
 

 

 

 

 

Prif Weithredwr 
Mae rôl Prif Weithredwr Plaid Cymru yn cyfuno elfennau o lywodraethiant, arweinyddiaeth, 
rheolaeth, cydymffurfiaeth, cyfathrebu a datblygu strategol. Mae'r Prif Weithredwr yn bennaeth 
ar dîm staff y blaid, ond mae hefyd yn arwain y gwaith o gyfathrebu a chydgysylltu gyda sylfaen 
gwirfoddol a strwythurau llywodraethiant mewnol y Blaid, ac yn sicrhau cyswllt agos ag 
arweinyddiaeth wleidyddol y Blaid yn y Senedd a San Steffan. Y Prif Weithredwr sy'n gyfrifol am 
sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth berthnasol ac am gysylltu'n agos â'r Comisiwn Etholiadol 
a'r Comisiynydd Gwybodaeth. Y Prif Weithredwr yw'r uwch gynghorydd staff i'r Pwyllgor Gwaith 
Cenedlaethol ac yn gyfrifol am yr ysgrifenyddiaeth ar ei gyfer. 

Gweithredir llawer o'r uchod trwy ddirprwyo i staff priodol, a bydd y Prif Weithredwr yn ffurfio ac 
yn datblygu'r tîm staff hwnnw er mwyn cyflawni amcanion strategol y Blaid. 

Prif Gyfrifoldebau 

1. Llywodraethiant 

Mewn cydweithrediad â'r Cadeirydd, mae'r Prif Weithredwr yn gweithredu fel ceidwad 
Cyfansoddiad a Rheolau Sefydlog y Blaid, gan sicrhau bod prosesau cywir yn cael eu dilyn, 
bod etholiadau mewnol yn cael eu cynnal yn briodol, bod disgyblaeth a safonau'n cael eu 
cynnal yn gadarn, a bod y cyrff priodol o fewn y blaid – Y Gynhadledd, y Cyngor 
Cenedlaethol, y Pwyllgor Gwaith neu is-bwyllgorau amrywiol – yn gweithredu'n briodol. 

Bydd y Prif Weithredwr yn goruchwylio'r darpariaeth o hyfforddiant priodol i alluogi staff a 
swyddogion etholedig i gyflawni eu swyddogaethau amrywiol. 

Bydd y Prif Weithredwr, o bryd i'w gilydd, yn adolygu'r Cyfansoddiad a'r Rheolau Sefydlog 
gan awgrymu gwelliannau yn ôl yr angen. 

2. Arweinyddiaeth 

Y Prif Weithredwr sydd yn arwain gweithredoedd busnes Plaid Cymru. 

Mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb i ddatblygu tîm staff sydd ag ymwybyddiaeth 
drylwyr o amcanion strategol cyfunol ac unigol, ac i arwain a chefnogi cydweithwyr wrth 
ddatblygu rhaglenni gwaith i gyflawni'r amcanion hynny. 

Y Prif Weithredwr yw’r person y gall aelodaeth gwirfoddol y blaid – drwy etholaethau a 
changhennau – ddibynnu arno am arweiniad ac, yn ôl y gofyn, cyfarwyddyd. 



 

 

Mae'r cydweithio rhwng y Prif Weithredwr,  Cadeirydd etholedig y blaid a'r Arweinydd yn 
hollbwysig er mwyn rhediad llyfn y Blaid. Y Cadeirydd sy’n gweithredu fel rheolwr llinell y 
Prif Weithredwr ac mae'n atebol i'r aelodaeth ehangach am rediad y blaid.  Yr Arweinydd 
sy'n gyfrifol am arweiniad a chyfeiriad gwleidyddol. Y Prif Weithredwr sydd yn sicrhau bod 
modd cyflawni’r holl gynlluniau a sicrhau eu gweithrediad. 

3. Rheolaeth  

Mae’r Prif Weithredwr yn  arwain tîm staff sydd wedi'i strwythuro er mwyn rheoli a 
gweinyddu gwasanaethau aelodaeth, rheolaeth ariannol, cydymffurfiaeth, cynhyrchu 
incwm, ymgyrchu, cyfathrebu mewnol ac allanol, marchnata a rheoli digwyddiadau, 
ymhlith yr holl. 

Trwy gynnig rheolaeth llinell, dirprwyo priodol a chefnogaeth, mae'r Prif Weithredwr yn 
goruchwylio datblygiad y staff, gan gynnal hyfforddiant, safonau lles, iechyd a diogelwch, 
morâl a chymhelliant. 

Mae'r Prif Weithredwr  yn goruchwylio ac yn cyfrannu'n strategol at reoli adnoddau'r blaid 
– yn ariannol, corfforol, technolegol a dynol – gan sicrhau eu bod yn addas. Mae Prif 
Weithredwr yn dal, yn siapio ac yn diweddaru yn rheolaidd cofrestr risg y Blaid mewn 
cydweithrediad â'r Pwyllgor Archwilio a Risg ac unrhyw gyngor allanol a allai fod yn briodol 
o bryd i'w gilydd. 

Mae’r Prif Weithredwr yn  gyfrifol am flaengynllunio ac am ragweld heriau gan lunio 
strategaethau er mwyn ymateb i'r heriau hynny. Mae Plaid Cymru yn gweithredu o fewn 
cylchoedd etholiadau – rhai ohonynt wedi'u sefydlu yn y calendr – rhai yn annisgwyl. Bydd 
adegau pan fydd yn rhaid i'r Prif Weithredwr reoli pwysau sydyn ac annisgwyl wrth ymateb 
i ddigwyddiadau. 

Mae'r Prif Weithredwr  yn darparu, neu'n sicrhau bod darpariaeth, o wasanaethau 
ysgrifenyddol priodol ar gyfer pob un o bwyllgorau a chyrff llywodraethiant y Blaid 

Y Prif Weithredwr sy'n gyfrifol am sicrhau mecanweithiau cadarn ac effeithiol ar gyfer 
ymdrin â chwynion mewnol ac allanol. 

4. Cydymffurfiaeth 

Mae Plaid Cymru yn gweithio mewn cyd-destun rheoledig gyda chyfrifoldebau cyfreithiol 
penodol i'r Comisiwn Etholiadol a'r Comisiynydd Gwybodaeth.  Y Prif Weithredwr sy'n cario 
cyfrifoldeb Swyddog Enwebu Plaid Cymru, Swyddog Diogelu Data a’r Swyddog Cyfrifo. Mae 
pob un o’r swyddogaethau hyn ddyletswyddau penodol a gellid dirprwyo rhai ohonynt lle y 
bo'n briodol. 

5. Cyfathrebu a Datblygu Strategol 

Y tu hwnt i'r tîm staff a’r cynrychiolwyr etholedig, mae'r Blaid yn byw ac yn ffynnu drwy ei 
haelodaeth gwirfoddol, boed fel unigolion neu ar y cyd mewn canghennau, etholaethau ac 
adrannau. Mae'r Prif Weithredwr  yn sicrhau cyfathrebu rheolaidd a phriodol â'r blaid 



 

 

ehangach, gan alluogi’r aelodaeth i gymryd rhan yn strwythurau'r blaid er mwyn gwneud y 
mwyaf o'u mewnbwn ac er adeiladu’r ymdeimlad o gyd-bwrpas cenedlaethol. 

Bydd y Prif Weithredwr yn sicrhau bod strategaethau a strwythurau priodol mewn lle i 
sbarduno tyfiant y blaid – drwy ehangu'r aelodaeth a datblygu cefnogaeth a 
chydweithrediad gan grwpiau a sectorau o gymdeithas yng Nghymru. 

Manylion Gweithredol 

Mae'r Prif Weithredwr  yn gweithio'n bennaf o bencadlys y Blaid yng Nghaerdydd, ond mae teithio 
o fewn Cymru a thu hwnt yn nodwedd ofynnol o'r rôl. 

Mae'r Prif Weithredwr yn uniongyrchol atebol i Gadeirydd y Blaid a, thrwy’r Cadeirydd i’r Pwyllgor 
Gwaith Cenedlaethol. 

Y Prif Weithredwr yw uwch swyddog staff cyflogedig Plaid Cymru. Mae’r rôl wedi’i raddio fel ei fod 
yn disgyn o fewn, ac ynghlwm wrth Band Uwch-Weithredwyr 2 Comisiwn y Senedd.  (£53,788 - 
£64,492.  Man cychwyn y cyflog fydd pwynt isaf y raddfa heblaw bod rhesymau grymus dros amrywio hyn. 

Bydd disgwyl i'r Prif Weithredwr weithio'n ddwyieithog. Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn rhugl yn y 
Gymraeg yn cael eu hystyried, ond bydd disgwyl i unrhyw berson o'r fath a benodir ddod yn rhugl 
o fewn cyfnod penodol, a bydd hyn yn un o amodau unrhyw benodiad. 

Manyleb Person  

 

Profiad O leiaf dwy flynedd o brofiad mewn rôl arweinyddol gyda 
chyfrifoldeb am reolaeth llinell a chyfrifoldeb ariannol. 

Hanfodol 

Profiad o gydweithio gyda sectorau preifat, cyhoeddus a’r trydydd 
sector. 

Hanfodol 

Profiad o weithredu fel cyfarwyddwr gweithredol neu anweithredol 
ar Fwrdd. 

Dymunol 

Cymwysterau Gradd, cymhwyster cydnabyddedig perthnasol neu brofiad cyfatebol 
perthnasol. 

Hanfodol 

Cymhwyster rheolaeth ôl-radd  Dymunol 

Gwybodaeth Tystiolaeth o wybodaeth a dealltwriaeth da o wleidyddiaeth Cymru a 
Phlaid Cymru 

Hanfodol 

Profiad o gydymffurfiaeth gyda rheoleiddwyr statudol Hanfodol 

Dealltwriaeth 
Cyllidol 

Y gallu i ddadansoddi gwybodaeth cyllidol gan ddefnyddio’r 
wybodaeth yn bwrpasol er sicrhau atebolrwydd a rheolaeth ariannol 
effeithiol.   

Hanfodol 

Nodweddion Personol 

Arwain a 
Goruchwylio 

Yn cynnig cyfarwyddyd clir i eraill. 
Yn gosod disgwyliadau a safonau ymddygiad priodol.  
Yn dirprwyo gwaith yn briodol ac yn deg.  
Yn sbarduno ac yn ymbweru eraill.  

Hanfodol 



 

 

Yn cynnig cyfleoedd i staff o ran cyfleodd datblygu ac hyfforddiant.  
Yn recriwtio staff o safon uchel.  
Yn mentora cydweithwyr gan adeiladu timoedd cryf.  

Sbarduno 
Gweithredu 

Yn gwneud penderfyniadau clir ac amserol a all olygu dewisiadau 
anodd neu risgiau cymesur.  
Yn arddel cyfrifoldeb am weithredoedd, prosiectau a phobl.  
Yn arloesi, gan ddangos hyder ac yn gweithio ar ei gyfarwyddyd ei 
hun. 
Yn cychwyn ac yn creu gweithgarwch.  

Hanfodol 

Egwyddorion a 
Gwerthoedd 

Yn cynnal egwyddorion a gwerthoedd.  
Yn cyfleu gonestrwydd.  
Yn hyrwyddo ac yn amddiffyn cyfleoedd cyfartal.  
Yn adeiladu timoedd amrywiol.  

Hanfodol 

Dwyn perswâd a 
Dylanwadu 

Yn adeiladu perthnasau cryf gyda phartneriaid. 
Yn ennill cytundeb ac ymrwymiad clir gan eraill trwy berswâd, 
darbwyllo a negodi.  
Yn cynnig syniadau ar ran ei hunan ac eraill.  
Yn defnyddio perthnasau yn effeithiol er mwyn adeiladu consensws.  

Hanfodol 

Cyflwyno a 
Chyfathrebu 

Yn mynegi ei hun yn glir ac yn rhugl.  
Yn cyfleu barn, gwybodaeth a phwyntiau allweddol dadl yn glir.  
Yn gwneud cyflwyniadau ac yn siarad yn gyhoeddus gyda gallu ac 
hyder.  
Yn ymateb yn gyflym i anghenion cynulleidfa, eu ymatebion a’u 
hadborth.  
Yn cyfleu hygrededd.  

Hanfodol 

Ffurfio 
Strategaethau a 
Chysyniadau 

Yn trosi amcanion a strategaethau sefydliadol i raglenni gwaith gan 
drefnu’r adnoddau angenrheidiol er cyflawni tasgau.  
Yn monitro perfformiad yn erbyn cerrig milltir ac amserlenni.  

Hanfodol 

Addasu ac Ymateb 
i Newid 

Yn addasu i amgylchiadau cyfnewidiol.  
Yn derbyn ac yn hyrwyddo syniadau newydd a chynigion o ran 
newid. 
Yn addasu ei steil rhyngbersonol yn ôl sefyllfaoedd a phobl 
gwahanol.  
Yn dangos parch a sensitifrwydd tuag at wahaniaethau diwylliannol a 
chrefyddol.  
Yn ym drin ag amwysedd gan defnyddio’r cyfleoedd mae’n creu.  

Hanfodol 

Dadansoddi Yn dadansoddi data o ran rhifau, data llafar a ffynonellau priodol 
eraill. 
Yn dosrannu gwybodaeth mewn i batrymau, rhaniadau a 
pherthnasau.  
Yn ymdreiddio er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu ddealltwriaeth 
o broblem.  
Yn gwneud asesiadau synhwyrol o’r wybodaeth a’r dadansoddiad 
sydd ar gael.  
Yn creu ymatebion ymarferol i ystod eang o broblemau.  
Yn dangos dealltwriaeth o sut gall un mater fod yn rhan o system 
mwy.  

Hanfodol 

 


