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SWYDD-DDISGRIFIAD 
 

TEITL Y SWYDD: Swyddog Rheoli'r Fflyd 

SAFLE/RÔL: Gradd 8 

CYFEIRNOD Y SWYDD:  

LLEOLIAD: Dafen, Llanelli 

YN ATEBOL I: Y Pennaeth a'r Is-bennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

PRIF DDIBEN Y SWYDD: Yn gyfrifol am gefnogi Pennaeth yr Adran i sicrhau bod y 
gwaith o reoli proses weinyddu fflyd y Gwasanaeth, ynghyd â'r 
cyllidebau cyfalaf a refeniw ategol, yn cael ei wneud mewn 
modd effeithiol a chydymffurfiol, fel ei gilydd. 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

1) Cynorthwyo'r Pennaeth Fflyd, 
Peirianneg a Logisteg i sicrhau bod 
cronfa ddata asedau fflyd a chyfarpar y 
Gwasanaeth yn cael ei chadw mewn 
cyflwr cyfredol a chywir, a hynny yn rhan 
o system rheoli fflyd y Gwasanaeth. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

2) Cynorthwyo'r Pennaeth Fflyd, 
Peirianneg a Logisteg i sicrhau bod holl 
gofnodion y fflyd a'r cyfarpar yn cael eu 
cadw a'u rheoli yn unol â'r 
ddeddfwriaeth berthnasol. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

3) Rheoli a goruchwylio'r gweithdrefnau 
gweinyddol sy'n ymwneud â hanes y 
fflyd, y broses o ddefnyddio a chynnal 
cofnodion, tystysgrifau MOT, a 
dogfennau cofrestru, a hynny yn unol â 
gofynion statudol. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

4) Yn gyfrifol am sicrhau bod 
rhwymedigaethau Trwydded Cronfa 
Ffyrdd y Gwasanaeth yn cael eu 
bodloni. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

5) Yn gyfrifol am gynghori a darparu 
adroddiadau cyfnodol mewn perthynas 
â chostau oes gyfan a meincnodi'r fflyd, 
a hynny yn ôl y gofyn. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

6) Cynorthwyo'r Pennaeth Fflyd, 
Peirianneg a Logisteg i baratoi'r cynllun 
ar gyfer newid y fflyd. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

7) Cynorthwyo'r Pennaeth Fflyd, 
Peirianneg a Logisteg i gyrchu a 
chaffael asedau fflyd, a hynny er mwyn 
cyflawni'r cynllun ar gyfer newid y fflyd. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

8) Yn gyfrifol am wneud gwaith ymgysylltu 
â defnyddwyr mewn perthynas ag 
asedau cyfredol y fflyd ac asedau'r 
dyfodol, a hynny er mwyn cefnogi 
gwelliant parhaus a sicrhau bod 
anghenion y rhanddeiliaid yn cael eu 
diwallu. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

9) Yn gyfrifol am hyrwyddo a rheoli ffrydiau 
gwaith sy'n cefnogi ac yn sicrhau bod y 
fflyd yn cael ei defnyddio mewn modd 
effeithiol. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

10) Rheoli a goruchwylio system Archebu 
Ceir Cronfa y Gwasanaeth. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

11) Rheoli a goruchwylio systemau Tracio 
Cerbydau y Gwasanaeth. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

12) Yn gyfrifol am reoli a goruchwylio'r 
broses o waredu asedau'r fflyd sydd 
wedi cyrraedd diwedd eu hoes. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

13) Yn gyfrifol am gymeradwyo ceisiadau 
am gerbydau sbâr y fflyd sy'n werth hyd 
at £10,000. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

14) Yn gyfrifol am reoli faint o danwydd y 
mae'r Gwasanaeth yn ei ddefnyddio, yn 
ogystal ag adrodd am hynny, gan 
sicrhau bod yr effeithiau amgylcheddol 
ac ariannol yn cael eu cofnodi. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

15) Yn gyfrifol am reoli a dosbarthu cardiau 
tanwydd y Gwasanaeth, gan ofalu bod 
yna systemau archwilio ar waith i 
sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio 
mewn modd priodol.  

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

16) Yn gyfrifol am reoli a chaffael cerbydau 
les y Gwasanaeth yn unol â'r 
ddeddfwriaeth ar gaffael a pholisi'r 
Gwasanaeth, a hynny yn ôl y gofyn. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 
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Rhestr o’r Cyfrifoldebau Yn Atebol i 

17) Yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl 
brosesau a ffrydiau gwaith adrannol sy'n 
cefnogi'r gwaith o reoli'r fflyd mewn 
modd effeithiol yn cael eu hadolygu a'u 
diweddaru, a hynny'n flynyddol. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

18) Cynorthwyo, galluogi a rheoli agweddau 
ar brosiectau Adrannol, a hynny yn ôl y 
gofyn. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

19) Cynorthwyo'r Pennaeth Fflyd, 
Peirianneg a Logisteg i reoli'r gyllideb 
refeniw, ynghyd ag adrodd amdani, a 
hynny trwy adolygu'r gwariant a nodi 
tueddiadau/materion. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

20) Rheoli ymrwymiadau refeniw sy'n 
disgwyl sylw, ynghyd ag adrodd 
amdanynt yn unol â hynny. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

21) Cynorthwyo'r Pennaeth Fflyd, 
Peirianneg a Logisteg i reoli cyllidebau 
cyfalaf, ynghyd ag adrodd amdanynt, a 
hynny trwy nodi'r gorwariant a'r 
tanwariant a ragfynegir mewn modd 
effeithiol.  

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

22) Rheoli ymrwymiadau cyfalaf sy'n 
disgwyl sylw, ynghyd ag adrodd 
amdanynt yn unol â hynny. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

23) Yn gyfrifol am sicrhau datblygiad 
parhaus y system rheoli fflyd, yn ogystal 
â hyfforddi staff Adrannol, a hynny yn ôl 
yr angen. 

Dirprwy Bennaeth y Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

24) Unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n 
gymesur â lefel cyfrifoldeb gyffredinol y 
swydd, ac a allant gael eu dyrannu o 
bryd i'w gilydd. 

Y Pennaeth Fflyd, Peirianneg a Logisteg 

 

❖ Deiliad y swydd sy’n gyfrifol am weinyddu cynnwys y swydd-ddisgrifiad hwn.  
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❖ Dylai deiliad y swydd wirio'r swydd-ddisgrifiad hwn yn barhaus, a dylid trafod unrhyw 

gyfrifoldeb nad yw wedi'i gynnwys, ynghyd ag unrhyw amrywiadau arfaethedig, â'r 
Rheolwr Llinell.  

 
❖ Lle bo anawsterau'n codi na all y Rheolwr Llinell eu datrys, gellir eu cyfeirio at y 

Pennaeth Adran, a fydd yn ymgynghori â phartïon yn ôl yr angen.  
 
 
 
 
Enw:         Cofnod Personél (PR): 
 
 
Llofnod:        Dyddiad: 
 
 
 


