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Crynodeb Swydd 
 
Rhoi cefnogaeth allweddol i gyflwyno gweithgaredd gweithredu yn gysylltiedig â strategaeth 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio, Arwahanrwydd ac Unigrwydd. 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Fel Swyddog Polisi byddwch yn gweithio mewn partneriaeth gyda noddwr arweiniol y Bartneriaeth 
Llesiant Lleol dros gymunedau oed gyfeillgar a rhanddeiliaid eraill i gyflawni’r dilynol:- 

 Mapio gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn, pobl unig ac ar wahân, a chyfleoedd ar gyfer 
gweithgaredd rhyng-genhedlaeth, gan gefnogi pobl i ailgysylltu gyda’u cymunedau yn dilyn 
pandemig Covid 19. 

 Ymchwilio, casglu tystiolaeth ac ymgynghori gyda grwpiau pobl hŷn a gwahanol randdeiliaid 
eraill ac aelodau o’r gymuned er mwyn datblygu Fforwm Blaenau Gwent 50+, helpu i fynd i’r 
afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, ac annog gweithgaredd rhyng-genhedlaeth ar draws y 
fwrdeistref. 

 Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o’r gweithgareddau uchod i gyflwyno a monitro 
cynnydd ar Gynllun Gweithredu ‘Blaenau Gwent Oed Gyfeillgar’ 

 Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i ddatblygu cais i 
Sefydliad Iechyd y Byd i Flaenau Gwent ymuno â’r Rhwydwaith Byd-eang ar gyfer Dinasoedd 
a Chymunedau Oed Gyfeillgar. 

 
Byddwch yn gweithio gyda sefydliadau partner a busnesau yn gysylltiedig gyda Phartneriaeth 
Llesiant Lleol Blaenau Gwent i weithredu adroddiadau strategol, polisïau a threfniadau rheoli 
perfformiad effeithlon. 
 



Bydd gennych addysg i lefel Gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth neu bwnc cysylltiedig. Mae 
profiad hanfodol yn cynnwys profiad amlwg o weithio mewn maes perthnasol ac o ddefnyddio 
tystiolaeth gadarn, tebyg i ystadegau, ymchwil a dadansoddiad i ddylanwadu ar wneud 
penderfyniadau. Bydd gennych hefyd brofiad o weithio ar draws partneriaethau aml-asiantaeth, 
gallu i arddangos sgiliau dylanwadu mewn delio gyda busnes partneriaeth a’r gallu i lunio, paratoi 
a gweithredu adroddiadau strategol, polisïau a gweithdrefnau. 
 
Mae’n rhaid i chi feddu ar wybodaeth o’r materion allweddol sy’n wynebu wasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru a’r effaith ar ddatblygu ac adolygu polisi. 
 
Dyddiad Cau:   Dydd Iau 2 Mefefin 2022 
 
Dyddiad Cyfweliadau:  wythnos yn dechrau 13eg Mehefin 2022 
 
 
 
 
 

 


