
 

 

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

North Wales Fire and Rescue Service  

 

DISGRIFIAD O’R SWYDD 

 

TEITL Y SWYDD Dylunydd drwy Gymorth Cyfrifiadur 
CYF. Y 

SWYDD 
B675 / A20 

ADRAN   Adran Gweithrediadau DYDDIAD 20/02/2018 

YN ATEBOL I 
Rheolwr Cynllunio Risg Gweithredol a 

Chydnerthedd  

GRADDFA 

GYFLOG 
NWFS 4 

LLEOLIAD Pencadlys, Llanelwy 
ORIAU YR 

WYTHNOS 
14.8 

 

PWRPAS Y SWYDD YN GYFFREDINOL 

 

DYLUNIO GRAFFIG: Llunio, creu a dylunio prosiectau cyfryngau ar gyfer holl adrannau’r 

Gwasanaeth.  

 

AUTOCAD: Creu cynlluniau adeiladau i’w cynnwys mewn adroddiadau ymchwiliadau i dân ac 

ar gyfer diogelwch tân i fusnesau, a hynny gan ddefnyddio’r meddalwedd priodol.  

 

SYSTEM GIS (GWYBODAETH DDAEARYDDOL): Mynd ati’n effeithiol ac effeithlon i weinyddu 

cyfeiriadau hydrantau a chyflenwadau dŵr.  

 

GWYBODAETH AM RISGIAU SY’N BENODOL I SAFLEOEDD (SSRI): Defnyddio meddalwedd priodol i 

greu mapiau gwybodaeth am beryglon i’w defnyddio ar Beiriannau a Meddalwedd y 

Gwasanaeth Tân. 

 

 

Y PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

DYLUNIO GRAFFIG 

1.  Creu a chynhyrchu arlunwaith gorffenedig ar gyfer cyhoeddusrwydd, cyflwyniadau, 

hyfforddiant a gwefan, i’w defnyddio ym mhob rhan o’r Gwasanaeth Tân ac Achub. 

2.  Creu, dylunio a chynhyrchu amrywiaeth eang o waith, gan gynnwys posteri, taflenni, 

llyfrynnau, llyfrau gweithgareddau, arlunwaith a darluniadau gwreiddiol, hysbysebion 

ar gyfer papurau newydd a’r we, tystysgrifau a mapiau i roi gwybodaeth. 

3.  Cael gafael ar luniau heb hawlfraint, neu dynnu lluniau digidol cydraniad uchel eich 

hun ar gyfer arlunwaith. 

4.  Dylunio a chreu arlunwaith i’w hargraffu neu rai sy’n barod ar gyfer y we, ac 

animeiddiadau digidol 2D ar gyfer adrannau mewnol ac asiantaethau allanol.  

5.  Creu, ac ychwanegu at, lyfrgell o ddarluniau gwreiddiol ar gyfer dylunio graffig ac i’w 

defnyddio ar gyfer y we gan GTAGC ac asiantaethau allanol.  
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Y PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 

6.  Cydymffurfio â chyfraith hawlfreintiau o ran cael gaffael ar ffotograffau ar gyfer 

gwaith dylunio.  

AUTOCAD 

1.  Cael gwybodaeth gymwys o feddalwedd AutoCAD 2D, a’i ddefnyddio. 

2.  Cynhyrchu cynlluniau ac uwchlwytho/cywasgu lluniau ar gyfer ymchwiliadau i 

danau a diogelwch tân i fusnesau.  

3.  Cyfrifoldeb llwyr dros gadw pob cofnod o gynlluniau a gwblhawyd a gwaith amrywiol 

a wnaed. Sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gyfoes ac ar gael yn hawdd. 

4.  Cysylltu â staff priodol am ddehongli a manylion cynlluniau, a rhoi gwybod iddynt am 

newidiadau a diweddariadau. 

5.  Sicrhau bod yr holl waith yn ateb terfynau amser, gan weithio heb oruchwyliaeth a 

blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun. 

6.  Dilyn y datblygiadau o ran diweddariadau newydd i’r system, gan ddilyn cyrsiau 

hyfforddi sy’n berthnasol i’r swydd. Mynychu cyfarfodydd grwpiau defnyddwyr ar gyfer 

sesiynau hyfforddi ffurfiol ac anffurfiol. 

7.  Argraffu cynlluniau a gwblhawyd, deddfwriaeth diogelwch tân ac adroddiadau 

ymchwiliadau i dân. Trefnu copïau o gynlluniau a darluniadau i’w hanfon i sefydliadau 

allanol os gwneir cais amdanynt, a hynny naill ai yn electronig neu ar ffurf copïau 

papur. 

8.  Sicrhau bod yr holl stoc a’r cyfarpar perthnasol yn cael eu cynnal a’u hail-archebu 

pan fo angen. 

9.  Cyflenwi dros y Dylunydd â Chymorth Cyfrifiadur arall pan fydd ar wyliau. 

10.  Cyfrifoldeb llwyr dros droi cynlluniau AutoCAD i ddiwyg y gofynnir amdano, a’u 

huwchlwytho i’r system briodol, a sganio cynlluniau pensaernïol copi caled i’w troi yn 

rhai electronig. 

11.  Hyfforddi Dylunwyr â Chymorth Cyfrifiadur newydd ar waith AutoCAD yn GTAGC. 

SYSTEM GIS (GWYBODAETH DDAEARYDDOL) 

1.  Cyfrifoldeb dros weinyddu, cynnal a chadw a gofalu am system GIS hydrantau. 

Mewnbynnu data hydrantau a chadw’r holl wybodaeth yn gyfoes ac ar gael yn 

hawdd. 

2.  Monitro ac adrodd fel y bo’n briodol ynghylch pa mor effeithiol yw’r rhaglen ail-

archwilio hydrantau, cynlluniau newydd ac adrodd ynghylch diffygion a thrwsio. 

3.  Mynychu cyfarfodydd cyswllt gydag awdurdodau dŵr, a datblygu cyfarfodydd â 

chwmnïau GIS fel y bo angen. 

4.  Argraffu cynlluniau GIS i bwrpas gweithredol ac anweithredol. 

GWYBODAETH AM RISGIAU SY’N BENODOL I SAFLEOEDD (SSRI) 

1.  Creu cynlluniau safleoedd ar ffurf JPEG os gwneir cais amdanynt, i’w huwchlwytho i 

systemau perthnasol a pheiriannau tân.  
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CYFRIFOLDEB GORUCHWYLIO 

Dim, heblaw cynorthwyo aelodau newydd o’r staff. 

 

CYFRIFOLDEB ARIANNOL 

Dim. 

 

CYSYLLTIADAU Y TU ALLAN I’CH ADRAN 

 Cysylltu ar y ffôn ac e-bost gyda chwmnïau allanol am waith dylunio ac i egluro gofynion 

argraffu. 

 Cysylltu ar y ffôn ac e-bost gyda defnyddwyr AutoCAD, penseiri, technegwyr mewn 

gwasanaethau a sefydliadau eraill. 

 Cyfathrebu â gwahanol adrannau ledled y Gwasanaeth am ddylunio graffig, gwaith yn 

gysylltiedig ag AutoCAD a mapiau GIS. 

 

GOFYNION IEITHYDDOL 

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg - Lefel 2 – Yn mynnu eich bod yn gallu; 

 Ddeall rhan helaeth o sgwrs yn y gwaith.  

 Ymateb i geisiadau syml yn ymwneud â’r gwaith a cheisiadau am wybodaeth ffeithiol.  

 Gofyn cwestiynau syml a deall atebion.  

 Rhoi barn mewn modd cyfyngedig, cyn belled â bod y testun yn gyfarwydd.  

 Deall cyfarwyddiadau pan fo iaith syml yn cael ei defnyddio. 

 

ARCHWILIADAU CYFLOGAETH / GOFYNION PENODOL 

DBS Sylfaenol. 

 

HYFFORDDIANT GORFODOL 

Dim. 

 

ARALL 

Gweithio y tu mewn, mewn amgylchedd swyddfa. Angen ymweld â safleoedd yn achlysurol a 

gwahanol orsafoedd ac adrannau ledled Gogledd Cymru. 
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MANYLION Y PERSON 
      Asesu gofynion a chymwyseddau recriwtio 

 

TEITL Y SWYDD Dylunydd â Chymorth Cyfrifiadur 
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 HANFODOL  

Nodweddion na ellir penodi deiliad y swydd hebddynt 

 Addysg hyd at lefel HND o leiaf, neu gymhwyster cyfwerth mewn dylunio graffig, aml-gyfryngau neu gelf a dylunio, 

neu lefel gyfwerth o brofiad perthnasol.  

 Gwybodaeth ddigonol o feddalwedd dylunio graffig proffesiynol Adobe, Photoshop, Illustrator ac InDesign.  

 Gwybodaeth a bod yn gyfarwydd â therminoleg safonol y diwydiant a phrosesau argraffu. 

 Gwybodaeth ddigonol o Microsoft Office. 

 Gwybodaeth o feddalwedd interact media. 

DYMUNOL Nodweddion ychwanegol y gellir eu defnyddio i ddewis rhwng ymgeiswyr sy’n bodloni’r holl feini prawf hanfodol 

 Gwybodaeth o GIS. 

 Gwybodaeth o animeiddio digidol 2D sylfaenol. 
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HANFODOL  

Nodweddion na ellir penodi deiliad y swydd hebddynt 

 Agwedd frwdfrydig a rhagweithiol, a gallu gweithio fel rhan o dîm neu ar eich liwt eich hun, heb oruchwyliaeth am y 

rhan fwyaf o’r diwrnod. 

 Gallu gwneud penderfyniadau annibynnol am ddylunio ar gyfer briffiau dylunio, blaenoriaethu llwyth gwaith a 

chwrdd â therfynau amser tynn ac ymateb yn gadarnhaol dan bwysau.  

 Sgiliau da iawn o ran trefnu a chyfathrebu. 

 Trwydded yrru lawn. 

DYMUNOL Nodweddion ychwanegol y gellir eu defnyddio i ddewis rhwng ymgeiswyr sy’n bodloni’r holl feini prawf hanfodol 

 Gallu siarad Cymraeg. 

 


