CYNGOR SIR PENFRO
TÂL AELODAU
2018-19
1.

Cyflog Sylfaenol

Swm Sylfaenol

2.

Cyflogau Uwch (yn cynnwys Cyflog Sylfaenol)
Arweinydd y Cyngor
Aelodau Cabinet
Cadeiryddion y Pwyllgorau
Arweinydd - Grŵp Gwrthblaid Fwyaf

3.

Taliad
Blynyddol
£
13,600

£
48,300
29,300
22,300
22,300

Lwfansau Cyfetholedig

Cadeirydd Cyfetholedig y Pwyllgorau

£
256/diwrn
od

Aelodau Cyffredin Cyfetholedig

198/diwrn
od

(128 ½
diwrnod)

(99 ½
diwrnod)

Bod aelodau cyfetholedig yn cael eu cyfyngu i uchafswm o 10 diwrnod
llawn am y flwyddyn fwrdeistrefol 2018-19 am bob pwyllgor mai’r
unigolyn yn gyfetholedig.
4.

Lwfansau Cynnal (Dyletswydd Gymeradwy yn unig)
Ni fydd lwfans cynhaliaeth yn daladwy am unrhyw ddyletswydd gymwysedig
o fewn y Sir. Caiff taliadau am ddyletswyddau cymwysedig tu allan i’r Sir eu
had-dalu i fyny at y cyfyngiad a drefnwyd yn unol â chostau a ddigwydd a
darparu derbynebau i gefnogi’r fath ad-daliadau. Lwfansau cynnal ar gyfer
2018-19 fel a ganlyn:-

Gradd Cynhaliaeth Diwrnod (Dyletswydd Gymeradwy)
Cynhaliaeth Dros Nos (Dyletswydd Gymeradwy)
 Llundain
 Rhywle arall
Arhosiad dros nos gyda ffrindiau neu deuluoedd
(Dyletswydd Gymeradwy)

£
£28 (macs)
£200 (macs)
£95 (macs)
£30 (macs)

Yn gyffredinol, ble mae angen presenoldeb gyda llety dros nos, dylai hyn ei
archebu gan swyddog.
Rhaid i bresenoldeb mewn cyfarfodydd tu allan i’r Deyrnas Unedig gael ei
gytuno o flaen llaw gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid.

Am ragor o amodau yn ymwneud â chostau cyfeiriwch at adran 12 os
gwelwch yn dda.
5.

Lwfansau Teithio (Dyletswydd Gymeradwy yn unig)
Bydd costau teithio am ddyletswyddau cymwysedig o fewn yn ogystal â thu
allan i’r Sir yn cael eu had-dalu ar sail milltiredd a deithiwyd a graddau
milltiredd a gytunwyd. Graddau milltiredd o 2017-18 fel a ganlyn:-

Hyd at 10,000 o filltiroedd
Dros 10,000 o filltiroedd

45c/milltir
25c/milltir

Beic Modur
Beicio Pedalu
Ychwanegiad Teithiwr

24c/milltir
20c/milltir
5c/milltir

Caiff milltiredd ei dalu am y daith o adref a dychwelyd o’ch pen taith.
6.

Dyletswydd Gymeradwy
Golyga “Dyletswydd Gymeradwy”:(a)

Presenoldeb mewn cyfarfod o’r Awdurdod neu unrhyw Bwyllgor o’r
Awdurdod ble mae’r Awdurdod yn gwneud apwyntiadau neu
enwebiadau neu o unrhyw Bwyllgor o’r fath gorff;

(b)

Presenoldeb mewn cyfarfod o unrhyw gymdeithas o Awdurdodau ble
mae’r Awdurdod yn Aelod;

(c)

Presenoldeb mewn unrhyw gyfarfod dilyniannol wedi ei awdurdodi
gan yr Awdurdod neu gan Bwyllgor o’r Awdurdod neu gan Bwyllgor
Awdurdodedig neu gan Bwyllgor ar y cyd- o’r Awdurdod ac un neu
fwy o Awdurdodau eraill;

(d)

Dyletswydd wedi ei ymgymryd er mwyn neu yn gysylltiedig â
rhyddhad o’r weithredai o weithredwr ble mae’r Awdurdod yn
gweithredu trefniadau gweithredol o fewn ystyr Rhan II o Ddeddf
2000;

(e)

Dyletswydd wedi ei ymgymryd o ddilyniad archeb reolaidd sydd yn
gofyn am bresenoldeb Aelod neu Aelodau pan agorir dogfennau
cynnig;

(f)

Dyletswydd wedi ei ymgymryd mewn cysylltiad gyda rhyddhad o
weithredu gweithredol o Awdurdod sy’n awdurdodi neu’n gofyn ar yr
Awdurdod i archwilio neu awdurdodi archwiliad o’r Adeilad;

(g)

Presenoldeb mewn unrhyw ddigwyddiad hyfforddi neu ddatblygiadol
gan yr Awdurdod neu ei fwrdd gweithredu;

(h)

Unrhyw ddyletswydd arall wedi ei gymeradwyo gan yr Awdurdod, neu
unrhyw ddyletswydd o ddosbarth cymeradwy, wedi ei ymgymryd ar
gyfer y pwrpas o, neu fewn cysylltiad gyda, y rhyddhad o weithredu’r
Awdurdod neu o unrhyw un o’i Bwyllgorau.

nb. Y penderfyniad o a ydy’r ddyletswydd yn “ddyletswydd
gymeradwy” i’w ddirprwyo i’r Prif Weithredwr neu’r Cyfarwyddwr
Cyllid.

7.

Lwfansau Dibynnydd
Bydd ad-daliad o’r fath daliadau, i fyny at uchafswm o £403/mis, yn cael ei
dalu yn unol i’r costau sy’n digwydd a derbynebau a ddarparir i gefnogi’r fath
hawliau.

8.

Absenoldeb Teulu
Mae gan aelodau hawl o dan ddarpariaethau Rheoliadau Absenoldeb Teulu i
Aelodau o Awdurdodau Lleol (Cymru) 2013 i gyfnod o absenoldeb teulu, yn
ystod os maent yn bodloni’r amodau penodedig mae ganddynt yr hawl i
absenoldeb o gyfarfodydd yr Awdurdod. Pan maent yn cymryd absenoldeb
teulu, mae gan yr Aelodau’r hawl i gadw cyflog sylfaenol ar wahân i’w cofnod
presenoldeb yn syth cyn dechrau’r absenoldeb teulu. Os fyddai daliwr cyflog
uwch yn gymwys am absenoldeb teulu yn fe fyddant yn gallu parhau i
dderbyn cyflog uwch am gyfnod yr absenoldeb.

9.

Cyflogau Dinesig (yn cynnwys Cyflog Sylfaen)
£
Cadeirydd y Cyngor Sir
Is-gadeirydd y Cyngor Sir

10.

21,800
16,300

Cyflogau a Ffioedd Pennaf
O dan Adran 154 o Fesur Llywodraeth Leol 2011, gall unrhyw Aelod neu
Aelod Cyfethol, drwy rybudd o ysgrifen i’r Cyfarwyddwr Cyllid, ethol i hepgor
unrhyw ran o’u hawl i gyflog neu ffi fel y penderfynwyd gan Banel Tâl
Annibynnol Cymru.

11.

Trefniadau Talu
Mae ffurflen hawl teithio a chynnal yr Aelodau ynghlwm.

12.

Cyfrifoldeb/Presenoldeb Aelod ac ati.

(a) Datganiad o gyfrifoldebau sylfaenol o Gynghorwyr mewn lle

Mae Llawlyfr Aelod, copi caled a roddwyd i bob Aelod adeg Sefydlu, yn
cynnwys disgrifiadau swydd ar gyfer Cynghorwyr ac ar gyfer y
cyfrifoldebau amrywiol a swyddi efallai sydd ganddynt e.e. Aelod, yr
Arweinydd/Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet, Cadeirydd/Aelod y
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, Arweinydd Gwrthblaid/Dirprwy Arweinydd,
Cadeirydd/Aelod o Bwyllgor Aelod Rheoli, Aelod Pencampwr ac ati.

(b) Disgrifwyr rôl dalwyr swydd gyflog uwch mewn lle - gweler uchod.
(c) Cofnodion yn cael eu cadw o bresenoldeb Cynghorwyr

Aelodau yn arwydd taflenni presenoldeb ar gyfer pob achlysur
swyddogol. Caiff manylion o bresenoldeb eu cofnodi ar Gofnodion y
cyfarfod a gall presenoldeb yr Aelodau eu craffu gan y cyhoedd fesul
System ModernGov sydd yn cyhoeddi'r Agendau a Chofnodion y pwyllgor.
Mae presenoldeb o Aelodau yn eu cyhoeddi’n flynyddol ers Etholaeth y
Cyngor ym Mai 2012.

(d) Cofnodion i’w cadw ar gyfer unrhyw weithgaredd Cynghorydd

Os bod Aelodau yn mynychu cyrff tu allan gallant wneud ceisiadau am
bresenoldeb a chaiff cofnodion o gais ei gadw. Nid yw gweithgareddau
yn etholaethau’r Aelodau yn cael eu cofnodi gan y Cyngor.

(e) Adroddiadau blynyddol i’w paratoi gan Gynghorwyr, a’u cyhoeddi ar
Wefan y Cyngor

Mae’r Cyngor yn gwneud trefniadau i hyrwyddo adroddiad blynyddol
Aelodau os maent yn penderfynu gwneud hynny a fydd yn cynnwys
cyhoeddiad ar wefan y Cyngor. Mae hyn yn fater sydd yn cael ei arwain
gan Bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd.

13.

Amodau pellach yn ymwneud ag ad-daliad o Gostau Teithio a
Chynnal:

(a) Ni ddylai hawliau cael eu cyflwyno yn hwyrach na tri mis wedi’r
ddyletswydd gymeradwy ei pherfformio.

(b) Mae’r milltiredd/treuliau sydd wedi eu hawlio wedi digwydd o

angenrheidrwydd ynghylch y dyletswyddau cymeradwy ar ran y Cyngor
Sir.

(c) Ni chaiff unrhyw gais ei wneud neu wedi ei wneud neu ad-daliad arall ei
dderbyn ynghylch y ddyletswydd gymeradwy o unrhyw gorff arall.

(d) Nid yw hyn yn gais i dderbyn tâl ynghylch y dyletswyddau cymeradwy i
beth berthyn y cais, ar wahân i o dan gynllun cyfredol yr awdurdod.

(e) Nid oes un cais yn cael ei wneud ar gyfer priod neu bartner neu am
deithio fel teithiwr gydag aelod arall neu swyddog.

(f) Nid oes unrhyw gais i’w wneud i fynychu cyfarfod gwleidyddol.
(g) Caiff pob ad-daliad ei wneud fesul system cyflogau'r cyngor i sicrhau bod
y driniaeth gywir o dreth yn cael ei wneud.

(h) Caiff pob toll Pont Cleddau ei dalu 60c mewn absenoldeb o dderbynneb.
(i) Ffurflenni cais i’w cyflwyno i’r Adran Gyflogau erbyn 10fed o bob mis.

Cyfarwyddwr Cyllid
Mai 2018

