
CYNGOR GWYNEDD

Adroddiad i gyfarfod o Gyngor Gwynedd

Y PENDERFYNIAD A GEISIR

Bod y Cyngor yn cymeradwyo argymhelliad y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion i osod 
cyflog swydd newydd Pennaeth Tai ac Eiddo ar raddfa HS2 - £68,458 - £76,063 a thrwy 
hynny addasu’r Polisi Tâl ar gyfer 2019-20 i adlewyrchu’r ychwanegiad hwn.

CEFNDIR A RHESYMEG

Ar y 7fed o Fai eleni, cyflwynwyd adroddiad gan y Prif Weithredwr i’r Cabinet ar 
gasgliadau’r adolygiad rheolaethol y bu iddo ei gynnal yn ystod yr Hydref a’r Gaeaf y 
llynedd.

Cymeradwywyd casgliadau’r adroddiad honno, gyda rhai addasiadau.  Un o’r 
casgliadau hynny a gymeradwywyd oedd i sefydlu adran newydd i ymdrin â materion 
Tai ac Eiddo o fewn y Cyngor.

Yn sgîl y penderfyniad hwnnw, mae swydd Pennaeth Tai ac Eiddo newydd wedi’i 
sefydlu, gyda threfniadau ar y gweill i benodi i’r swydd honno.  Ymgynghorwyd hefo 
cwmni Korn Ferry (Grŵp Hay yn flaenorol) ar osod lefel cyflog priodol ar gyfer y 
cyfrifoldebau sydd ynghlwm â’r swydd a derbyniwyd arweiniad y dylid gosod y cyflog ar 
raddfa HS2, sef £68,458 - £76,063 (fel ag y mae’n ymddangos yn bresennol).  Mae’r 
lefel cyflog hwn yn gyson hefo’r lefel cyflog a delir i 6 Pennaeth Adran arall ar hyn o 
bryd.

Bu i’r Cyngor gymeradwyo Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2019-20 yn ei gyfarfod ar y 
7fed o Fawrth eleni a hynny ar sail argymhelliad a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Penodi 
Prif Swyddogion.  Mae’r Pwyllgor hwnnw yn ei gyfarfod ar y 27ain o Fehefin, 2019 wedi 
cytuno i gyflwyno argymhelliad pellach i ychwanegu at y Polisi Tâl yn dilyn sefydlu’r 
swydd newydd o Bennaeth Tai ac Eiddo.

Yn unol ag Adran 38(1) Deddf Lleoliaeth 2011, mae gofyn i’r datganiad Polisi Tâl 
blynyddol, ac unrhyw newidiadau/ychwanegiadau iddo, gael eu cymeradwyo gan y 
Cyngor llawn.

UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 
PENDERFYNIAD

Dyddiad y cyfarfod: 18 Gorffennaf 2019
Teitl yr Eitem: Addasiad i Bolisi Tâl y Cyngor 2019/2020
Aelod Cabinet: Cynghorydd Nia Jeffreys
Swyddog Cyswllt: Geraint Owen



Barn y swyddogion statudol

Y Swyddog Monitro:

Mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb briodol o’r cyd-destyn ar gyfer y penderfyniad. Dim 
sylwdau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb

Y Pennaeth Cyllid:

Roedd adroddiad ‘Adolygiad Rheolaethol’ y Prif Weithredwr a phenderfyniad y Cabinet 
yng nghyfarfod 7 Mai 2019 yn nodi arbediad net o £297,000 ac yn cyfarch agweddau 
ariannol o’r addasiad yma i Bolisi Tâl y Cyngor.   


