RHAN 3 – CYFRIFOLDEB AM SWYDDOGAETHAU
Adran 1A – Cyfarfod y Cyngor
Swyddogaethau’r Cyngor
Mae Cyfansoddiad y Cyngor (Erthygl 4) yn nodi'r swyddogaethau canlynol y gall y
Cyngor Llawn h.y. cyfarfod holl aelodau’r Cyngor yn unig eu harfer ac sy’n cynnwys
mabwysiadu'r fframwaith polisi. Dim ond y Cyngor fydd yn arfer y swyddogaethau
canlynol:(a)

mabwysiadu a newid trefniadau gweithredol yr Awdurdod a’r
Cyfansoddiad);

(b)

cymeradwyo neu fabwysiadu'r fframwaith polisi, y gyllideb ac unrhyw
gais i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn ymwneud â Throsglwyddo Tir ar
gyfer Tai;

(c)

yn amodol ar y weithdrefn frys sydd wedi’i chynnwys yn y Rheolau
Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth a nodir yn Rhan 4 y
Cyfansoddiad hwn, gwneud penderfyniadau am unrhyw fater wrth
gyflawni Swyddogaeth Weithredol sydd wedi’i gynnwys yn y Fframwaith
Polisi neu’r gyllideb, pan fo’n debygol i’r sawl sy’n gwneud y
penderfyniad ei wneud mewn modd a fyddai’n mynd yn groes i’r
Fframwaith Polisi neu'n groes i’r gyllideb neu heb gydymffurfio'n llawn â'r
gyllideb;

(d)

ethol a diswyddo’r Arweinydd a phenodi a diswyddo aelodau’r Cabinet
(heblaw am yr Arweinydd);

(d)

dod i gytundeb ynghylch a/neu ddiwygio Cylch Gorchwyl Pwyllgorau,
penderfynu ar eu cyfansoddiad a phenodi pobl i wasanaethu arnynt;

(f)

penodi cynrychiolwyr i gyrff allanol oni bai bod y penodiad yn
Swyddogaeth Weithredol neu wedi’i ddirprwyo gan y Cyngor;

(g)

mabwysiadu Cynllun Lwfansau dan Erthygl 2.5;

(h)

newid enw’r ardal, ymgynghori ar deitl Henadur Anrhydeddus neu
Ryddid y Ddinas;

(i)

penodi neu gadarnhau penodiad y Prif Weithredwr;

(j)

creu, diwygio, diddymu, ail-sefydlu neu fabwysiadu is-ddeddfau a hybu
neu wrthwynebu datblygiad o ddeddfwriaeth leol neu Filiau personol;

(k)

pob swyddogaeth dewis lleol a nodir yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn y
mae'r Cyngor yn penderfynu y dylai ef ei hun weithredu arni, neu berson
neu gorff y mae wedi dirprwyo ei bwerau iddo yn hytrach na’r Cabinet; a
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(l)

phob mater arall y mae’n rhaid i’r Cyngor ei weithredu, yn ôl y gyfraith.

Mae’r fframwaith polisi yn cynnwys y cynllun a’r strategaethau a restrir yn Atodlen 3 i
Reoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a
Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007(fel y’u diwygiwyd), ynghyd â chynlluniau a
strategaethau eraill y gall yr Awdurdod benderfynu y dylid eu mabwysiadu gan y
Cyngor fel mater o ddewis lleol, fel y nodir yn Erthygl 4.2(a) y Cyfansoddiad hwn.
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