
 

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

North Wales Fire and Rescue Service 
 

 

SWYDD DDISGRIFIAD 

 

TEITL Y SWYDD Technegydd Cynnal a Chadw 
CYFEIRNOD 

Y SWYDD 
A2085 

ADRAN Rheolaeth Adnoddau DYDDIAD Mai 2022 

ATEBOL I Rheolwr Gweithrediadau 
GRADDFA 

CYFLOG 
Graddfa 6 

LLEOLIAD 
Lleoliadau amrwyiol ar draws 

Gogledd Cymru 

ORIAU’R 

WYTHNOS 
37 awr 

 

DIBEN Y SWYDD 

Cyflawni dyletswyddau Cynnal a Chadw Eiddo i holl eiddo GTAGC/HGC ar draws Gogledd 

Cymru. 

 

Ymateb i geisiadau am fân osodiadau o fewn cylch gwaith. 

 

Goruchwylio gwaith contractwyr ac asesu ansawdd ac adrodd am unrhyw waith anfoddhaol. 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

1.  Cynnal a chadw cyffredinol mewn adeiladau gyda thuedd at waith plymio e.e. 

2.  Gosod, cynnal a thrwsio systemau a gosodiadau plymio/gwresogi. 

3.  Gosod a thrwsio peiriannau amrywiol o fewn yr adeiladau. Materion draeniad. 

4.  Torri, weldio a gosod pibelli, tiwbiau, gosodiadau a ffitiadau. 

5.  Arolygu a phrofi systemau plymio/gwresogi am ddiogelwch, ymarferoldeb a 

chydymffurfiaeth côd. 

6.  Delio gydag ymholiadau ac ymateb i alwadau allan. 

7.  Chwilio am atebion a datrys problemau. 

8.  Paratoi amcangyfrifon cost. 

9.  Cynnal archwiliadau rheolaidd o eiddo dynodedig; gweithredu cylch o gynnal a 

chadw a gwyd o’r arolygiadau. 

10.  Archwilio diffygion a adroddwyd mewn adroddiadau, cynnig gweithredoedd ar 

gyfer trwsio, trwsio’r diffygion pan fo hynny’n ymarferol, trefnu a goruchwylio 

Contractwyr i wneud y gwaith trwsio a chynnal. 



 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

11.  Helpu’r Rheolwr Gweithrediadau i drefnu a goruchwylio gwaith cynnal a chadw 

blynyddol sydd wedi ei drefnu. 

12.  Gweithredu fel dolen gyswllt rhwng preswylwyr adeiladau a’r Adran Rheolaeth 

Cyfleusterau ynglŷn â thrwsio/cynnal a chadw/ addasiadau a gwelliannai 

13.  Goruchwylio a monitro perfformiad cynnal a chadw tiroedd a wneid gan 

gontractwyr ar y safleoedd dynodedig. Dyletswyddau i gadw’r safleoedd dynodedig 

yn daclus, gan drefnu contractwyr ar gyfer gwaith cynnal a chadw tiroedd ad hoc. 

14.  Profi generaduron wrth gefn a chynnal a chadw lefelau tanwydd, iraid ac oerydd yn 

rheolaidd. 

15.  Cadw at ofynion Iechyd a Diogelwch fel y nodir ym Mholisi Iechyd a Diogelwch 

GTAGC a Heddlu Gogledd Cymru. 

16.  Cadw at Ddiogelwch Gwybodaeth yn unol â GDPR a Pholisïau a Gweithdrefnau 

GTAGC a Heddlu Gogledd Cymru. 

17.  Caffael stoc h.y. Cyflenwadau Adeiladu, Peiriannau Gwyn, Offer ayyb mewn cyfrifon, 

arian mân neu gardiau credyd. 

18.  Gallu gweithio ar brydiau ar rota neu wrth gefn a mynychu galwad tu allan i oriau 

swyddfa arferol mewn argyfwng. 

19.  Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gywerth â chymhwyster a/neu brofiad. 

 

CYFRIFOLDEBAU GORUCHWYLIOL 

Goruchwylio contractwyr ac ymwelwyr ag eiddo GTAGC a HGC. 

 

CYFRIFOLDEB ARIANNOL 

£5,000 

 

CYSWLLT Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

Holl adrannau GTAGC a HGC a chontractwyr allanol, ymgynghorwyr, cyflenwyr ac ymwelwyr 

 

GOFYNION IEITHYDDOL 

Lefel 2  

 

 

 

 



 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH / GOFYNION ARBENNIG 

DBS elfennol 

 

HYFFORDDIANT GORFODOL 

Holl hyfforddiant iechyd a Diogelwch e.e. asbestos, legionella, sgaffaldio. Gweithio ar 

uchder, amrywiaeth (heb fod yn gyflawn) 

 

ARALL 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOFYNION PERSON  
Asesu’r gofynion a chymwyseddau recriwtio 

 

Teitl y swydd Technegydd Cynnal a Chadw 
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 HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

• City & Guilds 6035: Diploma Lefel 2 mewn astudiaethau Plymio neu gymhwyster gywerth neu’n gweithio tuag ato. 

• BPEC: Rheoliadau Cyflenwad Dŵr (Gosodiadau Dŵr) 1999 neu’n gweithio tuag ato. 

• Gwybodaeth weithredol dda o gyflenwad dŵr, gwresogi a systemau awyriad. 

• Hyfedredd wrth ddarllen lluniadau a defnyddio offer plymio. 

• Sgiliau meddwl beirniadol a datrys problemau cryf. 

• Sgiliau gwrando da a bod yn amyneddgar. 

• Deheurwydd corfforol. 

• Profiad a gwybodaeth ymhob agwedd o drwsio a chynnal a chadw sy’n berthnasol i eiddo’r Gwasanaeth Tân a 

Heddlu Gogledd Cymru. 

• Meddu ar y gallu a’r sgiliau i wneud mân drwsio a gwaith cynnal a chadw hyd at safon dderbyniol. 

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

prawf allweddol . 

• 5+ blwyddyn o brofiad fel plymwr. ‘Domestic Unvented Hot Water’(Achrediad Bpec) 

LI
A

U
 

HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

• Gallu cyfarwyddo a goruchwylio gwaith Contractwyr yng nghyswllt gwaith adeiladu a pheirianneg yn eiddo 

Gwasanaeth Tân a Heddlu Gogledd Cymru. 

• Gallu trefnu rhaglen waith eich hunan a gweithio yn ôl menter yr hunan. 

• Ymwybyddiaeth o gostau yng nghyswllt gwaith adeiladu a pheirianneg, gallu gweithio o fewn ataliad cyllideb  

• Sylw rhagorol i fanylder a bod yn rhagweithiol yn eich gweithgareddau dydd i ddydd. 

• Sgiliau a gallu gyrru da. 

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

prawf allweddol . 

• Gallu gweithio ar eich pen eich hun. 

 



 

 

 

G
O

F
Y

N
IO

N
 P

E
R

TH
N

A
S
O

L 

E
R

A
IL

L 

HANFODOL Hebddynt ni ellir penodi’r unigolyn 

• Mynychu cyrsiau hyfforddiant rheolaidd i sicrhau gwybodaeth am newidiadau mewn deddfwriaeth e.e. asbestos, 

legionella, sgaffaldio, amrywiaeth ayyb (heb fod yn gyflawn) 

 

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

prawf allweddol . 
• Gallu ymdrin ag arian mân 

• Ymwybyddiaeth o sefydliad a gweithdrefnau’r Gwasanaeth Tân yn arbennig yng nghyswllt cynnal a chadw/ rhoi 

gwasanaeth i offer gweithrediadau. 

• Ymwybyddiaeth o sefydliad a gweithdrefnau’r Heddlu Gogledd Cymru  yn arbennig yng nghyswllt cynnal a 

chadw adeiladau. 


