
 

Swyddog Cefnogi Rhwydwaith (Rhwydwaith Cymunedau Mwy 
Diogel) 
 
Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf 2021  
Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 19 Gorffennaf 2021 
______________________________________________________________________________ 
 
Graddfa/Cyflog:  Graddfa 3 - SCP 17 – 24 (£24,491 - £28,672) 
Cyfnod:  Llawn amser, cyfnod penodol tan fis Mawrth 2023 
Yn atebol i:    Rheolwr Datblygu Busnes a Rhwydwaith (Rhwydwaith Cymunedau Mwy 

Diogel) 
Lleoliad:   Un Parêd y Gamlas, Caerdydd (mae hon yn swydd dros Gymru gyfan, felly 

bydd disgwyl i ddeiliad y swydd deithio’n rheolaidd i Gaerdydd ac ar 
draws Cymru, er bydd hyblygrwydd o ran y lleoliad, yn ddibynnol ar 
drafodaeth) 

 
Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol  Nac ydi 
Cymraeg yn hanfodol    Nac ydi 
______________________________________________________________________________ 
 

Ynglŷn â’r Swydd 
 
Cyfrannu at ddatblygu a chydlynu Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru trwy ddarparu 
cefnogaeth cyfathrebu, busnes, weinyddol a rheolaeth ariannol effeithiol, effeithlon o ansawdd 
uchel i’r tîm rhwydwaith, cydweithwyr ac aelodau. 
 
Dyletswyddau a Chyfrifoldebau: 
 
Ar ran Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru: 
• Darparu cefnogaeth fusnes, weinyddol a rheolaeth ariannol bwrpasol i’r tîm Rhwydwaith, 

gan flaenoriaethu llwyth gwaith fel bo’n briodol; 
• Cyfrannu at fonitro a gwerthuso gweithgareddau’r Rhwydwaith trwy gynorthwyo i greu 

taenlenni, cronfeydd data, arolygon, nodiadau briffio, adroddiadau a chynnwys ar gyfer y we 
a’r cyfryngau cymdeithasol; 

• Trefnu cyfarfodydd unigol, grŵp a Rhwydwaith a digwyddiadau ar-lein ac all-lein, fel y bo 
angen, diweddaru dyddiaduron, archebu lleoliadau addas neu gyfleusterau cynadleddau ar-
lein a chynnal tasgau cysylltiedig, megis dod o hyd i offer; 

• Creu llythyrau, negeseuon e-bost a gohebiaeth arferol o wybodaeth graidd a llunio 
cofnodion o ansawdd uchel ar gyfer cyfarfodydd gan ddilyn y fformat y mae’r Rhwydwaith 
wedi cytuno; 

• Cynorthwyo i gynhyrchu cyflwyniadau o ansawdd uchel, cyfathrebu a deunydd hyfforddiant 
a dogfennau eraill; 

• Cynorthwyo’r Rheolwr Digwyddiadau a Chyfathrebu â materion sy’n ymwneud â’r wefan, 
cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu fel bo’r gofyn; 

• Rheoli cyfathrebu effeithiol gan y tîm a mentrau eraill, gan sicrhau bod gwybodaeth ar gael 
trwy wefan y Rhwydwaith fel bo’n briodol; 



 

• Ffeilio a chadw’r holl ddogfennau perthnasol mewn systemau ffeilio copi caled priodol a 
chronfeydd data electronig; 

• Bod yn gyfrifol am gadw cofnodion/systemau ariannol (gan ddefnyddio Sage Accounts a 
Microsoft Excel) a delio â chyfrifon ac ymholiadau ariannol gan aelodau, cydweithwyr a 
budd-ddeiliaid eraill; 

• Rheoli a chreu archebion pwrcasu, nodiadau danfon, taliadau a mewnbynnu a phrosesu 
anfonebau, cadw cofnod o incwm a gwariant y Rhwydwaith, gan gynnwys cysylltu â 
Swyddog Cyllid y sefydliad sy'n lletya; 

• Trefnu llogi ceir, teithio a llety mewn cysylltiad â busnes y Rhwydwaith; 
• Cysoni taenlenni cyllidebau’r Rhwydwaith gyda gwariant a gofnodwyd gan Swyddog Cyllid y 

sefydliad sy'n lletya; 
• Darparu adroddiadau incwm a gwariant y gyllideb bob mis i’r tîm; 
• Cynnal cronfa ddata cysylltiadau gywir a hygyrch ar gyfer aelodau’r tîm yn unol â’r Rheoliad 

Diogelu Data Cyffredinol (GDPR); 
• Goruchwylio rheolaeth holl adnoddau’r cwmni a chydlynu gwaith atgyweirio a chynnal a 

chadw eiddo ac offer trwy gysylltu â chontractwyr allanol, ymgynghorwyr TG, darparwr TG, 
landlord ac ati; 

• Arwain ar fonitro cydymffurfiaeth â gofynion iechyd a diogelwch yn y swyddfa; 
• Mynychu cyfarfodydd, cynrychioli’r Rhwydwaith a chefnogi gwelededd y sefydliad fel bo’r 

gofyn gan gynnwys cefnogi’r tîm Rhwydwaith wrth gysylltu budd-ddeiliaid; 
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill fel bo’r gofyn, sy’n gymesur â dyletswyddau a rôl 

y swydd hon.  
______________________________________________________________________________ 
 

Manylion am yr Unigolyn 
Hanfodol 
Sgiliau a Gallu: 

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig. 
• Sgiliau trefnu rhagorol, dibynadwy a gallu cymell eich hun. 
• Sgiliau rhifedd rhagorol. 
• Gallu gweithredu gyda doethineb, diplomyddiaeth, disgresiwn ac ymwybyddiaeth/ 

sensitifrwydd gwleidyddol. 
• Cymwys o ran holl gymwysiadau allweddol Microsoft Office. 

 
Gwybodaeth a Phrofiad: 

• Profiad o reoli’r gyllideb fel mater o drefn. 
• Profiad o reoli cofnodion a systemau ariannol. 
• Profiad o ddarparu amrywiaeth eang o dasgau cymorth gweinyddol. 
• Profiad o drefnu digwyddiadau a chyfarfodydd, yn cynnwys nifer o fudd-ddeiliaid. 
• Profiad o greu cyflwyniadau a dogfennau o ansawdd uchel yn cynnwys fformatio.  
• Profiad o reoli gwybodaeth a chronfeydd data yn unol â GDPR. 

 
Agwedd a Chymhelliant: 

• Ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid. 
• Ymrwymiad i arferion cydraddoldeb. 
• Ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth i wella diogelwch cymunedol. 

 
 



 

Arall: 
• Parodrwydd i deithio ar draws Cymru os oes gofyn. 
• Parodrwydd i weithio ar benwythnosau a gyda’r nos os oes gofyn. 

 
Dymunol 
Sgiliau a Gallu: 

• Sgiliau ar lafar ac yn ysgrifenedig o ran y Gymraeg. 
• Sgiliau o ran ysgrifennu cynnwys ar gyfer y we, ei olygu a’i reoli. 
• Sgiliau o ran creu, golygu a rheoli cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys 

defnyddio Canva neu feddalwedd dylunio arall. 
• Trwydded yrru lawn y DU. 

 
Gwybodaeth a Phrofiad: 

• Profiad o weithredu mewn amgylchedd dwyieithog. 
• Profiad o ysgrifennu cynnwys ar gyfer y we, ei olygu a’i reoli. 
• Profiad o greu, golygu a rheoli cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys defnyddio 

Canva neu feddalwedd dylunio arall. 
• Profiad o weithio mewn partneriaethau diogelwch cymunedol, plismona a/neu 

gyfiawnder troseddol. 
• Dealltwriaeth o ddiogelwch cymunedol a materion cysylltiedig. 
• Profiad o weithio mewn elusennau, sefydliadau dielw a grwpiau cymunedol, neu gyda 

nhw. 
 
Agwedd a Chymhelliant: 

• Parodrwydd i ddysgu Cymraeg. 
______________________________________________________________________________ 

  



 

Gwybodaeth am Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel 
 
Yn bennaf bydd y swydd yn cefnogi ac yn symud gwaith Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel 
Cymru yn ei flaen. Nod y Rhwydwaith yw dod yn lais strategol ar gyfer diogelwch cymunedol 
yng Nghymru, gan gydweithio gyda’i aelodau i gefnogi partneriaeth diogelwch cymunedol a 
dylanwadu ar siapio a datblygu polisi cenedlaethol ac ymarfer lleol.  

Mae Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer Bwrdd 
Cymunedau Mwy Diogel sy’n darparu trosolwg a llywodraethiant o ddatblygiad y Rhwydwaith. 
Fe sefydlwyd y Bwrdd gan lywodraeth leol a phlismona yng Nghymru, yn cynnwys partneriaid 
eraill, gyda’r nod o ddarparu arweinyddiaeth ranedig effeithiol i gefnogi gweithio mewn 
partneriaeth lleol i gefnogi cymunedau diogel, cryf a mwy hyderus.   

______________________________________________________________________________ 
 

  



 

Buddiannau: Gweithio i CLlLC 
 
Mae CLlL yn le cyffrous i weithio ynddo.  
 
Mae CLlLC yn y broses o adolygu ei swyddfeydd, gyda’r bwriad o gadw swyddfa yng Nghaerdydd 
ond gyda mwy o weithio o gartref o fis Medi 2021.  
 
Ein nod yw cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar, cefnogol a hyblyg ac mae hawl gan staff i ystod 
o fuddion gan gynnwys: 
 

• Codiadau cyflog cynyddrannol a chyfraniadau i’r cynllun pensiwn llywodraeth leol 
• 26 diwrnod o wyliau, yn codi i 29 ar ôl 3 blynedd ac yna’n codi i 32 ar ôl 5 mlynedd o 

wasanaeth, ac 8 diwrnod o wyliau’r banc 
• Polisi gweithio ystwyth sy’n cynnwys Oriau Hyblyg, gweithio'n hyblyg gan gynnwys y 

dewis o weithio gartref.  
• Cynllun Beicio i'r Gwaith, cyfleusterau benthyciad teithio a maes parcio am ddim i staff 
• Ystod o bolisïau cefnogol, gan gynnwys egwyliau gyrfa, rhannu swydd, cynllun prynu 

gwyliau a threfniadau gwyliau eraill.  
• Absenoldebau mamolaeth, mabwysiadu, tadolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir hael  
• Swyddfa wedi’i lleoli’n ganolog yng nghalon un o ddinasoedd mwyaf bywiog y DU 

 
Telerau Cyflogaeth 
 
Mae CLlLC yn cyflogi ei gweithwyr yn ôl amodau’r Cydgyngor Gwladol dros Wasanaethau 
Llywodraeth Leol a’r amryw gytundebau lleol sydd wedi’u newid.  Dyma’r prif ofynion: 

 
Cyflog:  
Byddwn ni’n talu’ch cyflog fesul mis calendr trwy gredyd banc ar y 15fed diwrnod o bob mis 
neu oddeutu hynny. 
 
Oriau gwaith:  
36 o oriau yw’r wythnos safonol.  Mae’r swyddfa ar agor o 9.00 tan 5.00 rhwng dydd Llun a 
dydd Gwener, er y gallai fod rhaid amrywio hynny yn ôl anghenion y gwaith. 
 
Amser hyblyg:  
Mae CLlLC yn cynnig trefn amser hyblyg i bob swydd o dan lefel pennaeth polisïau. 
 
Treuliau teithio a chynnal:  
Un o’r amodau penodi yw bod ein staff yn fodlon gweithio unrhyw le yng Nghymru, gweddill 
y Deyrnas Gyfunol neu Ewrop ar adegau.  Byddwn ni’n talu treuliau teithio a chynnal yn ôl 
cynllun CLlLC pan fo rhywun yn gweithio y tu allan i’w ganolfan. 

 
Gwyliau:  
Yr hawl gwyliau am flwyddyn lawn (mae’r flwyddyn wyliau yn weithredol o 1 Ebrill tan 31 
Mawrth y flwyddyn ganlynol) fydd 26 diwrnod i ddechrau, ynghyd â gwyliau statudol. Gallai 
gweithwyr llywodraeth leol presennol dderbyn gwyliau ychwanegol yn seiliedig ar 
wasanaeth parhaus i lywodraeth leol. 

  



 

Pensiwn:  
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei dderbyn yn awtomatig i’r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol. Cynllun cyfrannol yw hwn sydd wedi nodi buddion ar gyfer gweithwyr. 
https://mpfmembers.org.uk/content/members-currently-contributing-lgps  
 
Rhybudd: Os ydych chi’n bwriadu gadael eich swydd, rhaid rhoi gwybod fis calendr ymlaen 
llaw.  Caiff y cyfnod ddechrau unrhyw ddiwrnod o’r mis.  Yn yr un modd, rhaid i CLlLC roi 
rhybudd i chi fis calendr ymlaen llaw neu roi rhybudd yn ôl y cyfnod statudol cyfredol, faint 
bynnag sy’n hiraf. 

 
Telerau Secondiad (os yw’n berthnasol): 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn parhau’n un o weithwyr ei gyflogwr presennol a fydd yn 
talu ei gyflog o hyd gan adennill yr arian hwnnw o CLlLC.  Ni fydd amodau na thelerau’r gwaith 
yn newid.  Bydd y Gymdeithas yn ad-dalu costau teithio ar gyfer busnes a threuliau a ysgwyddir 
ar secondiad. Dylai pob ymgeisydd ddarllen polisi secondiadau ei sefydliad, a chael caniatâd ei 
reolwr cyn cyflwyno cais. 
 
Swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol CLlLC:  
Ni fydd CLlLC yn penodi staff neu weithwyr mewn unrhyw rinwedd, unrhyw Gynghorydd sy'n 
Aelod ar hyn o bryd (yn cynnwys aelod cyfetholedig) o awdurdod lleol, neu unrhyw gorff arall 
sy'n aelod o CLlLC e.e. Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu a oedd wedi bod yn Aelod yn y 12 
mis blaenorol (a.116 Deddf Llywodraeth Leol (DLlL) 1972). 
 
Ystyrir y swyddi canlynol yn rhai â chyfyngiadau gwleidyddol (yn unol â’r swyddi awdurdodau 
lleol hynny a nodwyd yn Adran 2(1) o Ddeddf 19891:  

• Pob aelod o’r Uwch Dîm Rheoli  
• Pob swyddog a delir yn uwch na Phwynt 30 ar y Golofn Gyflog 
• Swyddogion eraill sy’n rhoi cyngor rheolaidd i awdurdodau lleol 
• Unrhyw swyddog gyda rôl sy’n cynnwys siarad ar ran CLlLC i’r cyfryngau. 

 
Mae WLGA yn cyflogi ei staff yn ôl egwyddorion cyfleoedd cyfartal. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  

 
1 Rhan I o Ddeddf Llywodraeth Lleol a Thai 1989 a Rheoliadau Llywodraeth Leol (Swyddi dan 

Gyfyngiadau Gwleidyddol) (Cymru) 2008 

https://mpfmembers.org.uk/content/members-currently-contributing-lgps


 

Gwnewch gais Rŵan! 
 
I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Sarah Capstik, Rheolwr 
Datblygu Busnes a Rhwydwaith (Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel) ar 07384469664.  
 
I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad 
cau, sef 11 Gorffennaf 2021 at: 
 
Rheolwr Adnoddau Dynol 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Tŷ Llywodraeth Leol  
Rhodfa Drake 
Caerdydd CF10 4LG 
e-bost recruitment@wlga.gov.uk 
 
Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweliad drwy Microsoft Teams yr wythnos sy'n dechrau 
ar 19 Gorffennaf 2021 gyda'r dyddiad i'w gadarnhau. 
 
Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, 
yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel 
dethol. 
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