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Lleoliad: 
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I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.00)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(14.00 - 14.05) (Tudalennau 1 - 4)  

Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol ymg Nghymreu a Gwasanaethau 

Orthopedig: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Mawrth 2017) 

 (Tudalennau 5 - 7)  

Cyflogau Uwch-reolwyr: Adroddiad Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus 

 (Tudalennau 8 - 39)  

3 Sesiwn gychwynnol: Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru 

(14.05 - 14.50) (Tudalennau 40 - 47)  

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru 

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru 

 

(14.50-15.00 - Egwyl)  

 

4 Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Sesiwn 

dystiolaeth 12 

(15.00 - 16.00) (Tudalennau 48 - 75)  

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

PAC(5)-09-17 Papur 1 – Papur gan Lywodraeth Cymru 

 

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru 

Ian Williams – Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Sector, Llywodraeth Cymru 

 

 

 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

(16.00)   

 

Eitemau 6, 7 a 8 

 

6 Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Trafod y 

dystiolaeth a ddaeth i law 

(16.00 - 16.15) (Tudalennau 76 - 83)  

7 Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr 

adroddiad drafft 

(16.15 - 16.45) (Tudalennau 84 - 109)  

 

PAC(5)-09-17 Papur 2 – Adroddiad drafft 

 

8 Blaenraglen Waith - Haf 2017 

(16.45 - 17.00) (Tudalennau 110 - 120)  

 

PAC(5)-09-17 Papur 3 – Blaenraglen Waith, Haf 2017 
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Rhianon Passmore AC 
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Alan Brace, Llywodraeth Cymru 

Andrew Evans, Llywodraeth Cymru 

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru 

Dr Jean White, Llywodraeth Cymru 

Swyddfa Archwilio 

Cymru: 

Huw Vaughan Thomas - Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Dave Thomas - Swyddfa Archwilio Cymru: 
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Meriel Singleton (Ail Glerc) 

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc) 

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol) 
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Cofnod y Trafodion 

 

Gweld Cofnod y Trafodion 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor i'r cyfarfod. 

1.2 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

 

2 Papur(au) i'w nodi  

 

2.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

 

2.1 Dull strategol cynghorau o ran creu incwm a chodi ffioedd: Gwybodaeth 

ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (21 Chwefror 2017)  

2.2 Dull strategol cynghorau o ran creu incwm a chodi ffioedd: Gwybodaeth 

ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Chwefror 2017)  

2.3 Dull strategol cynghorau o ran creu incwm a chodi ffioedd: Gwybodaeth 

ychwanegol gan Ddinas a Sir Caerdydd (Chwefror 2017)  

3 Rheoli meddyginiaethau: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru  

 

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr 

Cyffredinol/Prif Weithredwr y GIG; Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol; yr Athro Jean 

White, Prif Swyddog Nyrsio; ac Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru, fel 

rhan o'i ymchwiliad i reoli meddyginiaethau. 

3.2 Cytunodd Dr Goodall i gynnal gwerthusiad ar nifer y wardiau sy'n defnyddio 

peiriannau gwerthu awtomatig ar gyfer meddyginiaethau a bydd yn ceisio egluro 

tensiynau yn y system ar yr un pryd. 

Tudalen y pecyn 2

http://www.assembly.wales/en/bus-home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Record%20of%20Proceedings&startDt=00/00/0000&endDt=00/00/0000


3.3 Cytunodd y Pwyllgor i gymryd rhagor o dystiolaeth gan y byrddau iechyd yn 

nhymor yr haf. 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd 

o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:  

 

4.1 Derbyniwyd y cynnig. 

 

5 Rheoli meddyginiaethau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law  

 

5.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law. 

 

6 Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr 

adroddiad drafft  

 

6.1 Gohiriodd y Pwyllgor y drafodaeth ynghylch yr adroddiad drafft tan y cyfarfod 

nesaf. 

 

7 Cyfrifon Cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16: Y 

wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru  

 

7.1 Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ddiweddariad llafar ar y sefyllfa 

ddiweddaraf o ran Cyfrifon Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16. 

 

8 Cyllid Awdurdodau Lleol ar gyfer Gwasanaethau Trydydd Sector: 

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru  

 

8.1 Cafodd y Pwyllgor friff ynghylch adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei 

adroddiad diweddar ynghylch Cyllid Awdurdodau Lleol ar gyfer Gwasanaethau Trydydd 

Sector. 
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8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a 

Llywodraeth Leol yn amlinellu pryderon ynghylch caffael priodol ar gyfer gwasanaethau 

trydydd sector. Bydd y Pwyllgor yn dychwelyd at y mater hwn ar ôl cael ei ymateb. 

 

 

9 Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 2015-

16: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru  

 

9.1 Cafodd y Pwyllgor friff am adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei adroddiad 

diweddar ynghylch Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 

2015-16. 

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a 

Llywodraeth Leol yn mynegi ei bryder am wendidau o ran llywodraethu a rheolaeth 

ariannol ar draws y sector a'i wahodd i roi sylwadau ar ganfyddiadau'r Archwilydd 

Cyffredinol. Bydd y Pwyllgor yn dychwelyd at y mater hwn ar ôl cael ei ymateb. 

 

10 Yr heriau llywodraethu sy’n cael eu peri gan wasanaethau a ddarperir 

yn anuniongyrchol, ac a ariennir gan y cyhoedd yng Nghymru: papur 

trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru  

 

10.1 Cafodd y Pwyllgor friff ynghylch adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei 

bapur trafod am yr heriau llywodraethu sy'n cael eu peri gan wasanaethau a ddarperir 

yn anuniongyrchol, ac a ariennir gan y cyhoedd yng Nghymru. 

10.2 Nododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf gan 

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn nhymor yr hydref. 
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Ein Cyf: AG/MR 

 
6 Mawrth 2017 

 
Annwyl Mr Ramsay 
 
Amseroedd Aros y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) ar gyfer Gofal Dewisol yng 
Nghymru a Gwasanaethau Orthopedig  
 
Ysgrifennaf atoch yn dilyn fy ymddangosiad yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
ar 23 Ionawr 2017 i roi ichi ddiweddariad dros dro. 
 
O ran amseroedd aros y GIG; er fy mod i’n cydnabod bod y Pwyllgor wedi’i siomi â 
chyflymder y newid, yn enwedig o ran rheoli galw, gallaf eich sicrhau bod cynnydd yn cael ei 
wneud. Mae amseroedd aros eleni yn is na’r adeg hon y llynedd, gyda nifer y rheini oedd yn 
aros am 36 wythnos 23% yn is ym mis Rhagfyr 2016 nag yr oedd ym mis Rhagfyr 2015 a 
30% yn is na’r lefel uchel ym mis Awst 2015. Roedd amseroedd aros am brofion diagnostig 
29% yn is ym mis Rhagfyr 2016 nag yr oeddynt ym mis Rhagfyr 2015. Bydd rhagor o 
welliannau eto yn cael eu gweld erbyn diwedd mis Mawrth. Byddwch hefyd yn falch o 
glywed bod cyfanswm yr unigolion ar y rhestr aros 15,000 (3.4%) yn is na’r lefel uchel ym 
mis Awst 2015. 
 
Er mwyn nodi faint o gapasiti sydd ar gael i fyrddau iechyd a faint o gapasiti sydd ei angen i 
ddiwallu anghenion y boblogaeth leol at y dyfodol, mae cynnal y cydbwysedd rhwng capasiti 
a galw yn rhan allweddol o Gynlluniau Tymor Canolig Integredig y GIG. Mae Llywodraeth 
Cymru yn dwyn y gwasanaeth iechyd i gyfrif am hyn. Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i roi 
gwybod i’r Pwyllgor fod byrddau iechyd yn y De-ddwyrain a’r De-orllewin yn gweithio gyda’i 
gilydd i ddeall faint o gapasiti sydd ei angen ar sail ranbarthol, a hynny o safbwynt gofal 
dewisol ynghyd â gwasanaethau diagnostig fel cymorth ychwanegol o ran y capasiti lleol.   
 
Mae rhoi ffocws ar effeithlonrwydd ar draws y broses gofal wedi’i gynllunio yn faes arall sy’n 
ofynnol yng Nghynlluniau Tymor Canolig Integredig byrddau iechyd. Bydd cynnydd yn erbyn 
y meysydd allweddol cenedlaethol hyn a’u cynlluniau lleol yn cael ei fonitro’n ffurfiol bob 
chwarter yn 2017-18.  
 
O ran y rheolau diwygiedig ar gyfer rheoli cleifion sydd ar y rhestr aros Rhwng Atgyfeirio a 
Thriniaeth (RTT), mae’r ddogfen hon wedi bod yn destun ymgynghoriad y mis hwn â’r GIG a 
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rhagwelir y bydd y canllawiau newydd yn cael eu cyhoeddi ddiwedd y mis, yn unol â’r targed 
gwreiddiol, i’w gweithredu o fis Ebrill 2017. Nid yw hyn yn cynnwys y Canllaw i Arfer Da – 
cleifion allanol, sydd wedi’i diweddaru a’i diwygio, a fydd yn cael ei lansio yng nghynhadledd 
genedlaethol 1000 o Fywydau ar 29 Mawrth 2017. 
 
Mae gwaith wedi’i wneud i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau i gleifion 
allanol sy’n addas i’r 21ain Ganrif, ac mae byrddau iechyd, clinigwyr a chleifion wedi bod yn 
rhan o hyn. Mae mwy na 300 o gleifion wedi cymryd rhan uniongyrchol yn y broses drwy 
gymryd rhan mewn gweithdai neu ddigwyddiadau ac rydym wedi cael mwy na 1,200 o 
ymatebion i’n holiadur ar-lein. Mae hyn wedi ein helpu i lunio ein gweledigaeth ar gyfer 
cleifion allanol ac rydym yn gweithio gyda byrddau iechyd i roi’r weledigaeth hon ar waith yn 
gyflym.  
 
Mae’r Bwrdd Cyflawni Gofal Wedi’i Gynllunio Orthopedig, sy’n is-grŵp o’r Rhaglen Cyflawni 
Gofal Wedi’i Gynllunio, wedi bod yn datblygu manyleb genedlaethol ar gyfer Gwasanaeth 
Triniaeth ac Asesiadau Cyhyrysgerbydol Clinigol (CMATS) y dylid ei chymhwyso’n gyson ar 
draws pob bwrdd iechyd. Mae gwaith wedi’i wneud i ddeall faint o gynnydd y mae’r byrddau 
iechyd wedi’i wneud o ran sefydlu eu gwasanaeth CMATS / Cyhyrysgerbydol (MSK) a pha 
effaith yr oedd y gwasanaethau hyn yn ei chael ar atgyfeiriadau i ofal eilaidd.  
 
Dangosodd yr adolygiad bod yr arferion yn amrywio ledled Cymru ac, felly, cytunodd y 
Bwrdd Cyflawni Gofal Wedi’i Gynllunio Orthopedig i ddatblygu cyfres o ganllawiau 
cenedlaethol safonol i sicrhau bod y gwasanaeth CMATS / MSK sydd ar waith yn cyflawni’n 
gyson ledled Cymru. Fel y bwrdd iechyd â’r gwasanaeth sy’n perfformio orau, gofynnwyd i 
glinigwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg arwain ar y gwaith, ac 
maent hefyd wedi dysgu o waith a wnaed mewn byrddau iechyd eraill. Mae pob bwrdd 
iechyd yn cael ei gynrychioli ar y Bwrdd a phob un wedi bod yn rhan o’r trafodaethau am y 
canllawiau. Gyda hyn, byddaf yn cyhoeddi canllawiau o dan Gylchlythyr Iechyd Cymru. 
Mae’r canllawiau yn cynnwys nifer o ddangosyddion perfformiad a disgwylir i fyrddau iechyd 
adrodd ar hyn bob chwarter, gan ddechrau ym mis Gorffennaf 2017 ar gyfer chwarter cyntaf 
2017-18. 
 
Mae’r pedwar bwrdd cyflawni arbenigol sy'n rhan o’r Rhaglen Gofal Wedi’i Gynllunio wedi 
cyhoeddi canllawiau ar weithdrefnau sydd o werth cyfyngedig, ac mae’r rhain yn cael eu 
monitro’n rheolaidd. Mae clinigwyr yn cael eu cynrychioli ar bob un o’r Byrddau hyn, ac 
rwy’n disgwyl i’r clinigwyr hynny ddatblygu ar y gwaith hwn gyda’u cydweithwyr yn lleol. Mae 
adroddiadau’n cael eu cynhyrchu yn rheolaidd i dynnu sylw at unrhyw weithgarwch yn erbyn 
y gweithdrefnau o werth cyfyngedig. Maent yn cael eu trafod ym mhob bwrdd cyflawni, fel y 
bo’n briodol, a gofynnir i arweinwyr clinigol egluro pam y bo gweithgarwch yn erbyn y 
gweithdrefnau hyn, os bu yna weithgarwch, wedi digwydd yn ystod y cyfnod dan sylw. Os 
nad yw’r Byrddau yn fodlon â’r ymatebion, yna cânt eu huwchgyfeirio i’r Bwrdd Rhaglen 
Gofal Wedi’i Gynllunio ac i brif swyddogion gweithredu'r bwrdd iechyd. Mae is-set fach o’r 
gweithdrefnau hyn hefyd yn cael eu hadolygu fel mesurau o fewn y fframwaith cyflawni 
cenedlaethol.   
 
Rwyf hefyd wedi trafod ag Ysgrifennydd y Cabinet yr opsiynau ar gyfer darparu gwell 
gwasanaethau orthopedig ym mhob cwr o Gymru. Mae yntau wedi gofyn i uwch-
swyddogion gynnal adolygiad o wasanaethau orthopedig a beth ellir ei wneud i ddatblygu 
gwasanaethau cynaliadwy, yn unol â gwaith y bwrdd Gofal Wedi’i Gynllunio Orthopedig 
cenedlaethol. 
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Byddaf yn ysgrifennu eto ddiwedd yr haf gyda diweddariad pellach. 
  
Yn gywir 
 

 
Dr Andrew Goodall 
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Rhagfyr 2016
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Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus yn sefydliad annibynnol 
anstatudol sy’n cynghori Gweinidogion Cymru a sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus 
yng Nghymru ar faterion sy’n ymwneud â’r gweithlu sy’n deillio o ddiwygiadau i 
wasanaethau cyhoeddus y bydd angen cymryd camau a gwneud penderfyniadau yn 
eu cylch.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gymdeithasol ag undebau llafur a chyflogwyr 
ym maes gwasanaethau cyhoeddus er mwyn mynd i’r afael â heriau a chyfleoedd 
a rennir gan wasanaethau cyhoeddus a gweithlu’r gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru.

Rydym yn gweithio ar draws ffiniau sefydliadol a sectoraidd er mwyn helpu 
i ddatblygu a lledaenu trefniadau gweithlu sy’n arfer da ym mhob rhan o’n 
gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys chwe Chomisiynydd, 
gan gynnwys y Cadeirydd, ac fe’i cefnogir gan Brif Weithredwr a thîm staff. Ceir 
rhagor o fanylion ar ein gwefan.

Sut i gysylltu â Comisiwn Staff y Gwasanaethau 
Cyhoeddus:
Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus 
Plas Carew  
Uned 5/7 Cefn Coed  
Parc Nantgarw 
Caerdydd 
CF15 7QQ

Ffôn: 01443 336137

E-bost: comisiwnstaff@wales-uk.com

Twitter: @staffcommission

www.comisiwnstaffygwasanaethaucyhoeddus.llyw.cymru

Fformatau hygyrch
Mae pob cyhoeddiad ar gael i’w lawrlwytho o’n gwefan ac, os hoffech gael y 
cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu iaith arall, mae croeso i chi gysylltu â ni.
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2

Rhagair 
Yn aml, gall cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr fod yn bwnc dadleuol sy’n ennyn 
teimladau cryf ac yn annog trafodaeth. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae effaith 
y cyni ar arian cyhoeddus wedi arwain at drafodaeth fwy eang a chynhennus. 
Dylai hyn fod yn arwydd clir i gyrff cyhoeddus, er eu bod o’r farn bod ganddynt y 
strwythurau tâl cywir ar waith i ddenu a chadw talent, fod angen i’r rhain gael eu 
cyfleu mewn ffordd hygyrch a dealladwy i ddinasyddion a staff hefyd. 

Mae’r bwlch cynyddol rhwng y canfyddiadau o ddinasyddion ac uwch reolwyr hefyd 
wedi codi cwestiwn ynghylch y graddau y dylai’r llywodraeth ymyrryd er mwyn newid 
polisïau ac arferion tâl. Mae’r drafodaeth ehangach hefyd wedi nodi’r angen i fynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb o ran incwm a thegwch wrth wneud penderfyniadau 
ynghylch cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.

Nid pwnc a drafodir yng Nghymru yn unig mohono ac nid yw ychwaith yn bwnc 
sy’n ymwneud yn benodol â’r sawl sy’n gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus, 
ond mae’n gyfle i wasanaethu cyhoeddus Cymru hyrwyddo arfer da yn y maes. 
Mae’r gwaith a gwblhawyd gennym hyd yn hyn yn nodi y gallai cyrff cyhoeddus 
wneud mwy i egluro sut y caiff tâl uwch reolwyr ei bennu, drwy rannu gwybodaeth 
am dâl, cyhoeddi polisïau tâl ac egluro penderfyniadau. Bydd ymagwedd gyson a 
thryloyw yn darparu strwythur cliriach ac yn sefydlu tir cyffredin ar gyfer trafodaeth 
bellach o leiaf. O’i wneud yn dda, dylai mwy o dryloywder a gwaith cyfathrebu mwy 
effeithiol ynghylch tâl uwch reolwyr o fewn y sector gyhoeddus yng Nghymru gyfyngu 
ar yr angen i’r llywodraeth ymyrryd yn uniongyrchol. 

Bwriedir i’n sylwadau yn yr adroddiad hwn a’r ffordd ymlaen a gynigir, bwriedir iddo 
fod o gymorth a chefnogaeth i gyrff cyhoeddus a’i weithredu fel canllawiau atodol 
i ddogfen Fframwaith presennol Llywodraeth Cymru.

Gill Lewis, Cadeirydd
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Cwmpas yr adroddiad hwn
Mae Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus (y Comisiwn Staff) yn sefydliad 
anstatudol ac felly llythyr cylch gwaith a roddir gan Weinidogion Cymru o dan a60 o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru (2006) sy’n ei gwneud yn bosibl i ni gyflawni ein gwaith. 

Nododd Gweinidogion Cymru yn ein llythyr cylch gwaith y byddent yn croesawu 
cyngor gan y Comisiwn ar y Fframwaith “Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch 
Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru” a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, a hynny cyn diwedd 2016. 

Ceir copi o Fframwaith Llywodraeth Cymru yn Atodiad A.

Yn gefndir i’n llythyr cylch gwaith mae’r broses o Ddiwygio Llywodraeth Leol, fel y’i 
nodwyd bryd hynny gan y Llywodraeth Cymru flaenorol. Rhoddwyd pwyslais penodol 
ar gadw a sicrhau prif weithredwyr ac uwch swyddogion hynod alluog ar gyfer 
Llywodraeth Leol y dyfodol a nodwyd bod angen i ni ystyried tâl a chydnabyddiaeth 
ariannol uwch swyddogion Llywodraeth Leol yng nghyd-destun y sector cyhoeddus 
ehangach yng Nghymru, gan weithio gyda’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol yn ôl yr angen. Mae cynigion ar gyfer Diwygio Llywodraeth Leol yn y dyfodol 
wrthi’n cael eu datblygu ond mae’r pwyslais ar gadw a sicrhau prif weithredwyr ac 
uwch swyddogion hynod alluog ar gyfer Llywodraeth Leol y dyfodol yn dal i fod 
mor bwysig a chyfredol ag erioed. Mae’r pwyslais hefyd yn berthnasol i sectorau 
eraill o fewn Un Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru os yw am fod yn ‘ddewis 
gyflogwr’ sy’n datblygu’r bobl fwyaf galluog ac yn eu denu i fyw ac i barhau i weithio 
yng Nghymru.

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein sylwadau ac yn cynnig ffordd ymlaen i alluogi yr 
holl gyrff o fewn cylch gwaith y Comisiwn Staff i fabwysiadu’r cyngor a’r canllawiau 
atodol ac i ymgorffori diwygiadau sydd heb ei cynnwys yn ei datganiadau polisi tâl 
ac adroddiadau blynyddol ar gyfer 2016/17. 
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Cefndir
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cynhaliwyd adolygiad sylweddol o’r trefniadau 
presennol ar gyfer cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr a datgeliadau cysylltiedig 
yng Nghymru. Yn fwyaf nodedig, cytunodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad 
Cenedlaethol i gynnal ymchwiliad i Dâl Uwch Reolwyr ym mhob rhan o’r Sector 
Cyhoeddus ym mis Tachwedd 2013. 

Nodir llinell amser fer o gyhoeddiadau allweddol dilynol isod:

• Chwefror 2014 – ‘Tâl uwch reolwyr yn y sector cyhoeddus yng 
Nghymru – Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus’, 
Swyddfa Archwilio Cymru.1

Cafodd y memorandwm hwn ei baratoi gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dilyn cais 
gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gynnal dadansoddiad o dâl uwch reolwyr yn y 
sector cyhoeddus yng Nghymru. Am y rheswm hwn, nid yw ei hadroddiad yn nodi 
casgliadau nac argymhellion.

Roedd yr adroddiad wedi’i seilio’n bennaf ar wybodaeth mewn datganiadau ariannol 
archwiliedig ac adroddiadau cydnabyddiaeth ariannol perthnasol.

Nododd yr adroddiad, er ei bod yn ofynnol i bob corff cyhoeddus nodi tâl eu 
huwch aelodau o staff yn ei ddatganiadau ariannol blynyddol neu ei adroddiad 
ar gydnabyddiaeth ariannol, fod union natur y wybodaeth yn amrywio rhwng 
sectorau gwahanol.

Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys dadansoddiad lefel uchel o gyflogau prif 
weithredwyr (neu unigolion mewn swyddi cyfatebol) yn y sector cyhoeddus yng 
Nghymru, gan gynnwys ystyriaeth o gymarebau tâl a’r rhaniad rhwng y rhywiau.

• Tachwedd 2014 – Adroddiad ar Dâl Uwch Reolwyr, Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru.2

Nid aeth ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (y Pwyllgor) i’r afael â’r symiau 
a dalwyd i unigolion. Yn hytrach, canolbwyntiodd ar y prosesau ar gyfer pennu tâl 
uwch reolwyr. 

Canfu’r Pwyllgor nifer o faterion trawsbynciol yn ymwneud â thryloywder ac 
atebolrwydd a chyhoeddodd nifer o argymhellion yn ei adroddiad terfynol. Prif nod yr 
argymhellion hyn oedd goresgyn yr anghysondebau sylweddol yn yr hyn a oedd yn 
cael ei gyhoeddi a’i ddatgelu gan gyrff cyhoeddus bryd hynny. 

1   Tâl uwch reolwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru – Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus | 
Swyddfa Archwilio Cymru (http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/t%C3%A2l-uwch-reolwyr-yn-y-sector-cyhoeddus-yng-nghymru-
memorandwm-ar-gyfer-y-pwyllgor-cyfrifon)

2   Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tâl Uwch Reolwyr Tachwedd 2014 (http://www.assembly.wales/
laid documents/cr-ld9976 - report of the public accounts committee’s  - senior management pay report/cr-ld9976-w.pdf)

Tudalen y pecyn 13

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=7198
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=7198


Tryloywder Tâl Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru –  
Sylwadau a’r ffordd ymlaen a gynigir

5

Nododd y Pwyllgor yn glir nad oedd o’r farn ei bod o fudd i’r cyhoedd i gael cyrff 
gwahanol yn cyhoeddi gwybodaeth wahanol. 

Nododd ei ddisgwyliad hefyd y byddai Llywodraeth Cymru yn cymryd rôl arweiniol 
wrth weithio gyda chyrff cyhoeddus i roi’r argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad 
ar waith.

• Rhagfyr 2015 – ‘Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch 
Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru’, 
Fframwaith Llywodraeth Cymru.3

Ym mis Rhagfyr 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fframwaith (egwyddorion 
fframwaith) sy’n nodi cyfres gyffredin o egwyddorion a safonau lefel uchel ar gyfer 
trefniadau adrodd mewn perthynas â chydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr yn y 
sector cyhoeddus yng Nghymru. Amlinellir yr egwyddorion hyn a’r trefniadau adrodd 
a argymhellir yn “Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector 
Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru” (Atodiad A). 

Mae’r fframwaith yn nodi tair egwyddor sef:

i) cysondeb;

ii) tryloywder;

iii) mynediad.

At hynny, argymhellodd y dylai trefniadau adrodd gynnwys:

i) Datganiadau polisi tâl blynyddol; 

ii) Adroddiadau blynyddol. 

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod yn iawn i ystyriaethau sy’n ymwneud 
â chydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch fod yn dryloyw ac wedi’u seilio ar 
egwyddorion a ddefnyddir yn yr ystod gyfan o wasanaethau cyhoeddus datganoledig 
yng Nghymru. Ni fwriedir i egwyddorion y fframwaith ymyrryd â threfniadau bargeinio 
tâl presennol ac nid ydynt ychwaith yn ddatganiad o fwriad y Llywodraeth i bennu tâl 
ar gyfer cyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. 

Bwriedir i egwyddorion y fframwaith gael eu hadolygu’n barhaus wrth i newidiadau 
mewn deddfwriaeth, polisïau a’r setliad datganoli esblygu.

3   Llywodraeth Cymru | Datganiad Ysgrifenedig – Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector 
Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru (http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/previous-administration/2015/
seniorremuneration/?lang=cy)
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Ein ffordd o fynd i’r afael â’r gwaith hwn
Ein ffocws ni oedd cymhwyso egwyddorion y fframwaith, a nodir uchod, a rannwyd â 
chyrff cyhoeddus yng Nghymru; cynnal asesiad annibynnol o p’un a yw’r trefniadau 
adrodd a argymhellir yn rhoi dealltwriaeth hygyrch a chlir i ddinasyddion Cymru 
o drefniadau tâl o fewn sefydliad ond hefyd ym mhob rhan o’r sector cyhoeddus 
yng Nghymru. 

Wrth fabwysiadu’r ymagwedd hon, rydym hefyd wedi ystyried y gofynion adrodd 
statudol y mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus gydymffurfio â nhw, nodau ehangach yr 
argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor, a chyngor a chanllawiau eraill ar arfer da wrth 
ddatgelu tâl uwch reolwyr. 

Ceir rhestr o’r cyrff cyhoeddus hynny sy’n dod o fewn cwmpas ein cylch gwaith 
yn Atodiad B. Nid yw sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach a landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig y cyfeirir atynt yn adroddiad y Pwyllgor yn dod o fewn y 
cwmpas hwn, nac ychwaith Gomisiynwyr Annibynnol Cymru, Comisiwn y Cynulliad, 
Swyddfa Archwilio Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 
Wedi dweud hynny, fel gyda’r holl waith a wnawn, pan fo cyngor a chanllawiau ar 
gael, nid oes dim i rwystro cyrff eraill rhag eu mabwysiadu er eu lles eu hunain ac 
er lles ehangach dinasyddion.

Er i ni ysgrifennu at yr holl gyrff cyhoeddus hynny sy’n dod o fewn ein cylch gwaith 
i’w hysbysu ein bod yn ymgymryd â’r gwaith hwn, nid ydym wedi gwneud unrhyw 
geisiadau eraill neu geisiadau ychwanegol am wybodaeth ganddynt wrth i’r gwaith 
hwnnw fynd rhagddo. Yn bennaf, defnyddiwyd gwybodaeth gyhoeddedig o’r 
ffynonellau canlynol:

• Gwefannau allanol;

• Adroddiadau blynyddol;

• Adroddiadau Bwrdd a phapurau Cabinet neu Gyngor;

• Datganiadau ariannol a llywodraethu blynyddol; 

• Datganiadau polisi tâl.

Rydym wedi ystyried datgeliadau 48 o gyrff yng Nghymru sy’n cynnwys Llywodraeth 
Cymru fel cyflogwr, y GIG, Llywodraeth Leol a’r sectorau datganoledig. Awn ati i 
drafod y trefniadau ym maes addysg ar wahân, a rhoddir eglurhad pellach ar hyn 
yn ein hadroddiad. Bydd y canfyddiadau yn yr adroddiad hwn wedi ystyried yr holl 
wybodaeth a gyhoeddwyd cyn 21 Hydref 2016, y gwnaethom ystyried ei fod yn 
gyfnod rhesymol i gyrff weithredu. 
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Rydym wedyn, yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, wedi ystyried y graddau 
y mae egwyddorion y fframwaith wedi’u rhoi ar waith a ph’un a ellir rhoi cyngor 
ychwanegol i Weinidogion Cymru a sefydliadau er mwyn gwella cysondeb, 
tryloywder a hygyrchedd y trefniadau ar gyfer tâl uwch reolwyr ymhellach.

Nid yw’r gwaith a wnaed gennym yn gyfystyr ag archwiliad ffurfiol ac ni fyddai’n briodol 
i ni roi barn ar p’un a yw cyrff wedi cydymffurfio ag arferion cyfrifyddu presennol. Mewn 
gwirionedd, rydym wedi rhoi ein hunain yn esgidiau aelod o’r cyhoedd ac wedi gofyn 
am y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd gan gyrff cyhoeddus. 

Mae egwyddorion y fframwaith yn nodi y dylai gwybodaeth am gydnabyddiaeth 
ariannol neu ‘dâl’ gynnwys cyflog, pensiynau, buddion mewn da a buddion di-dreth 
eraill. Lle y bo’n bosibl, rydym wedi mabwysiadu’r term ‘tâl’ yn yr adroddiad hwn yn 
lle’r term ‘cydnabyddiaeth ariannol’ a ddefnyddir yn aml gan ein bod o’r farn ei bod 
yn haws i ddinasyddion ei ddeall. 

Ein ffordd bresennol o feddwl
Rôl y Comisiwn Staff yw cynghori Gweinidogion a sefydliadau gwasanaethau 
cyhoeddus ar faterion y mae angen gweithredu arnynt a’u datrys. Mae’r pwyntiau 
allweddol a grynhoir isod yn nodi’r camau gweithredu sy’n weddill a fyddai, 
yn ein barn ni, yn sicrhau bod gwybodaeth sy’n ymwneud â thâl uwch reolwyr 
yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn fwy cyson, tryloyw a hygyrch.

1. Arweiniad
Mae angen arweiniad, nid yn unig drwy ddwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif, ond hefyd 
drwy weithio gyda nhw i sicrhau bod y wybodaeth yn fwy cyson, tryloyw a hygyrch. 

Cynghorwn fod Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i wneud hyn, yn rhannol 
drwy arwain drwy esiampl o ran ei datganiad polisi tâl ei hun a’i threfniadau 
adrodd blynyddol.

2. Ysbryd y canllawiau
Yn ein barn ni, mae’r egwyddorion y fframwaith a’r canllawiau a roddwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn ategu gofynion cyfredol, yn glir ac nid ydynt yn afresymol 
o ran y baich sydd ar gyrff cyhoeddus i gynhyrchu’r wybodaeth yn flynyddol.

Fodd bynnag, mae sefydliadau wedi colli’r cyfle i edrych o’r newydd ar y modd 
y maent yn datgelu gwybodaeth wrth ystyried y gofynion hyn. Cynghorwn fod 
trafodaeth ehangach yn cael ei chynnal â Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus, 
undebau llafur cydnabyddedig a’u harweinwyr er mwyn cydnabod pwysigrwydd 
mynd i ysbryd nodau’r fframwaith a sut y dylai hyn ategu yn hytrach na thanseilio 
neu ddiystyru’r gofynion adrodd sy’n bodoli eisoes. 
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Ein cyngor ni yw y dylid egluro rôl y Prif Weithredwr yn y datganiad polisi tâl er mwyn 
rhoi cyfrifoldebau’r rôl yn eu cyd-destun. Roedd yr enghreifftiau da o dryloywder 
hefyd yn cynnig cipolwg cyflym ar yrfa deiliad cyfredol y swydd gan gynnwys 
gwybodaeth am ei brofiad blaenorol. Mae’r wybodaeth hon, ynghyd â’r wybodaeth 
am dâl, yn rhoi darlun mwy cytbwys a chynhwysfawr i’r dinesydd.

Cynghorwn hefyd mai Cadeirydd neu Arweinydd y sefydliad ddylai roi’r cyflwyniad 
i’r datganiad polisi tâl. Byddai hynny’n dangos pam bod atebolrwydd am wneud 
penderfyniadau o fewn y sefydliad a gwybodaeth dryloyw am dâl uwch reolwyr 
yn bwysig.

Rydym hefyd o’r farn ei bod yn rhesymol annog cyrff cyhoeddus ac uwch aelodau 
o staff i ddatgelu enwau’r deiliaid swydd hynny sydd wedi’u cynnwys mewn 
adroddiadau cydnabyddiaeth gan mai nhw fyddai’n debygol o fod yn gyfrifol am 
y penderfyniadau allweddol o fewn y sefydliad.

3. Hygyrchedd
Ein barn ni yw y dylai’r hyn a argymhellir yn egwyddorion y fframwaith, sef cyhoeddi 
gwybodaeth mewn ffordd glir a thryloyw mewn un man amlwg a hygyrch ar wefan, 
fod yn gyflawnadwy. Serch hynny, prin iawn oedd yr enghreifftiau a welwyd.

Roedd yr enghreifftiau gorau a welwyd yn dueddol o rannu gwybodaeth naill ai o 
dan bennawd y dudalen flaen ‘Amdanom Ni’ neu ‘Cyhoeddiadau’; ac yna un clic 
i fynd i’r penawdau dilynol ‘Trefniadau Tâl Uwch Reolwyr’ neu ‘Datganiad Polisi 
Tâl’. O’r mannau cychwynnol hyn, gallech wedyn glicio i fynd i wybodaeth arall 
yn cynnwys cylch gorchwyl penodol, polisïau a gweithdrefnau, adroddiadau ar 
gydnabyddiaeth ariannol, datganiadau ariannol a chyfrifon blynyddol.

Cynghorwn fod pob corff yn cyhoeddi datganiad polisi tâl sy’n nodi’r polisi a’r 
gweithdrefnau ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch tâl uwch reolwyr a thâl 
aelodau eraill o staff. Yna, dylai adroddiad blynyddol ar gydnabyddiaeth ariannol4 
ategu’r wybodaeth yn y datganiad polisi tâl ac i’r gwrthwyneb. Cynghorwn fod cyrff 
cyhoeddus yn cyhoeddi eu hadroddiadau ar gydnabyddiaeth ariannol ochr yn ochr 
â’r datganiad polisi tâl er mwyn dangos canlyniad eu penderfyniad.

Cynghorwn fod y datganiad polisi tâl yn cael ei gymeradwyo a’i gyhoeddi cyn 
1 Ebrill, a’i adolygu a’i ddiweddaru yn ôl yr angen unwaith y caiff yr adroddiad ar 
gydnabyddiaeth ariannol ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae hyn yn 
seiliedig ar y dybiaeth gyffredinol bod y polisi tâl yn nodi’r polisi a’r gweithdrefnau ar 
gyfer gwneud penderfyniadau yn bennaf ac yna bod yr adroddiad ar gydnabyddiaeth 
yn nodi canlyniadau’r broses gwneud penderfyniadau.

4   Mae egwyddorion y fframwaith yn nodi gwybodaeth y gellid ei chynnwys mewn adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol a 
fyddai’n ategu’r gofynion cyfrifyddu statudol presennol.
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Ein cyngor ni yw y dylai’r wybodaeth allweddol a gyflwynir gael ei hysgrifennu mewn 
ffordd uniongyrchol, gryno a ffeithiol sy’n canolbwyntio ar anghenion y dinasyddion, 
sy’n debygol o fod yn chwilio am y wybodaeth y mae ganddynt ddiddordeb ynddi 
ac yn anwybyddu’r gweddill. Byddai defnydd gwell o hyperddolenni i wybodaeth 
ddefnyddiol arall, polisïau a gweithdrefnau penodol, a defnydd cynyddol o 
ymadroddion allweddeiriau, yn gwella profiad defnyddwyr.

4. Cymharu sectorau
Mae pob sector yn parhau i fabwysiadu dull gwahanol o werthuso swyddi a’r 
cysylltiadau â thâl ac mae hyn yn ysgogi’r canfyddiad bod y tâl a roddir ar gyfer 
rolau lefel uwch, y cred rhai sy’n cynnwys lefelau tebyg o gyfrifoldeb, yn annheg. 
Ein cyngor ni yw y dylai Llywodraeth Cymru roi ystyriaeth bellach i ddull cyffredin 
o werthuso swyddi uwch aelodau o staff. Byddai angen gwneud gwaith manylach 
er mwyn ystyried yn llawn p’un a fyddai dull cyffredin o weithredu yn rhoi mwy o 
sicrwydd bod y tâl hwnnw yn deg, yn briodol ac y gellir ei gyfiawnhau’n wrthrychol. 
Gallai hefyd hwyluso mwy o symudedd rhwng sectorau ar lefel uwch a lleihau’r 
costau sy’n gysylltiedig ag ymgyrchoedd recriwtio allanol. 

Roedd y diffiniad o swyddi uwch a ddefnyddiwyd mewn datganiad polisi tâl yn aml 
yn wahanol i’r un a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol. 
Roedd hyn yn digwydd lle’r oedd y gofynion cyfrifyddu statudol yn cael blaenoriaeth 
dros y diffiniad a ddefnyddiwyd yn egwyddorion y fframwaith. Credwn fod modd 
goresgyn hyn ar yr amod bod esboniad clir yn cael ei roi o’r rhesymeg dros ddewis 
swyddi penodol i’w cynnwys yn yr adroddiad blynyddol ar gydnabyddiaeth ariannol 
a bod gwybodaeth sy’n ymwneud â’r gweithlu cyfan a chyfanswm costau tâl 
cysylltiedig y sefydliad yn cael ei darparu hefyd. 

Pan fo’r datgeliadau ynghylch swyddi uwch yn yr adroddiad ar gydnabyddiaeth 
ariannol yn cyfeirio at grŵp penodol o swyddi, er enghraifft Bwrdd neu Uwch Dîm 
Rheoli, yna awgrymwn y dylid esbonio rôl a diben y cyfryw grwpiau sy’n gyfrifol 
am wneud penderfyniadau. Gellid gwneud hyn drwy gynnwys hyperddolen i Gylch 
Gorchwyl. Dylid esbonio unrhyw newidiadau i aelodaeth y cyfryw grwpiau hefyd os 
yw’r aelodaeth honno’n newid o flwyddyn i flwyddyn.

Pan fo cyrff cyhoeddus yn ‘lletya’ sefydliadau eraill, yna dylai’r trefniadau 
llywodraethu a’r trefniadau tâl ar gyfer uwch aelodau o staff gael eu datgelu 
h.y. dylid cyfeirio at y trefniadau hyn yn y datganiad polisi tâl a dylai datgeliadau 
perthnasol gael eu gwneud mewn adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol y corff 
sy’n lletya. Dylid hefyd ddatgelu’r darlun llawn o ran nifer y staff yn ôl band cyflog er 
mwyn gwahaniaethu rhwng y sefydliadau sy’n lletya a’r sefydliadau a letyir ganddynt. 
Yn ein barn ni, nid yw’r trefniadau tâl ar gyfer sefydliadau a gaiff eu ‘lletya’ yn dryloyw 
ar hyn o bryd.
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Pan fo deiliad swydd uwch ar secondiad, yna byddem yn disgwyl i’r wybodaeth 
sy’n ymwneud â’r rôl gael ei datgelu o hyd ac i dâl yr unigolyn gael ei ddatgelu yn 
yr adroddiad ar gydnabyddiaeth lle y bo’n briodol. Byddem hefyd yn disgwyl i’r gost 
y mae’r sefydliad yn mynd iddi gael ei datgelu oherwydd gallai fod yn uwch pan 
gymhwysir TAW anadenilladwy.

Rhoddodd pob corff wybodaeth fanylach am y trefniadau cydnabyddiaeth ar gyfer 
swyddi uwch o gymharu â’r trefniadau ar gyfer y rheini mewn swyddi â thâl is. 
Mae’r rhan fwyaf o gyrff yn cyhoeddi sawl set ddata ar dâl ac yn nodi’r pwyntiau 
cyflog uchaf a chanolrifol ac, mewn rhai achosion, y staff sy’n derbyn y tâl isaf. 
Fodd bynnag, mae’n anodd cael ymdeimlad o gymesuredd o hyd o gymharu â’r 
gweithlu cyfan. Ein cyngor ni yw mai drwy gynnwys y darlun llawn o gyfanswm nifer 
y staff yn ôl bandiau cyflog y bydd yr adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol fwyaf 
defnyddiol, a hynny er mwyn rhoi cyd-destun i nifer y swyddi uwch a’r tâl ar gyfer 
y swyddi hynny. 

Gallai’r cyfryw ddatgeliadau hefyd ddadansoddi grwpiau arbenigol, er enghraifft, 
ar wahân. Athrawon a staff clinigol yw’r grwpiau y ceir y nifer fwyaf o enghreifftiau 
ohonynt. Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gyhoeddi nifer y cyflogeion sydd â 
chydnabyddiaeth ariannol o fwy na £60,000 y flwyddyn. Cynghorwn y byddai mwy 
o gysondeb pe bai cyrff eraill yn datgelu gwybodaeth sydd yr un mor dryloyw o leiaf 
fel cam cychwynnol.

O fewn y sector Llywodraeth Leol, mae’n ofynnol i’r Cyngor llawn bleidleisio ar 
gyflog penodeion newydd sy’n cael tâl ar £100k neu’n uwch ac, yn yr un modd, 
rhaid iddynt bleidleisio ar becynnau diswyddo gwerth £100k neu’n uwch. Yn ein barn 
ni, nid yw hyn yn ymddangos yn afresymol o ystyried lefel uchel y diddordeb ymhlith 
y cyhoedd yn y cyfryw benderfyniadau. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau cysondeb, 
byddem yn cynghori, ar gyfer cyrff eraill, y dylai’r Bwrdd neu grŵp cyfatebol sy’n 
gyfrifol am wneud penderfyniadau gadarnhau’r penderfyniadau a wneir, er enghraifft, 
gan Bwyllgorau Cydnabyddiaeth Ariannol, a byddem yn cynghori bod y gofyniad hwn 
yn cael ei gynnwys yn y datganiad polisi tâl a threfniadau llywodraethu ehangach. 

Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion feddu ar bolisi tâl5, 
ond nid oes unrhyw ofyniad clir o ran cyhoeddi’r polisi hwnnw; fodd bynnag, 
mae gan y gofynion penodol hyn ffocws gwahanol iawn i egwyddorion y fframwaith. 
Felly, ein cyngor ni yw y dylai Llywodraeth Cymru fynd ati i weithio gyda CLlLC, 
Llywodraethwyr Cymru a chyrff llywodraethu i esbonio’r hyn y mae’n ofynnol i gyrff 
llywodraethu ei wneud o ran egwyddorion y fframwaith er mwyn i ysgolion allu 
cymryd camau gweithredu penodol erbyn 1 Ebrill 2017.

Ar hyn o bryd, cynghorwn y dylai Awdurdodau Lleol gyhoeddi nifer yr athrawon a 
gyflogir ar fandiau cyflog >£60,000 fel rhan o’u Datganiad o Gyfrifon a bod cyrff 
llywodraethu yn cael eu hannog gan CLlLC a Llywodraeth Cymru i gyhoeddi eu 
polisïau tâl presennol ar wefan yr ysgol. 
5   STPCD_2016_canllawiau.pdf (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/544805/

STPCD_2016_guidance.pdf)
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5. Cyd-destun

Gwneud penderfyniadau
Roedd y dystiolaeth a gyhoeddwyd i ategu penderfyniadau ynghylch trefniadau tâl 
uwch reolwyr yn amrywio. Cynghorwn, fel isafswm, fod aelodaeth, cylch gorchwyl 
a chofnodion pwyllgorau cydnabyddiaeth ariannol neu grwpiau tebyg sy’n gyfrifol 
am wneud penderfyniadau, yn cael eu cyhoeddi. 

Mae gan rai cyrff allu cyfyngedig i ddylanwadu ar fforddiadwyedd ar lefel leol gan eu 
bod yn destun trefniadau cenedlaethol sy’n golygu bod dyfarniadau tâl yn cael eu 
pennu gan eraill. Dylai’r cyfryw drefniadau gael eu nodi’n glir yn y datganiad polisi tâl. 

Gwelwyd enghreifftiau da lle cafodd cysylltiadau eu gwneud ag aelodaeth, 
cyfarfodydd a phenderfyniadau’r corff penderfynu, er enghraifft, y Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth Ariannol. At hynny, roedd rhai cyrff yn nodi’r egwyddorion 
a ddefnyddiwyd fel sail wrth ystyried y dyfarniad tâl blynyddol, er enghraifft, 
tâl cyfartal, tâl cynyddrannol, rhoi blaenoriaeth i’r rhai sy’n derbyn y tâl isaf, 
cyfraddau chwyddiant, gostyngiadau mewn lefelau cyllido cyffredinol a gwella 
dyfarniadau eraill nad ydynt yn ymwneud â chyflog. Ystyriwn fod hyn yn arfer da.

Aeth rhai cyrff ati hefyd i nodi eu cydberthynas ag undebau llafur cydnabyddedig o 
ran gwneud penderfyniadau ynghylch tâl, gyda rhai ohonynt yn esbonio eu trefniadau 
bargeinio ar y cyd; ystyriwn fod hyn yn arfer da.

Pan wnaed penderfyniadau sydd y tu hwnt i’r graddfeydd tâl safonol, yna dylid 
esbonio hyn yn glir a chyfeirio at yr awdurdod a oedd yn gyfrifol am wneud y 
penderfyniadau hynny. Yn ein barn ni, y mathau hyn o benderfyniadau yw’r rhai 
lle mae argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn sbarduno’r angen am 
fwy o dryloywder a dealltwriaeth o ystyriaethau amgen cyn i benderfyniadau gael 
eu gwneud.

Trefniadau diswyddo
O ran polisïau diswyddo, aeth y rhan fwyaf o’r cyrff a oedd yn cyhoeddi datganiadau 
polisi tâl ati i wneud cysylltiadau â pholisïau a gweithdrefnau penodol a datgelu 
manylion y penderfyniadau a wnaed ganddynt, o ran nifer a gwerth cytundebau 
diswyddo, yn eu hadroddiadau ar gydnabyddiaeth ariannol. 

O ran yr enghreifftiau o arfer da a welwyd, roedd cyrff yn cyfeirio at gyhoeddi 
penderfyniadau eu pwyllgor cydnabyddiaeth ariannol yn eu datganiadau polisi tâl 
ac yn rhoi crynodeb ynddynt o’r prif ganlyniadau a geisiwyd drwy’r cyfryw gynlluniau 
diswyddo ac adleoli ac achosion busnes. Dylid cyfeirio’n benodol at ystyriaethau’n 
ymwneud â gwerth am arian, gan gynnwys rhesymoldeb unrhyw gyfnodau ad-dalu.
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Rheoli Talent
Roedd egwyddorion y fframwaith yn awgrymu y dylai cyrff cyhoeddus gynnwys dull 
y corff o reoli talent fewnol yn eu datganiad polisi tâl. Er i rai cyrff roi enghreifftiau, 
o dan y pennawd rheoli talent, o gyfleoedd hyfforddi a gynigiwyd i staff ac y 
manteisiwyd arnynt, ychydig iawn ohonynt a oedd yn rheoli talent mewn ffordd 
strategol, ac rydym wedi nodi hwn fel maes lle y mae angen gwneud gwaith pellach 
a phennu dull gweithredu penodol, gan weithio ar draws sectorau a gyda chyrff eraill 
i sicrhau’r budd mwyaf posibl.

Ein ein barn ni, byddai modd gwneud hynny drwy gydweithio’n fwy ar draws 
sectorau a hyrwyddo secondiadau a benthyciadau rhwng sectorau er mwyn meithrin 
gwybodaeth a sgiliau a fyddai o fudd i’r sectorau cyhoeddus ehangach yng Nghymru 
yn ogystal â’r unigolyn.

Cymorth i staff â thâl is
Roedd y rhan fwyaf o gyrff yn cyfeirio at y camau a gymerwyd ganddynt, neu’r 
camau yr oeddent yn bwriadu eu cymryd i gyflawni neu weithio tuag at dalu cyfradd 
y Sefydliad Cyflog Byw.  

Cyfeiriodd nifer fach o gyrff at  gynlluniau a oedd ar gael i staff megis Cynlluniau 
aberthu cyflog a oedd yn eu helpu i brynu nwyddau, gwasanaethau a chyfarpar yn 
ddi-log; ac blaensymiau pan fo cyflogai yn dechrau gweithio ychydig ar ôl y dyddiad 
talu arferol neu sydd ar gael ar gais o dan amgylchiadau arbennig.

Yn y rhan fwyaf o achosion, ymddengys y byddai’r cynigion hyn ar gael i bob aelod 
o staff ac nid ydynt wedi cael eu cynllunio i gefnogi’r rhai ar dâl is yn unig. Mae ein 
hasesiad o’r maes hwn felly yn gyfyngedig gan nad ydym wedi mynd ymhellach 
na’r datganiad polisi tâl. Nid ydym ychwaith wedi gallu nodi nifer y rhai â thâl is sydd 
wedi manteisio ar y cynigion fel hyn nac wedi ystyried sut y caiff y cyfryw gynigion 
eu hyrwyddo o fewn y sefydliad neu fel rhan o ymgyrchoedd recriwtio. Byddem yn 
cynghori bod cyrff yn datgelu y camau a gymerir sydd wedi eu cynllunio at ddarparu 
cymorth i staff â thâl is ac ystyried monitro’r effaith a’r niferoedd sy’n cymryd mantais 
o’r camau hyn.   

Cyfansoddiad yn ôl rhyw
Nid oedd adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol pob corff yn rhoi gwybodaeth 
am gyfansoddiad rhyw ei uwch dîm. Ystyriwn fod hwn yn gyfle i gysylltu’r 
datgeliad ynghylch rhyw â’r gofyniad presennol i gyhoeddi Adroddiad Blynyddol 
ar Gydraddoldeb. 
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Cynghorwn fod ffigurau cymharol yn cael eu darparu hefyd fel bod y darllenydd yn 
gallu deall y newidiadau sy’n digwydd o flwyddyn i flwyddyn. O ran yr enghreifftiau da 
a welwyd, cafodd y wybodaeth hon ei chyflwyno fel y rhaniad rhwng y rhywiau yn yr 
uwch dîm o gymharu â’r rhaniad rhwng y rhywiau yn y Bwrdd a’r gweithlu cyfan. 

Prin iawn yw’r sefydliadau sy’n cyhoeddi adroddiadau blynyddol ar dâl cyfartal, 
a oedd yn un o’r disgwyliadau a nodwyd yn egwyddorion y fframwaith.

Taliadau bonws, tâl sy’n seiliedig ar berfformiad a buddion mewn da
Yn ein barn ni, os na chânt eu cynnwys eisoes yn yr adroddiad ar gydnabyddiaeth 
ariannol, dylid esbonio’r trefniadau ar gyfer rhoi taliadau bonws a buddion mewn da 
yn y datganiad polisi tâl a gellid cynnwys hyperddolen fel troednodyn yn yr adroddiad 
ar gydnabyddiaeth ariannol. Os na chaiff unrhyw daliadau bonws eu gwneud, 
awgrymwn y byddai’n fuddiol i’r sefydliad nodi hynny. Yn yr un modd, lle aseswyd 
nad oes unrhyw fuddion mewn da, gellir sicrhau mwy o eglurder drwy nodi’r 
pwynt hwnnw.

Nid oes gan y rhan fwyaf o gyrff system tâl sy’n seiliedig ar berfformiad sy’n arwain 
at dalu bonws neu roi dyfarniad ychwanegol arall mwyach. Fodd bynnag, yn aml, 
nid oedd y datgeliadau yn egluro hyn.

Roedd yr enghreifftiau da a nodwyd gennym yn esbonio bod staff yn cael eu penodi 
i raddfa gynyddrannol ar gyfer eu swydd fel arfer a bod arfarniad o berfformiad sy’n 
rhan o bolisi rheoli perfformiad yn gweithredu fel pwynt sbardun ar gyfer symud 
ar hyd y raddfa gynyddrannol honno o flwyddyn i flwyddyn. Gwnaeth rhai ohonynt 
gynnwys hyperddolen i’w Polisi Rheoli Perfformiad hefyd.

Cynghorwn y dylid cyfeirio’n benodol at unrhyw drefniadau’n ymwneud â thâl sy’n 
seiliedig ar berfformiad, hyd yn oed os cânt eu hystyried ond na chânt eu dyfarnu 
neu os nad ydynt yn gymwys.

6. Gofynion ychwanegol

Swyddi oddi ar y gyflogres
Roedd y cyrff hynny sy’n defnyddio Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth 
(FReM) i lunio adroddiadau yn cynnwys datgeliadau ynghylch swyddi oddi ar y 
gyflogres yn eu hadroddiadau ar gydnabyddiaeth ariannol. Daeth hwn yn ofyniad yn 
dilyn Adolygiad o Drefniadau Treth Penodeion Sector Cyhoeddus6 ac mae’n gymwys 
yng Nghymru. Ceir tri gofyniad craidd o ran datgeliadau:

• Pob swydd oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth ar gyfer y sawl sy’n ennill mwy na 
£220 y diwrnod ac sy’n para mwy na chwe mis.

6   Adolygiad o drefniadau treth penodeion sector cyhoeddus – Cyhoeddiadau – GOV.UK (https://www.gov.uk/government/
publications/review-of-the-tax-arrangements-of-public-sector-appointees)
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• Pob swydd newydd oddi ar y gyflogres, neu’r rheiny a gyrhaeddodd chwe mis o 
hyd yn ystod y flwyddyn am fwy na £220 y diwrnod ac sy’n para mwy na chwe mis.

• Ar gyfer unrhyw swyddi oddi ar y gyflogres, y nifer lle’r oedd yr unigolyn yn aelod 
o’r bwrdd a/neu’n uwch swyddog â chyfrifoldeb ariannol sylweddol yn ystod 
y flwyddyn.

Ni fwriedir i gytundebau secondio rhwng cyrff cyhoeddus fod yn ffocws i’r gofyniad 
datgelu newydd hwn. Cynghorwn y dylai’r datganiad polisi tâl esbonio’r math o 
amgylchiadau pan fydd trefniadau oddi ar y gyflogres yn debygol o gael eu hystyried 
yn briodol, sut y caiff y penderfyniadau hynny eu gwneud, gan bwy, a sut yr adolygir 
y swyddi hynny a chan bwy.

Y ffordd ymlaen a gynigir
Ein bwriad oedd cynnal asesiad annibynnol i ganfod a yw’r trefniadau adrodd a 
argymhellir yn rhoi dealltwriaeth hygyrch a chlir i ddinasyddion Cymru o drefniadau 
tâl o fewn sefydliad ond hefyd ym mhob rhan o’r sector cyhoeddus yng Nghymru. 
Ystyriwyd adroddiad interim gan GPC ym mis Tachwedd ac rydym wedi cymryd 
i ystyriaeth adborth partneriaid cymdeithasol yn yr adroddiad terfynol hwn.

Yn ein barn ni mae fframwaith Llywodraeth Cymru, fel y cyhoeddwyd ym 
mis Rhagfyr 2015, yn ategu gofynion datgeliadau ac adrodd presennol, yn glir ac 
nid yn afresymol o feichus ar gyrff cyhoeddus i gynhyrchu yn flynyddol. Yn ystod 
y flwyddyn gyntaf hon o fabwysiadu mae cynnydd wedi ei wneud wrth weithredu 
gofynion fframwaith Llywodraeth Cymru, ond gadewir rhai meysydd allweddol ble 
byddem yn cynghori y gellid gwneud mwy i egluro sut y pennir cyflogau uwch reolwyr, 
drwy rannu gwybodaeth am gyflog, cyhoeddi polisiau tâl a darparu esboniadau ar 
gyfer penderfyniadau.

Fel cynnig o gymorth ymarferol i Lywodraeth Cymru a’r cyrff hynny o fewn ein cylch 
gwaith, rydym wedi cynnwys yn ein hadroddiad, fel canllawiau atodol i fframwaith 
presennol Llywodraeth Cymru enghraifft o ddatganiad polisi cyflog (Atodiad D) ac 
awgrym o ddatgeliadau arfer da ar gyfer cynnwys mewn adroddiadau blynyddol 
(Atodiad E). Dylai hyn alluogi pob corff o fewn cylch gwaith y Comisiwn Staff 
fabwysiadu ein cyngor a’r canllawiau atodol ac i ymgorffori unrhyw ddiwygiadau nad 
ydynt wedi’u cynnwys eisoes yn eu datganiadau polisi tâl ac adroddiadau blynyddol 
ar gyfer 2016-17.
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Atodiad A – Fframwaith Llywodraeth Cymru
Egwyddorion  

1. Cysondeb  
Mae’n rhaid i’r gydnabyddiaeth ariannol fod yn gymesur â chyfrifoldeb a swyddogaeth. 
Gwerthuso swyddi yn effeithiol yw’r cam cyntaf tuag at hyn. Dylai fod gan gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru Ddatganiadau Polisi Tâl sydd ar gael i’r cyhoedd ac yn 
cwmpasu’r ystod lawn o’u cyflogeion uniongyrchol, ac sy’n egluro unrhyw wahaniaeth 
yn y dull a gynigir ar gyfer gwahanol grwpiau neu rhwng y rhan fwyaf o gyflogeion 
a’r staff uwch ac yn esbonio pam mae’r gwahaniaeth hwn yn angenrheidiol. 
Mae’r ddogfen hon yn argymhell model safonedig o drefniadau adrodd ar gyfer 
cydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch yn y sector cyhoeddus datganoledig yng 
Nghymru. Bydd gweithredu trefniadau adrodd unffurf yn hwyluso’r prosesau gwneud 
penderfyniadau corfforaethol, a fydd o ganlyniad yn arwain at fwy o graffu ar wariant 
cyhoeddus ac yn y pen draw defnyddio mwy effeithiol o gronfeydd cyhoeddus. 

2. Tryloywder  
Y strwythur llywodraethu priodol sy’n atebol am drefniadau tâl cyrff unigol, 
yn ddarostyngedig i ofynion cyfreithiol neu ariannol cyffredinol a osodir gan 
Lywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru. Dylai fod yn eglur i gyflogeion, y 
cyhoedd a’r bobl hynny sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynglŷn â thâl, 
pwy sydd â’r cyfrifoldeb. Dylai’r sail ar gyfer penderfyniadau a wnaed, a pha bryd 
y caniateir gwyriadau oddi wrth bolisïau cyfredol, fod yn eglur i bawb yn gyfartal. 
Dylai gwybodaeth briodol fod ar gael i’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau, y 
rhai sy’n craffu arnynt a’r rhai a effeithir ganddynt, er mwyn iddynt allu seilio eu 
penderfyniadau arni. Mae’n rhesymol bod y trefniadau cydnabyddiaeth ariannol 
ar gyfer swyddi uwch yn fwy tryloyw ac yn fwy agored i graffu arnynt nag ar gyfer 
y niferoedd mwy o swyddi lle y ceir llai o dâl. 

3. Mynediad  
Mae sicrhau bod penderfyniadau trefniadaethol sy’n ymwneud â chydnabyddiaeth 
ariannol uwch reolwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ar gael yn rhwydd 
yn gam allweddol tuag at graffu effeithiol ar wariant cyhoeddus. Argymhellir felly 
bod yr holl gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru yn cyhoeddi’r wybodaeth 
y mae’r ddogfen hon yn mynnu ei bod ar gael, mewn modd eglur a thryloyw, 
ac mewn un man amlwg sy’n hawdd mynd ato ar eu gwefannau. Er mwyn sicrhau 
bod gwybodaeth sy’n ymwneud â chydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr yn y 
sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru ar gael mor rhwydd â phosibl, yn 
ogystal â chyhoeddi ei Datganiadau Polisi Tâl ac Adroddiadau Blynyddol ei hun, 
bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi dolenni i’r tudalennau datgelu perthnasol 
ar y brif gofrestr o Gyrff Cyhoeddus datganoledig yng Nghymru ar ei gwefan. 
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Trefniadau adrodd
Nod y ddogfen hon yw sicrhau bod yr holl gyrff sector cyhoeddus datganoledig yng 
Nghymru yn cyhoeddi gwybodaeth benodol ynglŷn â chydnabyddiaeth ariannol eu 
huwch staff mewn modd hygyrch a thryloyw. 

Pan fo arferion cyfrifyddu presennol yn gosod gofynion ar gyrff sector cyhoeddus 
datganoledig penodol yng Nghymru i gyhoeddi gwybodaeth mewn modd tebyg i’r hyn 
a amlinellir yn y ddogfen hon, bydd yr arferion presennol hynny yn cael blaenoriaeth 
dros y ddogfen hon. Dylai’r cyrff cyhoeddus sy’n dilyn yr arferion hynny barhau i 
gydymffurfio â’u trefniadau presennol. 

1. Datganiadau Polisi Tâl Blynyddol 
Mae’r ddogfen hon yn argymell bod yr holl gyrff sector cyhoeddus datganoledig 
yng Nghymru yn cyhoeddi Datganiad Polisi Tâl bob blwyddyn mewn man hygyrch 
ac amlwg ar eu gwefannau. Dylai’r Datganiad Polisi Tâl hwn egluro polisïau’r corff 
cyhoeddus ei hun tuag at ystod o faterion sy’n ymwneud â thâl a chydnabyddiaeth 
ariannol ei weithlu, yn enwedig tâl a chydnabyddiaeth ariannol ei swyddi uwch a’r 
cyflogeion sy’n derbyn y tâl isaf. 

Diben y Datganiad Polisi Tâl yw cynyddu atebolrwydd o ran taliadau i uwch 
gyflogeion yn y sector cyhoeddus trwy alluogi’r cyhoedd i graffu ar y trefniadau, 
a dylent nodi polisïau’r corff cyhoeddus ynglŷn â thâl a chydnabyddiaeth ariannol 
ar gyfer swyddi uwch. 

Dylai’r Datganiad Polisi Tâl nodi: 

a)  y diffiniad o “swyddi uwch” y mae’r corff yn ei ddefnyddio at ddibenion 
y datganiad polisi tâl;

b)  y diffiniad o “gyflogeion sy’n derbyn y tâl isaf” y mae’r corff yn ei ddefnyddio 
at ddibenion y datganiad polisi tâl;

c) rhesymau’r corff dros ddefnyddio’r diffiniadau hyn; a 

ch)  y berthynas rhwng cydnabyddiaeth ariannol swyddi uwch a chydnabyddiaeth 
ariannol y cyflogeion sy’n derbyn y tâl isaf. 

Yn y ddogfen hon gallai “swyddi uwch”, o ran corff cyhoeddus datganoledig 
yng Nghymru, olygu pennaeth gwasanaeth taledig y corff; ei swyddog monitro; 
prif swyddog statudol; prif swyddog anstatudol, dirprwy brif swyddog, cyfarwyddwr 
gweithredol ac uwch reolwr sydd â chyfrifoldeb lefel bwrdd neu nad oes ganddo 
hynny, sy’n adrodd yn uniongyrchol i bennaeth y corff. 
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Dylai’r holl gorff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru gynnwys y wybodaeth 
ganlynol yn eu Datganiadau Polisi Tâl: 

a) tystiolaeth y gellir ei dangos o fforddiadwyedd a gwerth am arian; 

b)  nifer y swyddi uwch yn y corff â phecyn cydnabyddiaeth ariannol o fwy na 
£100,000 mewn bandiau o £5,000; 

c) dull y corff o reoli talent fewnol; 

ch) dull y corff o ymdrin â thâl sy’n seiliedig â pherfformiad; 

d) dull y corff o ddarparu cymorth i staff sy’n derbyn tâl is; 

dd) y pwyntiau tâl uchaf ac isaf a osodir gan y corff; a 

e)  y polisïau diswyddo y mae’r corff yn eu gweithredu a sut, ac o dan ba 
amgylchiadau, y ceir amrywio’r rhain. 

2. Adroddiadau Blynyddol 
Dylai’r holl gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru gydymffurfio ag arferion 
cyfrifyddu cyfredol a chyhoeddi adroddiad llawn am gydnabyddiaeth ariannol 
bob blwyddyn. 

Mae’n rhaid i’r adroddiad hwn nodi’r wybodaeth ganlynol yn llawn ynglŷn â’r holl 
uwch swyddi ar ffurf sy’n rhwydd ei dehongli; 

a) cyflog;

b) pensiwn; 

c) buddion mewn da a buddion di-dreth; 

ch) cyfansoddiad rhyw yr uwch dîm; a 

d) manylion pecynnau diswyddo sydd wedi eu gweithredu yn ystod y flwyddyn 
adrodd, gan gynnwys achosion busnes cadarn sy’n cyfiawnhau’r trefniadau 
ymadael ac sy’n cynrychioli gwir werth am arian.

Argymhellir bod yr holl gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru yn datgelu 
penderfyniadau eu pwyllgorau cydnabyddiaeth ariannol ynglŷn â chydnabyddiaeth 
ariannol uwch reolwyr. Hefyd, dylai’r holl gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru 
greu a chyhoeddi Adroddiadau Tâl Cyfartal blynyddol.
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Atodiad B – Cyrff Gwasanaethau Cyhoeddus 
o fewn y cwmpas
Ar hyn o bryd, mae’r cyrff gwasanaethau cyhoeddus a gwmpesir gan gylch gwaith 
y Comisiwn anstatudol yn cynnwys:

• Cyngor bwrdeistref sirol neu gyngor sir yng Nghymru

• Cyngor tref neu gymuned

• Awdurdodau Tân ac Achub

• Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

• Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

• Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG

• Cyngor Gofal Cymru

• Corff llywodraethu ysgol neu ffederasiwn a gynhelir

• Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

• Cyngor Celfyddydau Cymru

• Llyfrgell Genedlaethol Cymru

• Amgueddfa Genedlaethol Cymru

• Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

• Cyngor Chwaraeon Cymru

• Corff Cyfoeth Adnoddau Cymru.

Yn ddarostyngedig i ofynion Deddf Diwygio a Llywodraethu Cyfansoddiadol 2010, 
mae Llywodraeth Cymru (fel cyflogwr) yn ystyried yn wirfoddol ei bod o fewn y 
cylch gwaith a bydd yn talu sylw i’r canllawiau ac yn eu defnyddio ar yr un sail â 
sefydliadau eraill.
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Atodiad C – Gofynion adrodd presennol
Mae’n ofynnol i bob corff cyhoeddus gyflwyno adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol 
uwch aelodau o staff.

Mae cyrff y GIG a phob corff yn y sector llywodraeth ganolog e.e. Llywodraeth Cymru 
a’r rhan fwyaf o Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yn bodloni’r gofynion a nodir 
yn Llawlyfr Adrodd Ariannol y Llywodraeth (FReM).7

Mae pob corff llywodraeth leol gan gynnwys y parciau cenedlaethol ac awdurdodau 
tân ac achub yn bodloni’r gofynion a nodir yng Nghod Ymarfer y Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol (y Cod).

Yng Nghymru, caiff Codau a datganiadau o arfer da a argymhellir eu hategu gan 
ganllawiau eraill a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnwys:

• Cyrff y GIG – Llawlyfr Cyfrifon y GIG8

• Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru – Cyfarwyddiadau Gweinidogol penodol
• Cyrff llywodraeth leol – Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 

2014.9 Atebolrwydd am Daliadau Llywodraeth Leol yng Nghymru; Canllawiau 
a gyhoeddwyd o dan a40 o Ddeddf Lleoliaeth 2011.10

Mae rhai cyrff cyhoeddus yn elusennau cofrestredig hefyd ac yn dosbarthu grantiau’r 
Loteri Fawr ac felly mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â gofynion adrodd Datganiad o 
Arfer a Argymhellir y Comisiwn Elusennau (SoRP).

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod 
cyhoeddus feddu ar gynllun cyhoeddi, a gymeradwywyd gan Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), a chyhoeddi gwybodaeth a gwmpesir gan y 
cynllun. Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi canllawiau sy’n nodi’r 
math o wybodaeth y disgwylir iddi gael ei chyhoeddi gan gynnwys gwybodaeth sy’n 
ymwneud â chydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr.11

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cyhoeddi gwybodaeth er mwyn 
helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i fodloni eu gofynion statudol o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010.12 Mae’r Comisiwn hefyd yn rhoi gwybodaeth am enghreifftiau o 
gamau a gymerwyd ac adroddiadau a gyhoeddwyd sy’n arfer da gan gyrff cyhoeddus 
yng Nghymru.

7    FReM 2015-16 Rhagfyr 2015 pdf (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/488328/2015-16_FReM__December_2015_.pdf)

8    e-Lawlyfr Llywodraethu GIG Cymru | Cyfrifon Blynyddol Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG (http://www.wales.
nhs.uk/governance-emanual/cyfrifon-blynyddol-byrddau-iechyd-lleol-)

9    Llywodraeth Cymru | Canllawiau ar reoliadau cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (http://gov.wales/topics/localgovernment/
finandfunding/publications/accounts-audit-guidance/?skip=1&lang=cy)

10   Llywodraeth Cymru | Atebolrwydd am Daliadau Llywodraeth Leol yng Nghymru (http://gov.wales/topics/localgovernment/
finandfunding/publications/payaccount/?skip=1&lang=cy)

11   Dogfennau diffinio | ICO (https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/publication-scheme/definition-
documents/)

12   Canllawiau i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru | Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
(https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/guides-psed-wales)
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Atodiad Ch – Datganiad Polisi Tâl
Dyma’r xxx Datganiad Polisi Tâl blynyddol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 201x-31 Mawrth 
201x. Fe’i cymeradwywyd gan y Bwrdd/Cyngor ar dd/mm/bbbb <dolen i’r cofnodion>.

Mae’r datganiad polisi tâl hwn yn rhoi fframwaith ar gyfer penderfyniadau a wneir 
ynghylch tâl ac, yn benodol, penderfyniadau ynghylch tâl uwch reolwyr. 

Mae’n ategu gwybodaeth arall a gyhoeddwyd ar ein gwefan y rhoddir dolen iddi isod. 
Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, yna cysylltwch â 
ni <dolen>.

Cyflwyniad gan y Cadeirydd/Arweinydd
Datganiad personol cryno sy’n cydnabod diddordeb y cyhoedd yn nhaliadau’r sector 
cyhoeddus a phwysigrwydd tryloywder ac atebolrwydd yn erbyn nodau strategol 
cyfredol y sefydliad, gan gynnwys dangos gwerth am arian a’r rôl y mae uwch 
arweinwyr yn ei chwarae wrth ddarparu gwasanaethau.

Fframwaith deddfwriaethol
Esboniad cryno o’r endid cyfreithiol, gan gynnwys cyfeiriad at ei sefydlu a, lle y bo’n 
gymwys, ei berthynas â Llywodraeth Cymru e.e. adran nawdd, trefniadau analog. 

Gwneud penderfyniadau gan gynnwys ystyried gwerth 
am arian
Rhowch grynodeb o’r telerau ac amodau gwasanaeth cyfredol ar gyfer pob aelod 
o staff yn y sefydliad.

Dylai esboniad o’r broses gwerthuso swyddi gynnwys sut y caiff bandiau cyflog eu 
pennu a’u hadolygu a sut yr eir ati i ystyried dyfarniadau tâl. Dylid cyfeirio’n benodol 
at unrhyw delerau ac amodau a gytunwyd yn genedlaethol.

Rhowch ddolen i gorff y sefydliad sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau 
ynghylch tâl uwch reolwyr; aelodaeth, cylch gorchwyl a chofnodion e.e. pwyllgor 
cydnabyddiaeth ariannol.

Lle y bo’n briodol, dylid hefyd gyhoeddi terfynau dirprwyedig ar gyfer penderfyniadau 
ynghylch tâl.

Lle yr ystyriwyd newidiadau i ddeiliaid swyddi uwch a newidiadau i raddau cyflog 
deiliaid swyddi presennol (hyd yn oed os na chawsant eu cytuno) yna dylid cynnwys 
naratif cryno.
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Lle y cytunir i dalu uwchlaw/y tu hwnt i’r broses gwerthuso swyddi safonol ar 
gyfer swyddi uwch, yna dylid nodi’n glir raddau’r hyblygrwydd i wneud y cyfryw 
benderfyniadau e.e. dyfarnu atodiad y farchnad, a dylid cyfeirio at y cofnod 
cymeradwyo perthnasol.

Nodwch y berthynas bargeinio ar y cyd ag Undebau Llafur gyda dolen i’r 
<cytundeb partneriaeth> perthnasol.

Nodwch y meini prawf a ddefnyddiwyd i ystyried y dyfarniadau tâl a wnaed yn ystod 
y flwyddyn.

Mae’n ofynnol i Awdurdod Lleol yng Nghymru ymgynghori â Phanel Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol ynghylch newidiadau i dâl uwch aelodau o staff13. 
Dylai’r datganiad polisi tâl nodi unrhyw ymgynghori a ddigwyddodd yn ystod y 
flwyddyn a chanlyniad yr ymgynghoriad hwnnw. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i gyrff y GIG ynghylch Swyddi 
Prif Weithredwyr a Phrif Swyddogion (ESPau) ond nid yw’r canllawiau hyn ar gael 
i’r cyhoedd. Mae’n ofynnol i bob un o gyrff y GIG hysbysu Llywodraeth Cymru o’u 
bwriad i hysbysebu unrhyw ESPau newydd neu bresennol cyn iddynt fynd ati i wneud 
hynny. Diffinnir y garfan ESP fel unrhyw staff nad ydynt yn cael eu cyflogi o dan yr 
Agenda ar gyfer Newid neu gontractau meddygol neu ddeintyddol. Dylai’r datganiad 
polisi tâl nodi os yw’r cyfryw hysbysiad wedi’i roi.

Cydnabyddiaeth uwch reolwyr

Rôl y Prif Weithredwr
Y Prif Weithredwr yw’r deiliad swydd uchaf sy’n arwain y sefydliad ac yn cymryd 
cyfrifoldeb amdano. Mae gan y sefydliad drosiant o £xM (£xM o gyfalaf a 
£yM o refeniw) ac mae’n gyfrifol am ddarparu ystod eang o wasanaethau sy’n 
cyflogi tua xx o staff.

Mae rôl y Prif Weithredwr yn benodiad (llawn amser/parhaol). Caiff deiliad y swydd 
ei ddewis yn ôl teilyngdod, yn erbyn meini prawf gwrthrychol, ar ôl i’r swydd gael ei 
hysbysebu’n gyhoeddus. Caiff ei benodi gan y (Cyngor/Cadeirydd/Bwrdd).

Fel pennaeth y gwasanaeth taledig/sefydliad, mae’r Prif Weithredwr yn gweithio’n 
agos gydag aelodau etholedig/y Bwrdd i gyflawni <crynodeb o nodau strategol>.

Mae’r Prif Weithredwr yn gweithio’n rheolaidd gyda’r nos yn ogystal â’r wythnos 
fusnes arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’r Prif Weithredwr hefyd yn arwain 
y trefniadau ‘ar alw’ sy’n cwmpasu gofynion cynllunio brys yn arbennig.

13   Llywodraeth Cymru | Canllawiau ar gyfer cyflogau prif weithredwyr a phrif swyddogion awdurdodau lleol  
(https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/guides-psed-wales)
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<Cefndir y Prif Weithredwr>
Rhowch gipolwg ar yrfa’r deiliad swydd presennol a nodwch pryd yn union y 
gwnaethant ymgymryd â’r swydd.

Tâl y Prif Weithredwr
Nodir cyflog y Prif Weithredwr yn y <bandiau cyflog>; yr ystod gyfredol yw £x – £y.

Gall y Prif Weithredwr dderbyn taliadau ychwanegol ar gyfer unrhyw etholiadau lle 
mae’n ymgymryd â rôl Swyddog Canlyniadau. 

Cyhoeddir manylion tâl y Prif Weithredwr, gan gynnwys unrhyw daliadau ychwanegol, 
yn yr adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol. (Gellir dod o hyd i’r ddogfen hon yng 
nghyfrifon blynyddol y sefydliad/cyhoeddir ar wahân) a gellir ei chyrchu <yma>.

Caiff treuliau ar gyfer teithio ar drên, milltiroedd car, llety dros nos a pharcio 
eu hawlio’n ôl yn unol â pholisi teithio a chynhaliaeth y sefydliad <dolen>. 
Caiff unrhyw fuddion mewn da neu dreuliau eraill eu datgelu yn yr adroddiad 
ar gydnabyddiaeth ariannol.

Mae’r Prif Weithredwr yn aelod o gynllun pensiwn <xx a nodir manylion yn yr 
adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol. Ni chafwyd unrhyw gynnydd neu welliant i’r 
pensiwn y tu hwnt i’r trefniadau safonol.

Y cyfnod rhybudd ar gyfer y rôl yw x mis.

Uwch aelodau o staff
Ar hyn o bryd, diffinnir swyddi uwch fel a ganlyn:

• cyflogau o fwy na £100,000 neu;

• pennaeth gwasanaeth taledig y corff;

• ei swyddog monitro;

• prif swyddog statudol; 

• prif swyddog anstatudol;

• dirprwy brif swyddog;

• cyfarwyddwr gweithredol; ac 

• uwch reolwr sydd â chyfrifoldeb lefel bwrdd neu nad oes ganddo hynny, 
sy’n adrodd yn uniongyrchol i bennaeth y corff. 
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Rydym yn cyhoeddi pob <band cyflog> a <dadansoddiad o nifer y staff yn ôl band 
cyflog>. Cwmpesir y swyddi hyn gan amrywiaeth o delerau ac amodau o’r canlynol:

• Y Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer Prif Swyddogion

• Pwyllgor Soulbury

• Y Cyd-gyngor Cenedlaethol

• Agenda ar gyfer Newid

• Athrawon

• Y gwasanaeth sifil.

Grŵp Cyflogeion Telerau ac Amodau Trefniadau pensiwn

Pob cyflogai (ac eithrio’r 
sawl a restrir isod)

Prif Weithredwr

Uwch Aelodau o Staff

Soulbury

Meddygol a deintyddol

Athrawon ysgol

Arall

Dylid hefyd esbonio’r trefniadau ar gyfer cymeradwyo buddion mewn da a 
lwfansau eraill.

Cyhoeddir manylion tâl uwch aelodau o staff yn y Datganiad o Gyfrifon/adroddiad ar 
gydnabyddiaeth ariannol (Gellir dod o hyd i’r ddogfen hon yng nghyfrifon blynyddol y 
sefydliad/cyhoeddir ar wahân) a gellir ei chyrchu <yma>. Os na roddwyd caniatâd i 
gyhoeddi data personol, mae enwau wedi’u hepgor.

Mae’r Bwrdd/Uwch Dîm Rheoli yn cynnwys uwch aelodau o staff yn y sefydliad. 
Caiff y Bwrdd/UDRh ei gadeirio gan xx ac mae’n cyfarfod xx; ei brif rôl yw <dolen i’r 
cylch gorchwyl>.
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Rheoli talent
Esboniwch sut mae’r sefydliad yn mynd ati i gynllunio olyniaeth ar gyfer swyddi 
arbenigol a swyddi uwch. Caiff hyn ei dargedu at ddatblygu arweinwyr y dyfodol a 
rhoi ymgyrchoedd recriwtio arloesol ac arferion dysgu a datblygu ar waith er mwyn 
recriwtio a chadw staff. 

Tâl sy’n seiliedig ar berfformiad
Dylid cyfeirio’n benodol at unrhyw drefniadau tâl sy’n seiliedig ar berfformiad, hyd yn 
oed os na chânt eu dyfarnu ar ôl cael eu hystyried neu os nad ydynt yn berthnasol.

Caiff pob aelod o staff arfarniad blynyddol o berfformiad a ategir gan gynllun datblygu 
perfformiad yn unol â <pholisi rheoli perfformiad> y sefydliad. Mae’r polisi hwn hefyd 
yn nodi’r trefniadau ar gyfer mynd i’r afael â thanberfformiad.

Cymorth i staff sy’n derbyn tâl is
Dylid rhoi enghreifftiau o’r cymorth a gynlluniwyd i gefnogi staff sy’n derbyn tâl is, 
ynghyd ag asesiad o’r nifer sy’n derbyn tâl is sy’n manteisio ar y cymorth hwnnw ac 
asesiad o’r effaith.

Dylai’r sefydliad nodi ei safbwynt o ran cyfradd tâl gydnabyddedig y Sefydliad 
Cyflog Byw.

Pwynt cyflog uchaf ac isaf
Mae’r cyflogai sy’n derbyn y tâl isaf ar (Fand x). Lleiafswm y band cyflog yw £x y 
flwyddyn ac mae’n codi i £. Nid yw hyn yn cynnwys prentisiaid sy’n destun trefniadau 
gwahanol. Hyfforddiant yw prif nodwedd y trefniadau hyn. Ni chaiff staff asiantaeth eu 
cynnwys ychwaith.

Y cyflogai sy’n derbyn y tâl mwyaf yw <rôl>. Lleiafswm y band cyflog yw £x ac mae’n 
codi i £y; mae deiliaid presennol y swydd yn ennill £z.

Dolen i’r datgeliad yma neu yn yr adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol a dylid 
hefyd gynnwys:

Cyflog canolrifol y sefydliad yn ystod y flwyddyn oedd £y (Band z).

Rhowch y ddwy gymhareb os nad y Prif Weithredwr sy’n derbyn y tâl uchaf. 
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Polisi ymadael
Mae gan y sefydliad <bolisi> sy’n cwmpasu trefniadau diswyddo neu ymadael.

Dylid cyfeirio at y cofnodion perthnasol ar gyfer manylion penodol y cynlluniau a 
ystyriwyd a/neu y cytunwyd arnynt yn ystod y flwyddyn. Dylid rhoi manylion costau 
a nifer y pecynnau ymadael gyda dolen i’r adroddiad ar gydnabyddiaeth ariannol 
a dylid cynnwys y canlynol:

• Cyflog a delir yn lle rhybudd;

• Cyfandaliad dileu swydd/diswyddo; 

• Cost unrhyw daliad o’r gronfa pensiwn yr aiff y sefydliad iddi pan fydd unigolyn 
yn ymadael.

Dylai’r sefydliad esbonio unrhyw gostau yr aiff y sefydliad iddynt nad ydynt bob 
amser yn cyfateb o bosibl i’r taliad a wneir i’r unigolyn. 

Dylai’r sefydliad nodi unrhyw drefniadau lle y caiff uwch aelodau o staff eu hailgyflogi 
ar ôl iddynt gael eu diswyddo neu ar ôl iddynt gymryd ymddeoliad cynnar a 
dylai roi crynodeb o’r rheswm dros wneud hynny gyda chyfeiriad at y cofnod 
cymeradwyo perthnasol.

Trefniadau oddi ar y gyflogres
Dylai sefydliadau esbonio’r math o amgylchiadau lle mae trefniadau oddi ar y 
gyflogres yn debygol o gael eu hystyried yn briodol, sut a phwy sy’n gwneud 
y penderfyniadau hynny, a sut y caiff y trefniadau hynny eu hadolygu a chan bwy.

Dylid cyfeirio’n benodol at unrhyw drefniadau oddi ar y gyflogres a ddefnyddiwyd 
yn ystod y flwyddyn a’r cofnodion perthnasol gyda dolen i’r datgeliad yma neu yn 
yr adroddiad cydnabyddiaeth ariannol.

Dylai fod yn glir pam bod y cyfryw drefniant wedi’i gymeradwyo, pwy gymeradwyodd 
y trefniant hwnnw a sut y caiff y trefniadau eu hadolygu.

Atodiadau
<Bandiau Cyflog>
<Dadansoddiad o’r staff yn ôl band>
<Terfynau dirprwyo ar gyfer penderfyniadau ar dâl>
<Cytundebau partneriaeth>
<Polisi teithio a chynhaliaeth>
<Polisi dileu swyddi/diswyddo>
<Polisi rheoli perfformiad>
<Polisi gwyliau blynyddol>
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Atodiad D – Enghreifftiau a awgrymir
Cyfanswm cyfansoddiad Staff 

Parhaol Dros Dro Asiantaeth Secondiad  
i Mewn Cyfanswm

Cyfanswm 
y Flwyddyn 
Flaenorol

£000 £000 £000 £000 £000 £000

Cyflogau

Costau Nawdd 
Cymdeithasol

Costau 
pensiwn eraill

Costau 
asiantaeth

Cyfanswm

Yn ystod y flwyddyn, nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd ar gyfartaledd 
yn ôl y math o gontract:

Band 
Cyflog Parhaol Dros Dro Asiantaeth

Staff ar 
secondiad 

i mewn
Cyfanswm

Blwyddyn 
Flaenorol 
Cyfanswm

Cyfanswm
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Yn ystod y flwyddyn, nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd ar gyfartaledd 
yn ôl band cyflog:

Band Cyflog Clinigol/
Addysgu

Ddim yn 
glinigol/
addysgu 

Cyfanswm
Cyfanswm 
y Flwyddyn 
Flaenorol

Uwch aelodau 
o staff a/neu 
>£60,000* 

Aelodau eraill 
o staff

Cyfanswm

* mewn bandiau o £5,000 (o £60,000/A4C Band 8C/Swyddog Gweithredol Band 2 i’r band cyfarwyddwyr â’r tâl 
uchaf neu lle mae’r diffiniad ehangach o uwch aelodau o staff yn gymwys ond caiff unigolion lai na £60,000).

Yn ystod y flwyddyn y nifer cyfartalog y staff cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd yn 
ol band cyflog a rôl swydd yw:

Band 
Cyflog Cyfanswm

Cyfanswm

G
w

as
an
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th

au
 c

lin
ig

ol
 

yc
hw

an
eg

ol

G
w

ei
ny

dd
ol

 a
 c

hl
er
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ol
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ch

yd
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si
yn
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cy
sy

llt
ie
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ta
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go
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nt
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l
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yr
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ia

et
h

Pr
oe
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w
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a 
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yr
w

yr
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B
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d
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Yn ystod y flwyddyn y nifer cyfartalog y staff cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd yn 
ol band cyflog a rôl swydd yw:

Band 
Cyflog Cyfanswm

Cyfanswm

Cyfansoddiad Rhyw y Staff
Nodir dadansoddiad o’r gweithlu yn ôl rhyw yn y tabl isod. Mae hyn yn cynrychioli 
cyfansoddiad y gweithlu ar 31 Mawrth xxxx.

Band Cyflog
Dynion Menywod

CALl % Cyfrif % CALl % Cyfrif %

Cyfanswm

Cyfanswm y 
flwyddyn flaenorol

Amrywiad

C
hw

ar
ae

on
 a

  
H

am
m

de
n

D
iw

yl
lia

nt
 a

 
th

re
fta

da
et

h

C
yn
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o
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l
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Cyfansoddiad y Staff yn ôl grŵp targed
Nodir dadansoddiad o’r gweithlu yn ôl maes targed yn y tabl isod. Mae hyn yn 
cynrychioli cyfansoddiad y gweithlu ar 31 Mawrth xx.

Grŵp Staff Blwyddyn Gyfredol Blwyddyn 
Flaenorol Amrywiad

Sgiliau Cymraeg 
Pob aelod o staff*

Sgiliau Cymraeg 
Bandiau o Staff 
Uwch

Pob aelod o staff 
BAME

Bandiau Staff Uwch 
BAME**

Anabl Pob aelod o 
staff

Anabl Bandiau staff 
uwch

Menywod Pob aelod 
o staff

Menywod Bandiau 
staff uwch

*yn seiliedig ar hunanasesiad o ddefnyddio sgiliau Cymraeg yn y gweithlu ni waeth beth fo lefel y sgiliau hynny 
**bandiau staff uwch yn cynnwys y rheiny mewn bandiau >£60,000
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Pecynnau ymadael

Band costau 
pecynnau 
ymadael

Nifer y 
diswyddiadau 

gorfodol

Nifer yr 
ymadawiadau 

eraill y 
cytunwyd 

arnynt

Cyfanswm 
nifer y 

pecynnau 
ymadael yn ôl 
band costau

Cyfanswm 
cost pecynnau 
ym mhob band 

costau

<£10,000

£10,000 – 
£25,000

£25,000 – 
£50,000

£50,000 – 
£100,000

£100,000 – 
£150,000

£150,000 – 
£200,000

>£200,000

Cyfanswm nifer 
y pecynnau 
ymadael yn 
ôl math

Cyfanswm cost
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YMCHWILIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS I REOLEIDDIO 
CYMDEITHASAU TAI  
  
CYFRANIAD GAN YSGRIFENNYDD Y CABINET AR GYFER CYMUNEDAU A 
PHLANT- WEDI CYFLWYNO 5 IONAWR 2017 

  
Cyflwyniad 

  
1.     Mae Gweinidogion Cymru efo pwerau i reoleiddio landlordiaid cymdeithasol 

cofrestredig (LCC) yng Nghymru o dan darn 1 o’r Ddeddf Tai 1996, ac i sicrhau 
bod safonau perfformiad yn cael eu bodloni gan landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig a chanllawiau cysylltiedig. Mae’r Ddeddf 1996 hefyd yn nodi camau 
gorfodi y gall Gweinidogion Cymru gymeryd gyda landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig. Nodir yr ymagwedd gyffredinol tuag at Dai Rheoleiddio yng 
Nghymru yn y fframwaith rheoleiddiol ar gyfer cymdeithasau tai wedi'u cofrestru 
yng Nghymru[1]  

Fel arfer cyfeirir at landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel cymdeithasau tai. 
Cyfeiriad yn y papur hwn i gymdeithasau tai yw’r cymdeithasau tai hynny sydd 
wedi'u cofrestru fel landlordiaid cymdeithasol cofrestredig o dan y darpariaethau 
deddfwriaethol a nodir uchod. Cynhelir rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig gan dîm rheoleiddio tai Llywodraeth Cymru. 

  
Sector tai cymdeithasol 
  
2.    Mae cymdeithasau tai yn elfen allweddol o'r sector tai yng Nghymru. Ar hyn o 

bryd, mae 92 o gymdeithasau wedi'u cofrestru fel landlordiaid cymdeithasol. O'r 
nifer hwn, Mae 34 o’r gymdeithasau yn ddarparwyr sylweddol o dai 
cymdeithasol. Y gyfan gwbl mae’r cymdeithasau yn gyfrifol am 10% o holl 
gartrefi Cymru. Mae hyn yn cymharu â’r sefyllfa yn 2001 pryd oeddynt yn gyfrifol 
am dim ond 4% o'r holl gartrefi. Mae y gwahaniaeth yn ymwneud i raddau 
helaeth ar drosglwyddo tai cymdeithasol oedd yn eiddo Cyngor i sector y 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig mewn 11 o ardaloedd awdurdod lleol yng 
Nghymru. 
 
 

3.    Mae Tai cymdeithasol yn cyfrif am ychydig dros hanner yr holl eiddo rhent yng 
Nghymru. Fel y dengys y tabl canlynol mae cymdeithasau tai yn gyfrifol am 32% 
o'r holl eiddo rhent. 
 
 

Sector rhentu tai yng 
Nghymru 

Rhentu 
preifat 

Cymdeithas 
dai 

Awdurdod 
lleol 

Cyfanswm y cartrefi / cyfran 
o'r sector 

208 000 

48% 

136 000 

32% 

88 000 

20% 

  
4.   Mae’r sector LCC yn elfen allweddol wrth gyflawni ymrwymiad Llywodraeth 

Cymru tuag at gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy. Rhwng 2011 a 2016 
darparwyd 11,508 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yng Nghymru a cyflwynwyd 
84% ohonynt gan gymdeithasau tai. 
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5.    Mae y Llywodraeth yn cydnabod bod gan gymdeithasau tai rôl cymdeithasol 
ehangach. Maent yn ganolog i ymdrechion i adeiladu cymunedau cydnerth a 
chynaliadwy. Maent yn bartneriaid hanfodol yn ymdrechion y Llywodraeth i atal 
digartrefedd. Mae cymdeithasau tai yn darparu amrywiaeth eang o gyngor a 
chymorth i'w tenantiaid y tu hwnt i wasanaethau landlord syml. Mae'r sector 
hefyd yn chwarae rôl hollbwysig o ran galluogi llawer o bobl anabl ac agored i 
niwed i fyw bywydau annibynnol mewn modd sy'n lleihau beichiau a fyddai fel 
arall yn disgyn ar y GIG a'r sector gofal cymdeithasol. 
 
 

6.    Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol ac yn gefnogol o’r rôl gymdeithasol ac 
economaidd ehangach. Mae hefyd yn ymrwymedig i sicrhau y caiff hyn ei 
adlewyrchu yn y trefniadau ar gyfer rheoleiddio’r sector yng Nghymru. 
 
 

Rheoleiddio tai 
  
7. Rôl hanfodol rheoleiddio tai yw 

        Amddiffyn tenantiaid . Ceir bron 140,000 o denantiaid cymdeithasau tai yng 
Nghymru – 90% ohonynt yn derbyn budd-daliadau lles o ryw fath. 

        Diogelu asedau cyhoeddus. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi bron 
£1.5bn cyllid grant i gymdeithas tai cartrefi ers 1999 a 

        Hwyluso buddsoddiad gan y sector preifat.  Mae ariannu cartrefi 
Cymdeithas efo grantiau yn cael ei ategu gan fuddsoddiad gan y sector 
preifat, sydd ar hyn o bryd yn gyfanswm o £2.5bn. 

  
8. Mae tenantiaid wrth wraidd rheoleiddio. Mae'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer 

Cymru yn gosod disgwyliadau clir ar gymdeithasau tai i ddangos bod eu 
tenantiaid yn cymryd rhan wrth wneud penderfyniadau strategol ac o ran llywio 
ansawdd uchel a gwella gwasanaethau. Mae swyddogaeth y rheoliad yn darparu 
tenantiaid gyda gwybodaeth am eu landlord sy'n eu galluogi i gymharu eu 
landlord ag eraill ac yn helpu i'w diogelu rhag landlordiaid gwael neu sy'n methu. 
Mae gan y tîm rheoleiddio cysylltiadau cryf â sefydliadau cymorth cenedlaethol 
tenantiaid ac rydym wedi rhoi pwyslais cynyddol ar gynnal a chryfhau'r 
cysylltiadau hyn.  
  

9.    Mae egwyddorion allweddol y fframwaith rheoleiddio presennol – cymesuredd, 
cysondeb, tryloywder a hyrwyddo gwelliant parhaus- yn aros yn ddigyfnewid ers 
cyhoeddi'r fersiwn wreiddiol ym 2011. Fodd bynnag, mae gymhwyso’r 
egwyddorion hyn, ac y fframwaith rheoleiddiol, wedi bod yn destun adolygiad a 
newid yn yr un ysbryd o welliant parhaus ac rydym yn disgwyl o’r cymdeithasau 
tai yr ydym yn rheoleiddio. Er enghraifft, rydym yn ddiweddar wedi lansio 
fframwaith rheoleiddio dyfarniad newydd ac am ymgynghori ar ddiwygio safonau 
perfformiad sy'n adlewyrchu'r amgylchedd mwy heriol mae’r gymdeithasau tai yn 
gweithredu ar hyn o bryd, ac ein profiad o reoleiddio ers lansio'r fframwaith 
rheoleiddio yn 2011. 
 
 

Strwythur rheoleiddio yng Nghymru 
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10. Mae gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Sector gyfrifoldeb dros y tîm sydd, ers 
mis Mehefin 2016, wedi cael dwy gangen. 

        Gweithrediadau – rheolwyr rheoleiddio, sy'n ymgysylltu'n uniongyrchol â 
chymdeithasau tai, gyflawni rheoleiddio ar lawr gwlad (8 o bobl) a 

        Dysgu ac atal – arbenigwyr cyllid a Tai gyda ffocws penodol ar ddarparu 
dadansoddiad strategol polisi sydd ar hyn o bryd yn cynhyrchu 
dadansoddiadau ariannol, adolygiadau thematig, ymarferion “gwersi a 
ddysgwyd” ac ystyried dewisiadau i fynd i'r afael â materion sy'n codi o 
ailddosbarthu diweddar cymdeithasau tai (4 o bobl). 

  
11. Cefnogir gwaith y tim rheoleiddio gan Fwrdd Rheoleiddiol annibynnol anstatudol, 

a gafodd ei ailgyfansoddi ym mis Ebrill 2016 ac sydd yn cynnwys aelodau 
annibynnol gyda arbenigedd y sector. Penodir yr Aelodau gan Ysgrifennydd y 
Cabinet ar gyfer plant a chymunedau ar ôl recriwtio’n gyhoeddus i rhoi cyngor o 
safbwynt annibynnol ar swyddogaeth reoleiddio Llywodraeth Cymru. Cefnogir y 
Bwrdd gan, ac mae'n defnyddio tystiolaeth gan: 

  Grŵp Cynghori ar reoleiddio – yn cynnwys cynrychiolwyr o randdeiliaid 
allweddol yn y sector, gan gynnwys tenantiaid, cyllidwyr, cymdeithasau tai 
ac awdurdodau lleol; ac 

  Panel Cynghori tenantiaid – darparu safbwynt tenantiaid y Bwrdd, drwy 
grŵp o denantiaid cymdeithasau tai sy'n rhyngweithio â thenantiaid ar 
draws Cymru. 

Mae'r Bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Ei brif bwrpas yw i ddarparu 
her i'r tîm rheoleiddio a chynghori'r Ysgrifennydd y Cabinet ar berfformiad y 
sector. Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd ynghlwm yn Atodiad 1.  

  
Ein dull o reoleiddio 

  
12. Elfen allweddol o waith y tîm rheoleiddio yw cyhoeddi barn rheoleiddiol rheolaidd 

ar iechyd a pherfformiad cymdeithasau tai yr ydym yn rheoleiddio. [2] Mae llawer 
o waith wedi'i wneud dros y 12 mis diwethaf i wella effeithlonrwydd y tîm 
rheoleiddio o ran cynhyrchu safbwyntiau rheoleiddio amserol.  

  

Flwyddyn 2014/15 2015/16 2016/17 

Barn rheoleiddio cynhyrchu 4 16 27 

  
13. Mae gyd-reoleiddio yn sail i'r fframwaith rheoleiddiol, gan gydnabod y nod a rennir 

y rhwng sector, ei randdeiliaid a’r tîm rheoleiddio i sicrhau sector bywiog a gwella 
Cymdeithas Tai, sicrhau llywodraethu cadarn, cyllid cryf a gwasanaethau o 
ansawdd uchel. Mae cyd-rheoliad yn nodi'r cyfrifoldebau priodol o gymdeithasau 
a'r tîm rheoleiddio i sicrhau rheoleiddio cadarn ac effeithiol, gyda'r ddau barti yn 
cytuno i gydweithio er mwyn cynnig yr amddiffyniad gorau i denantiaid a'r arian 
cyhoeddus a buddsoddodd mewn tai yng Nghymru. Mae'r ddau barti â diddordeb 
cyffredin mewn gweithio gyda'n gilydd i ddatrys materion yn gyflym ac yn briodol 
i amddiffyn tenantiaid. Pan fydd materion difrifol rheoleiddio neu arall yn codi sy'n 
ymwneud â busnes y cymdeithasau, gall Gweinidogion Cymru (efo nhw mae 
swyddogaethau rheoleiddio yn y pen draw yn freinio) defnyddio amrywiaeth o 
bwerau i ymyrryd ac i weithredu'n gyflym i ddiogelu buddiannau tenantiaid. 
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14. Mae’r tîm rheoleiddio yn gweithredu ar yr egwyddor bod dull cydweithredol, sy'n 
seiliedig ar berthynas cryf yn cefnogi'r rheoliad cryf ac effeithiol. Ein profiad ni yw 
bod y berthynas yn datblygu drwy gyswllt rheoleiddiol â chymdeithasau tai, ac  
yn darparu sylfaen gadarn o ymddiriedaeth a dealltwriaeth sydd yn galluogi 
sgyrsiau gonest ynglŷn â materion anodd.  

  
15. Lle y bo angen, mae'r rheoliad wedi defnyddio dull cadarn â byrddau 

cymdeithasau tai a thimau rheoli i sicrhau bod materion o bwys wedi cael sylw 
effeithiol. Yr ydym yn ymwybodol bod y dystiolaeth gan ein cyswllt rheoleiddiol 
yn dangos bod diffyg dull rheoleiddio ar y cyd a methu â rhannu gwybodaeth yn 
gallu fod yn arwydd rhybudd o faterion posibl ac wedi bod yn ffactor yn y rhan 
fwyaf o ein achosion cymhleth.  

  
16. Mae’r tîm rheoleiddio yn ceisio cymhwyso diwylliant o welliant parhaus ar draws 

ei waith. Mae'n ganolog i gyflawni ein swyddogaeth rheoleiddio ac yn sicrhau inni 
ddatblygu a newid ein dull gweithredu yng ngoleuni profiad rheoleiddio a newid 
yn yr amgylchedd ar gyfer cymdeithasau tai.  

  
17. Yn ystod 2016, mae Bwrdd Rheoleiddiol Cymru wneud adolygiad o’rt dulliau 

mae gymdeithas tai yn defnyddio i sicrhau gwerth am arian. Mae'r adolygiad 
hwn, a gynhaliwyd ar y cyd gyda'r sector, rhanddeiliaid allweddol ac arbenigwyr 
perthnasol, wedi cynhyrchu canlyniadau cadarnhaol sylweddol. Mae'r rhain yn 
cynnwys cytuno ar set o metrigau gost a fydd ar gael bob blwyddyn drwy 
gyhoeddi cyfrifon byd-eang, a bydd yn sail ar gyfer trafodaeth â ffocws 
rheoleiddio â chymdeithasau tai unigol ynghylch gwerth am arian. Mae hefyd yn 
galonogol bod arddull cysylltu yr adolygiad gan y Bwrdd wedi ysgogi camau 
cadarnhaol yn gyfatebol yn y sector, gan gynnwys ffocws cryfach tuag at werth 
am arian ar draws pob agwedd ar fusnes LCC. 
  

18. Rydym wedi datblygu dull i sicrhau ein bod yn dysgu gwersi gwrthrychol lle mae 
materion rheoleiddio wedi codi. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda 
Cartrefi Cymunedol Cymru a Sefydliad Tai Siartredig Cymru i ddatblygu dull 
effeithiol i ledaenu'n gwersi pwysig yma.  

  
19. Mae y gwersi a ddysgwyd yn rhan greiddiol o'r gwaith rheolwyr rheoleiddio 

cymdeithasau tai unigol, drwy rannu gwybodaeth anffurfiol a thynnu sylw at 
themâu allweddol sy'n codi. Rhestrir y themâu cyfredol yn Atodiad 2. 

  
Effeithiolrwydd ac ansawdd y trefniadau llywodraethu 

  
20. Mae’r cymdeithasau tai yr ydym yn rheoleiddio yn annibynnol, sefydliadau dielw 

gwirfoddol, gyda Aelodau'r Bwrdd di-dâl. 
  

21. Mae y gyfundrefn reoleiddio gyfredol wedi'i gwreiddio yn y adolygiad 2008 Essex 

o dai fforddiadwy sy'n cynnig ymagwedd sy'n canolbwyntio ar risg ac ansawdd o 
lywodraethu. Ein profiad ni yw bod pan mae cymdeithasau yn wynebu 
anawsterau difrifol yr achos sylfaenol yn amlach na pheidio yw mater yn 
ymwneud ag ansawdd llywodraethu. Am y rheswm hwn, mae ein dadansoddiad 
o risgiau presennol y sector yn rhoi pwyslais cryf ar risg o ran llywodraethu ac 
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mae llawer o'n gweithgarwch rheoleiddio bellach yn canolbwyntio ar ansawdd 
llywodraethu. 

  
22. Seilir llawer o ansawdd llywodraethu ar ddiwylliant ac ar ymddygiad Byrddau. 

Mae'r rhain yn faterion y gall fod yn anodd i nodi o adolygiadau ddogfen o bell. 
Felly, rydym wedi cynyddu ffocws ein cyswllt rheoleiddiol arsylwi Byrddau. Mae o 
leiaf pedwar arsylwad Bwrdd y flwyddyn ar gyfer pob cymdeithas dai yn caniatáu 
dull ymarferol, gan roi cyfle i weld diwylliant ac ymddygiad yn y cnawd. Rydym 
yn ymwybodol bod hyn yn wahanol i'r dull asesu seiliedig ar ddesg gan y 
rheoleiddwyr yn Lloegr a'r Alban. Mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu maint 
cymharol fach y sector landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru (ceir 
bron 1200 cymdeithasau yn Lloegr). Fodd bynnag, yr, rydym wedi ymrwymo i 
droi maint cymharol fach y sector yng Nghymru i ein mantais a defnyddio ein 
gallu i feithrin perthynas effeithiol drwy'r gyswllt wyneb yn wyneb i gryfhau ein 
cyswllt rheoleiddiol. 

 
Rheoli a lliniaru risgiau sector eang 

  
23. Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn gweithredu mewn amgylchedd sy'n 

gynyddol heriol a pheryglus. Er enghraifft, mae diwygio lles yn golygu bod 
Cymdeithas Tai grant cyfalaf sydd ar gael yn llai sicr, mae pwysau o ran costau 
wedi cynyddu, cyfraddau llog yn debygol o ddechrau codi ac mae cymhlethdod y 
sector wedi tyfu. Mae cymdeithasau tai hefyd o dan bwysau i arallgyfeirio ac i 
gymryd rôl ehangach wrth fynd i'r afael â materion cymunedol, yn rhannol o 
ganlyniad i'r gostyngiadau yng nghyllid awdurdodau lleol. Mae cymdeithasau yn 
disgwyl i chwarae rhan ganolog wrth gyflawni'r targed y Llywodraeth o 20,000 o 
gartrefi fforddiadwy newydd yn y tymor Cynulliad hwn. Mae cymdeithasau yn 
wynebu heriau gwirioneddol wrth ddenu aelodau Bwrdd gyda’r mathau cywir o 
sgiliau i oruchwylio busnesau gwerth miliynau o bunnoedd i gyfrannu i’r agenda 
gymdeithasol ehangach. 
  

24. Mae’r ddull o gyflwyno rheoliad yn ceisio sicrhau bod rheoleiddio yn 
canolbwyntio ar risgiau allweddol. Fel rhan o hyn, mae'r tîm rheoleiddio yn 
cynhyrchu papur risg Sector[3] a ddefnyddir i ddarparu ffocws Byrddau yn ogystal 
â gwaith y rheolwyr rheoleiddio a ein cyswllt rheoleiddiol.  

  
25. Risgiau mawr presennol y sector yw yr effeithiau posibl o’r ailddosbarthu 

diweddar gymdeithasau tai I’r sector cyhoeddus gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (SYG); yr angen i wella record y sector yn cyflawni gwerth am arian; a 
effaith diwygio lles ar gymdeithasau tai ac eu tenantiaid. 
  

26. Mae’r tîm rheoleiddio yn ymateb i ailddosbarthu drwy ddatblygu cyfres 
gynhwysfawr o gynigion gyda'r nod o fynd i'r afael ag agweddau hynny ar y 
gyfundrefn reoleiddio gyfredol sydd wedi achosi Swyddfa Ystadegau Gwladol i 
ailddosbarthu cymdeithasau tai fel sefydliadau sector cyhoeddus. Ystyrir yr 
angen am newidiadau deddfwriaethol fel rhan o'r gwaith hwn. Mae Gweinidogion 
Cymru wedi gwneud yn glir y byddant yn gwneud y newidiadau angenrheidiol i 
ganiatáu y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ailddosbarthu y sector yn ôl i'r sector 
preifat.  
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27. Ydym wedi defnyddio profiad ein hunain i nodi risgiau'r sector cyffredin ac wedi 
gweithredu i wella perfformiad y sector drwy nodi'r disgwyliadau yn glir, e.e. ein 
disgwyliad bod cymdeithasau tai yn gosod cofrestrau asedau ac yn cynnal 
profion straen cadarn gyda threfniadau lliniaru erbyn 31 Mawrth 2017. Yn amlwg, 
mae profiad yn dangos bod y risgiau mawr i'r sector ym maes llywodraethu a 
chyllid, felly mae ein adnoddau rheolwr rheoleiddio wedi'i ailffocysu ar elfennau 
hanfodol o'r meysydd hyn o risg.  

  
28. Mae effeithiolrwydd rheoli risg yn ffactor dyfarniad allweddol yn y safonau 

perfformiad newydd ac y fframwaith dyfarniad newydd. 
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Atodiad 1 

Bwrdd Rheoleiddiol Cymru - aelodaeth bresennol 

Helen White (Cadeirydd) 

Ron Dougan 

Ceri Victory-Rowe 

Doug Elliott 

Gayna Jones (hyd at fis Mawrth 2017) 

Claire Russell-Griffiths 

David Roberts 

Robert Smith 

  

Gellir gweld bywgraffiadau aelodau'r Bwrdd Rheoleiddio yma:- 

http://gov.wales/topics/Housing-and-Regeneration/Services-and-

support/Regulation/Regulatory-Board-for-Wales/biographies/?lang=en 
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Atodiad 2 

  
Themâu sy'n codi o'r cyswllt rheoleiddiol presennol. 
  

        Cydymffurfio gyda Cod Llywodraethu Tai Cymru cymunedol 

        Datblygu/gwella hunan-werthuso 

        Profi straen ariannol cynllun busnes, gyda strategaethau lliniaru 

        Rheoli asedau - waith datblygu dull gweithredu strategol 

        Diwygio lles – parodrwydd ar gyfer effaith credyd cyffredinol,  lwfans tai lleol a  
Cap budd-daliadau tai 

        Gwerth am arian-datblygu/ymgorffori dull cynhwysfawr o weithredu ac asesu 
canlyniadau 

        Effeithiolrwydd dulliau i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth 

        Gwelliannau i ymgysylltu â thenantiaid-ar lefel strategol a chynnwys y corff 
ehangach o denantiaid mewn gwelliannau gwasanaeth 

        Boddhad tenantiaid gwasanaeth- dull mwy cadarn o fonitro/Mesur ar gyfer 
sicrwydd/dealltwriaeth 

  
 

 

 
[1] http://gov.wales/docs/desh/publications/111202housingregframeworken.pdf ] 

[2] http://gov.wales/topics/Housing-and-Regeneration/Services-and-

support/Regulation/Regulatory-assessments/?lang=en  
  
[3] http://gov.wales/topics/Housing-and-regeneration/publications/sector-risks-facing-

Housing-Associations/?lang=en  
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Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-09-17 Paper 1 
 
 
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE INQUIRY INTO THE REGULATORY 
OVERSIGHT OF HOUSING ASSOCIATIONS  
 
CONTRIBUTION FROM CABINET SECRETARY FOR COMMUNITIES AND 
CHILDREN - SUBMITTED 5 JANUARY 2017 
 
Introduction 
 
1. Under Part 1of the 1996 Housing Act, the Welsh Ministers have powers to 

regulate registered social landlords (RSLs) in Wales and to set standards of 
performance to be met by RSLs and related guidance.  The 1996 Act also 
sets out enforcement action which the Welsh Ministers can apply to RSLs. 
The overall approach towards housing regulation in Wales is set out in the 
Regulatory Framework for Housing Associations Registered in Wales1  
RSLs are commonly referred to as housing associations.  Reference in this 
paper to housing associations is to those housing associations which are 
registered as registered social landlords under the legislative provisions set 
out above.  Regulation of RSLs is undertaken by the Welsh Government’s 
Housing Regulation Team. 

 
Social Housing Sector 
 
2. Housing associations are a key component of the housing sector in Wales.  

There are currently 92 associations registered as social landlords. Of this 
number, 34 associations are significant providers of social housing.  
Altogether associations are responsible for 10% of all homes in Wales.  This 
compares to the situation in 2001when they were responsible for just 4% of 
all homes.  The difference relates largely to the transfer of council owned 
social housing to the RSL sector in 11 local authority areas in Wales. 
 

3. Social housing accounts for just over half of all rented properties in Wales.  
As the following table illustrates housing associations are responsible for 32% 
of all rented properties. 
 

Rented Housing Sector in 
Wales 

Private 
rented 

Housing 
Association 

Local 
Authority 

Total homes / proportion of 
sector 

208 000 
48% 

136 000 
32% 

88 000 
20% 

 
4. The RSL sector is a key component in delivering the Welsh Government’s 

commitment towards increasing the supply of affordable homes.  Between 
2011 and 2016 an additional 11,508 affordable homes were provided in 
Wales of which 84% were delivered by housing associations. 
 

5. The government recognises that housing associations have a wider social 
role.  They are at the heart of efforts to build resilient and sustainable 
communities.  They are essential partners in the government’s efforts to 
prevent homelessness.   Housing associations provide a wide range of advice 
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and support to their tenants beyond straightforward landlord services.  The 
sector also plays a crucial role in enabling many vulnerable and disabled 
people to live independent lives in a manner which reduces the burdens 
which would otherwise fall on the NHS and social care sectors. 
 

6. The Welsh Government is conscious and supportive of this wider social and 
economic role.  It is also committed to ensuring that this is reflected in the 
arrangements for regulating the sector in Wales. 
 

Housing Regulation 
 
7. The essential role of housing regulation is to  

 Protect tenants. There are nearly 140,000 housing association tenants in 
Wales – 90% of whom are in receipt of welfare benefits of some kind. 

 Safeguard public assets. The Welsh Government has invested nearly 
£1.5bn grant funding into housing association homes since 1999 and  

 Facilitate private sector investment. Grant funding of housing 
association homes is supplemented by private sector investment, which 
currently totals £2.5 bn. 

 
8. Tenants are at the heart of regulatory activity. The Regulatory Framework for 

Wales places clear expectations on housing associations to demonstrate that 
their tenants are involved in strategic decision making and in the shaping of 
high quality, improving services. The regulation function provides tenants with 
information about their landlord which allows them to compare their landlord 
with others and helps protect them from poor or failing landlords. The 
Regulation Team has strong relationships with the national tenant support 
organisations and we have placed a growing emphasis on maintaining and 
strengthening these links.   
 

9. The key principles of the current Regulatory Framework – proportionality, 
transparency, consistency and the promotion of continuous improvement - 
remain unchanged since its original publication in 2011. However, the 
application of these principles, and of the Regulatory Framework, has been 
subject to review and change in the same spirit of continuous improvement 
which we expect from the housing associations we regulate. For example, we 
recently launched a new regulatory judgement framework and are about to 
consult on revised performance standards, which reflect the more challenging 
environment in which housing associations currently operate and our 
experience of regulation since the launch of the Regulatory Framework in 
2011. 
 

Structure of Regulation in Wales 
 
10.  The Deputy Director for Sector Development has responsibility for the Team 

which, since June 2016, has had two branches. 

 Operations – Regulation Managers, who engage directly with housing 
associations, delivering regulation on the ground (8 people) and 

 Learning and prevention – finance and housing specialists with a 
particular focus on the provision of strategic policy and sector analysis 
and currently producing financial analysis, thematic reviews, lessons 
learned exercises and considering options to address issues arising 
from the recent reclassification of housing associations (4 people). 
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11. The work of the regulation team is supported by a non statutory independent 
Regulatory Board, reconstituted in April 2016 and made up of independent 
members with sector expertise.  The members are appointed by the Cabinet 
Secretary for Children and Communities following a public recruitment 
exercise to provide advice from an independent perspective on the Welsh 
Government’s regulatory function.  The Board is supported by, and draws 
evidence from: 

 Regulatory Advisory Group – made up of representatives of key sector 
stakeholders, including tenants, funders, housing associations and 
local authorities; and a 

 Tenant Advisory Panel – providing a tenant perspective to the Board, 
via a group of housing association tenants who interact with tenants 
across Wales. 

The Board meets four times a year.  Its main purpose is to provide challenge 
to the regulation team and to advise the Cabinet Secretary on the 
performance of the sector.  The current membership of the Board is attached 
at Appendix 1.   

 
Our Approach to Regulation 
 
12. A key element of the work of the Regulation Team is the publication of regular 

regulatory opinions on the health and performance of the housing 
associations we regulate.  2  Much work has been done over the past 12 
months to improve the efficiency of the Regulation Team in terms of 
producing timely Regulatory Opinions.  

 

Year 2014/15 2015/16 2016/17 

Regulatory Opinions Produced 4 16 27 

  
13. Co-regulation underpins the Regulatory Framework, recognising the shared 

aim of the sector, its stakeholders and the Regulation Team to achieve a 
vibrant and improving housing association sector, delivering robust 
governance, strong finance and high quality services.  Co-regulation involves 
setting out the respective responsibilities of associations and the Regulation 
Team to achieve robust and effective regulation, with both parties agreeing to 
work together to offer the best protection for tenants and the public funds 
invested in housing in Wales.  Both parties have a shared interest in working 
together to resolve issues quickly and appropriately to protect tenants. When 
regulatory or other serious issues arise relating to the business of one or 
more associations, the Welsh Ministers (in whom the regulation functions 
ultimately vest) can use a range of powers to intervene and act quickly to 
safeguard tenants’ interests. 
 

14. The Regulation Team operates on the principle that this collaborative, 
relationship-based approach supports strong and effective regulation.   Our 
experience is that the relationships developed through regulatory contact with 
housing associations provide a solid foundation of trust and understanding on 
which to have honest conversations about difficult issues.  

 

                                                
2 http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-and-

support/regulation/regulatory-assessments/?lang=en 
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15. Where necessary, regulation has taken a robust approach with housing 
association boards and management teams to ensure that significant issues 
have been effectively addressed.  We are conscious that the evidence from 
our regulatory engagement is that the lack of a co-regulatory approach and a 
failure to share information can be a warning sign of potential issues and has 
been a factor in most of our complex cases.   

 
16. The Regulation Team aims to apply a culture of continuous improvement 

across its work. It is central to our delivery of the regulation function and 
ensures we develop and change our approach in the light of regulatory 
experience and the changing environment for housing associations.    

 
17. During the course of 2016, the Regulatory Board for Wales has undertaken a 

review of housing association approaches to achieving value for money.  This 
review, undertaken in collaboration with the sector, key stakeholders and 
relevant experts, has produced significant positive outcomes.  These include 
an agreed set of cost metrics which will be available annually through the 
Global Accounts publication, and will provide the basis for focussed 
regulatory discussion with individual housing associations around value for 
money. We are also encouraged that the way in which the review has been 
approached by the Board has prompted correspondingly positive moves in 
the sector, including a stronger focus towards value for money across all 
aspects of RSL business. 
 

18. We have developed a method to ensure that we learn objective lessons 
where regulatory issues arise. Discussions are ongoing with Community 
Housing Cymru and the Chartered Institute of Housing Cymru to develop an 
effective approach to wider dissemination of those important lessons.   

 
19. Our lessons learned approach is at the core of Regulation Managers’ work 

with individual housing associations, through informal sharing of information 
and highlighting emerging key themes.  Current themes are listed at 
Appendix 2. 

 
Effectiveness and quality of governance arrangements 
 
20. The housing associations we regulate are independent, not for profit 

organisations run by voluntary, unpaid Board Members.  
 

21. The current regulatory regime is rooted in the 2008 Essex Review of 
Affordable Housing which proposed an approach focussed on risk and the 
quality of governance. Our experience is that when associations face serious 
difficulties the underlying cause is more often than not an issue related to the 
quality of governance.  For this reason, our analysis of current risks to the 
sector places a strong focus on governance risk and much of our regulatory 
activity is now focussed on governance quality. 

 
22. Much of the quality of governance is founded on Board culture and on 

behaviours displayed.  These are matters which can be difficult to identify 
from remote document reviews.  We have therefore increased the focus of 
our regulatory engagement on Board observation.  A minimum of four Board 
observations per year for every housing association allows a “hands on” 
approach, giving the opportunity to see culture and behaviours first hand. We 
are conscious that this is in contrast to a more desk-based assessment Tudalen y pecyn 79



approach by the regulators in England and Scotland.  This reflects in part the 
relatively small size of the RSL sector in Wales (there are nearly 1200 
associations in England).  We are, however, committed to turning the 
relatively small scale of the sector in Wales to our advantage and using our 
ability to foster effective relationships through face to face contact to 
strengthen our regulatory engagement. 

 
Managing and mitigating sector wide risks 
 
23. Housing associations in Wales operate in an increasingly challenging and 

risky environment. For example, welfare reform means that housing 
association capital grant availability is less certain, cost pressures have 
increased, interest rates are likely to start to rise and the diversity and 
complexity of the sector has grown. Housing associations are also under 
increasing pressure to diversify and to take a wider role in addressing 
community issues, partly as a consequence of reductions in local authority 
finances.  Associations are expected to play a central part in delivering the 
Government’s target of 20,000 new affordable homes in this Assembly term. 
Associations face real challenges in attracting the board members with the 
right sorts of skills to oversee multi-million pound businesses contributing to 
an ever more demanding but important wider social agenda. 
 

24. The approach to the delivery of regulation aims to ensure that the regulatory 
focus is on key risks.  As part of this, the regulation team produces a Sector 
Risk Paper3 which is used to provide focus to Boards as well as to the work of 
the Regulation Managers and our wider regulatory engagement.  

 
25. Current major risks to the sector are the potential impacts of the recent 

reclassification of housing associations into the public sector by the Office for 
National Statistics (ONS); the need to improve the sector’s track record in 
achieving value for money; and the impact of welfare reform on both housing 
associations and their tenants. 
 

26. The Regulation Team is responding to reclassification by developing a 
comprehensive set of proposals aimed at addressing those aspects of the 
current regulatory regime which has caused ONS to reclassify housing 
associations as public sector organisations.  The need for legislative changes 
is being considered as part of this work.  Welsh Ministers have made clear 
that they will make the changes necessary to allow the ONS to reclassify the 
sector back into the private sector.   

 
27. We have used our own experience to identify common sector risks and acted 

to improve sector performance by setting out clear expectations, e.g. our 
expectation that housing associations put in place Asset and Liability 
Registers and carry out robust stress testing with mitigation arrangements by 
31 March 2017. Experience clearly indicates that the major risks to the sector 
are in governance and finance, so our Regulation Manager resources have 
been refocused on the critical elements of these risk areas.  

 
28. The effectiveness of risk management is a key judgement factor in the new 

regulatory judgement framework and performance standards. 

                                                
3 http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/sector-risks-
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Appendix 1 

Regulatory Board for Wales - Current Membership 

Helen White (Chair) 

Ron Dougan 

Ceri Victory-Rowe 

Doug Elliott 

Gayna Jones (until March 2017) 

Claire Russell-Griffiths 

David Roberts 

Robert Smith 

 

Biographies for Regulatory Board members can be found here:- 

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-and-

support/regulation/regulatory-board-for-wales/biographies/?lang=en 
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Appendix 2 
 
Themes emerging from current regulatory contact. 
 

 Compliance with Community Housing Cymru's Code of Governance 

 Self Evaluation development/improvement 

 Compound scenario stress testing of the financial Business Plan, with 
mitigation strategies 

 Asset Management - development/implementation of a strategic and 
planned approach 

 Welfare Reform - continued preparedness for the impact of Universal 
Credit/Local Housing Allowance Housing Benefit Cap 

 Value for Money - development/embedding of a comprehensive approach 
and assessment of outcomes 

 Effectiveness of approaches to promoting equality and diversity 

 Improvements to tenant engagement - at strategic level and involving the 
wider body of tenants in service improvements 

 Tenant service satisfaction - more robust monitoring/measurement for 
assurance/understanding 
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