
 
 
 
Teitl:  Swyddog Gorfodaeth 
 
Lleoliad:  Agile / Depot Canolog - Brynmawr 
 
Cyfarwyddiaeth: Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol 
 
Cyfeirnod Swydd: BG00729 
 
Oriau:  37 awr yr wythnos 
 
Cyflog:  Gradd 7 (£30,984- £34,373) 
 
Contract:  Parhaol 
 
 
Crynodeb Swydd 
 
Mae’r Swyddog Gorfodaeth yn arwain gydag ymchwilio rhagweithiol ac ymatebol a datrys 
troseddau rheoleiddio gwastraff, cerbydau gadawedig, parcio niwsans yn cynnwys 
gwerthu a thrwsio cerbydau a rheoli cŵn yn bennaf drwy atafaelu cŵn strae. 
 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Gydag ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth ansawdd uchel byddwch yn gyfrifol am sicrhau 
cydymffurfiaeth gydag ystod eang o ddeddfwriaeth amgylcheddol gan unigolion a 
busnesau ledled y Fwrdeistref Sirol. Bydd eich gwaith ymatebol yn cynnwys ymateb i 
gwynion am droseddau rheoleiddio gwastraff, cerbydau gadawedig, parcio niwsans a 
chŵn strae, a bydd disgwyl i chi hefyd fod yn rhagweithiol wrth sicrhau cydymffurfiaeth 
gyda’r ddeddfwriaeth amgylcheddol berthnasol gyda chleientiaid, drwy arolygiadau ac 
ymchwiliadau safle. Byddwch yn casglu ac yn cofnodi tystiolaeth, ysgrifennu adroddiadau 
cryno a chywir ar gyfer gweithredu ffurfiol yn dilyn digwyddiadau, cyhoeddi hysbysiadau 
cosb sefydlog a, phan fo angen, yn cynorthwyo wrth baratoi achosion yr Awdurdod ar 
gyfer erlyn, gan mynychu llys pan fo angen. 
 
Disgwylir i chi sicrhau fod ymddygiad sy’n tramgwyddo yn cael ei ymchwilio’n llawn a bydd 
angen gweithio yn achlysurol ar benwythnosau a gyda’r nos. Byddwch hefyd yn mynychu 
cyfarfodydd cyhoeddus fel sydd angen ac yn rhoi adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i 
Aelodau. 
 
Mae profiad sylweddol o weithio mewn swydd gorfodaeth o fewn gwasanaeth rheoleiddio 
yn hanfodol. Bydd gennych hefyd brofiad helaeth o weithio gyda’r cyhoedd a darparu 
gwasanaeth cyhoeddus. 
 



Mae gwybodaeth/sgiliau hanfodol yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i: 

 Profiad amlwg o ddefnyddio Microsoft Office, yn arbennig Word ac Excel, 

 Gwybodaeth fanwl o reoliadau gwastraff, rheoli cŵn a pharcio niwsans a 
deddfwriaeth cerbydau gadawedig a dealltwriaeth o brosesau cyfreithiol yn 
gysylltiedig gyda swyddogaethau gorfodaeth, 

 Y gallu i fod yn hyderus a diplomatig wrth ddelio gyda’r cyhoedd ac eraill. 
 
Mae penodiad yn amodol ar gwblhau Prawf Gyrru Adran Trafnidiaeth Blaenau 
Gwent yn llwyddiannus. 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio.  
 
Dyddiad Cau: 18/03/2022 
   
Dyddiad Cyfweliadau: 28/03/2022 
 
 


