
 

MANYLEB Y PERSON 

Teitl y Swydd: Rheolwr Sicrwydd Risgiau Corfforaethol  

Lleoliad: Yr Adran Risgiau Corfforaethol, Pencadlys y Gwasanaeth 

Gradd: 10 

 HANFODOL DYMUNOL 

 
ADDYSG 

 
MSc Diogelwch, Iechyd a'r 
Amgylchedd/Diploma 
Cenedlaethol NEBOSH mewn 
Iechyd a Diogelwch 
Galwedigaethol neu gyfwerth  
 
 

 
Aelodaeth o'r Sefydliad Rheoli 
Risgiau  
 
Aelodaeth o'r Sefydliad Iechyd 
a Diogelwch Galwedigaethol 
 
Tystiolaeth sy'n dilysu 
ymrwymiad i ddatblygiad 
proffesiynol parhaus 
 
Ymwybyddiaeth o Ddeddf 
Yswiriant 2015 
 

PROFIAD Profiad da o drin hawliadau yn 
ymwneud â phortffolios Eiddo, 
Atebolrwydd Cyflogwyr ac 
Atebolrwydd Cyhoeddus 
 
Profiad neu wybodaeth o'r 
broses adnewyddu/tendro mewn 
perthynas ag yswiriant 
 
Profiad o gynnal archwiliadau ar 
sail risg 
 
Sgiliau dadansoddi a datrys 
problemau cryf, sylw i fanylion 
 
Y gallu i weithio ar y cyd â phob 
adran ar draws y sefydliad, gan 
feithrin perthnasoedd gwaith cryf   
 
Sgiliau trefnu a rheoli amser cryf 
ynghyd â'r gallu i flaenoriaethu 
eich llwyth gwaith eich hun 
 

Profiad o weithio mewn 
partneriaeth â sefydliadau ac 
asiantaethau eraill 
 
Profiad o roi cyngor ar gamau 
ataliol ac adferol sy'n ymwneud 
â Risgiau Strategol  
 
Profiad o reoli cyllideb 
 
Ymwybyddiaeth dda o 
weithgareddau sy'n gysylltiedig 
â Gwasanaeth Tân ac Achub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tystiolaeth o ddatblygu a 
chynnal gweithdrefnau a 
systemau ar gyfer ymchwilio, 
adrodd a dadansoddi; risgiau, 
damweiniau, digwyddiadau a 
materion eraill yn ymwneud â 
diogelwch  
 
Profiad amlwg o gwblhau gwaith 
cydymffurfio i derfynau amser 
tyn  
 
Dealltwriaeth o asesiadau risg, 
a'r gallu i gynnal a chymhwyso 
asesiadau risg i'r agweddau 
gwahanol ar y gweithle.  
 
Profiad o reoli aelodau tîm 
 

 
GWYBODAETH 

 
Gwybodaeth Dda am y Ddeddf 
Yswiriant a'r ddyletswydd 
datgelu 
 
Dealltwriaeth o egwyddorion 
Diogelu Data a materion sy'n 
ymwneud â datgelu gwybodaeth 
bersonol 
 
Gwybodaeth dda am y 
ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch 
a lles gyfredol 
 

 
Gwybodaeth am y 
swyddogaethau gwahanol sy'n 
gysylltiedig â'r Adran Risgiau 
Corfforaethol 
 
Gwybodaeth dda am 
ddeddfwriaeth Amgylcheddol 
gysylltiedig 
 
Gwybodaeth dda am Ddeddf 
Argyfyngau Sifil 2004  
 
 
 

SGILIAU A 
PHRIODOLEDDAU 

Sgiliau cydlynu a threfnu da  
 
Y gallu i gynghori eraill, 
dylanwadu arnynt a'u darbwyllo, 
a hynny'n aml ar lefelau uwch  
 
Sgiliau cyflwyno  
 
Y parodrwydd i ddatblygu sgiliau 
newydd ac i ennill cymwysterau 
newydd sy'n berthnasol i'r rôl  
 
Yn hyddysg mewn TG 
 
Sgiliau datrys problemau a 
gwneud penderfyniadau 

 



 
Sgiliau rheoli prosiectau 
 
Rheoli Amser yn Dda 
 
Y gallu i weithio'n dda dan 
bwysau 
 

CYFATHREBU Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol, 
ar lafar ac yn ysgrifenedig  
 
Sgiliau llafar ac ysgrifenedig 
Saesneg  
 
Y gallu a'r pendantrwydd i 
gynghori, i hysbysu neu i 
gyfarwyddo personél eraill ar 
faterion yn ymwneud â rheoli 
risgiau 
 

Sgiliau llafar ac ysgrifenedig 
Cymraeg  
 

ARALL Yn meddu ar drwydded yrru 
gyfredol a fydd yn galluogi 
deiliad y swydd i ymgymryd â 
dyletswyddau'r swydd yn llawn   
 
Y gallu i deithio  
 
Y parodrwydd, ar adegau, i 
weithio'n hyblyg y tu hwnt i oriau 
gwaith arferol  
 

 

 

Lle bernir bod gwiriad cofnodion troseddol yn berthnasol i’r swydd hon, mae lefel 
y gwiriad a’r rheswm dros ei gynnal wedi’u nodi isod:  
 
 
DATGELIAD SYLFAENOL:                          DATGELIAD MANWL:  
 
 
 
CYFIAWNHAD: Yn unol â'r Weithdrefn Recriwtio.  
 

 

PARATOWYD 
GAN: 

A Roberts, Y Pennaeth Risgiau 
Corfforaethol  

DYDDIAD 
PARATOI: 

HYDREF 
2021 

 
✓ 


