
 

 

 

Swyddog Datblygu Cyd Ynni 
(Clybiau Ynni Lleol) 

 
Atebol i:   Grŵp Llywio Cyd Ynni 
Rheolir gan:   Rheolwr Datblygu Cyd Ynni 
Adrodd:   Rheolwr Datblygu Cyd Ynni 
 
Cyflog:   £25,000 y flwyddyn pro rata 
Lleoliad:   Gogledd Gwynedd Prif swyddfa i’w gadarnhau 
Oriau:    Rhan amser: 21 awr/wythnos i’w gweithio’n hyblyg 
Gwyliau:   28 diwrnod gan gynnwys gwyliau cyhoeddus pro rata 
 
SWYDD DDISGRIFIAD 
 
Y Prosiect 
 
Mae Cyd Ynni yn gonsortiwm o bum grŵp ynni cymunedol yng Ngwynedd sydd wedi 
llwyddo dros y blynyddoedd diwethaf i ddarparu’r prosiectau ynni a’r prosiectau cymunedol 
canlynol: Ynni Anafon, Ynni Padarn Peris, Ynni Ogwen, Coetir Mynydd a Moelyci.  Mae 
Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) yn fenter gymunedol sy’n cefnogi gweithgareddau dan 
arweiniad y gymuned ar draws Gogledd-orllewin Cymru i gynyddu gallu ein hardal i ymdopi 
â chostau cynyddol tanwyddau ffosil a gwella ein hamgylchedd naturiol. Mae DEG wedi 
derbyn cyllid am dair blynedd gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru i ddatblygu gwaith 
aelodau Cyd Ynni a gweithgareddau a rennir. 
 
Daw’r grwpiau sy’n aelodau o Cyd Ynni o ardal gyfagos sy’n ymestyn o Abergwyngregyn ar 
draws Dyffryn Ogwen i Lanberis, a ddiffinnir fel ‘ardal prosiect Cyd Ynni’. Mae pob cymuned 
o fewn yr ardal hon yn cael eu cynnwys yn y prosiect.    
 
Mae pob un o’r grwpiau Cyd Ynni wedi gwneud cynnydd sylweddol - a hynny dan 
amgylchiadau anodd ar brydiau - i ddarparu prosiectau budd cymunedol trwy waith caled y 
gwirfoddolwyr.  Bydd y gostyngiad mewn cefnogaeth ariannol ar gyfer cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy yn gwneud prosiectau’r dyfodol yn fwy anodd i’w datblygu ac yn lleihau’r 
budd cymunedol yn sylweddol. 
 
Bydd y prosiect Cyd Ynni yn peilota arddull newydd tuag at ddatblygiad cymunedol trwy 
gydweithio ar draws cymunedau.  Rydym yn credu bod modd i ni ddarparu prosiectau ynni 
tu hwnt i gwmpas cymunedau unigol trwy weithio gyda’n gilydd.  Bydd y prosiect, a ariennir 
gan y Gronfa Loteri Fawr, yn cyflogi gweithwyr proffesiynol ym maes ynni i gydweithio â Cyd 
Ynni i ddarparu’r canlynol: 
 

1. Hwyluso Prosiectau Ynni Adnewyddadwy Newydd 
2. Peilota Prosiectau Gwres Cymunedol 
3. Cefnogi Clybiau Ynni Lleol Newydd (ELC) 
4. Datblygu Prynu a Gwerthu ar y Cyd 



 

 

 
5. Gweithredu Prosiectau Arbed Ynni 
6. Addysg ac estyn allan 

 
Prif Bwrpas y Swydd 
 
Sefydlu a rheoli’r Clybiau Ynni Lleol (ELC), gyda ffocws clir ar gyflawni’r canlyniadau canlynol:   
 

• defnyddio cynhyrchiant lleol i fodloni cyflenwad ynni domestig lleol 

• lleihau biliau ynni cwsmeriaid 

• lleihau allyriadau carbon net 

• ymgysylltu â chwsmeriaid ynni ar draws y rhanbarth i leihau defnydd a gwella 
gwytnwch economaidd cymunedau o fewn ardal Cyd Ynni 

 
Bydd y canlyniadau hyn yn cael eu cyflawni gan ddaliwr y swydd trwy gefnogi’r ddarpariaeth 
o feysydd allweddol prosiect Cyd Ynni, gan gynnwys: 
 

Cefnogi Clybiau Ynni Lleol Newydd (ELC) 
 

Mae Cyd Ynni wedi bod yn treialu’r peilot cyntaf yn y DU ar gyfer darparu ynni lleol gan 
ddefnyddio’r arddull ‘net rhithwir’ Ynni Lleol. Gan ddefnyddio trydan a gynhyrchir gan 
safle microhydro 100kw ym Methesda, a gweithio mewn partneriaeth â Cooperative 
Energy, mae’r Clybiau Ynni Lleol Newydd yn darparu trydan cynaliadwy lleol i gartrefi am 
brisiau sylweddol is pan fo’r generadur lleol yn gweithio a defnyddio mesurydd deallus i 
ddangos yr arbedion posibl  y gellir eu gwneud tu allan i oriau brig. Gall y model hwn 
ddarparu manteision sylweddol, gan gynnwys: 
 

• lleihau tlodi tanwydd trwy gynnig tariff is 

• annog newid mewn ymddygiad tuag at leihau’r galw ar gyfnodau brig 

• cefnogi cynhyrchiant adnewyddadwy lleol trwy dalu premiwm am drydan 
sy’n cael ei werthu drwy’r Clybiau Ynni Lleol 

• cadw arian o fewn yr economi leol 
 
Yn seiliedig ar ganlyniadau’r arbrawf, bydd Cyd Ynni yn datblygu’r cysyniad Ynni Lleol 
ymhellach, a allai gynnwys datblygu’r Clybiau Ynni Lleol cychwynnol a/neu ddechrau 
Clybiau Ynni Lleol newydd mewn cymunedau cyfagos.  

 
Gweithredu Prosiectau Arbed Ynni 

 
Gwireddu cyfleoedd i ddarparu prosiectau arbed ynni ar draws cymunedau o fewn ardal 
Cyd Ynni. Mae’r prosiectau hyn yn gofyn am adnoddau penodol o fewn Cyd Ynni a allai 
weithio ar gyfer pob sefydliad sy’n aelod. 

 
 
 
 



 

 

Addysg ac Estyn Allan 
 

Datblygu prosiectau addysg ac estyn allan i godi ymwybyddiaeth o arbed ynni ar draws 
cymunedau. 

 
Mae’r swydd hon yn gytundeb penodol am gyfnod o dair blynedd, wedi’i ariannu gan y 
Gronfa Loteri Fawr yng Nghyrmu ac wedi’i chyflogi gan Ddatblygiadau Egni Gwledig (DEG). 
 
Prif Gyfrifoldebau 
 

Rheoli Prosiect 
 

• Gweithio’n agos gyda Rheolwr Datblygu Cyd Ynni i ddarparu gwasanaethau Cyd Ynni 
i gymunedau o fewn ardal y prosiect, gan sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd a 
bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf posibl  

• Sicrhau bod pob ymholiad yn cael eu trafod ar sail dealltwriaeth glir o ofynion y 
grwpiau/sefydliadau sy’n aelodau 

• Cynllunio, sefydlu a rheoli prosiect Clybiau Ynni Lleol o fewn ardal Cyd Ynni 

• Cefnogi’r Clybiau Ynni Lleol gyda recriwtio a darparu gwasanaeth i aelodau 

• Cydlynu ac adrodd ynglŷn ag unrhyw ostyngiad mewn ynni a mentrau newid galw o 
fewn y Clybiau Ynni Lleol 

• Cynnal perthynas weithio gynhyrchiol gyda rhanddeiliaid, grwpiau/sefydliadau sy’n 
aelodau a phartneriaid darparu’r prosiect, gan gynnwys cysylltu’n systematig gyda 
Community Energy Wales (Hwylusydd Ynni Lleol yng Nghymru) a’r cyflenwr 
trwyddedig i’r Clybiau Ynni Lleol 

• Cynnal ymwybyddiaeth o ddatblygiadau yn y maes a allai gynnig cyfleoedd pellach ar 
gyfer y prosiect 

• Sicrhau bod strategaethau a pholisïau DEG yn cael eu hymgorffori yn narpariaeth y 
prosiect 
 

Marchnata 
 

• Trefnu gweithdai a digwyddiadau yn ôl y galw, gan gynnwys mynychu a dilyn i fyny fel 
bo angen 

• Gweithio’n agos gyda Rheolwr Datblygu Cyd Ynni i ddarparu cynnwys cyfredol ar gyfer 
gwefan y prosiect a sianeli cyfryngau cymdeithasol   

 
Rheoli Perfformiad 

 

• Sichrau agwedd rhagweithiol tuag at gydraddoldeb ac amrywiaeth, gan sicrhau 
amgylchedd weithio hygyrch a chynhwysol  

• Monitro allbynnau’r prosiect yn fanwl, gan ddarparu adroddiadau cynnydd i’r 
Rheolwr Datblygu Cyd Ynni a chynnal systemau rheoli effeithiol i fodloni gofynion 
archwilio perthnasol  
 
 



 

 

 

• Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Cyd Ynni i fonitro a gwerthuso ansawdd a 
darpariaeth gwasanaeth, gan sicrhau bod targedau perfformiad yn cael eu cyrraedd 
a bod gwasanaethau’n cael eu gwella’n barhaus 

• Cyfrannu at geisiadau ariannol fel bo’r angen 
 

Iechyd, Diogelwch a Lles 
 

• Dangos ymrwymiad rhagweithiol i Bolisi Iechyd a Diogelwch DEG 

• Rheoli cydymffurfiaeth â phob agwedd o Iechyd a Diogelwch, gan gymryd unrhyw 
gamau rhesymol i sicrhau amgylchedd gwaith sy’n iach ac yn ddiogel 

• Sicrhau bod Asesiadau Risg yn cael eu cwblhau fel bo’r angen 
 

Arall 
 

• Dangos ymrwymiad rhagweithiol i Bolisi Iaith Gymraeg, Polisi Amgylcheddol a chod 
eco DEG 

• Sicrhau bod arferion casglu, storio a defnyddio data a gesglir ar gyfer DEG a Cyd Ynni 
yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 a deddfwriaeth gysylltiedig 

• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen  

• Cynrychioli DEG a Cyd Ynni fel bo’r angen 
 
MANYLEB PERSON 
 

 Hanfodol Dymunol 

Cymwysterau  

Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus mewn 
maes perthnasol 

✓  

Addysg hyd lefel Gradd, neu gymhwyster cyfwerth, 
mewn pwnc perthnasol 

 ✓ 

Cymhwyster perthnasol megis Ymwybyddiaeth a 
Chyngor Ynni a/neu Aseswr Ynni Domestig, neu gyfwerth   

 ✓ 

 

Profiad   

Profiad dangosadwy o ddarparu cyngor ynglŷn ag ynni 
a/neu ddatblygiad cymunedol 

✓  

Profiad o weithio ar sail un i un i asesu a deall gofynion 
gwasanaeth a thrafod gwybodaeth sensitif  

✓  

Profiad o ymdrin â chyrff statudol mewn perthynas â 
darparu prosiect  

 ✓ 

Profiad o weithio’n unigol mewn lleoliadau anghysbell  ✓ 
 

Sgiliau a Gwybodaeth  

Gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ✓  



 

 

Gallu datblygu perthynas a rhwydweithiau cynhyrchiol ar 
lefelau gwahanol gydag amrediad o randdeiliaid, cyrff ac 
asiantaethau 

✓  

Sgiliau dadansoddol da, gyda’r gallu i ddadansoddi data 
rhifyddol a chyflwyno canlyniadau fel bo’n briodol 

✓  

Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac 
adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda 
ffocws clir ar ansawdd 

✓  

Gallu gweithio’n effeithiol yn annibynnol ac fel rhan o 
dîm  

✓  

Sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn llafar ac yn 
ysgrifenedig, a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol gydag 
amrediad eang o bobl - mewnol ac allanol 

✓    

Dealltwriaeth ddangosadwy ac ymrwymiad i gyfle 
cyfartal 

✓  

Gwybodaeth ddangosadwy a diddordeb mewn 
datblygiad cymunedol ac ynni adnewyddadwy 

 ✓ 

Dealltwriaeth dda o egwyddorion a chymwyseddau 
marchnata a chyfathrebu, gan gynnwys cyfryngau digidol 

 ✓ 

Gallu hwyluso digwyddiadau gyda sawl rhanddeiliad  ✓ 
Ymwybyddiaeth o gyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol 
ac amgylcheddol maes Cyd Ynni 

 ✓ 

Sgiliau rheoli cyllideb sylfaenol, gan gynnwys gwariant 
amserol a chost effeithiol o gyllidebau  

 ✓ 

 

Arall  

Sgiliau TG o ansawdd uchel, gan gynnwys MS Office, 
PowerPoint, Excel  

✓  

Ymrwymiad i sicrhau bod gweithgareddau personol yn 
cydfynd â nodau amgylcheddol cyffredinol DEG a lleihau 
effaith negyddol ar yr amgylchedd 

✓  

Parodrwydd i weithio tu allan i oriau gwaith arferol ✓  

Trwydded yrru lân a defnydd o gar (i allu cyrraedd 
safleoedd anghysbell) 

✓  

 
GWYBODAETH YCHWANEGOL 
 
Gwneir pob cynnig swydd yn amodol ar dderbyn prawf o ganiatâd i weithio yn y DU a 
derbyn geirdaon boddhaol. 
 
Mae’n rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion ‘hawl i weithio’ y DU.  Os oes arnoch angen 
caniatâd y Swyddfa Gartref i weithio yn y DU, neu angen newid statws eich visa i ymgymryd 
â’r swydd hon, noder os gwelwch yn dda, wedi i’r Llywodraeth gyflwyno cyfyngiadau ar 
weithwyr medrus, rydym yn argymell y dylech ddefnyddio’r ddolen ganlynol yn ymwneud â 
llwybrau i gyflogaeth a gwirio gofynion cymhwysedd: 



 

 

 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk 
 
Gwneud Cais 
 
Gallwch ymgeisio am y swydd hon drwy anfon eich CV a llythyr eglurhaol at 
Grant@DEG.cymru.   
 
Ar ôl darllen y Swydd Ddisgrifiad a’r Fanyleb Person yn ofalus, dylai eich llythyr egluro pam 
eich bod yn credu eich bod yn addas ar gyfer y swydd, gan roi sylw penodol i unrhyw 
gymwysterau, gwybodaeth, sgiliau a gwybodaeth berthnasol, yn ogystal â’ch rhesymau dros 
ymgeisio. 
 
Mae croeso hefyd i chi gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol y teimlwch y gallai fod o 
fantais i’ch cais.     
 
Lle bo’n briodol, dylai eich CV amlinellu’r canlynol: 
  

• manylion personol (enw, cyfeiriad, rhif ffôn cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost) 

• addysg a chymwysterau  

• aelodaeth o gyrff proffesiynol  

• swydd bresennol 

• swyddi blaenorol 

• profiad perthnasol 

• enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost dau ganolwr: eich cyflogwr mwyaf diweddar a 
rhywun a fyddai’n gallu darparu geirda cymeriad  

 
Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Grant Peisley, Cyfarwyddwr 
DEG ar 07814 237929 
 
Cyfweliadau 
 
Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn Bethesda ar dydd Llun y 8fed o Ionawr 2017. 
Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, nodwch hynny yn eich llythyr eglurhaol. 
 
Dyddiad Cau 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: dydd Llun y 18fed o Ragfyr am 17:00  
 
Polisi Cyfle Cyfartal 
 
Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno derbyn copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
(naill ai drwy gysylltu â 07814 237929 neu anfon e-bost at Grant@DEG.cymru).  
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