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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn?   
 

Mae'r adroddiad yn ymwneud â newid yn tâl y Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol o SLT 1 i SLT 2 yn dilyn ail-werthusiad gan Kornferry Hay Group.   

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

Mae angen i bob newid i dâl Uwch Swyddog gael ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn.  
Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r newid ac yn gofyn am 
gymeradwyaeth. 

  
3.  Beth yw’r Argymhellion? 
 

 Bod y Cyngor Llawn yn cymeradwyo'r newid i lefel tâl Pennaeth Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol o SLT 1 i SLT 2 yn unol â'r ail-werthusiad gan Kornferry 
Hay Group.   
 

4. Manylion yr adroddiad 
 

 Cafodd swydd y Pennaeth Priffyrdd a'r Amgylchedd ei hail-werthuso gan KornFerry 
Hay Group.  Hay yw'r cynllun gwerthuso swyddi y mae'r Cyngor wedi ei fabwysiadu i 
werthuso swydd pob uwch swyddog.  Amgaeir copi o'r portffolio a ddarparwyd ar gyfer 
y gwerthusiad yn Atodiad A.   
 
Dyma'r prif bwyntiau a gafodd ei hystyried fel rhan o’r ail-werthuso:- 
 

- Cyfrifoldebau gwasanaeth a oedd wedi ai gadael allan o'r portfolio yn wreiddiol:- 
 

o Trafnidiaeth Teithwyr 
o Gwasanaethau Cefn Gwlad 
o Gwaith Stryd 
o Gwasanaethau Treftadaeth 

 
- Tystiolaeth o wybodaeth gynyddol ym meysydd allweddol o Priffyrdd a'r 

Amgylchedd. 
 

Cafodd y wybodaeth hon ei hadolygu gan KornFerry Hay Group a werthusodd fod 
cyfanswm maint y swydd yn 904.  Amgaeir copi o'u hadroddiad yn Atodiad B.  Mae'r 



amrediad pwyntiau ar gyfer SLT 2 yn 801-1100.  Fe gyflwynwyd y canlyniad i Banel 
Tâl yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 26 Medi 2019 a gytunodd  y Panel â'r canlyniad 
fel y nodir yn y cofnodion a amgaeir yn Atodiad C. 
 
Yn unol â'r broses, mae'r cynnig hwn wedi ei gyflwyno i Banel Adolygu Annibynnol 
Cymru er mwyn iddynt ei ystyried.  Mae'r Panel wedi ymateb gan nodi eu bod yn fodlon 
â'r wybodaeth a'r dystiolaeth a ddarparwyd.  Mae copi o'u hymateb wedi'i atodi yn 
Atodiad D.    

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

Bydd cael  ymagwedd deg a thryloyw tuag at gyflogau Uwch Arweinwyr yn cyfrannu 
at  recriwtio a chadw arweinwyr o safon uchel yn ogystal â gweithlu brwdfrydig a fydd 
yn ei dro yn cyfrannu tuag at gyflawni’r blaenoriaethau corfforaethol. 

 
6. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Bydd cost ychwanegol i'r gwerthusiad gan ei fod yn newid y radd gyflog o SLT 1 

(£68,889-£71,002 y flwyddyn) i SLT2 (£84,009-£86,589 y flwyddyn). 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  
  
 Nid yw Asesiad o Effaith ar Les wedi ei gwblhau gan fod yr Asesiad Effaith ar Les ar 

gyfer Cyflogau Uwch Swyddogion yn ymdrin â'r newid. 
 
8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu gwneud gydag Archwilio ac eraill? 

  
 Mae hwn wedi cael ei gyflwyno i'r Panel Tâl ar gyfer Uwch Dîm Arweinyddiaeth sydd 
wedi cytuno ar cynnig. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  
Bydd y gost ychwanegol yn cael ei ariannu o gyllidebau wrth gefn corfforaethol. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Gallai methu â thalu lefel y gwerthusiad annibynnol ar gyfer y rôl hon, o bosib, arwain 

at hawliad cyfreithiol yn erbyn yr awdurdod gan ei fod yn torri'r weithdrefn gytûn ar 

gyfer pennu cyflog prif swyddogion.  Ceir risg cyflog cyfartal hefyd gan fod yna aelodau 

o'r rhyw arall sy'n cael y radd sy'n gysylltiedig â'u gradd a werthuswyd yn annibynnol 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
 Mae paragraff 6 o Ran 2 o Atodlen 3 i Reoliadau Llywodraeth Leol (Rheolau Sefydlog) 

(Cymru) 2006 fel y'u diwygiwyd, yn ei gwneud yn ofynnol bod y penderfyniad i bennu 
lefel tâl, neu unrhyw newid i lefel tâl Prif Swyddog yn cael ei wneud gan y Cyngor 
Llawn. 


