
 
  

1 
 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2020  
 
Adnoddau Dynol a Chyllid  
 
Diolch am eich cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar 24 Mehefin 2020. Mae’ch cais wedi’i 
ystyried yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’n polisi mynediad at wybodaeth, 
a nodir yr atebion isod. 

• Faint o aelodau staff sydd yn eich tîm Cyfrifon/ Cyllid? 

Mae 15 aelod o staff llawn amser yn nhîm Cyfrifon/ Cyllid TrC 

• Allwch chi ddarparu siart sefydliadol ar gyfer y tîm hwn? 

20200727 - TfW 
Finance Org Chart.pdf 

• Faint o aelodau staff sydd yn eich tîm Adnoddau Dynol a Recriwtio? 
Mae naw aelod o staff yn nhîm Cyfrifon/ Cyllid TrC 

• Allwch chi ddarparu siart sefydliadol ar gyfer y tîm hwn? 

20200727 -  TfW HR 
Org Chart.pdf  

• Faint oedd eich gwariant asiantaeth yn 2018 ac ydych chi wedi rhagweld faint y 
byddwch yn ei wario yn 2019? Byddai’n ddefnyddiol pe gallech chi fod yn benodol i’r 
timau Cyfrifon ac Adnoddau Dynol. 

2018-19 - £8,962 
2019-20 – £22,179  

• Pa fframwaith recriwtio ydych chi’n rhan ohono a pha asiantaethau ydych chi’n eu 
defnyddio? 

Nid yw TrC yn rhan o unrhyw Fframwaith Recriwtio penodol. Fel corff 
cyhoeddus, rydym yn ceisio defnyddio Cytundebau Fframwaith y Sector 
Cyhoeddus yn y lle cyntaf lle’n addas a phriodol, gan gynnwys y rhai a roddir ar 
waith gan NPS a CCS. Rydym yn hysbysebu’r rhan fwyaf o swyddi ar ein 
gwefan, Indeed, Linkedln a phlatfformau eraill sy’n briodol hefyd, ac ar hyn o 
bryd rydym yn defnyddio cytundeb fframwaith y Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol (GWEITHWYR DROS DRO AC ATHRAWON LLANW CYF: NPS-PSU-
0088-18) ar gyfer gweithwyr dros dro a gofynion tymor byr. Mae’r 
asiantaethau a ddefnyddiwyd yn flaenorol, ar gyfer gofynion arbenigol fel, ond 
nid yn gyfyngedig i, aelodau Anweithredol y Bwrdd yn cynnwys PeopleScout, 
Energi Recruitment, Robert Half, Hays, Talents Partnership, Odgers Berndston, 
Douglas Jackson a Goodson Thomas. Dylid nodi bod TrC wedi cyflogi tîm 
recriwtio mewnol yn uniongyrchol erbyn hyn. 

 



 
  

2 
 

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â Trafnidiaeth Cymru. 

Yn gywir 

Trafnidiaeth Cymru 


