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Llythyr gan Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr 

Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn gwmni newydd a adeiladwyd ar gefndir o ymarfer 
perfformiad uchel ac arloesol. Roedd y tîm Hamdden yn arfer bod yn rhan o Gyngor 
Sir Ddinbych ond bydd yn trosglwyddo’n swyddogol i'r cwmni newydd, sy’n perthyn 
i’r Cyngor, o 1 Ebrill 2020 ymlaen. Rydym felly’n chwilio am arbenigwr cyllid 
profiadol i ymuno â ni fel ein Rheolwr Cyllid Cwmni. 

Mae hwn yn gyfnod cyffrous dros ben i ymuno â Hamdden Sir Ddinbych Cyf, wrth i ni 
ddechrau ar antur newydd i gynnig arlwy hamdden fasnachol gystadleuol. 

Mae tîm Hamdden Sir Ddinbych yn dîm sefydledig, angerddol a llawn cymhelliant 
sydd â diwylliant o ddarparu gwasanaeth perfformiad uchel a rhagorol i gwsmeriaid. 
Mae ein llwyddiannau yn y gorffennol wedi ein harwain at ein sefyllfa bresennol, sef 
cyfleusterau uchel iawn eu parch a thîm o weithwyr caled sy’n ffynnu o ddarparu’r 
profiadau gorau posibl i gwsmeriaid. 

Bydd rôl Rheolwr Cyllid Cwmni yn ffurfio rhan o’r uwch dîm rheoli a bydd yn gyfrifol 
am holl swyddogaethau cyllid y cwmni. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rôl 
allweddol yn ein llwyddiant, gan gynghori’r Rheolwr Gyfarwyddwr a Bwrdd y Cwmni 
ar bob mater ariannol, dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Gyfarwyddwr, a sicrhau 
cynaliadwyedd ariannol a phroffidioldeb y Cwmni (trosiant dechreuol tua £10 
miliwn). 

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol y gallu i feddwl yn strategol a chraffter 
masnachol cadarn. Mae profiad sylweddol ym maes cynllunio a datblygu ariannol ar 
lefel strategol a sgiliau arweinyddiaeth profedig yn hanfodol, yn ogystal â’r hyder i 
gyfathrebu a herio rhanddeiliaid ar bob lefel. 

Rydym yn teimlo’n gyffrous i ddechrau ar y siwrnai newydd hon, ac edrychwn ymlaen 
at dderbyn eich cais. 

Rydym wedi parhau i arsylwi a phrofi rhaglen dreigl a 
pharhaus o drawsnewid i sicrhau gwelliant, wedi’i 
alluogi gan ddiwylliant rheoli dynamig a blaengar. 

Sara Green (Partner Busnes Just Solutions 
Consultants) am Hamdden Sir Ddinbych 



Cefndir Hamdden Sir 
Ddinbych Cyf 
Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn gwmni masnachol cyfyngedig 
drwy warant sy’n perthyn yn gyfan gwbl i’r Cyngor. Roedd y 
Gwasanaeth yn arfer bod yn rhan o Gyngor Sir Ddinbych, ond mae’r 
cwmni bellach yn weithredol a bydd yr holl staff Hamdden yn 
trosglwyddo i’r Cwmni o 1 Ebrill 2020 ymlaen. 

Darparu cyfleoedd hamdden hygyrch o 
safon uchel sy’n denu lefelau cyfranogi 

uchel, a gwella lles trigolion ac 
ymwelwyr Sir Ddinbych 

Mae ein cenhadaeth a’n nodau fel cwmni yn canolbwyntio ar ddarparu 
cyfleoedd hamdden hygyrch o safon uchel sy’n denu lefelau cyfranogi 
uchel, a gwella lles trigolion ac ymwelwyr Sir Ddinbych. Mae cwmni 
Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn cynnig darpariaeth amrywiol i gwsmeriaid 
ledled y sir o Ganolfan Hamdden Llangollen i Theatr Pafiliwn y Rhyl. Mae 
ein hasedau presennol yn cynnwys; saith Canolfan Hamdden, Atyniad 
Ymwelwyr SC2, Bwyty a Bar 1891, Theatr Pafiliwn y Rhyl, Neuadd y Dref y 
Rhyl, Canolfan Fowliau Gogledd Cymru, Nova, Canolfan Grefft Rhuthun a 
Chaffi R, Pafiliwn Llangollen. Rydym yn gweithredu rhaglen ail-fuddsoddi 
barhaus ym mhob un o’r safleoedd hyn i sicrhau ein bod yn cynnig y 

profiad gorau i’n cwsmeriaid. 



Hysbyseb 
Rheolwr Cyllid y Cwmni 
Cyflog: Graddfa 14, £50,839-£55,914 
Lwfans: Lwfans adleoli hyd at £8,000 
Lleoliad: Caledfryn, Dinbych 
Oriau: Llawn amser (37 awr) 
Contract: Parhaol 
Dyddiad cau: Dydd Iau, 21 Tachwedd 2019 

Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn gyflogwr hynod gefnogol 
sy’n annog staff i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol trwy 
gydol eu gyrfa. Mae staff hefyd yn cael mynediad at amrywiaeth o 
fuddion ychwanegol, gan gynnwys amryw o ymarferion gweithio'n hyblyg, 
cynllun pensiwn ardderchog, cannoedd a ostyngiadau gyda manwerthwyr 
ledled y DU, lwfans gwyliau blynyddol uwch a llawer mwy. 

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon, cysylltwch â Jamie 
Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr ar 01824 712723. 

Sut i wneud cais 
I wneud cais am y swydd wag gyffrous hon, llenwch y ffurflen gais ar-lein 
ar ein gwefanwww.sirddinbych.gov.uk  

Mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a Safonau 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. 



 
 

 

 

  

 

Swydd Ddisgrifiad 
Teitl y Swydd: Rheolwr Cyllid y Cwmni 
Gradd: 14 
Gwasanaeth: Hamdden Sir Ddinbych 
Maes Gwasanaeth: Cyllid 
Yn atebol i: Rheolwr Gyfarwyddwr, Hamdden Sir Ddinbych 

Pwrpas y Swydd 

Darparu arweinyddiaeth, strwythur, rheolaeth a chyfeiriad swyddogaeth Cyllid Hamdden 
Sir Ddinbych Cyfyngedig (y Cwmni). · 
Bod yn gyfrifol, atebol a darparu rheolaeth gyffredinol dros holl agweddau ariannol o 
strategaeth y Cwmni. 
Darparu arweinyddiaeth ar gyfer strategaeth Cyllid a Chyfrifeg y Bwrdd, i fwyhau 
perfformiad ariannol a sefyllfa strategol y Cwmni. 
Darparu cyngor, arweiniad ac adrodd i Reolwr Gyfarwyddwr a Bwrdd y Cwmni o ran holl 
faterion ariannol. 
Derbyn prif gyfrifoldeb am bolisïau rheoli arian y Cwmni. 
Cyfrannu’n llawn at ddatblygu strategaeth y Cwmni ar draws holl feysydd busnes, herio 
rhagdybiaethau a gwneud penderfyniadau fel bo’n briodol a darparu dadansoddiad ac 
arweiniad ariannol ar holl weithgareddau, cynlluniau, targedau ac ysgogwyr busnes. 
Llywio trefniadau cynllunio ariannol y Cwmni drwy ddadansoddi ei berfformiad a 
risgiau. 
Darparu arweinyddiaeth weladwy a chlir i staff gan gynnwys canllawiau clir a herio 
trylwyr i sicrhau arferion o ansawdd uchel, yn arbennig mewn perthynas â chyllid. 
Bod yn aelod gweithredol o Uwch Dîm Rheoli’r Cwmni ac ynghyd â’r cydweithwyr Uwch 
Reoli bod yn gyfrifol am gyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth gyffredinol o fewn 
Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig. 
Cyfrannu at ddatblygiad a gweithrediad cyffredinol o drefniadau rheolaeth y Cwmni ac 
yn benodol datblygu cynlluniau ariannol a chyfeiriad masnachol. 
Sefydlu a chynnal lefel uchel o hygrededd a rheoli perthnasoedd gwaith cryf gyda 
sefydliadau allanol, gan gynnwys cwsmeriaid, partneriaid cyllid preifat a chyflenwyr. 
Prif rôl rheoli ariannol y Cwmni, gan gynnwys cynllunio ariannol, modelu, rhagolygon, 
cyllidebu, cyfrifydda a holl waith monitro a dadansoddi cysylltiol. 
Goruchwylio llif arian i sicrhau bod arian ar gael ar gyfer anghenion gweithredol tra’n 
sicrhau cynaliadwyedd ariannol ac elw’r Cwmni (trosiant cychwynnol oddeutu £10 
miliwn). 
Dirprwyo i'r Rheolwr Gyfarwyddwr yn ôl y gofyn. 



 

Swydd Ddisgrifiad 
Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau 

Arwain a rheoli swyddogaeth Ariannol y Cwmni, i gynnwys: 
Bod yn Rheolwr Cyllid y Cwmni. 
Cynnal ymwybyddiaeth gyson o sefyllfa ariannol y Cwmni, hysbysu’r Rheolwr 
Gyfarwyddwr a’r Uwch 
Dîm Rheoli am feysydd sy’n achosi pryder ac yn bygwth peryglu perfformiad y Cwmni, 
gan gynnwys meysydd nad ydynt yn derbyn sylw ar lefel rheoli. 
Datblygu, gweithredu a monitro rheolaethau ariannol mewnol fel eu bod yn gymesur 
â maint ac anghenion y Cwmni. 
Dadansoddi hinsawdd ariannol a thueddiadau’r farchnad i gynorthwyo’r Rheolwr 
Gyfarwyddwr a’r Uwch Reolwyr i greu cynlluniau strategol i ddatblygu’r busnes. 
Dehongli gwybodaeth ariannol gymhleth a darparu sefyllfaoedd fel bo’r angen. 
Monitro llif arian, cyfrifon a thrafodiadau ariannol eraill. 
Yn gyfrifol am holl gontractau Gwasanaethau Cynnal (Cytundebau Lefel Gwasanaeth) 
gyda darparwyr perthnasol. 
Cynorthwyo cynllunio corfforaethol y cwmni cyfan, gan gynnwys gosod targedau 
blynyddol a rheoli perfformiad yn erbyn y targedau hyn. 
Goruchwylio trefniadau paratoi cyfrifon archwilio allanol a gweithredoedd rheolaeth 
fewnol mewn perthynas â chyllid y Cwmni. 
Cynnal Cofrestr Risg Ariannol y Cwmni i sicrhau bod amlygiadau’n cael eu lliniaru, lle 
bo’n bosibl. 
Paratoi cyfrifon rheoli misol y Cwmni. 
Sicrhau bod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Cwmni yn cael eu cynhyrchu’n 
amserol. 
Paratoi adroddiadau manwl ac amserol ar berfformiad ariannol yn fisol/blynyddol fel 
bo’r angen gan Uwch Reolwyr. 
Rheoli cyllid yn gyffredinol yn barhaus. 
Cyflwyno cyfrifon blynyddol gydag argymhellion i gynulleidfaoedd priodol. 
Adolygu cyfrifon ac ymchwilio amrywiaethau, a gosod cynlluniau adfer fel bo’r 
angen. 
Holl faterion rheoli trysorlys. 
Gwariant cyfalaf – gwerthuso a pharatoi cyflwyniadau. 
Cysylltu â brocerwyr yswiriant i reoli a chynnal holl yswiriant cwmni ar gyfer y 
busnes. 
Gosod cyfraddau costau phrisiau blynyddol i gwsmeriaid. 
Darparu adolygiad a mewnbwn ariannol i gytundebau masnachol a chyfreithiol i 
sicrhau bod y Cwmni wedi’i ddiogelu ac wedi ymrwymo i’r telerau gorau posibl 
Cyfrannu’n agos at drafodaethau masnachol gyda chwsmeriaid a chyflenwyr. 



 

 

  

 
     

 

 

 

Swydd Ddisgrifiad 

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau 

Darparu arweiniad ariannol o ran paratoi tendr, a thendro ar gyfer busnes newydd. 
Sicrhau bod systemau ariannol y Cwmni yn gadarn, yn cydymffurfio ac yn cefnogi 
gweithgareddau presennol a thwf y dyfodol. 
Arwain a datblygu timau ariannol. 
Sicrhau bod gofynion rheoliadol holl gyrff statudol yn cael eu cyflawni (e.e. Tai’r Cwmnïau). 
Cynllunio a sicrhau y cyflwynir ceisiadau treth craidd y Cwmni (gan gynnwys TAW, treth 
gorfforaeth, cynllun Talu Wrth Ennill) mewn modd amserol. 
Cyllid corfforaethol: rheoli polisïau’r Cwmni o ran gofynion cyfalaf, dyled, trethu, ecwiti, 
gwarediadau a derbyniadau, fel bo’n briodol. 
Cynghori a herio’r Rheolwr Gyfarwyddwr gyda gofynion ariannol gweithredol a strategol y cwmni 
Adrodd i Fwrdd y Cwmni fel Uwch Ymgynghorydd ar gyfer rheolaeth ariannol a gweithrediadau’r 
cwmni 

Goruchwylio / Rheoli Pobl 

Bydd gan y deiliad swydd gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ar gyfer 3 uwch swydd o fewn 
strwythur y cwmni, yn ogystal â goruchwylio holl swyddogaethau ariannol y busnes, gan 
gynnwys holl systemau, swyddogaethau a gweinyddiaeth ariannol. 
Yn absenoldeb y Rheolwr Gyfarwyddwr, disgwylir i’r deiliad swydd arwain y cwmni, a bydd yn 
derbyn cyfrifoldeb rheolaeth lawn holl Swyddogion Arweiniol ac uwch reolwyr o fewn y Cwmni yn 
yr achosion hyn (oddeutu 10 staff) 
Bydd y deiliad swydd yn rheoli ystod eang o gontractau a pherthynas sy’n hanfodol i 
gydymffurfiaeth gyfreithiol y cwmni, yn ogystal â llwyddiant masnachol. 

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad 

Mae’n rhaid i’r deiliad swydd fod wedi’i addysgu i lefel gradd neu gyfatebol ac yn gymwys yn 
broffesiynol ar gyfer y lefel (e.e. ACA, CIMA, ACCA ac ati). 
Profiad sylweddol ar lefel uwch mewn swydd sy’n ymwneud â chyllid. 
Rhaid i ddeiliad y swydd allu profi ei fod yn gallu goruchwylio a rheoli staff drwy ddarparu 
swyddogaeth Gyllid hynod effeithlon ac effeithiol. 
Profiad o reoli staff a chyllid yn effeithiol i gyflawni gwasanaethau ac amcanion y Cwmni. 
Mae profiad o gynllunio a datblygu ariannol ar lefel strategol yn hanfodol. 
Tystiolaeth o graffter masnachol i gefnogi busnes sy’n datblygu. 



 

Swydd Ddisgrifiad 

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad 

Profiad o reoli a thrin gwybodaeth a chyllidebau ariannol. 
Bydd deiliad y swydd â lefel uchel o sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gan y bydd y gallu i 
ddehongli data ariannol er mwyn llunio casgliadau a gwneud argymhellion priodol yn hanfodol. 
Rhaid i ddeiliad y swydd feddu ar yr hyder i gyfathrebu a herio budd-ddeiliaid ar bob lefel o fewn 
y sefydliad, gan gynnwys cyflwyno gwybodaeth trwy ddull priodol. 
Mae gallu dadansoddi a gwerthuso materion a sefyllfaoedd cymhleth sy'n cynnwys amrywiaeth o 
faterion yn hanfodol, yn ogystal â'r gallu i ddangos sgiliau ysgrifenedig a llafar rhagorol. 
Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd gael sgiliau cyfathrebu datblygedig iawn, er mwyn cynnal 
perthynas waith da pan fydd materion anodd a dadleuol yn cael eu trin / datrys. 

Amodau Gwaith Arbennig 

Rhaid i ddeiliad y swydd fod â'r gallu i deithio ar draws Sir Ddinbych, a thelir lwfans am hyn, ond 
mae hyn yn cael ei adolygu. 
Er bod hon yn swydd 37 awr yr wythnos, mae angen agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith craidd. 
Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ymgymryd â rôl adrannol ehangach, yn ôl yr angen, fel aelod o 
strwythur uwch-reoli’r Cwmni. 
Bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio o fewn terfynau amser tynn ac o fewn cyllidebau penodol. 
Bydd yn ofynnol i’r deiliad swydd weithio ar ei ben ei hun ar lefel strategol, yn cynghori a herio’r 
Rheolwr Gyfarwyddwr a Bwrdd y Cwmni mewn ystod eang o faterion ariannol a chyfreithiol.   
Bydd y deiliad swydd yn gyfrifol am reolaeth ariannol oddeutu £10miliwn 

Gweledigaeth / Cyd-destun 

Bydd deiliad y swydd yn rhan o Uwch Dîm Rheoli’r Cwmni yn darparu cyngor, cymorth ac arweiniad i 
staff ar faterion yn gysylltiedig â materion ariannol; ac yn barod i herio a chymharu dulliau gweithio 
o fewn ac ar draws holl feysydd y Cwmni. 

Bydd disgwyl i’r deiliad swydd ddirprwyo i’r Rheolwr Gyfarwyddwr a chyd Uwch Reolwyr pan fydd 
angen, yn weithredol ac yn strategol. 



Roedd y staff a welais yn groesawgar a chyfeillgar, 
roedd ardal y gampfa’n gwbl lân ac roedd yr 

ardaloedd cylchrediad cyffredinol yn cael eu cynnal i 
safon uchel.  Ar gyfer nifer sy’n defnyddio’r 

gwasanaethau, byddant yn mwynhau lefel o 
wasanaeth a geir fel arfer yn y sector clwb preifat. 

Paul Cluett (Rheolwr Gyfarwyddwr – Alliance 
Leisure) am y Nova, Prestatyn 

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. 



Manylion am yr Unigolyn 

Meini 
Prawf 

Hanfodol Dymunol Dull Asesu 

Rhaid cael addysg hyd at Ffurflen gais 
lefel gradd neu gyfwerth. 

1. Addysg a
Chymwysterau 

Cymhwyster proffesiynol 
ar gyfer y lefel (e.e. ACA, 
CIMA, ACCA ac ati). 

Gwybodaeth fanwl o Ffurflen gais / 
egwyddorion cyllid cyfweliad / asesiad 
corfforaethol a 
chyfrifeg, cyfreithiau ac 
arferion gorau. 
Gwybodaeth gadarn o 
ddadansoddiad a 

 rhagolygon ariannol. 
Meddwl dadansoddol 
gyda gallu strategol. 
Dealltwriaeth o 
ddeddfwriaeth ariannol 

2. Profiad
Perthnasol

sy’n ymwneud â’r math 
hwn o sefydliad (cwmni 
sy’n masnachu nid er 
elw). 
Profiad o reoli 
prosiectau newid 
strategol a diwylliannol. 
Yn gallu hyrwyddo a 
sbarduno newid a 
gwelliant parhaus. 
Profiad o reoli a thrin 
gwybodaeth ariannol 
a/neu gyllidebau. 



Manylion am yr Unigolyn 

Meini 
Prawf 

Hanfodol Dymunol Dull Asesu 

Rhaid i ddeiliad y swydd Ffurflen gais / 
feddu ar brofiad yn y cyfweliad / asesiad 

1. Education &
Qualifications

broses o newid busnes, yn 
strategol ac yn weithredol, 
a bod ganddynt y gallu i 
gyflwyno adolygiadau 
strategol ar draws 
gwasanaeth. 
Profiad o reoli staff a 
chyllid yn effeithiol i 
gyflawni gwasanaethau ac 
amcanion, a’r gallu i 
wneud hyn. 
Mae gallu dadansoddi a 
gwerthuso materion a 
sefyllfaoedd cymhleth sy'n 

2. Profiad
Perthnasol

cynnwys amrywiaeth o 
faterion yn hanfodol, yn 
ogystal â'r gallu i ddangos 
sgiliau ysgrifenedig a 
llafar rhagorol. 
Mae profiad o gynllunio a 
datblygu ariannol ar lefel 
strategol yn hanfodol. 
Gallu cydweithio ar draws 
sefydliad mawr fel rhan o 
dîm. 
Yn gyfforddus yn gweithio 
mewn amgylchedd cyllid 
corfforaethol/masnachol. 



Manylion am yr Unigolyn 

Meini 
Prawf 

Hanfodol Dymunol Dull Asesu 

Profiad o ymchwilio, Rhywfaint o Ffurflen gais / 
drafftio a chyflwyno wybodaeth o’r cyfweliad / asesiad 

1. Education &
Qualifications

strategaethau ariannol, 
adroddiadau a 
chyflwyniadau ar lefel 

busnes hamdden yn 
ddymunol ond nid 
yw’n hanfodol. 

Bwrdd ar ystod o faterion 
ariannol cymhleth a 
phwysig. 
Rhaid i ddeiliad y swydd 
fod â lefel uchel o sgiliau 
cyfathrebu a 
rhyngbersonol gan y bydd 
y gallu i ddehongli data er 
mwyn llunio casgliadau a 
gwneud argymhellion 

3. Gwybodaeth a
sgiliau 

cysylltiedig a'r 
swydd 

priodol yn hanfodol 
Rhaid i ddeiliad y swydd 
allu profi ei fod yn gallu 
goruchwylio a rheoli staff 
drwy ddarparu 
swyddogaeth gyllid hynod 
effeithlon ac effeithiol. 
Rhaid i ddeiliad y swydd 
feddu ar y gallu i 
gynhyrchu adroddiadau 
manwl iawn / cywir i 
ddylanwadu ar newid. 
Rheolwr strategol 
profiadol. 



Manylion am yr Unigolyn 

Meini 
Prawf 

Hanfodol Dymunol Dull Asesu 

Arweinyddiaeth: darparu Ffurflen gais / 
gweledigaeth a chyfeiriad cyfweliad / asesiad 

1. Education &
Qualifications

clir, ysbrydoli ac ysgogi i 
ddarparu gwasanaeth 
rhagorol drwy ymddygiad 
rôl da a chysondeb yn y 
dull gweithredu. 
Gwaith tîm a 
phartneriaeth: cydweithio 
i ddarparu gwell 
gwasanaethau i 

3. Gwybodaeth a
sgiliau 

cysylltiedig a'r 
swydd 

gwsmeriaid a staff 
Ymrwymiad i 
gydraddoldeb ac 
amrywiaeth: ymateb yn 
llwyddiannus i anghenion 
dynodedig cwsmeriaid. 
Gallu gweithredu 
egwyddorion gwerth am 
arian ac effeithlonrwydd, 
gyda’r gallu i yrru hyn 
ymlaen o fewn 
Gwasanaeth Hamdden Sir 
Ddinbych. 

Gallu i gyfathrebu a Ffurflen gais / 
4. Rhinweddau dehongli rhagorol. cyfweliad / asesiad 

Personol



Manylion am yr Unigolyn 

Meini 
Prawf 

Hanfodol Dymunol Dull Asesu 

Rhaid i ddeiliad y swydd Ffurflen gais / 
feddu ar yr hyder i cyfweliad / asesiad 

1. Education &
gyfathrebu a herio budd-
ddeiliaid ar bob lefel o 

Qualifications fewn y Cwmni, gan 
gynnwys cyflwyno 
gwybodaeth trwy ddull 
priodol. 
Gallu delio gyda lefel 
uchel o bwysau a gwneud 
penderfyniadau hanfodol. 

4. Rhinweddau
Personol

Gonest a bod yn agored 
iawn wedi’i gyfuno ag 
ymrwymiad i lywodraethu 
da. 
Egniol, hynod frwdfrydig 
gyda meddwl chwilfrydig 
ac angerdd dros 
ragoriaeth ac arloesi er 
mwyn sicrhau twf busnes 
a llwyddiant. 

Empathi at y Gymraeg a’r Rhugl yn y Ffurflen gais / 
diwylliant Cymreig. Gymraeg. cyfweliad / asesiad 
Gallu teithio ar draws Sir 

5. Gofynion
Eraill

Ddinbych. 
Y gallu i weithio'n hyblyg 
e.e, mynychu cyfarfodydd
gyda'r nos.



Diolch am ddangos 
diddordeb 

Gwefan : www.sirddinbych.gov.uk 
www.hamddensirddinbych.co.uk 
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