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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) yn cyhoeddi 
adroddiad blynyddol ar y lefelau o daliadau a chymorth i aelodau bob blwyddyn. Mae 
fersiwn ddrafft yr adroddiad blynyddol bellach ar gael a chaiff ei amlinellu yn yr 
adroddiad hwn.  

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

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) yn penderfynu ar 
y lefelau o daliadau a chymorth sydd ar gael i aelodau. Mae’r penderfyniadau hynny 
yn cael eu cyhoeddi mewn adroddiad blynyddol sy’n cael ei ragflaenu gan fersiwn 
ddrafft er mwyn ymgynghori. Mae’r adroddiad blynyddol drafft wedi ei dderbyn ar 
gyfer sylwadau’r Pwyllgor.  

 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 

 
 Bod y Pwyllgor yn adolygu adroddiad blynyddol drafft yr IRPW ac yn ystyried 
ymateb i ymarfer ymgynghori yr IRPW.  

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Y mis diwethaf bu’r IRPW yn ymweld â Sir Ddinbych a’r holl awdurdodau unedol eraill 

er mwyn trafod materion taliadau a chymorth gyda chroestoriad o aelodau a 
swyddogion. Mae’r IRPW bellach wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol drafft ar y 
taliadau a’r cymorth sydd ar gael i aelodau ar gyfer blwyddyn y cyngor sy’n cychwyn 
ym mis Mai 2018. Mae’r IRPW yn croesawu sylwadau ar y cynigion drafft a daw eu 
ymgynghoriad i ben ar 29 Tachwedd 2017.  

 
4.2 Disgwylir i’r adroddiad blynyddol terfynol gael ei gyhoeddi fis Chwefror 2018.  
 
4.3 Mae penderfyniadau’r adroddiad blynyddol drafft yn dilyn y strwythur a osodwyd 

mewn adroddiadau blynyddol blaenorol, er bod peth newid. Mae’r IRPW yn amlygu 
fod fforddiadwyedd yn broblem i’r cynghorau ac i’r trethdalwyr ac mae hyn yn golygu 
taw dim ond cynnydd cymedrol y gallant ei roi yn y taliadau i aelodau. Er hyn, 



dymuniad yr IRPW yw atal y cyswllt a ddefnyddiwyd yn wreiddiol ar gyfer taliadau 
aelodau gydag enillion Cymru ar gyfartaledd rhag erydu ymhellach. 

 
4.4 Mae’r IRPW yn adrodd fod sawl aelod wedi dweud yn ystod eu hymweliadau â 

chynghorau, pan fydd y cyflog sylfaenol yn cael ei gymharu â chyflogaeth am dâl 
traddodiadol – ‘swydd', mae'r cyflog yn rhy isel i atynnu pobl iau ac i annog 
amrywiaeth.  Nododd Aelodau hefyd y gwahaniaethau sylweddol rhwng taliad 
cydnabyddiaeth a chymorth sydd ar gael i aelodau etholedig ar lefelau eraill o 
lywodraeth yng Nghymru a chynigiwyd y dylid codi'r lefel o gyflog sylfaenol yn 
sylweddol felly mewn cydnabyddiaeth o bwysigrwydd rôl aelod etholedig mewn prif 
gyngor. Fodd bynnag mae’r IRPW yn cydnabod nad gweithwyr yw aelodau etholedig 
prif gynghorau ac nid ydynt yn cael eu talu fel y cyfryw a bod cyfraniad gwasanaeth 
cyhoeddus heb dâl yn berthnasol wrth gyflawni rôl aelod etholedig.  

 
4.5 Mae penderfyniad 6 yn yr adroddiad blynyddol drafft yn nodi:  
 
  ‘Mae’r Panel wedi penderfynu y dylai pob awdurdod, drwy ei Bwyllgor 

Gwasanaethau Democrataidd, sicrhau fod ei holl aelodau yn cael cymaint o gymorth 
ag sy'n angenrheidiol i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol. Dylid rhoi 
digon o adnoddau ffôn, e-bost a rhyngrwyd sy’n rhoi mynediad electronig at 
wybodaeth addas i bob aelod etholedig.  

 
4.6 Mae’r IRPW yn cynnig cynyddu’r cyflog sylfaenol ar gyfer pob aelod o £200 ac maent 

wedi dileu'r opsiwn band tâl isaf ar gyfer aelodau Cabinet a chadeiryddion 
pwyllgorau. Maent hefyd wedi cadw’r grwpiau sy’n seiliedig ar boblogaeth sy’n 
pennu’r union daliadau sydd ar gael ar gyfer deiliaid swyddi cyflog uwch yn Sir 
Ddinbych. 

 
4.7 Mae’r IRPW hefyd am dynnu sylw at eu newidiadau arfaethedig o ran taliadau i 

aelodau cynghorau dinas, tref a chymuned, o dudalen 40 yr adroddiad blynyddol 
drafft.  

 
4.8 Mae Atodiad 1 yn lythyr gan Gadeirydd yr IRPW ac mae Atodiad 2 yn cynnwys copi 

o'r adroddiad blynyddol drafft.  Gellir defnyddio’r ddolen ganlynol er mwyn gweld y 
dogfennau ar-lein ac ar gyfer cael manylion y broses ymgynghori:  

 
 http://gov.wales/irpwsub/home/publication-reports/financial-year-2018-

19/?skip=1&lang=en 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Dim cyfraniad uniongyrchol. 
 
6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Nid oes yna unrhyw gostau yn gysylltiedig â’r ymarfer ymgynghori. Bydd rhaid cwrdd 
unrhyw gynnydd mewn taliadau neu gostau cymorth ar gyfer aelodau o ganlyniadau i 
benderfyniadau terfynol yr IRPW o gyllideb y Cyngor o fis Mai 2018.  

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

http://gov.wales/irpwsub/home/publication-reports/financial-year-2018-19/?skip=1&lang=en
http://gov.wales/irpwsub/home/publication-reports/financial-year-2018-19/?skip=1&lang=en


 
 Nid oes angen Asesiad o Effaith ar gyfer yr adroddiad hwn.  
 
 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
 

Mae ymateb i ymgynghoriad gan yr IRPW yn un o swyddogaethau’r Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd. Bydd pob aelod yn derbyn hysbysiad am yr eitem hon 
a bydd modd iddynt fynychu cyfarfod y Pwyllgor. Bydd adroddiad ar y 
penderfyniadau terfynol yn cael ei ddwyn i’r Cyngor yn gynnar y flwyddyn nesaf.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Dim angen. 
 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

Mae awdurdod gan yr IRPW i osod lefel y taliadau ar gyfer aelodau a gwneud 
penderfyniadau o ran rhai materion cymorth. Does dim risgiau wedi eu nodi gyda’r 
materion a godwyd yn yr adroddiad hwn.  

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

Adran 111 Deddf Llywodraeth Leol 1972 
 
 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
 


