
Cyngor Sir Caerfyrddin 

Ymateb i COVID-19  

Staffio - Adleoli gweithwyr dros dro 

Cefndir: 

Rydym yn wynebu heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen o ran ymateb i COVID-

19 ac rydym yn gweithio gyda'n gweithwyr a'n hundebau llafur i sicrhau bod y 

gwasanaeth hanfodol yr ydym yn ei ddarparu i'n preswylwyr ac i'r rhai mwyaf 

agored i niwed yn ein cymuned yn gallu parhau.  Drwy wneud hynny rydym yn 

helpu'r GIG i ymateb i'r galwadau brys y bydd yn eu hwynebu yn ystod yr 

wythnosau a'r misoedd nesaf. 

Ni allwn ganmol ein staff ddigon o ran eu teyrngarwch a'u hymrwymiad, yn 

enwedig y rhai sy'n darparu gwasanaethau uniongyrchol i'n preswylwyr.  Rydym 

yn falch o ddweud ein bod wedi gweithio'n adeiladol gyda'n cydweithwyr o'r 

Undebau Llafur i sicrhau bod ein gweithwyr yn cael eu cefnogi a'u diogelu 

cymaint â phosibl yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae'r Protocol hwn yn amlinellu 

dull y Cyngor, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â'r Undebau Llafur, i adleoli ein 

gweithlu mewn modd cyflym a hyblyg sy'n seiliedig ar alw. 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ymateb i'r cyngor i "aros gartref" a chefnogi'r 

cyngor hwnnw, sy'n cael ei hyrwyddo'n gryf gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru.  Lle y bo'n bosibl, rydym wedi galluogi gweithwyr i weithio gartref ac 

wedi sicrhau bod y rhai y mae angen eu gwarchod yn gallu cadw draw o'r 

gweithle.  Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn ymatebwr Categori 1 ac felly mae'n 

rhaid i ni sicrhau na therfir ar ein gwasanaethau.  Rhagwelir na fyddwn yn gallu 

cynnal lefelau staffio mewn gwasanaethau rheng flaen oherwydd salwch neu 

absenoldeb arall sy'n gysylltiedig â COVID-19 ac felly mae'n rhaid i ni baratoi'r 

gweithlu i sicrhau y gall staff gael eu hadleoli dros dro i rolau hanfodol yn ôl y 

gofyn. 

Cynllunio ar gyfer Parhad Busnes o ran Gwasanaethau Hanfodol - Adleoli staff 

Mae cynllunio ar gyfer parhad busnes o ran gwasanaethau hanfodol yn 

blaenoriaethu adleoli gweithwyr dros dro yn y gwasanaeth hwnnw i dimau eraill 



yn yr un gwasanaeth os oes angen.  Mae'r gwasanaethau wedi gwneud cryn 

gynnydd o ran y gwaith cynllunio hwn ac mae rhywfaint o adleoli eisoes wedi 

digwydd. 

Fodd bynnag, wrth i effaith Covid-19 ddatblygu, mae'n debygol y bydd angen i 

wasanaethau unigol edrych y tu hwnt i'w gwasanaeth am adnoddau 

ychwanegol. 

Yr Hwb Sgiliau a Gweithlu 

Mae'r Awdurdod wedi creu Hwb Sgiliau a Gweithlu.  Bydd yr Hwb yn gweithio 

gyda gwasanaethau hanfodol, i ddarparu dull corfforaethol a chydlynol ar gyfer: 

• Monitro lefelau absenoldeb

• Gwella sgiliau staff trwy adnoddau dysgu cyflym

• Adleoli staff sydd ar gael ac sydd â'r sgiliau perthnasol

• Olrhain y staff a gaiff eu hadleoli

Wrth weithredu Un Pwynt Cyswllt bydd yr Hwb yn cynorthwyo rheolwyr gyda'u 

Cynlluniau Parhad Busnes i sicrhau bod gan staff y lefel gywir o sgiliau trwy 

ddefnyddio adnoddau dysgu cyflym, a'u bod yn gymwys, yn ddiogel ac yn 

hyderus i ymgymryd â'r dyletswyddau angenrheidiol, gyda'r cyfarpar priodol ac 

awdurdod i deithio lle bo angen.  

Bydd yr Un Pwynt Cyswllt yn olrhain y staff sydd ar gael ac sydd wedi'u hadleoli 

gan fonitro lefelau cadernid ar draws pob maes gwasanaeth sy'n adrodd yn 

uniongyrchol i'r Grŵp Rheoli Aur ar y statws cyfredol a gweithio gyda 

chydweithwyr o'r Undebau Llafur i sicrhau cymorth staff a chyfathrebu 

effeithiol.  

Dull y Cyngor o adleoli gweithwyr 

Er bod contract cyflogaeth a chyfansoddiad y Cyngor yn caniatáu i staff gael eu 

hadleoli a'u defnyddio yn ôl yr angen, mae'n hanfodol ein bod yn gweithio ag 

ewyllys da gweithwyr ac undebau llafur i weithredu'r protocol adleoli brys hwn. 

Rydym yn disgwyl y bydd ein gweithlu yn cefnogi ei gilydd a'u gwasanaethau yn 

ystod y cyfnod digyffelyb hwn a hefyd yn barod i helpu mewn meysydd 

gwasanaeth critigol eraill os bydd angen.  Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn 



parhau i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymuned a'n cydweithwyr 

yn y GIG.   Cynhaliwyd archwiliad sgiliau a byddwn yn gofyn i weithwyr ac 

Undebau Llafur weithio gyda ni i nodi a galluogi adleoli cyflym ac effeithiol i 

feysydd gwaith critigol os oes angen.  

Rhagwelir y bydd yr holl adleoli dros dro yn gweithredu ar sail wirfoddol lle 

bynnag y bo hynny'n bosibl. Os bydd gweithiwr yn gwrthod ymgymryd â 

dyletswyddau (am reswm rhesymol) sydd yr un fath neu'n debyg i'r rhai y mae'n 

ymgymryd â nhw yn ei rôl bresennol, yna caiff hyn ei drafod gan y rheolwr a'r 

gweithiwr perthnasol a'i gynrychiolydd Undeb Llafur er mwyn dod i gytundeb. 

Rhaid i unrhyw gais am adleoli gweithwyr o'r tu allan i'r adran ddod drwy'r 

Hwb Sgiliau a Gweithlu. 

Sut y bydd yn gweithio? 

Cyn i weithiwr gael ei adleoli i rôl arall, mae'n rhaid cynnal trafodaeth sy’n 

cynnwys y canlynol: 

• amgylchiadau domestig a theuluol y gweithiwr;

• natur y gwaith sydd i'w wneud;

• y wybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau a statws DBS lle bo'n

berthnasol;

• bod y swydd arall wedi'i graddio'n wahanol gan ddim mwy a dim llai nag

un radd gyflog (bydd trefniadau diogelu cyflog yn berthnasol os yw'r

swydd newydd ar radd is)

• y pellter a'r cynnydd yn y teithio o ganlyniad i adleoli'r gweithiwr;

• yr oriau gwaith;

• yr angen busnes am symud y gweithiwr;

• hyd y cyfnod adleoli;

• yr amserlen;

• y broses ddethol os yw'n briodol

• Hyfforddiant a chyfarpar diogelu personol (PPE)

Ar ôl cytuno arnynt, bydd yr Hwb Sgiliau a Gweithlu yn cofnodi'r manylion ynglŷn 

ag adleoli'r gweithiwr. 



Y PRIF EGWYDDORION 

• Dylai unrhyw geisiadau am adleoli gweithiwr dros dro fod yn 'rhesymol'

ac ystyried y maen prawf a nodir uchod.

Er enghraifft, byddai'n rhesymol gofyn i Gynorthwyydd Adnoddau Dynol 

sy'n cyflawni tasgau clercol a gweinyddol gael ei adleoli dros dro i'r Tîm 

Cynlluniau Argyfwng i gynorthwyo o ran tasgau cofnodi data.  Mae'r 

gwaith yn debyg ac mae gan y gweithiwr y sgiliau angenrheidiol i wneud y 

gwaith.   

Byddai'n rhesymol gofyn i Achubwr Bywyd/Cynorthwyydd Pwll Nofio sy'n 

ymgymryd â dyletswyddau glanhau fel rhan o'i ddyletswyddau presennol 

gael ei adleoli i ymgymryd â dyletswyddau glanhau mewn cartref gofal, er 

enghraifft. 

Nid yw'r enghreifftiau uchod yn cynnwys popeth a byddwn yn ystyried 

amgylchiadau penodol pob cais a'r effaith bosibl y gallai hyn ei chael ar y 

gweithiwr. Nid ydym am orfodi gweithwyr i wneud swydd arall (er ei bod 

yn drefniant dros dro) os yw hyn yn peri pryder neu ofid sylweddol i'r 

gweithiwr. 

• Gall y Cyngor ofyn i weithwyr wneud gwahanol fathau o swyddi 

(gofyn, yn hytrach na mynnu), ond fel cyflogwr mae'n rhaid i ni sicrhau 

bod gweithwyr yn meddu ar y cymwysterau addas ar gyfer y tasgau 

y maent yn eu gwneud - felly byddai angen i ni sicrhau bod unrhyw 
ofynion hyfforddiant neu gymwysterau cyflogaeth statudol ar waith, yn 
ogystal â gofynion statudol eraill megis gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu 
a Gwahardd.

• Gellir cael cyngor ynghylch gofynion hyfforddiant a chymwysterau drwy 
gysylltu â'r Tîm Datblygu Trefniadaeth dros y ffôn: 01267 246171 neu drwy

e-bostio: Staffhub@sirgar.gov.uk

• Bydd y Partner Busnes Adnoddau Dynol yn helpu i adleoli staff.

mailto:Staffhub@carmarthenshire.gov.uk


Mae'r Protocol hwn wedi'i gytuno ar y cyd gan yr Undebau Llafur ar 3 Ebrill 

2020.  


