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1 Cyflwyniad 
 

1.1 Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal leol, ac felly 
disgwylir iddo arddel safonau ymarfer uchel yn ei brosesau recriwtio a dethol staff, 
gan sicrhau cysondeb a thegwch, a darparu fframwaith effeithiol i helpu i sicrhau 
gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r gymuned a wasanaethwn. 

1.2 Mae ein staff yn hanfodol i'n gallu i gynnig addysg a gwasanaethau cymorth o 
safon uchel.  Mae ymarfer y Coleg wrth recriwtio, dethol a datblygu staff addas yn 
weithgaredd hollbwysig o ran cynnal a chefnogi cynlluniau twf fel y nodir yng 
Nghynllun Strategol y Coleg. 

1.3 Mae'r Coleg yn cydnabod ei gyfrifoldebau i ddarparu cyfleoedd gwaith i ymgeiswyr 
mewnol ac allanol ar sail deg, gyson a chyfartal.  

1.4 I'n helpu i adeiladu gweithlu sy'n amrywiol ac yn gynrychioliadol o'r gymuned a 
wasanaethwn, croesawn geisiadau gan y gymuned gyfan, ac yn arbennig gan 
grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu.  

1.5 Nod y polisi hwn yw: 

• mabwysiadu ymarfer recriwtio da 
• sicrhau bod gweithlu amrywiol yn cael ei recriwtio a fydd yn ychwanegu 

gwerth at y sefydliad 
• cyflawni ein cenhadaeth, sef darparu'r addysg a'r hyfforddiant o'r safon 

uchaf 
• bod yn gyflogwr o ddewis 

1.6 Mae'r Coleg yn gweithio tuag at gydymffurfio'n llawn â Safonau'r Gymraeg.  Mae'r 
polisi hwn yn adlewyrchu gofynion y Safonau.  Mae'r Coleg wedi ymrwymo i drin 
ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg yr un mor ffafriol ag ymgeiswyr nad ydynt yn 
siarad Cymraeg trwy gydol y broses recriwtio a phenodi.  Bydd yr holl 
ddogfennaeth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg os gofynnir amdani. 

2 Cwmpas 
 

2.1 Mae'r Polisi hwn yn cynnwys yr holl weithgareddau sy'n ffurfio rhan o'r broses 
recriwtio a dethol.  Er mwyn i'r polisi fod yn effeithiol, mae'n hollbwysig bod 
unrhyw weithiwr sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd ar recriwtio a/neu ddethol staff 
yn gyfarwydd â chynnwys y ddogfen hon ac yn ei dilyn. 

2.2 Mae'r polisi hwn yn gymwys i'r holl weithwyr mewnol a darpar weithwyr ac mae'n 
cynnwys y mathau canlynol o drefniadau contract:- 
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• contractau penagored parhaol 
• cyfnod penodol 
• secondiad 
• threfniadau gweithio hyblyg (e.e. rhannu swydd) 
 

2.3 Nid yw'r polisi hwn yn gymwys yn yr amgylchiadau canlynol:- 

• contractau ar gyfer gwasanaethau a gyflenwir gan bobl hunangyflogedig 
neu drefniadau ymgynghori 

• defnyddio gweithwyr achlysurol os yw'r gwaith yn ad hoc neu'n cyflenwi am 
gyfnod byrdymor 

• defnyddio gweithwyr asiantaeth. 

2.4 Mae trefniadau ar wahân ar gyfer penodi uwch ddeilydd swydd i'w gweld yn 
Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu'r Gorfforaeth. 

3 Datganiad Polisi 

3.1 Mae'r Coleg yn ceisio recriwtio'r gweithwyr gorau sy'n hyblyg ac wedi ymrwymo i 
gynhyrchu gwasanaethau o safon uchel.  Y nod yw cael y bobl iawn sydd â'r sgiliau 
a'r agwedd iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn. 

3.2 Ymagwedd y Coleg fel cyflogwr da yw:-  

3.2.1 Penodi'r person gorau ar gyfer y swydd ar deilyngdod; yn achlysurol 
  gall y Coleg ddewis penodi ar sail potensial. 

3.2.2 Cynllunio swyddi er mwyn manteisio i'r eithaf ar botensial a sgiliau 
  a galluoedd gweithwyr presennol.  

3.2.3 Cydnabod ansawdd, profiad a dyheadau gyrfa gweithwyr presennol 
  a sicrhau eu bod yn cael ystyriaeth briodol yn y broses hon. 

3.2.4 Hysbysebu pob swydd yn fewnol ac yn allanol ar yr un pryd oni bia 
  bod yr amgylchiadau canlynol yn gymwys: 

 
 os yw staff mewn perygl o golli swydd - gwneir pob ymdrech i 

asesu addasrwydd ar gyfer unrhyw swyddi gwag cyn mynd ati i 
hysbysebu'n allanol. 
 

 os yw cyfle adleoli afiechyd yn codi, caiff cyfweliad ei gynnig i 
ymgeiswyr o'r fath cyn hysbysebu'n allanol os ydynt yn bodloni'r 
meini prawf gofynnol.  
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 os yw ad-drefnu adrannol yn digwydd gyda'r posibilrwydd o golli 
swyddi - mewn achosion o'r fath caiff swyddi eu clustnodi yn y lle 
cyntaf i'r rhai a effeithir gan yr ad-drefnu.  

 
 os yw oriau ychwanegol ar gael, e.e. trwy gais i weithio'n hyblyg 

(na fydd efallai'n cyfiawnhau creu swydd newydd), ac os yw'r 
dyletswyddau yn generig o fewn tîm ehangach. Mewn achosion o'r 
fath, caiff yr oriau eu clustnodi i'r staff o fewn y tîm yn y lle cyntaf.  

3.2.5 Defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu i ddewis ymgeiswyr, yn 
dibynnu ar y cymwyseddau sy'n ofynnol ar gyfer y swydd.  

 
3.3 Mae'r Coleg yn cydnabod yr angen i gynyddu amrywiaeth ei weithlu er mwyn 

adlewyrchu'n well amrywiaeth y gymuned a wasanaethwn.  Rhoddir ystyriaeth i 
fesurau priodol o weithredu cadarnhaol i'n helpu i gael mwy o amrywiaeth yn y 
gweithlu.  
 

3.4 Ymrwymwn i wneud pob agwedd ar y broses recriwtio a dethol yn hygyrch i bobl 
ag anabledd.  Bydd dogfennau ar gael mewn fformat priodol ar gais.  Bydd 
ymgeiswyr sy'n datgelu anabledd yn cael cyfle i nodi unrhyw addasiadau neu 
ystyriaethau arbennig sydd eu hangen.  Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod 
addasiadau rhesymol yn cael eu gweithredu i'w galluogi i gymryd rhan ym mhob 
cam o'r broses heb unrhyw anfantais. 
 

3.5 Gwarentir bod pob ymgeisydd sy'n datgelu anabledd ac sy'n bodloni'r meini prawf 
hanfodol ar gyfer y swydd y maent wedi gwneud cais amdani yn cael cyfweliad.  
 

3.6 Polisi'r Coleg yw na ddylai unrhyw un gael ei benodi i swydd os oes ganddo neu 
ganddi berthynas agos sy'n gweithio yn y gadwyn rheolwyr llinell neu pe bai gofyn 
iddynt weithio gyda'i gilydd mewn tîm bach. 
 

3.7 Mae'n egwyddor hollbwysig na ddylid penodi unrhyw berson cysylltiedig i swydd 
sy'n cynnwys archebu nwyddau a gwasanaethau ac mae'r llall yn trosglwyddo 
anfonebau i'w talu.  
 

3.8 Polisi'r Coleg yw y dylai'r holl reolwyr recriwtio a'r rhai sy'n ymwneud â pharatoi 
rhestr fer, dethol a chyfweld gael hyfforddiant mewn arferion da recriwtio, dethol 
a chyfweld a deddfwriaeth cydraddoldeb, a bod dealltwriaeth ganddynt o sut y gall 
gwahaniaethu ddigwydd yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol yn y broses 
recriwtio.  Os na chafwyd hyfforddiant, bydd aelod o'r tîm AD yn bresennol yn y 
cyfweliad i roi arweiniad a chefnogaeth trwy bob cam o'r broses. 
 

3.9 Mae gweithwyr asiantaeth sy'n gweithio yn y Coleg yn gallu gwneud cais ar gyfer 
pob swydd wag sy'n codi tra eu bod nhw'n gweithio i'r Coleg. 
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3.10 Bydd Adnoddau Dynol yn monitro'r prosesau recriwtio yn gyson i sicrhau nad ydynt 
yn gwahaniaethu. 
 

3.11 Yn unol â Rheoliadau Safonau'r Gymraeg 2017 caiff asesiad ei gynnal ar gyfer pob 
swydd wag er mwyn sefydlu'r angen am sgiliau iaith Gymraeg.  Caiff swyddi eu 
categoreiddio fel a ganlyn: 

• Sgiliau Cymraeg Hanfodol 
• Sgiliau Cymraeg i'w dysgu adeg penodi 
• Sgiliau Cymraeg yn Ddymunol 
• Sgiliau Cymraeg ddim yn ofynnol 

4 Gwrthdaro buddiannau 
   

4.1 Os oes posibilrwydd y bydd gwrthdaro buddiannau gan rywun sy'n ymwneud â 
pharatoi rhestr fer neu banel cyfweld oherwydd perthynas bersonol, deuluol, 
ariannol neu berthynas arall â'r ymgeisydd/ymgeiswyr, rhaid codi'r mater hwn 
cyn y broses paratoi rhestr fer.  Fel rheol bydd hyn yn datgymhwyso'r unigolyn 
hwnnw rhag cymryd rhan mewn unrhyw agwedd ar y broses recriwtio.  Caiff y 
mater hwn ei gyfeirio at y Pennaeth Adnoddau Dynol a fydd, drwy ymgynghori 
â'r Uwch Reolwr perthnasol, yn penderfynu ar y camau priodol i'w cymryd. 

 

4.2 Byddai methu â datgan gwrthdaro buddiannau yn ystod proses ddethol yn cael ei 
ystyried yn fath o gamymddwyn a gallai arwain at gamau disgyblu ffurfiol.  
 

5 Beth i'w wneud pan fydd swydd wag yn codi 
 
 

5.1 Pan fydd swydd wag yn codi mae'n rhaid i'r rheolwr ystyried pethau fel y canlynol 
yn gyntaf:  
• A ddylai'r swydd gael ei llenwi yn ei ffurf bresennol  
• A ddylid gwneud unrhyw newidiadau  
• A ellir dileu'r swydd  

 
5.2 Dylid ystyried yn ofalus yr opsiynau i ailddosbarthu'r llwyth gwaith, neu newid 

dyletswyddau'r swydd i ateb anghenion y gwasanaeth yn well cyn mynd ymlaen i 
gael swydd arall yn ei lle.  

 
5.3 Os oes angen brys i gyflenwi'r swydd, dylai'r Rheolwr Llinell gwblhau ffurflen gais 

i ddefnyddio gweithiwr asiantaeth.  Rhaid i bob gweithiwr asiantaeth gael ei geisio 
trwy Adnoddau Dynol.  
 

5.4 Fel rheol bydd swyddi gwag sy'n para llai na chwe mis yn cael eu llenwi trwy 
asiantaeth.  
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6         Paratoi a gwneud yr achos i recriwtio  
 
6.1 Mae cyfrifoldeb gan reolwyr i fod yn glir ynghylch yr angen am unrhyw swydd a 

gweithgareddau a chyfrifoldebau unrhyw swydd yr hoffent benodi aelod o staff 
ar ei chyfer, yn ogystal â'r rhinweddau penodol y mae eu hangen ar ddeilydd y 
swydd i'w chyflawni. 

 
6.2 Mae'r disgrifiad o'r swydd a manyleb yr unigolyn yn rhan hollbwysig o'r gwaith 

paratoi ar gyfer recriwtio.  Dylai'r rheolwr recriwtio gynnal adolygiad gofalus felly 
o'r disgrifiad o'r swydd a manyleb yr unigolyn i sicrhau eu bod yn adlewyrchu 
dyletswyddau'r swydd yn gywir a'r sgiliau y mae eu hangen ar ddeilydd y swydd 
yn y dyfodol.  
 

6.3 Dylai'r math o gontract gael ei ystyried yn ofalus hefyd, yn unol ag anghenion y 
gwasanaeth a'r gyllideb sydd ar gael.  Mae enghreifftiau o fathau o gontractau yn 
cynnwys:- 
 

• Contractau parhaol â chyflog neu gyfnod penodol  
• Tâl fesul awr parhaol neu gyfnod penodol  
• Secondiad 

Mae cyngor ar fathau o gontractau ar gael gan Adnoddau Dynol.  Dylai contractau 
cyfnod penodol gael eu defnyddio dim ond os oes tystiolaeth o amgylchiadau 
amser cyfyngedig.  
 

6.4 Dylid ystyried manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd cyflogaeth sy'n gyfeillgar i'r teulu 
trwy drefniadau gwaith hyblyg neu rannu swydd os yw'n ymarferol i wneud hynny. 
 

6.5 Os yw swydd newydd yn cael ei chynnig rhaid i'r disgrifiad o'r swydd gael ei 
gyflwyno i Adnoddau Dynol er mwyn asesu'r cyflog.  

 
6.6 Cyfrifoldeb y Rheolwr Recriwtio yw sicrhau bod yr holl ddogfennaeth yn cael ei 

derbyn yn yr Adran Adnoddau Dynol adeg cyflwyno.  
 

6.7 Ar ôl cwblhau adolygiad o'r angen ar gyfer y rôl a'r dogfennau cysylltiedig, bydd 
rhaid i'r Rheolwr Recriwtio gwblhau ffurflen 'Cais ar gyfer Swydd' sy'n darparu'r 
holl wybodaeth ategol a gwybodaeth gefndir gan gynnwys disgrifiad o'r swydd a 
manyleb yr unigolyn wedi'u diweddaru. 

 
6.8 Dylai'r Rheolwr Recriwtio gael cymeradwyaeth yr Uwch Reolwr perthnasol a'r 

Pennaeth Cyllid, cyn cyflwyno manylion i'r Pennaeth Adnoddau Dynol. Rhaid i 
bob swydd newydd a swydd sy'n cymryd lle un arall gael eu cymeradwyo gan y 
Pennaeth. Bydd yr Adran Adnoddau Dynol yn rhoi gwybod i'r Rheolwr Recriwtio 
am statws y swydd o fewn 5 diwrnod gwaith.  
 



8 

 

6.9 Mae'r adran AD yn ceisio cyhoeddi hysbysebion o fewn 7 diwrnod o dderbyn yr 
holl ddogfennau yn dilyn cymeradwyo'r swydd.  Bydd methu â darparu'r holl 
wybodaeth angenrheidiol yn arwain at oedi wrth gyhoeddi'r hysbysebion.  

 
7  Adleoli a chlustnodi  
 

7.1 Pan fydd yn gallu gwneud hynny, bydd Coleg wedi ymrwymo i gadw i'r lleiaf posibl 
yr angen i ddileu swyddi gweithwyr gorfodol nad oes eu hangen mwyach i gyflawn 
eu rôl bresennol.  Un ffordd o gyflawni hyn yw adleoli gweithwyr a allai fod mewn 
perygl o golli swydd i swyddi eraill o fewn y Coleg.  

7.2 Bydd gweithwyr nad ydynt yn gallu perfformio eu rôl mwyach oherwydd afiechyd 
neu gyfyngiadau eraill hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer eu hadleoli, fel yr 
amlinellir yn y Polisi Adleoli.  

7.3 Mae manylion y gweithwyr sydd mewn perygl wedi'u cynnwys yn y gofrestr adleoli. 
Mae hyn yn golygu y gall gweithwyr a adleoliwyd slotio i mewn i swydd arall heb 
fod angen iddynt gystadlu yn y ffordd arferol. Rhaid ystyried a oes angen 
ailhyfforddi gweithwyr a adleoliwyd sy'n gwneud cais am swyddi gwag eraill. Os 
oes mwy nag un person sydd â diddordeb ar y gofrestr o weithwyr a adleoliwyd, 
bydd angen cynnal proses gystadleuol.  

7.4 Mae'n rhaid i ddarpar weithwyr i'w hadleoli ddarparu gwybodaeth berthnasol e.e, 
cymwysterau, sgiliau, cymhwysedd ac ati er mwyn dangos eu bod yn bodloni'r 
meini prawf hanfodol fel y dangosir ym manyleb yr unigolyn. Fel rheol rhaid i'r 
swydd gael ei hystyried yn gyflogaeth arall addas.  Cewch ragor o wybodaeth ym 
Mholisi Adleoli'r Coleg.  

7.5 Gall y Rheolwr Recriwtio gael ei gyfarwyddo, o bryd i'w gilydd, i glustnodi swydd.  
Gall hyn ddigwydd: 

• pan ddylai'r swydd wag gael ei chynnig fel cyfle adleoli mewn rhaglen dileu 
swydd; 

• nid oes unrhyw gynnydd yn y cyfrif pennau oherwydd trefniadau paru mewn 
rhaglen ailstrwythuro; neu  

• mae contract cyfnod penodol presennol yn dod i ben.  

7.6 Disgwylir i aelodau staff a all fod yn destun adleoli ddangos hyblygrwydd wrth 
ystyried cyfleoedd ar raddfa wahanol, mewn categori staff gwahanol neu mewn 
lleoliad gwahanol.  

7.7 Yn y rhan fwyaf o achosion gall swyddi gwag cyfredol gael eu cadw ar gyfer 
aelodau o staff os teimlir bod sgiliau yn cyfateb a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr 
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cymwys cyn hysbysebu. Yn achos dileu swyddi rhoddir pob cyfle i gael cyflogaeth 
arall addas ar gyfer staff y mae eu swyddi wedi cael eu nodi fel rhai sydd 'mewn 
perygl. Caiff cyfleoedd cyflogaeth eu clustnodi a chaiff staff a effeithir eu 
blaenoriaethu.  

8  Hysbysebu 
  
8.1 Mae sawl cyfrwng gwahanol ar gyfer hysbysebu swyddi yn dibynnu ar natur y 

swydd a'r dewis o ddarpar ymgeiswyr.  Gellir ceisio cyngor gan Wasanaethau 
Adnoddau Dynol ar y byrddau swyddi mwyaf priodol, cyhoeddiadau, cynulleidfa 
darged, proffil trawiadau a gwerth am arian ac ati.  Rhaid i'r holl wariant ar 
hysbysebion recriwtio gael ei awdurdodi gan y Pennaeth Gwasanaethau AD fel y 
deilydd cyllideb ar gyfer hysbysebion recriwtio. 

8.2 Pwrpas y dull recriwtio yw:-  

• Denu dewis o ymgeiswyr â chymwysterau addas; 
• Rhwystro'r rhai nad ydynt yn gymwys i wneud cais;  
• Cyflwyno'r Coleg fel cyflogwr deniadol gyda gweithlu sy'n gynrychioliadol 

o'r gymuned ehangach;  
• Egluro gofynion y swydd; a 
• Bodloni gofynion cyfreithiol ac arferion recriwtio da.  

8.3 Mae rheolwyr yn gyfrifol am hyrwyddo amrywiaeth o fewn eu timau a phan fyddant 
yn recriwtio i swydd newydd dylent ystyried yr achos dros gymryd camau 
cadarnhaol i annog ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. I helpu i 
annog ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol caiff hysbysebion 
swyddi eu dosbarthu'n rheolaidd i rwydwaith eang o sefydliadau partner a grwpiau 
lleiafrifol cymunedol, fodd bynnag mae cyngor pellach ar ymgyrchoedd camau 
cadarnhaol penodol ar gael gan Adnoddau Dynol.  

8.4 Fel protocol safonol, caiff pob swydd ei hysbysebu ar wefan y Coleg, oni bai bod 
yr amgylchiadau a fanylir yn 3.2.4 yn gymwys, ac os felly, caiff yr hysbyseb ei 
marcio i nodi ei fod ar gyfer ymgeiswyr mewnol yn unig. 

8.5 Mae bwletinau swyddi gwag yn cael eu hysbysebu'n wythnosol (ar ddydd Mercher 
fel arfer) yn fewnol trwy'r Bwrdd Gwaith Gweithredol.  Caiff copïai papur o'r Bwletin 
Swyddi Gwag eu harddangos ym mhob Derbynfa'r Coleg, yr adran AD ac yn y 
Canolfannau Adnoddau Dysgu. 

8.6 Dylid caniatáu digon o amser i dderbyn ceisiadau a dylai hyn fod yn ddim llai na 
phythefnos fel arfer.  Dylai eithriadau i hyn gael eu hawdurdodi gan y Pennaeth 
Gwasanaethau AD mewn cydweithrediad â'r Uwch Reolwr perthnasol. 

8.7  Bydd staff ar absenoldeb mamolaeth neu dadolaeth neu y bernir eu bod yn sâl yn 
hirdymor yn cael bwletinau swyddi gwag trwy'r e-bost.  
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8.8 Dylai rheolwyr gwblhau ffurflen cais am swydd trwy atodi'r disgrifiad o'r swydd a 
manyleb yr unigolyn perthnasol, testun yr hysbysiad ac unrhyw waith papur ategol 
arall.  Rhaid i'r ffurflen gael ei llofnodi gan yr Uwch Reolwr cyn ei hanfon at yr 
Adran Adnoddau Dynol. 

8.9 Wrth hysbysebu swydd lle y nodwyd bod y gofyniad Cymraeg yn: 

• Cymraeg Hanfodol  
• Rhaid dysgu'r Gymraeg adeg penodi  
• Cymraeg yn Ddymunol  

 Rhaid i'r gofyniad hwn gael ei nodi yn yr hysbyseb a rhaid i'r hysbyseb gael ei 
chyhoeddi yn Gymraeg.  Caiff rolau lle  bernir bod y gallu i siarad Cymraeg yn faen 
prawf hanfodol eu hysbysebu trwy gyfrwng y Gymraeg.  

8.10  Wrth hysbysebu swydd, nodir y gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff 
ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.  

8.11 Dylai hysbysebion gynnwys unrhyw ofyniad ar gyfer gwiriad DBS a'r lefel 
 ofynnol.  

9 Ceisiadau 
 

9.1 Caiff ceisiadau eu cyflwyno ar ffurflen gais safonol sydd ar gael fel copi caled gan 
yr Adran Adnoddau Dynol.  

9.2 Gall ceisiadau gael eu cyflwyno'n electronig hefyd.  Gellir lawrlwytho fersiwn 
electronig o'r ffurflen gais o wefan y Coleg.  

9.3  Gofynnir i bob ymgeisydd am swydd gwblhau Holiadur Cydraddoldeb i helpu'r 
Coleg i gyflawni ei ddyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010).  Gofynnir i 
ymgeiswyr ddatgelu eu nodweddion gwarchodedig er mwyn i'r Coleg fonitro 
amrywiaeth y ceisiadau a sicrhau bod ei brosesau yn rhydd o wahaniaethu 
anghyfreithlon.  Tynnir yr Holiadur Cydraddoldeb ymaith o'r brif ffurflen gais cyn 
paratoi'r rhestr fer.  Caiff yr holl ddata Cydraddoldeb ei brosesu a'i storio gan 
ddilyn y rheoliadau Diogelu Data yn gaeth. 

 

9.4 Rhaid i bob ymgeisydd am swydd ddatgan a ydynt yn perthyn i weithiwr 
presennol y Coleg neu aelod o'r Gorfforaeth pan fyddant yn cwblhau'r ffurflen 
gais. 

 Mae 'pobl sy'n perthyn i'w gilydd' yn cynnwys:- 

• Gŵr / gwraig / partner sifil / partner  
• Rhiant / plentyn / perthnasau yng nghyfraith 
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• Brawd / chwaer 
• Tad-cu / ŵyr  

9.5 Bydd ymgeiswyr yn gallu cael pecyn ymgeisio ar-lein sy'n berthnasol i bob 
swydd wag a hysbysebir.  Bydd y pecyn ymgeisio yn cynnwys disgrifiad o'r 
swydd, manyleb yr unigolyn, disgrifwyr Cymraeg, amodau gwasanaeth ac ati.  
Gall copïau papur gael eu hanfon os gwneir cais penodol amdanynt. 

9.6 Bydd data personol yn ymwneud â'r ymgeiswyr yn cael ei gadw'n
 gyfrinachol ar gronfa ddata AD y Coleg yn unol â'r rheoliadau Diogelu Data. 

9.7 Caiff ceisiadau eu dinistrio ar ôl cyfnod o 6 mis heblaw mewn amgylchiadau lle 
mae anabledd yn cael ei ddatgan a chaiff manylion eu cadw am gyfnod o 12 mis.  

 
9.8 Nid yw'n bolisi gan y Coleg i ystyried ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad  cau 
 a nodir yn yr hysbyseb heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.  Bydd y 
 Pennaeth Adnoddau Dynol yn penderfynu a ellir derbyn ceisiadau hwyr, gan 
 ystyried yr amgylchiadau arbennig, a thrwy ymgynghori â'r rheolwr recriwtio.  
 
9.9 Ni fydd unrhyw cyn aelod o staff a ddiswyddwyd ar sail camymddwyn dybryd  yn 
 gymwys i wneud cais am unrhyw swydd yn y Coleg.  
 
9.10 Ni fydd staff sy'n gadael y Coleg trwy ddileu swyddi gwirfoddol yn gymwys i 
 wneud cais am swydd o fewn 12 mis o adael y Coleg heb gael cydsyniad  
 ysgrifenedig y Pennaeth yn gyntaf.  

 
10 Paratoi Rhestr Fer 
 
 
10.1 Bydd adran fywgraffiadol y ffurflen gais sy'n nodi enw, oedran a chyfeiriad yr 

ymgeisydd yn cael ei thynnu ymaith o'r cais er mwyn ystyried pob cais yn deg ar 
sail ddienw. 

10.2 Caiff pro-forma paratoi rhestr fer ei roi i'r Rheolwr Recriwtio ac aelodau eraill o'r 
panel i helpu gyda'r broses gan amlinellu'r meini prawf paratoi rhestr fer sy'n cael 
eu mesur o'r ffurflen gais.  Rhaid i'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd gael 
eu nodi'n glir.  Rhaid i unrhyw bwysiad gael ei gytuno gan y panel paratoi rhestr 
fer cyn dechrau paratoi'r rhestr fer. 

10.3 Caiff ymgeiswyr sydd â'r sgoriau uchaf adeg paratoi'r rhestr fer eu gwahodd i gam 
nesaf y broses ddethol.  Os yw nifer fawr o ymgeiswyr yn bodloni'r meini prawf 
hanfodol, gall dewis ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad ystyried y meini prawf dymunol 
hefyd.  At ddibenion paratoi rhestr fer, dim ond yr wybodaeth ar y ffurflen gais 
ddylai gael ei defnyddio. 
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10.4 Ar ôl derbyn y rhestr fer, bydd yr Uwch Ymgynghorydd AD yn cynnal gwiriad i 
sicrhau'r canlynol:- 

• Mae'r meini prawf ar gyfer paratoi'r rhestr fer a'r dewis o ymgeiswyr i'w rhoi 
ar y rhestr fer yn gyson ac yn deg.  

• A oes unrhyw wrthdaro buddiannau posibl yn codi o ddatgelu unrhyw aelod 
o'r teulu / perthynas / cyfaill yn adran 2 o'r ffurflen gais. 

• Mae unrhyw ymgeisydd sydd wedi datgan anabledd ac sy'n bodloni'r meini 
prawf hanfodol wedi cael ei gynnwys ar y rhestr fer.  

10.5 Esbonnir yn ein canllaw 'Gwybodaeth i Ymgeiswyr am Swyddi' ein bod yn delio â 
nifer fawr iawn o geisiadau am swyddi ac felly ni allwn gydnabod ymgeiswyr 
aflwyddiannus.  Os nad yw gwahoddiad i gyfweliad wedi cael ei dderbyn o fewn 6 
wythnos dylid ystyried bod y cais yn aflwyddiannus. 

10.6 Os nad yw ymgeiswyr mewnol yn cael eu rhoi ar y rhestr fer, fel mater o gwrteisi, 
ac i gynnal perthnasoedd gweithio da, bydd Adnoddau Dynol yn eu hysbysu a gellir 
trefnu gyda'r Rheolwr Recriwtio bod adborth yn cael ei roi iddynt. 

10.7 Os nad yw'r ceisiadau o ansawdd digonol i ddarparu ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad, 
gall y swydd gael ei hail-hysbysebu.  Yn achos un neu ragor o ymgeiswyr yn 
tynnu'n ôl ac felly lleihau nifer y bobl a gyfwelir, dylai'r panel ystyried a ddylid 
ychwanegu unrhyw rai o'r ymgeiswyr sy'n weddill at y rhestr fer. 

10.8 Gofynnir i ymgeiswyr a wahoddir i gyfwelid a oes unrhyw ofynion penodol 
ganddynt (e.e. cyfweliad yn Gymraeg, mynediad i gadeiriau olwyn yn lleoliad y 
cyfweliad, gwasanaethau cyfieithu ar y pryd neu ddogfennau mewn Braille neu 
brint bras).  Gwneir pob ymdrech i wneud trefniadau priodol. 

11 Y Panel Dethol 
 

11.1 Dylai'r paneli cyfweld gynnwys dim llai na dau unigolyn.  Os oes modd dylai'r panel 
gynnwys Rheolwr Llinell y swydd wag ac aelod o'r tîm Adnoddau Dynol.  Yn 
ddelfrydol dylai'r panel barhau yr un fath ar gyfer pob ymgeisydd trwy bob cam 
o'r broses. 

11.2 Fodd bynnag, os nad yw'r aelodau ar gael trwy bob cam o'r broses ddethol, 
argymhellir bod pob penderfyniad dethol yn cael ei gymryd gan o leiaf 2 aelod o'r 
panel a bod o leiaf un aelod o'r panel yn gyson trwy gydol y broses ddethol. 

12 Y Broses Ddethol 
 

12.1 Rhaid i'r dull dethol a ddewisir fod yn briodol i lefel y swydd a'r math o swydd. 
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12.2 Bydd pob penodiad addysgu yn cynnwys cyflwyniad i archwilio dulliau addysgu a 
gall gynnwys rhoi gwers i garfan briodol o'r myfyrwyr. 

12.3 Bydd asesiad o lefelau llythrennedd, llythrennedd digidol a rhifedd hefyd yn rhan 
safonol o'r broses ddethol fel y bo'n briodol ac wedi'i nodi o fewn manyleb yr 
unigolyn. 

12.4 Gall y broses ddethol hefyd gynnwys un neu ragor o ymarferion ymarferol, 
cysylltiedig â'r swydd e.e. ymarfer basged i mewn, tasg ymarferol neu ymarfer 
ysgrifenedig.  Gofynnwch i AD am gyngor ar ddulliau priodol. 

12.5 Dylai'r pwysiadau ar gyfer pob agwedd ar y broses ddethol gael eu pennu gan y 
panel cyn i'r broses ddethol ddechrau. 

12.6 Caiff ymgeiswyr rybudd digonol ar gyfer y cyfweliad neu'r ganolfan asesu.  Os 
defnyddir canolfan asesu, dylai ymgeiswyr gael manylion llawn am y 
gweithgareddau y bydd gofyn iddynt gymryd rhan ynddynt ymlaen llaw. 

12.7 Caiff cyfweliadau eu trefnu ar sail cwestiynau gosod a chyfweliad strwythuredig i 
sicrhau bod pawb a gyfwelir yn cael eu trin yn deg ac yn cael cyfle cyfartal i 
gystadlu.  Fodd bynnag, er mwyn cael y gorau o bob ymgeisydd, gellir gofyn 
cwestiynau dilynol pan fo'n briodol.   Bydd angen gofyn cwestiynau penodol i bob 
ymgeisydd ar gyfer rhai penodiadau ar fanylion eu ffurflen gais. 

12.8 Fel rheol bydd cyfweliadau yn broses un cam sy'n cynnwys panel cyfweld, fodd 
bynnag gellir defnyddio proses dau gam ar gyfer penodiadau Uwch. 

12.9 Bydd y panel hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth arall a gynhyrchir fel rhan o'r 
broses ddethol, e.e. profion ategol, cyflwyniadau, tasgau ysgrifenedig neu 
asesiadau seicometrig.  Bydd y dewis terfynol o ymgeisydd llwyddiannus yn cael 
ei bennu gan farn y mwyafrif o'r panel cyfweld. 

12.10 Rhaid i'r panel gwblhau cyfweliad a mathau eraill o asesiad i gofnodi a chymharu 
eu casgliadau.  Mae'r ffurflenni hyn yn cael eu cadw gan y Coleg am gyfnod o 6 
mis er mwyn cyfeirio atynt.  O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae hawl gan y sawl 
sy'n cael ei gyfweld i weld ei nodiadau cyfweld.  Cyfrifoldeb y Rheolwr Recriwtio 
yw sicrhau bod yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r broses ddethol yn cael eu 
dychwelyd i Adnoddau Dynol i'w storio'n gyfrinachol. 

12.11 Os yw ymgeisydd wedi nodi ei fod yn well ganddo neu ganddi gael cyfweliad yn 
Gymraeg, darperir ar gyfer hynny. 

13 Gweithredu Cadarnhaol mewn Penderfyniadau Penodi Terfynol  

13.1 Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dilyn egwyddorion 'gweithredu cadarnhaol' fel yr 
amlinellir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  Gellir cymhwyso hyn yn ystod y broses 
recriwtio a dethol pan fydd sefyllfa torri dadl yn codi rhwng dau ymgeisydd (neu 
ragor) o deilyngdod cyfartal. 
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13.2 Mae gweithredu cadarnhaol yn caniatáu i gyflogwr benodi aelod o staff yn seiliedig 
ar nodwedd warchodedig arbennig sydd gan yr ymgeisydd.  Dylai'r penderfyniad 
hwn gael ei seilio dim ond ar dystiolaeth o gynrychiolaeth annigonol grŵp arbennig 
o fewn y gweithlu (e.e. prinder o ddynion neu fenywod mewn rolau neu lefelau 
arbennig o fewn y gweithlu). 

13.3 Ni ellir defnyddio’r broses hon heb ymgynghori ag Adnoddau Dynol. 

14  Ar ôl y Cyfweliad 
 

14.1 Dylai pob ymgeisydd gael ei hysbysu'n gyflym ac yn swyddogol am y canlyniad.  
Ni ddylai ymgeiswyr gael eu gadael i ganfod y canlyniad gan weithwyr eraill, y 
cyfryngau neu unrhyw ffynhonnell answyddogol arall. 

14.2 Dylai'r Rheolwr perthnasol roi adborth i ymgeiswyr mewnol aflwyddiannus.  Dylai'r 
adborth fod yn ffeithiol a chyfeirio at fanyleb yr unigolyn. 

14.3  Caiff ymgeiswyr allanol aflwyddiannus eu hysbysu am ganlyniad y cyfweliad yn 
ysgrifenedig a chynigir adborth iddynt gan y Rheolwr Recriwtio. 

15 Cynnig o Gyflogaeth 
 

15.1 Caiff cynigion eu gwneud gan yr Adran Adnoddau Dynol.  Bydd y cynnig o 
gyflogaeth yn cael ei wneud yn amodol ar ganlyniad boddhaol gwiriadau priodol 
gan gynnwys DBS, cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg a chyfeirnodau 
cyflogaeth. 

15.2 Caiff yr ymgeisydd llwyddiannus gontract cyflogaeth gyda phecyn dechrau swydd. 

15.3 Bydd pob gweithiwr sy'n newydd i Goleg Gŵyr Abertawe yn cwblhau'r Rhaglen 
Ymsefydlu Corfforaethol ac Adrannol. 

16 Sgrinio cyn-gyflogaeth  
  
16.1 Mae'r Coleg yn gwneud gwiriadau sgrinio trwyadl i gadarnhau addasrwydd yr holl 

ddarpar weithwyr i weithio yn y rhinwedd y cawsant eu recriwtio i'w chyflawni.  
Cyn dechrau cyflogaeth gwneir y gwiriadau canlynol:- 

• Yr hawl i weithio yn y DU / Prawf hunaniaeth (Pasbort neu Dystysgrif Geni) 
• Dilysu Cymwysterau 
• Gwiriad Cofnod Troseddol trwy'r Gwasanaeth DBS fel y bo angen 
• Gwiriadau ychwanegol fel y bo'n briodol, e.e. tystysgrif ymddygiad da os yw 

wedi byw dramor am sawl blwyddyn  
• Hanes cyflogaeth a geirdaon 
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• Aelodaeth o Gyngor y Gweithlu Addysg (os yw'n briodol) 

17  Canfasio llywodraethwyr, uwch reolwyr neu weithwyr eraill 
  
17.1 Bydd canfasio aelod o Fwrdd y Gorfforaeth neu'r Uwch Dîm Rheoli yn uniongyrchol 

neu'n anuniongyrchol ar gyfer unrhyw benodiad yn anghymhwyso'r ymgeisydd ar 
gyfer y penodiad hwnnw. 

17.2 Mae'n bosib y byddai Egwyddorion Nolan yn cael eu torri os yw llywodraethwr yn 
deisyfu ar ran unrhyw un ar gyfer unrhyw benodiad o fewn y Coleg.  Felly, ni ddylai 
ymgeiswyr achosi embaras iddynt neu aelodau Bwrdd y Gorfforaeth neu aelodau'r 
Uwch Dîm Rheoli trwy ofyn iddynt am gymorth gydag unrhyw gais am swydd. 

 

18 Ystyriaethau'r Gymraeg yn y Broses Recriwtio  
 

18.1 Gofynnir i Reolwyr Recriwtio benderfynu a oes angen i ddeilydd y swydd gael 
sgiliau Cymraeg, ac os oes, pa lefelau a'r math o sgiliau sy'n ofynnol.  Caiff yr 
asesiad o Sgiliau Ieithyddol eu dylanwadu gan y sgiliau Cymraeg o fewn y tîm / 
adran / lleoliad arbennig eisoes a'r capasiti presennol i ddarparu gwasanaeth 
dwyieithog.  Rhoddir ystyriaeth hefyd i'r maes gwasanaeth ac a yw wedi'i gynnwys 
o fewn un o feysydd 'Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru' ar gyfer addysgu 
dwyieithog. 

18.2 Bydd cyfres o Ddisgrifwyr Lefel y Gymraeg yn nodi'r lefel ofynnol o allu yn y 
Gymraeg. 

18.3 Os na fu modd penodi i swydd y barnwyd ei bod yn swydd Cymraeg Hanfodol, 
oherwydd diffyg ymgeiswyr addas, cyn  israddio'r gofyniad Cymraeg i Gymraeg 
yn ddymunol, dylid cynnal adolygiad o'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau er mwyn 
penderfynu ar ffyrdd eraill o ddarparu'r gwasanaeth Cymraeg. 

18.4 Os yw camau rhesymol wedi cael eu cymryd, ond ni fu modd penodi siaradwr 
Cymraeg i swydd "Cymraeg Hanfodol", gall ennill neu wella sgiliau Cymraeg i lefel 
a bennwyd mewn cyfnod penodol o amser fod yn amod cyflogaeth ar gyfer rhai 
swyddi. 

 
19      Cwynion 
 

19.1 Mae gweithdrefn Gwyno'r Coleg yn rhoi hawl i ymgeiswyr unioni camweddau os 
teimlant eu bod nhw wedi cael eu trin yn annheg neu fod y Coleg wedi 
gwahaniaethu yn eu herbyn trwy'r broses recriwtio a dethol.  Bydd y Coleg yn 
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gweithredu i sicrhau na fydd unrhyw un sy'n gwneud cais am swydd yn y Coleg 
yn cael eu trin yn llai ffafriol nag unrhyw un arall. 

20    Monitro'r Polisi 
 

20.1 Bydd y Coleg yn monitro'r modd y gweithredir y polisi hwn ac mae disgresiwn 
ganddo i'w adolygu unrhyw bryd trwy'r dulliau ymgynghori priodol.  

 
20.2 Y Pennaeth Adnoddau Dynol sy'n gyfrifol am weithredu, monitor a datblygu'r polisi 

hwn.  Y rheolwyr recriwtio a'r swyddogion AD sy'n gyfrifol am weithredu'r polisi 
hwn o ddydd i ddydd a fydd yn sicrhau bod y polisi yn cael ei ddilyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Cyflwyniad
	2 Cwmpas
	3 Datganiad Polisi
	3.1 Mae'r Coleg yn ceisio recriwtio'r gweithwyr gorau sy'n hyblyg ac wedi ymrwymo i gynhyrchu gwasanaethau o safon uchel.  Y nod yw cael y bobl iawn sydd â'r sgiliau a'r agwedd iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn.
	3.2 Ymagwedd y Coleg fel cyflogwr da yw:-
	3.2.1 Penodi'r person gorau ar gyfer y swydd ar deilyngdod; yn achlysurol   gall y Coleg ddewis penodi ar sail potensial.
	3.2.2 Cynllunio swyddi er mwyn manteisio i'r eithaf ar botensial a sgiliau   a galluoedd gweithwyr presennol.
	3.2.3 Cydnabod ansawdd, profiad a dyheadau gyrfa gweithwyr presennol   a sicrhau eu bod yn cael ystyriaeth briodol yn y broses hon.
	3.2.4 Hysbysebu pob swydd yn fewnol ac yn allanol ar yr un pryd oni bia   bod yr amgylchiadau canlynol yn gymwys:
	3.2.5 Defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu i ddewis ymgeiswyr, yn dibynnu ar y cymwyseddau sy'n ofynnol ar gyfer y swydd.

	4 Gwrthdaro buddiannau
	4.1 Os oes posibilrwydd y bydd gwrthdaro buddiannau gan rywun sy'n ymwneud â pharatoi rhestr fer neu banel cyfweld oherwydd perthynas bersonol, deuluol, ariannol neu berthynas arall â'r ymgeisydd/ymgeiswyr, rhaid codi'r mater hwn cyn y broses paratoi ...
	4.2 Byddai methu â datgan gwrthdaro buddiannau yn ystod proses ddethol yn cael ei ystyried yn fath o gamymddwyn a gallai arwain at gamau disgyblu ffurfiol.
	5 Beth i'w wneud pan fydd swydd wag yn codi
	6         Paratoi a gwneud yr achos i recriwtio
	7  Adleoli a chlustnodi
	8  Hysbysebu
	9 Ceisiadau
	9.3  Gofynnir i bob ymgeisydd am swydd gwblhau Holiadur Cydraddoldeb i helpu'r Coleg i gyflawni ei ddyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010).  Gofynnir i ymgeiswyr ddatgelu eu nodweddion gwarchodedig er mwyn i'r Coleg fonitro amrywiaeth y ceisiadau...
	9.7 Caiff ceisiadau eu dinistrio ar ôl cyfnod o 6 mis heblaw mewn amgylchiadau lle mae anabledd yn cael ei ddatgan a chaiff manylion eu cadw am gyfnod o 12 mis.
	10 Paratoi Rhestr Fer
	11 Y Panel Dethol
	12 Y Broses Ddethol
	14  Ar ôl y Cyfweliad
	15 Cynnig o Gyflogaeth
	16 Sgrinio cyn-gyflogaeth
	17  Canfasio llywodraethwyr, uwch reolwyr neu weithwyr eraill
	18 Ystyriaethau'r Gymraeg yn y Broses Recriwtio
	18.4 Os yw camau rhesymol wedi cael eu cymryd, ond ni fu modd penodi siaradwr Cymraeg i swydd "Cymraeg Hanfodol", gall ennill neu wella sgiliau Cymraeg i lefel a bennwyd mewn cyfnod penodol o amser fod yn amod cyflogaeth ar gyfer rhai swyddi.
	19      Cwynion
	20    Monitro'r Polisi

