
 
 
Teitl: Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (Tîm Diogelu Oedolion) 
 
Lleoliad: Llys Einion, Abertyleri/Gweithio Ystwyth  
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
Cyfeirnod: BG (swydd newydd)  
 
Cyflog: Gradd  9 (£38,553 - £42,614 y flwyddyn) 
 
Oriau: 37 
 
Contract: Parhaol 
 
 
Crynodeb 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. 
 
Hysbyseb Llawn 
 
Daeth cyfle cyffrous ar gael ar gyfer gweithiwr cymdeithasol profiadol i ymuno â’r tîm 
Diogelu Oedolion yma ym Mlaenau Gwent. Oherwydd natur y swydd hon byddai’n 
fanteisiol iawn i chi fod â phrofiad o weithio gydag oedolion mewn risg ac wedi bod yn 
ymwneud yn flaenorol gyda ac wedi rheoli adroddiadau diogelu ac i ryw raddau 
gyfarfodydd strategaeth proffesiynol. 
 
Fel Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Diogelu Oedolion ym Mlaenau Gwent bydd 
angen i chi: 
 

1. Sicrhau cydymffurfiaeth gyda Rhan 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 a chyfrannu’n llawn at ddatblygiad parhaus hyrwyddo arfer 
gorau a datblygiad strategol mewn Diogelu Oedolion. 
 

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 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) eu cyflawni. 

 
3. Bod yng ngofal llwyth achos cymhleth a thasgau gweinyddol cysylltiedig o’r pwynt 

atgyfeirio hyd at eu cau mewn dull effeithiol ac effeithlon. 
 



4. Cynorthwyo gyda rheoli’r broses materion proffesiynol yn ymwneud ag ymarferwyr 
a rhai mewn sefyllfa o ymddiriedaeth a bod yng ngofal achosion cymhleth a 
phryderon cyffredinol. 
 

5. Darparu mentora, goruchwyliaeth, cefnogaeth broffesiynol a datblygiad i staff. 
 
Sgiliau a’r wybodaeth hanfodol i gynnwys ond heb eu cyfyngu i: 
 

• Gwybodaeth o ddeddfwriaeth a chanllawiau cyfredol yng nghyswllt diogelu oedolion 

• Profiad o weithio aml-asiantaeth 

• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol 

• Hyddysg mewn technoleg gwybodaeth 

• Medru gweithio’n annibynnol 

• Medru cadw at amserlenni 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth yn ystod y broses recriwtio. 
Bydd angen i ddeiliad y swydd lenwi cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau: 12am (canol nos) 20 Hydref 2022 
 
Dyddiad Cyfweliadau: 1 Tachwedd 2022 

  


