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Sut i gyflwyno ymateb 

Os hoffech gyflwyno ymateb i ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau, 

gallwch wneud hynny drwy anfon eich ymatebion i’r cyfeiriad 

hwn: 

Post:  

Clerc y Bwrdd Taliadau,  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru,  

Bae Caerdydd,   

Caerdydd 

CF99 1NA 

E-bost: taliadau@cynulliad.cymru   

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw dydd Llun 11 Tachwedd 2019. Ni fydd 

unrhyw ymatebion a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. 

Os oes angen cymorth arnoch wrth baratoi eich ymateb, cysylltwch â'r ysgrifenyddiaeth 

(manylion uchod). 

  

mailto:remuneration@assembly.wales
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Cyflwyniad  

Mae’r trydydd ymgynghoriad hwn sy’n deillio o’n hadolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y 

Chweched Cynulliad yn canolbwyntio ar ein trafodaethau ar gyflogau Aelodau a deiliaid swyddi; 

cymorth i Aelodau ag anableddau; cymorth i Aelodau sydd â chyfrifoldebau gofal plant neu 

ofalu; a’r opsiynau sy’n agored i Aelodau sy’n dymuno cymryd rhyw fath o absenoldeb rhiant. 

Yn ganolog i’n cynigion y mae ein dymuniad i ganfod a chael gwared ar rwystrau a allai fel arall 

atal pobl sydd â’r gallu a’r ymrwymiad i fod yn Aelodau Cynulliad rhag sefyll mewn etholiad. 

Bydd ein cynigion ar gyfer cymorth ychwanegol i Aelodau ag anableddau, neu sydd â 

chyfrifoldebau gofal plant neu ofalu eraill, yn rhoi mwy o eglurder i’r Aelodau, a darpar 

ymgeiswyr, ynghylch y cymorth sydd ar gael. Bydd ein cynnig y dylid cyhoeddi hawliadau a 

wneir mewn perthynas â chymorth ychwanegol o’r fath yn gyfanredol ac yn ddienw yn helpu i 

sicrhau bod Aelodau’n teimlo y gallant ddefnyddio’r ffurfiau teg ac angenrheidiol hyn o 

gymorth wrth barhau i sicrhau tryloywder o ran defnyddio arian cyhoeddus. Byddwn hefyd yn 

ystyried a yw’r dull anffurfiol cyfredol o ymdrin â phob math o absenoldeb rhiant i Aelodau yn 

rhwystr posibl i rieni neu bobl sy’n cynllunio teulu. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn gosod y 

sylfaen ar gyfer ystyried y mater cymhleth ond pwysig hwn yn ofalus. 

Rydym wedi dod i’r casgliad y dylai cyflogau Aelodau a deiliaid swyddi barhau ar eu lefelau 

presennol, yn amodol ar fynegeio blynyddol yn unol â mynegai ASHE. Rydym yn hyderus y 

bydd hyn yn sicrhau bod Aelodau’n cael eu talu’n briodol am y rolau a’r cyfrifoldebau y maent 

yn eu cyflawni, ac nad yw lefelau cyflog yn rhwystr nac yn gymhelliant amhriodol i sefyll 

etholiad.   

Mae'r cynigion hyn yn cynrychioli rhan o’n hystyriaeth o’r gydnabyddiaeth a’r cymorth ariannol 

a fydd yn cael ei chynnwys yn y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Byddwn yn 

ymgynghori ymhellach ar ystod lawn ein cynigion yn y flwyddyn newydd, ac yn anelu at 

gyhoeddi’r Penderfyniad flwyddyn cyn etholiad cyffredinol 2021. Bydd y Bwrdd yn monitro 

gweithrediad y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad yn ofalus drwy adolygiadau 

blynyddol a thematig yn ôl yr angen, i sicrhau ei fod yn gweithredu’n effeithiol, yn sicrhau 

eglurder a thryloywder, ac yn parhau i gynrychioli gwerth am arian cyhoeddus. 
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Edrychaf ymlaen at glywed eich safbwyntiau ar ein cynigion. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei 

drafod ymhellach, gallwch gysylltu ag ysgrifenyddiaeth y Bwrdd. 

 

Y Fonesig Dawn Primarolo 

Cadeirydd y Bwrdd Taliadau Annibynnol  
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Crynodeb o’r cynigion 

Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar y cynigion canlynol ar 

gyfer newidiadau i’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad: 

Cynnig 1. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i gynnal y lefelau cyflog cyfredol 

sy’n daladwy i Aelodau a deiliaid swyddi, yn amodol ar fynegeio blynyddol, drwy gydol y 

Chweched Cynulliad. 

Cynnig 2. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i ddiwygio’r Penderfyniad ar 

gyfer y Chweched Cynulliad i ddarparu bod gan berson a ddynodwyd o dan adran 49(6) o 

Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i gyflawni swyddogaethau’r Cwnsler Cyffredinol hawl i gael ei 

dalu am gyfnod eu dynodiad yn unol â chyflog deiliad swyddi sy’n daladwy i Gwnsler 

Cyffredinol. 

Cynnig 3. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig y dylai'r Penderfyniad ar gyfer y 

Chweched Cynulliad, er mwyn darparu mwy o eglurder, gynnwys darpariaeth i alluogi Aelodau i 

adennill treuliau yr aethpwyd iddynt wrth gyflawni eu cyfrifoldebau fel Aelod Cynulliad, lle mae 

treuliau o’r fath yn codi o ganlyniad i anabledd sy’n unol â’r diffiniad yn Neddf Cydraddoldeb 

2010. 

Cynnig 4. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig y dylai Aelodau allu hawlio 

cyfraniad i’w cynorthwyo â chostau angenrheidiol ar gyfer gofalu am blant neu ddibynyddion 

eraill. Bydd ad-daliad yn ddarostyngedig i derfyn misol penodol, ac ond yn daladwy ar ôl 

cyflwyno derbynebau gan ddarparwyr gofal rheoledig am gostau gofalu ychwanegol yr 

aethpwyd iddynt i alluogi Aelodau i gyflawni eu dyletswyddau fel Aelodau Cynulliad. 
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Cynnig 5. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig, er mwyn cael gwared ar rwystr 

posibl a allai fel arall atal Aelodau rhag cael cymorth sy’n ymwneud â'u hanableddau; 

cyfrifoldebau gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu eraill; neu lwfans Gwariant Llety Preswyl 

ychwanegol sy’n ymwneud â dibynyddion sy’n preswylio fel arfer gyda’r Aelod yng Nghaerdydd, 

dylid cyhoeddi hawliadau a wneir mewn perthynas â’r lwfansau hyn yn ddienw ac yn gyfanredol 

ar gyfer pob lwfans yn hytrach na’u priodoli i Aelodau unigol. 

Cynnig 6. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ynghylch a yw’r trefniadau presennol sydd ar 

waith ar gyfer Aelodau sy’n dymuno cymryd rhyw fath o absenoldeb rhiant yn arwain at unrhyw 

rwystrau posibl, ac os felly, sut y gellir mynd i'r afael â’r rhwystrau hynny. 

Er mwyn llywio ei asesiad effaith cydraddoldeb ar y Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad, byddai’r Bwrdd hefyd yn croesawu unrhyw farn sydd gennych ar: 

a allai’r cynigion a amlinellir yn y ddogfen hon fod ag unrhyw oblygiadau i bobl sy’n 

uniaethu ag unrhyw nodweddion gwarchodedig; 

a allai’r materion a godwyd gennych mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn gael 

effaith, neu a allent gael effaith bosibl, ar bobl sy'n uniaethu â’r nodweddion 

gwarchodedig fel y cânt eu diffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 
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Polisi preifatrwydd 

Ceir trosolwg cyffredinol isod o'r ffordd y byddwn yn trin y wybodaeth a roddir gennych. 

Pwy ydym ni 

Y Bwrdd Taliadau yw rheolydd data’r wybodaeth a roddir gennych, a bydd yn sicrhau y caiff y 

wybodaeth hon ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data. 

Pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon 

Defnyddir eich cyflwyniad i lywio adolygiad y Bwrdd Taliadau o'r Penderfyniad ar gyfer y 

Chweched Cynulliad. 

Yr hyn fyddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth a gawn gennych 

Bydd aelodau'r Bwrdd Taliadau ac ysgrifenyddiaeth y Bwrdd (cyflogeion Comisiwn y Cynulliad) 

sy'n rhan o'r ymgynghoriad yn gweld yr holl sylwadau a gyflwynir. Caiff eich gwybodaeth ei 

chadw ar rwydwaith TGCh Comisiwn y Cynulliad (sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd 

parti a ddarperir gan Microsoft). Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r 

Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau 

bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd. 

Cyhoeddi sylwadau a gyflwynwyd 

Mae'n bosibl y bydd y Bwrdd Taliadau yn cyhoeddi'r sylwadau a gyflwynir gennych i'r 

ymgynghoriad hwn, yn rhannol neu'n llawn, ar wefan y Bwrdd. Mae hefyd yn bosibl y bydd yn 

cyhoeddi darnau o'r sylwadau a gyflwynir gennych mewn dogfennau a gaiff eu llunio ar ôl yr 

ymgynghoriad a'u cyhoeddi ar wefan y Bwrdd. Bydd sylwadau a gaiff eu cyflwyno a'u cyhoeddi 

ar wefan y Bwrdd yn parhau i fod ar gael i’r cyhoedd. 

Rhowch wybod pe bai’n well gennych i ni beidio â chyhoeddi'r sylwadau a gyflwynir gennych 

neu ddarnau ohonynt. 

Os bydd y Bwrdd yn cyhoeddi sylwadau a gyflwynwyd gennych ar ran sefydliad, bydd yn 

cynnwys eich enw chi, teitl eich swydd, ac enw’r sefydliad gyda’ch sylwadau. Os bydd yn 

cyhoeddi sylwadau a roddwyd gennych chi’n bersonol, dim ond os ydych wedi gofyn i ni 

gyhoeddi eich enw y byddwn yn gwneud hynny. 
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Pa mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth 

Caiff yr ymatebion eu cadw nes i'r Bwrdd Taliadau orffen yr ymgynghoriad ac unrhyw waith 

dilynol yn y meysydd a amlinellir yn y ddogfen hon. Rhagwelir y bydd hyn ym mis Mai 2020 gan 

fod y Bwrdd wedi ymrwymo i gyhoeddi ei Benderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad flwyddyn 

cyn etholiad cyffredinol Cymru yn 2021. 

Cysylltu â chi 

Mae’n bosib y bydd y Bwrdd yn defnyddio'r manylion cyswllt a roddir gennych i gysylltu â chi 

mewn perthynas â'r ymgynghoriad hwn a'r sylwadau a gyflwynwyd gennych, ac unrhyw waith 

ychwanegol a wneir fel rhan o'r adolygiad hwn. Wrth ymateb i'r ymgynghoriad, rhowch wybod i 

ni a ydych am i ni gadw’ch manylion cyswllt a chysylltu â chi at y dibenion hyn. Os 

penderfynwch eich bod yn fodlon i ni barhau i gysylltu â chi, cewch roi gwybod i ni, ar unrhyw 

adeg, nad ydych am i ni wneud hynny mwyach. 

Ceisiadau am wybodaeth a wneir i Gomisiwn y Cynulliad 

Os gwneir cais am wybodaeth o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, mae’n bosibl y 

bydd angen datgelu’r wybodaeth a gawsom gennych yn llawn neu’n rhannol.  Gall hyn gynnwys 

gwybodaeth a gafodd ei dileu o'r blaen gan y Bwrdd Taliadau at ddibenion cyhoeddi. Dim ond 

os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith y bydd y Bwrdd yn gwneud hynny. 

Eich hawliau 

Caiff eich data personol eu prosesu er mwyn i'r Bwrdd Taliadau ymgymryd â thasg er budd y 

cyhoedd. Os hoffech: 

▪  arfer unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth (megis yr hawl i 

ofyn am gael mynediad at eich data eich hun); 

▪  gofyn cwestiwn; neu 

▪  gwyno am sut y defnyddiwyd eich gwybodaeth; 

cysylltwch â'r ysgrifenyddiaeth. 

Gallwch hefyd gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi 

defnyddio eich gwybodaeth yn unol â'r gyfraith. Ceir manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth ar ei gwefan: www.ico.org.uk.  

mailto:remuneration@assembly.wales
http://www.ico.org.uk/
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1. Adolygiad o’r Penderfyniad ar 

gyfer y Chweched Cynulliad 

Mae'r adran isod yn rhoi trosolwg o adolygiad y Bwrdd o'r 

Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. 

Cefndir 

1.1. Mae'r Bwrdd Taliadau (y Bwrdd) yn gorff annibynnol sy'n gyfrifol am sicrhau bod y 

taliadau a'r adnoddau cywir ar gael i Aelodau'r Cynulliad (Aelodau) ymgymryd â'u rôl wrth 

ddangos gwerth am arian i'r pwrs cyhoeddus. Mae manylion llawn swyddogaethau a 

chyfrifoldebau'r Bwrdd wedi'u nodi ym Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 

2010. 

1.2. Mae cyfres o egwyddorion a ddiffiniwyd yn glir yn sail i waith y Bwrdd: 

▪ dylai’r cymorth ariannol a'r taliadau i'r Aelodau gefnogi diben strategol y Cynulliad a 

hwyluso gwaith ei Aelodau;  

▪ rhaid i benderfyniadau fod yn briodol yng nghyd-destun enillion yng Nghymru ac 

amgylchiadau ariannol ehangach Cymru; 

▪ rhaid i’r system cymorth ariannol i Aelodau fod yn gadarn, yn glir, yn dryloyw ac yn 

gynaliadwy, a rhaid iddi gynnig gwerth am arian i drethdalwyr.1 

1.3. Mae'r Bwrdd wedi ymrwymo i gyhoeddi ei Benderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad 

flwyddyn cyn etholiad cyffredinol Cymru yn 2021 er mwyn rhoi gwybod i'r holl ddarpar 

ymgeiswyr. Ym mis Rhagfyr 2018 cytunodd y Bwrdd ar y cylch gorchwyl canlynol ar gyfer ei 

adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: 

▪ addasrwydd lefel y gefnogaeth a ddarperir yn y Penderfyniad; 

▪ hyblygrwydd, rhagnodoldeb a hygyrchedd y darpariaethau; 

 

1 Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Strategaeth y Bwrdd Taliadau ar gyfer 2016-2021, Ionawr 2017 

http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2010/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa/2010/4/contents
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23438
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s58010/The%20Remuneration%20Boards%20strategy%20for%202016-2021.pdf
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▪ gonestrwydd, atebolrwydd, rhesymoldeb a thryloywder y gwariant sydd ar gael. 

1.4. Mae'r Bwrdd wedi cytuno i gynnal ei adolygiad mewn tair rhan, fel yr amlinellir isod: 

▪  Rhan un: Gwariant Llety Preswyl, Lwfans Teithio a Chostau Swyddfa Aelodau; 

▪  Rhan dau: Cymorth i Aelodau a Chymorth i Bleidiau Gwleidyddol; 

▪  Rhan tri: Tâl Aelodau ac Aelodau sy'n gadael eu swyddi. 

1.5. Ar ôl ystyried y materion sy’n codi o dan bob rhan, bydd y Bwrdd yn cyhoeddi 

ymgynghoriad i ofyn am farn ar ei gynigion i ddiwygio unrhyw ddarpariaethau o fewn y rhan 

honno. Unwaith y bydd y Bwrdd wedi cwblhau ei adolygiad o'r tair rhan, bydd ymgynghoriad 

terfynol ar y Penderfyniad yn ei gyfanrwydd yn cael ei gyhoeddi, er mwyn sicrhau bod y pecyn 

cymorth ariannol i Aelodau yn parhau i fod yn addas at y diben. Mae’r Bwrdd eisoes wedi 

ymgynghori ar rannau un a dau o’i gynigion ar gyfer newid. Mae rhagor o wybodaeth am bob 

un o’r ymgynghoriadau a’r cyfnodau ymgynghori ar gael ar wefan y Bwrdd. 

1.6. Cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ym mis Mehefin 2019 ei fod wedi dod i’r casgliad nad 

oedd yn bosibl deddfu i gynyddu maint y Cynulliad mewn pryd ar gyfer y Chweched Cynulliad 

ym mis Mai 2021. Disgwylir felly y bydd y Chweched Cynulliad yn parhau i fod â 60 Aelod. 

Methodoleg 

1.7. Yn ystod y Cynulliad hwn, mae'r Bwrdd wedi cynnal nifer o ymarferion ymgysylltu â 

rhanddeiliaid er mwyn cael adborth ar y ffordd y caiff y Penderfyniad ei weithredu'n ymarferol. 

Roedd y cyfleoedd hyn yn cynnwys digwyddiadau ymgysylltu a chyfarfodydd gydag Aelodau a 

staff cymorth, ymweliadau â swyddfeydd ar draws y gogledd a'r de, arolygon a chyfarfodydd 

rheolaidd gyda chynrychiolwyr Aelodau a staff. 

1.8. Mae'r dystiolaeth a gasglwyd drwy'r gwahanol ddulliau hyn hefyd wedi'i hategu gan waith 

ymchwil allanol a gomisiynwyd gan y Bwrdd. Drwy dendr agored, comisiynodd y Bwrdd 

Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd i ganfod beth yw’r 

rhwystrau a'r cymhellion dros sefyll mewn etholiad yn etholiadau Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru. 

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23438
http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/cy/
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=17082
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=17082
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1.9. Er mwyn sicrhau bod pob penderfyniad yn dryloyw, yn atebol ac yn adlewyrchu amodau'r 

farchnad, mae'r Bwrdd hefyd wedi ystyried y darpariaethau cyfredol yn erbyn ffynonellau 

gwybodaeth eraill gan gynnwys: 

▪ defnydd yr Aelodau o'r amrywiol lwfansau hyd yma yn ystod y Pumed Cynulliad; 

▪ cymariaethau â'r cymorth sydd ar gael i gynrychiolwyr etholedig mewn 

deddfwrfeydd eraill yn y DU; 

▪ cymariaethau ag amrywiol fesurau eraill yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. 

1.10. Mae gweddill y ddogfen hon yn amlinellu cynigion ymgynghori'r Bwrdd. 
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2. Cyflogau Aelodau’r Cynulliad a 

deiliad swydd 

2.1. Mae adran 13 o’r Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) yn darparu mai dim ond 

un penderfyniad y gall y Bwrdd ei wneud yn ystod pob tymor Cynulliad o bum mlynedd o ran 

cyflogau Aelodau, a thalu cyflogau i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, Dirprwy Weinidogion 

Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol. Gellir ailedrych ar y penderfyniad hwn lle mae amgylchiadau 

eithriadol yn golygu y byddai’n deg ac yn rhesymol gwneud hynny. Mae’n ofynnol yn ôl adran 3 

o’r Mesur bod y Bwrdd yn gweithredu ei swyddogaethau gyda’r bwriad o roi lefel o dâl i’r 

Aelodau: 

▪ sy’n adlewyrchiad teg o gymhlethdod a phwysigrwydd y swyddogaethau y disgwylir 

iddynt eu cyflawni, a 

▪ nad yw, ar sail ariannol, yn atal personau y mae ganddynt yr ymrwymiad a’r gallu 

angenrheidiol rhag ceisio cael eu hethol i’r Cynulliad. 

2.2. Mae Pennod 3 o’r Penderfyniad yn nodi’r cyflogau a’r trefniadau pensiwn y mae gan 

Aelodau a deiliaid swyddi (gan gynnwys Gweinidogion Cymru, Llywyddion a chadeiryddion 

pwyllgorau) hawl iddynt, a’r trefniant mynegeio sy’n berthnasol. Dim ond ar ôl iddynt dyngu llw 

neu gadarnhau teyrngarwch yn unol ag adran 23 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 y mae 

hawl gan Aelodau a deiliaid swyddi hawlio cyflog. 

2.3. Mae’r cyflogau sy’n daladwy i Aelodau a deiliaid swyddi yn cael eu haddasu ym mis Ebrill 

bob blwyddyn yn unol â’r newid yn enillion canolrif gros ASHE (Arolwg Blynyddol o Oriau ac 

Enillion) ar gyfer swyddi gweithwyr llawn amser yng Nghymru dros y deuddeg mis blaenorol (o 

fis Mawrth i fis Mawrth). Mae’r cyflogau sy’n daladwy yn 2019-20 wedi’u nodi yn Tabl 1. 
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Tabl 1Cyflogau Aelodau’r Cynulliad a deiliad swydd (2019-20) 

Swydd Cyflog 

sylfaenol 

Cyflog deiliaid 

swyddi 

Cyfanswm 

cyflog 

Y Prif Weinidog £67,649 £80,334 £147,983 

Gweinidog Cymru £67,649 £38,052 £105,701 

Y Cwnsler Cyffredinol2 £67,649 £38,052 £105,701 

Dirprwy Weinidog £67,649 £22,197 £89,846 

Y Llywydd £67,649 £43,338 £110,987 

Y Dirprwy Lywydd £67,649 £22,197 £89,846 

Comisiynwyr y Cynulliad £67,649 £13,741 £81,390 

Cadeiryddion Pwyllgorau 

(uwch) 

£67,649 £13,741 £81,390 

Cadeiryddion Pwyllgorau (is) £67,649 £9,154 £76,803 

Aelod o’r Pwyllgor Busnes £67,649 £9,154 £76,803 

Arweinydd grŵp gwleidyddol 

nad yw yn y Llywodraeth1F

3 

£67,649 £13,741 + £1,057 yr 

Aelod hyd at £38,052 

£84,561- 

£105,701 

Trafod y dystiolaeth 

2.4. Swyddogaethau craidd Aelodau yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar 

gyfer Cymru, cytuno ar drethi i Gymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Ym mis Ebrill 2019, 

daeth y model cadw pwerau o ddatganoli a bennwyd yn Neddf Cymru 2017 i rym. Yn ogystal, y 

Pumed Cynulliad yw’r Cynulliad cyntaf i gael pwerau trethu, gan gynnwys, o fis Ebrill 2019, 

pwerau i amrywio treth incwm. 

2.5. Yn 2015, cynhaliodd y Bwrdd Taliadau blaenorol adolygiad cyfanwerthol o gyflogau 

Aelodau a deiliaid swyddi. Wrth ddod i’w gasgliadau ar y pecyn cydnabyddiaeth i Aelodau, 

 

2 Os nad yw’r Cwnsler Cyffredinol yn Aelod Cynulliad, cyfanswm y cyflog sy’n daladwy yw £105,701, sy’n cyfateb i’r cyflog 

sylfaenol sy’n daladwy i holl Aelodau’r Cynulliad ynghyd â’r cyflog deiliad swydd ychwanegol sy’n daladwy ar gyfer swydd 

y Cwnsler Cyffredinol. 

3 Mae Rheol Sefydlog 1.3 yn darparu bod grŵp gwleidyddol (i) yn grŵp o Aelodau sy’n perthyn i’r un blaid wleidyddol 

gofrestredig sydd ag o leiaf dri Aelod yn y Cynulliad; neu (ii) tri Aelod neu fwy sydd, heb fod yn aelodau o blaid 

wleidyddol gofrestredig sydd wedi’u cynnwys yn Rheol Sefydlog 1.3(i), sydd wedi hysbysu’r Llywydd o’u dymuniad i gael 

eu hystyried yn grŵp gwleidyddol. 
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trafododd y Bwrdd y goblygiadau ar gyfer cymhlethdod rolau Aelodau, a phwysau eu 

cyfrifoldebau, o gyflwyno pwerau trethiant a’r symudiad a ragwelwyd ar y pryd i fodel cadw 

pwerau o ddatganoli. Daeth i’r casgliad bod y newidiadau i bwerau’r Cynulliad yn golygu nad 

oedd lefelau cyflog sylfaenol 2015-16 bellach yn adlewyrchu cyfrifoldebau Aelodau. Felly, 

penderfynwyd y dylid cynyddu cyflog sylfaenol yr Aelodau i £64,000 yn weithredol o ddechrau’r 

Pumed Cynulliad ac y dylid parhau i gysylltu cyflogau â mynegai ASHE.4 Daeth y Bwrdd i’r 

casgliad hefyd y dylid cynyddu cyflogau deiliaid swyddi i adlewyrchu’r cyfrifoldebau sy’n newid, 

ond y dylid lleihau cyfraniadau pensiwn cyflogwyr o 23.8 y cant i tua 16.6 y cant, a thrwy hynny 

gyfyngu ar y cynnydd cyffredinol yng nghost taliadau’r Aelodau. 

2.6. Wrth edrych ymlaen at y Chweched Cynulliad, mae yna nifer o ffactorau a allai 

effeithio ar rolau a chyfrifoldebau y 60 Aelod o’r Cynulliad, gan gynnwys: y potensial i bolisi 

trethiant Cymru wyro oddi wrth bolisi trethiant y DU; ansicrwydd ynghylch tirwedd 

gyfansoddiadol y DU yn deillio o Brexit; ac unrhyw argymhellion a wnaed gan y Comisiwn 

ar Gyfiawnder yng Nghymru ynghylch a ddylid datganoli cyfiawnder a phlismona.5 

2.7. Fel eu cyfoedion yn San Steffan a’r Alban, mae cyflogau Aelodau’r Cynulliad yn 

gysylltiedig â mynegai. Er bod methodoleg mynegeio wahanol yn cael ei defnyddio ym 

mhob deddfwrfa, mae’r gwahaniaeth cymharol rhwng y cyflogau sylfaenol wedi aros yn 

weddol gyson. Yn 2016-17, roedd y lefel cyflog sylfaenol ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn 

cyfateb i 85.4 y cant o’r cyflog sylfaenol sy’n daladwy i aelod o Dŷ’r Cyffredin, gan ostwng i 

85.1 y cant yn 2019-20. Yn yr un blynyddoedd, roedd y cyflog sylfaenol ar gyfer Aelodau 

Seneddol yr Alban yn cynrychioli 81.0 y cant ac 80.0 y cant o gyflog AS, yn y drefn honno.6 

2.8. Canfu gwaith ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ar y 

rhwystrau posibl i sefyll etholiad i'r Cynulliad fod mwyafrif yr ymatebwyr yn teimlo nad oedd lefel 

y cyflog yn rhwystr nac yn gymhelliant.7 

 

4 Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad, Mai 2015 

5 Sefydlwyd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru yn 2017 i adolygu gweithrediad y 

system gyfiawnder yng Nghymru. Disgwylir iddo gyhoeddi ei adroddiad erbyn diwedd 2019. 

6 Mae Aelodau yng Nghymru yn cael cyflog sylfaenol uwch na’u cyfoedion yn yr Alban. Fodd bynnag, mae cyfraniadau 

pensiwn cyflogwyr yn uwch yn yr Alban na Chymru, gan arwain at lai o wahaniaeth yn y pecyn tâl cyffredinol na’r hyn sy’n 

cael ei awgrymu gan y cyflog sylfaenol yn unig. 

7 Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phroffesiynau Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Llundain, 

Dadansoddi Amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

adroddiad wedi’i gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2018, t.63. 

http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s81706/Review%20of%20the%20Determination%20for%20the%20Fifth%20Assembly.pdf
https://llyw.cymru/comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru?_ga=2.230796895.1549680684.1569570485-1266229968.1538036074
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
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Casgliadau 

2.9. Ystyriodd y Bwrdd y dystiolaeth, gan gynnwys rhesymeg y Bwrdd blaenorol dros y 

cynnydd mewn cyflog ar gyfer y Pumed Cynulliad, cymhlethdod a phwysigrwydd y 

swyddogaethau a gyflawnir gan Aelodau, y newidiadau posibl i gyfrifoldebau Aelodau yn y 

Chweched Cynulliad, a chymaryddion perthnasol mewn deddfwrfeydd eraill yn y DU. Er nad 

yw’r goblygiadau posibl ar gyfer rolau a chyfrifoldebau Aelod Cynulliad o ganlyniad i Brexit a 

gwaith y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru yn glir eto, bydd y goblygiadau hyn yn cael eu 

dylanwadu nid yn unig gan ffactorau allanol, ond hefyd gan y ffordd y mae’r Cynulliad, ei 

bwyllgorau a’i Aelodau yn ymateb. Felly, nid yw’r ffactorau hyn ar hyn o bryd yn sbardun ar 

gyfer unrhyw newidiadau i gyflogau Aelodau neu ddeiliaid swyddi. 

2.10. Ar sail y dystiolaeth, mae’r Bwrdd felly wedi dod i’r casgliad bod y lefelau cyflog sylfaenol a 

deiliad swyddi presennol yn parhau i fod yn briodol ar gyfer y Chweched Cynulliad. Daeth i’r 

casgliad hefyd bod y trefniadau mynegeio cyfredol yn parhau i fod yn briodol gan eu bod yn 

sicrhau bod cyflogau’r Aelodau yn adlewyrchu newidiadau yn enillion cyfartalog Cymru. Barn y 

Bwrdd yw bod hwn yn parhau i fod yn drefniant priodol o fewn amgylchiadau ariannol 

ehangach Cymru. Mae hyn yn deg i’r Aelodau ac i drethdalwyr Cymru. 

Cynnig 1. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i gynnal y lefelau 

cyflog cyfredol sy’n daladwy i Aelodau a deiliaid swyddi, yn amodol ar fynegeio 

blynyddol, drwy gydol y Chweched Cynulliad. 

Tâl y darpar Gwnsler Cyffredinol 

2.11. Wrth adolygu cyflogau Aelodau a deiliaid swyddi, mae’r Bwrdd wedi nodi anghysondeb yn 

y Penderfyniad sy’n ymwneud â hawl cyflog darpar Gwnsler Cyffredinol. 

2.12. Gall darpar Gwnsler Cyffredinol gyflawni swyddogaethau’r Cwnsler Cyffredinol pan fydd y 

swydd yn wag neu pan na all y Cwnsler Cyffredinol weithredu fel arall. Yn fwyaf cyffredin, bydd y 

swydd yn dod yn wag pan fydd newid yn y Prif Weinidog, gan fod swydd y Cwnsler Cyffredinol 

yn dod yn wag pan fydd Prif Weinidog newydd yn cael ei enwebu gan y Cynulliad. Cyfrifoldeb y 

Prif Weinidog newydd wedyn yw enwebu person i’w benodi’n Gwnsler Cyffredinol. Mae swydd y 

Cwnsler Cyffredinol yn parhau’n wag nes bod y Cynulliad wedi cytuno ar enwebiad y Prif 

Weinidog ar gyfer Cwnsler Cyffredinol a’i fod wedi’i gymeradwyo gan y Frenhines. Yn ystod y 

cyfnod y mae’r swydd yn wag, neu yn ystod cyfnodau pan fydd y Cwnsler Cyffredinol yn methu 

â gweithredu fel arall, mae adran 49(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn caniatáu i’r Prif 
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Weinidog benodi darpar Gwnsler Cyffredinol i gyflawni swyddogaethau’r Cwnsler Cyffredinol 

am hyd at chwe mis. Mae Rheol Sefydlog 9.9 yn darparu bod yn rhaid i’r Llywydd hysbysu’r 

Cynulliad o unrhyw ddynodiad o'r fath. 

2.13. Fel prif swyddog cyfreithiol Llywodraeth Cymru, mae cyfrifoldebau sylweddol ynghlwm â 

rôl statudol y Cwnsler Cyffredinol. Mae’r Penderfyniad felly’n darparu ar gyfer talu cyflog deiliad 

swydd ychwanegol i Gwnsler Cyffredinol, gan gynnwys darpariaeth benodol sy’n berthnasol pe 

bai rhywun nad yw’n Aelod Cynulliad yn dal y swydd. Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid oes 

darpariaeth ar gyfer talu cyflog i ddarpar Gwnsler Cyffredinol. Mae’r Bwrdd felly yn cynnig 

ychwanegu’r canlynol i’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: 

3.1.6 Caniateir i Aelod neu berson arall nad yw’n Aelod (gweler paragraff 3.3.1) 

sy’n dal swydd darpar Gwnsler Cyffredinol o dan adran 49(6) o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006 gael cyflog deiliad swydd ychwanegol Cwnsler 

Cyffredinol yn ystod cyfnod y dynodiad fel yr hysbysir gan y Llywydd i’r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 9.9. 

Cynnig 2. Byddai'r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig i ddiwygio’r 

Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad i ddarparu bod gan berson a 

ddynodwyd o dan adran 49(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i gyflawni 

swyddogaethau’r Cwnsler Cyffredinol hawl i gael ei dalu am gyfnod eu dynodiad 

yn unol â chyflog deiliad swyddi sy’n daladwy i Gwnsler Cyffredinol.  



Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Rhan 3 

22 

3. Aelodau ag anableddau 

3.1. Ar hyn o bryd, gall aelodau ag anableddau gael gafael ar gymorth ar gyfer costau y gellir 

eu priodoli i’w hanableddau o dan adran 2.4 o'r Penderfyniad, sy’n gwneud darpariaeth ar gyfer 

talu treuliau eithriadol nad ydynt yn daladwy fel arall o dan y Penderfyniad. Mae’r diffiniad o 

dreuliau eithriadol yn nodi bod Aelodau ag anghenion penodol sy’n deillio o anableddau yn 

cael eu hannog i wneud cais. 

3.2. Mae’r Penderfyniad hefyd yn cynnwys cyfeiriad at Gronfa Cydraddoldeb a Mynediad 

Comisiwn y Cynulliad. Nid yw’r gronfa hon yn dod o fewn y Penderfyniad, yn hytrach fe’i 

sefydlwyd gan Gomisiwn y Cynulliad i roi cymorth angenrheidiol i'r Aelodau i: 

▪ ymgysylltu ag etholwyr sydd ag anghenion amrywiol; 

▪ gwneud addasiadau ffisegol angenrheidiol i wella’r mynediad i swyddfeydd 

etholaethol neu ranbarthol ar gyfer Aelodau, staff neu etholwyr; 

▪ darparu cymorth ychwanegol i Aelodau anabl a staff cymorth anabl. 

Trafod y dystiolaeth 

3.3. Yn ei hadroddiad ar y rhwystrau posibl a allai atal pobl rhag sefyll etholiad i’r Cynulliad, 

argymhellodd Prifysgol Caerdydd y dylid ystyried darparu mwy o eglurder ar y cymorth sydd ar 

gael i Aelodau ag anableddau.8 

3.4. Yn Senedd yr Alban, anogir Aelodau Seneddol yr Alban sydd ag anableddau i wneud cais 

i Gorff Corfforaethol Seneddol yr Alban am unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen arnynt. 

Yn ôl IPSA, gall ASau yn Nhŷ’r Cyffredin hawlio cymorth anabledd, gyda lefel y lwfans yn cael ei 

bennu fesul achos. Yng Ngogledd Iwerddon gall Aelodau’r Cynulliad Deddfwriaethol hawlio am 

dreuliau yr eir iddynt y gellir eu priodoli'n llwyr ac o reidrwydd i anabledd sydd gan yr Aelod. 

3.5. Nid y ddarpariaeth sylweddol yw’r gwahaniaeth allweddol rhwng y ddarpariaeth sydd ar 

gael yn neddfwrfeydd eraill y DU a'r hyn sydd ar gael yng Nghymru, ond yn hytrach faint o 

amlygrwydd a roddir i gymorth o’r fath yn y penderfyniad neu’r cynllun perthnasol. Yn yr Alban, 

 

8 Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phroffesiynau Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Llundain, 

Dadansoddi Amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

adroddiad wedi’i gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2018, t.9. 

http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
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Gogledd Iwerddon a San Steffan mae cymorth i Aelodau ag anableddau naill ai’n cynnwys 

pennod ei hun, neu wedi’i gynnwys fel pennawd ar y dudalen gynnwys. 

Casgliadau 

3.6. Mae’r Bwrdd wedi dod i’r casgliad bod angen i’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad fod yn gliriach ar y cymorth sydd ar gael i Aelodau ag anableddau, ac nad yw’n 

briodol bod cymorth o’r fath yn parhau i gael ei ystyried yn gost eithriadol. 

3.7. Felly, mae'r Bwrdd yn cynnig y dylai’r Penderfyniad gynnwys darpariaeth sy’n ei gwneud 

yn glir i Aelodau, a darpar ymgeiswyr, fod gan Aelodau hawl i hawlio treuliau y gellir eu priodoli 

i anabledd sy’n unol â’r diffiniad yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Rhaid bod treuliau o’r fath yn 

digwydd yn ystod eu rôl fel Aelod Cynulliad a rhaid iddynt fod yn gyson ag egwyddorion 

cymorth ariannol a amlinellir yn y Penderfyniad. 

3.8. Bwriad y Bwrdd yw y bydd y ddarpariaeth hon yn cael gwared ar unrhyw rwystr posibl a 

allai fel arall atal pobl rhag sefyll etholiad, a dylai hefyd roi eglurder i Aelodau sydd ag 

anableddau neu sy’n datblygu anableddau o ran y cymorth sydd ar gael iddynt. 

3.9. Mae’r Bwrdd yn cydnabod rôl Cronfa Cydraddoldeb a Mynediad Comisiwn y Cynulliad 

wrth sicrhau y gall Aelodau a’u staff cymorth gael gafael ar gymorth i ddiwallu anghenion sy’n 

codi o unrhyw anableddau, a bod etholwyr yn gallu ymgysylltu â’u cynrychiolwyr etholedig. 

Fodd bynnag, mae gorgyffwrdd posibl rhwng y Gronfa a’r ddarpariaeth yn y Penderfyniad. 

Gallai hyn greu dryswch, neu arwain at ddiffyg tryloywder ynghylch sut mae costau o’r fath yn 

cael eu talu. Bydd cynnig y Bwrdd i egluro’r gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael i Aelodau ag 

anableddau yn dechrau lleihau’r gorgyffwrdd hwn. Er mwyn sicrhau eglurder a thryloywder 

pellach, mae’r Bwrdd hefyd yn bwriadu archwilio gyda Chomisiwn y Cynulliad y ffordd orau o 

leihau gorgyffwrdd a pha lwybr cyllido sydd fwyaf priodol i ddiwallu anghenion staff cymorth ag 

anableddau, a sicrhau bod Aelodau’n gallu ymgysylltu ag etholwyr sydd ag anghenion amrywiol 

neu wneud addasiadau corfforol angenrheidiol i'w swyddfa. 

Cynnig 3. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig y dylai'r Penderfyniad 

ar gyfer y Chweched Cynulliad, er mwyn darparu mwy o eglurder, gynnwys 

darpariaeth i alluogi Aelodau i adennill treuliau yr aethpwyd iddynt wrth gyflawni 

eu cyfrifoldebau fel Aelod Cynulliad, lle mae treuliau o’r fath yn codi o ganlyniad i 

anabledd sy’n unol â’r diffiniad yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 
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4. Gofal plant a chyfrifoldebau gofalu 

eraill 

4.1. Mae Pennod 4 o’r Penderfyniad yn gwneud darpariaeth ar gyfer Aelodau sy’n byw yn yr 

ardal allanol9, a all ddangos bod ganddynt gyfrifoldebau gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu 

eraill ar gyfer dibynnydd neu ddibynyddion sydd fel arfer yn preswylio gyda nhw yng 

Nghaerdydd, i gael £1,440 ychwanegol y flwyddyn i dalu am gost llety rhent addas. Mae 

Pennod 5 y Penderfyniad yn darparu y caiff pob Aelod hawlio am hyd at 12 taith sengl bob 

blwyddyn ar gyfer eu partner a/neu unrhyw blentyn o dan 18 oed rhwng Caerdydd ac etholaeth 

neu ranbarth yr Aelod, neu rhwng Caerdydd a’u prif gartref. 

4.2. Nid oes unrhyw ddarpariaeth benodol yn y Penderfyniad ar gyfer cymorth gyda gofal 

plant neu gyfrifoldebau gofalu, er y gall Aelodau wneud cais am gostau eithriadol o dan adran 

2.4 o’r Penderfyniad. Mae’r Bwrdd yn ystyried ceisiadau, gydag unrhyw gostau a delir yn cael eu 

hadolygu’n rheolaidd a’u cyhoeddi, yn anhysbys, yn adroddiad blynyddol y Bwrdd. Yn ogystal, 

gall pob Aelod gael mynediad at gynllun talebau gofal plant aberthu cyflog. 

Trafod y dystiolaeth 

4.3. Fe wnaeth yr adroddiad a baratowyd gan Ganolfan Llywodraethu Cymru Prifysgol 

Caerdydd ar y rhwystrau a’r cymhellion posibl i unigolion gynnig eu hunain i’w hethol i’r 

Cynulliad amlygu rwystrau posibl, yn enwedig i fenywod a rhieni sengl, a allai ddeillio o batrwm 

busnes y Cynulliad.10 Argymhellodd y dylai’r ddarpariaeth ar gyfer cymorth gofal plant gael ei 

halinio’n well â busnes y Cynulliad ac amserlenni Aelodau, gan gynnwys amseroedd cymudo.11 

4.4. Mae cynllun IPSA ar gyfer Aelodau Senedd y DU yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cymorth 

ar gyfer cyfrifoldebau gofal plant a gofalu penodol, gydag ASau yn gallu hawlio hyd at £5,435 

ychwanegol ar gyfer pob dibynnydd y mae angen iddynt ddarparu llety ar ei gyfer (hyd at 
 

9Yr ardal allanol yw’r ardal sy'n ffinio â rhanbarthau etholiadol Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gogledd Cymru fel y 

maent ar ddechrau pob Cynulliad. 

10 Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phroffesiynau Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Llundain, 

Dadansoddi Amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

adroddiad wedi’i gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2018, tt.24-5. 

11 Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phroffesiynau Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Llundain, 

Dadansoddi Amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

adroddiad wedi’i gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2018, t.9. 

http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
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uchafswm o dri dibynnydd) . Gallant hefyd hawlio costau teithio ar gyfer eu dibynyddion rhwng 

eu hetholaeth a Llundain, teithiau i'w priod neu bartner, a theithiau a wneir gan ofalwr 

cynorthwyol. 

4.5. Mae adroddiad blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 

2019-20 yn gwneud darpariaeth ar gyfer ad-dalu costau gofal i aelodau prif gynghorau, 

awdurdodau parciau cenedlaethol ac awdurdodau tân ac achub yng Nghymru. Mae adroddiad 

y Panel yn nodi, er mwyn lleihau’r risg y gallai costau gofal ychwanegol atal unrhyw un rhag 

sefyll mewn etholiad, mae’r Panel wedi penderfynu: 

Penderfyniad 39: Rhaid i bob awdurdod ddarparu ar gyfer ad-dalu costau 

angenrheidiol ar gyfer gofalu am blant ac oedolion dibynnol (a ddarperir gan 

ofalwyr anffurfiol neu ffurfiol) ac ar gyfer anghenion cymorth personol hyd at 

uchafswm o £403 y mis. Rhaid i’r ad-daliad fod am y costau ychwanegol yr eir 

iddynt gan aelodau er mwyn iddynt gyflawni eu dyletswyddau cymeradwy. Dim 

ond ar ôl cyflwyno derbynebau gan y gofalwr y dylid ad-dalu.12 

Casgliadau 

4.6. Mae’r Bwrdd yn cefnogi’r egwyddor o gael gwared ar rwystrau a allai fel arall atal rhieni a 

gwarcheidwaid, pobl sy'n cynllunio teulu, neu bobl â chyfrifoldebau gofalu eraill rhag sefyll i’w 

hethol i'r Cynulliad. Felly mae wedi ystyried sut y gallai wella’r cymorth sydd ar gael i Aelodau 

sydd â chyfrifoldeb dros ofal plant neu ofal am ddibynyddion eraill. 

4.7. Mae’r Bwrdd yn cydnabod nad yw’r angen i gydbwyso cyfrifoldebau gofalu a phroffesiynol 

yn unigryw i Aelodau, ond mae’n cydnabod y gall patrwm busnes y Cynulliad a rôl 

cynrychiolydd etholedig ddod â heriau penodol. Am y rheswm hwn, mae’r Bwrdd yn cynnig y 

dylai Aelodau allu hawlio cyfraniad cyfyngedig i helpu tuag at gost gofal ychwanegol ar gyfer 

plant dibynnol neu ddibynyddion eraill sy’n dibynnu ar yr Aelod am eu gofal, lle mae angen 

gofal ychwanegol o’r fath yn benodol o ganlyniad i gyfrifoldebau’r Aelod fel Aelod Cynulliad. 

Mae’r Bwrdd yn cynnig, er mwyn sicrhau bod sylw dyledus yn cael ei roi i ofynion diogelu a bod 

arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gofal i blant neu ddibynyddion eraill mewn 

amgylcheddau priodol yn unig, dylai Aelodau allu hawlio ad-daliad am ofal a ddarperir gan 

ddarparwyr gofal rheoledig yn unig. 

 

12 Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, Adroddiad blynyddol, Chwefror 2019, t.35. 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/pacga-adroddiad-blynyddol-2019-2020.pdf
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Cynnig 4. Byddai’r Bwrdd yn croesawu barn ar ei gynnig y dylai Aelodau allu 

hawlio cyfraniad i’w cynorthwyo â chostau angenrheidiol ar gyfer gofalu am blant 

neu ddibynyddion eraill. Bydd ad-daliad yn ddarostyngedig i derfyn misol penodol, 

ac ond yn daladwy ar ôl cyflwyno derbynebau gan ddarparwyr gofal rheoledig am 

gostau gofalu ychwanegol yr aethpwyd iddynt i alluogi Aelodau i gyflawni eu 

dyletswyddau fel Aelodau Cynulliad.  
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5. Cyhoeddi treuliau sy'n gysylltiedig 

ag anabledd a gofal 

5.1. Mae adran 2.4 o’r Penderfyniad yn cynnwys darpariaeth i Aelodau wneud cais i’r Bwrdd 

Taliadau ar gyfer talu treuliau eithriadol na fyddai fel arall yn daladwy o dan y Penderfyniad, ar 

yr amod bod y treuliau hynny sydd wedi’u talu, neu a fydd yn cael eu talu, mewn cysylltiad â 

chyflawni eu rôl fel Aelod. Ar hyn o bryd dyma'r dull y gall Aelodau gael gafael ar gymorth 

mewn perthynas ag anableddau neu gyfrifoldebau gofalu. 

5.2. Cyhoeddir nifer yr Aelodau sy’n derbyn taliadau treuliau eithriadol a chyfanswm costau 

cyfanredol ar gyfer taliadau o’r fath yn adroddiad blynyddol y Bwrdd. Nid oes modd adnabod 

Aelodau a hawliadau unigol. Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith y gall yr amgylchiadau sy’n arwain 

at yr hawliad fod yn gyfrinachol eu natur ac efallai y bydd angen delio â nhw'n sensitif tra hefyd 

yn sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol ar waith. Mae’r Bwrdd yn adolygu treuliau 

eithriadol a delir i Aelodau yn rheolaidd i sicrhau nad yw’r amgylchiadau wedi newid, a bod ei 

benderfyniadau ar briodoldeb y treuliau yn parhau i fod yn ddilys ac yn parhau i ddarparu 

gwerth am arian i’r trethdalwr. 

Trafod y dystiolaeth 

5.3. Ar hyn o bryd, ychydig iawn o bobl sy’n manteisio ar y lwfans Gwariant Llety Preswyl 

ychwanegol sydd ar gael i Aelodau sy’n byw yn yr ardal allanol sydd â chyfrifoldebau gofalu am 

ddibynyddion sydd fel arfer yn byw gyda nhw. Yn yr un modd, ychydig iawn o Aelodau sydd 

wedi gwneud cais o dan y ddarpariaeth treuliau eithriadol ar gyfer treuliau sy’n ymwneud â 

gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu eraill. Mae’n bosibl bod rhai Aelodau yn dewis peidio â 

hawlio’r cymorth, er eu bod yn gymwys i wneud hynny. 

5.4. Esboniodd rhai a oedd wedi ymateb i waith ymchwil Prifysgol Caerdydd ar rwystrau a 

chymhellion dros sefyll etholiad y gallai’r feirniadaeth bosibl ar gyfer hawlio lwfansau gofal plant 

fod yn rhwystr: 

Dywedodd un person a gafodd ei gyfweld fod angen cael ffordd o allu hawlio 

treuliau a chymorth lle na ellir defnyddio hynny fel arf gwleidyddol. Dywedodd 

y gallwch gael cymorth ar gyfer gofal plant neu deulu ar lefel awdurdod lleol ac 

nad oes angen i neb wybod pwy sydd wedi’i hawlio. Adleisiodd cynghorydd 
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lleol y datganiadau hyn, gan ddweud ei bod yn hoff o’r ffaith nad yw costau 

gofal plant yn dangos ar gostau personol yn ei hawdurdod lleol oherwydd bod 

pobl yn cael eu barnu am dreuliau uchel hyd yn oed pan oedd angen y taliad 

hwnnw.13 

Casgliadau 

5.5. Fel yr amlinellwyd ym mhenodau blaenorol yr ymgynghoriad hwn, mae'r Bwrdd yn cynnig 

newidiadau i’r cymorth sydd ar gael i Aelodau mewn perthynas â’u hanableddau, a’u 

cyfrifoldebau gofal plant a chyfrifoldebau gofalu eraill. Wrth wneud y cynigion hyn, bwriad y 

Bwrdd yw annog mwy o amrywiaeth yn y ddeddfwrfa drwy gael gwared ar rwystrau a allai fel 

arall atal pobl rhag cynnig eu hunain i'w hethol. 

5.6. Mae’r Bwrdd yn ymwybodol bod y defnydd o’r ddarpariaeth gyfredol yn y Penderfyniad i 

gefnogi Aelodau â chyfrifoldebau gofal plant neu ofal yn isel. Nid oes tystiolaeth benodol pam y 

gall Aelodau fod yn amharod i fanteisio ar y cymorth y mae ganddynt hawl gyfreithlon iddo, 

ond mae’n bosibl bod cyhoeddi hawliadau yn ffactor. 

5.7. Mae tryloywder ar y defnydd o arian cyhoeddus yn egwyddor allweddol sy’n sail i waith y 

Bwrdd. Fodd bynnag, mae hefyd yn cydnabod sensitifrwydd cyhoeddi hawliadau sy'n ymwneud 

â chyfrifoldebau gofalu Aelodau, gan gynnwys y goblygiadau posibl i breifatrwydd plant neu 

ddibynyddion eraill Aelodau, a hawl Aelodau i breifatrwydd mewn perthynas ag unrhyw 

anableddau a allai fod ganddynt. 

5.8. Felly mae’r Bwrdd yn cynnig cyhoeddi dim ond cyfanswm costau cyfanredol a nifer yr 

Aelodau sy’n hawlio pob un o'r lwfansau canlynol: 

▪ cymorth ychwanegol i Aelodau ag anableddau; 

▪ cymorth ychwanegol ar gyfer cyfrifoldebau gofal plant neu ofal; 

▪ yr elfen ychwanegol o lwfans Gwariant Llety Preswyl sydd ar gael i Aelodau sy’n byw 

yn yr ardal allanol y mae eu dibynyddion fel arfer yn byw gyda nhw yng 

Nghaerdydd. 

 

13 Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phroffesiynau Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Llundain, 

Dadansoddi Amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

adroddiad wedi’i gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2018, t.71. 

http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
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5.9. Er mwyn sicrhau tryloywder, bydd y cyfansymiau cyfanredol a nifer yr Aelodau sy’n 

gwneud hawliadau yn cael eu cyhoeddi ar wahân ar gyfer pob un o’r tri lwfans. 

5.10. Mae’r Bwrdd o'r farn y byddai’r dull hwn o gyhoeddi yn lleihau unrhyw bryderon neu 

stigma y gall Aelodau deimlo ynghylch cael y cymorth sydd ei angen arnynt. Byddai hyn yn cael 

gwared ar rwystr posibl a allai atal pobl rhag sefyll etholiad, gan sicrhau ar yr un pryd bod 

eglurder ynghylch defnyddio arian cyhoeddus. 

Cynnig 5. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ar ei gynnig, er mwyn cael gwared 

ar rwystr posibl a allai fel arall atal Aelodau rhag cael cymorth sy’n ymwneud â'u 

hanableddau; cyfrifoldebau gofal plant neu gyfrifoldebau gofalu eraill; neu lwfans 

Gwariant Llety Preswyl ychwanegol sy’n ymwneud â dibynyddion sy’n preswylio fel 

arfer gyda’r Aelod yng Nghaerdydd, dylid cyhoeddi hawliadau a wneir mewn 

perthynas â’r lwfansau hyn yn ddienw ac yn gyfanredol ar gyfer pob lwfans yn 

hytrach na’u priodoli i Aelodau unigol.  
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6. Absenoldeb i rieni 

6.1. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddarpariaethau yn y Penderfyniad ar gyfer Aelodau sy’n 

cymryd unrhyw fath o absenoldeb rhiant, p'un a yw’n gyfnod mamolaeth, tadolaeth, 

absenoldeb rhiant a rennir neu fabwysiadu. Nid oes gan Aelodau hawl i’r absenoldeb a thâl 

statudol a fyddai’n cael ei gynnig i unigolion mewn mathau eraill o waith. Fodd bynnag, gan fod 

Aelodau yn cael eu hethol yn hytrach na’u cyflogi, maent yn parhau i gael eu cyflog arferol yn 

ystod unrhyw absenoldeb rhiant y maent yn dewis ei gymryd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw 

gyflog y mae ganddynt hawl iddo o ganlyniad i unrhyw swyddi ychwanegol sydd ganddynt. 

6.2. Yn yr un modd, nid oes unrhyw drefniadau ffurfiol mewn perthynas â busnes y Cynulliad i 

Aelodau gymryd absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, rhiant a rennir neu fabwysiadu. Mae'n 

bosibl y gellir cytuno ar drefniadau paru anffurfiol rhwng grwpiau gwleidyddol mewn perthynas 

â phleidleisio—er nad yw trefniadau o’r fath wedi'u gwarantu ac y gallant fod yn gyfyngedig o 

ran effaith—ond nid oes darpariaeth i roi hawl i unrhyw ddeiliaid swyddi dros dro, er enghraifft 

cadeirydd pwyllgor dros dro, i dderbyn y cyflog deiliad swydd perthnasol. 

Trafod y dystiolaeth 

6.3. Yn 2016, argymhellodd adroddiad y Good Parliament y dylid cyflwyno gweithdrefnau 

ffurfiol ar gyfer absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, rhiant a rennir, mabwysiadu a gofalu ar gyfer 

Aelodau Seneddol.14 Hyd yn hyn, nid yw’r argymhelliad hwn wedi’i weithredu. Fodd bynnag, 

mae absenoldeb mamolaeth ar gyfer ASau wedi cael sylw yn ddiweddar gan Stella Creasey AS. 

Wrth ysgrifennu yn The Guardian, beirniadodd y diffyg darpariaeth, gan nodi: 

[IPSA] says it does not “recognise” that MPs go on maternity leave. Thus, it 

feels no responsibility to make provision for any paid cover for what we do 

outside the parliamentary chamber: the campaigns, constituency casework and 

municipal work that all MPs do. […] Humiliatingly, it is making me beg for extra 

staff funding—or give up any chance of spending time with my child to make 

sure my constituents don’t miss out. If a GP or vicar were on leave, a locum 

 

14 Yr Athro Sarah Childs, The Good Parliament, Gorffennaf 2016, t.20. 
 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/news/2016/july/20%20Jul%20Prof%20Sarah%20Childs%20The%20Good%20Parliament%20report.pdf
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would be provided to ensure continuity of community services. In Denmark a 

member of the national parliament would have a substitute MP appointed.15 

6.4. Ymatebodd IPSA i’r mater hwn drwy nodi, er ei fod yn gefnogol ar y cyfan o gyfnod 

mamolaeth i ASau, mai cyfrifoldeb Tŷ’r Cyffredin fyddai cyflwyno hyn. Ailadroddodd fod ASau 

yn parhau i gael eu talu’n llawn pan fyddant ar gyfnod mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu, a: 

IPSA provides additional funding for all MPs’ offices to cover absences. To 

provide MPs with extra money, IPSA asks for an explanation to be provided of 

how the additional money would be spent.16 

6.5. Yn ei hadroddiad ar y rhwystrau a’r cymhellion posibl dros sefyll etholiad, trafododd 

Prifysgol Caerdydd y trefniadau ar gyfer absenoldeb rhiant mewn deddfwrfeydd Ewropeaidd 

eraill. Nododd: 

Ceir darpariaethau manwl ar gyfer absenoldeb rhiant (gan gynnwys 

mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu) yn Norwy, Sweden a Latfia. Yn Norwy, 

gall ASau gymryd hyd at 24 mis, gyda’r 12 mis cyntaf yn cael eu cwmpasu gan 

daliadau Yswiriant Gwladol. Yn Slofenia, caiff ASau €140 y mis os cânt eu 

gwahanu oddi wrth eu teulu agos.17 

6.6. Mynegodd cyfranwyr i adroddiad Prifysgol Caerdydd bryder ynghylch effaith bod yn 

Aelod Cynulliad ar fywyd teuluol. Dywedodd cyfranogwyr yn y grwpiau ffocws, a oedd yn llywio 

canfyddiadau’r adroddiad, y gellir effeithio’n negyddol ar gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith 

Aelodau gan nad yw’r Aelodau “byth oddi ar ddyletswydd”.18 

Casgliadau 

6.7. Mae’r Bwrdd yn gefnogol mewn egwyddor i gael gwared ar rwystrau posibl a allai fel arall 

atal rhieni, neu bobl sy'n cynllunio teulu, rhag sefyll i’w hethol i’r Cynulliad. Yn absenoldeb 
 

15 Stella Creasy AS, “I’m pregnant and forced to choose between being an MP and a mum”, The Guardian, 17 

Mehefin 2019 

16 IPSA, Datganiad i’r wasg: tâl a chyfnod mamolaeth i ASau, 18 Mehefin 2019 

17 Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phroffesiynau Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Llundain, 

Dadansoddi Amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

adroddiad wedi’i gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2018, t.33. 

18 Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd a Phroffesiynau Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Llundain, 

Dadansoddi Amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

adroddiad wedi’i gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2018, t.68. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/17/pregnant-mp-maternity-leave-equality-stella-creasy
https://www.theipsa.org.uk/news/press-releases-2019/18-june-2019-maternity-pay-and-cover-for-mps/
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s77244/Unpacking%20Diversity.pdf
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system ffurfiol ar gyfer cefnogi gwahanol fathau o absenoldeb rhiant, byddai unrhyw Aelod sy’n 

dymuno cael cymorth ar hyn o bryd yn gallu gwneud cais o dan y ddarpariaeth treuliau 

eithriadol yn adran 2.4 o’r Penderfyniad. 

6.8. Fodd bynnag, mae’r Bwrdd yn cydnabod bod bod yn rhiant a’r angen cysylltiedig am 

absenoldeb rhiant yn agweddau rhagweladwy ac arferol ar Gynulliad amrywiol a modern, ac, yn 

y mwyafrif o achosion, yn rhywbeth y gellir yn rhesymol ddisgwyl i Aelodau gynllunio ymlaen 

llaw. Felly, mae’n anghyson y dylid trin unrhyw gostau sy’n codi mewn perthynas ag unrhyw fath 

o absenoldeb rhiant, yn ddiofyn, fel rhai eithriadol. 

6.9. Mae mater absenoldeb rhiant i Aelodau’r Cynulliad yn faes cymhleth, lle mae'n 

annhebygol y bydd un ateb sy’n addas i bawb yn ddigonol. Yn ogystal, nid yw rhai o’r rhwystrau 

posibl yn dod o fewn cylch gwaith y Bwrdd, ond yn hytrach yn rhan o gyfrifoldeb Pwyllgor 

Busnes y Cynulliad a’r grwpiau gwleidyddol yn y Cynulliad. Serch hynny, mae’r Bwrdd yn glir, pe 

bai unrhyw ddarpariaeth yn cael ei gwneud yn y Penderfyniad, y byddai angen iddi fod yn 

destun gweithdrefnau llywodraethu cadarn, er enghraifft drwy ei gwneud yn ofynnol i’r Aelodau 

ddangos yn glir yr anghenion sy’n codi o’u cyfnod absenoldeb rhiant a sut y byddai unrhyw 

gymorth ariannol yn cael ei ddefnyddio i ddiwallu’r anghenion hynny. 

6.10. Nid yw’r Bwrdd wedi dod i unrhyw gasgliadau eto ynghylch a ddylai unrhyw ddarpariaeth 

ychwanegol fod ar gael i Aelodau sy’n dewis cymryd rhyw fath o absenoldeb rhiant. Mae angen 

ystyried ymhellach a yw’r trefniadau presennol yn gweithio’n effeithiol, p’un a ydynt yn arwain at 

unrhyw rwystrau posibl a allai atal pobl rhag sefyll mewn etholiad, ac, os felly, sut y gellir mynd 

i’r afael â’r rhwystrau hynny. 

Cynnig 6. Byddai’r Bwrdd yn croesawu eich barn ynghylch a yw’r trefniadau 

presennol sydd ar waith ar gyfer Aelodau sy’n dymuno cymryd rhyw fath o 

absenoldeb rhiant yn arwain at unrhyw rwystrau posibl, ac os felly, sut y gellir 

mynd i'r afael â’r rhwystrau hynny. 
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7. Cydraddoldeb 

7.1. Fel yr amlinellodd yn ei strategaeth ar gyfer 2016-2021, un o flaenoriaethau'r Bwrdd yw 

datblygu gwell dealltwriaeth o’r cymhellion a’r rhwystrau i bobl sefyll yn etholiadau'r Cynulliad. 

O’r herwydd, mae’r Bwrdd am sicrhau bod y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad yn 

galluogi ac yn cefnogi ystod mor amrywiol â phosibl o ymgeiswyr i ddod yn Aelodau Cynulliad. 

7.2. Er mwyn llywio ei asesiad effaith cydraddoldeb ar y Penderfyniad ar gyfer y Chweched 

Cynulliad, byddai’r Bwrdd yn croesawu unrhyw farn sydd gennych ar: 

▪ a allai’r cynigion a amlinellir yn y ddogfen hon fod ag unrhyw oblygiadau i bobl sy’n 

uniaethu ag unrhyw nodweddion gwarchodedig; 

▪ a allai’r materion a godwyd gennych mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn gael 

effaith, neu a allent gael effaith bosibl, ar bobl sy'n uniaethu â’r nodweddion 

gwarchodedig fel y cânt eu diffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

7.3. Nodwch mai’r nodweddion gwarchodedig fel y’u diffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 

yw: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a 

mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw a thueddfryd rhywiol. 


