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Neges gan ein Harweinydd  
 

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion hanes hir o ddarparu gwasanaethau rhagorol i drigolion y sir. Er 
bod gennym ni, fel cyrff cyhoeddus eraill, amseroedd anodd o’n blaenau rydym yn hyderus y 
gallwn, drwy gydweithio ac arloesi, barhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ar draws 
ein holl feysydd gwasanaeth.  
 
Fel Swyddog Arweiniol Corfforaethol, byddwch yn ymuno â thîm arweiniol y Cyngor a bydd eich 
cyfraniad yn hollbwysig wrth arwain y sefydliad drwy’r cyfnod heriol sydd i ddod.  
 
Dyma gyfle arbennig i ymuno â Chyngor blaengar sydd â lle unigryw yn niwylliant a daearyddiaeth 
Cymru.  

 
Bryan Davies  

Arweinydd  
Cyngor Sir Ceredigion  



Rydym yn newid y ffordd yr ydym yn meddwl, y ffordd yr ydym yn gweithio a'r ffyrdd yr ydym yn darparu ein 
gwasanaethau i bobl Ceredigion. I ymuno â ni ar ein taith uchelgeisiol o drawsnewid, rydym am benodi arweinydd 
deinamig a fydd yn croesawu’r heriau a ddaw yn sgil rôl arwain aml-ddimensiwn mewn llywodraeth leol fodern.  
 
Fel Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyllid a Chaffael byddwch yn arwain cyllid a Chaffael cryf a chi fydd prif 
gynghorydd i'r Cyngor ar bob mater ariannol. Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda Chyfarwyddwyr Corfforaethol 
a Swyddogion Arweiniol Corfforaethol eraill i sicrhau bod amcanion strategol a chorfforaethol yn cael eu cydlynu 
a'u gweithredu'n effeithiol ar draws pob maes gwasanaeth.  
 
Yn ogystal â meddu ar y profiad a’r sgiliau i ddarparu cyngor ac arweiniad ariannol arbenigol ar draws pob maes 
gweithredu, bydd gan ein hymgeisydd delfrydol hefyd awydd cryf i ddefnyddio dulliau creadigol ac arloesol i 
wella’r gwasanaeth a ddarperir, a bydd yn cael ei ysgogi i harneisio potensial staff presennol i ddatblygu 
gwasanaeth gwydn, ystwyth a blaengar.  
 
Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn sy'n angerddol am wneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau Ceredigion. 
 
Eifion Evans 
Prif Weithredwr 
Cyngor Sir Ceredigion 
 
 

Gair am y rôl gan ein Prif Weithredwr 



Gwybodaeth am Gyngor Sir 
Ceredigion  
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn un o’r 22 awdurdod lleol unedol yng Nghymru.  
Rydym yn gyfrifol am ystod eang o wasanaethau gan gynnwys Ysgolion, Gofal 
Cymdeithasol, Cynllunio a Datblygu, Iechyd Amgylcheddol, Twristiaeth, 
Cyfleusterau Hamdden,  Priffyrdd, Casglu Gwastraff, Budd-dâl Tai a Chynllun 
Gostyngiadau Treth y Cyngor.   
 
Lleolir ein prif swyddfeydd yn Aberaeron ac Aberystwyth a cheir canolfannau 
gwasanaethau cwsmeriaid hefyd yn Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Llandysul.   
 
Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn cynnwys 38 o Gynghorwyr a etholir bob 5 mlynedd. 
O ran trefniadaeth llywodraethu, mae’r Cyngor wedi mabwysiadu dull “Cabinet”,  
sy’n cynnwys Arweinydd y Cyngor a 7 aelod portffolio.   



“Gweledigaeth Cyngor Sir Ceredigion yw anelu at 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog 
cynaliadwy sy'n rhoi gwerth am arian er mwyn cynnal 

economi gref, amgylchedd iach a hyrwyddo lles ein 
pobl a'n cymunedau.” 

Ein Gweledigaeth 



Mae ein Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer 2017-2022 yn nodi pedair prif flaenoriaeth sy’n ymgorffori amcanion presennol llesiant a gwelliant: 

Hybu’r Economi Hyrwyddo a darparu cyfleoedd cyflogaeth i ddinasyddion Ceredigion. 
Gwella ffyniant trwy gynlluniau partneriaeth cydweithredol ac arloesol.  
Datblygu Seilweithiau ar gyfer yr 21ain Ganrif ar draws y sir. 

 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl Gwella'r cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth i bob dinesydd. 
Diogelu pobl rhag tlodi trwy sicrhau'r incwm mwyaf posibl. 
Gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo a meithrin ffyrdd o fyw iach ac actif.  
Hybu a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog unigryw a bywiog Ceredigion.   

 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd 

Hyrwyddo llesiant unigolion a theuluoedd o fewn cartrefi diogel, fforddiadwy a hygyrch.  
Diogelu'r rhai sy'n fwyaf agored i niwed trwy hyrwyddo gwasanaethau ymyrryd yn gynnar 
ac atal. 
Galluogi unigolion a theuluoedd i ailafael yn eu hannibyniaeth a pharhau'n annibynnol. 

 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol  

Cymryd rhan weithgar mewn rhaglenni i gadw cyfraniad Ceredigion at newid hinsawdd i'r 
lleiaf posibl a delio â'I effeithiau. 
Gwella'r seilwaith i hwyluso datblygiadau yn y dyfodol er mwyn ateb anghenion 
cymunedau. 
Helpu a chynorthwyo cymunedau i fod yn fwy hunangydnerth. 

 

Ein blaenoriaethau a’n hamcanion 



Ein Tîm Arweiniol 



Teitl Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Cyllid a Chaffael  

Gwasanaeth: Cyllid a Chaffael  

Gradd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol  

Atebol i: Cyfarwyddwr Corfforaethol  

Lleoliad: Canolfan Rheidol, Aberystwyth 

Dull gwaith: Hybrid 

Oriau gwaith: 37 awr ac fel sy'n ofynnol i gyflawni 
gofynion y llwyth gwaith 

Proffil y swydd 



Prif bwrpas y swydd  
 
 Bod yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol ac yn gynghorydd arweiniol i'r Cyngor o ran portffolio o feysydd 

gwasanaeth gan gynnwys cyllid craidd, cyllidebu a chyfrifon, refeniw, cymorth treth a budd-daliadau, a 

chaffael 

 Darparu cyswllt allweddol â’r Cyfarwyddwyr Corfforaethol a gweithio gyda Swyddogion Arweiniol 

Corfforaethol eraill i sicrhau bod amcanion strategol a chorfforaethol y Cyngor yn cael eu cydlynu'n effeithiol 

a'u gweithredu ar draws pob maes gwasanaeth. 

 Er bod gan y Swyddogion Arweiniol Corfforaethol gyfrifoldeb penodol dros reoli ac arwain portffolio o 

feysydd gwasanaeth, mae ganddynt gyfrifoldeb corfforaethol hollbwysig hefyd i sicrhau bod gweithgaredd a 

gweithredoedd pob gwasanaeth yn cydymffurfio ag amcanion a safonau strategol y Cyngor ac yn eu 

cefnogi. 

 Gweithio'n greadigol ac yn strategol er mwyn cyflawni'r safonau uchaf posibl o ran perfformiad 

gwasanaethau Cyngor Sir Ceredigion. 



 

Strategol 
 
 Sicrhau bod diwylliant sy'n canolbwyntio ar y dinesydd yn cael ei 

hyrwyddo bob amser.  

 Gwneud cyfraniad positif a gweithredol i strategaethau, cynlluniau a 
pholisïau corfforaethol y Cyngor a throsi’r rhain yn gynlluniau busnes y 
gellir eu gwireddu ac sy'n gwella darpariaeth y gwasanaeth. 

 Dod o hyd i a gweithredu datrysiadau arloesol a chreadigol ar gyfer y 
gwasanaethau perthnasol er mwyn diwallu angen y Cyngor i gyflwyno 
newid a gwelliant i’r ddarpariaeth gyllidebol. 

 Gweithio gyda Chyfarwyddwyr Corfforaethol a'u cefnogi i ddarparu'r 
weledigaeth, yr arweinyddiaeth a'r cyfeiriad strategol angenrheidiol er 
mwyn galluogi gwasanaethau i lunio a gweithredu polisïau perthnasol ac 
effeithiol. 

 Cynnal a hyrwyddo perthynas waith agos gydag Aelodau Etholedig, 
cydweithwyr a sefydliadau allanol.  

 Gweithio mewn cydweithrediad â sefydliadau eraill i sicrhau'r budd mwyaf 
posibl i'r Cyngor a thrigolion Ceredigion. 

 Gweithredu fel swyddog arweiniol, fel sy'n ofynnol, o fewn partneriaethau'r 
Cyngor gydag amryw asiantaethau. 

Gweithredol  
 
 Gweithredu fel Swyddog Adran 151 Dynodedig y Cyngor, y Prif Swyddog Cyllid, 

o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 

 Fel y Prif Swyddog Cyllid bydd deiliad y swydd yn gallu mynd yn uniongyrchol 
at y Prif Weithredwr, fel Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig ac at yr Aelodau 
Etholedig yn ôl yr angen. 

 Arwain a rheoli Gwasanaeth Cyllid effeithiol ac ymatebol.  

 Bod yn gynghorydd arweiniol i'r Cyngor ynghylch pob mater sy'n ymwneud â 
chyllidebau'r Cyngor, y gwasanaethau Cyfrifyddu a Chaffael  

 Cynnal rheolaeth ariannol gref sy'n seiliedig ar reolaethau ariannol effeithiol. 

 Sicrhau bod caffael wedi'i gynllunio i gefnogi cyflwyno'r amcanion 
corfforaethol. 

 Sicrhau rheolaeth effeithiol ac effeithlon o’r Cyllid Craidd, sy'n cynnwys 
Cyfrifyddu Cyfalaf, Rheoli Trysorlys, Yswiriant, a swyddogaethau o ran Taliadau 
a Dyledwyr. 

 Sicrhau rheolaeth effeithiol ac effeithlon o Refeniw’r Cyngor (Treth y Cyngor ac 
Ardrethi Annomestig) a gwasanaethau Cymorth Treth Cyngor  

 Sicrhau rheolaeth effeithiol ac effeithlon o Asesiadau a Chasgliadau Ariannol y 
Cyngor  

 Sicrhau cefnogaeth effeithiol ac effeithlon i Ysgolion a rheolaeth cyllidebau 
ysgol dirprwyedig 

 Sicrhau rheolaeth effeithiol ac effeithlon o wasanaethau Caffael y Cyngor, gan 
gynnwys tendrau, contractau a chydymffurfio â Rheoliadau 

Prif Gyfrifoldebau 



Rheoli ansawdd a 
pherfformiad  
 

 Sicrhau bod anghenion cwsmeriaid yn cael eu deall a'u darparu'n llawn wrth 

gyflawni a gwella gwasanaethau. 

 Sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'u cyflwyno mewn modd cydlynol 

ac yn unol â pholisïau a safonau y cytunwyd yn eu cylch a hefyd yn unol â 

phrosesau llywodraethu democrataidd y Cyngor. 

 Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau yn cael eu diweddaru yn unol â deddfwriaeth 

gyfredol a'r arferion gorau. 

 Gwerthuso ac adrodd yn rheolaidd ar berfformiad yn erbyn cynlluniau statudol ac 

anstatudol gwasanaethau, cynlluniau busnes a dangosyddion perfformiad. 

 Sicrhau bod y trefniadau cyllido ar gyfer gwasanaethau yn cael eu gweithredu’n 

briodol ac yn gymwys; gan gynnwys paratoi a rheoli cyllidebau refeniw a chyfalaf 

gwasanaethau yn unol â’r Rheolau Sefydlog a'r Rheoliadau Ariannol. Cwrdd â’r 

pwysau ariannol a’r heriau cynyddol ar gyllidebau’r gwasanaeth.    

 Canfod a dilyn ffynonellau cyllid allanol priodol a ffyrdd eraill o ddarparu 

gwasanaethau, e.e. trwy weithio mewn partneriaeth i ddarparu 

gwasanaethau'r Cyngor. 

 Cynnal ymwybyddiaeth o'r tirlun newidiol ar gyfer gwasanaethau 

cyhoeddus ac ymchwilio i arferion cenedlaethol a lleol wrth ddarparu 

gwasanaethau er mwyn herio a datblygu datrysiadau arloesol ynghylch y 

ffordd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu, er sicrhau perfformiad 

parhaus. 

 Sicrhau safonau uchel o ran perfformiad yr holl staff o fewn y 

Gwasanaeth, cydnabod perfformiad da a mynd i'r afael â pherfformiad 

gwael mewn modd cadarnhaol ac effeithiol. 

 Cynnal trosolwg o risgiau gwasanaethau, gan gynnwys cwynion. 

 Gweithio gyda Swyddogion Arweiniol Corfforaethol eraill i ddarparu 

gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i’r Cyngor. 

 Bod yn barod i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg i anghenion y Cyngor, ei 

gwsmeriaid a'i bartneriaid. 

 Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal mewn arferion cyflogaeth ac wrth ddarparu 

gwasanaethau fel bod y Cyngor yn cwrdd â'i rwymedigaethau moesol a 

chyfreithiol fel cyflogwr cyfleoedd cyfartal. 

 Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n gymesur â lefel a 

disgwyliadau’r swydd, gan gynnwys cynllunio at argyfyngau; rheoli a 

chydlynu ymatebion; rheoli risgiau; a diogelu. 



Cyfathrebu 
 
 Adolygu’r dulliau presennol o gyfathrebu â’r staff  er mwyn sicrhau bod y rhain yn effeithiol ac yn annog adborth dwy ffordd. 

 Hyrwyddo diwylliant o gyfathrebu mewnol ac allanol cryf.  

 Cynnal cyswllt effeithiol gydag Aelodau Etholedig, a lle bo'n briodol, darparu gwybodaeth a chyngor cynhwysfawr er mwyn cyfeirio materion 

angenrheidiol mewn modd amserol at yr Aelodau fel eu bod yn gallu gwneud penderfyniad yn eu cylch.   



Cymwysterau 

Addysg hyd at lefel gradd mewn pwnc perthnasol neu brofiad cyffelyb (Hanfodol) 

Aelodaeth o un o gyrff proffesiynol perthnasol CCAB (Hanfodol) 

Tystiolaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (Hanfodol) 

Cymhwyster uwch reoli cydnabyddedig (Dymunol) 

 

Profiad o Lywodraeth Leol 

Dealltwriaeth lawn o rôl aelodau etholedig a'r broses o wneud penderfyniadau mewn amgylchedd gwleidyddol (Hanfodol) 

Profiad o weithio o fewn llywodraeth leol gan gynnwys ymwybyddiaeth o sensitifrwydd a chyd-destun gwleidyddol y rôl (Dymunol) 

Gwybodaeth drylwyr o fframweithiau’r polisïau cenedlaethol y mae'r Cyngor yn gweithredu o’u mewn. (Hanfodol) 

 

Profiad o Uwch Reoli 

Profiad o reoli maes gwasanaeth yn llwyddiannus mewn sefydliad aml-swyddogaethol ac yn dangos llwyddiant sy’n dylanwadu'n sylweddol ar berfformiad. (Hanfodol) 

O leiaf 5 mlynedd o brofiad rheoli ym maes gwasanaeth cyllid neu gaffael. (Hanfodol) 

Profiad rheoli helaeth a llwyddiannus ar lefel uwch, gan gynnwys tystiolaeth o ymrwymiad, menter, gweledigaeth a hyblygrwydd. (Hanfodol) 

Cofnod llwyddiannus o ddadansoddi materion, datblygu strategaethau ar sail aml-asiantaethol a chreu cynlluniau gwasanaeth yn seiliedig ar anghenion ac sy'n cyflawni gwelliannau o ran 

ansawdd a chostau.(Hanfodol) 

Manyleb Person 



Rheoli Adnoddau 
Profiad helaeth o reoli adnoddau dynol ac ariannol ar raddfa eang yn unol â’r polisïau a’r blaenoriaethau a gytunwyd yn eu cylch ac o fewn fframweithiau ffurfiol costau a safonau ansawdd 
(Hanfodol) 

 
Gweithio mewn Partneriaeth 
Tystiolaeth o weithio'n llwyddiannus gyda staff, Undebau Llafur, sefydliadau allanol yn y sector cyhoeddus a phreifat a sefydliadau yn y sector gwirfoddol (Hanfodol) 
 

Effeithlonrwydd Personol / Sgiliau Allweddol 
Ymrwymiad i lywodraeth leol ddemocrataidd gydag ymwybyddiaeth o fod yn sensitif i gyd-destun gwleidyddol y rôl a’r gallu i fod yn ddiduedd, i reoli perthnasoedd gwleidyddol a gweithio gyda 
phleidiau gwleidyddol a chynnal eu hymddiriedaeth.(Hanfodol) 
Sgiliau arwain cryf gyda'r gallu i feddwl yn strategol, yn greadigol ac yn arloesol a gweithredu syniadau mewn modd effeithiol tra'n bod yn agored i syniadau newydd (Hanfodol) 
Ymrwymiad i egwyddorion ac arferion gofal cwsmeriaid, gan sicrhau rhagoriaeth wrth ddarparu gwasanaethau a chydnabod ei effaith ar ddefnyddwyr y gwasanaeth (Hanfodol) 
Sgiliau cyfathrebu ardderchog a'r gallu i gysylltu ag ystod eang o gynulleidfaoedd a defnyddio gwahanol gyfryngau fel sy'n briodol (Hanfodol) 
Sgiliau trafod cryf gyda record o gyflawniad a llwyddiant yn y gorffennol (Hanfodol) 
Y gallu i weithio dan bwysau er mwyn bodloni terfynau amser tynn (Hanfodol) 
Ymrwymiad clir i gynnal egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth (Hanfodol) 

 
Amgylchiadau Personol 
Rhaid meddu ar drwydded yrru lawn (Hanfodol) 
Rhaid bod yn barod i weithio oriau afreolaidd er mwyn diwallu anghenion y Gwasanaeth (Hanfodol) 
 

Gallu Ieithyddol 
Ystyrir bod y gallu i ymgymryd â thasgau'r swydd uchod trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg yn hanfodol.  Gall y Cyngor ystyried ymgeisydd lle y cytunir bod ymrwymiad i gyrraedd ALTE Lefel 4, 
(llafar), Lefel 3 (darllen) a Lefel 3 (ysgrifennu) o fewn dwy flynedd. (Hanfodol) 
  

Cyfyngiad Gwleidyddol   
Mae’r swydd hon yn gyfyngedig yn wleidyddol 
 
  
  
  



Yn gyfnewid am eich medrau a’ch arbenigedd  
 
Cyflog:  £80,052 i £85,190 (Dyfarniad Tâl yn Arfaethedig)  
 

 Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  

 Rhwng 26 a 33 diwrnod o wyliau blynyddol (ac 8 gŵyl gyhoeddus)  

 Cynllun fflecsi: Mae hwn yn galluogi'r ymgeisydd llwyddiannus, yn amodol ar gytundeb, i gwblhau ei oriau gwaith rhwng lled band o 6:00yb a 9:00yn, o 
ddydd Llun i ddydd Gwener 

 Gweithio Hybrid: Yn ddibynnol ar rai amodau, gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddewis gweithio o’r cartref neu yn y lleoliad gwaith cytundebol 

 Cyfleoedd gwych ar gyfer datblygiad personol drwy ein rhaglenni dysgu a datblygu craidd  

 Ystod o gynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys y cynllun ‘Beicio i’r Gwaith’ a chyfraniadau pensiwn ychwanegol gwirfoddol  

 Rhaglen gymorth i gyflogeion – gan ddarparu cyngor, cymorth a chwnsela cyfrinachol ac am ddim i gyflogeion ar ystod o faterion  

 Ffioedd gostyngol ar gyfer aelodaeth â chanolfannau hamdden lleol  

 Arbedion ffordd o fyw a cherdyn Vectis yn cynnig prisiau gostyngol mewn ystod eang o fusnesau lleol a chenedlaethol  

...a mwy. 

 



Y Broses Benodi 
 
Ceisiadau 

Rhaid cyflwyno ceisiadau trwy ffurflen gais ar-lein y Cyngor. Ni dderbynnir unrhyw ddogfennau ategol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos, 16 Mehefin 2022. 

Cynhelir cyfweliadau wythnos yn dechrau 4 Gorffennaf 2022. 

 

Geirdaon cyflogaeth 

Bydd yn rhaid i chi roi enwau a manylion cyswllt dau ganolwr.  Os dymuna ymgeiswyr i ni eu hysbysu cyn ein bod yn cysylltu â’u canolwyr, yna dylid nodi hynny’n glir ar y ffur-

flen gais.   

 

Tystiolaeth o gymwysterau 

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr ddod â thystiolaeth o’u cymwysterau i’r cyfweliad.   

 

Sgrinio Iechyd 

Bydd yn rhaid i’r ymgeisydd a ffefrir wynebu proses sgrinio iechyd cyn cael ei gyflogi/ei chyflogi. 

 

Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006 – Atal gweithio’n anghyfreithlon 

Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i weithio yn y DU.  Bydd yn rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth wreiddiol o’i hawl i weithio yn y DU.  Rhoddir cyfarwyddyd 

pa ddogfennau sy’n addas.   

 

Cyflwyno gwybodaeth ffug  

Dylai ymgeiswyr nodi hefyd y gall cyflwyno gwybodaeth ffug neu beidio â datgelu gwybodaeth berthnasol naill ai wrth wneud cais neu yn y cyfweliad, arwain at ddileu’r cais 

neu ddiswyddo heb rybudd.   



 

Am ragor o wybodaeth... 
 

Am ragor o wybodaeth a / neu drafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Barry Rees, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol ar barry.rees@ceredigion.gov.uk. 






