
  

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Taliadau@senedd.cymru  

0300 200 6565 

Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 

Remuneration@senedd.wales  

0300 200 6565 

 

28 Hydref 2022 

Annwyl Aelodau, 

CRYNODEB O’R CYFARFOD BWRDD A GYNHALIWYD AR 13 HYDREF 2022 

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ddydd Iau 13 Hydref. Ffocws y cyfarfod oedd: 

• Diwygio’r Senedd; 

• Ystyried y dystiolaeth a gasglwyd ar effaith y Cytundeb Cydweithio ar gyflogau a 

lwfansau Aelodau; 

• Y diweddaraf am gostau byw a phwysau chwyddiant ar gostau busnes Aelodau;  

• Adolygiadau thematig y Bwrdd o Ffyrdd o Weithio a Chymorth Staffio; 

• Cwmpas Adolygiad Blynyddol y Bwrdd o’r Penderfyniad ar gyfer 2023/24 a’r dull o 

ymgynghori;  

• Trefniadau diogelwch Aelodau. 

Mae’r llythyr hwn yn rhoi crynodeb o drafodaethau a phenderfyniadau’r Bwrdd. Bydd yn 

cael ei gyhoeddi ar wefan y Bwrdd, gyda’r crynodebau o gyfarfodydd blaenorol. 

1. Ymgysylltu ag Aelodau 

Ar 12 Hydref, cyfarfu’r Bwrdd ag Adam Price AS, Andrew R T Davies AS a Jane Dodds AS i 

drafod y meysydd blaenoriaeth i’w hystyried gan y Bwrdd wrth gynllunio ar gyfer Diwygio’r 

Senedd. Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar i Arweinwyr y Pleidiau am eu hamser i drafod y mater 

hwn yn y cyfnod cynnar hwn. Yn y cyfarfod ar 13 Hydref, cafodd y Bwrdd hefyd y 

wybodaeth ddiweddaraf am wahanol ffrydiau gwaith diwygio’r Senedd sy’n cael eu cynnal 

gan y Comisiwn a’r Pwyllgor Busnes.  

Cyn ein cyfarfod, cyfarfu’r Bwrdd â’r Grŵp Cynrychiolwyr Aelodau i drafod y materion ar ein 

hagenda.  

At:  Aelodau o’r Senedd 

Copi at: Yr holl staff cymorth 
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Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar i staff y Grŵp a hwylusodd ymweliadau â’u swyddfeydd a 

roddodd gipolwg gwerthfawr o’r ffordd y maent yn cefnogi dyletswyddau seneddol eu 

Haelodau.  

2. Costau byw a phwysau chwyddiant 

Bu’r Bwrdd yn ystyried tystiolaeth ar y sefyllfa economaidd bresennol, effaith pwysau 

chwyddiant ar gostau busnes Aelodau ac ymateb Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a 

chyrff cyhoeddus eraill i’r argyfwng costau byw.  

Cytunodd y Bwrdd i barhau i adolygu’r sefyllfa ac i dderbyn rhagor o wybodaeth yn ein 

cyfarfod ym mis Rhagfyr, er mwyn llywio ein hystyriaeth o unrhyw newidiadau sydd eu 

hangen i’r Penderfyniad.  

3. Effaith y Cytundeb Cydweithio 

Rydym yn ddiolchgar am y dystiolaeth a dderbyniwyd gan Grwpiau ar oblygiadau’r 

Cytundeb Cydweithio ar eich gwaith yn y Senedd. Unwaith eto, nododd y Bwrdd y cyngor 

cyfreithiol nad yw Plaid Cymru yn blaid mewn llywodraeth. Ar sail y dystiolaeth a 

dderbyniwyd ac ystod y safbwyntiau a fynegwyd gan Grwpiau, nid oedd y Bwrdd yn teimlo 

y gellir cyfiawnhau unrhyw newidiadau i lwfansau o ganlyniad i’r Cytundeb Cydweithio. 

Mewn ymateb i gwestiwn penodol a godwyd gan Blaid Cymru, cytunodd y Bwrdd y gall 

Aelodau hawlio ad-daliad am dreuliau yr eir iddynt wrth weithredu yn rhinwedd eu swydd 

fel Aelodau Dynodedig ond nododd nad yw’r Penderfyniad yn caniatáu ar gyfer ad-dalu 

costau a gafwyd o ganlyniad i weithgareddau gwleidyddol plaid. Cydnabu’r Bwrdd nad 

yw’r gwahaniaeth rhwng gweithgarwch seneddol a gweithgarwch gwleidyddol plaid bob 

amser yn glir a bod yn rhaid i Aelodau ddefnyddio eu barn wrth wneud hawliadau am 

gostau yr eir iddynt. Mae enghreifftiau o weithgarwch sydd gyfystyr â gweithgarwch 

gwleidyddol plaid wedi’u nodi yn Rheol 1 yn y Rheolau a Chanllawiau’r Swyddog 

Cyfrifyddu ar Ddefnyddio Adnoddau'r Senedd.   

4. Adolygiad Thematig o Ffyrdd o Weithio 

Mae cam cyntaf yr adolygiad hwn yn mynd rhagddo ac mae'n canolbwyntio ar faterion o 

flaenoriaeth uniongyrchol o ran talu costau galluogi Aelodau a'u staff i weithio’n ddiogel 

ac yn effeithiol gartref neu mewn trefniant hybrid. Cytunodd y Bwrdd fod angen gwaith i 

egluro a symleiddio’r darpariaethau sydd ar waith. Ymgynghorir ar newidiadau i’r perwyl 

hwn fel rhan o’r adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer 2023/24.  

Hysbyswyd yr Aelodau ar wahân trwy lythyr a gyhoeddwyd ar 20 Hydref o benderfyniad y 

Bwrdd i gau’r Gronfa Dychwelyd i’r Swyddfa ar gyfer ceisiadau newydd o 30 Tachwedd. 

Roedd penderfyniad y Bwrdd yn adlewyrchu bod y rheoliadau wedi’u llacio a bod defnydd 

cyfyngedig iawn o’r Gronfa yn ystod y flwyddyn ariannol hon.   

https://senedd.cymru/media/3xrgydjn/2022-rheolau-ao.pdf
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Fel rhan o ymrwymiad y Bwrdd i sefydlu gwell dealltwriaeth o anghenion Aelodau, mae’r 

Bwrdd a Chomisiwn y Senedd wrthi’n cynnal ymarfer ymgysylltu ar y cyd ag Aelodau. 

Mae’n canolbwyntio ar sut rydych chi’n gweithio ar ôl pandemig ac yn edrych ymlaen at 

ffyrdd o weithio at y dyfodol. Bydd y safbwyntiau a gesglir drwy’r ymarfer hwn yn helpu i 

lywio’r gwaith o gynllunio camau pellach yr adolygiad thematig o ffyrdd o weithio, i 

ganolbwyntio ar y newidiadau sydd eu hangen ar gyfer gweddill y chweched Senedd ac ar 

gyfer y seithfed Senedd..  

5. Adolygiad Thematig o Gymorth Staffio 

Dros yr haf rhannwyd y cylch gorchwyl drafft ar gyfer yr adolygiad gyda Grwpiau 

Cynrychioliadol. Cytunodd y Bwrdd ar y cylch gorchwyl ar 13 Hydref. 

 

Mae cam cyntaf yr adolygiad yn mynd rhagddo ac mae’n canolbwyntio ar unrhyw 

newidiadau sydd eu hangen i’r Lwfans Staffio Aelodau ar gyfer 2023/24. Bu’r Bwrdd yn 

ystyried sylwadau a wnaed gan Aelodau ar y mater hwn yn ystod y flwyddyn hon a 

newidiadau i faint a chymhlethdod llwyth gwaith yr Aelodau. Mae’r Bwrdd yn cydnabod 

bod gwaith seneddol yr Aelodau wedi cynyddu o ran cymhlethdod a bydd yn ystyried hyn 

ymhellach fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r Penderfyniad ar gyfer 2023/24.  

6. Adolygiad Blynyddol o’r Penderfyniad 

Mae’r Bwrdd yn adolygu’r Penderfyniad yn flynyddol i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn 

addas i’r diben. Cytunodd y Bwrdd i ymgynghori am chwe wythnos (gan gyhoeddi yn 

gynnar ym mis Ionawr) ar newidiadau arfaethedig i’r Penderfyniad ar gyfer 2023/24, gyda’r 

bwriad o gyhoeddi Penderfyniad diwygiedig erbyn 1 Ebrill 2023. Bydd cynigion ar gyfer 

newidiadau i’r Penderfyniad yn cael eu llywio gan ymgysylltiad y Bwrdd ag Aelodau a 

rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys y materion a amlygwyd uchod.   

7. Y wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch 

Derbyniodd y Bwrdd ei ddiweddariad blynyddol rheolaidd hefyd gan Dîm Diogelwch y 

Comisiwn ar y gwaith a wnaed i wella mesurau diogelwch yng nghartrefi a swyddfeydd yr 

Aelodau ac roedd yn fodlon bod darpariaethau’r Penderfyniad wedi sicrhau bod y mesurau 

pwysig hyn yn cael eu cyflawni.  

8. Cyfarfod nesaf y Bwrdd 

Yn ein cyfarfod nesaf ar 8 Rhagfyr 2022 bydd y Bwrdd yn ystyried: 

• Adolygiad Blynyddol o’r Penderfyniad ar gyfer 2023/24 – cynigion i ymgynghori 

arnynt; 

• Effaith y cynnydd mewn costau byw a phwysau chwyddiant ar gyflogau a lwfansau;  



 

 

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf, fel hyn, ar ôl pob cyfarfod o’r Bwrdd. Yn y cyfamser, os 

hoffech godi materion gyda mi neu’r Bwrdd, mae croeso i chi gysylltu drwy Glerc y Bwrdd, 

Huw Gapper, a hynny drwy anfon e-bost at taliadau@senedd.cymru. 

Yn gywir, 

 

Dr Elizabeth Haywood 

Cadeirydd, Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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