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PROFFIL Y SWYDD 

 

 
 

TEITL Y SWYDD 

 
Gweithiwr Prosiect  - 
Iechyd Meddwl, 
Gwasgaredig a 
Chymorth Symudol 
 

COD Y SWYDD  

ADRAN Cymunedau IS-ADRAN(NAU) Tai â Chymorth 

YN ATEBOL I  Rheolwr  YN GYFRIFOL AM   

PWRPAS Y 
SWYDD 

 

 

• Darparu gwasanaeth rheoli a chymorth tai effeithiol ac effeithlon, yn unol â'r fanyleb 
gwasanaeth a gofynion cyllidwyr, rhanddeiliaid a chyfarwyddyd Rheolwr y Cynllun. 

• Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth gyda golwg ar wella eu hiechyd meddwl a’u sefyllfa dai, 
sicrhau eu cynnydd tuag at y canlyniadau, a ddiffinnir o fewn Cynllun Cymorth wedi’i 
ysgrifennu'n glir. 

• Cyfrannu at reolaeth ddiogel ac effeithiol y Cynllun o ddydd i ddydd. 
 

 

ATEBOLRWYDD  Datganiad o’r prif feysydd cyfrifoldeb  

 
1. Bod yn gyfrifol am lunio, adolygu ac adrodd ar Asesiadau Risg a Chynlluniau Cymorth, 

gweithio tuag at ddeilliannau o fewn gofynion Rhaglen Grant Cymorth Cysylltiedig â 
Thai - gan gynnwys y defnyddwyr gwasanaeth yn llawn. 

2. Bod yn gyfrifol am lunio ac adolygu asesiadau risg unigol yn rheolaidd, gan gynnwys 
defnyddwyr gwasanaeth yn eu hadolygiad yn llawn lle bo hynny'n briodol. 

3. Bod yn gyfrifol am gefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn gadarnhaol gyda'u hiechyd 
meddwl a'u lles, trwy annog gweithgareddau a ffyrdd iach o fyw a chyfeirio at 
wasanaethau 

4. Cadw cofnodion a ffeiliau defnyddwyr gwasanaeth yn gywir, paratoi adroddiadau 
electronig a phapur. 

5. Bod yn gyfrifol am gwblhau pob gwaith papur symud i mewn gyda phreswylwyr newydd 
yn brydlon, gan sicrhau bod Cyflwyniad cynhwysfawr i'r Cynllun yn cael ei ddarparu i 
bob defnyddiwr gwasanaeth newydd (gan gynnwys cwblhau ceisiadau am fudd-dal tai 
a budd-daliadau cysylltiedig) 

6. Bod yn gyfrifol am reoli atgyfeiriadau i'r cynllun, cysylltu a chyfweld 
ymgeiswyr/asiantaethau, trefnu cyfarfodydd panel, diweddaru staff yn y cynllun 
ynghylch atgyfeiriadau newydd. 

7. Bod yn gyfrifol am logio taliadau/rhoddion gwasanaeth ar systemau mewnol ac anfon 
diweddariadau wythnosol i staff a'r adran Rhenti. 

8. Bod yn gyfrifol am gyhoeddi rhybuddion geiriol a/neu ysgrifenedig fel y cyfarwyddir gan 
Reolwr y Cynllun; gan sicrhau bod yr holl waith papur yn cael ei ddiweddaru. 

9. Cysylltu a rhwydweithio effeithiol gydag asiantaethau gwirfoddol a statudol, sicrhau 
darparu cymorth a chyngor o ansawdd da a chyson i ddefnyddwyr gwasanaeth. 

10. Ymgymryd â hyfforddiant er mwyn cynnal a gwella'r sgiliau sydd eu hangen i 
ymgymryd â'r swydd hon. 

11. Darparu ystod o gymorth sy'n ymwneud â thai i ddefnyddwyr gwasanaeth gyda golwg 
ar eu galluogi i reoli eu tenantiaethau unigol gyda llai o gefnogaeth, ac o bosibl heb 
gymorth yn yr hir dymor, o fewn amserlen a gytunwyd gyda’r Rheolwr. 

12. Cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth gyda chynlluniau symud ymlaen i lety mwy 
parhaol - lle bo hynny'n berthnasol - drwy gysylltu'n agos â staff perthnasol TGC, 
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Adrannau Tai yr awdurdod lleol a darparwyr eraill yn ôl yr angen. 
13. Darparu pecyn cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n symud ymlaen o'r Cynllun, am 

gyfnod dros dro lle bo hynny'n briodol, sicrhau bod yr holl waith papur perthnasol wedi’i 
gwblhau a’i anfon at yr asiantaethau perthnasol. 

14. Cynorthwyo gyda rheoli tai a gosodiadau fel sy'n ofynnol gan Reolwr y Cynllun yn unol 
â pholisïau a gweithdrefnau TGC. 

15. Ymateb a delio ag unrhyw ddigwyddiadau yn briodol, cysylltu a chyd-gysylltu â staff Tai 
Gogledd Cymru, y gwasanaethau brys, asiantaethau gwirfoddol a statudol, ayb er 
mwyn cynnal diogelwch y staff, defnyddwyr gwasanaeth a’r llety ar bob adeg. 

16. Cysylltu'n effeithiol gydag Adran Rheoli Asedau TGC a chontractwyr ynghylch gwaith 
cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo TGC. 

17. Cyfrifoldeb am fynychu cyfarfodydd partneriaeth allanol, gan roi diweddariadau ar ran y 
cynllun i asiantaethau partner sy’n mynychu cyfarfodydd. 

18. Cefnogi Rheolwr y Cynllun trwy sicrhau bod safonau iechyd a diogelwch yn cael eu 
cynnal yn y cynllun e.e. cwblhau gwiriadau ystafell 

19. Sicrhau bod tasgau cadw tŷ a glanhau yn cael eu cynnal yn rheolaidd a, lle bo angen, 
darparu cymorth ac arweiniad ymarferol i ddefnyddwyr gwasanaeth, gan sicrhau bod 
safonau da o ran glendid a hylendid yn cael eu cynnal. Yn ogystal - o fewn yr Hostel a 
tai rhannu-sirchau fod y glanhau a thasgau cadw tŷ yn cael eu cwblhau yn aml pan 
sy’n ofynnol. 

20. Paratoi ystafelloedd ar gyfer eu hail-osod, lle darperir tai a rennir neu lety Hostel. 
21. Cefnogi Rheolwr y Cynllun drwy gysylltu’n effeithiol gydag adrannau a’r Gwasanaeth 

perthnasol o fewn TGC (e.e. Anghenion Tai Cyffredinol, Rheoli Asedau, Cyllid ayb) 
ynglŷn â diogelwch yr adeilad(au), cynnal a chadw, rheoli ôl-ddyledion, rhenti a rheoli 
arian parod symud-ymlaen, ayb. 

22. Trefnu a rheoli amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu a chynnwys er mwyn hyrwyddo 
cynhwysiant cymdeithasol ymysg defnyddwyr gwasanaeth. 

23. Gweithio'n annibynnol pan fo angen, a hefyd fel aelod o dîm sy'n seiliedig ar ardal. 
24. Diogelu iechyd corfforol ac emosiynol a lles defnyddwyr gwasanaeth 
 
Corfforaethol 
 
1. Cyflawni’r uchod gan roi sylw dyledus i holl bolisïau a gweithdrefnau’r Gymdeithas, yn 

cynnwys Iechyd a Diogelwch, Cyfle Cyfartal a Gwasanaethau Cwsmeriaid. 
2. Sicrhau eich bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data bob amser.  
3. Sefydlu, datblygu a chynnal perthynas weithio effeithiol â’r holl gydweithwyr er mwyn 

sicrhau cyfraniad integredig at amcanion y Gymdeithas.   
4. Cydymffurfio â Chod Ymddygiad y sefydliad trwy ymddwyn mewn modd proffesiynol a  

pharchus bob amser. 
 
 

CYMWYSTERAU/PROFIAD/GWYBODAETH/SGILIAU  
Yr offer sydd eu hangen i 
wneud y swydd  

Hanfodol 

1. Agwedd gadarnhaol sy’n adlewyrchu gwerthoedd y Gymdeithas 
2. O leiaf 3 TGAU Gradd C neu uwch neu gymhwyster cyfwerth,  yn 

cynnwys mathemateg a Saesneg. 
3. Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da.  
4. Diddordeb mewn cefnogi pobl ac ymrwymiad i wneud hynny gyda'u 

hanghenion tai a sgiliau bywyd mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn, sy'n seiliedig ar drawma, gyda pharodrwydd i ddysgu. 

5. Sgiliau gweithio mewn partneriaeth effeithiol. 
6. Profiad da o hybu iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol iddynt hwy eu 

hunain ac eraill 
7. Ymagwedd anfeirniadol at gefnogi pobl sy'n agored i niwed 
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8. Y gallu i weithio ar eich pen eich hun gyda hyder a barn dda. 
9. Y gallu i ddarparu gwasanaeth ar alw y tu allan i oriau gwaith, ar sail 

rota 
10. Profiad neu ddealltwriaeth o'r angen i weithio mewn ffordd gyfrinachol.  
11. Y gallu i ddeall ac aros o fewn ffiniau proffesiynol. 
12. Y gallu i ddefnyddio cynnyrch Microsoft Office (Word, Excel ac 

Outlook). 
13. Sgiliau gweinyddol da ar gyfer cadw cofnodion a chynorthwyo 

cleientiaid gyda hawliadau am fudd-daliadau. 
14. Profiad o weithio mewn sefydliad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.  
15. Yn meddu trwydded yrru lawn a cherbyd ar gael at ddibenion y gwaith. 
16. Dangos gallu i fod yn gwrtais a gallu ynganu enwau lleoedd yn gywir 

yn Gymraeg. (Pennir y gofyniad hwn ar Lefel 1 ar ein ffurflen 
hunanasesu).  
 
Mae’n rhaid bod gennych barodrwydd, os oes angen, i wella eich 
sgiliau Cymraeg fel eich bod yn: 
 
Bod yn gyfforddus gyda sgyrsiau/trafodaethau bob dydd yn benodol 
mewn perthynas â’ch swydd. Bod yn hyderus i sgwrsio yn Gymraeg 
pan fo’r angen. (Pennir y gofyniad hwn ar Lefel 3 ar y ffurflen 
hunanasesu) 

 

 Dymunol 

 
1. Profiad cadarnhaol o gefnogi pobl gyda'u hanghenion tai a sgiliau bywyd 

mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac mewn modd sy’n 
wybodus am drawma 

2. Gwybodaeth am anghenion cymorth sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio 
cyffuriau ac alcohol / digartrefedd. 

3. Gwybodaeth am asiantaethau arbenigol lleol e.e. cyffuriau ac alcohol, 
gwasanaethau iechyd meddwl ayb. 

4. Hanes llwyddiannus o weithio mewn amgylchedd rheoli tai neu gymorth 
yn y gymuned ar gyfer unigolion sy'n dioddef neu'n gwella o salwch 
meddwl. 

5. Diploma mewn Astudiaethau Lles, HNC mewn Astudiaethau Tai neu 
gymhwyster Iechyd Meddwl. 
 

CYMWYSEDDAU  

 
Rhinweddau/ymddygiad personol y mae’n rhaid i ddeilydd y swydd feddu arnynt er mwyn 
llwyddo yn y swydd.  
 

Cymwyseddau corfforaethol  

Canolbwyntio ar y Cwsmer 
• Byddwch eisiau darparu’r gwasanaeth gorau y gallwch 

i’ch cwsmeriaid, gan fod yn sensitif ac yn gyson eich 
agwedd ar yr un pryd. 

Sicrhau Canlyniadau o Safon 

• Byddwch yn gallu dangos eich bod yn gwneud eich 
gwaith yn dda ac yn cyflawni’r nodau a osodwyd gennych 
chi eich hun a chan eraill. Byddwch wedi ymrwymo i 
ddarparu gwaith o safon a byddwch yn awyddus i wella’r 
hyn a wnewch.  

Gwaith Tîm/Cyfathrebu  
 

• Byddwch yn cyfrannu hyd eithaf eich gallu fel aelod o 
unrhyw dîm. Byddwch yn dangos ymrwymiad a pharch 
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bob amser. Byddwch yn ystyried anghenion a 
disgwyliadau pobl eraill ac yn cyfathrebu mor eglur ac 
mor effeithiol â phosibl.  

 
Ni all yr un disgrifiad swydd ymdrin â phob mater a all godi ar wahanol adegau o fewn 
y swydd. Er mwyn cynnal gwasanaethau effeithiol, efallai y bydd disgwyl i chi 
gyflawni unrhyw dasg resymol arall, sy’n cyd-fynd yn gyson â’r rhai sydd yn y 
ddogfen hon, fel y pennir gan eich Rheolwr Llinell neu Bennaeth 
Gwasanaeth/Cyfarwyddwr.  
 
 

ENW DEILYDD Y SWYDD  ENW’R RHEOLWR  

  

LLOFNOD  LLOFNOD  

DYDDIAD   DYDDIAD   

 
 
 
 


