
 

Adroddiad i’r Cyngor Sir  

Dyddiad y Cyfarfod 28 Ionawr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill 

Awdur yr Adroddiad: Sophie Vaughan a Steve Gadd 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Pwrpas y papur hwn yw darparu gwybodaeth ac i ystyried goblygiadau: - 

1.1. talu’r Cyflog Byw Gwirioneddol (RLW)  

1.2. bod yn gyflogwr achrededig y Cyflog Byw.  

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

Ystyriodd y Cyngor Sir oblygiadau talu Cyflog Byw Gwirioneddol ym mis Rhagfyr, 2018 a 

gwnaed cais bod y Cyngor yn derbyn, ym mis Rhagfyr, 219 adroddiad ar argymhellion 

Sefydliad y Cyflog Byw Gwirioneddol a chanlyniad y trafodaethau cyflog cenedlaethol, ac, a 

oes gwahaniaeth rhwng y ddau, gan benderfynu a ddylid talu Cyflog Byw Gwirioneddol i’w 

staff yn y flwyddyn ariannol ganlynol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y cyngor yn nodi goblygiadau amcan gost o dalu'r Cyflog Byw Gwirioneddol a bod yn 
gyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol. 

Bod y Cyngor wedi cytuno i aros am Gytundeb Cyflog Cenedlaethol ym mis Ebrill 2020. 

4. Manylion yr Adroddiad 

Cefndir 

Mae dau fath o Gyflog Byw fel a ganlyn:- - 

 

 



 
 

Cyflog Byw Cenedlaethol 

Cyflwynwyd y Cyflog Byw Cenedlaethol yng nghyllideb y DU yng Ngorffennaf 2015.  

Cyhoeddodd y Canghellor ‘Gyflog Byw Cenedlaethol’ gorfodol o £7.20 i'w gyflwyno ym mis 

Ebrill 2016 ar gyfer bobl dros 25. Ers hynny, mae wedi cynyddu'n flynyddol ac mae'n ofynnol 

i bob cyflogwr, yn unol â chyfraith, dalu'r gyfradd 2019 o £8.21 i weithwyr dros 25 oed.   

Mae Comisiwn Cyflogau Isel y Llywodraeth wedi argymell cynyddu’r Cyflog Byw 

Cenedlaethol yn y dyfodol, a nod y Llywodraeth yw iddo gyrraedd £9.00 yr awr erbyn 2020. 

Cyflog Byw Gwirioneddol  

Mae Cyflog Byw Gwirioneddol yn gyfradd cyflog bob awr sydd wedi ei gyfrifo’n annibynnol 

gan y Sefydliad Cyflog Byw. Cynigir mai dyma’r isafswm cyflog sydd ei angen ar weithiwr, 

dros 18 oed, er mwyn talu costau byw sylfaenol.  Ers 1 Tachwedd, mae’r Cyflog Byw yn 

£9.30 yr awr ar hyn o bryd, gyda chyfradd uwch yn Llundain i adlewyrchu’r costau byw uwch.  

Gosodir y gyfradd yn flynyddol gan y Sefydliad Cyflog Byw a Chanolfan Ymchwil Prifysgol 

Loughborough. 

Nid oes rhwymedigaeth statudol i gyflogwyr dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol, ond mae rhai 

sefydliadau wedi dod yn gyflogwyr Cyflog Byw Gwirioneddol achrededig o'i gwirfodd.  

Mae’r Sefydliad Cyflog Byw yn datgan bod talu’r cyflog byw anstatudol yn dda ar gyfer 

busnes gan ei fod yn gwella safon byw'r gweithwyr, sy’n cael effaith gadarnhaol ar enw da 

fel cyflogwr, cyfraddau absenoldeb, cyfraddau recriwtio a chadw gan wella cynhyrchiant.   

Unwaith i gyflogwr dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol o’i gwirfodd, mae ganddynt y dewis o 

wneud cais am achrediad gan y Sefydliad Cyflog Byw, sy’n eu caniatáu i hysbysebu eu 

hunain fel Cyflogwr Cyflog Byw ac ymddangos ar restr o gyflogwyr achrededig, gan addo i 

gynyddu eu cyfradd bob awr yn unol ag unrhyw gynnydd yng Nghyflog Byw Gwirioneddol. 

Ar hyn o bryd mae dros 5,955 o gyflogwyr Cyflog Byw achrededig, sy’n cynnwys 113 cyngor 

yn y DU, yn ogystal â chynghorau tref a chymuned. Cyngor Caerdydd yw’r unig Gyngor 

Dinas achrededig yng Nghymru, ynghyd â thri Cyngor Tref.    

Mae bod yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig yn golygu y bydd dyletswydd ar y sefydliad i 

dalu cynnydd mewn cyflog o fewn 6 mis o’i osod, waeth beth yw eu sefyllfa ariannol neu 

fodd i wneud hynny.    

 

 



 
 

Y Sefyllfa Bresennol 

Er bod strwythur cyflogau Sir Ddinbych yn unigryw i’r Sir, defnyddiwn y Pwyntiau Colofn 

Cyflog Cenedlaethol i osod ein graddau.  Ar hyn o bryd, mae ein isafswm cyflog yn £9.00 yr 

awr, sy’n Radd 1 SCP1, ac wedi bod ers mis Ebrill 2019, pan weithredodd y Pwyllgor 

Cenedlaethol ar y Cyd strwythur cyflog cenedlaethol i Gynghorau, gan sicrhau bod y pwynt 

gwaelod yn bodloni'r Cyflog Byw Gwirioneddol ym mis Ebrill 2019. Dim ond 1 SCP sydd gan 

Radd 1, felly mae’n effeithio pob aelod o staff ar Radd 1. 

Mae Cyflogwyr Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol ac Undebau Llafur 

yn trafod cynnydd mewn costau byw ar hyn o bryd ar gyfer mis Ebrill 2020, ac mae'n 

annhebygol fydd gennym unrhyw ddiweddariadau nes ar ôl mis Ebrill 2020.   

O 1 Ebrill, 2019, roedd y Cyngor yn talu’r hyn sy’n gyfystyr â Chyflog Byw Gwirioneddol i 

weithwyr ar y Pwynt Colofn Cyflog (SCP) 1 o £9.00 yr awr, ond fel y crybwyllwyd, adolygir y 

Cyflog Byw Gwirioneddol ym mis Tachwedd bob blwyddyn, felly rydym nawr yn talu 30c yr 

awr dan y Cyflog Byw Gwirioneddol presennol. Gan edrych ar ddyfarniadau cyflog blaenorol, 

a'r cynnydd i Gyflog Athrawon, byddai'n synhwyrol disgwyl uchafswm o gynnydd o 2%, a 

fyddai'n cynyddu'r SCP 1 o bosib i £9.18 yr awr o fis Ebrill 2020, sydd yn llai o hyd na'r 

Cyflog Byw Gwirioneddol. 

Mae pob gweithiwr ar SCP 1 Gradd 1 a SCP Gradd 2 yn cael eu talu o dan £9.30 yr awr.  

Ar hyn o bryd mae 665 (534 ar SCP 1 a 131 ar SCP 2) o weithiwr ar y pwyntiau hyn. Mae’r 

dewis o gael achrediad fel cyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol hefyd yn golygu y byddai rhaid 

i’r cyngor sicrhau ei fod yn talu unrhyw gontractwyr neu ddarparwyr yr un gyfradd cyflog â 

gweithwyr. Mae goblygiadau o ran cost yr elfen hon yn llawer mwy sylweddol na'r effaith ar 

gostau cyflog mewnol a byddai'n creu pwysau ychwanegol o ran y gyllideb yn 2020/21 o 

leiaf £1.1m. Yn ychwanegol at hynny, mae ffi mewn enw i’w dalu ar raddfa symudol i’r 

Sefydliad Cyflog Byw yn ddibynnol ar y nifer o weithwyr yn y Cyngor.   

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Gall ddod yn gyflogwr achrededig gyfrannu at y Flaenoriaeth Gorfforaethol o gymunedau 

gwydn drwy ddarparu cyfleoedd cyflogaeth am dâl gwell. Fodd bynnag, mae’r goblygiadau 

o ran costau yn golygu y byddai toriadau mewn gwasanaethau yn anochel, a gall effeithio'n 

negyddol ar allu'r cyngor i gyflawni rhai o'i flaenoriaethau.   



 
 

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar 

wasanaethau eraill? 

Yr amcan gost fyddai £137 mil ar gyfer y cyfnod o fis Tachwedd, 2019 – Mawrth, 2020 yn 

seiliedig ar y cynnydd disgwyliedig yn y Cyflog Byw i £9.30 yr awr, ac yn seiliedig arno’n dod 

i rym ar unwaith (yn hytrach nac o fewn y chwe mis a ganiateir).  Byddai cost parhaus bob 

blwyddyn wedi hynny, os yw'r cytundeb cyflog yn arwain at gynnydd o 2%, a fyddai’n arwain 

at bwysau ychwanegol o £256 mil (mae hyn yn cymryd yn ganiataol bod cynnydd pellach o 

3% i'r Cyflog Byw Gwirioneddol o fis Tachwedd 2020). Fodd bynnag, efallai bydd y dyfarniad 

cyflog cenedlaethol yn mynd i’r afael ag unrhyw wahaniaeth o fis Ebrill 2020 oherwydd bod 

trefniadau diweddar wedi rhoi canran uwch o gynnydd i gyflog staff sydd ar y cyflogau lleiaf. 

Mae’r effaith o ran cost ar wasanaethau a gomisiynir yn allanol yn llawer mwy sylweddol. 

Mae dadansoddiad o’r pecyn gwaith a ddefnyddiwyd i nodi’r ffioedd a dalwyd i ddarparwyr 

gofal preswyl a nyrsio i bobl hŷn (sy’n defnyddio’r Cyflog Byw Cenedlaethol fel meincnod i 

nodi rhai, ond nid pob un, o gyfrifiadau'r gyfradd bob awr) yn amcangyfrif ar lefel bresennol 

y ddarpariaeth byddai cost gynyddol o feincnodi’r Cyflog Byw Gwirioneddol yn 2020/21 yn 

£1.1miliwn o leiaf, gan godi i £1.6 miliwn os cynyddir y gyfradd yn unol â'r blynyddoedd 

blaenorol.  

Bydd goblygiadau hefyd ar gontractau eraill a gomisiynir, megis gofal cartref a gofal a 

ddarperir gan oedolion iau.  

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

Lluniwyd yr adroddiad mewn ymateb i gynnig i amlygu goblygiadau polisi ac nid yw’n 

gwneud argymhelliad am weithredu polisi.   

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau 

Craffu ac eraill? 

Mae’r adroddiad yn ymateb i gynnig gan y Cyngor Sir i wneud cais am wybodaeth am 

oblygiadau o ran cost polisi, ac felly nid oes ymgynghoriad.  



 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Mae’r trafodaethau cyflog cenedlaethol presennol yn parhau. Mae’n annhebygol y bydd y 

canlyniad yn llai na’r 2% arfaethedig a byddai hefyd yn cynnwys rhyw fath o ddiogelwch 

ychwanegol ar gyfer y sawl sy’n cael eu talu lleiaf, fel yn y blynyddoedd blaenorol. Gobeithir 

y gellir dod â’r trafodaethau i derfyn gydag amserlen rhesymol a gellir ailymweld â’r 

cyfrifiadau ar gyfer 2020/21. O safbwynt rheolaeth ariannol, byddai’n fuddiol defnyddio 

cyfnod gweithredu o 6 mis. Byddai unrhyw gynnydd yn ystod y flwyddyn 2019/20 yn 

cynyddu'r gorwariant net presennol a byddai’n rhaid ei noddi o’r Cronfeydd Wrth Gefn Lefel 

Sylfaenol. 

Ond mae’r gost posibl o ddod yn gyflogwr Cyflog Byw Gwirioneddol achrededig yn llawer 

mwy sylweddol. Yn y sector gofal preswyl a nyrsio a gomisiynir yn unig, amcangyfrifir y 

byddai’r gost ychwanegol uniongyrchol dros £1m. Gan nad yw hyn yn ofyniad statudol, nid 

yw’r cyngor wedi cyllidebu ar gyfer y gost ychwanegol, a byddai’n rhaid ei gyllido drwy wneud 

toriadau i wasanaethau a staff eraill o fewn y sefydliad.   

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 

i'w lleihau? 

Mae’r adroddiad yn amlinellu goblygiadau posibl o ran costau polisi ac nid yw’n gwneud 

argymhellion. Fodd bynnag, mae’r adroddiad yn amlygu y byddai cost lawn posibl y polisi 

yn sylweddol, ac ar hyn o bryd, heb ei osod mewn cynlluniau cyllideb y dyfodol. Y risg 

allweddol fyddai mynd ymlaen â’r polisi heb fod yn glir sut i gyllido’r gost.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Darpariaeth o’r goblygiadau o ran cost o dan Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  


