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DIBEN Y SWYDD 

Cynorthwyo’r Rheolwr AD i ddarparu gwasanaeth AD effeithlon a chost-effeithiol ac ymgymryd 

â phrosiectau eraill fel y tybir yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd. I fod  yn gyfrifol am faterion 

Adnoddau Dynol ar draws ardal benodol oddi mewn i’r ardal wasanaeth ac felly bydd gofyn i 

chi deithio tipyn a/neu rôl benodol megis rôl Recriwtio.  

 
Darparu gwasanaeth cynghori adnoddau dynol rhagweithiol ac arloesol i reolwyr llinell a 

gweithwyr GTAGC. 

 

Cyfrannu tuag at ddatblygu a chyflwyno polisi ac arferion gorau GTAGC yn benodol yn y maes 

AD. 

 

Cynorthwyo’r Rheolwr AD o ran cyflawni amcanion yr Adran AD a sicrhau cyflwyno gwasanaeth 
o ansawdd. 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

1.  Bydd dyletswyddau penodol yn amrywio o bryd i’w gilydd. Bwriad y rhestr canlynol o 

ddyletswyddau yw nodi natur gyffredinol y swydd ac nid yw’n cynnwys popeth. Rhaid 

i ddeiliad y swydd gadw cyfrinachedd llwyr bob amser fel sy’n berthnasol i waith yr 
Adran AD. 

2.  Ymgysyllltu gyda’r Rheolwr AD / Dirprwy Rheolwr AD mewn perthynas â newidiadau i 

bolisïau adnoddau dynol yn unol ag arferion da / cyfraith cyflogaeth.  

3.  Rhoi cyngor ac arweiniad ar bolisïau AD priodol ac amodau gwasanaeth i reolwyr a 

staff pan ofynnir am hynny. 

4.  Cynorthwyo’r Rheolwr AD ar brosiectau/ffrwd gwaith. 

5.  Ymgymryd â, a rheoli swyddogaethau disgyblu, cyfryngu, cwyno, galluogrwydd a 

swyddogaethau AD eraill. 



 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

6.  Cynrychioli a mynychu cyfarfodydd, seminarau, yn unol â chyfarwyddyd y Rheolwr AD. 

7.  Delio gyda materion priodol pan fydd y Rheolwr AD / Dirprwy Rheolwr AD yn absennol 

a hysbysu uwch reolwyr o urhyw faterion pwysig a all godi sydd angen eu trin ar 

unwaith. 

8.  Bod yn gyfrifol am eich cynllun datblygu personol wrth weithio tuag at lefel hyblyg o 
sgiliau i sicrhau gwella gyrfa yn llawn  

9.  Cynorthwyo gyda datblygu a darparu hyfforddiant fel y bo angen yng nghyswllt 

materion AD. 

10.  Bod yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn gwybod am ddeddfwriaeth ddiweddaraf 

cyflogaeth ac unrhyw newidiadau, er mwyn rhoi cyngor ac arweiniad i reolwyr ar 

unrhyw achosion o newid neu greu Gweithdrefnau a Pholisi Gwasanaeth. 

11.  Bydd rolau yn cylchdroi, ar adegau a bennir gan y Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, a 

bydd holl uwch gynghorwyr yn delio â’r tri prif faes cyfrifoldeb canlynol: 

 

Recriwtio 
Yn gyfrifol am gydgysylltu’r trefniadau recriwtio yn y Gwasanaeth i gynnwys cyfweld, 

llunio cyfarwyddyd/pecynnau cyfweld yn rhoi arweiniad i reolwyr llinell, llunio 

contractau (telerau a manylion cyflogaeth) a llythyrau penodi gan sicrhau 
cydymffurfio gyda deddfwriaeth.  

Gweithredu fel dadansoddwr/gweinyddwr swydd ar gyfer y Cynllun Gwerthuso 

Swyddi, ymgymryd â gwerthuso swyddi gan ddefnyddio Cynllun cyfrifiadurol PILAT ac 

adolygu swydd-ddisgrifiadau / manylebau person ar gyfer swyddi heb lifrai.  

Cyfrifoldeb am adroddiadau staff ystadegol ar y Grŵp Gweithredol (proffiliau 

presennol a pharhaol, dechrau / gadael salwch, trosiant ac ystadegau ymddeol). 

 

Rheoli Presenoldeb 
Sicrhau effeithiolrwydd parhaus y Polisi Rheoli Presenoldeb mewn perthynas â 

chyflawni a chynnal lefelau presenoldeb uchel yn y gwaith ar gyfer holl aelodau staff.  

Yn gyfrifol am fonitro absenoldeb oherwydd salwch, cynnig cymorth a gwybodaeth 

arbenigol lle mae angen gan sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i’r Ddeddf 

Cydraddoldeb.  

Gofyn am farn feddygol ar achosion penodol gan ymarferwr Iechyd Galwedigaethol 
cymwys annibynnol, ac ymgymryd â’r broses derfynu oherwydd salwch. Ymgymryd â 

gwaith paratoi holl ddogfennau perthnasol a chynrychioli GTAGC mewn apeliadau 

meddygol er mwyn rhoi cyflwyniad y Gwasanaeth wrth ateb unrhyw apêl. 

 

Polisi a Phrosiectau 
Ymgymryd â phrosiectau polisi / strategaeth AD fel y bo gofyn i sicrhau bod prosesau 

effeithiol yn bodoli mewn perthynas ag ymgynghori, cymeradwyo polisi, hyfforddiant 
a gwybodaeth a chanllawiau rheoli.  

Sicrhau bod creu Polisi’r Gwasanaeth yn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogaeth.  

Adolygu effeithiolrwydd y polisi AD a datblygu argymhellion ar gyfer unrhyw 

adolygiadau ar ôl gwerthuso, gan gynnwys asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb. 

Cymryd meddiant o unrhyw waith prosiect a roddir gan y Rheolwr AD. 

12.  Monitro a gwerthuso cyllidebau is-adrannol i sicrhau cynnal lefelau uchel o 

ddarpariaeth gwasanaeth gan eu cyflawni mor gost-effeithiol ag y bo modd. 

 



 

CYFRIFOLDEBAU GORUCHWYLIOL 

O bryd i’w gilydd, goruchwylio dwy gynorthwyydd rheoli, h.y. Recriwtio a Rheoli Presenoldeb. 

 

CYFRIFOLDEB ARIANNOL 

Monitro a gwerthuso cyllidebau is-adrannol i sicrhau cynnal lefelau uchel o ddarpariaeth 
gwasanaeth gan eu cyflawni mor gost-effeithiol ag y bo modd.  

 

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

Gwasanaethau Tân ac Achub eraill ac Adrannau’r Llywodraeth. 

 

GOFYNION IEITHYDDOL 

Cymraeg Lefel 2 (i’w gyflawni cyn diwedd y cyfnod prawf) - yn mynnu eich bod yn gallu: 
Ddeall rhan helaeth o sgwrs yn y gwaith. Ymateb i geisiadau syml yn ymwneud â’r gwaith a 

cheisiadau am wybodaeth ffeithiol. Gofyn cwestiynau syml a deall atebion. Rhoi barn mewn 

modd cyfyngedig, cyn belled â bod y testun yn gyfarwydd. Deall cyfarwyddiadau pan fo iaith 

syml yn cael ei defnyddio. 

Cymraeg Lefel 4 – Siarad a Gwrando – Yn gofyn eich bod yn medru:  
Cynnal sgwrs estynedig hamddenol ynglŷn â gwaith neu roddi cyflwyniad gyda lefel dda o 

rwyddineb ac amrywiaeth mynegiant ond efallai y bydd angen troi i iaith arall i ateb cwestiynau 

na ddisgwyliwyd neu i esbonio pwyntiau cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n 

effeithiol i gyfarfodydd a seminarau yn eich maes gwaith chi. Dadlau o blaid / yn erbyn achos. 

 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH / GOFYNION ARBENNIG 

DBS Sylfaenol. 

 

HYFFORDDIANT GORFODOL 

 

 

 

 

 

 



 

ARALL 

Swyddfa. 
Angen mynychu eiddo arall y Gwasanaeth i ymgymryd â thasgau AD. 

Hyblyg er mwyn gweithio y tu allan i oriau swyddfa arferol yn rheolaidd.  (Ar gyflwyno gweithio y 

tu allan i’ch oriau arferol, Dydd Llun-Dydd Gwener, byddwch yn derbyn codiad cyflog o 8.5% ar 

ben eich cyflog sylfaenol). 
 

 



 

GOFYNION PERSON  
Asesu’r gofynion a chymwyseddau recriwtio 

 

Teitl y swydd 
Uwch Gynghorydd AD  
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

Cymhwyster CIPD (Aelod Siartredig) neu’n gweithio tuag at y cymhwyster lefel 7.  

Profiad priodol blaenorol mewn amgylchfyd adnoddau dynol a gwybodaeth o gyfraith cyflogaeth. 

Profiad blaenorol o ymgymryd â recriwtio. 

Profiad o reoli, disgyblu, delio â chwynion, galluogrwydd a swyddogaethau AD eraill. 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r meini prawf 
allweddol . 

Profiad blaenorol o gwerthuso swyddi. 

Profiad o ymgymryd â, a rheoli cytundebau lefel gwasanaeth / tendrau. 

Gwybodaeth amlinell o Amodau Gwasanaeth Llywodraeth Leol. 
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

Sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a chyflwyno rhagorol. 

Trwydded yrru lawn a chyfredol â'r gofyniad i deithio ar draws Gogledd Cymru 

Medru gweithio dan bwysau er mwyn cwblhau gwaith o fewn terfynau amser. 

Sgiliau cyfrifiadurol a databas rhagorol. 

Hyblygrwydd er mwyn gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol yn rheolaidd. 

Cymraeg Lefel 2 – Siarad a Gwrando (i’w gyflawni cyn diwedd y cyfnod prawf) - yn mynnu eich bod yn gallu: 
Ddeall rhan helaeth o sgwrs yn y gwaith. Ymateb i geisiadau syml yn ymwneud â’r gwaith a cheisiadau am wybodaeth ffeithiol. 

Gofyn cwestiynau syml a deall atebion. Rhoi barn mewn modd cyfyngedig, cyn belled â bod y testun yn gyfarwydd. Deall 

cyfarwyddiadau pan fo iaith syml yn cael ei defnyddio. 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r meini prawf 
allweddol . 

Cymraeg Lefel 4 – Siarad a Gwrando – Yn gofyn eich bod yn medru: Cynnal sgwrs estynedig hamddenol ynglŷn â gwaith neu 

roddi cyflwyniad gyda lefel dda o rwyddineb ac amrywiaeth mynegiant ond efallai y bydd angen troi i iaith arall i ateb 

cwestiynau na ddisgwyliwyd neu i esbonio pwyntiau cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd a 

seminarau yn eich maes gwaith chi. Dadlau o blaid / yn erbyn achos. 

 


