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Sut i gyflwyno ymateb 

Os hoffech gyflwyno ymateb i ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau, gallwch wneud hynny drwy 

anfon eich ymatebion i’r cyfeiriad a ganlyn: 

Post:  

Clerc y Bwrdd Taliadau,  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru,  

Bae Caerdydd,  

Caerdydd. 

CF99 1NA 

E-bost: taliadau@cynulliad.cymru  

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw 11 Hydref 2019. Ni fydd unrhyw ymatebion a 

ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. 

Os oes angen cymorth arnoch wrth baratoi eich ymateb, cysylltwch â'r ysgrifenyddiaeth ar y 

manylion uchod. 

  

mailto:remuneration@assembly.wales
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Cyflwyniad 

Mae'r ail ymgynghoriad hwn, sy'n deillio o'n hadolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad, yn canolbwyntio ar ein trafodaethau ynghylch y cymorth staffio sydd ar gael i 

Aelodau a Phleidiau Gwleidyddol. 

Mae'r Bwrdd Taliadau eisoes wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r cymorth staffio sydd ar 

gael i Aelodau a Phleidiau Gwleidyddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Diben yr adolygiad 

hwnnw oedd archwilio digonolrwydd, hyblygrwydd a chyfarwyddyd y darpariaethau cymorth 

staffio yn ogystal ag addasrwydd telerau ac amodau staff cymorth. Mae'r newidiadau sydd 

wedi'u cyflwyno o ganlyniad i'r adolygiad hwnnw yn dechrau dod i rym tra bydd newidiadau 

eraill yn cymryd mwy o amser cyn y teimlir eu heffaith. Yn yr adolygiad hwnnw, nodwyd y 

byddem yn parhau i sicrhau y byddai'r holl benderfyniadau a wneir yn cael eu hadolygu o bryd 

i'w gilydd i sicrhau eu bod yn gadarn ac yn barod i gwrdd â heriau'r dyfodol.  

O ganlyniad i'n trafodaethau, daeth yn amlwg bod rhai materion lle'r oedd angen gwneud rhai 

diwygiadau pellach iddynt er mwyn sicrhau y gall y newidiadau blaenorol a gyflwynwyd gael eu 

defnyddio'n llawn gan yr Aelodau a'r grwpiau. Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu'r 

newidiadau yr ydym yn cynnig eu gwneud, y mae llawer ohonynt yn cael eu hailadrodd ar 

draws y penodau Cymorth i Aelodau a Chymorth i Bleidiau Gwleidyddol y Penderfyniad. Mae 

hyn er mwyn sicrhau bod staff cymorth sy'n cael eu cyflogi o dan y naill lwfans neu'r llall yn cael 

eu trin yn gyfartal. 

Bydd cynigion eraill sydd wedi'u cynnwys yn y ddogfen hon yn ceisio ffurfioli penderfyniadau 

blaenorol yr ydym wedi'u gwneud yn ystod ein hamser yn y swydd. Trafododd y Bwrdd hefyd 

ble o fewn y penodau hyn y gallai gynyddu'r hyblygrwydd i’r Aelodau ac Arweinwyr y Pleidiau 

Gwleidyddol o ran y gwariant y maent yn ei wneud. 
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Yn olaf, rydym wedi manteisio ar y cyfle i fynd i’r afael â rhai materion sydd wedi codi’n 

ddiweddar lle efallai nad yw’r Penderfyniad wedi darparu ar eu cyfer. 

Byddai’r Bwrdd hefyd yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych ar p’un y gallai’r cynigion fel 

y’u hamlinellir effeithio ar bobl sy’n uniaethu ag unrhyw nodweddion gwarchodedig fel y’u 

diffinnir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Mae’r Bwrdd hefyd yn manteisio ar y cyfle hwn i gynnal adolygiad o Reolau Cynllun Pensiwn yr 

Aelodau. Mae amlinelliad o’r newidiadau a gynigir ar gael yn ail ran y ddogfen hon. 

Edrychaf ymlaen at gael eich sylwadau ar ein safbwyntiau ac yn ôl yr arfer, os oes unrhyw beth 

yr hoffech ei drafod ymhellach, cofiwch gysylltu drwy ysgrifenyddiaeth y Bwrdd. 

 

 

Y Fonesig Dawn Primarolo 

Cadeirydd, Bwrdd Taliadau Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
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Crynodeb o'r cynigion – Rhan 1 

Mae'r Bwrdd yn cynnig gwneud y newidiadau a ganlyn i'w Benderfyniad ar gyfer y 

Chweched Cynulliad: 

 

Cynnig 1. Mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio'r polisi recriwtio i egluro nad oes 

cyfyngiad ar allu'r Aelodau i recriwtio i gontractau cyfnod penodol a bod y 

contractau hynny ar gyfer cyfnod hwy na chwe mis o hyd yn destun proses recriwtio 

agored a theg.  

Cynnig 2. Mae'r Bwrdd yn cynnig caniatáu i'r Aelodau benderfynu ar gyflog 

cychwynnol eu staff cymorth a phenderfynu ar godiadau cyflog cynyddol ar ôl y 

cyfnod prawf yn ddarostyngedig i’r meini prawf cyflog cychwynnol. 

Cynnig 3. Mae'r Bwrdd yn cynnig caniatáu i staff cymorth sy’n colli eu swyddi o 

ganlyniad i ailstrwythuro swyddfa, ac sydd â hawl i daliad dileu swydd, fod yn 

gymwys i gael yr hawliad statudol wedi’i uwchraddio 100 y cant, a fydd yn cael ei 

ariannu o Lwfans Gwariant Staffio yr Aelod. 

Cynnig 4. Mae'r Bwrdd yn cynnig sicrhau bod interniaid, ac eithrio'r rhai ar leoliadau 

addysg uwch, sydd ar leoliadau sy'n hwy na phedair wythnos, yn cael cyflog sy'n 

cyfateb i'r isafswm gradd band tri. 

Cynnig 5. Mae'r Bwrdd yn cynnig cyflwyno gweithdrefn ar gyfer lleoliadau 

gwirfoddoli yn swyddfeydd yr Aelodau. 
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Cynnig 6. Mae'r Bwrdd yn cynnig caniatáu i Arweinydd Plaid Wleidyddol bennu 

cyflog cychwynnol eu staff cymorth a phenderfynu ar godiadau cyflog cynyddol ar ôl 

cyfnod prawf, yn ddarostyngedig i’r meini prawf cyflog cychwynnol. 

Cynnig 7. Mae'r Bwrdd yn cynnig caniatáu i staff cymorth sy'n colli eu swyddi o 

ganlyniad i ailstrwythuro swyddfa fod yn gymwys i gael yr hawliad statudol wedi’i 

uwchraddio 100 y cant, a fydd yn cael ei ariannu o'r Lwfans Cymorth i Bleidiau 

Gwleidyddol. 

Cynnig 8. Mae'r Bwrdd yn cynnig bod staff cymorth sy'n colli eu swyddi o ganlyniad 

i’r ffaith bod llai na thri Aelod mewn Plaid Wleidyddol, neu pan fydd Aelod unigol yn 

ymuno â Phlaid Wleidyddol, yn gymwys i gael yr hawliad statudol wedi’i uwchraddio 

100 y cant. 

Cynnig 9. Mae'r Bwrdd yn cynnig bod interniaid, ac eithrio'r rhai ar leoliadau addysg 

uwch, sydd ar leoliadau gyda grŵp plaid sy'n hwy na phedair wythnos, yn cael cyflog 

sy'n cyfateb i'r isafswm gradd band tri. 

Cynnig 10. Mae'r Bwrdd yn cynnig cyflwyno gweithdrefn ar gyfer lleoliadau 

gwirfoddoli yn swyddfeydd y grwpiau plaid. 
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Polisi preifatrwydd 

Ceir trosolwg cyffredinol isod o'r ffordd y byddwn yn trin y wybodaeth a roddir gennych. 

Os oes angen cymorth arnoch wrth baratoi eich ymateb, cysylltwch â'r ysgrifenyddiaeth ar y 

manylion a amlinellir ar ddechrau'r ddogfen.  

Pwy ydym ni 

Y Bwrdd Taliadau yw rheolydd data’r wybodaeth a roddir gennych, a bydd yn sicrhau y caiff y 

wybodaeth hon ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data. 

Pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon 

Caiff y sylwadau a gyflwynir gennych eu defnyddio er mwyn llywio adolygiad y Bwrdd Taliadau 

o’r cymorth staffio i’r Aelodau. 

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â’ch gwybodaeth 

Bydd aelodau'r Bwrdd Taliadau ac ysgrifenyddiaeth y Bwrdd (cyflogeion Comisiwn y Cynulliad) 

sy'n rhan o'r ymgynghoriad yn gweld yr holl sylwadau a gyflwynir. Caiff eich gwybodaeth ei 

chadw ar rwydwaith TGCh Comisiwn y Cynulliad (sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd 

parti a ddarperir gan Microsoft). Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r 

Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau 

bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd. 

Cyhoeddi sylwadau 

Mae'n bosibl y bydd y Bwrdd Taliadau yn cyhoeddi'r sylwadau a gyflwynir gennych i'r 

ymgynghoriad hwn, yn rhannol neu'n llawn, ar wefan y Bwrdd. Mae hefyd yn bosibl y bydd yn 

cyhoeddi darnau o'r sylwadau a gyflwynir gennych mewn dogfennau a gaiff eu llunio ar ôl yr 

ymgynghoriad a'u cyhoeddi ar wefan y Bwrdd. Bydd sylwadau a gaiff eu cyflwyno a'u cyhoeddi 

ar wefan y Bwrdd yn parhau i fod ar gael i’r cyhoedd. 

Rhowch wybod inni pe bai’n well gennych inni beidio â chyhoeddi'r sylwadau a gyflwynir 

gennych neu ddarnau ohonynt. 
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Os bydd y Bwrdd yn cyhoeddi sylwadau a gyflwynwyd gennych ar ran sefydliad, bydd yn 

cynnwys eich enw chi, teitl eich swydd, ac enw’r sefydliad gyda’ch sylwadau. Os bydd yn 

cyhoeddi sylwadau a roddwyd gennych chi’n bersonol, dim ond os ydych wedi gofyn inni 

gyhoeddi eich enw y byddwn yn gwneud hynny. 

Am faint o amser y byddwn yn cadw eich gwybodaeth 

Caiff yr ymatebion eu cadw hyd nes i'r Bwrdd Taliadau orffen yr ymgynghoriad ac unrhyw waith 

dilynol yn y meysydd a amlinellir yn y ddogfen hon. Rhagwelir y bydd ei waith yn parhau tan fis 

Mai 2020 gan fod y Bwrdd wedi ymrwymo i gyhoeddi ei Benderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad flwyddyn cyn etholiad cyffredinol Cymru yn 2021. 

Cysylltu â chi 

Mae'n bosibl y bydd y Bwrdd yn defnyddio'r manylion cyswllt a roddir gennych i gysylltu â chi 

mewn perthynas â'r ymgynghoriad hwn a'r sylwadau a gyflwynwyd gennych, ac unrhyw waith 

ychwanegol a wneir fel rhan o'r adolygiad hwn. Wrth ymateb i'r ymgynghoriad, rhowch wybod 

inni a ydych am inni gadw eich manylion cyswllt a chysylltu â chi at y dibenion hyn. Os byddwch 

yn penderfynu eich bod yn fodlon inni barhau i gysylltu â chi, gallwch roi gwybod inni, ar 

unrhyw adeg, nad ydych am inni wneud hynny mwyach. 

Ceisiadau am wybodaeth a wneir i Gomisiwn y Cynulliad 

Os gwneir cais am wybodaeth o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, gall fod angen 

datgelu'r cyfan neu rywfaint o'r wybodaeth a roddwyd gennych. Gall hyn gynnwys gwybodaeth 

a gafodd ei dileu o'r blaen gan y Bwrdd Taliadau at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw’n 

ofynnol yn ôl y gyfraith y bydd y Bwrdd yn gwneud hynny. 

  



Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad 

14 

Eich hawliau 

Caiff eich data personol eu prosesu er mwyn i'r Bwrdd Taliadau ymgymryd â thasg er budd y 

cyhoedd. 

Os hoffech: 

▪ arfer unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth (megis yr hawl i ofyn 

am gael mynediad at eich data eich hun); 

▪ gofyn cwestiwn; neu 

▪ gwyno am y ffordd y defnyddiwyd eich gwybodaeth; 

cysylltwch â'r ysgrifenyddiaeth. 

Gallwch hefyd gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi 

defnyddio eich gwybodaeth yn unol â'r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth ar gael ar ei gwefan - www.ico.org.uk   

  

mailto:remuneration@assembly.wales
http://www.ico.org.uk/
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1. Adolygiad o'r Penderfyniad ar 

gyfer y Chweched Cynulliad 

Mae'r adran isod yn rhoi trosolwg o adolygiad y Bwrdd o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad. 

Y cefndir 

1.1. Mae'r Bwrdd Taliadau (y Bwrdd) yn gorff annibynnol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y 

taliadau a'r adnoddau cywir ar gael i Aelodau'r Cynulliad (Aelodau) ymgymryd â'u rôl tra'n 

dangos gwerth am arian i'r pwrs cyhoeddus. Mae manylion llawn am swyddogaethau a 

chyfrifoldebau'r Bwrdd wedi'u nodi ym Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 

2010. 

1.2. Mae'r Bwrdd, fel yr amlinellir yn ei adroddiad strategaeth, yn ymrwymedig i 

gyhoeddi ei Benderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad flwyddyn cyn yr etholiad cyffredinol 

yng Nghymru yn 2021 i hysbysu pob ymgeisydd posibl. Ym mis Rhagfyr 2018 cytunodd y 

Bwrdd ar y cylch gorchwyl a ganlyn ar gyfer ei adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad: 

▪ addasrwydd lefel y gefnogaeth a ddarperir yn y Penderfyniad; 

▪ hyblygrwydd, rhagnodoldeb a hygyrchedd y darpariaethau; 

▪ gonestrwydd, atebolrwydd, rhesymoldeb a thryloywder y gwariant sydd ar gael. 

1.3. Mae'r Bwrdd wedi cytuno i gynnal ei adolygiad mewn tair rhan a fydd yn ystyried y 

materion a amlinellir isod: 

▪ Rhan un: Gwariant Llety Preswyl, Lwfans Costau Teithio a Chostau Swyddfa Aelodau; 

▪ Rhan dau: Cymorth i Aelodau a Chymorth i Bleidiau Gwleidyddol; 

▪ Rhan tri: Tâl Aelodau ac Aelodau sy'n gadael eu swyddi. 

1.4. Ar ôl ystyried y materion sy'n codi o dan bob rhan, bydd y Bwrdd yn cyhoeddi 

ymgynghoriad i geisio barn ar ei gynigion i ddiwygio unrhyw ddarpariaethau o fewn y rhan 

http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2010/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2010/4/contents
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s58010/The%20Remuneration%20Boards%20strategy%20for%202016-2021.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23438
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honno. Unwaith y bydd y Bwrdd wedi cwblhau ei adolygiad o'r tair rhan, cyhoeddir 

ymgynghoriad terfynol ar y Penderfyniad yn ei gyfanrwydd er mwyn sicrhau bod y pecyn 

cymorth ariannol i'r Aelodau yn parhau i fod yn addas at y diben. Mae dyddiadau dros dro ar 

gyfer pob un o'r cyfnodau ymgynghori ar gael ar wefan y Bwrdd. 

1.5. Mae'r Bwrdd yn ymwybodol o'r penderfyniad diweddar a wnaed gan Gomisiwn y 

Cynulliad yn nodi nad yw'n bosibl cyflwyno cynigion deddfwriaethol i gynyddu maint y Cynulliad 

yn y tymor hwn.  

Y fethodoleg 

1.6. Yn ystod y Cynulliad hwn, mae'r Bwrdd wedi cynnal nifer o ymarferion ymgysylltu â 

rhanddeiliaid er mwyn cael adborth ar weithrediad y Penderfyniad yn ymarferol. Mae'r 

cyfleoedd hyn wedi cynnwys digwyddiadau ymgysylltu a chyfarfodydd gydag Aelodau a staff 

cymorth, ymweliadau â swyddfeydd ar draws gogledd a de Cymru, arolygon a chyfarfodydd 

rheolaidd gyda chynrychiolwyr staff ac Aelodau.  

1.7. Mae'r dystiolaeth a gasglwyd drwy'r gwahanol ddulliau hyn hefyd wedi'i hategu gan 

ymchwil allanol a gomisiynwyd gan y Bwrdd. Drwy dendr agored, comisiynodd y Bwrdd 

Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd i nodi'r rhwystrau a'r 

cymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn dilyn ymarfer tendro 

dilynol, comisiynodd y Bwrdd Capital People i gynnal gwerthusiad. 

1.8. Er mwyn sicrhau bod pob penderfyniad yn dryloyw, yn atebol ac yn adlewyrchu 

amodau'r farchnad, mae'r Bwrdd hefyd wedi ystyried y darpariaethau presennol yn erbyn 

ffynonellau gwybodaeth eraill, gan gynnwys: 

▪ Defnydd yr Aelodau o'r amrywiol lwfansau hyd yma yn ystod y Pumed Cynulliad; 

▪ cymariaethau â'r cymorth sydd ar gael i gynrychiolwyr etholedig yn y deddfwrfeydd 

eraill yn y DU; 

▪ cymariaethau ag amrywiol fesurau eraill yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. 

1.9. Mae gweddill y ddogfen hon yn amlinellu cynigion ymgynghori'r Bwrdd. 

  

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23438
https://www.cardiff.ac.uk/cy/wales-governance-centre
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=17082
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=17082
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2. Cymorth ar gyfer Aelodau’r 

Cynulliad 

2.1. Mae Pennod saith y Penderfyniad yn amlinellu'r cymorth staffio sydd ar gael i Aelodau 

unigol y Cynulliad i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau fel Aelodau etholedig.   

2.2. Gall yr Aelodau hawlio uchafswm lwfans o £100,417 ar gyfer staff cymorth a gyflogir 

ganddynt (yn gywir ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20), a rhaid i bob aelod o staff cymorth 

gael ei gyflogi ar un o bedwar band cyflog a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Caiff y cyflogau eu 

mynegeio yn flynyddol gan y newid yn enillion canolrifol gros yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac 

Enillion ar gyfer cyflogeion amser llawn yng Nghymru.  

2.3. Gall yr Aelodau gyflogi unrhyw gyfuniad o staff ar yr amod nad yw cyfanswm y gost 

sy'n daladwy mewn blwyddyn yn fwy na chyfanswm gwerth y lwfans a ddarperir. 

2.4. Mae'r bennod hefyd yn amlinellu materion eraill fel y trefniadau pensiynau a'r 

ddarpariaeth dileu swyddi sydd ar gael i staff cymorth.  

Trafod y dystiolaeth 

2.5. Mae'r Bwrdd eisoes wedi ystyried tystiolaeth sy'n ymwneud â'r cymorth staffio sydd ar 

gael yn ei adolygiad o gymorth staffio ac mae eisoes wedi gwneud nifer o newidiadau o 

ganlyniad i'r adolygiad hwn. Roedd y dystiolaeth hon yn cynnwys adborth helaeth gan Aelodau 

a staff cymorth yn ogystal â meincnodi data cyfredol yn erbyn deddfwrfeydd eraill y DU a 

chymaryddion eraill yng Nghymru. Fodd bynnag, ystyriodd y Bwrdd a fyddai rhai o'r 

penderfyniadau cychwynnol hyn yn effeithio ar ddarpariaethau cymorth staffio eraill sydd ar 

gael i'r Aelodau. Ystyriodd y Bwrdd hefyd ddarpariaethau'n ymwneud â chyfleoedd gwaith di-

dâl fel interniaethau a gwirfoddolwyr. 

2.6. Asesodd y Bwrdd y cyfleoedd profiad gwaith a gwirfoddoli yn swyddfeydd yr Aelodau. 

Roedd y wybodaeth a oedd ar gael i'w hystyried yn gyfyngedig am na chedwir cofnod 

swyddogol o'r holl weithgareddau. Fodd bynnag, mae'r Bwrdd yn ymwybodol o rywfaint o arfer 

da sy'n digwydd mewn gwahanol swyddfeydd a chred y gallai fod lle i wella'r cymorth sydd ar 

gael ar hyn o bryd.   

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19386
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2.7. Trafododd y Bwrdd hefyd bryderon blaenorol a fynegwyd gan rai Aelodau ar eu gallu i 

sicrhau eu bod yn gallu trefnu staff eu swyddfeydd i ddiwallu eu hanghenion. Trafododd y 

Bwrdd yr hawl i ddileu swyddi yng nghanol tymor. 

Cynigion 

Contractau cyfnod penodol 

2.8. Ystyriodd y Bwrdd yr opsiynau gwahanol sydd ar gael i sicrhau y gall yr Aelodau 

ddefnyddio newidiadau blaenorol sy'n deillio o'r adolygiad o gymorth staffio. Roedd y 

newidiadau hyn, a oedd yn cynnwys newid y ffordd y cyfrifwyd costau staffio yn ogystal ag 

ymestyn y gallu i drosglwyddo arian rhwng gwahanol gronfeydd o arian, yn galluogi'r Aelodau i 

wario mwy o'u lwfansau heb gynyddu'r gost i'r trethdalwr. Er mwyn sicrhau bod yr Aelodau'n 

gallu defnyddio'r newidiadau hyn yn llawn, ystyriodd y Bwrdd yr hyn y gallai ei wneud i ddileu 

unrhyw gyfyngiadau posibl ar y gweithgarwch hwn. 

2.9. Nododd y Bwrdd mai un rhwystr posibl i'r Aelodau yw'r terfyn presennol o chwe mis ar 

gyflogi staff dros dro. Prif ddiben caniatáu i'r Aelodau gyflogi staff dros dro am hyd at chwe mis 

heb fynd drwy broses recriwtio agored a theg yw eu galluogi i roi rhywfaint o gymorth 

cychwynnol ar waith wrth iddynt sefydlu eu swyddfeydd neu i fynd i'r afael ag absenoldebau 

byrdymor. Fodd bynnag, cytunodd y Bwrdd efallai na fydd y terfyn hwn yn addas ym mhob 

sefyllfa, er enghraifft pe bai'r Aelodau'n awyddus i ddefnyddio unrhyw arian nas dyrannwyd i 

gyflogi staff ar sail tymor penodol ar gyfer prosiectau penodol. Fel y cyfryw, trafododd y Bwrdd 

sut y gallai newid y polisi recriwtio presennol er mwyn darparu ar gyfer yr Aelodau hynny a allai 

fod am ddefnyddio unrhyw arian sydd heb ei ddyrannu neu arian ychwanegol sydd ar gael 

iddynt o ganlyniad i'r hyblygrwydd cynyddol a ddarperir gan y Bwrdd. 

2.10. Mae polisi recriwtio staff cymorth y Bwrdd yn nodi bod yn rhaid i bob penodiad parhaol 

fod yn destun proses recriwtio deg ac agored. Yr eithriad yw swyddi dros dro am hyd at chwe 

mis.  Mae'r Bwrdd o'r farn y dylai'r Aelodau hefyd allu cyflogi staff ar sail tymor penodol er 

mwyn gwneud y gorau o'r hyblygrwydd newydd a gynigir gan y lwfansau staffio. Felly mae'r 

Bwrdd yn cynnig diwygio'r polisi recriwtio i egluro bod yn rhaid i bob swydd, p'un a ydynt yn 

rhai cyfnod penodol neu'n barhaol, y tu hwnt i chwe mis o hyd, fod yn destun proses recriwtio 

agored a theg. Mae'r Bwrdd hefyd yn cynnig diwygio canllawiau recriwtio staff cymorth i 

amlinellu'r gwahanol opsiynau cyflogaeth staff cymorth i'r Aelodau, boed yn swyddi dros dro, 

cyfnod penodol neu barhaol. I gyflawni'r nod hwn, mae'r Bwrdd yn bwriadu diwygio'r Polisi 

Recriwtio. Fel y mae, mae paragraffau 3.1 a 3.2 y Polisi Recriwtio sy'n darllen fel a ganlyn: 



Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad 

19 

2.11. 3.1 Mae'r polisi recriwtio’n gymwys i staff cymorth yr Aelodau ar bob lefel.  Bydd pob 

swydd barhaol yn cael ei hysbysebu ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol am gyfnod o wythnos o 

leiaf (ac eithrio sefyllfaoedd lle bydd yr amgylchiadau a nodir ym mharagraff 04.01 yn gymwys). 

2.12. 3.2 Gall penodiadau dros dro bara am gyfnod o hyd at chwe mis. Ar ôl y cyfnod hwn, 

gan gynnwys achosion o ddirprwyo ar ran aelod o staff sydd ar gyfnod mamolaeth neu os 

newidir statws y swydd i swydd barhaol, bydd y swydd hon yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

ffurfiol ar gyfer recriwtio. 

 

Mae'r Bwrdd yn bwriadu newid y paragraffau hyn a chynnwys y testun canlynol yn eu lle: 

Mae'r polisi recriwtio yn gymwys i staff cymorth yr Aelodau ar bob lefel.  Bydd 

pob swydd chwe mis neu fwy yn cael ei hysbysebu ar wefan y Cynulliad 

Cenedlaethol am gyfnod o wythnos o leiaf (ac eithrio sefyllfaoedd pan fo’r 

amgylchiadau a nodir ym mharagraff 04.01 yn gymwys) ac yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn recriwtio ffurfiol. 

Meini prawf cyflog cychwynnol 

2.13. Ystyriodd y Bwrdd hefyd a oedd lle i gynyddu lefel cyfrifoldeb yr Aelodau a disgresiwn 

yn y penderfyniadau a wneir ganddynt ar wario eu lwfansau staffio. Mae'r Bwrdd o'r farn mai un 

o'r meysydd y dylai'r Aelodau fod yn gyfrifol amdanynt yw penderfynu ar gyflog cychwynnol eu 

staff cymorth.  

2.14. Fel yr amlinellwyd yn y Penderfyniad, os yw'r Aelodau am ddyfarnu cyflog cychwynnol 

uwch i ddechreuwyr newydd, rhaid iddynt gyflwyno achos busnes i Gymorth Busnes yr Aelodau 

(MBS) yn amlinellu'r rhesymau dros wneud hynny. Rhaid i MBS wedyn ystyried y dystiolaeth a 

ddarparwyd yn erbyn meini prawf i weld a oes angen cyflog cychwynnol uwch. Diben y broses 

gyfredol yw sicrhau bod yr holl staff yn cael eu trin yn gyfartal.  

2.15. Mae'r Bwrdd o'r farn y gall fod gwerth mewn trosglwyddo'r cyfrifoldeb hwn o MBS i'r 

Aelodau eu hunain. Y rheswm dros wneud hynny yw mai'r Aelodau yw'r cyflogwyr a dylent fod 

yn gyfrifol am bennu cyflog cychwynnol eu staff. Mae rhai o'r Aelodau hefyd wedi rhannu barn 

gyda'r Bwrdd o'r blaen y dylent fod yn gyfrifol am benderfynu cyflog cychwynnol eu staff. Fodd 

bynnag, er mwyn sicrhau bod y penderfyniadau hyn yn cael eu gweithredu'n gyson, mae'r 

Bwrdd hefyd yn cynnig bod yn rhaid i'r Aelodau roi sylw dyledus i ganllawiau ar feini prawf 

cyflog cychwynnol cyn dod i unrhyw benderfyniad ar y cyflog cychwynnol. Cred y Bwrdd y bydd 

y dull hwn yn sicrhau bod penderfyniadau'r Aelodau yn cael eu gweithredu'n deg ar gyfer yr 
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holl staff cymorth. Er mwyn cyflawni'r newid hwn, mae'r Bwrdd yn bwriadu cynnwys y testun a 

ganlyn yn lle paragraff 7.2.1 o'r Penderfyniad yn ei gyfanrwydd: 

7.2.1 Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar y lefel isaf ar gyfer y 

band tâl priodol. Fodd bynnag, gall yr Aelod sy'n cyflogi benderfynu ar gyflog 

cychwynnol uwch ar gyfer staff newydd yn unol â'r canllawiau ar feini prawf 

cyflog cychwynnol. Disgwylir i'r Aelodau ddilyn y canllawiau i gyfiawnhau'r 

cyflog cychwynnol uwch. 

2.16. Yn ogystal â'r newid hwn, mae'r Bwrdd o'r farn y dylid defnyddio'r un egwyddor mewn 

perthynas â chodiadau cyflog cynyddol ar ôl cwblhau cyfnod prawf. Ar hyn o bryd mae'r 

Penderfyniad yn caniatáu i'r Aelodau gynnig symud staff i fyny un pwynt cynyddol ar ôl cwblhau 

eu cyfnod prawf yn foddhaol yn amodol ar gymeradwyaeth gan MBS. Fodd bynnag, fel gyda'r 

meini prawf cyflog cychwynnol, mae'r Bwrdd yn credu mai'r Aelodau, yn hytrach nag MBS, 

ddylai benderfynu a ddylai'r codiad cyflog hwn ddigwydd. Fel y cyfryw, mae'r Bwrdd yn bwriadu 

diwygio paragraff 7.2.3 i'r canlynol: 

7.2.3 Pan fydd aelod o staff newydd yn dechrau yn ei swydd ar bwynt tâl 1 ac yn 

dangos perfformiad boddhaol drwy gydol y cyfnod prawf, caiff Aelodau, yn 

dilyn cwblhau’r cyfnod prawf, symud yr aelod o staff i fyny’r raddfa gynyddol i 

bwynt 2 cyn cyrraedd blwyddyn ers y dyddiad y dechreuodd ei gyflogaeth. Drwy 

wneud hynny, disgwylir i Aelodau roi sylw dyledus i'r canllawiau a roddir iddynt. 

Mewn achosion o’r fath, bydd adolygiadau blynyddol yn y dyfodol yn cael eu 

gwneud ar y dyddiad y dechreuodd yr aelod o staff ar bwynt tâl 2 (yn hytrach 

na’r dyddiad y dechreuodd ei gyflogaeth). 

2.17. Bydd yn bwysig yn y ddau achos bod yr Aelodau'n rhoi gwybod i'r MBS am y newid 

cyflog er mwyn iddynt hysbysu'r gyflogres. 

2.18. Er mwyn sicrhau bod gan yr Aelodau yr holl wybodaeth ofynnol i'w galluogi i weithredu 

penderfyniadau o'r fath, mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio'r canllaw recriwtio staff cymorth i 

gynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol, gan gynnwys pecyn cymorth gwerthuso staff 

cymorth yn ogystal â chanllawiau ar feini prawf cyflog cychwynnol fel y soniwyd amdano. 

Dileu swyddi staff cymorth 

2.19. Mae achlysuron lle mae angen i'r Aelodau ailstrwythuro eu swyddfeydd yng nghanol y 

tymor.  Roedd y Bwrdd o'r farn, er nad oedd hyn yn digwydd yn aml, eu bod yn digwydd yn 

sydyn ac heb rybudd a chytunwyd y dylai unrhyw staff cymorth sy'n gymwys i gael taliad dileu 
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swydd o ganlyniad i ailstrwythuro, fod â hawl i gael codiad o 100 y cant yn unol â'r ddarpariaeth 

ym mharagraff 7.13.4. Fodd bynnag, nid yw'r Penderfyniad presennol yn adlewyrchu hyn, felly 

mae'r Bwrdd yn bwriadu diwygio paragraff 7.13.4 i gynnwys y cymal ychwanegol a ganlyn: 

d) mae’r Aelod sy'n cyflogi yn ailstrwythuro ei staff yn ystod tymor y Cynulliad.  

2.20. Mae'r Bwrdd yn ailadrodd y dylai'r Aelodau sydd am ailstrwythuro yn y modd hwn 

dalu'r costau o'u lwfansau presennol, felly mae angen mwy o eglurder i amlygu na fyddai hyn 

yn costio mwy i'r trethdalwr nag y dylai. Fel y cyfryw, mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio paragraff 

7.13.1 i'r canlynol: 

7.13.1 Mae gan Aelod hawl i wneud cais am ei gostau wrth roi taliadau dileu 

swydd i staff cymwys os yw'r Aelod yn peidio â bod yn Aelod yn y Pumed 

Cynulliad (neu unrhyw Gynulliad dilynol) am unrhyw reswm.  Bydd yr arian ar 

gyfer dileu swyddi sy'n deillio o ailstrwythuro fel y cyfeirir ato ym Mharagraff 

7.13.4 d), yn cael ei dynnu o'r Lwfans Gwariant Staffio.  Ym mhob achos arall a 

ddisgrifir, telir y costau dileu swyddi o'r cronfeydd canolog ac ni chânt eu tynnu 

o'r Lwfans Gwariant Staffio. 

Gwirfoddolwyr ac interniaid 

2.21. Mae cyfleoedd lleoliadau di-dâl yn dod ar sawl ffurf wahanol, boed yn brofiad gwaith, 

interniaeth, lleoliad myfyrwyr neu waith gwirfoddol.  Fodd bynnag, cred y Bwrdd fod amrywiaeth 

o wahanol ddiffiniadau yn berthnasol i bob tymor h.y. yn draddodiadol, gellir ystyried profiad 

gwaith fel lleoliad wythnos i ddisgybl ysgol neu gallai fod yn oedolyn sy'n gweithio'n wirfoddol 

er mwyn datblygu ei sgiliau. At hynny, mae cydbwysedd da i'w daro rhwng darparu profiad 

gwerth chweil i unigolyn ar leoliad heb gymryd mantais.  Mae'r Bwrdd hefyd yn ymwybodol bod 

y cyfleoedd hyn yn cael eu defnyddio'n eang gan yr Aelodau. 

2.22. Er mwyn gwella profiad unigolion sy'n ymgymryd â lleoliadau o'r fath yn swyddfeydd yr 

Aelodau, mae'r Bwrdd o'r farn y dylid cyflwyno darpariaethau pellach. Er nad yw'r Bwrdd yn 

ymwybodol o unrhyw achosion lle mae'r Aelodau wedi cymryd mantais o unigolion ar y mathau 

hyn o leoliadau, mae'r Bwrdd am ddiogelu unigolion o'r fath rhag ymgymryd â gwaith 

'gwirioneddol', gan nad dyna'r bwriad. Er mwyn cyfyngu ar feirniadaeth y gallai lleoliadau 

gwaith neu interniaethau grwydro i mewn i waith gwirioneddol, mae'r Bwrdd o'r farn y dylid 

cynnal lleoliadau o'r fath am gyfnod cyfyngedig yn unig e.e. dim mwy na mis, (oni bai eu bod yn 

rhan o gwrs addysg uwch lle mae'r lleoliad yn digwydd dros gyfnod hwy o amser e.e. 

diwrnodau astudio). Mae'r Bwrdd o'r farn, pe bai lleoliadau gwaith neu interniaethau'n digwydd 
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dros gyfnod hwy, y byddai'n anodd cyfiawnhau bod yr unigolyn yn “cysgodi” yn barhaus ac felly 

dylent gael eu contractio ar gontract “cyfnod penodol”. Felly, mae'r Bwrdd yn cynnig bod yn 

rhaid i unrhyw unigolyn sydd ar interniaeth sy'n para mwy na phedair wythnos, gael ei roi ar 

gontract “cyfnod penodol” gyda'r Aelod, sy'n cyfateb i lefel isaf staff cymorth band tri. Bydd gan 

y staff hyn hawl hefyd i'r telerau ac amodau sydd ar gael i staff cymorth eraill. Ar y cyfraddau 

cyflog presennol, byddai hyn yn cynrychioli isafswm cyflog o ychydig dros £10 yr awr. Byddai 

hyn yn cael ei ariannu o Lwfans Gwariant Staffio'r Aelod. 

2.23. Mae'r Bwrdd hefyd o'r farn bod angen rhoi gweithdrefn newydd ar waith i ddiogelu'r 

cyflogwr a'r cyflogai, sef yr Aelod a'r unigolyn ar leoliad yn yr achos hwn. Byddai hyn yn 

cynnwys darparu mwy o eglurder ar yr hyn a ddisgwylir gan y ddau barti yn ogystal â rhoi rhai 

paramedrau penodol ar waith.  

2.24. Mae'r Bwrdd yn cynnig y byddai'r weithdrefn newydd hon yn nodi'r gwaith y byddai'r 

gwirfoddolwr yn ei wneud fel y cytunwyd gyda'r Aelod; bydd yn nodi pwy fydd yn goruchwylio'r 

gwirfoddolwr tra bydd yn y swyddfa; pa yswiriant fydd yn cael ei ddarparu ar gyfer y 

gwirfoddolwr tra bydd yn ei swydd; a beth fyddai'r cyfnod rhybudd ar gyfer dod â'r lleoliad i 

ben. 
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Cynnig 1. Mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio'r polisi recriwtio i egluro nad oes 

cyfyngiad ar allu'r Aelodau i recriwtio i gontractau cyfnod penodol a bod y 

contractau hynny ar gyfer cyfnod hwy na chwe mis o hyd yn destun proses 

recriwtio agored a theg.  

Cynnig 2. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i ganiatáu i'r Aelodau 

benderfynu ar gyflog cychwynnol eu staff cymorth a phenderfynu ar godiadau 

cyflog cynyddol ar ôl y cyfnod prawf yn ddarostyngedig i’r Meini Prawf Cyflog 

Cychwynnol. 

Cynnig 3. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i ganiatáu i staff 

cymorth sy’n colli eu swyddi o ganlyniad i ailstrwythuro swyddfa, ac sydd â hawl i 

daliad dileu swydd, fod yn gymwys i gael yr hawliad statudol wedi’i uwchraddio 

100 y cant, a fydd yn cael ei ariannu o Lwfans Gwariant Staffio yr Aelod. 

Cynnig 4. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i sicrhau bod 

interniaid, ac eithrio'r rhai ar leoliadau addysg uwch, sydd ar leoliadau sy'n hwy na 

phedair wythnos, yn cael cyflog sy'n cyfateb i'r isafswm gradd band tri. 

Cynnig 5. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i gyflwyno 

gweithdrefn ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli yn swyddfeydd yr Aelodau. 
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3. Cymorth i bleidiau gwleidyddol 

3.1. Mae cymorth i Bleidiau Gwleidyddol yn bodoli i helpu pleidiau ac Aelodau unigol nad 

ydynt yn perthyn i Bleidiau Gwleidyddol gyflawni eu gwaith yn y Cynulliad. Mae lefel y gwariant 

a nodir mewn rhannau eraill o’r Penderfyniad, ac yn amodol ar adolygiad cyn y Chweched 

Cynulliad, yn dibynnu ar p'un a yw Grŵp Plaid Wleidyddol yn bodoli a maint y grŵp. Mae gan 

aelodau nad ydynt mewn grŵp hawl i lwfans hefyd. 

3.2.  Gellir defnyddio'r gwariant sydd ar gael o dan y lwfans hwn ar gyfer cyflogi staff i 

ymgymryd â gwaith ymchwil neu waith gweinyddol yn ogystal â chostau caffael offer swyddfa. 

3.3. Mae'r bennod hefyd yn amlinellu'r darpariaethau staffio y gellir eu hawlio o dan y 

lwfans hwn. 

Trafod y dystiolaeth 

3.4. Fel gyda'r bennod flaenorol, mae'r Bwrdd eisoes wedi ystyried tystiolaeth sy'n ymwneud 

â'r cymorth staffio ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn ei adolygiad o gymorth staffio.  

3.5. Roedd llawer o'r darpariaethau a oedd ar ôl i'w hystyried yn gymwys i'r penodau 

Cymorth i Aelodau a Chymorth i Bleidiau Gwleidyddol yn y Penderfyniad. Felly, ymgymerodd y 

Bwrdd â llawer o ystyriaethau fel yr amlinellwyd ym mhennod tri y ddogfen hon yng nghyd-

destun y lwfans hwn.   

3.6. Trafododd y Bwrdd hefyd pa ddarpariaethau oedd ar gael o fewn y Penderfyniad petai 

grŵp gwleidyddol yn peidio â bod, ac ystyriodd a oedd y rhain yn ddigonol i fynd i'r afael â 

gwahanol sefyllfaoedd. 

Cynigion 

Contractau cyfnod penodol 

3.7. Mae'r Bwrdd o'r farn y dylid ailadrodd y darpariaethau a amlinellir yn y bennod 

flaenorol ar gyfer y bennod Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol yn y Penderfyniad gan fod llawer o'r 

heriau sy'n ymwneud â staffio yn berthnasol i bob aelod o staff cymorth, ni waeth pa lwfans y 

maent yn cael eu hariannu ohono.  

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19386
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3.8. Roedd adolygiad y Bwrdd o gymorth staffio yn nodi bod yr hyblygrwydd cynyddol a 

gyflwynwyd i Aelodau unigol yn gymwys i Bleidiau Gwleidyddol hefyd. Mae'r Bwrdd o'r farn y 

byddai'n iawn i Bleidiau Gwleidyddol hefyd allu defnyddio unrhyw arian ychwanegol sydd 

ganddynt o ganlyniad i'r newidiadau hyn i gyflogi staff ar sail tymor penodol ar gyfer prosiectau 

penodol. Ar gyfer Pleidiau Gwleidyddol gall hyn fod ar gyfer gwaith polisi penodol neu gyflogi 

ymgynghorydd polisi arbenigol am gyfnod byr i gynorthwyo gyda'r gwaith o graffu ar Fil 

penodol. Felly, mae'r Bwrdd o'r farn pe bai'r cynnig cyntaf yn yr ymgynghoriad hwn yn cael ei 

gytuno, y byddai hefyd yn berthnasol yn llawn i Bleidiau Gwleidyddol. Gan fod y polisi recriwtio 

yn berthnasol i Bleidiau Gwleidyddol ac Aelodau unigol, byddai hyn ond yn gofyn am yr un 

newid a amlinellwyd ym mharagraff 2.10 y ddogfen hon. 

Meini prawf cyflog cychwynnol 

3.9. Ystyriodd y Bwrdd hefyd a oedd lle i gymhwyso'r cynnig ar gyfer pennu meini prawf 

cyflog cychwynnol i Bleidiau Gwleidyddol. Mae'r Bwrdd o'r un farn y dylai Arweinwyr Pleidiau 

Gwleidyddol hefyd fod yn gyfrifol am y penderfyniadau gwario y maent yn eu gwneud ar y 

lwfans cymorth i bleidiau gwleidyddol.  

3.10. Mae Adran 8.3 y Penderfyniad yn amlinellu'r broses lle mae Pleidiau Gwleidyddol yn 

dymuno dyfarnu cyflog cychwynnol uwch i ddechreuwyr newydd, mewn dull tebyg i'r hyn sy'n 

berthnasol i Aelodau unigol. Cred y Bwrdd, fel y mae'n gwneud gyda'i gynnig ar gyfer Aelodau 

unigol, fod gwerth mewn trosglwyddo'r cyfrifoldeb hwn o MBS i Arweinwyr Pleidiau 

Gwleidyddol. Mae'r Bwrdd o'r farn bod hyn am yr un rheswm â'r hyn a amlinellwyd uchod, gan 

mai Arweinwyr Pleidiau Gwleidyddol yw'r cyflogwr, ac felly dylent fod yn gyfrifol am benderfynu 

cyflog cychwynnol y staff cymorth sy'n gweithio iddynt. Fel gydag Aelodau unigol, mae'r Bwrdd 

yn cynnig y dylai Arweinwyr Pleidiau Gwleidyddol hefyd roi sylw dyledus i ganllawiau ar feini 

prawf cyflog cychwynnol cyn dod i unrhyw benderfyniad ar y cyflog cychwynnol. I'r perwyl hwn, 

mae'r Bwrdd yn cynnig cynnwys y testun a ganlyn yn lle paragraff 8.3.1 o'r Penderfyniad yn ei 

gyfanrwydd: 

8.3.1 Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar y lefel isaf y raddfa ar 

gyfer y band tâl priodol. Fodd bynnag, gall yr Arweinydd Plaid Wleidyddol sy'n 

cyflogi benderfynu ar gyflog cychwynnol uwch ar gyfer staff newydd yn unol â'r 

canllawiau ar feini prawf cyflog cychwynnol. Disgwylir i Arweinwyr Pleidiau 

Gwleidyddol ddilyn y canllawiau i gyfiawnhau cyflog cychwynnol uwch. 

3.11. Yn yr un modd â phenderfyniadau ar gyfer codiadau cyflog cynyddrannol yn amodol ar 

gwblhau cyfnodau prawf yn foddhaol, cred y Bwrdd hefyd y dylai Arweinwyr y Pleidiau 
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Gwleidyddol eu hunain yn hytrach nag MBS benderfynu a ddylai'r codiad cyflog hwn ddigwydd. 

Fel y cyfryw, mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio paragraff 8.3.3 i'r canlynol: 

8.3.3 Pan fydd aelod o staff newydd yn dechrau yn ei swydd ar bwynt tâl 1 ac yn 

dangos perfformiad boddhaol drwy gydol y cyfnod prawf, caiff Arweinwyr y 

Pleidiau Gwleidyddol, yn dilyn cwblhau’r cyfnod prawf, symud yr aelod o staff i 

fyny'r raddfa gynyddol i bwynt 2 cyn cyrraedd blwyddyn y dyddiad y 

dechreuodd ei gyflogaeth. Drwy wneud hynny, disgwylir i Arweinwyr y Pleidiau 

Gwleidyddol roi sylw dyledus i'r canllawiau a roddir iddynt. Mewn achosion o'r 

fath, bydd adolygiadau blynyddol yn y dyfodol yn cael eu gwneud ar y dyddiad 

y dechreuodd yr aelod o staff ar bwynt tâl 2 (yn hytrach na’r dyddiad y 

dechreuodd eu cyflogaeth). 

3.12. Er mwyn sicrhau bod gan y Pleidiau Gwleidyddol yr holl wybodaeth ofynnol i'w galluogi 

i weithredu penderfyniadau o'r fath, mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio'r canllawiau i gynnwys yr 

holl wybodaeth angenrheidiol, gan gynnwys pecyn cymorth gwerthuso staff cymorth a'r 

canllawiau ar feini prawf cyflog cychwynnol. 

Dileu swyddi staff grŵp 

3.13. Mae'r Bwrdd hefyd o'r farn y dylai'r trefniadau dileu swyddi a drafodwyd yn y bennod 

flaenorol ar gyfer staff sy'n colli eu rolau fod yn gymwys i Bleidiau Gwleidyddol. Efallai y bydd 

grwpiau am newid eu cyfansoddiad o bryd i'w gilydd o ganlyniad i newid mewn arweinyddiaeth 

neu newid yn eu maint ac o'r herwydd efallai y byddant am newid eu strwythurau staffio i 

ddarparu ar gyfer newidiadau o'r fath. 

3.14. Er mwyn caniatáu i Arweinwyr Pleidiau Gwleidyddol hwyluso unrhyw ailstrwythuro 

gofynnol yn eu swyddfeydd grŵp, mae'r Bwrdd wedi cytuno y dylai unrhyw staff cymorth sy'n 

colli eu swydd oherwydd ailstrwythuro o'r fath, ac sy'n gymwys i gael taliad dileu swydd, fod â 

hawl i dderbyn codiad o 100 y cant yn unol â'r ddarpariaeth ym mharagraff 8.10.4. Fodd 

bynnag, fel gyda phennod saith, nid yw'r Penderfyniad presennol yn adlewyrchu hyn, ac felly 

mae'r Bwrdd yn bwriadu diwygio paragraff 8.10.4 i gynnwys y cymal ychwanegol a ganlyn: 

8.10.4 d) y Blaid Wleidyddol sy'n cyflogi yn ailstrwythuro ei staff yn ystod tymor 

y Cynulliad (ond gweler paragraff 8.10.3).  

3.15. Mae'r Bwrdd yn cadarnhau y dylai'r Aelodau sydd am ailstrwythuro yn y modd hwn 

dalu'r costau o'u lwfansau presennol, felly mae angen mwy o eglurder i amlygu na fyddai hyn 
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yn costio mwy i'r trethdalwr nag y dylai. Fodd bynnag, fel gydag Aelodau unigol, mae'r Bwrdd 

yn cadarnhau pe bai Pleidiau Gwleidyddol yn dewis ymgymryd ag ailstrwythuro o'r fath, yna 

dylid ei ariannu o lwfansau presennol h.y. y Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol. Gan hynny, 

mae angen darparu eglurder ar yr achlysur hwn hefyd na fyddai prosesau o'r fath yn costio 

mwy i'r trethdalwr nag y dylai. I gyflawni hyn, mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio paragraff 8.10.3 i'r 

canlynol: 

8.10.3 I fod yn gymwys, mae’n rhaid bod gan staff y gwneir taliadau iddynt o 

leiaf ddwy flynedd o wasanaeth gyda'r Blaid Wleidyddol sy'n eu cyflogi ar y 

dyddiad y maent yn peidio â chael eu cyflogi gan y blaid (neu’r cyn-blaid) a 

rhaid iddynt beidio â bod yn hunangyflogedig . Cyfrifir taliadau dileu swydd ar 

sail yr hawliad statudol o dan y ddeddfwriaeth gyflogaeth gyfredol, wedi’i 

uwchraddio 50 y cant (ond gweler paragraffau 8.10.4 i 8.10.5 isod). Telir y 

symiau hyn o’r cronfeydd canolog (ac ni chânt eu didynnu o'r Lwfans Cymorth 

Pleidiau Gwleidyddol) ac eithrio pan fydd achosion o ddileu swyddi o ganlyniad 

i ailstrwythuro pan fydd arian yn cael ei dynnu o Lwfans y Blaid Wleidyddol. 

3.16. Trafododd y Bwrdd y ddarpariaeth a amlinellwyd ym mharagraff 8.10.2 y Penderfyniad. 

Mae'r paragraff yn gwneud darpariaethau i Bleidiau Gwleidyddol hawlio cost dileu swydd staff 

cymorth o ganlyniad i etholiad neu os bydd Aelod yn peidio â bod yn Aelod yn ystod Cynulliad, 

am ba bynnag reswm. Fodd bynnag, nid yw'n mynd i'r afael â'r sefyllfa os nad yw Pleidiau 

Gwleidyddol yn grŵp mwyach yn unol â Rheol Sefydlog 1.3 o ganlyniad i Aelod neu Aelodau o'r 

blaid yn symud i blaid arall i'r fath raddau fod y Blaid Wleidyddol yn llai na thri Aelod. Pan fydd 

hyn yn digwydd, mae Pleidiau Gwleidyddol yn colli eu grant gweinyddu craidd. Nid yw ychwaith 

yn mynd i'r afael â'r hyn fyddai'n digwydd pe bai Aelod annibynnol yn penderfynu ymuno â 

Phlaid Wleidyddol. Mae'r Bwrdd o'r farn y dylai bob amser geisio cywiro, lle bo'n addas, unrhyw 

wendidau sydd wedi dod i'r amlwg yn y Penderfyniad. Oherwydd sefyllfa ddiweddar lle mae 

Plaid Wleidyddol wedi peidio â bodoli fel grŵp gwleidyddol o ganlyniad i Aelodau'n gadael y 

blaid, mae'r Bwrdd bellach yn cynnig diwygio paragraff 8.10.2 i'r canlynol: 

8.10.2 Mae gan Bleidiau Gwleidyddol hawl i wneud cais am gost taliadau dileu 

swyddi i staff cymwys os bydd cyfansoddiad y blaid yn newid naill ai o ganlyniad 

i etholiad, neu os bydd aelod o blaid yn peidio â bod yn Aelod yn ystod tymor 

Cynulliad, neu os bydd cyfansoddiad y blaid yn lleihau o ganlyniad i ryw reswm 

arall, fel bod hynny’n gostwng neu'n dileu’r hawl i gael y Lwfans Cymorth i 

Bleidiau Gwleidyddol ym mharagraff 8.2.1 
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Gwirfoddolwyr ac interniaid 

3.17. Mae'r Bwrdd yn cynnig y dylai Pleidiau Gwleidyddol hefyd fod yn ddarostyngedig i'r 

cynigion ar gyfer talu interniaid a gweithdrefn gwirfoddoli newydd. Mae'r Bwrdd yn deall bod 

lleoliadau o'r fath yn cael eu defnyddio'n gyfartal gan bleidiau a swyddfeydd Aelodau unigol ac 

mae'r Bwrdd yn cytuno y dylid sicrhau cysondeb yn y dull o sicrhau bod pawb sydd ar leoliad 

o'r fath yn gallu disgwyl yr un eglurder ynghylch eu rôl a chymorth. 

3.18. Mae'r Bwrdd yn cynnig, os bydd unrhyw unigolyn ar leoliad gwaith neu interniaeth sy'n 

para mwy na phedair wythnos, bod yn rhaid iddo wedyn gael ei roi ar gontract gyda'r Grŵp 

Gwleidyddol, sy'n cyfateb i lefel isaf staff cymorth band tri. Mae'r Bwrdd yn cynnig y bydd ei 

weithdrefn gwirfoddoli newydd hefyd yn berthnasol i Bleidiau Gwleidyddol.  

Cynnig 6. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i ganiatáu i 

Arweinydd Plaid Wleidyddol bennu cyflog cychwynnol eu staff cymorth a 

phenderfynu ar godiadau cyflog cynyddol ar ôl cyfnod prawf, yn ddarostyngedig 

i’r Meini Prawf Cyflog Cychwynnol. 

Cynnig 7. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i ganiatáu i staff 

cymorth sy'n colli eu swyddi o ganlyniad i ailstrwythuro swyddfa fod yn gymwys i 

gael yr hawliad statudol wedi’i uwchraddio 100 y cant, a fydd yn cael ei ariannu o'r 

Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol. 

Cynnig 8. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig bod staff cymorth 

sy'n colli eu swyddi o ganlyniad i’r ffaith bod llai na thri Aelod mewn Plaid 

Wleidyddol, neu pan fydd Aelod unigol yn ymuno â Phlaid Wleidyddol, yn 

gymwys i gael yr hawliad statudol wedi’i uwchraddio 100 y cant. 

Cynnig 9. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i sicrhau bod 

interniaid, ac eithrio'r rhai ar leoliadau addysg uwch, sydd ar leoliadau gyda grŵp 

plaid sy'n hwy na phedair wythnos, yn cael cyflog sy'n cyfateb i'r isafswm gradd 

band tri. 

Cynnig 10. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i gyflwyno 

gweithdrefn ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli yn swyddfeydd y grwpiau plaid.  
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4. Cydraddoldeb  

4.1. Fel yr amlinellodd yn ei strategaeth ar gyfer 2016-2021, un o flaenoriaethau'r Bwrdd yw 

datblygu gwell dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n cymell pobl i sefyll yn etholiadau'r Cynulliad a'r 

ffactorau sy'n eu rhwystro rhag gwneud hynny. Felly mae'r Bwrdd eisiau sicrhau bod y 

Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad yn galluogi ac yn cefnogi ystod mor amrywiol o 

ymgeiswyr â phosibl i ddod yn Aelodau Cynulliad.  

4.2. Byddai'r Bwrdd yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych ar y canlynol: 

▪ a allai fod goblygiad i bobl sydd ag unrhyw nodweddion gwarchodedig o'r cynigion fel 

yr amlinellir yn y ddogfen hon;  

▪ a yw'r materion a godwyd gennych yn yr ymgynghoriad hwn yn cael effaith, neu a 

allent gael effaith, ar bobl sy'n uniaethu â'r nodweddion gwarchodedig fel y cânt eu 

diffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010?  

4.3. Sylwer mai'r nodweddion gwarchodedig a ddiffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yw: 

oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, 

hil, crefydd a chred, rhyw a thueddfryd rhywiol. 
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Crynodeb o'r cynigion – Rhan 2 

Mae'r Bwrdd yn cynnig gwneud y newidiadau a ganlyn i Gynllun Pensiwn yr Aelodau: 

Cynnig 1. Mae'r Bwrdd yn cynnig newid Rheolau Cynllun Pensiwn Aelodau'r 

Cynulliad er mwyn cydymffurfio â gofynion gwahaniaethu ar sail oedran mewn 

perthynas ag aelodau'r Cynllun sy'n 75 oed a throsodd. 

Cynnig 2. Mae'r Bwrdd yn cynnig diwygio rheolau'r Cynllun er mwyn caniatáu i 

aelodau'r Cynllun sydd â disgwyliad oes o lai na 12 mis gael yr opsiwn i gyfnewid eu 

pensiwn salwch am swm arian parod. Byddai hyn yn ychwanegol at y darpariaethau 

salwch a marwolaeth mewn gwasanaeth presennol o fewn rheolau'r Cynllun. 
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5. Adolygiad o Reolau'r Cynllun 

Pensiwn 

5.1. Mae'r adran isod yn rhoi trosolwg o adolygiad y Bwrdd o Reolau Cynllun Pensiwn yr 

Aelodau. 

Cefndir 

5.2. Mae'r Bwrdd Taliadau (y Bwrdd) yn gorff annibynnol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y 

taliadau a'r adnoddau cywir ar gael i Aelodau'r Cynulliad (Aelodau) ymgymryd â'u rôl tra'n 

dangos gwerth am arian i'r pwrs cyhoeddus. Mae manylion llawn am swyddogaethau a 

chyfrifoldebau'r Bwrdd wedi'u nodi ym Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010. 

5.3. Me Pennod tri Penderfyniad y Bwrdd yn amlinellu y bydd Aelodau’r Cynulliad yn cael 

eu cofrestru’n awtomatig i Gynllun Pensiwn newydd Aelodau’r Cynulliad oni bai eu bod yn 

dewis peidio.  

5.4. Rheolir y Cynllun gan y Bwrdd Pensiynau sy'n cynnwys pum Ymddiriedolwr. Caiff dau 

o'r rhain eu henwebu gan aelodau'r Cynllun, caiff dau eu penodi gan Gomisiwn y Cynulliad ac 

mae Ymddiriedolwr annibynnol proffesiynol sy'n gweithredu fel Cadeirydd.  

5.5. Mae'r Bwrdd Taliadau yn gyfrifol am reolau'r Cynllun ac am bennu lefel a ffurf budd-

daliadau'r Aelodau. 

5.6. Mae'r Bwrdd yn cynnig gwneud nifer o newidiadau i Reolau'r Cynllun Pensiwn er mwyn 

sicrhau cydymffurfiad parhaus â gofynion gwahaniaethu ar sail oedran o ran aelodau sy'n 75 a 

throsodd. Mae'r Bwrdd hefyd yn cynnig darparu mwy o hyblygrwydd i'r Aelodau sy'n dioddef o 

salwch difrifol, o ran y ffurf y gallant gymryd eu pensiwn.  

5.7. Ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio ar lefel y cyfraniadau a wneir i'r Cynllun Pensiwn. 

Mae actiwari’r Cynllun wedi cadarnhau, oherwydd y nifer fach o achosion a ddisgwylir ac os 

defnyddir ffactorau niwtral o ran cost i gyfnewid y pensiwn am gyfandaliad yn achos disgwyliad 

oes byr, ni fydd yn effeithio llawer ar gyllid y Cynllun pe bai’r Bwrdd yn penderfynu gwneud y 

newidiadau hyn i’r Rheolau. 

 

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/4/contents
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Cynnig 1. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i newid Rheolau 

Cynllun Pensiwn Aelodau'r Cynulliad er mwyn cydymffurfio â gofynion 

gwahaniaethu ar sail oedran mewn perthynas ag aelodau sy'n 75 oed a throsodd. 

Nodir y rhain yn y tabl isod: 

Rheol Rheol gyfredol Newid arfaethedig  

Rheol 9 Aelodaeth  

a  

Rheol 43 Cymudo yn 

Gyfandaliad 

Pan fo aelod o'r Cynllun yn 

cyrraedd 75 oed ac yn parhau 

i wasanaethu fel Aelod 

Cynulliad, caiff ei dynnu allan 

o'r Cynllun ond ni ellir talu'r 

pensiwn hyd nes bod yr Aelod 

yn peidio â gwasanaethu fel 

Aelod Cynulliad.  

Os yw aelod am gymryd rhan 

o'i bensiwn fel cyfandaliad, o 

dan reolau cyfredol y Cynllun, 

rhaid talu hwn cyn i'r aelod 

gyrraedd 75 oed er na ellir 

talu'r pensiwn hyd nes bod yr 

aelod yn ymddiswyddo fel 

Aelod Cynulliad.  

Bydd aelodau'r cynllun sy'n 

parhau i wasanaethu fel Aelod 

Cynulliad ar ôl 75 oed yn cael 

dewis naill ai: 

Aros yn y Cynllun ar ôl 75 oed 

os yw am wneud hynny a 

pharhau i gronni budd-

daliadau yn y Cynllun* 

neu 

Gadael y Cynllun a gohirio 

cymryd ei gyfandaliad 

ymddeol tan ar ôl 75 oed a'i 

gymryd pan fydd yn ymddeol 

ynghyd â'i bensiwn.  Byddai 

aelodau sy'n dewis yr opsiwn 

hwn yn dod yn aelod 

gohiriedig yn y Cynllun. 

Rheol 62 

Rhodd ar farwolaeth mewn 

swydd 

Telir cyfandaliad o ddwywaith 

cyflog yr Aelod Cynulliad sy'n 

gwasanaethu yn ôl disgresiwn 

yr Ymddiriedolwr ar farwolaeth 

aelod 'cyfranogwr'. Mae 

“Cyfranogwr” yn golygu talu 

cyfraniadau i'r Cynllun. 

Nid yw'r budd hwn ar gael ar 

hyn o bryd os oedd yr 

ymadawedig wedi cyrraedd 75 

oed ar ddyddiad ei farwolaeth 

hyd yn oed os oedd yn dal i 

Os bydd Aelod yn marw tra'i 

fod yn parhau i fod yn Aelod 

Cynulliad (cyn neu ar ôl 75 

oed), telir cyfandaliad 

marwolaeth mewn swydd o 

ddwywaith y cyflog hyd yn 

oed os yw wedi penderfynu 

nad yw am fod yn aelod o'r 

Cynllun mwyach. 
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Rheol Rheol gyfredol Newid arfaethedig  

wasanaethu fel Aelod 

Cynulliad. Mae hyn oherwydd 

bod Aelodau ar hyn o bryd yn 

cael eu tynnu allan o'r Cynllun, 

yn unol â rheolau'r Cynllun, 

pan fyddant yn cyrraedd 75 

oed. 

Rheol 66 Taliadau Gwarant Os bydd pensiynwr yn marw o 

fewn pum mlynedd i dynnu ei 

bensiwn, os yw'n iau na 75 

oed, telir balans y pensiwn 

pum mlynedd o'r dyddiad 

marwolaeth hyd at ddiwedd y 

pum mlynedd yn dilyn y 

dyddiad ymddeol fel 

cyfandaliad (llai unrhyw 

bensiynau sy'n daladwy i 

oedolyn neu blentyn sy'n 

goroesi). Gelwir hyn yn warant 

pum mlynedd. 

Os yw dros 75 oed ar 

ddyddiad ei farwolaeth, caiff ei 

dalu fel pensiwn atodol i'w 

oedolyn dibynnol yn hytrach 

nag fel cyfandaliad.  

Y cynnig yw, os bydd aelod 

dros 75 oed ac yn derbyn 

pensiwn yn marw o fewn pum 

mlynedd ar ôl ymddeol, telir y 

warant pum mlynedd fel 

cyfandaliad yn yr un modd ag 

y mae pe bai'r aelod o dan 75 

oed. 

Atodlen 5 

Rhannu Pensiwn yn dilyn 

Ysgariad 

Pens 

Pe bai aelod yn ysgaru, efallai 

y bydd ei gyn-briod yn cael 

cyfran o'i bensiwn gan y Llys 

Cyfraith Teulu. Mae gan y Cyn-

briod hawl wedyn i bensiwn 

o'r Cynllun, ac mae'n dod yn 

'Gyfranogwr sy'n Gyn-briod'.  

Ar hyn o bryd pe bai'r 

Cyfranogwr sy'n Gyn-briod yn 

marw ar ôl 75 oed, ni fyddai 

Cynigir os bydd Cyfranogwr 

sy'n Gyn-briod sydd dros 75 

oed yn marw cyn tynnu ei 

bensiwn, y dylid talu swm 

marwolaeth mewn 

gwasanaeth sy'n gyfwerth â 

phum mlynedd o'r pensiwn 

sydd ganddo yn y Cynllun. 

Gelwir hyn yn warant pum 

mlynedd a byddai'n gyson â'r 
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Rheol Rheol gyfredol Newid arfaethedig  

budd-dal marwolaeth ar ffurf 

cyfandaliad yn daladwy. 

Rhaid i'r Cyfranogwr sy'n Gyn-

briod ddechrau talu ei 

bensiwn cyn ei ben-blwydd yn 

75 oed. 

driniaeth pe bai'r cyn-briod o 

dan 75 oed. 

Cynigir hefyd rhoi disgresiwn i 

Ymddiriedolwyr ganiatáu i 

gyn-briod ohirio cymryd ei 

bensiwn tan ar ôl 75 oed. 

 Er gwybodaeth: mae triniaeth treth cyfraniadau pensiwn yn newid pan fydd unigolyn yn cyrraedd 75 oed ac ni 

fyddai aelodau sy'n dewis aros yn y Cynllun ar ôl 75 oed yn gallu hawlio rhyddhad treth ar ei gyfraniadau mwyach.  
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6. Disgwyliad oes byr 

Disgwyliad oes byr 

6.1. O dan reolau'r Cynllun fel y maent ar hyn o bryd, gall Aelod Cynllun â salwch terfynol 

ddewis tynnu pensiwn salwch gwell (gyda'r opsiwn i gyfnewid rhywfaint o hyn ar gyfer 

cyfandaliad di-dreth) neu ddewis aros mewn gwasanaeth. Pe bai'r Aelod Cynllun yn marw 

mewn gwasanaeth, byddai taliad marwolaeth mewn gwasanaeth, sydd ar hyn o bryd yn 

ddwywaith cyflog terfynol Aelod y Cynllun ar adeg ei farwolaeth, yn daladwy yn ôl disgresiwn yr 

Ymddiriedolwyr. Mae'r pensiynau oedolion dibynnol a phlant yr un fath yn y ddwy sefyllfa. 

6.2. Fodd bynnag, mae'r Bwrdd yn gwerthfawrogi, mewn amgylchiadau mor drasig, y gallai 

fod yn ddefnyddiol caniatáu mwy o hyblygrwydd o ran y ffurf y gall aelodau gymryd eu 

pensiwn. Fel y cyfryw, mae'r Bwrdd yn ystyried gwneud darpariaeth yn y rheolau ar gyfer 

cyfnewid y pensiwn salwch yn llawn am swm arian parod mewn achosion o ddisgwyliad oes byr 

o lai na 12 mis.  Cyfeirir at hyn fel 'cyfandaliad salwch difrifol' gan Gyllid a Thollau EM. Byddai 

pensiynau oedolion dibynnol a phlant yr un fath â'r rhai sy'n daladwy ar farwolaeth mewn 

gwasanaeth ac ar ôl rhoi pensiwn salwch, felly ni fyddai dibynyddion Aelodau'r Cynllun yn colli 

unrhyw fudd pe bai'r opsiwn hwn yn cael ei gyflwyno.  

6.3. Byddai cynnig o'r fath yn caniatáu i Aelodau'r Cynllun, sydd â disgwyliad oes o lai na 12 

mis, gael yr opsiwn i gael un cyfandaliad, sy'n daladwy ar hyn o bryd heb godi treth arno, yn lle 

ei bensiwn. Yn dibynnu ar oedran Aelod y Cynllun a'i amgylchiadau personol, gallai hyn fod yn 

fwy buddiol yn ariannol i Aelod y Cynllun na'r budd-daliadau salwch neu farwolaeth mewn 

gwasanaeth. Byddai'n rhaid ystyried pob achos yn unigol i alluogi Aelod y Cynllun i wneud y 

dewis gorau iddo ond byddai'n darparu opsiwn ychwanegol nad yw ar gael ar hyn o bryd i 

Aelodau'r Cynllun yn y sefyllfa hon.  

Cynnig 2. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i ddiwygio rheolau'r 

Cynllun er mwyn caniatáu i Aelodau'r Cynllun sydd â disgwyliad oes o lai na 12 mis 

gael yr opsiwn i gyfnewid eu pensiwn salwch am swm arian parod. Byddai hyn yn 

ychwanegol at y darpariaethau salwch a marwolaeth mewn gwasanaeth presennol 

o fewn rheolau'r Cynllun. 


