
 

 

Mae TGC yn sylweddoli pwysigrwydd denu a chadw gweithlu o safon uchel, llawn cymhelliant a hapus a 
gwerthfawrogi, parchu a gwobrwyo eu cyfraniad.  Felly mae’r buddion cyflogaeth a ddarparwn ac sydd ar 
gael i’n staff yn bwysig iawn i ni – nid dim ond yr hyn sy’n mynd i’w cyfrif banc bob mis, ond y profiad 
cyflawn o weithio i Dai Gogledd Cymru.   
 
Isod ceir crynodeb o’r prif elfennau (yn seiliedig ar oriau llawn amser). 
 
 Oriau 35 neu 40 awr yr wythnos safonol yn dibynnu ar eich rôl 
 Trefniadau gweithio hyblyg sydd ar gael drwy gytundeb ar gyfer swyddi a nodir – amseroedd 

cychwyn/gorffen - 8:00 am - 6:00 pm – a’r gallu i gymryd hyd at uchafswm o un diwrnod o wyliau-
hyblyg bob mis os mae’r rôl yn caniatáu 

 Bydd trefniadau hyblyg ychwanegol hefyd yn cael eu hystyried 
 Lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol gyda thâl wrth ymuno 
 Gwyliau banc statudol (8) ynghyd  
 Gwell tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu (os ydych yn gymwys) 
 Anogir cydbwysedd gwaith a bywyd yn fawr a gall unrhyw aelod o staff gyflwyno cais i weithio’n 

hyblyg, a gaiff ei ystyried yn llawn 
 Pensiwn cyfrannol gyda’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol  (os ydych yn gymwys) 
 Cefnogaeth i bobl sy’n dymuno astudio ar gyfer cymwysterau proffesiynol cydnabyddedig sy’n 

berthnasol i’w swydd 
 Cynllun Bwrsariaeth - Cymorth ar gyfer Datblygiad Personol drwy broses ymgeisio ddwywaith y 

flwyddyn. 

 Cefnogaeth i bobl sy’n dymuno gwella eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg 
 Fframwaith perfformiad REAL (Adolygu, Disgwyliadau, Dyheadaeu, Dysgu) sy’n darparu adborth a 

chefnogaeth reolaidd a chyfle i fanteisio ar weithgareddau dysgu a datblygu 
 Cyfraniad ariannol at danysgrifiadau aelodaeth broffesiynol os yw hynny’n berthnasol  
 Graddfa dâl yn cynyddu ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi 
 Tâl yn ystod cyfnodau o absenoldeb salwch hyd at uchafswm o 6 mis ar dâl llawn a 6 mis ar hanner 

tâl, yn dibynnu ar hyd gwasanaeth 
 Fforwm Gweithwyr gyda chynrychiolaeth ledled Tai Gogledd Cymru  
 Cynllun Arian Parod Simply Health am ddim am gymorth at gostau Optegol, Deintyddol, Sgrinio 

Iechyd, Ffisiotherapi, Osteopathi, Podiatreg/Trin Traed, Ciropracteg, Aciwbigo, Homeopathi, 
Ymgynghoriadau a Sganiau ynghyd â sesiynau cynghori wyneb yn wyneb a chyngor Cyfreithiol ac 
Iechyd a Lles 24/7 

 Aelodaeth Gorfforaethol o Gampfa (cyfleusterau perthnasol sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor Lleol)  
 Gwasanaethau iechyd galwedigaethol ac addas ar gyfer gwaith  
 Darparu Cynllun Talebau Gofal Plant 
 Gwobrau Cyrhaeddiad Eithriadol i staff sy’n mynd y filltir olaf 
 System awgrymiadau Syniadau Disglair – sy’n gwobrwyo syniadau da 

 

Cyhoeddir yr wybodaeth yma fel arweiniad i ymgeiswyr ac nid yw’r manylion yn ffurfio rhan o’r telerau ac 
amodau cyflogaeth. Rhoddir manylion llawn am delerau ac amodau cyflogaeth y Sefydliad i staff pan 
gynigir swydd iddynt.  Yn gyffredinol mae’r buddion i staff rhan amser ar sail pro rata.  Os oes gennych 
unrhyw gwestiynau, gofynnwch y rhain yn y cyfweliad.  


