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Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyfarfod: Cyngor Sir 

 

Dyddiad: 24 Mai 2022 
 

Teitl yr adroddiad:  Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol 2022/23 
 

Adroddiad gan: Dirprwy Brif Weithredwr a Phennaeth Gwasanaethau 
Democrataidd dros dro /  
Cyfarwyddwr Swyddogaeth – Adnoddau a Swyddog Adran 
151 
 

Pwrpas yr adroddiad: Derbyn penderfyniadau’r Panel a chadarnhau nifer y 
taliadau uwch gyflogau o 2022/23 

 
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.  
 
Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol y Panel ar gyfer 2022/23 ar 24 Chwefror 2022 ac 
fe ddaeth yn weithredol ar 9 Mai 2022, i gydfynd â’r trefniadau dinesig newydd yn 
dilyn yr Etholiadau lleol.   
 
Fe roddwyd ystyriaeth i’r cynnydd i gyflogau a’r cynnydd yn y nifer o aelodau 
etholedig wrth baratoi cyllideb 2022/23 ac mae cyllid digonol wedi’i neilltuo er mwyn 
ariannu’r costau ychwanegol.   
 
Amlinellir y prif newidiadau sy’n bethnasol i’r Cyngor yn yr adroddiad hwn.   
 

2.0 Taliadau i aelodau etholedig 
 

2.1 Y cyflog sylfaenol 
 

£16,800 fydd y cyflog sylfaenol yn 2022/23 i aelodau etholedig prif 
gynghorau.   

 
2.2 Y Bandiau Uwch Gyflogau a Chyflogau Dinesig 
 

Mae’r uwch gyflogau a chyflogau dinesig ar gyfer 2022/23 wedi’u gosod allan 
yn y tabl isod ac mae’r cyflogau yma’n cynnwys y cyflog sylfaenol:  
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Uwch Gyflogau a Chyflogau Dinesig 2022/23 
 

Uwch Gyflogau 

Band 1 
 

Arweinydd 
Dirprwy Arweinydd 
 

£53,550 
£37,485 

Band 2 Aelodau’r Pwyllgor Gwaith  
 

£32,130 

Band 3 Cadeiryddion Pwyllgorau (os y’u telir) 
 

£25,593 

Band 4 Arweinydd y grwp wrthbleidiol mwyaf 
 

£25,593 

Band 5 Arweinydd grwpiau gwleidyddol eraill 
(os y’u telir) 
 

£20,540 

Cyflogau Dinesig    

Band 3 Pennaeth Dinesig (os y’u telir) 
 

£25,593 

Band 5 Dirprwy Bennaeth Dinesig (os y’u telir) 
 

£20,540  

 
2.3 Nifer yr uwch daliadau 
 

Mae angen i’r Cyngor gadarnhau deiliaid pa swyddi fydd â hawl i dderbyn 
uwch gyflogau o 2022/23. 
 
Yn weithredol o 9 Mai 2022, mae’r uchafswm yn y nifer o uwch gyflogau ar 
gyfer y Cyngor hwn (“y cap”) wedi cynyddu o 16 i 17 i adlewyrchu’r newid i’w 
aelodaeth.  Mae’r cap newydd yma’n parhau i gynnwys cyflogau dinesig.   

 
Roedd gan ddeiliaid yr 16 swydd isod hawl i dderbyn uwch gyflog yn 
2021/22: 

 
Cadeirydd y Cyngor 
Is-Gadeirydd y Cyngor 
Arweinydd y Cyngor 
Dirprwy Arweinydd y Cyngor 
Aelodau eraill y Pwyllgor Gwaith (7) 
Arweinydd Grwp yr Wrthblaid fwyaf 
Cadeiryddion y Pwyllgorau Sgriwtini (2) 
Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion 
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 wedi cyflwyno 
newidiadau i aelodaeth Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio, gan gynnwys 
gofyniad bod rhaid i Gadeirydd y Pwyllgor fod yn berson lleyg. Felly, bydd y 
ffioedd perthnasol a bennir gan y Panel ar gyfer aelodau cyfetholedig yn 
berthnasol i swydd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o 
2022/23. 
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3.0 Newidiadau eraill 
 

3.1 Cynorthwywyr y Weithrediaeth 
 

Mae’r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn galluogi prif 
gynghorau i benodi aelodau etholedig i gynorthwyo’r weithrediaeth i gyflawni 
ei swyddogaethau.  Gwneir penodiadau o’r fath gan Arweinydd y Cyngor.  
Mae eithriadau i’r penodiadau fel y nodwyd yn y ddeddfwriaeth ac nid yw 
cynorthwywyr yn aelodau o’r Pwyllgor Gwaith.   

 
Mae’r Panel wedi dod i’r casgliad nad yw’n bosibl penderfynu ar daliadau 
ychwanegol, os o gwbl, nes y bydd rhagor o wybodaeth ar gael ynglŷn â 
dyletswyddau’r swyddi. Felly, bwriedir ystyried hyn ymhellach pan fydd 
cyngor yn penderfynu penodi a phan fydd manylion y cyfrifoldebau penodol 
ar gael.  I weithredu hyn heb fod angen adroddiad ffurfiol pellach, bydd y 
penderfyniad a ganlyn yn berthnasol: 

 
“Penderfyniad 13: Bydd y Panel yn penderfynu fesul achos ar yr uwch gyflog 
penodol, os o gwbl, ar gyfer cynorthwywyr y weithrediaeth” 

 
3.2 Cyd-Bwyllgorau Corfforedig 

 
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 yn sefydlu Cyd-Bwyllgorau 
Corfforedig sy’n cynnwys grwpiau o brif gynghorau.  Mae Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 wedi’i ddiwygio i gynnwys Cyd-Bwyllgorau Corfforedig fel 
awdurdodau perthnasol ar gyfer swyddogaethau’r Panel. Felly, bydd rhaid i 
unrhyw daliadau a wneir i aelodau Cyd-Bwyllgorau Corfforedig gael eu 
penderfynu gan y Panel.  

 
Gan fod Cyd-Bwyllgorau Corfforedig yng nghamau cynnar eu sefydlu, mae 
hi’n rhy fuan i’r Panel ystyried a ddylid rhoi cydnabyddiaeth ariannol i’r 
aelodau. Dros amser, bydd cyfrifoldeb y swydd yn cael ei werthuso gan 
gynnwys unrhyw newidiadau i swyddogaeth a rôl aelodau gweithredol y prif 
gyngor.  
 
Fodd bynnag, mae’r cyfraniad tuag at gostau gofal a chymorth personol a 
theithio a chynhaliaeth i aelodau’r Cyd-bwyllgorau Corfforedig wedi’i 
gynnwys yn Adroddiad Blynyddol y Panel ar gyfer 2022/23. 

 
4.0 Cydymffurfio â gofynion y Panel 
 

Bydd Rhestr Flynyddol o Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau’r Cyngor yn cael ei 
newid i adlewyrchu penderfyniadau’r Panel ar gyfer 2022/23.  Bydd y Rhestr yn cael 
ei chyhoeddi a’i hanfon at y Panel cyn gynted ag y bo’n ymarferol a dim hwyrach na 
31 Gorffennaf 2022. 
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5.0 Argymhellion 
 

Gofynnir i’r Cyngor: 
 
5.1 dderbyn penderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 

Ariannol ar gyfer 2022/23; 
 
5.2 gadarnhau y bydd deilyddion yr un swyddi â 2021/22 â’r hawl i dderbyn uwch 

gyflogau o 2022/23, heblaw am swydd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio lle bydd y ffioedd a bennir gan y Panel ar gyfer aelodau 
cyfetholedig yn berthnasol, hy: 

 
Cadeirydd y Cyngor 
Is-Gadeirydd y Cyngor 
Arweinydd y Cyngor 
Dirprwy Arweinydd y Cyngor 
Aelodau eraill y Pwyllgor Gwaith (7) 
Arweinydd Grwp yr Wrthblaid fwyaf 
Cadeiryddion y Pwyllgorau Sgriwtini (2) 
Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion 
 

5.3 awdurdodi swyddogion i newid Rhan 6 o Gyfansoddiad y Cyngor (Rhestr 
Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau) i adlewyrchu’r penderfyniadau a wnaed 
yn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2022/23.   

 
 
 

  
Rhys Howard Hughes 
Dirprwy Brif Weithredwr a Phennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd dros dro 

Marc Jones 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth – 

Adnoddau a Swyddog Adran 151 
 
 
 

17 Mai 2022 
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