
PWYLLGOR PENODI PRIF SWYDDOGION, 24.02.15

Yn bresennol: Y Cynghorydd Peredur Jenkins (Cadeirydd)

Y Cynghorwyr Stephen Churchman, Dyfed Edwards, Trevor Edwards, Jean Forsyth,
Selwyn Griffiths, Alwyn Gruffydd, Sian Gwenllian, Jason Humphreys, Brian Jones, Eric M.
Jones, Angela Russell, Dyfrig Siencyn a R.H. Wyn Williams.

Hefyd yn Bresennol: Dilwyn Williams (Prif Weithredwr), Iwan Evans (Rheolwr Gwasanaeth
Cyfreithiol), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr) a Lowri Haf Evans (Swyddog Cefnogi
Aelodau a Chraffu)

1. YMDDIHEURIADAU
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Liz Saville Roberts

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL.
Datganodd y canlynol fuddiant personol am y rhesymau a nodir:

Dilwyn Williams ar gyfer yr eitem 6. Nododd nad oedd yna unrhyw fwriad i drafod
cyflog y Prif Werithredwr ond gan fod ei gyflog yn cael ei nodi yn y Polisi Tal, pe
byddai yna unrhyw drafodaeth ar y mater hwnnw, byddai’n rhaid iddo adael y
cyfarfod.

Iwan Evans (Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol) yn eitem 6 ar y rhaglen gan fod ei
swydd yn cael ei ystyried yn swydd prif swyddog ac felly yn destyn y Polisi Tal.

4. MATERION BRYS.
Dim i’w nodi

5. COFNODION
Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 16
o Hydref 2014 fel rhai cywir.

6. ADRODDIAD POLISI TAL – ADOLYGIAD BLYNYDDOL

Cyflwynwyd Adroddiad Polisi Tâl i’r Aelodau gan y Prif Weithredwr. Eglurwyd bod
rhwymedigaeth gyfreithiol ar holl gynghorau Cymru i fabwysiadu Polisi Tâl i’w staff.
Mae’r ddarpariaeth statudol yn ei gwneud hi’n ofynnol i hyn fod yn swyddogaeth
y Cyngor Llawn.

Gofynnwyd i’r Pwyllgor Penodi gynghori’r Cyngor ar ei Bolisi Tâl ar gyfer 2015/16
Bydd y Polisi Tâl yn cael ei ystyried gan y Cyngor Llawn ar Fawrth y 5ed.

Gadawodd Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol y cyfarfod ar gyfer trafodaeth
cyflogau Uwch Swyddogion

Yn ei gyflwyniad, amlygodd y Prif Weithredwr y prif argymhellion yr oedd angen
eu hystyried



i) Effeithiau ail drefnu gwasanaethau sydd wedi digwydd 2014/15.
Adroddwyd bod y swydd Pennaeth Gofal Cwsmer, swydd Pennaeth
Cyfreithiol ac un swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol wedi eu diddymu o’r
strwythur gyda bwriad pellach o ymuno Swydd Pennaeth Adnoddau Dynol
a Phennaeth Strategol a Gwella gan ddileu’r ddwy swydd a chreu un
swydd Pennaeth newydd. Adroddwyd bod yr holl gamau yma wedi arbed
dros £700,000 mewn blwyddyn lawn, ond i wneud yr arbedion hyn ‘roedd
gofyn dyrannu nifer o gyfrifoldebau i’r Penaethiaid Adran eraill.

ii) Arfarnu effeithiau’r ail strwythuro
Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Gwwmni Hay, ymddengys mai
swydd Pennaeth Cyllid yn unig oedd yn cyfiawnhau codi i fand cyflog
uwch o ganlyniad o ail ddyrannu swyddogaethau. Amlygwyd nad oedd
unrhyw newid i fandiau cyflog gweddill swyddi Penaethiaid Adran oedd yn
cael eu heffeithio gan yr ailstrwythuro.

iii) O ran cyflogau Prif Swyddogion sydd yn cael eu meincnodi yn erbyn y
farchnad, gwnaed sylw bod y Cyngor wedi penderfynu ystyried diweddaru
yn 2015/16. Awgrymodd Cwmni Hay yn eu hadroddiad bod y meincnodau
wedi cynyddu £1,500 ar gyfer swyddi Penaethiaid. Fodd bynnag, yn wyneb
yr hinsawdd gyllidol amlygwyd nad oedd yn amserol adolygu’r
meincnodau hyn ac o ganlyniad nid oes unrhyw newid i’r Polisi Tâl
cyffredinol am y flwyddyn nesaf yn nhermau’r lefelau meincnod h.y. lefel
canolrif a chwartel isaf ar gyfer yr un swyddi.

iv) Tynnwyd sylw at y codiad blynyddol cenedlaethol o 2% a delir i weddill staff
y Cyngor yn unol â’u cytundeb cenedlaethol. Amlygwyd yr angen i
argymell y Cyngor bod y codiad cyflog cenedlaethol ar gyfer Prif
Swyddogion yn cael ei weithredu oddi ar y 1af o Ionawr 2015.

v) Un newid pellach i’r Polisi Tâl fydd nodi mai pwynt 8 fydd pwynt cyflog isaf y
Cyngor yn hytrach na phwynt 7 – bydd hyn yn gam ymhellach tuag at
weithredu’r Cyflog Byw.

Diolchwyd i’r Prif Weithredwr am y cyflwyniad.

Mewn ymateb i gwestiwn  ynglŷn â chais i ystyried swyddogaeth i’r Pwyllgor 
Penodi gael mewnbwn ar benderfynu newidiadau i’r strwythur, mynegodd
y Prif Weithredwr er fod y cyfansoddiad yn datgan mai ei hawl a’i
ddyletswydd ef fel Pennaeth Gwasanaeth Taledig y Cyngor yw gwneud y
penderfyniad terfynol, ‘roedd yna risg ei fod am effeithio ar allu’r cabinet i
gyflawni ac am y rheswm hwnnw felly ‘roedd wedi ymgynghori gyda’r
Cabinet (19.2.15) a’u bod wedi derbyn y risg hwnnw.

Mewn ymateb pellach i’r camau nesaf i sicrhau Cyflog Byw, nodwyd bod
gwaith yn cael ei gomisiynu i adolygu’r camau priodol gyda bwriad i
gyflwyno adroddiad i’r Cabinet neu i’r Pwyllgor Penodi pan fydd wedi ei
gwblhau. O ran meincnodau cyflogau Prif Swyddogion, adroddwyd y
bwriad i gadw golwg ar y meincnodau ac adolygu'r sefyllfa yn flynyddol.



Amlygwyd yr angen i ddatblygu trefn ar gyfer recriwtio drwy’r Cyngor.
Ymddengys yr angen i feithrin talent gan adeiladu ar gryfderau unigolion
fel nad yw’r Cyngor yn wynebu sefyllfaoedd anodd yn y dyfodol. Rhaid
bod yn wyliadwrus o beidio gor-dorri mewn cyfnod anodd a bod arweiniad
clir yn cael i rannu gyda Phenaethiaid a Phrif Swyddogion mewn cyfnod o
newid swyddogaethau. Nodwyd hefyd efallai nad oedd y gyfundrefn tâl
gyfredol ar gyfer staff o reidrwydd yn briodol ar gyfer lledaenu
egwyddorion Ffordd Gwynedd ac felly byddai angen adolygu’r gyfundrefn
maes o law er mwyn sicrhau cyfundrefn tâl priodol.

vi) Gadawodd y Prif Weithredwr y cyfarfod ar gyfer trafodaeth cyflogau Prif
Weithredwr

Adroddodd yr Uwch Gyfreithiwr bod y raddfa gyflog yn cael ei chynnwys
yn y Polisi Tâl ac y byddai yn cael ei adolygu yn flynyddol.

DERBYNIWYD YR ADRODDIAD YN UNFRYDOL YN UNOL Â’R ARGYMHELLION ISOD.

 Y dylid gosod tâl y swydd Pennaeth Cyllid sydd newydd ei harfarnu ar
£75,511 o 1 Ionawr 2015.

 Nad oes unrhyw newid i fandiau cyflog gweddill swyddi Penaethiaid Adran
oedd yn cael eu heffeithio gan yr ailstrwythuro.

 Nad oes unrhyw newid i’r Polisi Tâl cyffredinol am y flwyddyn nesaf yn
nhermau’r lefelau meincnod h.y. lefel canolrif a chwartel isaf ar gyfer yr un
swyddi.

 Bod yr ystyriaeth nesaf yn cael ei roi i ail-raddio tal gwirioneddol i lefelau
meincnod wrth adolygu Polisi Tal 2016/17 ac yn flynyddol wedi hynny.

 Bod y Polisi Tal yn cael ei addasu i nodi mai pwynt 8 fydd cyflog isaf y
Cyngor yn hytrach na phwynt 7.

 Bod y Cyngor yn mabwysiadu’r Polisi Tal sy’n amgaeedig ar gyfer 2015/16
gan gynnwys bod y codiad cyflog cenedlaethol o 2% ar gyfer Prif
Swyddogion yn cael ei weithredu oddi ar y 1af o Ionawr 2015.

Dechreuodd y cyfarfod am 3:30pm a daeth i ben am 4:40pm


