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  Gweithdrefn – Proses Cynnal Gwerthuso Swyddi  
Cymeradwywyd y Polisi gan Dyddiad 
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Perchennog y 
Polisi 

Dyddiad Adolygu 

Cyngor Llawn  03.01.14 03.01.14 SV 03.01.17 

Cyn cysylltu â’r Adran Adnoddau Dynol ynghylch cynnwys y polisi hwn, argymhellir i chi gyfeirio at y fersiwn diweddaraf ar y 
fewnrwyd a’r canllawiau perthnasol. 
Fel pob dogfen ar y fewnrwyd, mae’r polisi yn amodol ar adolygiad rheolaidd oherwydd newidiadau deddfwriaeth a pholisi. Mae'r 
fersiynau diweddaraf o holl ddogfennau Adnoddau Dynol i’w gweld ar dudalennau Adnoddau Dynol. 

Rhif y 
Fersiwn 

Dyddiad 
Cymeradwyo 

Cymeradwywyd 
gan 

Diwygio 

f1.0 03.01.14 Cyngor Llawn Polisi Newydd 
  f1.1   17.12.14   Sophie Vaughan    Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person wedi'u diweddaru yn unol â'r Polisi Recriwtio 
  f2.0   16.04.18   Andrea Malam   Ail-fformatio 

Templed Hysbyseb Swydd Ddisgrifiad Manylion am yr Unigolyn f2.1  f2.1   25.04.19   Felicity Chandler



1. Beth yw Gwerthuso
Swyddi a sut mae’n

gweithio? 

2. Beth yw’r broses ar
gyfer gwerthuso swydd

newydd? 

6. Sut byddaf yn apelio yn
erbyn ailwerthusiad o

swydd bresennol? 

5. Sut byddaf yn apelio yn
erbyn y raddfa ar gyfer

swydd newydd? 

4. Beth fyddaf yn ei wneud
os wyf yn rhan o 

werthusiad grŵp? 

3. Beth yw’r broses ar
gyfer ailwerthuso swydd 

bresennol? 



Rolau a Chyfrifoldebau 
Gweithwyr: 

Mae gweithwyr yn gyfrifol am lenwi’r dogfennau Apelau Gwerthuso Swyddi, a chytuno â’u Rheolwr Llinell ar eu cynnwys.  Bydd 
cyngor a chymorth ar gael gan yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau. 

Rheolwyr Llinell: 

Mae rheolwyr llinell yn gyfrifol am sicrhau bod y wybodaeth yn y Swydd-ddisgrifiad, yr Holiadur Gwerthuso Swydd a’r dogfennau 
ategol yn dangos dyletswyddau’r swydd yn gywir. Bydd cyngor a chymorth ar gael gan yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau. 

Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau: 

Mae’n gyfrifol am wirio ansawdd y dogfennau gwerthuso, am ddarparu graddfa ddangosol, am gasglu deunydd perthnasol, am 
drefnu’r Panel Dilysu a chadeirio’r Panel Dilysu Gwerthuso Swyddi. 

Panel Dilysu Gwerthuso Swyddi: 

Mae’n gyfrifol am ystyried unrhyw gais a gyflwynir i’r panel i’w gymeradwyo, gan sicrhau gweithredu teg a chyson ym mhob rhan o 
Gyngor Sir Ddinbych. 



1. Beth yw Gwerthuso Swyddi?
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn sicrhau bod ei weithwyr yn cael eu trin yn deg a chyson a’i fod yn cydymffurfio â gofynion cyflog 
cyfartal. 

Pwrpas y broses gwerthuso swyddi yw diffinio gwerth cymharol swyddi mewn ffordd ddadansoddol, systematig a chyson o fewn 
Cyngor Sir Ddinbych. 

Mae’r broses cynnal gwerthuso swyddi yn defnyddio Cynllun Gwerthuso Swyddi Cyngor Taleithiol Llundain Fwyaf (CTLlF) i sicrhau, 
lle y mae gwaith o’r un fath neu o natur weddol debyg yn cael ei gyflawni, fod yr holl weithwyr yn cael eu trin yn gyfartal a bod 
gwahaniaethau cyflog wedi’u cyfiawnhau ar sail ffactor perthnasol dilys ac nad oes gwahaniaethu ar sail anghyfreithlon. 

Mae Cynllun Gwerthuso Swyddi CTLlF yn defnyddio’r wybodaeth sydd yn y swydd-ddisgrifiad a’r holiadur gwerthuso swydd ac yn 
gwerthuso’r swydd ar sail 11 ffactor:- 

- Goruchwyliaeth a Rheoli
- Creadigedd ac Arloesi
- Cysylltiadau a Pherthnasoedd
- Penderfyniadau – Disgresiwn
- Penderfyniadau – Canlyniadau
- Adnoddau
- Galwadau’r Gwaith
- Galwadau Corfforol
- Amodau Gweithio
- Cyd-destun y gwaith
- Gwybodaeth a Sgiliau

Mae mwy o wybodaeth am y ffactorau uchod yn Nogfen Trosolwg CTLlF a Dogfen Confensiwn Cyngor Sir Ddinbych ar 
Werthuso Swyddi. 

Parhad... 

Mae’r holiadur gwerthuso swydd wedi’i seilio ar gynllun gwerthuso swyddi CTLlF ac mae’n gofyn cwestiynau penodol am y lefelau 
ffactor sydd wedi’u rhestru uchod gan gyfeirio at enghreifftiau ymarferol a fydd o gymorth wrth werthuso’r swydd. 



Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn gwerthuso’r wybodaeth a bydd system gyfrifiadurol CTLlF yn cyfrifo sgôr a fydd yn 
cyfateb i raddfa yn strwythur cyflogau’r Cyngor. 

Wedyn bydd y canlyniadau hyn yn cael eu cyflwyno i’r Panel Dilysu a fydd yn cadarnhau’r gwerthusiad.  Mae’r Panel Dilysu yn 
cynnwys cynrychiolwyr y Rheolwyr o ddau Wasanaeth o leiaf, cynrychiolwyr o ddau o leiaf o’r tri Undeb Llafur cydnabyddedig a’r 
Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau.  Mae’r holl banelwyr wedi’u hyfforddi ac wedi cael profiad o ddefnyddio Cynllun Gwerthuso 
Swyddi CTLlF. 



2. Beth yw’r broses ar gyfer gwerthuso swydd newydd?
Proses 

a) Bydd y rheolwr yn llenwi Ffurflen Cais am Werthusiad Swydd, swydd-ddisgrifiad a manyleb unigolyn ar gyfer y swydd gan
ddefnyddio’r templedi corfforaethol i ddisgrifio’r swydd newydd.  Rhaid llunio siart gyfundrefnol i ddangos lle’r swydd yn y
sefydliad yn ogystal â manyleb unigolyn i ddangos y wybodaeth a’r profiad y mae eu hangen i gyflawni’r swydd. Gall y
Gyfarwyddiaeth Adnoddau Dynol eich helpu i gwblhau’r swydd-ddisgrifiad.

b) Ar ôl cwblhau’r swydd-ddisgrifiad a manyleb yr unigolyn, rhaid eu hanfon at Bennaeth y Gwasanaeth i’w cymeradwyo.

c) Rhaid anfon y Ffurflen Cais am Werthusiad Swydd, y swydd-ddisgrifiad, manyleb yr unigolyn a’r Siart Gyfundrefnol at yr
Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau, a fydd yn sicrhau bod y swydd yn cael ei dadansoddi a’i gwerthuso a bod graddfa
ddangosol yn cael ei darparu ar ei chyfer. Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn cysylltu â’r unigolyn perthnasol os oes
arno angen mwy o wybodaeth neu i ofyn cwestiynau penodol am y rôl.  Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn darparu
graddfa ddangosol o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno’r cais.

d) Mae’r Panel Dilysu yn cwrdd bob mis. Bydd gwerthusiad y swydd newydd yn cael ei gyflwyno i gyfarfod arfaethedig nesaf y
Panel Dilysu.

e) Bydd y panel yn trafod y sgorau a roddwyd am ffactorau ac yn dod i gytundeb ar sail y gwerthusiad gan yr Arbenigwr
Cyflogau a Thaliadau.

f) Gall y panel benderfynu bod arno angen mwy o wybodaeth.  Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn cysylltu â’r
Swyddog perthnasol i gasglu’r wybodaeth y mae ei hangen.  Yn ôl maint y wybodaeth y mae ei hangen, gall y panel ohirio ei
gyfarfod ac ailymgynnull yn y dyfodol.

g) Wedi i’r Panel Dilysu gytuno ar y lefelau ffactor a’r sgôr gyffredinol a’r raddfa, anfonir y wybodaeth hon at y Rheolwr neu
Bennaeth Gwasanaeth perthnasol er mwyn ei hysbysu.

h) Os bydd y Rheolwr yn anghytuno ar y canlyniad, bydd angen iddo gyfiawnhau hynny i’r Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau a
fydd wedyn yn ystyried y cyfiawnhad ac yn cyfeirio’r mater yn ôl i’r Panel Dilysu os yw’n briodol.  Os na fydd y gwerthusiad
yn newid, ac os bydd y Rheolwr yn ei chael yn anodd recriwtio a chadw gweithwyr yn y swydd, mae’n bosibl y bydd angen
iddo gymhwyso Polisi Atodiad y Farchnad.

i) Fel arall, gall deiliad newydd y swydd aros yn y swydd am 6 mis a chyflwyno Apêl Gwerthuso Swyddi gan ddefnyddio’r
Broses Apelau Gwerthuso Swyddi.



3. Beth yw’r broses ar gyfer ailwerthuso swydd bresennol?
Er mwyn ystyried ailwerthuso swydd, rhaid dangos bod cynnydd neu ostyngiad sylweddol wedi bod yn lefel y cyfrifoldebau a’r 
dyletswyddau a fyddai’n ddigon i gyfiawnhau newid y sgôr am lefelau ffactor a’r sgôr gyffredinol. 

Rhaid i ddeiliad y swydd fod wedi treulio o leiaf chwe mis yn y swydd a bydd o leiaf 12 mis wedi mynd heibio ers gwerthuso’r swydd 
ddiwethaf. 

Y Broses 
a) Gall y gweithiwr ofyn am ailwerthuso ei swydd os yw’n credu bod ei ddyletswyddau a chyfrifoldebau wedi newid ers

y gwerthusiad diwethaf o’r swydd.

b) Hefyd gall y Rheolwr benderfynu adolygu’r swydd-ddisgrifiad a’r Holiadur Gwerthuso Swydd os yw’n credu bod
dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd wedi newid ers y gwerthusiad diwethaf o’r swydd.

c) Bydd y gweithiwr yn mynd at ei Reolwr Llinell a bydd hwnnw’n trafod y mater â’r gweithiwr ac yn penderfynu a fu
cynnydd sylweddol yn y dyletswyddau a’r cyfrifoldebau a hefyd yn cytuno ar ddyddiad ar gyfer gweithredu’r swydd-
ddisgrifiad a’r Holiadur Gwerthuso Swydd newydd, ac yn llofnodi’r dogfennau i gadarnhau hynny.

d) Os na fydd y gweithiwr yn cael cytundeb gan ei Reolwr i ailasesu ei swydd ac os yw’n credu bod newid sylweddol wedi bod
yn y swydd, dylai fynd at Reolwr Llinell ei Reolwr i ddatrys y mater.  Os bydd y gweithiwr yn anfodlon ar ôl hynny, gall
gyflwyno cwyn drwy’r Drefn Gwyno Gorfforaethol.  Y bwriad wrth gyflwyno cwyn yw cael penderfyniad ynghylch a oes
newidiadau sylweddol yn y swydd sy’n cyfiawnhau ei hailasesu.

e) Os bydd y Rheolwr Llinell yn cytuno â’r gweithiwr, yna bydd fersiynau diwygiedig o’r Swydd-ddisgrifiad, Manyleb yr
Unigolyn, a’r Holiadur Gwerthuso Swydd, Ffurflen Cais am Werthusiad Swydd, a Siart Gyfundrefnol yn cael eu cyflwyno i’r
Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau, a fydd yn asesu’r wybodaeth ac yn penderfynu a oes tystiolaeth o gynnydd sylweddol.

f) Os nad yw’r Rheolwr Llinell a’r gweithiwr yn gallu dod i gytundeb ar gynnwys y Swydd-ddisgrifiad, Manyleb yr Unigolyn
a’r Holiadur Gwerthuso Swydd, yna rhaid cyfeirio’r mater i Reolwr y Rheolwr Llinell i’w ddatrys.

g) Rhaid anfon y Ffurflen Cais am Werthusiad Swydd, y Swydd-ddisgrifiad, Manyleb yr Unigolyn, yr Holiadur Gwerthuso Swydd
a’r Siart Gyfundrefnol at yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau, a fydd yn sicrhau bod y swydd yn cael ei dadansoddi a’i



gwerthuso ac yn darparu graddfa ddangosol. Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn cysylltu â’r unigolyn perthnasol os 
oes angen mwy o wybodaeth neu i ofyn cwestiynau penodol am y rôl.  Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn darparu 
graddfa ddangosol o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno’r cais. 

h) Mae’r Panel Dilysu yn cwrdd bob mis. Bydd gwerthusiad y swydd newydd yn cael ei gyflwyno i gyfarfod arfaethedig nesaf y
Panel Dilysu. Mae’r Panel Dilysu yn cynnwys cynrychiolwyr y Rheolwyr o ddau faes Gwasanaeth o leiaf, cynrychiolwyr o
ddau o leiaf o’r Undebau Llafur a’r Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau.

i) Bydd y panel yn trafod y sgorau a roddwyd am lefelau ffactor ac yn dod i gytundeb ar sail y gwerthusiad gan yr Arbenigwr
Cyflogau a Thaliadau.

j) Gall y panel benderfynu bod arno angen mwy o wybodaeth.  Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn cysylltu â’r
Swyddog perthnasol i gasglu’r wybodaeth y mae ei hangen.  Yn ôl maint y wybodaeth y mae ei hangen, gall y panel ohirio ei
gyfarfod ac ailymgynnull yn y dyfodol.

k) Wedi i’r Panel Dilysu gytuno ar y lefelau ffactor a’r sgôr gyffredinol a’r raddfa, anfonir y wybodaeth hon at y Rheolwr
perthnasol.

l) Bydd yr Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau yn hysbysu deiliad y swydd drwy lythyr am y penderfyniad ac yn ei atgoffa am ei
hawl i apelio o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl cyfarfod y panel.  Os bydd y gwerthusiad o’r swydd yn arwain at ostyngiad yn y
cyflog, bydd Polisi Diogelu Cyflogau y Sir yn amddiffyn y gweithiwr.



4. Beth fyddwn yn ei wneud os bydd gwerthusiad o grŵp?
Os bydd y cais am ailwerthuso swydd yn effeithio ar fwy nag un deiliad swydd, bydd y Cynrychiolydd Adnoddau Dynol yn enwi ac 
yn hysbysu pawb sydd wedi’i gynnwys yn yr adolygiad.  Hefyd anfonir copi o’r Holiadur Gwerthuso Swydd at ddeiliaid swyddi i gael 
sylwadau ganddynt cyn ei gyflwyno ar gyfer y gwerthusiad. 

5. Sut y byddaf yn apelio yn erbyn y raddfa ar gyfer swydd newydd?
Bydd deiliad y swydd newydd yn gallu apelio yn erbyn penderfyniad y Panel Dilysu wedi iddo fod yn y swydd newydd am chwe mis.  
Rhaid cyflwyno’r apêl o fewn tri mis wedi i’r apelydd fod yn ei swydd am chwe mis (h.y. o fewn naw mis wedi iddo gael ei benodi i’r 
swydd) gan ddilyn y Broses Apelau Gwerthuso Swyddi. 

6. Sut y byddaf yn apelio yn erbyn ailwerthusiad o swydd bresennol?
Gellir apelio yn erbyn penderfyniad y Panel Dilysu o fewn tri mis ar ôl y dyddiad y mae’r unigolyn yn cael ei hysbysu am yr 
ailwerthusiad o’i swydd ac yn unol â’r Broses Apelau Gwerthuso Swyddi. 



 
Cwestiynau Cyffredin 
Rwyf yn credu bod angen ailwerthuso fy swydd, ond nid yw fy Rheolwr yn cytuno. Beth ddylwn ei wneud? 
Y cam cyntaf yw siarad â’ch Rheolwr. Os na allwch ddod i gytundeb, rhaid i chi siarad â Rheolwr eich Rheolwr, gan roi rhesymau i 
gyfiawnhau’ch cred bod eich dyletswyddau a chyfrifoldebau wedi newid yn sylweddol.  Os na fydd Rheolwr eich Rheolwr yn cytuno bod eich 
dyletswyddau wedi newid a chithau’n credu o hyd fod angen ailwerthuso’r swydd, gallwch gyflwyno cwyn drwy’r Drefn Gwyno 
Gorfforaethol. 

Beth sy’n cael ei ystyried yn newid sylweddol mewn dyletswyddau? 
Mae hyn yn dibynnu ar y rôl ei hun.  Un enghraifft yw bod y swydd bellach yn cynnwys goruchwylio neu reoli gweithwyr, neu fod nifer mwy 
o weithwyr yn atebol i ddeiliad y swydd.  Enghraifft bosibl arall yw bod y swydd bellach yn cynnwys penderfynu sydd ag effaith 
bellgyrhaeddol.  Os nad ydych yn sicr, holwch eich Cynrychiolydd Adnoddau Dynol. 

Faint o amser y mae’n ei gymryd i werthuso swydd? 
Ar yr amod bod yr holl wybodaeth angenrheidiol wedi’i chyflwyno, bydd yn cymryd 10 diwrnod gwaith i’r Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau 
werthuso’r swydd fel arfer.  Wedyn cyflwynir y gwerthusiad i’r Panel Dilysu i’w gadarnhau.  Bydd y Panel Dilysu yn cwrdd bob mis ac mae’r 
dyddiadau ar y Calendr Corfforaethol ar y fewnrwyd. 

Sut mae’r swydd yn cael ei gwerthuso? 
Mae’r holl swyddi yng Nghyngor Sir Ddinbych sy’n dod o dan delerau ac amodau’r llyfr gwyrdd yn cael eu gwerthuso drwy Gynllun Gwerthuso 
Swyddi Cyngor Taleithiol Llundain Fwyaf.  Mae’r Arbenigwr Cyflogau a Thaliadau wedi’i hyfforddi i ddefnyddio’r cynllun a bydd yn asesu’r 
swydd-ddisgrifiad, manyleb yr unigolyn a’r holiadur gwerthuso swydd ar sail 11 ffactor, gan gynnwys galwadau corfforol, goruchwylio a rheoli 
a gwybodaeth a phrofiad.  
Wedyn bydd y gwerthusiad yn cael ei gadarnhau gan y Panel Dilysu, y mae ei holl aelodau wedi’u hyfforddi i ddefnyddio’r cynllun 
gwerthuso.  Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â’r Gyfarwyddiaeth Adnoddau Dynol a siarad â’r Arbenigwr 
Cyflogau a Thaliadau neu darllenwch y Ddogfen Trosolwg Gwerthuso Swyddi a Dogfen Confensiwn Sir Ddinbych. 

Os bydd fy swydd yn cael ei hailwerthuso a’r raddfa’n newid, pa bryd y bydd hyn yn dod i rym? 
Byddai angen i chi drafod y mater hwn â’ch rheolwr llinell i gytuno ar ba bryd y dechreusoch gyflawni’r dyletswyddau newydd neu 
ychwanegol. 

Mae swydd newydd wedi cael ei gwerthuso ac mae angen ei hysbysebu’n awr. Beth ddylwn ei wneud? 
Mae cyfarwyddiadau fesul cam yn y Polisi a Threfn Recriwtio. 

A fydd canlyniad y gwerthusiad swydd yn golygu bod y swydd ar raddfa uwch? 
Nid yw’n golygu o reidrwydd y bydd y swydd ar raddfa uwch. Gallai sgôr y gwerthusiad fod yn uwch, ond gallai’r swydd aros ar yr un raddfa. 
Gallai’r sgôr aros fel y mae neu, mewn amgylchiadau eithriadol, gallai fynd yn is. 
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Cyfeirnod y swydd: 
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Cyflog: Gradd …, £ - £
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Parhaol / Cyfnod Penodol / Adeg Tymor

Swydd Fewnol / Allanol

		

		Job Title



Job reference: 

Location:

Salary: Grade…, £  - £

Hours:   per week

Permanent / Fixed Term until / Term Time

External / Internal vacancy



		

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer secondiad gael caniatâd eu Rheolwr cyn ymgeisio am y swydd.



Paragraff fan hyn i ddenu pobl i mewn - beth fydd y swydd hon yn cyflwyno i'r ymgeisydd - gwobrwyo, ymgysylltu, cymhelliant, cyffrous, deinamig, cyfleoedd datblygu, buddion ar gyfer staff, pensiwn ardderchog - pam y dylai'r ymgeisydd wneud cais gyda ni yn lle cyflogwyr eraill? Hysbyseb byr, i ffitio ar un dudalen.



Penodiad yn amodol ar Wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.



Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch enw rheolwyr ar rhif rheolwyr.    





Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.



Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.



Dyddiad Cau: Dyddiad

Dyddiad Cyfweliad: Dyddiad               

		

		

Candidates who wish to be considered for a secondment opportunity for this role must gain permission from their manager prior to applying.



Paragraph to draw people in – what will this job deliver to the candidate – rewarding, engaging, motivating, exciting, dynamic, development opportunities, benefits for staff, excellent pension – why should the candidate apply with us above other employers? Short advert, to fit on one page. 



Appointment subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.



If you would like to discuss any aspect of the post, please call manager’s name on manager’s number.



If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.



Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.



Closing Date: Date

Interview Date: Date 



		Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg.  Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.  Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

		

		Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.











		CYNGOR SIR DDINBYCH SWYDD-DDISGRIFIAD
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		Maes Gwasanaeth: 

		     



		Yn atebol i: 

		     



		Cyfeirnod y Swydd / Dyddiad cyhoeddi: 

		     



		Pwrpas y Swydd



		Brawddeg neu ddwy.

e.e. Trefnu a rheoli cynlluniau cynnal a chadw ar ffyrdd y sir



		Prif Gyfrifoldebau	



		Diffinio'r cyfrifoldebau mewn datganiadau yn nodi'r meysydd gwaith.

e.e. Asesu hawliadau colled enillion ar gyfer anafiadau diwydiannol a mynychu cyrsiau i roddi ad-daliadau cywir a chyflym i hawlwyr.

Cynghorir nodi 10 prif gyfrifoldeb ar y mwyaf



		Adnoddau / Offer / Deunyddiau



		Manylion unrhyw offer y bydd deiliad y swydd yn bersonol gyfrifol amdano

e.e. arian mân

Cerbyd Gwastraff



		Goruchwylio / Rheoli Pobl



		Manylu unrhyw gyfrifoldebau goruchwylio a rheoli y bydd gan y swydd.

e.e. rheolaeth atebol uniongyrchol 6 o weithwyr ac 20 aelod staff contract



		Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad



		Manylu gofynion hanfodol y swydd, gan gynnwys cymwysterau, profiad a nodweddion personol

e.e. rhaid bod yn llyfrgellydd cymwysedig gyda phrofiad sylweddol mewn gwaith llyfrgell plant. Rhaid bod yn frwdfrydig a chreadigol.



		Amodau Gwaith Arbennig



		Manylu unrhyw amodau gwaith penodol sy'n berthnasol i'w swydd

e.e. tywydd garw

sŵn cymedrol, darperir amddiffyniad clyw



		Archwiliadau Cyflogaeth / Gofynion Penodol



		Manylu unrhyw archwiliadau sydd eu hangen sy'n ofyniad i'r swydd

e.e. DBS, Archwiliad Iechyd, Swydd wedi ei chyfyngu'n wleidyddol



Mae'n ofynnol i bob aelod newydd o staff fynd drwy ein gwiriadau recriwtio mwy diogel; clirio DBS, 2 eirda boddhaol yn cwmpasu 3 blynedd o gyflogaeth, tystiolaeth o gymwysterau hanfodol, tystiolaeth o'r Hawl i Weithio yn y DU.



Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod ei rwymedigaethau i ddiogelu plant ac atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl, gan wneud popeth o fewn ei allu i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl o fewn ei fusnesau. Mae sawl math o gaethwasiaeth modern, gan gynnwys masnachu mewn pobl, llafur gorfodol, caethiwed a chaethwasiaeth. 



Mae diogelwch yn bwysig i bawb, ac mae gofyn i holl gyflogeion Sir Ddinbych weithio yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Diogelu Oedolion / Plant y Cyngor, mae dyletswydd arnynt i roi gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi yn ystod eu dyletswyddau a bod yn ymwybodol o arwyddion camfanteisio. Dylid codi unrhyw bryderon â’r Rheolwr Diogelu Penodedig er mwyn i’r Cyngor allu gweithredu pan gaiff camfanteisio ei adnabod.





		Gweledigaeth / Cyd-destun



		Ysgrifennwch baragraff neu ddau yn disgrifio gweledigaeth y swydd pan fydd yn swydd newydd, neu ddiffinio'r cyd-destun pan fo'n swydd sydd wedi ei sefydlu eisoes.

e.e. Crëwyd y swydd hon i roddi ffocws i holl weithgareddau plant yng ngwasanaeth newydd Llyfrgell y Sir






















		CYNGOR SIR DDINBYCH MANYLION AM YR UNIGOLYN



		Mae'r Manylion yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad a ystyrir yn hanfodol er mwyn ymgymryd â dyletswyddau'r swydd yn effeithiol. Caiff ei defnyddio wrth lunio rhestr fer ac ar gyfer y broses o gyfweld am y swydd hon. Dylech ddangos ar eich ffurflen gais sut rydych yn bodloni'r meini prawf hyn.  Byddwch ddim ond yn cael eich cynnwys ar y rhestr fer os ydych yn bodloni pob un o’r meini prawf hanfodol (â’r meini prawf dymunol lle bo’n berthnasol).



		Teitl y Swydd: 

		     



		Gwasanaeth: 

		     



		Graddfa: 

		     



		MEINI PRAWF

		HANFODOL

		DYMUNOL

		DULL ASESU

Ffurflen Gais / Cyfweliad / Cyflwyniad / Geirda ac ati



		1. ADDYSG A CHYMWYSTERAU

		Sicrhewch y defnyddir meini prawf rhesymol, gan fod yn ymwybodol o ddefnyddio’r rhain ar gyfer y rhestr fer 



Uchafswm a argymhellir = 2

		

		



		2. PROFIAD PERTHNASOL

		Canolbwyntio ar brofiad ystyrlon, ymarferol, nid hyd gwasanaeth 



Uchafswm a argymhellir = 4

		

		



		3. GWYBODAETH A SGILIAU CYSYLLTIEDIG Â’R SWYDD

		Ystyried sgiliau / gwybodaeth trosglwyddadwy



Uchafswm a argymhellir = 5

		

		



		4. NODWEDDION PERSONOL

		Canolbwyntio ar nodweddion mesuradwy y gallwch eu hasesu yn y cyfweliad 



Uchafswm a argymhellir = 5

		

		



		5. GOFYNION ERAILL

		Uchafswm a argymhellir = 2



Empathi gyda’r Gymraeg a diwylliant Cymru. 

		Yn rhugl yn yr Iaith Gymraeg

		









		DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL JOB DESCRIPTION



		Job Title: 

		     



		Grade: 

		     



		Service: 

		     



		Service Area: 

		     



		Responsible to: 

		     



		Job ID Number / Date Issued: 

		     



		Job Purpose



		Give one or two sentences.

e.g. To organise and project manage maintenance schemes on County Roads



		Principal Accountabilities and Responsibilities



		Define the accountabilities in statements stating the areas of work.

e.g. Assess claims of loss of earnings for industrial injuries and attendance at courses to provide claimants with accurate and speedy reimbursements.

A Maximum of 10 principal accountabilities is advised.



		Resources/Equipment/Material



		Detail any equipment that the post will be personally responsible for.

e.g. petty cash

Refuse Truck



		Supervision/Management of People



		Detail any supervision and management responsibilities that the post will have.

e.g. Direct line management of 6 employees and 20 contract staff



		Knowledge, Skills, Training and Experience



		Detail the essential requirements of the post, including qualification, past experience and personal qualities.

e.g. Must be a qualified librarian with substantial experience in children’s library work.  Must be enthusiastic and creative.



		Special Working Conditions



		Detail any working conditions that the post may be exposed to.

e.g. exposure to extreme weather

exposure to moderate noise, ear protection provided



		Employment Checks/ Specific Requirements



		Detail any employment checks that will be a requirement of the post

e.g. DBS Check, Health Surveillance, Politically Restricted Post

If you need further clarification on DBS checks please contact HR Direct for advice



All new starters are required to undergo our standard safer recruitment checks; DBS clearance, 2 satisfactory references covering 3 years employment, evidence of essential qualifications, evidence of Right to Work in the UK. 



Denbighshire County Council recognises its obligations to safeguard children and adults together with preventing slavery and human trafficking and will do all in its power to prevent slavery and human trafficking within its business. Modern slavery can take many forms including the trafficking of people, forced labour, servitude and slavery.



Safeguarding is everyone’s business and all Denbighshire employees are required to work in accordance with the Council’s Child / Adult Safeguarding policies and procedures and have a duty to report any concerns which may be noted during the course of their duties and are asked to be alert to the signs of exploitation. Concerns should be raised via their Designated Safeguarding Manager in order that the Council can take prompt action when exploitation is identified.





		Vision/Context



		Write one or two paragraphs to describe either the vision of the post when it is a new post, or to define the context when it is an established position.

e.g. This job was created to give focus to all children’s activities in the new County Library Service.  















































		DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PERSON SPECIFICATION



		The Person Specification sets out the skills, knowledge and experience that are considered to be necessary to carry out the duties of the post effectively. It will be used in the short-listing and interview process for this post. You should demonstrate on your application form how you meet these criteria as you will only be shortlisted if you meet all of the essential criteria (and desirable criteria where applicable).



		Post Title: 

		     



		Service

		     



		Grade: 

		     



		

CRITERIA



		ESSENTIAL

		

DESIRABLE



		METHOD OF ASSESSMENT

Application Form / Interview / Presentation / References etc



		1. EDUCATION & QUALIFICATIONS

		Please ensure a reasonable amount of criteria are included, being mindful of using these for shortlisting 



Recommended max = 2

		

		



		2. RELEVANT EXPERIENCE

		Focus on meaningful, practical experience, not length of service



Recommended max = 4

		

		



		3. JOB RELATED KNOWLEDGE & SKILLS

		Consider transferable knowledge / skills



Recommended max = 5

		

		



		4. PERSONAL QUALITIES

		Focus on measurable qualities you can assess at interview



Recommended max = 5

		

		



		5. OTHER REQUIREMENTS

		

Recommended max = 2



Empathy with the Welsh Language and Culture

		Fluent in Welsh language
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FFURFLEN GAIS GWERTHUSO SWYDD 



Bydd disgrifiadau swyddi’n cael eu gwerthuso gan AD o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn y Ffurflen Gais Gwerthuso Swydd wedi’i chwblhau a'i hawdurdodi, swydd ddisgrifiad, manylion am yr unigolyn a siart sefydliad.  Efallai bydd angen cwblhau Holiadur Gwerthuso swydd hefyd mewn rhai achosion lle mae angen gwybodaeth ychwanegol. 



Yn dilyn gwerthusiad mynegol, bydd y swydd wedyn yn cael ei chymeradwyo’n ffurfiol gan Banel Dilysu.  Rhaid i swydd ddisgrifiadau a manylion am yr unigolyn fod yn y fformat corfforaethol ac mae templedi ar gael ar y fewnrwyd ar hafan AD. 



		TEITL SWYDD 

(o’r SDd newydd)

		



		HEN DEITL Y SWYDD  

(os yw’n berthnasol)

		



		Dyddiad mae’r Swydd Ddisgrifiad newydd yn dod i rym

		



		MANYLION GWEITHIWR: 

(os yw’n berthnasol)

		Rhif Cyflog

		



		

		Enw

		



		

		Teitl Swydd

		



		GWASANAETH / YSGOL

		

		



		ADRAN

		

		



		RHEOLWR ATEBOL

		

		



		Nodwch y rhesymau a’r cyfiawnhad am geisio gwerthusiad ar gyfer y swydd hon ac unrhyw wybodaeth berthnasol yr ydych yn credu sy'n berthnasol:-



		















		A oes angen Cyfrif Goruchwyliwr Vision Time?

		Oes: |_|      Nac oes: |_|   Neu mae Cyfrif yn bodoli eisoes: |_|



		Lefel mynediad sy’n ofynnol i iTrent?

		<< Please Select >>



		Gweithwyr fydd yn adrodd yn uniongyrchol i’r swydd hon – rhestrwch enwau a theitlau swydd llawn os yn briodol.

		



		

		

		



		Cymeradwywyd

		Rheolwr

		Pennaeth Gwasanaeth/

Rheolwr Gyfarwyddwr

(Hamdden Sir Ddinbych)



		Signed

		

		



		Llofnod

		

		



		Enw

		

		



		Dyddiad
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Rhestr Wirio i Reolwyr





Rhestr Wirio Cynnal Gwerthuso Swyddi





		Enw: 

		Swydd: 



		Lleoliad: 

		Rheolwr Atebol: 



		Rhif

		Camau sydd angen

		Gan

		Pryd

		Cwblhawyd



		1.

		 Nodwyd swydd newydd / nodwyd fod newid sylweddol i ddyletswyddau’r swydd ers y gwerthusiad diwethaf. 

		

		

		



		2.

		Ysgrifennwyd Swydd-Ddisgrifiad

		

		

		



		3.

		Llenwyd yr Holiadur Gwerthuso Swydd

		

		

		



		4.

		Cwblhawyd y Siart Trefniadol os yw’n berthnasol

		

		

		



		5.

		 Llenwyd y Ffurflen Gais i Werthuso Swydd 

		

		

		



		5.

		Anfonwyd dogfennau i’r Pennaeth Gwasanaeth i’w cymeradwyo

		

		

		



		6.

		Anfonwyd y dogfennau a gytunwyd arnynt at yr Arbenigwr Tâl a Gwobrwyo i’w gwerthuso

		

		

		



		7.

		Cyflwynir y gwerthusiad i'r Panel Dilysu nesaf

		

		

		



		8.

		Yr Arbenigwr Tâl a Gwobrwyo yn cadarnhau gradd y swydd a manylion y gwerthusiad i’r rheolwr.

		

		

		



		9.

		AD yn ysgrifennu i gadarnhau’r canlyniad i’r gweithiwr

		

		

		









Llofnod: ___________________________	Dyddiad: ______________ 
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HOLIADUR GWERTHUSO SWYDD



		

		Pwrpas yr holiadur hwn yw cofnodi’r wybodaeth allweddol a manylion am gynnwys y swydd i’n helpu i werthuso’r swydd. Bydd y wybodaeth yn gyfrinachol a bydd yn ymwneud â’r swydd ac nid yr unigolyn sy’n ei dal ar hyn o bryd. Atodwch swydd-ddisgrifiad a siart gyfundrefnol gyfredol hefyd, os ydynt ar gael.



Rhaid i’r ffurflen hon gael ei llenwi gan ddeiliad y swydd, gyda chymorth ei gynrychiolydd undeb llafur os oes modd, a rhaid i’w reolwr llinell gytuno arni wedyn. Rhaid ei llofnodi a’i dyddio wedyn.







		ENW: 



		TEITL Y SWYDD:

		GRADDFA CYN GWERTHUSO: 





		CYFARWYDDIAETH:



		GWASANAETH:



		ADAIN:





		RHIF SWYDD:



		YN ATEBOL I:



		







		Prif Bwrpas/Rheswm dros y Swydd



		Disgrifiwch bwrpas cyffredinol y swydd mewn un frawddeg neu ddwy:

















		Prif Gyfrifoldebau, Dyletswyddau a Thasgau



		Rhestrwch brif feysydd y swydd gan ddangos y gyfran o amser a dreuliwch ar bob un ar gyfartaledd. (Nid yw’n debygol y bydd mwy na thua chwech o feysydd).



		Rhestrwch eich prif ddyletswyddau:

		Pa mor aml y mae pob un yn codi:

Pob diwrnod, wythnos, mis, chwarter blwyddyn neu flwyddyn



		1. 

		



		2. 

		



		3. 

		



		4.

		



		5. 

		



		6. 

		



		Arall: 

		







		1   Goruchwylio a Rheoli Pobl



		Yn yr adran hon byddwch yn cofnodi unrhyw gyfrifoldeb uniongyrchol sy’n rhan o’r swydd ar gyfer goruchwylio neu reoli gweithwyr y cyngor neu eraill. 



Gweithwyr y Cyngor – Cyfrifoldeb Amser Llawn: Nodwch nifer y gweithwyr sy’n cael eu goruchwylio’n uniongyrchol gan y swydd. Nodwch lefel yr awdurdod (e.e. dyrannu gwaith, hyfforddi, cyfarwyddo, trefnu, arfarnu, a disgyblu). Nodwch hefyd lle y mae’r oruchwyliaeth wedi’i rhannu ag eraill. Mae goruchwyliaeth uniongyrchol yn cynnwys yr holl weithwyr a reolir gan weithwyr eraill y mae gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb drostynt fel rheolwr llinell.







Os yw nifer y gweithwyr sy’n cael eu goruchwylio yn amrywio yn ystod y flwyddyn, nodwch y niferoedd mwyaf a lleiaf a’r cyfnodau.



		Y nifer yr wyf yn eu goruchwylio’n uniongyrchol:

		Y nifer yr wyf yn rhannu goruchwyliaeth drostynt:

		Y nifer yr wyf yn eu goruchwylio fel dirprwy:



		



		

		







		Os ydych yn goruchwylio neu’n rheoli gweithwyr eraill, eglurwch natur y cyfrifoldeb hwn o ran:



		Dyrannu, cyfarwyddo, trefnu gwaith:





		Gwirio gwaith:





		A ydych yn trefnu neu’n cydgysylltu:

Hyfforddiant:





		Arfarnu:





		Disgyblu:





		Cyflawni trefnau’r Cyngor e.e. iechyd a diogelwch, lles, rheoli absenoldeb:





		Dirprwyo: A yw’r swydd yn cynnwys unrhyw gyfrifoldeb ffurfiol am reoli gweithwyr drwy ddirprwyo? Os ydyw, nodwch natur y cyfrifoldeb a pha mor aml y mae’n digwydd.  Nodwch nifer a math y staff sy’n cael eu rheoli.





		Timau prosiect / Staff wedi’u Haseinio Dros Dro: A yw’r swydd yn arwain unrhyw dimau prosiect? Os ydyw, nodwch y math o dîm prosiect, ei aelodaeth ac ers pa mor hir y mae deiliad y swydd yn arfer yr awdurdod hwn.





		Staff Contract / Gweithwyr Asiantaeth: A oes gennych unrhyw gyfrifoldeb dros weithwyr contract neu weithwyr asiantaeth? Os oes, eglurwch ym mha ffordd a nodwch y nifer:





		Lleoliad y Gweithwyr: A yw’r gweithwyr sy’n cael eu goruchwylio neu eu rheoli gan ddeiliad y swydd yn gweithio yn yr un gweithle neu ar safle(oedd) gwahanol, neu a ydynt yn symud o gwmpas? Os ydynt, nodwch ym mha ffordd (e.e. mewn adrannau gwahanol, swyddfeydd ardal, yn gyrru cerbyd). Pa mor aml y bydd y rheolwr yn yr un lle â’r gweithwyr?









		2   Creadigedd ac Arloesi



		I ba raddau y mae’r gwaith yn galw am ymateb arloesol a mentrus wrth ddelio â materion sy’n codi ac wrth ddatrys problemau.







		Enghreifftiau o Greadigedd / Arloesi

Rhowch enghreifftiau o feysydd lle y mae’r swydd yn galw am greadigedd ac arloesi, er enghraifft, wrth ddylunio a pharatoi manylebau a thendrau; paratoi cynlluniau a dyluniadau; atgyweirio a chynnal tirweddau caled a meddal, adeiladau, offer a pheiriannau; glendid a lles yr amgylchedd; creu a chynllunio bwydlenni; cwnsela a gofalu; dylunio a chymhwyso systemau a rhaglenni TG; datblygu a gweithredu polisïau, arferion a threfnau; a defnyddio sgiliau rhyngbersonol ac iaith lafar ac ysgrifenedig.





		Enghreifftiau o Ddatrys Problemau

Rhowch enghreifftiau o broblemau / sefyllfaoedd y bydd angen i ddeiliad y swydd eu datrys yn ystod ei waith. Nodwch pa mor aml y mae pob math o broblem / sefyllfa yn debygol o godi:





		Canllawiau, trefnau a systemau

I ba raddau y mae’r gwaith a gyflawnir drwy’r swydd yn cael ei bennu neu ei arwain gan ganllawiau, trefnau a systemau? Nodwch ym mha ffordd:





		Atebion neu ymatebion newydd

Rhowch enghreifftiau o achosion lle y mae’n rhaid i chi ddod o hyd i ateb newydd neu ymateb newydd sy’n cynnwys syniadau newydd neu arloesol e.e. gofalu, eiriolaeth, cwnsela:













		3   Cysylltiadau a Pherthnasoedd



		Graddau’r cysylltiadau personol a natur y perthnasoedd ag eraill sydd eu hangen i gyflawni’r swydd.



Natur y Cysylltiadau a Pherthnasoedd:

Disgrifiwch y cysylltiadau a’r perthnasoedd o fewn yr adain neu adran, gydag adrannau eraill, y cyhoedd, grwpiau a sefydliadau allanol, eu pwrpas a’u hamlder:



		Gyda phwy: 

Cydweithiwr, adran arall, cleient, cyflenwr, sefydliad, etc

		Pwrpas y Cysylltiad: Cyfnewid gwybodaeth, cynghori, darparu gofal, hyfforddiant ffurfiol, negodi, etc.



		Amlder: 

Pob diwrnod, wythnos, mis, chwarter blwyddyn, blwyddyn, etc.





		





















		













		

























		Materion Cymhleth / Dadleuol: Wrth gyflawni’r swydd, a oes angen cyfathrebu â chysylltiadau ar faterion cymhleth a/neu ddadleuol? Rhowch enghreifftiau a nodwch pa mor aml y maent yn digwydd.





Cynrychioli’r Cyngor: A ydych yn cynrychioli’r Cyngor neu’n negodi ar ei ran? Disgrifiwch yr amgylchiadau. Pa mor aml y mae hyn yn digwydd?











		4   Penderfyniadau – Disgresiwn



		Mae’r ffactor hwn yn ymwneud â’r penderfyniadau neu argymhellion a wneir yn y swydd er mwyn cyflawni ei hamcanion.



Penderfyniadau: Rhowch enghreifftiau o’r penderfyniadau pwysicaf y mae’n rhaid eu gwneud yn y swydd. Dim ond y penderfyniadau y mae’r swydd wedi’i hawdurdodi i’w gwneud y dylech eu nodi h.y. gwahaniaethwch rhwng penderfyniadau y mae gennych awdurdod i’w gwneud a phenderfyniadau yr ydych yn argymell eu gwneud i bobl eraill.



		Natur y penderfyniad:



		Ar bwy y mae’n effeithio: 

e.e. eich gwasanaeth/adain, cleientiaid, gwasanaethau eraill, darparwyr gwasanaethau, yr awdurdod cyfan, polisi corfforaethol, etc.

		Canllawiau / Terfynau: 

e.e. polisïau, trefnau, safonau gweithio, rheoliadau, canllawiau, terfynau ariannol / gweithredol.



		









		



		







Argymhellion

Rhowch enghreifftiau o’r argymhellion pwysicaf y mae’n rhaid eu gwneud yn y swydd.











		Natur yr Argymhelliad ac i bwy y mae’n cael ei roi:

e.e. argymell newid mewn trefn i reolwr.







		Ar bwy y mae’n effeithio:



e.e. eich gwasanaeth/adain, cleientiaid, gwasanaethau eraill, darparwyr gwasanaethau, yr awdurdod cyfan, polisi corfforaethol, etc.

		Canllawiau / Terfynau: 

e.e. polisïau, trefnau, safonau gweithio, rheoliadau, canllawiau, terfynau ariannol / gweithredol.







		Y Cyngor / Arweiniad sydd ar gael

Disgrifiwch y ffordd o gael cyngor gan reolwr y swydd ar y terfyn ar benderfyniadau.











		A yw’r cyngor ar gael drwy’r amser, bob diwrnod, bob wythnos etc?















		Pa bolisïau, trefnau, safonau gweithio, neu ganllawiau / rheolau eraill sy’n effeithio neu’n cyfyngu ar eich penderfyniadau?










		A oes unrhyw derfynau ariannol neu weithredol?







		A yw’ch rheolwr mewn lleoliad arall? Os ydyw, ym mhle?











		5   Penderfyniadau - Canlyniadau



		Effaith y penderfyniadau / argymhellion a wneir.

Effaith y Penderfyniadau / Argymhellion

Nodwch y prif ganlyniadau i unrhyw benderfyniadau neu argymhellion a wneir yn y swydd i gleientiaid, y cyhoedd, staff eraill neu i’r gwasanaeth.



		Y Math o Benderfyniad / Argymhelliad:

		Ar bwy y mae’n effeithio:

e.e. eich gwasanaeth/adain, cleientiaid, gwasanaethau eraill, darparwyr gwasanaethau, yr awdurdod cyfan, polisi corfforaethol, etc.

		Maint yr Effaith:

e.e. effaith fach – tymor byr, effaith fawr – tymor hir



		



		

		



		





		

		







		Y goblygiadau i benderfyniad gan ddeiliad y swydd

Pe byddai deiliad y swydd yn gwneud penderfyniad dilys ond anghywir, beth fyddai’r effaith debygol? Rhowch enghreifftiau posibl isod ond peidiwch â chynnwys digwyddiadau annhebygol iawn.













		Pa mor gyflym y byddai camgymeriad yn cael ei gywiro a sut? Pwy y byddech yn ei hysbysu?

















		6   Adnoddau



		Atebolrwydd personol ac adnabyddadwy dros adnoddau ffisegol ac ariannol gan gynnwys adnoddau cleientiaid.







		Adnoddau Arian / Ariannol

A oes atebolrwydd personol ac adnabyddadwy yn y swydd dros gadw arian a sieciau’n ddiogel / eu trafod yn gywir? Os oes, nodwch y swm cyfartalog sy’n cael ei reoli ar unrhyw adeg a natur yr atebolrwydd.



		Y swm cyfartalog a reolir ar unrhyw adeg

		Natur yr atebolrwydd

Nodwch a yw hyn yn barhaus neu’n cael ei rannu ag eraill. Pa mor aml y trafodir yr adnoddau: pob diwrnod, wythnos, mis, etc?



		







		







		Offer / Peiriannau / Cerbydau

A oes atebolrwydd personol yn y swydd dros ddefnyddio offer / peiriannau / cerbydau yn briodol a’u cadw’n ddiogel? Os oes, nodwch y math(au) o offer/peiriannau a natur yr atebolrwydd.



		Y math o offer / peiriannau

		Natur yr atebolrwydd

Nodwch a yw hyn yn barhaus neu’n cael ei rannu ag eraill.



		







		







		Stociau / Deunyddiau

A oes atebolrwydd personol yn y swydd dros ddeunyddiau / eitemau stoc? Os oes, nodwch y math a’r gwerth bras a natur yr atebolrwydd.



		Y math a gwerth cyfartalog bras y deunyddiau / stoc sy’n cael eu dal ar unrhyw adeg.

		Natur yr atebolrwydd

Nodwch a yw hyn yn barhaus neu’n cael ei rannu ag eraill.



		







		







		Systemau Data

A oes atebolrwydd personol yn y swydd dros ddefnyddio, trin a diogelu systemau data sy’n cael eu cadw ar bapur neu gyfrifiadur? Os oes, nodwch y math o system(au) a natur yr atebolrwydd.



		Y Math o System Data

		Natur yr atebolrwydd

Nodwch a yw hyn yn barhaus neu’n cael ei rannu ag eraill.



		



		









		Eglurwch pa mor bwysig yw’r systemau data a nodwyd uchod yng ngweithrediadau’r Cyngor.















		Adeiladau

A oes atebolrwydd personol yn y swydd dros ddefnyddio adeiladau’n briodol a’u cadw’n ddiogel? Os oes, nodwch y math o adeilad(au) sydd dan sylw a natur yr atebolrwydd.



		Y Math o Adeilad

		Natur yr atebolrwydd

Nodwch a yw hyn yn barhaus neu’n cael ei rannu ag eraill.



		







		







		7   Galwadau’r Gwaith



		Yr effaith ar y swydd o ganlyniad i derfynau amser, ymyriadau, newidiadau mewn blaenoriaethau a gwrthdaro ynghylch adnoddau.



		Cynllun Gwaith: Sut y mae gwaith y swydd yn cael ei gynllunio?







		Ymyriadau / Newidiadau yn y cynllun gwaith: Pa mor aml y mae ymyriadau a/neu newidiadau’n effeithio ar waith arfaethedig yn y swydd? Rhowch enghreifftiau, gan nodi achos yr ymyriad a pha mor aml y mae’n digwydd.







		Terfynau amser: A oes terfynau amser ar waith y swydd? Os oes, rhowch enghreifftiau gan nodi pa mor aml y maent yn cael eu gosod.







		Gwrthdaro rhwng Blaenoriaethau / Anghenion am Adnoddau: Wrth gyflawni’r swydd, a oes rhaid DATRYS sefyllfaoedd lle y mae gwrthdaro rhwng blaenoriaethau / anghenion am adnoddau? Os oes, rhowch enghreifftiau o sefyllfaoedd sy’n codi wrth gyflawni’r swydd ac eglurwch sut y maent yn cael eu datrys drwy’r swydd. Nodwch pa mor aml y mae sefyllfaoedd o’r fath yn codi.











		8   Galwadau Corfforol



		Maint a hyd yr ymdrech gorfforol y mae ei hangen i gyflawni’r swydd.



		Y Math o Weithgarwch sydd â Galwadau Corfforol

e.e. sefyll, cerdded, codi pethau, glanhau

		Amlder a hyd

e.e. 2 awr bob dydd



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		







		Defnyddio Offer TG

A yw’r swydd yn galw am ddefnyddio offer TG? Os ydyw, nodwch natur a lefel y defnydd.



		Natur y defnydd

e.e. taenlenni, cronfeydd data, mewnbynnu data

		Lefel y defnydd

e.e. 2 awr bob dydd



		





		







		9   Amodau Gweithio



		Y Lle Gwaith Arferol

Nodwch y lle(oedd) gwaith arferol ar gyfer y swydd (e.e. swyddfa, tai cleientiaid, gweithdy, cerbyd, etc). Os oes mwy nag un lle gwaith, nodwch y gyfran o amser a dreuliwch ym mhob un.



		















		Amodau Gweithio Annymunol

A oes unrhyw amodau gweithio annymunol yn y swydd (e.e. baw, llwch, mwg, goleuadau, tywydd gwael, sŵn, awyru, dirgryndod).



		Natur yr amod gweithio

e.e. sŵn, gweithio y tu allan.

		Am ba hyd y byddwch yn agored i’w effaith

e.e. 2 awr bob dydd



		



		



		



		







		10   Cyd-destun y Gwaith



		Perygl Posibl i Iechyd neu Ddiogelwch Personol

A oes unrhyw berygl posibl i iechyd a diogelwch personol, neu bosibilrwydd o salwch? Os oes, rhowch enghreifftiau gan nodi pwy neu beth sy’n achosi’r perygl posibl a pha mor aml y byddwch yn agored i’r perygl.







		Natur y perygl

		Am ba hyd y byddwch yn agored i’w effaith



		



		



		Os yw’r swydd yn golygu dod i gysylltiad â’r cyhoedd neu gleientiaid, a oes cymorth ar gael ar unwaith i ddeiliad y swydd gan aelodau staff eraill? Rhowch enghreifftiau.



		

















		11   Gwybodaeth a Sgiliau



		Mae’r ffactor hwn yn mesur gwybodaeth a sgiliau, yn eu hystyr ehangaf, yng nghyswllt y gwaith neu ddisgyblaeth sy’n ofynnol mewn unrhyw swydd sy’n rhan o’r Cynllun, ac sy’n angenrheidiol i gyflawni holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd yn ddigonol.



		Y Math o Wybodaeth a Sgiliau

Pa fath o wybodaeth a sgiliau sy’n ofynnol i gyflawni dyletswyddau’r swydd? Nodwch hefyd beth yw dyfnder y wybodaeth/sgiliau sy’n angenrheidiol ym mhob achos. Gall y rhain gynnwys disgyblaethau technegol, proffesiynol, gweithredol neu arbenigol yn ogystal â sgiliau gofalu, rhyngbersonol, llythrennedd ac ieithyddol, tringarwch, sensitifrwydd, deheurwydd, rhifedd, gwybodaeth am gyfarpar a pheiriannau, technegau gweithredu, cysyniadau, damcaniaethau, trefnau, a sgiliau cyfathrebu a goruchwylio/rheoli.







		Y Math o Wybodaeth / Sgiliau

		Dyfnder y wybodaeth / sgiliau

e.e. gwybodaeth elfennol, gwybodaeth ddigonol, arbenigwr y cyngor



		



		









		Y Meysydd Gwybodaeth Pwysicaf

O’r rhestr uchod, nodwch y ddau neu dri pwysicaf. Rhowch enghreifftiau ymarferol penodol i egluro beth sy’n cael ei gyflawni yn y swydd drwy gymhwyso’r ddau neu dri math hyn o wybodaeth/sgiliau yn effeithiol.



		









		Profiad

Disgrifiwch y math o brofiad sydd ei angen i wneud y gwaith e.e. domestig / y tu allan i’r gwaith / gwaith gwirfoddol / gwaith academaidd / arall.



		









		Sylwadau pellach

A oes unrhyw bwyntiau eraill yr ydych am eu gwneud os ydych yn credu nad ydynt wedi cael sylw digonol yn yr holiadur hwn?











		CYTUNDEB AR Y CYNNWYS:

Credaf fod yr atebion i’r holiadur hwn yn ddatganiad teg a chywir o ofynion y swydd.



		DEILIAD Y SWYDD
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