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PENDERFYNIAD A GEISIR: 

 

I fabwysiadu datganiad polisi tâl Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer 

2022/23. 

 

 
1. Rhagarweiniad 
 

i) Yn unol â chynnwys Deddf Lleoliaeth 2011, mae’n ddyletswydd 
statudol ar i bob awdurdod cyhoeddus fabwysiadu datganiad polisi tâl 
yn flynyddol. Mae’r gofyn hwn yn berthnasol i Cyd-Bwyllgor Corfforedig 
y Gogledd. 

 
ii) Mae angen i Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd fabwysiadu datganiad 

polisi tâl am y flwyddyn bresennol cyn bod modd ystyried cyflogi 
unigolion i’r 5 swydd yr argymhellir eu sefydlu yn rhan 6 o’r adroddiad 
ar “Strwythur Sefydliadol a Staffio”, sydd yn eitem ar raglen y cyfarfod 
hwn. 

 
iii) Yn wyneb y ffaith mai polisi tâl Cyngor Gwynedd sydd wedi’i 

fabwysiadu ar gyfer cyflogi staff “Uchelgais Gogledd Cymru” a bod 
adroddiad arall ar raglen y cyfarfod hwn sy’n argymell ymestyn y 
trefniadau presennol, i Cyngor Gwynedd ddarparu gwasanaethau 
cefnogol i’r CBC am gyfnod dros-dro, cynigir y datganiad polisi tâl 
atodol (sy’n seiliedig ar bolisi tâl presennol Cyngor Gwynedd) i Cyd-
Bwyllgor Corfforedig y Gogledd i’w fabwysiadu ar gyfer 2022/23.  

 
ARGYMHELLIAD 
 
Gofynnir i Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd fabwysiadu’r 
datganiad polisi tâl atodol ar gyfer 2022/23. 
 
SYLWADAU SWYDDOGION STATUDOL 
 
Swyddog Monitro 
 
Fel nodir yn yr adroddiad fod gofyn statudol ar y Cyd Bwyllgor Corfforedig i 
fabwysiadau Datganiad  Polisi Tal. Yn ogystal a hyn gan ei fod yn symud 
bellach i ystyried cyflogi staff mae’n rhan hefyd o sefydlu y strwythur tal fydd 
yn cael ei weithredu yn unol a Rheol 10 o Reoliadau Cyd Bwyllgor Corfforedig 



Gogledd Cymru 2021. Mae’n anorfod hefyd o ystyried fod y corff yn datblygu 
ei swyddogaethau fod natur interim i’r Datganiad. 
 
Swyddog Cyllid Statudol 
 
Rwy’n fodlon fod y Polisi Tâl a argymhellir ar gyfer ei fabwysiadu gan y CBC 
yn gyson gyda’r Gyllideb ar gyfer 2022/23 ac yn cyfarch y gofynion statudol. 


