
 
 

 

 
 

Cyfrifol i: Rheolwr Cofrestredig  

Prif Ddiben y Swydd: Arwain a datblygu tîm bach o staff o fewn y gwasanaeth byw â 
chymorth i ddarparu cymorth ar sail hyblyg i bobl gydag anableddau dysgu i’w galluogi i fyw 
bywyd llawn ac ystyrlon. 

  

Prif Gyfrifoldebau 
 
1. Sicrhau fod yr egwyddorion/safonau a nodir yn Neddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol 2016 yn sylfaen i bob agwedd o’ch gwaith. 
 
2. Goruchwylio’r ddarpariaeth i gyflawni deilliannau a ddiffinir mewn cynlluniau gofal a 

chymorth yn dilyn asesiadau a gynhaliwyd yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant. 

 
3. Gweithredu a chwblhau rota tîm staff gan sicrhau fod lefelau staffio yn briodol i ofynion 

y gwasanaeth. Adrodd a chofnodi salwch yn unol gyda’r polisi. 
 
4. Sicrhau y caiff adroddiadau/cofnodion staff a thenantiaid eu llenwi; sicrhau y caiff yr 

holl drafodion ariannol eu cofnodi yn unol â chanllawiau ariannol, gan sicrhau fod yr 
holl asesiadau risg priodol yn eu lle ac yn adlewyrchu’r ddarpariaeth brsennol. 

 
5. Cefnogi a goruchwylio archebu meddyginiaeth, sicrhau y caiff ei gadw, ei waredu a’i 

weini’n ddiogel, sicrhau cydymffurfiaeth wrth adrodd camgymeriadau mewn 
meddyginiaeth a’r camau gweithredu dilynol sydd eu hangen. 

 
6. Dynodi anghenion hyfforddiant a datblygu o fewn y tîm staff i alluogi unigolion i 

gyrraedd eu potensial llawn. 
 
7. Dynodi meysydd ar gyfer datblygu gwasanaeth i hybu llesiant tenantiaid. 

 
8. Cyfrannu at a chynorthwyo gyda gweithredu’r cynllun busnes. 
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9. Sicrhau bod gan staff fynediad i oruchwyliaeth staff rheolaidd yn unol gyda pholisi’r 
cyngor. 
 

10. Cefnogi’r tîm staff i ddarparu/defnyddio datrysiadau creadigol a blaengar wrth 
gynllunio/cefnogi tenantiaid gyda gweithgareddau dyddiol, sy’n ysgogi a chymell, 
hyrwyddo annibyniaeth a galluogi tenantiaid i gyrraedd eu potensial llawn. 
 

11. Deall a chydymffurfio gyda gofynion cyrff rheoleiddiol allanol tebyg i Arolygiaeth Gofal 
Cymru. 
 

12. Sicrhau y cydymffurfir gyda phob polisi adrodd a monitro fel y’u nodir ym Mholisi a 
Gweithdrefnau Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent e.e. diogelu. 
 

13. Datblygu perthynas waith effeithlon gyda’r timau staff drwy gyfarfodydd 
tîm/goruchwyliaeth/gwerthusiadau a sicrhau cyfathrebu effeithlon gyda gweithwyr 
proffesiynol eraill. Sicrhau fod gweithwyr proffesiynol sy’n ymweld yn cwblhau 
dogfennau perthnasol. 
 

14. Gwneud penderfyniadau a defnyddio disgresiwn fel sy’n briodol i’ch lefel gradd. 
 

15. Bod yn hyblyg yng nghyswllt gofynion a phatrymau gwaith. 
 

16. Monitro staff i weinyddu meddyginiaeth i sicrhau cydymffurfiaeth. 
 

17. Rheoli sefyllfaoedd lle mae gwrthdaro, her a chynnen mewn modd proffesiynol, gan 
geisio cyngor lle’n briodol. 
 

18. Cymryd rhan mewn hyfforddiant adrannol. Bod yn ymroddedig i’ch datblygiad personol 
eich hun. 
 

19. Dilyn polisïau gweithdrefnau a chanllawiau a sefydlwyd o fewn yr Awdurdod. 
 

20. Sicrhau y cydymffurfir gyda Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974. Sicrhau 
cydymffurfiaeth gydag adroddiadau am gydymffurfiaeth gyda damweiniau a 
digwyddiadau. 
 

21. Cydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau 
ymrwymiad i ymarfer gwrth-wahaniaethol. 
 

22. Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n briodol i’r radd a’r swydd yn ôl cyfarwyddyd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. 



 

1.              1. Cymwsterau a phrofiad 
 

Dull Asesu 

Cymwysterau/profiad perthnasol Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod Prawf 

• NVQ/QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol/Rheoli neu gyfwerth 

 

• O leiaf 1 flwyddyn o brofiad o weithio mewn 
gwasanaethau Anabledd Dysgu 
 

• Profiad amlwg o oruchwylio a chydlynu tîm 
staff. 

Hanfodol 
 
 
 

Hanfodol 
 
 

Hanfodol 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

 
 
 

 

  

Profiad arall      

• Medru gyrru a bod â thrwydded yrru lân 
 

• Gwybodaeth dda o systemau TG 

Hanfodol 
 
Hanfodol 
 

✓ 
 
✓ 
 

   

Gwybodaeth/Sgiliau/Nodweddion Personol      

• Deall pwysigrwydd yr egwyddorion sy’n 
hyrwyddo annibyniaeth h.y. urddas, dewis a 
phreifatrwydd. 

• Deall a pharchu egwyddorion cyfrinachedd. 

• Gwybodaeth o’r rheoliadau a nodir yn Neddf 
Rheoliadau ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 
2016. 

• Deall Polisi Cymru Gyfan ar Ddiogelu. 

• Deall polisi a phroses DOLS. 

• Deall polisii goruchwyliaeth a fframwaith 
cymhwysedd Blaenau Gwent. 

• Deall dyletswyddau gweinyddol o fewn y 
sefydliad. 

• Gallu i weitho mewn partneriaeth gyda 
thenantnaid i’w galluogi i sicrhau mwy o 
annibyniaeth. 

• Gallu i ysgrifennu adroddiadau darllenadwy a 
chywir. 

• Gallu i gysylltu a chyfathrebu’n effeithlon gyda 
chydweithwyr ac asiantaethau eraill. 

• Gallu i ddynodi risgiau a ffurfio asesiadau 
unigol. 

• Gallu i gwblhau system rota staff. 

• Gallu i weithio’n effeithlon o fewn tîm. 

• Gallu i gymryd rhan lawn mewn cyfarfodydd. 

• Gallu i gynorthwyo gydag anghenion gofal 
personol tenantiaid gan barchu eu hurddas 
personol 

 

 

Rhaid i 
bob  
gwybod- 
aeth/ 
sgiliau fod 
yn 
hanfodol 

 
✓ 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

2. Gofynion Arbennig Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod Prawf 

• Medru gweithio oriau hyblyg yn cynnwys 
penwythnosau. 

• Medru gweitho rota ‘ar alwad’. 
• Hyblyg, gyda’r gallu i addasu i ofynion y 

swydd.  

✓ 
 
✓ 
✓ 

✓ 
 
✓ 
✓ 

 
 

 

  

Manyleb Person – Rheolwr Canol 



3. Cymwyseddau Personol 
Caiff pob cymhwysedd eu hystyried fel bod yn 
hanfodol, er y cydnabyddir y gall rhai gael eu 
cyflawni dros gyfnod. Disgwylir i'r holl gyflogeion 
ddatblygu eu cymwysterau yn barhaus yn unol 
gyda'r fframwaith priodol. 
Yn ogystal â'r rhai a aseswyd fel rhan o'r broses 
recriwtio, caiff cymwyseddau eu hasesu yn ystod 
y cyfnod prawf ac wedyn drwy gynllun 
hyfforddiant perfformiad yr Awdurdod. 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 

efelychu ac ati 
(nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Arwain Pobl 
 
 
 
 
 
 
 

Gosod safon arweinyddiaeth ar 
gyfer y gwasanaeth 

   ✓ 

Rhoi cyfeiriad a nodau clir ar 
gyfer y gwasanaeth 

 ✓  ✓ 

Cymryd cyfrifoldeb uniongyrchol 
ac atebol am weithredoedd 

   ✓ 

Sicrhau y caiff egwyddorion 
cydraddoldeb ac amrywiaeth eu 
hymrweiddio yn y gwasanaeth 

   ✓ 

Cydnabod a dathlu cyfraniadau a 
llwyddiannau pobl eraill 

   ✓ 

Herio ymddygiad amhriodol    ✓ 

 
 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 

efelychu ac ati 
(nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyfathrebu'r 
Weledigaeth 

 
 
 

Rhoi’r weledigaeth ar waith 
mewn amcanion gweithredol 

   ✓ 

Datblygu amcanion a 
strategaethau hirdymor ar gyfer 
eich maes gwasanaeth eich hun 
i  gyflawni’r weledigaeth 

  
 
 

 

✓ 

Hyrwyddo’r weledigaeth i bobl 
eraill 

   
✓ 

Sicrhau fod pobl eraill yn deall 
sut mae eu rôl yn cyfrannu at 
gyflawni’r welediaeth 

   

✓ 

 



 
  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 

efelychu ac ati 
(nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Hwyluso 
Perfformiad a 
Chanlyniadau 
Da 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymrwymiad i wella eich 
perfformiad eich hun a phobl 
eraill yn barhaus 

   ✓ 

Gosod targedau perfformiad 
a blaenoriaethau uchelgeisiol 
ar eich cyfer eich hun ac eraill 

   ✓ 

Rhoi adborth rheolaidd ac 
adeiladol ar berfformiad 
tîm/unigol 

   ✓ 

Cymell pobl eraill i gyflawni a 
gwella perfformiad 

    

Cydnabod a dathlu llwyddiant    ✓ 

Herio perfformiad gwael 
mewn modd priodol 

 ✓  ✓ 

Ceisio cyfleoedd dysgu o 
ganlyniadau    ✓ 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cynyddu 
Potensial i’r 
Eithaf 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Annog a datblygu 
atebolrwydd mewn pobl eraill 

   ✓ 

Annog pobl eraill i feddwl 
drostynt eu hunain 

   ✓ 

Hyrwyddo cymryd risg a 
chefnogi mewn modd addas 

   
✓ 
 

Datblygu’r sgiliau, profiad ac 
uchelgais pobl eraill ar bob 
lefel i wella hyblygrwydd 
gwasanaethau 

   
✓ 
 

Hyrwyddo datblygiad eich 
hun a phobl eraill 

   ✓ 

Cefnogi a hyfforddi pobl eraill 
yn eich meysydd arbenigedd 
eich hun 

   ✓ 

 



 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyfathrebu 
 
 
 
 

Hyrwyddo diwylliant o 
gyfathrebu agored 

   ✓ 

Cyfathrebu’n effeithlon, gan 
ddefnyddio amrywiaeth o 
arddulliau, gydag ystod eang 
o bobl 

 ✓  ✓ 

Creu a datblygu cyfleoedd 
rhwydweithio i ddylanwadu 

   ✓ 

Gwrando yn weithredol a 
pharchu safbwynt pobl eraill 

   ✓ 

Gwirio eich dealltwriaeth eich 
hun a dealltwriaeth pobl eraill 

   ✓ 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwneud 
Penderfyniadau 
Gwybodus 
 

Ystyried goblygiadau 
penderfynaidau a gynigir 

   ✓ 

Sicrhau bod 
penderfyniadau’n cysylltu 
gyda gwella perfformiad yn 
barhaus 

   ✓ 

Deall fod datrys problemau 
yn rhan o’r broses wella 

   ✓ 

Camu'n ôl a chymryd golwg 
ehangach 

   ✓ 

Bod â'r hyder i wneud 
penderfyniadau 
uchelgeisiol, anodd neu 
amhoblogaidd 

 ✓  ✓ 

Gallu cyfiawnhau ac 
esbonio penderfyniadau 

   ✓ 

 



 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cydweithio 
 

 
 
 

 
 
 
 

Deall partneriaethau yng 
nghyd-destun y "darlun 
mawr" 

   ✓ 

Hyrwyddo a chymryd rhan 
weithgar mewn 
partneriaethau aml-asiantaeth 
i wella gwasanaethau yn 
barhaus  

   ✓ 

Rhwydweithio'n effeithlon yn 
fewnol ac yn allanol 

   ✓ 

Adnabod arbenigedd pobl 
eraill 

   ✓ 

Mynd ati'n rhagweithiol i 
rannu gwybodaeth 

   ✓ 

Edrych am y bobl fwyaf 
priodol i gyfrannu at weithio 
partneriaeth 

   ✓ 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Creu 
Diwylliant sy'n 
Canolbwyntio 
ar y Dinesydd 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adnabod pwysigrwydd 
cyfraniadau gan y gymuned i 
osod a chyflawni'r 
weledigaeth 

   ✓ 

Hyrwyddo a datblygu 
diwylliant gyda ffocws ar y 
dinesydd sy'n gwella'n 
barhaus  

 ✓  ✓ 

Cyfrannu at gynlluniau i 
alluogi ymgynghoriad ac 
adborth rheolaidd gan 
gwsmeriaid ar ansawdd a 
phriodoldeb cyflenwi 
gwasanaeth 

   ✓ 

Ymgysylltu â'r gymuned 
mewn modd addas a gan 
ddangos parch 

   ✓ 

Llysgennad i'r sefydliad a'r 
gymuned a wasanaethir 

   ✓ 



 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gweithio gyda 
Chynghorwyr  
 
 
 
 
 

Sefydlu a gwella’n barhaus 
gyswllt cadarnhaol ac addas 
gyda phob Cynghorydd 

   ✓ 

Rhoi cyngor proffesiynol 
amserol, adeiladol ac 
ansawdd uchel i gynorthwyo’r 
broses o wneud 
penderfyniadau gwleidyddol 

   ✓ 

Cydymffurfio mewn modd 
cadarnhaol gyda’r protocolau 
perthnasol i’r berthynas 
wleidyddol 

   ✓ 

Hyderus i gyfeirio ymholiadau 
i eraill pan yn briodol 

   ✓ 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (nodwch) 

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwthio'r 
Ffiniau 
 
 

Herio'r status quo yn 
rheolaidd ac adeiladol 

   ✓ 

Meddwl yn rhagweithiol sut y 
bydd newid posibl yn effeithio 
ar y dinesydd 

   ✓ 

Defnyddio potensial arloesi a 
chreadigol pobl eraill 

   ✓ 

Ystyried gwahanol ddulliau/ 
ymagweddau 

   ✓ 

Annog pobl eraill i awgrymu 
syniadau newydd 

 ✓  ✓ 

Cefnogi a datblygu syniadau 
pobl eraill 

   ✓ 

Edrych yn greadigol y tu 
mewn a'r tu allan i'r sefydliad 
am syniadau newydd ac yn 
rhagweithiol wrth rannu arfer 
da 

   ✓ 

 

 
 


