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1. Cyflwyniad a Phwrpas 

Cyflwyniad gan Arweinydd y Cyngor 

Yng Nghyngor Sir Ddinbych, rydym yn cydnabod y ddiddordeb gyhoeddus yn nhâl y sector cyhoeddus a 

phwysigrwydd tryloywder ac atebolrwydd yn y maes hwn.  

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu tâl cyfartal am waith o werth cyfartal ac yn anelu at ddarparu 

strwythur tâl teg i bob un o’n gweithwyr ar delerau ac amodau amrywiol.  

Dyma'r nawfed Datganiad ar Bolisïau Tâl y mae Cyngor Sir Ddinbych wedi’i gyhoeddi ac mae'n rhan o'n 

hymrwymiad parhaus i fod yn gyflogwr teg, cyfiawn a thryloyw.  

Mae’r ddogfen hon yn manylu ar yr arferion, prosesau a’r diwylliant sydd gennym ar waith i sicrhau 

gwerth am arian a’r rôl y mae uwch arweinyddiaeth yn ei chwarae o ran darpariaeth gwasanaeth a 

darpariaeth ein nodau strategol.  

Fel Arweinydd y Cyngor, rwy’n ymrwymo i sicrhau fod y gwaith da yn parhau.  

1.1 Dyma’r 10fed datganiad polisi tâl blynyddol ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill, 2021  a 31 Mawrth 

2022. Mae’r datganiad polisi tâl hwn yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau am dâl, ac 

yn arbennig o ran Tâl Uwch Swyddogion,  o dan Adran 112 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 mae gan y 

Cyngor ‘y pŵer i benodi swyddogion ar delerau ac amodau rhesymol o’r math y mae’r Cyngor yn credu 

sy’n addas’. Mae’r datganiad Polisi Tâl hwn yn amlinellu ymagwedd y Cyngor at dâl yn unol â gofynion 

a38 (1) Deddf Lleoliaeth 2011, sy’n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol Cymru a Lloegr gynhyrchu 

a chyhoeddi Datganiad Polisi Tâl ar gyfer pob blwyddyn ariannol, sy’n manylu ar y canlynol: 

a. Polisïau’r Cyngor ar bob agwedd ac elfen o dâl Prif Swyddogion  

b. Dull y Cyngor o gyhoeddi a chaniatáu mynediad at wybodaeth sy’n ymwneud â phob agwedd ar 

dâl Prif Swyddogion  

c. Polisïau’r Cyngor ar dâl ei weithwyr sydd ar y cyflogau isaf (gan gynnwys y diffiniad a 

fabwysiadwyd a’r rhesymau drosto) 

d. Y berthynas rhwng tâl ei Brif Swyddogion a gweithwyr eraill. 
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1.2 Mae Awdurdodau Lleol yn sefydliadau mawr cymhleth gyda chyllidebau gwerth miliynau ar filiynau o 

bunnoedd. Mae ganddynt ystod eang iawn o swyddogaethau ac maent yn darparu ac/neu gomisiynu 

ystod eang o wasanaethau hanfodol. Gallai'r ymagwedd tuag at lefelau tâl felly wahaniaethu o un grŵp 

o weithwyr i’r llall i adlewyrchu amgylchiadau penodol ar lefel leol, y lefel drwy Gymru neu drwy Brydain.  

Bydd hefyd angen iddi fod yn hyblyg lle bod angen, i ymdrin ag amryw o amgylchiadau newidiol, boed 

modd eu rhagweld ai peidio. 

1.3  Er bod setliadau diweddar ar gyfer cynghorau yng Nghymru wedi dangos croeso yn ôl i gynnydd 

cynaliadwy mewn telerau arian, mae cynghorau hefyd wedi gorfod nodi arbedion er mwyn sicrhau bod 

costau chwyddiant yn cael eu bodloni a chyfrifoldebau newydd yn cael eu darparu. Yn Setliad 

Llywodraeth Cymru i Lywodraeth Leol eleni cyhoeddwyd cynnydd cyfartalog dangosol o 3.5% ar gyfer 

2023/24 a 2.4% ar gyfer 2024/25 (byddai ffigyrau wedi eu hamcangyfrif ar gyfer CSDd yn 3.3% a 2.2%). 

Er y caiff hyn ei groesawu'n fawr o safbwynt cynllunio, mae'n dangos y bydd angen gwneud 

penderfyniadau anodd dros y blynyddoedd nesaf. Pan mae chwyddiant a phwysau demographig yn 

cael eu cymryd i ystyriaeth mae’r canrannau dangosol hyn yn cynrychioli gostyngiad mewn cyllid mewn 

termau real. Mae’r rhagolwg economaidd a gwleidyddol yn parhau’n ansicr ac yn anrhagweladwy iawn 

a’r nod yw lleihau’r diffyg, sydd eto wedi cynyddu oherwydd gwariant ar y pandemig, yn debyg o barhau 

a all effeithio’n negyddol ar gyllid ar gyfer llywodraeth leol yn y dyfodol.  Mae gan y cyngor Strategaeth 

Ariannol Tymor Canolig a Phroses Gyllideb gadarn sy’n anelu i nodi, asesu a chytuno ar gynigion 

cyllideb mewn modd sydd wedi’i gynllunio ac sy’n amserol.  

1.4 Mae’n ofynnol i’r Cyngor Llawn gymeradwyo’r Datganiad Polisi Tâl fel sy’n ofynnol dan y 

ddeddfwriaeth, daw’r datganiad polisi hwn i rym ar unwaith a bydd yn destun adolygiad o leiaf unwaith y 

flwyddyn yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol bennaf ar y pryd hwnnw. 

2. Fframwaith Ddeddfwriaethol 

2.1 Wrth bennu tâl a chyflogau ei holl weithwyr, bydd y Cyngor yn cydymffurfio â phob deddfwriaeth 

gyflogaeth berthnasol. Mae hyn yn cynnwys 

a. Deddf Cydraddoldeb 2010 

b. Rheoliadau Cyflogaeth Rhan Amser (Atal Triniaeth Llai Ffafriol) 2000 

c. Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth 2018 a lle bo hynny’n berthnasol, y 
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d. Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Enillion) 

2.2 O safbwynt y gofynion Tâl Cyfartal sydd wedi’u cynnwys yn y Ddeddf Cydraddoldeb, cwblhaodd y 

Cyngor arolwg i sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu o ran tâl o fewn ei strwythurau tâl ac y gellir 

cyfiawnhau'r holl wahaniaethau tâl yn wrthrychol drwy ddefnyddio’r mecanwaith Gwerthuso Swyddi a 

brofwyd o ran cydraddoldeb, ac yn perthnasu cyflogau’n uniongyrchol i ofynion, galwadau a 

chyfrifoldebau’r swydd. 

2.3 Mae’n rhaid cymhwyso’r polisi hwn yn gyson ar gyfer holl ymgeiswyr am swyddi heb ystyried 

oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, hil, beichiogrwydd neu 

famolaeth, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol neu gyfrifoldebau gofal. 

Os oes angen y wybodaeth hon arnoch ar ffurf arall ffoniwch Adnoddau Dynol ar 01824 706200 

3. Cwmpas y Polisi Tâl 

3.1 Mae Deddf Lleoliaeth 2011 yn gofyn i Awdurdodau ddatblygu a chyhoeddi eu Polisi Tâl ar bob 

agwedd o Dâl Prif Swyddogion (gan gynnwys wrth roi’r gorau i’r swydd), ac yn ymwneud â’r rhai sy’n 

derbyn y “tâl isaf” yn y Cyngor, gan egluro eu Polisi ar y berthynas rhwng tâl Prif Swyddogion a thâl 

grwpiau eraill. Fodd bynnag, er lles eglurder ac atebolrwydd, mae’r Cyngor wedi dewis cymryd 

ymagwedd ehangach a chynhyrchu Polisi yn trafod yr holl grwpiau o weithwyr ac eithrio Athrawon Ysgol 

(gan fod tâl i’r grŵp hwn yn cael ei osod gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac felly nid oes gan y Cyngor 

Lleol reolaeth drosto).  

3.2 Nid oes unrhyw beth yn narpariaethau Deddf Lleoliaeth 2011 yn tynnu oddi ar ymreolaeth y Cyngor 

wrth wneud penderfyniadau ar dâl sy’n briodol i amgylchiadau lleol ac sy’n cynnig gwerth am arian i 

drethdalwyr lleol. Fodd bynnag, cydymffurfir â’r Polisi hwn wrth osod lefelau tâl ar gyfer pob grŵp o fewn 

ei gwmpas. 
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4. Egwyddorion Cyffredinol ein Strategaeth Tâl 

4.1 Eglurder, atebolrwydd a gwerth am arian 

4.1.1 Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gael ymagwedd agored ac eglur tuag at ei bolisi tâl a fydd yn 

galluogi’r trethdalwr i gael mynediad at, deall ac asesu gwybodaeth ar lefelau tâl ar draws pob grŵp o 

weithwyr y cyngor. I’r perwyl hwn, mae copïau o’r graddfeydd tâl canlynol wedi’u cynnwys yn Atodiad A 

– D: 

• Graddfeydd Tâl Gweithwyr 

• Graddfeydd Tâl Prif Swyddogion 

• Graddfeydd Tâl Soulbury 

• Graddfeydd Tâl Gweithwyr Ieuenctid 

ac mae’r dogfennau a ganlyn ar gael i’w gweld ar fewnrwyd Sir Ddinbych: www.sirddinbych.gov.uk  

• Polisi Terfynu Buan (Taliadau Dewisol) 

• Polisi Dileu Swydd 

• Polisi Atodol y Farchnad 

• Polisi Taliadau Cyflawni Dyletswyddau Uwch, Honoraria ac Ex-Gratia 

• Proses Cynnal a Chadw Tâl Uwch Arweinyddiaeth  

4.2 Datblygu Strategaeth Tâl a Gwobrwyo 

4.2.1 Prif nod y strategaeth wobrwyo yw denu, cadw a chymell staff gyda sgiliau addas er mwyn i’r 

Cyngor allu gweithredu ar ei orau. Yr her fwyaf i’r Cyngor dan yr amgylchiadau presennol yw cynyddu 

cynhyrchiant ac effeithlonrwydd o fewn yr adnoddau presennol. Mae’r Polisi Tâl felly’n fater o sicrhau 

cydbwysedd sydd weithiau’n anodd ei gyflawni rhwng gosod tâl ar lefelau priodol i hwyluso cyflenwad 

digonol o unigolion gyda’r sgiliau priodol i lenwi’r ystod eang iawn o swyddi sy’n bodoli yn y Cyngor, a 

sicrhau nad yw’r baich ar y trethdalwyr yn mynd yn fwy nag y gellir ei gyfiawnhau yn llawn ac yn 

wrthrychol. 

http://www.sirddinbych.gov.uk/
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4.2.2 Yn y cyd-destun hwn, mae angen cydnabod fod rhaid i lefelau tâl ar raddfeydd uwch, yn enwedig, 

allu denu nifer digonol o bobl gyda’r gallu addas (ac yn ddelfrydol bydd hyn yn cynnwys pobl o’r 

sectorau preifat a chyhoeddus y tu mewn a’r tu allan i Gymru), a chadw unigolion gyda sgiliau a 

chymwysterau addas unwaith eu bod wedi’u penodi. Rhaid cydnabod y bydd y Cyngor yn aml yn ceisio 

recriwtio mewn cystadleuaeth â chyflogwyr da eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. 

4.2.3 Yn ogystal, y Cyngor yw prif gyflogwr yr ardal. Felly, rhaid i ni ystyried ein rôl o ran gwella lles 

economaidd pobl Sir Ddinbych. Mae argaeledd cyflogaeth o ansawdd uchel ar delerau ac amodau 

rhesymol gyda chyfraddau tâl teg yn cael effaith fuddiol ar ansawdd bywyd yn y gymuned yn ogystal ag 

ar yr economi leol. 

4.2.4 Wrth ddylunio, datblygu ac adolygu'r Strategaeth Tâl a Gwobrwyo, bydd y Cyngor yn ceisio 

cydbwyso'r ffactorau hyn yn briodol er mwyn gwella'r canlyniadau i'r sefydliad a'r gymuned y mae'n ei 

gwasanaethu, wrth reoli costau tâl yn briodol a chynnal hyblygrwydd digonol i ymateb i anghenion yn y 

dyfodol. Bydd y Datganiad Polisi Tâl hwn yn cael ei adolygu bob blwyddyn yn unol â’n strategaeth ar 

gyfer tâl a'i gymeradwyo bob blwyddyn gan y Cyngor Llawn. 

 

4.3 Strwythur Tâl – Graddfa Gyflogau 

4.3.1 Mae'r Cyngor yn defnyddio'r golofn gyflog a drafodwyd yn genedlaethol fel sail ar gyfer ei 

strwythur graddio. Dyma sut y pennir cyflogau'r mwyafrif o’r gweithlu nad ydynt yn athrawon, yn ogystal 

â defnyddio cyfraddau cyflogau a ddiffiniwyd yn genedlaethol lle bo hynny’n berthnasol. 

4.3.2 Cytunwyd ar y dyfarniad tâl cenedlaethol ar gyfer y cyfnod 1Ebrill 2021 i 31Mawrth 2022 yn 1.75% 

i weithwyr ar SCP 2 ac uwch a 2.75% ar gyfer SCP 1.  Bydd trafodaethau nawr yn dechrau ar 

ddyfarniad tâl cenedlaethol 2022/23 a bydd y polisi hwn yn cael ei ddiweddaru maes o law.   

Roedd y Dyfarniad Tâl ar gyfer y cyfnod 2021/22 yn sicrhau bod holl gyfraddau tâl yn bodloni Cyflog Byw 
Gwirioneddol Tachwedd 2020 o £9.50 yr awr, a ddaeth i rym erbyn Ebrill 2021.   Cytunodd y Cyngor y 
byddai unrhyw gyfraddau cyflog sy’n is na chyfradd y Sefydliad Cyflog Byw Gwirioneddol anstatudol yn 
cael ei adolygu bob blwyddyn, ar ôl derbyn y Cytundeb Tâl Cenedlaethol.  
 
Pan fydd Dyfarniad Tâl 2022/23 yn cael ei gyhoeddi, bydd y Cyngor yn adolygu ei sefyllfa os bydd unrhyw 
gyflogau yn gostwng islaw swm Cyflog Byw Gwirioneddol Tachwedd 2021 o £9.90 yr awr.   
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Ar gyfer Staff Soulbury a Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol, cytunwyd ar ddyfarniad tâl o 1.75% ar 

gyfer y cyfnod rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst 2022.    

Ar gyfer Prif Swyddogion a'r Prif Weithredwr, mae’r dyfarniad tâl ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 

31 Mawrth 2022 yn 1.5%.  

4.3.3 Mae’r holl lwfansau eraill sy’n gysylltiedig â thâl yn ddibynnol ar gyfraddau sydd naill ai wedi eu 

cytuno'n genedlaethol neu'n lleol, wedi eu pennu yn unol â pheirianwaith bargeinio ar y cyd a/neu fel y 

pennir gan Bolisi'r Cyngor. 

4.3.4 Bydd penodiadau newydd fel arfer yn cael eu gwneud o waelod y raddfa berthnasol, er y gellir 

amrywio hyn lle bod angen i sicrhau y gellir penodi’r ymgeisydd gorau. 

4.4 Gwerthuso Swydd  

4.4.1 Mae gwerthuso swyddi’n fodd systematig o bennu gwerth/teilyngdod swydd mewn perthynas â 

swyddi eraill mewn sefydliad. Y nod yw darparu trefn sgorio ddadansoddol a gwneud cymhariaeth 

systematig rhwng swyddi i asesu eu gwerth cymharol er mwyn sefydlu strwythur tâl rhesymegol a 

thegwch o ran tâl rhwng swyddi. Mae'r Cyngor yn defnyddio Cynllun Gwerthuso Swyddi Cyngor 

Taleithiol Llundain Fwyaf ar hyn o bryd. 

4.4.2 Cynhaliodd y Cyngor werthusiad ac adolygiad llawn o dâl dan Statws Sengl ar gyfer yr holl staff o 

safbwynt Tâl a Graddio a Thelerau ac Amodau ym mis Ebrill 2008 ac mae’n parhau i werthuso unrhyw 

swyddi newydd neu rai lle bu newid sylfaenol yn eu dyletswyddau. 

4.5 Tâl atodol ar sail y Farchnad 

4.5.1 Bydd gwerthuso swyddi yn galluogi'r cyngor i osod lefelau tâl priodol yn seiliedig ar berthynoledd 

maint swyddi mewnol o fewn y cyngor. Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd, efallai y bydd angen ystyried y 

farchnad gyflogau allanol er mwyn denu a chadw gweithwyr gyda phrofiad, sgiliau a gallu penodol. 

4.5.2 Felly, mae gan y Cyngor Bolisi Tâl Atodol ar sail y Farchnad i sicrhau fod yr angen am hynny 

wedi’i gyfiawnhau’n wrthrychol drwy gyfeirio at dystiolaeth glir ac eglur o gymarebau perthnasol ar y 

farchnad, gan ddefnyddio ffynonellau data priodol y tu mewn a’r tu allan i’r sector llywodraeth leol 
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Polisi’r Cyngor yw bod unrhyw daliadau atodol o’r fath yn cael eu cadw mor isel â phosibl a’u bod yn 

cael eu hadolygu’n rheolaidd fel bod modd eu diddymu os penderfynir nad oes eu hangen bellach. 

4.6 Taliadau Cyflawni Dyletswyddau Uwch, Honoraria ac Ex-Gratia 

4.6.1 Mae’n bosibl y bydd gofyn i weithiwr gyflawni dyletswyddau atodol i ddyletswyddau arferol eu 

swydd am gyfnod. Dan amgylchiadau o’r fath, gallai taliad atodol gael ei wneud yn unol â pholisi’r 

Cyngor ar Daliadau am Gyflawni Dyletswyddau Uwch, Honoraria ac Ex-Gratia. 

4.7 Tâl a Pherfformiad  

4.7.1 Mae'r Cyngor yn disgwyl lefelau uchel o berfformiad gan bob gweithiwr ac mae wedi cyflwyno 

Proses Rheoli Perfformiad i fonitro, gwerthuso a rheoli perfformiad yn barhaus. 

Lle canfyddir perfformiad anfoddhaol, drwy reoli perfformiad, gallai codiadau cyflog gael eu diddymu. 

4.7.2 Nid yw'r Cyngor yn defnyddio cynlluniau bonws i unrhyw aelod o staff. 

5. Tâl Prif Swyddogion 

5.1 Diffiniadau o Brif Swyddogion a Lefelau Tâl 

5.1.2 At bwrpas y datganiad hwn, diffinnir 'Prif Swyddogion’ fel y maent wedi’u diffinio yn Adran 43 y 

Ddeddf Lleoliaeth Amlinellir y swyddi sy’n cyfateb i ddiffiniad statudol A43 y Ddeddf Lleoliaeth isod: 

a. Prif Weithredwr 

b. Cyfarwyddwyr Corfforaethol 

c. Penaethiaid Gwasanaethau 

Y diffiniad presennol o uwch swyddi yw:  

• Cyflogau dros £100,000 neu; 

• Pennaeth gwasanaeth cyflogedig corff;  

• ei Swyddog Monitro; 

• Prif Swyddog Statudol;  
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• Prif Swyddog anstatudol;  

• Dirprwy Brif Swyddog;  

• Cyfarwyddwr Gweithredol; a  

• Uwch reolwr gyda neu heb gyfrifoldeb lefel bwrdd sy'n adrodd yn uniongyrchol i bennaeth y corff  

5.1.3 Roedd diwygiadau diweddar Llywodraeth Cymru i Reoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau 

Sefydlog) (Cymru) 2006 a ddaeth i rym ar 1 Gorffennaf 2014 yn cyflwyno gofyniad newydd: 

 “Mae’n rhaid i’r awdurdod perthnasol benderfynu ar lefel cyflog y prif swyddogion, ac unrhyw newid i’r 

lefel honno.” 

Effaith y diwygiad hwn yw bod yn rhaid i bob newid i dâl y Prif Swyddog gael ei gymeradwyo gan y 

Cyngor, nid dim ond y rhai sy'n cael eu pennu’n lleol. 

5.2 Dyfarniad Cyflog 

5.2.1 Mae'r Cyngor yn cyflogi Prif Swyddogion dan delerau ac amodau JNC sy'n cael eu hymgorffori yn 

eu contractau. Mae'r JNC ar gyfer Prif Swyddogion yn trafod costau byw blynyddol (D.U.) cenedlaethol 

ar gyfer y grŵp hwn, ac mae unrhyw ddyfarniad o'r un peth yn cael ei bennu ar y sail hon. Mae hawl 

cytundebol gan Brif Swyddogion a gyflogir o dan delerau ac amodau’r JNC i unrhyw godiadau cyflog 

cenedlaethol y penderfynir arnynt gan y JNC ac felly bydd y Cyngor hwn yn eu talu pan maent yn cael 

eu penderfynu yn unol â gofynion cytundebol cyfredol yn dilyn yr argymhelliad a wnaed gan Banel 

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 

5.2.2 Y Prif Swyddog Gweithredol yw'r uwch swyddog sy'n arwain a chymryd cyfrifoldeb am y sefydliad. 

Mae gan y cyngor drosiant o £406 miliwn (refeniw o £331 miliwn a chyfalaf o £75 miliwn) ac mae’n 

gyfrifol am ystod eang o wasanaethau a cyn cyflogi oddeutu 4700 o staff.  Mae rôl y Prif Swyddog 

Gweithredol yn benodiad llawn amser. Dewisir deiliaid y swydd ar deilyngdod, yn erbyn meini prawf 

gwrthrychol, yn dilyn hysbyseb cyhoeddus. Mae'r Prif Weithredwr presennol yn derbyn cyflog ar raddfa 

gynyddol fesul cam o 3 phwynt ar gyfer 2021/2022 o £134,238 - £138,357 y flwyddyn.  Mae’r raddfa hon 

yn parhau’n berthnasol gan nad oes yna gytundeb ar y Dyfarniad Tâl Cenedlaethol 2022/23. 

Mae Prif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych wedi bod yn y swydd ers 1 Awst 2021. 
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Mae’n bosibl y bydd y Prif Weithredwr yn derbyn taliadau ychwanegol am unrhyw etholiadau lle maent 

yn gweithredu fel Swyddog Canlyniadau.  Gellir dod o hyd i fanylion am dâl a thaliadau ychwanegol y 

Prif Weithredwr yn yr adroddiad tâl yn y Datganiad Cyfrifon Blynyddol.  

Y cyfnod rhybudd ar gyfer y swydd hon yw 3 mis.  

5.3 Adolygiad cyflog ar gyfer Prif Swyddogion 

5.3.1 Mae Panel Cydnabyddiaeth yn ymgynnull i benderfynu ar dâl a chydnabyddiaeth i Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth y Cyngor, sy’n cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr a’r Penaethiaid 

Gwasanaeth. 

Cwmpas y panel yw:  

• Gwneud argymhellion ar faterion tâl a dyfarniad uwch swyddogion i'r Cyngor, gan sicrhau 

cysondeb, tryloywder a hygyrchedd. 

• Gwneud argymhellion ynglŷn â rheolaeth a strwythur tâl a chydnabyddiaeth uwch, a chynnig sail 

ar gyfer datblygu tâl. Mae cylch gorchwyl y Panel Cydnabyddiaeth wedi'i gynnwys yn Atodiad E.  

5.3.2 O 1 Ebrill 2016, gweithredwyd strwythur tâl newydd ar gyfer Prif Swyddogion yn dilyn adolygiad 

llawn o swyddi'r Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Phrif Swyddogion, a oedd yn ofynnol i sicrhau bod 

Cyngor Sir Ddinbych yn gallu recriwtio a chadw aelodau allweddol o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

Gwerthuswyd swyddi'r Prif Swyddogion o dan HAY gan ymgynghorwyr HAY i sicrhau bod y cyflog yn 

gymesur â'r gyfrifoldeb a'r rôl, yna ystyriwyd y trefn yn unol â data'r farchnad a datblygwyd a 

gweithredwyr strwythur tâl newydd yn dilyn cytundeb gan y Panel Cydnabyddiaeth a'r Cyngor Llawn.  

Bydd unrhyw newidiadau mân dilynol i rolau’r uwch dîm arweinyddiaeth yn cael eu hystyried yn unol â 

Phroses Cynnal a Chadw Tâl Uwch Arweinyddiaeth, fodd bynnag cynhelir adolygiad o'r strwythur cyfan 

ddwywaith y flwyddyn gan sicrhau bod y strwythur yn addas i bwrpas ac yn diwallu anghenion y Cyngor 

ar yr adeg hynny. Mae'n rhaid cyflwyno unrhyw brif newidiadau i Dâl Uwch Arweinyddiaeth i Banel 

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol a fydd yn ystyried unrhyw ddogfennau ynglŷn â'r 

newidiadau, eu rôl yw sicrhau tryloywder a thegwch, maent ganddynt hefyd gylch gwaith i wneud 
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argymhellion sy'n addas i unrhyw gyflwyniadau yn eu tyb nhw. Mae manylion pellach y broses gweld yn 

Atodiad E. 

5.4 Honorariwm 

5.4.1 Mae yna adegau pan fydd yn rhaid i Bennaeth Gwasanaeth gyflawni dyletswyddau sy’n 

ychwanegol at eu swydd barhaol am gyfnod o amser. Byddai hyn fel arfer ar gyfer absenoldeb tymor 

hir; yn dilyn ad-drefnu lle byddai cyfrifoldeb dros wasanaethau ychwanegol wedi cael ei roi i'r Pennaeth 

Gwasanaeth; neu gyfrifoldeb am brosiect mawr y tu allan i'w portffolio arferol. 

5.4.2 Mewn amgylchiadau o'r fath, gall y Prif Weithredwr ddyfarnu honorariwm o hyd at 15% o gyflog 

sylweddol y Pennaeth Gwasanaeth am uchafswm o 12 mis. Bydd unrhyw honorariwm sy'n fwy na 12 

mis angen cael ei ystyried gan y panel tâl a'i argymell i'r Cyngor Llawn. 

5.4.3 Bwriad y polisi tâl yw darparu cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer taliadau o'r fath i gael eu gwneud 

gyda chyfrifoldeb pan gânt eu dirprwyo i'r Prif Weithredwr pan mae’r meini prawf yn cael ei ddiwallu. 

Bydd taliadau o'r fath yn gyfyngedig i'r cyfnod nes bod y Pwyllgor Tâl yn gallu ystyried a oes angen 

unrhyw newid parhaol i gyflog neu hyd nes bydd y cyfrifoldebau ychwanegol hyn yn dod i ben, pa un 

bynnag ddaw gyntaf. 

5.5 Recriwtio Prif Swyddogion 

5.5.1 Yn unol â'r Rheolau Sefydlog (Cymru) 2014 Diwygiedig, mae'n ofynnol i swyddi â chyflogau o fwy 

na £100k ac sydd am gyfnod o 12 mis neu fwy gael eu hysbysebu'n allanol. 

5.5.2 Mae Polisi a Gweithdrefnau’r Cyngor o ran recriwtio Prif Swyddogion wedi’i gynnwys yn Rheolau’r 
Weithdrefn Cyflogi Swyddogion a amlinellir yn Rhan 11 y Cyfansoddiad.  Bydd y tâl a gynigir i unrhyw 
Brif Swyddog newydd a benodir yn cael ei bennu yn unol â’r strwythur tâl a pholisïau perthnasol fydd 
mewn grym pan fydd y penodiad yn digwydd. Pennir lefel cyflog y Prif Weithredwr pan fydd yn cael ei 
benodi gan y Cyngor llawn. 
Lle credir bod angen gwneud taliad atodol ar sail y farchnad, bydd hyn yn cael ei hysbysu drwy ymchwil 
y farchnad a'i gytuno gan y Panel Penodiadau Arbennig cyn recriwtio. 

5.5.3 Lle na all y Cyngor benodi Prif Swyddogion dan gontract gwasanaeth, neu fod angen cefnogaeth 

dros dro i lenwi swydd wag Prif Swyddog cyfredol, bydd y Cyngor, lle bod angen, yn ystyried ac yn 

mynd ati i gyflogi unigolion dan 'gontractau gwasanaeth’. 
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Bydd y rhain yn cael eu canfod drwy broses gaffael berthnasol gan sicrhau fod y Cyngor yn gallu dangos 

y manteision o werth gorau posibl am arian yn sgil cystadleuaeth wrth sicrhau’r gwasanaeth perthnasol. 

Nid yw’r Cyngor wedi cyflogi unrhyw Brif Swyddogion dan drefniadau o’r fath ar hyn o bryd. 

5.6 Atodiadau i Gyflogau Prif Swyddogion 

5.6.1 Nid yw’r Cyngor yn cynnig unrhyw daliadau bonws i’w Brif Weithredwr neu Brif Swyddogion. 

5.6.2 Mae’r Cyngor yn talu unrhyw gostau teithio a chynhaliaeth rhesymol os darperir derbynebau yn 

unol ag amodau'r JNC ac unrhyw amodau eraill lleol. 

5.6.3 Mae’r Cyngor yn talu am gost aelodaeth un corff proffesiynol. 

5.6.4 Mae Swydd-ddisgrifiad y Prif Weithredwr yn cynnwys ei swydd fel Swyddog Canlyniadau ar gyfer 

Etholiadau Llywodraeth Leol. Gellir gweld ffioedd y Cyngor ar gyfer talu ei Swyddog Canlyniadau am 

ddyletswyddau etholiadol yn atodiad F. 

 5.7 Taliadau Pan Derfynir Cyflogaeth 

5.7.1 Amlinellir ymagwedd y Cyngor tuag at daliadau statudol a dewisol pan derfynir cyflogaeth Prif 

Swyddogion (a phob gweithiwr arall), cyn cyrraedd oed ymddeol arferol, yn ei Bolisi Terfynu Cyflogaeth 

yn Fuan (Taliadau Dewisol) a Diswyddo yn unol â Rheoliadau 5 a 6 Rheoliadau Llywodraeth Leol 

(Terfynu Cyflogaeth yn Fuan) (Iawndal Dewisol) 2006. Mae hyn mewn perthynas â thaliad diswyddo yn 

seiliedig ar enillion wythnosol gwirioneddol (Rheoliad 5) a phan fyddai taliad diswyddo gwell o hyd at 45 

wythnos o dâl yn cael ei gymeradwyo (Rheoliad 6).  Nid yw Rheoliadau 12 a 13 o’r Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol (Buddion, Aelodaeth a Chyfraniad) Rheoliadau 2007 yn berthnasol gan nad yw’r 

Cyngor yn cynyddu cyfanswm yr aelodaeth o aelodau gweithredol (Rheoliad 12) nac yn dyfarnu 

pensiwn ychwanegol (Rheoliad 13) 

5.7.2 Mae cynlluniau diswyddo ac ymddeol y Cyngor yn cael eu gweithredu’n gyfartal ac yn deg i’r holl 

staff heb ystyried oed, anabledd, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, hil, 

beichiogrwydd neu famolaeth, crefydd neu gred, rhyw, tueddfryd rhywiol neu gyfrifoldebau gofalu ac 

maent yn cael eu gweithredu yn unol â rheoliadau'r cynlluniau pensiwn perthnasol. Bydd y rhain yn cael 

eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor fel rhan o bolisïau telerau gwasanaeth y Cyngor. 
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5.7.3 Mae’r Cyngor yn sicrhau fod pob taliad yn cael eu gwneud yn unol â deddfwriaeth Cyllid a Thollau 

Ei Mawrhydi ac yn defnyddio gwasanaethau ymgynghorydd treth proffesiynol os oes angen cyngor 

arbenigol manylach neu i gynorthwyo os cynhelir archwiliad cydymffurfiad Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

Mae’r defnydd o’r ymgynghorwyr treth allanol hyn yn cael ei rannu'n gydweithredol gyda Chyngor 

cyfagos gan sicrhau arfer gorau ar y cyd a gwasanaeth cost effeithiol. 

Gwirir Statws Cyflogaeth yn rheolaidd a bydd y Cyngor ond yn ystyried rhywun yn hunangyflogedig lle 

nad oes unrhyw amheuaeth. Mae unigolion sydd wedi’u trin yn rheolaidd ac yn flaenorol yn 

hunangyflogedig gydag awdurdodau eraill, wedi’u talu dan P.A.Y.E. gan Sir Ddinbych, os nad ydym 

wedi ein darbwyllo'n llwyr o'u statws hunangyflogedig.  

5.7.4 Mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylai'r Cyngor gynnig y cyfle i’r Cyngor llawn bleidleisio cyn 

i becynnau diswyddo mawr y tu hwnt i £100,000 gael eu cymeradwyo ar gyfer staff sy'n gadael y 

sefydliad. Mae’n rhaid i aelodau fod yn ymwybodol o unrhyw hawliau statudol neu gytundebol dyledus i'r 

gweithiwr a chanlyniadau peidio â chymeradwyo gan y Cyngor, lle gallai methu â chyflawni 

rhwymedigaethau statudol neu gytundebol alluogi'r gweithiwr i hawlio iawndal am dorri contract." 

6. Cyhoeddi 

6.1 Bydd y datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor. Yn ogystal, ar gyfer swyddi lle mae’r 

cyflog cyfwerth â llawn amser o leiaf £60,000, fel sy’n ofynnol dan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio 

(Cymru) (Diwygiwyd) 2010, bydd y Datganiad Blynyddol o Gyfrifon y Cyngor yn cynnwys nodyn yn 

amlinellu’r swm llawn ac yn rhoi manylion taliadau i Gyfarwyddwyr Corfforaethol a’r Prif Swyddog 

Gweithredol. 

7. Perthnasedd Tâl o fewn y Cyngor 

7.1 Cyflogir yr unigolion sy'n derbyn y tâl isaf dan Gontract Cyflogaeth gyda’r Cyngor ar gyflogau sydd 

gyfwerth â llawn amser [37 awr] yn unol â’r pwynt isaf ar y raddfa gyflogau a ddefnyddir ar hyn o bryd o 

fewn strwythur graddio’r Cyngor. Ar 31 Mawrth 2022, roedd hyn yn £18,333. Mae’r Cyngor yn cyflogi 

Prentisiaid [a gweithwyr eraill Dan Hyfforddiant] nad ydynt wedi’u cynnwys dan y diffiniad o ‘weithwyr 

sy'n derbyn y tâl isaf’ gan nad ydynt wedi’u cyflogi dan Gontractau Cyflogaeth. 
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7.2 Pennir y berthynas rhwng y gyfradd dâl i’r rhai sy'n derbyn y tâl isaf a’r Prif Swyddogion drwy’r 

prosesau a ddefnyddir i bennu tâl a strwythurau graddio fel yr amlinellwyd yn gynharach yn y Datganiad 

Polisi hwn. 

7.3 Mae’r canllawiau statudol dan y Ddeddf Lleoliaeth yn argymell defnyddio lluosrifau tâl fel modd o 

fesur y berthynas rhwng cyfraddau tâl ar draws y gweithlu ac ar gyfer uwch reolwyr, fel y nodwyd yn 

Adroddiad Hutton, ‘Review of Fair Pay in the Public Sector’ (2010). Gofynnodd y Llywodraeth i 

Adroddiad Hutton archwilio’r achos dros gael terfyn penodol ar wasgariad tâl drwy osod gofyniad na all 

unrhyw reolwr yn y sector cyhoeddus ennill mwy nac 20 gwaith yn fwy na’r person sy’n derbyn y tâl lleiaf 

yn y sefydliad. Casgliad yr adroddiad oedd bod y berthynas ag enillion canolrif yn fesur mwy perthnasol 

ac mae Cod y Llywodraeth o Arfer a Argymhellir ar Dryloywder Data yn argymell cyhoeddi’r gymhareb 

o’r ratio rhwng y cyflog uchaf a delir a’r cyflog canolrif cyfartalog i holl weithlu’r Cyngor. 

7.4 Mae’r lefelau cyflog presennol o fewn y Cyngor yn diffinio'r lluosog rhwng y gweithwyr ar y cyflogau 

isaf (cyfwerth â llawn amser) a'r Prif Weithredwr yn 1:7.4 a; rhwng y gweithwyr ar y cyflogau isaf a 

chyfartaledd Prif Swyddog fel 1:4.9 Mae'r lluosog rhwng enillion cyfwerth â llawn amser cyfartalog ar 

gyfer staff contract (ac eithrio athrawon) a'r Prif Weithredwr yn 1:5.5 a; rhwng enillion cyfwerth â llawn 

amser cyfartalog a Phrif Swyddog cyfartalog yn 1:3.7. 

7.5 Fel rhan o’i broses gyffredinol a pharhaus o fonitro aliniad gyda marchnadoedd tâl allanol, o fewn a’r 

tu allan i’r sector, bydd y Cyngor yn defnyddio’r wybodaeth meincnodi sydd ar gael fel sy'n briodol. 

8. Atebolrwydd a Gwneud Penderfyniadau 

8.1 Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, mae’r Cyngor yn gyfrifol am wneud penderfyniadau mewn 

perthynas â recriwtio, tâl, telerau ac amodau a threfniadau diswyddo mewn perthynas â gweithwyr y 

Cyngor. 

9. Ail-gyflogi 

9.1 Ni fydd staff sy’n derbyn unrhyw ffurf o iawndal neu daliad am golli swydd wrth adael y Cyngor, yn 

cael eu hail gyflogi gan y Cyngor mewn unrhyw fodd yn ystod cyfnod y taliad iawndal e.e. Os yw aelod o 

staff yn derbyn 20 wythnos o daliad diswyddo, ni allant gael eu hail gyflogi gan y Cyngor am 20 wythnos 
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ar ôl y dyddiad terfynu. Mae hyn yn cynnwys y rheiny a gyflogir mewn ysgolion, ond nid yw'n cynnwys y 

rheiny a gyflogir dan Amodau Gwasanaeth Athrawon Ysgol. 

9.2 Os yw staff wedi derbyn pensiwn wrth adael cyflogaeth y Cyngor, a bod y Cyngor wedi wynebu 

costau atodol mewn perthynas â hyn, ni ellir eu hailgyflogi mewn maes gwaith tebyg o fewn y Cyngor yn 

ystod y 12 mis cyntaf heb awdurdodiad gan y Tîm Gweithredol Corfforaethol. Lle rhoddir awdurdod, 

bydd yr unigolyn yn dal yn atebol i 9.1 uchod os ydynt wedi derbyn taliad iawndal ac ni fyddant ond yn 

cael eu caniatáu i ddechrau gweithio wedi i gyfnod yr iawndal ddod i ben. Bydd hyn hefyd yn 

berthnasol wrth benodi staff a gyflogwyd yn flaenorol fel ymgynghorwyr. Mae hyn yn cynnwys y rheiny a 

gyflogir mewn ysgolion, ond nid yw'n cynnwys y rheiny a gyflogir dan Amodau Gwasanaeth Athrawon 

Ysgol. 

10. Adolygu’r Polisi 

10.1 Mae’r Polisi hwn yn amlinellu’r sefyllfa bresennol o safbwynt tâl a gwobrwyo yn y Cyngor. Bydd y 

Polisi’n cael ei adolygu unwaith y flwyddyn yn unol â grymoedd y farchnad a’i adrodd i’r Cyngor.  
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								4		£18,933		£9.81



								5		£19,312		£10.01

						Graddfa 4

		290 - 321						6		£19,698		£10.21



								7		£20,092		£10.41

								8		£20,493		£10.62



		322 - 360		Graddfa 5				10		£21,322		£11.05

								11		£21,748		£11.27

								12		£22,183		£11.50

								13		£22,627		£11.73

								14		£23,080		£11.96

								15		£23,541		£12.20



		361 - 395				Graddfa 6		17		£24,491		£12.69

								18		£24,982		£12.95

								19		£25,481		£13.21

								20		£25,991		£13.47

								21		£26,511		£13.74

								22		£27,041		£14.02

		396 - 441		Graddfa 7				23		£27,741		£14.38

								24		£28,672		£14.86

		442 - 473				Graddfa 8		25		£29,577		£15.33

								26		£30,451		£15.78

								27		£31,346		£16.25

								28		£32,234		£16.71

		474 - 514						29		£32,910		£17.06

				Graddfa 9				30		£33,782		£17.51

								31		£34,728		£18.00

		515 - 550						32		£35,745		£18.53

								33		£36,922		£19.14

						Graddfa 10		34		£37,890		£19.64

								35		£38,890		£20.16

								36		£39,880		£20.67

		551 - 573						37		£40,876		£21.19

				Graddfa 11				38		£41,881		£21.71

								39		£42,821		£22.20

		574 - 614				Graddfa 12		40		£43,857		£22.73

								41		£44,863		£23.25

								42		£45,859		£23.77

		615 -694		Graddfa 13				43		£46,845		£24.28

								44		£48,182		£24.97

								45		£49,597		£25.71

								46		£51,009		£26.44

		695 a throsodd						47		£52,237		£27.08

								48		£53,536		£27.75

						Graddfa 14		49		£54,851		£28.43

								50		£56,145		£29.10

								51		£57,452		£29.78
























2020

		Tablau Cyflog Staff Soulbury 1 Medi, 2020



		Seicolegwyr Addysgol dan hyfforddiant 								Seicolegwyr Addysgol Cynorthwyol

		Pwynt		Cyflog o 01.09.2020						Pwynt		Cyflog o 01.09.2020

		1		£24,541						1		£30,166

		2		£26,337						2		£31,399

		3		£28,131						3		£32,630

		4		£29,929						4		£33,856

		5		£31,714

		6		£33,520						      Uwch a Phrif Seicolegwyr      

										Addysgol - GRADDFA B    

		Seicolegwyr Addysgol								Pwynt		Cyflog o 01.09.2020

										 1		£47,889

		GRADDFA A								 2		£49,714

		Pwynt		Cyflog o 01.09.2020						 3		£51,538*

		 1 		£38,197						 4		£53,247

		 2		£40,136						 5		£54,959

		 3		£42,075						 6		£56,554

		 4		£44,012						 7		£57,209

		 5		£45,951						 8		£58,433

		 6		£47,889						 9		£59,646

		 7		£49,714						 10		£60,880

		 8		£51,538						 11		£62,090

		 9		£53,247*						 12		£63,323

		 10		£54,959*						 13		£64,577

		 11		£56,554*						 14		£65,790**

										 15		£67,061**

										 16		£68,318**

		*Isafswm pwynt arferol ar gyfer y prif seicolegydd addysgol sy'n ymgymryd â'r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel hon.                                                                       ** Estyniad i'r ystod i ddarparu pwyntiau dewisol ac asesiadau proffesiynol strwythuredig. 								 17		£69,585**

										 18		£70,850**







		Gweithwyr Proffesiynol Gwelliant Addysgol  Soulbury  (EIPau)



		Pwynt		Cyflog o 01.09.2020		Pwynt		Cyflog o 01.09.2020		Pwynt		Cyflog o 01.09.2020

		 1		£36,419		18		£58,350		35		£77,927

		 2		£37,723		19		£59,625		36		£79,174

		 3		£38,955		20		£60,283***		37		£80,402

		 4		£40,203		21		£61,549		38		£81,642

		 5		£41,433		22		£62,653		39		£82,866

		 6		£42,684		23		£63,867		40		£84,089

		 7		£43,988		24		£64,956		41		£85,318

		 8		£45,243*		25		£66,121		42		£86,546

		 9		£46,705		26		£67,257		43		£87,773

		 10		£48,009		27		£68,419		44		£89,006

		 11		£49,295		28		£69,597		45		£90,236

		 12		£50,541		29		£70,777		46		£91,468

		 13		£51,951**		30		£71,956		47		£92,705

		 14		£53,209		31		£73,124		48		£93,930****

		 15		£54,598		32		£74,311		49		£95,160****

		 16		£55,854		33		£75,498		50		£96,392****

		 17		£57,114		34		£76,714

		Mae graddfeydd cyflog yn cynnwys dim mwy na phedwar pwynt dilynol yn seiliedig ar ddyletswyddau a chyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â'r swyddi a'r angen i recriwtio ac ysgogi staff. 



		*isafswm pwynt arferol ar gyfer EIP sy'n ymgymryd â'r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel hon. 

		**isafswm pwynt arferol ar gyfer uwch EIP sy'n ymgymryd â'r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel hon. 

		***estyniad i'r ystod i gynnwys asesiadau proffesiynol strwythuredig. 



		Swyddogion Gwasanaeth Ieuenctid a Chymunedol 

		Pwynt		Cyflog o 01.09.2020		Pwynt		Cyflog o 01.09.2020		Isafswm graddfa Swyddogion Gwasanaeth Ieuenctid a Chymunedol yw 4 pwynt,  ni ddylai graddfeydd cyflog eraill gynnwys mwy na 4 pwynt dilynol yn seiliedig ar ddyletswyddau a chyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â'r swyddi a'r angen i recriwtio ac ysgogi staff. 

		 1		£37,772		13		£52,493

		 2		£39,008		14		£53,729

		3		£40,243		15		£54,966

		 4		£41,505*		16		£56,207

		 5		£42,786		17		£57,455

		 6		£44,036		18		£58,695

		 7		£45,314**		19		£59,927		*isafswm pwynt arferol ar gyfer uwch swyddogion gwasanaeth ieuenctid a chymunedol sy'n ymgymryd â'r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel hon. 

		 8		£46,767		20		£61,186***

		 9		£47,568		21		£62,469***

		 10		£48,806		22		£63,782***

		 11		£50,036		23		£65,120***		**isafswm pwynt arferol ar gyfer prif swyddog gwasanaeth ieuenctid a chymunedol sy'n ymgymryd â'r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel hon. 

		 12		£51,269		24		£66,486***





										***estyniad i'r ystod i gynnwys pwyntiau dewisol ac asesiadau proffesiynol strwythuredig. 












Atodiad E



PANEL CYDNABYDDIAETH ARIANNOL YR UWCH DÎM ARWEINYDDIAETH 

CYLCH GORCHWYL

1. Cwmpas

Penderfynu ynghylch tâl Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Cyngor sy’n cynnwys y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth.

Mae Deddf Lleoliaeth 2011 (Para. 42.3) yn diffinio tâl mewn perthynas â Phrif Swyddog ac awdurdod perthnasol fel:-

(a) cyflog prif swyddog, neu yn achos prif swyddog a gyflogir gan yr awdurdod o dan gontract ar gyfer gwasanaethau, taliadau a wneir gan yr awdurdod i’r prif swyddog am y gwasanaethau hynny,

(b) unrhyw fonws sy’n daladwy gan yr awdurdod i’r prif swyddog,

(c) unrhyw daliadau, ffioedd neu lwfansau sy’n daladwy i’r prif swyddog,

(d) unrhyw fuddion ymarferol y mae gan y prif swyddog hawl iddynt o ganlyniad i swydd neu gyflogaeth y prif swyddog,

(e) unrhyw gynnydd neu gyfraniad ychwanegol i hawl pensiwn y prif swyddog lle mae’r cynnydd neu dâl ychwanegol o ganlyniad i benderfyniad yr awdurdod, ac

(f) unrhyw symiau sy’n daladwy gan yr awdurdod i’r prif swyddog pan fydd y prif swyddog yn rhoi’r gorau i’w swydd neu i gael ei gyflogi gan yr awdurdod, ar wahân i symiau allai fod yn daladwy trwy rinwedd unrhyw ddeddfiad.



Ystyr ‘prif swyddog’ mewn perthynas â Deddf Lleoliaeth 2011 (Para 43.2), yw unrhyw un o’r canlynol:-



(a) pennaeth ei wasanaeth cyflogedig a ddynodir o dan adran 4)1) o Ddeddf Llywodraeth leol a Thai 1989;

(b) ei swyddog monitro dynodedig o dan adran 5(1) o’r Ddeddf honno;

(c) prif swyddog statudol a nodir yn adran 2(6) o’r Ddeddf honno;

(d) prif swyddog anstatudol a nodir yn adran 2(7) o’r Ddeddf honno;

(e) dirprwy brif swyddog a nodir yn adran 2(8) o’r Ddeddf honno.



2. Cylch Gorchwyl 

Cwmpas y pwyllgor yw:-

· Gwneud argymhellion ynghylch materion tâl a gwobrwyo i’r Cyngor

· Gwneud argymhellion ynghylch rheoli a strwythur tâl a gwobrwyo uwch swyddogion, a’r sail ar gyfer cynnydd cyflog.

· Cydymffurfio â’r gofynion sydd yn Neddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015, ac unrhyw ddeddfwriaeth ddilynol, sy’n ymwneud â phenderfyniadau tâl uwch swyddogion. Rhaid i’r panel a’r Cyngor ystyried unrhyw argymhellion gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wrth wneud penderfyniadau ynghylch tâl perthnasol. Mae Atodiad 1 yn cynnwys y broses ar gyfer cyfeirio unrhyw argymhellion tâl i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol  (IRP).

Bydd y cylch gorchwyl yn cael ei ddatblygu dros amser a’i adolygu’n flynyddol i sicrhau ei fod yn gweithio’n effeithiol ac egluro cwmpas, rôl, cyfansoddiad a phroses weithredu’r Panel. Bydd y cylch gorchwyl yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor.



3. Egwyddorion Cyffredinol 

· Ni ellir gweithredu unrhyw newid parhaol i dâl a gwobrwyo’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth  oni bai ei fod yn cael ei gadarnhau gan Gyngor llawn

· Bydd tâl sylfaenol yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth  (ac eithrio’r Prif Weithredwr) yn cael ei benderfynu drwy Gynllun Gwerthuso Hay a chyngor gan arbenigwyr allanol

· Bydd y Panel yn darparu corff llywodraethu strwythuredig ar gyfer gwneud argymhellion sy’n effeithio ar dâl Prif Swyddogion er budd gorau Cyngor Sir Ddinbych a’i fudd-ddeiliaid. Mae'n fodd i adolygu materion tâl a’u hystyried yn ddiduedd a chytbwys.

4. Rôl

Bydd y Panel Cydnabyddiaeth Tâl yn gwneud argymhellion i’r Cyngor ar dâl a gwobrwyo parhaol Uwch Reolwyr. Bydd yn:-

a)  Cyfrannu at enw da cadarnhaol y Cyngor o ran cael trefniadau llywodraethu priodol ac effeithiol ar gyfer tâl uwch swyddogion trwy weithredu dull annibynnol, tryloyw a gwybodus o reoli tâl uwch swyddogion trwy’r Panel Cydnabyddiaeth Tâl.

b) Datblygu polisi eang ar gyfer penderfynu tâl uwch swyddogion, gan ystyried Polisi Tâl a Gwobrwyo’r Cyngor

c) Cynnig lefelau tâl a ystyrir yn ddigonol i ddenu, cadw ac ysgogi uwch reolwyr o safon sydd eu hangen i redeg y sefydliad yn llwyddiannus.

d) Ystyried fforddiadwyedd ei gynigion

e) Bod yn sensitif i gyd-destun tâl uwch swyddogion, yn cynnwys amodau tâl a chyflogaeth mewn rhannau eraill o’r sefydliad 

f) Sicrhau bod y berthynas rhwng tâl a haenau uwch swyddogion a staff o dan y lefel hon yn rhesymol

g) Sicrhau bod unigolion yn cael eu gwobrwyo’n deg a chyfrifol am eu cyfraniad unigol

h) Deall beth mae sefydliadau perthnasol eraill yn ei dalu am swyddi tebyg yn ogystal â’u dull cyffredinol o safbwynt gwobrwyo, ac ystyried a ddylai Cyngor Sir Ddinbych osod ei hun mewn perthynas â’r ‘farchnad’ – er enghraifft, p’un ai y dylai’r Cyngor dalu o gwmpas y chwartel isaf, canolig neu uchaf o’r farchnad ayb.

i) Sicrhau y ceir cyngor priodol a phroffesiynol i helpu ei thrafodaethau 

Bydd argymhellion y panel yn seiliedig ar werthuso swyddi, data, cyngor, tystiolaeth a barn a gesglir o nifer o ffynonellau posibl – er enghraifft:

· Data tâl allanol, cyngor a hwyluso (e.e. gan ymgynghorwyr allan neu ffynonellau eraill)

· Prif Weithredwr y Cyngor, dogfennau ac adroddiadau allweddol

· Data perfformiad lle y bo’n berthnasol

· Panel Arfarniadau’r Prif Weithredwr 

5. Aelodaeth a Chefnogaeth

Bydd y panel yn cynnwys 6 Aelod i roi cefndir gwleidyddol cytbwys. Bydd un aelod o’r panel yn gweithredu fel Cadeirydd.

Dylai’r aelodaeth gynnwys Aelod Arweiniol Cyllid ac un aelod o bwyllgor arfarnu’r Prif Weithredwr.

Bydd Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd yn cyflawni’r swyddogaeth ‘ysgrifenyddiaeth’ i’r Panel. Bydd yn gyfrifol am drefnu cyfarfodydd, cydlynu a pharatoi dogfennau a threfnu cymorth, hyfforddiant a chyngor a gwybodaeth i’r Panel.

Gall y Panel gomisiynu arbenigedd annibynnol allanol i’w hyfforddi a’u cynorthwyo i gyflawni eu rôl a/neu ddarparu data neu gyngor allanol (yn cynnwys data perthnasol ar y farchnad a’r rhanbarth). Bydd Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd yn darparu manylion arbenigwyr allanol a ystyrir yn addas o safbwynt profiad, cost a gwerth gorau i’r Panel ddewis o’u plith.

 6. Cylch Gorchwyl 

Gall y Panel gyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn i wneud trosolwg o addasrwydd parhaus dull y Cyngor o safbwynt tâl uwch swyddogion.  Bob dwy flynedd, bydd yn cynnal adolygiad llawn o dâl uwch swyddogion ac yn cyflwyno adroddiad gydag argymhellion i’r Cyngor. Fel arfer ni fyddai’r Cyngor yn disgwyl cyflwyno’r holl ddata cefndir a chyngor a dderbyniwyd).

Gall y Panel gyfarfod yn amlach o bryd i’w gilydd i drafod newidiadau i’r dull neu’r trefniadau’n gysylltiedig â thâl uwch swyddogion e.e. cysylltu cynnydd tâl a pherfformiad neu gyfraniad, neu bennu lefel tâl cyn cynnal ymarferiad recriwtio. Cyflwynir yr argymhellion ar y materion hyn i’r Cyngor hefyd.

7. Cyfrinachedd 

Disgwylir i Aelodau sicrhau cyfrinachedd tra cynhelir trafodaethau a nes y cyhoeddir y penderfyniadau.

. Gwrthdaro Buddiannau

Os bydd unrhyw aelod o’r pwyllgor yn teimlo bod gwrthdaro buddiannau o safbwynt unrhyw eitem ar yr agenda neu drafodaeth yn y pwyllgor:-

· Dylai ddatgan cysylltiad â’r mater

· Dylai adael y cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar y mater

· Ni ddylai gael cyfrifoldeb llwyr am wneud argymhellion mewn perthynas â’r mater, boed yn bresennol ai peidio























Atodiad Un

Proses i gyfeirio penderfyniadau tâl at Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP)

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi Canllaw ar Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol i Gymru o dan Adran 143A o Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 ac Adran 39 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015.  Mae’r ddarpariaeth hon wedi’i chyfyngu o ran amser, ac mae mewn grym o 25 Ionawr 2016 hyd 31 Mawrth 2020.

1. Penderfyniadau tâl cenedlaethol  ee JNC - cynnydd cost byw

O ganlyniad i drafodaethau cenedlaethol, os gwneir dyfarniad tâl i ‘Brif Swyddogion’ ar draws awdurdodau lleol sy’n wahanol i’r hyn a ddyfarnwyd staff eraill, gallai’r IRP ystyried dulliau ar y cyd o awdurdodau lleol. Yn Ionawr 2016 cytunwyd y byddai CLlLC yn gweithio gyda’r panel ar ran Awdurdodau Cymru. Fodd bynnag, nid yw’n cyfyngu ar allu’r IRP i wneud argymhellion gwahanol i wahanol awdurdodau os ydynt yn teimlo bod modd cyfiawnhau hynny.

2. Gofynion panel Tâl a Gwobrwyo’r Cyngor 

2.1 I gyfeirio penderfyniadau am dâl yn ymwneud â ‘Phrif Swyddogion’ fel y disgrifir yn Neddf Lleoliaeth 2011; bydd hyn felly’n berthnasol i Bennaeth Gwasanaeth Cyflogedig – Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gweithredol a’r Penaethiaid Adran.

2.2 Os bydd Panel Tâl a Gwobrwyo’r Cyngor yn dymuno gwneud argymhelliad i newid tâl ‘Prif Swyddog’ bydd yn ymgynghori â’r IRP, oni bai bod y newid yn cael ei ystyried yn gymesur â chynnydd neu ostyngiad tâl cyffredinol ar gyfer staff eraill yr Awdurdod.

2.3 Darparu unrhyw wybodaeth i’r IRP y gallai fod yn rhesymol ei hangen arno i ddod i gasgliad. Mae'n bosibl y byddai angen y canlynol ar yr IRP

· Papurau/adroddiadau a baratowyd gan yr awdurdod mewn perthynas â’r penderfyniadau

· Manylion yr holl becyn sydd ar gael, neu o dan ystyriaeth. Gallai hyn gynnwys trefniadau pensiwn, pecyn tâl diswyddo, ffioedd swyddog etholiadol, a bonysau perfformiad. (Mae manylion llawn yn y ganllaw)

· Rhyng-ddibyniaeth cyflogau unigol o fewn strwythurau tâl

· Gwybodaeth yn ymwneud â thâl arall a gynigir i Brif Weithredwyr/Prif Swyddogion Awdurdodau Lleol eraill

· Manylion cytundebau a wnaed ar lefel NJC.

2.4 Rhoi sylw dyledus i unrhyw argymhelliad a wna’r IRP mewn perthynas â’r hyn sydd yn eu Datganiad Polisi Tâl, a thâl y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gweithredol a’r Penaethiaid Adran. 



2.5 Rhaid i’r Cyngor/Panel Tâl a Gwobrwyo ystyried unrhyw argymhelliad wrth ddod i’w benderfyniad.









3. Rôl Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP)

3.1 Dod i gasgliad a gwneud argymhelliad ar y cynnig, rhaid i’r Awdurdod ystyried yr argymhelliad, nid oes raid iddynt ei ddilyn.

3.2 Os nad yw’r Awdurdod yn diwygio cynnig yn dilyn argymhelliad yr IRP, rhaid i’r Awdurdod hysbysu Gweinidogion Cymru a’r Panel o’i ymateb.

Os yw Gweinidogion Cymru’n ystyried bod ymateb Awdurdod yn anghyson ag argymhelliad y Panel, gallai’r Awdurdod fod yn ddarostyngedig i gyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru i ail-ystyried y cyflog.

















































Siart Llif y Broses 

Ymateb yr IRP

Dim atgyfeiriad

Atgyfeirio at yr IRP

Ysgrifennu at Weinidogion Cymru a’r IRP yn rhoi gwybod am ymateb yr Awdurdod

Newid i’r Tâl OES

Newid i’r Tâl NA

Panel Tâl a Gwobrwyo / Adolygu Tâl / Cynnig







Dim newid i’r cynnig

Cyngor yn cymeradwyo argymhelliad y Panel Tâl a Gwobrwyo a darparu gwybodaeth os yn berthnasol o atgyfeiriad yr IRP

Newid i adlewyrchu’r IRP

Panel Tâl  a Gwobrwyo i ystyried yr argymhelliad

IRP yn gwneud argymhelliad

Dim argymhelliad IRP
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ATODIAD F 

ETHOLIADAU LLYWODRAETH LEOL – ATODLEN TALIADAU



ETHOL CYNGHORWYR SIR, A CHYNGHORWYR TREF/CYMUNED

		TREF/CYMUNED –  



		Etholaeth 



		TREULIAU FEL Y CYMERADWYWYD GAN Gyngor Sir Ddinbych

Ffioedd ar gyfer cynnal yr etholiad a chyflawni’r holl ddyletswyddau y mae gofyn i Swyddog Canlyniadau eu gwneud o dan unrhyw orchymyn neu ddeddf arall sy’n berthnasol i ethol cynghorwyr



		1.  SWYDDOG CANLYNIADAU

		Etholiad a Ymladdwyd

		Etholiad heb ei Ymladd



		Am gynnal yr etholiad a chyflawni’r holl ddyletswyddau y mae gofyn i Swyddog Canlyniadau eu gwneud o dan unrhyw orchymyn neu ddeddf arall sy’n berthnasol i ethol Cynghorwyr.



Am bob Rhanbarth Etholiadol, Cyngor Cymuned/Tref, Ward Cyngor Cymuned/Tref

		





170.00

		





55.00



		2. DIRPRWY SWYDDOG CANLYNIADAU

Dirprwyo ar ran y Swyddog Canlyniadau, derbyn papurau enwebu, eu harchwilio a dyfarnu eu dilysrwydd; delio ag ymgeiswyr; rhoi gwybod i ymgeiswyr ynglŷn â phenderfyniadau enwebu, cyhoeddi datganiadau pobl a enwebir a derbyn manylion am ymgeiswyr sy’n tynnu’n ôl.



Am bob Rhanbarth Etholiadol, Cyngor Cymuned/Tref, Ward Cyngor Cymuned/Tref

		









115.00

		









45.00



		3. CYMORTH CLERCIO 



Am bob Rhanbarth Etholiadol, Cyngor Cymuned/Tref, Ward Cyngor Cymuned/Tref



		





		



35.00



		Hyd at 1,000 o etholwyr

		85.00

		



		Hyd at 2,000 o etholwyr

		115.00

		



		Hyd at 3,000 o etholwyr 

		170.00

		



		Hyd at 4,000 o etholwyr

		225.00

		



		Dros 4,000 o etholwyr

		280.00

		



		4. STAFF YR ORSAF BLEIDLEISIO





Swyddog Llywyddu

Clerc Pleidleisio

		Un Etholiad





195.00

115.00

		Ffi atodol am etholiad ar y cyd

40.00

25.00



		5. CYNNAL Y CYFRIF





Am bob Rhanbarth Etholiadol, Cyngor Cymuned/Tref, Ward Cyngor Cymuned/Tref

		Dirprwy Swyddog Canlyniadau’n unig

		Pob Cymhorthydd Cyfrif



		Hyd at 500 o etholwyr

		45.00

		25.00



		Hyd at 1,000 o etholwyr

		70.00

		25.00



		Hyd at 2,000 o etholwyr

		90.00

		30.00



		Hyd at 3,000 o etholwyr

		115.00

		35.00



		Hyd at 4,000 o etholwyr

		135.00

		40.00



		Dros 4,000 o etholwyr 

		160.00

		45.00



		Costau cynnal ailgyfrif

		Dim

		50% o’r ffioedd uchod



		6. PLEIDLEISIAU POST A CHARDIAU PLEIDLEISIO



Dosbarthu a Derbyn Pleidleisiau Post - £62.40 am bob 100 neu ran o hynny – dosbarthu papurau unigol

£62.40 am bob 75 neu ran o hynny - dosbarthu papurau ar y cyd

Dosbarthu Cardiau Pleidleisio – Costau prynu a phostio yn unig

		

		



		7.   TEITHIO

Cludiant cyhoeddus os yw ar gael, fel arall cyfradd ddi-dreth Cyllid y Wlad                               

		

		

45c y filltir



		8.   CYFFREDINOL



Argraffu, Deunyddiau Swyddfa, Offer, Postio, Llogi Adeilad ar gyfer yr Orsaf Bleidleisio a chostau tebyg mewn perthynas â chynnal yr etholiad 

		

		



Gwariant gwirioneddol ac angenrheidiol



		CYFANSWM I’W DALU

		



		







Cytunwyd ar y cyfraddau staffio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol mewn cyfarfod o Gyngor Sir Ddinbych ar 18 Tachwedd 2003, cytunwyd y byddai’r cyfraddau’n cael eu hadolygu o bryd i’w gilydd gyda phum Awdurdod arall Gogledd Cymru i sicrhau unffurfiaeth. Cytunwyd ar y cyfraddau uchod ar 29 Medi 2011.





