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Croeso gan Gillian Baranski, Prif Arolygydd, 
Arolygiaeth Gofal Cymru 
   
Diolch am gymryd diddordeb yn ein rolau.   

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw rheoleiddiwr annibynnol  
gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru. Rydym yn 
cyflawni ein swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru ond 
rydym yn weithredol annibynnol ar Lywodraeth Cymru.  
Mae gwasanaethau a reoleiddir ac a arolygir gennym yn 
cynnwys cartrefi gofal oedolion a phlant, gofal dydd i blant a 
gwarchodwyr plant. Rydym hefyd yn adolygu'r ffordd y mae 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yn cyflawni  
eu swyddogaethau ledled Cymru. 
 
Ein nod yw gwella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er  
lles pobl Cymru a bydd gennych rôl allweddol i sicrhau y gall  
gwasanaethau rheoleiddiedig ar gyfer oedolion a phlant ddarparu gofal diogel o ansawdd da. 
 
Mae hwn yn gyfnod cyffrous a heriol yn hanes gweithredol AGC wrth i ni ddatblygu a 
gweithredu ffyrdd newydd o weithio i gefnogi newidiadau deddfwriaethol.  
 
Mae gan AGC tua 283 o aelodau o staff mewn tri lleoliad ledled Cymru – Caerfyrddin, 
Cyffordd Llandudno a Merthyr Tudful. Rydym yn sefydliad cynhwysol sy'n croesawu ac yn 
parchu amrywiaeth ac sy'n ymrwymedig i sicrhau bod ein gweithlu yn adlewyrchu poblogaeth 
Cymru.  
 
Mae hwn yn sefydliad prysur sy'n symud yn gyflym ac mae pobl wrth wraidd y sefydliad. 
Bydd gennych rôl bwysig i'w chwarae er mwyn sicrhau y caiff cyfrifoldebau craidd AGC eu 
cyflawni'n effeithiol ac yn amserol ym mhob agwedd ar ofal cymdeithasol a gofal plant. 

 
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. 
 
 
 
 

Gillian Baranski 
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1.  Y Rolau 
 

Cefndir  
 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant. 
Mae AGC yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch 
gwasanaethau er lles pobl Cymru. Mae AGC yn cyflawni swyddogaethau ar ran 
Gweinidogion Cymru, yn penderfynu pwy sy'n gallu darparu gwasanaethau, yn arolygu ac yn 
ysgogi gwelliant o ran gwasanaethau rheoleiddiedig a gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol, yn cynnal adolygiadau thematig o wasanaethau cymdeithasol, yn cymryd 
camau er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n bodloni gofynion deddfwriaethol a rheoliadol ac 
yn ymchwilio i bryderon a godwyd am wasanaethau rheoleiddiedig.  
 
Mae gan y sefydliad 283 o aelodau o staff mewn swyddfeydd ledled Cymru, yng 
Nghaerfyrddin, Cyffordd Llandudno a Merthyr Tudful.   
 
 

Swyddi sydd ar Gael 
 

Teitl y Swydd  Gradd 

Pennaeth y Tîm Awdurdodau Lleol EB1/G6 
Lefel cymhwysedd 4 

Pennaeth y Tîm Cofrestru a Gorfodi EB1/G6 
Lefel cymhwysedd 4 

Uwch-reolwr – y Tîm Awdurdodau Lleol EB2/G7 
Lefel cymhwysedd 4  

Rheolwr Tîm – Tîm Cofrestru a Gorfodi MB1/SEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Rheolwr Tîm – Tîm Cymorth Arolygu MB1/SEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Rheolwr Tîm – Tîm Arolygu Gofal Plant a Chwarae  MB1/SEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Arolygydd – Arolygu Gofal Plant a Chwarae  MB2/HEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Arolygydd – Gwasanaethau Oedolion  MB2/HEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Arolygydd – Plant ac Oedolion Iau MB2/HEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Rheolwr Gwefan  MB2/HEO 
Lefel cymhwysedd 3 

 Mae'r 3 swydd ganlynol yn rhan o broffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg (DDaTh) 
Llywodraeth Cymru.  Nodir y broses recriwtio a dethol yn yr hysbyseb swydd 
gysylltiedig. 

 

Uwch-ddadansoddwr Busnes/Hyfforddwr Technegol MB1/SEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Uwch-ddatblygwr CRM MB1/SEO 
Lefel cymhwysedd 3 

Uwch-ddatblygwr Gwasanaethau Ar-lein MB1/SEO 
Lefel cymhwysedd 3 
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2.  Sut i Wneud Cais  
 
Er mwyn gwneud cais, gofynnir i chi gofrestru ar gyfer cyfrif ar system ar-lein Llywodraeth 
Cymru gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost. Argymhellir y dylech ddewis cyfeiriad e-bost na all 
neb ond chi gael mynediad iddo, gan mai hwn fydd ein prif ddull o gyfathrebu â chi o ran y 
broses ddethol. 
 
Os oes gennych nam neu gyflwr iechyd, neu os ydych yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain 
a bod angen i chi drafod addasiadau rhesymol ar gyfer unrhyw ran o'r broses recriwtio hon, 
neu os ydych am drafod sut y byddwn yn eich cefnogi pe baech yn llwyddiannus, e-bostiwch 
SharedServiceHelpdesk@gov.wales cyn gynted â phosibl a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â 
chi i drafod eich pryderon a'ch gofynion.  
 
Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a wneir yn 
Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na'r rhai a wneir yn Saesneg.  
 
Fel rhan o'r broses recriwtio, gofynnir i chi ddarparu'r canlynol: 
 

 Ffurflen gais wedi ei chwblhau ar-lein 

 CV cyfredol yn nodi eich hanes gyrfaol gyda chyfrifoldebau a chyflawniadau allweddol 

 Tystiolaeth yn erbyn yr ymddygiadau cymhwysedd a'r meini prawf swydd benodol  
     fel y nodir yn y disgrifiad swydd.  Gellir cyflwyno hyd at 300 o eiriau ar gyfer pob maes.   
     I'w lanlwytho fel un ddogfen.   

 Ar gyfer swyddi sy'n gofyn am sgiliau iaith Gymraeg hanfodol, cynhelir y broses ddidoli  

     a chyfweld drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
 

3.  Y Broses Ddethol 
 

Llunio Rhestr Fer/Didoli  
 
Fel y nodwyd yn y Canllawiau Recriwtio Ymgeiswyr Allanol, Canllawiau Recriwtio i 
Ymgeiswyr Allanol (link),bydd angen i chi sicrhau y gallwch ddarparu digon o dystiolaeth 
o'r sgiliau a'r ymddygiadau craidd a'r meini prawf sy'n benodol i'r swydd ar gyfer y swydd. Lle 
mae cymwysterau'n rhan o'r meini prawf sy'n benodol i'r swydd, bydd angen i chi bennu a 
yw'r cymwysterau sydd gennych yn addas e.e. cymhwyster Gofal Cymdeithasol 
cydnabyddedig. Dylai gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru eich helpu gyda hyn os nad ydych 
yn sicr. https://gofalcymdeithasol.cymru/ 
 
Rhoddir ymgeiswyr ar restr fer drwy asesu'r dystiolaeth a ddarperir yn y cais, y CV a'r 
dystiolaeth a gaiff ei lanlwytho.  Caiff hyn ei asesu gan ddefnyddio'r matrics sgorio (gweler y 
Canllawiau i Ymgeiswyr Allanol ym mharagraff 6) yn erbyn y meini prawf swydd benodol a 
nodir yn y disgrifiad swydd/hysbyseb swydd. Caiff y meysydd cymhwysedd eu hasesu yn y 
cyfweliad.   
 
Cewch eich hysbysu o'r canlyniad drwy'r system ar-lein.    

mailto:SharedServiceHelpdesk@gov.wales
http://wales.gov.uk/docs/hrd/publications/150127-external-candidate-recruitment-guidance-en.doc?lang=en
http://wales.gov.uk/docs/hrd/publications/150127-external-candidate-recruitment-guidance-en.doc?lang=en
https://gofalcymdeithasol.cymru/
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Cyfweliadau 
 
Caiff ymgeiswyr rybudd o 5 diwrnod gwaith o leiaf ynghylch dyddiad/amser y cyfweliad. 
Efallai y cewch ddyddiad ac amser penodol neu efallai y gofynnir i chi drefnu slot ar 
amserlen.  Sicrhewch eich bod yn derbyn / gwrthod / neu'n trefnu slot cyn gynted â phosibl.  

 
Ar y diwrnod, bydd angen i'r ymgeiswyr wneud y canlynol: 
 

 rhoi cyflwyniad ar astudiaeth achos a ddarperir ar y diwrnod.  Cewch amser 
penodol i ymgymryd â'r asesiad, a gaiff ei asesu yn erbyn y meini prawf swydd 
benodol.  
 
Yn dilyn hyn bydd: 
 

 cyfweliad ar sail cymhwysedd gyda chwestiynau yn erbyn y 4 ymddygiad 
cymhwysedd yn y disgrifiad swydd.  Gofynnir i chi roi enghreifftiau amser real sy'n 
dangos eich cymhwysedd gan ddefnyddio fformat STAR, sef Sefyllfa, Tasg, 
Gweithred a Chanlyniad, neu 'Situation, Task, Action and Result' yn Saesneg.  
Rydym am gael gwybod amdanoch chi, beth rydych chi wedi'i wneud, effaith eich 
gweithredoedd a sut mae hyn yn ymwneud â'r rôl.  
 
Mae'r panel cyfweld yn cynnwys 3 aelod, sef Cadeirydd y Panel Adnoddau Dynol  
a 2 aelod o staff o AGC. Dylech neilltuo tua 2 awr ar gyfer yr holl broses gyfweld. 
 
 

4.  Amserlen Ddangosol 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 3 Mai 2019 (nodir y dyddiadau ar  
yr hysbyseb swydd). Caiff rhestr fer o ymgeiswyr ei llunio rhwng dydd Mawrth 7 Mai 2019  
a dydd Gwener 17 Mai 2019. 

  
Cynhelir y cyfweliadau rhwng dydd Mawrth 4 Mehefin 2019 a dydd Mawrth  
18 Mehefin 2019. Cynhelir y cyfweliadau yng Nghaerfyrddin, Cyffordd Llandudno a Merthyr 

Tudful.  Byddwn yn gwneud pob ymdrech i'ch gwahodd i gyfweliad yn y swyddfa sydd agosaf 
at gyfeiriad eich cartref.  
  
 
 

5.  Telerau'r Penodiad  

Patrwm Gwaith - Lluniwyd y swyddi hyn fel rolau llawn amser a allai gael eu cyflawni 

gan un person yn gweithio'n llawn amser neu ddau berson yn rhannu swydd. Fodd bynnag, 
croesawn geisiadau gan bobl sy'n gweithio'n rhan amser ac os bydd rhywun sydd am 
weithio'n rhan amser yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud addasiadau cymesur i 
gyfrifoldebau'r swydd. 
 

Lleoliad – Mae'r rolau ar gael yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerfyrddin, 

Cyffordd Llandudno a Merthyr Tudful.  
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Gweithio Hyblyg – Mae cynlluniau gweithio hyblyg ar gael sy'n eich galluogi i amrywio 

eich diwrnod gwaith a lleoliad eich swyddfa.   Mae rhywfaint o waith yn ofynnol y tu allan i 
oriau swyddfa arferol er mwyn cwblhau arolygiadau. 

Gwyliau Blynyddol – Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig 31 diwrnod o wyliau 

blynyddol, os byddwch yn gweithio'n amser llawn, pro rata ar gyfer rhan amser  
(e.e. 4 diwrnod = 25 diwrnod).  
 

Gwyliau Banc – Mae cyflogeion llawn amser yn cael 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus  

a braint y flwyddyn, pro-rata ar gyfer rhan amser.  
 

Cyflog – Rydym yn gyflogwr Cyflog Byw gyda graddfeydd cyflog cynyddrannol. Mae 

gennym strwythur cyflog cyfartal hefyd, ni waeth beth fo'ch oedran, statws priodasol, 
anabledd, hil, crefydd neu gred, na hunaniaeth o ran rhywedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma. 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/pay-policy-statement.pdf 
 

Lwfans Recriwtio a Chadw Staff – Mae ein rolau ar gyfer arolygwyr yn denu 

lwfans recriwtio a chadw staff o £4,535 y flwyddyn.  Mae'r lwfans hwn yn ychwanegol i'r 
cyflog parhaol.   
 

Teithio a Chynhaliaeth – Bydd Llywodraeth Cymru yn ad-dalu costau angenrheidiol, 

ychwanegol yr eir iddynt ar deithio a chynhaliaeth pan fydd cyflogeion yn teithio i ffwrdd o 
leoliad arferol y swyddfa o ganlyniad i fusnes swyddogol.  Ni roddir ad-daliad ar gyfer treuliau 
y gellid bod wedi eu hosgoi drwy gynllunio'n well neu nad oeddent yn angenrheidiol fel arall 
ar gyfer diben swyddogol yr ymweliad. 
 

Pensiwn – Rhoddir rhagor o wybodaeth am gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil yma: 

https://www.civilservicepensionscheme.org.uk/  
 

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant – Mae Llywodraeth Cymru yn 

gwerthfawrogi ac yn cefnogi ei holl gyflogeion. Mae gennym rwydweithiau staff cryf a 
rhagweithiol a rhaglenni hybu talentau ar sail amrywiaeth er mwyn helpu pawb, ni waeth beth 
fo'u cefndir, i gyrraedd eu llawn botensial.  
 

Dysgu a Datblygu – Caiff pob aelod o staff yn Llywodraeth Cymru ei gefnogi i 

ddatblygu ei sgiliau a'i alluoedd, sy'n cynnwys mynediad i gyfleoedd dysgu a datblygu gyda 
darparwyr o'r radd flaenaf.  Mae AGC yn ymrwymedig i Ddysgu a Datblygu ac rydym yn 
sicrhau bod ein staff yn cael o leiaf 5 diwrnod o ddysgu y flwyddyn.  Cefnogir hyn gan raglen 
ddysgu bwrpasol ar gyfer cyflogeion AGC.   
 

Sefydlu – Mae pob newydd-ddyfodiad yn cael hyfforddiant Sefydlu fel un o gyflogeion 

Llywodraeth Cymru.  Cefnogir hyn gan raglen sefydlu bwrpasol ar gyfer cyflogeion AGC. 
 

Cod y Gwasanaeth Sifil – Mae Cod y Gwasanaeth Sifil yn nodi'r gwerthoedd craidd 

a'r safonau a ddisgwylir gan bob gwas sifil: hygrededd, gonestrwydd, gwrthrychedd a 
didueddrwydd.  Mae disgwyl i bob Gwas Sifil ymddwyn yn unol â Chod y Gwasanaeth Sifil, 
https://beta.gov.wales/civil-service-code 

 
 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/pay-policy-statement.pdf
https://www.civilservicepensionscheme.org.uk/
https://beta.gov.wales/civil-service-code
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Gwerthoedd craidd AGC - Mae ein gwerthoedd craidd yn sicrhau bod pobl wrth 

wraidd popeth rydym yn ei wneud ac yn dyheu am fod fel sefydliad.  
 
Unplygrwydd: rydym yn onest a dibynadwy.  
Parch: rydym yn gwrando, yn gwerthfawrogi ac yn cefnogi eraill.  
Gofalgar: rydym yn drugarog ac yn hawdd i siarad â ni.  
Teg: rydym yn gyson, yn ddiduedd ac yn gynhwysol.  
Proffesiynol: rydym yn fedrus, yn wybodus ac yn arloesol.  
 
 

6.  Rhagor o Wybodaeth  

Canllawiau Recriwtio ar gyfer Ymgeiswyr Allanol  

Mae'r Canllawiau Recriwtio ar gyfer Ymgeiswyr Allanol wedi'u datblygu i gynorthwyo 

ymgeiswyr sy'n gwneud cais am swydd allanol yn Llywodraeth Cymru.  
Defnyddiwch y canllawiau a ddarparwyd ar bob cam o'r broses recriwtio a dethol. Maent yn 
cynnwys cyngor defnyddiol ar:  

 yr hyn sydd angen i chi ei wneud cyn gwneud cais  
 cwblhau cais, yn cynnwys rhoi enghreifftiau o gymhwysedd ac enghreifftiau swydd 
benodol 

 fformat STAR, a all eich helpu i strwythuro eich tystiolaeth 

 y broses gyfweld 
 

Fframwaith Cymhwysedd y Gwasanaeth Sifil  

Wrth gyflwyno tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd, argymhellir i chi gyfeirio at 
Fframwaith Cymhwysedd y Gwasanaeth Sifil.  Mae pob un o'r 4 ymddygiad cymhwysedd 

a restrir yn y disgrifiad swydd i'w gweld yn y fframwaith cymhwysedd.  

Gan ddefnyddio'r hysbyseb ar gyfer Arolygydd fel enghraifft, bydd angen i chi ganfod y lefel 
cymhwysedd briodol e.e. Lefel 3 HEO/SEO, sef y radd sy'n cyfateb i Arolygydd (gweler y tabl 
ar dudalen 2) 

Chwiliwch am y prif bennawd cymhwysedd e.e. Arwain a Chyfathrebu   

Yna byddwch yn gweld rhestr o ymddygiadau - a nodwch yr ymddygiad a ddewiswyd i chi roi 
tystiolaeth o 300 o eiriau ar ei gyfer. e.e. Cyfathrebu mewn ffordd glir, gonest a diddorol â 
phob rhanddeiliad a dal eich tir pan fydd angen.  

Rydym am gael tystiolaeth o sut rydych wedi dangos pob un o'r 4 ymddygiad yn erbyn 
gofynion y rôl.   

Diwrnodau Agored/Sesiynau galw heibio  

Dewch i'n sesiwn Recriwtio i wneud y canlynol: 

 Cael rhagor o wybodaeth am ein gwaith;  

 Clywed gan ein harolygwyr presennol; 

 Cael gwybodaeth am y rolau rydym yn eu hysbysebu ar hyn o bryd;  

 Ceisio cyngor i'ch helpu i gwblhau eich cais ar-lein; 
 

 

 

 

http://wales.gov.uk/docs/hrd/publications/150127-external-candidate-recruitment-guidance-en.doc?lang=en
http://wales.gov.uk/docs/hrd/publications/150127-external-candidate-recruitment-guidance-en.doc?lang=en
http://wales.gov.uk/docs/hrd/publications/150901civilservicecompframeworken.pdf?lang=en
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Gallwch ddewis o 3 sesiwn, sef rhwng 9am a 10am, 12 hanner dydd ac 1pm, a 3pm a 4pm. 
Does dim angen i chi gofrestru ymlaen llaw. 

Caiff y sesiynau eu cynnal yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru ar y diwrnodau canlynol: 

Dydd Iau 11 Ebrill – Merthyr Tudful 
Dydd Gwener 12 Ebrill – Caerfyrddin 
Dydd Mawrth 23 Ebrill – Caerfyrddin / Cyffordd Llandudno   
Dydd Llun 29 Ebrill – Merthyr Tudful / Cyffordd Llandudno 
 
Os nad oes yr un o'r dyddiadau/amseroedd yn gyfleus i chi, mae croeso i chi gysylltu â'r 
rheolwr llinell (manylion cyswllt ar yr hysbysebion swyddi). 
 
 
 
 
 

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais! 

 


