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GWERTHUSO SWYDDI GIG CYMRU  - CANLLAW ARFER DA 
 
 

Paru Swyddi: Canllawiau Cyflym 
 
Mae paru swyddi yn ffordd ddadansoddol o werthuso cynifer o wahanol swyddi â phosibl i 
broffiliau a werthuswyd yn genedlaethol yn y modd mwyaf effeithlon a chyson posibl. Mae 
paru swyddi yn osgoi'r angen am lawer o werthusiadau lleol 
 
 

Pwy sy'n paru 
swyddi? 

Mae gwaith paru swyddi'n cael ei wneud gan banel sy'n 
cynnwys aelodau sy'n cynrychioli rheolwyr a staff, y mae'n 
rhaid iddynt fod wedi'u hyfforddi yng Nghynllun Gwerthuso 
Swyddi'r GIG ac osgoi rhagfarn, ac sy'n ymroddedig i weithio 
mewn partneriaeth. 
 

Pa ddogfennaeth sydd 
ei hangen? 

I wneud gwaith paru swyddi, bydd angen copïau diweddar y 
cytunwyd arnynt arnoch o'r canlynol:  
1. Swydd-ddisgrifiad (templed ar gael yma)  
2. Dogfen Dechnegol Paru Swyddi (templed ar gael yma) 
 

 
 
Paru swyddi o'r dechrau i'r diwedd  
 
Ar gyfer pob swydd, dylai'r panel paru: 
 

Cam Gweithgaredd  
Cam un Darllenwch y swydd-ddisgrifiad ac unrhyw wybodaeth swydd arall er 

mwyn dewis proffil priodol. 
 

Cam dau Nodi cyfatebiaethau proffil posibl o'r grŵp galwedigaethol priodol, er 
enghraifft, nyrsio, cyllid. 
 

Cam tri Cymharwch brif ddiben y swydd yn y swydd-ddisgrifiad â'r datganiadau 
swydd ar frig proffil. Dylai'r panel benderfynu ar y proffil mwyaf priodol ac 
yna dechrau paru swyddi. 
 

Cam 
pedwar 

Ar sail ffactor-wrth-ffactor, cwblhewch yr adran tystiolaeth swydd ar CAJE 
gyda gwybodaeth am y swydd gan ddefnyddio tystiolaeth y cytunwyd arni 
o’r swydd-ddisgrifiad neu ffynonellau eraill a ddarparwyd i’r panel. Ar 
gyfer pob ffactor, cymharwch wybodaeth y swydd-ddisgrifiad â'r 
wybodaeth yn y proffil a ddewiswyd a phenderfynwch a ydynt yn cyfateb. 
Nid oes rhaid i'r wybodaeth fod yn union yr un fath ond dylai fod yn 
gyfwerth. 
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Cam pump Mae'n bwysig ystyried yr holl ffactorau ac nid blaenoriaethu ychydig yn 
unig. Mae’r holl wybodaeth am swyddi yn berthnasol ac mae’n rhaid ei 
hystyried i sicrhau canlyniadau cadarn y gellir eu cyfiawnhau sy’n 
gwarchod rhag gorfodi swyddi i broffiliau a allai arwain at ganlyniadau 
bandiau amhriodol. 
 

Cam 
chwech 

Gan ddefnyddio system Gwerthuso Swyddi CAJE, bydd y panel yn 
pennu'r canlyniad paru.  
Y rheolau paru yw:  

• Ni ddylai amrywiadau ffactor fod yn fwy nag un lefel uwchlaw neu islaw 
lefel neu ystod y proffil  

• Ni ddylai fod amrywiadau yn ymwneud â ffactorau KTE na Rhyddid i 
Weithredu  

• Ni ddylai'r amrywiadau fod yn berthnasol i fwy na phum ffactor  

• Ni ddylai'r sgôr fynd â'r swydd dros ffin band. 
 

Cam saith Dylai’r canlyniad, gan gynnwys yr holl ddogfennaeth berthnasol, gael ei 
wirio gan bâr neu banel partneriaeth sy’n gwirio cysondeb, a ddylai godi 
unrhyw anghysondebau gyda’r panel paru gwreiddiol. Dylai'r ddau banel 
ddod i gytundeb ar y canlyniad. 
 

Cam wyth Dylid hysbysu'r rheolwr perthnasol ynghylch y canlyniad, gan gynnwys 
copi o adroddiad y swydd a barwyd, gan ddilyn y prosesau a'r 
gweithdrefnau lleol sydd ar waith.  
Mae’n rhaid hysbysu deiliad(deiliaid) y swydd hefyd o'r canlyniad, gan 
gynnwys copi o adroddiad y swydd a barwyd, manylion y band cyflog 
arfaethedig a beth i'w wneud os bydd anghytundeb.  
 

Cam naw Gall deiliad(deiliaid) y swydd ofyn am adolygiad o fewn tri mis i gael 
gwybod am eu canlyniad ac mae’n rhaid iddynt gyflwyno tystiolaeth o ble 
maent yn anghytuno â’r canlyniad.  
Ystyrir hyn gan banel adolygu, a all gadarnhau'r canlyniad neu gadarnhau 
canlyniad gwahanol neu, yn fwy anaml, anfon y swydd i werthusiad lleol 
gan ddefnyddio Holiadur Dadansoddi Swyddi.  
Mae’n rhaid i bob canlyniad adolygu fynd drwy'r broses gwirio cysondeb 
eto cyn hysbysu deiliad(deiliaid) y swydd a'u rheolwr llinell. 
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https://www.nhsemployers.org/pay-pensions-and-reward/job-evaluation/a-quick-guide-to-job-matching

