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Croeso gan Helen MacArthur, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol (Cyllid ac Adnoddau)  

Ydych chi'n chwilio am ddewis amgen i’r brifysgol, ond gyda'r 

un rhagolygon gyrfa hirdymor? Oes gennych chi ddiddordeb 

mewn gyrfa ym maes cyllid a chyfrifyddiaeth? Yna 

edrychwch ar yr hyn sydd gan Raglen Prentisiaeth Cyllid 

Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan i'w chynnig 

     Mae Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru       

     Gyfan wedi'i chynllunio i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o    

     arweinwyr cyllid. Disgwylir y bydd arweinwyr y dyfodol yn 

wynebu set wahanol iawn o heriau, ac rydym yn cynnig 

rhaglen lefel sylfaen a fydd yn eich cefnogi i ddatblygu'r 

sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ein harweinwyr cyllid yn y 

dyfodol. Mae'r rhaglen yn cael ei rhedeg mewn 

cydweithrediad â chyrff eraill yn y sector cyhoeddus ar draws 

Cymru, a bydd yn eich helpu i ennill cymhwyster cyllid Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu 

(AAT) adnabyddus iawn, tra'n gweithio i'r sector cyhoeddus.  Byddwch yn dilyn rhaglen 

prentisiaeth cyfnod penodol o dair blynedd, ac yn gweithio o fewn yr Adran Gyllid yng 

Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (NWFRS). 

 

Pwy ydym ni 

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, ein pwrpas yw Atal, Amddiffyn ac 

Ymateb.  

Mae'r Gwasanaeth yn helpu i ddiogelu poblogaeth amcangyfrifedig o 678,461 o bobl dros 

ardal o 2,400 milltir sgwâr, yn ogystal â channoedd o filoedd o dwristiaid ac ymwelwyr sy'n 

dod i Ogledd Cymru bob blwyddyn. 

Mae'r Gwasanaeth yn cyflogi mwy na 850 o staff mewn rolau gweithredol a chymorth. 

Rydym yn mynychu tua 3,200 o danau, tua 600 o Alwadau Gwasanaeth Arbennig bob 

blwyddyn, gan gynnwys gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, a 500 o ddigwyddiadau brys 

eraill.  Fe wnaethom fynychu tua 2,300 o larymau ffug o wahanol fathau y llynedd hefyd. 

Rydym yn gwneud gwaith helaeth gydag ysgolion, busnesau a chymunedau lleol i 

hyrwyddo diogelwch tân ac atal tanau. 

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth ewch i'n gwefan: 

www.tangogleddcymru.llyw.cymru  

Helen MacArthur 

Prif Swyddog Tân 

Cynorthwyol 

 

http://www.tangogleddcymru.llyw.cymru/
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Mae NWFRS yn lle hwyliog a chyfeillgar i weithio ynddo, gyda diwylliant hynod gefnogol ac 

un lle rydym yn gweithio'n galed i wreiddio ein gwerthoedd a'n hymddygiad yn wirioneddol 

ym mhopeth a wnawn a sut rydym yn ei wneud. Gallwch ddarllen mwy am ein Gwerthoedd 

Craidd isod. 

 

Y Rôl 

Yng Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, rydym i gyd yn chwarae ein rôl ein hunain 

i helpu i ddiogelu ein cymunedau. Fel prentis cyllid, byddwch yn rhan o'r tîm cyllid, ac yn 

defnyddio eich sgiliau rhifau i helpu staff cymorth sy'n gweithio ar draws Gogledd Cymru i 

atal, amddiffyn ac ymateb. Awydd yr her? 

Yn dilyn rhaglen prentisiaeth a gymeradwywyd, byddwch yn dysgu ac yn datblygu wrth i 

chi fynd ymlaen, ac yn cael y cyfle i weithio ar draws gwahanol feysydd cyllid sy’n cynnwys 

y gyflogres, monitro cyllidebau, cyfrifon taladwy a chyfrifon derbyniadwy. Byddwch yn 
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derbyn cefnogaeth a hyfforddiant drwy gydol eich prentisiaeth, a mynediad at gyfleoedd 

datblygiad proffesiynol pellach. 

Yn ychwanegol at hyn, byddwch yn cael y cyfle i elwa o ddau secondiad 6 mis o fewn cyrff 

eraill yn y sector cyhoeddus,  lle byddwch yn gallu cael mwy o wybodaeth a phrofiad 

uniongyrchol o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru –  cam rhagorol ar gyfer eich gyrfa. 

Ar ddiwedd y rhaglen prentisiaeth, yn amodol ar gwblhau cymhwyster y Gymdeithas 

Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) a pherfformiad da yn llwyddiannus, efallai y bydd prentisiaid 

yn cael y cyfle i ddilyn cymwysterau cyfrifyddu pellach. 

 

 

 

Beth allwn ni ei gynnig i chi 

 Byddwn yn rhoi hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i chi i ddatblygu eich 

potensial. 
 

 Prentisiaeth cyfnod penodol o dair blynedd, yn gweithio 37 awr yr wythnos o ddydd 

Llun i ddydd Gwener.  Fodd bynnag, mae gennym lawer o hyblygrwydd i gefnogi 

ein staff i gydbwyso eu gwaith a'u bywydau cartref. 

 

 Rydym yn cynnig 24 diwrnod o wyliau blynyddol bob blwyddyn, ynghyd â gwyliau 

cyhoeddus a mynediad i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 
 

 Mae gennym amrywiaeth o fanteision ychwanegol, fel benthyciadau beicio i'r 

gwaith a mynediad at ostyngiadau gan gannoedd o fanwerthwyr a darparwyr 

gwasanaethau. Byddwch yn cael lifrai llawn hefyd. 
 

Noder: nid oes sicrwydd o swydd barhaol ar ddiwedd y cynllun tair blynedd, ond byddwch 

yn cael profiad amhrisiadwy o fewn cyfleoedd cyllid a datblygu'r sector cyhoeddus. 

Os ydych chi’n credu bod gennych chi’r sgiliau cywir ar gyfer y swydd hon, rydym eisiau 

clywed gennych. Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl cyn gwneud cais, ffoniwch Helen 

Howard, y Pennaeth Cyllid neu Katie Owen, Cyfrifydd y Gwasanaeth ar 01745 535250 
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Swydd Ddisgrifiad 

Teitl y Swydd Prentis Cyllid 

Adran Adran Gyllid 

Yn adrodd Rheolwr y Gyflogres 

Lleoliad Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Llanelwy 

Oriau yr Wythnos 37 

Graddfa NWFRS 3          (£20,092 – £20,903 y flwyddyn) 

 

Prif Ddyletswyddau A Chyfrifoldebau 

1 Mynychu a chwblhau’r cymhwyster AAT. 

2 
Cyfle i gymryd rhan mewn dau secondiad 6 mis gyda Chyrff Sector Cyhoeddus 
eraill Cymru 

3 
Datblygu dealltwriaeth o sut mae systemau cyfrifyddu ariannol craidd yn 
tanategu ac yn cefnogi rheolaeth ariannol a gwasanaeth. 

4 

Cymryd rhan yn y gwaith o weithredu systemau a phrosesau ariannol yn unol â 

pholisïau a rheoliadau cyfoes, gan gynnwys cau cyfrifon misol a diwedd 

blwyddyn yn gywir ac yn amserol, yn unol â therfynau amser rhagnodedig a 
bodloni gofynion archwilio. 

5 
Creu adroddiadau i gefnogi gwaith rheoli a gwneud penderfyniadau busnes 
effeithiol y sefydliad 

6 
Arsylwi a chyfrannu at gyfarfodydd cyllid gweithredol o fewn y swyddogaeth 

gyllid. 

7 
Gweithio ar eich liwt eich hun, a rheoli gwaith dynodedig yn unol ag amserlenni 
y cytunwyd arnynt ac i safonau y cytunwyd arnynt. 

8 
Datblygu ymwybyddiaeth o'r Gwasanaeth Tân a sut y gall y swyddogaeth gyllid 
gefnogi'r gwaith o ddarparu Gwasanaethau Gweithredol. 
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Manyleb Person 

 Meini Prawf Hanfodol Dymunol Dull Asesu 

C
y
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P
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a

d
 3 Lefel A (Gradd A*-C) neu debyg ✔  Ffurlen Gais * 

Isafswm o 5 Gradd TGAU 5 (Gradd A*-C) yn cynnwys Mathemateg (B) ✔  Ffurlen Gais * 

S
g

ili
a

u
 

Sgiliau dadansoddi a datrys problemau da ✔  Cyfweliad / Asesiad 

Sgiliau TGCh da, gyda'r gallu a'r parodrwydd i ddysgu sgiliau TG newydd ✔  Cyfweliad / Asesiad 

Da iawn gyda rhifau, ac yn gallu talu sylw da i fanylion ✔  Cyfweliad / Asesiad 

Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da ✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau rhyngbersonol da – gallu gweithio'n effeithiol gydag eraill ar bob 

lefel a datblygu perthynas waith gyda chydweithwyr 
✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau gweithio tîm da – egnïol a brwdfrydig ond yn hyderus i weithio ar 

eich pen eich hun 
✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Sgiliau holi a gwrando da ✔  Cyfweliad / Asesiad 

Sgiliau trefnu da, ac yn deall yr angen i flaenoriaethu ✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i siarad Cymraeg  ✔ Cyfweliad / Asesiad 

G
o
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n
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l 

E
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Diddordeb mewn dilyn gyrfa gyllid yn y sector cyhoeddus ✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Brwdfrydig dros ben ✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Dull rhagweithiol o ymdrin â'ch gwaith gyda pharodrwydd i ddysgu ✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun ond yn gwybod pryd i geisio 
goruchwyliaeth ac arweiniad gan gydweithwyr 

✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Hunanymwybodol a model rôl ar gyfer y gwerthoedd a'r ymddygiadau ✔  Ffurlen Gais / Cyfweliad 

Y gallu i weithio'n hyblyg ac os oes angen, y tu allan i oriau swyddfa 

arferol 
 ✔ Ffurlen Gais / Cyfweliad 

* Gofynnir am dystiolaeth o gymwysterau a'i gwirio cyn cadarnhau'r penodiad
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Sgiliau Iaith Gymraeg 

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, rydym yn credu y dylid trin y Gymraeg 

a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.  

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni wedi cymryd y mater o iaith o ddifrif dros 

flynyddoedd lawer. Drwy gydnabod ein dyletswyddau moesol a chyfreithiol i ddiogelu 

treftadaeth ddiwylliannol yr ardal ac i fodloni disgwyliadau'r gymuned leol, rydym yn 

cydnabod y manteision cadarnhaol i’r gwasanaeth hefyd o gynnal ein busnes cyhoeddus 

yn y ddwy iaith. Mae achub bywydau a lleihau risg wrth wraidd ein cenhadaeth – ac mae 

iaith yn hanfodol i'w lwyddiant. 

Lefel 2 yw gofyniad iaith Gymraeg y swydd hon, ac mae’r sgiliau gofynnol yn cael eu nodi 

isod.  Yn ddelfrydol, byddwch yn gallu dangos o leiaf sgiliau Lefel 2 Cymraeg ar y cais, 

ond ni fyddwch dan anfantais os nad ydych chi’n siarad neu'n deall Cymraeg yn barod, 

cyn belled â'ch bod chi’n cyflawni Cymraeg Lefel 2 cyn diwedd eich cyfnod prawf. Mae 

Cymraeg Lefel 2 yn ymwneud â dangos cwrteisi ieithyddol sylfaenol, a bod yn sensitif i 

iaith a diwylliant siaradwyr Cymraeg. 

Sgil Gofynion Safonau’r Gymraeg 

Siarad / Gwrando  Ynganu geiriau yn yr iaith, enwau lleoedd, enwau adrannau, 
ac ati.  

 Cyfarch a deall cyfarchiad.  

 Defnyddio geiriau ac ymadroddion sylfaenol bob dydd, e.e. 

diolch, os gwelwch yn dda, esgusodwch fi, ac ati.  

 Deall/trosglwyddo ceisiadau llafar syml 

cyffredinol/cyfarwydd/rhagweladwy yn defnyddio iaith 

syml, e.e. 'A gaf i siarad â...'.  
 Nodi ceisiadau syml, ond dim llawer o allu i fynd ar drywydd 

cwestiynau/ceisiadau atodol  

 Deall hanfod sgyrsiau yn y gwaith. Ymateb i geisiadau syml 

sy'n gysylltiedig â swyddi a cheisiadau am wybodaeth 

ffeithiol.  

 Gofyn cwestiynau syml a deall ymatebion syml. Mynegi 

ychydig o farnau cyn belled â bod y pwnc yn gyfarwydd.  
 Deall cyfarwyddiadau syml pan mae iaith blaen yn cael ei 

defnyddio 

Darllen  Deall geiriau a brawddegau allweddol syml ar faterion 

cyfarwydd/rhagweladwy sy'n ymwneud â'u maes gwaith eu 
hunain, e.e. ar arwyddion, mewn llythrennau 

 Deall gwybodaeth ffeithiol, cyffredinol a hanfod 

gwybodaeth sydd ddim yn gyffredinol am faterion 

cyfarwydd sy'n ymwneud â'u maes gwaith eu hunain e.e. 

mewn llythrennau safonol, taflenni 

Ysgrifennu  Llenwi ffurflenni syml, nodi gwybodaeth syml, e.e. dyddiad a 
lleoliad cyfarfod, cyfeiriad 

 Ysgrifennu nodiadau/llythyrau/negeseuon syml byr ar ystod 

gyfyngedig o bynciau rhagweladwy sy'n ymwneud â 

phrofiadau personol neu eu maes gwaith eu hunain 
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Sut i Ymgeisio 

Gallwch ddod o hyd i’r dogfennau cais ar ein gwefan yma, a dylid cyflwyno Ffurflenni Cais 

wedi'u cwblhau drwy e-bost i hrdesk@nwales-fireservice.org.uk neu gysylltu â'r Tîm Recriwtio 

ar 01745 535281.  

Peidiwch â chyflwyno eich CV gyda'r Ffurflen Gais, gan mai dim ond yr wybodaeth a 

ddarperir yn y Ffurflen Gais fydd yn cael ei defnyddio i lunio’r rhestr fer.  

Os ydych chi angen i ni ystyried addasiad rhesymol, rhowch wybod i ni mewn da bryd. 

Wrth gwblhau eich cais, ceisiwch ymgyfarwyddo â'r Disgrifiad Swydd a’r Manyleb Person, 

fel eich bod yn deall y rôl a beth yw'r cymwysterau, y sgiliau a'r priodoleddau hanfodol ar 

gyfer rôl y prentis. 

Rydym yn chwilio am sut mae eich astudiaethau a/neu brofiad blaenorol mewn gwaith 

neu ddiddordebau allanol yn eich gwneud yn addas i ddechrau gyrfa fel prentis AAT.  

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cynnwys y dystiolaeth ganlynol:  

• Eich cymwysterau presennol, sy’n bodloni'r safon addysgol ofynnol 

• Pam bod gennych ddiddordeb mewn dilyn prentisiaeth cyllid, a pha sgiliau, 

profiadau neu ymddygiadau sydd gennych a fyddai, yn eich barn chi, yn eich 

gwneud yn addas ar gyfer y rôl. Yn eich Datganiad Personol, rydym eisiau dysgu 

amdanoch. 

Sylwer – defnyddir y ffurflen gais i asesu pob ymgeisydd. Gall methu â chwblhau'r cais yn 

fanwl olygu na fydd eich cais yn symud ymlaen i'r cam asesu. 

Drwy ymgeisio am y swydd hon, rydych yn rhoi caniatâd i wybodaeth a ddarparwch yn 

ystod y broses ymgeisio gael ei rhannu â'r Darparwr Hyfforddiant, er mwyn gwirio gofynion 

cymhwysedd ar gyfer y cymhwyster AAT. 

 

Rhagor o wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y brentisiaeth hon neu’r broses recriwtio, 

anfonwch e-bost i hrdesk@nwales-fireservice.org.uk  

 

 

https://www.northwalesfire.gov.wales/about-us/recruitment-and-vacancies/vacancies/
mailto:hrdesk@nwales-fireservice.org.uk
mailto:hrdesk@nwales-fireservice.org.uk

