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Diolch i chi am eich diddordeb mewn ymuno â thîm y Gymdeithas Cludiant Cymunedol
(CTA). Mae trafnidiaeth gymunedol yn helpu pobl i fyw’n annibynnol, i gymryd rhan yn eu
cymunedau ac i ddefnyddio gwasanaethau ac amwynderau lleol.

Mae gan weithredwyr trafnidiaeth gymunedol stori wych i’w hadrodd, a gwaith CTA yw eu helpu i
adrodd eu stori a rhoi cefnogaeth iddynt ddatblygu gwasanaethau rhagorol sy’n gallu trawsnewid
bywydau a chymunedau. Rydym yn hyrwyddo, yn cysylltu, yn cefnogi ac yn datblygu mudiad
trafnidiaeth gymunedol ffyniannus ar draws pob rhan o’r DU.

Mae ein gwaith yng Nghymru yn hanfodol i hyn. Mae gennym tua 100 o aelodau a llawer o randdeiliaid
eraill ledled Cymru sy’n helpu i ddarparu trafnidiaeth hygyrch a chynhwysol yn eu cymuned. Rydym yn
gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi cyllid i ni i ddatblygu a chyflawni gwaith pwysig
ledled Cymru.

Fel llawer o sefydliadau a sectorau, mae COVID-19 wedi arwain at amrywiaeth o heriau unigryw i’r
sector trafnidiaeth gymunedol. Fodd bynnag, ar ôl yr argyfwng hwn, bydd rôl trafnidiaeth gymunedol
yr un mor bwysig ag erioed, a bydd gennym rôl hollbwysig i helpu ein haelodau i ailgodi ac i ffynnu yng
Nghymru.

Mae Llwybr Newydd yn gyfle gwych i’r sector trafnidiaeth gymunedol osod ei hun wrth galon y sector
trafnidiaeth yng Nghymru, gan wneud yn siŵr bod gwasanaethau’n hygyrch, yn gynhwysol ac ar gael i
bawb, ni waeth ble maen nhw’n byw na beth yw eu hamgylchiadau. Byddwch chi’n gweithio gyda
Chyfarwyddwr Cymru ac Arweinydd Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, sydd wedi bod yn gweithio’n agos
gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y strategaeth wedi cael ei chynllunio i greu gwerth i’r
rhwydwaith trafnidiaeth gymunedol, er mwyn gwneud yn siŵr bod llais ein haelodau i’w glywed yn glir
wrth i Lywodraeth Cymru ddechrau gweithredu ei strategaeth.

Os ydy'r her yma at eich dant chi, ac os oes gennych chi’r rhinweddau a’r hunanhyder i ymateb i'r her,
byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Croeso

Rachel Burr
Cyfarwyddwr 
Cymru



Beth ydy Trafnidiaeth Gymunedol?
Mae trafnidiaeth gymunedol yn helpu pobl i fyw’n annibynnol, i gymryd rhan yn eu cymunedau
ac i ddefnyddio gwasanaethau ac amwynderau lleol. Elusennau, grwpiau cymunedol ac endidau
di-elw eraill sy’n rhedeg trafnidiaeth gymunedol, ac mae’n cynnig ffordd ddibynadwy a chadarn o
sicrhau bod modd bodloni’r amrywiaeth ehangaf o anghenion trafnidiaeth. Mae rhan amlwg
gwirfoddolwyr a defnyddwyr yn y broses o greu a darparu gwasanaethau yn rhan annatod o
hynny.

Mae'r gwasanaethau’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac yn targedu'r bobl hynny sydd fwyaf tebygol o beidio â
chael eu gwasanaethu’n ddigonol gan drafnidiaeth prif ffrwd, yn enwedig pobl â thrafferthion symud ac sy’n
byw mewn ardaloedd prin eu poblogaeth. Gwasanaethau hygyrch a hyblyg sy’n gwneud hyn yn bosibl.

Mae teithiau sy’n ymateb i’r galw yn galluogi pobl i gael mynediad at wasanaethau bob dydd, fel siopau neu’r
ysbyty, tra bo bysiau cymunedol rheolaidd yn cysylltu ac yn integreiddio cymunedau â’r rhwydwaith
trafnidiaeth ehangach. Nid dim ond bysiau mini sydd ar gael; mae ein haelodau'n defnyddio amrywiaeth o
fathau o gerbydau i wneud yn siŵr bod pobl yn gallu mynd i lle maen nhw angen ac eisiau mynd – boed
hynny'n golygu’r ysgol, coleg, gwaith, gweithgareddau cymdeithasol neu wasanaethau cyhoeddus.

Mae gweithredwyr trafnidiaeth gymunedol yn meithrin cysylltiadau cryf â chyrff cyhoeddus lleol a mudiadau
eraill sy’n ymwneud â chymdeithas sifil, sy’n ei gwneud yn bosibl i gynnig cefnogaeth fwy cydgysylltiedig ac
integredig i boblogaethau lleol. 
 Mae hyn yn arwain at fanteision y tu hwnt i’r gwerth i deithwyr unigol, boed trafnidiaeth gyhoeddus yn
ganolog i ddull gweithredu sy’n seiliedig ar leoedd er mwyn creu newid cadarnhaol neu ddelio â sefyllfaoedd
cymhleth, fel rydym yn ei wneud heddiw gyda’r coronafeirws. 



Elusennau a grwpiau eraill a sefydlwyd at y diben penodol o ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth di-elw;

Grwpiau cymunedol aml-bwrpas lle mae trafnidiaeth yn un o’r amrywiaeth o wasanaethau ‘hunangymorth
cymunedol’ maen nhw’n eu rhedeg. Sefydliadau seilwaith lleol / angori cymunedol fydd y rhain fel arfer;

Sefydliadau lle mae trafnidiaeth yn ffordd ychwanegol o’u galluogi i gyflawni eu diben cymdeithasol – mae
hyn yn cynnwys cymunedau hunaniaeth, grwpiau anabledd / cyflyrau hirdymor penodol, cymdeithasau
iwnifform a chlybiau chwaraeon. Mae hyn hefyd yn cynnwys sefydliadau addysg ac awdurdodau lleol.

Mae CTA yn gweithio gydag amrywiaeth eang o weithredwyr trafnidiaeth gymunedol sy’n gallu cael
eu rhannu’n sawl math penodol o weithredwr:

“Rwy’n falch o fod yn rhan o sector lle mae
miloedd o bobl ledled y wlad yn rhoi eu hamser
a’u hymdrechion bob dydd i frwydro yn erbyn

unigrwydd ac ynysu cymdeithasol. Mae ein
haelodau yn gwneud gwir wahaniaeth yn helpu
pobl i fod yn rhan o’u cymunedau ac i barhau’n

annibynnol.”

Mariana Pacheco, Swyddog Datblygu

Beth ydy Trafnidiaeth Gymunedol?



Mae darparwyr trafnidiaeth gymunedol o bob lliw a llun ar gael, sy’n rhedeg gwahanol fathau o
wasanaethau i ddiwallu gwahanol fathau o anghenion. Ond yr hyn sy’n gyffredin rhwng pob un ohonynt
yw’r brwdfrydedd i ddarparu trafnidiaeth hygyrch a chynhwysol i bobl na fyddent yn gallu mynd o le i le fel arall o
bosibl. Rydym wedi cynnwys rhywfaint o enghreifftiau isod: gwasanaeth bws mini traddodiadol, cynllun ceir
gwirfoddol, grŵp cymunedol a chynllun wheels 2 work – pob un ohonynt yn aelodau gwerthfawr o CTA.

Badenoch and Strathspey CT - Aviemore
Mae Badenoch and Strathspey Community Transport yn
ddarparwr trafnidiaeth gymunedol draddodiadol yn Aviemore,
ardal wledig yn yr Alban. Mae BSCT yn rhedeg gwasanaethau bws
mini sy’n ymateb i’r galw, gan gludo pobl i lle maen nhw angen
mynd. Mae hefyd yn rhedeg llwybrau bysiau cymunedol
cofrestredig, gan ddarparu gwasanaethau mewn ardaloedd nad
ydynt yn rhan o lwybrau masnachol.

Y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd – Abertawe
Mae’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd yn rhedeg cynllun ceir
cymunedol yn Abertawe, sy’n darparu trafnidiaeth y mae mawr ei
hangen ar geiswyr lloches y ddinas. Mae cost trafnidiaeth
gyhoeddus yn faich enfawr i geiswyr lloches, ac yn anfforddiadwy
yn aml iawn. Nod y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd, a sefydlwyd
yn 2017 gyda chefnogaeth CTA, yw newid hyn gyda thrafnidiaeth
hygyrch, fforddiadwy a goddefgar.

Prosiect U-Turn – Belfast
Grŵp cymunedol yn Belfast yw Prosiect U-Turn, sy’n ceisio
helpu pobl ifanc i gofleidio dyfodol newydd drwy chwaraeon a
ffitrwydd. Ar ôl codi arian ar gyfer bws mini newydd drwy
gwblhau taith feicio 185 milltir o amgylch Llundain, prynodd y
grŵp fws mini yn 2017. Mae’n ei ddefnyddio’n effeithiol iawn
drwy fynd â phobl ifanc i’w cynghrair pêl-droed leol, a helpu
pobl leol sy’n ddi-waith i gael gafael ar hyfforddiant na fyddai
ar gael iddynt fel arall.

Wheels 2 Work De Swydd Efrog – Sheffield
Wheels 2 Work De Swydd Efrog, sy’n rhan o Sheffield Community
Transport, yw un o’r cynlluniau Wheels 2 Work mwyaf yn y wlad.
Mae’n rhoi benthyg sgwteri dros gyfnod byr i bobl sy’n cael trafferth
cyrraedd eu gwaith, hyfforddiant neu goleg oherwydd prinder
trafnidiaeth gyhoeddus addas neu fforddiadwy. Mae 150 o
sgwteri’n cael eu defnyddio yn Ne Swydd Efrog ar hyn o bryd, gan
bobl ifanc yn bennaf, sy’n eu helpu i fanteisio ar gyfleoedd na
fyddent yn bosibl iddynt fel arall.

Ein Haelodau

http://www.ct4u.co.uk/
https://africancommunitycentre.org.uk/
https://ctauk.org/wp-content/uploads/2018/05/The-U-Turn-Project.pdf
https://www.syw2w.co.uk/


Ein Gweledigaeth
 

Rydym ni eisiau gweld cymunedau
ym mhobman yn creu ac yn rhannu eu

hopsiynau trafnidiaeth hygyrch a
chynhwysol eu hunain

 

Ein Cenhadaeth
 

Byddwn yn hyrwyddo, yn cysylltu, yn
cefnogi ac yn datblygu mudiad

trafnidiaeth gymunedol sy’n ffynnu ym
mhob rhan o’r DU.

Rydym yn rhoi’r aelodau’n gyntaf 
 

 Rydym yn arwain gydag awdurdod a
chyfrifoldeb

 
 Rydym yn blaenoriaethu symudedd a  

hygyrchedd
 

 Rydym yn hyrwyddo gwirfoddoli
 

Rydym yn meddwl ar raddfa eang
 

Gwybodaeth am CTA

Ein Gwerthoedd

Mae trafnidiaeth hygyrch a gynhwysol yn hollbwysig i ni.



20
o aelodau o staff ar draws y DU (mae 6

o’r rhain yng Nghymru).

5
swyddfa – mae ein prif swyddfa ganolog ym
Manceinion, a'n swyddfeydd eraill yn Belfast,

Castell-nedd, Llandudno a Chaeredin.

Mae gennym hefyd

Ein hincwm blynyddol yn 2019/20 oedd

11
o ymddiriedolwyr; mae 6 ohonynt yn cael eu

dewis gan aelodau CTA.

Rydym yn cael ein llywodraethu gan
fwrdd o

Mae gennym

Ffigurau CTA

£1.1m
Cafodd dros chwarter yr incwm hwn ei

gynhyrchu drwy incwm prosiectau a grantiau yng
Nghymru.

1,200
o aelodau ar draws y DU, gydag oddeutu 100

o’r rhain yng Nghymru.

Mae gan CTA tua

“Strategaeth Drafnidiaeth Cymru ydy ein cyfle ni 
i sicrhau bod trafnidiaeth gymunedol yn rhan
ganolog o waith Llywodraeth Cymru ar system
drafnidiaeth gynaliadwy ‘newydd a gwell’. Mae’n
swydd amrywiol – un diwrnod efallai y byddwch

chi’n trafod sut i gysylltu trafnidiaeth gymunedol â
gwasanaethau bysiau a threnau, a’r diwrnod

canlynol fe allech chi fod yn gweithio gyda grŵp
cymunedol ar ei gynlluniau ar gyfer cynllun ceir

cymunedol trydan. Ond beth bynnag rydych chi’n
ei wneud, byddwch chi’n rhan hollbwysig o’r

gwaith o helpu ein sector i ddatblygu a ffynnu.”
 

Michelle Clarke, Arweinydd Strategaeth 

“Mae gweithio i CTA yn wych, oherwydd mae
gennych chi’r cyfle i helpu i gefnogi hyrwyddwyr

cymunedol anhygoel sy’n cynnig achubiaeth i
bobl sy’n methu defnyddio trafnidiaeth fel arall.
Rydych chi’n cael cefnogaeth gan gydweithwyr o

bob cwr o’r DU, ac yn gweithio ar amrywiaeth
eang o brosiectau. Mae hi hefyd yn braf

gweithio’n hyblyg ac o bell pan fydd angen, sy’n ei
gwneud hi’n haws i reoli ymrwymiadau eraill gan

sicrhau eich bod chi’n dal i gwblhau’r gwaith.”

Dylan Gallanders
Rheolwr Datblygu Hyfforddiant



Mae gennym amrywiaeth o amcanion, gyda phob un yn ymwneud ag un o bedair elfen ein cenhadaeth. Mae
gennym hefyd amcanion ychwanegol sy’n ymwneud â’n gwaith y tu ôl i’r llenni, i wneud yn siŵr ein bod yn
addas i’r diben ac yn datblygu fel sefydliad.

Hyrwyddo Trafnidiaeth Gymunedol

Rydym eisiau gweld mwy o sylw’n cael ei roi i drafnidiaeth gymunedol a phrofiadau bob dydd defnyddwyr
trafnidiaeth gymunedol wrth lunio polisïau. Mae hyn yn cynnwys dangos sut mae trafnidiaeth gymunedol yn
berthnasol ac yn ymateb i elfennau allweddol o bolisïau cyhoeddus, a sut mae ein haelodau’n gwella
ansawdd bywyd pobl a theuluoedd yn eu cymunedau lleol.

Cysylltu Trafnidiaeth Gymunedol
Rydym eisiau bod yn rhan ganolog o rwydwaith bywiog o bobl a sefydliadau sy’n hybu cenhadaeth
gymdeithasol ym myd trafnidiaeth teithwyr.

Cefnogi Trafnidiaeth Gymunedol
Rydym eisiau i’n haelodau a mudiadau cymunedol eraill sy’n darparu trafnidiaeth weithio gyda ni i hyrwyddo
safonau uchel o ran arferion, a darparu gwasanaethau mewn ffordd ddiogel, gyfreithlon a gofalgar.

Datblygu Trafnidiaeth Gymunedol
Byddwn bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith y model trafnidiaeth
gymunedol, ac i sbarduno buddsoddiad newydd er mwyn gallu trawsnewid pethau.

Datblygu CTA
Rydym ni eisiau gwneud gwaith anhygoel drwy’r amser. Rydym ni eisiau i bobl gael profiad o safon uchel pan
fyddant yn gweithio gyda ni, fel aelodau, rhanddeiliaid, staff neu wirfoddolwyr.

Ein Hamcanion



Ein Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol yn y pen draw am berfformiad cyffredinol CTA, a bydd yn gwneud ei
waith i sicrhau ein bod ni’n hyfyw yn ariannol, yn cael ein llywodraethu’n briodol, ac yn cydymffurfio. Mae
Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn monitro perfformiad holl swyddogaethau CTA, ac yn penderfynu ar lefel yr
adnoddau i fodloni ein hymrwymiadau ariannol ac eraill. Yn ogystal â’r cyfrifoldebau hyn, mae’r Bwrdd yn
cymeradwyo ac yn cynnal ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n gwerthoedd, yn datblygu strategaeth a
pholisi, yn sicrhau y cydymffurfir â’r gyfraith ac yn cynnal goruchwyliaeth ariannol briodol.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys hyd at chwe ymddiriedolwr sy’n cael eu henwebu gan aelodau, a hyd at bum
ymddiriedolwr sy’n cael eu cyfethol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Yn unol â’n cyfansoddiad, mae ein Bwrdd
yn cynnwys o leiaf ddau aelod-ymddiriedolwr yng Nghymru, yn yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon. Mae
pob un yn gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd, ac yn gallu sefyll am gyfnod olynol o dair blynedd. Bwrdd
yr Ymddiriedolwyr sy’n penodi ei Gadeirydd, ei Drysorydd a’i Is-gadeirydd.

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cael ei awdurdod a’i gyfrifoldebau gan ddwy ffynhonnell:

1)  Y Gyfraith Elusennau, sy’n amlinellu dyletswyddau penodol holl ymddiriedolwyr elusennau.

2)Mae ein Cyfansoddiad yn nodi cyfansoddiad Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, sut mae’r ymddiriedolwyr yn cael eu
penodi a’u pwerau.

Pwyllgorau

Mae tri is-bwyllgor yn cefnogi’r bwrdd: Cyllid ac Archwilio, Polisi a Llywodraethu. Mae’r pwyllgorau hyn yn
helpu i oruchwylio a chraffu ar rannau penodol o’r elusen. Maen nhw’n cadw cydbwysedd a hefyd yn neilltuo
digon o amser i edrych ar yr elfennau allweddol hyn o’n gwaith

Llywodraethu

https://ctauk.org/team/trustees/
https://ctauk.org/team/trustees/
https://ctauk.org/team/trustees/
https://ctauk.org/team/trustees/
https://knowhow.ncvo.org.uk/governance/board-responsibilities/legal-duties-of-trustees
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Gwasanaethau 

Cymorth Canolog

Y Prif Weithredwr

Ein Strwythur



Gweithio yn CTA

Pecyn tâl sy’n cynnwys cyflog blynyddol sy’n cychwyn ar £25,979 (Gradd D CTA). Contract cyfnod

penodol 10 mis rhwng 21 Mehefin 2021 a 22 Mawrth 2022, gyda’r posibilrwydd o ymestyn y contract yn

dibynnu ar gyllid.

Cynllun pensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio, gan gynnwys cyfraniadau'r cyflogwr hyd at 5%.

Cynllun Tâl Salwch CTA sy'n darparu taliad yn ychwanegol at y Tâl Salwch Statudol. Bydd yr wyth wythnos

gyntaf ar gyflog llawn, ac wedyn wyth wythnos ar hanner cyflog;

Yswiriant Bywyd Grŵp, sydd dair gwaith eich cyflog blynyddol ar hyn o bryd.

19 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a diwrnodau ychwanegol rhwng y

Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

System oriau hyblyg sylfaenol.

Agwedd hyblyg at waith – rydym yn annog ac yn cefnogi ffyrdd gwahanol o weithio er mwyn cyflawni ein

hamcanion cyffredinol.

Gwobrwyon a Buddion
 

Amrywiaeth
 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gweithlu’n adlewyrchu amrywiaeth y byd a’r cymunedau rydym yn
gweithio ynddyn nhw. Rydym yn annog ceisiadau gan bob unigolyn heb ystyried eu rhyw, oedran, gwlad
enedigol, cefndir ethnig, rhywioldeb, credoau crefyddol neu anabledd. Byddem yn croesawu ceisiadau gan
bobl croenliw yn arbennig.



 Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person 

Swydd: Swyddog Gweithredu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 
 

 

 

Y Swydd: Swyddog Gweithredu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 

Lleoliad: 

Rydym ni’n gweithio o bell ar hyn o bryd, ac yn rhagweld y bydd hyn yn parhau 

am y tro. Felly byddwch chi’n gweithio gartref o unrhyw le yng Nghymru yn y 

swydd hon. 

Cyflog: £25,979 Gradd D, pwynt graddfa 17 

Contract: 
Amser llawn; 35 awr yr wythnos, contract Cyfnod Penodol rhwng Mehefin 21 a 

Mawrth 22, gyda’r posibilrwydd o ymestyn y contract yn dibynnu ar gyllid. 

Yn Atebol i: Cyfarwyddwr Cymru 

Is-weithwyr 

Uniongyrchol: 

Dim 

 

Pwrpas y Swydd 

Pwrpas y swydd hon yw sicrhau bod y Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA) yn gweithredu ac yn cyflawni 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn effeithiol yn y Sector Trafnidiaeth Gymunedol. 

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi’r broses o weithredu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth 
gymunedol yn unol â’r weledigaeth, y canlyniadau a’r mesurau a gytunwyd gan Arweinydd Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru ac Arweinydd Cymru, sydd wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y 

strategaeth wedi cael ei chynllunio i greu gwerth ar gyfer y rhwydwaith trafnidiaeth gymunedol. 

Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn cynnwys cynllun bach ar gyfer y trydydd sector, gyda’r nod o 
ddatblygu trydydd sector hyfyw sy’n diwallu anghenion cymunedau lleol ac sy’n darparu manteision 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ehangach. Bydd CTA yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu 
a chyflwyno’r strategaeth hon ar gyfer trafnidiaeth gymunedol a’r trydydd sector yn ehangach, gan helpu i 
ddatblygu’r amrywiaeth o wasanaethau. Mae hyn yn cynnwys opsiynau rhannu fel clybiau ceir, cefnogi 
datgarboneiddio, ac integreiddio gwasanaethau’r trydydd sector yn well mewn darpariaethau, cynlluniau a 
pholisïau trafnidiaeth ehangach.  

Mae gwaith y swydd hon yn cael ei gyflawni drwy raglen a ariennir gan grant am gyfnod penodol cychwynnol 
o 10 mis, gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cyfnod yn dibynnu ar gyllid. 

Cyfrifoldebau  

Prif gyfrifoldebau  

1. Helpu Arweinydd Strategaeth Drafnidiaeth Cymru CTA i gyflawni a gweithredu'r strategaeth, a 
chyfrannu at gynlluniau mewnol sy’n cefnogi’r broses gyflawni. 

2. Cynnal cyswllt a deialog ddwyffordd reolaidd â sefydliadau trafnidiaeth gymunedol. 

 Hyrwyddo a gweithredu’r strategaeth a’r cynllun cyflawni drwy ddigwyddiadau, ymgyngoriadau a 

phrosiectau; 

 Helpu gyda’r broses weithredu drwy rwydweithiau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol; 

 Casglu gwybodaeth am gyfraniad sefydliadau trafnidiaeth gymunedol at y strategaeth, a’u defnydd 

o'r strategaeth;  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/llwybr-newydd-strategaeth-drafnidiaeth-cymru-2021-symudedd-strategaeth-lawn.pdf
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 Ymchwilio i gostau ar gyfer prosiectau, fel cerbydau, hyfforddiant, meddalwedd a chostau 
cysylltiedig; 

 Nodi unrhyw elfennau y mae angen i sefydliadau eu datblygu yn ystod y broses weithredu, a lle gall 
CTA gynnig cymorth;  

 Monitro effeithiolrwydd y broses gyflawni, ac a yw wedi bodloni disgwyliadau ein rhanddeiliaid.  

 
3. Ysgwyddo unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill sy’n gymesur â’r swydd. 

 

Cyfrifoldebau rhanddeiliaid  

 Rhannu gwybodaeth a chyfathrebu’n dda â Llywodraeth Cymru er mwyn rhoi gwybodaeth a chipolwg ar 
sut mae’r strategaeth yn cael ei gweithredu. 

 Cadw mewn cysylltiad rheolaidd â sefydliadau trafnidiaeth gymunedol. 

 Cadw mewn cysylltiad rheolaidd â rhanddeiliaid o sefydliadau neu gyrff eraill yn y sector sy’n gyfrifol am 

reoli cysylltiadau ym maes trafnidiaeth gymunedol yn eu hardal, gan gynnwys Trafnidiaeth Cymru.  
 

Cyfrifoldebau cyffredinol y sefydliad   

Gwerthoedd Bod yn eiriolwr brwd dros werthoedd CTA. 

Cynllunio Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu, gweithredu a chyflawni cynlluniau gweithredol a 

strategaeth CTA. 
  

Cyfrannu at y gwaith o werthuso a datblygu’r gwasanaeth drwy wrando ac adrodd yn ôl ar 

wybodaeth, storïau a data aelodaeth. 

Adrodd yn ôl Sicrhau proses gyson o safon uchel ar gyfer adrodd yn ôl a chadw cofnodion personol, gan 

gynnwys cynhyrchu data ar gyfer adrodd yn ôl ar faterion rheoli, cadw adnoddau a dogfennau 

ar SharePoint, a rhannu’r canlyniadau a’r cynnydd â chydweithwyr. 

Cymryd rhan Cyfrannu at gyfarfodydd staff, cyfarfodydd tîm a chyfarfodydd eraill yn ôl yr angen. 

Mynd i ddigwyddiadau cenedlaethol CTA a chyfrannu at y gwaith o’u hwyluso. 

Cynnal eich rhwydweithiau proffesiynol eich hun a hyrwyddo CTA ar lefel leol a 
chenedlaethol. 

Adnoddau Defnyddio adnoddau’r sefydliad yn effeithiol, gan gynnwys cyflawni eich gweithgareddau eich 

hun yn unol â'r gyllideb a gytunwyd. 

Llywodraethu Cefnogi llywodraethu da yn CTA drwy ddarparu gwybodaeth berthnasol i Fwrdd yr 

Ymddiriedolwyr a’i is-bwyllgorau, gan gynnwys pwyllgorau’r gwledydd pan fydd yn 

berthnasol. 
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Cydymffurfio Cymryd cyfrifoldeb personol dros sicrhau bod eich gwaith eich hun yn cydymffurfio â 

deddfwriaethau, polisïau ac arferion da perthnasol, gan gynnwys diogelu data ac iechyd a 

diogelwch. 

Manyleb y person  

 Hanfodol Dymunol 

PROFIAD A 
CHYMWYSTERAU 

 

 Gweithio mewn neu gyda grwpiau 
cymunedol, elusennau neu randdeiliaid i 
gryfhau eu gwasanaethau a’u 
perfformiad. 

 Profiad neu ddealltwriaeth amlwg o 
wahanol elfennau o ddatblygu 
sefydliadol, fel datblygu strategaethau, 
codi arian, rheoli gwirfoddolwyr, 
ymgysylltu â rhanddeiliaid a/neu 
ddatblygu partneriaethau. 

 Profiad neu ddealltwriaeth amlwg o 
gasglu data / gwybodaeth gan 
randdeiliaid, a defnyddio hynny i 
gyfrannu at y gwaith o ddatblygu polisi 
neu wasanaethau. 

 

 Profiad o weithio yn y sector trafnidiaeth 
gymunedol neu gyda’r sector, a/neu 
faterion sy’n ymwneud â pholisi / 
gwasanaethau trafnidiaeth. 

 Datblygu pecynnau cymorth / adnoddau 
proffesiynol i’w defnyddio gan 
randdeiliaid. 

 Gweithio mewn amgylchedd aelodaeth 
a/neu yn y sector gwirfoddol. 

 Profiad o reoli prosiectau.  

 Gweithio gyda chyrff yn y sector 
cyhoeddus a chefnogi cydweithio ar 
draws sectorau. 

 

GWYBODAETH, 
SGILIAU A 
GALLUOEDD 

 

 Sgiliau TG a digidol cryf – gan gynnwys 
MS Office ac adnoddau cyfathrebu 
digidol. 

 Gallu dangos dealltwriaeth dda o’r 
materion sy’n effeithio ar bobl a 
chymunedau sydd o dan anfantais 
oherwydd diffyg trafnidiaeth hygyrch a 
chynhwysol.  

 Rhoi sylw trylwyr i fanylion a gallu creu 
gwaith gyda lefel uchel o gywirdeb. 

 Sgiliau ysgrifennu rhagorol a’r gallu i 
ddefnyddio’r rhain wrth greu 
adnoddau, canllawiau a/neu becynnau 
cymorth proffesiynol. 

 Gallu gwrando, dadansoddi heriau 
sefydliadol a rhoi cyngor neu gyfeirio at 
wasanaethau perthnasol. 

 Sgiliau rhyngbersonol, rheoli 
cysylltiadau a chyfathrebu rhagorol. 

 Sgiliau trefnu rhagorol – y gallu i 
weithio ar eich liwt eich hun ac i 
flaenoriaethu llwyth gwaith. 

 

 Gwybodaeth am y fframwaith cyfreithiol a 

llywodraethu y mae trafnidiaeth 

gyhoeddus a thrafnidiaeth gymunedol yn 

cadw ato. 

 Y gallu i siarad Cymraeg neu ymrwymiad i 

ddysgu Cymraeg. 
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GWERTHOEDD AC 
YMDDYGIAD 

 Ymrwymiad amlwg i werthoedd ein 
sefydliad. 

 Ymrwymiad cryf i egwyddorion 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, 
a dealltwriaeth ohonynt. 

 Agwedd broffesiynol a chadarnhaol at reoli 
cysylltiadau gwaith. 

 Agwedd gadarnhaol at eich cyfrifoldeb 
personol eich hun dros gyflawni targedau a 
chanlyniadau y cytunwyd arnynt. 

 Chwilfrydedd naturiol am syniadau, a 
gweithredu mewn ffordd sy’n dangos 
gwreiddioldeb a dyfeisgarwch. 

Sut mae gwneud cais 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30/06/2021 ac 12 hanner dydd 

Gweithredu       Dyddiad 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw    12 hanner dydd, 30/06/2021    

Cyfweld a dethol      08/07/2021                                  

Dylai’ch cais gynnwys: 

 Datganiad personol sy’n dangos sut rydych chi’n bodloni’r gofynion a nodir yn yr adran ‘Profiad’ ym 

Manyleb y Person, a beth y byddwch chi’n ei gynnig i'r rôl yn eich barn chi  

 CV cyfredol a manwl, gan gynnwys eich holl arbenigedd a'ch hanes cyflogaeth perthnasol  

 Ffurflen Cyfle Cyfartal wedi’i llenwi, y mae modd ei llwytho i lawr yma: ctauk.org/jobs  

Anfonwch eich cais dros e-bost i jobs@ctauk.org. Os hoffech chi gael trafodaeth gychwynnol, anffurfiol am y 

swydd, gallwch gysylltu â Rachel Burr drwy anfon e-bost at RachelB@ctauk.org  

http://www.ctauk.org/jobs
mailto:jobs@ctauk.org
mailto:RachelB@ctauk.org

