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21 Rhagfyr 2022 

Annwyl Aelodau, 

CRYNODEB O’R CYFARFOD BWRDD A GYNHALIWYD AR 8 RHAGFYR 2022 

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ddydd Iau 8 Rhagfyr. Ffocws y cyfarfod oedd: 

• Effaith costau byw a chostau ynni uwch ar Aelodau a’u staff; 

• Adolygiad blynyddol o Benderfyniad 2023/24; 

• Diwygio’r Senedd; 

• Yswiriant cyflogwyr yr Aelodau; 

• Cynllun pensiwn y staff cymorth; 

• Blaenraglen waith y Bwrdd.  

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 7 Rhagfyr, cyn ein cyfarfod ar 8 Rhagfyr, cyfarfu’r Bwrdd â’r Grwpiau Cynrychiolwyr ar 

ran Aelodau a staff cymorth i drafod y materion ar agenda’r Bwrdd y diwrnod canlynol. 

Rydym yn ddiolchgar i'r Grwpiau am ymgysylltu mewn modd adeiladol a rhannu 

gwybodaeth i lywio gwaith y Bwrdd.  

Cawsom hefyd gyfarfod ag amryw o Aelodau unigol ar 7 Rhagfyr i drafod materion yr 

oeddent am eu codi gyda ni, a oedd yn ddefnyddiol iawn i ni wrth ddeall safbwynt yr 

Aelodau.  

  

At: Aelodau o’r Senedd 

Copi at: Yr holl staff cymorth 
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2. Costau byw - Mesurau ychwanegol ar gyfer cymorth costau byw i Aelodau a’u 

staff 

Fel Bwrdd, rydym wedi bod yn casglu gwybodaeth a thystiolaeth eleni am effaith costau 

byw uwch, gan gynnwys costau ynni, ar gostau swyddfa Aelodau a'u staff.  Yn ystod cyfnod 

heriol, mae'n bwysig bod Aelodau'n gallu parhau i ymgymryd â'u dyletswyddau'n effeithiol 

o ran ymgysylltu â’u hetholwyr a’u cynrychioli.  

Gan ystyried effaith barhaus chwyddiant uchel, penderfynodd y Bwrdd wneud yr hyn a 

ganlyn:  

• Gwneud cynnydd o £1,000 i’r uchafswm o ran lwfans sydd ar gael i Aelodau i 

fodloni unrhyw gostau angenrheidiol i redeg eu swyddfa etholaeth neu ranbarth a 

chysylltu ag etholwyr yn 2022-23 (a elwir yn Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag 

Etholwyr). Nod hyn yw sicrhau bod unrhyw Aelodau sydd wedi defnyddio eu holl 

lwfans o’r Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr cyn diwedd y flwyddyn 

ariannol bresennol hon oherwydd costau uwch yn gallu parhau i redeg eu 

swyddfeydd ac ymgysylltu ag etholwyr. Bydd y cynnydd hwn yn berthnasol i bob 

Aelod gan gynnwys y rhai nad ydynt yn rhentu swyddfa etholaeth neu ranbarth ar 

hyn o bryd; 

• Rhoi taliad cyfradd safonol o £600 i bob aelod o Staff Cymorth ym mis Ionawr 

2023 i helpu i dalu costau byw cynyddol. Bydd staff cymorth sy’n gyflogedig ar y 

dyddiad y gwnaed y penderfyniad (8 Rhagfyr) yn gymwys i gael y taliad hwn. Bydd 

y taliad yn cael ei roi ar sail pro rata yn ôl oriau gwaith dan gontract unigolyn fel y 

maent ar 8 Rhagfyr.   

Bydd Staff Cymorth yn gallu gofyn i'r taliad gael ei wneud mewn rhandaliadau yn ystod 

gweddill y flwyddyn ariannol hon (h.y. Ionawr – Mawrth) os ydynt yn dymuno gwneud 

hynny, yn hytrach nag un taliad unigol.  

Mae’r ddau fesur yn rhai anghyfunol sy'n golygu y byddant yn berthnasol yn y flwyddyn 

ariannol hon yn unig ac ni fyddant yn effeithio ar derfyn lwfans Cronfa Costau Swyddfa a 

Chysylltu ag Etholwyr yr Aelodau a chyflogau Staff Cymorth y tu hwnt i ddiwedd y 

flwyddyn ariannol hon. Bydd cynigion am lwfansau’r flwyddyn nesaf yn cael eu cyhoeddi yn 

yr Adolygiad Blynyddol o’r Penderfyniad (gweler isod).  

Mae rhagor o wybodaeth am y mesurau hyn a sut y byddant yn cael eu cyflwyno yn cael ei 

darparu yn yr Atodiad i’r llythyr hwn.  



 

 

Mae penderfyniad y Bwrdd i ddarparu taliad cyfradd sylfaenol o £600 i bob aelod o Staff 

Cymorth yn benderfyniad eithriadol a wneir yn unol ag adran 14(2) Mesur Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (“Mesur 2010”). O dan amgylchiadau arferol, mae’r 

Bwrdd yn gwneud darpariaeth ar gyfer cyflogau staff cymorth a staff grŵp heb fod yn fwy 

nag unwaith ar gyfer pob blwyddyn ariannol. Fodd bynnag, mae'r Bwrdd o'r farn bod 

amgylchiadau eithriadol sy'n golygu ei bod yn gyfiawn ac yn rhesymol i'r cyfyngiadau a 

osodir gan adran 14(2) o Fesur 2010 beidio â bod yn gymwys, hynny yw, dim ond un 

penderfyniad fesul blwyddyn ar gyflogau staff cymorth. Mae'r Bwrdd wedi ystyried yr 

amgylchiadau economaidd presennol ac yn benodol bod y DU yn profi cyfnod o 

chwyddiant eithriadol o gyflym. Mae Nodiadau Esboniadol Mesur 2010 yn benodol yn nodi 

bod cyfnod o chwyddiant eithriadol o gyflym yn enghraifft o amgylchiadau eithriadol. 

Fel sy’n ofynnol gan adran 14(4) o Fesur 2010, mae’r Bwrdd wedi darparu datganiad 

ysgrifenedig i Gomisiwn y Senedd ar y penderfyniad hwn. 

 

3. Yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad  

Bu'r Bwrdd yn trafod cynigion ar gyfer newidiadau i'r Penderfyniad ar gyfer 2023/24, gan 

ystyried y wybodaeth a gafwyd am yr amodau economaidd presennol a sylwadau a wnaed 

gan yr Aelodau yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Byddwn yn cyhoeddi ymgynghoriad ar 9 

Ionawr 2023, a fydd yn cael ei gynnal tan 9 Chwefror, yn ceisio barn Aelodau, Staff 

Cymorth a rhanddeiliaid eraill ar newidiadau arfaethedig i'r Penderfyniad ar gyfer 2023/24. 

Yn seiliedig ar yr ymatebion a geir i'r ymgynghoriad, bydd y Bwrdd yn adolygu ei gynnig 

ym mis Mawrth 2023, ac yn cyhoeddi Penderfyniad terfynol ar gyfer 2023/24 cyn diwedd y 

flwyddyn ariannol bresennol hon.  

Mae'r amserlenni ar gyfer cyhoeddi'r Penderfyniad ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori yn 

dynn a hoffem allu rhoi cymaint o rybudd â phosibl i'r Aelodau, eu staff a Grwpiau o'n 

penderfyniadau terfynol, er mwyn caniatáu cynllunio’r gyllideb cyn y flwyddyn ariannol 

newydd. Am y rheswm hwn, byddai’r Bwrdd yn ddiolchgar o gael cyflwyniadau i’r 

ymgynghoriad erbyn y dyddiad terfyn uchod.  

4. Diwygio’r Senedd 

Fe wnaeth y Bwrdd barhau â’i drafodaethau ar gynllunio a pharatoi ar gyfer diwygio’r 

Senedd. Nododd gynnydd o ran y gwaith ymgysylltu ag Aelodau ar Ffyrdd o Weithio yn y 

dyfodol a chytunodd i geisio ymgysylltu â'r Comisiwn ar gwestiynau allweddol yn 

ymwneud â chydbwysedd yr adnoddau a ddarperir drwy’r Penderfyniad a gwasanaethau a 

ddarperir gan y Comisiwn, unwaith y cyflwynir canfyddiadau'r ymarfer ymgysylltu iddo.  

Nododd hefyd ddull arfaethedig y Comisiwn o baratoi’r wybodaeth sy’n ofynnol gan 

Lywodraeth Cymru ar gyfer ei chynnwys yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol a fydd yn cyd-

fynd â'r bil a ddisgwylir ar ddiwygio'r Senedd.  



 

 

 

 

5. Pensiynau 

Trafododd y Bwrdd gyngor a ddarparwyd gan Grŵp Llywodraethu Cynllun Pensiwn Staff 

Cymorth Aelodau, sef y dylid symud Cynllun Pensiwn y Staff Cymorth o drefniant 

rhanddeiliaid i Gynllun Pensiwn Personol Grŵp.  

Byddai symud i Gynllun Pensiwn Personol Grŵp yn caniatáu i Staff Cymorth sydd eisiau 

dewis arall yn lle'r cynllun pensiwn diofyn ddewis o ystod llawer mwy o gronfeydd, gan 

gynnwys ystod ehangach o Gronfeydd yr Amgylchedd, Cronfeydd Cymdeithasol a 

Chronfeydd Llywodraethu. Mae Aviva (y darparwr cynlluniau pensiwn) wedi cadarnhau y 

byddai symud at Gynllun Pensiwn Personol Grŵp hefyd yn arwain at ostyngiad yn y Tâl 

Rheoli Blynyddol a gymhwysir i bensiynau Staff Cymorth. Ar gyfer y rhan fwyaf o staff 

cymorth, ystyr hyn byddai gostyngiad yng nghyfanswm y taliadau a gymhwysir i’w 

pensiynau.    

Cytunodd y Bwrdd i symud y Cynllun Pensiwn Staff Cymorth i Gynllun Pensiwn Personol 

Grŵp yn unol ag argymhelliad y Grŵp Llywodraethu, yn ddarostyngedig i drafodaethau 

rhwng Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd Pensiwn a staff cymorth yn y flwyddyn newydd.  

Nododd y Bwrdd friff gan Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd Pensiynau ar y terfyn uchaf ar gostau 

Cynllun Pensiwn yr Aelodau.  

6. Yswiriant cyflogwyr yr Aelodau 

Trafododd y Bwrdd bapur gan y Comisiwn ar gostau Polisi Yswiriant Cyflogwyr yr Aelodau, 

a gyflwynwyd er gwybodaeth yn unig. Mae'r polisi hwn yn cynnig sicrwydd ariannol i 

Aelodau yn erbyn costau anghydfodau cyflogaeth rhwng Aelodau a'u staff. 

Nododd y Bwrdd y papur a'r cynnydd posib i gostau'r polisi o 2024/25 a nodir yn y papur. 

Byddwn yn dychwelyd at y mater hwn maes o law pan fydd y Comisiwn wedi adolygu ei 

opsiynau ar gyfer blynyddoedd yn y dyfodol.   

7. Blaenraglen waith 

Cytunodd y Bwrdd ar ei flaenraglen waith ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol hon.  

Yn ein cyfarfod nesaf ar 2 Chwefror 2023, bydd y Bwrdd yn ystyried: 

• Canfyddiadau'r ymarfer ymgysylltu ffyrdd o weithio gydag Aelodau a'r camau nesaf 

yn adolygiad thematig y Bwrdd o ffyrdd o weithio; 

• Diweddariad pellach ynghylch Diwygio'r Senedd; 

• Diweddariad y Polisi Recriwtio a gyhoeddwyd i Aelodau gan y tîm Cymorth Busnes i 

Aelodau. 



 

 

 

Byddwn yn cael cyfarfod ychwanegol ym mis Chwefror i ystyried yr ymatebion a gafwyd i'r 

ymgynghoriad ar yr Adolygiad Blynyddol o’r Penderfyniad ar gyfer 2023/24, yn dilyn 

diwedd y cyfnod ymgynghori. Bydd y penderfyniadau terfynol ar newidiadau i’r 

Penderfyniad ar gyfer 2023/24 yn cael eu gwneud yng nghyfarfod y Bwrdd ar 16 Mawrth 

2023. 

 

Cytunodd y Bwrdd hefyd i gael cyfarfod ychwanegol ym mis Ionawr i drafod canfyddiadau 

dros dro Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd.  

 

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf 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 Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Atodiad - cwestiynau cyffredin – 

mesurau cymorth ariannol  

Rhagfyr 2022 

- Yn ei gyfarfod ar 8 Rhagfyr, gwnaeth y Bwrdd benderfyniad i roi taliad cyfradd safonol 

o £600 i Staff Cymorth ym mis Ionawr 2023 i helpu gyda chostau byw cynyddol.  

 

- Hefyd, penderfynodd y Bwrdd wneud cynnydd o £1,000 i’r lwfans sydd ar gael eleni i 

bob Aelod o’r Senedd i dalu am gostau swyddfa (a elwir yn Gronfa Costau Swyddfa a 

Chysylltu ag Etholwyr). 

 

- Mae'r Cwestiynau Cyffredin isod yn darparu gwybodaeth i helpu i ateb unrhyw 

ymholiadau a allai godi yn ymwneud â'r penderfyniadau hyn.  

 

Taliad cyfradd safonol o £600 ar gyfer staff cymorth  

Pam bod Staff Cymorth yn cael y taliad ychwanegol hwn? 

- Mae costau byw wedi cynyddu'n aruthrol o ganlyniad i chwyddiant uchel a ffactorau 

eraill, er enghraifft costau ynni, cost bwyd a chostau teithio. Fe wnaeth cyflogau Staff 

Cymorth gynyddu 3 y cant yn y flwyddyn ariannol hon tra bod chwyddiant ar gyfer 

Tachwedd 2022 wedi cyrraedd 10.7 y cant. 

 

- Bydd y taliad cyfradd safonol hwn yn helpu Staff Cymorth i dalu’r costau byw cynyddol 

yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol hon, sy'n cael eu teimlo'n fwy yn ystod misoedd 

y gaeaf.  

 

- Mae'r Bwrdd o’r farn bod y taliad hwn yn taro'r cydbwysedd cywir rhwng galluogi Staff 

Cymorth i dalu costau byw cynyddol a hefyd bodloni rhwymedigaethau gwerth am 

arian y Bwrdd. 

 

A fydd pob aelod o Staff Cymorth yn cael y taliad cyfradd safonol? 

- Bydd pob aelod o Staff Cymorth sydd mewn cyflogaeth ar 8 Rhagfyr 2022 yn cael y 

taliad, gan gynnwys y rhai sy'n gadael eu swydd rhwng y dyddiad hwn a'r dyddiad pan 



 

 

wneir y taliad (diwedd Ionawr). Ni fydd Staff Cymorth sy’n dechrau cael eu cyflogi ar ôl 

8 Rhagfyr yn cael y taliad hwn.  

 

- Dim ond un taliad fydd y Staff Cymorth hynny sy'n gweithio i fwy nag un Aelod o'r 

Senedd yn ei gael. Bydd y taliad yn adlewyrchu cyfanswm oriau contract Staff Cymorth 

rhwng swyddi gwahanol, i'r rhai sydd â mwy nag un swydd.     

 

A fydd yr holl staff cymorth yn cael yr un faint? 

- Na. Bydd y taliad yn cael ei roi ar sail pro rata yn ôl oriau gwaith dan gontract pob 

aelod unigol o Staff Cymorth. Mae hyn yn golygu y bydd staff sy'n gweithio'n amser 

llawn yn cael y £600 llawn tra bydd staff sy'n gweithio'n rhan-amser yn derbyn cyfran 

o'r £600 sy'n gymesur â'u horiau contract.  

 

A fydd y taliad cyfradd safonol yn cael ei ychwanegu at gyflogau’r Staff Cymorth ar 

ôl y flwyddyn ariannol hon? 

- Na - taliad untro fydd hwn, a fydd yn cael ei wneud ym mis Ionawr 2023, ac ni fydd yn 

cael ei ychwanegu at gyflogau’r Staff Cymorth mewn blynyddoedd ariannol yn y 

dyfodol.  

 

A fydd didyniadau’n cael eu gwneud i’r taliad? 

- Bydd - bydd didyniadau sy’n cael eu gwneud i gyflogau Staff Cymorth fel arfer (fel 

cyfraniadau Yswiriant Gwladol a Threth Incwm) hefyd yn gymwys i’r taliad cyfradd 

safonol hwn. Ni fydd y taliad yn destun cyfraniadau pensiwn. 

 

Pryd fydd y taliad yn cael ei wneud? 

- Ar 31 Ionawr 2023, drwy’r gyflogres.  

 

Os yw Staff Cymorth ar absenoldeb mamolaeth/rhieni/mabwysiadu/salwch, a fydd hyn yn 

effeithio ar eu taliad? 

- Bydd yr holl Staff Cymorth sy’n gyflogedig ar 8 Rhagfyr 2022 yn cael y taliad. 

- Mae unrhyw aelod o Staff Cymorth sydd ar hyn o bryd ar unrhyw fath o absenoldeb 

mamolaeth/rhannu absenoldeb rhieni/mabwysiadu yn cael ei drin at ddibenion y taliad 



 

 

fel un sydd wedi bod mewn gwaith ar 8 Rhagfyr, a bydd eu horiau contract yn cael eu 

hadlewyrchu yn eu taliad. 

 

- Yn yr un modd, bydd unrhyw aelod o Staff Cymorth a oedd yn absennol ar 8 Rhagfyr 

oherwydd salwch yn cael eu horiau contract wedi'u hadlewyrchu yn y taliad.  

A fydd y taliad yn effeithio ar gymhwysedd i gael Credyd Cynhwysol neu fudd-

daliadau eraill? 

- Mae'n bosibl y gallai'r taliad effeithio ar gymhwysedd ar gyfer budd-daliadau sy'n 

gysylltiedig ag incwm. Mae'n debygol y bydd y rhan fwyaf o unigolion yn well eu byd o 

dderbyn y taliad hwn yn gyffredinol ond mae'n bwysig bod Staff Cymorth yn sicrhau eu 

bod yn deall eu hamgylchiadau budd-daliadau personol eu hunain i sicrhau na fyddant 

o dan anfantais drwy gael y taliad ychwanegol hwn. Dylech bob amser gael cyngor 

ariannol annibynnol. 

  

- Bydd y taliad yn cael ei wneud i'r holl Staff Cymorth drwy'r gyflogres. Os oes unrhyw 

aelod o Staff Cymorth am wrthod y taliad neu ofyn iddo gael ei dalu mewn 

rhandaliadau yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol yn hytrach nag fel un taliad unigol, 

bydd angen i chi gysylltu â’r Tîm Cymorth Busnes i Aelodau. Bydd angen i unrhyw 

hysbysiad eich bod am wrthod y taliad neu ei gael mewn rhandaliadau fod yn 

ysgrifenedig a rhaid iddo ddod i law erbyn 10 Ionawr 2023. 

 

Pa gymorth arall sydd ar gael? 

- Mae’r Tîm Cymorth Busnes i'r Aelodau a Chomisiwn y Senedd wedi rhoi mesurau eraill 

ar waith fel mynediad at gyngor ariannol annibynnol a gweithdai llesiant ariannol, yn 

ogystal â chysylltiadau â sefydliadau eraill a all ddarparu cymorth ac arweiniad.   

 

- Mae rhagor o fanylion ar gael ar fewnrwyd yr Aelodau. 

 

Cynnydd o £1,000 i Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr yr Aelodau 

Pam mae'r lwfans hwn yn cael ei gynyddu? 

- Mae'n bwysig bod Aelodau'n gallu ymgymryd â'u dyletswyddau'n effeithiol o ran 

ymgysylltu â’u hetholwyr a’u cynrychioli, a bod hyn yn parhau yn ystod cyfnod heriol.  

 

- Mae'r cynnydd mewn chwyddiant yn golygu bod cost busnes rhedeg swyddfa 

etholaeth neu ranbarth ac ymgysylltu â'r cyhoedd wedi cynyddu i Aelodau, er 

https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-hom-cy/SitePages/Home.aspx


 

 

enghraifft costau ynni, rhentu a phostio. Mae rhai Aelodau wedi nodi y bydd y lwfans 

sydd ar gael i dalu eu costau busnes wedi cael ei ddefnyddio i gyd cyn diwedd y 

flwyddyn ariannol bresennol hon.  

 

- Nod y cynnydd yn lefel y lwfans sydd ar gael i dalu am unrhyw gostau angenrheidiol 

yw sicrhau bod Aelodau yn gallu parhau i redeg eu swyddfeydd (a thalu’r costau ar 

gyfer hynny) ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol hon i gyd. Bydd y gofyniad ar 

Aelodau i ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael iddynt mewn ffordd sy’n adlewyrchu’r 

egwyddorion yn y Penderfyniad ar werth am arian a chynaliadwyedd yn parhau.    

 

Sut bydd y cynnydd hwn yn cael ei gymhwyso? 

- Gan fod y cynnydd i derfyn y lwfans yn cael ei wneud i helpu i dalu costau cynyddol 

cynnal swyddfeydd ac ymgysylltu ag etholwyr, bydd y cynnydd yn berthnasol i’r holl 

lwfansau o Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr yr Aelodau, gan gynnwys yr 

Aelodau hynny nad ydynt yn rhentu swyddfa ac y mae eu lwfans Cronfa Costau 

Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr ar y gyfradd isaf o’r ddwy gyfradd a nodir ym 

mharagraff 6.1.2 o'r Penderfyniad.   

 

- Bydd yr Aelodau yn parhau i wneud ceisiadau am ad-daliad ar gyfer costau sy’n 

ymwneud â chynnal eu swyddfeydd ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Pan fydd Aelod yn 

cyrraedd terfyn presennol y lwfans (£23,260 i'r rhai sydd â swyddfa etholaeth neu 

ranbarth, £9,500 i'r rhai heb swyddfa), gall yr Aelod ofyn am ad-daliad o'i gostau hyd at 

£1,000 yn ychwanegol, sy'n golygu terfyn o £24,260 i'r rhai sydd â swyddfa etholaeth 

neu ranbarth a £10,500 i'r rhai heb swyddfa.  
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