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 Na 

 
 Oes * 

* Mae cyfyngiad gwleidyddol ar y swydd o fewn darpariaethau Deddf Llywdrraeth Leol a Thai 1989 
fel y nodir yn Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau Gwleidyddol) 1990. 

Prif Ddiben y Swydd 

 

Cyfrifol i:  Pennaeth Gwasanaeth, Gwasanaethau Plant 

 
Cyfrifol am: Rheoli ystod o feysydd gwasanaeth ar draws Gwasananaethau 

Cymdeithasol Plant.  

 

Prif Gyfrifoldebau 

 
1. Datblygu a gweithredu cynlluniau busnes strategol ar gyfer Gwasanaethau Plant 

drwy bartneriaethau traws-asiantaeth priodol, er mwyn datblygu gwasanaethau 
effeithlon ar gyfer plant gydag asiantaethau partner alllweddol tebyg i Iechyd, 
Addysg, yr Heddlu a’r sector annibynnol. 

 
2. Darparu arweinyddiaeth a rheoli maes penodol o’r gwasanaeth. 

 
3. Cyfrannu at wneud penderfyniadau pan fo angen i reoli risg i blant ar draws y maes 

gwasanaeth. 
 

4. Datblygu, monitro a gwerthuso gwasanaethau ar gyfer plant er mwyn codi safonau 
a chyfrannu at foderneiddio Gwsanaethau Plant drwy ddatblygiad sefydliadol, 
rheoli newid a chynllunio gweithlu. 

 
5. Sicrhau y gwneir gwelliannau priodol i wasanaethau er mwyn gwella safonau 

darpariaeth gwasanaeth yn barhaus. 

Disgrifiad Swydd 



 
6. Rheoli’r cyllidebau perthnasol, gan sicrhau y gwneir defnydd priodol ac effeithlon 

o’r adnoddau ariannol sydd ar gael. Gweithio’n agos gyda chydweithwyr cyllid i 
gynyddu i’r eithaf yr adnoddau ariannol sydd ar gael i ddatblygu gwasanaethau ar 
gyfer plant. 

 
7. Sicrhau y caiff data yn gysylltiedig â chleientiaid unigol ei gofnodi ac y caiff 

gwybodaeth perfformiad a gweithgaredd ei adrodd yn gywir ar gyfer Dangosyddion 
Perfformiad lleol a chenedlaethol ac ar gyfer dibenion eraill gwybodaeth rheoli. 
Cyfrannu at ddatblygu systemau fydd yn rhoi gwybodaeth rheolaeth i’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth ac arweinyddiaeth y Cyngor. 

 
8. Datblygu, gosod a monitro safonau a dulliau ar gyfer adolygu polisi ac ymarfer 

Adrannol. sicrhau y cyflawnir ac y cedwir y safonau uchaf mewn Asesu, Cynllunio 
Gofal ac Adolygu. 

 
9. Cyfrannu at a rheoli prosesau arolygu drwy’r maes gwasanaeth fel sydd angen. 

 
10. Sicrhau fod gan y gweithlu gymwysterau a hyfforddiant digonol i gyflawni gofynion 

y gwasanaeth . 
 

11. Sicrhau y caiff ymarfer a safonau proffesiynol gweithwyr cymdeithasol ac aelodau 
tîm eraill eu hyrwyddo, eu cefnogi a’u monitro drwy oruchwyliaeth a gwerthusiadau 
rheolaidd.  

 
12. Sicrhau y caiff yr holl ddyletwyddau statudol yng nghyswllt plant eu cyflawni yn unol 

â gofynion deddfwriaeth, canllawiau a pholisi’r Cyngor. 
 

13. Hyrwyddo perthynas waith dda gyda sefydliadau ac asiantaethau eraill a datblygu 
trefniadau effeithlon ar y cyd gyda chyrff statudol. 

 
14. Creu cyfleoedd i uchafu gwasanaethau ataliol i ddiwallu anghenion plant o fewn y 

Fwrdeistref. 
 

15. Hyrwyddo polisïau gwrth-wahaniaethol a chyfle cyfartal yr awdurdod a 
chydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau 
ymrwymiad i ymarfer gwrthwahaniaethol.  

 
16. Cydymffurfio ag adrannau perthnasol datganiad polisi’r Awdurdod ar Iechyd, 

Diogelwch a Llesiant yn y Gwaith. 
 

17. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill y gall fod eu hangen gan Gyfarwyddwr 
Corfforaethol yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

 . 



 

1.              1. Cymwysterau a phrofiad 
 

Dull Asesu 

Cymwysterau/profiad perthnasol Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod Prawf 

Cymhwyster cydnabyddedig mewn Gwaith Cymdeithasol ac 
wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru  

H 
    

Profiad helaeth o weithio ar lefel rheoli mewn Gwasanaethau 
Cymdeithasol Plant  

H 
    

Cymhwyster rheoli D 
    

Llwyddiant amlwg mewn rheoli a chymell timau/gwasanaethau i 
weithredu newidiadau er mwyn sicrhau gwelliannau 
gwasanaeth.  

H 
    

Profiad o sefydlu a chynnal diwylliant perfformiad a chyflawni 
safonau perfformiad   

H     
Profiad o reoili materion staffio yn cynnwys gweithdrefnau 
cwynion, disgyblaeth a chwynion 

H 
    

Profiad o weithio ar draws ffiniau corfforaethol a rhyngasiantaeth  H 
    

Bod â dull gweithredu seiliedig ar gryfderau i ddarparu 
gwasanaeth  

H 
    

Bod â’r gallu i reoli risg mewn modd hyderus H 
    

      
Gwybodaeth/Sgiliau      
Gwybodaeth drwyadl o ddeddfwriaeth, rheoleiddio a chanllawiau 
yn ymwneud â Gwasanaethau Plant 

H 
    

Gwybodaeth o reolaeth ariannol a rheoli a chynllunio 
gwasanaeth Adnoddau Dynol   

H 
    

Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion polisi allweddol Gofal 
Cymdeithasol ac Iechyd a’r heriau sy’n wynebu Gwasanaethau 
Plant yn dilyn y pandemig  

H     

Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol  H 
    

Sgiliau arweinyddiaeth a rhyng-bersonol da  H     
Sgiliau cadarn mewn Technoleg Gwybodaeth  H     
Gallu i gyflawni canlyniadau o fewn cyfyngiadau ariannol tra’n 
trafod blaenoriaethau sy’n gwrthdaro  

E     
 

2. Gofyniad Sgiliau yn y Gymraeg Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Byddai sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol (lefel 0 yn yr holl 
lefelau sgiliau yn y Gymraeg) 

D  

 
   

 
 Lefel 0 

Lefel 1 
Mynediad 

Lefel 2 
Sylfaen 

Lefel 3 
Canolradd 

Lefel 4 
Uwch 

Lefel 5 
Hyfedredd 

Gwrando/Siarad       
Darllen/Deall       
Ysgrifennu       

Gweler “Canllawiau Sgiliau yn y Gymraeg)” ar wefan Blaenau Gwent i gael mwy o wybodaeth 
ar y lefelau uchod. 

 
 

3. Gofynion Arbennig Hanfodol Dymunol 

Trwydded yrru lawn/mynediad i gerbyd yn ystod oriau gwaith 
 

 

Manyleb Person – Uwch Reolwr 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/jobs/information-for-applicants/


 

                   4. Cymwyseddau Perthnasol  
Caiff pob cymhwysedd eu hystyried fel bod yn hanfodol, er 
y cydnabyddir y gellir cyflawni rhai dros gyfnod. Disgwylir 
i’r holl weithwyr cyflogedig i ddatblygu eu cymwyseddau’n 
barhaus yn unol gyda’r fframwaith briodol. Yn ychwanegol 
at y rhai a aseswyd fel rhan o’r broses recriwtio, caiff 
cymwyseddau eu hasesu yn ystod y cyfnod prawf ac 
wedyn drwy gynllun hyfforddiant perfformiad y Cyngor. 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 

etc (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Arwain Pobl Rhoi arweinyddiaeth ysbrydoledig ac yn 
fodel rôl i eraill 

    
Annog arweinyddiaeth mewn eraill lle’n 
briodol 

    
Cymryd cyfrifoldeb uniongyrchol ac yn 
atebol am weithredoedd 

    
Parchu a gwerthfawrogi cyfraniad ac 
uchelgais pobl eraill 

    

Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth 
mewn modd rhagweithiol 

    

Herio ymddygiad/agweddau 
annerbyniol 

    

Cydnabod a dathlu llwyddiannau     

Amddiffyn cydweithwyr rhag 
beirniadaeth amhriodol 

    

Dangos ac yn enghraifft o gydbwysedd 
gwaith-bywyd da 

    

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 

etc (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Cyflawni’r 
Weledigaeth 

 

Cyfathrebu golwg gadarn o’r dyfodol 
    

Sicrhau bod y weledigaeth yn ystyrlon i 
bawb 

    



 

 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 

etc (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Cyflawni Gwell 
Gwasanaeth 
Perfformiad  

 
 
 
 

 

Ymroddedig i wella perfformiad eich 
hun ac eraill yn barhaus 

    

Gosod safonau uchel a chadw eich 
ffocws eich hun ac eraill ar ddeilliannau 

    

Rhoi adborth rheolaidd, adeiladol ar 
berfformiad gwasanaeth/tîm/unigol 

    

Adnabod 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 etc 

(noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Grymuso ein 
Pobl 
 

 

 

 

Chwaraewr tîm     

Annog a datblygu atebolrwydd personol 
mewn eraill 

    

Gweithio i ddynodi anghenion 
hyfforddiant a datblygu mewn eraill 

    

Annog eraill i feddwl drostynt eu hunain     

Hyrwyddo cymryd risgiau a chefnogi 
mewn modd priodol 

   
 
 

Defnyddio a parchu sgiliau, profiad ac 
uchelgais pobl eraill ar bob lefel 

    

Hyrwyddo ac arddangos dysgu a 
datblygiad personol a phroffesiynol 
ynddoch eich hun ac mewn eraill 

    

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfwelia

d 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu etc 

(noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Cyfathrebu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creu ac annog cyfathrebu dwy-ffordd 
y tu mewn a thu allan y sefydliad 

    

Defnyddio dulliau addas a manwl-
gywir o gyfathrebu 

    

Hygrededd personol gydag 
amrywiaeth o wahanol grwpiau a 
defnyddio rhwydweithiau’n effeithlon 

    

Gwrando’n weithredol a pharchu 
safbwyntiau 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 

etc (noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Gwneud 
Penderfyniadau 
Gwybodus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parod i weithredu a bod yn atebol     

Ystyried datrys problemau fel cyfle i 
wella 

    

Cynnwys eraill mewn gwneud 
penderfyniadau 

    

Camu’n ôl a chymryd golwg ehangach     

Defnyddio tystiolaeth i herio neu 
gefnogi safbwynt 

    

Ystyried goblygiadau penderfyniadau 
arfaethedig 

    

Hyderus i wneud penderfyniadau 
uchelgeisiol, anodd neu 
amhoblogaidd 

    

Medru cyfiawnhau ac esbonio 
penderfyniadau 

    

Dangos cyfrifoldeb ar y cyd unwaith y 
gwnaed penderfyniad 

    

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfwelia

d 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu etc 

(noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Gweithio mewn 
Partneriaeth 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deall partneriaethau yng nghyd-
destun y “darlun mawr” 

    

Deall eich rôl a’ch cyfrifoldebau eich 
hun a phobl eraill 

    

Hyrwyddo a chymryd rhan weithgar 
mewn partneriaethau aml-asiantaeth i 
wella gwasanaethau yn barhaus ar 
gyfer y dinesydd 

    

Rhwydweithio’n effeithlon yn fewnol 
ac yn allanol 

    

Adnabod, parchu a defnyddio 
arbenigedd pobl eraill 

    

Rhagweithiol wrth rannu gwybodaeth     

Ceisio’r bobl fwyaf priodol i gyfrannu 
at weithio partneriaeth 

    

Sicrhau y caiff deilliannau a gytunwyd 
eu cyflawni 

    



 

 
 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu etc 

(noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Creu Diwylliant 
gyda Ffocws ar 
y Cwsmer 
 

Cydnabod pwysigrwydd cyfraniadau 
gan y gymuned wrth osod a 
chyflawni’r weledigaeth. 

    

Hyrwyddo a datblygu diwylliant sy’n 
gwella’n barhaus gyda ffocws ar y 
cwsmer 

    

Datblygu cynlluniau i alluogi 
ymgynghori ac adborth rheolaidd 
gwsmeriaid ar ansawdd ac 
addasrwydd darpariaeth gwasanaeth 

    

Ymgysylltu gyda’r gymuned mewn 
modd priodol a gyda pharch 

    

Bod yn llysgennad dros y sefydliad a’r 
gymuned y mae’n ei gwasanaethu 

    

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu etc 

(noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Gweithio gyda 
Chynghorwyr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfrannu at berthynas hyderus sy’n 
hyrwyddo diwylliant lle mae her yn 
adeiladol a heb fai neu betrusrwydd 

    

Deall yr amgylchedd gwleidyddol yn 
lleol, rhanbarthol ac yn genedlaethol 

    

Parchu mewn modd cadarnhaol a 
chydymffurfio â’r cod ymddygiad 
proffesiynol a chydymffurfio gydag 
egwyddorion cyfyngiad gwleidyddol 

    

Codi materion a herio mewn modd 
priodol a sensitif 

    

Sicrhau bod cydweithwyr yn deall 
dimensiwn wleidyddol eu gwaith 

    

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

    



 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu etc 

(noder) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddi 
Perfformiad 

Gwthio’r Ffiniau 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herio’r status quo yn rheolaidd ac yn 
adeiladol 

    

Cadarnhaol am newid ac yn adnabod 
buddion posibl i’r cwsmer 

    

Hwyluso potensial arloesi a chreadigol 
pobl eraill 

    

Ystyried gwahanol ddulliau/ 
ymagweddau 

    

Annog pobl eraill i awgrymu syniadau 
newydd 

    

Adnabod ac annog arweinyddiaeth 
ledled y tîm 

    

Edrych yn greadigol tu mewn a thu 
allan y sefydliad am syniadau newydd 
a rhannu arfer da mewn modd 
rhagweithiol 

    


