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Manylion yr Hysbyseb 
 

Teitl y Swydd: Prif Syrfëwr Prisio a Stadau 
Lleoliad: Caledfryn, Dinbych / Gweithio hybrid 

     (bydd angen teithio ar hyd a lled Sir Ddinbych ar gyfer y swydd hon) 
Cyflog: Gradd 10, £36,371 - £40,578 per annum (2022 dyfarniad cyflog yn yr arfaeth) 
Oriau: 37 awr yr wythnos 
Contract: Parhaol 
 
Mae’r Cyngor yn hyrwyddo ac yn cefnogi’r hyblygrwydd i weithio gartref ac o leoliadau eraill 
ar draws y sir. 
 
Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon, cysylltwch â Robin Evans (Rheolwr 
Tîm Prisio a Stadau): 
 

Ffôn:  01824 706742  E-bost:  robin.p.evans@sirddinbych.gov.uk 
 
 

  Llinell amser recriwtio 

Dyddiad Cau: 24ain o Dachwedd 2022 

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/gweithio-gyda-ni 
 
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. 
 

http://www.sirddinbych.gov.uk/gweithio-gyda-ni


 

 

 

 

 
Gwybodaeth i Ymgeiswyr 
 
 

Am y cyfle 

 

Rydym yn dymuno penodi Syrfëwr Siartredig gyda phrofiad helaeth ar ôl cymhwyso i ymuno 
â thîm llawn cymhelliant sy’n ymwneud ag amrywiaeth eang o waith, gan gynnwys 
prosiectau proffil uchel, caffaeliadau, gwarediadau a rheolaeth stadau. 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu, cynllunio a blaenoriaethu llwyth gwaith ei hun, 
cyflwyno ei hun a'r Cyngor mewn mōdd proffesiynol a chadarnhāol gyda sgiliau datrys 
problemau cryf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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: Prif Syrfëwr Prisio a Stadau 
Graddfa: Gradd 10 
Gwasanaeth: Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo 
Maes Gwasanaeth: Prisio a Stadau 
Yn atebol i: Rheolwr Tîm Prisio a Stadau 
Rhif y Swydd: 04225   
 
 

Pwrpas y Swydd 
 
Darparu gwasanaeth prisio arbenigol ac ymgynghoriaeth eiddo proffesiynol i bob un o 
feysydd gwasanaeth mewnol y Cyngor, gan sicrhau y caiff pob achos ei drin yn ddarbodus, 
yn effeithiol ac yn effeithlon yn unol â pholisïau a rheolau sefydlog cymeradwy’r Cyngor Sir. 
 
 

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau   
 
Cyfrifoldebau craidd y Tîm yw cyflawni rhaglen o werthiannau asedau fel rhan o’r gwaith 
parhaus o resymoli portffolio eiddo’r Cyngor, cyfrannu at adfywiad trefol a darparu cynlluniau 
statudol.  Bydd yr eiddo y bydd deilydd y swydd hon yn ymdrin ag o yn amrywio o safleoedd 
datblygu masnachol a phreswyl trefol i dir ac adeiladau nad oes gan y Cyngor ddefnydd 
iddynt bellach, gan gynnwys ffermydd ac asedau eraill. 
 
Cynorthwyo â datblygiad, gweithrediad a gorfodaeth polisïau a rheolaeth ystadau’r Cyngor 
Sir gan sicrhau safon, gwerth gorau a chynaladwyedd yng nghaffaeliadau, dyluniad a 
chynhaliaeth y portffolio eiddo a datblygiadau y mae’r Cyngor yn dylanwadu arnynt. 
 
Gweithredu fel ymgynghorydd i amrywiol Adrannau Gwasanaeth mewn perthynas â’r holl 
faterion cysylltiedig ag eiddo a rheoli asedau, gan gynnwys rhoi cyngor gweithdrefnol, 
strategol a deddfwriaethol i Unwch Swyddogion ac Aelodau Etholedig. 
 
Ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau y gall y Rheolwr Tîm eu haddasu o dro i dro fel 
y bydd gofynion y gwasanaeth yn newid, a fydd yn cynnwys rhai, neu bob un o’r isod: 

a) Prisio, cynghori a gweithredu ar warediad asedau eiddo’r Cyngor Sir, drwy ocsiwn, tendr 
ffurfiol neu anffurfiol neu drwy werthiannau i bartïon a enwyd yn unol â chanllawiau a 
statud y Cyngor. 

b) Caffael eiddo er mwyn hwyluso darpariaeth cynllun adfywio’r Cyngor neu ddarpariaeth 
gwasanaeth, drwy drafodaethau neu drwy’r defnydd o bwerau statudol fel y gwelir yn 
angenrheidiol.  Gwerthiant dilynol asedau ac ailgylchu derbynebau cyfalaf ar ôl derbyn 
y brîff cynllunio a datblygu addas er mwyn cynorthwyo ag adfywiad economaidd a 
chymdeithasol rhannau o ardal y Cyngor. 

c) Ymrwymo i a chaniatáu prydlesi, tenantiaethau, trwyddedau, hawlfreintiau, 
ffyrddfreintiau ayyb ar ran holl adrannau’r Cyngor Sir.  Darparu prisiadau yn ôl yr angen 
yn ddibynnol ar natur y cyfarwyddyd a geir. 



 

 

 

 

d) Trafod a setlo adolygiadau rhent; adnewyddu prydlesi, amrywio telerau prydlesi; 
aseiniadau; adfer dyledion ayyb o dan ddeddfwriaeth Landlord a Thenant o fewn y 
portffolio eiddo lle mae’r Cyngor yn gweithredu fel landlord a thenant.  Cysylltu â 
Gwasanaethau Cleientiaid, Cynghorwyr lleol, tirfeddianwyr, cyfreithwyr, peirianwyr yn 
fewnol ac allanol yn ogystal â’r cyhoedd.  Ymgymryd â phrisiadau fel sy’n angenrheidiol. 

e) Cynorthwyo â, a rheoli cyflwyniad apeliadau yn erbyn y Rhestr Trethiant perthnasol naill 
ai’n uniongyrchol neu gan ymgynghorwyr allanol. 

f) Cyflawni’r gwaith o gyfuno tiroedd ar gyfer cynlluniau strategol yn cynnwys priffyrdd ac 
amddiffynfeydd rhag llifogydd, gan gynnwys setlo hawliadau iawndal o dan y cod 
iawndal. 

 
Ar y cyd â goruchwyliaeth uniongyrchol y gwasanaethau uchod mae’r swydd hefyd yn 
cynnwys y cyfrifoldebau ychwanegol uniongyrchol canlynol: 

 Adolygu Rhenti/Adnewyddu Prydlesi lle gallai’r Cyngor fod naill ai’n denant neu landlord. 

 Dirprwyo dros Rheolwr y Tîm Prisio a Stadau yn ôl yr angen. 

 Gweithredu cynlluniau rhesymoli fel y’u hargymhellir yng Nghynlluniau Rheoli Asedau 
portffolio eiddo’r Cyngor er mwyn sicrhau derbynebau cyfalaf ac arbedion refeniw. Llunio 
ac argymell strategaethau ar gyfer creu ac yna darparu arbedion gwerth a refeniw o fewn 
fframwaith rheoli asedau’r Cyngor o rannau eraill o bortffolio eiddo’r Cyngor wrth i 
gyfleoedd godi. 

 Gweithredu fel goruchwyliwr neu gynghorydd mewn perthynas ag Asesiad Sefydliad 
Brenhinol y Syrfewyr Siartredig o Allu Proffesiynol yn ôl y galw. 

 Mynychu Grŵp Rheoli Asedau’r Cyngor a phwyllgorau eraill o’r fath yn ôl y galw. 

 Cynorthwyo â Phrisiadau Asedau yn ôl y galw. 

 Cynnal ymrwymiad cadarnhaol i ddatblygiad proffesiynol parhaus. Defnyddio’r holl 
gyfleoedd dysgu i ddatblygu’r sgiliau personol angenrheidiol i wella effeithiolrwydd, 
effeithlonrwydd a chyflwyniad gwasanaeth i gydnabod targedau busnes a gwasanaeth y 
Portffolio. 

 Sicrhau bod holl swyddogaethau gwaith yn cael eu cyflawni yn unol â'r holl 
ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch gysylltiedig a chodau ymarfer perthnasol. 

 Ymgymryd, lle bo angen, â chyfrifoldebau a dyletswyddau eraill gan gynnwys gwaith sy'n 
ymwneud â phob maes busnes, ar ran y sefydliad, lle mae hyn yn gymesur â gradd y 
swydd. Gall hyn olygu gweithio o leoliadau eraill. 

 Bod yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau yn cydymffurfio â'r 
holl ofynion statudol ac â pholisïau a gweithdrefnau. 

 Cydymffurfio â gofynion polisi’r Cyngor mewn perthynas â chyfle cyfartal a sicrhau bod 
arferion anwahaniaethol yn cael eu gweithredu a’u datblygu (lle bo’n briodol) ym mhob 
agwedd ar waith a darpariaeth gwasanaeth. 

 Yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau yn cydymffurfio â'r holl 
ofynion statudol a Rheoliadau Ariannol. 

 



 

 

 

 

 Oherwydd natur newidiol y busnes, mae'r disgrifiad swydd hwn yn gweithredu fel 
fframwaith i amlinellu'r prif feysydd cyfrifoldeb. Bydd yn newid yn anochel. Bydd gofyn i 
chi ymgymryd â gweithgareddau eraill o natur debyg sy'n dod o fewn cylch gorchwyl eich 
maes gwaith, yn unol â chyfarwyddyd rheolwyr y gwasanaeth. 

 
 

Adnoddau / Offer / Deunyddiau 
 

 Gliniadur / Cyfrifiadur. 

 Ffôn Symudol. 

 Camera Digidol. 

 Adnoddau rheoli Proactis, Hornbill Support Works ayyb. 

 Offer Diogelwch Personol Iechyd a Diogelwch: esgidiau trwm, esgidiau glaw, esgidiau 
capiau dur, siaced lachar, sbectol diogelu’r llygaid, amddiffynfeydd clust, masgiau 
wyneb, menig tafladwy, oferôls tafladwy. 

 Deunyddiau Iechyd a Diogelwch ar safle - hylif glanhau, sychwyr gwlyb, rhôl lliain. 

 Offer Ymweld â Safle. 

 Dillad gwaith - côt gnu, cot, oferôl. 
 
 

Goruchwylio / Rheoli Pobl  
 

Amh. 
 
 

Amodau Gwaith Arbennig  
 

Bydd deilydd y swydd yn ymweld â, ac yn tirfesur amrywiaeth o adeiladau a safleoedd y 
Cyngor ac yn cael mynediad i ardaloedd nad ydynt ar agor i’r cyhoedd neu ddefnyddwyr 
adeiladau cyffredinol, e.e. ystafelloedd peiriannau, ardaloedd gwasanaeth, gofod nenfwd, 
dwythellau tanddaearol, ffosydd a llefydd cyfyng ayyb lle gellir profi sŵn uchel, oerfel neu 
wres.  Bydd cyswllt a deunyddiau a allent fod yn beryglus hefyd yn rhan o’r rôl a bydd dillad 
ac offer amddiffynnol a hyfforddiant yn cael eu darparu ar gyfer hyn. 
 
 

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad  
 

Mae’n hollbwysig fod deilydd y swydd yn aelod cyfredol o RICS (y Gyfadran Brisio neu Eiddo 
Masnachol) gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad o reoli, datblygu, gwaredu a chaffael Asedau 
Eiddo 
 
Y gofynion hanfodol yw gwybodaeth fanwl ac eang o brisio, cynllunio, cyfraith tir landlordiaid 
a thenantiaid a phryniannau gorfodol a’r gallu i asesu ac adnabod cyfleoedd yng nghyd-
destun y farchnad.  Mae hyn yn arbennig o angenrheidiol er mwyn cefnogi targedau’r Cyngor 
ar gyfer ei raglen adnewyddu a rhesymoli asedau. 
 
Hunan gymhelliant, gwytnwch, barn broffesiynol gadarn a sgiliau rhyngbersonol da er mwyn 
arwain ar gyflawniad achosion cymhleth ac anodd heb fawr ddim goruchwyliaeth. 
 
 



 

 

 

 

 
Yn brisiwr hyderus a chraff ym maes busnes a masnach.  Yn gallu cyfathrebu a thrafod 
mewn modd eglur a chlir ar lafar ac yn ysgrifenedig. Byddai profiad o brosesau rheoli asedau 
llywodraeth leol neu ganolog o fantais. 
 
Empathi â’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru. 
 
 

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.  

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 gyflogeion 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  
 

Sicrhau rheolaeth effeithiol ac effeithlon o bortffolio eiddo’r Cyngor Sir gan sicrhau’r defnydd 
gorau bosib ohono a chynyddu elw ar asedau gan dalu sylw i anghenion y gwasanaeth a 
darparu derbynebau cyfalaf ac arbedion refeniw er mwyn symbylu a gwella adfywiad 
economaidd y Sir.  



 

 

 

 

Manylion Am Yr Unigolyn 
 
Mae'r Manylion yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad a ystyrir yn hanfodol er mwyn 
ymgymryd â dyletswyddau'r swydd yn effeithiol. Caiff ei defnyddio wrth lunio rhestr fer ac ar 
gyfer y broses o gyfweld am y swydd hon. Dylech ddangos ar eich ffurflen gais sut rydych 
yn bodloni'r meini prawf hyn.  Byddwch ddim ond yn cael eich cynnwys ar y rhestr fer os 
ydych yn bodloni pob un o’r meini prawf hanfodol (â’r meini prawf dymunol lle bo’n 
berthnasol). 
 

 

Meini prawf hanfodol Meini prawf dymunol 

Dull Asesu 
(Ffurflen Gais / 

Cyfweliad / 
Cymwysterau) 

1. Addysg A 
Chymwysterau 

Aelodaeth gyfredol o’r RICS 
(Cyfadran Brisio neu 
Fasnachol).  
 
Gradd BSc wedi’i hachredu gan 
RICS mewn Prisio a Rheolaeth 
Ystadau neu gymhwyster 
cyfwerth. 

Prisiwr RICS Cofrestredig. Ffurflen gais 
 

2. Profiad 
Perthnasol 

Profiad ôl-gymhwyso mewn 
rheoli, datblygu, gwaredu a 
chaffael asedau eiddo. 

Profiad o Brisio a Rheoli 
Ystadau mewn awdurdod 
lleol/profiad o brosesau 
rheoli llywodraeth ganolog. 

Ffurflen gais 
 
Cyfweliad 
 
 

3. Gwybodaeth 
A Sgiliau  
Cysylltiedig Â’r 
Swydd 

Gwybodaeth fanwl ac eang o 
brisio, cynllunio, landlordiaid a 
thenantiaid, pryniannau 
gorfodol a'r gallu i asesu ac 
adnabod cyfleoedd yng nghyd-
destun y farchnad. 

 Ffurflen gais 
 
Cyfweliad  
 

4. Nodweddion 
Personol 

Y gallu i gyfathrebu a thrafod yn 
eglur a chlir ar lafar ac yn 
ysgrifenedig.  

Y gallu i gyfathrebu’n 
hyderus ar bob lefel. 

Ffurflen gais 
 
Cyfweliad 



 

 

 

 

5. Gofynion 
Eraill 

Empathi at y Gymraeg a 
diwylliant Cymru. 
 
Gallu teithio i wahanol 
leoliadau’r cyngor. 

Y gallu i sgwrsio a gweithio 
drwy gyfrwng y Gymraeg 
neu barodrwydd i ennill 
sgiliau yn y Gymraeg. 

Ffurflen gais 
 
Cyfweliad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch am eich 

diddordeb    

 
 
 

Cyngor Sir Ddinbych 

Gwefan: www.sirddinbych.gov.uk 

Facebook: @CyngorSirDdinbych 

Twitter: @CyngorSDd 

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


