
 

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

North Wales Fire and Rescue Service 

 

 

Swydd Ddisgrifiad 

 

Teitl y Swydd Swyddog Cydymffurfiaeth Cyfeirnod B1601 /A17 

Adran    Swyddfa Diogelwch Ardal Dyddiad Ebrill 2019 

Atebol i  Rheolwr Cydymffurfiaeth 
Graddfa 

gyflog 
NWFRS 05 

Lleoliad Amrywiol 
Oriau’r 

wythnos 
37 

 

Diben y Swydd 

Cyflwyno a gorfodi Diogelwch Tân i Fusnesau, i lefel a bennir gan gymhwysedd a graddfa 

deiliad y swydd, mewn ardal arbennig o fewn ffiniau daearyddol Gwasanaeth Tân ac Achub 

Gogledd Cymru. 

 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau  

1.  Cynnal ystod o archwiliadau ar safleoedd sy’n disgyn o dan Orchymyn Diwygio 

Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 i’r lefel sydd ei angen gan Swyddog 

Cydymffurfiaeth.  

2.  Cwblhau’r holl adroddiadau angenrheidiol, rhybuddion cyfreithiol, cofnodi TG a 

gweinyddiaeth mewn perthynas â phwynt 1 uchod. 

3.  Ymgymryd â datblygiadau a phrosesau thechnegol penodol er  mwyn dod yn 

gymwys i wneud archwiliadau fel yr amlinellir ym mhwynt 1 uchod, a’r holl dasgau 

cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys ennill Tystysgrif Lefel 4 mewn Diogelwch Tân 

(Archwilwyr Tân) a Thystysgrif Cenedlaethol Diogelwch a Rheoli Risg NEBOSH. 

4.  Cysylltu ag ymgynghori gyda’r Awdurdod Lleol a phersonau a chyrff eraill i ddibenion 

gwella cydymffurfiaeth diogelwch tân.  

5.  Rhoi cyngor a gwybodaeth glir a chywir i Bersonau Cyfrifol ac aelodau o’r cyhoedd 

mewn perthynas  â’r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio yn unol â chod y Rheoleiddiwr i 

osgoi baich reoleiddio dianghenraid ac asesu pa un ai a oes modd llai beichus o 

sicrhau diogelwch. 

6.  Blaenoriaethu a rheoli llwyth gwaith a sicrhau cwrdd ag unrhyw ddyddiadau cau. 

 

7.  Bod yn atebol i, a chymryd cyfarwyddyd gan Reolwr Cydymffurfiaeth yr Ardal a/neu 

unrhyw berson a enwebir fel mentor i’r Swyddog Cydymffurfiaeth.  

 

8.  Cymryd rhan yn ystod cyfarfodydd ac archwiliadau rheoli perfformiad Diogelwch Tân i 

Fusnesau. 

9.  Mynychu gwrandawiadau a’r Llys Ynadon a’r Goron i ddilyn achosion sy’n berthnasol 

gyda gweithrediadau gorfodi neu gyfreithiol y Gwasanaeth o dan y Gorchymyn 

Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) a deddfwriaeth gysylltiedig.  
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Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau  

10.  Edrych am ganllaw ar unrhyw fater Diogelwch Tân i Fusnesau sydd angen iddo ef/hi 

ymdrin ag ef sy’n syrthio tu allan neu tu hwnt i’w gymhwyster/chymhwyster cyfredol 

 

11.  Mynychu cyrsiau neu gyfleoedd datblygu y bydd y Swyddog Cydymffurfiaeth yn 

cael ei (h)enwebu ar eu cyfer i wella ei g(ch)ymhwysedd cyffredinol.  

12.  Cynorthwyo i fentora Swyddogion Cydymffurfio newydd. 

13.  Ymchwilio i gwynion/droseddau yn ymwneud â’r ddeddfwriaeth diogelwch tân a 

chynorthwyo yn ystod y broses ymchwilio.  

14.  Cwblhau asesiadau risgiau tân ar safleoedd GTAGC  a chydlynu gydag adrannau 

eraill i hwyluso cydymffurfiaeth gyda’r Gorchymyn.  

15.  Cydymffurfio gyda rheoliadau’r Gwasanaeth ac ymddwyn mewn modd sy’n gyson 

gydag amcanion a gwerthoedd craidd y Gwasanaeth wrth ddelio gyda 

chydweithwyr, cyd-reolwyr a chleientiaid 

 

 

Cyfrifoldebau Goruchwylio 

Dim 

 

Cyfrifoldebau Ariannol 

Dim 

 

Cyswllt y tu allan i’ch adran 

Bydd disgwyl i’r swyddog cydymffurfiaeth gydlynu’n rheolaidd gydag awdurdodau rheoleiddio 

eraill yn cynnwys yr awdurdod lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, CSSIW, GIG Cymru a HSE fel y bo 

hynny’n briodol.  

 

Gofynion ieithyddol 

Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg – Lefel 4 – siarad a gwrando – mynnir eich bod yn gallu; 

Yn gofyn eich bod yn medru: Cynnal sgwrs estynedig hamddenol ynglŷn â gwaith neu roddi 

cyflwyniad gyda lefel dda o rwyddineb ac amrywiaeth mynegiant ond efallai y bydd angen 

troi i iaith arall i ateb cwestiynau na ddisgwyliwyd neu i esbonio pwyntiau cymhleth neu 

wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd a seminarau yn eich maes gwaith 

chi. 

 

Archwiliadau Cyflogaeth/Gofynion Penodol 

DBS Sylfaenol 
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Hyfforddiant Hanfodol 

Bydd yn rhaid i ddeilydd y swydd gwblhau rhaglen datblygu ar gyfer swyddogion cydymffurfiaeth 

sydd yn cynnwys cwblhau’r canlynol yn llwyddiannus; 

Cwrs rheoli diogelwch tân NEBOSH a Tystysgrif Lefel 4 mewn Diogelwch Tân.  

 

Eraill 

Wedi eich lleoli yn Swyddfa’r sir gyda’r gofyniad i wneud archwiliadau mewn amrywiaeth eang o 

adeiladau cyhoeddus a masnachol; bydd hyn yn golygu gweithio tu mewn a thu allan.  Rhai 

oriau anghymdeithasol i wneud yr uchod pan fo’r angen 
 



 

  Tudalen 4 o 5  

GOFYNION PERSON  

Asesu’r gofynion a chymwyseddau recriwtio 

 

TEITL Y SWYDD 
Swyddog Cydymffurfiaeth 
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

Cwblhau’n llwyddiannus (neu y gallu i gwblhau yn llwyddiannus yn ystod y cyfnod prawf) raglen hyfforddi, cymhwyster neu 

gwrs sydd wedi ei gydnabod gan y diwydiant Diogelwch Tân 

Y gallu i ddeall a chymhwyso egwyddorion deddfwriaeth tân sy’n gysylltiedig gydag Iechyd a Diogelwch 

Ymwybyddiaeth o weithgareddau a swyddogaethau craidd y Gwasanaeth Tân ac Achub yn genedlaethol a lleol 

Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon dda  

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r meini prawf 

allweddol . 

Gwybodaeth flaenorol o/neu brofiad o Ddeddfwriaeth Tân i Fusnesau 

Aelodaeth o gorff neu sefydliad proffesiynol sy’n gysylltiedig gyda thân 

Profiad o ddelio gyda chyrff proffesiynol, sefydliadau ac adrannau awdurdod lleol 
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

Trwydded yrru lawn a chyfredol 

Y gallu i ddehongli gwybodaeth ffisegol ac ysgrifenedig a defnyddio barn broffesiynol yn seiliedig ar hyfforddiant, 

gwybodaeth a phrofiad 

Mae’r rôl yn gofyn i’r ymgeiswyr ddangos ymagwedd ragweithiol hunan gymhelliant, sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm neu ar 

eu pennau eu hunain 

Y gallu i adeiladu cysylltiadau gweithio effeithiol gydag unigolion a grwpiau mewnol ac allanol  
Y gallu i flaenoriaethu gwaith a chwrdd â dyddiadau cau ac ymateb yn gadarnhaol o dan bwysau 
Parodrwydd i fynychu gwrandawiadau yn y llys fel rhan o weithrediad gorfodi a chyfreithiol y Gwasanaeth 
Wedi ymrwymo i weithio oriau hyblyg o fewn amodau’r gwasanaeth pan fo’r angen 

Bodloni Gwiriad DBS  (Syfaenol). 

Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (Lefel 4) Siarad a Gwrando – Yn gofyn eich bod yn medru:  

Cynnal sgwrs estynedig hamddenol ynglŷn â gwaith neu roddi cyflwyniad gyda lefel dda o rwyddineb ac amrywiaeth 

mynegiant ond efallai y bydd angen troi i iaith arall i ateb cwestiynau na ddisgwyliwyd neu i esbonio pwyntiau cymhleth neu 

wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd a seminarau yn eich maes gwaith chi. 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r meini prawf 

allweddol . 



 

  Tudalen 5 o 5  

Dim 
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HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

 Dim 

DYMUNOL Rhinweddau ychwanegol a fydd yn cael eu defnyddio wrth wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yn cwrdd â’r meini prawf 

allweddol . 
 Dim 

 

 


