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14 Chwefror 2023 

Annwyl Aelodau, 

CRYNODEB O’R CYFARFOD BWRDD A GYNHALIWYD AR 2 CHWEFROR 2023 

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ddydd Iau 2 Chwefror. Ffocws y cyfarfod 

oedd: 

• Y Polisi Recriwtio ar gyfer Aelodau; 

• Cynllun Aberthu Cyflog Cerbydau Trydan y Comisiwn; 

• Adolygiad thematig y Bwrdd o ffyrdd o weithio Aelodau a'u staff; 

• Adolygiad symleiddio'r Bwrdd; 

• Yr adolygiad canol tymor o effeithiolrwydd 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. 

Ni chynhaliwyd sesiynau galw heibio gydag aelodau’r Bwrdd a fyddai fel arall wedi bod ar 

gael i’r Aelodau ddydd Mercher 1 Chwefror oherwydd y gweithredu diwydiannol a 

ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw.  

1. Y Polisi Recriwtio ar gyfer Aelodau 

Mae paragraff 7.1.4 o'r Penderfyniad yn nodi bod yn rhaid penodi a chyflogi Staff Cymorth 

yr Aelodau yn unol â'r Polisi Recriwtio a gyhoeddwyd gan y Tîm Cymorth Busnes i’r 

Aelodau. Mae fersiwn gyfredol y Polisi Recriwtio ar gael ar Fewnrwyd yr Aelodau (fel y 

nodir ar y fewnrwyd, mae'r polisi wrthi’n cael ei adolygu).  

Fe wnaeth y Bwrdd drafod newidiadau posibl i'r Polisi Recriwtio er mwyn symleiddio ac 

egluro'r polisi, ac i adlewyrchu newidiadau diweddar i'r Penderfyniad, a hynny’n unol â'r 

dull a fabwysiadwyd o ran y llawlyfr cyflogaeth a'r contract safonol ar gyfer Staff Cymorth. 

Bydd y Bwrdd yn trafod y mater hwn ymhellach yn ei gyfarfod ar 16 Mawrth, gan ystyried 

nod strategol y Bwrdd o symleiddio'r rheolau ar wariant Aelodau.  

At: Aelodau o’r Senedd: 

Copi at: Yr holl staff cymorth 

mailto:Taliadau@senedd.cymru
mailto:Remuneration@senedd.wales
https://bwrddtaliadau.cymru/cyfarfodydd/diweddariadau-yn-dilyn-cyfarfodydd/
https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-sta/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmem%2Dsta%2FShared%20Documents%2FMBS%2FRecruiting%20and%20Managing%20Staff%2FStaff%20Structure%20and%20recruitment%2FMSS%20Recruitment%20Policy%5Fen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fmem%2Dsta%2FShared%20Documents%2FMBS%2FRecruiting%20and%20Managing%20Staff%2FStaff%20Structure%20and%20recruitment


 

 

 

2. Cynllun Aberthu Cyflog Cerbydau Trydan y Comisiwn 

Fel y cyhoeddwyd yn ddiweddar ar Fewnrwyd yr Aelodau mae Comisiwn y Senedd ar fin 

lansio cynllun newydd er mwyn gallu prydlesu cerbydau trydan drwy gynllun aberthu 

cyflog.  

Fe wnaeth y Bwrdd ystyried goblygiadau cyflwyno'r Cynllun Cerbydau Trydan o ran 

buddion pensiwn yr Aelodau yn ei gyfarfod ar 2 Chwefror. Mewn egwyddor, fe wnaethom 

ni gytuno ar newid i reolau’r Cynllun Pensiwn i sicrhau bod cyfraniadau pensiwn y cyflogai 

a’r cyflogwr yn seiliedig ar gyflog tybiannol yr Aelod cyn y gostyngiad ar gyfer didyniadau 

aberthu cyflog o dan y Cynllun Cerbydau Trydan. Os na chaiff y newid hwn ei wneud, 

byddai cyfraniadau pensiwn, ac felly buddion pensiwn, yr Aelodau sy'n ymuno â'r Cynllun 

Cerbydau Trydan yn is na rhai’r Aelodau nad ydynt yn ymuno â'r Cynllun. 

Mae'r Bwrdd wedi ysgrifennu at y Bwrdd Pensiwn i ofyn am ei farn ar y newid arfaethedig 

hwn i Reolau'r Cynllun Pensiwn.  

3. Adolygiad thematig y Bwrdd o ffyrdd o weithio Aelodau a'u staff 

Cyflwynwyd canfyddiadau'r ymarfer ymgysylltu diweddar â’r Aelodau ar eu ffyrdd o weithio 

nawr ac yn y dyfodol i'r Bwrdd, gan gynnwys cyfweliadau â 40 o Aelodau. Rydym yn 

ddiolchgar i’r Aelodau hynny am roi o’u hamser.  

Byddwn nawr yn archwilio pa newidiadau i lwfansau sydd eu hangen i gael gwared ar 

rwystrau i gefnogi ffyrdd amrywiol yr Aelodau o weithio yn ystod gweddill y Chweched 

Senedd. Ar yr un pryd, bydd y Bwrdd yn ymgysylltu â'r Comisiwn i archwilio sut y gall y 

Bwrdd a'r Comisiwn gefnogi ffyrdd yr Aelodau o weithio yn y Seithfed Senedd, a hynny o 

fewn ein priod gylchoedd gwaith. Maes o law, byddwn yn dymuno profi modelau 

gwahanol ar gyfer cefnogi gofynion swyddfeydd yr Aelodau, fel sail ar gyfer gwaith 

ymgysylltu pellach.  

4. Adolygiad symleiddio'r Bwrdd 

Un o amcanion strategol y Bwrdd yw cyflawni Penderfyniad symlach er mwyn rhoi 

hyblygrwydd i’r Aelodau bennu eu blaenoriaethau eu hunain gyda mesurau diogelu 

cymesur. Fe wnaeth yr ymarfer ymgysylltu â’r Aelodau yn ystod tymor yr hydref ynghylch y 

ffyrdd o weithio y maent yn eu ffafrio amlygu pa mor bwysig yw symlrwydd ac eglurder.  

Cafodd y Bwrdd drafodaeth gychwynnol ar gwmpas ei adolygiad symleiddio. Bydd Hugh 

Widdis yn cyflwyno cynigion i’r Bwrdd ar gwmpas ac amserlen yr adolygiad yn ei gyfarfod 

ar 16 Mawrth.  
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5. Yr adolygiad canol tymor o effeithiolrwydd y Bwrdd 

Ar gais y Bwrdd, mae Gareth Watts, Pennaeth Archwilio Mewnol Comisiwn y Senedd, wedi 

bod yn cynnal adolygiad o effeithiolrwydd y Bwrdd tua hanner ffordd drwy dymor 

presennol y Bwrdd (penodwyd y Bwrdd presennol yn bennaf ym mis Mehefin 2020 am 

gyfnod o 5 mlynedd). Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar i Gareth am gynnal yr adolygiad a 

pharatoi adroddiad i’r Bwrdd, ac i’r Aelodau a’r Staff Cymorth a gyfrannodd at yr adolygiad.  

Cyflwynwyd canfyddiadau'r adolygiad i'r Bwrdd, ynghyd â nifer o argymhellion i gryfhau ei 

effeithiolrwydd. Bydd y Bwrdd yn ystyried ei ymateb i'r argymhellion yn ei gyfarfod ar 16 

Mawrth.  

 

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 Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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