
 

  Tachwedd 2022 

 CYNGOR TREF RHUTHUN 

 DYLETSWYDDAU CLERC Y DREF 
  

1. Galw holl gyfarfodydd y Cyngor a’i Bwyllgorau / Is-bwyllgorau ar wahân i Bwyllgor 
Rheoli’r Hen Lys (PRhYHL), gan gynnwys paratoi agendâu, adroddiadau a 
gwybodaeth berthnasol arall i'w chyflwyno i gyfarfodydd o'r fath. 

  

2. Mynychu holl gyfarfodydd y Cyngor a’i Bwyllgorau / Is-bwyllgorau (ac eithrio 
PRhYHL), paratoi cofnodion i'w cymeradwyo, ac (o leiaf) cyhoeddi nodyn o'r 
cyfarfod o fewn saith diwrnod gwaith i Gyfarfod o'r Cyngor.   

  

3. Dosbarthu gohebiaeth yn brydlon yn unol â chylch misol cyfarfodydd y Cyngor a’i 
Bwyllgorau / Is-bwyllgorau.   

  

4. Sefydlu perthnasau gwaith proffesiynol, adeiladol a chydweithredol gyda 
sefydliadau y mae eu nodau a’u dyheadau yn cyd-fynd â rhai’r Cyngor Tref er 
budd trigolion, gweithwyr ac ymwelwyr. 

  

5. Trefnu bod holl waith cyfieithu ysgrifenedig y Cyngor, yn cynnwys agendâu, 
cofnodion, adroddiadau a gohebiaeth yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg y Cyngor 
Tref.  

  

6. Cynnal holl systemau’r Cyngor, yn rhai electronig ac yn rhai wedi’u seilio ar 
bapur a chysylltu â’r Dirprwy Glerc gyda gwaith diweddaru gwefannau Ymweld â 
Rhuthun, Cyngor Tref Rhuthun a Yr Hen Lys/The Old Courthouse 

  

7. Mynychu cyfarfodydd, cynadleddau a sesiynau hyfforddiant y tybia’r Cyngor eu 
bod yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni dyletswyddau Clerc y Dref yn briodol. 

  

8. Trefnu a mynychu’r holl ddigwyddiadau dinesig a drefnir gan y Cyngor gan 
gynnwys Cyfarfod Blynyddol y Cyngor; Sul Dinesig; Noson Elusennol y Maer; a Sul 
y Cofio. 

  

9. Mynd gyda’r Maer a’r Faeres / Cydymaith i ddigwyddiadau dinesig a drefnir gan 
Gynghorau a sefydliadau eraill fel yn briodol. 

  

10. Cyflawni dyletswyddau’r Swyddog Ariannol Cyfrifol a restrir ar y dudalen nesaf.    
  

11. Cyflawni unrhyw orchmynion a chyfarwyddiadau cyfreithlon eraill y Cyngor, yn 
unol â’i Reolau Sefydlog.   

  

12. Sicrhau cadw at ddarpariaethau statudol a darpariaethau eraill sy’n llywodraethu 
neu’n effeithio ar gynnal y Cyngor Tref. 

  

13. Goruchwylio unrhyw aelod arall o staff fel eu rheolwr llinell yn unol â pholisïau’r 
Cyngor ac ymgymryd â’r holl weithgareddau angenrheidiol mewn cysylltiad â 
rheoli cyflogau, amodau cyflogaeth a gwaith staff eraill. 



 

  Tachwedd 2022 

 CYNGOR TREF RHUTHUN  

 DYLETSWYDDAU’R SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL 

  

1.  Sicrhau bod yr holl weithdrefnau ariannol yn cydymffurfio â gofynion rheoliadol a 
monitro ac adolygu iechyd ariannol y Cyngor yn rheolaidd i sicrhau bod yr 
anghenion a'r dyheadau ariannol hirdymor yn hysbys, yn cael eu rhagamcanu a 
bod cyllideb ar eu cyfer. 

  

2. Paratoi amcangyfrifon drafft a fydd yn ffurfio’r gyllideb flynyddol, ar ôl eu 
cymeradwyo gan y Cyngor, a chyflwyno’r praesept i Gyngor Sir Ddinbych erbyn y 
dyddiad priodol, a darparu unrhyw fanylion ychwanegol yn unol â chais y Cyngor.   

  

3. Trefnu bod adroddiadau ariannol i’w cyflwyno i’r Cyngor yn fisol. Dylai 
adroddiadau gwmpasu monitro’r gyllideb, balansau’r cronfeydd ariannol, 
derbyniadau, cyfrifon i’w talu a materion cyfredol eraill.  Bydd adroddiad 
chwarterol o grynodeb taliadau cyflogres yn cael i’w cyflwyno i’r Cyngor. 

  

4. Sicrhau anfonebu am yr holl arian sy’n ddyledus i’r Cyngor a’i gasglu’n brydlon.    
  

5. Rheoli’r llif arian, rheoli buddsoddiadau, holl elfennau yn ymwneud a bancio ar 
lein, defnydd o sieciau a throsglwyddiadau banc.    

  

6. Rheoli’r elfen gyflogres, gan sicrhau talu treth incwm, yswiriant gwladol a 
phensiwn yn brydlon.   

  

7. I oruchwylio cyflwyno ffurflenni Treth ar Werth, ac ymdrin ag arolygwyr TAW.   
  

8. Gwirio pob anfoneb gan gyflenwyr cyn eu cyflwyno’n fisol i’r Cyngor i’w talu.   
  

9. Paratoi a chydbwyso’r Cysoniad Bancio a’r Cyfrifon diwedd blwyddyn yn unol â 
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005 (fel y’i diwygiwyd) a chyflwyno 
adroddiad ar hyn i’r Cyngor erbyn y dyddiad penodedig.  

  

10. Trefnu Archwiliad Mewnol holl agweddau materion ariannol y Cyngor.   
  

11. Llenwi’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer yr Archwilwyr Allanol erbyn y dyddiad 
gofynnol, a chyflawni’r gwahanol dasgau y gofynnwyd amdanynt gan yr 
Archwiliwr yn unol â’r Rheoliadau Archwilio.   

  

12. Monitro cydymffurfio â rheoliadau ariannol a Rheolau Sefydlog y Cyngor a sicrhau 
bod y systemau ariannol cywir yn weithredol.    

  

13. 
 

Rheoli yswiriant y Cyngor a phrosesu unrhyw hawliadau fel bo angen, a sicrhau 
bod gan y Cyngor yswiriant digonol ar gyfer yr holl risgiau.    

  

14. Cynnal Cofrestr Eiddo ac Asedau’r Cyngor a pharatoi asesiad risg blynyddol. 
 


