
 
 

Disgrifiad Swydd 

 
CYFARWYDDIAETH: Prif Weithredwr  

 
ADRAN:   Tai ac Adfywio Cymunedol 
 
SWYDD:   Syrfëwr Adeiladu 
 
GRADD Y SWYDD:  GR09 
 
YN ATEBOL I'R:  Uwch-syrfëwr Adeiladu 
 

 
DIBEN Y SWYDD: 
  
Darparu'r gwaith gwneud arolwg o adeiladau o ddydd i ddydd sy'n gysylltiedig 
â'r rolau technegol cysylltiedig wrth gyflawni swyddogaethau'r Cyngor o ran 
Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl. Mae hyn yn cynnwys 
gweithredu dyletswyddau'n briodol mewn cysylltiad â gweinyddu grantiau a 
benthyciadau ar gyfer atgyweirio a gwella tai'r sector preifat, grantiau 
cyfleusterau i'r anabl, a grantiau/cymorth arall a all fod ar gael o bryd i'w gilydd 
o dan Bolisi Adnewyddu ac Addasiadau Sector Preifat y Cyngor.  
 

 
PRIF GYFRIFOLDEBAU A GWEITHGAREDDAU: 
 

• Darparu gwasanaeth cwrtais ac effeithlon i gleientiaid sy'n holi am y 
grantiau/cymorth amrywiol sydd ar gael i ymgeiswyr, neu sydd wedi gwneud 
cais am y rhain, neu sydd wedi cael cymeradwyaeth am y rhain, ac ymateb 
i gwynion. Cadw cofnodion gofalus, drwy systemau â llaw a TG, o'r holl 
weithgaredd at ddibenion diweddaru cynnydd gydag ymholiadau grant ac 
addasu, ceisiadau a gwaith wedi'i gwblhau. 

• Ymweld â safleoedd/eiddo o'r swyddfa/cartref, bod yn gyfrifol am eich 
iechyd a'ch diogelwch eich hun ac yn ymwybodol o beryglon iechyd a 
diogelwch.  Sefydlu a nodi gwaith sy'n gymwys ar gyfer y Grantiau Tai 
amrywiol, addasiadau a chymorth sydd ar gael. 

• Trafod addasiadau anabledd yn ôl yr angen gyda'r Gwasanaeth Therapi 
Galwedigaethol.  Cysylltu â chleientiaid a rhanddeiliaid perthnasol eraill wrth 
ddatblygu cynlluniau gwaith priodol.   

• Paratoi a chyhoeddi cynigion grant, gwirio cynlluniau, manylebau, 
amcangyfrifon, meintiau gwaith, ac amrywiadau cymwys mewn cysylltiad â 
phrosesu ceisiadau am grant. 

• Cyfrifo'r lefel o dreuliau cymwys ar gyfer cymeradwyo'r grant, amrywio, 
cyfrifon terfynol ac unrhyw wiriadau eraill mewn cysylltiad â phrosesu 
ceisiadau, ac argymell awdurdodi taliadau i'w gwneud boed interim neu 
derfynol. 



 
• Archwilio'r holl waith sy'n mynd rhagddo er mwyn sicrhau safonau cywir o 

waith. 

• Cysylltu ag Is-adrannau, Adrannau, Awdurdodau, Asiantaethau/Sefydliadol 
Allanol a gweithwyr proffesiynol eraill er mwyn sicrhau bod grantiau'n cael 
eu gweinyddu'n briodol. 

• Hyrwyddo a sicrhau uniondeb yr holl bartïon sy'n ymwneud â'r broses 
grantiau yn unol â'r canllawiau a roddwyd gan y rheolwyr ac archwilwyr y 
Cyngor ac archwilwyr allanol. 

• Gwybod am y newidiadau yn y diwydiant adeiladu a chymryd rhan mewn 
adolygu dulliau prisio, trefnlenni, systemau manyleb, a gweithdrefnau eraill 
mewn cysylltiad â Grantiau Tai ac addasiadau. 

• Cefnogi'r gwaith o brosesu ceisiadau grantiau cyfleusterau i’r anabl (DFG) 
o ddechrau'r broses i'w diwedd ac ymgymryd â swyddogaeth yr asiant. 

  

 
DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL 
 
Iechyd a Diogelwch 
Cyflawni'r rolau a chyfrifoldebau cyffredinol a phenodol a nodir yn y Polisi 
Iechyd a Diogelwch 

 
Cyfle Cyfartal 
Sicrhau bod pob gweithgaredd yn cael ei weithredu yn unol â deddfwriaeth 
cyfle cyfartal ac arfer gorau. 
 
Diogelu 
Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o 
gyfrifoldebau craidd pob cyflogai.  Dylid rhoi gwybod am unrhyw bryderon i'r 
Tîm Diogelu Oedolion ac Ansawdd neu'r Tîm Asesu Diogelu Plant. 
 
Adolygiad a Hawl i Amrywio 
Mae'r Disgrifiad Swydd hwn fel yr un cyfredol a chaiff ei adolygu'n rheolaidd. 
Efallai y bydd gofyn i chi gyflawni tasgau eraill y gellir eu neilltuo i chi'n 
rhesymol, gan gynnwys gweithgareddau datblygu, sydd o fewn eich gallu a’ch 
gradd. 
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Manyleb y Person 
Syrfëwr Adeiladu 

 

Mae'r priodoleddau canlynol yn cynrychioli amrediad y sgiliau, y galluoedd a'r 
profiad ac ati sy'n berthnasol i'r swydd hon.  Disgwylir i'r ymgeiswyr fodloni'r 

priodoleddau sydd wedi'u nodi fel rhai hanfodol. 

Priodoleddau Gofynion Hanfodol 
Dull Gwerthuso / 

Profi 

Cymwysterau, 
Addysg a 
Hyfforddiant  
 
 

• Addysgwyd i FfCCh (NVQ) 
Lefel 4 mewn cymhwyster 
adeiladu cysylltiedig neu 
gymhwyster cyfatebol. 

Ydy Cyflwyno Tystysgrifau 
Cymwysterau 
gwreiddiol a ffurflen 
gais.  

Gwybodaeth a 
Phrofiad 

• Profiad blaenorol o'r holl 
arferion arolygu a gweinyddu 
contractau gan gynnwys: 

> Arolygon dadfeilio 
adeiladau a nodi diffygion a 
rhwymedïau;  

> Dylunio;  

> Arfer Mesur Meintiau;  

> Archwilio gwaith sy'n mynd 
rhagddo; 

> Awdurdodi Taliadau Interim 
a Therfynol. 

Ydy Cyfweliad, ffurflen 
gais a phroses 
ddethol. 

 • Dealltwriaeth dda o bob 
agwedd ar adnewyddu tai'r 
sector preifat, addasiadau tai a 
grantiau/cymorth tai 

Ydy  

 • Dealltwriaeth dda o'r diwydiant 
adeiladu a gweinyddu 
contractau. 

Ydy  

 • Dealltwriaeth dda o 
weithdrefnau a rheoli safle.  

Ydy  

 • Profiad o oruchwylio staff.   

Sgiliau a 
Rhinweddau 
Personol 

• Ymroddiad i Waith Tîm. Ydy Cyfweliad, ffurflen gais a 
phroses ddethol. 

 • Ymrwymiad cryf i weithio mewn 
partneriaeth gydag amrywiaeth 
o weithwyr proffesiynol ac 
asiantaethau eraill. 

Ydy  



 

 

 • Yn ymrwymedig i'r safon uchaf 
o ymddygiad wrth ymdrin ag 
arian cyhoeddus 

Ydy  

 • Datblygu atebion creadigol a 
blaengar i broblemau cymhleth.   

Ydy  

 • Yn mynd ati i chwilio am arfer 
gorau. 

  

 • Yn ymrwymedig i safonau uchel 
o ofal cwsmeriaid a darparu 
gwasanaeth o ansawdd 

  

 • Hyblygrwydd a'r gallu i ymdopi. 

 

  

 • Yn hyderus o ran eich barn 
broffesiynol bersonol. 

 

  

 • Gallu gweithio yn unol â 
thargedau a'u cyflawni, a 
gweithio ar eich menter eich 
hun. 

Ydy  

 • Sgiliau trefnu a TG da.   

 • Llawn cymhelliant a brwdfrydig.                                      

 • Gallu gweithio'n effeithiol o dan 
bwysau gan fodloni terfynau 
amser llym, o fewn 
amgylchiadau sy'n newid a 
blaenoriaethau sy'n gwrthdaro 
â'i gilydd.  

Ydy  

 • Mynediad i gerbyd modur ac yn 
meddu ar drwydded yrru ddilys. 

Ydy  

 • Gallu cyfarch cwsmeriaid drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  

  


