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Mae deiliad y swydd yn adrodd yn uniongyrchol i: Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Addysg 

 
Diben y Swydd 
 
Darparu’r arweinyddiaeth a’r weledigaeth sydd eu hangen am ddatblygiad parhaus yr 
agenda Trawsnewid Addysg, yn cynnwys Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, polisi 
derbyn ac ymarfer a rheoli’r stad ysgolion, yn cynnwys lleoedd gwag. Sicrhau 
rhyngwyneb effeithlon ac effeithiol fel y cleient-addysg gyda gwasanaethau eraill 
cysylltiedig y Cyngor fel y nodir islaw. Cydlynu gweithgareddau’r gwasanaeth mewn 
ymateb i ofynion ysgolion a disgyblion o fewn cylch gorchwyl y swydd. 
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* Mae cyfyngiad gwleidyddol ar y swydd o fewn darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 
a Thai 1989 fel y nodwyd yn Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau 
Gwleidyddol) 1990. 

Disgrifiad Swydd 
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 Cyfrannu at ddatblygiad a gweithredu gweledigaeth gorfforaethol y Cyngor a 
gweledigaeth y Gyfarwyddiaeth Addysg ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc. 
 

 Bod yn aelod o Dîm Rheoli Cyfarwyddiaeth Addysg Blaenau Gwent a chymryd 
rhan wrth gynllunio a datblygu gwasanaethau addysg ar draws y Cyngor. 
 

 Bod yn gyfrifol am reoli’r gwasanaethau addysg dilynol: Rhaglen Ysgolion y 
21ain Ganrif, Derbyn i Ysgolion, Apeliadau a Throsglwyddiadau, Gwasanaethau 
Ieuenctid a rôl y Cleient Deallus sydd â rhyngwyneb gyda holl wasanaethau 
cysylltiedig y Cyngor gydag ysgolion, er enghraifft Gwasanaethau Technegol, 
Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Archwilio, Gwasanaethau Ariannol, 
Gwasanaethau Arlwyo Ysgolion, Gwasanaethau Cludiant Rhwng y Cartref a’r 
Ysgol. 
 

 Cynrychioli’r Gyfarwyddiaeth Addysg ar agweddau allweddol o waith 
corfforaethol yn cynnwys y Bwrdd Caffael Strategol, Gweithgor Rheoli Asedau 
Corfforaethol, Grŵp Adnoddau Dynol Strategol Addysg, JCC Undebau Llafur, 
Grŵp ICT Strategol Addysg, Grŵp Llywodraethiant Rheoli Gwybodaeth 
Gorfforaethol ac yn y blaen. 
 

 Bod yn gyfrifol am reoli’r stad ysgolion a chynllunio lleoedd ysgol ar draws y 
Fwrdeistref Sirol. 
 

 Comisiynu ar gyfer cyflenwi rhaglen cyfalaf strategol ar gyfer addysg e.e. 
strategaeth cyfalaf yr 21ain Ganrif. 
 

 Rheoli rhaglen ar draws y Gyfarwyddiaeth Addysg. 
 

 Helpu i feithrin capasiti ar draws y gwasanaeth, yn cynnwys ysgolion, i sicrhau 
datblygu cyfrifoldeb a gaiff ei rannu ar gyfer codi safonau addysgol yn cynnwys 
cau’r bwlch, gwella presenoldeb a chynllunio lleoedd mewn ysgolion. 
 

 Arwain ar y portffolio Cymraeg mewn Addysg, yn benodol 
 

o Bod yn gyfrifol am drefniadau rheoli a llywodraethiant Fforwm Addysg 
Gymraeg Blaenau Gwent a gweithredu fel cynrychiolydd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Addysg ar Fforwm Addysg Gymraeg Rhanbarthol De 
Ddwyrain Cymru a gyda’r Uned Cymraeg mewn Addysg yn Llywodraeth 
Cymru 

o Arwain ar ddatblygu a gweithredu’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg 

o Sicrhau fod cynlluniau addysg canolog a gwasanaethau ar gyfer 
Cymraeg mewn Addysg yn gydnaws gyda Strategaeth 5 Mlynedd y 
Cyngor ar gyfer y Gymraeg 

 

 Ysgrifennu adroddiadau ffurfiol a briffiadau er penderfyniad gan yr Aelod 
Gweithredol dros Addysg ar bob mater perthnasol a materion busnes 
cysylltiedig. 
 

 Arwain ar ddatblygiadau strategol seilwaith TGCh. 
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 Arwain ar weithrediad strategol y model ADY, tebyg i sefydlu ysgol SEBD ac 
adolygu darpariaeth ASD. 

 Hwyluso achosion busnes refeniw Rhaglen Effeithiolrwydd ariannol y 
Gyfarwyddiaeth i gyfrannu at Strategaeth Ariannol Tymor Canol y cyngor gyda 
ffocws neilltuol ar y model newydd a datblygiadol o ddarpariaeth ADY. 

 Mewn cysylltiad gyda’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg, sicrhau fod 
gwasanaethau ar gyfer plant yn gweithio mewn modd cydlynus gan alluogi 
strategaethau ar y cyd i gyflenwi addysg ansawdd uchel er budd mwy plant ar 
draws Blaenau Gwent. 

 Hyrwyddo mynediad priodol i ddysgu a datblygu drwy waith partneriaeth agos 
gyda holl wasanaethau’r Gyfarwyddiaeth. 

 Darparu ar gyfer gweithio cydweithredol o fewn y gyfarwyddiaeth, ar draws y 
Cyngor, gyda Chynghorau lleol eraill ac asiantaethau allanol, yn cynnwys 
arwain ar Grŵp Ysgolion yr 21ain Ganrif Rhanbarthol Consortiwm De /Ddwyrain 
Cymru. 

 

PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 
 

Mae’r disgrifiad swydd yn cyfeirio at brif ddyletswyddau a chyfrifoldebau y swydd. Nid 

yw o reidrwydd yn rhestru’n fanwl yr holl dasgau sydd eu hangen i gyflawni’r 

dyletswyddau a chyfrifoldebau hyn.. 

1. Rheoli’n uniongyrchol waith y gwasanaethau a restrir uchod a drwyddynt i 
sicrhau y caiff gwasanaethau addysg y Cyngor eu cydlynu er budd yr holl 
ddysgwyr ym Mlaenau Gwent i godi cyflawniad a gwella presenoldeb o fewn yr 
ysgol gywir yn y lle cywir. 

 
2. Gweithio gyda’r Uwch Bartner Cyllid Busnes ar gyfer cynllunio ariannol a rheoli 

gwariant agweddau a ddiffiniwyd o’r gyllideb gwasanaeth addysg sy’n berthnasol 
i’r swydd. 
 

3. Drwy weithio gydag ysgolion, y gwasanaeth addysg a phartneriaid eraill i symud 
gwelliant ymlaen mewn safonau yn unol gyda thargedau statudol a lleol, gan 
sicrhau defnydd effeithlon o adnoddau. 
 

4. Datblygu a gweithredu strategaeth effeithlon ar gyfer ad-drefnu a chynllunio 
ysgolion gydag ysgolion, asiantaethau allanol a Phenaethiaid Gwasanaeth, gan 
roi ystyriaeth i flaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol gyda ffocws ar 
gydweithio strategol rhanbarthol a chynllunio lleoedd ysgol ym mhob sector a 
gwasanaethau cefnogi arall. 
 

5. Cyfrannu gyda’r Cyfarwyddwr Addysg Corfforaethol at ddatblygu strategaethau 
ar y cyd yn effeithlon i ateb a chefnogi rheoleiddiad Estyn ar Wasanaethau 
Addysg Awdurdodau Lleol ar gyfer fframwaith hunanarfarnu ac arolygu Plant a 
Phobl Ifanc. 
 

6. Lle’n briodol, i fod â chyfrifoldeb am gomisiynu, cydweithredu a darparu ystod o 
wasanaethau addysg a ddiffiniwyd gydag awdurdodau lleol eraill ac 
asiantaethau allanol. 
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7. Adrodd yn rheolaidd i’r Aelod Gweithredol dros Addysg ar yr hyn a gyflawnodd 
agweddau o’r gwasanaeth o fewn cyfrifoldeb y swyddog. 
 

8. Darparu diwylliant o gyflawni a gwella yn y gweithle drwy sicrhau fod dulliau 
effeithlon yn eu lle i yrru a mesur perfformiad. 
 

9. Sicrhau deilliannau cadarnhaol ar gyfer dysgwyr drwy hyrwyddo perthynas 
gadarnhaol a phroffesiynol gydag ysgolion a rhanddeiliaid eraill. 

 
 
ADRAN 1: CYFRIFOLDEBAU PENODOL Y GWASANAETH 
Bydd deiliad y swydd yn: 
 

 Gweithio gydag eraill i sicrhau fod y Cyngor yn ymarfer ei gyfrifoldebau statudol 
am agweddau o’r gwasanaeth o fewn cyfrifoldeb deiliad y swydd. 
 

 Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg i ddatblygu a gweithredu 
Cynllun y Gyfarwyddiaeth a’r Gwasanaeth, fel y caiff blaenoriaethau ac 
amcanion a gytunwyd eu cyflawni. 
 

 Rhoi arweinyddiaeth a goruchwyliaeth/cefnogaeth broffesiynol i arweinwyr tîm a 
staff eraill perthnasol yn unol â pholisi’r cyngor ac adolygu a chyfarch eu 
perfformiad, hyfforddiant ac anghenion datlbygu er mwyn cyflawni 
blaenoriaethau a nodau y Gyfarwyddiaeth a’r Cyngor; 

 

 Ysgrifennu adroddiadau perthnasol i’r Pwyllgor Gweithredol a Phwyllgorau 
Craffu perthnasol; 

 

 Cynrychioli’r Cyngor wrth ddatblygu trefniadau rhanbarthol ac is-ranbarthol 
perthnasol i agweddau o’r gwasanaeth o fewn cyfrifoldeb y swyddog; 

 

 Ceisio datrysiadau creadigol a blaengar i ddiwallu anghenion y gwasanaeth i 
sicrhau newid a gwelliant o fewn adnoddau cyfyngedig; 

 

 Hyrwyddo cydraddoldeb a chyfle a mynediad mewn darpariaeth gwasanaeth a 
chyflogaeth staff; 

 

 Adolygu a gwerthuso gofynion adnoddau y gwasanaeth yn rheolaidd, o ran 
cynnal gwasanaethau hanfodol a sicrhau gwelliant a datblygiadau 
angenrheidiol; 
 

 Sicrhau y caiff holl adnoddau’r gwasanaeth eu rheoli’n effeithlon ac yn 
greadigol, i gefnogi’r targedau a gytunwyd ar gyfer darpariaeth a gwella 
gwasanaeth; 
 

 Datblygu a chynnal y rhwydweithiau a phartneriaethau ehangach sydd eu 
hangen i gyflenwi’r rôl arweinyddieth a gwella darpariaeth i’w holl ddefnyddwyr 
gwasanaeth; 
 

 Cyfathrebu’r weledigaeth, strategaeth a phrosesau’n effeithlon yn fewnol i staff 
ac yn allanol i sefydliadau partner a’r cyhoedd; 
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 Gweithredu trefniadau effiethlon ar gyfer ymgynghori’n ffurfiol gydag 
asiantaethau lleol a phartneriaid yng nghyswllt materion cynllunio a darparu 
gwasanaethau ac am sicrhau y caiff y sylwadau a dderbynnir eu bwydo i 
ddatblygu polisi a gwneud penderfyniadau fel sy’n briodol; 
 

 Gweithio gyda phartneriaid strategol drwy’r partneriaethau presennol i ddynodi 
cyfleoedd ar gyfer cydweithredu wrth gronni adnoddau a defnydd effeithlon o 
gyllid grant ar gyfer agweddau o’r gwasanaeth o fewn deiliad y swydd; 
 

 Darparu ystod cynhwysfawr o ganllawiau polisi i ysgolion yn ymwneud ag 
agweddau o’r gwasanaeth o fewn cyfrifoldeb deiliad y swydd. 
 

 

ADRAN 2:  PRIF GYFRIFOLDEBAU RHEOLI 

 

RHEOLI ADNODDAU 

 

Adnoddau Dynol 
 

 Recriwtio, dethol a rheoli staff yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r Cyngor. 

 Sicrhau y caiff yr holl staff newydd hyfforddiant cynefino pan gânt eu penodi. 

 Rhoi arweinyddiaeth a goruchwyliaeth broffesiynol i aelodau/arweinwyr tîm ac 
adolygu a chyfarch eu perfformiad, hyfforddiant ac anghenion datblygu 
personol yn rheolaidd i gyflawni nodau ac amcanion yr adran er mwyn sicrhau 
gwelliant parhaus. 

 Cwblhau Adolygiad Datblygu Personol ar gyfer staff o fewn cylch gorchwyl 
deiliad y swydd. 

 Bod yn rhagweithiol wrth reoli absenoldeb salwch yn unol â Pholisi Rheoli 
Absenoldeb y Cyngor. 

 Cyfrannu at ddatblygiad corfforaethol ac adrannol rheolaeth strategol Datblygu 
Sefydliadol drwy gynllunio gweithle, strategaeth a gweithdrefnau. 

 Sicrhau cydymffurfiaeth gyda pholisïau’r Cyngor ar Iechyd a Diogelwch yng 
nghyswllt y gweithle a rheoli staff er mwyn cyflawni’r goblygiadau Iechyd a 
Diogelwch statudol tuag at staff a defnyddwyr gwasanaethau. 

 
Adnoddau Ariannol 

 

 Cymryd cyfrifoldeb a ddirprwywyd am reoli cyllidebau ariannol a ddyranwyd gan 
sicrhau fod y tîm yn defnyddio’r adnoddau sydd ar gael i ateb gofynion 
gwasanaeth mewn ffordd hyblyg a chreadigol o fewn dirprwyiad a gytunwyd. 

 
 

1. RHEOLI PERFFORMIAD A GWERTH GORAU 
 

 Monitro ansawdd darpariaeth gwasanaeth a pherfformiad staff a chymryd 
camau gweithredu priodol i sicrhau gwelliannau. 

 Trefnu a rheoli gwasanaethau gan gydymffurfio gyda fframweithiau a safonau 
perfformiad cenedlaethol a lleol, yn cynnwys prosesau systematig o gynllunio 
gweithredol, monitro ac adolygu. 
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 Monitro a gwerthuso deilliannau’r gwasanaeth yn barhaus ar safonau a 
gytunwyd, gan godi unrhyw faterion/problemau gyda’r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Addysg fel sy’n briodol 

 Llunio datblygiad y Cynllun Gwasanaeth ar sail flynyddol. 

 Bod yn gyfrifol am reoli systemau rheoli perfformiad i alluogi monitro, adolygu, 
dadansoddi a gwerthusiad cywir ar waith y tîm. 

 
2. GWEITHREDOL 

 

 Sicrhau y caiff cynlluniau effeithlon eu cynhyrchu ar gyfer y gwasanaeth a’r tîm 
yn unol gyda blaenoriaethau corfforaethol, cyfarwyddiaeth ac allanol. 

 
3. GOFYNION CORFFORAETHOL 

 

 Cymryd rhan mewn rhaglenni sy’n sicrhau gwaith tîm a gofal staff da. 

 Cyfrannu at gysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol yng nghyswllt y Gyfarwyddiaeth 
a’r Cyngor. 

 Cymryd rhan wrth gyflwyno polisïau, gweithdrefnau ac ymarfer a chael eu llywio 
gan themâu partneriaeth, cyfranogiad defnyddwyr a chyfle cyfartal. 

 Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau ariannol, rheolau sefydlog, polisïau a 
gweithdrefnau y Cyngor. 

 Goruchwylio a sicrhau fod yr adran/gwasanaeth yn rhedeg yn unol ag 
egwyddorion polisi’r Cyngor ar Gyfle Cyfartal tra’n cyflawni dyletswyddau’r 
swydd. 

 Cydymffurfio gyda deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch/polisïau a gweithdrefnau 
perthnasol y Cyngor a chymryd gofal rhesymol am eich iechyd a diogelwch eich 
hun a phersonau eraill y gall yr hyn a wnewch na wnewch gael effaith niweidiol 
arnynt. 

 Gweithredu egwyddorion polisi amgylcheddol y Cyngor tra’n cyflawni 
dyletswyddau’r swydd. 
 

 
4. CWMPAS AR GYFER EFFAITH 

 

  Bydd gan ddeiiad y swydd rôl allweddol wrth sicrhau effeithlonrwydd presennol 
a dyfodol y Gyfarwyddiaeth Addysg ym Mlaenau Gwent, yn neilltuol yng 
nghyswllt rhaglen ysgolion yr 21ain Ganrif, derbyn i ysgolion, rheoli lleoedd, y 
gwasanaeth ieuenctid  ac effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ariannol y 
Gyfarwyddiaeth. 
 

5. CYSYLLTIADAU 
 

 Bydd gan ddeiliad y swydd gysylltiad rheolaidd gyda rheolwyr eraill yn y 
Gyfarwyddiaeth a’r Cyngor yn ehangach i drafod materion cyffredinol a 
phenodol yn ymwneud â pholisi a darpariaeth gwasanaeth. 

 Goruchwyliaeth reolaidd, ffurfiol ac wedi’i chynllunio gyda’r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Addysg. 

 Datblygu perthynas waith dda ar draws y Gyfarwyddiaeth i sicrhau fod 
cyfathrebu yn llifo’n effeithlon ar bob lefel a bod gwybodaeth rheoli ar gael i 
lywio datblygu gwasanaethau yn y dyfodol. 
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 Cynrychioli’r Gyfarwyddiaeth mewn cyfarfodydd a gynullir gan Estyn, 
AGGCC/Llywodraeth Cymru neu asiantaethau eraill a chymryd rhan mewn 
cynlluniau/gweithgareddau penodol fel sy’n briodol. 

 Cwrdd gyda staff ar gyfer briffiadau/cyfarfodydd tîm, datblygu a chyfnewid 
gwybodaeth. 

 Dyletwyddau a chyfrifoldebau eraill yn gymesur gyda gradd y swydd ac yn unol 
â’i chymeriad cyffredinol y gall y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg ofyn yn 
rhesymol amdanynt o bryd i’w gilydd. 
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1.               2.  

1 Cymwysterau a phrofiad Dull Aessu 

Cymwysterau/profiad perthnasol 
Hanfodol/ 
Dymunol 

Cais 
Cyfweliad 

Arall 
(noder) 

Cyfnod 
Prawf 

Addysg lefel gradd a neu gymhwyster rheoli gyda 
phrofiad sylweddol o reoli tîm mewn diwylliant o newid 

Hanfodol     

Profiad amlwg mewn maes perthnasol 
 

Hanfodol     

Profiad o reoli adnoddau dynol ac ariannol yn cynnwys 
cyllidebau refeniw a chyfalaf 
 

Hanfodol     

Profiad o reoli rhaglenni/prosiectau a rheoli newid 
 

Hanfodol     

Profiad o reoli perfformiad i gyflenwi deilliannau gwell Hanfodol     

Gwybodaeth/Sgiliau 
Hanfodol/ 
Dymunol 

Cais 
Cyfweliad 

Arall 
(noder) 

Cyfnod 
Prawf 

Sgiliau blaenoriaethu a monitro cyllidebau 
 

Hanfodol     

Sgiliau wedi datblygu’n dda mewn Technoleg 
Gwybodaeth 
 

Hanfodol     

Sgiliau pobl effeithlon e.e. rheoli staff, sgiliau negodi, 
arweinyddiaeth 
 

Hanfodol     

Gallu i ddeall data cymhleth a dod i gasgliadau a 
chyflwyno data mewn dull cyfeillgar i ddefnyddwyr 
 

Hanfodol     

Profiad waith dda o’r sector cyhoeddus ac yn benodol 
lywodraeth leol ygn Nghymru a’r agenda newid 
 

Hanfodol     

Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeddfwriaeth berthnasol, 
Iechyd a Diogelwch, y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail 
Anabledd, Cyfle Cyfartal 
 

Hanfodol     

Gwybodaeth o ofynion amrywiol sefydliadau Addysg a 
Hamdden 
 

Hanfodol     

Gwybodaeth o geisiadau grant/cyfleoedd/datblygu achos 
busnes 
 

Hanfodol     

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r math amrywiol o 
ddarpariaeth gwasanaeth mewn Gwasanaethau Addysg 
 

Dymunol     

Gwybodaeth o gapasiti ysgolion, amcanestyniadau 
disgyblion a materion ad-drefnu ysgolion 
 

Dymunol     

Gwybodaeth o Estyn a’r broses hunan-arfarni Dymunol     

 

Manyleb Person – Uwch Reolwr 
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2. Gofynion 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) 

Dymunol     

 
 
 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” or wefan Blaenau Gwent i gael mwy o wybodaeth ar y 
lefelau uchod. 

 
 
 

3. Gofynion Arbennig Hanfodol/ 
Dymunol 

Cais 
Cyfweliad 

Arall 
(noder) 

Cyfnod 
Prawf 

Trwydded yrru lawn a mynediad i gar ar gyfer dibenion 
gwaith 
 

Hanfodol     

Parodrwydd i weithio oriau anghymdeithasol fel sydd 
angen 

Hanfodol     

 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/jobs/information-for-applicants/
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4. Cymhwysedd Personol 
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 ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Arwain 
Pobl 

Rhoi arweinyddiaeth ysbrydoledig ac 
yn fodel rôl i eraill 

    
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 ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Cyflawni 
y Weled-
igaeth 

Cyfathrebu barn gadarn o’r dyfodol   Cyflwyniad  

Sicrhau bod y weledigaeth yn 
ystyrlon i bawb 

  Cyflwyniad  

Herio’r weledigaeth mewn modd 
priodol 

    

Hyrwyddo’r weledigaeth yn 
rhagweithiol i eraill 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gosod a 
Chyflawni 
Targedau 
Uchel- 
geisiol 

Ymroddedig i wella perfformiad eich 
hun ac eraill yn barhaus 

  
  

Cytuno ar dargedau perfformiad a 
blaenoriaethau uchelgeisiol ar gyfer 
eich hun ac eraill 

 
 

  

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 ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Grymuso 
ein Pobl 

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 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

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

 
 

  

Defnyddio dulliau addas a 
manwl-gywir o gyfathrebu 

  Cyflwyniad  

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

 
 

  

Cyfathrebu mewn modd 
cadarnhaol a gan ddangos 
parch 

 
 

Cyflwyniad  

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 ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gwneud 
Pender- 
fyniadau 
Gwybodus 

Parod i weithredu a bod yn atebol     

Ystyried datrys problemau fel cyfle 
i wella 

    

Cynnwys eraill wrth wneud 
penderfyniadau 

    

Camu’n ôl a chymryd golwg 
ehangach 

    

Defnyddio tystiolaeth i herio neu 
gefnogi safbwynt 

    
Ystyried goblygiadau 
penderfyniadau arfaethedig 

    
Sicrhau bod penderfyniadau’n 
cysylltu gyda gwella perfformiad yn 
barhaus 

 
 

  

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

 
 

Cyflwyniad  

Medru cyfiawnhau ac esbonio 
penderfyniadau 
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   Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Gweithio 
mewn 
Partneri-
aeth 

Deall partneriaethau yng nghyd-
destun y “darlun mawr” 

 
   

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 

 
   

Rhagweithol wrth rannu 
gwybodaeth 

 
   

Ceisio’r bobl fwyaf priodol i 
gyfrannu at weithio partneriaeth 

 
   

 
 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddiant 
Perfformiad 

Rheoli’r 
Rhyng- 
wyneb 
Gwleidyddol 

Deall yr amgylchedd gwleidyddol yn 
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 

    

Parchu mewn modd cadarnhaol a 
chydymffurfio gyda’r cod ymddygiad 
proffesiynol ac egwyddorion cyfyngiad 
gwleidyddol 

 
 

  

Sefydlu a gwella’n barhaus y 
rhyngweithio cadarnhaol a phriodol 
gyda phob Cynghorydd 

 
 

  

Codi materion a herio’n adeiladol 
mewn modd priodol a sensitif 

 
   

Sicrhau bod eraill yn deall dimensiwn 
gwleidyddol eu gwaith 

 
   

Rhoi cyngor amserol, adeiladol, 
ansawdd uchel a phroffesiynol i 
gynorthwyo’r broses o wneud 
penderfyniad 
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  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau Ff. Gais Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
efelychu ac 
yn y blaen 
(nodwch) 

Cyfnod 
Prawf/ 

Hyfforddia
nt 

Perfformia
d 

Gwthio’r 
Ffiniau 

Herio’r status quo yn rheolaidd ac 
yn adeiladol 

 
 Cyflwyniad  

Cadarnhaol am newid a dynodi’r 
manteision posibl i’r dinesydd 

 
   

Defnyddio potensial arloesol a 
chreadigol pobl eraill 

 
   

Ystyried gwahanol ddulliau/ 
ymagweddau 

 
   

Annog eraill i awgrymu syniadau 
newydd 

 
   

Cefnogi a datblygu syniadau pobl 
eraill 

 
   

Edrych yn greadigol y tu mewn a 
thu allan i’r sefydliad am syniadau 
newydd a rhannu arfer da 

 
 

  

 


