
 

  Tachwedd 2022 

 

CYNGOR TREF RHUTHUN 
PENODI CLERC TREF A SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL 

 

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Clerc Tref a Swyddog Ariannol i fod yn gyfrifol am 
reolaeth weinyddol effeithiol y Cyngor a’i adnoddau, ac i sicrhau bod y Cyngor yn 
cydymffurfio â’i gyfrifoldebau ariannol a’i gyfrifoldebau archwilio statudol.  
 

Disgwylir i Glerc y Dref weithio cyfanswm o 30 awr yr wythnos yn cynnwys mynychu 
cyfarfodydd gyda’r nos y cyfeirir atynt isod ac unrhyw gyfarfodydd eraill a all gael eu 
cynnal o bryd i’w gilydd a phenwythnosau achlysurol. Bydd y Clerc wedi’i leoli yn 
adeiladau’r Cyngor yn Yr Hen Lys/The Old Courthouse, a fydd ar agor i’r cyhoedd. Bydd 
disgwyl i’r Clerc weithio’n hyblyg dros 5 diwrnod yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener 
mewn cyswllt â Dirprwy Glerc y Dref/Rheolwr yr Hen Lys. Byddai hyn fel bod deiliad y 
swydd yn gallu cyfrannu at redeg Cyngor y Dref a’i adeiladau yn effeithiol gydag oriau 
agor rhwng 10.00am a 3.00pm. 
   

Mae’r cyflog ar gyfer y swydd yn unol â Graddfa LC2 Pwyntiau 26 i 32 ar y Golofn Gyflog, 
£32,909 - £38,296 ar hyn o bryd i Glerc amser llawn, ar sail pro rata am wythnos 30 awr 
(£17.10 - £19.90 yr awr) gyda’r pwynt cychwyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad. 
Fe all y swydd fod â blwydd-dal, oni bai fod y sawl a benodir yn penderfynu optio allan. 
Mae lwfansau teithio a chynhaliaeth yn daladwy yn unol â Chynllun Amodau Gwasanaeth 
Llywodraeth Leol. 
 

Y dyddiad cau yw: Hanner Dydd, Dydd Iau, 8 o Ragfyr 2022  
Bwriedir cynnal cyfweliadau ddydd Gwener, 16 o Ragfyr 2022 
 

Copi caled neu electronaidd o’r ffurflen gais a manylion pellach ar gael oddi wrth: 
clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk   
 

GWYBODAETH BERTHNASOL. 
  

Mae Cyngor Tref Rhuthun yn cynnwys 15 o aelodau, y mae pob un ohonynt yn ymddeol ar 
ddiwedd tymor o bum mlynedd. Bydd yr etholiad nesaf ym Mai 2027. 
 
Mae’r Cyngor yn cyfarfod fel arfer ar y pedwerydd dydd Llun ym mhob mis, oni bai ei fod 
yn Ŵyl y Banc, heblaw ym mis Awst pan nad oes dim cyfarfodydd. 
Mae cyfarfodydd Cyngor y Dref yn cychwyn am 7:00 p.m.  
 
Mae dau brif Bwyllgor, y Pwyllgor Amwynderau a’r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu sy’n 
cynnwys chwech / saith o aelodau yr un yn y drefn honno ynghyd â’r Maer a’r Dirprwy 
Faer yn rhinwedd eu swydd, sy’n cyfarfod fel arfer ar yr ail ddydd Llun heblaw ym mis 
Awst. Cynhelir Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys/Old Courthouse ar ddydd Mawrth cyntaf y mis 
fel arfer. 
 
Mae nifer o Is-bwyllgorau eraill hefyd sy’n cyfarfod yn gyfnodol, megis yr Is-Bwyllgor 
Craffu Ariannol.  
  
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor Tref, y Pwyllgor Amwynderau a'r Pwyllgor Cynllunio a 
Datblygu mewn modd hybrid sef yn Yr Hen Lys a thrwy Zoom. 
 
Bydd y swydd yn cael ei chynnig am gyfnod prawf o chwe mis, ar ôl hynny gellir ei therfynu 
trwy dau fis o rybudd gan y naill ochr. Bydd contract cyflogaeth yn cael ei rhoi ar y 
dyddiad cyflogaeth cyntaf. 
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