
Cymorth Busnes, SCHTh 

Teulu Swydd – Cymorth  

Gradd:  D Adran: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu 

Lleoliad: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu, Llangynnwr, Caerfyrddin  

Fetio Diogelwch: Fetio Rheoli, Gwiriad 
Gwrthderfysgaeth  

Cyfyngiadau/Gofynion sy’n Benodol 
i’r Rôl: 

Cyfyngiad Gwleidyddol   

Peryglon sy’n Benodol i’r Rôl Offer Sgrin Arddangos  

Gofynion o ran Mynediad i 
Systemau: 

I’w gadarnhau  

 

Disgrifiad cryno o’ch swydd, ei phrif bwrpas a’r prif 

dasgau:- Darparu swyddogaeth cymorth busnes a 

chymorth gweinyddol ar gyfer SCHTh, gan weithredu fel y 

pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y cyhoedd.   

Penodol ar gyfer y Rôl  
 

1. Bod yn gyfrifol am gynnal systemau swyddfa diogel, 

gan gynnwys rheoli post, rheoli data a ffeilio 

cyffredinol. 

2. Bod yn gyfrifol am reoli dyddiadur yn effeithiol a 
chydlynu trefniadau teithio a llety.  

3. Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf gydag amrediad 

eang o bobl, gan gynnwys partneriaid, urddasolion ac 

aelodau o’r cyhoedd, gan gymryd y penderfyniad i 

ymdrin ag ymholiadau’n bersonol neu eu hailgyfeirio 

i eraill lle bo’n briodol.   

4. Hwyluso ymatebion i gwynion ac ymholiadau sy’n 

ymwneud â chwynion yn briodol ac amserol, gan 

ymgysylltu â’r heddlu a’r aelod o’r cyhoedd yn ôl yr 

angen.   

5. Cefnogi gweithgarwch craffu o fewn SCHTh.  

6. Cynllunio, trefnu a rheoli cyfarfodydd, cynadleddau a 
swyddogaethau ar ran SCHTh.  

7. Cydlynu cyfarfodydd. Mae cyfrifoldebau’n cynnwys: 
casglu eitemau ar gyfer agendâu a rhannu papurau 
cyn y cyfarfod, cymryd cofnodion a gosod cofnodion a 
phapurau perthnasol ar y wefan.   

8. Ymdrin â materion swyddfa yn SCHTh, megis 
materion iechyd a diogelwch a materion cynnal a 
chadw.  

9. Cyhoeddi costau ar ran y Tîm Gweithredol.  

10. Bod yn gyfrifol am archebu papurach ar gyfer SCHTh.  

11. Darparu cymorth a chadernid o fewn SCHTh pan fod 
angen.   

 

Eich lefel o gyfrifoldeb: 

1. Disgwylir ichi weithio ar eich liwt eich hun a gwneud 
penderfyniadau beunyddiol. 

2. Disgwylir ichi gadarnhau â’ch goruchwylydd unrhyw 
wybodaeth neu weithdrefn sy’n anghyfarwydd ichi.  

3. Byddwch chi’n gweithio i lefel uchel o gywirdeb ac 
yn talu sylw i fanylion. 

4. Byddwch chi’n ceisio ac yn darparu gwybodaeth i 
eraill a all fod yn anghyfarwydd â’r pwnc. 

5. Byddwch chi’n gweithio o fewn canllawiau wedi’u 
diffinio’n glir a gweithdrefnau wedi’u sefydlu.  

6. Byddwch chi’n cynnal cyfrinachedd. 

Eich Cymwysterau: 

Penodol ar gyfer y Rôl  

1. Rhaid bod gennych ddiploma mewn Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus neu bwnc arall sy’n ymwneud â’r maes 
gwaith, neu brofi bod gennych brofiad perthnasol 
sy’n eich dwyn i lefel gymharol. (H) 

2. Rhaid bod gennych brofiad mewn cysylltiadau 
cwsmeriaid. (H) 

3. Rhaid bod gennych brofiad o gymryd cofnodion. (H) 

4. Rhaid eich bod yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn 
medru ymateb yn ysgrifenedig ac ar lafar drwy 
gyfrwng y Gymraeg (lefel 3). (H) 

Rôl Generig  

5. Rhaid dangos eich bod chi’n medru gweithio i lefel 
uchel o gywirdeb a thalu sylw i fanylion. (H)  

6. Rhaid arddangos ymagwedd ymarferol tuag at 
ddatrys problemau. (H) 

7. Rhaid eich bod wedi meistroli rhaglenni Microsoft, a 
rhaid bod gennych chi’r gallu i feistroli systemau 
mewnol perthnasol yn gyflym. (H) 

8. Rhaid bod gennych sgiliau mewnbynnu effeithiol 
sy’n eich galluogi i fewnbynnu ac olrhain data’n 
effeithiol. (H) 



Rôl Generig 

12. Yn ôl cyfarwyddyd, ymgymryd â’r gweithgareddau 
trafodaethol a’r tasgau gweinyddol gofynnol. 

13. Darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i 
gwsmeriaid mewnol ac allanol, gan sicrhau y cynhelir 
cyfrinachedd bob tro. 

14. Ymdrin yn effeithiol â chyfathrebu mewnol ac allanol 
gan staff ac aelodau’r cyhoedd. 

15. Sicrhau y cynhelir systemau’r heddlu ac y’u 
diweddarir yn effeithiol yn unol â phrosesau busnes. 

16. Datblygu, cynnal a sicrhau prosesau busnes 
effeithiol. 

17. Cydymffurfio â deddfwriaethau a phrotocolau a 

pholisïau Heddlu Dyfed-Powys, gan gynnwys y Cod 

Moeseg, y Proffil Asesu Datblygiad, Cyfleoedd 

Cyfartal, Iechyd a Diogelwch, Rheoli Gwybodaeth yr 

Heddlu, Diogelu Data a Diogelwch Gwybodaeth, ac 

ymddwyn yn unol â nhw.  

9. Rhaid bod gennych sgiliau cyfathrebu effeithiol ar 
lafar ac yn ysgrifenedig. (H) 

10. Rhaid bod gennych brofiad blaenorol o gyflwyno 
safonau gwasanaeth uchel i gwsmeriaid mewnol ac 
allanol. (H) 

11. Rhaid eich bod chi’n barod i gwblhau’r holl 
hyfforddiant ac asesiadau sy’n ofynnol ar gyfer y rôl. 
(H) 

Allwedd: (H) = Hanfodol (D) = Dymunol  

Noder: Darperir y swydd ddisgrifiad hon i roi braslun o ddyletswyddau’r swydd i’r ymgeisydd.  Efallai y bydd Heddlu Dyfed-Powys 

yn gofyn i chi gyflawni dyletswyddau eraill nad ydynt o reidrwydd wedi’u nodi yn y swydd ddisgrifiad ond sy’n gymesur â graddfa’r 

swydd.  Gellir newid y swydd ddisgrifiad o bryd i’w gilydd o fewn y cwmpas a’r lefel cyfrifoldeb sy’n berthnasol i’r swydd. 

 

 

 


