
 

 
 

Disgrifiad Swydd 
MANYLION Y SWYDD 
 

Teitl y Swydd Swyddog Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg 

Gradd Gradd 4 
Rhif Gwerthuso’r 
Swydd: 

2883 Dyddiad Gwerthuso/Adolygu 
Awst 
2019 

  

Maes Gwasanaeth Pobl a Newid Busnes 

Tîm Gwasanaeth Polisi, Partneriaeth ac Ymglymiad 

Yn Atebol i Swyddog Polisi’r Gymraeg 

Meysydd Cyfrifoldeb Cliciwch yma i gynnwys testun (enw'r timau). 

Nifer y Staff Rydychyn 
Gyfrifol Amdanynt 

Dim 

Rôl yn Gyfyngedigyn 
Wleidyddol  
(Cyfeiriwch at adran amodau 
arbennig) 

Nag ydy 

Gwiriad Gan y 
Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn Ofynnol 
 

Nag ydy 

Ffurflen Gwerthuso Swydd (i'w llenwi gan reolwr yn unig wrth greu swydd newydd neu ddiwygio rôl bresennol) 
 

DIBEN Y SWYDD 
Cefnogi’r Tîm Cymunedau Cysylltiedig wrth ymgysylltu â chymunedau Casnewydd mewn perthynas ag addysg cyfrwng 
Cymraeg ar draws pedair prif thema: 

- Ymgysylltu â’r gymuned, pobl ifanc a rhieni 
- Ymgysylltu â phobl broffesiynol a rhanddeiliaid allweddol ar draws pob sector 
- Codi proffil ac ymwybyddiaeth ysgolion ac addysg cyfrwng Cymraeg  
- Casglu data meintiol ac ansoddol perthnasol er mwyn deall galw a bylchau yn well 

MEYSYDD CANLYNIADAU ALLWEDDOL  
1.  Codi proffil yr iaith Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg ar draws cymunedau amrywiol o ran cenedl yng 

Nghasnewydd, gan herio mythau a syniadau a ddaw o ragfarn am yr iaith Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg. 
 

2.  Adolygu ymgyrch “Bod yn Ddwyieithog” y Cyngor a chyflwyno hyn fel rhan o dîm, gan adeiladu perthnasoedd 
proffesiynol gyda defnyddwyr gwasanaeth, gan weithio tuag at beidio â sefydliadu a chynhwysiant/integreiddio yn 
y gymuned 

3.  
Rhoi cymorth, cyngor, arweiniad, cyfeiriadedd ymarferol, cyfeirio a chyfeiriadau mewn perthynas â dysgu Cymraeg 
i rieni, er mwyn eu grymuso i gefnogi dysg eu plant, gan wneud y mwyaf o fuddion a chyfleoedd 

4.   Rhwydweithio’n effeithiol gydag asiantaethau gwirfoddol, statudol a thrydydd sector i hyrwyddo anghenion 
defnyddwyr gwasanaeth a'u helpu i ddatblygu cysylltiadau er mwyn cael mynediad at wasanaethau cymunedol a 
phrif ffrwd. 

5.  
Mynd ati i ymgysylltu â chymunedau, pobl ifanc, rhieni a rhanddeiliaid allweddol ledled Casnewydd i hyrwyddo 
buddion bod yn amlieithog ar draws amrywiaeth o gymunedau. 

6.  
Helpu creu a darparu strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu ynghylch addysg cyfrwng Cymraeg, sefydlu’r ysgol 

gynradd newydd arfaethedig a buddion economaidd 

7.  
Cynnal cofnodion yn unol â Pholisïau Diogelu Data a Chyfrinachedd Cyngor Dinas Casnewydd. 
 

8.  
Gwneud pob tasg weinyddol mewn perthynas â'ch llwyth gwaith eich hun a chymryd rhan mewn gwaith gweinyddu 

a rennir, a chymryd rhan mewn monitro, arfarnu a datblygu'r gwasanaeth er mwyn sicrhau y cynhelir arfer da ac yr 

adroddir amdano yn unol â hynny 

9.  
Rhannu cyfrifoldeb dros ddiogelwch eich hun a phobl eraill yn unol â Pholisïau a Gweithdrefnau Cyngor Dinas 

Casnewydd a chymryd rhan mewn goruchwylio, cynllunio datblygu personol, cyfarfodydd tîm a fforymau eraill. 

http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-Politically-Restricted-Posts-Guidance.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-Politically-Restricted-Posts-Guidance.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-DBS-Disclosure-Checks-Policy-and-Guidance.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-DBS-Disclosure-Checks-Policy-and-Guidance.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-DBS-Disclosure-Checks-Policy-and-Guidance.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-Job-Evaluation-Proforma-Welsh.docx


 

10.  
Helpu gydag ymchwilio a gweithredu polisïau ac arfer gorau mewn perthynas â Chydraddoldeb a’r Gymraeg; a 
chefnogi ymglymiad y cyhoedd a phartneriaid. 
 

11.  
Gweithio’n agos gyda chydweithwyr a gwirfoddolwyr mewn sefydliadau’r trydydd sector er mwyn cefnogi darparu'r 

ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd arfaethedig yn llwyddiannus a chynhyrchu chwant cynaliadwy am addysg 

cyfrwng Cymraeg yn y Ddinas 

12.  
Helpu gyda datblygu a darparu sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith i gymunedau a rhanddeiliaid allweddol ynglŷn â 

buddion bod yn amlieithog a dysgu Cymraeg. 

13.  
Gweithio gyda Swyddog Polisi’r Iaith Gymraeg, y Rheolwr Cymunedau Cysylltiedig a’r Rheolwr Gwasanaethau 

Addysg (Cynllunio ac Adnoddau): 

 
- Ymgymryd dyletswyddau sy’n ofynnol i gefnogi’r Fforwm Cymraeg mewn Addysg a’r is-grŵp a sefydlwyd 

yn benodol i edrych ar Hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg, hefyd i helpu wrth fodloni’r amcanion a 
amlinellir yng Nghynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor (WESP)  
 

 
- Gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn y Gwasanaeth Addysg i hyrwyddo sefydlu'r ysgol gynradd cyfrwng 

Cymraeg newydd arfaethedig o fis Medi 2020 

 

Mae'r disgrifiad swydd hwn yn nodi prif feysydd canlyniadau'r swydd ar y dyddiad pan gafodd ei baratoi. Gall 
dyletswyddau o'r fath amrywio o bryd i'w gilydd heb newid nodweddion cyffredinol y swydd na lefel y cyfrifoldeb. Mae 
amrywiadau o'r fath yn beth cyffredin ac ni allant gyfiawnhau ailystyried gradd y swydd. 
 

MANYLEB PERSON 
 HANFODOL DYMUNOL 
Cymwysterau  Addysg hyd at lefel A, NVQ lefel 3 neu 

gyfatebol. 
 Cliciwch yma i gynnwys testun. 

 

Gwybodaeth  Deall technegau ac arferion ymgysylltu 
â’r gymuned 

 Ymwybyddiaeth o strategaeth miliwn o 
siaradwyr Cymraeg Llywodraeth Cymru 

 Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 
rwymedigaethau iaith, strategaethau 
hyrwyddo ac ymgyrch ‘Bod yn 
Ddwyieithog' Cyngor Dinas Casnewydd 

 

 Gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg 
yng Nghasnewydd a’r ardal o’i hamgylch 

 

Profiad  Profiad o ymgysylltu â grwpiau cymunedol, 
pobl ifanc a rhanddeiliaid 

 Profiad o gasglu a dehongli data – 
ansoddol a meintiol 

 Profiad o weithio mewn partneriaeth yn 
effeithiol 

 Profiad o weithio gyda chymunedau pobl 
dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 
a/neu gymunedau o dan anfantais  

 Profiad o weithio ym maes Addysg 

Addasrwydd a 
Sgiliau 

 Gallu gweithio mewn partneriaeth â 
chydweithwyr yn y sectorau statudol a 
gwirfoddol. 

 Gallu ymdrin â barn negyddol ac andwyol 

 Agwedd gadarnhaol a'r gallu i ymgysylltu â 
barn pobl eraill. 

 Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich 
hun a rheoli eich amser eich hun yn 
effeithiol. 

 Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da. 

 Llythrennedd cyfrifiadurol a sgiliau TG 

 Deall pwysigrwydd cyfrinachedd a’i 
barchu. 

 Gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg. 

 Profiad o weithio mewn ffordd gynlluniedig 
sy’n grymuso preswylwyr a chymunedau. 

 



 

YMDDYGIAD DISGWYLIEDIG A GWERTHOEDD  
 

 

 Annog a chefnogi eraill fel rhan o dîm. Rhoi arweiniad a chyngor i eraill. Meithrin perthnasoedd gwaith 
cadarnhaol 

 Ceisio, annog a chydnabod syniadau, mentrau a gwelliannau i ddarparu gwasanaethau gwell. Annog a 
bod yn agored i adborth datblygiadol gan eraill 

 Ystyried goblygiadau a gwneud penderfyniadau/argymhellion ar sail tystiolaeth ac ymgynghori 

 Myfyrio’n onest ynghylch fy ffordd bersonol a’i heffaith ar eraill a datblygu fy sgiliau fel y gallaf addasu fy 
ffordd fel sy’n briodol  

 

 
 

 

Cyfle Cyfartal  

Cyfle Cyfartal 
Byddwch yn deall ac yn dangos parodrwydd i hyrwyddo'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar 
gyfer Cyngor Dinas Casnewydd. 

 

Gofynion o Ran y Gymraeg 

Mae'r Awdurdod wedi ymrwymo i gyflwyno gwasanaeth o'r un safon uchel yn y Gymraeg a'r Saesneg a bydd yn 
cefnogi staff wrth ddarparu hyn. Rhaid asesu'r holl swyddi mewn perthynas â gofynion yr Iaith Gymraeg. 

Gofynion Cymraeg ar gyfer y swydd hon  
(Gweler Asesiad Sgiliau Iaith Gymraeg ar gyfer lefelau sgiliau) 

Sgiliau Gwrando / 
Siarad 

5 
Sgiliau 
Ysgrifennu 

5 Darllen / Deall Sgiliau 5 

 
 

Amodau Arbennig 

Datgeliad Manwl 
Gan y 
Gwasanaeth 
Datgelu a 
Gwahardd 

Oes 

Yn Gyfyngedig 
yn Wleidyddol 

NA 

Arall (gan 
gynnwys 
anghenion 
corfforol ac 
amodau 
gweithio) 

Er mwyn cynyddu’r cymorth i’n cleientiaid, rhaid bod swyddogion yn gallu gweithio o bryd i’w 
gilydd y tu allan i oriau swyddfa arferol.  

Mae’r swydd yn gofyn i ddeiliad y swydd fod â thrwydded yrru lawn, a mynediad at cerbyd, 
oherwydd y bydd gofyn teithiol i wahanol leoliadau. 

  

Hyfforddiant 

Ymgymryd â'r holl hyfforddiant gofynnol sy'n berthnasol i'r rôl a bod yn gyfrifol am eich datblygiad proffesiynol parhaus 
eich hun. 

 
I gael rhagor o wybodaeth am weithio i Gyngor Dinas Casnewydd, ewch i www.newport.gov.uk neu 
cliciwch yma. 

http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/Equalities-the-Welsh-language/Equalities.aspx
http://www.newport.gov.uk/documents/Forms/HR-Welsh-Language-Skills-Assessment-Welsh.pdf
http://www.newport.gov.uk/
http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/Council-jobs/Benefits-and-conditions.aspx

