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Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 

Teitl Swydd  
Uwch Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol – Tîm Diogelu 
Oedolion   

Rhif Swydd BG (Swydd Newydd Gradd 9 

Gweithle Gweithio Ystwyth Oriau 37 

Lwfans Defnyddiwr 
Car 

Achlysurol 
Cymeradwy  

Datgeliad Estynedig 

Cyswllt Sarah Llewellyn Diweddarwyd Medi 2022 

Prif Ddiben y Swydd 

 

Ymgymryd â swydd diogelu oedolion mewn risg a chynorthwyo gyda rheoli’r Tîm Diogelu Oedolion 
sy’n cyflawni holl gyfrifoldebau’r swydd yn gyson gyda deddfwriaeth ac o fewn polisïau, nodau 
strategol, cynlluniau, safonau, gweithdrefnau a chanllawiau a sefydlwyd o fewn Blaenau Gwent. 

Cyfrifol i:  Rheolwr Diogelu Oedolion 

 
Cyfrifol am:  Sicrhau cydymffurfiaeth gyda Rhan 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 a chyfrannu’n llawn at ddatblygiad parhaus hyrwyddo 
arfer goralu a datblygiad strategol mewn Diogelu Oedolion. 

Prif Gyfrifoldebau 

 
1. Cyflawni holl swyddogaethau’r swydd yn gyson gyda Gweithdrefnau Diogelu Cymru a’r polisïau, 

nodau strategol, cynlluniau a chanllawiau a sefydlwyd o fewn Blaenau Gwent a chynorthwyo gyda 
datblygiad polisi yn y maes hwn. 
 

2. Cydweithio a hyrwyddo cyfathrebu effeithlon gydag asiantaethau eraill yn cynnwys Heddlu Gwent, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Arolygiaeth Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
a’r sector annibynnol a gwirfoddol i sicrhau y caiff gofynion statudol Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasoli a Llesiant (Cymru) eu cyflawni. 
 

3. Cyfrannu a chysylltu gyda staff gweithredol o Blaenau Gwent ac asiantaethau eraill i sicrhau y 
caiff newidiadau mewn proses a gweithdrefnau eu hadlewyrchu yn narpariaeth gwasanaethau i 
oedolion mewn risg. Bydd hyn yn cynorthwyo gyda’r swyddogaethau hyfforddiant a datblygu ar 
gyfer diogelu oedolion mewn risg. 
 

4. Cynorthwyo gyda rheoli y broses pryderon proffesiynol ynghylch ymarferwyr a rhai sydd mewn 
sefyllfa o ymddiriedaeth ac i reoli achosion cymhleth a phryderon cyffredinol. 
 

5. Cynorthwyo gyda chasglu, monitro (sicrwydd ansawdd), dadansoddi ac adrodd gwybodaeth 
perfformiad yn ymwneud â Diogelu Oedolion i benderfynu ar batrymau o gam-driniaeth a chymryd 
rhan weithgar yn y strategaeth ataliol. 
 

Disgrifiad Swydd 
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6. Bod yng ngofal llwyth achos cymhleth a thasgau gweinyddol cysylltiedig o bwynt atgyfeirio hyd at 
eu cau mewn modd effeithiol ac effeithlon. 
 

7. Datblygu, gweithredu ac adolygu cynlluniau effeithlon ar gyfer rheoli risg defnyddwyr gwasanaeth 
a chynlluniau gofal a chymorth yng nghyswllt Diogelu Oedolion. 
 

8. Cadw cofnodion cywir yn unol â gofynion y Gyfarwyddiaeth, fydd yn golygu defnydd systemau 
technoleg gwybodaeth. 
 

9. Gweithio o fewn hybiau iechyd a gofal chymdeithasol aml-broffesiynol/integredig i sicrhau y cânt 
eu cefnogi i gyflenwi polisïau a phrosesau Diogelu Oedolion. 
 

10. Darparu mentora, goruchwyliaeth, cymorth proffesiynol a datblygiad i staff. 
 

11. Mynychu cyfarfodydd tîm a chyflawni unrhyw ddyletswyddau a gweithgareddau tîm angenrheidiol 
a phriodol. 
 

12. Ymgymryd â chyfeirio, goruchwylio a gofynion datblygu personol priodol i’r swydd ac fel a 
gytunwyd gan y Rheolwr Diogelu. 
 

13. Arwain y Tîm Diogelu oedolion yn absenoldeb y Rheolwr Diogelu. 
 

14. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol datganiad polisi'r Awdurdod ar Iechyd, Diogelwch a 
Llesiant yn y Gwaith. 
 

15. Cydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau ymrwymiad i 
ymarfer gwrthwahaniaethol. 
 

16. Derbyn y gall y disgrifiad swydd hwn gael ei adolygu bob hyn a hyn. 
 
17. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau ychwanegol priodol i’r swydd yn ôl gofyniad y Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol. 
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1. Cymwysterau a Phrofiad 
 

Dull Asesu 

Cymwysterau/Profiad Perthnasol 
Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

CQSW: Diploma neu BA Anrhydedd mewn Gwaith 
Cymdeithasol. 

Hanfodol ✓    

Cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru Hanfodol ✓    

Gwybodaeth/Sgiliau – Profiad Arall Hanfodol ✓    

Profiad sylweddol o fewn Gofal Cymdeithasol ar ôl cymhwyso 
Hanfodol ✓    

Profiad Gwaith Cymdeithasol mewn Gwasanaethau Oedolion 
neu Wasanaethau Plant. 

Hanfodol ✓    

Profiad blaenorol  o gyflwyno sesiynau hyfforddiant/ 
gwybodaeth i staff/cydweithwyr mewn asiantaethau mewnol 
ac allanol 

Hanfodol ✓ ✓   

Profiad o gynnal gwaith cysylltiedig â Diogelu Oedolion Hanfodol ✓ ✓   

Profiad gwaith sylweddol o ddeddfwriaeth , canllawiau, 
rheioliadau ac ymchwil perthnasol yn ymwneud â Diogelu 
Oedolion                             

Hanfodol ✓ ✓   

Gallu i gasglu, dadansoddi ac adrodd ar wybodaeth 
perfformiad perthnasol. 

Hanfodol ✓    

Hanes ardderchog o brofiad gwaith aml-ddisgyblaeth a./neu 
rhyng-asiantaeth 
 

Hanfodol ✓ ✓   

 

2. Gofynion Arbennig 
Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Arddangos sgiliau datblygu, ysgrifenedig a rhyngbersonol 
uchel gyda gallu i gyfathrebu’n hyderus ac effeithlon gyda 
sbectrwm eang o bobl, gan ddefnyddio pwyll, dealltwriaeth 
ac integriti.  

Hanfodol 

✓ ✓   

Gallu i ddangos sgiliau lythrennedd TG Hanfodol ✓    

Gallu i weithio dan bwysau, yn cynnwys y gallu i gadw at 
amserlenni tyn 

Hanfodol 
✓ ✓   

Gallu i weithio gydag aelodau tîm, yn annibynnol ac ar eich 
cymhelliant eich hun 

Hanfodol 
✓ ✓   

Dealltwriaeth gynhwysfawr o faterion amrywiaeth a 
chydraddoldeb a’r gallu i sefydlu ymarfer gwrth-
wahaniaethol ym mhob rhan o’r gwasanaeth 

Hanfodol 

✓ ✓   

Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus Hanfodol ✓ ✓   

Gallu yn y Gymraeg Dymulnol ✓    

Trwydded yrru lawn a mynediad i gar ar gyfer dibenion 
gwaith 
 

Hanfodol ✓    

 
 

3. Gofynion iaith Gymraeg 
(dewiswch un o’r canlynol) 

Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad Arall (nodwch) 
Cyfnod 
Prawf 

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn Ddymunol (lefel 0 ym mhob 
un o’r lefelau iaith Gymraeg uchod). 

Dymunol X X  X 

 
 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 Iaith Gymraeg” ar wefan Blaenau Gwent i gael mwy o wybodaeth am y Lefelau uchod. 

Manyleb Person 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/jobs/information-for-applicants/
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                   4. Cymwyseddau Personol  
Caiff pob cymhwysedd eu hystyried fel bod yn 
hanfodol, er  cydnabyddir  gall rhai gael eu cyflawni 
dros gyfnod. Disgwylir i bawb a gyflogir i ddatblygu eu 
cymwyseddau yn barhaus yn unol â’r fframwaith 
priodol. Yn ychwanegol â’r rhai a gaiff eu hasesu fel 
rhan o’r broses recriwtio, caiff cymwyseddau eu hasesu 
yn ystod  cyfnod prawf ac wedyn drwy gynllun 
hyfforddiant perfformiad yr Awdurdod. 
 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. cyflwyniad, 
grŵp trafod, efelychu 

etc (nodwch)   

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Darparu’r 
gwasanaeth 

Cynllunio a threfnu gwaith ymlaen 
llaw  

   ✓ 

Cynnwys rheolwr llinell/ 
cydweithwyr wrth osod a chyrraedd 
targedau  

   ✓ 

Ail-drefnu gwaith pan fo angen     ✓ 

Gweld tasgau hyd at eu cwblhau lle 
bynnag sy’n bosibl  

   ✓ 

Ceisio cymorth os yw’r llwyth gwaith 
yn dod yn anhylaw  

   ✓ 

Defnyddio cymhelliant i adrodd ar 
broblemau sy’n codi sy’n effeithio ar 
eraill  

   ✓ 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. cyflwyniad, 
grŵp trafod, efelychu 

etc (nodwch)   

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwella a 
Newid 

Parod i roi cynnig ar bethau newydd 
a rhoi adborth ar ganlyniadau  

   ✓ 

Deall fod angen newidiadau os yw 
pethau i wella  

   ✓ 

Canfod ffyrdd newydd a chreadigol o 
wneud pethau yn well  

   ✓ 

Mynd ati i ddatblygu eich sgiliau a’ch 
gwybodaeth eich hun  

   ✓ 

Dysgu o gamgymeriadau a 
chroesawu adborth adeiladol  

   ✓ 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. cyflwyniad, 
grŵp trafod, efelychu 

etc (nodwch)   

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Darparu 
Gwasanaeth 
Rhagorol i 
Gwsmeriaid 

Cydnabod pwysigrwydd safonau 
uchel o wasanaeth cwsmeriaid 

   ✓ 

Ymroddedig i ddarparu gwasanaeth 
rhagorol i holl ddinasyddion Blaenau 
Gwent  

   ✓ 

Deall y cysylltiadau rhwng eich 
proffesiynoldeb eich hun a’r effaith 
bosibl ar ddelwedd yr Awdurdod  

   ✓ 

Bod ag agwedd broffesiynol sy’n rhoi 
esiampl i gydweithwyr  

   ✓ 

Ymfalchïo yn eich gwaith eich hun a 
gwaith cydweithwyr  

   ✓ 

Parchus, cwrtais a pharod i 
gynorthwyo bob amser  

   ✓ 

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

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

(nodwch)   

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwaith Tîm Ymateb mewn modd adeiladol i 
awgrymiadau a cheisiadau pobl eraill  

   ✓ 

Adnabod gwerth posibl barn pobl eraill 
a mynd ati i ofyn am eu cyfraniadau    ✓ 

Gofyn am help pan fo angen    ✓ 

Bod yn rhagweithiol wrth geisio helpu 
pobl eraill 

   ✓ 

Gwybod am effaith eich ymddygiad 
eich hun ar eraill  

   ✓ 

 

 Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. cyflwyniad, 
grŵp trafod, efelychu 

etc (nodwch)   

Cyfnod Prawf/ 
Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyfathrebu Mabwysiadu cynnwys ac arddull i 
helpu pobl eraill i ddeall  

   ✓ 

Sicrhau y caiff pobl eu hysbysu’n 
rheolaidd  

   ✓ 

Defnyddio iaith, ystum a thôn addas 
wrth siarad gyda phobl eraill  

   ✓ 

Gwirio bod eraill wedi deall a cheisio 
cyngor pan fo angen  

   ✓ 

Mynd ati i geisio gwella pob math o 
gyfathrebu gydag eraill  

   ✓ 

Cyfathrebu mewn modd proffesiynol 
drwy ddefnyddio sianeli ffurfiol addas 
ar gyfer y sefyllfa 

   ✓ 
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