
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth  
Awdurdod Cyllid Cymru 

Blwch Post 110  
Pontypridd 
CF37 9EH 

 
E-bost: data@acc.llyw.cymru 

 
DRWY E-BOST  
 
 
5 Awst 2021 
  
 
Annwyl  
  
Cyfeirnod: WRA/FOI/0018 – Cais Rhyddid Gwybodaeth am Gyflogau 
 
Diolch i chi am eich cais a dderbyniais ar 1 Awst 2021 am gyflogau staff.    
   
Mae rhywfaint o'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani wedi’i heithrio rhag cael ei 
datgelu o dan Adran 21 - Gwybodaeth sy'n rhesymol hygyrch i'r ymgeisydd drwy 
ddulliau eraill, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth 
rydych wedi gofyn amdani ar dudalen hon ein gwefan: Gweithio i ni: Awdurdod Cyllid 
Cymru | LLYW.CYMRU 
  
Gweler Atodiad A i'r llythyr hwn am y wybodaeth sydd gennym ac y gallwn ei rhannu. 
 
Os ydych yn anfodlon â'r ffordd yr ymdriniodd Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) â'ch 
cais, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith i ddyddiad yr 
ymateb hwn. Dylid cyfeirio ceisiadau am adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid 
Gwybodaeth ACC yn:   
  
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth  
Awdurdod Cyllid Cymru   
Blwch Post 110  
Pontypridd   
CF37 9EH   
 
neu E-bostiwch: data@acc.llyw.cymru 
 
Cofiwch ddyfynnu'r cyfeirnod uchod os gwelwch yn dda.      
  
Mae gennych hefyd hawl i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Sylwch, fodd 
bynnag, na fydd y Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn hyd nes ei bod wedi 
bod drwy ein proses adolygu mewnol ni.  
 
Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:    
  
Information Commissioner’s Office,   

mailto:data@wra.gov.wales
mailto:data@wra.gov.wales
https://llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/gweithio-i-ni
https://llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/gweithio-i-ni
mailto:data@acc.llyw.cymru


Wycliffe House,   
Water Lane,   
Wilmslow 
Cheshire   
SK9 5AF  
 
Ffôn: 01625 545 745  
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk  
  
 
Yn gywir  
 
 
Tahira Akhtar 

 

 
Tahira Akhtar  
Pennaeth Adnoddau Dynol  
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Atodiad A 
 

Y wybodaeth y gofynnwyd amdani Y wybodaeth, neu reswm dros beidio 
â’i datgelu 

Y dyddiad setlo y mae blwyddyn cylch 
gwaith cyflogau eich sefydliad yn 

dechrau. 

Dyddiad setlo Dyfarniad Cyflog 2020/21 
oedd 1 Mehefin 2020; mae hyn yn 
amrywio bob blwyddyn. 
Mae’r flwyddyn cylch gwaith cyflogau’n 

cyfateb i'r flwyddyn ariannol (Ebrill-
Mawrth). 

Enw’r graddau cyflog yn eich sefydliad. Wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu o dan 
Adran 21 y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 

Y radd gwasanaeth sifil mae’n cyfateb 
yn fras iddi.  
Disgrifiad byr o'r radd a sut mae'n 
wahanol i’r graddau mae’n cyfateb yn 
fras iddi. 
 

Mae ACC yn defnyddio graddau safonol 
y gwasanaeth sifil.  
Eithriad i hyn yw'r radd Cymorth Tîm, 
sy'n cyfateb i radd AA ac AO wedi’u 
cyfuno. 

Swm ac ardaloedd unrhyw lwfansau 
cyflog rhanbarthol a delir ar ben tâl 
sylfaenol am y radd hon. 

Ni chedwir y wybodaeth hon. Ni thelir 
unrhyw lwfansau rhanbarthol. 

Isafswm yr amrediad cyflog yn dilyn 
dyfarniad cyflog 2020. 

Wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu o dan 
Adran 21 y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 

Uchafswm yr amrediad cyflog yn dilyn 
dyfarniad cyflog 2020. 

Wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu o dan 
Adran 21 y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 

Pe bai dyfarniad cyflog 2020 yn cael ei 
ailadrodd, sawl blwyddyn y byddai'n ei 
gymryd i fynd o'r lleiafswm i'r uchafswm. 

Wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu o dan 
Adran 21 y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
 
 
 

 


