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Adran 

Teitl y Swydd Swyddog Cymorth Cynnal a Chadw 

Rhif y Swydd BG01172 Gradd Graddfa 5 

Safle Depot Canolog/Ar y safle Oriau  37 awr yr wythnos 

Lwfans Defnyddiwr 
Car 

Dim Datgeliad Dim 

Cyswllt    

Robert Jenkins 
Tel: 01495-355389 
Paul Fry 
Tel: 07966 532751 

Diweddarwyd Awst 2022 

Gwleidyddol 
gyfyngedig 

 Nac 
ydy 

 Ydy* 

*Mae'r swydd yn wleidyddol gyfyngedig o fewn darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 fel y'u 

pennwyd yn Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau Gwleidyddol) 1990. 

 

 

Prif Ddiben y Swydd 

Yn atebol i:  Swyddog Cymorth Cynnal a Chadw 

 

Yn gyfrifol am: Ymgymryd â Gwaith Cynnal a Chadw Cynlluniedig ac Adweithiol 

 

Prif Gyfrifoldebau 

 
1. Cynnal gwaith cynnal a chadw cynlluniedig ac mewn argyfwng ledled yr Awdurdod. 
 
2. Cynnal gwaith Saer Coed i safon uchel. Byddai'r gwaith yn cynnwys gosod drysau  
(mewnol ac allanol), gan gynnwys yr holl galedwedd, stribedi tân, caeadau uwchben, pendrawstiau, sgertins,  
paredau stydiau, silffoedd ac ati. 
 
3. Gwirio adeiladau segur yr Awdurdod yn rheolaidd. 
 
4. Gwirio strwythurau sgaffaldiau'r Awdurdod yn rheolaidd. 
 
5. Cynnal atgyweiriadau brys i'r holl adeiladau cyhoeddus e.e. Ysgolion/Llyfrgell/Cartrefi Gofal/Unedau Ffatri  
/Parciau/Canolfannau Chwaraeon a Mynwentydd. 
 

Swydd-Ddisgrifiad 
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6. Cynnal gwaith yn ystod oriau anghymdeithasol/gwyliau banc fel sy'n ofynnol gan rotas cymeradwy  
ac arferion gwaith. 
 
7. Bod ar gael ar gyfer argyfyngau y tu allan i oriau fel, wrth gefn ac amodau brys eraill. 
 
8. Cynnal gwaith brys ar gyfer rheoli adeiladu e.e. Strwythurau Peryglus/Codi Byrddau/Gwaith to/ 
Ffensio Diogelwch/Caewyr Ffyrdd/Ar ôl Tanau Tŷ/Tanau Ysgol/Tanau Ffatri. 
 
9. Cynnal gwaith brys ar ddraenio e.e. Toiledau wedi Blocio/Rhwystr Llinellau Pibellau Carthffosydd/ 
Pibellau Gwastraff/Basnau Golchi/Sinciau Ffreutur/Peipiau Dŵr. 
 
10. Cynnal gwaith brys Saer Coed e.e. Mynediad yn sgil Allweddi Coll/Atgyweiriadau Ar ôl Torri i Mewn 
/Atgyweiriadau i ddrysau metel/Atgyweiriadau i Ffenestri P.V.C a drysau/Bordio e.e. Gwydr wedi Torri. 
 
11. Cynnal gwaith brys Plymio e.e. Gwaith Pibell wedi Byrstio/Adnewyddu Seddi Toiledau/ 
Atgyweiriadau ar Wresogyddion Dŵr/Atgyweiriadau ar Systemau Gwresogi Canolog. 
 
12. Cynnal gwaith brys Gwydro/Peintio e.e. gwydro ar D/G/Unedau P.V.C Ffenestri a drysau/ 
Ffenestri Pren, Drysau/Ffenestri Metel, Drysau/Goleuadau To ar ôl Fandaliaeth/Difrod Tân/ 
Toriadau/Torri i Mewn. Paentio Graffiti ar Briffyrdd ac Adeiladau Cyhoeddus/Golchi i lawr Difrod Tân/ 
Adeiladau Cyhoeddus Ysgolion, Unedau Ffatri. 
 
13. Cynnal gwaith brys Gweithiwr Lled Sgiliau a Gyrrwr Lorri e.e. Tynnu Waliau Wedi Cwympo o 
Briffyrdd/Adnewyddu Gorchuddion Tyllau Caead/Clirio malurion o Adeilad a Difrod Tân/Diogelu Adeilad 
gyda Ffensys Diogelwch/Caewyr Ffyrdd a Rheoli Traffig/Draenio e.e. Toiledau wedi'u Blocio/Rhwystr 
Llinellau Pibellau Carthffosydd/Pibellau Gwastraff/Basnau Golchi/Sinciau Ffreutur/Pibellau 
Dŵr/Ailadeiladu Tyllau Caead/Adnewyddu Gorchuddion Tyllau Caead. 
 
14. Cynnal gwaith Adnewyddu fel tîm e.e. Swyddfa prosiect, ailfodelu i greu swyddfeydd newydd gyda 
rhaniadau Lafarge gyda ffenestri a bleindiau cuddiedig a ffurfio toiled hygyrch gydag addurn cyflawn a 
nenfwd crog a charped.  Adnewyddu ac ailgynllunio toiledau canolog e.e. tynnu waliau ffitio rhaniadau 
toiled newydd, waliau teils, lloriau newydd a nenfwd crog. 
 
Cartref gofal Cwrt Mytton, adeiladu rampiau hygyrch gyda rheiliau llaw diogelwch 
Ffensio a gatiau. 
 
15. Gwneud gwaith saer pwrpasol e.e. Drysau/Fframiau Drws/Unedau Ffeilio/Gwneud a ffitio silffoedd 
pwrpasol. 
 
16. Gosod cegin newydd wedi'i ffitio gyda phlymio/paentio/teilsio. 
 
17. Tynnu deunyddiau etholiad e.e. Sgriniau Pleidleisio/Ffitio Rampiau i’r Orsaf bleidleisio mewn 
Portacabin/Casglu blychau pleidleisio wedi’ch hebrwng gan swyddogion heddlu a mynd â nhw i 
Ganolfan Chwaraeon Glynebwy. 
 
18. Addurno e.e. Ailaddurno Llawr 4 a Llawr 2 y Ganolfan Ddinesig/Cartrefi Gofal. 
 
19. Cydymffurfio ag adrannau perthnasol datganiad polisi'r Awdurdod ar Iechyd, Diogelwch a Lles yn y 
Gwaith. 
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20. Cadw at egwyddorion y Polisi Cydraddoldeb Corfforaethol a sicrhau ymrwymiad i ymarfer gwrth-
wahaniaethol.
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1. Cymwysterau a Phrofiad 
 

Dull Asesu 

Cymwysterau/Profiad Perthnasol Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad Arall (nodwch) Cyfnod Prawf 

Sgiliau Gwaith Saer (NVQ3 neu CityGuilds) a/neu wedi 
cwblhau prentisiaeth neu hyfforddiant. 
 

Hanfodol *    

City and Guilds neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol. Hanfodol *    

Cymhwyster Adeiladu a Pheirianneg Sifil (NVQ Lefel 1) neu 
debyg. 
 

Hanfodol *    

Cerdyn CSCS. Dymunol *    

Cymhwyster mewn Sgaffaldwaith. Dymunol *    

IBT 2 neu CLAIT Plus neu ECDL neu gymhwyster perthnasol 
cyfatebol neu debyg. 
 
 
 
 

Dymunol *    

Profiad arall.      

Profiad safle adeiladu. 
Masnachwr profiadol gyda gwybodaeth adeiladu eang. 
Gwybodaeth fanwl am iechyd a diogelwch. 
Meddu ar brofiad da o ddelio â'r cyhoedd. 
Gwybodaeth am y materion cyfredol sy'n wynebu llywodraeth 
Leol. 
 

Hanfodol * *  * 

      

Gwybodaeth/Sgiliau      

Hyfedredd mewn TG gyda sgiliau bysellfwrdd da. 
 

Dymunol *    

Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth a rheoli'ch llwyth gwaith 
eich hun. 
Y gallu i ymateb mewn modd sensitif, gofalgar gyda'r 
cyhoedd wrth fynychu ac asesu argyfyngau, e.e. mynd i 
mewn i gartref ar ôl tân, yn dilyn torri i mewn neu lifogydd. 
Cynnal gwaith mewn cartrefi gofal sy'n dod â chi i gysylltiad â 
phobl sy'n agored i niwed. 
Gwybodaeth ymarferol dda o bolisïau a gweithdrefnau 
awdurdodau lleol. 

Hanfodol * *  * 

 
 

2. Gofynion Iaith Gymraeg 
(dewiswch un o’r canlynol) 

Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad Arall (nodwch) 
Cyfnod 
Prawf 

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn Ddymunol (Lefel 0 ym mhob 
Lefel Iaith Gymraeg uchod). 

Dymunol *    

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn Hanfodol a dylai ymgeiswyr 
naill ai feddu ar y sgiliau perthnasol neu fod yn barod i'w 
dysgu pan gânt eu penodi i'r swydd (Lefelau 1-3). 
 

     

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn Hanfodol (Lefelau 4 a 5).      
 
 Lefel 0 

Lefel 1 
Mynediad 

Lefel 2 
Sylfaen 

Lefel 3 
Canolradd 

Lefel 4 
Uwch 

Lefel 5 
Hyfedredd 

Gwrando/Siarad       

Manyleb y Person – Dim Cyfrifoldeb Rheoli 
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Darllen/Deall       
Ysgrifennu       
 
Gweler “Canllawiau Sgiliau Iaith Gymraeg” ar wefan Blaenau Gwent i gael mwy o wybodaeth am y Lefelau uchod. 
 

 

3. Gofynion Arbennig 
Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad Arall (nodwch) Cyfnod Prawf 

GDG Manylach. Hanfodol *    
Trwydded yrru lawn. Hanfodol *    
 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/jobs/information-for-applicants/
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4. Cymwyseddau Personol 
Ystyrir bod pob cymhwysedd yn Hanfodol, er y cydnabyddir y 
gellir cyflawni rhai dros gyfnod o amser. Disgwylir i bob cyflogai 
ddatblygu eu cymwyseddau yn barhaus yn unol â'r fframwaith 
priodol.  Yn ogystal â'r rhai a aseswyd fel rhan o'r broses 
recriwtio, asesir cymwyseddau yn ystod y Cyfnod Prawf ac 
wedyn drwy Gynllun Hyfforddi Perfformiad yr Awdurdod. 
 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurflen 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddi 

Perfformiad 

Cyflwyno 
gwasanaeth 

Yn cynllunio ymlaen llaw, yn trefnu 
gwaith ymlaen llaw. 
 

    

Yn cynnwys rheolwr 
llinell/cydweithwyr wrth osod a 
chyrraedd targedau. 
 

    

Yn ad-drefnu gwaith pan fo angen. 
 

    

Yn sicrhau bod tasgau’n cael eu 
cwblhau pryd bynnag y bo hynny'n 
bosibl. 
 

    

Yn ceisio cymorth os na ellir rheoli 
llwyth gwaith. 
 

    

Yn defnyddio menter i adrodd am  
faterion sy'n codi sy'n effeithio ar 
eraill. 

    

 
 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurflen 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddi 

Perfformiad 

Gwella a 
Newid 

Yn barod i roi cynnig ar bethau 
newydd a rhoi adborth ar 
ganlyniadau.  

    

Yn deall bod angen newidiadau os yw 
pethau am gael eu gwella.  
 

    

Yn dod o hyd i ffyrdd newydd a 
chreadigol o wneud pethau'n well. 
 

    

Yn ceisio datblygu sgiliau a 
gwybodaeth eich hun yn weithredol. 
 

    

Yn dysgu o gamgymeriadau ac yn 
croesawu adborth adeiladol. 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurflen 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddi 

Perfformiad 

Darparu 
Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 
Rhagorol 

Yn cydnabod pwysigrwydd 
safonau uchel o wasanaeth 
cwsmeriaid. 

    

Wedi ymrwymo i ddarparu 
gwasanaeth rhagorol i holl 
ddinasyddion Blaenau Gwent. 

    

Yn deall y cysylltiadau rhwng eich 
proffesiynoldeb eich hun a'r effaith 
bosibl ar ddelwedd yr Awdurdod. 
 

    

Agwedd broffesiynol sy'n gosod 
esiampl i gydweithwyr. 

    

Yn ymfalchïo yn eich gwaith eich 
hun a gwaith cydweithwyr. 
 

    

Yn barchus, yn gwrtais ac yn barod 
i helpu bob amser. 

    

 
 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurflen 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddi 

Perfformiad 

Gwaith Tîm Ymateb yn adeiladol i 
awgrymiadau a cheisiadau eraill. 
 

    

Yn cydnabod gwerth posibl barn 
pobl eraill ac yn mynd ati i geisio 
eu cyfraniadau. 
 

    

Yn gofyn am help pan fo angen. 
 

    

Yn ceisio helpu eraill yn weithredol. 
 

    

Yn ymwybodol o effaith eich 
ymddygiad eich hun ar eraill. 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurflen 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddi 

Perfformiad 

Cyfathrebu Yn addasu cynnwys ac arddull i 
helpu eraill i ddeall. 

    

Yn sicrhau bod pobl yn cael eu 
hysbysu'n rheolaidd. 

    

Yn defnyddio iaith, ystumiau a 
thôn briodol wrth siarad ag 
eraill. 

    

Yn gwirio bod eraill wedi deall 
ac yn ceisio cyngor pan fo 
angen. 

    

Yn ceisio gwella pob math o 
gyfathrebu ag eraill. 

    

Yn cyfathrebu'n broffesiynol 
trwy ddefnyddio sianeli ffurfiol 
sy'n briodol i'r sefyllfa. 

    

 
 


