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TEITL SWYDD  Swyddog Diogelwch a Cynnal a Chadw Adeiladau 

YMATEBOL I: Cydlynydd Cydlynydd Cyfleusterau a Chylchol 

ADRAN: Monitro ac Adolygu (Asedau) 

CYFLOG (£): Gradd 8 

PRIF BWRPAS Y SWYDD 

Fel Swyddog Diogelwch a Chynnal a Chadw Adeiladau, byddwch yn ymuno â'r Tîm Cyfleusterau a 
Chylchol, o fewn adran Monitro ac Adolygu'r Gwasanaeth Asedau a Buddsoddiadau i sicrhau bod 
Cyfleusterau Adra, ardaloedd cymunedol o fewn blociau o fflatiau (wedi'u hadeiladu'n bwrpasol 
ac wedi'u trosi) a modurdai. yn cael eu cynnal, yn cael buddsoddiad lle bo angen ac yn bodloni’r 
safonau diogelwch gofynnol. 

Beth fyddwch chi'n ei wneud 
Byddwch yn gyfrifol am y canlynol: 

• Sicrhau bod tenantiaid yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau i gadw'r adeilad yn ddiogel. Bydd 
hyn yn cynnwys cyfathrebu â nhw yn rheolaidd a rhannu gwybodaeth bwysig am ddiogelwch. 

• Hyrwyddo gofynion diogelwch i gwsmeriaid, staff ac ymwelwyr Adra. 

• Monitro i sicrhau y cynhelir archwiliadau rheolaidd o ardaloedd cymunedol a bod unrhyw 
ddiffygion/gwaith adfer yn cael eu nodi a'u cwblhau'n llawn i'r safon ofynnol. 

• Nodi a chyflawni gwaith cylchol (anneddfwriaethol). 

• Diweddaru'r wybodaeth ar gyfer swyddfeydd a blociau Adra, gan sicrhau bod lluniadau 
gosodiad cyfoes cywir 

• Cynorthwyo i sicrhau diogelwch offer cludadwy Adra yn ein swyddfeydd (Profi Offer Cludadwy 
– PAT), ardaloedd cymunedol a rennir ac eiddo lle cyflenwir yr offer. 

• Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer unrhyw faterion sy'n codi o fewn swyddfeydd Adra, ardaloedd 
cymunedol o fewn ein blociau a modurdai. 

• Trefniant diogelwch a mynediad ar gyfer swyddfeydd Adra, ardaloedd cymunedol o fewn ein 
blociau a modurdai. 

• Cydlynu a chynorthwyo gyda thimau eraill o fewn Adra i sicrhau bod swyddfeydd Adra, 
ardaloedd cymunedol o fewn ein blociau a modurdai bob amser yn ddiogel, yn cael eu cynnal 
yn dda a bob amser yn cael eu cadw i'r safonau uchaf gan gynnwys cadw tŷ mewn perthynas â 
llwybrau dianc. 

• Cynorthwyo'r Cydlynydd Cyfleusterau a Chylchol i gyflawni gwaith uwchraddio a buddsoddi yn 
swyddfeydd Adra, ardaloedd cymunedol o fewn ein blociau a modurdai. 

 
Yr hyn yr ydym yn edrych amdano 
Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol, uchel ei berfformiad a brwdfrydedd sydd â: 

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol gyda lefelau uchel o foddhad gwasanaeth cwsmeriaid. 

• Profiad o iechyd a diogelwch. 

• Profiad o gyflawni gwaith gwella/cynnal a chadw. 

• Profiad o weithio gydag amrywiol ddarparwyr gwasanaeth / contractwyr. 



 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

• Cynorthwyo'r Cydlynydd Cyfleusterau a Chylchol i fonitro contractwyr sy'n gwneud gwaith 
adnewyddu yn yr ardaloedd cymunedol.  

• Rheoli'r allweddi ar gyfer cypyrddau storio cymunedol, sef y pwynt cyswllt cyntaf i gontractwyr.  

• Byddwch yn cynnal cronfa ddata o allweddi a chodau ar gyfer pob cwpwrdd cymunedol ac yn 
darparu gwybodaeth i ddiweddaru cynlluniau llawr i gynnwys falfiau gwasanaeth, pwyntiau 
mesurydd, systemau teledu cymunedol a larymau tân lle bo'n briodol. 

• Diogelwch cyffredinol ardaloedd cymunedol Adra a strwythur yr adeilad a fydd yn cynnwys pob 
agwedd ar Reoli Diogelwch Tân. 

• Cydgysylltu gwaith agos gyda'r tîm Gwasanaethau Cymdogaeth, yn enwedig gyda Wardeniaid 
Tai Gwarchod a Wardeiniaid Cymunedol. 

• Annog ac addysgu tenantiaid gydag egwyddorion Iechyd a Diogelwch cyffredinol megis 
diogelwch tân. 

• Sicrhau bod cynlluniau a dogfennaeth safle Adra yn gyfredol ar gyfer pob bloc gan gynnwys yr 
holl wybodaeth am asedau megis lleoliad mesuryddion, mannau ynysu gwasanaethau, offer 
canfod tân, offer diffodd tân ac ati. 

• Dylai deiliad y swydd wybod a deall pob agwedd ar “eu” hadeilad. 

• Yn gyfrifol am gofnodi a chynnal cronfa ddata ar gyfer yr holl godau mynediad ac allweddi 
cwpwrdd yr ardal gymunedol ac ati. rhaid i ddeiliad y swydd wybod ble mae'r allweddi, ac os 
cânt eu symud cadw log a bod yn atebol am eu dychwelyd. 

• Cyswllt uniongyrchol gyda Gwasanaethau Cymdogaeth mewn perthynas â lleoliadau TCC ac 
adalw data. 

• Rheoli'r holl fynediad i ardaloedd cymunedol ar gyfer contractwyr ac ati a sicrhau bod pob man 
cymunedol yn ddi-haint ac yn rhydd o beryglon. 

• Sicrhau bod holl bolisïau Adra yn cael eu dilyn yn llawn. 

• Yn gyfrifol am nodi unrhyw arwyddion angenrheidiol o fewn ardaloedd cymunedol ac elfennau 
allanol yr adeilad. 

• Bod ar gael fel cynrychiolydd Adra ar gyfer Darparwyr Gwasanaeth yn ôl yr angen. 

• Cynnig cyngor a mewnbwn i raglenni buddsoddi mewn adeiladau. 

• Cydgysylltu â thîm diogelwch cymunedol GTAGC yn ôl yr angen. 

 

 

• Gwybodaeth dechnegol ragorol am eiddo, adeiladu, a'r amgylchedd adeiladu. 

• Dealltwriaeth helaeth a gwybodaeth ymarferol o systemau TG. 

• Dealltwriaeth o ofynion diogelwch, rheoliadau, ac arferion gorau mewn perthynas â 
diogelwch tân. 

Ni all unrhyw swydd ddisgrifiad ymdrin â phopeth a all godi fel rhan o’r swydd ar wahanol adegau.  
Er mwyn cynnal gwasanaeth effeithiol efallai y bydd disgwyl i chi ymgymryd â thasgau eraill 
rhesymol, sy’n cyfateb i raddau helaeth â’r rhai a geir yn y ddogfen hon fel y pennir gan eich 
Cyfarwyddwr. 



 

MANYLEB PERSON HANFODOL 
/ DYMUNOL 

CYMHWYSTERAU, PROFIAD, A SGILIAU 

IOSH - Rheoli'n Ddiogel neu'n Gyfwerth (e.e., NEBOSH Cyffredinol) (neu weithio 
tuag at) 

H 

Wedi'i hyfforddi'n llawn mewn Pecynnau TG fel Microsoft (fel Excel) H 

Addysg o safon dda (cyfwerth â 5 TGAU Gradd C neu uwch) H 

Rheoli Diogelwch Tân NEBOSH (neu weithio tuag at) D 

Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus neu hyfforddiant pellach H 

Cymhwyster rheoli / goruchwylio ar Lefel 3 neu gyfwerth (neu'n gweithio tuag at 
hynny) 

D 

Profiad o weithredu mewn swyddogaeth debyg mewn sefydliad tai neu sefydliad 
cysylltiedig 

D 

Profiad blaenorol o fewn lleoliad Iechyd a Diogelwch H 

Y gallu i ddehongli gwybodaeth berthnasol, dadansoddi data a sefyllfaoedd, 
adolygu datrysiadau amgen, a dod i benderfyniad gwybodus 

H 

Profiad sydd ei angen i gyflawni a chynnal darpariaeth gwasanaeth o ansawdd 
uchel 

H 

Gallu gweithio dan bwysau a sicrhau canlyniadau i derfynau amser penodol. H 

Gallu gweithio oriau anghymdeithasol yn ôl y galw H 

Gallu ysgrifennu adroddiadau, gan gynnwys cyflwyno data ystadegol a thechnegol H 

Gallu hyrwyddo ymrwymiad i gyfle cyfartal i denantiaid, staff a chontractwyr ym 
mhob proses a gweithdrefn sy'n ymwneud ag adeiladu iechyd a diogelwch 

H 

Gweithio heb oruchwyliaeth a gallu dangos arferion gwneud penderfyniadau a 
meddwl i'r dyfodol 

H 

Gallu ac ar gael i deithio ar draws Gogledd Cymru H 

Gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn y rheoliadau diogelwch tân D 

Gwybodaeth a dealltwriaeth o ofynion Iechyd a Diogelwch cyfredol H 

Gwybodaeth am weithio mewn partneriaeth â sefydliadau allanol yn ogystal ag o 
fewn eich sefydliad eich hun 

D 

GOFYNION IAITH  

Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar trwy gyfrwng y Gymraeg a’r 
Saesneg 

H 


