
 
 
     

 
 
Teitl y swydd:  Ceidwaid Mannau Grangetown 
 
Yn atebol i:  Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) Pafiliwn Grange 
 

Gradd: 5 Oriau yr wythnos 37 
 

Amodau arbennig: mae'r rôl yn gofyn am 
waith shifft gan gynnwys nosweithiau a 
phenwythnosau 

Lleoliad y swydd: Pafiliwn Bowlio 
Grange, Gerddi Grange, CF11 7JL 

Diben y swydd:     
 
Bydd Ceidwaid Mannau Grangetown yn cael ei gyflogi drwy CIO Pafiliwn Grange a bydd 
yn ymgysylltu â grwpiau cymunedol presennol Grangetown a Chyngor Caerdydd i gefnogi 
dulliau partneriaeth o hyrwyddo a rheoli ardaloedd o'r amgylchedd naturiol yn 
Grangetown, gan gynnwys parciau, lonydd a mannau agored y cytunwyd arnynt rhwng 
tîm prosiect o sefydliadau partner. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar gysylltu grwpiau 
cymunedol, parciau Cyngor Caerdydd, a phartneriaid yn y trydydd sector ac ym maes 
addysg i gefnogi mentrau partneriaeth ar draws amgylcheddau naturiol Grangetown.  
 
Dyletswyddau a chyfrifoldebau 
 
Gofynion penodol y swydd 
 
 
1. Bod yn gyswllt rhwng CIO Pafiliwn Grange, Parciau Cyngor Caerdydd a 

gwirfoddolwyr sy'n canolbwyntio ar Grangetown, Grwpiau 'Cyfeillion' yn 
Grangetown, grwpiau garddio cymunedol a gwyrddio, yr heddlu, partneriaid 
addysgol a sefydliadau partner eraill i nodi cyfleoedd ar y cyd i weithio mewn 
partneriaeth mewn parciau a mannau agored yn Grangetown. 
  

2. Cydlynu a goruchwylio gwaith dau brentis a gwirfoddolwr cyflogedig sy'n gweithio 
yng ngerddi Pafiliwn Grange a mannau gwyrdd eraill ar draws Grangetown a 
nodwyd ar y cyd â Chyngor Caerdydd a grwpiau cymunedol, gan gynnwys 
cynllunio a darparu diwrnodau gwaith ymarferol yn ddiogel. 

 
3. Datblygu a chyflwyno teithiau tywys a digwyddiadau yn Grangetown i hyrwyddo 

cysylltiadau a chydweithio rhwng mentrau cymunedol, y trydydd sector, y sector 
addysgol a'r sector cyhoeddus ym mannau gwyrdd Grangetown. 

 
4. Cynllunio, datblygu a chyflwyno gweithgareddau addysgol amgylcheddol sy'n 

seiliedig ar y cwricwlwm i grwpiau ysgol ac addysgol yn Grangetown. 
 
5. Sicrhau bod yr holl offer, peiriannau a chyfarpar a ddefnyddir mewn 

gweithgareddau prosiect yn cael eu cynnal mewn yn ddiogel yn unol â chanllawiau 
a deddfwriaeth briodol. 

 
6. Gwneud gwaith ymarferol ar reoli cynefinoedd a chadwraeth ar y safle yng ngerddi 

Pafiliwn Grange a mannau gwyrdd eraill yn Grangetown fel y nodwyd gan 
gymunedau Grangetown ac y cytunwyd arno â Chyngor Caerdydd. 

 
7. Defnyddio sgiliau cyfrifiadurol a TG wrth gyflawni eich dyletswyddau. 

 
DISGRIFIAD O’R SWYDD A MANYLEB YR UNIGOLYN  

 
 
 
 
 



 
8. Rhoi cymorth i baratoi ar gyfer trefnu digwyddiadau arbennig. Cysylltu â'r trefnwyr, 

rheolwyr, diogelwch, arlwywyr a chyrff eraill 
 
 
 
Gofynion CIO Pafiliwn Grange 
 
1. Cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gefnogi egwyddorion ac arfer cyfle cyfartal fel y 

nodir ym Mholisi Cyfle Cyfartal CIO Pafiliwn Grange. 
 
2. Cymryd gofal rhesymol am iechyd a diogelwch eich hun ac unigolion eraill y gallai eich 

gweithredoedd neu'ch gwallau effeithio arnynt a chydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth 
iechyd a diogelwch fel y bo'n briodol.  

 
3. Cadw at Bolisi Diogelu Pafiliwn Grange a pholisïau a gweithdrefnau cysylltiedig fel 

dyletswydd statudol ac i adrodd am bryderon ynghylch diogelwch a lles plant neu 
oedolion sydd mewn perygl. Er mwyn eich cefnogi yn hyn o beth, mae'n ofynnol i chi 
gael mynediad at hyfforddiant diogelu ar y lefel sy'n berthnasol i'r swydd hon.  

 
4. Fel un o delerau eich cyflogaeth, efallai y bydd yn ofynnol i chi ymgymryd ag unrhyw 

ddyletswyddau a/neu amseroedd gwaith eraill a allai fod yn rhesymol ofynnol gennych 
chi, sy'n gymesur â'ch gradd neu lefel gyffredinol eich cyfrifoldeb yn y sefydliad.   

 
5. Er y byddwch wedi’ch lleoli ym Mhafiliwn Grange, bydd gofyn i chi weithio o wahanol 

leoliadau yn Grangetown yn unol ag anghenion y rôl. 
 

  
  



 
 

Manyleb yr unigolyn 
 

Teitl y swydd:  Ceidwaid Grangetown Place 
 
RHAID I'R UNIGOLYN A BENODIR FODLONI'R GOFYNION CANLYNOL 
 
 
Ardal i'w 
dangos 

Gofynion hanfodol 
 
RHAID ICHI DDANGOS 

EICH BOD YN 
BODLONI'R GOFYNION 

HYN 

Gofynion dymunol 
 

NID OES RHAID I CHI 
FODLONI'R 

GOFYNION HYN OND 
OS YDYCH YN 

GWNEUD HYNNY, 
DYWEDWCH WRTHYM 

Sut y cewch 
eich asesu 
Ffurflen gais 
neu 
gyfweliad 
neu'r ddau 

Profiad / 
Gwybodaeth 
 

Profiad o weithio gyda 
chymunedau amrywiol i 
lywio a rhannu sgiliau 
mewn ffordd gynhwysol. 
 
Gweithgareddau parciau 
cyffredinol. 
 
Gwybodaeth a 
dealltwriaeth o 
egwyddorion Iechyd a 
Diogelwch a rheoli risgiau 
 
 
 
 

Profiad blaenorol o fod 
yn geidwad, yn enwedig 
mewn amgylchedd trefol 
 
Profiad o waith 
ymarferol rheoli 
cynefinoedd, cadwraeth 
a rheoli tir. 
 
Profiad o arwain tasgau 
gwaith ymarferol gyda 
gwirfoddolwyr a 
chymunedau. 
 
Profiad o gyflwyno 
teithiau tywys a 
digwyddiadau. 
 
Profiad o gyflwyno 
gweithgareddau addysg 
amgylcheddol awyr 
agored sy'n seiliedig ar y 
cwricwlwm. 
 
Gwybodaeth am faterion 
diogelu. 
 
Y gallu i ddefnyddio eich 
profiad TG o ddefnyddio 
llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol. 
 

CV a 
Chyfweliad 

Sgiliau a 
galluoedd 
 

Y gallu i hwyluso a 
chefnogi grwpiau a 
phrentisiaid cymunedol 
gwirfoddol. 
 
Y gallu i ddatrys 
problemau a nodi atebion i 

 
 
 
 

CV a 
Chyfweliad 
 
 
 
 



ystod amrywiol o 
broblemau. 
 
Y gallu i gyfathrebu a 
gwrando'n effeithiol gyda 
chymunedau amrywiol o 
oedrannau, diddordebau 
ac ieithoedd amrywiol. 
 
Sgiliau ymarferol wrth 
ddefnyddio a chynnal a 
chadw offer a pheiriannau. 
 
Y gallu i flaenoriaethu a 
chynllunio gweithgareddau 
a gyd-gynhyrchir gyda 
grwpiau cymunedol.  
 
Yn gymwys i ddefnyddio 
technoleg gwybodaeth. 
 
Y gallu i weithio fel rhan o 
dîm sy'n dangos 
parodrwydd i gynorthwyo 
a chefnogi eraill. 
 
 

Nodweddion 
personol 
 

Dangos ymrwymiad i ofal 
cwsmeriaid a darparu 
gwasanaethau o safon 
 
Dangos ymrwymiad 
integredig a chyson i 
sefydlu egwyddorion ac 
arferion cyfle cyfartal 
 
Yn gallu gweithio ar eich 
pen eich hun ac mewn tîm 
 
Ymrwymiad i weithio 
gydag unigolion a 
chymunedau difreintiedig 
sydd wedi’u hymddieithrio 
 

 Cyfweliad 
 
 
 
 
 

Amgylchiadau   
arbennig 
 

Bydd angen gweithio ar 
benwythnosau, gwyliau 
banc a sifftiau yn ôl y 
gofyn ac addasu patrymau 
gwaith i ddiwallu 
anghenion y gymuned 
 

 CV a 
Chyfweliad 
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