
 

 

 

 

 

SWYDD DDISGRIFIAD 

Cyfaill Cymunedol – Dyffryn Gwyrdd  

ORIAU GWAITH - 15 awr yr wythnos  

Cytundeb – Hyd at 31/03/22  

Cyflog – £10 yr awr  

Disgrifiad Swydd  

Cyffredinol 

Mae Partneriaeth Ogwen yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu prosiectau adfywio 
cymunedol, economaidd ac amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Rydym hefyd yn 
darparu gwasanaeth clercio i dri o Gynghorau Cymuned Dyffryn Ogwen, sef 
Cynghorau Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai ac yn rheoli nifer o asedau 
ar Stryd Fawr Bethesda yn cynnwys Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, siopau ac 
unedau preswyl. Ers ein sefydlu, rydym wedi arwain ar ddatblygiad nifer o brosiectau 
amgylcheddol yn cynnwys datblygiad cynllun hydro Ynni Ogwen a datblygiad 
Canolfan Dyffryn Gwyrdd ar Stryd Fawr Bethesda. 

Bydd prosiect Dyffryn Gwyrdd yn cael ei redeg o ganolfan Dyffryn Gwyrdd ar Stryd 
Fawr Bethesda a bydd tîm o weithwyr yn cydweithio’n agos gyda Prif Swyddog a 
staff craidd eraill Partneriaeth Ogwen dros gyfnod o dair mlynedd.  

Rydym yn awr yn chwilio am Weithiwr ‘Cyfaill Cymunedol’ fydd yn cyd-weithio gyda 
staff y Dyffryn Gwyrdd a Chaffi Coed y Brenin ar ddarparu gwasnaeth pryd ar glud a 
chefnogaeth cymunedol yn Nyffryn Ogwen. 

Oriau Gwaith 

Cyflogir y Cyfaill Cymunedol am 15 awr yr wythnos. 

Lleoliad Swydd 



Canolfan Dyffryn Gwyrdd, 27 Stryd Fawr, Bethesda, LL57 3AE. 

Prif Ddyletswyddau 
Bydd y Cyfaill Cymunedol yn gyfrifol am ddanfon prydau bwyd cynnes a rhoi 

cefnogaeth i drigolion hyn ar hyd a lled Dyffryn Ogwen. Bydd y dyletswyddau yn 

cynnwys:  

1. Gyrru cerbyd i gasglu prydau cynnes o Gaffi Coed y Brenin, Bethesda ac eu 

danfon i drigolion yn Nyffrn Ogwen. 

2. Derbyn taliadau gan y cwsmeriaid a chludo’r arian hwnnw’n ddiogel i 

swyddfa’r Dyfffryn Gwyrdd. 

3. Gweithredu fel Cyfaill Cymunedol i’r cwsmer gan ymgymryd a thasgau ysgafn 

megis casglu blychau ailgylchu, rhoi’r bin sbwriel allan. 

4. Treulio hyd at 20 munud yng nghwmni’r cwsmer (lle bo’r rheolau Ymbellhau 

Cymdeithasol yn caniatau) er mwyn taclo unigedd ac ynysu gwledig. 

5. Cefnogi’r cwsmeriaid mewn defnydd o declynnau electroneg er mwyn cymryd 

rhan mewn sgyrsiau, cyfarfodydd a digwyddiadau arlein. Datblygu a hyrwyddo 

defnydd o declynnau cymunedol Partneriaeth Ogwen sydd ar gael i leihau 

allgau digidol. 

6. Datblygu ar Daucanmlwyddiant Bethesda drwy hyrwyddo’r lluniau hanesyddol 

i hel atgofion gyda thrigolion a chwsmeriaid Cyfaill. 

7. Darparu, a chefnogi’r cwsmeriaid gyda deunyddiau celf a chrefft a chyfleoedd 

gweithdai perthnasol. 

8. Datblygu ac hyrwyddo pecynnau bwyta’n iach ar gyfer defnyddwyr y 

gwasanaeth. 

9. Trafod a datblygu gyda Cwmni Byw’n Iach sesiynau ffitrwydd/ymarfer yn y 

cartref. 

10. Hyrwyddo a chynyddu mynediad at ddigwyddiadau cymdeithasol ar gyfer 

trigolion hyn y dyffrfyn 

11. Ymchwilio dyheadau’r cwsmeriaid yglyn a chymryd rhan mewn digwyddiadau 

cymdeithasol a gweithio gyda thim y Dyffryn Gwyrdd i’w diwallu. 

12. Bod yn gyfrwng i gyfeirio unigolion ymlaen at wasanaethau eraill – Cyngor 

Gwynedd, Adra, cyngor ar effeithlonrwydd ynni etc. 

13. Delio yn gwrtais a phroffesiynol gyda ymholiadau gan aelodau o’r gymuned 

a’u cyfeirio at ffynonellau o wybodaeth neu gynlluniau a allai fod o gymorth 

iddynt.  

14. Mynychu unrhyw ddigwyddiadau cyhoeddus yn lleol sy’n berthnasol i ofynion 

y swydd. 

15. Cydweithio â gweddill y tîm a staff Partneriaeth Ogwen i ddatblygu cyfleoedd 

newydd.  

16. Cefnogi a chydweithio gyda gweithwyr eraill y prosiect pan fo’r angen. 

 

Nodweddion Personol a Sgiliau Angenrheidiol  



Nodir y nodweddion personol gofynnol yn y Fanyleb Person ond byddwn yn chwilio 
am berson sydd gydag argyhoeddiad a’r awydd i weithredu er budd y gymuned a’r 
amgylchedd leol.  

Atebolrwydd  

Bydd y Cyfaill Cymunedol yn atebol i Reolwr Prosiect Dyffryn Gwyrdd. 

 
 

 


