
 

SWYDD DDISGRIFIAD 
 

 
 

 
CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

Arweinyddiaeth 

• Bod yn aelod gwerthfawr o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth  

• Arwain y Tîm Cyllid - rhoi cyngor, arweiniad a chyfeiriad i’r tîm fel eu bod bob amser 
yn gallu darparu gwasanaeth o ansawdd uchel  

• Bod yn gyfrifol am Gynllun Gwella Cyllid (SIP) a sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni.  
 
Rheolaeth Gyllidol 

• Cynnal cofnodion a chyfrifon cywir i gydymffurfio gyda gofynion statudol a rheoleiddiol, 
sicrhau bod rheolaeth gyllidol yn gadarn a bod gwybodaeth rheolaeth amserol a 
pherthnasol yn cael ei chynhyrchu  

• Gweithio’n agos â’r Archwilydd Mewnol ac Allanol, sicrhau bod prosesau rheoli cyllid 
ar waith ac yn cael eu gwella fel yr angen.  Gweithredu unrhyw argymhellion yn unol 
â’r amserlenni y cytunwyd arnynt. 

• Sicrhau bod holl wariant cyfalaf yn cael ei ddadansoddi i lefel eiddo a chydran fel sy’n 
ofynnol gan ‘SORP Housing’,  gan sicrhau bod holl gostau cydrannau wedi’u cysoni i’r 
system Rheoli Asedau.  

TEITL SWYDD: Pennaeth Cyllid 
 

ATEBOL I: Cyfarwyddwr Adnoddau  

YN GYFRIFOL AM: Tîm Cyllid (12 staff, gan gynnwys 4 sy’n adrodd yn 
uniongyrchol) 

ADRAN: Adnoddau 

CYFLOG (£):  
 

PRIF BWRPAS Y SWYDD 

• Bod yn arweinydd rhagorol ar gyfer eich tîm - gwrando, ysbrydoli a datblygu aelodau’r 
tîm.      

• Bod yn arbenigwr ariannol Adra - deall, herio, rheoli ac egluro.   Canolbwyntio’n 
benodol ar Gyllidebu, Monitro Cyllidebau, Datganiadau Ariannol, Rheolaeth Ariannol a 
Gwerthuso Ariannol.  

• Edrych ymlaen ac oddi allan - gweld beth sy’n dod a chynhyrchu ac addasu cynlluniau 
ariannol i ateb yr heriau. Ein bod bob amser un cam ar y blaen. 

• Cynnal y safonau uchaf o ran gonestrwydd ariannol - sicrhau ein bod yn ennyn hyder 
ein rheoleiddwyr, archwilwyr, cyllidwyr, aelodau bwrdd a’r cyhoedd. 

• Bod yn barod i arloesi.  
 



• Goruchwylio cwblhau ffurflenni rheoleiddio a statudol a hawliadau am grant, e.e. i 
Lywodraeth Cymru  

 
Datganiadau Ariannol 

• Paratoi’r Datganiadau Ariannol blynyddol (sef y cyfrifon statudol) ac amserlenni 
cefnogol yn unol â safonau cyfrifyddu perthnasol, e.e. ‘SORP Housing’ a FRS102.  Mae 
hyn yn cynnwys: 

• Sicrhau bod pob aelod o’r Tîm Cyllid yn cyflawni yn unol â dyddiadau cau’r amserlen 
sydd wedi’i gytuno  

• Paratoi’r cyfrifon drafft yn barod ar gyfer archwiliad allanol  

• Trafod â’r Archwilwyr Allanol  

• Cyflwyno’r cyfrifon i’r Pwyllgor Archwilio a’r Bwrdd 
 
Rheoli Cyllidebol a Chynllunio Busnes 

• Arwain yr Her Gyllideb flynyddol a’r broses o Osod Cyllidebau, fel bod y gyllideb sy’n 
cael ei gytuno arno yn gwneud y mwyaf o allu Adra i ddarparu gwasanaethau 
effeithiol.   Cyflwyno’r gyllideb i’r Bwrdd eu cymeradwyo 

• Sicrhau bod cyfrifon rheoli misol cywir ac amserol yn cael eu paratoi, a bod y Tîm 

Cyllid yn trafod ac yn cysylltu’n uniongyrchol â deiliaid cyllideb. 

• Paratoi a chyflwyno adroddiadau Monitro Ariannol i’r Pwyllgor Archwilio 

• Cyfrannu at ddatblygu’r Cynllun Busnes 30 mlynedd a chynnal prawf straen cadarn o’r 
cynllun hwn  

• Adolygu’n rheolaidd polisïau’r llywodraeth ac unrhyw ddylanwadau allanol eraill a 
sicrhau cynllunio ariannol priodol 

 
Rheolaeth Trysorlys a Chyllid  

• Gweithredu’r Polisi Rheolaeth Trysorlys yn effeithiol, gan ganolbwyntio ar risgiau gan 
gynnwys:  

- Risgiau hylifedd - sicrhau bod amcanestyniadau llif arian parod yn cael eu 
diweddaru yn rheolaidd  

- Risg torri amodau cyfamodau - monitro cyfamodau holl drefniadau cyllid yn 
rheolaidd ac adrodd arnynt i’r Bwrdd, Pwyllgorau, y Rheoleiddiwr a Chyllidwyr  

- Buddsoddi risg - lleihau’r risg o golli cyfalaf  

• Sicrhau bod yr Adroddiad Rheolaeth Trysorlys chwarterol yn mynd i’r afael â’r holl 
risgiau trysorlys ac yn cael ei baratoi ar amser ac yn gywir.  Cyflwyno’r adroddiad hwn 
i’r Pwyllgor Archwilio. 

• Sicrhau bod Adra bob amser yn cydymffurfio â chyfleusterau benthyca ac yn paratoi 
adroddiadau chwarterol a gwybodaeth ad-hoc arall i Gyllidwyr  

• Cyfrannu at ddiweddaru’r Strategaeth Rheolaeth Trysorlys blynyddol ac adolygu’r 
Polisi Rheolaeth Trysorlys o bryd i’w gilydd  

• Gweithio yn agos â’r Cyfarwyddwr Adnoddau a chynghorwyr o ran newidiadau i 
drefniadau cyllido, e.e. Cyfleusterau benthyca newydd  

• Arwain ar y Prisiad blynyddol o stoc tai Adra, sicrhau bod gofynion Cyllidwyr yn cael eu 
diwallu.  Cadw mewn cysylltiad agos â’r Prisiwr sydd wedi’i  benodi  

• Bod yn prif gyswllt gweithredol ar gyfer bancio dydd i ddydd  
 



Datblygiad a Thwf 

• Sicrhau bod holl gynlluniau adeiladu o’r newydd Adra yn hyfyw yn ariannol drwy fod 
yn “geidwad” y Model Hyfywedd Datblygu.   Gweithio’n agos â’r tîm Datblygu i sicrhau 
bod unrhyw gynlluniau datblygu sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer eu cymeradwyo yn 
diwallu’r paramedrau ariannol.  

• Sicrhau bod trefniadau monitro ariannol effeithiol ar gyfer prosiectau mawr a 
chynlluniau datblygu newydd. 

• Sicrhau bod unrhyw gynigion masnacheiddio a mentrau ar sylfaen ariannol gadarn i 
sicrhau’r enillion gorau posib wrth ddarparu.  

 
Grŵp Adra 

• Darparu’r amrediad llawn o gefnogaeth ariannol (e.e. cynllunio busnes a datganiadau 
ariannol) ar gyfer yr is-gwmni, Medra.  

• Cyflwyno adroddiadau rheolaidd (e.e. monitro cyllideb) i Fwrdd Medra.  

• Sicrhau cydymffurfio llawn gyda rheolau rheoleiddio a threthiant, e.e. o ran Rhodd 
Cymorth a Rhyddhad Grŵp Treth Gorfforaeth.  

 
Incwm (Rhent ac Arall)  

• Sicrhau bod y Model Rhent yn cael ei gynnal fel ei fod yn adlewyrchu yn gywir, polisi 
rhent Adra a phenderfyniadau cynnydd rhent.  Trafod gyda’r timau Rhent a TG i 
sicrhau bod llythyrau cynnydd rhent i denantiaid yn cael eu cynhyrchu yn unol â’r 
dyddiadau cau sydd wedi’u cytuno  

• Sicrhau bod y Model Rhent yn awr yn adlewyrchu’r holl ddeiliadaethau sy’n cael eu 
cynnig (cymdeithasol, canolraddol, marchnad ayyb), a bod y rhent sy’n cael ei godi yn 
cydymffurfio â’r rheoliadau o ran pob deiliadaeth.  Datblygu model i adlewyrchu twf 
Adra  

• Sicrhau bod dealltwriaeth lawn o effaith unrhyw newidiadau arfaethedig i’r rhent a 
bennir yn genedlaethol a pholisi lles ar Gynllun Busnes ac Incwm Adra 

• Sicrhau bod prosesau cadarn a phriodol ar waith i fanteisio i’r eithaf ar Daliadau 
Gwasanaeth ac ar yr un pryd yn sicrhau bod tenantiaid yn cael eu trin yn deg. 

• Manteisio i’r eithaf ar incwm yn gyffredinol a sicrhau bod mân ddyledwyr yn cael eu 
rheoli’n effeithiol.  Sicrhau bod y tîm Cyllid yn gweithio’n agos â thimau eraill (e.e. 
Cyfreithiol) i leihau dyledion a dyled ddrwg. 

• Sicrhau bod systemau priodol i reoli holl gyfrifon rhent ac incwm, e.e. cynnal y llyfr 
arian parod a phrif gysyniadau.  Sicrhau bod y system cyfrifo rhent a’r ledjer 
cyffredinol wedi’u cysoni. 

 
Yswiriant 

• Arwain ar y berthynas rhwng darparwr(darparwyr) yswiriant Adra a sicrhau bod y 
sicrwydd yswiriant yn briodol. Arwain ar ymarferion ail-dendro o dro i dro, dyfarnu 
contractau a/neu drafodaeth lefel uchel. 

• Sicrhau bod trefniadau cadarn ar waith ar gyfer prosesu hawliadau yn effeithiol ac 
effeithlon. 

 
 
 



Datblygu Gwasanaethau a Systemau 

• Sicrhau bod systemau cyllid yn cael eu defnyddio yn effeithiol.  Hybu’r defnydd o’u 
galluoedd llawn a datblygu systemau i wella darparu gwasanaeth.  

• Sicrhau bod y broses talu cyflenwyr yn effeithiol a’i fod yn diwallu gofynion 
corfforaethol.  

• Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau ariannol sydd wedi’u cytuno yn cael eu rhannu 

a’u rhoi ar waith yn effeithiol, a darparu cyngor, arweiniad a hyfforddiant i staff o 

dimau eraill.  

• Cynhyrchu dangosyddion Perfformio Ariannol ar y cyd ag adrannau eraill.  

• Sicrhau bod y Gofrestr Asedau a Rhwymedigaethau yn cael ei chadw’n gyfoes.  

 
Trethiant 

• Monitro rhwymedigaethau’r Grŵp, gan ofyn am gyngor allanol priodol  

• Sicrhau bod gofynion statudol yn cael eu diwallu, e.e. cyflwyniadau ffurflenni TAW a 
chydymffurfio gyda gofynion Lloches TAW.  

• Sicrhau bod Adra yn cydymffurfio ag unrhyw newidiadau mewn rheoliadau treth  
 
Gwerth am Arian 

• Bod yn bencampwr Gwerth am Arian - hybu gwelliant parhaus effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd Adra.  

• Cyfrannu at adolygu a meincnodi gwasanaethau Adra a gweithredu cynlluniau gwella 
gwasanaeth  

 
Rheoli Risg ac Atal Twyll  

• Sicrhau bod systemau priodol, diwylliant a phrosesau ar waith i leihau’r risg o Dwyll, 

e.e. bod dyletswyddau a rheolaethau ariannol mewnol wedi’u rhannu yn briodol.  (Adra 

yn gyffredinol, a’r tîm Cyllid yn benodol)   

• Monitro, darganfod a lliniaru’n barhaus risgiau ariannol i’r cwmni. 

• Sicrhau bod dealltwriaeth lawn ynghylch risgiau ariannol penderfyniadau allweddol 
(e.e. buddsoddiad mewn gwasanaethau neu ddatblygiadau tai arfaethedig). 

• Ymgymryd ag asesiadau o hyfywedd ariannol trydydd partïon.  
 
Cyfrifoldebau Rheoli Cyffredinol 

• Dirprwyo ar ran y Cyfarwyddwr Adnoddau.  

• Gweithio fel rhan o dîm grymus gyda theimlad o gyfrifoldeb a phwrpas ar y cyd 

• Arwain a rheoli’r tîm cyllid, datblygu a chefnogi staff yn effeithiol i wneud y gorau o’u 

potensial   

• Herio ffyrdd traddodiadol o weithio mewn ffordd adeiladol a datblygu ymatebion 

arloesol. 

• Cydymffurfio â pholisïau fel Rheoliadau Ariannol, a diwallu safonau cywirdeb yn 

berthnasol i statws elusennol Adra        

• Sicrhau cydymffurfio gyda gofynion deddfwriaethol, rheoleiddiol, cyfansoddiadol ac 

ariannol, a gweithio i safonau proffesiynol a moesegol uchel.  



• Cynrychioli, hyrwyddo a chynnal delwedd gadarnhaol o’r cwmni. 

 

 

 

Ni all unrhyw ddisgrifiad swydd ymdrin â phob mater a all godi o fewn y rôl ar adegau 
amrywiol. Er mwyn cynnal gwasanaeth effeithiol, efallai y bydd gofyn i chi gyflawni 
unrhyw dasgau rhesymol eraill, sy’n debyg yn fras i’r rhai yn y ddogfen hon fel y’u pennir 
gan y Cyfarwyddwr Adnoddau, ELT neu’r Prif Weithredwr  

MANYLEB PERSON HANFODOL
/ 

DYMUNOL 

CYMWYSTERAU 

Cymhwyster cyfrifeg broffesiynol H 

Cymhwyster rheoli neu arweinyddiaeth berthnasol e.e. ILM5 yn uwch D 

Gwybodaeth 

Profiad sylweddol o reolaeth ariannol ar lefel uwch  H 

Profiad o weithio yn y sector Tai ac yn deall y modd y caiff y Sector Cyhoeddus ei 

ariannu 

D 

Paratoi Cyfrifon Blynyddol H 

Profiad o Gynllunio Busnes a’r strategaethau ariannol corfforaethol   D 

Paratoi adroddiadau perfformio Ariannol, e.e. cyllidebau, cyfrifon rheoli a chyfrifon 
diwedd blwyddyn      

H 

Dealltwriaeth o ofynion cyfrifo cyfalaf H 

Profiad o Reolaeth Trysorlys a gweithio gyda chyrff cyllido allanol  H 

Gwybodaeth am TAW H 

Dealltwriaeth lawn o TG, e.e. gallu defnyddio pecynnau Microsoft a gallu defnyddio yn 
dysgu a chynnal systemau Adra., e.e. OpenAccounts 

H 

SGILIAU 

Profiad o arwain ac ysbrydoli timau llwyddiannus  H 

Sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu, dylanwadu a thrafod gwych H 

Gallu ysgogi eich hun i weithio, bod yn gadarnhaol a gallu gweithio o dan bwysau. H 

Dangos crebwyll ac ysgogiad, yn dda am wneud penderfyniadau a datrys problemau, ac 
yn cyflawni yn unol â dyddiadau cau 

H 



 

Sgiliau cyflwyno gwych ac yn gallu adrodd ar lefel strategol  H 

Yn aelod cyfeillgar o’r tîm, yn barod i gydweithredu a meithrin perthnasau cadarnhaol 
ar draws ffiniau a chyflawni canlyniadau da drwy eraill  

H 

ARALL  

Agwedd hyblyg tuag at yr oriau a weithir H 

Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn rhugl. H 


