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PREASEPT Gosod y preasept rhy isel 
/ uchel 

Trigolion y 
Cymuned 

Isel Clerc i hysbysu’r cyngor am y gwariant. Bydd y Cyngor 
wedyn yn gallu gwneud penderfyniad a bydd y Clerc yn 
gyfrifol am wybyddu'r Cyngor Sir. 
Preasept i’w dalu yn syth i’r cyfrif drwy BACS 

CYFRIFON Eglurder Cyfrifyddu Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Isel Bydd y Clerc yn darparu datganiadau holl gyfrifon y cyngor 
yn y Pwyllgor. 
Bydd y clerc yn gwneud y cyfrifon yn fisol. 

TALIADAU Torri rheolau ariannol y 
Cyngor 

Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Isel Holl daliadau yw gwneud drwy siec gyda dau lofnod. 
Bydd y Clerc yn cael caniatâd yn Bwyllgor y Cyngor cyn 
gwneud unrhyw daliad. Bydd rhaid i gontractwyr ddarparu 
anfonebau 7 diwrnod cyn Pwyllgor. 

DERBYNIADAU Torri rheolau ariannol y 
Cyngor 

Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Isel Bydd sieciau ac arian parod yn cael ei dalu yn syth i’r cyfrif. 
Bydd pob derbynneb yn cael ei gofnodi a bydd cadarnhad 
yn cael ei anfon yn ysgrifenedig. 

CYFLOG Y CLERC Mae angen i’r cyngor 
sicrhau talu cyflog teg yn 
unol â’r canllawiau 
Gymdeithas Clercod 
Cynghorau Lleol 

Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Isel Cael ei drafod yn llawn yn y cyfarfod blynyddol. 
Dylai cyflog y clerc cael ei ystyried wrth osod y preasept. 
Mae’r Clerc wedi derbyn oriau penodol i ymgymryd â’r 
swydd. Ni fydd unrhyw daliad ychwanegol cael ei wneud 
heb drafodaeth. 
Os yw’r Clerc wedi gweithio oriau ychwanegol bydd angen 
datgan hyn yn ysgrifenedig i’r cadeirydd. 

TAW Colli arian ar unrhyw 
adaliad a all fod yn 
ddyledus. 

Trigolion y 
gymuned 

Isel Gall arian cael ei hawlio bob tair blynedd, mater i’r Cyngor 
yw penderfynu pa mor aml y dylai arian gael ei hawlio.  
Bydd hyn yn ddibynnol ar wariant ar gyfer y flwyddyn. 

CONTRACTWYR Torri rheolau ariannol y 
Cyngor 

Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Isel Contractau yn cael eu monitro yn rheolaidd a diwygio pan 
fo angen.. 
Contractwyr yn cael eu talu ar ôl cwblhau’r gwaith. 
Bydd rhaid cyflwyno anfoneb 7 diwrnod cyn Pwyllgor. 
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YSWYRIANT Galla’i methiant i 
gydymffurfio a pholisïau 
cael canlyniadau 
trychinebus. 

Trigolion y 
gymuned, y 
cyhoedd a’r  
Cyngor 

Uchel Bydd y polisïau yn cael eu hastudio yn fanwl gan y Clerc a’r 
Cadeirydd. Unwaith yn fodlon mae’r polisi yn cael ei rhoi 
ymlaen i’r cyngor i’w gymeradwyo. 
Mae’n hanfodol cael y lefel cywir o yswiriant ar gyfer 
anghenion y gymuned. 

CONTRACTWYR Contractwyr ddim yn 
cadw ar reoliadau iechyd 
a diogelwch. Gall achosi 
perygl 

Trigolion y 
gymuned, y 
cyhoedd a’r  
Cyngor 

Canolig Mae’n hanfodol bwysig ar gyfer contractwyr sy’n gwneud 
gwaith mewn mannau cyhoeddus, gael eu hyswirio’n llawn 
i wneud hynny. 
Bydd yr holl gontractwyr yn darparu copi o’i dogfennaeth 
yswiriant atebolrwydd cyhoeddus i’w archwilio gan y Clerc. 
Bydd y Clerc yn edrych ar y polisïau yn rheolaidd. 

EIDDO Gallai cyflwr gwael 
achosi niwed 

Trigolion y 
gymuned, y 
cyhoedd a’r  
Cyngor 

Canolig Eiddo yn cael ei drafod fel a phryd mae problemau yn codi. 
Bydd eiddo’r cyngor yn cael eu restru yn y polisi yswyriant. 
Cyfrifoldeb y cyngor yw sicrhau bod yr eiddo mewn cyflwr 
da. 

GOSOD Y COED NADOLIG Ansefydlog, perygl o 
syrthio gan achosi niwed 
/ rhwystr 

Trigolion y 
gymuned, y 
cyhoedd, a’r 
Cyngor 

Isel Aelodau’r Cyngor a’r cyhoedd i sicrhau bod y goeden yn 
gadarn ac wedi ei osod mewn sefyllfa saff. 
Sicrhau bod y goeden o uchder synhwyrol ar gyfer y lleoliad. 
Sicrhau nad yw’r goeden yn achosi rhwystr o unrhyw fath. 
Gwiriadau rheolaidd yw gwneud yn enwedig yn ystod 
tywydd garw. 

GOSOD GOLEADAU 
NADOLIG 

Achosi tan / anaf Trigolion y 
gymuned, y 
cyhoedd, a’r  
Cyngor 

Isel Sicrhau bod y goleadau yn cydymffurfio a safonau 
diogelwch Prydain, yn dangos y marc (BSS / CE) 
Aelodau’r Cyngor a’r cyhoedd i osod y goleadau ar y goeden 
yn ddiogel. 
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 GOHEBIAETH Posibilrwydd i’r cyngor 
cael ei gamarwain 

Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Isel Bydd pob gohebiaeth yn cael ei rhestru ar yr agenda. 
Mae nifer helaeth o ddogfennaeth yn cael ei dderbyn drwy 
e-bost, bydd y clerc yn gyrru'r rhain ymlaen i’r cynghorwyr. 
Os yw Cynghorydd eisiau copi papur bydd rhaid gwneud 
cais cyn y pwyllgor. Ni fydd copïau yn cael eu hargraffu oni 
wneir cais, er mwyn arbed costau papur ac inc. 
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COFNODION Posibilrwydd i’r cyngor 
cael ei gamarwain 

Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Isel Bydd y Clerc yn darparu’r cofnodion o leiaf 3 diwrnod cyn y 
cyfarfod. 
Adolygir a llofnodir a dyddir y cofnodion yn y cyfarfod. 
Bydd copi ar gael i rywun sydd yn dymuno. Rhaid i bob 
taliad sydd wedi eu cymeradwyo yn y cyfarfod fod ar y 
cofnodion. 
Bydd cofnodion y Cyngor yn cael eu cadw mwen llyfr cas 
caled gyda chopi electroneg. 
Bydd llyfrau cofnodion yn cael eu cyflwyno i Archifdy 
Gwynedd. 

CÔD YMDDYGIAD Torri amodau Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 
 

Isel Mabwysiadu Côd Ymddygiad gan y Cyngor  
 

GWEITHREDOEDD A 
CHYTUNDEBAU 

Posibilrwydd yw colli Trigolion y 
gymuned / 
Cyngor 

Canolig Cedwir holl weithredoedd a chytundebau gan gyfreithwyr y 
Cyngor, sef Robyns Owen a’i Fab, 36 Stryd Fawr, Pwllheli. 
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GYMUNED 
Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
 
 

Trigolion y 
gymuned, y 
cyhoedd a’r  
Cyngor 

Canolig Y Cyngor Cymuned sydd yn gyfrifol am dorri’r llwybrau 
drwy roi tendar allan am y gwaith bob tair blynedd. 
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MEINCIAU Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd  

Isel Archwilio yn flynyddol ac ymateb yn brydlon i unrhyw 
bryderon. 

OFFER CAE CHWARAE Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd 

Canolig Archwilio yn flynyddol ac ymateb yn brydlon i unrhyw 
bryderon. 

MYNEDIAD, WALIAU A 
FFENSYS O AMGYLCH CAE 
CHWARAE 

Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd 

Canolig Archwilio yn flynyddol ac ymateb yn brydlon i unrhyw 
bryderon. 
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TIR PENTRA LLAN Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd 

Canolig Archwilio yn flynyddol ac ymateb yn brydlon i unrhyw 
bryderon 

GOF GOLOFN Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd  

Isel Archwilio yn flynyddol ac ymateb yn brydlon i unrhyw 
bryderon. 

Y DDELW, TIR Y CWMWD Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd  

Isel Bydd Cynghorwyr yn archwilio’r safle yn rheolaidd ac yn 
hysbysebu’r Clerc er ymateb yn brydlon i unrhyw bryderon. 

LLOCHESI BWS Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd  

Isel Archwilio yn flynyddol ac ymateb yn brydlon i unrhyw 
bryderon. 

TOILEDAU LÔN NANT IAGO Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd  

Isel Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am waith cynnal a chadw a’r 
Cyngor Cymuned yn talu ffi blynyddol iddynt. 
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CERRIG BEDDI Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd 

Canolig Bydd archwiliad blynyddol manwl o’r holl gerrig beddi a 
rhestrir unrhyw garreg rydd neu perygles. Bydd y Cyngor yn 
hysbysu’r teulu ac os nad oes gwelliannau yn cael eu 
gwneud yna rhoddir y garreg i orwedd ar y bedd 
  

GWAITH YR YMGYMERWR 
ANGLADD 

Damweiniau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
 

Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd 

Isel Bydd yr ymgymerwr yn gyfrifol am archwilio beddi hyd at 
flwyddyn o ddyddiad claddu er sicrhau nad oes ymsuddiant. 

CYFLWR Y FYNWENT Damweiniau Trigolion y 
gymuned /  
cyhoedd 

Isel Bydd y Cyngor yn archwilio’r gwaith yn achlysurol 
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Arwyddwyd:  
 
 
 
Cadeirydd 2021/2022 
 
 
 
Dyddiad : 
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