
Cyngor Sir Ynys Môn                            
                                                                                                                                                                
Disgrifiad Swydd /  Manyleb Person 
 

 
Teitl y Swydd:  PENNAETH DEMOCRATIAETH 

   
Rhif Swydd:     
 
Gwasanaeth / Adain: Busnes y Cyngor                                   
 
Gradd:    10  
 

Pwrpas Cyffredinol y Swydd:  

 
 

 
Bydd deilydd y swydd ymgymryd â rôl statudol y Pennaeth Democratiaeth ac yn 
gyfrifol am gyflawni cyfrifoldebau ac arfer holl swyddogaethau’r rôl yn unol â Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. Arwain a rheoli gweinyddiaeth effeithiol 
Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor yn unol â gofynion (a chyfyngiadau) statudol 
a chyfansoddiadol, yn cynnwys darparu Gwasanaethau Pwyllgor, Sgriwtini, 
Cyfieithu, Cymorth i Aelodau, Gwasanaethau Etholiadol a swyddogaethau Polisi. 
Arwain ar y gofynion paratoi a chydymffurfio mewn perthynas â Chynlluniau 
Corfforaethol penodol, gan gynnwys yr Iaith Gymraeg, Cydraddoldebau. Arwain 
trefniadau/ymwneud y Cyngor pan gynhelir digwyddiadau cenedlaethol / rhanbarthol 
penodol ar Ynys Môn e.e. yr Eisteddfod Genedlaethol / Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd / Diwrnod y Lluoedd Arfog. Gweithredu fel Swyddog Cyswllt y Cyfrifiad ar ran y 
Cyngor. 
 
Cyffredinol: Cydymffurfio â Pholisi Diogelu Corfforaethol yr awdurdod lleol a'r 
dyletswyddau a'r cyfrifoldebau diogelu y mae'r polisi hwnnw'n eu gosod ar yr holl 
weithwyr, gan alinio â gwerthoedd craidd yr Awdurdod sy'n cynnwys cefnogi plant, 
oedolion a allai fod mewn perygl a'u teuluoedd, i'w cadw’n ddiogel ac yn iach. 
 
 

 

 

Prif Ddyletswyddau / Cyfrifoldebau: 
 

 

• Rhoi arweiniad ym mhob maes y mae deilydd y swydd yn gyfrifol am eu 

rheoli. 

• Sicrhau bod y berthynas â rhanddeiliaid lleol a chymunedau lleol yn cael ei 

rheoli’n effeithiol ac yn gytûn. 

• Sicrhau bod systemau rheoli effeithiol ar waith ym mhob maes cyfrifoldeb 

perthnasol. 



• Goruchwylio’r Rhaglen Datblygu Aelodau a’i chyflawni ar y cyd â’r Pennaeth 

Proffesiwn AD a Thrawsnewid. 

• Diweddaru’r Pwyllgor Safonau a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 

faterion ehangach yn ymwneud ag Aelodau, gan gynnwys newidiadau 

deddfwriaethol perthnasol ac unrhyw ganllawiau cenedlaethol a gynhyrchir 

gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

• Gweithredu fel swyddog cyswllt Corfforaethol ar gyfer materion yn ymwneud 

ag Aelodau a chynhyrchu diweddariadau rheolaidd i Aelodau mewn 

cyfarfodydd ffurfiol a sesiynau briffio misol. 

Datblygu Strategaeth a Pholisi  

• Arwain ar ran y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) ac, fel sy’n 

briodol, Cyfarwyddwyr a’r Prif Weithredwr, mewn perthynas â datblygu 

agenda strategol y Cyngor o fewn unrhyw un o’r meysydd cyfrifoldeb. 

• Arwain ar ddatblygu cysylltiadau a strategaethau gyda’r Sector Gwirfoddol, 

Cynghorau Tref a Chymuned a’r lluoedd arfog. 

• Arwain y gwaith o baratoi a diweddaru blaen raglen waith y Cyngor gyda’r 

Uwch Grŵp Arweinyddiaeth/Penaethiaid Gwasanaeth. 

Perfformiad a Chanolbwyntio ar y Cwsmer 

•  Arwain ar baratoi a gweithredu Cynllun Cyflawni Gwasanaeth blynyddol ar 

gyfer yr holl feysydd cyfrifoldeb. 

• Annog a datblygu’r perfformiad gorau posib gan staff a phwysleisio’r dull 

corfforaethol o ran ymateb i anghenion cwsmeriaid fel yr adlewyrchir yn 

strwythur ac arddull y Cyngor. 

Cyfrifoldebau Ariannol 

• Sicrhau bod yr holl ganolfannau cost o fewn y meysydd cyfrifoldeb yn 

gweithredu o fewn cyfyngiadau cyllideb llym. 

• Rheoli cyllidebau a chynghori’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) 

cyn gynted â phosib am faterion cyllideb sylweddol, ynghyd â’r camau 

gweithredu a argymhellir. 

• Gwneud argymhellion priodol i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y 

Cyngor) ynghylch cyfleoedd i sicrhau gwerth am arian; cyllid allanol ac 

opsiynau partneriaeth er mwyn darparu gwasanaethau cost effeithiol. 

Llywodraethiant 

• Sicrhau bod yr holl brosesau mewnol yn dryloyw a’u bod yn cael eu rheoli’n 

dda. 



• Cyfrannu at ddatblygu gwerthoedd ar y cyd a fydd yn dod yn rhan o 

ddiwylliant y Cyngor, gan gynnal polisi ac ymddygiad ym mhob rhan o’r 

sefydliad, o’r aelodau i’r holl staff. 

• Goruchwylio’r gwaith o baratoi adroddiadau blynyddol gan Aelodau Etholedig, 

yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.  

• Sicrhau bod holl gyfarfodydd statudol y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion 

cyfreithiol a chyfansoddiadol. 

•  Ymgymryd â rôl Dirprwy Swyddog Canlyniadau ar gyfer pob etholiad.   

• Darparu cymorth parhaus a chyngor i Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor 
cyn cyfarfodydd o’r Cyngor er mwyn rhoi arweiniad iddynt e.e. ar reolau 
gweithdrefn y Cyngor ac arfer orau o ran cadeirio cyfarfodydd, cefnogi a 
goruchwylio hyfforddiant i Aelodau ar gyfarfodydd hybrid a phrotocolau 
cysylltiedig. 
 

• Paratoi, arwain a chynghori aelodau ynghylch yr holl adroddiadau 

cydbwysedd gwleidyddol i’r Cyngor llawn. 

• Ar ran y Cyngor, arwain yr holl gysylltiadau ac ymgynghoriadau â Phanel 

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol a pharatoi, cynghori a 

chyflwyno adroddiadau blynyddol i’r Cyngor Sir. 

Rheoli Pobl  

• Sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu’n ddiogel ac yn effeithlon trwy 

gyflawni safon uchel o ran iechyd a diogelwch a rheoli risg. 

• Bod yn gyfrifol am recriwtio a chynefino staff a datblygu eu gyrfa a rheoli’r tîm 
yn gyffredinol, ynghyd â gosod blaenoriaethau ac amcanion, awdurdodi 
gwyliau, cynnal cyfweliadau dychwelyd i’r gwaith, gwerthusiadau a gweithredu 
trefniadau disgyblu a chwynion yn ôl yr angen. 
  

Adolygiadau’r Comisiwn Ffiniau 
 

• Gweithredu fel swyddog arweiniol corfforaethol mewn perthynas ag 
adolygiadau achlysurol o drefniadau etholiadol e.e. ffiniau etholaeth seneddol 
a ffiniau wardiau CSYM. Paratoi sylwadau a chynigion mewn ymateb i 
adolygiadau penodol, gan gynnwys briffio aelodau etholedig a 
chyflwyno/drafftio adroddiadau i Weithgor trawsbleidiol a’r Pwyllgor 
perthnasol. 
 

• Cadeirio cyfarfodydd misol y Fforwm Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 

Sgriwtini. 

 

• Cynrychioli’r awdurdod mewn cyfarfodydd rhwydwaith proffesiynol 

rhanbarthol/cenedlaethol. 



 
 

Manyleb Person:                                                                                    Hanfodol (E)         
                                                                                                                 Dymunol (D) 
 

Addysg a Hyfforddiant 
 
Y gofynion addysgol/ proffesiynol neu’r cymwysterau galwedigaethol 
sylfaenol ar gyfer y swydd: 
 

1. Addysg lefel gradd; NVQ Lefel 5 neu gymhwyster arall fel sy’n briodol.  

 
 
 
 
 
H 
 

Gofynion Cymhwysedd Allweddol 
 
Gwybodaeth swydd-gysylltiedig: 
 

1. Hanes profedig o reolaeth ariannol lwyddiannus mewn sefydliad mawr 
a chymhleth a phrofiad a gwybodaeth brofedig am drefniadau 
partneriaeth.   

 
2. Profiad a gwybodaeth brofedig o ddatblygu cynlluniau corfforaethol 

allweddol a datblygu polisi. 
 

3. Dealltwriaeth brofedig o osod targedau a gwella’r modd y darperir 
gwasanaethau. 
  

4. Profiad y gellir tystio iddo o weinyddu / cefnogi prosesau ffurfiol 
Pwyllgorau / gwneud penderfyniadau ar lefel uwch. 
 

5. Gwybodaeth weithredol gadarn am brosesau gwneud penderfyniad 
democrataidd a chyfraith Llywodraeth Leol berthnasol; mewn 
perthynas â swyddogaethau penodol allweddol megis cydymffurfiaeth 
pwyllgorau, diogelu data, sgriwtini a chyfraith etholiadol.  
 

6. Ymwybyddiaeth Wleidyddol - y gallu i weithio’n effeithiol mewn 
amgylchedd gwleidyddol a sefydlu perthynas gadarnhaol â 
Chynghorwyr, uwch reolwyr, staff a phartneriaid allanol er mwyn 
meithrin hyder, ymddiriedaeth a hygrededd. 
 

7. Gwybodaeth am dechnolegau a systemau TGCh mewn meysydd 
arbenigol megis Dylunio Gwefannau (yn cynnwys dadansoddi busnes 
a rheoli gwybodaeth), Cynnwys Gwefannau - Gwasanaethau 
Trafodaethol (yn cynnwys systemau rheoli cynnwys y we, systemau 
profi, systemau gwarchod a gweinyddu, gwasanaethau cymorth 
digidol a’r we). 
 

 
 
Sgiliau Penodol: 
1. Y gallu i weithredu gydag uniondeb yn unol â safonau ymddygiad sy’n 

foesegol briodol a chyfathrebu’n effeithiol a’r cymhelliad i wella’r 
gwasanaethau a ddarperir.  

 
 
 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
 
H 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
 



 
2. Y gallu i ddadansoddi gwybodaeth gymhleth yn gyflym, gan ganfod a 

chyfleu’n eglur datrysiadau y gellir eu cyflawni, yn hytrach nag 
amddiffyn prosesau traddodiadol a gwneud penderfyniadau tryloyw yn 
seiliedig ar wybodaeth a rheoli risg. 
 

3. Y gallu i ddatblygu unigolion neu grwpiau o staff gan osod “cerrig 
milltir” eglur ar gyfer gwneud cynnydd a chyflawni, i herio a 
chyfarwyddo staff.  
 

4. Y gallu i arwain newid a datblygiad sefydliadol, wrth wella 
effeithlonrwydd sefydliadol. 
 

5. Cyfathrebu a dylanwadu, gan weithio’n effeithiol i arwain tîm a bod yn 
rhan o’r uwch dîm rheoli. 
 

6. Sicrhau y cyflawnir y canlyniadau mwyaf cost effeithiol o fewn yr 

adnoddau. 

 

7. Hanes profedig o hyrwyddo gwelliant mewn gwasanaethau gofal 
cwsmer a chydraddoldeb, a gallu cyfathrebu’n effeithiol gyda 
chydweithwyr a rhanddeiliaid a sgiliau negodi rhagorol. 
 

8. Y gallu i reoli eich llwyth gwaith eich hun er mwyn cwrdd â therfynau 
amser heriol. 

 

 
 
H 
 
 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
 
H 
 
 
 
H 
 

  

 
 
 
Gofynion Iaith (Gweler y fframwaith sgiliau ynghlwm): 
 
Sgiliau Iaith Gymraeg:    Lefel 5  
Sgiliau Iaith Saesneg:     Lefel 5 
 
 
Hyblygrwydd 
 
Tynnir eich sylw at y ffaith fod mewn rhai achosion ddyletswyddau a chyfrifoldebau sy’n 
anodd eu diffinio a gallent amrywio o bryd i’w gilydd heb newid cymeriad cyffredinol y 
dyletswyddau a lefel y cyfrifoldebau dan sylw. Yn ychwanegol, mae’n ofynnol ar i bob 
gweithiwr dderbyn elfen o hyblygrwydd mewn dyletswyddau a chyfrifoldebau a phan fo 
angen cyfnewid oddi mewn i’r sefydliad er mwyn cwrdd ag anghenion a gofynion y 
gwasanaeth. Bydd y fath ofynion yn golygu y bydd arbenigedd penodol deilydd y swydd 
yn cael ei ddatblygu a’i ddefnyddio i’r eithaf er budd y cyflogwr a’r gweithiwr fel ei gilydd.  
 
Dyddiad paratoi’r ddogfen Disgrifiad Swydd hon: Chwefror 2022.                                       
 

 


	1. Hanes profedig o reolaeth ariannol lwyddiannus mewn sefydliad mawr a chymhleth a phrofiad a gwybodaeth brofedig am drefniadau partneriaeth.  

