No.
PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 24 Mawrth, 2022.
Mae-r Agenda ar gael yma.
Yn Bresennol: Y Cynghorydd N. Moore (Cadeirydd); Cynghorydd L. Burnett (IsGadeirydd); Cynghorwyr G.D.D. Carroll a S.M. Hanks
995

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –

Derbyniwyd y rhain gan Gynghorwyr R. Crowley a J.W. Thomas.
996

COFNODION –

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20
Ionawr, 2022 fel cofnod cywir.
997

DATGANIADAU BUDDIANT –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.
998 TREFNIADAU RECRIWTIO A DETHOL AR GYFER Y CYFARWYDDWR
ADNODDAU CORFFORAETHOL (PW) –
Yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor ar 17 Rhagfyr, 2021 hysbysebwyd swydd
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol 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 Prif Weithredwr, y penderfynwyd gwahodd yr ymgeiswyr i
fynychu cyfweliad, y gellid dod o hyd i'r manylion ar ei gyfer dan yr adroddiad
Rhan II ar wahân ar yr agenda.
Ar ôl ystyried yr adroddiad yn llawn, cytunwyd yn unfrydol
PENDERFYNWYD (1)
BOD cyfweliadau mewn perthynas â swydd Cyfarwyddwr Adnoddau
Corfforaethol 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 Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, pe bai'r Aelodau'n
cadarnhau ymgeisydd addas.
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No.
Y rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Sicrhau bod y broses o benodi i'r swyddi’n cael ei chynnal yn unol â
Chyfansoddiad y Cyngor.
(2)
Sicrhau bod holl swyddogaethau'r Cyngor yn cael eu bodloni yn y maes
hwn.
999

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.
1000 TREFNIADAU RECRIWTIO A DETHOL AR GYFER Y CYFARWYDDWR
ADNODDAU CORFFORAETHOL (PW) (GWYBODAETH EITHRIEDIG –
PARAGRAFF 15) – Gwahoddwyd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer i wneud cyflwyniad llafar 10 munud ac i
ymateb i amrywiaeth o gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.
Yn dilyn cyfweliad y Pwyllgor,
PENDERFYNWYD yn unfrydol (1)

Y PENODIR TSB i’r swydd Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol.

(2)
BOD manylion penodiad gweddilliol, fel y bo'n briodol, yn cael eu dirprwyo
i'r Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd.
Rhesymau Dros y Penderfyniad
(1)
Sicrhau bod y broses o benodi i'r swyddi’n 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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