddog Prosiect – Tîm Trawsnewid 
Strategol 

 
              1. Cymwysterau a Phrofiad 

 
Dull Asesu 

 
 Hanfodol/ 

Dymunol 
Ffurflen 

Gais Cyfweliad Arall 
(noder) 

Cyfnod 
Prawf 

Cymhwyster ffurfiol (Gradd 
gysylltiedig â TGCh neu gyfwerth â 
NVQ 4 ynghyd â phrofiad gwaith 
mewn amgylchedd digidol a 
thechnoleg 

Hanfodol 1     

Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol 
parhaus a gwybodaeth ragorol o 
safonau’r diwydiant yn gysylltiedig â 
systemau a seilwaith TGCh  

Hanfodol 2     

Tystysgrif rheoli prosiect Dymunol     
Profiad      
Rhaid cael profiad ymarferol o 
gyflenwi prosiectau digidol o 
ddarganfod hyd at gyflenwi, gan 
weitho gydag ystod eang o 
randdeiliaid.  

Hanfodol 3     

Hanes amlwg o lwyddiant mewn 
gweithio mewn timau aml-
ddisgyblaeth i sicrhau deilliannau.  

Hanfodol 4 
 

    

Profiad o gyflenwi prosiectau sy’n 
arwain at well deilliannau ar gyfer 
preswylwyr/dinasyddion  

Hanfodol 5      

Profiad o baratoi a chyflwyno data i 
ddangos gwelliannau posibl ac 
ystyriaethau ar gyfer y dyfodol  

Hanfodol 6     

Profiad amlwg o gynnal ymchwil 
defnyddwyr mewn modd moesegol 
gan ddiogelu data personol a data 
ymchwil 

Hanfodol 7     

Gwybodaeth/Sgiliau      
Sgiliau rhyngbersonol cryf, y gallu i 
ddylanwadu ar eraill ar fanteision 
newid a chyflwyno gwybodaeth 
gymhleth i amrywiaeth eang o bobl.  

Hanfodol 8     

Gallu i hyfforddi a mentora eraill i 
feithrin galluoedd dylunio 
gwasanaeth.  

Hanfodol 9     

Gallu i ddeall ymchwil defnyddwyr i 
ffurfio ac ategu datrysiadau.  

Hanfodol 10     

Nodweddion Personol      
Hunangymhelliant ac wedi arfer gyda 
gweithio i amserlenni tyn. 

Hanfodo l11     

Gallu i gydweithio i sicrhau 
canlyniadau gan gadw safonau uchel. 

Hanfodol 12     

Dangos hyder, creadigrwydd ac egni i 
herio’r status quo i sicrhau 
canlyniadau gwell ar gyfer preswylwyr 
a busnesau.  

Hanfodol 13     



 

 

 
2. Gofynion Arbennig Hanfodol Dymunol 
Dim   

 
 

                     3 . Cymwyseddau Personol  
Caiff pob cymhwysedd eu hystyried 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 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 

    

 
 

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/Hyfforddi
ant 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     

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 
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