
 

Adroddiad i’r Cyngor 

Dyddiad y cyfarfod 14 Mawrth 2022 

Aelod Arweiniol/ Swyddog Y Cynghorydd Julian Thompson Hill / Graham H Boase 

Awdur yr adroddiad Graham H Boase 

Teitl Adolygu Strwythur Uwch Arweinyddiaeth 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Gweledigaeth y Prif Weithredwr ar gyfeiriad strategol y Cyngor yn y dyfodol, 

yn cynnwys cynnig i ailstrwythuro Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Cyngor 

(UDA).  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Mae ailstrwythuro’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn golygu creu swydd 

Cyfarwyddwr Corfforaethol ychwanegol (h.y. Cyfarwyddwr Corfforaethol 

Gwasanaethau Cefnogi). Nid oes modd i’r Prif Weithredwr wneud penderfyniad 

ar y lefel yma am swydd uwch-reolwr newydd; mae angen penderfyniad ffurfiol 

gan y Cyngor. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Cyngor yn cymeradwyo creu swydd Cyfarwyddwyr Corfforaethol newydd, 

h.y. Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer Gwasanaethau Cefnogi. 

 

3.2. Bod y Cyngor yn derbyn argymhelliad Panel Tâl Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

Aelodau bod swydd newydd Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer Gwasanaethau 

Cefnogi yn cael ei gosod ar SLT Lefel 3. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Ynghlwm yn Atodiad 1 mae dogfen y Prif Weithredwr o’r enw ‘Gweledigaeth a 



 
 

Chyfeiriad Strategol’. Mae’r papur yma’n nodi’r hyn rwy’n ei feddwl am yr heriau 

sy’n wynebu’r Cyngor yn y dyfodol, a sut mae angen i ni addasu er mwyn 

cefnogi ein cymunedau a pharhau i gyflwyno gwasanaethau rheng flaen. Mae 

wedi’i ddylunio i hyrwyddo trafodaeth ar gyfer y Cyngor newydd. Mae hefyd yn 

tynnu sylw at y diffyg o uwch-reolwyr a chapasiti arweinyddiaeth rydym ei angen 

er mwyn mynd i’r afael â’r heriau yma yn y dyfodol.   

4.2. Ynghlwm yn Atodiad 2 mae fy nogfen o’r enw ‘Adolygiad o Strwythur yr Uwch 

Arweinyddiaet’ sydd wedi’i ategu gan Atodiad 3 sydd yn dangos y strwythur 

SLT presennol ac Atodiad 4 sydd yn dangos y strwythur Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth arfaethedig.  

4.3. Mae Atodiad 2, 3 a 4 yn egluro fy null dau gam i ailstrwythuro’r Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth.  Y cam cyntaf, sydd yn cael sylw yn yr adroddiad yma, yw 

ychwanegu Cyfarwyddwr Corfforaethol mewn i’r strwythur h.y. symud o 2 

Gyfarwyddwr Corfforaethol i 3 Cyfarwyddwr Corfforaethol.  Bydd yr ail gam yn 

dilyn ar ôl i’r Cyfarwyddwyr Corfforaethol gael eu penodi, sef adolygu 

Penaethiaid Gwasanaeth, a sut maent yn grwpio o dan y 3 Chyfarwyddwr 

Corfforaethol.   

4.4. Mae Atodiad 5 yn grynodeb o’r manteision i’r Cyngor a’n cymunedau drwy 

greu swydd newydd Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cefnogi. 

4.5. Mae Atodiad 6 yn grynodeb o’r ymatebion a gafwyd gan yr Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth o ganlyniad i ymarfer ymgynghoriad anffurfiol ynglŷn â’r 

newidiadau arfaethedig. 

4.6. Argymhelliad 3.1 uchod yw fy argymhelliad fel Prif Weithredwr o ran creu 

swydd ychwanegol Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cefnogi.  

4.7. Argymhelliad 3.2 uchod yw argymhelliad gan Banel Tâl Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth Aelodau, a gadeirir gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill. 

Daeth yr argymhelliad o gyfarfod y Panel ar 14 Chwefror 2022. Cyn y cyfarfod 

hwnnw roedd y Rheolwr AD wedi cyflwyno Swydd-ddisgrifiad Cyfarwyddwr 

Corfforaethol, Portffolios a strwythur Uwch Dîm Arweinyddaeth arfaethedig i 

Kornferry Hay, Gwerthuswyr Swyddi Annibynnol y Cyngor, er mwyn iddynt 

gynnal gwerthusiad o’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Newydd: Gwasanaethau 

Cefnogi ac i benderfynu a oedd y newidiadau i’r rolau Cyfarwyddwr presennol 

yn effeithio ar eu gwerthusiadau presennol. Canlyniad y gwerthusiad swydd 

annibynnol oedd yn unol â strwythur graddio Uwch Arweinyddiaeth, dylai 



 
 

swydd newydd Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaeth Cefnogi gael ei seilio 

ar SLT 3 (£107,374 - £110,670), ac nad oedd yna newid i’r 2 werthusiad 

Cyfarwyddwr Corfforaethol presennol. Cafodd y canlyniad yma ei ystyried a’i 

gefnogi gan Banel Tâl UDA Aelodau.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Fe fydd y papur cyfeiriad strategol ac adolygiad Uwch Dîm Arweinyddiaeth gan 

arwain at swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol ychwanegol, ynghyd ag adolygiad 

Cam II dilynol o Benaethiaid Gwasanaeth, yn rhoi’r Cyngor mewn sefyllfa well i 

gyflwyno ei Flaenoriaethau Corfforaethol.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cefnogi newydd wedi cael ei 

raddio gan Banel Tâl Aelodau ar SLT 3 (£107,374 - £110,670).  

6.2. Bydd swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol ychwanegol, ynghyd ag adolygiad Cam 

II cysylltiedig o Benaethiaid Gwasanaeth, yn gwella effeithiolrwydd y Cyngor a 

bydd yn cyflwyno arbedion effeithlonrwydd sylweddol i’r Cyngor yn y tymor byr, 

canolig a’r hirdymor.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid oes angen asesiad o’r effaith ar les.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Fe ymgynghorwyd yn ffurfiol ag Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Cyngor ar y 

cynigion.  Mae crynodeb o’r ymatebion a gafwyd wedi’u cynnwys yn 

Atodiad 6.  

8.2. Mae’r Prif Weithredwr wedi trafod y cynigion yn anffurfiol gydag Aelodau’r 

Cabinet. 

8.3. Mynychodd y Prif Weithredwr a’r Arweinydd gyfarfod o Arweinwyr Grŵp ar 

9 Chwefror 2022 er mwyn briffio Arweinwyr Grŵp ar y cynigion, er mwyn 

iddynt friffio eu grwpiau eu hunain. 



 
 

8.4. Cyfarfu Panel Tâl Uwch Dîm Arweinyddiaeth Aelodau’r Cyngor, a gadeirir 

gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill ar 14 Chwefror 2022.  Cafodd y 

Panel ei friffio gan y Prif Weithredwr ar y papur cyfeiriad strategol a 

chynigiwyd dull dau gam i ailstrwythuro’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.  

Cafodd y Panel ei friffio gan y Rheolwr AD am asesiad annibynnol graddio 

swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cefnogi newydd. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Mae’n annhebygol o gael effaith ar gyllideb 2022/23 gan fod arbedion mewn 

swyddi gwag yn y strwythur staff uwch presennol yn fwy na’r cynnydd rhannol 

mewn costau yn y flwyddyn.  Bydd goblygiadau ariannol pob cam o’r 

ailstrwythuro’n cael eu cynnwys yng nghynigion y gyllideb ar gyfer 2023/24, pan 

fydd effaith blwyddyn lawn o gostau ychwanegol ac arbedion posibl yn hysbys.  

Fel Prif Swyddog Cyllid rwy’n cefnogi’r sail resymegol y tu ôl i’r ailstrwythuro, 

gan gydnabod yr angen i fuddsoddi ar lefel yma’r Cyngor.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Mae’r risgiau a heriau y mae’r Cyngor yn eu hwynebu wedi'u nodi yn yr 
atodiadau yn Atodiad 1 a 2. 

 
10.2. Y prif risg yw heb uwch arweinyddiaeth a chapasiti rheoli ychwanegol a’r 

ailstrwythuro cysylltiedig yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, ni fydd y Cyngor yn y 

sefyllfa orau i ymateb i’r heriau o’n blaenau. Bydd effeithlonrwydd yn ein gallu i 

gyflwyno gwasanaethau a gwneud arbedion effeithlonrwydd angenrheidiol yn cael 

ei gyfaddawdu. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 11.9.2 o Gyfansoddiad y Cyngor. 

11.2. Adran 111 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

11.3. Rheoliad 7 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 
(Diwygio) 2006 fel y’i diwygiwyd.  

 

 


