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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.
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Cymeradwywyd
gan
Cyngor Llawn
Sophie Vaughan
Andrea Malam
Felicity Chandler

Diwygio
Polisi Newydd
Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person wedi'u diweddaru yn unol â'r Polisi Recriwtio
Ail-fformatio
Templed Hysbyseb Swydd Ddisgrifiad Manylion am yr Unigolyn f2.1

1. Beth yw Gwerthuso
Swyddi a sut mae’n
gweithio?

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

3. Beth yw’r broses ar
gyfer ailwerthuso swydd
bresennol?

4. Beth fyddaf yn ei wneud
os wyf yn rhan o
werthusiad grŵp?

5. Sut byddaf yn apelio yn
erbyn y raddfa ar gyfer
swydd newydd?

6. Sut byddaf yn apelio yn
erbyn ailwerthusiad o
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 swyddddisgrifiad 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.

