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Swyddogion Polisi ac Ymchwil 

Caru Cymru (De Ddwyrain Cymru) 



Swyddogion Polisi ac Ymchwil Caru Cymru         
(De Ddwyrain) 

 

Cyflog: £25,659 

Yn atebol i:   Rheolwr Polisi ac Ymchwil   

Yn gyfrifol am:  Polisi ac Ymchwil Rhanbarthol Caru Cymru  

Lleoliad: Gartref gyda theithio rhanbarthol  

Ardal Berthnasol:  De Ddwyrain Cymru 

Deiliadaeth: Swydd barhaol, yn amodol ar gyllid parhaus 

Oriau:  35 awr yr wythnos.    

 

Diben y Swydd 

Mae hwn yn gyfle newydd, cyffrous yn Nhîm Polisi ac Ymchwil Cadwch Gymru’n Daclus i 

gynorthwyo’r gwaith o gyflwyno Caru Cymru – prosiect partneriaeth cenedlaethol newydd, 

uchelgeisiol gydag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, gyda’r nod o annog cymunedau i 

weithredu i ddileu gwastraff a sbwriel o’n tirwedd.   

Bydd y swyddogion yn gyfrifol am weithredu arolygon LEAMS (Sbwriel) yn y rhanbarth a gweithio 

gyda chydweithwyr Cadwch Gymru’n Daclus, Awdurdodau Lleol a rhanddeiliaid eraill i gefnogi 

datblygiad treialon newid ymddygiad lleol a monitro a gwerthuso gweithgareddau yn y rhanbarth i 

sicrhau data cadarn. 

 
Ariennir y swyddi hyn yn rhannol trwy Gymunedau 

Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu 

Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol 

Ewrop a Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.  

 

Prif Dasgau 

• Cydlynu a chynnal y LEAMS blynyddol (arolygon sbwriel stryd) yn y rhanbarth, gan adrodd i 
awdurdodau lleol a llywio’r gwaith o gynhyrchu adroddiad Cymru Gyfan. 

• Gwaith gydag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill i rannu gwybodaeth, arfer gorau a 
chyngor ar faterion Ansawdd Amgylchedd Lleol (LEQ).  

• Ymchwilio a chefnogi datblygiad treialon i hybu newid ymddygiad gyda phartneriaid Caru 
Cymru. 

• Cefnogi’r gwaith o fonitro a gwerthuso nifer o weithgareddau yn y rhanbarth fel rhan o 
gynllun cyflwyno Caru Cymru i sicrhau data meintiol ac ansoddol cadarn. 

• Llywio a datblygu ymatebion ar faterion polisi a LEQ a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn 
unol â chyfarwyddyd y Rheolwr Polisi ac Ymchwil 



• Cydlynu a chefnogi gweithgareddau i fynd i’r afael â materion LEQ yn cynnwys adroddiadau 
monitro a gwerthuso. 

• Ymateb i ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ar feysydd polisi perthnasol fel y bo angen.  

• Darparu gwasanaeth gwybodaeth i Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, busnesau, yn 
ogystal ag yn fewnol yn Cadwch Gymru’n Daclus ar ddeddfwriaeth ac arfer gorau LEQ. 

• Datblygu mentrau newydd, trefnu a chynnal digwyddiadau/gweithgareddau gyda 
sefydliadau partner a phartïon eraill â diddordeb sydd yn cyfrannu at waith polisi ac ymchwil 
Cadwch Gymru’n Daclus. 

• Cynllunio, hyrwyddo a threfnu gweithgareddau lleol fel rhan o brosiectau ac ymgyrchoedd 
cenedlaethol.  

• Sicrhau bod yr holl weithgareddau yn dilyn arferion gweithio’n ddiogel a’u bod yn unol â’r 
holl bolisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch. 

• Cefnogi gwaith ehangach Cadwch Gymru’n Daclus fel y bo’n briodol. 

 

Manyleb Person  

 

Cymwysterau a Phrofiad Hanfodol Dymunol 

Cymhwyster lefel Uwch priodol mewn maes perthnasol   

Isafswm o 2 flynedd o brofiad gwaith perthnasol yn y sector 
amgylcheddol a/neu ddatblygu cymunedol 

  

Gwybodaeth am ddatblygu amgylcheddol a chynaliadwy a 
diddordeb yn gweithio yn y maes hwn 

  

Profiad o ymchwil cymdeithasol mewn maes perthnasol   

Profiad y gellir ei arddangos o ysgrifennu adroddiadau a 
dadansoddi data  

  

Profiad y gellir ei ddangos yn trefnu digwyddiadau a rhoi 
cyflwyniadau 

  

Cymhwyster Cymorth Cyntaf   

Sgiliau a Galluoedd Hanfodol Dymunol 

Medrus yn defnyddio Cymwysiadau Microsoft    

Y gallu i reoli eich amser eich hun a blaenoriaethu llwyth 
gwaith i gyflawni targedau o fewn graddfeydd amser y 
cytunwyd arnynt. 

  

Sgiliau ysgrifennu a chyflwyno rhagorol gan roi sylw manwl i 
fanylion. 

  

Y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn effeithiol ar eich pen eich 
hun fel y bo angen. 

  

Gallu i ddatblygu perthynas effeithiol gyda staff, timau rheoli, 
unigolion a sefydliadau allweddol ar bob lefel 

  



Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg 
 

 

 

   

Nodweddion Personol Hanfodol Dymunol 

Rydych yn ymdrechu i gael y gwerth gorau posibl o adnoddau’r 
Cwmni bob amser 

  

Aelod hyblyg o dîm gydag ethos gwaith cydweithredol sydd yn 
cydnabod buddion gweithio mewn partneriaeth. 

  

Parodrwydd i weithio oriau hyblyg fel y bo angen.   

Ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy, diogelu a gwella’r 
amgylchedd lleol. 

  

Arddangos ymagwedd arloesol a bod yn barod i roi cynnig ar 
ddulliau a syniadau newydd. 

  

Cymhelliant uchel gyda sgiliau rheoli amser a threfniadol 
rhagorol. 

  

Parodrwydd i weithio ar draws Cymru a theithio oddi cartref, 
fel y bo angen, meddu ar drwydded yrru ddilys a defnydd o gar 
ac yswiriant moduro sydd yn cynnwys defnydd busnes. 

  

 

Gwybodaeth Ychwanegol  
 

• Bydd deiliad y swydd yn cael:  

o ffôn symudol, cyfrifiadur, a dillad brand 

o Polisi a gweithdrefnau Cadwch Gymru’n Daclus (yn cynnwys y Llawlyfr Staff). 

• Opsiwn i ymuno â chynllun pensiwn y Cwmni ar unwaith. 

• Aelodaeth o gynllun iechyd arian parod y Cwmni ar ôl cwblhau tri mis o wasanaeth. 

• Mae’r cyfle i weithio’n hyblyg ar gael. 

• Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gyflogwr cyfle cyfartal.  Rydym yn dathlu amrywiaeth ac 

wedi ymrwymo i amgylchedd cynhwysol ar gyfer pob cyflogwr. 

 

Tachwedd 2021 
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