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Cyflwyniad 
 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cydnabod pwysigrwydd penderfyniadau cydnabyddiaeth sy'n briodol, 
yn dryloyw, yn rhoi gwerth am arian ac yn gwobrwyo gweithwyr yn deg am y gwaith y maent yn ei 
gyflawni. Mae'r datganiad polisi hwn yn nodi dulliau allweddol y Cyngor o dalu a gwobrwyo ein 
gweithwyr. 

 

 

Nodau’r Polisi 
 
Amlinellu dull Cyngor Dinas Casnewydd o safbwynt cyflog a gwobrwyo ei weithwyr, er mwyn 
didwylledd a thryloywder. 
 

 
 

Cwmpas 
 
Rhoi polisi'r Cyngor ar bob agwedd ar gyflog a gwobrwyo, gan gynnwys swyddi uwch a'r swyddi ar y 

cyflogau isaf, gan esbonio'r berthynas rhwng cyflog ar gyfer deiliaid swyddi uwch a grwpiau eraill. 

 
 

Click to enter text 

 
I’w ddarllen ar y cyd â’r: 
 
Datganiad Cyfrifon Blynyddol 2017/18 

Cynllun Gwerthuso Swyddi 

Dogfen Cyflogau ac Amodau Athrawon Ysgol / Polisïau Cyflog Ysgol 

Arweiniad ar yr Atodiad Marchnad 

Canllawiau Ymddeol yn Gynnar a Thaliadau Diswyddo 

Cynlluniau Tu Allan i Oriau / Dyletswyddau Ychwanegol / Niwed 

Polisi Teithio a Chynhaliaeth 

 

 

1. EGWYDDORION 

 
Dyma Bolisi Cyflog a Gwobrwyo 2019/2020 blynyddol Cyngor Dinas Casnewydd am y cyfnod rhwng 1af 

Ebrill 2019 a 31ain Mawrth 2020. 

  

Darpara'r Polisi Cyflog a Gwobrwyo hwn y fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau ar gyflogau, ac 

yn arbennig gwneud penderfyniadau ar gyflogau uwch swyddogion. 
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Mae'r Cyngor yn cydnabod bod diddordeb a budd y cyhoedd mewn cyflog sector cyhoeddus, ac felly 

mae’n bwysig bod yn dryloyw yn ei benderfyniadau sy’n ymwneud â chyflog. Cydnabyddir bod uwch 

swyddi yn y Cyngor yn atebol dros gyflawni amcanion strategol cyfredol y sefydliad, gan gynnwys 

dangos gwerth am arian a'r rôl y mae uwch arweinyddiaeth yn ei chwarae yn ansawdd y gwasanaeth a 

ddarperir. Mae cyd-destun rheoli adnoddau yn effeithiol ac yn briodol yn bwysig i'r Cyngor, ac felly 

mae’n briodol cyhoeddi tryloywder cyflog ar gyfer craffu cyhoeddus. 

  

Yn unol â gofynion Adran 38 Deddf Lleoliaeth 2011 a'r Canllawiau Diwygiedig a gyhoeddwyd gan 

Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2015, mae'n ofynnol i Gyngor Dinas Casnewydd gyhoeddi Datganiad 

Polisi Cyflog ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn manylu ar: 

 

a) Diffiniad y Cyngor o swyddi uwch 

b) Diffiniad y Cyngor o weithwyr sydd ar y cyflogau isaf 

c) Rhesymau dros fabwysiadu'r diffiniadau hyn 

d) Y berthynas rhwng cyflog uwch swyddi a chyflog y gweithwyr sy'n derbyn y cyflogau isaf 

 

Yn ogystal â'r Polisi Cyflog a Gwobrwyo hwn, cynhwysir adroddiad ar gydnabyddiaeth yn Natganiad 

Cyfrifon Blynyddol y Cyngor. Ceir gwybodaeth 2017/18 yma 

 

Diffinnir uwch swyddi’r Cyngor fel: 

  

Prif Weithredwr 

Cyfarwyddwr Strategol - Pobl 

Cyfarwyddwr Strategol - Lle 

Prif Swyddog Addysg 

Pennaeth Cyllid (Swyddog Adran 151) 

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio (Swyddog Monitro) 

Pennaeth Pobl a Newid Busnes 

Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 

Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 

Pennaeth Gwasanaethau Dinas 

 

 
 
 POLISI 

 
 
2.0 Fframwaith Deddfwriaethol 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Finance/2017-18-Financial-Statements-Final-Signed.pdf
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2.1 Cyffredinol 

Wrth bennu cyflog a thaliadau ei holl weithwyr, bydd y Cyngor yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth 

cyflogaeth berthnasol. Mae hyn yn cynnwys Deddf Cydraddoldeb (2010), Rheoliadau Cyflogaeth Rhan 

Amser (Atal Triniaeth Llai Ffafriol) (2000), Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (2010), Rheoliadau 

Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) (2006) lle bo hynny'n berthnasol, a Deddf Isafswm 

Cyflog Cenedlaethol (1998). 

O ran gofynion Cyflog Cyfartal a gynhwysir yn y Ddeddf Cydraddoldeb, nod y Cyngor yw sicrhau nad oes 

unrhyw wahaniaethu cyflog yn ei strwythurau cyflog a bod modd cyfiawnhau gwahaniaethau cyflog yn 

wrthrychol trwy ddefnyddio mecanweithiau gwerthuso swyddi wedi’u prawfesur o ran cydraddoldeb 

sy'n cysylltu cyflogau yn uniongyrchol â gofynion, galwadau a chyfrifoldebau'r rôl.  

2.1 Cyflogau mewn ysgolion 

Nid yw'n ofynnol i weithwyr a benodir ac a reolir yn uniongyrchol gan Benaethiaid a/neu Gyrff 

Llywodraethu gael eu cynnwys o fewn cwmpas Datganiadau Polisi Cyflog, gan mai dim ond i weithwyr a 

benodir ac a reolir yn uniongyrchol gan y Cyngor y mae'r darpariaethau yn y Ddeddf Lleoliaeth (2011) yn 

berthnasol. Adlewyrcha hyn y gofynion a gynhwysir yn Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 

(2006) lle ystyrir bod staff mewn ysgolion yn weithwyr Cyngor, ond fod penodiad a rheolaeth y grŵp staff 

hwn yn cael ei wneud gan y Corff Llywodraethu. 

Er mwyn sicrhau cysondeb a thryloywder, mae'r data sy'n gysylltiedig â chyflog a nodir yn y Datganiad 

Polisi Cyflog hwn yn cynnwys gwybodaeth sy'n ymwneud â'r rhai a benodir ac a reolir gan Benaethiaid/ 

Cyrff Llywodraethu. Mae'n ofynnol i ysgolion ddatblygu eu Polisïau Cyflog eu hunain. 

3.0 Cyfrifoldeb am Benderfyniadau Cyflog 

3.1 Cyfrifoldeb am Gymeradwyo'r Polisi Cyflog a Gwobrwyo 

Mae Polisi Cyflog a Gwobrwyo'r Cyngor yn ymgorffori darpariaethau statudol y Ddeddf Lleoliaeth (2011) 

mewn perthynas â datganiadau polisi cyflog. Felly mae cymeradwyo'r datganiad hwn ac unrhyw 

newidiadau iddo yn fater i'r Cyngor llawn, ac ni ellir ei ddirprwyo i unrhyw is-bwyllgor. 

3.2 Cyfrifoldeb am Strwythur Cyflogau a Thelerau Cyflogau'r Cyngor 

Yn unol â chyfansoddiad y Cyngor, mae'r cyfrifoldeb cyffredinol dros bolisi'r Cyngor mewn perthynas â 

strwythurau cyflog a graddio, ac amodau a thelerau cyflogaeth, yn gorwedd gyda'r Cabinet, gyda 

phenderfyniadau polisi penodol yn cael eu dirprwyo i'r Aelod Cabinet Cymuned ac Adnoddau. 



POLISI  

CYFLOG A GWOBRWYO 2019/20 

 

 Pobl a Newid Busnes Ebrill 2019      Tudalen  4 o 26 

Yr eithriad i hyn yw mater strwythurau cyflogau uwch, lle mae unrhyw newidiadau arfaethedig yn fater 

i'r Cyngor llawn.  

3.3 Awdurdod Dirprwyedig 

Dylai rheolwyr fod yn ymwybodol o'u lefelau awdurdod dirprwyedig. Ni ellir dirprwyo’r dirprwyaethau ar 

gyfer penderfyniadau ar gyflogau ymhellach o dan y lefelau hyn: 

 
Penderfyniad 
 

 
Lefel ddirprwyedig yr Awdurdod 

Pecynnau cyflog dros £100,000 y flwyddyn 
  

Cyngor Llawn 
  

Y cyflog cychwynnol sy'n uwch na'r isafswm 
gradd i’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr 
Strategol a Phenaethiaid Gwasanaeth  
  

Y Pwyllgor Penodiadau 
  
  
  

Atodiad Marchnad ar gyfer y Prif Weithredwr, 
Cyfarwyddwyr Strategol a Phenaethiaid 
Gwasanaeth 
  

Y Pwyllgor Penodiadau 

Codiadau cyflog sy'n gysylltiedig â 
pherfformiad i’r Prif Weithredwr 
  

Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor mewn 
ymgynghoriad â'r Pennaeth Pobl a Newid Busnes 

Codiadau cyflog ar sail perfformiad i’r 
Cyfarwyddwyr Strategol 

Arweinydd, Dirprwy Arweinydd a Phrif 
Weithredwr mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth 
Pobl a Newid Busnes 
  

Dilyniant cyflog drwy radd Pennaeth 
Gwasanaeth 

Cyfarwyddwyr Strategol mewn ymgynghoriad â'r 
Pennaeth Pobl a Newid Busnes 
  

Cyflog cychwynnol yn uwch na'r isafswm gradd 
i bob gradd islaw Pennaeth Gwasanaeth 

Pennaeth Gwasanaeth mewn ymgynghoriad ag 
Adnoddau Dynol 
  

Atodiad Marchnad i swyddi islaw Pennaeth 
Gwasanaeth 

Pennaeth Gwasanaeth mewn ymgynghoriad â'r 
Pennaeth Cyfraith a Rheoleiddio, Pennaeth Cyllid 
a Phennaeth Pobl a Newid Busnes 
  

Dilyniant cyflog drwy'r holl raddau islaw 
Pennaeth Gwasanaeth 

Pennaeth Gwasanaeth mewn ymgynghoriad ag 
Adnoddau Dynol 
  

Taliadau dyletswyddau ychwanegol islaw 
Pennaeth Gwasanaeth 

Pennaeth Gwasanaeth mewn ymgynghoriad ag 
Adnoddau Dynol 
  

Graddio unigol gan gynnwys ceisiadau 
ailraddio 

Pennaeth Gwasanaeth gydag Adnoddau Dynol* 
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Colled cyflog Pennaeth Gwasanaeth* 
  

Rhyddhau pensiwn yn gynnar Pennaeth Gwasanaeth* 
  

Taliadau goramser a gynlluniwyd Pennaeth Gwasanaeth 

 

Mae penderfyniadau sydd wedi'u marcio â * yn amodol ar achos busnes ffurfiol ac ymgynghoriad gyda 

naill ai Adnoddau Dynol yn achos ceisiadau ailraddio, neu'r Pennaeth Cyfraith a Rheoleiddio, Pennaeth 

Cyllid a Phennaeth Newid Busnes yn achos colled cyflog neu ryddhau pensiwn yn gynnar. Bydd unrhyw 

anghydfod yn cael ei benderfynu gan Gyfarwyddwr Strategol. 

Mae'r Pennaeth Pobl a Newid Busnes yn gyfrifol am sicrhau’r defnydd o Gynllun Gwerthuso Swyddi’r 

Cyngor (lle bo hynny'n berthnasol) a phrosesau cyflogau. Mae Adnoddau Dynol yn gyfrifol am oruchwylio 

unrhyw benderfyniadau ar gyflog, i sicrhau eu bod yn cael eu gwneud yn unol â lefelau awdurdod 

dirprwyedig ac yn cydymffurfio â gofynion y Polisi Cyflog a Gwobrwyo. 

4.0 Telerau ac Amodau Gwasanaeth 
 
Cyflogir gweithwyr y Cyngor ar nifer o delerau ac amodau gwahanol, yn dibynnu ar y rôl y maent yn ei 
chyflawni: 
 

Grŵp Gweithwyr 
  

Telerau ac Amodau 
  

Prif Weithredwr 
  

Telerau ac amodau'r Cyngor Cenedlaethol ar y Cyd i 
Brif Weithredwyr ac eithrio cyflog sy'n cael ei bennu 
gan drefniant cyflog sy'n gysylltiedig â pherfformiad 
lleol 
   

Cyfarwyddwyr Strategol a Phenaethiaid 
Gwasanaeth 

Telerau ac amodau'r Cyngor Cenedlaethol ar y Cyd i 
Brif Swyddogion. Pennir cyflog Cyfarwyddwyr 
Strategol gan drefniant cyflog sy'n gysylltiedig â 
pherfformiad lleol, mae cyflog Pennaeth y 
Gwasanaeth yn amodol ar symudiad cynyddrannol 
blynyddol drwy'r radd. 

Athrawon Ysgol Telir y Pennaeth, y Dirprwy, y Penaethiaid 
Cynorthwyol a'r holl athrawon dosbarth eraill a 
gyflogir yn uniongyrchol gan y Cyngor (yn hytrach 
na'r rhai a gyflogir gan Gorff Llywodraethu ysgol 
wirfoddol a gynorthwyir) yn unol â'r Ddogfen Cyflog 
ac Amodau Athrawon Ysgol (STPCD). 
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Gweithwyr Proffesiynol Gwella Ysgolion a 
Seicolegwyr Addysg 
  
  

Mae Pwyllgor Soulbury yn pennu trefniadau cyflog, 
ac mae amodau a thelerau Cyd-gyngor Cenedlaethol 
ar gyfer Gweithwyr Gwasanaeth Llywodraeth Leol 
yn berthnasol i bob hawl cytundebol arall. 
  

Pob gweithiwr arall (gan gynnwys staff 
ysgolion heblaw athrawon) 
  
  

Mae Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer Gweithwyr 
Gwasanaeth Llywodraeth Leol yn berthnasol, 
ynghyd â threfniadau Cyflog a Gradd Statws Sengl 
Cyngor Casnewydd 
  

 
5.0 Trefniadau Bargeinio Cyflog Cenedlaethol 
 
Defnyddia'r Cyngor y colofnau cyflog a drafodwyd yn genedlaethol ar gyfer y grwpiau perthnasol o 
weithwyr fel sail i'w strwythurau cyflog lleol. Mae'r Cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i lynu wrth 
fargeinio cyflogau cenedlaethol mewn perthynas â'r colofnau cyflog cenedlaethol ac unrhyw gynnydd a 
negodwyd yn y golofn gyflog.  
  
Bydd gweithwyr ar yr holl delerau ac amodau yn derbyn dyfarniad cyflog lle caiff hyn ei drafod yn 
genedlaethol gan y pwyllgor trafod perthnasol. 
 
6.0 Proses o raddio swyddi 
 
Defnyddia'r Cyngor gynllun Gwerthuso Swyddi Cyngor Dinas Casnewydd fel sail i'w strwythur graddio lleol. 
Mae hyn yn pennu cyflogau'r mwyafrif helaeth o weithwyr gan gynnwys staff nad ydynt yn addysgu mewn 
ysgolion. Cyflawnwyd y strwythur cyflog a graddio drwy gytundeb ar y cyd â'r undebau llafur 
cydnabyddedig, a’i weithredu o'r 1af Ebrill 2015. 
 
Pennir graddfa gyflog swyddi ar Soulbury a chyflogau Athrawon yn unol â'r telerau a gytunwyd yn 
genedlaethol ac yn lleol.  
  
Mae gradd cyflog swyddi JNC trwy gynllun gwerthuso swyddi Hay.  
  
7.0 Cyflog Uwch Reolwyr 
 
At ddibenion Polisi Cyflog a Gwobrwyo'r Cyngor, mae uwch reolwyr yn golygu 'Prif Swyddogion' fel y'u 
diffinnir yn Adran 43 o Ddeddf Lleoliaeth (2011). Nodir isod y swyddi o fewn strwythur y Cyngor a nodwyd 
gan y diffiniad statudol: 
 

 Prif Weithredwr 
 Cyfarwyddwr Strategol - Pobl  
 Cyfarwyddwr Strategol - Lle 
 Prif Swyddog Addysg 
 Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 
 Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 
 Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 
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 Pennaeth Cyllid 
 Pennaeth Pobl a Newid Busnes 
 Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai 
 Pennaeth Gwasanaethau Dinas 

 
Gellir gweld yr ystodau cyflog presennol i’r swyddi hyn yn Atodiad B. 
 
7.1 Recriwtio a Phenodi Prif Swyddogion 
 
Nodir polisi a gweithdrefnau'r Cyngor o ran recriwtio prif swyddogion yn y Rheolau Gweithdrefn Cyflogi 
Swyddogion fel y'u nodir yn Rhan 4 o Gyfansoddiad y Cyngor. Wrth recriwtio i bob swydd, bydd y Cyngor 
yn rhoi ystyriaeth lawn i’w Bolisïau a Gweithdrefnau Recriwtio, Diogelwch Swyddi ac Amrywiaeth ei hun. 
Bydd penderfynu ar y gydnabyddiaeth sydd i'w chynnig i unrhyw brif swyddog sydd newydd ei benodi yn 
unol â'r strwythur cyflogau a'r polisïau perthnasol sydd ar waith ar adeg recriwtio. 
 
Pan na fydd y Cyngor yn gallu recriwtio prif swyddogion o dan gontract cyflogaeth, neu os oes angen 
cymorth dros dro i ddarparu sicrwydd ar gyfer swydd wag prif swyddog parhaol, bydd y Cyngor, lle bo 
angen, yn ystyried ac yn defnyddio unigolion dan ‘gontractau ar gyfer gwasanaeth'. Sicrheir y rhain trwy 
broses gaffael berthnasol, gan wneud yn siŵr bod y Cyngor yn gallu dangos y buddion gwerth am arian 
mwyaf posibl o gystadleuaeth tra’n sicrhau'r gwasanaeth perthnasol. Ar hyn o bryd nid oes gan y Cyngor 
unrhyw brif swyddogion dan drefniadau o'r fath. Mae unrhyw benodiad prif swyddog parhaol a wneir o 
dan gontract ar gyfer gwasanaeth yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor llawn, yn unol â darpariaethau 
Cyfansoddiad y Cyngor. 
 
7.2  Rôl y Prif Weithredwr 
 
Y Prif Weithredwr yw'r uwch swyddog sy'n arwain ac yn cymryd cyfrifoldeb am y sefydliad. Mae gan y 
sefydliad drosiant o £401m ac mae'n gyfrifol am ystod eang o wasanaethau, sy'n cyflogi tua 6000 o staff. 
 
Mae rôl y Prif Weithredwr yn benodiad parhaol a llawn amser. Dewisir deiliaid swyddi ar sail teilyngdod, yn 
erbyn meini prawf gwrthrychol, yn dilyn hysbyseb gyhoeddus. Fe'u penodir gan Bwyllgor Penodiadau’r 
Cyngor. 
 
Fel pennaeth y gwasanaeth cyflogedig, mae'r Prif Weithredwr yn gweithio'n agos gydag aelodau etholedig 
i gyflwyno cynllun corfforaethol Casnewydd. 
 
Mae'r Prif Weithredwr yn gweithio yn rheolaidd gyda'r nos yn ogystal â'r wythnos fusnes safonol o ddydd 
Llun i ddydd Gwener. Hefyd, mae’r Prif Weithredwr yn arwain y trefniadau 'ar alwad' yn arbennig i ymdrin 
â gofynion cynllunio brys. 
 
 
7.3 Cyflog y Prif Weithredwr 
 
Nodir cyflog y Prif Weithredwr yn Atodiad B, a gall y Prif Weithredwr dderbyn taliadau ychwanegol ar gyfer 
unrhyw un o'r etholiadau lle mae'n Swyddog Canlyniadau. 
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Cyhoeddir manylion cyflog y Prif Weithredwr, gan gynnwys unrhyw daliadau ychwanegol ar dudalen 109 o 
gyfrifon blynyddol y Cyngor a gellir eu gweld yma 
 
Mae'r Prif Weithredwr yn aelod o gynllun pensiwn CPLlL a datgelir manylion yn yr adroddiad cyflog. Ni fu 
unrhyw gynnydd na gwelliannau i'r pensiwn y tu allan i drefniadau safonol. 
 
Y cyfnod rhybudd ar gyfer y rôl yw 3 mis. 
 
7.4 Cynigion i newid cyflog y Prif Weithredwr 
 
Pan fo'r Cyngor yn bwriadu newid lefel cyflog y Prif Weithredwr ac nad yw'r newid arfaethedig yn gymesur 
â newid cyflogau gweithwyr eraill yr awdurdod, bydd yn ymgynghori â Phanel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) ynghylch y newid arfaethedig. Bydd y Cyngor yn darparu'r holl 
wybodaeth berthnasol i'r IRPW ynghylch ei newid arfaethedig, a bydd yn rhoi sylw dyledus i unrhyw 
argymhellion gan yr IRPW ar y cynigion. 
  
Mae'n ofynnol i'r Cyngor ddatgan a oes unrhyw atgyfeiriadau wedi'u gwneud i’r IRPW ai peidio. Hyd yma ni 
wnaed unrhyw atgyfeiriadau i’r IRPW ynghylch unrhyw agweddau ar gyflog y Prif Weithredwr ym Mholisi 
Cyflog a Gwobrwyo'r Cyngor. 
  
Bydd y Cyngor yn ystyried unrhyw argymhelliad a dderbynnir gan yr IRPW wrth gyflawni ei swyddogaethau 
o dan adran 38 neu 39 o Ddeddf Lleoliaeth 2011. Gall hyn gynnwys unrhyw argymhellion gan yr IRPW 
mewn perthynas â pholisi ym Mholisi Cyflog a Gwobrwyo'r Cyngor ynghylch pecynnau diswyddo. 
 
7.5  Penodiadau ar y cyd 
 
Bwriada’r Cyngor barhau i ddatblygu gwaith cydweithredol ar sail gynlluniedig a strategol gyda 
phartneriaid awdurdod lleol a sefydliadau eraill y sector cyhoeddus. Felly, pan fydd swyddi uwch gwag yn 
codi, gan gynnwys ar lefel Prif Swyddog, ceisir barn Aelodau etholedig ynghylch p’un a fyddai’n briodol 
ystyried penodiad ar y cyd. Os yw Aelodau’n gefnogol, cynhelir trafodaethau â phartneriaid ac 
awdurdodau cyfagos i bennu p’un a ellir ad-drefnu’r swyddi fel penodiad ar y cyd, yn lle eu llenwi’n 
awtomatig ar yr un sail. 
 
Os penderfynir symud ymlaen â phenodiad ar y cyd, bydd angen i’r ddwy ochr gytuno ar y cyflog a’r pecyn 
cydnabyddiaeth ariannol cyffredinol ar gyfer y swydd, a’r gyfran y bydd y ddwy ochr yn ei thalu. Pan fydd y 
Cyngor yn cyflogi’r sawl a benodir ar y cyd, bydd y cyflog a’r trefniadau cyflog eraill yn cyd-fynd â’r Polisi 
Cyflog a Gwobrwyo. 
 
Bydd unrhyw benodiadau ar y cyd ar lefel Prif Swyddog yn cael eu gwneud yn unol â darpariaethau 
Rheolau’r Weithdrefn Cyflogi Swyddogion a geir yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 
 
8.  Perthnasoedd Cyflog yn y Cyngor 
 
Pennir y berthynas rhwng cyfradd cyflog y gweithiwr Cyngor ar y cyflog isaf a chyfradd Prif Swyddogion y 
Cyngor gan y prosesau a ddefnyddir i benderfynu ar strwythurau cyflog a graddio, fel y'u nodir yn y Polisi 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Finance/2017-18-Financial-Statements-Final-Signed.pdf
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Cyflog a Gwobrwyo hwn. Cyhoeddir copi o raddau'r Cyngor ar gyfer swyddi NJC ar y dudalen we allanol 
yma. 
 
Mae'r 'personau â chyflog isaf' a gyflogir o dan gontract cyflogaeth gyda'r Cyngor yn cael eu cyflogi ar 
bwynt colofn gyflog 8 hyd at 10 y Cyd-gyngor Cenedlaethol (NJC) ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. 
 
Ar 1 Ebrill 2019, adolygwyd y golofn gyflog NJC ar gyfer gweithwyr Gwasanaethau Llywodraeth Leol ac 
ailosodwyd y ffiniau gradd. Y pwynt colofn gyflog isaf yw Scp1 ac mae'n cyfateb i'r gyfradd Cyflog Byw 
Sylfaenol o £9.00 yr awr.  
 
Mae'r Cyngor yn cyflogi Prentisiaid (a hyfforddeion eraill) nad ydynt wedi'u cynnwys o fewn y diffiniad o 
'weithwyr ar y cyflogau isaf' gan nad ydynt yn cael eu cyflogi o dan Gontractau Cyflogaeth. 
 
Rheoleiddir y berthynas rhwng y gyfradd gyflog ar gyfer y gweithwyr “ar y cyflogau isaf” a Phrif 
Swyddogion y Cyngor gan y prosesau a ddefnyddir i bennu strwythurau cyflog a graddio fel y'u nodir yn y 
Polisi Cyflog a Gwobrwyo hwn. 
 
Y cyflog a ddefnyddir ar gyfer cyfrifiadau'r Prif Swyddog o'r holl ddata lluosog cyflog yw £140,091. 
 
Fel rhan o'i ymrwymiad i dryloywder cyflogau, ac yn dilyn argymhellion “Adolygiad o Gyflog Teg yn y Sector 
Cyhoeddus” Hutton (2011), bydd y Cyngor yn cyhoeddi gwybodaeth am berthnasoedd cyflog ar sail 
flynyddol. Mae'r wybodaeth ar gyfer 2018-2019 fel a ganlyn: 
 

Lluosrif Cyflog Cymhareb 

 y lluosrif rhwng cyflog blynyddol gweithwyr y Cyngor ar y 
cyflog isaf a'r Prif Weithredwr (sail gyfwerth ag amser 
llawn) fel cymhareb 

1 : 8:5 

 y lluosrif rhwng cyflog blynyddol gweithwyr y Cyngor ar y 
cyflog isaf a Phrif Swyddog cyfartalog (cyfwerth ag amser 
llawn) fel cymhareb 

1 : 5:3 

 y lluosrif rhwng enillion canolrifol gweithwyr y Cyngor a'r 
Prif Weithredwr (sail gyfwerth ag amser llawn) fel 
cymhareb 

1 : 6:7 

 y lluosrif rhwng enillion canolrifol gweithwyr y Cyngor a 
Phrif Swyddog cyfartalog (cyfwerth ag amser llawn) fel 
cymhareb 

1 : 4:2 

 
Noder: 
i) Mae Colofn A yn darparu'r gymhareb gyflog yn unol â gofynion Deddf Lleoliaeth 2011 
ii) Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys cyflog i benodiadau o fewn sefydliadau y mae'r Cyngor yn darparu 
gwasanaeth cyflogres iddynt, ond nid yw ei hun yn gyflogwr. 
iii) Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys cyflog i gyd-benodiadau lle nad y Cyngor yw'r cyflogwr 
 
Mewn perthynas â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, mae adroddiad Bwlch Cyflogau Rhwng y Rhywiau’r 
Cyngor 2018 yn amlinellu'r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod yn y Cyngor. Ym mis Ebrill 2018 roedd 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Transparency/Job-grades/Job-Grades-February-2018.pdf
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gan y Cyngor fwlch cyflog cymedrig rhwng y rhywiau o 4% a bwlch cyflog canolrifol rhwng y rhywiau o 3%. 
Ni thelir unrhyw fonws i unrhyw weithiwr, felly nid oes bwlch cyflog bonws rhwng y rhywiau yn bodoli, ac 
mae ein chwarteli fel a ganlyn: 
 

  MENYWOD DYNION CYFANSWM 

ISAF 78% 22% 100% 

CANOL ISAF 69% 31% 100% 

CANOL UCHAF 72% 27% 100% 

UCHAF 70% 30% 100% 

 
 

9.  Cyflog cychwynnol 
 
Fel arfer, gwneir penodiadau newydd ar bwynt isaf y raddfa berthnasol ar gyfer y swydd. Mewn 
amgylchiadau eithriadol, a phan fo rhesymau cymhellol ac amlwg i ategu’r penderfyniad, gellir penodi 
gweithiwr newydd ar bwynt uwch. Gallai rhesymau eithriadol gynnwys yr angen i sicrhau’r ymgeisydd 
gorau a/neu ystyried gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau’r unigolyn yn ogystal â’i gyflog presennol a 
blaenorol. 
 
Mae’n rhaid i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol, mewn ymgynghoriad â’i Bartner Busnes Adnoddau 
Dynol, gytuno ar bob cais i benodi uwchlaw pwynt isaf y raddfa cyn y gwneir unrhyw gynnig o gyflog i’r 
ymgeisydd. Yn achos Prif Swyddogion, mae’n rhaid i Bwyllgor Penodiadau perthnasol y Cyngor gytuno ar 
bob cais i benodi uwchlaw pwynt isaf y raddfa. 
 
Yn ogystal, mae’n rhaid i bob pecyn cyflog ar gyfer Prif Swyddogion sydd werth £100,000 neu fwy gael ei 
gymeradwyo gan y Cyngor llawn. Bydd y pecyn cyflog yn cynnwys cyflog, cyflog sy'n gysylltiedig â 
pherfformiad, ffioedd neu lwfansau ac unrhyw fuddion mewn da. 
 
 
10.  Trefniadau Datblygiad Cyflog Blynyddol 
 
Cyflwynir y strwythurau cyflog ar gyfer pob grŵp gweithwyr yn yr atodiadau fel a ganlyn: 
 
Atodiad A: Strwythur Cyflog NJC NCC gydag Effaith o 1 Ebrill 2019 (Yn berthnasol i Gyd-gyngor 
Cenedlaethol ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth Leol) 
Atodiad B: Graddfeydd Cyflog Prif Swyddogion 
Atodiad C: Gradd Cyflog Soulbury 
Atodiad D: Ystod Cyflogau Athrawon (Cymwysedig ac Anghymwysedig) a Cholofnau Cyflog y Grŵp 
Arweinyddiaeth 
 
Amlinellir y trefniadau dilyniant cyflog ar gyfer y grwpiau perthnasol o weithwyr isod. 
 
10.1  Cyd-gyngor Cenedlaethol (NJC) ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth Leol 
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Telir cynyddrannau ar 1 Ebrill bob blwyddyn hyd nes y cyrhaeddir uchafbwynt y lefel, yn amodol ar y 
canlynol: 
(i) Mewn amgylchiadau eithriadol, gellid cyflymu cynyddrannau o fewn y raddfa yn ôl disgresiwn yr 
awdurdod ar sail teilyngdod neu allu arbennig, ar yr amod nad eir yn fwy nag uchafbwynt y lefel yn unol â 
dirprwyaeth y Pennaeth Gwasanaeth. Bydd hyn yn digwydd ar ôl rhoi ystyriaeth ofalus i ofynion cyflog teg 
ac mewn ymgynghoriad ag Adnoddau Dynol yn unig. 
(ii) Bydd gweithwyr sydd â llai na chwe mis o wasanaeth ar y raddfa erbyn 1 Ebrill yn cael eu cynyddran 
gyntaf chwe mis o union ddyddiad eu penodi, dyrchafu neu ailraddio. Telir pob cynyddran ddilynol ar 1 
Ebrill. 
DS: Ni fydd unrhyw gamau a gymerir o dan (i) neu (ii) yn amharu ar dalu cynyddrannau dilynol ar 1 Ebrill. 
 
10.2  Prif Swyddogion – Y Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr Strategol 
 
Ni fydd y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr Strategol yn cael cynyddran flynyddol. Bydd unrhyw 
ddatblygiad o fewn yr ystodau cyflog hyn yn seiliedig ar berfformiad yn unig, yn unol â’r trefniadau cyflog 
sy’n gysylltiedig â pherfformiad cytunedig. 
 
10.3  Prif Swyddogion – Penaethiaid Gwasanaeth 
 
Telir cynyddrannau i Benaethiaid Gwasanaeth ar 1 Ebrill bob blwyddyn hyd nes y cyrhaeddir uchafbwynt y 
lefel, yn amodol ar y canlynol: 
(i) Mewn amgylchiadau eithriadol, gellid cyflymu cynyddrannau o fewn y raddfa yn ôl disgresiwn yr 
awdurdod ar sail teilyngdod neu allu arbennig, ar yr amod nad eir yn fwy nag uchafbwynt y lefel yn unol â 
dirprwyaeth y Pennaeth Gwasanaeth. Bydd hyn yn digwydd ar ôl rhoi ystyriaeth ofalus i ofynion cyflog teg 
ac mewn ymgynghoriad ag Adnoddau Dynol yn unig. 
(ii) Bydd gweithwyr sydd â llai na chwe mis o wasanaeth ar y raddfa erbyn 1 Ebrill yn cael eu cynyddran 
gyntaf chwe mis o union ddyddiad eu penodi, dyrchafu neu ailraddio. Telir pob cynyddran ddilynol ar 1 
Ebrill. 
DS: Ni fydd unrhyw gamau a gymerir o dan (i) neu (ii) yn amharu ar dalu cynyddrannau dilynol ar 1 Ebrill. 
 
10.4  Gweithwyr ar Raddfeydd Cyflog Soulbury 
 
Telir cynyddrannau ar 1 Medi bob blwyddyn hyd nes y cyrhaeddir uchafbwynt y lefel, yn amodol ar y 
canlynol: 
(i) Mewn amgylchiadau eithriadol, gellid cyflymu cynyddrannau o fewn y raddfa yn ôl disgresiwn yr 
awdurdod ar sail teilyngdod neu allu arbennig, ar yr amod nad eir yn fwy nag uchafbwynt y lefel yn unol â 
dirprwyaeth y Pennaeth Gwasanaeth. Bydd hyn yn digwydd ar ôl rhoi ystyriaeth ofalus i ofynion cyflog teg 
ac mewn ymgynghoriad ag Adnoddau Dynol yn unig 
(ii) Bydd gweithwyr sydd â llai na chwe mis o wasanaeth ar y raddfa erbyn 1 Medi yn cael eu cynyddran 
gyntaf chwe mis o union ddyddiad eu penodi, dyrchafu neu ailraddio. Telir pob cynyddran ddilynol ar 1 
Medi. 
(iii) Bydd pwyntiau Asesu Proffesiynol Strwythuredig yn cael eu talu yn unol â darpariaethau Pwyllgor 
Soulbury a Nodyn Canllawiau Soulbury y Cyngor. 
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Mae’r grŵp bach o weithwyr sy’n parhau i fod yn ddarostyngedig i’r cytundeb lleol a wnaed ym mis 
Mehefin 2005 ar gyfer gweithwyr yn y Gwasanaeth Gwella Ysgolion yn cael eu cyflogi ar ‘bwyntiau unigol’ 
ac felly nid oes hawl ganddynt i gael cynyddrannau blynyddol. 
 
10.5  Atal Cynyddran 
 
O ran pob gweithiwr mewn swydd sy’n destun datblygiad cynyddrannol, gallai cynyddran gael ei hatal o 
ganlyniad i berfformiad gwael. Dim ond pan fydd gweithdrefnau galluogrwydd ffurfiol yn cael eu dilyn yn 
unol â Pholisi Galluogrwydd y Cyngor y bydd hyn yn berthnasol. Gallai unrhyw gynyddran a ataliwyd gael ei 
thalu wedi hynny os bydd perfformiad y gweithiwr yn gwella. 
 
10.6  Athrawon ac Arweinwyr Ysgol 
 
Bydd dilyniant i athrawon a delir ar y prif ystodau cyflog neu uwch yn unol â darpariaethau'r STPCD 2018; 
mae unrhyw symudiad cyflog, lle caiff ei ddyfarnu, yn berthnasol o 1 Medi bob blwyddyn. Mae athrawon a 
gyflogir ar y golofn Arweinyddiaeth (Penaethiaid, Dirprwyon a Phenaethiaid Cynorthwyol) yn gymwys i 
symud ymlaen o fewn yr ystod gyflog ar gyfer eu swydd ar 1 Medi bob blwyddyn hyd nes y cyrhaeddir y 
pwynt uchaf. Mae dilyniant yn amodol ar fodloni'r gofynion ar gyfer symudiad a nodir yn yr STPCD. Ceir 
gwybodaeth ac arweiniad manylach ym Mholisi Cyflogau Athrawon y Cyngor. 
 
11. Cyflog ar Adeg Dyrchafu neu Drosglwyddo  
 
11.1  Symud i swydd newydd ar yr un lefel 
 
Pan fo gweithiwr yn symud i swydd barhaol newydd ar yr un lefel, fel arfer bydd yn cael ei benodi ar yr un 
pwynt cyflog a bydd yn cadw’r un dyddiad cynyddran (pan fo hyn yn berthnasol) â’i swydd wreiddiol. 
 
11.2 Cyflog ar ddyrchafiad 
 
Pan fo gweithiwr yn cael dyrchafiad, fel arfer bydd yn cael ei benodi ar y pwynt isaf ar gyfer y swydd 
newydd (oni bai bod darpariaethau Adran 10 yn cael eu defnyddio) ar yr amod ei fod yn derbyn o leiaf un 
cynyddran uwchlaw ei bwynt colofn gyflog bresennol yn ei swydd cyn-dyrchafiad. 
  
Rhaid i bob cais i benodi uwchlaw isafswm y lefel gael ei gytuno gan y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol, 
mewn ymgynghoriad ā'i Bartner Busnes AD&OD cyn gwneud unrhyw gynnig cyflog. 
 
Yn achos Prif Swyddogion, mae’n rhaid i Bwyllgor Penodiadau perthnasol y Cyngor gytuno ar bob cais i 
benodi uwchlaw pwynt isaf y raddfa. 
 
12.  Lwfansau: Goramser, Gweithio ar Ŵyl Banc, Gweithio yn y Nos, Bod yn Barod i Weithio Wrth 
Gefn 
 
Gall pob gweithiwr ar yr holl delerau ac amodau, heblaw am Brif Swyddogion ac athrawon, gael lwfansau, 
lle y bo’n briodol, yn unol â darpariaethau perthnasol eu telerau ac amodau cyflogaeth ac unrhyw 
gytundebau lleol sydd ar waith. 
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Nid yw Prif Swyddogion ac athrawon yn gymwys i gael lwfansau o’r fath, ond disgwylir iddynt ymgymryd â 
dyletswyddau y tu allan i’w horiau a’u patrymau gweithio cytundebol yn unol â’u lefel cyflog heb dâl 
ychwanegol. 
 
13.  Taliadau Ychwanegol – Pob Gweithiwr 
Gall pob gweithiwr ar yr holl delerau ac amodau, gan gynnwys y Prif Weithredwr a Phrif Swyddogion, fod 
yn gymwys i gael y taliadau ychwanegol canlynol oni bai y nodir fel arall: 
 
13.1  Cynllun Dyletswyddau Ychwanegol 
 
Efallai y bydd adegau pan ofynnir i weithiwr gyflawni dyletswyddau ychwanegol ar lefel uwch i rai eu 
swydd barhaol am gyfnod o amser. Mewn amgylchiadau o'r fath gellir gwneud taliad ychwanegol yn unol â 
Chynllun Dyletswyddau Ychwanegol y Cyngor, a welir yma. 
 
DS. O dan y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (STPCD), nid oes unrhyw ddarpariaethau sy'n 
caniatáu talu honoraria i athrawon. 
 
13.2  Ffioedd Proffesiynol 
 
Nid yw'r Cyngor yn talu nac yn ad-dalu ffioedd proffesiynol / cofrestru. 
 
13.3  Atodiadau Marchnad 
 
O fewn gweithlu amrywiol sy'n cwmpasu rolau proffesiynol a thechnegol medrus iawn, mae'r Cyngor yn 
cydnabod y gall fod achlysuron pan fydd grymoedd y farchnad yn creu sefyllfa lle gall y Cyngor, mewn 
amgylchiadau eithriadol, gynnig atodiad dros dro ychwanegol i gyflog swydd. 
  
Mae gan y Cyngor Gynllun Atodiad Marchnad ar gyfer gweithwyr Gwasanaeth Llywodraeth Leol i sicrhau 
bod cyfiawnhad gwrthrychol i’r angen am unrhyw atodiadau cyflog y farchnad. Ac eithrio athrawon, gall y 
Cynllun fod yn berthnasol i swyddi eraill o fewn y cyngor. 
  
Adolygir atodiadau yn rheolaidd a gellir eu tynnu'n ôl lle nad oes modd eu cyfiawnhau mwyach. 
 

13.4  Taliadau ychwanegol o dan yr STPCD 
 
Mae’r Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (STPCD) yn darparu ar gyfer y lwfansau / taliadau 
canlynol i athrawon, yn amodol ar fodloni’r meini prawf angenrheidiol: 

 Lwfansau Cyfrifoldebau Addysgu a Dysgu 

 Lwfansau Anghenion Addysgol Arbennig 

 Cymhellion a Buddiannau Recriwtio neu Gadw 

 Taliadau ar gyfer cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol parhaus yr ymgymerir ag ef y tu allan 
i’r diwrnod ysgol, gweithgareddau dysgu y tu allan i oriau ysgol, gweithgareddau yn ymwneud â 
darparu hyfforddiant cychwynnol i athrawon a/neu gyfrifoldebau a gweithgareddau ychwanegol 

 Gweithgareddau dysgu 
 

http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-Additional-Duties-Scheme.pdf
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Os yw'r Cyngor â staff addysgu a gyflogir yn ganolog, gall ddefnyddio'r lwfansau uchod, yn amodol ar 
fodloni darpariaethau perthnasol yr STPCD. 
 
13.5  Costau Teithio a Chynhaliaeth 
 
Mae Polisi Teithio a Chynhaliaeth y Cyngor yn ceisio sicrhau na fydd unrhyw weithwyr dan anfantais yn 
ariannol tra byddant yn ymgymryd â dyletswyddau sy’n mynd â nhw i ffwrdd oddi wrth eu gweithle 
arferol. Ad-delir costau teithio neu gynhaliaeth ychwanegol a gafwyd gan weithwyr yn ystod eu gwaith yn 
unol â’r polisi hwn, yn amodol ar gyflwyno tystiolaeth o’r gwariant. Mae manylion y cyfraddau cyfredol ar 
gyfer costau teithio a chynhaliaeth ar gael yma. 
 
14. Taliadau ychwanegol i swyddi Prif Swyddogion 
 
Mae gan y Cyngor gynllun 'Lwfans Car Bloc' sy'n berthnasol i bob Prif Swyddog. Ar ôl cael eu penodi, mae 
Prif Swyddogion yn gallu dewis derbyn y lwfans bloc neu hawlio eu milltiroedd yn ôl y gofyn, yn unol â 
Pholisi Teithio a Chynhaliaeth y Cyngor. Mae'r Lwfans Car Bloc yn darparu taliad blynyddol sefydlog i dalu 
am yr holl deithiau dychwelyd a wneir ar fusnes y Cyngor, lle mae pob taith unigol yn llai na 70 milltir i 
gyd. Ar gyfer teithiau o fwy na 70 milltir i gyd, mae ad-daliad yn unol â'r Polisi Teithio a Chynhaliaeth. Nid 
yw'r Pennaeth Cyllid yn derbyn y Lwfans Car Bloc. 
 

SWYDD PRIF SWYDDOG MILLTIROEDD BLYNYDDOL 
A DDIFFINNIR YMLAEN 
LLAW 

LWFANS BLYNYDDOL 

Prif Weithredwr 
Cyfarwyddwr Strategol - Pobl 
Cyfarwyddwr Strategol - Lle 

2,000 £900 

Pennaeth Gwasanaethau Plant 
Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a 
Thai 

2,400 £1,080 

Prif Swyddog Addysg 
Pennaeth Gwasanaethau 
Oedolion 
Pennaeth Gwasanaethau Stryd a 
Dinas 
Pennaeth Pobl a Newid Busnes 
  

1,500 £675 

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio 
  

1,000 £450 

 
 
14.2  Swyddog Canlyniadau 
 

http://www.newport.gov.uk/documents/Policies/HR-Travel-Subsistence-Policy.pdf
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Mae’r Cyngor wedi cytuno y bydd y Prif Weithredwr yn ymgymryd â rôl Swyddog Canlyniadau mewn 
perthynas ag etholiadau lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd. 
 
Mae’r Swyddog Canlyniadau yn swyddog Cyngor y Ddinas a benodir o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 
1983. Er y’i penodir gan y Cyngor, mae rôl y Swyddog Canlyniadau yn golygu cyfrifoldeb ac atebolrwydd 
personol ac mae ar wahân yn statudol i’w ddyletswyddau fel gweithiwr y Cyngor. Fel Swyddog 
Canlyniadau, telir lwfans ar wahân iddo/iddi ar gyfer pob etholiad y mae ef/hi yn gyfrifol amdano. 
  
Gall staff eraill y Cyngor ymgymryd â dyletswyddau ar ran y Swyddog Canlyniadau, e.e. clercod pleidleisio, 
goruchwylwyr cyfrif, ayb. Byddant yn derbyn taliadau ar wahân ar gyfer y dyletswyddau hyn yn seiliedig ar 
eu rôl mewn unrhyw broses etholiadol. 
 
15.  Buddiannau i Weithwyr 
 
Yn ogystal â chyflog gweithiwr, gall y Cyngor gynnig ystod gynhwysfawr o fuddiannau a gynlluniwyd i 
wella cydbwysedd bywyd a gwaith ein gweithwyr. Mae’r buddiannau cyfredol yn cynnwys: 
 

 aelodaeth o’r Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol / Athrawon fel y bo’n berthnasol 

 gwyliau blynyddol hael yn ychwanegol at wyliau banc 

 yr opsiwn i brynu hyd at wythnos o wyliau blynyddol ychwanegol  

 cyfleoedd dysgu a datblygu 

 trefniadau gweithio hyblyg 

 cynlluniau llesiant gweithwyr, fel Gofal yn Gyntaf 

 talebau gofal plant 

 cynllun beicio i’r gwaith 

 cynllun prydlesu car 

 cynllun prynu technoleg 

 gostyngiad ar aelodaeth campfa a chyfleusterau hamdden 

 defnyddio'r cynllun cerdyn Vectis i ddarparu gostyngiadau manwerthu 

 mynediad at gymorth a chyngor ariannol 
 
16.  Trefniadau Colled 
 
16.1   Bob gweithiwr ac eithrio staff Addysgu 
 
Mae gan y Cyngor Gynllun Colled anghytundebol ar gyfer y gweithwyr hynny y caiff eu swyddi eu 
hisraddio o ganlyniad i weithredu newid strwythurol. Mae’r cynllun ar gael ar Fewnrwyd y Cyngor. Ni fydd 
trefniadau colled yn berthnasol pan fydd gweithiwr yn symud i swydd ar raddfa is yn wirfoddol 
 
16.2  Staff Addysgu 
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Mae trefniadau statudol penodol ar waith ar gyfer athrawon y caiff eu swyddi eu hisraddio o ganlyniad i 
weithredu newid strwythurol neu ad-drefnu ysgolion. Amlinellir y darpariaethau hyn yn y Ddogfen Cyflog 
ac Amodau Athrawon Ysgol. 
 
17.  Terfynu Cyflogaeth 
 
17.1   Taliadau wrth derfynu 
 
Pan derfynir cyflogaeth gweithiwr ar sail dileu swydd neu ymddeoliad cynnar, rhoddir taliad iddynt ar 
adeg terfynu eu cyflogaeth yn unol â Chanllawiau Taliadau Dileu Swydd ac Ymddeoliad Cynnar y Cyngor. 
Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu dull y Cyngor o ymdrin â thaliadau statudol a thaliadau yn ôl disgresiwn 
wrth derfynu cyflogaeth pob gweithiwr cyn cyrraedd oedran ymddeol arferol. Mae’n cynnwys disgresiwn 
y Cyngor yn unol â’r rheoliadau statudol canlynol: 

 Rheoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) (Iawndal Dewisol) (Cymru a Lloegr) 
2006 

 Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Buddiannau, Aelodaeth a Chyfraniadau) 2007, 
Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013 a Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2014 

 Rheoliadau Cynllun Pensiwn Athrawon 2010 a Rheoliadau Athrawon (Iawndal am Ddileu Swydd ac 
Ymddeoliad Cyn Pryd. 

 
Rhaid i becyn taliadau diswyddo Prif Swyddog uwchlaw cyfanswm o £100,000 gael ei gymeradwyo gan y 
Cyngor llawn. Mae'r pecyn diswyddo yn cynnwys unrhyw daliad dileu swydd, cyfnod rhybudd cytundebol 
a chost lawn rhyddhau pensiwn yn gynnar (fel sy'n ofynnol o dan Reoliad 68 (2) o'r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol). 
 
Bydd unrhyw daliadau i’r Prif Weithredwr y tu hwnt i’r darpariaethau hyn neu’r cyfnodau rhybudd 
cytundebol perthnasol yn amodol ar benderfyniad ffurfiol gan yr Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd. 
 
Bydd unrhyw daliadau eraill i Brif Swyddogion eraill y tu hwnt i’r darpariaethau hyn neu’r cyfnodau 
rhybudd cytundebol perthnasol yn amodol ar benderfyniad ffurfiol gan yr Arweinydd ac Aelod y Cabinet 
dros Adnoddau Dynol ac Asedau. 
 
17.2  Ailgyflogi yn dilyn terfyniad 
 
Fel arfer, ni fydd gweithwyr sydd wedi gadael cyflogaeth y Cyngor ar sail dileu swydd neu ymddeoliad 
cynnar yn cael eu hailgyflogi gan y Cyngor yn yr un capasiti, oni bai bod rheswm busnes eithriadol dros 
wneud hynny. O ran pob swydd heblaw am swyddi Prif Swyddog, penderfynir hyn gan y Prif Weithredwr, 
mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Pobl a Newid Busnes. Pan ailgyflogir cyn weithiwr ar lefel Prif 
Swyddog, bydd y penodiad yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor llawn yn unol â darpariaethau 
Cyfansoddiad y Cyngor. 
 
18.  Cyfrinachedd 
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Bydd y Polisi Cyflog a Gwobrwyo hwn yn cael ei weithredu mewn ffordd agored a thryloyw ond bydd 
manylion cyflog aelodau unigol o staff yn aros yn gyfrinachol. Lle mae'n ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi 
gwybodaeth am gyflogau yn unol â darpariaethau Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005, 
cyhoeddir y wybodaeth hon yn ddienw oherwydd gofynion y Ddeddf Diogelu Data gyfredol. 
 
19.  Gwybodaeth Gweithlu 
 
Cydnabyddir bod data cywir am y gweithlu yn hollbwysig i reoli adnodd drutaf a mwyaf gwerthfawr y 
Cyngor, sef ei weithwyr, ac i weithredu’r Polisi Cyflog a Gwobrwyo hwn. Bydd yr adran Pobl a Newid 
Busnes yn gyfrifol am ddadansoddi’r data a gesglir ar hyn o bryd er mwyn llywio unrhyw newidiadau a 
gynigir yn y dyfodol i’r polisi hwn/polisi cysylltiedig ac er mwyn llwyr ddeall y cyd-destun ariannol. 
 
20.  Partneriaeth gydag Undebau Llafur 
 
Bydd y Cyngor yn ceisio cynnal y dull gweithio ar y cyd y mae wedi’i ddatblygu â’i Undebau Llafur 
cydnabyddedig, a bydd yn parhau i weithio’n agos gyda hwy ar faterion yn ymwneud â chyflog. 
Ymgynghorwyd â chynrychiolwyr yr Undebau Llafur cydnabyddedig wrth ddatblygu’r Polisi Cyflog a 
Gwobrwyo hwn. Dilynir prosesau bargeinio ar y cyd fel y bo’n briodol ar gyfer unrhyw newidiadau 
arfaethedig i gyflogau a/neu lwfansau. 
 
21.  Cyhoeddi 
 
Yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cyngor llawn, ac yn unol â gofynion y Ddeddf Lleoliaeth, bydd y Polisi 
Cyflog a Gwobrwyo hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor. 
 
Yn ogystal, o ran swyddi sydd â chyflog cyfwerth ag amser llawn o £60,000 o leiaf, yn unol â darpariaethau 
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005, bydd Datganiad Blynyddol o Gyfrifon y Cyngor yn cynnwys 
nodyn sy’n amlinellu: 

 cyfanswm y cyflogau, y ffioedd neu’r lwfansau a dalwyd i ddeiliad y swydd neu sy’n dderbyniadwy 
gan ddeiliad y swydd yn ystod y flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn flaenorol 

 unrhyw daliadau bonws a dalwyd i ddeiliad y swydd neu sy’n dderbyniadwy gan ddeiliad y swydd 
yn ystod y flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn flaenorol 

 unrhyw symiau sy’n daladwy trwy gyfrwng lwfans treuliau y gellir eu codi ar dreth incwm y 
Deyrnas Unedig 

 unrhyw iawndal am golli cyflogaeth ac unrhyw daliadau eraill yn gysylltiedig â therfynu cyflogaeth 

 unrhyw fuddiannau a dderbyniwyd nad ydynt yn dod o fewn yr uchod. 
 
25.  Adolygu’r Polisi 
 
Mae'r Polisi Cyflog a Gwobrwyo hwn yn amlinellu'r sefyllfa bresennol o ran cyflog a gwobrwyo o fewn y 
Cyngor. Caiff ei adolygu a'i adrodd i'r Cyngor yn flynyddol i sicrhau ei fod yn bodloni egwyddorion tegwch, 
cydraddoldeb, atebolrwydd a gwerth am arian i'r awdurdod a'i drigolion. 
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Mae'r Polisi Cyflog a Gwobrwyo hwn yn ddiweddariad i'r datganiad a gymeradwywyd i ddechrau gan y 
Cyngor ym mis Mawrth 2012, a'i ddiweddaru a'i gymeradwyo gan y Cyngor yn y blynyddoedd dilynol. 
Daw'r datganiad hwn i rym ar unwaith ar ôl iddo gael ei gymeradwyo'n llawn gan y Cyngor yn ei gyfarfod 
ym mis Ebrill 2019. 
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Atodiad A:  CYFRADDAU CYFLOG NJC GWEITHWYR LLYWODRAETH LEOL 
1 EBRILL 2019 

 

Pwynt Colofn 
gyflog 

Cyflog 
Blynyddol £ 

Cyflog 
Misol £ 

Cyflog 
Wythnosol 

£ 

Gradd fesul 
awr (37)  

£ 

 
 

 

 
 

 

1 17364 1447 333 9.00 Gradd 1  

2 17711 1476 340 9.18 (210-253)  

3 18065 1505 346 9.36  Gradd 2 

4 18426 1536 353 9.55  (254-297) 

5 18795 1566 360 9.74 Gradd 3  

6 19171 1598 368 9.94 (298-341)  

7 19554 1630 375 10.14   

8 19945 1662 383 10.34  Gradd 4 

9 20344 1695 390 10.54  (342-397) 

10 20751 1729 398 10.76   

11 21166 1764 406 10.97   

12 21589 1799 414 11.19   

13 22021 1835 422 11.41   

14 22462 1872 431 11.64 Gradd 5  

15 22911 1909 439 11.88 (398-453)  

16 23369 1947 448 12.11   

17 23836 1986 457 12.35   

18 24313 2026 466 12.60   

19 24799 2067 476 12.85   

20 25295 2108 485 13.11  Gradd 6 

21 25801 2150 495 13.37  (454-509) 

22 26317 2193 505 13.64   

23 26999 2250 518 13.99   

24 27905 2325 535 14.46 Gradd 7  

25 28785 2399 552 14.92 (510-565)  

26 29636 2470 568 15.36   

27 30507 2542 585 15.81   

28 31371 2614 602 16.26  Gradd 8 

29 32029 2669 614 16.60  (566-621) 

30 32878 2740 631 17.04   

31 33799 2817 648 17.52   

32 34788 2899 667 18.03 Gradd 9  

33 35934 2995 689 18.63 (622-677)  

34 36876 3073 707 19.11   

35 37849 3154 726 19.62   

36 38813 3234 744 20.12  Gradd 10 

37 39782 3315 763 20.62  (678-743) 
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38 40760 3397 782 21.13   

39 41675 3473 799 21.60 Gradd 11  

40 42683 3557 819 22.12 (744-809)  

41 43662 3639 837 22.63   

42 44632 3719 856 23.13  Gradd 12 

43 45591 3799 874 23.63  (810-875) 

44 46729 3894 896 24.22   

45 47903 3992 919 24.83 Gradd 13  

46 49103 4092 942 25.45 (876-941)  

47 50325 4194 965 26.08   

48 51583 4299 989 26.74  Gradd 14 

49 52869 4406 1014 27.40  (942-1007) 

50 54195 4516 1039 28.09   

51 55551 4629 1065 28.79 Gradd 15  

52 56938 
 

4745 
 

1092 
 

29.51 
 (1008+)  

53 58356 4863 1119 30.25   
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Atodiad B: CYFRADDAU CYFLOG PRIF SWYDDOGION – 1 EBRILL 2019 

 

 

TEITL SWYDD GRADD GRADDFA 

CYFLOG 
BLYNYDDOL    

£ 

PRIF WEITHREDWR 

MD01 001 121,568 

 002 127,744 

 003 133,915 

 004 140,091 
 

   

CYFARWYDDWYR 
STRATEGOL 

CD01 001 102,086 

 002 105,865 

 003 107,502 

 004 111,205 
    
PENAETHIAID 
GWASANAETH 

 

 

HDS01 001 75,316 

 002 77,203 

 003 79,126 

 004 81,105 
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Atodiad C:  GRADDFEYDD CYFLOG SOULBURY – 1 MEDI 2018 

 

i)  SWYDDOGION PROFFESIYNOL GWELLA ADDYSG (EIPs)  

 

PWYNT 
GRADDFA 
GYFLOG 

CYFLOG O 1.9.18 PWYNT 
GRADDFA 
GYFLOG 

CYFLOG O 1.9.18 

1 34,749 26 64,173 

2 35,993 27 65,282 

3 37,168 28 66,405 

4 38,359 29 67,532 

5 39,543 30 68,656 

6 40,727 31 69,771 

7 41,971 32 70,903 

8 43,168* 33 72,036 

9 44,563 34 73,197 

10 45,807 35 74,353 

11 47,035 36 75,544 

12 48,223 37 76,715 

13 49,569** 38 77,899 

14 50,769 39 79,066 

15 52,095 40 80,233 

16 53,293 41 81,406 

17 54,495 42 82,578 

18 55,674 43 83,749 

19 56,891 44 84,925 

20 57,519*** 45 86,099 

21 58,727 46 87,274 

22 59,780 47 88,454 

23 60,939 48 89,623**** 

24 61,978 49 90,797**** 

25 63,089 50 91,972**** 
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NODIADAU:  

Graddfeydd cyflog i gynnwys dim mwy na phedwar pwynt yn olynol, yn seiliedig ar y dyletswyddau a'r 
cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â swyddi a'r angen i recriwtio ac ysgogi gweithwyr.  

* isafswm pwynt cyffredin ar gyfer EIP yn ymgymryd â’r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel hon  

** isafswm pwynt cyffredin ar gyfer uwch EIP yn ymgymryd â’r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel hon  

*** isafswm pwynt cyffredin ar gyfer EIP arweiniol yn ymgymryd â’r ystod lawn o ddyletswyddau ar y lefel 
hon  

**** estyniad i ystod i ddarparu ar gyfer asesiadau proffesiynol strwythuredig. 

 

ii)  SEICOLEGWYR ADDYSG  

 

SEICOLEGWYR ADDYSG - GRADDFA A  

PWYNT 
GRADDFA 
GYFLOG 

CYFLOG O 1.9.18 

1 36,446 

2 38,296 

3 40,146 

4 41,994 

5 43,844 

6 45,693 

7 47,434 

8 49,175 

9 50,806* 

10 52,439* 

11 53,961* 

 

NODYN:  

* Mae graddfa A 11-pwynt yn darparu ar gyfer ychwanegu hyd at 3 phwynt SPA ychwanegol at hawl 
deiliad y swydd ar yr ystod briodol o 6 phwynt. 
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ii) UWCH SEICOLEGWYR ADDYSG 

 

UWCH A PHRIF SEICOLEGWYR ADDYSG  

YSTOD GYFLOG (B) 

PWYNT 
GRADDFA 
GYFLOG 

CYFLOG O 1.9.18 PWYNT 
GRADDFA 
GYFLOG 

CYFLOG O 1.9.18 

1 45,693 10 58,089 

2 47,434 11 59,243 

3 49,175* 12 60,420 

4 50,806 13 61,617 

5 52,439 14 62,774** 

6 53,961 15 63,986** 

7 54,586 16 65,186** 

8 55,754 17 66,395** 

9 56,911 18 67,602** 

 

NODIADAU:  

Graddfeydd cyflog i gynnwys dim mwy na phedwar pwynt yn olynol, yn seiliedig ar y dyletswyddau a'r 
cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â swyddi a'r angen i recriwtio ac ysgogi gweithwyr.  

* Isafswm pwynt cyffredin ar gyfer y prif seicolegydd addysg yn ymgymryd â’r ystod lawn o 
ddyletswyddau ar y lefel hon  

** estyniad i ystod i ddarparu ar gyfer asesiadau proffesiynol strwythuredig 
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Atodiad D:  GRADDFEYDD CYFLOG ATHRAWON – 1 MEDI 2018 

Isod ceir graddfeydd cyflog athrawon o 1 Medi 2018 i Gymru a Lloegr. 

i) YSTOD CYFLOG ATHRAWON 

 

ATHRAWON CYMWYS - 
cyfradd gyflog o 1/9/18 
- 31/8/19 

CYMRU A LLOEGR ATHRAWON HEB 
GYMHWYSO - cyfradd 
gyflog o 1/9/18 - 
31/8/19 

CYMRU A LLOEGR 

PRIF YSTOD £ y.f.  £ y.f. 

Isafswm 23,720 Isafswm £17,208 

Mwyafswm 35,008 Mwyafswm £27,216 

 

YSTOD CYFLOG UWCH 
£ y.f. 

 

Isafswm 36,646 

Mwyafswm 39,406 

 

NODYN: 

O 1 Medi 2013, disodlwyd y graddfeydd cyflog athrawon cymwysedig ac anghymwysedig gan y gallu i'r 
corff perthnasol dalu cyflog o'r fath fel y mae’n penderfynu o fewn yr Ystodau Cyflog Athro Cymwysedig 
ac Anghymwysedig uchod. 

ii) LWFANSAU/ TALIADAU YCHWANEGOL 

 

TALIADAU CYFRIFOLDEB ADDYSGU A DYSGU 
(CAD)  

CYFLOG BLYNYDDOL             
£ 

CYFLOG BLYNYDDOL             
£ 

BAND CAD 3 (dyfarniad tymor penodol yn unig) Isafswm 540 Mwyafswm 2,683 

BAND CAD 2  Isafswm 2,721 Mwyafswm 6,646 

BAND CAD 1  Isafswm 7,853 Mwyafswm 13,288 

LWFANSAU ANGHENION ADDYSGOL 
ARBENNIG (AAA)   

CYFLOG BLYNYDDOL             
£ 
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YSTOD AAA Isafswm 2,149  Mwyafswm  4,242 

 

iii)   COLOFN GYFLOG I’R GRŴP ARWEINYDDIAETH 1/9/2018 – 31/8/2019 

(Mae'r golofn hon yn berthnasol i Brifathrawon, Dirprwy Benaethiaid a Phenaethiaid Cynorthwyol) 

 

CYFLOG ARWEINYDDIAETH – 1/9/18 – 31/8/19 
 

  CYMRU A LLOEGR 

PRIF YSTOD £ y.f. 

Isafswm 39,965 

Mwyafswm 111,007 
 
 
 


