
 

 
 

Disgrifiad o'r swydd 
 
 

Teitl y Swydd Aelod o’r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid 

Cyflog Cychwynnol 
Gwirioneddol (gan gynnwys 
unrhyw lwfansau) 
 

£19,240 

Ystod Cyflog 
 

Band Tîm £19240 - £22500 

Patrwm gwaith 
 

Llawn amser 

Math o gyfle  
(a hyd y cyfnod os yw’n 
berthnasol) 

Parhaol 
 

Lleoliad y swydd 
 

Canolfan QED, Trefforest 

Yn atebol i’r: Rheolwr Llinell Blaen y Ddesg Gymorth Gwasanaeth 
Cwsmeriaid 

Dyddiad ac amser cau 
 

Hanner nos ar Dydd Sul 30/12 

Pwynt cyswllt i gael rhagor o 
wybodaeth 

Gareth Coombes – Gareth.coombes@wra.gov.wales 
Dawn Singer - Dawn.singer@wra.gov.wales 
 

 

Awdurdod Cyllid Cymru - Cefndir: 
 

Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) yw awdurdod treth newydd Cymru. Mae’n casglu a 
rheoli’r Dreth Trafodiadau Tir (TTT) a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT), a wnaeth 
ddisodli’r Dreth Dir ar y Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi yng Nghymru,ar 1 Ebrill 
2018.   

Mae'r trethi hyn wedi cael eu llunio a'u creu yng Nghymru ac y maent wedi'u teilwra 
yn unol ag anghenion a blaenoriaethau Cymru. Bydd y refeniw a godir o'r trethi hyn – 
disgwylir i hyn fod tua £1biliwn dros y pedair blynedd nesaf – yn helpu i ariannu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys y GIG ac ysgolion, mewn 
cymunedau ledled Cymru.  

Mae ACC yn sefydliad dwyieithog a fydd yn cyflogi tua 70 aelod o staff yn y pen 
draw. Mae'r tîm bach ac arbenigol yn gweithio ledled ystod eang o broffesiynau, gan 
gynnwys data a digidol, adnoddau dynol, polisi, cyfathrebu a gweithrediadau.  

 

Pwrpas y swydd:  
Yn gweithio i Reolwr Llinell Blaen y Ddesg Gymorth Gwasanaeth Cwsmeriaid o fewn 
swyddogaeth Cyflawni Gweithrediadau 20 o aelodau. Mae hwn yn gyfle cyffrous i 
ymuno â thîm bach o bobl ymroddedig sy’n darparu gwasanaeth rhagorol i 
gwsmeriaid wrth gasglu’r trethi datganoledig (TTT a TGT) yng Nghymru. Dechreuodd 
Awdurdod Cyllid Cymru gasglu’r trethi datganoledig ar 1 Ebrill 2018.  
 



Dyma fydd y pwynt cyswllt cyntaf i’r rhan fwyaf o gwsmeriaid ACC a’u cynrychiolwyr. 
Fel rhan o'n tîm gweithredol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mynd ati i gyflawni 
amrywiol dasgau sy'n ymwneud â gwasanaethau cwsmeriaid. Bydd y tîm gweithredol 
hefyd yn darparu cymorth gweinyddol i gydweithwyr drwy’r sefydliad i gyd er mwyn 
gwneud yn siŵr ei fod yn gweithredu i’r safon uchaf bosib. Mae’r swyddogaeth 
Cyflawni Gweithredol yn dal yn tyfu ac mae’n rhan bwysig o gefnogi blaenoriaethau 
strategol cychwynnol ACC. Rydym yn chwilio am unigolion sy’n frwdfrydig ac am fod 
yn rhan o dîm llwyddiannus.  Byddwch yn llawn cymhelliant, yn drefnus, ac yn 
dymuno dysgu a datblygu; yn hyblyg ac yn gallu cydbwyso llwyth gwaith amrywiol. 
Mae ACC yn flwydd oed ac yn newid yn raddol, bydd yn parhau i ddatblygu wrth i ni 
ennill ein plwyf fel sefydliad.  

 
 

Tasgau allweddol: 

Mae’r isod yn rhoi syniad i chi o beth yw’r prif dasgau sy’n ofynnol fel rhan o’r rôl.  
Ond, rydym yn disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg; gan weithio gyda 
chydweithwyr ac arweinwyr er mwyn cyflawni blaenoriaethau allweddol: 
• Cynnig gwasanaeth proffesiynol cyfeillgar a chywir i gwsmeriaid er mwyn eu 

helpu i gydymffurfio â’u cyfrifoldebau. Bydd hyn yn cynnwys ateb galwadau 
ffôn, delio â negeseuon e-bost, drafftio llythyrau sydd wedi'u llenwi’n barod a 
chyfeirio cwsmeriaid at gydweithiwr priodol i gael rhagor o gymorth os bydd 
angen.  

• Byddwch yn mynd ati'n effeithiol ac yn effeithlon i adnabod a deall anghenion 
y cwsmer ac yn defnyddio canllawiau i benderfynu ar y camau gorau i’w cym-
ryd i helpu pob cwsmer.  

• Mynd ati'n gywir i fewnbynnu a diweddaru data ar systemau ACC gyda gwyb-
odaeth gan y cwsmer. Os oes gwybodaeth ar goll neu'n anghywir, cysylltu â 
chwsmeriaid i gael y wybodaeth gywir, a diweddaru’r systemau’n unol â 
hynny. 

• Gweithio fel rhan o dîm bach yn unol â mesurau i wella cynhyrchedd ac an-
sawdd drwy’r amser. Canfod gwelliannau i'w gwneud ym maes gwasan-
aethau cwsmeriaid, a rhoi’r gwelliannau hynny ar waith. 

• Monitro ac adolygu achosion i sicrhau bod camau priodol wedi cael eu cym-
ryd yn y cyfnod a bennwyd, a chwilio am unrhyw wybodaeth sydd ar ôl. Mae 
hyn yn debygol o gynnwys paratoi adroddiadau data a mynd ar drywydd 
gwybodaeth sydd ar goll.  

• Defnyddio dull hyblyg i gefnogi cydweithwyr ym maes cydymffurfio a swydd-
ogaethau corfforaethol eraill ACC pan fydd angen, ochr yn ochr â’r brif rôl o 
ddarparu gwasanaethau cwsmeriaid.  

• Cynnig cymorth ar draws y sefydliad er mwyn helpu i wneud yn siŵr ei fod yn 
rhedeg yn llwyddiannus. 

 
Meini prawf dethol 
 
Yn eich datganiad personol a’ch CV, bydd y panel dethol yn chwilio am dystiolaeth 
o'r meini prawf canlynol. Efallai y byddwch chi'n dymuno cyfeirio at y tasgau 
allweddol uchod:  
 

 Hanfodol 
 

Dymunol 
 

Cymwyseddau: 

 

Gwneud Penderfyniadau Eff-
eithiol 

 



1. Gwneud a chofnodi penderf-
yniadau effeithiol gan ddilyn y 
meini prawf, fframwaith neu 
ganllaw priodol ar gyfer 
gwneud penderfyniadau. 

2. Monitro a storio data pwysig 
yn ddiogel ac mewn modd cy-
wir, cyfrinachol a chyfrifol 

Arwain a Chyfathrebu 
3. Ysgrifennu’n glir mewn iaith 
syml ac adolygu’r sillafu a’r 
gramadeg, gan ddysgu o gam-
gymeriadau blaenorol 

Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd 
Uchel  
5. Datblygu’r wybodaeth sydd 
ei hangen er mwyn dilyn y 
deddfwriaethau, polisïau, 
gweithdrefnau a rheolau sy’n 
berthnasol i’r swydd 

 

Profiad:  • Sgiliau TG da.  Byddai 
profiad o ddefnyddio 
cronfeydd data a/neu 
system rheoli cysylltiadau 
cwsmeriaid yn fuddiol, 
neu'r gallu i ddysgu sut 
mae defnyddio systemau 
anghyfarwydd yn gyflym.  

• Sgiliau trefnu da, gan 
gynnwys y gallu i flaenor-
iaethu tasgau, a gweld os 
oes problemau'n debygol 
o godi gyda llwyth gwaith 
a fydd yn cael effaith ar 
yr amser cyflwyno a saf-
onau. 

• Sgiliau gwasanaeth cws-
meriaid cryf a phrofiad o 
hynny gyda parodrwydd i 
helpu pobl eraill. 

 
 

 
 
Gofynion o ran y Gymraeg 
 
Mae’r rhestr ganlynol o ofynion iaith yn asesiad gwrthrychol o’r sgiliau Cymraeg sydd 
eu hangen i gyflawni dyletswyddau'r swydd: 

Sgiliau Cymraeg    Hanfodol 



 

Darllen    
 

4 = Yn gallu deall y rhan fwyaf o 
ddeunyddiau yn ymwneud â gwaith  
 

Siarad    
 

4 = Yn gallu cael sgwrs am y rhan fwyaf o 
faterion yn ymwneud â gwaith   
 

Dealltwriaeth    
 

4 = Yn gallu deall y rhan fwyaf o sgyrsiau 
yn ymwneud â gwaith  
 

Ysgrifenedig    
 

3 = Yn gallu paratoi deunyddiau cyffredin yn 
ymwneud â gwaith, os oes rhywun arall yn 
gwirio 

 

Lefel Fetio ar ddibenion Diogelwch 
 

• Safon Diogelwch Personél 
Sylfaenol 

 

Gwybodaeth Arall 
 

I wneud cais, anfonwch eich ffurflen 
gais, wedi ei llenwi, a'ch datganiad 
personol heb fod yn fwy na 1200 o 
eiriau a’ch CV at hr@wra.gov.wales.    

 
 
 


