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Swyddog Cyllid a Gweinyddu 

 
Atebol i:   Rheolwr Gyfarwyddwr  
Adrodd:   Bwrdd y Cyfarwyddwyr 
 
Cyflog:   £23,000 y flwyddyn. pro-rata 
Lleoliad:   Caernarfon 
Oriau:    Rhan-amser. 0.4FTE  (14 awr)  i'w weithio'n hyblyg 
Gwyliau:   28 diwrnod yn cynnwys gwyliau cyhoeddus pro-rata 
 
DISGRIFIAD SWYDD  

Cyffredinol 

Menter gymdeithasol yw DEG sy’n cefnogi gweithredu cymunedol ar hyd a lled gogledd orllewin Cymru. 
Rydym yn ymdrechu i gynyddu gallu ein hardal i ddelio gyda’r cynnydd yng nghost tanwydd ffosil, i wella ein 
amgylchedd naturiol, a symud tuag at gymunedau di-garbon. 

Mae ein gwaith yn rhoi hyder, gwybodaeth ac uchelgais i gymunedau gymryd perchnogaeth o’u dyfodol. Mae 

DEG yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy’n bosibl, yr hyn a gyflawnwyd mewn mannau eraill yn ein hardal ac 

arfer gorau gan grwpiau ynni cymunedol ledled Prydain. 

Rydym yn awr ar ddechrau cyfnod cyffroes newydd wrth i ni ddatblygu prosiect GwyrddNi mewn partneriaeth 

rhwng DEG a phum sefydliad cymunedol arall yng Ngwynedd sydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael â newid yn yr 

hinsawdd. 

Y Swydd  

Rydym yn awr yn chwilio am Swyddog Cyllid a Gweinyddu fydd yn cefnogi tîm DEG am 2 ddiwrnod yr wythnos.  

Prif Ddyletswyddau Swyddog Cyllid a Gweinyddu 

1. Darparu cefnogaeth weinyddol i staff DEG.  

2. Sefydlu systemau gweinyddol cadarn yn eu lle.  

3. Cefnogi’r Rheolwr Gyfarwyddwr DEG i oruchwylio gwariant prosiectau a pharatoi adroddiadau cyllid.  

4. Cynorthwyo Rheolwr Gyfarwyddwr DEG gyda pharatoi systemau monitro a gwerthuso ar gyfer adrodd i 

gronfa’r Loteri Genedlaethol ac unrhyw bartneriaid eraill.   

5. Cynllunio a gweinyddu system archebu y gwasanaeth cludiant cymunedol trydan.  

6. Cyfrannu at geisiadau a chynlluniau busnes, yn benodol yr agwedd cyllidol ac ariannol. 

7. Creu a chadw cofrestr a adnoddau DEG. 

8. Anfonebu a pharatoi cofnod o daliadau.  
9. Mynychu cyfarfodydd yn ôl y galw a chyfrannu’n adeiladol i waith y sefydliad a mynychu cyfarfodydd 

gyda phartneriaid y prosiect yn ôl y galw.   
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10. Cynorthwyo gyda unrhyw ofynion eraill yn ymwneud â gwaith DEG yn ôl y galw.  
 

Nodweddion Personol a Sgiliau Angenrheidiol  

Byddwn yn chwilio am berson gyda sgiliau a phrofiad o weinyddu a cyllid mewn busnes neu sefydliad. Byddwn 
yn chwilio am unigolyn trefnus a chadarn o ran eu sgiliau gweinyddol.  

Cefnogaeth Weinyddol  

Darperir offer cyfrifiadurol addas i alluogi’r swyddog i weithredu gofynion y swydd yn llawn. 
 

 


