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Penodi Dirprwy Glerc Tref a Rheolwr Cyllid  
Graddfa Gyflog SCP 29-32 (£35,411 to £38,296 pro rata)* 

Rhan amser, 30 awr yr wythnos 
 

Mae Cyngor Tref Caerfyrddin, sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol am ei rôl 

gadarnhaol a deinamig yn y gymuned leol, yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a 

hyblyg i chwarae rhan allweddol yn natblygiad y Cyngor yn y dyfodol.  

Dylech fod â phrofiad o gyllidebau, cyllid a gweinyddu cyfarfodydd. Dylech hefyd 

feddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol a medru gweithio fel rhan o dîm 

bach i helpu i gyflawni cynllun strategol y Cyngor. Darperir hyfforddiant i’r 

ymgeisydd llwyddiannus lle bydd yn angenrheidiol. 

Mae Cyngor Tref Caerfyrddin yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr da, ac mae 

staff yn mwynhau'r manteision sy'n deillio o weithio i gyflogwr bach sy'n 

canolbwyntio ar y gymuned a sy'n angerddol am ei bobl ac yn darparu'r 

hyblygrwydd i sicrhau'r cydbwysedd gorau rhwng bywyd a gwaith. Patrwm 

gweithio i'w gytuno gyda'r ymgeisydd llwyddiannus. 

Mae pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr sy'n cynnwys ffurflen gais, disgrifiad swydd 

a manyleb person ar gael gan Gyngor Tref Caerfyrddin ar y ddolen hon:  

www.cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk   

Cysylltwch â Chlerc Cyngor Tref Caerfyrddin, Emma Smith 
eesmith@carmarthentowncouncil.gov.uk ar gyfer unrhyw wybodaeth bellach 
sydd ei angen arnoch. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4.30pm ar ddydd 
Gwener 25ain o Dachwedd 2022. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy'n 
dechrau ar 12fed o Ragfyr 2022.  
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Annwyl Ymgeisydd 

Swydd Dirprwy Glerc y Dref a Rheolwr Cyllid 

Diolch am ddangos diddordeb yn y swydd uchod. Mae’n bleser gennyf eich 

cyflwyno i’r pecyn recriwtio yma sy’n cynnwys gwybodaeth am y swydd a 

Chyngor Tref Caerfyrddin. 

Mae gan Gyngor Tref Caerfyrddin gynlluniau uchelgeisiol iawn ar gyfer ei 

ddyfodol, ac rydym yn awyddus i recriwtio rhywun sy'n mynd at ei gwaith 

gydag agwedd gadarnhaol ac adeiladol i gyflawni'r rôl hon a'n helpu i gyflawni 

ein nodau a'n hamcanion. Ar ein gwefan fe ddewch o hyd i’n adroddiad 

blynyddol, a gwelwch ystod o weithgareddau’r Cyngor Tref a’r partneriaid 

niferus sy’n gweithio gyda ni. Mae’r holl staff a chynghorwyr yn falch iawn o’r 

gwasanaeth rydym yn cyflawni ar ran pobl Caerfyrddin, a gobeithiwn eich bod 

yn awyddus i ymuno gyda’n tim llwyddiannus. 

I wneud cais am y swydd hon, llenwch y ffurflen gais a'i dychwelyd drwy e-bost 

ataf erbyn 4.30pm ddydd Gwener 25 Tachwedd 2022. Ni fydd CV yn cael ei 

ystyried a byddwn yn lliwio rhestr fer ar sail gofynion hanfodol y manyleb 

person. Bydd cyfweliadau’n cymryd lle yn Neuadd San Pedr Caerfyrddin yn 

ystod yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 12 Rhagfyr 2022.  

Byddai’n ddefnyddiol os petaech yn rhoi gwybod i ni am unrhyw ofynion 

arbennig sydd ganddoch gyda’ch cais petaech yn cael eich gwahodd am 

gyfweliad. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod unrhyw beth 

pellach, mae croeso i chi gysylltu â mi'n uniongyrchol. Diolch am eich 

diddordeb yng Nghyngor Tref Caerfyrddin ac edrychwn ymlaen at dderbyn eich 

ffurflen gais wedi'i chwblhau. 

Yn ddiffuant 

 

Emma Smith 

Clerc, Cyngor Tref Caerfyrddin 

eesmith@carmarthentowncouncil.gov.uk  
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Cyflwyniad 

Mae Cyngor Tref Caerfyrddin yn chwarae rhan allweddol yn lles y gymuned leol 

ac yn cynrychioli preswylwyr ar haen gyntaf llywodraeth leol yng Nghymru. 

Mae’r Cyngor yn ddeinamig ac yn rhagweithiol, a wedi cael ei gydnabod yn 

Genedlaethol gan Un Llais Cymru am ei berfformiad uchel yn ystod y 

blynyddoedd diweddar. 

Mae’r Cyngor Tref wedi arwain yn y gwaith o gefnogi pobl lleol yn ystod yr 

amserau anodd a brofwyd yn ystod y blynyddoed diwethaf. Gyda rhanddeiliaid 

eraill o’r gymuned fusnes, mae’r Cyngor Tref wedi datblygu cynllun adfer canol 

tref ac rydym yn parhau i geisio helpu busnesau a siopau lleol i adfer yn 

economaidd. Mae’r Cyngor Tref hefyd yn aelod allweddol o Fforwm Adfywio 

Tref Caerfyrddin. 

Mae cyllid y Cyngor Tref wedi tyfu’n ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda 

throsiant blynyddol bellach ychydig o dan £1miliwn.  Mae’r swydd o Ddirprwy 

Glerc y Dref yn ffocysu ar gefnogi Clerc y Dref gyda chyfrifoldeb am reoli cyllid y 

Cyngor. 

 

Cefndir Cyngor Tref Caerfyrddin 

Sefydlwyd Cyngor Tref Caerfyrddin ar ei ffurf bresennol yn 1974 pan 
ddisodlwyd Cyngor Bwrdeistref Caerfyrddin. Mae’r Cyngor yn cynnwys 
wardiau’r Gogledd (7 o gynghorwyr), De (5) a Gorllewin (6) o dref Caerfyrddin. 
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Adroddiad Blynyddol 

Yn unol â gofynion Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol rhaid i’r Cyngor Tref 

gyhoeddi adroddiad blynyddol, ac mae copi o adroddiad 2021/22 ar gael ar ein 

gwefan. Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth am strwythur a gweithgareddau’r 

Cyngor yn ystod y flwyddyn sifig 2021/22. 

 

Cyfleoedd Cyfartal a Mesurau Arbennig ar Gyfer Grwpiau Heb Gynrychiolaeth 

Ddigonol 

Mae gan y Cyngor Tref Bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a gwahoddir 

ceisiadau am y swydd o aelodau grwpiau lleiafrifol ac sydd heb gynrychiolaeth 

ddigonol.  

Mae ymgeiswyr anabl sy'n bodloni'r gofynion hanfodol ar gyfer y swydd yn sicr 

o gael cyfweliad, yn amodol ar nifer y ceisiadau a dderbynnir. 
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Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 

DISGRIFIAD SWYDD 

Teitl y Swydd: DIRPRWY GLERC TREF A RHEOLWR CYLLID - Parhaol, rhan-

amser (30 awr yr wythnos) 

Gradd: Graddfa Gyflog Genedlaethol i Glercod y Cyngor LC2 (Pwyntiau 29 – 32) 

£35,411 to £38,296** pro rata. 

Gwyliau: 29 diwrnod o wyliau blynyddol (24 pro rata) i gynnwys 3 diwrnod 

consesiynol ynghyd â'r holl wyliau banc (yn cynyddu ar ôl 5 a 10 mlynedd o 

wasanaeth di-dor yn y drefn honno – disgwylir ychwanegiad o 1 diwrnod o 

wyliau blynyddol o Ebrill 2023) 

Lleoliad y Gwaith: Swyddfeydd Cyngor Tref Caerfyrddin, Neuadd Ddinesig Sant 

Pedr, Sgwâr Nott, Caerfyrddin SA31 1PG. Bydd cyfle i weithio o adref am ran 

o’r oriau gwaith er mwyn hyrwyddo cyd-bwysedd bywyd a gwaith priodol, hyn 

i’w drafod ymhellach.  

Atebol i: Clerc y Dref, Cyngor Tref Caerfyrddin. 

Cyfnod Prawf: Chwe mis o'r dyddiad cychwyn. 

Prif Ddiben y Swydd: 

• Cefnogi Clerc y Dref i sicrhau pob agwedd yn ymwneud â llywodraethu 
corfforaethol a gweinyddu ariannol y Cyngor. 
 

• Dirprwyo ar ran Clerc y Dref yn ei absenoldeb. 
 

• Cyfrifoldeb penodol am reoli'r holl gofnodion a gweithdrefnau ariannol a 
sicrhau cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio. 
 

• Mynychu cyfarfodydd y Cyngor a sicrhau bod agendâu a chofnodion yn 
cael eu paratoi, eu cymeradwyo a'u cyhoeddi yn unol â pholisi a 
gofynion cyfreithiol. 
 

• Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â rôl reoli o fewn Cyngor Tref 
Caerfyrddin yn unol â chyfarwyddiadau'r Clerc a'r Cyngor Tref, a bydd yn 
ymgymryd â chyfrifoldebau eraill, fel y nodir yn y disgrifiad swydd hwn. 
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Prif Gyfrifoldebau: 

• Cadw cofnodion ariannol cywir a rheoli a monitro'r cyllid a rheolaethau 

ariannol y Cyngor er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau 

Cyfrifon ac Archwilio. 

• Cynghori Clerc y Dref a'r Cyngor ar materion ariannol a sicrhau bod yr 

holl rwymedigaethau statudol ariannol yn cael eu cyflawni. 

• Goruchwylio'r rhestr fisol o daliadau i'w cymeradwyo gan lofnodwyr 

awdurdodedig a phrosesu taliadau mewn modd amserol. 

• Adolygu'r gofrestr rheoli risg ariannol yn rheolaidd gyda Chlerc y Dref a 

sicrhau bod adroddiadau'n cael eu darparu ar gyfer y Cyngor Tref ar 

gyfnodau rheolaidd. 

• Sicrhau bod trefniadau yswiriant digonol ar waith i'r Cyngor gwmpasu’r 

holl risgiau ariannol a nodwyd. 

• Gweithio gyda Chlerc y Dref i sicrhau bod cyllideb flynyddol ar ffurf drafft 

ac argymhelliad praesept yn cael ei baratoi'n amserol bob blwyddyn. 

• Paratoi adolygiadau chwarterol o'r gyllideb a chymodi banc ar gyfer cael 

ei ystyried gan y Pwyllgor Cyllid. 

• Paratoi adroddiadau terfynol, datganiad blynyddol y Cyngor o gyfrifon 

a’r datganiad blynyddol, yn ôl y gofyn ac yn unol â'r holl ganllawiau a’r 

ddeddfwriaeth gysylltiedig. 

• Ymgysylltu a darparu gwybodaeth i archwilydd mewnol a chyflwyno'r 

cyfrifon blynyddol i'r archwilwyr allanol yn ôl y gofyn. 

• Cadw cofnodion TAW statudol y Cyngor, cyflwyno TAW yn fisol, a sicrhau 

bod y rhain yn cael eu cyflwyno'n brydlon ynghyd ag unrhyw daliad. 

• Casglu ceisiadau am gymorth grant a fydd yn cael eu hadolygu gan Glerc 

y Dref a'r Pwyllgor. 

• Cynnal Cofrestr Asedau Sefydlog o eiddo'r Cyngor yn rheolaidd. 

• Goruchwylio'r holl gyfrifoldebau rheoli ariannol a gyflawnir gan staff y 

Cyngor Tref. 

• Mynychu holl gyfarfodydd ffurfiol y Cyngor Tref – fel arfer mae tri 

chyfarfod y mis ac fe'u cynhelir gyda'r nos. 

• Paratoi agendâu, cofnodion a phapurau eraill sy'n gysylltiedig â holl 

gyfarfodydd y Cyngor a'u cyhoeddi yn unol â pholisi a deddfwriaeth. 
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Cyfrifoldebau Eraill 

Datblygiad Personol 

• Datblygu'n broffesiynol drwy ddiweddaru gwybodaeth, sgiliau a 

rhwydweithiau i sicrhau bod materion y Cyngor Tref yn cael eu rheoli'n 

effeithlon. 

Rheoli Staff 

• Rheoli, goruchwylio a chefnogi'r defnydd effeithiol o’r rôl a nodwyd. 

Rheoli Adnoddau 

• Sicrhau bod adnoddau'r Cyngor yn cael eu rheoli'n effeithiol yn unol â 

pholisi a deddfwriaeth. 

Disgwylir i holl weithwyr Cyngor Tref Caerfyrddin gyfrannu'n llawn at waith y 

Cyngor i'w helpu i gyflawni ei flaenoriaethau ac i ddarparu'r gwasanaeth gorau 

posibl i'r gymuned leol. 
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MANYLEB PERSON 

Disgwylir i holl weithwyr Cyngor Tref Caerfyrddin gyfrannu'n llawn tuag at 

waith y Cyngor i'w helpu i gyflawni ei flaenoriaethau ac i ddarparu'r 

gwasanaeth gorau posibl i'r gymuned leol. 

Mae'n bosibl bod y sgiliau a phrofiadau a rhestrir isod wedi deillio o waith 

cyflogedig neu waith gwirfoddol. 

 

Gofynion Hanfodol: 

• Profiad o reolaeth ariannol, gan gynnwys creu a monitro cyllidebau. 

• Profiad o weithio gyda phecynnau cyfrifyddu digidol, gan gynhyrchu 

cyfrifon diwedd blwyddyn, cyllidebu, dadansoddi amrywiant, cofnodi 

incwm, rheoli cyfriflyfr a rheoli credyd. 

• Yn gallu gweithio y tu allan i oriau arferol yn rheolaidd (fel arfer mae tri 

chyfarfod gyda’r nos bob mis) 

• Profiad o ddefnyddio systemau TG eraill, gan gynnwys Microsoft Office a 

meddalwedd rheoli ariannol. 

 

• Sgiliau cyfathrebu, trefnu a gweinyddu da. 

• Sgiliau rheoli a rhyngbersonol da. 

• Gallu gweithio ar ei ben ei hun neu fel rhan o dîm. 

• Sgiliau iaith (gweler y wybodaeth bellach isod): 

Cymraeg - gwrando a siarad – lefel 4 (gyda hyfforddiant ar gael i gyrraedd 

lefel 5) 

Saesneg – gwrando, siarad a darllen – lefel 4. Ysgrifennu – lefel 5* 

 

Gofynion Dymunol: 

• Ymwybyddiaeth o weithdrefnau ariannol llywodraeth leol gan gynnwys 

rheolaeth ariannol a gofynion cyfreithiol, ac ati. 

• Addysg a/neu reolaeth lefel gradd neu gymhwyster proffesiynol 

perthnasol arall (e.e. cymwysterau AAT / ICB, CiLCA) 

• Dealltwriaeth dda o’r rôl a chyfrifoldebau'r swydd. 

 



19.10.22 

 

* Sgiliau Iaith - Lefel 4 a 5 

Lefel 4 

Gwrando / Siarad 

• Gallu cyfrannu'n effeithiol mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol yng 

nghyd-destun pwnc y gwaith. 

• Gallu deall gwahaniaethau mewn tôn a thafodiaith. 

• Gallu dadlau o blaid ac yn erbyn achos penodol. 

• Gallu cadeirio cyfarfodydd ac ateb cwestiynau'n hyderus. 

Darllen 

• Medru deall gohebiaeth ac adroddiadau pwnc wedi eu llunio mewn 
cywair safonol. 

 

Lefel 5 

Ysgrifennu 

• Gallu cynhyrchu gohebiaeth fusnes, adroddiadau byr, negeseuon e-bost 

a 

llenyddiaeth hyrwyddo i lefel dderbyniol gydag offer cymorth iaith 

safonol. 

• Gallu llunio nodiadau manwl tra'n cymryd rhan lawn yn y cyfarfod. 

Telerau ac Amodau Cyflogaeth 

Swydd: Dirpwy Glerc y Dref a Rheolwr Cyllid 

Yn gyfrifol i: Clerc y Cyngor Tref 

Amodau: LC2, pwyntiau 29-32 Cyd-gyngor Cenedlaethol Clercod Cynghorau 

Lleol £35,411 to £38,296* pro rata.  

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, gyda'r cyflogwr yn cyfrannu 

15.3% 

Oriau gwaith: 30 awr yr wythnos o dan gytundeb o fewn oriau cyffredinol 

gwaith swyddfa: Llun – Iau 9.00am - 5.00pm, Gwener 9.00am – 4.30pm. Gellir 

cynnig hyblygrwydd mewn perthynas â'r union ddyddiau a weithiwyd, a'r union 

batrwm gwaith i'w gytuno gyda'r ymgeisydd llwyddiannus. 
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Bydd angen gweithio’n achlysurol ar benwythnosau a thu allan i oriau craidd i 

gefnogi gweithgareddau’r Cyngor Tref (tua 3 diwrnod yn flynyddol) 

Mae gweithio yng nghyfarfodydd gyda’r nos (tri cyfarfod gyda’r nos y mis yn 

arferol) yn ystod y flwyddyn yn rhan hanfodol o’r swydd. 

Gwyliau: 26 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â 3 diwrnod consesiynol a 

gwyliau banc (i gyd i fod ar sail pro-rata am 0.8) disgwylir ychwanegiad o 1 

diwrnod o wyliau blynyddol o Ebrill 2023) 

Cyfnod Rhybudd cyn Gadael: Tri mis gan y cyflogwr a’r gweithiwr. 

Cyfnod Prawf: Chwech mis o ddyddiad yr apwyntiad. 

 

Y Broses Apwyntio a Recriwtio 

Dylai ceisiadau am y swydd gyrraedd Emma Smith Clerc y Cyngor Tref trwy 

ebost eesmith@carmarthentowncouncil.gov.uk erbyn 4.30pm ddydd Gwener 

25ain o Dachwedd. 

Bydd rhestr fer yn cael ei llunio yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 28 

Tachwedd 2022 a bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yr wythnos sy'n dechrau 

ar 12 Rhagfyr 2022. 

Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael ar wefan Cyngor Tref Caerfyrddin: 

www.cyngortrefcaerfyrddin.gov.uk neu trwy Glerc y Cyngor Tref. 

 

Ffurflen Gais 

Mae’r ffurflen gais am y swydd ar gael ar ein wefan. 

Bydd angen cwblhau’r ffurflen yn electronig. Medrwch gynnwys un tudalen 

ychwanegol ar gyfer cwestiwn 7 – ‘Gwybodaeth i gefnogi’r cais’ os oes angen.   

 

 

*Yn cynnwys dyfarniad cyflog o 1 Ebrill 2022 
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