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SWYDD-DDISGRIFIAD 
 

TEITL Y SWYDD: Gweinyddwr Cyfreithiol 

SAFLE/RÔL: Gradd: Gradd 4 

CYFEIRNOD Y SWYDD: ADM.057 

LLEOLIAD: Yr Adran Lleihau Risgiau Cymunedol 

YN ATEBOL I: Y Swyddog Lleihau Risgiau Cymunedol  

PRIF DDIBEN Y SWYDD: 1) Paratoi, gweinyddu a chyflenwi gohebiaeth gyfreithiol a 
deunyddiau cysylltiedig sy'n berthnasol i'r adran Lleihau 
Risgiau Cymunedol er mwyn sicrhau cydymffurfedd â 
gofynion y System Cyfiawnder Troseddol.  

2) Darparu cydnerthedd i rolau gweinyddol eraill yr adran 
Lleihau Risgiau Cymunedol.  

 

Dyletswyddau % 

Gwaith Gweinyddol Cyfreithiol 70% 

Gweinyddu Rheoliadau Adeiladu 20% 

Cymorth Lleihau Risgiau Cymunedol arall 10% 
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Rhestr o'r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

1.  Gweinyddu materion Cydymffurfedd a Chyfreithiol 

1) Cynnal diogelwch holl ohebiaeth, dogfennau, cofnodion a 
systemau TG yr adran, yn ogystal â deunyddiau eraill o'r fath, 
er mwyn sicrhau cydymffurfedd â rhwymedigaethau statudol a 
gofynion y System Cyfiawnder Troseddol.  

2) Gweinyddu delweddau digidol yn unol â phrotocolau, polisïau 
a gweithdrefnau'r Gwasanaeth, yn ogystal â phrotocolau, 
polisïau a gweithdrefnau a gydnabyddir yn genedlaethol, er 
mwyn sicrhau cydymffurfedd â gofynion y System Cyfiawnder 
Troseddol.  

3) Helpu i baratoi, gweinyddu a chyflenwi dogfennau'r 
Gwasanaeth er mwyn bodloni gofynion sefydliadol.  

4) Helpu i baratoi, gweinyddu a chyflenwi pecynnau cyfreithiol er 
mwyn sicrhau cydymffurfedd â gofynion y System Cyfiawnder 
Troseddol.  

5) Helpu i baratoi rhestrau o gostau.  

6) Cysylltu ag adrannau eraill y Gwasanaeth yn ôl yr angen er 
mwyn gweinyddu ceisiadau gan gyrff allanol, yn unol â 
pholisïau a gweithdrefnau'r Gwasanaeth.  

7) Darparu adroddiadau a gwybodaeth arall o'r fath i gyrff allanol, 
e.e. Yr Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron, rheoleiddwyr 
eraill.   

8) Cynnal cofrestr fewnol i gefnogi gofynion personél Ymchwilio i 
Danau, Diogelwch Tân Busnesau a Diogelwch Cymunedol. 

9) Cynnal cofrestrau allanol er mwyn sicrhau cydymffurfedd â 
rhwymedigaethau statudol ac anstatudol ar y Gwasanaeth.  

10) Cysylltu â Llysoedd, e.e. Llys Ynadon, Llys y Goron, 
Crwneriaid, ac ati, er mwyn darparu gwybodaeth a allai fod yn 
ofynnol ganddynt, a hefyd gwneud ymholiadau o'r fath i 
alluogi'r Gwasanaeth a/neu bersonél y Gwasanaeth i fodloni 
rhwymedigaethau i'r System Cyfiawnder Troseddol.  

11) Cyfathrebu â Chwnsler Cyfreithiol y Gwasanaeth dan fynediad 
trwyddedig, yn ôl yr angen, er mwyn bodloni anghenion 
busnes.  

12) Mynychu cyfarfodydd sy'n gysylltiedig â'r swyddogaeth 

Y Rheolwr Gorsaf 
(Swyddog Cyfreithiol 

a Pholisi) 
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Cyfreithiol a Chydymffurfedd, a darparu cymorth gweinyddol 
angenrheidiol.  

2.  Cydnerthedd Lleihau Risgiau Cymunedol  

Darparu cydnerthedd sylfaenol i'r Gweinyddwr Rheoliadau 
Adeiladu  

Darparu cydnerthedd eilaidd i Weinyddwr y Feddalwedd Lleihau 
Risgiau Cymunedol  

Darparu cydnerthedd trydyddol i rolau cymorth Lleihau Risgiau 
Cymunedol eraill 

Rheolwr y Swyddfa 
Lleihau Risgiau 

Cymunedol 

3.  Gweinyddu'r broses Lleihau Risgiau Cymunedol: 

1) Rhoi cymorth gweinyddol i aelodau'r Adran Lleihau Risgiau 
Cymunedol 

2) Gwneud archebion cysylltiedig, a'u gweinyddu, gan 
ddefnyddio Agresso 

3) Defnyddio holl beiriannau a chyfarpar y swyddfa, gan gynnwys 
systemau cyfrifiadurol personol a'r llungopïwr 

4) Teipio a phrosesu geiriau 

5) Cofnodi ac ysgrifennu cofnodion cyfarfodydd 

6) Cynnal a chadw taenlenni 

7) Sganio dogfennau 

8) Ffeilio dogfennau papur ac electronig 

9) Mewnbynnu data a chynnal a chadw cofnodion yr adran 

10)  Cynnal a chadw adnoddau adrannol 

11)  Rhoi trefn ar y llythyrau sy'n cyrraedd ac a anfonir, yn ogystal 
â'u prosesu 

12)  Cynnal a diweddaru calendrau electronig 

13)  Llenwi ffurflenni cerbydau yn fisol 

Rheolwr y Swyddfa 
Lleihau Risgiau 

Cymunedol 

4.  Hyfforddiant a Datblygiad 

Ymgymryd â hyfforddiant personol, yn ôl yr angen, er mwyn 

Y Pennaeth 
Diogelwch Tân 

Busnesau 
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hwyluso'r rôl a chynorthwyo i ddatblygu pobl eraill.  

 
 
❖ Deiliad y swydd sy’n gyfrifol am weinyddu cynnwys y swydd-ddisgrifiad hwn.  
 
❖ Dylai deiliad y swydd wirio'r swydd-ddisgrifiad hwn yn barhaus, a dylid trafod 

unrhyw gyfrifoldeb nad yw wedi'i gynnwys, ynghyd ag unrhyw amrywiadau 
arfaethedig, â'r Rheolwr Llinell.  

 
❖ Lle bo anawsterau'n codi na all y Rheolwr Llinell eu datrys, gellir eu cyfeirio at y 

Pennaeth Adran, a fydd yn ymgynghori â phartïon yn ôl yr angen. 
 

Enw: 
 
Llofnod: 
 
Rhif Cofnod Personél: 
 
Dyddiad: 
 

 


