
SWYDD DDISGRIFIAD 
 

 

 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

• Datblygu ac uwchsgilio rheolwyr a gweithwyr eraill o fewn meysydd amrywiol o’r gyfraith e.e. 
rheoli tai a chyfraith eiddo, fel bod ganddynt y wybodaeth a’r hyder i ymdrin â materion yn unol 
â’r gyfraith ac arfer gorau cyfreithiol   

• Cynrychioli Adra mewn llysoedd, tribiwnlysoedd, ymchwiliadau a gwrandawiadau ffurfiol eraill, 
yn ôl y gofyn ac o fewn meysydd penodol.  

• Cynrychioli Adra Cyf mewn cyfarfodydd a sefydliadau eraill, cyrff sector cyhoeddus neu 
gontractwyr  

• Cydweithio â phartneriaid allanol ar brosiectau perthnasol ac adeiladu rhwydwaith o 
berthnasoedd gwych o fewn y sector i ddatblygu ymatebion cyffredin i faterion sy'n dod i'r 
amlwg ym maes Tai Cymdeithasol. 

• Cymryd rhan yn ôl yr angen fel aelod o weithgorau, timau prosiect ayyb. o fewn a rhwng 
gwasanaethau busnes/cyfarwyddiaethau ac ar y cyd gyda chyrff allanol i fynd i'r afael â 
materion sy’n effeithio ar Adra Cyf.  

• Nodi meysydd o newidiadau allweddol yn y gyfraith a materion deddfwriaethol sy'n debygol o 
effeithio ar Adra a dylunio atebion i'w datrys. 

• Mynd ati'n rhagweithiol i nodi materion cyfreithiol cyn gynted â phosibl a datblygu a gweithredu 
strategaethau i fynd i'r afael â nhw. 

• Delio â gwaith cyfreithiol sy’n codi o feysydd ymarfer amrywiol ond yn bennaf cyfraith eiddo a 
rheolaeth tai e.e. Cyfraith ac Ymarfer Eiddo, sy’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

o Ymgymryd â thrafodion a chyfrifoldebau rhydd-ddaliadol a phrydlesol 
o Caffael a gwaredu eiddo a thir 
o “Staircasing” (hyd at berchnogaeth) 
o Trawsgludo diwydrwydd dyladwy, trafodion a throsglwyddiadau drafftio 
o Adroddiadau ar deitl a dogfennau eraill sy'n ymwneud ag eiddo 

 
Rheoli tai, sy’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 

o Ymdrin â materion tai cymdeithasol gan gynnwys achosion meddiant yn erbyn tresmaswyr 
a thenantiaid (nid yn cynnwys ôl-ddyledion yn arferol) a gwaharddiadau. 

o Ceisiadau am waharddeb sifil 

TEITL SWYDD Cyfreithiwr  
  

YMATEBOL I: Uwch Gyfreithiwr  
 

ADRAN: Llywodraethu a Pherfformiad Corfforaethol 
 

CYFLOG (£): Gradd 12 

PRIF BWRPAS Y SWYDD 

Fel cyfreithiwr mewnol, bydd eich rôl yn allweddol wrth gefnogi adrannau amrywiol ar draws y 
sefydliad. Byddwch yn cynghori ac yn cynrychioli Adra (Tai) Cyfyngedig (“Adra”) ac is-gwmni Medra 
Cyfyngedig (“Medra”) ar ystod o faterion cyfreithiol. 



o Cynrychioli cleientiaid mewn ymgyfreitha sifil a landlord a thenant.  
o Cynghori ar faterion yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

• Cynghori a chynorthwyo cleientiaid wrth drafod a drafftio dogfennau, polisïau a gweithdrefnau, 
cytundebau rheoli ac ati. 

• Darparu cyngor a chymorth, pan ofynnir, i dîm gwasanaethau cwsmer Adra wrth ymateb i 
gwynion swyddogol, yn benodol ar faterion camweinyddu ac apeliadau i’r Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

• Cynghori ar gydymffurfiaeth â Rheolau, polisïau a gweithdrefnau’r sefydliad  e.e. cynorthwyo’r 
Pennaeth Llywodraethu i sicrhau bod Rheolau Adra Cyf yn cael eu cynnal, eu hadolygu, eu 
datblygu a’u diweddaru a bod protocolau, codau ymddygiad, gweithdrefnau, canllawiau a 
pholisïau cysylltiedig yn cael eu cynnal, eu hadolygu, eu datblygu a’u diweddaru. 

• Darparu cyngor ar faterion yn ymwneud â pholisi Iaith Gymraeg Adra Cyf a deddfwriaeth 
berthnasol  

• Ymchwilio a pharatoi adroddiadau ar gwestiynau yng nghyswllt chyfreithlondeb 
gweithrediadau neu weithrediadau arfaethedig Adra ar gyfer unrhyw un o’i bwyllgorau neu 
gyflogeion  

• Cynorthwyo gyda gwaith arall y tîm Cyfreithiol os bydd aelodau'r tîm yn absennol neu ar adegau 
o lwythi gwaith trwm. 

• Cwblhau'r gofynion DPP angenrheidiol 

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill a roddir i ddeiliad y swydd o bryd i'w 
gilydd 

• Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad  

• Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â Deddf Iechyd a 
Diogelwch yn y Gwaith 1974 a pholisi Iechyd a Diogelwch Adra.  

• Gweithredu o fewn o fewn polisïau a gweithdrefnau Adra yng nghyswllt cydraddoldeb Tâl a 
Chyfle 

 

 

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 

Cyfreithiwr neu fargyfreithiwr wedi cymhwyso â hawl gyfredol i dystysgrif  E 

PROFIAD, GWYBODAETH A SGILIAU 

Profiad o weithredu achosion sifil a/neu droseddol  E 

Profiad o gynghori a chynrychioli Landlordiaid Cymdeithasol  D 



 
 

Profiad o gynghori ar faterion Cyfraith Tai  D 

Trwydded Yrru Lawn  E 

Sgiliau TG Sylfaenol  D 

Y gallu i feithrin a chynnal perthnasau cleient da  E 

Gwybodaeth weithiol o werthoedd y sefydliad ac ymddygiad i gwrdd â'r 
gwerthoedd hynny 

E 

Dealltwriaeth o ofynion ac egwyddorion ymgyfreitha effeithiol yng nghyd-destun 
corff cyhoeddus / Landlord Cymdeithasol  

E 

Y gallu cadw at gyfrinachedd bob amser  E 

Dibynadwy a brwdfrydig E 

Agwedd gadarnhaol tuag at heriau ac yn gallu datrys problemau cymhleth  E 

Gallu gweithio o dan bwysau, ymdopi gyda llwyth gwaith trwm a chadw o fewn 
amserlenni cytunedig. 

E 

Wedi ymrwymo i welliant parhaus E 

Hyblygrwydd - gallu gweithio fel rhan o dîm. E 

GOFYNION IEITHYDDOL  

Y gallu i gyfathrebu yn hyderus ar lafar ac yn ysgrifenedig yn Gymraeg a Saesneg E 


