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PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr, 2021 yn Siambr y 
Cyngor. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma  
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd N. Moore (Cadeirydd); Cynghorydd L. Burnett (Is-
Gadeirydd); Cynghorwyr G.D.D. Carroll, R. Crowley, S.M. Hanks a J.W. Thomas. 
 
 
691 CYHOEDDIAD - 
 
Cyn dechrau busnes y Pwyllgor, dywedodd y Cadeirydd wrth bawb a oedd yn 
bresennol mai'r bwriad oedd gweddarlledu'r cyfarfod ond oherwydd mater technegol 
y bore hwnnw nid oedd modd trefnu hyn.  Dywedodd y Prif Swyddog Gwasanaethau 
Democrataidd hefyd wrth bawb y byddai cofnodion y cyfarfod ar gael ar y wefan cyn 
gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod yn unol â Gweithdrefn y Cyngor ar gyfer cyfarfodydd 
o'r fath.   
 
 
692 COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD - CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 
Mehefin, 2019 a 12 Hydref, 2021 fel cofnod cywir. 
 
 
693 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
694 TREFNIADAU RECRIWTIO A DEWIS AR GYFER Y 3 SWYDD AELOD 
LLEYG AR Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO (RG) – 
 
Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, wrth gyflwyno'r adroddiad, o dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, ei bod yn ofynnol erbyn mis Mai 2022 
i draean o aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (Ll ac A) gynnwys 
personau lleyg a bod rhaid i'r aelod a benodir yn Gadeirydd fod yn aelod lleyg.   Felly 
cytunwyd yng nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 20 Medi 2021 bod aelodaeth y 
Pwyllgor Ll ac A yn cynnwys 6 Aelod Etholedig a 3 aelod lleyg.   Roedd Pennaeth y 
Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol wedi asesu'r pum cais a dderbyniwyd yn 
erbyn y meini prawf ac ym mharagraff 2.2 o'r adroddiad argymhellodd y dylid 
gwahodd pob un o'r ymgeiswyr i gael eu cyfweld ar ddyddiad i'w drefnu ym mis 
Ionawr 2022.     
 
PENDERFYNWYD –  
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(1) BOD y trefniadau recriwtio a dethol mewn perthynas â'r tair swydd Aelod 
Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (swyddi i ddod yn weithredol ar ôl y 
Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2022) yn cael eu cymeradwyo.  
 
(2) BOD y pum ymgeisydd yn cael eu gwahodd i gyfweliad.  
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
 
(1) Sicrhau bod y penodiad wedi cael ei wneud yn unol â gofynion Cyfansoddiad 
y Cyngor.  
 
(2) Gwahodd yr ymgeiswyr i gyfweliad.  
 
 
695 TREFNIADAU RECRIWTIO A DEWIS AR GYFER Y CYFARWYDDWR 
ADNODDAU CORFFORAETHOL A CHYFARWYDDWR LLE (RG) – 
 
Mae'r adroddiad yn nodi'r trefniadau recriwtio a dethol a gynigir ar gyfer y swydd 
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a'r swydd Cyfarwyddwr Lle.    Wedi'i atodi yn 
Atodiadau A a B roedd y proffiliau rôl a'r cyfrifoldebau ar gyfer pob un o'r swyddi.   
Dywedodd y Cynghorydd Carroll, wrth gydnabod gwahaniaethau o ran barn pan 
ystyriwyd y swyddi yng nghyfarfodydd blaenorol y Cyngor, ei fod yn hapus i gefnogi'r 
ffordd ymlaen ar ôl i'r swyddi gael eu cymeradwyo yn y Cyngor Llawn.  Tynnodd y 
Cynghorydd Burnett sylw at rôl y Cyfarwyddwr Lle, gan gyfeirio at elfen allweddol o'r 
rôl sef datblygu gwaith partneriaeth a chydnabu’r cyfrifoldebau sylweddol a 
chynhwysfawr a fyddai'n rhan o’r swydd fel y nodir yn Atodiad B i'r adroddiad.  
 
PENDERFYNWYD – DYLID rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Adnoddau 
Dynol a Datblygu Sefydliadol, mewn ymgynghoriad â Rheolwr Gyfarwyddwr ac 
Arweinydd y Cyngor, i fwrw ymlaen gyda:  
 
• hysbysebu’r ddwy swydd,  
• y trefniadau angenrheidiol ar gyfer creu rhestr hir ac unrhyw asesiad 

angenrheidiol o ymgeiswyr cyn creu rhestr fer,  
• llunio rhestr fer derfynol ar gyfer cyfweliad, cynhelir y cyfweliad terfynol gan 

gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol, a  
• cytuno ar gostau a’r gofynion o ran adnoddau sy'n ymwneud â'r prosesau 

sydd eu hangen i fynd â’r broses recriwtio a dethol ymlaen.  
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y penodiad wedi cael ei wneud yn unol â gofynion Cyfansoddiad 
y Cyngor.  
 
(2) Caniatáu i faterion gael eu datblygu cyn cam olaf y broses recriwtio.  
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696 TREFNIADAU RECRIWTIO A DEWIS AR GYFER Y PENNAETH CYLLID / 
SWYDDOG ADRAN 151 (RG) – 
 
Yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor ar 12 Hydref, 2021 hysbysebwyd swydd 
Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 yn unol â hynny.   Roedd yr adroddiad yn 
nodi'r amserlen gyfweld derfynol ar gyfer y swydd, a nodwyd, yn dilyn proses asesu 
a gynhaliwyd gan y Pennaeth Adnoddau Dynol mewn ymgynghoriad â'r Rheolwr 
Gyfarwyddwr, y penderfynwyd gwahodd yr ymgeisydd/ymgeiswyr i fynychu cyfweliad 
ar 17 Rhagfyr, 2021, gellid dod o hyd i'r manylion ar eu cyfer o dan yr adroddiad 
Rhan II ar wahân ar yr agenda. 
 
Dywedodd yr Arweinydd, gan roi sylw i ymholiad y cyfeirir ato mewn e-bost at 
Aelodau'r Pwyllgor gan aelod o'r cyhoedd, a oedd hefyd yn eistedd yn yr oriel 
gyhoeddus, ynghylch swydd swyddog adran 151 dros dro, wrth y Pwyllgor fod Ms. 
Carolyn Michael (Dirprwy Swyddog Adran 151) wedi'i phenodi'n Bennaeth 
Gwasanaeth / Swyddog Adran 151 Dros Dro y Cyngor drwy ddefnyddio Pwerau Brys 
y Rheolwr Gyfarwyddwr tan y gellid llenwi’r swydd Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 
151.   
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad yn llawn, cytunwyd yn unfrydol  
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) BOD cyfweliadau mewn perthynas â’r swydd Pennaeth Cyllid / Swyddog 
Adran 151 yn cael eu cytuno fel yr amlinellir yn yr adroddiad. 
 
(2) BOD manylion penodiad gweddilliol, fel y bo'n briodol, yn cael eu dirprwyo i'r 
Rheolwr Gyfarwyddwr, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, pe bai'r Aelodau'n 
cadarnhau ymgeisydd addas.  
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y broses o benodi i'r swydd yn cael ei chynnal yn unol â 
Chyfansoddiad y Cyngor.  
 
(2) Sicrhau bod holl swyddogaethau'r Cyngor yn cael eu bodloni yn y maes hwn.  
 
 
697 GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD - 
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y 
wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar 
y sail ei bod yn debygol o gynnwys datgeliad o wybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir yn 
Rhan 4 o'r Atodlen 12A (fel y'i diwygiwyd) o'r Ddeddf, y cyfeirir at baragraffau 
perthnasol yr Atodlen mewn cromfachau ar ôl y pennawd munud. 
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698 TREFNIADAU RECRIWTIO A DEWIS AR GYFER Y PENNAETH CYLLID / 
SWYDDOG ADRAN 151 (RG) (GWYBODAETH EITHRIADOL - PARAGRAFF 15) - 

 
Rhoddodd y Rheolwr Gyfarwyddwr ganlyniad llafar i'r Pwyllgor o'r broses o greu 
rhestr hir a'r asesiadau rhagarweiniol ar gyfer pob un o'r ymgeiswyr gan ddweud bod 
ymgeisydd wedi cael ei ystyried i'w gyfweld gan y Pwyllgor.   
 
Yn dilyn cyfweliad y Pwyllgor a oedd yn cynnwys cyflwyniad llafar i gwestiwn a 
bennwyd ymlaen llaw a sesiwn holi ac ateb gan Aelodau'r Pwyllgor, cytunwyd yn 
unfrydol    
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) BOD MB yn cael ei benodi i’r swydd Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151.   
 
(2) BOD manylion penodiad gweddilliol, fel y bo'n briodol, yn cael eu dirprwyo i'r 
Rheolwr Gyfarwyddwr, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd.  
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y broses o benodi i'r swydd yn cael ei chynnal yn unol â 
Chyfansoddiad y Cyngor.  
 
(2) Sicrhau bod holl swyddogaethau'r Cyngor yn cael eu bodloni yn y maes hwn.  
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