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RHAN 3 – CYFRIFOLDEB DROS SWYDDOGAETHAU 
 

 
ATODIAD 1 - Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau Anweithredol y Cyngor 
 
 

Swyddogaeth Cyfrifoldeb  
 

 
Swyddogaethau yn berthnasol i gynllunio tref a sir a rheoli 

datblygu 
 
1.  Grym i benderfynu ceisiadau am ganiatâd cynllunio. 
2. Grym i benderfynu ceisiadau i ddatblygu tir heb gydymffurfio â’r 

amodau a fu’n gysylltiedig ynghynt. 
3. Grym i roi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau a wnaed eisoes. 
4. Grym i benderfynu ceisiadau am ganiatâd cynllunio. 
5. Dyletswyddau yn gysylltiedig i benderfynu ceisiadau cynllunio. 
6. Grym i benderfynu cais am ganiatâd cynllunio gan awdurdod lleol, 

yn unigol neu ar y cyd â pherson arall. 
7. Grym i benderfynu, cymeradwyo a chytuno ar rai materion eraill sy’n 

gysylltiedig â gweithredu hawliau datblygiadau a ganiateir. 
8. Grym i lunio cytundebau ynghylch rheoleiddio datblygu neu 

ddefnyddio tir. 
9. Grym i gyflwyno tystysgrif defnydd presennol neu ddefnydd a fwriedir 

ar gyfer datblygiad a grym i ddiddymu tystysgrif felly. 
10. Grym i gyflwyno hysbysiad cwblhau. 
11. Grym i roi caniatâd ar gyfer arddangos hysbysebion. 
12. Grym i awdurdodi mynediad ar dir. 
13. Grym i ofyn am stopio defnyddio tir. 
14. Grym i gyflwyno hysbysiad tramgwyddo, hysbysiad torri amod neu 

hysbysiad stopio. 
15. Grym i gyflwyno hysbysiad gorfodi. 
16. Grym i wneud cais am waharddeb yn atal torri amoda rheoli 

cynllunio. 
17. Grym i bennu ceisiadau am ganiatâd deunyddiau perygl a grymoedd 

cysylltiedig. 
18. Dyletswydd i bennu amodau ar ganiatâd mwyngloddio, caniatâd 

cynllunio sy’n gysylltiedig â safleoedd tawel neu safleoedd 
gweithredol Cam I neu II neu ganiatâd mwynau yn gysylltiedig â 
safleoedd mwyngloddio, beth bynnag fo’r achos. 

19. Grym i ofyn am gynnal tir yn gywir. 
20. Grym i benderfynu ceisiadau am ganiatâd adeiladau rhestredig a 

grymoedd cysylltiedig. 
21. Grym i benderfynu ceisiadau am ganiatâd ardal gadwraeth. 
22. Dyletswyddau cysylltiedig i geisiadau am ganiatâd adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth. 
23. Grym i gyflwyno hysbysiad cadw adeilad a grymoedd cysylltiedig. 
24. Grym i gyflwyno hysbysiad gorfodi mewn perthynas â dymchwel 

adeiladau an-rhestedig mewn ardal gadwraeth. 

 
 
 

 
Pwyllgor 
Cynllunio 
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25. Grym i gaffael adeilad rhestredig mewn angen trwsio ac i gyflwyno 
hysbysiad trwsio. 

26. Grym i wneud cais am waharddeb mewn perthynas ag adeilad 
rhestredig. 

27. Grym i weithredu gwaith brys. 
28.   Grym perthnasol i weithio â mwynau. 
29.  Grym yn gysylltiedig â llwybrau troed a llwybrau marchogaeth (yn 

unol ag adran 247 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990). 
30. Grym i ddilysu datblygiad amgen priodol. 
31. Dyletswyddau mewn perthynas â hysbysiadau prynu. 
32. Grymoedd yn gysylltiedig â hysbysiadau clwy. 
33. Grymoedd cysylltiedig â chadw coed. 
34. Grymoedd yn gysylltiedig â diogelu llwyni pwysig. 
 

 
Swyddogaethau yn gysylltiedig â Thrwyddedu a chofrestru 

 
 
1.  Grym i gyflwyno trwyddedau yn awdurdodi defnydd tir fel safle 

carafanau (“trwyddedau safle”). 
2. Grym i drwyddedu defnyddio anheddau symudadwy a safleoedd 

gwersylla. 
 
 

 
3. Grym i drwyddedu cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat. 
4. Grym i drwyddedu cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat. 
5. Grym i drwyddedu gweithredwyr cerbydau hacni a cherbydau llogi 

preifat. 
 

 
6. Grym i gofrestru hyrwyddwyr pwll. 
7. Grym i gyflwyno trwyddedau betio trac. 
8. Grym i drwyddedu cynlluniau betio rhwng-drac. 
9. Grym i gyflwyno trwyddedau mewn perthynas â safleoedd â 

pheiriannau adloniant. 
10. Grym i gofrestru cymdeithasau sy’n dymuno hyrwyddo loterïau.  
11. Grym i gyflwyno trwyddedau mewn perthynas â safleoedd adloniant 

lle rhoddir gwobrau. 
12.   Grym i gyflwyno trwyddedau adloniant. 
 

 
13. Grym i drwyddedu siopau rhyw a sinemâu rhyw. 
14. Grym i drwyddedu perfformiadau hypnoteiddio. 
15. Grym i drwyddedu safleoedd i wneud therapi pinnau, tatŵs, tyllu 

clustiau a gwneud electrolysis. 
16. Grym i drwyddedu cychod a llestri hamdden. 
17. Grym i drwyddedu masnachu marchnad a stryd. 
18. Dyletswydd i gadw rhestr o bersonau y mae ganddynt hawl i werthu 

gwenwynau anfeddygol. 

 
 

Pwyllgor 
Diogelu’r 
Cyhoedd / 

Cydbwyllgor 
Gwasanaeth 
Rheoliadol a 

Rennir 
 

 
Pwyllgor 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

 
 

 
Pwyllgor 

Trwyddedu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pwyllgor 
Diogelu’r 
Cyhoedd /   

Cydbwyllgor 
Gwasanaeth 
Rheoliadol a 

Rennir 
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19. Grym i drwyddedu delwyr gêm a lladd a gwerthu gêm. 
20. Grym i gofrestru a thrwyddedu trwydded eiddo ar gyfer paratoi bwyd. 
21. Grym i gyflwyno, addasu neu ddisodli tystysgrifau diogelwch 

(cyffredinol neu arbennig ar gyfer caeau chwaraeon). 
22. Grym i gyflwyno, canslo, addasu neu ddisodli tystysgrifau diogelwch 

ar gyfer stondinau a reoleiddir mewn caeau chwaraeon. 
23. Dyletswydd i hyrwyddo diogelwch tân. 
24. Grym i drwyddedu eiddo ar gyfer magu cŵn. 
25. Grym i drwyddedu siopau anifeiliaid anwes neu sefydliadau eraill lle 

caiff anifeiliaid eu magu neu eu cadw at ddibenion cynnal busnes. 
26. Grym i gofrestru hyfforddwyr ac arddangoswyr anifeiliaid. 
27. Grym i drwyddedu sŵ. 
28. Grym i drwyddedu anifeiliaid gwyllt peryglus. 
29. Grym i orfodi rheoliadau mewn perthynas â sgil-gynnyrch anifeiliaid. 
 

 
30. Grym i drwyddedu cyflogi plant. 
 
 
 

 
31. Grym i gymeradwyo eiddo ar gyfer gweinyddu priodasau a chofrestru 

partneriaethau sifil. 
32. Grym i gyflwyno trwydded i gynnal casgliadau at elusen. 
33.  Grym i roi caniatâd ar gyfer gweithredu uchelseinydd. 
34.  Grym i roi trwydded gwaith stryd. 
35.  Dyletswydd i gofrestru symud moch. 
36.  Grym i orfodi rheoliadau mewn perthynas â symud moch. 
37.  Grym i gyflwyno trwydded i symud gwartheg o farchnad. 
38. Grym i neilltuo rhannau o adeiladau ar gyfer storio seliwloid.  
39. Dyletswydd i orfodi a gweithredu Rheoliadau (CE) Rhif 852/2004 a 

856/2004 mewn perthynas â gweithredwyr busnes bwyd fel y manylir 
ymhellach yn rheoliad 5 Rheoliadau (Hylendid) Bwyd (Cymru) 2006.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pwyllgor 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

 

 
Cydbwyllgor 
Gwasanaeth 
Rheoliadol a 

Rennir 
 

 
 
 

 
40. [Dilëwyd]  
 
41.   [Dilëwyd]  
 
42. Grym i gofrestru tir cyffredin neu drefi neu gaeau pentref, ac eithrio 

pan fo’r grym i’w ddefnyddio yn unig at ddibenion gweithredu: 
(a) Cyfnewid tiroedd y mae gorchymyn dan Adran 19(3)neu 

baragraff 6 (4) Atodiad 3 Deddf Caffael Tir 1981 (p.67) yn 
effeithio arnynt. 

(b) Gorchymyn dan Adran 147 Deddf Cau Tir 1845 (p.8 a 9 
fict.p.118). 

 
43. Grym i gofrestru amrywiad i hawliau tir comin. 

 
Pwyllgor 
Diogelu’r 
Cyhoedd 
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Swyddogaethau mewn perthynas â sefydlu Pwyllgor Trwyddedu (yn unol 
ag adran 6 Deddf Trwyddedu 2003). 
 

 
Y Cyngor 

 
Swyddogaethau mewn perthynas ag Iechyd a Diogelwch yn y 

Gwaith 
 
Swyddogaethau dan unrhyw un o’r “darpariaethau statudol perthnasol” o 
fewn ystyr Rhan I (iechyd, diogelwch a lles mewn cysylltiad â gwaith a 
rheoli sylweddau peryglus) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a.y.b. 
1974), cyhyd ag y caiff y swyddogaethau hyn eu gweithredu ac eithrio yng 
nghapasiti’r awdurdod fel cyflogwr. 

 
 

Pwyllgor 
Diogelu’r 
Cyhoedd / 

Cydbwyllgor 
Gwasanaeth 
Rheoliadol a 

Rennir 
 

 
Swyddogaethau perthnasol i Etholiadau 

 
1.  Dyletswydd i benodi swyddog cofrestru etholiadol. 
2. Grym i benodi swyddogion mewn perthynas â cheisiadau’r swyddog 

cofrestru. 
3.  Grym i ddiddymu cynghorau cymunedol. 
4.  Grym i wneud gweithredoedd er mwyn grwpio cymunedau. 
5.  Grym i wneud gweithredoedd ar gyfer diddymu grwpiau a gwahanu 

cynghorau cymunedol oddi wrth grwpiau. 
6.  Dyletswydd i benodi swyddog canlyniadau ar gyfer etholiadau 

llywodraeth leol. 
7. Dyletswydd i roi cymorth yn Etholiadau Senedd Ewrop.  
8. Dyletswydd i rannu etholaethau yn ardaloedd pleidleisio.  
9.  Grym i rannu adrannau etholiadol yn ardaloedd pleidleisio mewn 

etholiadau llywodraethau lleol. 
10.  Grymoedd o ran cynnal etholiadau. 
11.  Grym i dalu costau yr aiff swyddogion cofrestru etholiadol iddynt yn 

gywir. 
12.  Grym i lenwi swyddi gwag mewn achos diffyg digon o enwebiadau. 
13.  Dyletswyddau i ddatgan swyddi gwag mewn rhai achosion. 
14.  Dyletswydd i roi hysbysiad cyhoeddus am swydd wag achlysurol. 
15.  Grym i benodi dros dro i gynghorau cymunedol. 
16.  Grym i bennu ffioedd ac amodau ar gyfer cyflenwi copïau o, neu 

ddetholiadau o, ddogfennau etholiadol. 
17.  Grym i gyflwyno cynigion i’r Ysgrifennydd Gwladol am orchymyn dan 

adran 10 (cynlluniau peilot ar gyfer etholiadau lleol yng Nghymru a 
Lloegr) Deddf Cynrychioli’r Bobl 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Y Cyngor 
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Swyddogaethau yn berthnasol i Enw a Statws Ardaloedd ac 

Unigolion 
 
Sylwer: Ni chaiff y swyddogaethau Cyngor canlynol eu dirprwyo i unrhyw    

bwyllgor a’r Cyngor ei hun a fydd yn eu gweithredu:- 
 

1. Grym i newid enw sir neu fwrdeistref sirol. 
2. Grym i newid enw cymuned. 
3.  Grym i roi teitl henadur anrhydeddus neu dderbyn rhywun 

yn rhyddfreiniwr anrhydeddus. 
4.  Grym i wneud cais i lys am siarter i roddi statws 

bwrdeistref sirol. 
 

Grym i wneud, addasu, diddymu neu ail-ddeddfu is-ddeddfu. 
 
Grym i hyrwyddo neu wrthwynebu Bil lleol neu bersonol. 
 

 
Y Cyngor 

 
Swyddogaethau perthnasol i Bensiynau 

 
1. Swyddogaethau yn berthnasol i bensiynau llywodraeth leol a.y.b. yn 

unol â Rheoliadau dan Adran 7, 12 neu 24 Deddf Blwydd-daliadau 
1972. 

2. Swyddogaethau yn berthnasol i bensiynau, lwfansau ac arian rhodd 
yn unol â Rheoliadau dan Adran 18(3A) Deddf Llywodraeth Leol a 
Thai 1989. 

 

 
 
 

Pwyllgor 
Pensiynau 

 
Swyddogaethau Amrywiol 

 
1.  Dyletswydd i gymeradwyo datganiad cyfrifon yr awdurdod, ei incwm 

a gwariant a mantolen neu gofnodion derbynebau a thaliadau (fe y 
bo). 

 
2.  Swyddogaethau yn berthnasol i bysgodfeydd môr. 
3.     Grym i wneud gorchmynion sefydlog. 
4.     Grym i wneud gorchmynion sefydlog yn gysylltiedig â chontractau. 
5.  Grym i ystyried adroddiadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru. 
6.  Dyletswydd i bennu uchafswm benthyg fforddiadwy. 
7.  Cymeradwyo strategaeth buddsoddi blynyddol yn unol â chanllaw. 
 

 
 
 

Y Cyngor 

 
1. Penodi a diswyddo Prif Swyddogion, Cyfarwyddwyr Cynorthwyol, 

Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Phrif Weithredwyr. 
 
2. Grym i benodi swyddogion at ddibenion penodol (penodi 

“swyddogion cywir”) 
 

 
Pwyllgor 
Penodi 
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3. Dyletswydd i enwi swyddog yn bennaeth gwasanaeth a delir yn yr 
awdurdod a rhoi staff a.y.b. 

 
4. Dyletswydd i enwi swyddog yn swyddog monitro a rhoi staff a.y.b. 
 
5. Dyletswydd i wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu materion 

ariannol yn gywir. 
 

 
Hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel yn y Cyngor 

 
1. Cynghori’r Cyngor ar fabwysiadu ac adolygu ei God Ymddygiad. 
 
2. Monitro a chynghori’r Cyngor ynghylch gweithredu ei God 

Ymddygiad mewn perthynas ag arfer gorau, newidiadau yn y 
gyfraith, canllaw gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru ac argymhellion tribiwnlysoedd achos dan adran 80 Deddf 
Llywodraeth Leol 2000. 

 
3. Penderfynu cwynion a atgyfeirir gan Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru. 
 

Cynorthwyo Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig yr Awdurdod. 
 
Sicrhau bod gan holl Aelodau’r Cyngor fynediad at hyfforddiant ym mhob 
agwedd ar God Ymddygiad Aelodau, y caiff yr hyfforddiant ei hyrwyddo a 
bod Aelodau’n gwybod pa safonau a ddisgwylir gan Gynghorwyr lleol dan 
y Cod. 
 

 
 
 

Pwyllgor 
Safonau a 
Moeseg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


