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 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:  Rheolwr Tîm – Cymunedau Cysylltiedig 
 
Cyfrifol am:  Cyflenwi dull aml-bartner cydlynus at yr agenda cyflogadwyedd yn 

gydnaws gydag anghenion presennol a newydd busnesau ac 
unigolion. Ymgymryd â dyletswyddau rheoli llinell o fewn y Tîm 
Cymunedau Cysylltiedig. 

 
Prif Gyfrifoldebau 
 

1. Annog a chydlynu gwaith partneriaeth yn unol â’r agenda cyflogadwyaeth ac 
agenda cysylltiedig trechu tlodi. 

 
2. Cynnal adolygiadau rheolaidd o ddarpariaeth cysylltiedig â chyflogaeth a 

mapio cysylltiedig i lywio’r cynllun cyflogaeth lleol, yn gydnaws gyda’r cyd-
destun rhanbarthol a chenedlaethol.  

 
3. Cadw’n gydwastad gyda deddfwriaeth, canllawiau ac arfer da perthnasol a’u 

gweithredu. 
 
4. Defnyddio tystiolaeth a gwybodaeth a gasglwyd i gefnogi datblygu cynlluniau 

cyflogaeth a chynlluniau cysylltiedig trechu tlodi.   
 
5. Datblygu cynlluniau, gweithdrefnau a chynlluniau perthnasol i lywio a chefnogi 

grwpiau aml-bartner, yn cynnwys y grŵp cyflogaeth strategol.  
 



2 

6. Sicrhau trefniadau gwaith effeithlon gyda sectorau eraill yn cynnwys yr Adran 
Gwaith a Phensiynau, Gyrfaoedd, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a 
phartneriaid yn y trydydd sector a’r sector preifat i gefnogi preswylwyr sy’n 
cael eu tangyflogi ac yn ddiwaith i wella sgiliau a phrofiadau perthnasol i’r 
gweithle. 

 
7. Gweithio gydag adrannau a sefydliadau perthnasol i gyflwyno cynlluniau sy’n 

cynyddu i’r eithaf y cyfleoedd ar gyfer ac uchelgais pobl leol, yn benodol yn 
ymwneud â chyflogaeth.  

 
8. Cynnal dyletswyddau rheoli llinell llawn ar aelodau perthnasol o staff. 
 
9. Hyrwyddo a chefnogi cyflenwi buddion cymunedol lleol a gweithgaredd 

cydlynu cyflogaeth, a hwylusir gan y Tîm Cymunedau Cysylltiedig, gan 
gynyddu i’r eithaf y cyfleoedd ar gyfer preswylwyr lleol a’r gymuned ehangach 
yn cynnwys cyflogaeth a hyfforddiant.  

 
10. Cyfrifoldeb llawn am gydlynu cyfleusterau hyfforddiant (lle’n briodol) yn 

cynnwys rheoli canolfan profion ar-lein CITB a chyflawni’r holl fanylebion 
gofynnol yn unol â gofynion contract y ganolfan profion.  
 

11. Goruchwylio’r systemau gweinyddol ac ariannol sydd eu hangen i gyflenwi 
prosiectau cyflogadwyedd a gyllidir yn allanol. 

 
12. Paratoi a chyflenwi adroddiadau a chynigion i fforymau, pwyllgorau a 

phartneriaethau perthnasol e.e. Pwyllgor Gweithredol a Phwyllgorau Craffu, 
seminarau Aelodau. 

 
13. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol datganiad polisi yr Awdurdod ar 

Iechyd, Diogelwch a Llesiant yn y  Gwaith. 
 
14. Cydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau 

ymrwymiad i ymarfer gwrthwahaniaethol. 
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Manyleb Person - Goruchwyliol 
 

1. Cymwysterau a Phrofiad Dull Asesu 

Cymwysterau/profiad perthnasol 
Hanfodol / 
Dymunol 

Ff. 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Addysg i lefel gradd neu gyfwerth mewn maes 
adfywio neu gysylltiedig  

Hanfodol     

Cymhwyster rheoli  Dymunol     

Profiad o ddatblygu a gweithredu darpariaeth 
cyflogaeth/sgiliau/adfywio 

Hanfodol     

Profiad arall      

Profiad sylweddol o weithio partneriaeth Hanfodol     
Cydlynu partneriaethau aml-ddisgyblaeth Hanfodol     
Rheoli llinell/goruchwylio staff Dymunol     
Cydlynu gyda ac ymateb i ofynion busnes/diwydiant Hanfodol     

Gwybodaeth/Sgiliau      

Gwybodaeth o ofynion llafur lleol, tueddiadau sy’n 
dod i’r amlwg a darpariaeth gysylltiedig 

Hanfodol     

Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o bolisi/ 
blaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol yn 
ymwneud â chyflogadwyedd, trechu tlodi, 
cymunedau cadarn  

Hanfodol     

Gwybodaeth o hyfforddiant cysylltiedig â chyflogaeth 
a chyfleoedd sgiliau  

Hanfodol     

 

2. Gofynion Sgiliau yn y Gymraeg Hanfodol / 
Dymunol 

Ff.  
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       
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3. 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  
â'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 
(manylwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Rheoli'r 
Tîm 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gosod esiampl i'r tîm drwy eich 
dull a'ch agwedd eich hunan 

    

Cael y gorau allan o bobl drwy 
ddatblygu'r sgiliau, profiad ac 
uchelgais eich hun a'r tîm 

    

Sicrhau bod materion 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn 
ganolog i gyflenwi gwasanaeth 

    

Cydnabod pan fo angen cymryd 
agwedd gadarn ond briodol 

    

Annog a chefnogi cydbwysedd 
gwaith-bywyd da yn y tîm 

    

 
 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 

ati 
(manylwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyflenwi 
Gwasan-
aeth sy'n 
Gwella'n 
Barhaus 
 
 
 
 
 

Sicrhau fod y tîm yn deall sut 
maent yn cyfrannu at gyflawni 
amcanion gweithredol 

    

Ffocws ar wella eich perfformiad 
eich hun yn barhaus a rhoi 
adborth rheolaidd ac adeiladol ar 
berfformiad tîm/unigolyn 

    

Herio perfformiad gwael mewn 
modd cadarnhaol 

    

Cadarnhaol am wella'r 
gwasanaeth a dynodi manteision 
posibl i'r dinesydd 

    

 Ymgynghori â'r tîm ac eraill y tu 
mewn a thu allan y sefydliad ar 
syniadau gwella 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 

ati 
(manylwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

 
Cyfathrebu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defnyddio dulliau priodol a 
manwl-gywir o gyfathrebu 

    

Cyfathrebu'n gadarnhaol ac yn 
barchus 

    

Gwirio dealltwriaeth pobl eraill     

Esbonio a chyfiawnhau 
penderfyniadau a wnaed 
mewn man arall mewn modd 
clir 

    

Annog aelodau tîm i feddwl am 
ac awgrymu gwelliannau 

    

  

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 

ati 
(manylwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

 
Gwneud 
Penderfyniad-
au Gwybodus 
 
 
 

Ystyried goblygiadau 
penderfyniadau a gynigir 

    

Sicrhau fod penderfyniadau'n 
cysylltu gyda gwella 
perfformiad yn barhaus 

    

Defnyddio datrys problemau 
fel dull o wella'r gwasanaeth 

   
 
 

Ceisio eglurhad neu herio'n 
briodol 

    

Esbonio penderfyniadau'n 
briodol 

    

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 

ati 
(manylwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cydweithio 
 
 

Deall manteision cydweithio     

Hyrwyddo a chyfrannu at 
bartneriaethau i wella 
gwasanaethau i ddinasyddion yn 
barhaus 

    

Rhwydweithio'n effeithlon yn 
fewnol ac yn allanol 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff.  

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 

ati 
(manylwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Rhoi'r 
Dinesydd 
yn Gyntaf 
 
 
 
 
 

Adnabod pwysigrwydd 
mewnbwn y dinesydd i wella'r 
gwasanaeth 

    

Sicrhau fod ffocws y tîm ar 
wasanaethu'r dinesydd fel y 
brif flaenoriaeth 

    

Ceisi adborth gan y dinesydd 
ar ansawdd a phriodoldeb 
cyflenwi gwasanaeth 

    

Cadarnhaol am y sefydliad a'r 
gymuned y mae'n ei 
gwasanaethu 

    

 


