RHAN 3 – CYFRIFOLDEB AM SWYDDOGAETHAU
Adran 2 – Swyddogaethau’r Cabinet
Mae’r Cyngor wedi penderfynu mai’r Cabinet h.y. mewn cyfarfod y Cabinet, yn unig a all arfer y swyddogaethau canlynol. [I osgoi
amheuaeth, gall y Cabinet benderfynu ar unrhyw fater penodol y mae’r Cabinet wrthi’n ei ystyried, yn unol ag Adran 2, y gellir
dirprwyo penderfyniad ar unrhyw fater penodol o’r fath (neu unrhyw rhan ohono) i uwch swyddog yn haen Cyfarwyddwyr
Cynorthwyol o ran cyfrifoldeb rheoli neu uwch.
1

Argymell i’r Cyngor y bydd unrhyw bolisi, cynllun neu strategaeth y mae’r Awdurdod wedi’u datrys yn amodol ar
gymeradwyaeth y Cyngor yn rhan o’r Fframwaith Polisi ac unrhyw ddiwygiad o’r unrhyw gynllun neu strategaeth bolisi sy’n
ffurfio rhan o’r Fframwaith Polisi.

2

Gwneud unrhyw benderfyniadau brys sy’n groes i’r Gyllideb gymeradwy, nad ydynt yn cydymffurfio’n llawn â hi, neu sy’n groes
i’r Fframwaith Polisi.

3
4

Datblygu strategaeth ariannol tymor canolig, gyda blaenoriaethau a thargedau, dros gyfnod treigl o dair blynedd.
Paratoi cynlluniau, polisïau a strategaethau’r Awdurdod nad ydynt yn ffurfio rhan o’r Fframwaith Polisi, cytuno arnyn nhw, ac
ymgynghori arnyn nhw pan fo hynny’n briodol.

5

Cychwyn a thywys adolygiadau o Fframwaith Polisi’r Awdurdod.

6

Arwain y gwaith o integreiddio amcanion strategol ym mhob rhan o’r Awdurdod.

7

Gwneud trefniadau ar gyfer gwneud newidiadau yn ystod y flwyddyn i’r Fframwaith Polisi, i’r graddau y’u cymeradwyir gan yr
Awdurdod.
Cytuno ar ymatebion i bapurau ymgynghori o’r Llywodraeth (gan gynnwys papurau Gwyn a Gwyrdd), o Lywodraeth
Cynulliad Cymru, LGA, CLlLC a phob corff arall mewn perthynas â pholisi strategol.

8
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9

Penderfynu ar yr ymateb i adroddiadau gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

10

Argymell i’r Cyngor ac adolygu polisïau Rheoli’r Trysorlys a chyfyngiadau blynyddol.

11
12

Derbyn rhagolygon ariannol gan gynnwys y strategaeth ariannol tymor canolig a monitro gwybodaeth a dangosyddion ariannol.
Argymell y gyllideb flynyddol i’r Cyngor, gan gynnwys y Cyllidebau Cyfalaf a Refeniw, y dangosyddion Ariannol, y cyfyngiad
benthyca awdurdodedig a lefel y Dreth Gyngor.
Sicrhau y caiff y gyllideb flynyddol ei rhoi ar waith ac y glynir at egwyddorion sylfaenol pan fo angen unrhyw newidiadau o
bryd i’w gilydd a rhwng cyllidebau blynyddol. Bydd hyn yn cynnwys argymell i’r Cyngor unrhyw newidiadau i bolisi a fydd yn
lleihau neu’n cynyddu gwasanaethau’r Awdurdod yn sylweddol neu greu ymrwymiadau ariannol sylweddol yn y dyfodol.
Adolygu a monitro strategaeth yr Awdurdod a’r gwaith o’i gweithredu mewn perthynas ag e-Lywodraeth, telegyfathrebu,
systemau gwybodaeth a thechnoleg gwybodaeth.
Cytuno ar bolisi cyffredinol yr Awdurdod mewn perthynas â grantiau i gyrff allanol, ei oruchwylio, a chytuno i strategaeth yr
Awdurdod ar gyfer talu grantiau.
Cymeradwyo prynu, gwerthu neu feddiannu tir ac adeiladau pan nad yw trefniadau wedi'u gwneud i swyddog yr Awdurdod
gyflawni'r swyddogaeth.
Cymeradwyo gosod neu gael prydles, tenantiaeth neu drwydded dir a/neu drwydded pan nad yw trefniadau wedi’u gwneud i
swyddog yr Awdurdod gyflawni’r swyddogaeth.
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Awdurdodi gwneud archebion prynu gorfodol ac eithrio archebion prynu gorfodol a wneir mewn perthynas â thai unigol dan
Ran II Deddf Tai 1985 a neu Deddf Caffael Tir 1981.
Ystyried, o leiaf bob blwyddyn, lefel yr arian wrth gefn, darpariaethau a balansau y’u cedwir gan yr Awdurdod a gwneud
argymhellion i'r Cyngor lle bo'n briodol.
Cymeradwyo dileu dyledion pan nad yw trefniadau wedi'u gwneud i swyddog yr Awdurdod gyflawni'r swyddogaeth.
Cymeradwyo dileu stociau, storau ac asedau eraill pan nad yw trefniadau wedi'u gwneud i swyddog yr Awdurdod gyflawni'r
swyddogaeth.
Argymell y Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol i’r Awdurdod a chymeradwyo rhaglen dreiglo o werthu eiddo.
Derbyn adroddiadau o orwariant contract yn unol â chyfyngiadau a nodir yn Rheolau Gweithdrefn Ariannol ac argymell
camau i'w cymryd.
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Cymeradwyo trosglwyddiadau cyllideb refeniw a chyfalaf neu drosglwyddiadau rhyng-wasanaeth pan fo diben y gyllideb
wedi’i newid neu pan nad yw trefniadau wedi’u gwneud i swyddog yr Awdurdod gyflawni'r swyddogaeth ac o fewn y
Fframwaith Polisi a Chyllidebu.
Cytuno i ddarparu ysgolion cynradd ac uwchradd newydd, ysgolion meithrin ac arbennig newydd, a darparu safleoedd ar
gyfer ysgolion newydd, wedi amnewid neu wirfoddol wedi trosglwyddo.
Cymeradwyo cyhoeddi cynigion i gau ysgolion, newid ysgolion yn sylweddol neu fwyhau ysgolion yn sylweddol a chau neu
newid neu fwyhau unrhyw ysgolion ar ôl i Lywodraeth Cynulliad Cymru gytuno.
Cymeradwyo unrhyw drefniadau ar gyfer cyd-wasanaeth gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
Datblygu Strategaeth Tai a Chynllun Gweithredol a’u hargymell i’r Cyngor.
Cytuno i adolygiadau i Bolisi Dyraniadau Tai’r Awdurdod.
Cytuno i Bolisi a strategaeth yr Awdurdod ar gyfer pennu ffioedd a chostau.
Cytuno i newidiadau i feini prawf cyffredinol ar gyfer mynediad at wasanaeth yr Awdurdod.
Cymeradwyo gwneud ceisiadau i Lywodraeth Cynulliad Cymru a chyrff eraill ar gyfer ariannu cyfalaf (ac eithrio pan fo’r rhain
o fewn y Fframwaith Polisi a Chyllidebu).
Awdurdodi gweithredu unrhyw broject cyfalaf nad yw’n rhan o’r rhaglen gyfalaf gymeradwy ac nad yw’n cael ei ariannu gan
gorff neu berson heblaw am yr Awdurdod.
Awdurdodi gwahodd tendrau, cynigion neu geisiadau yn unol â Rheolau Gweithdrefn Contractau a lle bo'n briodol at y diben
hwnnw gymeradwyo dewis restri o gontractwyr, darparwyr a chynigwyr pan nad yw trefniadau wedi’u gwneud i swyddog yr
Awdurdod gyflawni’r swyddogaeth. (Fel y nodir yn Adran 4).
Awdurdodi cyhoeddi neu gymeradwyo amrywiadau yn y contract os nad yw trefniadau wedi’u gwneud i swyddog yr
Awdurdod gyflawni’r swyddogaeth. (Fel y nodir yn Adran 4).
Nodi a chytuno ar feini prawf gwerthuso tendrau priodol a phwysigrwydd/pwysau perthynol pob ffactor yn unol â Rheolau
Gweithdrefn Contractau fel y gellir gwerthuso tendrau i benderfynu ar y tendr sy’n cynrychioli'r Gwerth Gorau i’r Awdurdod
pan nad yw trefniadau wedi’u gwneud i swyddog yr Awdurdod gyflawni’r swyddogaeth. (Fel y nodir yn Adran 4).
Cymeradwyo derbyn tendrau yn unol â Rheolau Gweithdrefn Contractau pan nad yw trefniadau wedi'u gwneud i swyddog yr
Awdurdod gyflawni'r swyddogaeth. (Fel y nodir yn Adran 4).
Ystyried adroddiadau cyrff adolygu allanol ar faterion yn ymwneud â darpariaeth gwasanaeth strategol.
Cymeradwyo amrywio gwariant cyfalaf trwy ychwanegu, dileu neu addasu’n sylweddol project cyfredol trwy drosglwyddo i
neu o broject arall sydd eisoes yn y rhaglen pan nad yw trefniadau wedi’u gwneud i swyddog yr Awdurdod gyflawni’r
swyddogaeth.
Cychwyn neu ymateb i faterion Seneddol priodol (heblaw am hyrwyddo neu wrthwynebu Biliau personol neu leol).
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Penderfynu ar unrhyw fater a ddirprwyir i swyddog, pan fo’r swyddog hwnnw yn ystyried ei bod yn fwy priodol i’r Cabinet
ymdrin ag ef.
Cymeradwyo sefydlu neu gau (ac eithrio cau dros dro am resymau cynnal a chadw neu adnewyddu neu yn achos argyfwng)
unrhyw gyfleuster y mae’r Awdurdod yn ei ddefnyddio i gynnig gwasanaethau uniongyrchol i ddefnyddwyr gwasanaeth (e.e.
llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, canolfannau dydd).
Perfformio unrhyw Swyddogaeth Weithredol pan nad yw trefniadau wedi'u gwneud i swyddog yr Awdurdod gyflawni'r
swyddogaeth. (Fel y nodir yn Adran 4).
Cytuno i unrhyw ddiwygiadau neu amrywiadau i, a threfniadau dan gytundeb dyddiedig 27 Mawrth 2000 wedi’i wneud dan
Adran 165 o Ddeddf Gynllunio a Thir Llywodraeth Leol 1980 rhwng Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd a’r Awdurdod.
Cyflawni swyddogaethau a rhwymedigaethau ac arfer pwerau’r Awdurdod dan Ddeddf Forglawdd Bae Caerdydd 1993 (ac
eithrio i’r raddau nad yw swyddogaethau o’r fath yn rhai Anweithredol) pan nad yw trefniadau wedi’u gwneud i swyddog yr
Awdurdod gyflawni’r swyddogaeth.
Perfformio unrhyw swyddogaethau’r Awdurdod fel awdurdod yr harbwr pan nad yw trefniadau wedi'u gwneud i swyddog yr
Awdurdod gyflawni'r swyddogaeth.
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