
 

 

Swydd Ddisgrifiad  Swyddog Cyllid 

1. Cefndir 

1.1 Sefydlwyd Menter Iaith Conwy ym mis Medi 2003 yn dilyn diddymu Menter 

Iaith Dinbych-Conwy a fu mewn bodolaeth ers 1998. Mae dalgylch y Fenter 

yn cydweddu â ffiniau’r Cyngor Sir sydd yn ymestyn o’r glannau i berfeddion 

cefn gwlad. 

1.2 Prif nod y Fenter yw hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn 

ffiniau Sir Conwy. Cyflawnir hyn drwy’r amcanion isod:- 

• Normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg drwy ymestyn y cyfleoedd sydd ar gael 
i’w defnyddio ym mhob agwedd o fywyd 

• Sicrhau fod cyfleoedd ac anogaeth ar gael i fewnfudwyr ddysgu’r Gymraeg ac 
i drigolion cynhenid ddatblygu eu gwybodaeth ohoni 

• Sicrhau fod yr holl ystod o weithgarwch cymdeithasol, economaidd, 
diwylliannol ac addysgiadol yn cael eu cynnal yn y Gymraeg neu’n 
ddwyieithog 

• Codi ymwybyddiaeth o’r iaith ymhlith trigolion y sir a chynyddu ei phroffil 
cyhoeddus. 

 

1.3 Mae gweithgareddau'r Fenter yn cynnwys: 

• Cynorthwyo’r sector gwirfoddol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 

• Hwyluso gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol ac addysgiadol i bobl o 
bob oed 

• Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifainc 

• Cynyddu’r defnydd o’r iaith a chodi hyder siaradwyr Cymraeg 

• Annog y di-Gymraeg i fabwysiadu agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith a 
hyrwyddo cynlluniau i gymhathu mewnfudwyr 

• Darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol 

• Hyrwyddo ymgyrchoedd marchnata i godi proffil yr iaith  

• Codi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni newydd a darpar-rieni o bwysigrwydd 
trosglwyddiad iaith yn y cartref 

• Hyrwyddo addysg Gymraeg 

• Gweithredu fel canolfan wybodaeth ac adnoddau 

• Gweithio mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus ar gynlluniau strategol sy’n 
effeithio ar gyflwr yr iaith 



• Cyfrannu i strategaethau adfywio cymunedol ac economaidd 

• Codi proffil y Fenter yn y wasg a’r cyfryngau 

• Cydweithio â Mentrau Iaith eraill yn rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn 
rhannu arferion da 

• Cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith 
  

Atebolrwydd: 

Bydd y Swyddog Cyllid  yn atebol o ddydd i ddydd i’r Prif Swyddog a thrwyddo 

Bwyllgor Rheoli Menter Iaith Conwy.  

Prif Gyfrifoldebau’r Swydd: 

 

Gwaith Swyddog Cyllid 

• Diweddaru cyfrifon rheoli a llif arian MIConwy yn fisol. 

• Paratoi cyllidebau a chyfrifon Incwm a Gwariant tybiedig.  

• Cydlynu fel y galw gyda Chyfrifydd y cwmni. 

• Cynnig cefnogaeth i staff ar faterion cyllidebol.  

• Paratoi Adroddiadau Ariannol ar gyfer y Bwrdd Rheoli ac ar gyfer ceisiadau 
grantiau unigol  

• Paratoi Adroddiad Ariannol Blynyddol. 

• Cynnig cefnogaeth i gynlluniau eraill Menter Iaith Conwy megis; cyfieithu 
cymunedol, COPA. 

• Cynorthwyo y Prif Swyddog i ddatblygu modelau cyllidol ar gyfer cynlluniau 
newydd.  

• Trefnu taliadau sydd yn ddyledus 

• Anfonebu a'r ran MIConwy 

• Goruchwylio cynllun pensiwn MIConwy a thalebau plant. 

• Trefnu taliadau cyflogau staff llawn amser a staff achlysurol. 

• Cyfarfod efo’r Prif Swyddog yn gyson i drafod materion cyllidebol. 

• Cynorthwyo efo broesau diogelu ansawdd. 

• Yn achlysurol mynychu digwyddiadau MIConwy. 

 

Gwaith Cyllid - Rhinweddau Personnol; 

• Profiad o weinyddu cyllid. 

• Profiad o baratoi cyfrifon rheoli a gosod cyllidebau. 

• Bod yn gyfarwydd â defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol megis Word ac Excel a 
parodrwydd i weithio efo meddalwedd newydd megis SAGE, Quickbooks. 

• Person trefnus gyda sgiliau gweinyddol cryf.  



• Y gallu i weithio fel rhan o dîm.          

• Yn ddelfrydol petai'r unigolyn gyda chymhwyster AAT (Accounting technician) 
ond ddim yn hanfodol. 

• Yn ddymunol rhywfaint o brofiad gwaith maes Menter Iaith. 

 

Amodau a Thelerau: 

 

4.1  Bydd cynaladwyedd hir-dymor y swydd yn ddibynnol ar sicrhau cyllid digonol ac 

ar adolygiadau perfformiad boddhaol. Bydd y cytundeb cychwynnol yn cael ei 

gynnig hyd diwedd y flwyddyn ariannol presennol efo golwg ar ei ymestyn. 

 

4.2  Lleolir y swydd yn swyddfa Menter Iaith Conwy yn Llanrwst. 

 

4.3 Oriau gwaith arferol y swyddfa yw 9.00 a.m. - 5.00 p.m. (15 awr yr wythnos), 

ond oherwydd natur y swydd disgwylir i'r sawl a benodir weithio'n aml gyda'r 

hwyr ac ar benwythnosau. Cynigir amser in lieu yn lle hynny drwy gytundeb 

â’r Prif Swyddog. 

 

4.4 Cynigir 24 (pro rata)diwrnod o wyliau yn ystod y flwyddyn yn ychwanegol at 

wyliau statudol – bydd hyn yn codi i 29(pro rata) diwrnod ar ôl pum mlynedd o 

wasanaeth. 

 

4.5 Telir cyflog ar y raddfa – 15 awr @  £23,398 Y flwyddyn 

Byddwn yn cyfrannu tuag at Gynllun Pensiwn Menter Iaith Conwy a thelir 

costau teithio ar 52.2c y filltir. 

*Mae’r Fenter yn hysbysebu swydd arall 22.5 i 30awr awr yr wythnos fel 

Swyddog Ardal Wledig ar hyn o bryd a byddem yn hapus i ymgeiswyr gyfuno’r 

swyddi hyn. 

Ffôn – (01492) 642357 

E-bost – Meirion@miconwy.cymru 
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