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SWYDD DDISGRIFIAD 

 

TEITL Y SWYDD Uwch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol 
CYFEIRNOD Y 

SWYDD 
B1130 

ADRAN Adnoddau Dynol  DYDDIAD 14/10/16 

ATEBOL I 
Rheolwr Adnoddau Dynol / Dirprwy Reolwr 

Adnoddau Dynol 
GRADDFA 

Graddfa  8  

A chodiad 

cyflog o 8.5%  

LLEOLIAD Pencadlys, Llanelwy 
ORIAU’R 

WYTHNOS 
37     

 

PRIF BWRPAS Y SWYDD 

Bod yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol (AD) ar draws rhanbarth penodol 

yn yr ardal y mae’r sefydliad yn ei gwasanaethu a darparu gwasanaeth cynghori rhagweithiol 

ac arloesol ym maes AD i weithwyr GTAGC.  

Cynorthwyo’r Rheolwr AD i gyflawni amcanion yr Adran AD a darparu gwasanaeth effeithlon, 

cost effeithiol ac o safon uchel.   

Cyfrannu tuag at ddatblygu a darparu polisïau ac arferion da penodol ar gyfer GTAGC ym 

maes AD ac ymgymryd â phrosiectau eraill a ystyrir yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd. 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

Bydd dyletswyddau penodol yn newid o ddydd i ddydd ac felly nod y rhestr isod yw rhoi blas ar natur 

gyffredinol y swydd ac nid yw’n cynnwys popeth.  Y mae’n rhaid i ddeiliad y swydd lynu wrth 

gyfrinachedd llym bob amser wrth gyflawni gwaith sydd yn berthnasol i’r Adran Adnoddau Dynol.    

1.  Rhoi cyfarwyddyd ac arweiniad ar bolisïau a gweithdrefnau AD ac amodau 

gwasanaeth i bob aelod o’r gweithlu ar bob lefel yn y Gwasanaeth yn ôl y galw.  

2.  Monitro ac adolygu achosion yn ymwneud â rheoli presenoldeb ar gyfer rhanbarth 

penodol yn yr ardal y mae’r sefydliad yn ei gwasanaethu a chynnig mesurau 

rhagweithiol a ffyrdd creadigol o ddatrys problemau i leihau absenoldeb staff.  

3.  Gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol i gael barn feddygol ar 

achosion penodol a rheoli prosesau yn ymwneud â therfyniadau o ganlyniad i salwch 

neu apeliadau meddygol.   

4.  Goruchwylio prosesau recriwtio, yn cynnwys; cymeradwyo swyddi gwag, cydlynu 

gyda’r Cynorthwyydd Rheoli Recriwtio i baratoi pecynnau cais a chyfweliad, trefnu a 

mynychu cyfweliadau a chydlynu gyda rheolwyr llinell perthnasol ac ymgeiswyr mewn 

perthynas â gofynion a chyfrifoldebau.  

5.  Cynnal a threfnu archwiliadau cyn-cyflogi a pharatoi contractau cyflogaeth a 

llythyrau penodi gan sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth a hysbysu’r holl 

aelodau staff allweddol ynglŷn â phenderfyniadau a chanlyniadau recriwtio.  



 

    

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

Bydd dyletswyddau penodol yn newid o ddydd i ddydd ac felly nod y rhestr isod yw rhoi blas ar natur 

gyffredinol y swydd ac nid yw’n cynnwys popeth.  Y mae’n rhaid i ddeiliad y swydd lynu wrth 

gyfrinachedd llym bob amser wrth gyflawni gwaith sydd yn berthnasol i’r Adran Adnoddau Dynol.    

6.  Ymgymryd ag a rheoli achosion disgyblu, cwynion, medrusrwydd staff a gwaith arall 

sy’n berthnasol i AD.  

7.  Ymgymryd ag unrhyw brosiectau AD eraill yn ôl y galw ar gais y Rheolwr Adnoddau 

Dynol, fe all hyn gynnwys prosesau gwerthuso swyddi, creu adroddiadau ystadegol, 

diweddaru polisïau yn ymwneud ag AD neu Bolisïau Gweinyddol  a Gorchmynion 

Gweithdrefnol y Gwasanaeth (SAPPOs). 

8.  Mynychu cyfarfodydd, seminarau, hyfforddiant yn unol â chyfarwyddyd y Rheolwr AD.  

9.  Bod yn gyfrifol am eich cynllun datblygu personol eich hun i sicrhau eich bod yn 

gweithio tuag at ddatblygu sgiliau hyblyg i’ch galluogi i ddatblygu yn eich swydd.   

10.  Bod yn gyfrifol am gadw cofnodion diweddar yn ymwneud â deddfwriaeth sy’n 

berthnasol i’r maes AD, gan gynnwys y Ddeddfwriaeth Cyflogaeth, Gwarchod Data, 

Cyfrinachedd a’r Ddeddf Cydraddoldeb.  

11.  Bod yn gyfrifol am gadw cofnodion diweddar a chywir yn ymwneud â phob math o 

weithgareddau.  

12.  Delio gyda materion priodol yn absenoldeb y Rheolwr AD / Dirprwy Reolwr AD a rhoi 

gwybod i uwch reolwyr am unrhyw broblemau mawr a all godi ac sydd yn rhaid 

ymdrin â hwy ar unwaith.   

13.  Gyrru i wahanol leoliadau yn ôl y galw i gyflawni gwaith y tu hwnt i’ch dyletswyddau 

a’ch cyfrifoldebau, bydd hyn yn cynnwys rheidrwydd i weithio y tu allan i oriau 

swyddfa arferol.  

14.  Cynorthwyo’r Rheolwr AD a lle bo hynny’n addas arwain prosiectau.  

15.  Helpu i ddatblygu a darparu hyfforddiant yn ôl y galw.  

 

CYFRIFOLDEBAU GORUCHWYLIO 

Goruchwylio aelodau eraill yr Adran AD yn absenoldeb y Rheolwyr AD. 

 

CYFRIFOLDEBAU ARIANNOL 

Monitro a gwerthuso cyllidebau’r is-adrannau i wneud yn siŵr ein bod yn cynnal a chyflawni 

lefel uchel o wasanaeth a hynny mor gost effeithiol â phosib.  

 

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

Gwasanaethau Tân ac Achub eraill, Adrannau’r Llywodraeth a’r Gwasanaeth Iechyd 

Galwedigaethol.  
 



 

    

 

GOFYNION IEITHYDDOL 

Cymraeg Lefel 4 -  Siarad a Gwrando – Mynnir eich bod yn gallu; Cynnal sgwrs anffurfiol yn 

ymwneud â gwaith neu roi cyflwyniad gyda rhuglder ac ystod o ddywediadau ond y gall fod 

angen troi at iaith arall i ateb cwestiynau annisgwyl neu er mwyn esbonio materion cymhleth 

neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd neu seminarau o fewn y maes 

gwaith. 

 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH / GPFYNION PENODOL 

Gwiriad DBS Lefel Sylfaenol. 

 

ARALL 

Amgylchedd swyddfa lle ceir ymyriadau rheolaidd. 
 



 

    

UWCH YMGYNGHORYDD AD – MANYLEB PERSON 
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 HANFODOL Ni ellir penodi heb y rhinweddau hyn 

Cyfarwydd â’r ddeddfwriaeth cyflogaeth a deddfwriaethau eraill sydd yn berthnasol i AD. 

Profiad blaenorol o waith rheoli presenoldeb, recriwtio a phrosiectau AD. 

Profiad blaenorol o reoli swyddogaethau disgyblu, cwynion, medrusrwydd staff a swyddogaethau AD eraill.   

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a all gael eu defnyddio i ddewis rhwng ymgeiswyr sydd yn meddu ar yr holl feini prawf 

hanfodol   

Cymhwyster CIPD neu’n gweithio tuag at ennill y cymhwyster. 

Profiad blaenorol o reoli baich achosion personol, ysgrifennu adroddiadau a chadw cofnodion. 

Profiad o ymgymryd ag a rheoli cytundebau lefel gwasanaeth/tendrau. 

Cyfarwydd ag Amodau Gwasanaeth Llywodraeth Leol. 
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 HANFODOL Ni ellir penodi heb y rhinweddau hyn 

Sgiliau cyfathrebu, trefnu, rhyngbersonol a chyflwyno rhagorol. 

Y gallu i weithio dan bwysau i gwblhau gwaith yn brydlon. 

Y gallu i flaenoriaethu eich pwysau gwaith eich hun ac ymdopi â sawl achos ar y tro a chynnal safon uchel o wasanaeth ar yr un 

pryd.  

Sgiliau TGCh, yn cynnwys y gallu i ddefnyddio Microsoft Office a systemau rheoli cyfrifiadurol pwrpasol eraill.    

Cymraeg Lefel 4 – Siarad a Gwrando, mynnir eich bod yn gallu; Cynnal sgwrs anffurfiol yn ymwneud â gwaith neu roi cyflwyniad 

gyda rhuglder ac ystod o ddywediadau ond y gall fod angen troi at iaith arall i ateb cwestiynau annisgwyl neu er mwyn esbonio 

materion cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd neu seminarau o fewn y maes gwaith. 
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HANFODOL Ni ellir penodi heb y rhinweddau hyn 

Bodloni gofynion Archwiliad Lefel Sylfaenol DBS.  

Trwydded yrru lawn y DU er mwyn teithio i leoliadau ar draws y Gogledd (bydd car gwasanaeth ar gael). 

Hyblygrwydd er mwyn gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol yn rheolaidd (sydd yn golygu codiad cyflog o 8.5%). 

 


