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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Cyfarfod: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

Dyddiad: 30 Gorffennaf 2020 

Teitl yr adroddiad:  Taliadau i Aelodau – Adroddiadau Panel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 

Adroddiad gan: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Pwrpas yr Adroddiad: Rhoi gwybod i Aelodau am yr adroddiadau y mae’r Panel 
wedi’i gyhoeddi eleni 

 

1.0 Cefndir 

 
Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (y Panel) yn annibynnol 
ar lywodraeth ganolog a lleol ac fe’i sefydlwyd yn y lle cyntaf i benderfynu ystod a 
lefelau lwfansau sy’n daladwy i gynghorwyr cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref 
sirol ac i aelodau cyfetholedig â hawliau pleidleisio. Bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r 
Panel lunio Adroddiad Blynyddol sy’n nodi’r math a’r lefelau o daliadau y mae 
awdurdodau’n gallu neu’n gorfod eu gwneud i’w haelodau ac i aelodau 
cyfetholedig. Mae’r Panel hefyd yn cyhoeddi adroddiadau atodol ar faterion 
penodol pan cyfyd yr angen.  Mae’r adroddiad yma’n cyfeirio at ddau adroddiad a 
gyheoddwyd eleni. 
 

2.0 Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar 

gyfer 2020/21 (Chwefror 2020) 

 
Mae’r Panel yn ymgynghori’n flynyddol ar eu cynigion drafft o ran taliadau i 
Aelodau.  Fe gyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor hwn ar 10 Rhagfyr 2019 yn 
amlinellu cynigion drafft y Panel ar gyfer 2020/21.  Fe gyhoeddwyd yr Adroddiad 
Blynyddol terfynol ym mis Chwefror 2020 heb unrhyw newidiadau pellach i’r 
cynigion drafft ac mae’r Cyngor wedi cyhoeddi ei Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i 
Gynghorwyr, yn unol â’r gofynion. 

 

3.0 Adroddiad Atodol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Yr 

egwyddorion mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal (Mai 2020) 

 
 Mae’r Panel wedi nodi’n gyson yn eu Hadroddiadau Blynyddol na ddylai costau 

gofal ychwanegol sy’n ofynnol i gyflawni dyletswyddau cymeradwy atal unrhyw 
unigolion rhag dod yn aelod neu barhau i fod yn aelod o awdurdod na chyfyngu ar 
eu gallu i gyflawni’r rôl.  Mae gan Aelodau, gan gynnwys Aelodau cyfetholedig, hawl 
i ad-daliad o’u costau gofal, hyd at yr uchafswm o £403 y mis, ar gyfer 
gweithgareddau y mae cynghorau unigol wedi’u dynodi’n fusnes swyddogol neu’n 
ddyletswydd gymeradwy a allai gynnwys amser priodol a rhesymol ar gyfer paratoi 
a theithio.  

 
 Yn ôl y Panel, ychydig iawn o aelodau sy’n defnyddio’r ddarpariaeth yn y fframwaith 

i ad-dalu costau gofal.  Fe gynhaliodd y Panel adolygiad o’r ddarpariaeth hon yn 
ddiweddar, gyda’r bwriad o annog mwy o aelodau sydd â chyfrifoldebau gofalu i 
fanteisio arni.  O ganlyniad, fe gyhoeddodd y Panel wedi cyhoeddi adroddiad atodol 
sy’n rhestru cyfres o egwyddorion mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal.  Daeth 
yr egwyddorion hyn yn weithredol ar 1 Gorffennaf 2020.    

 



 
 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg / This document is also available in English. 

2 

 

 
Mae’r tabl yn Atodiad 1 yn gosod allan yr egwyddorion, sut mae’r Panel wedi nodi y 
gellir mynd ati i’w cwrdd a sut y bydd y Cyngor yn rhoi’r egwyddorion hyn ar waith. 

 

4.0 Argymhelliad 
 

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi: 
 
bod y Cyngor wedi cyhoeddi ei Restr Cydnabyddiaeth Ariannol i Gynghorwyr ar 
gyfer 2020/21, yn unol â’r gofynion; 
 
yr egwyddorion mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal a chadarnhau sut mae’r 
Cyngor yn bwriadu rhoi’r egwyddorion ar waith, fel y nodir yn Atodiad 1. 

 
 
 
 
 
 

Huw Jones 

Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd                                     22 Gorffennaf 2020 
 
 
Papur cefndirol: Adroddiad Atodol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Yr 
egwyddorion mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal (Mai 2020): 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-05/adroddiad-atodol-2020.pdf 
 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-05/adroddiad-atodol-2020.pdf


Atodiad 1 
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Egwyddorion y Panel mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal 

 

Sut mae’r Cyngor yn bwriadu rhoi 

egwyddogion y Panel ar waith 

Y lleiafswm y dylai’r Awdurdodau ei wneud Sut mae mynd ati i wneud hyn 

 

1 - Nodi’n glir ar gyfer pwy mae'r ad-daliad costau gofal 

Aelodau sydd â phrif gyfrifoldeb am ofalu am blentyn 
neu oedolyn a/neu sydd ag anghenion cymorth 
personol lle nad yw'r rhain yn dod o dan ddarpariaeth 
statudol neu ddarpariaeth arall. 
 
Ar gyfer cymorth personol. Gall hyn hefyd gynnwys 
cyflwr byrdymor neu gyflwr diweddar nad yw'n 
berthnasol i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mynediad i 
waith, Taliadau Personol, yswiriant neu ddarpariaeth 
arall. 

Cynnal adolygiad cyfrinachol o 
anghenion aelodau unigol yn flynyddol 
a phan fo amgylchiadau'n newid. 
 

Bydd y Cyngor yn cynnwys adolygiadau 
cyfrinachol unigol yn y broses Adolygiadau 
Datblygiad Personol blynyddol. 

2 - Gwella ymwybyddiaeth 

Sicrhau bod darpar ymgeiswyr ymgeiswyr ac aelodau 
cyfredol yn gwybod bod Ad-daliadau Costau Gofal ar 
gael iddynt os yw eu hamgylchiadau cyfredol neu eu 
hamgylchiadau yn y dyfodol yn mynnu hynny. 

Sicrhau bod gwybodaeth glir a hawdd 
ei chanfod ar gael ar y wefan ac mewn 
deunyddiau ynghylch etholiad a 
phenodi, mewn sesiynau cysgodi ac yn 
y sesiwn gynefino ac yn "llawlyfr" yr 
aelodau.  
 
Atgoffa aelodau presennol drwy ebost 
a neu hyfforddiant. 
 
Cyfeirio at daflenni Panel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn 
ymwneud â Thaliadau i Gynghorwyr. 
 

Bydd y Cyngor yn: 

 sicrhau bod y wybodaeth yn glir a 
hawdd ei chanfod a/neu ddeall ar ein 
gwefan, ar ddeunyddiau ynghylch ethol 
a phenodi, mewn unrhyw sesiynau 
cysgodi a chynefino ac yn “llawlyfr” yr 
aelodau. 

 cymryd pob cyfle i atgoffa aelodau fel 
rhan o sesiynau hyfforddiant perthnasol. 

 cynnwys y daflen Taliadau i 
Gynghorwyr ar wefan y Cyngor 

 
Anfonwyd gwybodaeth i Aelodau ar 21 
Gorffennaf 2020, gan gynnwys copi o’r 
ffurflen hawlio a sut i gael gwybodaeth neu 
gymorth pelllach.     
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Egwyddorion y Panel mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal 

 

Sut mae’r Cyngor yn bwriadu rhoi 

egwyddogion y Panel ar waith 

Y lleiafswm y dylai’r Awdurdodau ei wneud Sut mae mynd ati i wneud hyn 

 

3 - Hyrwyddo diwylliant cadarnhaol 

Sicrhau bod yr holl aelodau yn deall y 
rheswm dros Ad-dalu Costau Gofal 
ac yn cefnogi ac annog eraill i hawlio 
os oes angen. 

Anogaeth o fewn ac ar draws yr holl 
bleidiau yn yr Awdurdodau Perthnasol i 
gefnogi aelodau i hawlio. 
 
Cytuno i beidio hysbysebu neu 
gyhoeddi unrhyw benderfyniadau 
unigol i beidio â hawlio. 
 
 

Fe drafodwyd Adroddiad Atodol y Panel 
mewn cyfarfod Arweinyddion Grwpiau ar 25 
Mehefin 2020.   

4 - Amlinellu'r dyletswyddau a gymeradwywyd ar gyfer hawlio ad-daliad costau gofal 

Cyfarfodydd – ffurfiol (y rhai y mae’r Awdurdod yn 

eu galw) a'r rhai sy'n angenrheidiol i waith aelodau (i 
ymdrin â materion yr etholaeth ond 
nid materion y blaid) a datblygiad personol 
(hyfforddiant a gwerthusiadau.) 
 

Teithio – mewn cysylltiad â mynd i gyfarfodydd. 

 

Paratoi – mae darllen a gweinyddu yn rhan o rôl yr 

aelod. Ar gyfer rhai cyfarfodydd a phwyllgorau, mae 
angen gwneud llawer iawn o waith darllen, 
dadansoddi neu ddrafftio cyn neu ar ôl y cyfarfod. 
 
Efallai y bydd gan ddeiliaid cyflogau uwch, sydd â 
dyletswyddau ychwanegol, gostau uwch. 
 
 

Mater o ffaith yw dyletswyddau a 
gymeradwyir fel rheol. Mae dehongliad 
o Reoliadau Panel Annibynnol Cymru 
ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi'i nodi 
yn yr Adroddiad Blynyddol: 
 
 “Unrhyw ddyletswydd arall a 
gymeradwyir gan yr awdurdod, neu 
unrhyw ddyletswydd o ddosbarth a 
gymeradwyir felly, ac yr ymgymerir â hi 
at ddibenion cyflawni swyddogaethau'r 
awdurdod neu unrhyw un o'i 
bwyllgorau neu mewn cysylltiad â'u 
cyflawni” 
 

Roedd y wybodaeth hon wedi’i chynnwys 
yn yr ebost a gylchredwyd i  Aelodau ar 21 
Gorffennaf 2020. 
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Egwyddorion y Panel mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal 

 

Sut mae’r Cyngor yn bwriadu rhoi 

egwyddogion y Panel ar waith 

Y lleiafswm y dylai’r Awdurdodau ei wneud Sut mae mynd ati i wneud hyn 

 

5 - Bod mor hyblyg â phosibl o ran y gwahanol fathau o gymorth y gellid hawlio ar eu cyfer 

 

 Ni ddylai Aelodau fod ar eu colled yn amodol ar y terfyn a bennwyd yn yr Adroddiad 
Blynyddol. 

 Mae modelau ac anghenion gofal yn amrywio. 

 Gall Aelodau ddefnyddio cyfuniad o sawl dewis gofal. 

 Gall patrymau gofal amrywio dros y flwyddyn ddinesig ac academaidd. 

 Nid yw pob gofal yn seiliedig ar gyfraddau fesul awr (neu ran o awr). 

 Os oes rhaid talu am sesiwn gyfan, rhaid ad-dalu’r gost yn llawn hyd yn oed os mai ond 
rhan o sesiwn a oedd ei angen. 

 Gall fod angen i Aelodau wneud y canlynol: 

 Archebu a thalu am sesiynau ymlaen llaw. 

 Ymrwymo i gontract bloc: wythnos, mis neu dymor. 

 Talu am sesiynau a gafodd eu canslo ar fyr rybudd. 

 Os yw'r angen am ofal yn mynd ymlaen i ail sesiwn, dylid ad-dalu cost y ddwy sesiwn 
 
 

 

Roedd y wybodaeth hon wedi’i chynnwys 
yn yr ebost at Aelodau ar 21 Gorffennaf 
2020. 
 
 
Bydd y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw 
daliadau’n seiliedig ar yr egwyddorion yma.   
 
 
 

6 - Cynnal proses hawlio syml ac effeithiol 

6.1 Dylai'r aelodau wybod sut i hawlio. 
6.2 Dylai'r broses hawlio fod yn glir, yn 
gymesur ac yn archwiliadwy. 

Sicrhau bod aelodau yn deall sut i 
hawlio a’i bod yn hawdd gwneud hynny 

 
Hyblygrwydd i dderbyn anfonebau di-
bapur, ffurflen ar-lein, yr un ffurflen neu 
ffurflen debyg ar gyfer hawlio costau 
teithio 
 
 

Roedd y wybodaeth hon wedi’i chynnwys 
yn y neges at Aelodau ar 21 Gorffennaf 
2020. 
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Egwyddorion y Panel mewn perthynas ag ad-dalu costau gofal 

 

Sut mae’r Cyngor yn bwriadu rhoi 

egwyddogion y Panel ar waith 

Y lleiafswm y dylai’r Awdurdodau ei wneud Sut mae mynd ati i wneud hyn 

 

 

7 - Cydymffurfio â rheolau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol o ran cyhoeddi 

7.1 Mae Fframwaith Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn nodi: 
 

“Mewn perthynas â chyhoeddi ad-daliadau costau gofal, mae’r Panel wedi penderfynu mai 

dim ond y cyfanswm a ad-dalwyd yn ystod y flwyddyn y dylai’r awdurdodau perthnasol ei 
gyhoeddi.  Mater i bob awdurdod yw penderfynu ar ei ymateb i unrhyw geisiadau Rhyddid 
Gwybodaeth y bydd yn eu derbyn. Fodd bynnag, ni fwriedir i fanylion unrhyw 
hawliadau unigol gael eu datgelu." 
 

Rhaid i’r Cyngor gyhoeddi Datganiad o 
Daliadau a Wnaed i Aelodau erbyn diwedd 
Medi bob blwyddyn.  Bydd gwybodaeth am 
unrhyw ad-daliadau costau gofal yn cael ei 
gyhoeddi yn y Datganiadau hyn yn unol â 
phenderfyniad y Panel. 
 
 

 


