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Annwyl Peredur,  

 

Taliad costau byw i staff y Comisiwn  

 

Yn ei adroddiad a gyhoeddwyd fis Hydref 2022, Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-

24, cyflwynodd y Pwyllgor Cyllid argymhelliad y dylai Comisiwn y Senedd ystyried darparu 

cefnogaeth ychwanegol i staff ar y cyflogau isaf a/neu staff sydd o bosib yn profi anawsterau gyda’r 

cynnydd mewn costau byw.  

 

Fe wnaethoch chi adleisio’r pwynt hwn yn eich cyfraniad i ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 23 

Tachwedd 2022 i drafod cynnig ar Gyllideb Ddrafft y Comisiwn ar gyfer 2023-24.   

 

Ers hynny, mae'r Comisiwn wedi mynd ati i archwilio ffyrdd o gyflawni hyn yn erbyn cefndir ariannol 

sy'n mynnu gwaith blaenoriaethu gofalus a rhai penderfyniadau anodd.   

 

Y tu hwnt i'r cymorth sydd eisoes yn cael ei gynnig i holl staff y Comisiwn fel y Rhaglen Cymorth i 

Weithwyr a’r Rhagdaliad Caledi, mae'r Comisiwn wedi bod yn ceisio canfod ffordd i gynnig cymorth 

ariannol i gynifer o staff â phosibl. Mae trafodaethau wedi canolbwyntio ar gefnogi'r rhai ar y 

graddau isaf.   

 

Rwy'n ysgrifennu i'ch hysbysu bod y Bwrdd Gweithredol wedi sicrhau cymeradwyaeth y 

Comisiynwyr i wneud cyfres o daliadau anghyfunol sy'n cyfateb i swm sefydlog o £500 i'r holl staff 

yn y graddau Cymorth Tîm ac M3 (EO) ar hyn o bryd, yn ennill llai na £32,000 FTE, ac mewn 

cyflogaeth ar 1 Ionawr 2023, yn daladwy mewn tri rhandaliad (mis Ionawr hyd at fis Mawrth).   

 

Mae’r taliad yn fforddiadwy yn dilyn ystyriaeth ofalus o’n safle diwedd-blwyddyn, gan sicrhau fod 

cronfa synhwyrol a chymesur wrth gefn mewn lle, a’r bwriad i gynnal adolygiad cynhwysfawr 

pellach o’n dyraniadau Cronfa Prosiectau ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol bresennol.   

 

Mae'r cynnig yn cael ei gyfathrebu i holl staff y Comisiwn heddiw (dydd Iau 19 Ionawr) a byddwn 

yn falch o ateb cwestiynau cysylltiedig sydd gennych.  

 



 

 

Yn gywir, 

 

 

 
Manon Antoniazzi 

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd / Chief Executive and Clerk of the Senedd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 

 

 

 

 

 

 


