
 

Atodiad 1. 

4. PENNAETH CEFNOGAETH CORFFORAETHOL 

 
 Yn y "Cynllun Dirprwyo i Bwyllgorau" yn Atodiad 1 i Adran 13 o'r 

Cyfansoddiad, nodir lle mae swyddogaethau nad ydynt yn gyfrifoldeb 
i'r Weithrediaeth wedi eu dirprwyo i Brif Swyddogion.  Lle nad oes 
prif swyddog wedi ei enwi yn y ddogfen honno nid yw’r pŵer wedi ei 
ddirprwyo, ond yn hytrach fe'i cedwir gan y pwyllgor. 
 

 Swyddogaethau a ddirprwyir gan y Cyngor 
 

 4.1 Gweithredu fel Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 
 

 4.2  Yr hawl i awdurdodi aelodau i fynychu seminarau neu 
gynadleddau allanol nad ydynt ar y rhestr gymeradwy 
 

 4.3 Penderfynu ar ran y cyflogwr ar gam 1 o unrhyw apêl dan 
drefn datrys anghydfod y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 
 

 Swyddogaethau a ddirprwyir gan y Cabinet 

 4.4 Gweithredu ar sail dydd i ddydd ac o fewn y cynllun yn y 
meysydd  
canlynol :- 
 

  •  Rhaglen Wella 

  • Blaenoriaethau 

  • Trosolwg polisi 

  • Cynllun Integredig Sengl 

  • Caffael 

  • Craffu 

  • Ymchwil 

  • Diogelwch Cymunedol 

  • Gwasanaeth democrataidd.  

  • Cynllun Cydraddoldeb 

  • Cynllun Iaith 



  • Cyfieithu 

  • Cefnogaeth Cabinet 

  •  Amodau a thelerau gwaith 

  • Cysylltiadau diwydiannol 

  • Hyfforddi a datblygu staff 

  • Y drefn recriwtio a phenodi 

  • Cyfrifoldebau'r cyflogwr mewn perthynas â iechyd a 

diogelwch. 

  • Argraffu 

  • Cyswllt cwsmer (Galw Gwynedd, Siop Gwynedd, Gwefan 

y Cyngor) 

 
  •    Rheoli gwybodaeth 

 
  •    Cofrestru genedigaethau, marwolaethau a phriodasau 

 4.5 Bod yn swyddog priodol ar gyfer llofnodi ceisiadau am wiriad 
gyda'r Biwro Cofnodion Troseddol. 
 

 4.6 Yr hawl i roi caniatâd dan Adran 30 Deddf Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol 2003 (y defnydd o orchmynion 
gwasgaru). 

 4.7 Gweithredu pwerau’r Cyngor dan Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972 a Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 mewn 
perthynas â phenodi aelodau i wasanaethu ar bwyllgorau. 

 4.8 Penderfynu ar geisiadau ailraddio (i'w weithredu trwy'r 
gyfundrefn arfarnu swyddi). 
 

 4.9 Bod yn swyddog priodol at ddibenion cofrestru 
genedigaethau marwolaethau a phriodasau. 

 4.10 Gweithredu pwerau’r Cyngor dan Ddeddf Priodasau 1994 
a Deddf Partneriaeth Sifil 2004. 

 4.11 Awdurdod I gymeradwyo eiddo ar gyfer gweinyddu 
priodasau a chofrestru partneriaethau sifil. 



ATODIAD 2 

8. Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant 

 Yn y "Cynllun Dirprwyo i Bwyllgorau" yn Atodiad 1 i Adran 13 o'r 
Cyfansoddiad, nodir lle mae swyddogaethau nad ydynt yn gyfrifoldeb i'r 
Weithrediaeth wedi eu dirprwyo i Brif Swyddogion.  Lle nad oes prif 
swyddog wedi ei enwi yn y ddogfen honno nid yw’r pŵer wedi ei 
ddirprwyo, ond yn hytrach fe'i cedwir gan y pwyllgor. 
 

 Swyddogaethau a ddirprwyir gan y Cyngor 
 

  Dim 

 Swyddogaethau a ddirprwyir gan y Cabinet 
 

 8.1 Gweithredu ar sail dydd i ddydd ac o fewn y cynllun yn y meysydd 
canlynol:- 

  • Gwasanaethau Pobl hyn 

  •  Iechyd Meddwl 

  •  Anableddau corfforol 

  •  Anableddau Dysgu 

  •  Gwasanaethau preswyl a dydd 

  •  Gofal cartref 

  •  Uned Hawliau Llês  

 

• Tim Troseddu Ieuenctid 

 
  • Digartrefedd 

  • Gorfodaeth tai preifat 

  • Grantiau tai ac adnewyddu 

  • Diogelu Oedolion 

   

 8.2 Gweithredu fel y “person cyfrifol” at ddibenion Deddf Safonau Gofal 
2000 
 

 8.3 Gweithredu pwerau dan yr holl Ddeddfau a restrir yn Atodlen 1 
Deddf Awdurdodau Lleol (Gwasanaethau Cymdeithasol 1970 ac 
Atodlen 2 o Ddeddf Gwasnanaethau Cymdeithasol a Llesiant ( 
Cymru) 2014 
 

 8.4 I awdurdodi swyddogion priodol i weithredu  pwerau’r Cyngor 
dan  Adran 127 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol  a 
Llesiant ( Cymru) 2014. 



 
 8.5 Gweithredu swyddogaethau'r Cyngor mewn perthynas â 

digartrefedd yn unol â Rhan 8 - Deddf Tai 1996. 
 8.6 Caniatau gwerthiannau cyn dai Cyngor i bobl sy'n cwrdd ar 

amodau statudol a derbyn neu wrthod cynnig i brynu yn ôl cyn dŷ 
Cyngor dan Adran 157 Deddf Tai 1985. 
 

 8.7 Gweithredu swyddogaethau'r Cyngor mewn perthynas â thai 
anaddas dan Ddeddf Tai 1985 a Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac 
Adfywio 1996. 
 

 8.8 Gweithredu pwerau'r Cyngor i gyflwyno rhybuddio a chymryd 
camau gorfodaeth mewn perthynas â thai aml-anedd. 
 

 8.9 Gweithredu pwerau gorfodaeth yn y sector tai preifat. 
 

 8.10 Cymeradwyo neu wrthod a gweinyddu ceisiadau am grantiau dan y 
Ddeddf Grantiau Tai Adeiladu ac Adnewyddu 1996. 
 

 8.11 Gweithredu cynllun disgownt trosglwyddadwy. 
 

 8.12 Gweithredu swyddogaethau'r Cyngor mewn perthynas â draeniad, 
cyflenwad dŵr a materion iechyd amgylcheddol eraill dan Ddeddf 
Rheoliadau Adeiladu 1984 a niwsans dan Ddeddf Gwarchod yr 
Amgylchedd 1990. 
 

 8.13 Gweithredu swyddogaethau’r Cyngor dan Ddeddf Tai 2004. 
 

 8.14 Cyflwyno rhybuddion eiddo dan Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925. 
 

   

   

   

 

9 Pennaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd 
 

 Yn y "Cynllun Dirprwyo i Bwyllgorau" yn Atodiad 1 i Adran 13 o'r 
Cyfansoddiad, nodir lle mae swyddogaethau nad ydynt yn gyfrifoldeb i'r 
Weithrediaeth wedi eu dirprwyo i Brif Swyddogion.  Lle nad oes prif 
swyddog wedi ei enwi yn y ddogfen honno nid yw’r pŵer wedi ei ddirprwyo, 
ond yn hytrach fe'i cedwir gan y pwyllgor. 
 

 Swyddogaethau a ddirprwyir gan y Cyngor 
 

  Dim 
 

 Swyddogaethau a ddirprwyir gan y Cabinet 

 9.1 Gweithredu ar sail dydd i ddydd ac o fewn y cynllun yn y meysydd 
canlynol:- 



 
  • Gwasanaethau plant 

  • Tim troseddwyr ifanc 

 9.2 Gweithredu pwerau dan yr holl Ddeddfau a restrir yn Atodlen 1 
Deddf Awdurdodau Lleol (Gwasanaethau Cymdeithasol) 1970 ac 
Atodlen 2 Deddf Gwasanethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. 

 
 9.3 Bod y “Penderfynwr” ar ran yr asiantaeth fabwysiadu 

 

 

 


