
Rhannu swyddogaethau’r Clerc rhwng aelodau’r Cyngor

Fel a gytunwyd yng nghyfarfod Cyngor Cymuned Llangernyw ar y 18ed o Mai 2022, yn ystod cyfarfod
y Cyngor ar y 18ed o Fai 2022 . Fe ddyranwyd y swyddogaethau rhwng pob cynghorydd. Mi fydd y 
drefn yma yn parhau hyd nes byddwn wedi cyflogi rhywun i swydd y Clerc.

Swyddogaeth Cynghorydd yng ngofal y 
swyddogaeth 

Sylwadau

Cymryd gofal o gyfrif e-bost y 
Cyngor

Einir Angen sicrhau bod pob 
gohebiaeth yn cael ei flaenyrru
fel ei fod yn cael ei ychwanegu 
i’r agenda (os nad ydyw wedi 
ei e-bostio i gyfeiriad e-bost y 
Cyngor yn barod)

Derbyn gohebiaeth a biliau, a 
ffeilio'r wybodaeth hynny.

Einir (ar y cyfrif ebost)
Cadeirydd

Angen sicrhau bod pob 
gohebiaeth yn cael ei flaenyrru
fel ei fod yn cael ei ychwanegu 
i’r agenda (os nad ydyw wedi 
ei e-bostio i gyfeiriad e-bost y 
Cyngor yn barod)

Trefnu i osod copi o’r Agenda 
ar y wefan ac ar 
hysbysfyrddau’r tair ward

Cadeirydd, i ‘delegatio’ i’r 
ardaloedd eraill

Prif gyswllt Ceisiadau Cynllunio Clwyd Sicrhau bod pob gohebiaeth yn
cael ei hysbysu ar gyfer ei roi 
ar yr agenda. Gofyn am 
estyniad amser gan yr Adran 
Gynllunio os oes angen mwy o 
amser i’r cyngor ymateb.

Bwcio ystafell ar gyfer y 
cyfarfodydd y Cyngor

Llangernyw: Clwyd
Pandy Tudur: Gwydion
Gwytherin: Einir

Gosod Agenda misol. Rhannu'r
agenda ar e-bost i’r 
cynghorwyr ynghyd a’r 
munudau o’r cyfarfod 
diwethaf. 

Cadeirydd Cydlynu gydag Einir a 
chynghorwyr eraill  i gasglu 
gwybodaeth i’r agenda

Ymateb i unrhyw ohebiaeth ar 
ran y Cyngor.

Cadeirydd, neu unrhyw 
gynghorydd arall, neu ceidwad
y cyfrif ebost

Talu biliau a’u gyrru. Myrddin
Talu sieciau mewn i’r banc Emlyn
Adroddiad Bynyddol y Cyngor Einir Cydlynnu hefo Diane
Yswyriant y Cyngor Einir
Cynrhychioli y Cyngor ar 
bwyllgorau Un Llais Cymru

Diane

Adrodd yn ôl i’r Cyngor Sir ar 
unrhyw faterion sydd yn codi 
gan Gynghorwyr yn ystod y 
cyfarfod Cyngor Cymuned.

Cadeirydd

Mynwentydd:  Prif bwynt Pwyllgor Mynwentydd – Emlyn



Cyswllt  Cofrestr Claddu  Tâl 
claddu gan ymgymerwyr

Williams (Prif Bwynt Cyswllt) 
Mark Davies, Ann Vaughan, 
Clwyd Roberts

Paratoi datganiad chwarterol 
i’r Cyngor a’i incwm a gwarian

Diane

Cofnodion:  Cymryd 
cofnodion yn ystod y cyfarfod 
 Teipio'r cofnodion i fyny  
Trefnu iddyn nhw gael eu 
cyfieithu  Trefnu iddyn nhw 
gael eu rhoi ar y wefan 
unwaith maen nhw wedi eu 
cymeradwyo gan y Cyngor 
Cymuned.

Enlli


