
Swyddog Eiddo Partneriaeth Ogwen  

Rôl a Chyfrifoldebau 

Cyflog £23,000 pro rata 

Oriau Gwaith: 30 awr yr wythnos 

 

Rôl y Swyddog Eiddo yw bod yn gyfrifol am ddiogelwch staff a thenantiaid eiddo dan reolaeth 

Partneriaeth Ogwen. Bydd y Swyddog Eiddo yn gyfrifol am sicrhau fod yr eiddo yn cael ei gadw a’i 

gynnal i safonau cyfreithiol disgwyliedig. Mae hyn yn cynnwys sicrhau ein bod yn cydymffurfio â 

rheoliadau amgylcheddol a iechyd a diogelwch perthnasol gan wneud hynny fel rhan o Dîm 

Gweinyddol Partneriaeth Ogwen 

Mae’r cyfrifoldebau cyffredinol yn cynnwys:  

 Cydlynu gwaith cynnal a chadw adeiladau a gwaith gofal a thrwsio sy’n berthnasol i eiddo 

Partneriaeth Ogwen neu eiddo sydd yn ein gofal.  

 Arwain ar faterion gweinyddol yn ymwneud â rheolaeth eiddo gan ddirprwyo tasgau 

penodol i’r Swyddog Cyllid a’r Gofalwr yn ôl yr angen.  

 Casglu rhent gan denantiaid Partneriaeth Ogwen a delio â thenantiaid.  

 Goruchwylio defnydd cyfleustodau trydan, nwy a dŵr yn swyddfa Partneriaeth Ogwen ac 

eiddo arall dan ofal y Bartneriaeth gan gynnig argymhellion o ran arbedion ynni a defnydd o 

ynni adnewyddol.  

 Arwain ar faterion Iechyd a Diogelwch yn cynnwys diogelwch tân, legionnaires a iechyd a 

diogelwch cyffredinol yn y gweithle ayyb. 

 Datblygu a gweithredu cynlluniau diogelwch  

 Cydlynu’r broses o hyrwyddo a darganfod tenantiaid newydd. 

 Gweinyddu’r broses ymgeisio am unedau busnes neu fflatiau domestig yn eiddo’r 

Bartneriaeth. 

 Arwain ar lunio prydlesi tenantiaeth domestig a masnachol gan sicrhau fod tenantiaid yn 

cydymffurfio gyda gofynion y brydles.   

 Goruchwylio unrhyw newid/trosglwyddo tenantiaeth. 

 Delio ag unrhyw ymholiadau neu gwynion gan denantiaid gan ymateb yn brydlon ac 

effeithiol.  

 Sicrhau bod tenantiaid yn glynu wrth reolau’r adeilad (statudol a gweithredol) a chynnal 

archwiliadau blynyddol. 

 Goruchwylio cynnal a chadw a gwaith y Gofalwr Eiddo yn cynnwys llunio rhestr tasgau 

wythnosol o unrhyw waith atgyweirio.  

 Agor a chau ein adeiladau ar gyfer defnydd gan gymdeithasau a mudiadau lleol  

 Cadw trosolwg cyffredinol ar yr adeiladau ac eiddo dan ofal Partneriaeth Ogwen a pharatoi 

adroddiadau i Dîm Rheoli a Bwrdd Partneriaeth Ogwen yn ôl yr angen. 

 Rheoli a gweinyddu ymholiadau ynglŷn a defnydd o eiddo sydd yn ofal Partneriaeth Ogwen 

h.y unrhyw ddefnydd o Ganolfan Cefnfaes, Llys Dafydd a’r ystafell gymunedol yn y llyfrgell.  



Yn benodol i Canolfan Cefnfaes, ac mewn cydweithrediad a'r Rheolwr Datblygu Cefnfaes: 

 hyrwyddo'r gofodau ar gyfer eu llogi 
 Hyrwyddo a chefnogi defnyddwyr y Gofod Gwneud  
 cefnogi  gwirfoddolwyr a staff y Gofod Gwneud 
 Hyrwyddo a chefnogi defnyddwyr y Caffi Trwsio 
 cefnogi  gwirfoddolwyr a staff y Caffi Trwsio 
 Cynorthwyo hefo trefn llogi offer y Caffi Trwsio 
 Cynorthwyo gyda trefn bwcio amser  y Caffi trwsio 

 

Atebolrwydd 

Atebol i Rheolwr Gweinyddol Partneriaeth Ogwen.  

Cefnogaeth  

Bydd cefnogaeth ymarferol gan Ofalwr Eiddo Partneriaeth Ogwen ar gyfer agor a chau eiddo ar gyfer 

digwyddiadau cymdeithasol a chefnogaeth weinyddol gan Swyddog Cyllid Partneriaeth Ogwen.  

Manyleb Person Sgiliau ac agweddau personol 

 Gweinyddu a thechnoleg gwybodaeth 

 Cyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg 

 Rhoi sylw i fanylion 

 Cyfathrebu a thrafod hefo tenantiaid a darpar denantiaid  

 Gwisgo a gweithredu mewn modd proffesiynol 

 Bod yn hyderus ac yn gyfrifol 

 Gweithio ar eich pen eich  hun ac fel rhan o dim Partneriaeth Ogwen 

 Gwneud penderfyniadau  a chymeryd cyfrifoldeb gan gyfathrebu hefo’r rheolwr llinnell 

 Gallu gweithio oriau hyblyg pan fo’r galw 

 Bod yn bositif a chroesawgar gyda tenantiaid a defnyddwyr eraill yr adeiladau 

 Bod yn gwrtais i denantiaid  a chyd-weithwyr 

 Rheoli straen a datrys problemau 

 

 

 

 

 

 


