
 
 
Teitl:      Uwch Ymarferydd Gwaith – Mesurau Galluedd Meddyliol/ 

Trefniadau Diogelu Amddiffyn Rhyddid a Gofal Cymdeithasol 
 
Lleoliad: Gweithio Ystwyth / Llys Einion 
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
Swydd Rhif: BG03791 
 
Cyflog: Gradd 9 (£38,553 - £42,614 pro rata/y flwyddyn) 
 
Oriau: 37 
 
Contract: Parhaol 
 
 
Crynodeb Swydd         Rydym yn edrych am Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol 

profiadol a fydd yr Ymarferydd Arweiniol Gwaith Cymdeithasol 
ar gyfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol/Amddifadu o 
Ryddid/Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid a Gofal 
Cymhleth. byddwch yn gyfrifol am weithredu’r ddeddfwriaeth 
Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid o fewn Blaenau 
Gwent. 

 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Dymunwn recriwtio unigolyn uchelgeisiol a rhagweithiol fydd yn llysgennad dros y 
sefydliad a’r gymuned a wasanaethant. 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyflawni pob dyletswydd sydd eu hangen gan 
Gyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n cynnwys: 

• Goruchwylio staff, dyrannu gwaith a dyletswyddau rheoli ffurfiol 

• Cefnogi staff yn mynychu cyfarfodydd, cynadleddau a llys 

• Datblygu a chyflwyno hyfforddiant 

• Rheoli cyllidebau a ddyrannwyd 

• Cydymffurfio a chadw at ddatganiad polisi yr Awdurdod ar Iechyd, Diogelwch a 
Llesiant yn y Gwaith a’r Polisi Cydraddoldeb Corfforaethol 

 
Cyraeddiadau Addysgol / Profiad / Gwybodaeth 

• Tystysgrif, Diploma neu Radd mewn Gwaith Cymdeithasol neu gyfwerth/gorau oll 
yn Asesydd Budd Gorau 

• Wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru 

• Profiad sylweddol ar ôl cymhwyso o ofal statudol i oedolion 

• Profiad rheoli cyllideb 



• Ymwneud uniongyrchol gyda diogelu oedolion 

• Gallu i gadeirio cyfarfodydd cymhleth 
 
Mae angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru dan gategori Rheolwyr Gofal 
Cymdeithasol/Gweithwyr Cymdeithasol ar gyfer y swydd hon a bydd angen cofrestru cyn 
dechrau yn y swydd. Mae gwybodaeth ar sut i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru 
ar gael ar y wefan ddilynol https://socialcare.wales 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. bydd angen i 
ddeiliad y swydd gwblhau cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau:  20 Hydref 2022 – 12:00am, canol nos 
 
Dyddiad Cyfweliadau: I’w gadarnhau 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsocialcare.wales%2F&data=04%7C01%7CVictoria.Russell%40blaenau-gwent.gov.uk%7Cf1313ff8bf4f4f4a468608d9a918c9d6%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C0%7C637726746195262722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=doiF5%2FyjvKDPke0NZVpuaI9c7D%2BkAAyTga5H4aH3xhk%3D&reserved=0

