
 
 

MANYLEB SWYDD  
 
SWYDDOG GWEITHREDOL (CLERC) CYNGOR CYMUNED LLANGERNYW

 
 
Prif Leoliad: Gweithio a adref (gan fynychu cyfarfodydd misol yn nalgylch Bro 
Cernyw) 
Oriau: Hyblyg- 1 diwrnod (7.5 awr) yr wythnos ar gyfartaledd 
Cyflog cychwynnol: £27,344 y flwyddyn (pro rata) / £14.21 yr awr. LC2 (18 – 23) 
Cytundeb: Parhaol. 6 mis o gyfnod prawf 
 
SWYDD DDISGRIFIAD  
 
Cyngor Cymuned Llangernyw 
 
Mae Cyngor Cymuned Llangernyw yn cynnwys cynrychiolaeth o 3 ward- 

Llangernyw, Pandy Tudur a Gwytherin ac fe’i gwasanaethir gan 10 Cynghorydd 

Cymuned. Wedi lleoli o fewn ardal wledig yn Sir Conwy mae’r gymuned a diwylliant 

cefn gwlad yn gryf ac fe gynhelir yr holl gyfarfodydd yn y Gymraeg. 

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gweithredol (Clerc) i ymdrin ag agweddau 

gweithredol dydd i ddydd y Cyngor Cymuned. Mae hon yn swydd amrywiol a fydd yn 

gwneud gwahaniaeth er gwell i gymuned Bro Cernyw wrth gysylltu a gweithio hefo 

nifer o bartneriaid a rhanddeiliaid. Yn gyfle i ddatblygu profiad a meithrin sgiliau, 

cynigir hyfforddiant a Mentora perthnasol i gyd fynd a dyheadau deilydd y swydd.  

Yn gweithio o adref, bydd disgwyl i ddeilydd y swydd fynychu cyarfodydd y Cyngor 

(ar nôs Fercher olaf y mis fel rheol) ac unrhyw weithgareddau neu gyfarfodydd eraill 

fel bo’r angen- bydd tâl fesul milltir ar gyfradd HMRC yn ddyledus. Darperir offer TG/ 

swyddfa yn ogystal. 

 
Nod y Rôl 
 
Yn gyfrifol am weinyddu effeithiol y Cyngor Cymuned o ddydd i ddydd, gan gynnwys 
cadw cofnodion gweithgaredd ac ariannol a gweithredu fel prif bwynt cyswllt. Bydd 
rheolaeth llinell gan Gadeirydd y Cyngor, a disgwylir cydweithio gyda gyda’r holl 
Gynghorwyr. 
 
Prif Ddyletswyddau 
 
 

• Cymryd gofal o gyfrif e-bost y Cyngor gan ddyrannu ag ymateb yn amserol 

• Derbyn gohebiaeth ac anfonebau gan gofnodi’r wybodaeth hynny. 

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

• Trefnu i archebu lleoliad ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor (cylchdroir rhwng 
canolfannau Llangernyw, Pandy Tudur a Gwytherin). 



 
 

• Trefnu i osod copi o’r agenda ar wefan y Cyngor ac ar hysbysfyrddau’r tair 
ward. 

• Cymryd cofnodion cywir yn ystod cyfarfodydd y Cyngor (a gynhelir ar nôs 
Fercher olaf y mis fel rheol) gan eu teipio a threfnu cyfieithu i’r Saesneg. (Telir 
tâl ychwanegol os yw deilydd y swydd yn awyddus i’w cyfieithu ei hun) 
Sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar y wefan wedi cymeradwyaeth y Cyngor 
Cymuned.  

• Bod yn brif gyswllt ar gyfer sylwadau gan y Cyngor ar geisiadau cynllunio gan 
sicrhau ymateb o fewn terfynnau amser. 

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

• Pontio rhwng y Cyngor Cymuned a gweithgaredd y Cyngor Sir gan gynrychioli 
buddiannau’r Cyngor fel sydd yn berthnasol. 

• Ymateb i unrhyw ohebiaeth ar ran y Cyngor. 

• Ymgymryd a dyletswydd Swyddog ariannol cyfrifol gan ymdrin a materion 
ariannol y Cyngor. 

• Trefnu i dalu anfonebau wedi cymeradwyo a chyflwyno unrhyw sieciau i’r 
banc. 

• Paratoi datganiad chwarterol i’r Cyngor a’i incwm a gwariant. 

• Sicrhau bod yswiriant y Cyngor yn gyfredol 

• Paratoi adroddiad flynyddol y Cyngor ar y cyd a’r Cynghorwyr 

• Cynrhychioli y Cyngor ar bwyllgorau Un Llais Cymru a phwyllgorau perthnasol 
eraill fel bod angen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



 
 

MANYLEB PERSON 
 
SWYDDOG GWEITHREDOL (CLERC)

 
 
 
 

 
Hanfodol  

 
Manteisiol 

 
Cymwysterau 
 

Cymhwyster NVQ lefel 3 neu uwch neu ddwy flynedd o 
brofiad mewn swydd weinyddol 

✓  

 
Profiad 
 

Profiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol  ✓  

Profiad o gydlynnu a rheoli gweithgaredd ✓  

Profiad o gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig ✓  

Profiad o drefnu a chydlynnu digwyddiadau neu 
gyfarfodydd 

 ✓ 

Profiad o oruchwylio cytundebwyr a darparwyr 
gwasanaeth 

 ✓ 

Profiad o ymdrin a materion ariannol a chadw cofnodion 
cywir 

✓  

 
Sgiliau a Gwybodaeth 
 

Person dibynadwy, brwdfrydig, trefnus ag ymroddgar 
sydd â dymuniad cryf i gynnig gwasanaeth rhagorol  

✓  

Y gallu i gynnal ansawdd a chysondeb ✓  

Yn fodlon mynd tu hwnt i’r hyn sy’n arferol yn ôl y galw ✓  

Sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a rhwydweithio 
rhagorol  

✓  

Profiad o ysgrifennu cofnodion ac adroddiadau clir, cywir 
a manwl 

✓  

Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar 
ac ysgrifenedig effeithiol 

✓  

Yn meddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth, gan 
gynnwys pecynnau MS Word, Excel, e-bost (Google) a’r 
rhyngrwyd. 

✓  

Dealltwriaeth dangosadwy ac ymrwymiad cryf i 
amrywedd a chydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaeth   

✓  

 
Arall 
 

Parodrwydd i ddysgu a datblygu’n barhaus  ✓  

Defnydd o gar i fynychu cyfarfodydd ✓  

Hyblygrwydd i gyd fynd ag anghenion y Cyngor ✓  

 



 
 

GWNEUD CAIS 
 
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Clwyd Roberts ar 
07860 268489. 
 
Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy ddychwelyd CV a llythyr cais at 
cyngorcymunedllangernyw@gmail.com neu ei danfon i Clwyd Roberts, Gwern 
Crugyn, Fedwen Arian, Llangernyw, Abergele, Conwy. LL22 8PQ erbyn y 
dyddiad cau. 
 
Ar ôl darllen y fanyleb swydd, dylai’r llythyr cais esbonio pam y credwch eich bod yn 
addas ar gyfer y swydd hon, gan roi sylw arbennig i unrhyw wybodaeth, sgiliau neu 
brofiad sy’n berthnasol ar gyfer y swydd, yn ogystal â’ch rhesymau dros geisio am y 
swydd. Mae croeso hefyd i chi gynnwys unrhyw wybodaeth berthnasol arall y 
teimlwch y gallai fod o fantais i chi yn eich cais. 

 
Dylai’r CV amlinellu manylion:  

• personol (enw, cyfeiriad, rhif ffôn a/neu gyfeiriad e-bost) 

• addysgol a chymwysterau 

• aelodaeth o gyrff proffesiynol 

• swydd bresennol 

• swyddi blaenorol 

• profiadau perthnasol 

• unrhyw gollfarnau troseddol sydd heb ddarfod sydd gennych  

• enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost un canolwr a fyddai’n rhoi geirda 
 
Cyfweliadau 
 
Cynhelir cyfweliadau i’r rhai a ddewisir i’r rhestr fer yn ystod yr wythnos yn 
cychwyn Ionawr 30ain 2023. 
 
Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, nodwch hynny yn eich llythyr cais os gwelwch 
yn dda. 
 
Dyddiad Cau 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 12pm, Dydd Llun 23ain Ionawr 2023. 
 
 
This is a person specification for a post where the ability to speak the Welsh 
language is essential. 
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