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 HANFODOL MANTEISIOL DULL CADARNHAU 

1.  SGILIAU A 
GALLUOEDD 
 
 

� Gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac mewn ffordd sensitif â phlant 
ac oedolion. 

� Gallu i gadw cofnodion sylfaenol. 
� Natur amyneddgar a gallu i ddeall anghenion plant bach. 
� Gallu i weithio fel aelod o dîm. 
� Gallu i weithio o dan bwysau ac mewn ffordd hyblyg. 

 

  
 
� Cyfathrebu yn Gymraeg. 

Ffurflen Gais 
 
 
 
Cyfweliad 

2. GWYBODAETH A 
PHROFIAD 
 
 

� Profiad o weithio gyda babanod neu blant ifainc a’u teuluoedd.  
� Profiad o gynllunio, trefnu a chynnal gweithgareddau chwarae 

gyda phlant ifainc.  
� Deall gofynion AGGCC ar gyfer Gofal Plant Rheoledig.  
� Gwybod cryn dipyn am ddatblygiad plant. 
� Deall system Gweithwyr Allweddol. 

 

� Profiad o Ddiogelu Plant Ffurflen Gais 
Cyfweliad 

3.  AGWEDD AC 
YSGOGIAD 
 

� Ymroi i sicrhau Cyfle Cyfartal a rhwystro Arferion 
Gwahaniaethol. 

� Gweithio’n ddigymell ac yn frwdfrydig a deall y tasgau sydd i’w 

 
 

Ffurflen Gais 
 
Cyfweliad 



 HANFODOL MANTEISIOL DULL CADARNHAU 

 cyflawni. 
� Deall cysyniadau Polisi Cyfle Cyfartal y Cyngor a mynnu eu 

dilyn. 
 

 

4.  CYMWYSTERAU 
A HYFFORDDIANT 
 

a) Academaidd 

 
b) Galwedigaethol 

 
 
  
� Addysg gyffredinol dda. 
  
� CGC Lefel 3 mewn gofal, addysg a datblygiad plant, cymhwyster 

BCAM, cymhwyster y Blynyddoedd Cynnar neu gymhwyster 
perthnasol arall cyfatebol.  

 
 
� CGC Lefel 3 mewn 

gofal, addysg a 
datblygiad plant neu 
gymhwyster ‘Cyngor 
Dyfarniadau mewn 
Gofal, Iechyd ac Addysg’ 
Lefel 4 mewn Addysg y 
blynyddoedd cynnar ac 
Addysg.  

 

 
 
 
Ffurflen Gais 
 
Dogfennau 

5.  GOFYNION 
ERAILL (RHOWCH 
FANYLION) 
 

� Bod yn fodlon gweithio o dan oruchwyliaeth a deall 
pwysigrwydd goruchwylio. 

� Gweithio mewn ffordd hyblyg. 
� Cymryd rhan mewn hyfforddiant mewnol perthnasol. 
� Bod yn fodlon cyflawni dyletswyddau swyddfa. 
� Gallu gyrru/teithio ar hyd a lled y Fro ac o fan i fan fel y bo’n 

briodol. 
 

� Trwydded yrru lawn a 
dilys a char y medrwch 
ei ddefnyddio yn y 
gwaith. 

� Cewch lwfans 
defnyddiwr car 
achlysurol os bydd y 
Cyngor/eich rheolwr yn 
teimlo y dylech 
ddefnyddio eich car 
eich hun. 

 

Ffurflen Gais 
 
Dogfennau 
 
 
 

 


