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       Cyngor Cymuned Llandwrog Community Council  
 

Cofnodion y cyfarfod o’r Panel Gwaith y Clerc a gynhaliwyd Nos Iau, 20 
Medi 2018 yn  Neuadd Pentref Carmel 
 
Minutes of the Clerks Working  Group held at Carmel Village Hall, 
Thursday, 20th September 2018 at 7.00pm 

 
   Yn bresennol / Present 

  Cynghorwyr  Gwyn Owen Jones; Alun Wyn Jones ; Hywel J Owen ; Bryn Williams; Gerwyn 
Owen; Clive Bayley 

  David Roberts, Clerc/Clerk. 
                        

1 Croeso’r Cadeirydd - Chairmans Welcome 

Etholwyd Cyng. Clive Bayley  i’r gadair. Croesawodd pawb oedd yn bresennol. Aeth yn syth at y 
rhaglen. 

 

2 Ymddiheuriadau am absenoldeb / Apologies for absences 

   Pawb yn bresennol 

  

3 Datgan Buddiant Personol Neu Fuddiant sydd yn Rhagfarnu gan 
Aelodau ar unrhyw faterion ar y Rhaglen -  Adran 51 Deddf 
Llywodraeth Leol 2000 / To Receive Disclosures of Personal and 
Prejudicial Interest by Members on any Items on the Agenda -  Section 
51 Local Government Act 2000 
Fe wnaeth y Clerc ddatgan buddiant ond gofynnwyd iddo arro gan fod y Panel angen 
gwybodaeth / The Clerk declared his interest but the Panel asked the Clerk to stay as 
information was required. 
 

4    Swydd Ddisgrifiad /  Job Description 
 

Dosbarthwyd copi i bob aelod o swydd ddisgrifiad  gwaith y Clerc oedd wedi ei addasu 13 Medi 
  
Gwnaed rhai addasiadau Clerc i addasu erbyn y cyfarfod nesaf 
 
Argymhelliad i’r Cyngor - Fod y Cyngor yn nodi fod y gweithgor yn addasu a diweddaru y 
Swydd Ddisgrifiad  
 
Recommendation to the Council- that the Council notes that the working group is 
amending (updating)  the job description  

 
5    Cytundeb Gwaith y Rheolwr Gweinyddol a Chyllid / The 

Administration & Finance Manager Clerks Contract of Employment 
Dosbarthwyd copi i bob aelod o gytundeb gwaith oedd wedi ei addasu yn y cyfarfdod 13 Medi. 
 
Gwnaed rhai addasiadau Clerc i addasu erbyn y cyfarfod nesaf 
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Argymhelliad i’r Cyngor -   fod  y Cyngor yn nodi fod y gweithgor yn addasu a diweddaru 
y  Cytundeb Gwaith. 
Recommendation to the Council – that the Council notes that the working group is 
updating the contract of employment .  

 

6  Cyflog y Rheolwr Gweinyddol a Chyllid / The Administration & Finance 
Manager Salary 

 
Trafodwyd graddfa y swydd. Nodwyd fod cyflog presennol y Clerc ar graddfa LC1  - canol y 
meincnod , pwyntiau cyflog 18-22. Nid oedd y graddfa wedi ei adolygu ers i’r Swyddog 
Gweinyddol a Chyllid gychwyn yn y swydd ‘nol yn 2006. 
 
‘Roedd yr aelodau yn cytuno fod y swydd bellach yn ffitio graddfa LC2, yn unol a Cytundeb 
Cenedlaethol ar Gyflogau ac Amodau Gwaith Clercod Cynghorau Lleol yn Lloegr a Chymru 
2004 (a gytunwyd rhwng Cymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol a Chymdeithas Clercod 
Cynghorau Lleol ac a fabwysiadwyd gan Un Llais Cymru) ar y sail canlynol- 
 
Nifer cyfarfodydd 
Nifer pwyllgorau 
Maint y gyllideb 
Nifer poblogaeth 
Nifer asedau 
 
Ar y pwynt yma cafwyd gynnig gan HJO i osod y swydd ar LC2 cyn symud ymlaen i adnabod y y 
meimcnod oddi fewn graddfa LC2.  
 
AWJ yn eilio.  
 
Argymhelliad i’r Cyngor -    

i)        Fod y Cyngor yn gosod y swydd ar Graddfa LC2 fel a nodir ar Cytundeb 
Cenedlaethol ar Gyflogau ac Amodau Gwaith Clercod Cynghorau Lleol yn Lloegr 
a Chymru 2004 (a gytunwyd rhwng Cymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol a 
Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac a fabwysiadwyd gan Un Llais Cymru). 

ii)        Fod y Cyngor yn ymddiried yn y gweithgor i adnabod y raddfa/pwyntiau cyflog  
oddi fewn LC2 trwy ddefnyddio y templed arfarnnu. 

 

Resolved  
i)        For the Council to place the salary on Grade LC2 as noted in the National 

Agreement on Salaries & Conditions of Service of Local Council Clerks in 
England & Wales 2004 (agreed between The National Association of Local 
Councils & The Society of Local Council Clerks & adopted by One Voice Wales. 

ii)     That the Council asks the Working Group to identify which grade/salary points  
within LC2 by using the evaluation template. 
 

Y cwestiwn felly i’r aelodau oedd pa raddfa oddi fewn LC2  

• y meincnod (y canol) sef pwyntiau cyflog 30-34, hynny yw ydi’r swydd yn cyrraedd y 
gofynion fel y’i diffinir ar y Cyuundeb Cenedlaehol 

• dan y meincnod sef pwyntiau 26 - 29 

• uwchlaw y meincnod sef pwyntiau 35-38 
 
 
Am 8.35 aeth y Clerc allan o’r cyfarfod i aelodau drafod y templed arfarrnu a graddfa y swydd. 
 
Bydd yr aeloday yn cyfarfod eto cyn Cyngor llawn Hydref - heb y Clerc fd yn bresennol 
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               Daeth y cyfarfod i ben am 8.55 yr hwyr / The meeting ended 8:55 pm 

 

 
Cafwyd y Cofnodion yn rhai cywir – The Minutes were recorded as accurate 

  

Arwyddwyd gan Gadeirydd y Cyngor 

Signed by the Chairmam 
 

Dyddiad - Date 
 

 


