
 
 
 
Teitl: Cydlynydd Lles– Gwasanaethau Oedolion  
 
Lleoliad: Gweithiwr hyblyg  
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
Cyf. y Swydd: BG10080 
 
Oriau: 37 
 
Cyflog: Graddfa 6 (£26,975 - £30,984 pro rata/y flwyddyn) 
 
Contract: Tymor penodedig hyd at Chwefror 28ain 2023 
 
 
Crynodeb o’r Swydd  
 
Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y Gwasanaethau Oedolion ar gyfer cydlynydd lles tymor 
penodedig, llawn amser.  
 
Bydd y rôl yn anelu at wella’r gwaith a wneir gan y tîm IAA ac yn canolbwyntio ar atal, lles, 
a helpu dinasyddion Blaenau Gwent i ganfod eu hatebion eu hunain. 
 
Y Tîm IAA ydy drws blaen holl ymholiadau gofal cymdeithasol oedolion ledled Blaenau 
Gwent. Mae’r tîm yn darparu gwybodaeth a chyngor i aelodau’r cyhoedd ac yn cynnal nifer 
o asesiadau’n seiliedig ar gryfderau pob dydd. Bydd y rôl a hysbysebir yn cynnwys ateb 
galwadau ac ymateb i e-atgyfeiriadau a chael sgyrsiau ystyrlon dros y ffôn ac wyneb-yn-
wyneb â’r cyhoedd. Mae egwyddorion y tîm yn canol.bwyntio ar deall yr hyn sydd o bwys i’r 
cyhoedd a ‘helpu pobl i helpu’u hunain’.  
 
 
Hysbyseb Lawn  
 
Mae Tîm IAA (Oedolion) Blaenau Gwent yn dîm prysur a deinamig iaw sydd, ar hyn o bryd, 
yn cefnogi nifer o ffrydiau gwaith cyffrous ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r tîm 
yn edrych am gyfle i ehangu er mwyn sicrhau fod y prosiectau hyn yn parhau ac i sicrhau 
fod dinasyddion Blaenau Gwent yn derbyn y gwasanaeth gorau posib.  
 
Bydd deiliad y swydd yn cymryd cyfrifoldeb am ddarparu cefnogaeth a chyngor i 
ddinasyddion a’u teuluoedd a’u gofalwyr sy’n hyrwyddo eu hannibyniaeth a ffyrdd o fyw iach, 
ga natal ynysu cymdeithasdol a chynyddu lles.  
 
Mae gwybodaeth o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn 
hanfodol ac fe fyddai profiad o gynnal ein hasesiadau ar sail cryfderau o fudd. Byddai gan 



yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio yn y maes ataliol ac yn awyddus i ddysgu sgiliau 
newydd a chroesawu cyfleoedd i ddatblygu. Byddai disgwyl i‘r ymgeisydd llwyddiannus 
weithio ar draws nifer o safleoedd yn ôl anghenion y gwasanaeth.  
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Kelly Love (Rheolwr Tîm IAA) – 01495354645. 
 
Ymgymerir â sgrinio trylwyr cyn cyflogi yn ystod y broses recriwtio. Bydd gofyn i 
ddeiliad y swydd gwblhau cais am Ddatgeliad o Gofnod Troseddol. 
 
 
Dyddiad Cau:  09/06/2022 – 12:00yb, hanner nos 
 
Dyddiad Cyfweliad: 17/06/2022  


