
 

Swydd-ddisgrifiad, Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau 

Mae Elusen Aloud yn chwilio am Reolwr Cyllid a Gweithrediadau gydag o leiaf ddwy flynedd 
o brofiad o reolaeth ariannol a chymorth gweithredol.  
 
Gan gyfuno sgiliau cyllidebu rhagorol â'r gallu i ddod ag ymagwedd bwyllog a deinamig at 

ein huchelgeisiau artistig, bydd deiliad y swydd yn gallu cefnogi gwaith llywodraethu'r 

sefydliad yn effeithiol yn ogystal â chyfrannu at ddatblygu cyfleoedd ar gyfer twf a 

chynaliadwyedd sy'n ei helpu i gyflawni ei nodau cyffredinol. 

Mae'r rôl hon yn rhan o Uwch Dîm Elusen Aloud, sy'n gyfrifol am reoli a llywodraethu'r 
sefydliad yn effeithiol. Mae'n adrodd i'r Prif Weithredwr ac nid oes neb yn adrodd yn 
uniongyrchol i’r rôl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu cyllidebau a rhagolygon 
ariannol ac yn cynorthwyo'r Prif Weithredwr a bwrdd yr Ymddiriedolwyr i wneud 
penderfyniadau gwybodus am gyfeiriad yn y dyfodol. Bydd y gwaith yn cael ei ategu drwy 
sicrhau bod amgylchedd y swyddfa'n rhedeg yn ddidrafferth, gan gynghori ar ddatblygu 
polisïau a chynorthwyo dull cyson o ymdrin â materion gweithredol.  
 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus: 

- Yn gallu rheoli adnoddau ariannol, gweithredol a gweinyddol yr Elusen er mwyn 

sicrhau gwasanaeth sy'n ddiogel yn ariannol, ac sy'n sicrhau gwerth am arian 

- Yn meddu ar brofiad o reoli ariannol, datblygu cyllidebau a rhagolygon ariannol yn 

ogystal â phrosesu taliadau o ddydd i ddydd 

- Yn meddu ar gymhwyster ACCA, ACA rhannol gyda 2 flynedd o brofiad neu’n meddu 

ar gymhwyster AAT llawn gyda phum mlynedd o brofiad 

- Yn arwain ar systemau cyllid yr elusen, gweinyddiaeth Adnoddau Dynol a rheoli'r 

swyddfa o ddydd i ddydd 

- Yn gallu edrych ar y darlun ehangach a chefnogi'r broses o wneud penderfyniadau 

sy'n seiliedig ar realaeth ariannol 

- Yn gallu meithrin perthynas waith ragorol gyda holl aelodau tîm Aloud, yn staff ac 

ymddiriedolwyr, gan ddatblygu perthynas waith gadarn a chydweithredol gyda'r Prif 

Weithredwr, yr Uwch Dîm Rheoli a chysylltiadau allanol allweddol 

- Yn angerddol dros gefnogi'r celfyddydau a phobl ifanc yng Nghymru  

- Yn hunanysgogol, yn bwyllog ac yn gallu gweithio'n dda o fewn tîm ac yn annibynnol 
 

 

  



Tasgau a Chyfrifoldebau 

Rheoli Cyllid: 

1. Cadw cofnodion ariannol i fodloni gofynion cyfreithiol ac mesur mewnbynnau a 
chanlyniadau gweithrediadau ariannol yr Elusen   

2. Sicrhau bod pob anfoneb yn cael ei phrosesu a'i thalu'n gywir, gan sicrhau bod y 
modd y gwneir taliadau a’r modd y cânt eu hawdurdodi a’u cofnodi yn cyd-fynd â 
Pholisïau a Gweithdrefnau'r Elusen  

3. Sicrhau gweithdrefnau a chraffu diogel clir mewn perthynas â thrin arian parod a 
rheoli arian parod  

4. Rheoli swyddogaeth gyflogres yr Elusen, gan sicrhau cywirdeb a chydymffurfiaeth â 
deddfwriaeth, gan gynnwys cyswllt llawn â CThEM a Phensiynau NEST 

5. Paratoi, cyflwyno a thalu ffurflenni TAW chwarterol 
6. Bod yn gyfrifol am ddarparu cyfrifon rheoli a gwybodaeth reoli chwarterol yn 

effeithlon ac amserol, gan gynnwys rhagolygon llif arian, ac adrodd ar ganlyniadau yn 
erbyn y gyllideb. 

7. Paratoi'r cyllidebau blynyddol, y rhagolygon a'r datganiadau ariannol blynyddol a 
rheoli prosesau archwilwyr allanol diwedd blwyddyn 

8. Arwain ar gynhyrchu cyfrifon blynyddol gyda chyfrifwyr allanol a'u cymeradwyaeth 
gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr 

9. Gweithio gyda'r Uwch Dîm i baratoi rhagolygon ariannol, gan edrych ar gyfleoedd 
newydd ar gyfer twf incwm yn ogystal â rhoi golwg realistig ar yr hyn y gellir ei 
gyflawni'n gyffredinol 

10. Darparu atebion heriol a chreadigol i'r Uwch Dîm, gan gefnogi'r Prif Weithredwr i 
wneud penderfyniadau ariannol cadarn na fydd yn peryglu ansawdd darpariaeth 
artistig na chynaliadwyedd yr elusen 

11. Cyfrannu at drafodaethau a phenderfyniadau ariannu strategol, gan ddod â 
gwybodaeth am y gyllideb a llif arian i'r rhain 

12. Gweithio'n agos gyda'r Tîm Datblygu i gasglu gwybodaeth ariannol i'w chynnwys 
mewn contractau, ceisiadau am grantiau, monitro prosiectau ac adrodd ar ddiwedd 
prosiectau 

13. Cefnogi'r Rheolwr Datblygu i fonitro targedau incwm yr elusen ac adrodd ar gynnydd 
y strategaeth codi arian 

14. Gweithio gyda'r Prif Weithredwr i ddatblygu Cangen Fasnachu ar gyfer yr elusen, yn 
enwedig y wybodaeth ariannol a'r amcanestyniadau cysylltiedig ar gyfer y Cynllun 
Masnachol 

15. Cynhyrchu gwybodaeth ariannol ar gyfer y Tîm Artistig yn ôl y gofyn a darparu 
cymorth mewn materion ariannol, cyllidebu ac adrodd 

16. Gweithio gyda'r Tîm Artistig i sicrhau bod cyllidebau prosiectau'n cael eu rheoli a'u 
gwario'n briodol 

17. Cynnal perthynas â Thŷ'r Cwmnïau a'r Comisiwn Elusennau, gan ddarparu 
diweddariadau yn ôl y gofyn, a chyflwyno ffurflenni blynyddol 

18. Ymgyfarwyddo  â’r diweddaraf am ofynion cyfreithiol rheolaeth ariannol a thaliadau, 
gan sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chyfreithiol â gofynion CThEM, y Comisiwn 
Elusennau, Tŷ'r Cwmnïau a chyrff perthnasol eraill 

19. Mynychu cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, gan baratoi a chyflwyno 
adroddiadau i'r Ymddiriedolwyr yn ôl y gofyn 



20. Cysylltu â sefydliadau allanol eraill yn ôl y gofyn (e.e., cynghorwyr, bancwyr ac ati) 



Rheoli Gweithrediadau: 
1. Goruchwylio'r gwaith o reoli'r swyddfa o ddydd i ddydd, gan gynnwys cysylltu â'r 

landlord, glanhawyr, cyfleustodau a chontractwyr 
2. Monitro a rheoli contractau cymorth rheolaidd e.e., glanhau, TG, larwm, ffôn, ffôn 

symudol a band eang y swyddfa 
3. Cysylltu â landlord y swyddfa ar faterion sy'n ymwneud â'r swyddfa fel rhent, Asesiad 

Risg Tân 
4. Arwain y gwaith o fonitro pob agwedd ar weinyddu Adnoddau Dynol yr Elusen gan 

gynnwys: 
i. Ymdrin â recriwtio ac ymateb  

ii. Monitro dulliau adnoddau dynol allweddol gan sicrhau cydymffurfiaeth 
weinyddol mewn perthynas â hawl gwyliau, lefelau salwch a chydlynu 
gweithdrefnau dychwelyd i'r gwaith   

iii. Cynorthwyo'r Prif Weithredwr i gysylltu'n effeithlon â chynghorwyr 
cyflogaeth yr Elusen  

5. Sicrhau bod pob agwedd ar bolisi Iechyd a Diogelwch yr elusen mewn perthynas â'r 
swyddfa yn cael ei hadolygu a'i gweithredu'n ddigonol yn rheolaidd ac yn gyson, gan 
gynnwys adolygu a diweddaru Asesiad Risg y cwmni 

6. Sicrhau bod polisïau ar draws yr Elusen, gan gynnwys y Gofrestr Risg, yn cael eu 
diweddaru a'u monitro'n rheolaidd ac yn unol â'r cynllun blynyddol   

7. Cynorthwyo'r bwrdd i lunio polisïau fel y nodir yn y Cynllun Dirprwyo, fel y'i 
dirprwywyd gan y Prif Swyddog Gweithredol, a bod yn gyfrifol am weithredu'n 
effeithiol yn ôl y gofyn 

 
Disgwylir i bawb yn Elusen Aloud wneud y canlynol: 

- Cydweithio i gyflawni'r cynllun strategol 3 blynedd  
- Mynd ati i gefnogi a hyrwyddo ymrwymiad Elusen Aloud i amrywiaeth, cynhwysiant 

a mynediad ym mhob maes gwaith  
- Cadw at holl bolisïau a gweithdrefnau Elusen Aloud ym mhob maes gwaith 
- Bod yn ymrwymedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus, gan gynnal unrhyw 

aelodaeth broffesiynol fel y bo'n briodol  
- Rhannu gwybodaeth a sgiliau'n rhagweithiol i ddatblygu dealltwriaeth neu sgiliau 

cydweithwyr, Ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr 
- Cynnal ymwybyddiaeth o sut mae eu gwaith yn effeithio ar godi arian a rhoddion 

unigolion 
- Cynnal ymwybyddiaeth o'r cyllidebau sydd ar waith ar gyfer gweithgareddau a 

sicrhau y manteisir ar ffrydiau incwm 
- Deall sut mae eu gwaith yn bwydo i mewn i'r Strategaethau Cyfathrebu a Chodi 

Arian 
- Datblygu cynnwys ar gyfer y wasg a'r cyfryngau 
- Cefnogi gwaith gwerthuso ac adrodd ar effaith 
- Lliniaru effaith amgylcheddol eu gwaith 
- Mynychu cyfarfodydd tîm, cyfarfodydd eraill y cwmni, digwyddiadau hyfforddi a 

mentrau yn ôl y gofyn 
- Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill a allai fod yn ofynnol o bryd i'w gilydd 

gan yr elusen (Mae Elusen Aloud yn cael ei rhedeg gan dîm bach sy'n cyflawni ystod 



eang o weithrediadau ac weithiau efallai y bydd angen i ddeiliad y swydd gyflenwi 
ar gyfer aelodau eraill o'r tîm neu helpu gyda gweithrediadau eraill yr elusen) 

Gofynion profiad a sgiliau 
 Hanfodol Dymunol 

Profiad o reolaeth ariannol gan gynnwys paratoi cyfrifon rheoli a 
darparu rhagolygon ariannol ac yn unol ag uchelgeisiau’r sefydliad 

✓  

Cymhwyster ACCA, ACA rhannol gyda 2 flynedd o brofiad neu 

gymhwyster AAT llawn gyda phum mlynedd o brofiad 

✓  

Profiad o becynnau a meddalwedd cyfrifyddu i gefnogi'r gwaith o reoli 
a monitro cyfrifon 

✓ 
 

 

Profiad o weithredu cynlluniau ariannol yn llwyddiannus, a deall a 
rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r rhain 

✓ 
 

 

Profiad o baratoi a rheoli cyllidebau a chael eu dal yn atebol am y 
rhain 

✓  

Y gallu i weithio ar eich menter eich hun i gyflawni amcanion a 
therfynau amser ar draws ystod eang o dasgau, gan sicrhau lefel uchel 
o sgiliau trefnu 

✓ 
 

 

Lefel uchel o lythrennedd TG, gyda sgiliau Excel uwch a phrofiad o 
ddefnyddio Microsoft Office 

✓  

Profiad o reoli perthynas yn effeithiol i gefnogi effeithiolrwydd 
sefydliadol cyffredinol 

✓  

Profiad o weithio yn y sector elusennol a / neu sector y celfyddydau  ✓ 

Paratoi papurau ariannol ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr (neu 
gyfwerth) 

 ✓ 

Profiad o gynnal perthynas â Thŷ'r Cwmnïau, y Comisiwn Elusennau, 
CThEM a Chyfrifwyr  

 ✓ 

Profiad o gyfrifyddu Xero  ✓ 
Profiad o berthnasoedd â chyflenwyr  ✓ 

Profiad o reoli'r gyflogres a gweinyddiaeth Adnoddau Dynol   ✓ 
 

Manyleb Personol 

  Hanfod
ol 

Dymun
ol 

Dealltwriaeth o waith Elusen Aloud ac ymrwymiad iddo ✓   

Ymrwymiad i egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth ✓   

Trefnus iawn gyda’r gallu i drefnu, cynllunio a rheoli amrywiaeth 
eang o brosiectau, blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun a 
bodloni terfynau amser 

✓   

Y gallu i weithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm ✓   

Y gallu i feddwl yn greadigol a rhagweithiol ✓   

Y gallu i fod yn amyneddgar a chadw gwybodaeth yn gyfrinachol lle 
bo rhaid 

✓   



Y gallu i gyfathrebu’n Gymraeg – yn ysgrifenedig ac ar lafar   ✓ 

  

Cyflog: £35,000 - £40,000 yn ddibynnol ar brofiad – pro rata 21.5 awr yr wythnos 

Lleoliad: Mae swyddfa Elusen Aloud yn Uned 1, Regents’ Court, Heol Nettlefold, Caerdydd 

CF24 5JQ. Mae gennym bolisi gweithio ystwyth sy’n cynorthwyo staff i weithio’n hyblyg a 

dewis lle i weithio sydd o gymorth i’r dasg sydd ar y gweill. Yr ydym yn rhagweld y bydd y 

swydd hon yn gweithio y rhan fwyaf o’r amser yn y swyddfa 

Oriau gwaith: Rhan amser, 21.5 awr yr wythnos. Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg i 

gynorthwyo llesiant staff yn ogystal â diwallu anghenion busnes y sefydliad. Disgwylir i rhain 

gael eu gweithio dros 3-4 diwrnod yr wythnos. Mae yna botensial i’r rôl dyfu wrth i’r cynllun 

busnes esblygu a datblygu 

Gwyliau: 25 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata yn ogystal â gwyliau banc.  

Pensiwn: Mae cynllun pensiwn cyfrannol ar gael. Rydym ar hyn o bryd yn darparu cyfraniad 

pensiwn o hyd at 3% o gyflog gros ar ôl cwblhau’r cyfnod prawf.  

Cyfnod rhybudd: 1 mis.  

Mae Elusen Aloud wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd cynhwysol, parchus a 

chroesawgar i bob aelod o staff a’r sawl y mae’n gweithio gyda nhw. Gwerthfawrogwn bob 

aelod o staff ac aelod posibl o staff fel unigolion unigryw, a chroesawn amrywiaeth y 

profiadau sydd ganddynt i’w cynnig. Nid ydym yn caniatáu gwahaniaethu. Credwn y dylai 

pawb gael eu trin yn gydradd waeth beth yw eu hunaniaeth o ran rhywedd, hil, anabledd, 

cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws 

priodasol neu bartneriaeth sifil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, 

beichiogrwydd a mamolaeth neu wahaniaeth amherthnasol arall, ac rydym wedi ymrwymo i 

weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd bositif.  

Mae Aloud yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u 

tangynrychioli gan gynnwys pobl Ddu, Asiaidd ac Amrywiol Ethnig, pobl F/fyddar, Anabl a 

Niwroamrywiol, siaradwyr Cymraeg a’r sawl sydd â nodweddion gwarchodedig. Bydd 

egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol, a chaiff penodiadau eu gwneud ar 

sail teilyngdod.  

I ymgeisio: Anfonwch eich CV a dim mwy na dwy dudalen o lythyr eglurhaol yn nodi sut 

rydych yn ateb gofynion y rôl i recruitment@thealoudcharity.com. Dyddiad cau derbyn 

ceisiadau yw 3pm ar ddydd Iau 23 Mehefin 2022. Gofynnir i ymgeiswyr hefyd gwblhau 

ffurflen cydraddoldeb, a fydd yn cael ei dynnu ffwrdd o’r ffurflen gais wedi’i dderbyn a ni 

chaiff hwn effaith ar ein penderfyniad. 

Caiff y cyfweliadau eu cynnal ar ddydd Mawrth 5 Gorffennaf 2022 a chewch wybod a ydych 

wedi eich dewis i’r rhestr fer erbyn dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022.  

 

Diolch am eich diddordeb yn Elusen Aloud. 

mailto:recruitment@thealoudcharity.com


Caiff eich cais ac unrhyw wybodaeth bersonol gysylltiedig eu storio a’u prosesu yn unol â’n Polisi 

Data a’u dinistrio ar ôl 6 mis. Pe cewch eich penodi a’ch cyflogi gennym, caiff yr wybodaeth a 

gyflwynwyd ei chadw’n ddiogel a bydd yn rhan o’ch cofnod cyflogaeth. 


