
 

Adroddiad i’r:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 
Dyddiad y Cyfarfod:  23 Mawrth 2018 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol:  Gary Williams - Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, 

AD a Democrataidd 
 
Awdur yr Adroddiad: Steve Price, Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd 
 
Teitl:  Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar 

Gydnabyddiaeth Ariannol 2018/19 
 

 
1 Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
 Mae'r adroddiad yn sôn am adroddiad blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar 

Gydnabyddiaeth Ariannol (y' Panel ') ar gyfer 2018 / 19. Ymwelodd y Panel â Sir 
Ddinbych ym Medi 2017. 

 
2 Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
 Rhoi gwybod am benderfyniadau’r Panel ar gyfer 2018 / 19 mewn perthynas â 

thaliadau i aelodau ac aelodau cyfetholedig ac ystyried argymhellion y Panel yn 
benodol i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. 

 
3 Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1 Mae’r Pwyllgor yn nodi penderfyniadau’r Panel ar gyfer blwyddyn y Cyngor 2018 / 19 

mewn perthynas â thalu Cyflogau Sylfaenol, Cyflogau Uwch a Dinesig a thaliadau i 
aelodau cyfetholedig. 

 
3.2  Bod y Pwyllgor yn ystyried barn y Panel mewn perthynas â chefnogi gwaith aelodau 

etholedig yr awdurdod lleol. 
 
4 Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Sefydlwyd Panel Annibynnol Cymru ar gydnabyddiaeth ariannol yn 2008. Cafodd cylch 

gwaith a swyddogaethau’r Panel eu hymestyn ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2011. Mae cylch gwaith y Panel yn cynnwys cynghorwyr, aelodau eraill o'r 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, Awdurdodau Tân ac Achub Cymru a Chynghorau 
Tref a Chymuned yn ogystal â chynghorau Sir a Bwrdeistref Sirol. Mae'r Panel yn 
gallu pennu swm gwirioneddol y taliad y caiff awdurdod ei wneud i aelod a 
dyletswyddau a chyfrifoldebau a all wneud cynghorwyr yn gymwys i dderbyn taliadau.   

 
4.2 Mae'n ofynnol i'r Panel gynhyrchu adroddiad blynyddol yn nodi lefelau tâl yr aelodau 

ar gyfer gwahanol ddyletswyddau a chyfrifoldebau ar gyfer blwyddyn y Cyngor sydd i 
ddod. Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol weithredu argymhellion y Panel.  

 
4.3 Eleni, mae’r Panel wedi penderfynu cynnig cynnydd o £200 y flwyddyn i’r cyflog 

sylfaenol i bob cynghorydd. Nid oes unrhyw newid i lefelau’r cyflogau uwch neu sirol 
ers y llynedd. Fodd bynnag, mae’r Panel wedi cael gwared â’r opsiwn cyflog dwy haen 
ar gyfer aelodau’r Cabinet a chadeiryddion pwyllgorau. 

 



4.4 Mae’r Panel yn bendant o’r farn nad yw cynnal gwerthoedd democrataidd llywodraeth 
leol yn dod heb gost.  Mae tâl a ariennir yn gyhoeddus ar gael i annog amrywiaeth o 
bobl leol parod a medrus i ymgymryd â swydd mewn llywodraeth leol, drwy eu 
swyddogaethau etholedig, penodedig neu gyfetholedig. 

 
4.5 Pwyllgorau Archwilio ar y Cyd - Gall dau neu fwy o awdurdodau sefydlu pwyllgorau 

archwilio ar y cyd a phenderfynu a fydd cadeiryddion y pwyllgorau hynny (neu is-
bwyllgor i bwyllgor archwilio ar y cyd) yn cael eu talu. Os penderfynir eu talu bydd y 
penderfyniadau canlynol yn berthnasol: 

 

 Mae Cadeirydd Pwyllgor Archwilio ar y Cyd yn gymwys i gael cyflog sy'n cyfateb i'r 
rhan honno o lefel is band 3 yr Uwch Gyflog sy'n cael ei dalu i bob Cadeirydd 
Pwyllgor; sef £6,700 

 Mewn achosion lle mae'r cadeirydd eisoes yn derbyn uwch gyflog ar gyfer swydd 
band 3, 4 neu 5 yna’r taliad fydd £3,350 

 Mae cadeirydd is-bwyllgor archwilio ar y cyd yn gymwys i gyflog o £1,675.  

 Mewn achosion lle mae Cadeirydd yr is-bwyllgor eisoes yn derbyn cyflog uwch ar 
gyfer swydd band 3, 4 neu 5, y taliad fydd £837. 

 Ni fydd is-gadeirydd pwyllgor archwilio neu is-bwyllgor ar y cyd yn derbyn tâl 

 Nid yw taliadau i gadeirydd pwyllgor archwilio neu is-bwyllgor ar y cyd yn cael eu 
cyfrif fel rhan o’r uchafswm o ran y nifer o gynghorwyr Sir Ddinbych (17) a all dderbyn 
taliad cyflog uwch er bod terfyn statudol o ddim mwy na 50% o aelodaeth y cyngor 
yn cael caniatâd i dderbyn taliad cyflog uwch. 

 
4.6 Mae Sir Ddinbych a Chonwy ar hyn o bryd yn ystyried a ddylent ffurfio cydbwyllgor 

archwilio i graffu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych. 
 
4.7 Cefnogaeth deleffoni - Mae’r Panel wedi penderfynu ei bod yn rhaid i bob awdurdod, 

drwy ei Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, sicrhau bod ei aelodau'n cael 
cymaint o gefnogaeth ag sydd ei angen er mwyn iddynt allu cyflawni eu 
dyletswyddau'n effeithiol.  Mae’r Panel yn dweud y dylai'r holl aelodau etholedig gael 
ffôn briodol, cyfeiriad e-bost a chyfleusterau'r rhyngrwyd sy’n eu galluogi i weld 
gwybodaeth briodol yn electronig. 

 
4.8 Ym mis Hydref 2017, fe adolygodd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

adroddiad drafft y Panel gan roi sylwadau ar ddarpariaeth deleffoni.  Mae cofnodion y 
drafodaeth honno yn Atodiad A. 

 
4.9. Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned - Gwnaeth y Pwyllgor sylwadau ar gynigion y 

Panel ar gyfer cynghorau tref a chymuned hefyd.  Mae’r Panel wedi rhannu pob 
cyngor i un o dri grŵp yn seiliedig ar ei incwm neu ei wariant yn 2017/18. Dyma'r 
grwpiau hynny: 

  

Grŵp Cyngor Tref neu Gymuned Incwm neu Wariant yn 2017-18 o: 

A £200,000 ac uwch 

B £30,000 - £199,999 

C Llai na £30,000 

 
4.10 Mae’r Panel o'r farn nad yw Cynghorwyr Tref a Chymuned yn wirfoddolwyr 

oherwydd, yn dilyn y broses ddemocrataidd, maent wedi derbyn cyfrifoldebau 
ffurfiol ac mae pob un yn wynebu peth atebolrwydd mewn perthynas â'r 
swyddogaethau Cyngor sydd yn eu gofal.  Mae’r Panel hefyd am i unrhyw aelod 
sydd ag anghenion cymorth personol a/neu gyfrifoldebau gofalu allu cyflawni eu rôl.  
I adlewyrchu hyn, mae’r Panel yn mandadu taliad fel cyfraniad at gostau a threuliau 



ar gyfer aelodau o gynghorau sydd yn Grwpiau A a B; ac yn awdurdodi taliad fel 
cyfraniad tuag at gostau a threuliau i fod ar gael i aelodau o gynghorau sydd yng 
Ngrŵp C fel y nodir ym mhenderfyniadau 44 a 45 yn ei adroddiad.  Mae’r Panel 
hefyd yn mandadu ad-daliad am gost gofal i holl aelodau Cynghorau Tref a 
Chymuned fel y nodir ym mhenderfyniad 51 yn ei adroddiad. 

 
4.11 Mae adroddiad blynyddol 2018/19 ynghlwm fel Atodiad B. 
 
5 Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Mae'r adroddiad yn amlinellu'r penderfyniadau a wnaed gan y Panel ac nid yw ynddo'i 

hun yn cyfrannu at y Blaenoriaethau corfforaethol. 
 
6 Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Mae adroddiad blynyddol y Panel i raddau helaeth yn parhau â lefelau talu 2017 / 2018 

sydd wedi'u cynnwys o fewn y cyllidebau presennol. 
 
7 Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 
 
 Gwnaed yr adroddiad hwn yn unol ag ymrwymiadau statudol a phenderfyniadau Panel 

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Nid oes angen asesiad o effaith ar 
gyfer yr adroddiad hwn.   

 
8 Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
 
 Mae’r Panel yn ymgynghori’n genedlaethol ar gynnwys drafft pob adroddiad blynyddol. 
 
9 Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Mae’n rhaid i fwyafrif y taliadau (cyflogau sylfaenol, arweinydd y grŵp gwrthbleidiol 

mwyaf, aelodau cyfetholedig gyda hawliau pleidleisio ) a nodir yn yr adroddiad 
blynyddol fod ar gael ac mae cyllideb wedi'i dyrannu i dalu am y taliadau.  

 
10 Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

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



Atodiad A 
 

Cofnodion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd – 20.10.2017 
 
Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd Adroddiad Blynyddol Panel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2018/19 (a ddosbarthwyd yn flaenorol). 
 
Roedd yn ofynnol i'r Panel gynhyrchu adroddiad blynyddol yn nodi lefelau tâl yr aelodau ar 
gyfer gwahanol ddyletswyddau a chyfrifoldebau ar gyfer y flwyddyn ddinesig. Cyflwynwyd 
yr adroddiad drafft i’r Pwyllgor am sylwadau.  
 
Mae'r Panel wedi penderfynu cynnig cynnydd yn y lwfans blynyddol sylfaenol ar gyfer 
aelodau i £13,600 ar gyfer blwyddyn ddinesig 2018/2019. 
 
Gofynnwyd am farn yr Aelodau ar yr adroddiad blynyddol drafft ac ymateb y pwyllgor i 
ymarfer ymgynghori Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 
Yn ystod y drafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol: 

 Cefnogaeth ffôn - roedd ardaloedd gwledig yn cael anhawster i dderbyn signal 
symudol felly roedd yn rhaid iddynt ddibynnu ar linellau ffôn tir. Nododd yr Aelodau 
fod amrywiaeth o becynnau ar gael yn eang ar gyfer ffonau symudol a llinellau tir a 
oedd yn galluogi galwadau am ddim neu negeseuon testun digonol i'w defnyddio gan 
aelodau ar fusnes y Cyngor a’r etholaeth heb unrhyw gostau ychwanegol i'r aelodau. 
Felly, teimlai'r Pwyllgor nad oedd angen ffonau symudol gan Gyngor Sir Ddinbych. 

 Cynnydd i lwfans cynghorwyr Tref/ Dinas a Chymuned - Roedd gan lawer o 
gynghorau cymuned bach gyllideb fach. Teimlai'r Aelodau y byddai cynnydd i'r lwfans 
mewn rhai achosion yn cynrychioli cyfran fawr o braeseptau rhai cynghorau bach ac 
ychwanegu pwysau ar gynghorau lleol. Fodd bynnag, cydnabu'r Pwyllgor y dylai hyn 
fod yn fater i'r cynghorau tref a chymuned. 

 Darparwyd hyfforddiant i'r aelodau - Trafododd yr aelodau hyfforddiant a arweiniwyd 
gan swyddogion allanol a mewnol, arsylwyd y manteision o dderbyn y ddau fath o 
hyfforddiant. Ystyriwyd bod hyfforddiant yn elfen hanfodol i Gynghorwyr Sir.  

 Gwelwyd gwahaniaeth barn ymysg aelodau o ran y cynnydd arfaethedig y Panel yn 
y cyflog sylfaenol i aelodau. 

 
Mewn ymateb i drafodaeth y pwyllgor, hysbysodd y RhGD yr aelodau y byddai ymateb i 
adroddiad drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac y byddai 
ymgynghoriad yn cael ei ffurfio i gynnwys y pwyntiau allweddol a godwyd. Wedi’i gynnwys 
yn hyn byddai gwahaniaeth barn y Pwyllgor o'r Panel ynglŷn â darparu cymorth ffôn gan y 
Cyngor a'r farn gymysg o fewn y Pwyllgor o ran y cynnydd yn y cyflogau sylfaenol. Cyhoeddir 
adroddiad terfynol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gynnar yn 2018 
gydag adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor.  
 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Gwasanaeth Democrataidd: 
 

(a) Yn nodi'r penderfyniadau drafft yn adroddiad blynyddol drafft Panel Annibynnol 
Cymru Ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer blwyddyn ddinesig 2018-2019; 

(b) Hysbysu'r Panel fel rhan o'i ymgynghoriad ar benderfyniadau drafft, o farn y 
Pwyllgor ar y lefel briodol o ddarpariaeth teleffoni a ddarperir gan y Cyngor ar gyfer 
aelodau fel yr amlinellir yn y cofnodion uchod; a 

(c) Hysbysu'r Panel o'r farn a fynegwyd gan y Pwyllgor mewn perthynas â'r cynnydd 
arfaethedig yn lefel y cyflog sylfaenol. 

 
 


