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Adran Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol  
Is-adran Adfywio a Datblygu 

 

Teitl Swydd Swyddog Adfywio (Cyfnod Penodol 3 blynedd) 

Rhif Swydd BG13154 Gradd Gradd 5 

Prif Weithle Gweithio Gartref Oriau  37 awr yr wythnos 

Lwfans Defnyddiwr 
Car 

Achlysurol Cymeradwy Datgeliad Dim 

Cyswllt 
Amy Taylor  
01495 357850 

Diweddarwyd 21 Gorffennaf 2021 

Cyfyngiad 
gwleidyddol 

 Na  Oes * 

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

 

Prif Ddiben y Swydd 

Cyfrifol i:  Prif Swyddog Adfywio, Cyfleoedd Adfywio 

Cyfrifol am: Cyfrannu at ddarparu prosiectau adfywio yn effeithiol yn cynnwys y rhai a 
gyllidir drwy raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru ac yn rhoi cymorth 
datblygu prosiect a rheoli i’r Tîm Cyfleoedd Adfywio. 

Prif Gyfrifoldebau 

 
1. Cefnogi’r Arweinydd Tîm a Rheolwr Tîm, Cyfleoedd Adfywio wrth ddynodi, datblygu a darparu 

prosiectau adfywio fel y’u hamlinellir yng Nghynllun Busnes y Tîm Cyfleoedd Adfywio. 
 

2. Cynorthwyo gydag ymchwilio ac ymelwa ar ffynonellau neydd a phresennol o gyllid, gan geisio 
mewnbwn adrannau eraill y Cyngor wrth ffurfio cynigion cyllid prosiect. 
 

3. Rhoi cymorth wrth ddarparu cynlluniau gwella, adfywio a datblygu, gan weithio gyda derbynwyr 
grantiau, perchnogion adeiladau, partneriaid a rhanddeiliaid eraill yn cynnwys cyllidwyr. 

 
4. Gweithio wrth ochr yr Arweinydd Tîm, Cyfleoedd Adfywio wrth oruchwylio’r Rhaglen Grant 

Gwella Adeiladau a Chynlluniau Benthyciad Canol Trefi. Mae’r swydd yn cynnwys rhoi 
arweiniad ar waith gwella cysylltiedig i adeiladau cymwys, yn cynnwys cydlynu gydag Adran 
Gyfreithiol y Cyngor i sicrhau y caiff yr arwystlau cyfreithiol angenrheidiol eu rhoi ar eiddo’r 
ymgeisydd.   

 

Disgrifiad Swydd 
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5. Cefnogi caffael contractau strategol yn cynnwys datblygu dogfennau caffael, sefydlu a chynnal 
cofnodion egluro a lledaenu dogfennau caffael i Dîm y Prosiect, Cynghorwyr Allanol a 
Chynigwyr yn ôl cyfarwyddyd. 

 
6. Monitro a gwerthuso perfformiad contract, gan gydlynu gydag Adrannau’r Cyngor i sicrhau y 

caiff gwaith a gwasanaethau eu cyflawni yn unol gyda’r gofynion perfformiad a thelerau’r 
contract neu gytundeb perthnasol. 

 
7. Cefnogi swyddogion adfywio i ddarparu proseictau adfywio a gaiff eu rhan-gyllido gan raglen 

Trawsnewid Terfi Llywodraeth Cymru. 
 
8. Hyrwyddo a chynorthwyo gyda gweinyddu cymorth grantiau a benthyciadau di-log o fewn yr 

ardaloedd cymwys, yn cynnwys delio gydag ymholiadau yn ymwneud â chymorth grant posibl 
a rhoi cyngor i ddarpar ymgeiswyr. 

 
9. Monitro gwaith ar safle, yn cynnwys cydlynu gydag ymgeiswyr, asiantau a chontractwyr, 

partneriaid cyllido a rhanddeiliaid eraill gan sicrhau cydymffurfiaeth gydag amodau grant a 
sicrhau y caiff gwaith ei gyflawni yn unol â thelerau ac amodau y corff cyllido perthnasol. 

 
10. Datblygu a monitro taenlenni ariannol yng nghyswllt gwariant cyfalaf ac incwm a sicrhawyd 

drwy weithgareddau’r tîm Cyfleoedd Adfywio. Bydd hyn yn cynnwys monitro talu anfonebau ar 
gyllidebau a gytunwyd a chyfrif yn gywir y taliadau grant sy’n ddyledus i ymgeiswyr.  

 
11. Cydlynu gyda phartneriaid cyllido fel sydd angen a pharatoi, diweddaru a monitro llif arian 

prosiectau a chydlynu gyda’r Adran Adnoddau ar bob mater ariannol. 
 
12. Cefnogi’r tîm i drefnu cyfarfodydd, cyflwyniadau, dyddiau ymgynghorwyr a digwyddiadau fel 

sydd angen. 
 

13. Cynrychioli’r Cyngor mewn ymgynghoriadau cyhoeddus / arddangosfeydd mewn materion yn 
gysylltiedig â’r gweithgareddau a wneir gan y Tîm Cyfleoedd Adfywio. 

 
14. Cefnogi’r tîm  i hyrwyddo yn effeithlon y gwaith a wneir, yn cynnwys cydlynu, dieddaru a 

dosbarthu gwybodaeth a deunydd hyrwyddo e.e. hysbysfyrddau, cylchlythyrau, gwefannau ac 
ati. 

 
15. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol datganiad polisi yr Awdurdod ar Iechyd, Diogelwch a 

Llesiant yn y Gwaith. 
 
16. Cydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau ymrwymiad i 

ymarfer gwrthwahaniaethol. 
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1. Cymwysterau a phrofiad 
 

Dull Asesu 

Cymwysterau/profiad perthnasol Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfrnod 
Prawf 

Cymhwyster perthnasol mewn adfywio neu ddisgyblaeth 
gysylltiedig 

Dymuno 
    

Addysg i lefel gradd, os yn bosibl mewn disgyblaeth 
briodol yn gymesur gyda’r swydd, neu gyfwerth. 

Hanfodol 
    

Profiad o weithio ym maes adfywio Hanfodol 
    

Profiad arall      

Profiad o reoli cyllidebau a chyfrif taliadau Dymunol 
    

Profiad o gysylltu gyda derbynwyr grantiau, cyllidwyr a 
chontractwyr 

Hanfodol 
    

Profiad o weithio gyda phartneriaethau allanol a 
sefydliadau eraill 

Hanfodol 
    

Profiad o gynhyrchu adroddiadau, cyflwyniadau a 
briffiadau clir a chryno ar faterion cymhleth a sensitif ar 
gyfer ystod o gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid 

Hanfodol 
    

Profiad o reoli contractau Dymunol 
    

Gwybodaeth/Sgiliau      

Sgiliau rhyngbersonol ardderchog yn cynnwys sgiliau 
cyflwyno, cyfathrebu a negodi 

Hanfodol 
    

Gwybodaeth a phrofiad o systemau cyfrifiadurol a TG 
swyddfa 

Hanfodol 
    

Gwybodaeth a dealltwriaeth o weithdrefnau allanol a 
hawliadau monitro ariannol 

Hanfodol 
    

Sgiliau llythrennedd a rhifedd ardderchog 
 

Hanfodol 
    

Gallu i weithio dan bwysau a blaenoriaethu eich llwyth 
gwaith eich hun 
 

Hanfodol 
    

Parodrwydd i ddilyn hyfforddiant a datblygu personol 
 

Hanfodol 
    

Gwybodaeth o egwyddorion rheoli proseict 
 

Dymunol 
    

Dealltwriaeth o brosesau caffael  
 

Dymunol 
    

 

2. Gofynion 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     

 Lefel 0 
Lefel 1 

Mynediad 
Lefel 2 
Sylfaen 

Lefel 3 
Canolradd 

Lefel 4 
Uwch 

Lefel 5 
Hyfedredd 

Gwrando/Siarad       
Darllen/Deall       
Ysgrifennu       
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 

Parodrwydd i weithio tu allan i oriau gwaith arferol yn 
achlysurol 

Hanfodol     
Trwydded yrru gyfredol a mynediad i gerbyd ar gyfer 
dibenion gwaith 

Hanfodol     

 

Manyleb Person – Swyddog Adfywio 
Ffisegol 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/jobs/information-for-applicants/
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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 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 yn y blaen (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 yn y blaen (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 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. cyflwyniad, 
grŵp trafod, efelychu 
ac yn y blaen (noder)  

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Darparu 
Gwasanaethau 
Rhagorol 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 yn y blaen (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 yn y blaen (noder)  

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyfathrebu Addasu cynnwys ac arddull i helpu 
eraill i ddeall 

    

Gwneud yn siŵr fod pobl yn cael 
gwybodaeth lawn 

    

Defnyddio iaith, ystum a thôn 
addas wrth siarad gydag eraill 

    

Gwirio bod eraill wedi deall ac yn 
gofyn am gyngor pan fo angen 

    

Mynd ati i wella pob math o 
gyfathrebu gydag eraill 

    

Cyfathrebu’n broffesiynol drwy 
ddefnyddio sianeli ffurfiol addas i’r 
sefyllfa 

    

 


