
 

Issue July 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfreithiwr/Rheolwr Caffael 

Gwybodaeth Swydd Wag 

  



 

 

 

 

Llythyr oddi wrth y Pennaeth Gwasanaeth 
 
Annwyl Ymgeisydd, 
 
Diolch am eich diddordeb yn y swydd hon o fewn Cyngor Sir Ddinbych.  
 
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn un o’r Cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru ac mae’r 
gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi'r cyngor a’i weithlu i ddarparu 
gwasanaethau i’n cymunedau. 
 
Mae’r swydd hon yn ein Gwasanaeth Cyfreithiol, AD a Democrataidd, ac yn hollbwysig er 
mwyn cefnogi’r busnes i lwyddo wrth gyrraedd ein nodau. Mae’r gwasanaeth caffael yn 
wasanaeth ar y cyd yn darparu cefnogaeth i Sir Ddinbych a Chyngor cyfagos Sir y Fflint. 
 
Gwariant cyfunol y Cynghorau yw tua £314 miliwn y flwyddyn, ac mae’r cyfle hwn yn rhoi’r 
gallu i’r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi’r Cynghorau i gyflawni arbedion maint a rhoi 
caffael wrth wraidd manteisio ar arbedion effeithlonrwydd tra’n cefnogi prif flaenoriaethau 
corfforaethol megis lleihau olion traed carbon, caffael moesegol a chefnogi economïau 
lleol ein hardaloedd.   
 
Mae gan Gyngor Sir y Fflint gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ei gymunedau, yn cynnwys 
rhaglen o gaffael adeiladau ysgolion, ymestyn manteision cymunedol a chyfleoedd gwerth 
cymdeithasol ac ailwampio Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug ar gost o £30miliwn.  
 
Mae ein diwylliant yn un o ddatblygu staff, ble mae pawb yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn 
bersonol ac yn broffesiynol. Rydym wedi datblygu diwylliant arweinyddiaeth o fewn ein 
strwythur rheoli, ac rydym yn hyrwyddo gwelliant parhaus ar bob lefel. Fel cyflogwr, rydym 
am eich annog i gyrraedd eich llawn botensial, a byddwn felly’n eich cefnogi gyda 
chyfleoedd datblygu, hyfforddi ac uwchsgilio.  
 
Yr un mor bwysig y mae lles gweithwyr a chynnig dulliau hyblyg a chyfoes ardderchog i 
weithio a rheoli timau o bell, ystod o fanteision staff ac ymrwymiad i ddatblygu ein 
harweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol.   
 
O safbwynt gweithgarwch caffael, mae’r tîm ar flaen y gad ar nifer o fentrau, wedi sefydlu 
a chynnal Fframwaith Adeiladu Rhanbarthol Gogledd Cymru a enillodd wobr, a sefydlu 
Fframwaith Hamdden y DU, gan arwain ar ymagwedd ranbarthol at wasanaethau gofal 
cartref, a chyfleoedd gwasanaethau cymdeithasol cydweithredol amrywiol.  Rydym am 
adeiladu ar y llwyddiant hwn gyda dulliau arloesol a masnachol eraill o ddarparu 
gwasanaethau.  
 
Bydd y swydd yn chwarae rôl bwysig wrth lywio strategaethau a gweithgareddau caffael y 
Cynghorau er mwyn cefnogi i gyflawni nifer o flaenoriaethau strategol allweddol i’r ddau 
Gyngor:  

 Mae Cynghorau Sir y Fflint a Sir Ddinbych wedi datgan argyfwng hinsawdd ac 
ecolegol ac maent yn ymroddedig i fod yn garbon niwtral erbyn 2030  



 

 

 

 

 Mae sicrhau manteision gwerth cymdeithasol/cymunedol mwyaf o’r gylched caffael 
yn flaenoriaeth i’r ddau Gyngor, a bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at integreiddio 
manteision gwerth cymdeithasol/cymunedol yn bellach mewn i brosesau caffael  

 
Mae’r ddau Gyngor yn cydnabod y manteision y gellir eu cyflawni trwy gydweithio a 
chyfuno eu pŵer prynu.  Gwnaed camau breision wrth feithrin cydweithio a bydd yr 
ymgeisydd llwyddiannus yn aelod allweddol wrth ddod â gweithgarwch caffael y 2 
awdurdod yn nes at eu gilydd.  
 
Rydym yn chwilio am gyfreithiwr masnachol profiadol a medrus iawn i'n cynorthwyo i 
barhau i foderneiddio'n gweithgareddau caffael a darparu cyngor ar amrywiaeth eang o 
faterion caffael a chomisiynu gwerthfawr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu 
cymorth cyfreithiol a chaffael arbenigol i wasanaethau a thimau eraill yn y sector 
cyhoeddus yn ehangach wrth i ni gydweithio i ddarparu gwasanaethau effeithiol a 
phrosiectau mewn ffyrdd sy’n gynyddol arloesol a masnachol.  
 
Bydd y swydd hefyd yn cyfarwyddo gweithgarwch Tîm Caffael y Cyngor, sy'n darparu 
gwasanaeth ar draws Cynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae’r tîm wedi sefydlu enw 
da o fewn y ddau Gyngor. Disgwyliwn i’r enw da hwn dyfu ac i’r Tîm Caffael gael ei weld 
yn arwain arfer orau ac arloesi ar draws y rhanbarth. 
 
Heb os, mae'r swydd wag hon yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol uchelgeisiol a llawn 
cymhelliant ffynnu a datblygu eu proffil fel unigolyn sydd yn gallu cyfrannu’n strategol a 
chyflwyno gwasanaethau o safon uchel yn llwyddiannus.  
 
Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. 

 
Gary Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd 



 

 

 

 

Sir Ddinbych 
 
Mae trigolion Sir Ddinbych yn ffodus iawn o gael 
mwynhau Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sy’n 
ymestyn ar hyd y sir, yn ogystal â mwynhau traethau 
hardd a threfi marchnad sy’n llawn bwrlwm. 
 
Mae ein sir yn un o amgylcheddau cyferbyniol, o 
afonydd gwyllt, mynyddoedd a choedwigoedd, i gestyll 
hanesyddol, trefi bywiog a thraethau syfrdanol â statws 
baner las. Rydym mewn lleoliad arbennig ac yn gallu 
cynnig rhywbeth i bawb, boed yn heddwch cefn gwlad, 
cyfleoedd i gael tro ar chwaraeon eithafol, neu’n 
ddiwrnod allan gyda’r teulu.  
 
Mae’r stori hanesyddol Sir Ddinbych yn yr un modd 
wedi’i chroniclo yn ei hetifeddiaeth o ffynhonnau 
sanctaidd ac eglwysi nodweddiadol, llawer ohonynt 
wedi eu hailadeiladu yng nghyfnod y Tuduriaid, pan 
ddaeth Sir Ddinbych yn Bwerdy ffyniannus a 
diwylliedig Dadeni Cymru. Mae’r trefi hanesyddol, 
pentrefi deniadol a’r tai hanesyddol amrywiol i gyd o 
gymorth wrth adrodd hanes Sir Ddinbych: ac er y 
gwelir ôl y Chwyldro Diwydiannol ar y sir fodern, gellir 
olrhain ei threftadaeth ddiwydiannol, sydd yn aml i’w 
gweld ymhlith lleoliadau heddychlon y parciau gwledig 
a’r tirlun ysblennydd.  
 
Mae chwedlau, chwilfrydedd a chysylltiadau â phobl 
enwog i gyd yn ychwanegu at gymeriad Sir Ddinbych.  
Felly hefyd y ffaith y siaredir Cymraeg a Saesneg yn ei 
drefi a phentrefi, ac mae natur a hanes wedi sicrhau 
fod Sir Ddinbych yn parhau i fod y mwyaf Cymreig o’r 
siroedd ‘ffiniol’ dwyreiniol. 
 
Mae Parc Cenedlaethol Eryri lai nag awr i ffwrdd yn y 
car, gyda Bangor ychydig ymhellach. Ar hyd yr A55, 
mae Lerpwl a Gaer o fewn awr yn y car, a dim ond 20 
munud yn bellach mae Manceinion. I gyrraedd y 
cyrchfannau hyn hyd yn oed yn gynt, gallech ddal y 
trên sy'n stopio mewn sawl lle ar hyd yr arfordir. 
 
Mae gennym boblogaeth o 95,000 o bobl, pris 
cyfartalog ein tai yw tua £175,000, a nifer o ysgolion 
llwyddiannus drwy’r sir.  
 
Mae Sir Ddinbych yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo, 
ar gyfer y rheiny sydd ar ddechrau eu gyrfa a’r rheiny 
sy’n dymuno dringo’r ysgol yrfa.    



 

 

 

 

Manylion yr Hysbyseb 

 

 
Teitl y Swydd: Cyfreithiwr/Rheolwr Caffael 
Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun  
Cyflog: Graddfa 13, £46,845 - £51,009 
Oriau: 37 awr yr wythnos 
Contract: Parhaol 
 
Mae posibilrwydd o gostau ail-leoli ar gyfer y swydd hon hefyd. 
 
Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon, cysylltwch â Lisa Jones ar 07979 
381724 
 
 

 Llinell amser recriwtio 

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Mercher 9 Rhagfyr 2020 

Dyddiad llunio rhestr fer: Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020 

Dyddiad/au Cyfweliad: I Gael Ei Gadarnhau 

Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo’n ymarferol 

 
 

Sut i wneud cais 
 

I wneud cais am y swydd wag gyffrous hon, llenwch y ffurflen gais ar-lein ar ein gwefan 
www.sirddinbych.gov.uk  Am ddulliau eraill o wneud cais cysylltwch â’r Gwasanaethau 
Cwsmeriaid ar 01824 706101. 
 

Amlinellwch ar eich ffurflen gais sut rydych chi'n cwrdd â'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer 
y swydd hon yn eich datganiad ategol. 
 

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais er mwyn cael eu hystyried. Mae'n ddrwg 
gennym na allwn ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i'r 
dyddiad cau, fe ddylech chi gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am 
gyfweliad. 
 

 

Cydraddoldeb 
 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac yn ymroddedig i Gyfle 
Cyfartal a Safonau’r Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd 
unrhyw ffurflen gais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na ffurflen 
gais a gyflwynir yn Saesneg. I ganfod dulliau eraill o wneud cais, ffoniwch y Gwasanaeth 
Adnoddau Dynol ar 01824 706200. 

 



 

 

 

 

Gwybodaeth i Ymgeiswyr 
 

 

Amdanoch chi 
 
Mae hwn yn gyfle gwych i gyfreithiwr masnachol profiadol ac uchelgeisiol ymuno ân 
sefydliad ble fyddwch yn cael cefnogaeth i gyflawni cydbwysedd gwaith-bywyd sy’n iawn i 
chi, ac i gyflawni eich nodau.  
 
Mae ein tîm yn ymfalchïo yn ein perthynas weithio effeithiol ar draws y sefydliad, a bydd yr 
ymgeiswyr llwyddiannus yn rhannu'r ymrwymiad hwn. Rydym yn wasanaeth cefnogol sy’n 
annog ein staff i ddatblygu’n barhaus ac i wella eu sgiliau ac mae hyn yn berthnasol i’r rôl 
hon hefyd. 
 
Fel Cyfreithiwr/Rheolwr Caffael, fe fyddwch chi’n Gyfreithiwr, Bargyfreithiwr neu FILEX 
gyda phrofiad, gwybodaeth ac ymwybyddiaeth sylweddol o gyfraith a gweithdrefn caffael y 
sector cyhoeddus. Fe fyddwch yn gyfrifol am ddarparu cyfraniad strategol i’r dau Gyngor, 
gan arwain y gwaith o ddatblygu strategaethau, polisïau a gweithdrefnau caffael y ddau 
Gyngor yn ogystal â darparu arweinyddiaeth i’r Tîm Caffael.  Rydym yn edrych am rywun 
sy’n gallu gweithio'n annibynnol gyda dim ond cyfarwyddyd cyffredinol, tra’n dangos 
doethineb, diplomyddiaeth, cywirdeb a phendantrwydd, gan sefydlu perthnasau gweithio 
effeithiol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Buddion staff 
 

Mae ein gweithlu o'r pwysigrwydd mwyaf i ni ac mae Cyngor Sir Dinbych wedi ymrwymo i 
gynorthwyo staff i sicrhau cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith. Felly mae 
gennym nifer o bolisïau cydbwyso bywyd a gwaith mewn grym, gan gynnwys gweithio 
hyblyg, opsiynau gweithio gartref, polisïau rhieni gwell, cynllun pensiwn gyrfa 
galwedigaethol gwych, a'n Rhaglen Cymorth i Weithwyr. Mae gan bob aelod staff hawl i 
lwfansau gwyliau blynyddol gwell, gyda'r cyfle i brynu mwy, ac rydym yn cefnogi ceisiadau 
am seibiannau gyrfa a secondiadau.  Rydym hefyd yn gweithredu cynlluniau talebau gofal 
plant, beicio i'r gwaith, a chynlluniau aberthu cyflog car, a chynllun Rhoi wrth Ennill.  
 

Mae gan ein staff hawl i amrywiaeth o fuddion, gan gynnwys aelodaeth gyda gostyngiad i 
ganolfannau hamdden, cyfleoedd dysgu a datblygu personol a phroffesiynol, gostyngiadau 
mewn cannoedd o fanwerthwyr cenedlaethol, a llawer mwy.  



 

 

 

 

Swydd-ddisgrifiad  

Teitl y Swydd: Cyfreithiwr/Rheolwr Chaffael 
Graddfa: 13 
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd 
Maes Gwasanaeth: Gwasanaethau Cyfreithiol a Chaffael  
Yn atebol i: Rheolwr Cyfreithiol a Chaffael 
Rhif y Swydd / Dyddiad Cyhoeddi: 03150 
    
 

Pwrpas y Swydd 
 

I fod yn gyfrifol am ddarparu datblygiad a chyngor strategol, arweinyddiaeth a rheolaeth i 
Dîm Caffael y Cyngor – sy’n cynnig gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych a 
Chyngor Sir y Fflint - gan gynnwys datblygu strategaethau, polisïau, cynlluniau ac 
adnoddau perthnasol.  
 
Darparu cyngor a chymorth cyfreithiol a chaffael ar amrywiaeth o faterion corfforaethol a 
masnachol, a chynghori a chynrychioli adrannau cleient ar unrhyw faterion caffael 
cymhleth allai godi.  
 
Sicrhau fod y cyngor a chyfarwyddyd a ddarperir gan y Tîm Caffael i adrannau 
gwasanaeth yn hwyluso gweithgarwch caffael cost effeithiol sy’n cydymffurfio'n gyfreithiol 
ar draws y ddau Gyngor. 
 
 

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau   
 

• Cyfarwyddo ac arwain datblygiad strategaethau, polisïau a gweithdrefnau caffael 
Cynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint er mwyn sicrhau fod gweithgarwch caffael y ddau 
Gyngor yn darparu prif flaenoriaethau corfforaethol tra’n cydymffurfio’n gyfreithiol ac yn 
gost effeithiol. 

• Arwain, rheoli, annog a datblygu Tîm Caffael y Cyngor, gan sicrhau fod gweithgarwch 
dydd i ddydd y tîm yn golygu fod prosiectau caffael yn cael eu darparu’n effeithiol drwy 
Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Sir y Fflint a bod holl aelodau’r tîm wedi ymrwymo i 
welliant parhaol.  

• Bod yn aelod gweithredol o dîm rheoli / swyddogion arweiniol y gwasanaeth, a drwy hyn 
gymryd rôl arweiniol i gynorthwyo i siapio a gyrru’r newid sefydliadol a diwylliannol sy'n 
angenrheidiol er mwyn gwella perfformiad sefydliadol.  

• Darparu cymorth a chyngor cyfreithiol arbenigol sy’n gysylltiedig â phrosiectau caffael 
cymhleth yn y ddau Gyngor – fel adeiladu ac / neu gynlluniau adfywio a arweinir gan 
ddatblygiad a phrosiectau caffael risg uchel, gwerthfawr eraill – gan gynnwys (ond heb 
eu cyfyngu i):  

o Cyngor ar Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 (neu ei olynydd) a 
deddfwriaeth caffael a masnachol perthnasol arall;   

o Cefnogi adrannau cleient drwy broses ddeialog gystadleuol;  
o Cyngor ar gyfraith contract;  
o Cyngor ar gomisiynu Gweithdrefn Llai Manwl (Light Touch Regime);   
o Cyngor ar reoli risg o ran gweithgarwch caffael;  



 

 

 

 

o Paratoi a chwblhau ffurfiau safonol a phwrpasol o ddogfennaeth contract;  
o Cefnogi a chynrychioli'r Cynghorau o ran heriau caffael Adolygiad Barnwrol / 

yr Uchel Lys;  
o Drafftio a setlo Cytundebau Partneriaeth neu ddogfennaeth berthnasol arall 

o safbwynt unrhyw weithgarwch ar y cyd y byddwn yn ei wneud gyda chyrff 
cyhoeddus eraill; a  

o Rhoi cyfarwyddyd i gynghorwyr allanol o ran yr uchod fel bo’n addas.  
• Bod yn gyfrifol am gyllideb y Tîm Caffael, darparu rhagolygon, adroddiadau gwariant, 

clustnodi meysydd posib ar gyfer gwneud arbedion effeithlonrwydd fel bo’r angen, a 
chysoni cyfraniadau i'r gyllideb gan Gynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint. 

• Cynghori a chynorthwyo i ddatblygu cyfryngau amgen o ddarparu gwasanaethau gan 
gynnwys (ond heb eu cyfyngu i):  

o Cyfryngau â Chymorth Asedau Lleol;  
o Sefydlu Ymddiriedolaethau, Cwmnïau Cydfuddiannol, Cwmnïau 

Cydweithredol neu Fentrau Cymdeithasol newydd; a  
o Datblygiadau gyda’r Trydydd Sector.  

• Cynrychioli Cyngor Sir Ddinbych a Sir y Fflint ar lefel DU / cenedlaethol, gan sicrhau fod 
y ddau sefydliad yn chwarae rhan arweiniol wrth ddatblygu a dylanwadu ar bolisi 
rhanbarthol a chenedlaethol o safbwynt caffael.  

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau i unrhyw bwyllgor neu gyfarfod perthnasol y 
Cynghorau fel bo’n addas o safbwynt unrhyw weithgarwch neu brosiectau o dan 
oruchwyliaeth deiliad y swydd.  

• Monitro a gwerthuso newidiadau mewn deddfwriaeth, polisi a chyfarwyddyd cyffredinol 
o safbwynt caffael a chomisiynu, a sicrhau fod newidiadau a gwybodaeth berthnasol yn 
cael ei ledaenu’n effeithiol ac yn sydyn drwy’r sefydliad.  

• Dirprwyo ar ran y rheolwyr fel bo’r angen.  
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill o fewn cwmpas cyffredinol y swydd hon ar 

gais y rheolwyr. 
 
 

Adnoddau/Offer/Deunyddiau  
 

Cyfrifoldeb am gyllideb weithredol y Tîm Caffael. 
 
 

Goruchwylio / Rheoli Pobl  
 

Cyfrifoldeb rheoli llinell dros y Tîm Caffael 
 
 

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad  
 

• Tystysgrif Ymarfer fel Cyfreithiwr gyfredol neu fargyfreithiwr cymwys gyda phrofiad ar ôl 
cymhwyso sylweddol. 

• Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o gyfraith a gweithdrefnau caffael y sector cyhoeddus.  
• Gwybodaeth a phrofiad o ddefnyddio Systemau Meddalwedd Office  
• Gwybodaeth a dealltwriaeth arbenigol o’r gyfraith a gweithdrefnau’n ymwneud ag 

amrywiaeth eang o drafodiadau masnachol (gan gynnwys materion adeiladu).  
• Sgiliau drafftio ardderchog a’r gallu i ysgrifennu adroddiadau a dogfennaeth gyfreithiol 

yn glir a chryno . 
• Y gallu i gynllunio a blaenoriaethu llwyth gwaith trwm a chadw at derfynau amser 

perthnasol. 



 

 

 

 

• Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol gyda chydweithwyr ar bob lefel, yn arbennig o safbwynt 
cyfathrebu materion cyfreithiol cymhleth i swyddogion ac aelodau nad ydynt yn 
gyfreithiol.  

• Y gallu i amddiffyn agwedd benodol, ond yn fodlon cyfaddawdu os oes angen. 
• Gallu cwblhau tasgau gydag ychydig iawn o oruchwyliaeth a thalu sylw i fanylion.  
• Sgiliau trefnu rhagorol a'r gallu i ddelio â materion cymhleth mewn modd call a sicr.  
• Y gallu i adnabod materion a phroblemau posib, ac ystyried ac argymell datrysiadau 

addas.  

• Y gallu a'r ysgogiad i weithio’n hyblyg er mwyn sicrhau bod y tasgau gofynnol yn cael 
eu cwblhau yn unol â’r terfynau amser a gytunwyd.  

 
 

Amodau Gwaith Arbennig  
 

Bydd angen i ddeiliad y swydd weithio’n rheolaidd o nifer o wahanol leoliadau o fewn 
Cyngor Sir y Fflint a Sir Ddinbych, ac felly mae’n rhaid iddo/iddi allu teithio.  
Bydd angen gweithio oriau ychwanegol ar brydiau i sicrhau fod unrhyw dasgau allweddol 
yn cael eu cwblhau erbyn terfynau amser hanfodol. 
 
 

Gwiriadau Cyflogaeth / Gofynion Penodol  
 

Mae gofyn i weithwyr newydd fynd drwy ein gwiriadau recriwtio mwy diogel; 2 eirda 
boddhaol yn cwmpasu 3 blynedd o gyflogaeth, tystiolaeth o gymwysterau hanfodol, 
tystiolaeth o'r Hawl i Weithio yn y DU.  
 
 

Datganiad Diogelu 
 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod ei rwymedigaethau i ddiogelu plant ac atal 
caethwasiaeth a masnachu mewn pobl, gan wneud popeth o fewn ei allu i atal 
caethwasiaeth a masnachu mewn pobl o fewn ei fusnesau. Mae sawl math o 
gaethwasiaeth fodern, gan gynnwys masnachu mewn pobl, llafur gorfodol, caethiwed a 
chaethwasiaeth.  
 
Mae diogelu yn bwysig i bawb, ac mae gofyn i holl weithwyr Sir Ddinbych weithio yn unol â 
pholisïau a gweithdrefnau Diogelu Oedolion / Plant y Cyngor, mae dyletswydd arnynt i roi 
gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi wrth gyflawni eu dyletswyddau a bod yn 
ymwybodol o arwyddion cam-fanteisio. Dylid codi unrhyw bryderon â’r Rheolwr Diogelu 
Penodedig er mwyn i’r Cyngor allu gweithredu pan gaiff cam-fanteisio ei adnabod.  
 
 

Gweledigaeth / Cyd-destun  
 

Mae’r rôl hon wedi ei datblygu er mwyn sicrhau fod y sefydliad yn cynnal ei weithgarwch 
caffael mewn modd sy’n cydymffurfio’n gyfreithiol ac sy’n gost effeithiol, ac i sicrhau fod 
Cyngor Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn parhau i arloesi o ran arfer da mewn polisi ac ymarfer 
caffael ac yn cael eu cydnabod felly ar lefel genedlaethol.   



 

 

 

 

Manylion Am Yr Unigolyn 
 
Mae’r Manylion am yr Unigolyn yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad yr ystyrir eu bod 
yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r swydd yn effeithiol. Fe’i defnyddir yn y broses o 
lunio’r rhestr fer a'r cyfweliadau ar gyfer y swydd hon. Dylech ddangos ar eich ffurflen gais 
sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, gan mai dim ond wrth fodloni pob un o’r meini 
prawf hanfodol (a’r meini prawf dymunol lle bo'n berthnasol) y byddwch yn cael eich 
cynnwys ar y rhestr fer. 
 

Meini Prawf Hanfodol Dymunol Dull asesu 

1.  Addysg A 
Chymwysterau 

Tystysgrif Ymarfer fel 
Cyfreithiwr gyfredol neu 
fargyfreithiwr cymwys neu’n 
Gymrawd cymwys o Sefydliad 
Gweithredwyr Cyfreithiol. 

Cymhwyster caffael 
cydnabyddedig (e.e. 
CIPS) 
 
Cymhwyster rheoli 
cydnabyddedig  
 

Ffurflen gais, 
tystysgrifau 

2.  Profiad 
Perthnasol  

Profiad sylweddol ar ôl 
cymhwyso.  
 
Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth 
o gyfraith a gweithdrefnau 
caffael y sector cyhoeddus. 

Profiad o arwain a rheoli 
timau.  
 
Profiad o fod yn swyddog 
cyfreithiol arweiniol ar 
ymarferion caffael neu 
gynlluniau adfywio 
sylweddol, a phrofiad o 
ymwneud ag ymarferion 
caffael sydd uwchben 
trothwyon yr OJEU.  
 
Peth profiad neu 
wybodaeth am 
ymgyfreitha sifil yng 
nghyd-destun 
anghydfodau masnachol.  
 
Profiad o ddarparu 
hyfforddiant cyfreithiol i 
gynulleidfaoedd nad ydynt 
yn rhai cyfreithiol.  
 

Ffurflen gais, 
cyfweliad 

3. Gwybodaeth A 
Sgiliau 
Cysylltiedig 
Â’r Swydd 

Gwybodaeth a phrofiad o 
ddefnyddio Systemau 
Meddalwedd Office 
 
Gwybodaeth a dealltwriaeth 
arbenigol o’r gyfraith a 

Gwybodaeth a 
dealltwriaeth o gyfraith 
llywodraeth leol a 
chyhoeddus a chyfraith 
gyhoeddus 

Ffurflen gais, 
cyfweliad 



 

 

 

 

3.  Gwybodaeth A 
Sgiliau 
Cysylltiedig 
Â’r Swydd 

gweithdrefnau’n ymwneud ag 
amrywiaeth eang o drafodiadau 
masnachol (gan gynnwys 
materion adeiladu).  
 
Sgiliau drafftio ardderchog a’r 
gallu i ysgrifennu adroddiadau a 
dogfennaeth gyfreithiol glir a 
chryno. 
 
Y gallu i gynllunio a 
blaenoriaethu llwyth gwaith 
trwm a chadw at derfynau 
amser perthnasol. 
 

Dealltwriaeth o ofynion 
amgylchedd wleidyddol. 
 
Y gallu i fabwysiadu 
ymagwedd fasnachol, 
bragmataidd, wedi ei selio 
ar ddatrysiadau, tuag at 
reoli risg 

Ffurflen gais, 
cyfweliad 

4.  Rhinweddau 
Personol 

Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol 
gyda chydweithwyr ar bob lefel, 
yn arbennig o safbwynt 
cyfathrebu materion cyfreithiol 
cymhleth i swyddogion ac 
aelodau nad ydynt yn gyfreithiol. 
  
Y gallu i amddiffyn agwedd 
benodol, ond yn fodlon 
cyfaddawdu os oes angen. 
 
Gallu cwblhau tasgau gydag 
ychydig iawn o oruchwyliaeth a 
thalu sylw i fanylion.  
 
Sgiliau trefnu rhagorol a'r gallu i 
ddelio â materion cymhleth 
mewn modd call a sicr.  
 
Y gallu i adnabod materion a 
phroblemau posib, ac ystyried 
ac argymell datrysiadau addas.  
 
Y gallu a'r ysgogiad i weithio’n 
hyblyg er mwyn sicrhau bod y 
tasgau gofynnol yn cael eu 
cwblhau yn unol â’r terfynau 
amser a gytunwyd.  
 

 Ffurflen gais, 
cyfweliad 

5.  Gofynion 
Eraill 

Y gallu i deithio i wahanol 
leoliadau’r cynghorau  
 
Empathi at y Gymraeg a’r 
diwylliant Cymreig 

Y gallu i siarad ac 
ysgrifennu yn Gymraeg. 

Ffurflen gais 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diolch am eich 

diddordeb   

 

Cyngor Sir Ddinbych 

Gwefan : www.sirddinbych.gov.uk 

Instagram : @CyngorSDd_DenbighshireCC 

Facebook : Cyngor Sir Ddinbych 

Twitter : @CyngorSDd 

Pencadlys : Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, 
Rhuthun, LL15 1YN 

 


