
  
 

DISGRIFIAD SWYDD 
 
 
  TEITL Y SWYDD Cydlynydd Hyfforddiant   
 
CYFLOG Graddfa Gyflog Pwynt 22 - £21,074 y flwyddyn + 

cyfraniad pensiwn 6% (Pro rata) 
 

ORIAU 18.5 awr yr wythnos  
 
HYD Yn ddarostyngedig i adolygiad ariannu blynyddol      
 
CYFLOGWR Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych 

(NEWVOL) 
 
YN ADRODD I’R Arweinydd Datblygu Mentrau  
 
LLEOLIAD Rhuthun a lleoliadau allgymorth  

 
1 NOD 

 
Mae’r swydd hon yn cefnogi gwasanaethau Cefnogi Trydydd Sector Cymru Cyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ac mae’n galluogi CGGSDd i gyfoethogi y 
cynnig dysgu a datblygu i’r sector a phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus.    
 
Bydd deilydd y swydd yn ymgynghori gyda’r sector gan adnabod a nodi’r bylchau 
sgiliau a gwybodaeth, ac anghenion hyfforddiant a datblygiad y sector. Bydd deilydd 
y swydd yn datblygu hyfforddiant fydd yn medru cynhyrchu incwm, gan gryfhau 
cynaliadwyedd a chydnerthedd CGGSDd.  
 
Bydd deilydd y swydd yn gweithio’n agos gydag aelodau’r tîm i nodi anghenion 
hyfforddiant penodol y sector ar draws y prif feysydd gwasanaeth, gyda’r nod o 
gryfhau a datblygu’r hyfforddiant a gynigir gan CGGSDd. Bydd hyn yn cynnwys 
gwneud cysylltiadau penodol gyda’r rhaglen Cymunedau Cyfeillgar i Ddemensia i 
ddatblygu pecyn hyfforddiant a gyflwynir trwy gydol y flwyddyn yng Nghanolfan 
Wirfoddolwyr CGGSDd yn Rhuthun a thrwy sesiynau allgymorth yn ardaloedd eraill 
Sir Ddinbych.   
 
Bydd deilydd y swydd yn cymryd cyfrifoldeb am gydlynu’r Hyfforddiant Demensia 
i’r Trydydd Sector a grwpiau cymunedol fel rhan o’r cynnig dysgu craidd i’r sector.    
 
 
2. PRIF DASGAU 
 
2.1 Trefnu hyfforddiant ar sail rhaglen dreigl, ar wahanol ddyddiau ac amseroedd 
i ganiatáu’r hyblygrwydd a chyfranogiad uchafswm gan y sector; 
 
2.2 Canfod lleoliadau hyfforddiant hygyrch ledled Sir Ddinbych i gynyddu 
cyfranogiad gan y sector a chymunedau;   
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2.3 Cynhyrchu taflen hyfforddiant ddwyieithog a hysbysebu cyrsiau ledled Sir 
Ddinbych ymhlith yr holl bartneriaid a rhanddeiliaid perthnasol;  
 
2.4 Sicrhau ymdrin ag archebu lle a blaendaliadau ad-daladwy a bod 
cydnabyddiaeth, nodyn atgoffa, deunyddiau’r cwrs, anfonebau a thystysgrifau/llythyr 
methiant yn cael eu hanfon mewn modd amserol;   
 
2.5 Darparu rhestr cyfranogwyr a ffurflenni gwerthuso i hyfforddwyr allanol;  
 
2.6 Sicrhau anfonebau llogi lleoliad ac anfonebau hyfforddwyr cyn eu 
trosglwyddo i’w talu;    
 
2.7 Rheoli’r gyllideb, monitro’r cynnydd yn erbyn y gyllideb ac addasu nifer a 
mathau’r cyrsiau a ddarperir i fodloni anghenion a nodwyd;  
  
2.8 Cymryd cyfrifoldeb am ddiweddaru gwybodaeth a chynnwys hyfforddiant 

ar sianelau gwybodaeth CGGSDd a sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei 

rhannu’n eang ar draws y sir;   

 
2.9 Cymryd cyfrifoldeb am ymateb i ac ymdrin ag ymholiadau’n ymwneud â 
hyfforddiant; 
 
2.10 Ymateb i ac ymdrin â’r holl ymholiadau am wybodaeth ar draws holl 
feysydd gwasanaeth CGGSDd a chyflawni dyletswyddau cymorth i’r sector eraill 
ar sail pan fo angen;  
  
2.11 Trefnu hyfforddiant fel bo’n ofynnol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr 

CGGSDd a chadw cofnodion staff yn flynyddol, yn cynnwys hyfforddiant sy’n ofynnol 

at ddibenion cydymffurfio;  

 

2.12 Datblygu ffurflenni gwerthuso, a chynhyrchu adroddiadau effaith cryno, 

amserol ar sail adborth gan gyfranogwyr, fel bo’n ofynnol;   

 

2.13 Hwyluso a chymryd rhan yn rhwydweithiau a fforymau CGGSDd fel bo’n 

ofynnol i gael adborth ar gynnig hyfforddiant CGGSDd, a chefnogi’r gwaith 

ymgysylltu hwn fel bo angen;   

  

2.14 Llunio arolygon a holiaduron hyfforddiant (ar-lein ac ar bapur) i ddarparu 

tystiolaeth o’r anghenion hyfforddiant a chefnogi adborth ansoddol gan fuddiolwyr 

hyfforddiant;  

 

2.15 Cymryd cyfrifoldeb am hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i gyrsiau 

hyfforddiant CGGSDd a straeon llwyddiant cyfranogwyr trwy gyfrwng gwefannau, 

blogiau a chyfryngau cymdeithasol CGGSDd;   
 

2.16 Datblygu ceisiadau am gyllid i gefnogi cynnig hyfforddiant CGGSDd gan 

weithio gydag aelodau eraill y tîm fel bo’n ofynnol;  
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2.17 Diweddaru a gweithredu Cynllun Gweithredu Dysgu a Datblygiad CGGSDd 

yn flynyddol dan gyfarwyddyd y Tîm Rheoli;   

2.18 Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd Prosiect rheolaidd i drafod y 
cynnydd a datblygu camau gweithredu; 
 
2.19 Cofnodi disgrifiadau cywir o weithgareddau a chynnydd ar y 

systemau rheoli data cytunedig ar gyfer mesur, monitro ac adrodd ar 

berfformiad yn erbyn dangosyddion perfformiad allweddol a deilliannau. 

Llunio adroddiadau prosiect, yn rhoi manylion am y gwaith a gyflawnwyd yn 

rheolaidd yn unol â chytundebau prosiectau penodol a chytundebau cyllid 

craidd ac yn unol â Dangosyddion Perfformiad Allweddol gwirfoddoli 

corfforaethol CGGSDd;   

 
2.20 Cynrychioli CGGSDd mewn cyfarfodydd seilwaith lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol o ran meysydd penodol sy’n rhan o gyfrifoldebau deilydd y swydd 
ac unrhyw agwedd arall o waith CGGSDd fel y cytunwyd ac yn unol â 
chyfarwyddiadau’r Tîm Rheoli;   
 

2.21 Sicrhau bod yr holl weithgareddau’n berthnasol i ac yn cydymffurfio 
gyda pholisïau a gweithdrefnau CGGSDd, gyda phwyslais penodol ar 
gyfrinachedd a diogelu data, gweithio ar eich pen eich hun, polisi diogelu a 
gweithdrefnau iechyd a diogelwch ar gyfer swyddfa, digwyddiadau a 
gweithgareddau allgymorth CGGSDd;  
 
2.22 Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gyson â gweithredu 
gwasanaethau CGGSDd yn unol â chyfarwyddiadau’r Tîm Rheoli. 
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3. MANYLEB YR UNIGOLYN 
 

Cydlynydd Hyfforddiant   Hanfodol  Dymunol 

3.1 Cymwysterau / Addysg    

3.1.1 Addysg gyffredinol dda i lefel TGAU    

3.1.2 Gradd neu gyfatebol ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol gyda ffocws ar Ddemensia neu 
ddatblygu cymunedol  

  

3.2 Profiad   

3.2.1 Profiad o gydlynu hyfforddiant a datblygu 
rhaglenni hyfforddiant  

  

3.2.2 Profiad o anghenion unigolion sy’n byw ag 
anghenion cymorth ychwanegol mewn lleoliad 
cymunedol, yn enwedig Demensia ac Awtistiaeth  

  

3.2.3 Profiad o drefnu a chynnal fforymau sy’n denu 
mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a gwirfoddolwyr. 
Gwybodaeth am siaradwyr gwadd y gellid eu gwahodd 
i ddod i’r Fforymau hyn 
 
 

  

3.2.4 Gwybodaeth am a phrofiad o ddefnyddio 
systemau Technoleg Gwybodaeth i fesur, monitro a 
gwerthuso gweithgarwch gwirfoddol 

  

3.2.5 Profiad o ddatblygu a dadansoddi arolygon    

3.3 Gwybodaeth   

3.3.1 Gwybodaeth am faterion gwirfoddoli a’r trydydd 
sector ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol a sut y 
gellir defnyddio hyn i wella’r cynnig i wirfoddolwyr yn 
Sir Ddinbych  

  

3.3.2 Gwybodaeth am a phrofiad o drefnu 
digwyddiadau cyhoeddus, gwibdeithiau a 
seremonïau’n gysylltiedig â gweithgareddau CGGSDd  

  

3.3.3 Gwybodaeth am Ddemensia ac unigolion sy’n 
byw gyda demensia  
 

  
 
 

3.4 Sgiliau / Galluoedd   

3.4.1 Sgiliau cyfathrebu rhagorol wrth weithio gydag 
amrediad o randdeiliaid, gwirfoddolwyr ag anghenion 
cymorth ychwanegol a galluoedd amrywiol a’u 
hasiantaethau cymorth   

  

3.4.2 Y gallu i ddangos echdynnu a dadansoddi 
gwybodaeth berthnasol o ffynonellau amrywiol  
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3.4.3 Y gallu i gynhyrchu adroddiadau ysgrifenedig 
cryno, gwybodaeth hyfforddiant a gwybodaeth 
hyrwyddo sy’n hygyrch i amrediad o gynulleidfaoedd  

  

3.4.5 Y gallu i weithio dan bwysau a chyrraedd 
targedau a bennwyd gyda therfynau cau tynn  

  

3.4.6 Y gallu i baratoi a chyflwyno modiwlau 
hyfforddiant i amrywiaeth o lefelau gallu mewn 
lleoliadau ledled Sir Ddinbych a rhannu’r gwerthuso 
gyda sefydliadau partner  

  

3.4.7 Sgiliau cyfathrebu / cyflwyno rhagorol    

3.4.8 Sgiliau negodi da    

3.4.9 Dealltwriaeth dda ynghylch yr hyn sy’n achosi 
gwrthdaro a’r gallu i reoli sefyllfaoedd gwrthdaro ac 
anghydfod os ydynt yn codi  

  

3.4.10 Y gallu i ddefnyddio systemau Technoleg 
Gwybodaeth yn cynnwys bod yn gyfarwydd â 
chyfryngau cymdeithasol a holl becynnau Windows  

  

3.4.11 Sgiliau rhyngbersonol rhagorol ar gyfer gweithio 
gydag ystod o sefydliadau ar wahanol lefelau  

  

3.4.12 Y gallu i ddatblygu a rheoli prosiectau a 
strategaethau gadael  

  

3.5 Personol   

3.5.1 Dangos ymrwymiad i weithio tuag at genhadaeth, 
nodau a gwerthoedd CGGSDd ac yn unol â pholisïau a 
gweithdrefnau wedi’u sefydlu  

  

3.5.2 Ymrwymiad i ddysgu gydol oes a datblygiad 
proffesiynol parhaus  

  

3.5.3 Parodrwydd i fynd i gyfarfodydd y tu allan i oriau 
swyddfa a theithio i gyfarfodydd os yw’n ofynnol  

  

3.5.4 Cerbyd at ei ddefnydd, gydag yswiriant ar gyfer 
defnydd busnes  

  

3.6 Iaith   

3.6.1 Empathi gyda’r iaith Gymraeg a’r diwylliant 
Cymreig  

  

3.6.2 Ymrwymiad i siarad Cymraeg neu barodrwydd i 
ddysgu Cymraeg  

  

 
 
Rwy’n cytuno bod y disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn uchod yn ymddangos fel 
adlewyrchiad cywir o fy nyletswyddau a’m cyfrifoldebau yng Nghyngor 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.    
 
 
Llofnod:…………………………………  Dyddiad:…………….. 
 
 
Llofnod y Rheolwr Llinell: 
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Rwy’n cytuno fy mod wedi trafod y disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn gyda  
…………………………………. ac rwy’n fodlon ei fod yn disgrifio’n gywir y 
dyletswyddau a’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r swydd.   
  
 
Llofnod:…………………………………   Dyddiad:……………… 


