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Croeso

Annwyl Ymgeisydd

Swydd: Pennaeth Tai ac Eiddo

Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn ymgeisio am y swydd 
allweddol hon.

Mae Gwynedd yn enwog am ei harddwch naturiol, ond mae’r Sir mewn 
gwirionedd yn un unigryw ac amrywiol iawn a’n huchelgais ni fel 
Cyngor ydi gweld ein cymunedau a’n pobl yn ffynnu. 

Mae’r swydd yma yn un allweddol i’n helpu ni fel Cyngor i gyrraedd ein 
nod o sicrhau fod ein trigolion yn gallu byw mewn cartrefi o ansawdd 
o fewn ein cymunedau. Gyda hyn mewn golwg mae gan y Cyngor 
Gynllun Gweithredu Tai uchelgeisiol a chyffrous a bydd angen person 
arbennig i ymuno â ni er mwyn gwireddu’n huchelgais yn y maes 
pwysig hwn.   

Rydym yn edrych i benodi  unigolyn sydd  yn arweinydd profiadol  ac 
arloesol, sy’n deall sefyllfa  unigryw Gwynedd fel Sir ac sydd am allu 
cydweithio â’n haelodau etholedig, y tîm arweinyddiaeth, ein staff yn 
ogystal â’r rhan ddeiliaid allweddol.

Mae’n dull ni o weithio, sef Ffordd Gwynedd, yn bwysig iawn i ni ac 
rydym angen Pennaeth sydd am barhau i wreiddio’r egwyddorion o 
fewn yr Adran Tai ac Eiddo. 

Yn yr un modd, rydym fel Cyngor yn flaengar iawn yn ein defnydd o’r 
Gymraeg, ac mae’n diwylliant gwaith ni yn adlewyrchu hynny.
Mae’n gyfnod heriol ar lywodraeth leol, ond mae’r swydd hon yn 
gyfle gwirioneddol i unigolyn talentog fod yn rhan o Gyngor sydd yn 
gweithio’n arloesol, er lles ein pobl yn y Sir. 

Ceir holl fanylion y swydd ynghyd â manylion cefndirol eraill yn y 
ddogfen sydd i ddilyn. Gellir cael manylion pellach am y Cyngor ar ein 
gwefan www.gwynedd.llyw.cymru

Yn y cyfamser, pe byddech yn dymuno cael sgwrs anffurfiol ar unrhyw 
agwedd o’r swydd mae croeso 
i chi gysylltu gyda mi ar 01286 
679002.
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich 
cais.

Yn gywir,

Dafydd Gibbard

Prif Weithredwr

http://www.gwynedd.llyw.cymru
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Hysbyseb Swydd

Pennaeth Tai ac Eiddo
£70,342 - £78,156

A oes gennych chi’r gallu i arwain Adran sydd yn gyfrifol am sicrhau’r gwasanaeth gorau posib i 
bobl Gwynedd yn y meysydd Tai ac Eiddo?

Rydym yn chwilio am arweinydd creadigol ac arloesol i gefnogi’r Aelodau i wireddu’r 
weledigaeth sydd gan y Cyngor yn y meysydd hyn ar gyfer y dyfodol.

Mae’r Cyngor yn sefydliad arbennig ac unigryw, sydd â gweithlu ac Aelodau Etholedig sydd yn 
frwdfrydig ac ymrwymedig i sicrhau’r gorau i bobl y Sir. Mae’r Cyngor yn cael ei ystyried fel un 
o’r awdurdodau lleol sydd yn perfformio orau yng Nghymru ac un o’r heriau ar gyfer y dyfodol 
fydd parhau i roi gwasanaethau o safon i drigolion Gwynedd. 

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiadau eang o fewn sefydliad mawr a chymhleth, gan allu dangos 
enghreifftiau o gyflawni, rheoli newid a gwella perfformiad.

Os ydych yn barod am her, o’r farn eich bod yn cwrdd â’r gofyn angenrheidiol o gyflawni yn 
ddyddiol a chyson, ac yn gallu gweithio ag arweinyddiaeth y Cyngor i greu strategaeth glir a 
chyffrous o fewn corff cyhoeddus mawr, yna byddwn yn croesawu’ch cais. 

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl 
wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei 
nodi yn y Manylion y Swydd.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/PennaethTaiacEiddo neu am sgwrs 
anffurfiol cysylltwch â Dafydd Gibbard, Prif Weithredwr ar 01286 679002 
(dafyddgibbard@gwynedd.llyw.cymru)

 Dyddiad Cau: 10 y bore, 24ain o Fehefin, 2021.

http://www.gwynedd.llyw.cymru/PennaethTaiacEiddo 
mailto:dafyddgibbard@gwynedd.llyw.cymru
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Trosolwg o’r Sir

Mae trigolion Gwynedd ymhlith yr hapusaf yng Nghymru. ‘Does syndod a dweud y gwir, o 
ystyried bod rhan helaeth o’r sir o fewn ardaloedd o harddwch eithriadol, yn cynnwys Parc 
Cenedlaethol Eryri. Gydag amgylchedd glân a hamddenol, mae arfordir a mynyddoedd 
Gwynedd yn hafan ddelfrydol i adfywio’r enaid.

Mae ein cymunedau ymhlith y mwyaf diogel yn y wlad, a’n dwyieithrwydd naturiol yn 
cyfoethogi’r diwylliant lleol ym mhob agwedd ar fywyd. Mae’n le gwych i fagu’r genhedlaeth 
nesaf, ac mae’r ysgolion a cholegau addysg bellach sydd yn y sir yn cynnig addysg a 
hyfforddiant heb eu hail.

Yn syml, mae Gwynedd yn lle anhygoel i fyw.

Dyma ychydig o ffeithiau am Wynedd: 



Ein uchelgais yw gweld pob cymuned yng Ngwynedd yn ffynnu, a’n bod fel 
pobl yn...

Byddwn yn gwneud hyn drwy arloesi a bod ar flaen y gad ym mhopeth yr 
ydym yn ei wneud, gan ganolbwyntio ar...

...fydd yn cael ei gynnal gan holl waith dydd i ddydd Adrannau’r Cyngor.

• Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel

• Derbyn addysg o’r radd flaenaf fydd yn caniatáu i ni wneud yr hyn y 
dymunwn ei wneud

• Ennill cyflog digonol i ni fedru cynnal ein hunain a’n teuluoedd

• Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn ein cymunedau

• Cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg

• Cael byw gydag urddas ac yn annibynnol gyhyd ag sy’n bosib

• Cael manteisio ar harddwch naturiol y sir

A
m

ca
n

io
n

 L
le

si
an

t
B

la
en

or
ia

et
ha

u 
G

w
el

la
 

Greu economi hyfyw a ffyniannus

Roi cyfle i bob disgybl gael y cyfle i gyflawni ei botensial

Leihau anghydraddoldeb o fewn y sir

Sicrhau mynediad at gartref addas

Helpu pobl i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg

Helpu pobl sydd angen cefnogaeth i fyw eu bywydau fel y dymunant

Roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud 

Ymateb i’r argyfwng newid hinsawdd
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Ein gwaith yma yng Nghyngor Gwynedd

Cyhoeddodd y Cyngor “Gynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023” ym Mawrth 2018 sy’n nodi’r hyn yr 
ydym yn ei wneud i gyflawni ein hamcanion llesiant a blaenoriaethau gwella am y cyfnod dan 
sylw.

Cymeradwywyd adolygiad 2021/22 o’r Cynllun gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 16eg Chwefror 
2021 a cymeradwywyd gan y  Cyngor llawn ar 4ydd o Fawrth 2021. Adolygir cynnwys y Cynllun 
er mwyn sicrhau ein bod fel Cyngor yn parhau i flaenoriaethu ein gwaith yn ôl anghenion pobl 
Gwynedd - Cynllun y Cyngor

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllun-Cyngor-Gwynedd-2018-23/Cynllun-Cyngor-Gwynedd-2018-2023-Adolygiad-21-22.pdf
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• Ffordd Gwynedd

Ffordd Gwynedd yw’r enw a roddir ar y “ffordd o weithio” yr ydym ni wedi’i fabwysiadu er 
mwyn rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud. Nid proses na syniad 
damcaniaethol ydi o ond yn hytrach casgliad o drefniadau gwaith, ymddygiadau a diwylliant 
sydd, gyda’i gilydd, yn caniatáu i ni fod yn hyderus ein bod yn edrych ar y gwasanaeth trwy 
lygaid y defnyddiwr. 

Ceir gwybodaeth fanwl ar y cysyniad hwn yn y dogfennau sydd i’w gweld ar 
www.gwynedd.llyw.cymru/PennaethTaiacEiddo

http://www.gwynedd.llyw.cymru/PennaethTaiacEiddo
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• Gwaith yr Adran
Mae gwaith yr Adran yn cwmpasu dau faes gwaith eang, sef y meysydd Tai a rheoli Eiddo’r 
Cyngor. 

Y nod o safbwynt gwaith tai ydi hwyluso gallu’r Cyngor i wynebu un o’r heriau mwyaf yn y Sir, 
sef sicrhau digon o dai pwrpasol a safonol i gyfarch anghenion poblogaeth sydd yn newid. 
Dyma brif feysydd cyfrifoldeb yr Adran:

• Adeiladu Tai Newydd
• Digartrefedd
• Llety dros dro
• Cefnogaeth Tenantiaeth
• Cofrestr Tai Cymdeithasol
• Cynllun ail leoli Ffoaduriaid
• Safle Teithwyr
• Gorfodaeth Tai
• Addasiadau i Dai
• Tai Gwag

Pwrpas y Gwasanaethau Eiddo yw sicrhau fod gennym eiddo sy’n addas i ddarparu 
gwasanaethau’r Cyngor a rheoli’n asedau eiddo yn effeithiol ac effeithlon. Mae’r cyfrifoldebau 
yn cwmpasu:

• Prosiectau Datblygu Eiddo
• Tlodi Tanwydd
• Cynnal a Chadw
• Diogelwch Eiddo
• Rheoli Stadau
• Rheoli Swyddfeydd
• Gwasanaeth Glanhau
• Uned Cadwraeth Ynni
• Rheoli Pla a Wardeiniaid Cŵn
• Teleofal

Mae ein cynlluniau diweddaraf yn y meysydd hyn i’w gweld ar 
www.gwynedd.llyw.cymru/PennaethTaiacEiddo

http://www.gwynedd.llyw.cymru/PennaethTaiacEiddo
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• Y Cabinet

Mae’r Cabinet yn cynnwys 10 Cynghorydd ac yn cael ei gadeirio gan Arweinydd y 
Cyngor. Mae gan bob un o’r Aelodau bortffolio penodol o gyfrifoldeb am feysydd 
o fewn gwasanaethau’r Cyngor.

Aelod Cabinet Deilydd Cynnwys

Arweinydd Dyfrig Siencyn Arweiniad Strategol.

Dirprwy 
Arweinydd

Oedolion, 
Iechyd a 
Llesiant

Dafydd Meurig Oedolion, Iechyd a Llesiant a 
Pherthynas gyda’r Gwasanaeth 
Iechyd

Addysg Cemlyn 
Williams

Addysg ac Ysgolion

Amgylchedd Gareth Griffith Amgylchedd

Cefnogaeth 
Gorfforaethol

Nia Jeffreys Cefnogaeth Gorfforaethol, 
Llywodraethu Corfforaethol a 
Gwasanaethau Cyfreithiol
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Aelod Cabinet Deilydd Cynnwys

Cyllid Ioan Thomas Cyllid, Technoleg Gwybodaeth

Datblygu’r 
Economi a 
Chymuned

Gareth Thomas Strategaeth Twf Gogledd Cymru, 
Cefnogi Busnes, Twristiaeth, 
Adfywio Cymunedol, Prosiectau 
Strategol, Morwrol

Plant a Phobl 
Ifanc

Dilwyn Morgan Plant a Phobl Ifanc

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol

Catrin Wager Priffyrdd a Bwrdeistrefol, 
Ymgynghoriaeth Gwynedd, 
Asiantaeth Cefnffyrdd

Tai Craig ab Iago Gwasanaeth Tai
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• Strwythur Grŵp Rheolwyr

Prif 
Weithredwr

Cyfarwyddwr 
Corfforaethol

Pennaeth 
Addysg

Pennaeth 
Cefnogaeth 

Gorfforaethol

Pennaeth 
Cyllid

Pennaeth 
Economi a 
Chymuned

Pennaeth 
Priffyrdd a 

Bwrdeistrefol

Pennaeth 
Tai ac Eiddo

Pennaeth 
Amgylchedd

Pennaeth 
YGC

Pennaeth 
Adran Plant 
a Chefnogi 
Teuluoedd

Pennaeth 
Gwasanaeth 
Cyfreithiol

Pennaeth 
Adran Oedolion, 
Iechyd a Llesiant
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Manylion y Swydd

Teitl Swydd: Pennaeth Tai ac Eiddo

Cyflog: Graddfa Prif Swyddogion – £70,342 - £78,156

Atebol i: Prif Weithredwr

PRIF SWYDDOGAETH

Arwain yr Adran, drwy’r rheolwyr a’r gweithwyr sydd o dan eu gofalaeth i gyflawni’r hyn sy’n 
bwysig i bobl Gwynedd gan arwain a chreu amgylchedd o barch, ymddiriedaeth, atebolrwydd, 
grymuso ac arfogi sydd ei angen er mwyn gwireddu’r amcan hwnnw.

RÔL

1. Gweithredu mewn ffordd ragweithiol; bod yn agored i feddwl yn wahanol; yn egnïol ac 
ymroddedig gydag integriti personol er mwyn cyflawni’r swyddogaethau isod gan sicrhau 
bod staff yr Adran yn cael eu datblygu i arddangos yr un nodweddion.

2. Sicrhau amgylchedd o fewn yr Adran sy’n hyrwyddo ac annog llesiant staff.

3. Bod yn fyw i’r amgylchedd gwleidyddol y mae’r Adran yn gweithio ynddo a chynghori’r 
aelodau etholedig o’r hyn y dylent fod yn ei gomisiynu ar sail yr hyn sy’n bwysig i bobl 
Gwynedd gan sicrhau fod yr Adran yn cefnogi’r Cabinet i gyflawni yr hyn a gomisiynir.

4. Blaenoriaethu gweithgareddau ar draws yr Adran er mwyn sicrhau fod yr hyn sy’n cael ei 
gomisiynu yn cael ei gyflawni.

5. Cynrychioli’r Cyngor, neu wasanaethu ar gyrff allanol er mwyn adeiladu perthynas dda gan 
ddylanwadu a siapio gweithgareddau a pholisïau’r cyrff hynny er mwyn ceisio sicrhau eu 
bod yn cyflawni’r hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd.

6. Arfogi rheolwyr i fedru cyflawni eu rôl i’r safon ddisgwyliedig gan gynnwys sicrhau bod 
ganddynt y sgiliau i wneud hynny.

7. Sicrhau atebolrwydd rheolwyr am gyflawni eu rôl i’r safon ddisgwyliedig gan herio’n briodol 
a sicrhau eu bod yn gweithredu’n briodol er mwyn cyflawni’r lefel perfformiad gorau posibl 
a chymryd camau priodol lle nad yw hynny’n digwydd.

8. Arwain rheolwyr a staff yr Adran i berchnogi egwyddorion gweithredu Ffordd Gwynedd;  
gwella’r ffordd yr ydym yn cyflawni’r hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd a gwneud 
penderfyniadau ar sail ffeithiau o fewn yr egwyddorion gweithredu y cytunir arnynt o fewn y 
tîm.

9. Bod yn fyw i ymarfer da sy’n datblygu yn y meysydd y mae’n gyfrifol amdanynt a sicrhau 
fod Rheolwyr yn eu hasesu ac ystyried eu priodoldeb ar gyfer eu meysydd unigol.
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10. Hyrwyddo cyfraniad gwasanaethau’r Adran at wireddu amcanion y Cyngor a sefydliadau 
eraill sy’n ceisio cyflawni’r hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd gan sicrhau bod rheolwyr yn 
ymwybodol ac yn gweithredu ar yr amcanion hynny.

11. Datrys problemau na all rheolwyr eu datrys gan gynnwys cwynion lle na fu modd i’r 
rheolwyr eu datrys.

12. Arwain materion sydd angen mewnbwn mwy nag un Gwasanaeth neu lle mae’r newid mor 
sylweddol lle nad yw’n rhesymol disgwyl i Reolwr arwain arno.

13. Blaenoriaethu’r adnoddau a roddir i’r Adran gan sicrhau bod yr adnoddau priodol yn y lle 
priodol gan sicrhau fod pob gwasanaeth o fewn yr adran yn gweithredu’n effeithlon.

14. Sicrhau bod deddfwriaeth neu ofynion eraill o’r tu allan i’r Cyngor yn derbyn y sylw 
angenrheidiol.

15. Ymdrin â materion sydd mor wleidyddol gynhennus fel na fyddai disgwyl i reolwr ymdrin â 
nhw.

16. Sicrhau cyfathrebu mewnol ac allanol ar draws yr Adran.

17. Hunan adlewyrchu - ar gyflawniad personol yr hyn sydd yn y swydd ddisgrifiad.

PRIF FEYSYDD CYFRIFOLDEB

1. Strategaeth Tai y Cyngor.

2. Rhaglen fuddsoddi’r Cyngor o ran cyflenwad Tai o fewn y Sir.

3. Gorfodaeth Tai.

4. Grantiau Tai.

5. Cynllun Asedau’r Cyngor.

6. Stadau a thiroedd y Cyngor.

7. Adeiladau’r Cyngor (gan gynnwys Cynnal  Chadw a Diogelwch Eiddo).

8. Rhaglen lleihau carbon y Cyngor

NODWEDDION PERSONOL / CYMWYSEDDAU

1. Gweithio o fewn y dimensiwn gwleidyddol
• creu cysylltiadau effeithiol/galluogi gweithio’n briodol ar draws ffin gwleidyddiaeth a rheoli
• datblygu strategaeth gyda maer/arweinydd, cabinet ac aelodau
• cynnal perthynas effeithiol gydag aelodau etholedig, y rhanbarth a’r Llywodraeth

2. Arwain ar newid a datblygu’r sefydliad
• cynnal cysondeb gyda gwerthoedd sylfaenol wrth ddatblygu’r diwylliant
• gweithio gydag ansicrwydd, amwysedd a natur anochel newid
• datblygu’r defnydd priodol o bŵer, grymuso staff a rheolwyr
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• hwyluso twf parhaus yr uwch dîm

3. Cynnal safbwynt personol a hunanwybodaeth
• cynnal hunanwybodaeth a chwilfrydedd ynghylch safbwyntiau eraill, nid rhai personol yn 

unig
• cynnal cred neu ffydd ynddo’i hunan
• datblygu gwydnwch personol, cynaladwyedd ac ymwybyddiaeth emosiynol
• cadw synnwyr digrifwch

4. Datblygu a galluogi partneriaethau a pherthnasau allanol effeithiol
• bod yn bencampwr yr awdurdod lleol, llywodraeth leol a democratiaeth leol
• cyd-drefnu partneriaethau cyhoeddus a phreifat effeithiol ar gyfer datblygiadau strategol a 

chyflenwi gwasanaethau
• gweithio gyda chymunedau ac asiantaethau eraill
• defnyddio’r wasg a’r cyfryngau yn effeithiol i gael proffil priodol

5.  Cadw golwg ar faterion strategol a hirdymor
• edrych tua’r dyfodol i greu ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd posib
• datblygu, cynnal a hyrwyddo gweledigaeth/barn strategol  ar gyfer y sefydliad a’r ardal leol
• bod yn ymwybodol o allu strategol y sefydliad
• cyfleu ymdeimlad o flaenoriaeth a phwrpas cyfunol

6. Arwain a chyfuno Rheoli Perfformiad
• creu diwylliant sy’n canolbwyntio ar berfformio’n dda, arloesi  a gwasanaeth i gwsmeriaid
• medru gweddnewid meysydd sy’n tanberfformio
• gwella’n barhaus ar draws pob maes gwasanaeth

7. Arwain a Rheoli Pobl
• Ysgogi ac annog timau ac unigolion
• Rhoi cyfeiriad ac adborth i’r tîm
• Creu awyrgylch o barch
• Trosglwyddo gweledigaeth yn effeithiol i dimau ac unigolion
• Dirprwyo gwaith yn effeithiol
• Adnabod a deall ymatebion eraill i sefyllfaoedd penodol tra’n canolbwyntio ar ddarparu 

gwasanaeth 
• Sicrhau amgylchedd diogel i aelodau o dîm ddatblygu trwy gymryd risgiau 
• Adnabod a deall y niwed posib a wneir pan na roddir sylw prydlon i achosion o wrthdaro

8. Cyfathrebu
• Rhannu a gwrando ar wybodaeth, barn a syniadau
• Cyfathrebu effeithiol ac i safon uchel yn llafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg 
• Deall bod cyfathrebu yn gallu bod yn arf pwerus i gynyddu cymhelliant a phwysigrwydd 

cyfathrebu da 
• Dewis a defnyddio dulliau cyfathrebu a chyfryngau priodol ar gyfer amrediad o 

gynulleidfaoedd
• Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol effeithiol
• Deall peryglon gweithio o ragdybiaethau
• Gwerthfawrogi teimladau eraill ac yn deall pwysigrwydd cynhwysiad ac ymgynghori

9. Hunanreoli 
• Rhagweithiol
• Derbyn cyfrifoldeb am eu gweithredoedd eu hunain
• Darparu sefydlogrwydd mewn adegau o newid
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• Meddu ar lefelau uchel o hunanymwybyddiaeth
• Dangos gonestrwydd
• Yn emosiynol wydn ac ymwybodol
• Blaenoriaethu tasgau a gwneud defnydd effeithiol o amser
• Dangos cyflawniad gwerth cyhoeddus

10. Dynodiadau Iaith y swydd:
Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl 
wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefelau ieithyddol a nodir 
isod. Gellir gweld disgrifiad llawn o’r lefelau yn Fframwaith Iaith Swyddi Cyngor Gwynedd 
yma.

Gwrando a Siarad: Uwch
Darllen a Deall: Uwch
Ysgrifennu: Uwch

Mae’r uchod yn rhoi amlinelliad o’r prif ddyletswyddau a’r cyfrifoldebau sydd ynghlwm â’r 
swydd hon. Nid yw’n ddisgrifiad manwl, ac fe allai swyddogaethau’r Pennaeth newid, yn ôl 
gofynion yr awdurdod.

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Swyddi/Fframwaith-Iaith-Cyngor-Gwynedd.pdf
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AMLINELLIAD O AMODAU A THELERAU GWAITH 
CYFFREDINOL – PENNAETH ADRAN TAI AC EIDDO

1. Bydd y penodiad yn cael ei wneud yn unol ag amodau a thelerau’r Cydbwyllgor Trafod i 
Brif Swyddogion Llywodraeth Leol, fel y mabwysiadwyd neu fel y diwygiwyd gan Gyngor 
Gwynedd, neu fel y diwygiwyd, neu’r ychwanegwyd atynt fel rhan o gytundeb rhwng y Cyngor 
a’r undebau llafur penodol a gydnabyddir gan y Cyngor ar gyfer dibenion bargeinio torfol.

2. Oriau gwaith

Yr oriau gwaith wythnosol safonol ydi 37 awr.

3. Amser gwasanaeth

Bydd holl amser gwasanaeth deilydd y swydd yn cael ei dreulio ar waith y Cyngor. Ni chaniateir 
iddo / iddi ymgymryd ag unrhyw waith na chyflogaeth arall heb ganiatâd penodol y Cyngor.

4. Perfformiad

Cwblheir asesiad blynyddol o berfformiad y Pennaeth Adran gan y Prif Weithredwr.

5. Cyflog

i. Graddfa cyflog y swydd yw £70,342 - £78,156 

ii. Bydd cynnydd trwy hicynnau o fewn y raddfa cyflog ar sail blynyddol a hynny ar y 1af o 
Ebrill o bob blwyddyn, yn ddibynnol ar ddatblygiad boddhaol o fewn y swydd.

iii. Telir y cyflog yn fisol trwy drosglwyddiad credyd banc ar yr 22ain o bob mis.

6. Treuliau

i. Caniateir treuliau teithio a chynhaliaeth ynghyd ag unrhyw dreuliau eraill priodol ar 
sail yr hyn a benderfynwyd gan y Cyngor ac yn unol a’r cytundeb cenedlaethol fel y 
mabwysiadwyd neu y diwygwyd gan y Cyngor.

ii. Dynodir y swydd yn un defnyddiwr car at ddefnydd y swydd yn ôl y galw. Pan fyddwch yn 
defnyddio’r car ar fusnes y Cyngor telir treuliau i chi yn unol a’r raddfa achlysurol.

7. Gwyliau

i. Mae blwyddyn wyliau’r Cyngor yn dechrau ar y cyntaf o’r mis sy’n dilyn y mis y penodwyd 
chi i’r Cyngor. Caniateir 27 diwrnod o wyliau gyda 5 diwrnod ychwanegol ar ôl cwblhau 5 
mlynedd o wasanaeth di-dor. 

ii. Yn ogystal caniateir 10 diwrnod o wyliau banc a gwyliau statudol ychwanegol, ynghyd ac un 
diwrnod a hanner ychwanegol a ganiateir gan y Cyngor.
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8. Rhybudd

Isafswm y cyfnod rhybudd gan y ddwy ochr fydd 3 mis.

9. Buddiannau

Mae yna becyn o fuddiannau i’w cael wrth weithio i Gyngor Gwynedd.

10. Mae’r swydd hon yn un sydd wedi ei chyfyngu yn wleidyddol o dan ddarpariaeth Deddf 
Llywodraeth Leol a Thai 1989.
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Amserlen y broses

24/06/2021 Dyddiad Cau

02/07/2021 Tynnu rhestr fer

Wythnosau yn dechrau 
5/07/21 a 12/07/21

Proses Asesu – bydd manylion pellach i 
ddilyn

16/07/2021

Cyfweliad â Phwyllgor Penodi Prif 
Swyddogion y Cyngor – gofynnir i 
ymgeiswyr gadw’r diwrnod llawn yn 
rhydd am y tro, gyda manylion pellach i 
ddilyn cyn hynny 
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Sut i ymgeisio

I gofrestru eich diddordeb yn y swydd allweddol hon ac i dderbyn gwybodaeth ar sut i fynd ati 
i gyflwyno’ch cais, gallwch yrru e-bost at ein Gwasanaeth Cefnogol ar 
swyddi@gwynedd.llyw.cymru yn y lle cyntaf. 

Byddwn yn cydnabod derbyn eich cais, a hefyd yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau os ydych 
wedi eich rhoi ar y rhestr fer ai peidio. 

Mae effaith y cyfnod argyfwng COVID yn golygu fod rhaid i ni, fel unrhyw gyflogwr arall, 
addasu ein prosesau recriwtio. Rhagwelir felly y bydd y broses hon yn un gyfan gwbl rhithiol; 
byddwch yn derbyn arweiniad a chyfarwyddiadau ymlaen llaw ynghylch sut i gymryd rhan yn y 
broses yn llawn, a bydd gennym dîm o swyddogion yn y cefndir a fydd yn cefnogi a hwyluso’r 
broses, fel ei bod yn rhedeg mor esmwyth â phosib o dan yr amgylchiadau. 

I gloi, diolch i chi am ddangos diddordeb yn y swydd hon yng Nghyngor Gwynedd. 

Dyddad cau: 10 y bore, 24ain o Fehefin, 2021, gyda’r ceisiadau i’w gyrru at 
swyddi@gwynedd.llyw.cymru

Ymholiadau

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’n Prif Weithredwr, Dafydd Gibbard ar 
01286 679002.

I gofrestru’ch diddordeb ac i dderbyn gwybodaeth ynghylch sut i ymgeisio, cysylltwch â’r 
Gwasanaeth Cefnogol ar swyddi@gwynedd.llyw.cymru

http://swyddi@gwynedd.llyw.cymru
http://swyddi@gwynedd.llyw.cymru
http://swyddi@gwynedd.llyw.cymru

