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Neges y Gweinidog at yr Ymgeiswyr 
 
 

Annwyl Ymgeisydd,       [Picture of MD] 
 
 
Diolch ichi am eich diddordeb mewn bod yn Gadeirydd cyntaf ar y sefydliad newydd 
sbon hwn, sef Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’r penodiad yn gyfle unigryw i gyfrannu’n 
uniongyrchol at y cam nesaf ar daith datganoli pwerau i Gymru. Mae’n gyfnod 
cyffrous sy’n esgor ar lawer o gyfleoedd gwirioneddol newydd ac unigryw.  
 
Cyn bo hir, bydd gan Gymru ei threthi datganoledig ei hunan, sef y Dreth Trafodiadau 
Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi; ac Awdurdod Cyllid Cymru –  yr awdurdod trethi 
cyntaf erioed yng Nghymru – fydd yn gyfrifol am gasglu a rheoli’r trethi hyn. 
 
Mae’r gwaith o sefydlu’r Awdurdod eisoes yn mynd rhagddo’n gyflym. Bellach rydym 
yn barod i benodi Cadeirydd a fydd yn gallu darparu arweinyddiaeth ddeinamig a 
chyfeiriad strategol; yn ystod cyfnod cychwynnol sefydlu’r Awdurdod, ac wedyn wrth 
i’r Awdurdod ddechrau casglu trethi yng Nghymru o fis Ebrill 2018. Rydym am wneud 
y penodiad hwn nawr er mwyn rhoi digon o amser i’r Cadeirydd allu penodi bwrdd 
sy’n effeithiol, yn ysbrydoledig ac yn amrywiol cyn i’r Awdurdod ddechrau ar ei waith.  
 
Mae gan y Cadeirydd rôl allweddol o ran sicrhau bod yr Awdurdod yn gweithredu ar 
seiliau cadarn ac felly’n gallu parhau i ddatblygu yn y dyfodol, a chasglu refeniw trethi 
ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yn unol â’r safonau uchaf o ran 
rheoleiddio a phriodoldeb. Bydd angen i’r Awdurdod ymsefydlu’n gyflym. Rwy’n ei 
weld yn sefydliad hyderus a phroffesiynol, gyda lefel uchel o arbenigedd yn ei faes, a 
fydd yn darparu gwasanaeth sydd wedi ei deilwra i ddiwallu anghenion Cymru. 
 
Rwy’n credu y dylai Awdurdod Cyllid Cymru fod mor adnabyddus am ansawdd ei 
wasanaeth ag y mae’n cael ei barchu am effeithiolrwydd ei weithgarwch cydymffurfio. 
O’r herwydd, yn fy marn i, er bod cefndir mewn trethi a chyllid i’w groesawu, wrth fynd 
ati i benodi’r Cadeirydd cyntaf un, dylem hefyd fod yn chwilio y tu hwnt i’r gymuned 
honno. Rwy’n awyddus i weld ceisiadau’n dod i law gan amrywiaeth eang o bobl sy’n 
teimlo’n frwd dros sicrhau gwasanaeth i gwsmeriaid; ac sydd â phrofiad a diddordeb 
ym maes sefydlu sefydliadau newydd, gan y byddai eu sgiliau’n rhai gwerthfawr iawn.  
 
Mae’r ddogfen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am swydd y Cadeirydd, ac mae’n 
cynnwys manylion am beth i’w wneud nesaf os ydych yn credu bod gennych y 
profiad, y rhinweddau, a’r sgiliau yr ydym yn chwilio amdanynt.  
 
Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at glywed gennych. 
 
 
 
 
Mark Drakeford AC  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol 
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Neges gan Dyfed Alsop, Cyfarwyddwr Cyflawni Awdurdod Cyllid Cymru            
          
 
Diolch ichi am eich diddordeb yn Awdurdod Cyllid Cymru.  
 
Fel y dywedodd y Gweinidog, mae hwn yn gyfle cyffrous ac unigryw; yn anaml iawn y 
bydd y cyfle i greu sefydliad newydd yn codi. Er y bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn 
sefydliad cymharol fach mewn un ystyr, disgwylir i’w ffrwd refeniw fod yn llawer mwy 
nag y byddai’r rhan fwyaf o fentrau bach yn gallu gobeithio ymdrin â hi! Rwyf am inni 
elwa ar y brwdfrydedd a’r egni sy’n cael eu tanio wrth gychwyn rhywbeth newydd, 
gan fanteisio ar yr holl bosibiliadau y mae hynny’n eu creu.  
 
Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol iawn o’r pwysau a allai godi o’r holl ddisgwyliadau, 
a’r angen i ddatblygu gallu mewn modd cytbwys a phendant. Bydd yn hollbwysig 
sicrhau bod y gwaith pontio yn mynd yn esmwyth er mwyn meithrin hyder yn yr 
Awdurdod. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda Bwrdd sy’n gallu darparu’r 
arweiniad, yr heriau a’r cymorth cadarn a fydd mor hanfodol os yw am gyflawni 
hynny. 
 
Rwyf i fy hun wedi gweithio mewn gwahanol rannau o’r systemau trethi lleol a 
chenedlaethol dros y 14 blynedd ddiwethaf, gan gynnwys yn fwy diweddar 
wasanaethu ar Fwrdd Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Rwy’n  hollol glir, felly, ynghylch 
pa mor hanfodol bwysig yw arbenigedd ym maes trethi. Bydd angen inni fynd ati’n 
ofalus ac yn ddiwyd i ddatblygu ein cymhwystra ym maes trethi, er mwyn darparu’r 
gwasanaeth gorau posibl i’r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu. Bydd hynny’n golygu 
datblygu gallu digidol a gallu ym maes defnyddio data, gan ymgorffori’r ethos 
gwasanaeth i gwsmeriaid yn drylwyr drwy’r sefydliad. Dyma inni gyfle i greu 
gweinyddiaeth drethi gwbl newydd, sy’n dechrau drwy flaenoriaethu capasiti digidol, 
ac sy’n defnyddio data i wneud y gorau o’i adnoddau. 
 
O’m rhan i, rwy’n credu ei bod yn amser gwirioneddol gyffrous i weithio ym maes 
trethi yng Nghymru, ac rwy’n hynod o falch o gael y cyfle hwn i gyfrannu at y gwaith o 
sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Cadeirydd a’r 
Bwrdd newydd, a byddaf yn hapus iawn i gwrdd â chi i drafod unrhyw gyfleoedd yn 
fwy manwl. 
 
Edrychaf ymlaen at glywed gennych, a phob lwc. 
 
 
 
 
 
Dyfed
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Awdurdod Cyllid Cymru a Threthi Cymru 
 
Cefndir 

 
Mae datganoli pwerau benthyca a threthi newydd yn ddatblygiad pwysig sy’n gyfle 
cyffrous i Gymru ddatblygu ei threfniadau cyllido mewn modd sy’n adlewyrchu 
amgylchiadau Cymru ac sy’n helpu i gyflawni ein blaenoriaethau.  
 
Yn gynharach eleni, cymeradwyodd y Cynulliad Cenedlaethol ei deddfwriaeth gyntaf 
ar gyfer trethi yng Nghymru, sef Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016. Mae 
hon yn darparu pwerau ar gyfer gweinyddu trethi, gan gynnwys pwerau i sefydlu 
awdurdod trethi cyntaf Cymru – Awdurdod Cyllid Cymru.  
 
O fis Ebrill 2018, mae Llywodraeth Cymru am weld trefn effeithlon, effeithiol, a hollol 
weithredol ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru. 
 
Beth yw Awdurdod Cyllid Cymru? 

 
Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn adran anweinidogol newydd. Bydd ganddo Fwrdd a 
Phrif Weithredwr, a rhwng 35 a 40 o aelodau staff a fydd yn weision sifil. Ei brif 
bwrpas fydd gweinyddu a chasglu trethi datganoledig yng Nghymru o dan ofal 
Llywodraeth Cymru. I ddechrau, y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi fydd y rhain, ond mae posibiliadau ar gyfer datblygu ac ehangu’r amrywiaeth 
o swyddogaethau a gyflawnir gan yr Awdurdod, dros gyfnod o amser, gan ddibynnu i 
raddau ar lwyddiant ei weithrediadau cynnar.  
 
Disgwylir i’r Awdurdod fod yn sefydliad hyderus, effeithlon, teg, hygyrch a 
phroffesiynol, sydd â pharodrwydd i ymddiried, ac a fydd yn:   

 darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i drethdalwyr Cymru er mwyn iddynt allu 
talu trethi cywir ar yr amser iawn; 

 cymryd rhan flaenllaw o ran gweithredu’r agenda ddigidol yng Nghymru, drwy 
ddarparu gwasanaethau cost-effeithiol ar-lein ar gyfer trethdalwyr a’u 
hasiantau; 

 dangos arbenigedd yn ei faes, gan ddarparu cyngor o ansawdd uchel ar drethi 
datganoledig; 

 ymgorffori gwerthoedd amrywiaeth a chydraddoldeb, gan amlygu’r 
gwerthoedd hynny yng Nghymru. 

 
Yn ogystal â chasglu a gweinyddu trethi datganoledig, bydd yr Awdurdod yn: 

 darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynglŷn â threthi datganoledig i 

Weinidogion Cymru ac i’r trethdalwyr; 

 datrys cwynion ac anghydfodau trethdalwyr; 

 hyrwyddo cydymffurfedd â gofynion trethi; 

 amddiffyn yn erbyn efadu trethi ac osgoi trethi; 

https://www.revenue.scot/sites/default/files/Revenue%20Scotland%20-%20Organogram%20-%20August%202015.pdf
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 cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu polisi trethi Llywodraeth Cymru. 
 
 
Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn gweithredu polisi trethi Gweinidogion Cymru ac yn 
dilyn unrhyw gyfeiriad strategol a osodir ganddynt; ond serch hynny bydd yn 
gweithredu’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru. Bydd yn atebol i Weinidogion Cymru 
ac i’r Cynulliad Cenedlaethol.  
 
Fel corff trethi newydd, bydd y gwaith o ddatblygu a chynnal cysylltiadau da gyda 
threthdalwyr a’u hasiantau yn allweddol. Bydd yn hanfodol iddo fod yn glir ynglŷn â’i 
ddisgwyliadau mewn perthynas â threthdalwyr, ac ynglŷn â’r gwasanaethau y mae’n 
eu darparu i helpu trethdalwyr i gyflawni eu rhwymedigaethau o ran talu trethi. Bydd 
yn hanfodol i’r Awdurdod sefydlu diwylliant talu trethi cadarnhaol, gan hyrwyddo 
cydymffurfedd er mwyn atal pobl rhag osgoi talu trethi. 
 
Mae Rhaglen Gyflawni ar waith o fewn Llywodraeth Cymru i sefydlu pob agwedd ar 
yr Awdurdod ac i’w baratoi ar gyfer bod yn weithredol. I gael rhagor o wybodaeth am 
Awdurdod Cyllid Cymru a’r ddwy dreth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru:  

http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/welsh-revenue-
authority/?skip=1&lang=cy 

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/welsh-revenue-authority/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/welsh-revenue-authority/?skip=1&lang=cy
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Disgrifiad o’r Rôl 

 
Mae’r rôl yn cynnwys: 

 gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr Cyflawni Awdurdod Cyllid Cymru ac 
wedyn gyda Phrif Weithredwr yr Awdurdod (pan fydd wedi ei benodi); 

 darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer yr Awdurdod; 

 sicrhau bod y Bwrdd yn datblygu strategaeth a chynlluniau busnes 
corfforaethol mewn modd effeithiol; 

 cynrychioli’r Awdurdod i drethdalwyr, eu hasiantau, y cyhoedd, y cyfryngau a 
rhanddeiliaid allweddol eraill;  

 meithrin cysylltiadau gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol; 

 cefnogi perfformiad yr Awdurdod a darparu heriau effeithiol iddo; 

 cynnal safonau uchel o ran rheoleiddio a phriodoldeb a chynorthwyo’r Prif 
Weithredwr, fel y Swyddog Cyfrifo, i sicrhau’r safonau hynny ar draws yr 
Awdurdod; 

 herio gweithrediadau a phenderfyniadau’r Awdurdod i’w helpu i weithredu’n 
unol â’i rwymedigaethau statudol ac i weithredu’n gyson â’i nodau a’i 
amcanion; 

 hyrwyddo amgylchedd o herio’n adeiladol y syniadau a phenderfyniadau sy’n 
codi o fewn y sefydliad. Sbarduno cenhedlaeth o syniadau a dulliau 
gweithredu newydd. 

 yn y dyfodol, penodi Prif Weithredwr  

 
Yn ystod ei flwyddyn gyntaf, rhan bwysig o waith y Cadeirydd fydd sefydlu’r 
Awdurdod gan ddylanwadu ar ei ffurf. Bydd y gweithgarwch allweddol yn ystod y 
cyfnod hwn yn cynnwys: 

 cytuno ar weledigaeth, set o werthoedd a brand ar gyfer yr Awdurdod; 

 diffinio’r sgiliau a’r profiad y mae eu hangen ar aelodau anweithredol y bwrdd; 
arwain ar ymgysylltu a chyfathrebu â sectorau perthnasol er mwyn denu 
ceisiadau, ac wedyn cyfrannu at y broses o benodi aelodau; 

 datblygu Siarter i Drethdalwyr ar y cyd â rhanddeiliaid; 

 sicrhau bod y broses o drosglwyddo o drethi’r DU i drethi Cymru ym mis Ebrill 
2018 yn digwydd yn esmwyth. 
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Manyleb y Person 
 
Rydym yn chwilio’n benodol am rywun sydd â’r sgiliau a’r rhinweddau,  y gellir 
darparu tystiolaeth ohonynt, fel y’i nodir isod. 

Hanfodol 

 y gallu i ddarparu arweinyddiaeth effeithiol a chyfeiriad strategol mewn 
amgylchedd newydd ac uchel ei broffil, yn enwedig o ran datblygu 
gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer;  

 sgiliau cyfathrebu rhagorol ar draws amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan 
gynnwys tystiolaeth eich bod yn gallu gweithredu’n effeithiol ac yn gyfforddus 
fel llysgennad ar gyfer y sefydliad, gan ymddwyn bob amser mewn modd sy’n 
cynnal hyder y cyhoedd; 

 dealltwriaeth o ddatganoli a hefyd ddealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg 
a’r materion sy’n effeithio ar Gymru; 

 yr hygrededd i greu a datblygu rhwydweithiau’n gyflym, a gweithio gydag eraill, 
neu drwyddynt, i gyflawni amcanion; 

 safonau uchel o ran uniondeb, ymrwymiad i werthoedd gwasanaethau 
cyhoeddus, a dealltwriaeth o egwyddorion ac arferion llywodraethu 
corfforaethol;  

 y gallu i weithio mewn maes sensitif, weithiau o dan bwysau craffu manwl gan 
y cyhoedd; 

 ymrwymiad i ddatblygu bwrdd sy’n amrywiol ac sydd â chapasiti ieithyddol o 
ran y Gymraeg;  

 
Dymunol 

 profiad o weithio mewn amgylchedd cyflawni sy’n canolbwyntio ar y cwsmer; 

 y gallu i ddadansoddi materion cymhleth, yn ddelfrydol faterion sy’n ymwneud 
â threthi, ac i wneud dyfarniadau cytbwys ac annibynnol yn eu cylch. 
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Cymhwysedd 

 
 
Mae Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 yn datgymhwyso nifer o unigolion rhag bod 
yn aelod o Fwrdd Awdurdod Cyllid Cymru, sef yn benodol: aelodau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru, Tŷ’r Cyffredin, Tŷ’r Arglwyddi, Senedd yr Alban,  Cynulliad Gogledd Iwerddon, 
Senedd Ewrop, llywodraeth leol, Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol, a Llywodraeth Cymru. 
Hefyd nid yw’r canlynol yn gymwys: Gweinidogion y Goron, aelodau Llywodraeth yr Alban, 
Gweinidogion Gogledd Iwerddon, comisiynwyr heddlu a throseddu, unigolion sy’n dal swydd 
o dan y Goron, unigolion a gyflogir yng ngwasanaeth sifil y Wladwriaeth, a deiliaid swydd, 
aelodau o gorff, ac aelodau o staff corff, a ragnodir gan reoliadau a wnaed gan Weinidogion 
Cymru. 
 
Yn ogystal â’r uchod, ni chaiff unigolyn ei benodi’n Gadeirydd yr Awdurdod os yw’n: 

(a) fethdalwr; 
(b) yn ddarostyngedig i anghymhwysiad sy’n gysylltiedig â chwmni. 
 
Os oes gennych chi neu aelod o’ch teulu unrhyw fuddiant personol neu fuddiant 
busnes, neu unrhyw beth arall a allai achosi gwrthdaro buddiannau posibl â 
gweithgareddau’r Awdurdod, fe ddisgwylir ichi eu datgan. Ni fydd unrhyw wrthdaro yn 
eich atal rhag mynd ymlaen i gael cyfweliad, ond gallai gael ei archwilio yn ystod y 
broses ddethol. Gweler tudalen XX i gael rhagor o wybodaeth. 
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Telerau’r Penodiad 
 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol sy’n gwneud y penodiad hwn.  
 
Hyd y Penodiad 
 

Gwneir y penodiad am gyfnod o dair blynedd i ddechrau, ond bydd yn bosibl ei 
adnewyddu yn amodol ar adolygiad boddhaol, am gyfnod hyd at 10 mlynedd. 
 
Ymrwymiad Amser 
 

Rydym yn hapus i fod yn hyblyg ynghylch ymrwymiad amser er mwyn inni allu 
penodi’r ymgeisydd gorau, a byddem yn hapus i drafod hyn ymhellach. Fel 
cyfarwyddyd cyffredinol, rydym yn rhagweld y bydd angen ymrwymiad o tua 2-3 
diwrnod y mis yn ystod y cyfnod pan fydd Awdurdod Cyllid Cymru yn cael ei roi ar 
waith (hyd at Awst 2017). Disgwylir i’r ymrwymiad gynyddu wedyn i oddeutu 4-5 
diwrnod y mis unwaith y bydd yr Awdurdod wedi ei sefydlu’n ffurfiol (o fis Medi 2017).  
 
Taliadau Cydnabyddiaeth 
 

Byddwch yn cael eich talu £400 y diwrnod.  
 
Ystyrir bod y Cadeirydd yn ddeiliad swydd at ddibenion treth ac Yswiriant Gwladol. O 
ganlyniad, bydd treth yn cael ei chodi ar y ffioedd taladwy o dan Atodlen E o’r Ddeddf 
Trethi, a bydd yn ddarostyngedig i gyfraniadau Dosbarth 1 Yswiriant Gwladol. Bydd 
yr atebolrwydd ariannol hwn yn cael ei ddidynnu drwy system gyflogres Llywodraeth 
Cymru a bydd y ffi net yn cael ei thalu i ddeiliad y swydd. Ni fydd yn rhaid talu TAW 
ar y ffioedd hyn.  
 
Ceir hawlio costau teithio a chostau rhesymol eraill sy’n codi wrth gyflawni gwaith i’r 
Awdurdod yn unol â’r cyfraddau cydnabyddedig – mae rhagor o fanylion ar gael ar 
gais. Mae’n bosibl y gallech fod yn gymwys i hawlio ad-daliadau am gostau sy’n 
gysylltiedig â gofal plant/ gofal am berson hŷn/ talu am gynorthwyydd neu ofalwr ac 
sydd wedi eu talu wrth gyflawni gwaith ar ran yr Awdurdod. 
 

Dyddiad dechrau 
 

Rydym yn awyddus ichi ddechrau mor gynnar â phosibl yn 2017. Rydym yn barod i 
fod yn hyblyg o gwmpas ymrwymiadau sydd gennych eisoes. 
 
Lleoliad cyfarfodydd 
 

I ddechrau, cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd, ond disgwylir i’r Gweinidog wneud 
penderfyniad cyn bo hir ar leoliad yr Awdurdod, a byddwn yn sicrhau bod yr 
ymgeiswyr yn cael gwybod am hynny.  
 
Cymorth i aelodau anabl  
 

Lle y bo’n briodol, gwneir unrhyw addasiadau rhesymol er mwyn sicrhau bod 
aelodau’n gallu cyflawni eu swyddogaethau yn effeithiol. 
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Hyfforddiant ymsefydlu 

Bydd hyfforddiant, gan gynnwys hyfforddiant ymsefydlu,  yn cael eiddarparu ar gyfer 
yr ymgeisydd llwyddiannus.  
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Sut i Ymgeisio 
 
I ymgeisio am y rôl hon, cliciwch ar y swydd wag XXXX, a chlicio ar ‘Gwneud Cais’ ar 
y chwith yn y gwaelod. Y tro cyntaf ichi wneud cais am swydd, bydd angen ichi 
gwblhau ffurflen gofrestru ar  gyfer system geisiadau ar-lein Llywodraeth Cymru. Dim 
ond unwaith y bydd angen ichi gofrestru, a byddwch wedyn yn gallu cael yr 
wybodaeth ddiweddaraf am hynt eich cais, ac unrhyw geisiadau eraill yr ydych yn eu 
gwneud drwy eich cyfrif. 
 
Ar ôl cofrestru, byddwch yn gallu cael gafael ar y ffurflen gais. I ymgeisio bydd angen 
ichi gyflwyno dwy ddogfen atodol.  
 
Dylai’r ddogfen gyntaf amlinellu eich gwybodaeth, eich sgiliau, a’ch profiad, a sut y 
maent yn bodloni meini prawf y rôl fel y’u nodir ym manyleb y person. Ni ddylai’r 
ddogfen hon fod yn hirach na 2 ochr A4. Caiff eich cais ei wrthod os bydd y ddogfen 
yn hirach na hynny.  
 
Bydd yr ail ddogfen yn rhoi eich CV llawn hyd at y presennol. Dylech lanlwytho’r 
ddwy ddogfen i’r adran ‘Rhesymau dros ymgeisio’ yn y ffurflen gais ar-lein. 
 
Yn eich cais, gofynnir ichi roi manylion unrhyw weithgareddau sydd wedi eich helpu i 
ddatblygu sgiliau a fyddai’n ddefnyddiol mewn rôl penodiad cyhoeddus, gan restru’r 
sefydliadau y gwnaethoch chi ymgymryd â’r gweithgareddau ar eu cyfer.  
 
Hefyd bydd angen inni gael gwybod am unrhyw weithgarwch gwleidyddol yr ydych 
wedi cymryd rhan ynddo dros y pum mlynedd ddiwethaf. Nid fydd gweithgarwch 
gwleidyddol ynddo’i hun yn eich atal rhag cael eich penodi, ond er mwyn caniatáu i’r 
panel edrych ar y gweithgarwch hwnnw gyda’r ymgeisydd yng nghyd-destun ei allu i 
berfformio yn y rôl, dylech ddatgan unrhyw weithgarwch gwleidyddol sylweddol. Dim 
ond os byddwch yn cael eich dethol ar gyfer cyfweliad y bydd yr wybodaeth hon yn 
cael ei roi i’r panel, ac os byddwch yn llwyddiannus ac yn cael eich penodi i’r swydd, 
bydd manylion eich ymateb yn cael eu cynnwys yn y datganiad i’r wasg sy’n 
cyhoeddi eich penodiad. 
 
 
Gwybodaeth Bellach ac Ymholiadau 

Os hoffech siarad â rhywun, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, 
cysylltwch â Thrysorlys Cymru: TrysorlysCymru@cymru.gsi.gov.uk  
 
I gael rhagor o wybodaeth am Awdurdod Cyllid Cymru, ewch i wefan Llywodraeth 
Cymru: http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/welsh-revenue-
authority/?skip=1&lang=cy    
 
Os oes angen cymorth pellach arnoch i ymgeisio am y rôl hon, neu os ydych yn cael 
unrhyw broblemau technegol, cysylltwch â Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau 
Corfforaethol Llywodraeth Cymru drwy ffonio 029 2082 5454 neu e-bostio  
DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk 
 
I gael rhagor o wybodaeth am Benodiadau Cyhoeddus yng Nghymru, ewch i 
http://gov.wales/about/recruitment/public-appointments/?skip=1&lang=cy 
 

http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/welsh-revenue-authority/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/welsh-revenue-authority/?skip=1&lang=cy
mailto:DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk
http://gov.wales/about/recruitment/public-appointments/?skip=1&lang=cy
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Y Broses Benodi 
 
Byddwn yn ymdrin â’ch cais mor gyflym â phosibl. Ar ôl ichi gyflwyno eich cais, 
byddwn yn cydnabod ei dderbyn. Os na chewch neges gydnabod awtomatig, 
cysylltwch â Desg Gymorth Canolfan Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth 
Cymru drwy ffonio 029 2082 5454 neu e-bostio 
SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk. 
 
Dyddiad cau 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw XXX 2016 (i’w gadarnhau/TBC).  
 
Y Panel Dethol 
 
Bydd panel dethol (y Panel) yn asesu eich cais yn erbyn y meini prawf hanfodol ac 
yn asesu eich profiad ar gyfer y swydd, gan gynnwys y dystiolaeth yr ydych wedi ei 
darparu yn eich CV a’ch dogfen atodol. 
 
Bydd y panel dethol yn cael ei gadeirio gan XXX a bydd yn cynnwys XXXX 
 
Geirda 
 
Bydd unrhyw eirda neu asesiadau  ychwanegol yn cael eu cynnwys yn ystod XXX. 
 
Cyfweliad 
 
Nod y panel yw penderfynu ar yr ymgeiswyr a fydd yn cael eu gwahodd i gyfweliad 
erbyn XXX. Byddwch yn cael gwybod a ydych yn cael eich gwahodd i gyfweliad ai 
peidio o leiaf bythefnos cyn i’r cyfweliadau gael eu cynnal, a’r disgwyl yw y bydd 
hynny’n digwydd yng Nghaerdydd. [TBC]. Bryd hynny, bydd aelodaeth y Panel yn 
cael ei chadarnhau. 
 
Nodwch, os nad ydych yn gallu dod i gyfweliad ar y dyddiad a drefnwyd, byddwn yn 
gwneud ein gorau i’w aildrefnu, ond rhaid cofio efallai na fydd hynny’n bosibl os na 
fydd lle yn yr amserlen benodi neu na fydd y panel dethol ar gael. 
 
Os byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad, bydd y Panel yn gofyn cwestiynau ichi 
am eich profiad a’ch arbenigedd, ac yn gofyn cwestiynau penodol ichi er mwyn deall 
a ydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol sydd wedi eu pennu.  

Os bydd y Panel o’r farn bod gennych y sgiliau ar gyfer y swydd, a’ch bod yn 
ymgeisydd y gellid ei benodi, bydd eich enw yn cael ei argymell i’r Gweinidog ar gyfer 
y penodiad. Disgwylir i’r Gweinidog gyhoeddi ei benderfyniad ar y penodiad erbyn 
XXX. 
 
 
 
 

mailto:SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk
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Canlyniadau 
 
Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael llythyr ffurfiol yn eich penodi’n 
Gadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru. Disgwylir i’r penodiad gael ei gyhoeddi yn ystod 
mis Chwefror 2017. 
 
Os na fyddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael gwybod hynny a byddwch yn cael 
y cyfle i gael adborth gan aelod o’r panel cyfweld. 
 
Mae’r penodiad hwn yn cael ei reoleiddio gan y Comisiynydd Penodiadau 
Cyhoeddus, a’i wneud yn unol â Chod Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau 
Cyhoeddus ar gyfer Penodiadau gan Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus, sydd i’w weld 
yn:  
http://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/  
 
Os nad ydych yn hollol fodlon  

 
Bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud pob ymdrech i brosesu’r holl geisiadau mor 
gyflym â phosibl ac i drin pob ymgeisydd â chwrteisi. Os oes gennych unrhyw gŵyn 
am sut mae eich cais wedi cael ei drin, cysylltwch â  Desg Gymorth Canolfan 
Cydwasanaethau Corfforaethol Llywodraeth Cymru drwy ffonio 029 2082 5454 neu 
e-bostio SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk   
 
Os ydych yn parhau’n anfodlon ar ôl cael ymateb llawn, byddwch yn cael ysgrifennu 
at y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus:  
 
The Commissioner for Public Appointments  
1 Horse Guards Road  
London SW1A 2HQ  
 
Ffôn: 0207 271 0849  
E-bost: publicappointments@csc.gsi.gov.uk 
 

http://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/
mailto:SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk
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Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal  
 
Datganiad am Amrywiaeth  

 
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai cyrff cyhoeddus gael aelodau bwrdd sy'n 
adlewyrchu cymdeithas yng Nghymru – pobl o bob cefndir – i'w helpu i ddeall 
anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyma pam y mae Llywodraeth Cymru 
yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i gyrff 
cyhoeddus. Rydym yn croesawu yn arbennig geisiadau gan bob grŵp sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, pobl o gefndir du, 
Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 
thrawsryweddol.  
 
Cynllun Gwarantu Cyfweliad – Yn Gadarn o Blaid Pobl Anabl  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cynllun Cadarn o Blaid Pobl Anabl ac yn 
croesawu ceisiadau gan bobl anabl. Mae'r cynllun hwn yn sicrhau cyfweliad i bobl sydd 
ag anableddau os byddant yn bodloni gofynion sylfaenol y swydd. Mae'r ffurflen gais 
hefyd yn eich galluogi i nodi unrhyw anghenion penodol sydd gennych neu gyfarar 
penodol y gall fod ei angen arnoch os cewch wahoddiad i gael cyfweliad.  
 
Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a'i ymgorffori ym mhob 
agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys wrth benodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir 
ceisiadau gan bob grŵp, ac rydym yn sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd cymwys ar 
gyfer swydd gyhoeddus yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhywedd, 
statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, na 
beichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at yr egwyddor o gystadleuaeth deg ac agored a 
phenodir ar sail teilyngdod. 
 
Cymorth i Unigolion Anabl a Benodir  

 
Lle bo hynny'n briodol, caiff pob addasiad rhesymol ei wneud er mwyn galluogi'r 
unigolyn a benodir i gyflawni ei ddyletswyddau'n effeithiol. 
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Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus 

 
Mae Gweinidogion Cymru yn disgwyl y bydd ymddygiad y rheini maent yn eu penodi 
i fod yn aelod o Fyrddau cyrff cyhoeddus yn gwbl ddi-fai.  
 
Ym 1995, diffiniwyd saith egwyddor gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd 
Cyhoeddus. Dylai'r saith egwyddor hyn fod yn sail i weithredoedd pawb sy'n 
gwasanaethu'r cyhoedd mewn unrhyw ffordd.  
 
Yn gyson â Chod Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus, bydd yr 
ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar sail teilyngdod, a bydd angen i bob ymgeisydd ar 
gyfer penodiadau cyhoeddus gynnal y safonau ymddygiad a nodir yn y Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus. Bydd y rhain yn cael eu profi fel rhan o'r broses 
ddethol ac mae'n rhaid i'r Panel Dethol fod yn fodlon y gall pob un o'r ymgeiswyr 
fodloni'r safonau hyn. Mae'r safonau ar gael yma: 
http://wales.gov.uk/docs/hrd/feature/100827nolanprinciplesenen.doc?lang=en    
 
I gael rhagor o wybodaeth am y 7 egwyddor ac am waith y Pwyllgor Safonau mewn 
Bywyd Cyhoeddus, ewch i wefan a safle blog y Pwyllgor. 
 
 
 
Anhunanoldeb 

 
Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus weithredu er lles y cyhoedd yn unig.  
 
Uniondeb 

 
Ni ddylai deiliaid swyddi cyhoeddus osod eu hunain o dan unrhyw rwymedigaeth i bobl neu 
sefydliadau a allai geisio dylanwadu'n amhriodol arnynt yn eu gwaith. Ni ddylent ymddwyn 
na gwneud penderfyniad er mwyn iddynt hwy, eu teulu neu eu ffrindiau, elwa’n ariannol 
neu’n faterol. Mae'n rhaid iddynt ddatgan a datrys unrhyw fuddiant a pherthynas. 
 
Gwrthrychedd 

 
Mae'n rhaid i ddeiliaid swyddi cyhoeddus ymddwyn a gwneud penderfyniadau yn ddiduedd, 
yn deg ac yn ôl haeddiant gan ddefnyddio'r dystiolaeth orau a heb wahaniaethu na bias. 
 
Atebolrwydd 
 
Mae deiliaid swyddi cyhoeddus yn atebol i’r cyhoedd am eu penderfyniadau a’u 
gweithredoedd a rhaid iddynt wneud eu hunain yn destun pa bynnag archwiliad sy’n addas 
i sicrhau hyn. 
 
Bod yn Agored 
 
Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus fod mor agored â phosibl ynghylch yr holl benderfyniadau 
a gweithrediadau a wneir ganddynt. Ni ddylent gelu gwybodaeth oddi wrth y cyhoedd onid 
oes rhesymau clir a chyfreithiol dros wneud hynny. 
 
Gonestrwydd 

http://wales.gov.uk/docs/hrd/feature/100827nolanprinciplesenen.doc?lang=en
https://www.gov.uk/government/organisations/the-committee-on-standards-in-public-life
https://cspl.blog.gov.uk/
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Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus fod yn onest. 
 
Arweinyddiaeth 

 
Dylai deiliaid swyddi cyhoeddus arddangos yr egwyddorion yn eu hymddygiad eu hunain. 
Dylent hyrwyddo'n weithredol a chefnogi'n gadarn yr egwyddorion a dylent fod yn barod i 
herio ymddygiad gwael pan fo'n digwydd. 
 
Gwrthdaro buddiannau  

 
Mae'n bwysig bod ymrwymiad yr ymgeisydd tuag at yr egwyddor o uniondeb yn cael 
ei brofi a'i asesu mewn cyfweliad. Un o'r materion a allai godi mewn perthynas â hyn 
yw gwrthdaro buddiannau.  
 
Beth yw gwrthdaro buddiannau?  

 
Mae'n rhaid i Benodiadau Cyhoeddus gael y safonau uchaf o briodoldeb, gan 
gynnwys bod yn ddiduedd, yn onest ac yn wrthrychol wrth warchod arian cyhoeddus 
a goruchwylio a rheoli pob gweithgarwch perthnasol. Mae hyn yn golygu y dylid 
datgan unrhyw fuddiant preifat, gwirfoddol, elusennol neu wleidyddol a allai fod yn 
berthnasol neu’n arwyddocaol i waith y corff dan sylw.  
 
Mae bob amser yn bosibl i wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu ymddangosiadol 
godi. Mae'r ddau yn broblem, gan y gallai awgrym ymddangosiadol o wrthdaro achosi 
cymaint o niwed ar adegau â gwrthdaro gwirioneddol. Felly, mae'n bwysig eich bod 
yn ystyried eich amgylchiadau wrth ymgeisio am benodiad cyhoeddus ac yn nodi 
unrhyw wrthdaro posibl o ran buddiannau, boed yn rhai gwirioneddol neu 
ymddangosiadol.  
 
Ond a yw gwrthdaro ymddangosiadol yn broblem mewn gwirionedd, os gwnaf 
i’n siŵr fy mod yn ymddwyn yn ddiduedd bob amser?  
 
Nid uniondeb yr unigolyn sydd dan sylw yma. Fodd bynnag, mae'n hanfodol o ran 
sefyllfa'r unigolyn a Bwrdd Awdurdod Cyllid Cymru bod gan y cyhoedd yn gallu bod 
yn hyderus eu bod yn annibynnol ac yn ddiduedd. Gall hyd yn oed gwrthdaro 
buddiannau ymddangosiadol o ran y Cadeirydd fod yn hynod niweidiol i enw da'r 
corff ac felly mae'n hanfodol datgan ac archwilio'r rhain yn yr un modd ag y byddid yn 
ei wneud yn achos gwrthdaro gwirioneddol. Ni fydd y ffaith i'r Cadeirydd ymddwyn yn 
ddiduedd yn amddiffyniad yn erbyn cyhuddiad o fias posibl. 
 
Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n meddwl bod gwrthdaro buddiannau yn 
berthnasol i mi?  
 
Yn y ffurflen gais mae adran ar wrthdaro buddiannau i chi ei llenwi. Mae'r adran hon 
yn gofyn i chi ystyried a datgan a yw gwrthdaro gwirioneddol neu ymddangosiadol yn 
berthnasol i chi. Os ydych yn ansicr a yw eich amgylchiadau chi yn golygu bod 
gwrthdaro posibl, dylech lenwi'r adran hon beth bynnag er mwyn rhoi cymaint o 
wybodaeth â phosibl i'r Panel Dethol. 
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Os byddaf y datgan gwrthdaro, a yw hyn yn golygu na fyddaf yn cael fy 
ystyried ar gyfer fy mhenodi?  

 
Nac ydyw - mae pob achos yn cael ei ystyried yn unigol. Os byddwch yn cyrraedd y 
rhestr fer i gael cyfweliad, bydd y Panel yn trafod gyda chi i ba raddau y gallai'r 
gwrthdaro effeithio ar eich gallu i gyfrannu'n effeithiol ac yn ddiduedd i waith y Bwrdd, 
a sut y gellid delio â hyn pe byddech yn cael eich penodi. Er enghraifft, gallai fod yn 
bosibl trefnu i chi adael cyfarfodydd pan fydd mater y mae gennych fuddiant ynddo 
yn cael ei drafod. Fodd bynnag, os bydd y Panel yn credu, ar ôl trafod â chi, bod y 
gwrthdaro yn ormod ac y byddai'n codi cwestiynau ynghylch uniondeb y Bwrdd neu'r 
penodiad, gallai eich cais gael ei dynnu allan o’r broses. 
 
Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn datgan gwrthdaro sy'n hysbys i mi, a 
hwnnw wedyn yn cael ei ganfod wedi imi gael fy mhenodi?  

 
Eto, byddai pob achos yn cael ei ystyried ar ei deilyngdod, ond gallai Llywodraeth 
Cymru ystyried eich bod, wrth beidio â datgelu gwrthdaro buddiannau, wedi mynd yn 
groes i’r Saith Egwyddor Ymddygiad sy'n sail i Fywyd Cyhoeddus,  a gallai hyn 
derfynu eich penodiad.  
 
Beth fydd yn digwydd os na fyddaf wedi sylweddoli bod gwrthdaro posibl yn 
bodoli?  

 
Gall y sefyllfa hon godi os nad yw'r ymgeisydd yn gyfarwydd â’r amrediad eang o 
waith sy’n rhan o gyfrifoldeb y corff, ac felly heb sylweddoli y gallai gwrthdaro godi. 
Mewn rhai achosion, gallai'r Panel, gyda'u gwybodaeth ehangach o'r corff, farnu bod 
gwrthdaro posibl yn bodoli, yn seiliedig ar yr wybodaeth am gyflogaeth a phrofiad yr 
ymgeisydd ar y ffurflen gais. Yna, bydd y Panel yn trafod hyn ymhellach â'r 
ymgeisydd mewn cyfweliad.  
 
Beth fydd yn digwydd os bydd gwrthdaro buddiannau yn codi ar ôl i'r penodiad 
gael ei wneud?  

 
Gallai hyn godi am ddau reswm yn bennaf. Y cyntaf yw y gall amgylchiadau'r 
Cadeirydd newid; er enghraifft, gallai newid swydd, a hynny’n achosi gwrthdaro â’i 
waith ar y Bwrdd. Yr ail yw pan nad yw Cadeirydd yn gyfarwydd ag amrediad gwaith 
y corff, ond y gwelir ar ôl ei benodi bod gwrthdaro yn bodoli er nad oedd hynny wedi 
ei ragweld yn ystod y broses benodi. 
 
Yn y ddau achos, dylid trafod y mater â Phrif Weithredwr Awdurdod Cyllid Cymru, 
mewn ymgynghoriad â Llywodraeth Cymru, i benderfynu a yw'n bosibl i'r Cadeirydd 
barhau i gyflawni ei rôl mewn modd priodol. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol.  
 
Gallai’r gwrthdaro olygu y byddai'n anymarferol i'r Cadeirydd barhau i fod yn aelod o’r 
Bwrdd pe na bai modd iddo gymryd rhan mewn cryn dipyn o fusnes arferol yr 
Awdurdod. Mewn achosion o'r fath, mae'n bosibl y gofynnid i'r Cadeirydd roi'r gorau 
i'w swydd â'r Awdurdod.  
 
Meysydd lle gallai gwrthdaro godi  
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Mae pum prif fater a allai arwain at wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu 
ymddangosiadol, sef: 

 Buddiant ariannol perthnasol neu fuddiant arall y tu allan i'r sefydliad; 

 Perthynas â phartïon/sefydliadau eraill a allai arwain at rannu teyrngarwch, 
boed hynny’n wirioneddol neu’n ymddangosiadol;  

 Gallai gwybodaeth am bolisïau arfaethedig y  Llywodraeth roi mantais 
bersonol annheg i bobl sydd â buddiannau  busnes cysylltiedig – er enghraifft 
mynediad at wybodaeth freintiedig – cyfrinachau masnach; 

 Canfyddiad o wobrwyo’r unigolyn  am gyfraniadau neu ffafrau yn y gorffennol; 

 Aelodaeth o rai cymdeithasau neu sefydliadau.  
 
 
 
 


