
    

Cytundeb Cymhwyso’r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol 
ar gyfer Moderneiddio Strwythurau Tâl ym Mhrifysgol 

Aberystwyth  
 

Partïon 
1. Y partïon a gynhwysir yn y cytundeb hwn yw Prifysgol Aberystwyth a’r undebau llafur 

a gydnabyddir ar y campws, sef UCU, Unite ac Unison. 

Dyddiad gweithredu 
2. Dyddiad gweithredu’r cytundeb hwn i bwrpas cyflwyno’r strwythur tâl a graddio yw 1 

Awst 2007.  Y dyddiad gweithredu ar gyfer unrhyw newidiadau i’r telerau a’r amodau 
fydd 1 Mawrth 2009 (oni nodir yn wahanol).  Caiff y cytundeb ei weithredu ar 1 
Mawrth 2009 (y “gwir” ddyddiad gweithredu). 

Cwmpas  
3. Bydd y cytundeb yn gymwys i’r holl staff ar gyfraddau cynyddrannol a glustnodwyd yn 

flaenorol i un o’r strwythurau graddio canlynol ym Mhrifysgol Aberystwyth: 
Academaidd, Academaidd Berthynol, Arall Perthynol, Ymchwil, Technegol, Clerigol, 
Cogyddion a Gweithredwyr Cyfrifiaduron. Bydd staff gwaith corfforol a’r staff hynny 
sydd ar gyfraddau’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol nad ydynt wedi’u cyflogi ar 
ffermydd hefyd yn cael eu cynnwys. Nid yw staff JIB, staff proffesiynol hŷn a 
rheolaethol (ALC6 ar hyn o bryd) a staff athrawol wedi’u cynnwys, na staff cwmnïau 
sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol na’r rheini a gyflogir gan y Brifysgol ar sail 
achlysurol/hawliau. 

Strwythur Graddio a Thâl 
4.1.  Colofn gyflogau 

4.1.1. Bydd y Brifysgol yn mabwysiadu’r golofn gyflogau 51 pwynt a drafodwyd ar lefel 
genedlaethol drwy JNCHES 

4.2.   Strwythur Graddfeydd 

4.2.1. Bydd strwythur 10 graddfa, gyda graddfeydd 1 i 9 yn ddarostyngedig i’r cytundeb 
hwn. Dangosir y strwythur yn Atodiad 1 Strwythur Tâl. 

4.2.2. Bydd gan bob graddfa nifer o bwyntiau cynyddrannol a fydd ar gael i’r holl staff o 
fewn y raddfa ac a gynhwysir yn y cytundeb, yn ddarostyngedig i reolau dilyniant 
cynyddrannol. 

4.2.3. Hefyd bydd gan bob graddfa ddau bwynt neu ragor a fydd yn gwobrwyo cyfraniad 
eithriadol. 

Dadansoddi Rôl 
5. Mae rolau Prifysgol Aberystwyth wedi cael eu dadansoddi drwy ddefnyddio HERA 

(Higher Education Role Analysis).  Mae canlyniadau’r dadansoddi wedi’u cytuno â’r 
Undebau Llafur er mwyn sicrhau eglurder, tegwch a chydraddoldeb yn y broses. 
Defnyddiwyd y canlyniadau a gytunwyd i osod rolau yn y graddfeydd drwy 
ddefnyddio’r sgôr am y rôl a’r ystod o bwyntiau a gytunwyd ar gyfer pob graddfa. 
Dangosir y gwahanol ystodau o bwyntiau yn y strwythur tâl yn Atodiad 1. 

Cymathu 
6.1. Cymathu trosiannol i’r golofn gyflogau  
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6.1.1. Addaswyd y colofnau cyflog cyfredol i ddefnyddio’r golofn gyflogau 51 pwynt yn 
weithredol o 1 Awst 2007, ac eithrio’r rheini y pennwyd eu bod y tu allan i fframwaith 
JNCHES. 

6.2.  Cymathu terfynol 

6.2.1. Ceir tair senario ar gyfer y cymathu terfynol 

• Staff ar raddfa newydd ag ystod cyflog (gan gynnwys pwyntiau cyfrannu) sy’n 
cynnwys eu cyflog cyfredol (cylch gwyn). 

• Staff ar raddfa newydd ag ystod cyflog lle mae’r pwynt lleiaf yn uwch na’u cyflog 
cyfredol (cylch gwyrdd). 

• Staff ar raddfa newydd ag ystod cyflog lle mae’r pwynt uchaf (ac eithrio pwyntiau 
cyfrannu) yn llai na’u cyflog cyfredol (cylch coch). 

6.2.2.  Cylch gwyn 

I staff yn y grŵp hwn ni fydd unrhyw newid yn eu cyflog 

6.2.3.  Cylch gwyrdd.  

I staff yn y grŵp hwn bydd eu pwynt cyflog yn cael ei addasu i’r pwynt isaf ar y raddfa 
newydd. 

6.2.4.  Cylch coch 

I staff yn y grŵp hwn bydd eu pwynt cyfredol ar y golofn gyflogau yn cael ei ddiogelu 
am gyfnod a gytunir; gweler paragraff 6.2.7 am fanylion. 

6.2.5.  Pwyntiau Disgresiwn  

Bydd staff sydd ar hyn o bryd ar bwyntiau disgresiwn yn cadw’r pwyntiau hynny wrth 
gael eu cymathu gan symud at y pwynt cyfatebol ar y raddfa newydd, oni bai eu bod 
wedi’u cylchu’n wyrdd neu’n goch, pan fyddant yn cael eu trin fel y disgrifir ym 
mharagraffau 6.2.3 neu 6.2.4 uchod. Bydd yn ofynnol i’r holl staff sydd ag un neu 
ragor o bwyntiau disgresiwn gwrdd â’r meini prawf a gynhwysir yn y polisi ar fynediad 
at bwyntiau cyfrannu er mwyn cadw eu pwynt(iau) cyfrannu y tu hwnt i’r cyfnod 
diogelu tâl. 

6.2.6.  Ôl-ddyddio 

Bydd unrhyw gynnydd mewn graddfa neu gyflog o ganlyniad i gyflwyno’r strwythur 
graddio a thâl yn cael ei ôl-ddyddio i 1 Awst 2007, oni bai bod y newid yn y raddfa yn 
ganlyniad i newid yn y dyletswyddau neu’r rôl ers 1 Awst 2007, ac os felly bydd y 
newid yn cael ei ôl-ddyddio i ddyddiad y newid. 

6.2.7. Cyfnod a rheolau diogelu tâl. 

Bydd pwynt colofn cyfredol y staff sy’n derbyn cylch coch yn cael ei ddiogelu am 
gyfnod o bedair blynedd gan gychwyn ar 1 Mawrth 2009. Mae hyn yn golygu y bydd 
eu cyflog yn elwa o unrhyw gynnydd a negodir yn genedlaethol yn ystod cyfnod y 
diogelu, ond ni fydd unrhyw ddilyniant cynyddrannol pellach. Yn ystod cyfnod y 
diogelu bydd eu rheolwyr llinell yn gweithio gyda staff i lunio cynllun datblygu. 

 
Ceir manylion llawn y broses gymathu, gan gynnwys trefniadau diogelu cyflog yn 
Atodiad 2 Cymathu Rolau i’r Fframwaith Tâl newydd. 

Apeliadau  
7.  Bydd gan aelod o staff yr hawl i gyflwyno apêl ar un o ddau achlysur: 

7.1.  Os yw’n dymuno apelio yn erbyn graddfa’r rôl fel y’i hysbysir adeg gweithredu, rhaid 
gwneud hyn o fewn 30 diwrnod gwaith i ddiwedd y mis y gweithredir y cytundeb hwn.  
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7.2. Os yw’n dymuno apelio yn erbyn y proffil rôl y mae’r rôl wedi’i neilltuo iddo rhaid 
gwneud hyn o fewn 30 diwrnod gwaith i gyhoeddi’r proffiliau rôl. 

7.3. Os oes amgylchiadau sy’n esgusodi aelodau o staff rhag cyflwyno apêl o fewn y 
cyfnod penodedig ar gyfer y prosesau a ddisgrifir yn 7.1 neu 7.2, yna bydd y staff 
hynny yn cael eu trin fel eithriadau a bydd amserlen eu hapêl yn cael ei hestyn. 

7.4. Bydd aelodau o staff yn cael apelio unwaith yn unig. 

Ceir manylion llawn y broses apêl yn Atodiad 3 Adolygu’r Dadansoddiad Rôl a 
Gweithdrefn Apêl. 

Dilyniant Tâl a Chynyddrannol 
8.1.  Dilyniant Tâl 

Bydd y golofn gyflogau yn cael ei diwygio yn unol â chanlyniadau trafodaethau ar lefel 
genedlaethol drwy JNCHES. 

8.2.  Dilyniant Cynyddrannol 

8.2.1. Wrth gael eu cymathu bydd staff cyfredol yn cadw eu dyddiadau cyfredol ar gyfer 
derbyn cynyddrannau oni bai eu bod wedi bod ar raddfeydd heb ddilyniant 
cynyddrannol. Os felly, y dyddiad ar gyfer derbyn y gynyddran fydd 1 Hydref. 

8.2.2.  Yn y dyfodol pan fydd aelod o staff yn derbyn contract newydd, er enghraifft yn dilyn 
newid yn ei rôl neu ailraddio neu ddyrchafiad, bydd y dyddiad derbyn cynyddran yn 
newid i 1 Hydref. 

8.2.2. O 1 Mawrth 2009 ymlaen bydd staff sy’n ymuno â’r Brifysgol yn cael eu penodi â 1 
Hydref fel dyddiad derbyn cynyddran. 

8.2.4.  Bydd cynyddrannau yn cael eu dyfarnu’n flynyddol hyd nes y bydd brig yr ystod 
gynyddrannol arferol yn cael ei gyrraedd  

8.2.5. Gellir dal cynyddrannau’n ôl o dan y weithdrefn gyfredol briodol yn sgil perfformiad 
gwan. 

Ceir manylion pellach am ddyddiadau cynyddrannol ym mharagraff 1 Atodiad 4 
Telerau ac Amodau. 

Pensiynau  
9. Hygyrchedd y Cynllun 

9.1. Cyflwynir tri opsiwn i staff sy’n cael eu cymathu i raddfa 6 neu uwch ac sydd ar hyn o 
bryd yn aelodau o Gynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth (AUPAS): 

• Parhau o fewn AUPAS. 

• Symud i gynllun USS gyda’r gwerth trosglwyddo perthnasol. Efallai na fydd hyn yn 
cyfateb i’r un nifer o flynyddoedd o wasanaeth ac a ddelir yn AUPAS. 

• Rhewi cyfraniadau cyfredol i AUPAS fel pensiwn rhannol a dechrau o’r newydd â’r 
cynllun USS. 

9.2.  Bydd y tri opsiwn hyn ar gael i staff cyfredol a gaiff eu dyrchafu neu eu hail-raddio i 
raddfa 6 neu uwch yn y dyfodol. 

9.3.  Mynediad i’r cynllun USS fydd yr unig opsiwn fydd ar gael i gyflogeion newydd a 
benodir i raddfa 6 ac uwch yn dilyn gweithredu’r Cytundeb Fframwaith. 

9.4.  Bydd staff sydd ar hyn o bryd yn yr USS ac y mae eu swyddi yn cael eu gosod ar 
raddfa 5 neu is yn cael cadw eu haelodaeth USS.  

9.5. Ar adeg briodol, bydd cynghorwyr pensiynau’r Brifysgol yn darparu un cyflwyniad neu 
ragor i staff a gaiff eu heffeithio ar yr opsiynau sydd ar gael mewn perthynas ag 
aelodaeth o gynllun pensiwn. Bydd hwn yn gyngor generig, ond gallai gynnwys 
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enghreifftiau penodol. Efallai y bydd yr undebau llafur yn trefnu darparu cyngor 
ariannol annibynnol i’w haelodau. 

Polisïau a Gweithdrefnau 
10. Bydd y Brifysgol, mewn partneriaeth ag UCU, Unite ac Unison (yr undebau llafur a 

gydnabyddir ar y campws ac sy’n rhan o’r cytundeb hwn) yn datblygu polisïau a 
gweithdrefnau yn y meysydd a amlinellir isod cyn gynted ag y bo’n ymarferol. 

10.1.  Athrawon, arddangoswyr, cymerwyr nodiadau a thiwtoriaid a gaiff eu talu fesul awr  

10.1.1. Bydd rolau’r holl staff addysgu a gaiff eu talu fesul awr ac sydd â chontract cyflogaeth 
â Phrifysgol Aberystwyth, boed ysgrifenedig neu ymhlyg, yn cael eu hadolygu mewn 
partneriaeth ag UCU o dan delerau’r Cytundeb Fframwaith ar gyfer Moderneiddio 
Strwythurau Tâl a’r Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng UCEA ac UCU. 

10.1.2. Bydd y broses a ddefnyddir i ddadansoddi’r rolau hyn neu eu cydweddu â phroffiliau 
rôl academaidd sy’n bodoli yn unol â honno a ddefnyddir ar gyfer yr holl rolau eraill yn 
y Brifysgol (h.y. casglu data, dadansoddi gan ddefnyddio HERA a chyd-baneli craffu 
yn cynnwys cynrychiolwyr o’r holl Undebau sy’n rhan o’r Cytundeb hwn). 

10.1.3. Bydd deilliannau’r broses ddadansoddi yn arwain at un o’r ddau ganlyniad isod: 

• cydweddu unigolion neu grwpiau ag un o’r proffiliau rôl academaidd sy’n bodoli 

• creu, lle bo’n briodol, proffil rôl penodol lle nad oes cydweddiad addas ar hyn o 
bryd. 

10.1.4. Bydd staff yn cael eu cymathu i’r raddfa sy’n briodol i faint eu rôl ac ar yr un sail ag y 
cytunwyd i staff dan delerau’r cytundeb hwn. 

10.1.5. Yn ogystal bydd fframwaith tâl (lluosydd(ion)) priodol yn cael ei ddatblygu mewn 
partneriaeth ag UCU i ystyried (lle bo’n berthnasol) unrhyw waith ychwanegol sydd 
angen ei wneud mewn perthynas â chyflenwi pob awr o addysgu/arddangos etc. 

10.1.6. Bydd yr adolygiad yn dechrau cyn gynted â phosibl gyda golwg ar ddod â’r staff hyn o 
fewn cylch gorchwyl y Cytundeb o fewn deuddeng mis i’r gwir ddyddiad gweithredu. 

10.1.7. Bydd unrhyw newidiadau mewn cyflog a allai ddeillio o’r adolygiad hwn yn cael eu 
hôl-ddyddio i 1 Awst 2007. 

10.1.8. Bydd gweithdrefn apelio ar gyfer staff a gaiff eu talu fesul awr yn cael ei gytuno sy’n 
cyfateb i’r un sydd ar gael i staff o dan y cytundeb hwn. 

10.1.9. Fel rhan o’r broses bydd trefniadau priodol ar gyfer diogelu tâl yn cael eu cytuno. 

10.2  Ailraddio 

Bydd polisïau a gweithdrefnau yn cael eu datblygu sy’n darparu proses agored, 
dryloyw, gadarn a dadansoddol ar gyfer pennu a ddylai cais ar gyfer ailraddio lwyddo. 
Bydd y gweithdrefnau a ddatblygir yn ceisio sicrhau fod unplygrwydd y strwythur 
raddio a weithredir yn cael ei gynnal. 

10.3.  Graddio Rolau Newydd 

Bydd gweithdrefnau yn cael eu cyflwyno i raddio unrhyw rolau newydd a’r rhai a 
newidir cyn dechrau’r broses recriwtio; gwneir hyn ar sail ddadansoddol gan 
ddefnyddio HERA i sicrhau bod unplygrwydd y strwythur raddio a weithredir yn cael ei 
gynnal. 

10.4.  Dyrchafiadau Academaidd 

Bydd meini prawf dyrchafiad academaidd yn cael eu craffu i sicrhau eu bod yn 
gadarn ac yn dryloyw ac yn cynnal unplygrwydd y strwythur staffio. 

10.5.  Mynediad at Bwyntiau Cyfrannu a Chynyddrannau Cyflymedig 

9 Chwefror 2009  Tudalen 4 o 34 



    

Bydd polisi ar y defnydd o bwyntiau cyfrannu a chynyddrannau cyflymedig a 
mynediad atynt yn cael ei ddatblygu, gan gynnwys sefydlu pwyllgor i fonitro 
gweithrediad a chanlyniadau’r polisi. Bydd proses benderfynu briodol yn cael ei 
sefydlu a meini prawf mynediad sy’n uniongyrchol gymwys ar gyfer grwpiau penodol 
o staff (neu lle bo’n briodol i rolau unigol) yn cael eu datblygu. Bydd y rhain yn agored 
ac yn dryloyw ac yn darparu cydraddoldeb cyfle. 

10.6.  Y defnydd o Bremiwm Recriwtio a Chadw  

Bydd polisi a gweithdrefn ar y defnydd o bremiwm recriwtio a chadw yn cael eu 
datblygu; bydd hyn wedi’i gynllunio i sicrhau y bydd unrhyw daliadau a wneir yn 
ganlyniad i faterion recriwtio a chadw dangosadwy ac yn seiliedig ar ddata tâl cadarn 
sy’n uniongyrchol berthnasol i’r achos a gyflwynir. 

10.7.  Proffiliau Rôl  

Bydd proffiliau rôl yn cael eu datblygu mewn partneriaeth â’r undebau llafur i gynnwys 
y teuluoedd swyddi anacademaidd canlynol  

• Gweinyddol, Rheolaethol a Phroffesiynol 

• Technegol a Gweithredwyr Cyfrifiaduron 

• Clerigol ac Ysgrifenyddol 

• Gwasanaethau Campws. 

O fewn y teuluoedd swyddi hyn bydd grwpiau gyrfa penodol yn cael eu datblygu er 
mwyn caniatáu i staff adnabod llwybrau datblygu gyrfa. 

10.8.  Telerau ac Amodau  

Lle bo angen, bydd canllawiau ar y defnydd o delerau ac amodau newydd yn cael eu 
datblygu mewn partneriaeth â’r undebau llafur i’w defnyddio pan gaiff y cytundeb hwn 
ei weithredu, er mwyn sicrhau cydraddoldeb defnydd o delerau penodol. 

10.9.  Arfarnu 

Bydd proses arfarnu yn cael ei chynllunio ar gyfer yr holl staff a gynhwysir yn y 
cytundeb hwn. 

Archwiliad Cyflog Cyfartal 
11. Bydd archwiliad cyflog cyfartal yn cael ei gynnal o fewn blwyddyn i ddyddiad 

gweithredu’r strwythur tâl a graddio newydd. 

Telerau ac Amodau 
12. Dangosir yr holl newidiadau i’r telerau ac amodau yn Atodiad 4 Telerau ac Amodau. 

Os na sonnir am delerau ac amodau penodol, maent yn aros yn ddigyfnewid yn sgil y 
cytundeb hwn. 

12.1. Bydd unrhyw newidiadau i delerau ac amodau yn weithredol o 1 Mawrth 2009 oni 
nodir yn wahanol yn yr adran berthnasol yn Atodiad 4. 

12.2. Os digwydd bod newid yn cael effaith niweidiol ar unigolyn neu grŵp o staff bydd eu 
trefniadau cyfredol yn cael eu diogelu am yr un cyfnod â hwnnw a gytunwyd ar gyfer 
diogelu tâl. 

Pobl sydd wedi Gadael 
13. Bydd staff sydd wedi gadael y Brifysgol rhwng 1 Awst 2007 a’r gwir ddyddiad 

gweithredu ac y mae eu rolau wedi’u cylchu’n wyrdd yn cael eu hysbysu eu bod yn 
gymwys i dderbyn unrhyw ôl-daliad sy’n ddyledus am y cyfnod rhwng 1 Awst 2007 a 
diwedd cyfnod eu cyflogaeth. 
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Statws y Cytundeb 
14.  Nid yw’r cytundeb hwn yn disodli hawliau statudol staff.  
 

Llofnodwyr  

Prifysgol Aberystwyth  

UCU 

Unite 

Unison.
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Atodiad 1 – Strwythur Tâl        
       Teuluoedd Swyddi 
 Hyd 2008           

51 £55,259           
50 £53,650 

Graddfa 10 

          
49 £52,086         
48 £50,569         
47 £49,096         
46 £47,666        
45 £46,278 

Graddfa 9 

    

Pwyntiau 
HERA 630 - 
730 

   
44 £44,930            
43 £43,622        
42 £42,351        
41 £41,118        
40 £39,920        
39 £38,757        
38 £37,651        
37 £36,532 

Graddfa 8 

    

Pwyntiau 
HERA 530 - 
629 

   
36 £35,469        
35 £34,435        
34 £33,432        
33 £32,458        
32 £31,513       
31 £30,594 

Graddfa 7 

    

Pwyntiau 
HERA 440 - 
529 

  
30 £29,704       
29 £28,839       
28 £27,999       
27 £27,183       
26 £26,391       
25 £25,623       
24 £24,877 

Graddfa 6 

    

Pwyntiau 
HERA 375 - 
439 
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Ac

ad
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dd

  
23 £24,152            
22 £23,449            
21 £22,765        
20 £22,126        
19 £21,458        
18 £20,834        
17 £20,226 

Graddfa 5 

    

Pwyntiau 
HERA 330 - 
374 

   
16 £19,645        
15 £19,089        
14 £18,550        
13 £18,027        
12 £17,519        
11 £17,026 

Graddfa 4 

    

Pwyntiau 
HERA 295 - 
329 

   
10 £16,547        
9 £16,081        
8 £15,641        
7 £15,216        
6 £14,867 

Graddfa 3 

    

Pwyntiau 
HERA 255 - 
294 

   
5 £14,477        
4 £14,099        
3 £13,787 

Graddfa 2 

    

Pwyntiau 
HERA 215 - 
254 

   
2 £13,431        

1 £13,085 

Graddfa 1 

    

Pwyntiau 
HERA     0 - 
214   

C
le

rig
ol

 a
c 

Y
sg

rif
en

yd
do

l 

 

Te
ch

ne
go

l a
 G

w
ei

th
re

dw
yr

 C
yf

rif
ia

du
ro

n 

G
w

as
an

ae
th

au
’r 

C
am

pw
s 



    

Nodiadau ar y strwythur tâl newydd 
 

1. Rhagwelir y bydd teuluoedd swyddi yn mapio ar y strwythur tâl fel y dangosir. 

2. Ni fydd dilyniant awtomatig rhwng graddfeydd i unrhyw grŵp o staff. Fodd bynnag 
bydd llwybrau gyrfa ar gyfer rhai grwpiau staff/teuluoedd swyddi fydd yn caniatáu 
dilyniant rhwng graddfeydd sy’n ymwneud â datblygu o fewn y rôl a datblygu’r rôl. 

3. Bydd cyfleoedd dilyniant yn parhau, ar sail dyrchafiad yn ôl perfformiad unigol, i deitl 
Uwch Ddarlithydd (graddfa 9), Darllenydd neu Athro (gosodir yr isafswm 
Athrawiaethol ar bwynt 51) 

4. Bydd y pwyntiau cyfrannu a gysylltir â phob un o’r graddfeydd yn cael eu cadw ar 
gyfer perfformiad eithriadol. Bydd manylion y broses ar gyfer pennu dyfarnu pwyntiau 
cyfrannu yn cael eu ddatblygu mewn partneriaeth â’r undebau llafur, fel y nodir ym 
mharagraff 10.5 o’r prif gytundeb.  

5. Cynigir trin materion yn ymwneud â’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MCDd) 
rhwng UCEA ac UCU yn y ffyrdd canlynol: 

5.1 Bydd angen adolygu sefyllfa’r grwpiau staff a gynhwysir yn y MCDd er mwyn sicrhau 
bod y trefniadau tâl newydd ‘cyhyd ag y bo’n ymarferol ac yn rhagweladwy’ wedi 
osgoi ‘niwed i ddisgwyliadau dilyniant tâl presennol staff academaidd a pherthynol, ar 
wahân i ble mae staff yn cytuno i hynny fel rhan o becyn o newidiadau i’r trefniadau 
tâl yr ystyriant yn gyffredinol eu bod yn dderbyniol‘ (MCDd). 

5.2 Bydd yr egwyddor o ddim niwed i staff presennol (h.y. y rheini sydd eisoes yn eu 
swyddi ar 28 Chwefror 2009) a gaiff eu symud i’r strwythur raddio newydd yn cael ei 
diwallu drwy ddefnyddio’r tabl dilyniant isod  

5.3 Isafswm cyflog dechreuol darlithydd fydd pwynt 33. Felly i staff a benodir i swyddi 
darlithydd bydd Graddfa 7 yn raddfa hyfforddi. Y meini prawf ar gyfer dilyn o Raddfa 7 
i Raddfa 8 fydd cwblhau’r cyfnod prawf yn llwyddiannus. 

5.4 Bydd rolau dynodedig sy’n cynnwys grwpiau staff o fewn y MCDd lle bydd graddfa 7 
yn raddfa derfynol ond bydd cyfnod prawf, fel arfer o dair blynedd, ar raddfa 6. I’r 
rheini a benodir, ar y sail hon, i raddfa 6, y llwybr dilyniant arferol fydd drwy bwyntiau 
25, 27 a 29. Y disgwyliad arferol wedyn fydd dilyniant i raddfa 7, yn amodol ar y 
deiliaid rôl yn dangos ei fod yn diwallu gofynion y rôl ar y lefel honno. 

6. Y pwynt isaf ar y golofn ar gyfer graddfa 10 fydd pwynt 50 

 

  
Pwynt sbinol ar Awst 2007 Dilyniant  

  

  Awst-
07 

Hyd-
07 

Hyd-
08 

Hyd-
09 

Hyd-
10 

Hyd-
11 

Hyd-
12 

Darlithydd A 29 33 34 35 36       
  30 33 34 35 36       
  32 33 34 35 36       
  33 33 34 35 36       
                  
Darlithydd B 34 37 38 39 40 41 42 43 
  36 37 38 39 40 41 43   
  37 37 38 40 41 43     
  38 38 40 41 43       
  40 40 41 43         
  41 41 43 43         
  43 43 43 43         
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Uwch 
Ddarlithydd 44 45 46 47 48 49     
  46 46 47 48 49       
  47 47 48 49         
  48 48 49 49         
  49 49 49 49         
                  
Ymchwil 1B 22 24 26 27         
  24 24 26 27         
  26 26 27 28         
                  
Ymchwil 1A 22 31 32 33 34 35 36   
  24 31 32 33 34 35 36   
  26 31 32 33 34 35 36   
  27 31 32 33 34 35 36   
  29 31 32 33 34 35 36   
  30 31 32 33 34 36     
  32 32 33 34 36       
  33 33 34 36         
  34 34 36 36         
  36 36 36 36         
                  
Ymchwil 2 33 37 38 39 40 41 42 43 
  34 37 38 39 40 41 42 43 
  36 37 38 39 40 41 42 43 
  37 37 38 39 40 41 43   
  38 38 39 40 41 43     
  39 39 40 41 43       
  40 40 41 43         
  41 41 43 43         
  43 43 43 43         
                  
                  

22 24 25 26 27 29 30   Academaidd 
& Perthynol 
Arall 1 24 24 26 27 29 30     
  26 26 27 29 30       
  27 27 29 30         
  29 29 30 30         
  30 30 30 30         
                  

27 31 32 33 34 35 36   Academaidd 
& Perthynol 
Arall 2 29 31 32 33 34 35 36   
  30 31 32 33 34 36     
  32 32 33 34 36       
  33 33 34 36         
  34 34 36 36         
  36 36 36 36         
                  

37 37 38 40 41 43     Academaidd 
& Perthynol 
Arall 3 38 38 40 41 43       
  40 40 41 43         
  41 41 43 43         
  43 43 43 43         
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Academaidd 
& Perthynol 
Arall 4 

Bydd staff yn y raddfa hon naill ai’n cael eu cymathu’n syth i raddfa 9 neu eu 
cylchu’n goch i raddfa 8  

                  
44 45 46 47 48 49     Academaidd 

& Perthynol 
Arall 5 46 46 47 48 49       
  47 47 48 49         
  48 48 49 49         
  49 49 49 49         
         
  Cylch gwyrdd wrth weithredu     
  Cynyddran i’w hepgor      
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Atodiad 2 

Cymathu Rolau i’r Fframwaith Tâl newydd  
1. Mae’r holl staff a gynhwysir yng Nghytundeb Fframwaith Cenedlaethol 2003 nawr yn 

cael eu talu ar bwynt ar y golofn tâl 51 pwynt a negodwyd yn genedlaethol, ond o 
fewn y strwythur graddfeydd blaenorol. 

2. Bydd cyflwyno’r fframwaith tâl unigol yn cyflwyno graddfeydd newydd a strwythur 
cynyddrannol newydd o fewn y graddfeydd. 

3. Bydd pob rôl yn cael ei chymathu i’r strwythur hwn yn seiliedig ar ganlyniadau proses 
ddadansoddi yn defnyddio HERA (Higher Education Role Analysis).  Gan fod 
strwythur tâl blaenorol y brifysgol yn cynnwys nifer o golofnau tâl gwahanol â meini 
prawf gwahanol ar gyfer gosod rolau mewn graddfeydd, mae canlyniad y dadansoddi 
rôl a’r symudiad i un strwythur tâl a graddio yn golygu y bydd rhai rolau yn cael eu 
gosod mewn graddfeydd lle nad yw’r ystod gynyddrannol yn cyd-fynd â chyflog 
cyfredol y deiliad rôl. 

4. Gweithdrefnau ar gyfer cymathu rolau 

4.1.  Yn weithredol o 1 Awst 2007 bydd yr holl rolau a gynhwysir yn y cytundeb hwn 
(gweler paragraff 3 o’r prif Gytundeb) yn cael eu neilltuo i’w graddfa newydd. Bydd tri 
chanlyniad posibl i hyn i’r deiliad rôl yn nhermau cyflog. 

• mae gan y raddfa ystod cyflog (gan gynnwys pwyntiau cyfrannu) sy’n cynnwys eu 
cyflog cyfredol (cylch gwyn) 

• mae gan y raddfa ystod cyflog lle mae’r pwynt lleiaf yn uwch na’u cyflog cyfredol 
(cylch gwyrdd) 

• mae gan y raddfa ystod cyflog lle mae’r pwynt uchaf (ac eithrio pwyntiau 
cyfrannu) yn llai na’u cyflog cyfredol (cylch coch) 

4.2 Yn achos staff mewn rolau cylch gwyn ni fydd angen unrhyw gamau pellach 
oherwydd byddant eisoes ar bwynt cyflog o fewn ystod y raddfa. 

5. Cylch Gwyrdd 

Bydd staff y mae eu rôl wedi’i gosod mewn ystod graddfa lle mae’r isafbwynt yn uwch 
na’u cyflog cyfredol yn cynyddu eu cyflog i’r pwynt isaf ar y raddfa newydd yn 
weithredol o 1 Awst 2007, oni bai bod y newid graddfa yn ganlyniad i newid yn y 
dyletswyddau neu’r rôl sydd wedi digwydd ers 1 Awst 2007, ac os felly bydd y newid 
yn cael ei ôl-ddyddio i ddyddiad y newid. 

6. Cylch Coch 

Bydd cyflog staff y mae eu rôl wedi’i gosod mewn ystod graddfa lle mae uchafbwynt 
yr ystod gynyddrannol (ac eithrio pwyntiau cyfrannu) yn is na’u cyflog cyfredol yn cael 
ei ddiogelu am gyfnod o bedair blynedd o’r gwir ddyddiad gweithredu. Yn ystod y 
cyfnod hwn, os yw gwerth y pwynt cyflog sy’n union o dan y trothwy cyfrannu ar gyfer 
graddfa eu rôl yn cyfateb i’w gwir gyflog neu yn uwch na hynny, bydd y diogelu tâl yn 
dod i ben. 

7. Yn ystod y cyfnod diogelu tâl:  

7.1 Ni cheir dilyniant cynyddrannol. Bydd dyfarniadau tâl sydd wedi’u negodi’n 
genedlaethol yn cael eu dyfarnu. Ar ddiwedd y cyfnod bydd cyflog y deiliaid rôl yn 
cael ei ostwng i’r pwynt ar y golofn yn union o dan drothwy cyfrannu’r raddfa y 
gosodwyd y rôl arni o ganlyniad i’r dadansoddiad rôl. Yn eithriadol gellir gostwng y 
cyflog i un o’r pwyntiau cyfrannu ar y raddfa gywir ar gyfer y rôl lle gellir dangos bod 
gwaith yr unigolyn yn cyflenwi’r meini prawf a gytunwyd a bod y weithdrefn ar gyfer 
cael mynediad at bwyntiau cyfrannu wedi’i dilyn., 
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7.2 Bydd y Brifysgol yn cynnal adolygiad o’r rôl ac yn canfod a ellir ei datblygu i bwynt lle 
y byddai’n syrthio i’r raddfa sy’n cyfateb â chyflog y deiliad rôl sydd wedi’i ddiogelu. 
Dylid nodi y bydd gofynion gweithrediadol a dosraniad teg o dasgau o fewn yr ardal 
waith yn cael blaenoriaeth. 

7.3 Bydd y Brifysgol yn gweithio gyda’r deiliad rôl o fewn cynllun a gytunir i ddatblygu ei 
sgiliau, gwybodaeth a phrofiad er mwyn galluogi’r deiliaid i ymgeisio am rolau ar y 
raddfa sy’n cyfateb â’r cyflog sydd wedi’i ddiogelu. Fodd bynnag dylid nodi y byddai 
pob cais yn cael ei drin ar ei rinweddau ei hun yn ystod y broses ddethol. 

8. Pan fydd y cyflog sydd wedi’i ddiogelu yn bwynt cyfrannu ar y raddfa gywir i’r rôl caiff 
yr unigolyn ddefnyddio’r weithdrefn i gael mynediad at bwyntiau cyfrannu yn ystod y 
cyfnod o ddiogelu tâl i gynnal ei gyflog neu leihau’r gostyngiad cyflog pan fydd y 
diogelu’n dod i ben, cyhyd â bod modd dangos bod gwaith yr unigolyn yn cyflenwi’r 
meini prawf a gytunwyd. 

9. Yn ystod y cyfnod o ddiogelu tâl, pe baid deiliad rôl yn ymgeisio am, ac yn cael swydd 
sydd mewn graddfa is na honno sy’n cyfateb i’r cyflog sydd wedi’i ddiogelu, byddai’r 
diogelu tâl yn dod i ben a byddai’r cyflog yn gostwng i’r pwynt cynyddrannol yn union 
o dan y trothwy cyfrannu o ddyddiad y penodiad i’r rôl newydd. 
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Atodiad 3    

Adolygu’r Dadansoddiad Rôl a Gweithdrefn Apêl 

Cyflwyniad  
1. Mae’r Weithdrefn Apêl a ddisgrifir yn y ddogfen hon yn benodol ar gyfer Proses 

Gweithredu’r Fframwaith ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

2. Cynlluniwyd y weithdrefn i ddarparu dull teg a thryloyw i staff apelio yn erbyn 
canlyniadau’r dadansoddiad rôl a fydd yn gosod pob aelod o staff ar raddfa yn y 
strwythur tâl a graddio newydd. 

3. Mae’r Weithdrefn yn berthnasol i bob grŵp o staff a gynhwysir yn y Cytundeb hwn ac 
fe’i cytunwyd mewn partneriaeth ag undebau llafur y campws. 

4. Ar unrhyw adeg yn y broses hon, mae gan yr aelod o staff yr hawl i gael cwmni 
cydweithiwr PA neu gynrychiolydd undeb llafur. 

Dechrau 
5. Bydd dau bwynt lle gall aelod o staff gyflwyno apêl, fodd bynnag un apêl yn unig y 

gellir ei chyflwyno. 

6. Gellir cyflwyno apêl yn erbyn graddfa’r rôl fel y’i hysbyswyd i’r aelod o staff wrth 
weithredu’r cytundeb hwn o fewn 30 diwrnod gwaith i ddechrau’r mis yn dilyn 
gweithredu (o 1 Ebril 2009) 

7. Gellir cyflwyno apêl yn erbyn proffil y rôl y neilltuwyd yr aelod o staff iddo o fewn 30 
diwrnod gwaith i’r aelod o staff dderbyn hysbysiad o’r proffil rôl. 

Bydd y weithdrefn apêl yr un fath ar gyfer apeliadau a gyflwynir dan baragraffau 6 a 7. 
Fodd bynnag i bwrpas eglurder mae’r weithdrefn hon wedi’i hysgrifennu ar gyfer 
apeliadau a gyflwynir dan baragraff 6, gyda geiriad sy’n berthnasol i baragraff 7 wedi’i 
osod mewn cromfachau lle bo angen. 

Mecanwaith a Meini Prawf Cymhwyster Adolygiad ac Apeliadau 
8. Bydd aelodau o staff yn gymwys i gyflwyno apêl o fewn 30 diwrnod gwaith i’r naill 

bwynt neu’r llall ym mharagraffau 6 neu 7. Os oes amgylchiadau eithriadol sy’n atal 
aelodau o staff rhag cyflwyno apêl o fewn 30 diwrnod gwaith yna bydd staff o’r fath yn 
cael eu trin yn eithriadol, a bydd amserlen eu hapêl yn cael ei hestyn gan y Rheolwr 
Prosiect. 

9. Wrth brosesu apeliadau, bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r aelodau hynny o staff 
sydd wedi derbyn cylch coch yn unol â pharagraff 6.2.1. o’r prif gytundeb. 

10. Rhaid cyflwyno pob apêl yn ysgrifenedig i Reolwr Prosiect y Cytundeb Fframwaith 
gan nodi’n glir y rheswm/rhesymau am yr apêl yn unol â Sail yr Apêl ym mharagraffau 
12 a 13.  

11. Caiff aelodau unigol o staff apelio yn erbyn eu graddio eu hunain yn unig. Os oes 
mwy nag un unigolyn sydd â’r un rôl yn dymuno apelio yna gellir ymdrin â’r apeliadau 
fel grŵp os mai dyna ddymuniad yr apelwyr. 

Y Sail ar gyfer Cyflwyno Apêl 
12. Cafwyd anghysondeb gweithdrefnol wrth gynhyrchu dosbarthiad graddfa (neu broffil 

rôl) yr aelod o staff. 

13. Mae canlyniad dadansoddiad rôl (neu ddosbarthiad proffil rôl) yr aelod o staff yn 
amlwg afresymol. 
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Cam Un: Adolygiad Anffurfiol 
14. Bydd y Rheolwr Prosiect yn cynnal adolygiad cychwynnol ac anffurfiol o’r apêl i 

ganfod a oes unrhyw elfennau o’r broses dadansoddi rôl (dosbarthu proffil rôl) y gellir 
eu hadolygu ar y cam hwn. 

15. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i drefnu cyfarfod Asesiad Rheolwr Prosiect o 
fewn 30 diwrnod gwaith i dderbyn y dogfennau sy’n ymwneud â’r adolygiad gan y 
Rheolwr Prosiect. 

16. Bydd y Rheolwr Prosiect yn sicrhau nad yw canlyniad y dadansoddiad rôl (dosbarthu 
proffil rôl) yn ganlyniad i unrhyw amryfusedd. Bydd unrhyw amryfusedd yn cael ei 
unioni, bydd yr unigolyn yn cael ei hysbysu a bydd yr apêl yn cael ei gau. Bydd y 
raddfa yn cael ei newid os yw hynny’n briodol. 

17. Os nad yw’r aelod o staff wedi cael ei gyf-weld fel rhan o’r broses casglu data, bydd 
yr achos yn cael ei ystyried gan y Rheolwr Prosiect, gyda disgwyliad arferol y byddai 
cyfweliad dadansoddi rôl yn cael ei drefnu ac adolygiad yn cael ei gynnal o ganlyniad 
y dadansoddiad rôl (dosbarthu proffil rôl) a sefyllfa ddilynol yr aelod o staff yn y 
strwythur tâl a graddio. 

18. Bydd unrhyw apêl a ystyrir dan baragraff 17 o’r broses hon yn seiliedig ar yr 
wybodaeth benodol a ddarperir gan yr aelod o staff yn ystod y cyfweliad Dadansoddi 
Rôl ac a ddilysir gan y rheolwr llinell. 

19. Os yw’r aelod o staff yn parhau’n anfodlon yn dilyn adolygiad cychwynnol y Rheolwr 
Prosiect, caiff cyfarfod ei drefnu â’r aelod o staff i drafod y gwerthusiad a cheisio dod i 
ganlyniad boddhaol. Efallai y bydd dadansoddwr rôl hefyd yn bresennol yn y cyfarfod 
hwn. 

20. Os caiff yr apêl ei datrys ar y cam hwn, bydd y Rheolwr Prosiect yn cadarnhau hyn yn 
ysgrifenedig i’r aelod o staff. Bydd copi o’r llythyr hwn yn cael ei osod yn y Ffeil 
Apeliadau’r Cytundeb Fframwaith ac yn ffeil personol yr aelod o staff yn yr adran 
Adnoddau Dynol. 

21. Os nad yw’r apêl yn cael ei datrys ar y cam hwn, bydd y Rheolwr Prosiect yn 
trosglwyddo’r achos i’r adran AD a fydd yn cynnull Panel Apêl i ystyried yr apêl dan 
Gam Dau y Weithdrefn hon. Bydd yr apelydd yn cael ei hysbysu o’r symudiad hwn i 
Gam 2 yn ysgrifenedig gan y Rheolwr Prosiect. 

Cam Dau: Gweithdrefn Apêl Ffurfiol 
22. Bydd y Panel Apêl yn ystyried pob apêl gyda golwg ar sicrhau fod canlyniad y 

dadansoddiad rôl (dosbarthu proffil rôl) wedi’i gyrraedd yn unol â gweithdrefnau cywir 
ac nad yw’n amlwg afresymol.  

23. Mewn achosion yn ymwneud â dosbarthu proffil rôl, gall y panel geisio cyngor gan y 
Rheolwr Prosiect. 

24. Bydd Cyngor y Brifysgol yn cymeradwyo cronfa o banelwyr apêl sydd wedi derbyn 
hyfforddiant HERA.  

25. Caiff cadeirydd y panel ei benodi o blith aelodau’r panel ac yn ogystal â bod yn aelod 
llawn o’r panel, bydd yn gweithredu fel cofnodwr.  

26. Bydd panel apêl yn cynnwys 4 aelod. Bydd PA yn penodi dau enwebai rheolaethol a 
bydd y JUCC yn penodi dau enwebai Undeb Llafur i bob panel. Bydd aelodau o’r 
panel yn cael eu dethol o gronfa o banelwyr. Caiff y broses ei rheoli gan yr Adran AD.  

27. Os yw’n dymuno, caiff yr undeb llafur nad yw’n cael ei chynrychioli ar aelodaeth panel 
Apêl anfon sylwedydd i gyfarfod o’r fath. Bydd gan y sylwedydd fynediad at yr holl 
ddogfennau sy’n ymwneud â’r apêl. Rhaid i’r holl sylwedyddion fod yn aelodau o’r 
gronfa o banelwyr sydd wedi’u hyfforddi. 
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28. Ni fydd panelwyr wedi bod yn gysylltiedig â’r achos dan sylw a bydd angen iddynt 
ddatgan unrhyw wrthdaro buddiannau posibl wrth iddynt godi. Yn achos gwrthdaro 
buddiannau, dylid newid yr aelod o’r panel. Ni ddylid tynnu’r panelwyr o adran yr 
aelod o staff.  

29. Bydd y Rheolwr Prosiect yn bresennol ym mhob Gwrandawiad Apêl i gynghori’r 
panel. Ni fydd y Rheolwr Prosiect yn cyfrannu i drafodaethau’r panel, ac ni fydd yn 
bresennol pan gânt eu cynnal. 

30. Caiff y panel ei ffurfio gydag ystyriaeth briodol i Bolisi Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth y 
Brifysgol. 

31. Bydd y weithdrefn ar gyfer gwrando apêl fel a ganlyn: 

31.1. Unwaith y bydd yr angen i gynnull Panel Apêl wedi’i sefydlu, bydd pob ymdrech yn 
cael ei wneud i drefnu gwrandawiad o fewn 30 diwrnod gwaith i’r dyddiad y 
cychwynnir y broses Apêl Ffurfiol (gweler paragraff 21 uchod).  

31.2. Bydd aelodau o’r Panel Apêl yn cyfarfod i ethol cadeirydd ac ystyried y dystiolaeth o’u 
blaen, gan gynnwys holl gofnodion y broses dadansoddi rôl sy’n berthnasol i’r achos 
ac ail-sgorio elfennau os yw hynny’n briodol. 

31.3. Os yw’r aelod o staff yn dymuno, caiff fod yn bresennol yn y gwrandawiad apêl a 
chyflwyno cyfraniadau llafar. 

31.4. Bydd y Panel Apêl yn gofyn am unrhyw dystiolaeth bellach y mae’n teimlo y byddai’n 
cynorthwyo ei ystyriaethau ac yn gofyn am dystiolaeth gan unrhyw bersonau 
perthnasol eraill. 

31.5. Bydd gan panelwyr y disgresiwn i ohirio gwrandawiad penodol er mwyn casglu 
tystiolaeth bellach. 

31.6. Bydd y Panel Apêl yn ymneilltuo wneud ei benderfyniad. Lle bo’n bosibl, bydd y Panel 
Apêl yn gwneud y penderfyniad ar ddiwrnod y Gwrandawiad ac yn hysbysu’r apelydd 
yn ysgrifenedig o’i benderfyniad o fewn 5 diwrnod gwaith. 

31.7. Os nad yw’r Panel Apêl yn gallu gwneud penderfyniad ar ddiwrnod y Gwrandawiad, 
yna rhaid gwneud y penderfyniad a’i gadarnhau’n ysgrifenedig i’r apelydd o fewn 10 
diwrnod gwaith i’r gwrandawiad. 

31.8. Dylai’r panel gynhyrchu datganiadau ysgrifenedig yn rhoi manylion am sail y 
penderfyniad. 

31.9. Bydd cofnod o’r penderfyniad yn cael ei gadw ar Ffeil Apeliadau’r Cytundeb 
Fframwaith ac yn ffeil bersonol yr aelod o staff yn yr adran Adnoddau Dynol. 

Y Sail ar gyfer Caniatáu neu Wrthod Apêl 
32. Mewn Panel Apêl, bydd aelodau o’r panel yn penderfynu caniatáu neu wrthod Apêl ar 

sail paragraffau 12 a 13.  

33. Os bydd Apêl yn cael ei chaniatáu, gall y Panel Apêl gyfarwyddo’r Rheolwr Prosiect i 
drefnu ailwerthusiad o’r rôl gan roi ystyriaeth deilwng i’r pwyntiau dadleuol neu fe all 
ddewis newid unrhyw agweddau o sgôr yr Apelydd a’r raddfa ddilynol y mae’n teimlo 
sy’n amlwg afresymol. (Os bydd Apêl yn cael ei chaniatáu, gall y Panel Apêl 
gyfarwyddo’r Rheolwr Prosiect i ailddosbarthu’r apelydd i broffil rôl gwahanol. Os nad 
oes proffil rôl addas ar gael gall ofyn i’r Rheolwr Prosiect drefnu ail-werthusiad o’r rôl) 

34. Os bydd ail-werthusiad dan baragraff 33 yn ofynnol, bydd y Panel Apêl cael ei ohirio 
tan ar ôl i’r ail-werthusiad gael ei gynnal. Bydd yr un panel wedyn yn ailymgynnull i 
ystyried canlyniad yr ail-werthusiad gan ddefnyddio’r sail ym mharagraffau 12 a 13.  
(Bydd yr un panel wedyn yn ailymgynnull i ystyried canlyniad yr ail-werthusiad gan 
ddefnyddio’r sail ym mharagraffau 12 a 13. Os nad yw’r canlyniad yn cydweddu â 
phroffil rôl sy’n bodoli bydd gofyn i’r Rheolwr Prosiect ddrafftio proffil rôl amgen.) 
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35. Bydd unrhyw newid yn lefel y tâl a’r graddio o ganlyniad i Wrandawiad Apêl yn cael ei 
ôl-ddyddio i’r dyddiad y gweithredir y Cytundeb Fframwaith neu’r dyddiad y penodwyd 
yr apelydd i’r rôl os yw’n ddiweddarach. 

36. Bydd canlyniad apêl a wneir gan unigolyn neu grŵp yn berthnasol i’r unigolyn neu’r 
grŵp hwnnw yn unig, hyd yn oed os yw’n gweithredu ar yr un disgrifiad swydd ag 
aelodau eraill o staff nad ydynt yn rhan o’r apêl. 

37. Os yw’r Panel Apêl yn gwrthod apêl, bydd safle’r aelod o staff yn y Strwythur Tâl a 
Graddio yn cael ei gadarnhau. 

Hawliau’r Cyflogai 
38. Ni fydd y broses hon yn effeithio ar iawnderau a hawliau cytundebol a hawliau eraill 

sydd gan gyflogeion y Brifysgol, gan gynnwys yr hawl i godi materion graddio y tu 
allan i’r cytundeb hwn fel rhan o broses achwyno statudol arferol. 
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Atodiad 4 

Telerau ac Amodau 

Cynyddrannau Blynyddol 
1.1. Bydd cynyddrannau blynyddol yn cael eu dyfarnu ar 1 Hydref i’r holl staff newydd 

neu’r rheini sy’n symud i gontract newydd â’r Brifysgol, gan gynnwys y rheini y mae 
eu swyddi wedi’u hailraddio neu sydd wedi cael dyrchafiad. Bydd hyn yn cynnwys 
staff sydd ar raddfeydd cynyddrannol am y tro cyntaf. 

1.2. Bydd staff cyfredol yn cadw eu dyddiadau cynyddrannol presennol.  

1.3. Bydd y darpariaethau cyfredol hyn yn cael eu cadw: 

• Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer codiad cynyddrannol rhaid i’r aelod o staff fod 
wedi bod yn ei swydd am gyfnod o dri mis ar ôl y dyddiad y mae’r codiad 
cynyddrannol yn ddyledus. 

• Gellir dal codiad cynyddrannol yn ôl, heb rybudd dyledus, os bydd aelod o staff yn 
wynebu camau disgyblu dan weithdrefn briodol y Brifysgol. 

1.4. Cymathu 

1.4.1 Mae’r tabl hwn yn nodi’r hyn a fydd yn digwydd i grwpiau gwahanol o staff pan fydd y 
Cytundeb Fframwaith yn cael ei weithredu neu wedi hynny. 

 
Grŵp Gweithredu  
1  Staff a gaiff eu heffeithio drwy gymathu i’r strwythur graddfeydd newydd 

Staff cylch gwyrdd Dim newid, oni bai bod dim cynyddrannau 
ganddynt dan y raddfa flaenorol. Os felly, y 
gynyddran gyntaf yn gymwys ar 1 Hydref 2007. 

Staff cylch coch Y gynyddran olaf fydd yr un a weithredir yn 
union cyn dechrau diogelu tâl 

2  Staff na chaiff eu heffeithio drwy gymathu i’r strwythur graddfeydd newydd 

Dim cynyddrannau blaenorol Y gynyddran gyntaf yn gymwys ar 1 Hydref 
2007, cyhyd â bod digon o le ar frig y raddfa 

1 Hydref ar hyn o bryd Dim newid 
1 Tachwedd ar hyn o bryd  Dim newid 

1 Ebrill ar hyn o bryd Dim newid 
Cynyddran ar ddyddiad blynyddol 
y penodiad 

Dim newid 

Staff sy’n ennill mwy o le ar frig y 
raddfa, oedd cyn hyn ar y pwynt 
uchaf  

Dim newid, cynyddrannau yn gymwys ar y 
dyddiadau dyledus yn ystod y cyfnod 1 Awst 
2007 i 1 Mawrth 2009.  

3  Cymhwyso yn y dyfodol 
Staff newydd neu staff sy’n symud 
i gontract newydd, gan gynnwys 
ail-raddio a dyrchafiad, ar neu ar 
ôl y dyddiad gweithredu. Ni fydd 
hyn yn cynnwys estyniadau 

Penodir â dyddiad cynyddrannol 1 Hydref. 
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contract. 

 

Oriau Gwaith 
 

Grŵp  Darpariaeth  
Staff a gydweddir â phroffiliau rôl 
Academaidd ac eithrio’r rheini a 
gydweddir â phroffiliau Addysgu ac 
Ysgolheictod neu ymchwil yng 
ngraddfeydd 6 a 7  

Dim wedi’i bennu 

Yr holl staff arall, gan gynnwys y 
rheini a eithriwyd o’r ddarpariaeth 
uchod  

36.5 o oriau’r wythnos 

 
2.1 Cafodd oriau gwaith eu cytgordio’n weithredol o1 Awst 2005. 

Trefniadau Prawf 
 

Grŵp  Darpariaeth  

Staff a gydweddir â phroffiliau rôl 
Academaidd ac eithrio’r rheini a 
gydweddir â phroffiliau Addysgu ac 
Ysgolheictod neu ymchwil yng 
ngraddfeydd 6 a 7, sy’n dilyn y 
trefniadau ar gyfer swyddi’r 
graddfeydd hynny  

3 blynedd 

Staff eraill yng ngraddfeydd 7 – 9 
ynghyd â staff a benodir i rôl 
hyfforddai ar raddfa 6 lle mae’r swydd 
derfynol yn raddfa 7 

18 mis 

Staff ar raddfeydd 1 – 6 
 

12 mis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Bydd y newidiadau hyn i gyfnodau prawf yn effeithio ar staff newydd neu’r rheini sy’n 

dechrau penodiadau newydd yn y Brifysgol ar neu ar ôl 1 Mawrth 2009 yn unig. Bydd 
staff cyfredol yn cadw eu cyfnodau prawf cytundebol presennol. 

Cyfnod Rhybudd 
 

Grŵp  Darpariaeth  

 Cyflogai Cyflogwr  
Staff a gydweddir â 
phroffiliau rôl Academaidd 
ac eithrio’r rheini a 
gydweddir â phroffiliau 
Addysgu ac Ysgolheictod 
neu ymchwil yng 
ngraddfeydd 6 a 7, sy’n 
dilyn y trefniadau ar gyfer 
swyddi’r graddfeydd hynny  

3 mis yn diweddu naill 
ai 31 Ionawr, 30 
Mehefin neu 31 Awst 

3 mis yn diweddu naill ai 
31 Ionawr, 30 Mehefin 
neu 31 Awst 
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Graddfeydd 6 i 9 ar wahân 
i’r rhai a enwir uchod 3 mis 3 mis 

Graddfa 4 i 5  8 wythnos 

8 wythnos gan gynyddu 
un wythnos am bob 
blwyddyn o wasanaeth ar 
ôl 8 mlynedd i uchafswm 
o 12 wythnos o rybudd 

Graddfeydd 1 i 3 4 wythnos 

4 wythnos gan gynyddu 
un wythnos am bob 
blwyddyn o wasanaeth ar 
ôl 4 blynedd i uchafswm 
o 12 wythnos o rybudd 

 
4.1 Bydd y newidiadau hyn i gyfnodau rhybudd yn effeithio ar staff newydd neu’r rheini 

sy’n dechrau penodiadau newydd yn y Brifysgol ar neu ar ôl 1 Mawrth 2009 yn unig. 
Bydd staff cyfredol yn cadw eu cyfnodau rhybudd cytundebol presennol. 

Gwyliau blynyddol 
 

Grŵp  Darpariaeth  

Staff a gydweddir â phroffiliau rôl 
Academaidd ac eithrio’r rheini a 
gydweddir â phroffiliau Addysgu 
ac Ysgolheictod neu ymchwil yng 
ngraddfeydd 6 a 7 

Dim nifer penodedig o ddiwrnodau gwyliau, 
fodd bynnag dylai staff sicrhau bod yr 
isafswm statudol o 28 diwrnod gan 
gynnwys gwyliau banc yn cael ei gymryd yn 
ystod pob blwyddyn wyliau. 

Holl staff arall 27 diwrnod ac eithrio diwrnodau arferol a 
gwyliau banc 

 

5.1 Bydd yr hawliau uchod yn weithredol pro rata i staff sy’n gweithio llai nag amser 
llawn. 

5.2 Bydd blwyddyn y gwyliau blynyddol yn rhedeg o fis Ionawr i fis Rhagfyr (gweler 6 
isod). Fel arfer gellir cario pum diwrnod o wyliau blynyddol ymlaen i’r flwyddyn wyliau 
ganlynol. Pan fydd achos busnes clir, gellir awdurdodi eithriadau gan Benaethiaid 
Adran mewn ymgynghoriad â’r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol 

5.3 Bydd unrhyw newidiadau i hawl gwyliau o ganlyniad i weithredu’r cytundeb hwn yn 
weithredol o 1 Ionawr 2009. 

Blwyddyn wyliau 
 

Grŵp  Darpariaeth  

Pob grwp staff 1 Ionawr i 31 Rhagfyr 

6.1 Trefniadau trosiannol ar gyfer 2009 

6.1.1 Bydd yr holl staff sydd â blwyddyn wyliau 1 Ionawr i 31 Rhagfyr ar hyn o bryd yn 
cael hawl i 27 diwrnod ar gyfer y flwyddyn 2009. 
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6.1.2 Bydd yr holl staff sydd â blwyddyn wyliau 1 Medi i 31 Awst yn estyn eu blwyddyn 
wyliau 2008/9 tan 31 Rhagfyr 2009 gan ychwanegu 12.5 diwrnod i’w hawl sy’n rhoi 
hawl rhwng 1 Medi 2008 a 31 Rhagfyr 2009 o 34.5 diwrnod 

6.1.3 Bydd yr holl staff sydd â blwyddyn wyliau 1 Ebrill i 31 Mawrth yn estyn eu blwyddyn 
wyliau 2008/9 tan 31 Rhagfyr 2009 gan addasu eu hawl gwyliau am y cyfnod cyfan 
rhwng 1 Ebrill 2008 a 31 Rhagfyr 2009 yn ôl y tabl isod. 

 
Hawl Gwyliau 
cyfredol 

Hawl ychwanegol am y 
cyfnod 1 Ionawr-31 
Rhagfyr 2009 

Cyfanswm hawl am y cyfnod 1 
Ebrill 2008 - 31 Rhagfyr 2009  

22 diwrnod 21.5 diwrnod 43.5 diwrnod 

23 diwrnod 21.5 diwrnod 44.5 diwrnod 
24 diwrnod 21 diwrnod 45 diwrnod 
25 diwrnod 21 diwrnod 46 diwrnod 

Ymddeol  
7.1 Yn amodol ar ganlyniad yr achosion sydd ar hyn o bryd o flaen y llysoedd 

Ewropeaidd, ni fydd unrhyw newid i drefniadau staff cyfredol. Ar gyfer pob aelod 
newydd o staff sy’n derbyn contractau ar neu ar ôl 1 Mawrth 2009 y dyddiad ymddeol 
arferol diweddaraf fydd 31 Awst yn dilyn eu pen-blwydd yn 65 

Taliadau Goramser 
 

Trefniadau Goramser i’r holl staff sydd ag oriau gwaith ar ôl cwblhau 36.5 awr 

Dydd Llun i ddydd Gwener Cyflog a hanner, tâl neu amser o’r gwaith 
yn lle tâl  

Sadwrn Cyflog a hanner, tâl neu amser o’r gwaith 
yn lle tâl  

Sul Cyflog dwbl, tâl neu amser o’r gwaith yn 
lle tâl  

Gwyliau cyhoeddus (am oriau y tu 
allan i’r diwrnod gwaith arferol) 

Cyflog dwbl, tâl yn unig 

Diwrnod cau (am oriau y tu allan i’r 
diwrnod gwaith arferol) 

Cyflog dwbl, tâl yn unig 

 

8.1.  Os yw gwaith goramser gwirfoddol yn cael ei wneud, bydd y Pennaeth Adran yn 
trafod â’r cyflogai y ffurf a’r telerau ar gyfer iawndal. Gyda chytundeb y cyflogai, gellid 
darparu hyn naill ai fel goramser a delir, amser o’r gwaith yn lle tâl, neu gyfuniad o’r 
ddau ar y cyfraddau priodol. Dylid sicrhau cytundeb cyn i gyflogai weithio’r cyfnod o 
oramser. 

8.2. Bydd cyfradd tâl gyfredol Technegwyr a Gweithredwyr Cyfrifiaduron, sef cyflog dwbl 
ar ddydd Sadwrn ac ar ôl hanner nos, dydd Llun i ddydd Gwener yn cael ei diogelu yn 
unol â’r cyfnod diogelu tâl a gytunwyd ar gyfer cyflogau, ac ar ôl hynny bydd yn newid 
i gyflog a hanner. 

Gweithio ar Ddiwrnod Gorffwys 
9.1 Ar gyfer yr holl staff sy’n gweithio rota shifftiau sy’n cynnwys penwythnosau, i bwrpas 

cyfrif pa gyfradd goramser sy’n briodol, bydd diwrnod gorffwys cyntaf unrhyw bâr yn 
cael ei drin fel dydd Sadwrn a’r ail fel dydd Sul cyhyd â bod 5 diwrnod wedi’u gweithio 

9 Chwefror 2009  Tudalen 20 o 34 



    

cyn y diwrnodau gorffwys. Lle nad yw natur y rota yn caniatáu ar gyfer dilyn y patrwm 
hwn yna bydd diwrnodau penodedig ar bob cyfradd yn cael eu cytuno mewn modd na 
fydd yn achosi mantais nag anfantais i unrhyw aelod o staff. 

Gweithio ar Wyliau Cyhoeddus neu Ddiwrnodau Cau 
10.1 Pan fydd aelod o staff yn gweithio ar ŵyl gyhoeddus (o fewn yr hyn a fyddai’n oriau 

gwaith arferol ar y diwrnod hwnnw) bydd yn cael ei dalu, yn ogystal â’r tâl dyddiol 
arferol, y gyfradd fesul awr wedi’i lluosi â’r nifer o oriau a weithir, a bydd yn cronni 
amser o’r gwaith yn lle tâl sy’n cyfateb i’r nifer o oriau a weithir  

10.2 Pan fydd aelod o staff yn gweithio ar ddiwrnod cau (o fewn yr hyn a fyddai’n oriau 
gwaith arferol ar y diwrnod hwnnw) bydd yn cael ei dalu, yn ogystal â’r tâl dyddiol 
arferol, y gyfradd fesul awr wedi’i lluosi â’r nifer o oriau a weithir, a bydd yn cronni 
amser o’r gwaith yn lle tâl sy’n cyfateb i’r nifer o oriau a weithir 

Oriau Anghymdeithasol 
11.1.  Caiff taliadau eu gwneud i staff ar raddfeydd 1 – 6 cynwysedig am weithio oriau 

anghymdeithasol ar y sail ganlynol: 

11.1.1. Gweithio penwythnosau: dyddiau Sadwrn (cyflog a hanner); dyddiau Sul (dwbl 
cyflog).  Caiff y taliad ei wneud cyhyd â bod o leiaf 50% o’r amser contract yn cael ei 
weithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Gellir creu cyfartaledd os yw’r patrwm 
gwaith yn amrywio.  

11.1.2. Gwaith nos: cyflog a thraean am yr oriau a weithir rhwng 10:00pm a 6:00am 

Cyfraddau Cyflog Chwyddedig 
12.1. Dylid nodi lle ceir dwy neu ragor o gyfraddau chwyddedig ar gyfer yr un oriau gwaith, 

cyfrifir y tâl ar sail yr uchaf o’r chwyddiadau hyn oni nodir yn wahanol. Nid yw hyn yn 
cynnwys lwfansau shifft neu rannu shifft. 

Lwfans Shifft 
13.1.  Ar gyfer rotas shifft a gytunir bydd y taliad canlynol yn cael ei wneud. 

Patrwm Shifft Diffiniad Taliad  

Newidiol  Patrwm shifft yn cynnwys o 
leiaf 11 awr allan o 24 awr 

11% o gyfradd tâl sylfaenol yr awr 
gydag isafswm o bwynt 3 ar y 
gyfradd gyflog am yr holl oriau a 
weithir 

Lwfans Shifft Hollt 
14.1 Ar gyfer shifftiau hollt a gytunir bydd y taliad canlynol yn cael ei wneud 
 

Grwp Diffiniad Taliad  

Graddfeydd 1 a 
2 

Staff yn mynychu mwy nag 
un shifft ar un diwrnod, 
gyda bwlch o 2 awr neu 
ragor rhwng shifftiau  

Ychwanegir 12 ceiniog i’r gyfradd 
tâl fesul awr, mae hyn yn gymwys 
i’r holl shifftiau a gaiff eu gweithio 
yn ystod “diwrnod shifft hollt” 

Ar alw 
15.1 Pan gaiff cyflogai ei alw i’r gwaith y tu allan i oriau gwaith, bydd yr holl amser a weithir 

(a gaiff ei dalgrynnu i fyny i’r chwarter awr agosaf) yn cael ei dalu ar y gyfradd 
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goramser briodol. Yn ogystal bydd taliad yn cyfateb i 2 awr o dâl ar gyfradd tâl 
sylfaenol yr unigolyn. 

Tâl Gweithredu Uwch/Cyfrifoldeb 
16.1.  Cytunir ar y disgrifiadau a’r gweithredu canlynol  

16.1.1. Lwfans Gweithredu Uwch Tymor Byr: caiff hwn ei dalu pan fydd cyflogai ar raddfa 1 
neu 2 yn cymryd holl gyfrifoldebau rôl mewn graddfa uwch dros dro am gyfnod sydd 
rhwng 1 a 4 wythnos. 

16.1.2 Lwfans Gweithredu Uwch Tymor Hir: caiff hwn ei dalu ar ffurf honorariwm pan fydd 
cyflogai (mewn unrhyw un o’r graddfeydd 1-9) yn cymryd holl gyfrifoldebau rôl mewn 
graddfa uwch am gyfnod hirach na 4 wythnos. 

16.1.3. Lwfans Cyfrifoldeb: caiff hwn ei dalu pan fydd cyflogai (mewn unrhyw un o’r 
graddfeydd 1-9) yn derbyn dyletswyddau ychwanegol ar lefel neu gyfrifoldeb uwch 
naill ai yn ystod cyfnod pan fo’r deiliad rôl arferol yn absennol neu am hyd darn 
penodol a phenodedig o waith y tu allan i ddyletswyddau arferol y cyflogai. Byddai’r 
lwfans yn cael ei dalu’n unig pan fyddai’r dyletswyddau hynny’n cael eu derbyn am 
gyfnod hirach na 4 wythnos a byddai ar ffurf honorariwm.  

16.2 Taliad 

16.2.1 Dylid cyfrif lwfans gweithredu uwch tymor byr ar y gwahaniaeth rhwng tâl y deiliad rôl 
a phwynt gwaelod graddfa’r rôl yr ymgymerir â hi dros dro. Bydd yn cael ei dalu i staff 
yng ngraddfeydd 1 a 2 yn unig. 

16.2.2 Dylid cyfrif lwfans gweithredu uwch tymor hir ar y gwahaniaeth rhwng tâl y deiliad rôl 
a phwynt gwaelod graddfa’r rôl yr ymgymerir â hi dros dro.. 

16.2.3 Dylai lwfansau cyfrifoldeb fod yn ganran briodol o’r gwahaniaeth rhwng graddfa’r 
deiliad rôl a lefel y dyletswyddau ychwanegol yr ymgymerir â hwy. 

16.3 Bydd gweithdrefn gyflawn yn cael ei drafftio yn dilyn gweithredu, a fydd yn sicrhau 
darpariaeth ar gyfer: 

• cydraddoldeb triniaeth i’r holl staff 

• ôl-ddyddio’r lwfans i ddechrau’r cyfnod gweithredu uwch lle mae hyn yn uwch na’r 
trothwyon mewn ffordd na ragwelwyd ar y dechrau 

• gellir gwneud y lwfansau’n bensiynadwy ar gais yr unigolyn. 

Cyfartaledd Enillion yn ystod Gwyliau a Salwch 
17.1 Bydd y trefniadau tâl canlynol yn gymwys i staff perthnasol yn ystod cyfnodau 

cymwys o absenoldeb oherwydd gwyliau neu salwch 
 

Grŵp Darpariaeth 

Graddfeydd 1 a 2 

Ar gyfer unrhyw gyfnod o wyliau neu salwch sy’n wythnos 
neu ragor telir aelod o staff ar gyfradd sy’n cyfateb i 
gyfartaledd y cyflog, gan gynnwys goramser gwirfoddol. 
Bydd y gyfradd tâl hon yn cael ei chyfrif drwy ddefnyddio 
cyfartaledd dros gyfnod y 12 mis blaenorol. 

Lwfans Gofal Anifeiliaid a Phlanhigion 
18.1.  Mae’r lwfans hwn yn daladwy i dechnegwyr IBERS sydd wedi cytuno â’r rheolwr i 

fynychu gwaith ar ddyddiau Sadwrn a Sul yn benodol i fwydo a dyfrio planhigion ac 
anifeiliaid. Ni fydd unrhyw daliad arall yn cael ei wneud am y gwaith hwn. Bydd y 
lwfans yn ddarostyngedig i unrhyw gynnydd mewn costau byw. 

Graddfa 5 £24.00 yr awr    Graddfa 6 £31.00 yr awr



    

Gweithredu’r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol ym 
Mhrifysgol Aberystwyth  
Cwestiynau Cyffredin 

Cefndir y Cytundeb Fframwaith 
1. Beth yw’r Cytundeb Fframwaith? 

Yn 2003 cyflwynodd y setliad tâl prifysgolion a gytunwyd yn genedlaethol un golofn 
dâl ag iddi 51 pwynt ynghyd â gofyniad ar i bob prifysgol, mewn partneriaeth â’r 
undebau llafur oedd yn rhan o’r cytundeb cenedlaethol, ddatblygu strwythur tâl a 
graddio priodol i’r brifysgol ei hun wedi’i thanategu gan ddadansoddi rolau. 

2. Beth yw manteision y Cytundeb Fframwaith? 
 Cynlluniwyd y cytundeb â’r amcanion canlynol: 

• Sicrhau tâl cyfartal am waith o werth cyfartal 

• Gwella recriwtio a chadw staff 

• Cydnabod a gwobrwyo cyfraniad unigolion 

• Atgyfnerthu cyfleoedd datblygu gyrfa a sefydliadol 

Cred y Brifysgol fod y cytundeb arfaethedig bellach yn diwallu rhai o’r anghenion hyn 
a’i fod yn darparu sail gadarn ar gyfer y gwaith a gynllunnir ac a amlinellir ym 
mharagraff 10 fydd yn sicrhau fod gweddill yr anghenion yn cael eu diwallu yn y 
dyfodol. 

3.   Beth sydd wedi digwydd yn Aberystwyth hyd yma? 
Ym mis Awst 2005 cyflwynodd y brifysgol wythnos waith wedi’i chytgordio i’r holl staff 
oedd wedi’u cynnwys yn y cytundeb fframwaith gydag wythnos waith ddiffiniedig. 

Mae tîm o ddadansoddwyr rôl wedi bod yn dadansoddi rolau ym Mhrifysgol 
Aberystwyth gan ddefnyddio’r cynllun Dadansoddi Rolau Addysg Uwch (HERA). Bu 
Gweithgor Dadansoddi Rôl oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r rheolwyr a’r undebau 
llafur yn craffu ar y broses. Ceir rhagor o fanylion yn yr adran ‘HERA’. 

Yn 2007, fel rhan o’i hymrwymiad i fodloni’r cytundeb cenedlaethol, cyflwynodd y 
brifysgol y golofn dâl 51 pwynt a hysbysodd staff oedd yn rhan o’r Cytundeb 
Fframwaith y byddent yn cael eu trosglwyddo i bwynt ar y golofn dâl newydd oedd yn 
cyfateb i’w cyflog cyfredol, neu, os nad oedd modd cyfateb yn union i’w cyflog 
cyfredol, i’r pwynt agosaf uwchben hynny. Symudodd staff oedd yn rhan o’r cytundeb 
i’w pwynt tâl newydd ar 1 Awst 2007. Addaswyd yr holl gyfraddau tâl cyfredol i 
ddefnyddio pwyntiau cynyddrannol ar y golofn dâl ar yr adeg hon. Mae hyn yn golygu 
na fydd cyflwyno’r strwythur tâl newydd yn effeithio ar dâl y rhan fwyaf o’r staff. 

4.  Beth nesaf? 
Yn ddiweddar cytunodd y Brifysgol â’r undebau llafur ar y campws sy’n rhan o’r 
cytundeb cenedlaethol (UCU, UNSAIN ac UNITE) ar strwythur tâl a graddio newydd a 
thelerau ac amodau wedi’u cytgordio. Mae’r cytundeb hwn, y “Cytundeb ar 
Gymhwyso’r Cytundeb Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Moderneiddio Strwythurau 
Tâl ym Mhrifysgol Aberystwyth”, bellach yn destun pleidlais leol gan aelodau o’r 
undebau llafur hynny. 

 

  



    

5. Pam fod rhai staff wedi’u heithrio? 
Mae rhai grwpiau o staff, er enghraifft uwch reolwyr ac athrawon, wedi’u heithrio 
oherwydd bod eu hystod cyflog yn uwch na’r hyn a gynhwysir yn y raddfa dâl 
genedlaethol 51 pwynt. Yn achos staff eraill, er enghraifft staff y fferm a delir ar 
raddfeydd Byrddau Cyflogau Amaethyddol, ceir achos busnes clir dros gadw at y 
trefniadau presennol. 

6. Pam fod y cytundeb wedi’i ddal yn ôl ar gyfer rhai aelodau o staff? 
Mae’r cytundeb wedi’i ddal yn ôl ar gyfer athrawon, arddangoswyr, cymerwyr 
nodiadau a thiwtoriaid a delir fesul awr, er mwyn gallu gwneud gwaith manylach o 
gasglu a dadansoddi data ar eu rolau a datblygu fframwaith tâl priodol. Ceir rhagor o 
fanylion ym mharagraff 10.1 o’r cytundeb a chwestiwn 50 isod. 

Dod i Gytundeb 
7.  Sut fydd y strwythur tâl a graddio yn cael ei benderfynu? 
Mae’r strwythur tâl, ynghyd â rhai newidiadau i’r telerau ac amodau, wedi’i gytuno â 

Phwyllgor Llywio’r Bartneriaeth yn lleol. Mae pob un o’r undebau llafur sy’n rhan o’r 
cytundeb wedi sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer y cytundeb lleol hwn oddi wrth eu 
swyddogion cenedlaethol. Y cam nesaf yw i bob un o’r undebau hyn (UCU, Unsain ac 
UNITE) gynnal pleidlais o’u haelodau yn y Brifysgol. 

8. A fydd gan y rheini nad ydynt yn aelodau o undeb ran yn y penderfyniad? 
Mae unrhyw newidiadau i delerau ac amodau gan gynnwys y strwythur tâl yn ddarostyngedig 

i gytundeb cyfunol â’r undebau llafur cydnabyddedig ac felly cânt eu cytuno rhwng y 
Brifysgol ac aelodau’r Undebau. Mae hyn yn golygu na chaiff y rheini nad ydynt yn 
aelodau o undeb gymryd rhan yn y penderfyniad hwnnw. 

Cyfathrebu â staff 
9. Rwyf i wedi derbyn llythyr personol a phecyn gwybodaeth. Beth yw’r rhain? 
 Mae’r wybodaeth wedi’i hanfon at bob aelod o staff mewn rolau sydd o fewn y 

cytundeb ac mae wedi’i chynllunio i’ch hysbysu chi am fanylion y newidiadau 
arfaethedig a’r ffyrdd y byddant yn effeithio ar eich sefyllfa bersonol chi. 

• Mae’r llythyr yn amlinellu eich sefyllfa bersonol chi yn seiliedig ar y swydd rydych 
chi ynddi, ac yn eich gwahodd i un o nifer o weithdai cyfathrebu fydd yn cael eu 
cynnal yn ystod y bleidlais ac yn union ar ei hôl. 

• Ceir dogfen sy’n dangos sgôr HERA eich rôl, gan gynnwys y sgôr am bob un o’r 
14 elfen. 

• Ceir copi o’r cytundeb arfaethedig “Cytundeb ar Gymhwyso’r Cytundeb 
Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Moderneiddio Strwythurau Tâl ym Mhrifysgol 
Aberystwyth” 

Dylid nodi fod yr holl wybodaeth yn y dogfennau uchod yn amodol ar dderbyn y 
cytundeb yn y tair pleidlais leol. 

• Y bedwaredd eitem yn y pecyn yw’r ddogfen hon sy’n cynnwys Cwestiynau 
Cyffredin, a’r bwriad yw rhoi atebion i chi i lawer o’r cwestiynau y gallech fod am 
eu gofyn. 

10. Pam ydyn ni’n cael yr wybodaeth hon nawr? 
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chyflenwi nawr i hysbysu’r holl staff am ganlyniadau 

arfaethedig y gwaith sydd wedi’i wneud ar ddadansoddi eu rolau a chreu fframwaith 

  



    

tâl newydd ac er mwyn caniatáu i aelodau’r undebau llafur perthnasol wneud dewis 
gwybodus wrth bleidleisio ar y cytundeb arfaethedig. 

11. Beth fydd yn digwydd yn y gweithdai cyfathrebu? 
Ym mhob un o’r gweithdai cyfathrebu ceir cyflwyniad ar wahanol rannau o’r cytundeb 
gan gynnwys: proses a sgorio HERA; newidiadau i delerau ac amodau; trefniadau 
diogelu tâl a’r broses apêl. Ar ôl y cyflwyniad bydd cyfle i aelodau unigol o staff drafod 
eu cwestiynau penodol gydag aelod o’r tîm AD a/neu gynrychiolydd undeb llafur. 

12. Sut ydw i’n trefnu i fynd i weithdy cyfathrebu? 
Yn eich llythyr ceir manylion ynglŷn â lle a phryd fydd y gweithdai cyfathrebu yn cael 
eu cynnal. Os ydych chi’n dymuno mynd, cysylltwch â’r adran AD ar y rhif a 
ddarparwyd i archebu eich lle. Cyn archebu lle, ymgynghorwch â’ch rheolwr fel bod 
modd cydlynu presenoldeb o’ch adran er mwyn cynnal y lefel ofynnol o wasanaeth. 

13. Feth fedraf i ei wneud os nad oes modd i mi fynd i un o’r gweithdai cyfathrebu a 
gynllunnir? 
Os nad oes modd i chi fynd, os yw’n bosibl dylech hysbysu eich rheolwr llinell, a fydd 
yn cysylltu â’r adran AD a’r tîm HERA i drefnu amser arall i chi gael eich gweld.  Os 
am unrhyw reswm nad oes modd i chi gysylltu â’ch rheolwr yna cysylltwch â’r adran 
AD gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarparwyd yn eich llythyr. 

Dadansoddi Rôl Addysg Uwch (HERA) 
14. Beth yw HERA? 

HERA yw’r cynllun a fabwysiadwyd gan y brifysgol i ddadansoddi rolau. Fe’i 
datblygwyd yn benodol ar gyfer Addysg Uwch gan grŵp o’r enw The Education 
Competencies Consortium Ltd (ECC).  Mae’r cynllun yn defnyddio 14 o elfennau i 
ddadansoddi pob rôl, sef: 

• Cyfathrebu, llafar ac ysgrifenedig 
• Gwaith Tîm a Chymhelliant 
• Cyswllt a Rhwydweithio 
• Cyflenwi Gwasanaeth 
• Prosesau a Chanlyniadau Penderfynu 
• Cynllunio a Threfnu Adnoddau 
• Menter a Datrys Problemau 
• Dadansoddi ac Ymchwil 
• Gofynion Synhwyraidd a Chorfforol 
• Yr Amgylchedd Gwaith 
• Gofal Bugeiliol a Lles 
• Datblygu Tîm 
• Cefnogaeth Addysgu a Dysgu 
• Gwybodaeth a Phrofiad 

Caiff pob un o’r elfennau hyn ei sgorio ar un o nifer o lefelau. Mae manylion ynglŷn â’r 
hyn a gynhwysir ym mhob elfen a’r lefelau a ddefnyddir i’w gweld ar wefan AD. 

15. Sut mae fy rôl wedi’i sgorio? 
Rydym ni wedi defnyddio un o bedwar dull i ddyrannu sgoriau i rolau  

• Dadansoddi data a gasglwyd gennych chi yn ystod cyfweliad gyda dadansoddwr 
rôl 

• Dadansoddi data a ddarparwyd gennych chi ar ffurflen amlinellu rôl 

  



    

• Neilltuo sgôr i’ch rôl sydd yn deillio o un neu ragor o ddeiliaid rôl sydd yn yr un rôl 
neu rôl debyg iawn 

• Deillio sgôr o swydd ddisgrifiad neu ddogfennau priodol eraill. Mae hyn wedi’i 
wneud pan nad oedd unrhyw dystiolaeth arall ar gael na rôl wedi’i dadansoddi 
oedd yn cydweddu’n agos. 

16. Ydy’r canlyniadau hyn yn gyson ar draws y Brifysgol? 
Mae’r holl dystiolaeth a ddarparwyd gan ddeiliaid rôl wedi’i gwirio gan y rheolwr llinell 
priodol i sicrhau ei bod yn disgrifio’r rôl yn gywir a bod ansawdd cyson o dystiolaeth o 
fewn pob adran. 

Mae canlyniadau’r broses dadansoddi rôl wedi’u gwirio am gysondeb gan y 
dadansoddwyr rôl ac yna wedi’u rhannu ag aelodau o bob undeb llafur sydd wedi 
derbyn hyfforddiant ac sydd wedi adolygu sgôr sampl mawr o rolau, unwaith eto drwy 
ddefnyddio’r dystiolaeth wreiddiol a ddarparwyd. Mae’r broses graffu hon yn sicrhau 
sgorio cyson o’r dystiolaeth ar draws y Brifysgol. 

17. Rwyf i wedi cael fy sgoriau ond beth yw eu hystyr? 
Byddwch wedi cael dogfen yn cynnwys tair adran o wybodaeth, 

• Cyfanswm sgôr eich rôl. Caiff y sgôr hwn ei fynegi fel nifer o bwyntiau, fel arfer, yn 
ymarferol, rhwng 100 ac 800. Gan ddefnyddio’r sgôr hwn a’r terfynau sgôr a 
ddangosir yn Atodiad 1 o’r cytundeb rhwng y Brifysgol a’r undebau llafur mae eich 
rôl wedi’i gosod mewn un o’r naw graddfa gyflog. 

• Y pwyntiau y mae eich rôl wedi sgorio ar gyfer pob un o’r pedair elfen ar ddeg 
sy’n cyfuno i greu’r dadansoddiad HERA 

• Uchafswm nifer y pwyntiau y gellir eu sgorio ar bob un o’r elfennau hyn 

Mae system sgorio HERA yn gymhleth. Dyna pam rydym ni’n defnyddio’r gweithdai 
fel cyfle i’r tîm HERA esbonio sut mae’r sgôr ar gyfer pob elfen o’ch rôl yn cael ei 
lunio. 

18. Lle gaf i ragor o wybodaeth am HERA? 
Ceir rhagor o fanylion am HERA ar wefan y Brifysgol yn yr adran AD ac ar wefan 
EEC (www.ecc.ac.uk). 

19. Mae fy rôl wedi newid ers i mi gyflenwi’r dystiolaeth. A fydd hyn yn gwneud 
gwahaniaeth? 
Mae’r holl rolau wedi’u sgorio gan ddefnyddio’r dystiolaeth a ddarparwyd i’r tîm 
HERA. Os yw eich rôl wedi newid yn sylweddol ers iddi gael ei dadansoddi ac y 
credwch fod y newidiadau hynny’n ddigonol i wneud gwahaniaeth i sgôr eich rôl 
dylech gyflwyno apêl yn cynnwys manylion llawn o’r ffordd y mae eich rôl wedi newid 
a chyflenwi tystiolaeth o’r hyn yr ydych chi’n ei wneud nawr sy’n wahanol i’r hyn yr 
oeddech chi’n ei wneud pan gafodd eich rôl ei dadansoddi gyntaf. Dylai’r dystiolaeth 
hon gael ei dilysu gan eich rheolwr llinell cyn cyflwyno’r apêl. 

Proffiliau Rôl  
20. Mae’r cytundeb yn sôn am broffiliau rôl, beth yw’r rhain? 
Ar ôl cyflwyno’r cytundeb, bydd y tîm HERA yn gweithio i greu nifer o broffiliau rôl sy’n 

disgrifio rôl unigol neu grwpiau o rolau tebyg. Bydd y proffiliau yn rhoi gwybodaeth am 
dasgau nodweddiadol a wneir o fewn y rolau sy’n cwympo o fewn y proffil hwn. Bydd 
pob proffil yn cael ei ddatblygu gan ddefnyddio tystiolaeth a ddarparwyd gan ddeiliaid 
rôl fel rhan o ymarfer casglu data HERA. Felly byddant yn seiliedig ar yr hyn y mae 
deiliaid rôl wedi’i ddweud wrth y tîm HERA eu bod yn ei wneud. Bydd pob proffil rôl yn 

  



    

benodol i raddfa a theulu o swyddi a bydd yn bosibl i’w grwpio mewn meysydd tebyg 
o waith. Er enghraifft bydd nifer o broffiliau rôl ar gyfer gwaith llyfrgell. Bydd y 
proffiliau yn benodol i raddfeydd a rolau a byddant yn cael eu gosod mewn teulu o 
swyddi Gweinyddol, Rheolaethol a Phroffesiynol neu Glerigol ac Ysgrifenyddol, gan 
ddibynnu ar natur y swydd. Bydd y proffiliau rôl yn caniatáu i unrhyw un sy’n eu 
darllen weld sut mae rolau yn perthyn i’w gilydd yn nhermau’r tasgau a gyflawnir a 
maint y rôl. 

21. Pryd fydd y proffiliau hyn ar gael? 
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gynhyrchu’r proffiliau cyn gynted â phosibl. Ar hyn o bryd 

mae’n anodd dweud pa mor hir fydd y gwaith hwn yn ei gymryd oherwydd bydd yn 
dibynnu, i raddau helaeth, ar y pwysau y mae materion eraill sy’n ymwneud â 
chyflwyno’r cytundeb yn ei osod ar y tîm HERA. Unwaith y bydd y proffiliau rôl wedi’u 
cwblhau a’u cytuno, bydd yr holl staff yn cael gwybod pa broffil y bydd eu rôl yn cael 
ei neilltuo iddo. Ar yr adeg honno bydd y gyfres gyfan o broffiliau yn cael ei gosod ar 
wefan y Brifysgol. 

22. Fel academydd ydw i eisoes wedi cael fy neilltuo i broffil rôl? 
Ydych. Wedi edrych yn ofalus ar y llyfrgell o broffiliau rôl academaidd a luniwyd yn 

genedlaethol a’r dystiolaeth a ddarparwyd gan ddeiliaid rôl academaidd yn ystod yr 
ymarfer casglu data, mae’r Brifysgol wedi penderfynu y gall fabwysiadu’r proffiliau 
cenedlaethol, gyda rhai addasiadau bach. Mae’r proffiliau rôl hyn i’w gweld yn adran 
AD gwefan y Brifysgol. 

Strwythur tâl 
23. Sut mae’r nifer o bwyntiau cynyddrannol mewn graddfa wedi’i bennu? 

Fel pob prifysgol arall, mae gan Aberystwyth ar hyn o bryd nifer o raddfeydd tâl ar 
gyfer gwahanol grwpiau o staff. Wrth gynllunio un strwythur tâl a graddio newydd y 
gellid gosod yr holl grwpiau gwahanol hyn ynddo, roedd dau nod. Y cyntaf  oedd 
sicrhau, cyhyd â phosibl, ein bod yn gallu cadw’r rhan fwyaf o’r pwyntiau 
cynyddrannol sydd ar gael yn y graddfeydd cymharol cyfredol yn y raddfa newydd.  
Ceisiwyd gwneud hyn er mwyn osgoi creu naill ai cylchoedd gwyrdd neu goch o 
ganlyniad uniongyrchol i’r strwythur tâl newydd (yn hytrach nag o ganlyniad i 
ddadansoddi rôl). Er nad ydym wedi gallu cyflawni’r nod hwn yn llwyr, mae’r strwythur 
newydd yn lleihau’r nifer o gylch coch. Yr ail nod oedd cydymffurfio â chanllawiau 
arfer da drwy osgoi graddfeydd cynyddrannol diangen o hir, a’r defnydd o’r un pwynt 
mewn dwy raddfa (h.y. pwyntiau uchaf ac isaf yn gorgyffwrdd), heb greu nifer 
anghynaladwy o gylchoedd coch neu wyrdd. 

24. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng pwynt disgresiwn a phwynt cyfraniad? 
Roedd gan nifer o’r hen strwythurau tâl bwyntiau uwchben y dilyniant cynyddrannol 
awtomatig, yr oedd modd i staff eu cael drwy weithdrefn oedd wedi’i chytuno. Roedd 
y gweithdrefnau hyn yn gwahaniaethu rhwng y gwahanol strwythurau tâl fel yr oedd y 
meini prawf a ddefnyddid i farnu a fyddai cais yn llwyddo ai peidio. 

Yn y strwythur tâl arfaethedig mae gan yr holl raddfeydd bwyntiau cyfrannu a bydd y 
rhain ar gael i’r holl staff drwy weithdrefn gyffredin a gytunir. 

25. Sut fedraf i gael y pwyntiau cyfrannu?  
Mae’r Brifysgol wedi cytuno i weithio mewn partneriaeth â’r undebau llafur i ddatblygu 
polisi a gweithdrefn ar gyfer y defnydd o bwyntiau cyfrannu a chynyddrannau 
cyflymedig a’r meini prawf ar gyfer eu dyfarnu. 

 
 

  



    

26. Sut mae fy ngraddfa a thâl yn cysylltu â’r pwyntiau HERA? 
Mae pob rôl neu broffil rôl wedi’i sgorio gan ddefnyddio HERA. Felly rydym ni’n 
gwybod sgôr pwyntiau pob rôl mewn perthynas â’r holl rolau eraill a gallwn eu gosod 
mewn trefn. Mae gosod y rhestr o rolau yn nhrefn pwyntiau HERA, o’r uchaf i’r isaf, 
wedi caniatáu i’r Brifysgol awgrymu’r ystodau pwyntiau sy’n creu terfynau’r 
graddfeydd. Dangosir yr ystodau pwyntiau hyn ar y diagram o’r strwythur yn atodiad 1 
y cytundeb. Os yw’r pwyntiau am rôl benodol yn cwympo o fewn ystod pwyntiau 
graddfa benodol, caiff y rôl ei neilltuo i’r raddfa honno. 

Pwyntiau’r rôl felly sy’n pennu pa raddfa y caiff ei gosod ynddi. Nid oes unrhyw 
berthynas rhwng pwyntiau a thâl o fewn graddfa. Mae’r dilyniant drwy’r cynyddrannau 
cyffredin yn y raddfa yr un fath i’r holl ddeiliaid rôl o fewn graddfa. 

Telerau ac Amodau 
27. A fydd newidiadau i fy nhelerau ac amodau?  

Nod y Cytundeb yw cytgordio telerau ac amodau staff sy’n gweithio yn yr un raddfa. 
Mewn nifer o achosion caiff y telerau ac amodau hefyd eu cytgordio ar draws 
graddfeydd. Ceir manylion y telerau ac amodau newydd yn Atodiad 4 o’r cytundeb. Ni 
fydd newid i rai aelodau o staff. 

28. Pryd fydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyflwyno? 
Ac eithrio newid i hawl gwyliau (lle bo’n briodol), bydd yr holl newidiadau i’r telerau ac 
amodau yn weithredol o’r dyddiad y cyflwynir y cytundeb. 

Bydd y newidiadau i’r hawl gwyliau a’r flwyddyn wyliau yn cael eu cyflwyno ochr yn 
ochr â’r cytundeb. Fodd bynnag, cyhyd â bod y cytundeb yn cael ei gyflwyno cyn 
diwedd mis Mawrth 2009, byddant yn weithredol o 1 Ionawr 2009 felly bydd unrhyw 
newidiadau i hawliau yn ystod eich blwyddyn wyliau gyfredol yn seiliedig ar yr hawliau 
a ddangosir ym mharagraff 6.1 Atodiad 4 o’r cytundeb. 

29. Sut allaf i gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y bydd y newidiadau’n effeithio 
arnaf i? 
Bydd cyfle i gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau yn ystod y sesiynau gweithdy 
cyfathrebu. Hefyd bydd nodiadau canllaw llawnach yn cael eu datblygu i’w cyhoeddi 
ar ddyddiad cyflwyno’r cytundeb neu’n fuan wedi hynny. 

Bydd y Brifysgol yn gweithio gydag adrannau i sicrhau fod yr holl newidiadau i’r 
telerau ac amodau yn ddealladwy a bod y data a gesglir ac a gyflwynir iddynt yn 
adlewyrchu’r newidiadau ac yn gywir. 

Diogelu  
30. Beth sy’n cael ei ddiogelu fel rhan o’r cytundeb? 

Ceir dwy elfen o ddiogelu. Y gyntaf yw diogelu cyflog staff sydd â’u rôl wedi derbyn 
cylch coch. Mae’r ail fath o ddiogelu’n gymwys pan fyddai newid i’ch telerau ac 
amodau yn arwain at ostyngiad yn eich tâl. 

31. Beth fyddwch chi’n ei ddiogelu wrth ddiogelu fy nghyflog?  
Bydd eich pwynt cyfredol ar y golofn dâl yn cael ei ddiogelu. Mae hyn yn golygu na 
fydd gennych chi’r hawl i dderbyn unrhyw ddilyniant cynyddrannol pellach, ond 
byddwch yn derbyn unrhyw gynnydd sy’n deillio o setliadau tâl cenedlaethol fel y’i 
cymhwysir ym Mhrifysgol Aberystwyth.   

 
 

  



    

32. Sut mae diogelu yn gweithio ar gyfer telerau ac amodau? 
Yn ymarferol, ar gyfer unrhyw daliad sy’n gynwysedig yn y telerau ac amodau bydd y 
swyddfa cyflogau’n cyfrifo eich tâl ar sail y telerau ac amodau cyfredol a’r rhai 
newydd ac yn defnyddio’r cyfrifiad sy’n dod â’r tâl uchaf. Felly er enghraifft os yw eich 
tâl goramser yn cael ei gyfrif ar hyn o bryd ar amser dwbl ar brynhawn Sadwrn a bod 
eich telerau ac amodau newydd yn talu tâl goramser ar raddfa cyflog a hanner, bydd 
unrhyw waith goramser y byddwch chi’n ei wneud ar brynhawn Sadwrn yn parhau i 
gael ei gyfrif gan ddefnyddio amser dwbl hyd nes y bydd y cyfnod diogelu yn dod i 
ben. 

33. Pa mor hir fydd y diogelu’n para? 
Os byddwch chi’n aros yn eich rôl bresennol bydd eich cyflog neu delerau ac amodau 
yn cael eu diogelu am gyfnod o bedair blynedd o ddyddiad cyflwyno’r cytundeb. 

34. Beth sy’n digwydd os ydw i’n symud swyddi o fewn y cyfnod diogelu?  
Os ydych chi’n symud o’ch gwirfodd, yna bydd cyfnod diogelu eich cyflog yn dod i 
ben a byddwch yn cael eich talu ar y gyfradd briodol i’r rôl rydych chi wedi symud iddi. 
Os yw telerau ac amodau eich swydd newydd yn wahanol i delerau ac amodau eich 
swydd flaenorol, bydd unrhyw ddiogelu ar eich telerau ac amodau hefyd yn dod i ben 
ar y pwynt pan fyddwch chi’n newid swyddi. 

35. Beth fydd yn digwydd ar ôl y cyfnod diogelu?  
Ar ddiwedd y cyfnod o ddiogelu cyflog bydd eich cyflog yn cael ei ostwng i’r pwynt 
cyflog sydd union o dan y pwyntiau cyfrannu ar raddfa eich rôl. Yn achos telerau ac 
amodau, bydd taliadau yn cael eu cyfrif ar y telerau newydd. 

36. Ydy hi’n bosibl i mi ennill pwyntiau cyfrannu yng ngraddfa’r rôl er mwyn 
lleihau’r gostyngiad mewn cyflog neu gynnal fy nghyflog cyfredol? 
Ydy, gallwch chi ymgeisio am bwyntiau cyfrannu yn ystod y cyfnod diogelu cyflog. 
Bydd angen i chi ddilyn yr un broses ag unrhyw aelod o staff sy’n cyflwyno cais a 
darparu tystiolaeth eich bod yn cyfrannu ar y lefel briodol. 

Pensiynau 
37. A fydd fy mhensiwn yn cael ei effeithio? 

Ni fydd yn cael ei effeithio’n uniongyrchol, fodd bynnag mae’n bosibl y byddwch yn y 
sefyllfa o allu dewis newid eich cynllun pensiwn os yw’r cynllun pensiwn sy’n gymwys 
i’ch graddfa newydd yn wahanol i’r un rydych yn perthyn iddo ar hyn o bryd. Mae 
paragraff 9 o’r cytundeb yn cynnwys manylion am hyn. 

38. Lle gaf i ragor o wybodaeth? 
Bydd y Brifysgol yn trefnu nifer o gyflwyniadau gan ei darparwyr pensiwn i roi 
gwybodaeth i staff generig ar yr opsiynau sydd ar gael. Os oes angen cyngor penodol 
arnoch chi ar eich sefyllfa bydd angen i chi siarad ag ymgynghorydd ariannol 
annibynnol. 

39. A fydd rhaid i mi dalu cyfraniadau cynllun pensiwn ar unrhyw ôl-daliadau 
cyflog? 
Bydd; mae hyn yn sicrhau fod eich record cyfrannu’n adlewyrchu unrhyw newid yn 
eich cyflog o ddyddiad dechrau’r cytundeb neu ar ôl hynny. 

  



    

Gweithredu’r Cytundeb  
40. Beth fydd yn digwydd adeg cyflwyno’r cytundeb? 

Unwaith y bydd y cytundeb wedi’i dderbyn yn ffurfiol yn dilyn canlyniad cadarnhaol y 
pleidleisiau lleol byddwch chi’n derbyn llythyr yn cadarnhau eich graddfa a’ch cyflog. 
Bydd unrhyw gynnydd cyflog yn cael ei dalu o ddechrau’r mis y cyflwynir y Cytundeb. 
Bydd unrhyw newid mewn telerau ac amodau hefyd yn weithredol o ddechrau’r mis 
hwnnw. 

Sefyllfa Unigol 
41. A fyddaf i’n derbyn unrhyw ôl-daliad? 

Byddwch chi’n derbyn ôl-daliad os yw un o’r canlynol yn gymwys i chi ar unrhyw 
bwynt rhwng 1 Awst 2007 a dyddiad cyflwyno’r Cytundeb. 

• Mae eich cyflog yn is nag isafswm eich graddfa newydd h.y. rydych chi wedi 
derbyn cylch gwyrdd 

• Roeddech chi ar y pwynt cynyddrannol uchaf yn eich graddfa gyfredol ond mae 
rhagor o gynyddrannau ar gael yn eich graddfa newydd  

• Roeddech chi ar raddfa lle nad oedd unrhyw gynyddrannau ac nid ydych chi ar 
frig yr ystod gynyddrannol awtomatig yn eich graddfa newydd 

42. Os yw fy nghyfradd awr yn cynyddu a fyddaf i’n derbyn unrhyw ôl-daliad ar 
daliadau megis goramser oedd yn cael eu talu ar yr hen gyfradd awr? 
Byddwch ond efallai na fydd hyn yn cael ei dalu ar yr un pryd ag unrhyw ôl-daliadau 
cyflog sylfaenol oherwydd mae’n fwy cymhleth i’w gyfrifo. 

43. Ar hyn o bryd rwyf i’n derbyn honorariwm. Beth fydd yn digwydd i hyn? 
Bydd yr hyn sy’n digwydd yn dibynnu ar y rheswm am eich honorariwm. Os ydych 
chi’n ymgymryd â dyletswyddau ychwanegol dros dro neu o ganlyniad i secondiad ni 
chaiff yr honorariwm ei effeithio oherwydd eich prif swydd sydd wedi’i dadansoddi ac i 
honno rydych chi wedi’ch neilltuo. 

Fodd bynnag os ydych chi’n derbyn honorariwm am ddyletswyddau sydd bellach 
wedi’u cynnwys yn eich rôl ac sydd wedi’u disgrifio ar eich ffurflen amlinellu rôl yna 
bydd yr honorariwm yn dod i ben a bydd unrhyw ôl-daliad fydd yn ddyledus i chi yn 
cymryd y taliad hwn i ystyriaeth er mwyn osgoi, i bob pwrpas, eich talu chi ddwywaith 
am yr un peth. 

44. Pryd fyddaf i’n derbyn fy ôl-daliad? 
Cyn gynted ag y bo’n bosibl i ni wneud y cyfrifiadau a’u gwirio. Gall hyn gymryd peth 
amser oherwydd ei fod yn fater cymhleth, yn enwedig ar gyfer unrhyw ôl-daliad y mae 
modd ei briodoli i daliadau ychwanegol fel goramser. Bydd y Brifysgol yn hysbysu 
staff am amseru’r taliadau. 

45. Sut fedraf i gael y pwyntiau cynyddrannol yn fy ngraddfa?  
Os ydych chi ar hyn o bryd mewn graddfa sydd â dilyniant cynyddrannol bydd eich 
codiadau cynyddrannol yn parhau i gael eu dyfarnu’n flynyddol oni bai eich bod yn 
dilyn gweithdrefn ar gyfer gwella perfformiad gwael. Os felly, mae’n bosibl y bydd eich 
codiadau cynyddrannol yn cael eu dal yn ôl. 

Os nad ydych chi cyn hyn wedi bod yn gymwys i dderbyn codiadau cynyddrannol, 
bydd unrhyw gynyddrannau a allai fod yn ddyledus yn eich graddfa newydd yn cael 
eu dyfarnu’n awtomatig ar 1 Hydref bob blwyddyn hyd nes y byddwch yn cyrraedd y 
gynyddran awtomatig uchaf ar gyfer y raddfa. 

  



    

Dros amser bwriad y Brifysgol yw symud at ddyfarnu cynyddrannau i staff ym mis 
Hydref. Ceir esboniad o’r broses ar gyfer cyflawni hyn ym mharagraff 1.4 o atodiad 4 
y cytundeb 

46. Mae gennyf i bwynt disgresiwn ar hyn o bryd. A fyddaf i’n cadw hwn? 
Os ydych chi ar bwynt disgresiwn ar hyn o bryd byddwch yn cael eich cymathu i’r 
golofn dâl newydd ar y pwynt cyfrannu cyfatebol yn eich graddfa newydd. Fodd 
bynnag oherwydd bod eich pwynt disgresiwn wedi’i ddyfarnu gan ddefnyddio meini 
prawf gwahanol a phroses wahanol bydd angen i chi ail-gymhwyso ar gyfer eich 
pwynt neu bwyntiau drwy’r meini prawf a’r prosesau newydd.  Mae hyn er mwyn 
sicrhau fod y strwythur tâl yn cael ei gynnal o fewn paramedrau tâl cyfartal am waith o 
werth cyfartal yn ôl y gyfraith. 

47. Rwyf i wedi derbyn cylch coch. Beth sy’n digwydd nawr? 
Ar y cam hwn mae eich graddfa yn amodol, yn seiliedig ar ganlyniad y pleidleisiau 
lleol. Unwaith y bydd eich graddfa yn cael ei chadarnhau pan fydd y cytundeb yn cael 
ei gyflwyno, dylech yn gyntaf siarad â’ch rheolwr llinell am sefyllfa. Gallech weld un 
neu ragor o’r canlynol fel opsiynau. 

• Os ydych chi’n teimlo eich bod yn diwallu unrhyw rai o feini prawf y broses apêl 
gallech benderfynu apelio. Os felly bydd angen i chi gyflwyno eich apêl i Reolwr 
Prosiect HERA o fewn y ffenestr o 30 diwrnod gwaith ar gyfer cyflwyno apêl. Ceir 
rhagor o wybodaeth am apelio isod. 

• Os ydych chi’n teimlo fod eich graddfa’n gywir a’ch bod wedi derbyn cylch coch 
oherwydd bod uchafswm uwch yn perthyn i’ch hen raddfa na’ch graddfa newydd a 
bod eich cyflog bellach y tu allan i ystod gynyddrannol awtomatig y raddfa, yna 
bydd yn bosibl i chi wneud cais am bwynt cyfrannu gan ddefnyddio’r meini prawf 
a’r gweithdrefnau newydd unwaith y byddant wedi’u datblygu - os ydych chi’n 
dymuno gwneud hynny ac os teimlwch y byddech yn diwallu’r meini prawf. 

• Os ydych chi’n dewis peidio ag apelio neu os yw eich apêl yn aflwyddiannus yna 
bydd angen i chi a’ch rheolwr benderfynu ar gynllun fydd yn eich helpu chi naill ai 
i ddatblygu eich sgiliau er mwyn ni chi allu ymgeisio am swyddi ar y raddfa sy’n 
cynnwys eich pwynt cyflog cyfredol neu ddatblygu eich rôl er mwyn iddi ddiwallu 
meini prawf y raddfa sy’n cynnwys eich pwynt cyflog cyfredol. Efallai yr hoffech 
gynnwys AD (gan gynnwys personél datblygu staff) yn y trafodaethau hyn i 
ddarparu cyngor ac arweiniad. 

48. Rwyf i wedi ymgeisio am ddyrchafiad dan y rownd gyfredol o ddyrchafiadau 
academaidd. Sut fydd hyn yn effeithio ar hynny? 
Ni fydd cyflwyno’r cytundeb yn effeithio ar y penderfyniadau a wneir yn y rownd 
gyfredol o ddyrchafiadau a bydd unrhyw newidiadau a gytunir i raddfa yn cael eu 
gwneud ym mis Hydref 2009 gan ddefnyddio’r strwythur tâl a graddio newydd. 

49. Mae gennyf ddyddiad ymddeol sy’n wahanol i’r un a geir yn y telerau ac 
amodau. Beth fydd yn digwydd? 
Byddwch yn cadw eich dyddiad ymddeol presennol ynghyd â’r gallu i ofyn am gael 
aros yn y gwaith y tu hwnt i’r pwynt hwn. 

  



    

Gwaith yn y dyfodol 
50. Mae adran 10 o’r cytundeb yn disgrifio gwaith a wneir ar ôl i’r cytundeb gael ei 

gyflwyno. Sut fydd hyn yn cael ei drefnu? 
Mewn partneriaeth â’r Undebau, bydd y Brifysgol yn datblygu ac yn cyhoeddi cynllun 
amlinellol ar gyfer y gwaith hwn. Mae rhai elfennau yn y gwaith y bydd angen eu 
cwblhau cyn gynted â phosibl a bydd y rhain yn derbyn blaenoriaeth. 

51. Pam fod y gwaith i gynnwys athrawon a delir wrth yr awr yn y cytundeb wedi 
cael ei ohirio tan ar ôl cyflwyno’r cytundeb? 
Mae wedi’i gytuno â’r undebau llafur y bydd yn cymryd amser sylweddol i fynd i’r 
afael â chymhlethdodau’r cohort hwn o staff yn effeithiol. Rydym wedi cytuno â’r 
undebau y bydd y gwaith o ddadansoddi rolau’r staff, eu cydweddu â phroffiliau 
academaidd sydd eisoes yn bodoli neu greu rhai newydd lle nad oes proffil priodol yn 
bodoli, a datblygu strwythur cyflog sy’n cydnabod gwaith a wneir yn ychwanegol i’r 
contract addysgu ei hun, yn cael ei wneud yn ystod y deuddeng mis yn dilyn 
cyflwyno’r cytundeb. 

Apelio  
52. Lle caf i wybodaeth am y weithdrefn apelio? 

Ceir manylion llawn am y weithdrefn apelio yn Atodiad  y cytundeb, a byddant hefyd 
i’w gweld yn adran AD gwefan y Brifysgol. 

53. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng apelio yn erbyn y raddfa y gosodwyd fy rôl arni 
ac apelio yn erbyn y proffil rôl y neilltuwyd fy rôl iddo? 
Gellir cyflwyno apêl ar ddau achlysur. 

• Y cyntaf yw pan fydd eich graddfa yn cael ei chadarnhau adeg cyflwyno’r 
cytundeb. Ar y pwynt hwn byddwch eisoes wedi derbyn manylion ynglŷn â sut 
mae eich rôl wedi’i sgorio, canlyniad y dadansoddiad rôl, ac ar hwn y dylid seilio 
unrhyw benderfyniad i apelio. Ar gyfer yr apêl hon bydd gofyn i chi gyflenwi 
manylion i esbonio pam y credwch chi fod sgôr eich rôl yn anghywir yn seiliedig ar 
y dystiolaeth rydych chi wedi’i chyflwyno, neu gyflenwi rhagor o dystiolaeth yn 
erbyn un neu ragor o’r elfennau y credwch chi sy’n adlewyrchu eich dyletswyddau 
yn well (wedi’i dilysu gan eich rheolwr llinell). 

• Yr ail bwynt yw pan fydd yr holl broffiliau rôl wedi’u hysgrifennu a byddwch chi 
wedi’ch hysbysu am y proffil rôl y neilltuwyd eich rôl iddo. Ar y pwynt hwn 
byddwch yn gallu cymharu eich proffil rôl chi â’r holl broffiliau rôl y mae’r Brifysgol 
wedi’u datblygu. Ar gyfer yr apêl hon bydd gofyn i chi gyflenwi manylion i esbonio 
pam na chredwch chi fod y dystiolaeth a ddarparwyd gennych wedi’i hadlewyrchu 
yn y proffil y neilltuwyd eich rôl iddo, a’i bod naill ai’n teilyngu proffil rôl newydd 
unigol, neu ei bod yn cydweddu’n well ag un o’r proffiliau rôl eraill sydd ar gael. 
Efallai hefyd y gallwch gyflenwi rhagor o dystiolaeth yn erbyn un neu ragor o’r 
elfennau y credwch chi sy’n adlewyrchu eich dyletswyddau yn well (wedi’i dilysu 
gan eich rheolwr llinell) i gefnogi eich apêl. 

Fodd bynnag, bydd angen i chi benderfynu ar ba un o’r ddau achlysur rydych chi am 
apelio, oherwydd un apêl yn unig y cewch chi ei chyflwyno. 

 
 
 

  



    

54. Rwyf i’n aelod o staff academaidd ac rwyf i’n credu y gallaf ddangos fod fy rôl 
wedi’i neilltuo i’r proffil anghywir. Pryd gaf i apelio? 
Gallwch apelio o fewn y ffenestr apelio gyntaf. Caiff eich apêl ei hystyried gan 
ddefnyddio’r un weithdrefn ag a ddefnyddir yn ddiweddarach ar gyfer staff sy’n apelio 
yn erbyn y proffil rôl y mae eu rôl wedi’i gosod ynddo. 

55. Pryd gaf i gyflwyno apêl? 
Fel y soniwyd ym chwestiwn 53, bydd gan staff ddau gyfle i apelio. 

Bydd y cyfle cyntaf i apelio yn erbyn canlyniad y dadansoddiad o’ch rôl yn dechrau ar 
ddechrau’r mis sy’n dilyn cyflwyno’r cytundeb ac yn parhau am 30 diwrnod gwaith (6 
wythnos). 

Bydd yr ail gyfle i apelio yn erbyn y dyraniad i broffil rôl yn dechrau ar ddechrau’r mis 
sy’n dilyn hysbysu staff ac yn parhau am 30 diwrnod gwaith (6 wythnos). 

Bydd yr union ddyddiadau yn cael eu cynnwys yn y llythyrau unigol y bydd staff yn eu 
derbyn ar ôl y bleidlais a derbyn y cytundeb yn swyddogol a byddant hefyd yn cael eu 
gosod ar y wefan. 

56. Beth sy’n digwydd os na allaf i gyflwyno apêl o fewn y terfynau amser a 
osodwyd? 
Dim ond os oes amgylchiadau sy’n eich esgusodi y caiff y ffenestr apelio ei hestyn, 
megis absenoldeb oherwydd salwch tymor hir, cyfnod mamolaeth, tadolaeth neu 
fabwysiadu neu amser o’r gwaith ar gyfer astudiaethau academaidd. Os ydych yn 
gwybod y gallech fod yn y sefyllfa hon rhowch wybod i Reolwr Prosiect HERA cyn 
gynted â phosibl. 

57. Sut ydw i’n cyflwyno apêl? 
Dylid cyflwyno’r apêl yn ysgrifenedig i Reolwr Prosiect HERA gan nodi sail yr apêl. 
Esbonnir sail bosibl apeliadau ym mharagraffau 12 ac 13 o atodiad 3 y cytundeb. 
Gallai unrhyw wybodaeth ychwanegol am eich rôl y gallech ei chyflenwi i dîm HERA 
ar y cam hwn helpu i ddatrys eich apêl yn gyflym. 

58. Ydy’r broses yn wahanol ar gyfer apêl yn erbyn sgôr fy rôl ac apêl yn erbyn y 
proffil y neilltuwyd fy rôl iddo? 
Mae’r broses yr un fath. 

59. Beth sy’n digwydd ar ôl i fi gyflwyno apêl? 
 Mae nifer o gamau yn y broses, ac fe’u hamlinellir isod. 

59.1. Bydd aelod o’r tîm HERA yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod i drafod eich apêl ac i 
gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl am eich pryderon. Gallai fod yn bosibl i chi 
gytuno ar ddatrysiad i’ch apêl o ganlyniad i’r cyfarfod hwn. Os digwydd hynny 
byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau canlyniad yr apêl, ac os yw’n briodol 
manylion ynglŷn â phryd fydd unrhyw newid i’ch graddfa a’ch cyflog yn cael ei 
weithredu. 

59.2. Os nad yw’r cyfarfod cyntaf yn datrys yr apêl, ac os na chawsoch chi gyfweliad HERA 
llawn fel rhan o’r broses casglu data, yna caiff cyfweliad o’r fath ei drefnu. Yn y 
cyfarfod hwn bydd y dadansoddwr rôl yn gofyn i chi gyflenwi tystiolaeth o’r hyn rydych 
chi’n ei wneud mewn perthynas â 14 elfen HERA. Neu, yn yr achosion hynny lle mae 
elfennau penodol o’r rôl yn cael eu cwestiynu, bydd y dadansoddwr rôl yn 
canolbwyntio ar yr elfennau hynny. 

59.3. Bydd y dadansoddwr rôl yn asesu’r dystiolaeth rydych chi wedi’i darparu ac yn gwirio 
gyda’ch rheolwr llinell ei f/bod yn cytuno â’r dystiolaeth rydych chi wedi’i darparu cyn 
ei sgorio. 

  



    

  

59.4. Fe gewch eich hysbysu am unrhyw newidiadau i ganlyniad y dadansoddiad rôl a allai 
ddeillio o’r broses hon ac a fydd hyn yn effeithio ar y raddfa y mae eich rôl wedi’i 
gosod arni. 

59.5. Os yw hyn yn datrys eich apêl caiff hyn ei nodi ac os oes unrhyw newidiadau i’r 
raddfa a’r cyflog bydd hyn yn cael ei weithredu cyn gynted ag y bo’n ymarferol. 

59.6. Os nad yw hyn yn datrys eich apêl bydd yn symud ymlaen at gam ffurfiol y broses. 

59.7. Ar gam ffurfiol y broses bydd eich apêl yn cael ei hystyried gan banel o ddau 
gynrychiolydd o blith yr undebau llafur a dau gynrychiolydd o blith y rheolwyr, sydd oll 
wedi’u hyfforddi i ddefnyddio HERA. Bydd y panel yn rhoi ystyriaeth i’r holl dystiolaeth 
y byddwch chi wedi’i darparu drwy gydol y prosesau dadansoddi rôl ac apêl. Os 
ydych chi’n dymuno, cewch ddod i’r cyfarfod i egluro unrhyw agweddau o’r 
dystiolaeth y byddwch chi wedi’i darparu, ond eich dewis chi yw hynny. Gall y panel 
gefnogi’r apêl, ei gwrthod neu ofyn am ragor o wybodaeth. Byddwch yn cael eich 
hysbysu am y canlyniad yn ysgrifenedig. 

60. Os wyf i’n apelio, a gaf i fynd â rhywun gyda fi i’r cyfarfodydd? 
Cewch fynd â chydweithiwr neu gynrychiolydd undeb llafur gyda chi i unrhyw rai o’r 
cyfarfodydd y sonnir amdanynt yn 59 pwyntiau 1 i 7. 

61. Pa mor hir fydd y broses? 
Y gobaith yw y bydd y cyfarfod cyntaf ag aelod o’r tîm HERA yn cael ei gynnal o fewn 
30 diwrnod i’r tîm dderbyn eich llythyr apêl. Fodd bynnag os byddwn ni’n derbyn nifer 
fawr o apeliadau, neu os ydynt i gyd yn cyrraedd yr un pryd, gallai hyn gymryd mwy o 
amser. 

Os bydd angen cyfweliad HERA llawn er mwyn casglu rhagor o dystiolaeth, bydd hyn 
yn cael ei drefnu cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod cyntaf. 

Lle bo’n bosibl, bydd y panel apêl yn cael ei gynnull o fewn 30 diwrnod gwaith i 
drosglwyddo’r apêl iddynt gan Reolwr Prosiect HERA. 

 

Rhagor o Wybodaeth a Diweddariadau 

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhoi i staff yn ystod y gweithdai cyfathrebu a hefyd gellir 
cysylltu â’r tîm HERA ar hera@aber.ac.uk neu drwy ffonio’r llinell gymorth AD ar 01970 
621894. 

Wrth i aelodau o staff ofyn rhagor o gwestiynau disgwylir iddynt gael eu hychwanegu at y 
Cwestiynau Cyffredin hyn.  Bydd y copi ar y wefan yn cael ei ddiweddaru a gall aelodau o 
staff wneud cais am gopi caled wedi’i ddiweddaru gan y tîm HERA. 
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