
 
Teitl Swydd : Pennaeth Cyllid 

Hyd y Contract: Parhaol, rhan-amser 3 diwrnod yr wythnos 

Graddfa 5: £49,273 - £53,366 ( pro rata) 

 

Dyma ni 

Mae newid diwylliant yn y sector cyhoeddus, gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru a gwarchod buddiannau Cenedlaethau'r Dyfodol, oll yn dod 

o fewn cylch gwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol a'i Thîm yn darparu cyngor i'r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar 

gyflawni'r Ddeddf ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol ac asesu ac adrodd ar sut 

maent yn cyflawni. Rydym yn swyddfa brysur iawn, ac rydym yn derbyn cannoedd o geisiadau 

bob blwyddyn. 

Eich diben 

Byddwch yn darparu arweinyddiaeth a chyngor ysbrydoledig ac arloesol i'r swyddogaeth gyllid, 

gan ddangos rhagoriaeth ariannol a phobl ac ymrwymiad i newid parhaus a gwella gwasanaeth. 

Yn goruchwylio'r holl weithgareddau ariannol byddwch yn arwain cynllunio a dadansoddi 

ariannol, gan gynnwys rhagweld, cyllidebu a rheoli llif arian. 

Byddwch â chysylltiad da ac yn deall sut i arwain yn llwyddiannus trwy esiampl a dylanwadu ar 

randdeiliaid i sicrhau newid yn y sector cyhoeddus. Byddwch yn fedrus wrth ddylanwadu ar ein 

Uwch Dîm Rheoli yn ogystal â chyrff cyhoeddus. Gan ddefnyddio'ch sgiliau a'ch gwybodaeth am 

y dirwedd gyllid byddwch yn helpu i gefnogi cyrff cyhoeddus i drawsnewid eu harferion mewn 

ffordd sy'n cymeradwyo dull y Comisiynydd o fod yn ymarferol, siarad yn blaen ac yn heriol yn 

adeiladol. 

Rydych chi'n gwerthfawrogi cryfderau gweithio ar y cyd, adeiladu consensws a sefydlu 

perthnasoedd pwrpasol yn lleol ac yn genedlaethol. Byddwch yn gallu ymgysylltu ag ymarferwyr 

a llunwyr penderfyniadau mewn cyrff cyhoeddus yn uniongyrchol ar ran y Comisiynydd. 

 

Eich cyfrifoldebau 

• Gan weithio ochr yn ochr â'r Comisiynydd a COO, byddwch yn ymarferol gyda chyllid y 

cwmni, gan gynghori ar y llwybr gorau i'n sefydliad. Byddwch yn gwneud y gorau o'r 

perfformiad ariannol a'r strategaethau cyfrifyddu. 



 
 

• Cerddwch y sgwrs a chadwch yr egwyddor Datblygu Cynaliadwy a'r pum ffordd o 

weithio wrth wraidd popeth a wnawn. 

 

• Cyfrannu'n llawn at ddatblygiad strategaeth sefydliadol, herio rhagdybiaethau a 

gwneud penderfyniadau fel y bo'n briodol a darparu dadansoddiad ariannol 

 

• Ar ran y Comisiynydd yn ei rôl fel Swyddog Cyfrifyddu, byddwch yn sicrhau 

cydymffurfiad llawn â gofynion statudol ac yn sicrhau bod rheolaeth ariannol gref ac 

effeithiol wedi'i hymgorffori ledled y sefydliad wrth geisio gwthio'r agenda tuag at 

Gymru fwy cynaliadwy yn unol â'r Ddeddf 

 

• Cynhyrchu cyfrifon blynyddol statudol ar gyfer archwiliad allanol gan Archwilydd 

Cyffredinol Cymru a chynhyrchu'r amcangyfrif blynyddol o incwm a gwariant i'w 

archwilio gan Weinidogion Cymru 

 

• Cefnogi'r Comisiynydd mewn unrhyw dystiolaeth a gymerwyd gan Bwyllgorau Cyfrifon 

Cyhoeddus a Chyllid y Senedd 

 

• Monitro ac adolygu gwybodaeth ariannol a gyflwynir i'r Comisiynydd ac LlC yn 

rheolaidd gan sicrhau bod mecanweithiau monitro ac adolygu cyfrifyddu ariannol 

tryloyw yn cael eu gweithredu 

 

• Arwain ar y strategaeth a chyflawni swyddogaethau rheolaeth ariannol gorfforaethol a 

llywodraethu, trwy gydlynu a chefnogi, sicrhau stiwardiaeth effeithlon ac effeithiol y 

gyllideb oddeutu £1.6 miliwn yn unol ag egwyddorion gwerth am arian. 

 

• Arwain, blaenoriaethu, cyfarwyddo ac adolygu gwaith y tîm Cyllid i sicrhau 

cydgysylltiad effeithiol o gyfathrebu a dylanwadu a sicrhau bod yr holl staff a reolir yn 



 
uniongyrchol yn gweithredu o fewn fframwaith cymhwysedd y sefydliad ac yn 

perfformio ar lefel arfarnu yn dda neu'n uwch wrth adrodd ar lefelau da o foddhad staff 

 

· Arddangos dull entrepreneuraidd sy'n addas ar gyfer sector cyhoeddus Cymru i nodi a 

dilyn yr holl ffynonellau cyllid ychwanegol neu adnoddau eraill fel y bo'n briodol, a 

gweithio'n agos gyda phartneriaid allanol i sicrhau'r effaith fwyaf posibl i'r ffordd y mae 

cyllidebau'n cael eu strwythuro, eu dyrannu a'u gwario.  

 

Eich Sgiliau, eich gwybodaeth a'ch profiad 

Hanfodol 

Meddu ar gymhwyster ac aelodaeth cyllid proffesiynol perthnasol (ICAEW, CIPFA, ACCA neu 

gyfwerth) 

Gwybodaeth drylwyr o reoliadau ariannol, archwilio a fframweithiau risg rheoliadol yn y sector 

cyhoeddus yn gyffredinol a sector cyhoeddus datganoledig Cymru yn benodol 

Hanes o arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaethau cyllid a llywodraethu effeithiol 

 

Meddu ar brofiad sylweddol o weithio mewn rôl Cyllid ar lefel uwch 

 

Profiad o adeiladu partneriaethau strategol amlasiantaethol effeithiol 

 

Hanes profedig o reoli'r modd y darperir cyllidebau o ddydd i ddydd, a pharatoi cyfrifon yn 

statudol 

  

Profiad o gyflawni strwythurau llywodraethu cadarn sy'n sicrhau cydymffurfiad llawn â 

dyletswyddau statudol 

 
Dymunol 
  
Profiad o ddylanwadu ar esblygiad rheolau a pholisïau cyllid 



 
Gwybodaeth neu brofiad o fyd ariannol cyrff cyhoeddus sy'n cael eu dal o dan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol 

Profiad o drafod cyllideb 

Profiad o roi tystiolaeth i Bwyllgorau'r Senedd 

Gwybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

 

 

 

 


