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Swyddog Ymgysylltu, SCHTh 

Teulu Swydd – Technegol  

Gradd:  D Adran: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  

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

Fetio Diogelwch: Fetio Rheoli                     

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

Cyfyngiad Gwleidyddol, Gwaith ar Benwythnosau a Gyda’r Nos yn 
Achlysurol  

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

Gofynion Mynediad i Systemau:  
 

Disgrifiad cryno o’ch swydd, ei phrif bwrpas a’r prif dasgau:- Cefnogi gweithredu Strategaeth Ymgysylltu SCHTh a 
darparu cyswllt i hyrwyddo ymwneud Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu â chymunedau lleol.   

Tasgau sy’n Benodol i’r Rôl 

1. Datblygu a gweithredu rhaglen ymgysylltu a chyfathrebu SCHTh er mwyn cefnogi strategaeth CHTh, gan sicrhau 
ymgysylltiad ag amrediad eang o randdeiliaid, gan gynnwys cynrychiolwyr cymuned lleol, busnesau lleol, 
grwpiau cymunedol gwirfoddol a llawer mwy.  

2. Cynllunio a chydlynu digwyddiadau a gweithgarwch ymgysylltu cymunedol ar ran SCHTh gan sicrhau y rhoddir 
ystyriaeth i’n cyfrifoldebau dyletswydd cyfrifoldeb.  

3. Datblygu, rheoli a chynnal amrediad o lwybrau cyfathrebu i wella ymgysylltiad â chymunedau amrywiol Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, ac adborth ganddynt, gan sicrhau bod cyfrifoldebau Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu fel cynrychiolydd y cyhoedd yn cael eu gwireddu.  

4. Archwilio i gyfleoedd ar gyfer cydweithio o ran gweithgarwch ymgysylltu er mwyn galluogi’r CHTh i ryddhau ei 
gyfrifoldebau mewn modd cost effeithiol mewn partneriaeth ag eraill.  

5. Ymgysylltu’n rhagweithiol â phob lefel o’r gymuned gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, gwefan SCHTh, 
mynychu sioeau a chyfarfodydd cymunedol, cynnal grwpiau ffocws ac arolygon a gweithgareddau eraill tebyg. 
Bydd hyn yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gyda’r hwyr o bryd i’w gilydd.  

6. Arwain ar ddatblygu cylchlythyrau ac Adroddiad Blynyddol statudol CHTh, yn ogystal â deunydd ymgysylltu 
arall.  

7. Rhoi adborth i gymunedau ar faterion a godwyd a chamau gweithredu a gymerwyd gan yr Heddlu a 
Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.  

8. Cefnogi Panel Ieuenctid CHTh a Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol, gan 
sicrhau bod canfyddiadau o ymgysylltiad o’r fath yn cael eu hadrodd i’r fforymau priodol.  

9. Datblygu a chynnal perthnasau’n rhagweithiol â goroeswyr a rhwydweithiau goroeswyr ledled ardal Dyfed-
Powys i’w helpu i gael mynediad at wasanaethau cymorth priodol.  

10. Adnabod grwpiau sy’n arddangos effaith gadarnhaol ar gymunedau lleol a allai fod yn gymwys ar gyfer cyllid 
neu grantiau gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.  

11. Derbyn pryderon a chanmoliaeth yn uniongyrchol gan y cyhoedd, gwahaniaethu rhwng pryderon lefel isel a 
chwynion ffurfiol ac ymdrin â’r rhain fel y bo’n briodol ac yn unol â chanllawiau’r Swyddfa Gwasanaeth 
Cyhoeddus.  

12. Cynrychioli’r CHTh ac adeiladu perthnasau â phartneriaid, gan gynnwys y maes addysg, partneriaid yn y sector 
cyhoeddus, busnesau a’r sector gwirfoddol. 

13. Cyflawni dyletswyddau eraill fel y’u pennir gan y Tîm Gweithredol sy’n gymesur â’r radd.  
14. Darparu cymorth a chadernid o fewn SCHTh pan fod angen.  

Tasgau Rôl Generig 

15. Rhoi cyngor ac arweiniad hyd nes bod materion wedi’u datrys.  
16. Ymgymryd â gweithgareddau a thasgau gweinyddol yn ôl yr angen. 
17. Darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i gwsmeriaid mewnol ac allanol gan sicrhau y cynhelir cyfrinachedd 

bob tro. 
18. Cyfathrebu’n effeithiol â chwsmeriaid mewnol ac allanol. 
19. Sicrhau bod systemau SCHTh yn cael eu cynnal a’u diweddaru’n effeithiol yn unol â phrosesau busnes.  
20. Sicrhau bod yr holl waith a wneir yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a pholisïau a gweithdrefnau’r 

heddlu, gan geisio’r wybodaeth ddiweddaraf am dechnolegau sy’n dod i’r amlwg ac arfer gorau. 
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21. Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol, protocolau a Pholisïau Heddlu Dyfed-Powys, gan gynnwys y Cod 
Moeseg, Adolygiadau Perfformiad a Datblygiad (P.D.R), Cyfleoedd Cyfartal, Iechyd a Diogelwch, Rheoli 
Gwybodaeth yr Heddlu, Diogelu Data a Diogeledd Gwybodaeth, ac ymddwyn yn unol â nhw. 
 

Er mwyn gweld disgrifwyr o’r lefel cyfrifoldeb sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon, cliciwch yma. 
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. 

Gweler isod y Meini Prawf ar gyfer Dethol i’w dangos wrth wneud cais:- 

Cymwysterau Ffurflen 
Gais Cyfweliad 
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1. Rhaid eich bod chi’n medru cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn 
ysgrifenedig (Lefel 3 o leiaf). (H) X X 

2. Rhaid eich bod chi’n medru cyfathrebu’n effeithiol mewn modd proffesiynol, 
ar lafar ac yn ysgrifenedig, a chynrychioli Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
yn briodol (H) 

X X 

3. Rhaid eich bod chi’n medru dangos eich bod chi’n deall cymunedau Dyfed-
Powys a gweithgarwch ymgysylltu priodol (H) X X 

4. Rhaid dangos bod gennych ddealltwriaeth dda o rôl y Comisiynydd a SCHTh 
(H) X X 

5. Rhaid eich bod chi’n medru cynrychioli’r Comisiynydd a SCHTh mewn 
cyfarfodydd cyhoeddus (H) X X 

6. Rhaid eich bod chi’n medru gwrando ar farn a phryderon y cyhoedd a 
chyfleu’r rhain yn gywir a chryno i’r Comisiynydd (H) X X 
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7. Rhaid meddu ar gymhwyster lefel Diploma sy’n ymwneud â’r maes arbenigol, 
neu brofiad perthnasol y gellir ei brofi sy’n dwyn â’r daliwr rôl i lefel gymharol 
(H) 

X X 

8. Rhaid profi eich bod chi’n medru gweithio’n effeithiol heb lawer o 
oruchwyliaeth, a threfnu a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun (H) X X 

9. Rhaid arddangos ymagwedd ymarferol tuag at ddatrys problemau (H) X X 
10. Rhaid dangos y gallu i weithio i lefel uchel o gywirdeb a dangos eich bod yn 

talu sylw i fanylion (H)  X X 

11. Rhaid meddu ar sgiliau mewnbynnu da (H) X X 
12. Rhaid eich bod chi’n medru trin cyfrifiadur ac yn hyderus o ran defnyddio 

Microsoft Excel a Word (H) X X 

13. Rhaid bod â’r gallu i deithio o fewn yr ardal heddlu yn unol â gofynion y rôl (H) X X 
 
ALLWEDD: (H) – Hanfodol/ (D) – Dymunol 
 
Noder:  Yn y cyfweliad, asesir ymgeiswyr yn erbyn y meini prawf a nodir yn y ddolen ganlynol: Cliciwch 
yma. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses gyfweld fel rhan o’r pecyn gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr.  
 

https://www.dppwebrecruiting.co.uk/tlive_webrecruitment/webrecruit/jobdescs/Job%20Family%20-%20Level%20of%20Responsibility/Job%20Family%20-%20Technical.pdf
https://www.dppwebrecruiting.co.uk/tlive_webrecruitment/webrecruit/jobdescs/Job%20Family%20Generic%20Descriptors%20Interview/Generic%20Personal%20Qualities%20%5bTechnical%5d.pdf
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