
  

 

   

 

 

At:  Yr holl Aelodau 

CC: Yr holl staff cymorth 

   19 Mawrth 2021  

  

Annwyl Aelod, 

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ar 4 Mawrth 2021. Mae'r canlynol yn 

grynodeb o'i drafodaethau a'i benderfyniadau. 

Diweddariad ynghylch Covid-19 

Adolygodd y Bwrdd effaith barhaus Covid-19 ar yr Aelodau a'u swyddfeydd. Mae'r pecyn 

cymorth a roddwyd ar waith i gefnogi’r Aelodau wedi bodoli ers bron i flwyddyn bellach. 

Mae'r Bwrdd wedi cadarnhau yn flaenorol y bydd elfennau o'r pecyn hwn yn parhau i fod 

ar waith tan ddiwedd tymor y Senedd hon. Er bod y rhaglen frechu yn cael ei chyflwyno, a 

chamau’n cael eu cymryd tuag at godi cyfyngiadau yn ofalus ac yn raddol, y neges o hyd 

gan Lywodraeth Cymru yw y dylid gweithio gartref, lle bo hynny’n bosibl.  

Pan gyfarfu’r Bwrdd, nid oedd unrhyw arwydd o ran pryd y gallai’r canllawiau ar gadw 

pellter cymdeithasol a gweithio gartref gael eu llacio. O ystyried hyn, mae'r Bwrdd wedi 

penderfynu y bydd y cymorth presennol sydd ar waith yn parhau ar ddechrau'r Chweched 

Senedd. I gadarnhau, mae hyn yn golygu:  

• Bydd y Lwfans Gweithio Cartref a ddarperir i staff cymorth yn parhau yn ystod 

cyfyngiadau Covid-19. Rhoddir y lwfans hwn ar waith i gynorthwyo gyda chostau 

ychwanegol gweithio gartref i staff cymorth. Dim ond mewn perthynas â diwrnodau a 

weithir gartref y gellir hawlio’r lwfans hwn. 

• Bydd y Gronfa Dychwelyd i Swyddfeydd Covid-19 hefyd yn parhau i fod ar waith am 

y cyfnod sydd i ddod. Fel y cofiwch, sefydlwyd hyn i ariannu’r mesurau iechyd a 

diogelwch rhesymol sydd eu hangen i ddiogelu rhag lledaenu'r feirws mewn 

swyddfeydd etholaethol/rhanbarthol. Os yw Aelodau am wneud cais i’r gronfa hon, 

bydd angen iddynt roi tystiolaeth o'u gofynion ar ffurf asesiad risg. Os bydd 

cyfanswm y costau a hawlir gan Aelod yn fwy na £500, gall yr hawliadau hyn fod yn 

destun proses craffu a dilysu bellach, os bydd angen, cyn y gellir eu derbyn. 

https://busnes.senedd.cymru/cy/documents/s107235/Y%20wybodaeth%20ddiweddaraf%20i%20Aelodaur%20Senedd%20yn%20sgl%20cyfarfod%20y%20Bwrdd%20Taliadau%2023-24%20Medi%202020.pdf


  

 

   

 

• Bydd asesiadau DSE ar-lein yn parhau i fod ar waith tan fis Gorffennaf 2021. Bydd 

hyn yn caniatáu i unrhyw staff newydd a gyflogir yn dilyn yr etholiad, y gallai fod yn 

ofynnol iddynt weithio gartref, gael asesiad.  

Bwriad cynnal y lwfansau hyn yw sicrhau bod cymorth parhaus ar gael dros y cyfnod sydd i 

ddod. Caiff y penderfyniad hwn yn ei adolygu o bryd i'w gilydd yn dilyn yr etholiad. Os oes 

gennych unrhyw faterion sydd angen eu hystyried, gallwch naill ai gysylltu â’r Bwrdd 

drwy'r ysgrifenyddiaeth neu godi’r mater yn uniongyrchol â’r tîm Cymorth Busnes i’r 

Aelodau.  

Ymgynghoriad ar yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Senedd 

Fel y gwyddoch, mae'r Bwrdd wedi cynnal ymgynghoriad ar newidiadau i'r Penderfyniad 

ar gyfer y Chweched Senedd. Fel Bwrdd newydd, roedd angen i ni ystyried sawl mater nad 

oeddent wedi’u datrys i gwblhau'r Penderfyniad ar gyfer tymor nesaf y Senedd yng 

ngoleuni'r amgylchiadau eithriadol oherwydd pandemig Covid-19. Bwriad y cynigion yr 

ymgynghorwyd arnynt oedd rhoi mwy o eglurder i’r Aelodau a'u staff yn ystod y cyfnodau 

hyn o ansicrwydd.  

Gwnaeth y Bwrdd sawl penderfyniad ar y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd. 

Cyhoeddwyd y Penderfyniad newydd a'r adroddiad llawn sy’n egluro ein penderfyniadau 

ar 18 Mawrth 2021 ac maent ar gael yma. 

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 

Yn dilyn y penderfyniadau a gymerwyd gan y Bwrdd ym mis Ionawr mewn ymateb i 

gyhoeddi'r Bil, rhoddwyd ystyriaeth bellach i effaith y Bil. Roedd hyn yn cynnwys a oedd 

angen unrhyw gyfyngiadau neu newidiadau dros dro i'r Penderfyniad cyn cyfnod yr 

etholiad. Gellir gweld penderfyniadau'r Bwrdd mewn perthynas â hyn yn yr ohebiaeth a 

anfonwyd atoch ar 16 Mawrth 2021. 

Contract staff cymorth 

Trafododd y Bwrdd adborth a roddwyd i'r ymgynghoriad ar y contract drafft ar gyfer staff 

cymorth. Mae’r penderfyniadau a wnaed gan y bwrdd yn cael eu hymgorffori ar hyn o bryd 

yn y contract newydd a gaiff ei roi ar waith erbyn dechrau tymor nesaf y Senedd. Bydd y 

tîm Cymorth Busnes i’r Aelodau yn darparu rhagor o wybodaeth ar ran y Bwrdd maes o 

law. 

mailto:taliadau@senedd.cymru
https://www.bwrddtaliadau.cymru/ymgynghoriad-ar-yr-adolygiad-blynyddol-or-penderfyniad-ar-gyfer-y-chweched-senedd/
https://www.bwrddtaliadau.cymru/cyhoeddi-penderfyniad-y-bwrdd-taliadau-annibynnol-ar-gyfer-2021-2026/
http://abms/documents/s112669/Update%20to%20members%20of%20the%20Senedd%20following%20the%20Remuneration%20Boards%20meeting%20on%2028%20January%202021.pdf


  

 

   

 

Mae'r contract wedi'i ddiweddaru yn cynnwys popeth y mae angen i gyflogwyr a 

chyflogeion ymrwymo iddo dan gontract, a dilëwyd elfennau esboniadol eraill a fydd 

bellach yn cael eu cynnwys mewn llawlyfr staff di-gontract cynhwysfawr. Er mwyn 

amddiffyn yr hawliau a roddir i staff, sy'n fwy ffafriol na'r hyn a ddiogelir gan statud, bydd 

yr hawliau hyn yn cael eu hymgorffori yn y contract staff newydd fel atodiad. Bydd y 

Llawlyfr ei hun yn cynnwys y polisïau sy'n orfodol gan y Bwrdd.  

Bydd polisïau eraill yn cael eu cynnwys yn y Llawlyfr a fydd yn nodi’r fframwaith i bob 

swyddfa reoli pethau fel presenoldeb, hawliau sy’n ystyriol o deuluoedd, cyfathrebu, iechyd 

a diogelwch a diogelu data ymhlith llu o bolisïau eraill.  Bydd y polisïau hyn yn cael eu 

teilwra i raddau bach er mwyn sicrhau eu bod yn addas at anghenion y swyddfeydd unigol.  

Bydd yr holl staff cymorth newydd sy'n dechrau eu swyddi yn dilyn yr etholiad yn cael eu 

rhoi yn awtomatig ar y contract newydd. Byddai'r Bwrdd yn annog Aelodau a staff cymorth 

presennol i ymgyfarwyddo â'r contract newydd wrth symud ymlaen.  

Penodi ymddiriedolwr newydd a enwebwyd gan yr Aelodau i Fwrdd Cynllun Pensiwn 

yr Aelodau 

Nododd y Bwrdd fod Ieuan Wyn Jones wedi cadarnhau y bydd yn sefyll i lawr fel 

ymddiriedolwr Cynllun Pensiwn yr Aelodau yn dilyn yr etholiad nesaf. Yn dilyn proses 

enwebu i nodi ymddiriedolwr olynol, cymeradwyodd y Bwrdd enwebiad Nick Ramsay AS 

fel ymddiriedolwr a enwebwyd gan yr Aelodau ar gyfer y Cynllun. 

Gwefan newydd 

Ystyriodd y Bwrdd dudalennau gwe drafft ar gyfer gwefan newydd. Ers sefydlu’r Bwrdd, 

mae wedi cael presenoldeb ar wefan y Senedd. Mae hyn wedi darparu llwyfan ar gyfer 

cyhoeddi dogfennau sy'n deillio o weithgareddau'r Bwrdd (agendâu, cofnodion, llythyrau 

diweddaru, ymgynghoriadau). Yn 2018, creodd y Bwrdd ei wefan ei hun ar wahân i 

bwysleisio ei annibyniaeth ymhellach ar Gomisiwn y Senedd, fodd bynnag, penderfynwyd 

cadw’r presenoldeb blaenorol ar y we hefyd am y rhesymau a nodir uchod.  

Yn dilyn cyhoeddi gwefan newydd Comisiwn y Senedd ym mis Rhagfyr, mae'r Bwrdd wedi 

cytuno i adleoli ei wefan ei hun i wefan y Comisiwn. Y gobaith yw y bydd y wefan newydd 

yn fwy hygyrch i randdeiliaid ddod o hyd i wybodaeth am waith y Bwrdd. Bydd y wefan yn 

cael ei lansio yn ystod yr wythnosau nesaf.  

Fel bob amser, os hoffech drafod unrhyw fater â mi, cysylltwch ag ysgrifenyddiaeth y 

Bwrdd drwy anfon neges i taliadau@senedd.cymru i wneud trefniadau. 

http://www.bwrddtaliadau.cymru/
mailto:taliadau@senedd.cymru


  

 

   

 

Pob dymuniad da, a chadwch yn ddiogel, 

 

Dr Elizabeth Haywood 

Cadeirydd, Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 


