
 

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU 
 

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person 

 
 

ADRAN 1: MANYLION SWYDD  
 

 
Teitl Swydd:  Cynorthwy-ydd Cyllid  
 
Cyfarwyddiaeth: Adnoddau Corfforaethol  
 
Adran:  Cyllid a Menter 
 
Gradd:  Band 1  
 
Cyflog:  £17,382.60  
 
Yn adrodd i:      Pennaeth Cyllid a Menter 
 
Pwrpas cyffredinol y rôl:  Cynorthwyo gyda gwaith yr Adran Gyllid 
 

 
ADRAN 2: YR ADRAN 
 

Mae’r adran newydd hon wedi’i sefydlu fel rhan o’r rhaglen ailstrwythuro sylweddol a 
ddigwyddodd yn ystod hydref a gaeaf 2014/2015.  
 
Yn fyr, dyma brif feysydd cyfrifoldeb y Gyfarwyddiaeth:  
 

 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 

 Cyllid a Menter 

 Ystadau a Gwasanaethau Atodol 
 



 
ADRAN 3: SIART TREFNIADOL 

 
 
ADRAN 4: DYLETSWYDDAU ALLWEDDOL  
 
 

 Rheoli a phrosesu anfonebau i gredydwyr i sicrhau bod taliadau yn cael eu gwneud yn 
effeithlon ac effeithiol drwy gyfrwng BACS a sieciau  

 Creu cyfrifon newydd/cywiro ar y system gyfrifo gan sicrhau bod trywydd archwilio 
cywir wedi digwydd. 

 Rhedeg adroddiadau ar Payroll er mwyn cael manylion banc aelodau'r Llyfrgell 

 Cysylltu gyda’r cwmnïoedd cyn talu os bod problem yn codi. 

 Prosesu a gwirio costau teithio staff a’r aelodau'r bwrdd 

 Gwirio bod y llofnodau ar yr anfonebau yn cyd-fynd a’r banc mandate, a chywiro os 
bydd angen. 

 Ymweld â’r uwch tîm rheolwyr ar ôl pob swp o daliadau er mwyn iddynt gael gwirio. 

 Ateb cwestiynau o’r tîm rheolwyr ymwneud a’r swp o daliadau    

 Talu cymaint o anfonebau ac sy’n bosib gyda Cherdyn Credit er mwyn helpu'r Llyfrgell 
cael ad-daliad gwell. 

 Sicrhau bod y gwaith papur ar BSM wedi'i diweddaru 

 Helpu staff cwblhau'r gwaith ar BSM pam bydd angen. 

 Darparu a dosbarthu hysbysiadau talu  

 Rheoli'r incwm mae’r Llyfrgell yn cynhyrchu yn wythnosol er mwyn sicrhau bod yn 
barod i gasglu gan Securicor.   

 Sicrhau bod Security Plus yn casglu yr arian ar diwrnodau wahanol pan nid yw’r 
Llyrgell ar agor. 

 Rheoli'r petty cash yn wythnosol gan ddefnyddio'r system imprest 

 Sicrhau bod y balŵns cywir yn pob til ar ddiwedd y flwyddyn ariannol gan 



ddefnyddio'r system imprest 

 Cymryd taliadau wyneb i wyneb neu dros y ffôn 

 Paratoi fflôt ar gyfer digwyddiadau pan fod angen 

 Mewnbynnu'r arian parod sydd wedi cael eu cynhyrchu yn yr wythnos mewn i’r 
system gyfrifo gan sicrhau bod yr arian yn cael eu rhoi i’r adran gywir. 

 Mewnbynnu taliadau cerdyn credit sydd wedi cael eu cynhyrchu yn yr wythnos mewn 
i’r system gyfrifo gan sicrhau bod yr arian yn cael eu rhoi i’r adran gywir. 

 Dyrannu'r taliadau ar gyfer anfonebau 

 Adnabod unrhyw incwm ychwanegol sy’n ymwneud â chronfeydd preifat. 

 Cymryd arian parcio lawr i’r banc yn fisol  

 Cysylltu gyda chwmnïau/unigolion i siasio anfonebau dyledus, er mwyn gwella llif 
arian cyfrif y Llyfrgell. 

 Ateb cwestiynau a delio gyda’r archwiliadau mewnol ac allanol fel y bo’n briodol. 

 Cofnodi incwm o’r tocynnau maes parcio yn ddyddiol a phrosesu ad-dalid ar ddiwedd 
y mis. 

 Prosesu ad-daliadau mewnol ar gyfer Siop a Pen Dinas yn fisol 

 Darparu adroddiad misol i bennaeth pob adran a delio gydag unrhyw ymholiadau a 
phroblemau sydd yn codi 

 Darparu tocynnau bwyd/diod i staff er mwyn iddo ddefnyddio yn Pen Dinas 

 Paratoi a mewnosod siwrnal. 

 Adnabod unrhyw prepayments sydd wedi cael eu talu ac yna gweinyddu ar y system 

 Dyletswyddau eraill yn ôl y galw gan gynnwys mewnbynnu data i’r system gyllid a’r 
system bensiwn yn ôl y galw  

 Diweddaru'r daenlen egni ym misol, sydd yn cynnwys gwybodaeth am dwr, trydan a 
nwy. 

 Dealltwriaeth gyffredinol o'r deddfwriaethau "Gwarchod Data" a "Rhyddid 

Gwybodaeth" 
 

 
ADRAN 5: CYFRIFOLDEB 
 

 Cyfrifoldeb dros bobl: Dim 
 

 Cyfrifoldeb dros reoli cyllideb: dim 
 

 
ADRAN 6: CYSYLLTIADAU GYDAG ERAILL  
 

Mewnol 
 
Staff yr Adran Gyllid, Staff y Llyfrgell 
  
Allanol  

Natur y cysylltiad 
 
Ymdin ag ymholiadau 
 
 



Cyflenwyr, dyledwyr, cyfrifwyr, Swyddogion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru, archwiliwr 

Ymdrin ag ymholiadau 
 

ADRAN 7: DATRYS PROBLEMAU  
 

Bydd problemau y bydd gofyn eu datrys fel rheol yn rhai gweinyddol eu natur, fodd bynnag 
bydd rhai problemau yn gofyn am beth gwybodaeth o gyfrifeg 
 

 
 
ADRAN 8: PENDERFYNU 
 

Bydd gofyn I ddeiliad y swydd flaenoriaethu’r gwaith er mwyn cwblhau gwiath mewn pryd 
 

 
 

ADRAN 9: MANYLEB PERSON 
 

PRIODOLEDD HANFODOL DYMUNOL 
 

Gwybodaeth / Addysg 
 
 
 

Safon addysg dda efo TGAU 
mewn Mathemateg 

Byddai cymhwyster neu 
gymhwyster rhannol y 
Gymdeithas Technegwyr 
Cyfrifyddu (AAT) yn fanteiol 

Profiad 
 

Profiad o weithio mewn 
swyddfa, gan gynnwys 
gwaith cyllidol os oes modd 
 
Y gallu i weithio fel aelod o 
dîm neu ar eich liwst eich 
hun 
 
Y gallu i gyathrebu yn rhygl 
yn y Gymraeg a’r Saesneg 

Profiad o weithdrefnau 
tendro Ewropeaidd, yn 
ddelfrydol o fewn y sector 
cyhoeddus  
 
Rheoli cytundebau 
masnachol ac unedau 
busnes codi incwm  
 
Gwybodaeth o’r meysydd 
arlwyo a manwerthiant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADRAN 10: CYMWYSEDDAU 
 
Dyma’r cymwyseddau y bydd yn rhaid ichi ei ddangos yn y swydd hon.  Dylid cyfeirio at y 
rhain wrth gwblhau eich ffurflen gais 
 
1 Cymwyseddau Craidd 

Gwasanaeth cwsmer  Yn ymddwyn yn gywir ac mewn ffordd gwrtais a 
chymwynasgar i gynnal gwasanaeth proffesiynol   

 Yn rheoli disgwyliadau cwsmeriaid ac yn egluro beth sy’n 
bosibl, a beth na dyw’n bosibl a pham 

 

Rheoli adnoddau  Yn deall amgylchedd ariannol y Llyfrgell a sut mae’n 
effeithio ar amcanion ehangach 

 Yn deall gweithdrefnau trefniadol, rheolaeth ariannol a 
chaffael sylfaenol 

 

Cyfathrebu  Yn amgyffred gwybodaeth allweddol wrth ymdrin â 
chyfarwyddiadau, ymholiadau a phroblemau    

 Yn cyfleu gwybodaeth gwybodaeth gymhelth, sensitif neu 
wybodaeth na chaiff groeso mewn ffordd ystyriol a llawn 
perswâd 

 

Sicrhau canlyniadau  Yn blaenoriaethu ac yn trefnu amser a gwaith o ddydd i 
ddydd yn effeithiol. 

 Yn cymryd amser i wirio am gymgymeriadau yn ei 
waith/gwaith ei hun, ac yn eu cywiro fel bo angen 
 

 
2 Cymwyseddau Rôl 
 

Rheoli a chyfathrebu  Yn derbyn cyfrifoldeb am gyflawni tagau ac amcanion o 
ddydd i ddydd 
 

 

Cymorth corfforaethol  Yn gwybodod i bwy/ble maen nhw’n adrodd, ble mae 
cymorth i’w gael a gyda phwy y dylent rannu gwybodaeth 
bwysig. 

 

Defnyddio gwybodaeth  Yn defnyddio technoleg briodol i gasglu, dadansoddi a 
rhoi gwybodaeth   

 Yn gweithio’n gyfrinachol gyda gwybodaeth a data 
 

Gwybodaeth arbenigol 
berthnasol 

n/a 

 

 


