
O 2 Hydref 2017 ymlaen, bydd y tariffau a ddangosir yn gymwys ar gyfer gwaith a wneir gan 

Ymchwilwyr Ôl-raddedig sy'n addysgu.  Yn ogystal, bydd cyfradd tâl yr awr newydd yn gymwys i 

waith Tiwtor (gradd 5 pwynt 23). Pennwyd cyfradd tâl yr awr i Ymchwilwyr Ôl-raddedig drwy 

adolygu'r tasgau a wneir i ddeall yr ystod gyflog briodol, ac ystyried cymaryddion posibl i lywio'r 

gyfradd awr briodol. Pennwyd y tariffau drwy ddilyn arweiniad y Cod Ymarfer i sicrhau 

cydnabyddiaeth ar gyfer yr amrywiaeth llawn o weithgareddau y gallai myfyriwr Ymchwil Ôl-

raddedig ymgymryd â nhw a'u tâl cymesur. 

Cyfraddau Tâl: 

Tiwtor Graddedig - Gradd 5 pwynt 23 (£14.51 yr awr ar hyn o bryd) 

Arddangoswr Graddedig - Gradd 4 pwynt 16 (£11.82 yr awr ar hyn o bryd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYSWLLT DOSBARTH 
Gweithgaredd Ymgysylltu Tâl  
Cyflwyno seminarau/sesiynau tiwtorial/ 
dosbarthiadau datrys problemau 

Tiwtor Graddedig Cyfateb i'r nifer o oriau cyswllt 
Gradd 5 pwynt 23 

 
Arwain dosbarth labordy  
(Y myfyriwr ymchwil ôl-raddedig sy'n 
gyfrifol am redeg y sesiwn a/neu arwain 
dangoswyr labordy eraill) 

Tiwtor Graddedig 

Cyflwyno darlithoedd yn achlysurol Tiwtor Graddedig 

Cyflwyno sesiynau clinigol  Tiwtor Graddedig 
(clinigol) 

Cyfateb i'r nifer o oriau cyswllt 
 
Gradd 5 pwynt 23 yn ogystal 
ag ychwanegiad (marchnad) 
os oes angen (gwerth i'w 
gadarnhau) 

Cynorthwyo gyda dosbarthiadau 
labordy/sesiynau ymarferol 

Arddangoswr Graddedig Cyfateb i'r nifer o oriau cyswllt 
Gradd 4 pwynt 16 
 Cynorthwyo gyda sesiynau galw heibio Arddangoswr Graddedig 

Cynorthwyo gyda safoni a rhedeg MOOCau  
 
 
 
 
 
 
 

Arddangoswr Graddedig Cyfateb i'r nifer o oriau ar-lein         
Gradd 4 pwynt 16 

PARATOI A HYFFORDDI  

Oriau gwaith 

Ni ddylai myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig amser llawn dreulio mwy na chwe awr yr wythnos, ar gyfartaledd, yn 
cyflawni gweithgareddau addysgu yn ystod y semester, a dim mwy na 180 o oriau’r flwyddyn academaidd. Mae'r 
ffigurau hyn yn cynnwys cyswllt dosbarth, paratoi, marcio, adborth, a gweinyddu, ond nid hyfforddiant. 

Myfyrwyr sydd â fisa Haen 4 

Rhaid i fyfyrwyr sydd â fisa Haen 4 beidio â gwneud mwy na 20 awr o waith gyda thâl/di-dâl yr wythnos. Dyma 
uchafswm absoliwt yr oriau, nid ffigur cyfartalog, ac mae’n cynnwys ymrwymiadau addysgu (oriau cyswllt, marcio, 
adborth, gweinyddu, hyfforddiant ac ati) yn ogystal ag unrhyw gyflogaeth arall o fewn neu’r tu allan i'r Brifysgol. 



OS NA WNEIR UNRHYW WAITH PARATOI, YNA NID OES TÂL YN DDYLEDUS 
Gweithgaredd Ymgysylltu Tâl  
Paratoi seminarau (a): cynllunio a 
chyflwyno deunydd a baratoir gan yr 
ymchwilydd ôl-raddedig 
a gwaith paratoi dosbarth labordy / 
gweithdy tebyg, lle mae wedi'i gynnwys yn 
y tasgau a gytunwyd ar gyfer Arweinydd 
Labordy.  

Tiwtor Graddedig 1 i 3 awr o waith paratoi ar 
gyfer pob awr gyswllt lle mae'r 
seminar/dosbarth yn newydd 
i'r Tiwtor. 
 
1 i 2 awr o waith paratoi ar 
gyfer pob awr gyswllt lle mae'r 
Tiwtor wedi arwain y 
seminar/dosbarth mewn 
blynyddoedd academaidd 
blaenorol. 
 
Ym mhob achos, mae hyn ar 
gyfer y cyntaf o grŵp o 
seminarau a ailadroddir. Ni 
cheir tâl ychwanegol os caiff y 
dosbarth ei ailadrodd yn yr un 
flwyddyn academaidd (h.y. 
cyflwyno dwbl) 
Gradd 5 pwynt 23 

Paratoi seminarau (a): cyflwyno deunydd a 
baratoir gan yr Arweinydd Modiwl 
a gwaith paratoi dosbarth labordy / 
gweithdy tebyg, lle mae wedi'i gynnwys yn 
y tasgau a gytunwyd ar gyfer Arweinydd 
Labordy. Nodwch fod hwn yn gymwys yn y 
flwyddyn cyflwyno gyntaf a'r flwyddyn 
ddilynol. 

Tiwtor Graddedig 30 munud i 1 awr o baratoi ar 
gyfer pob awr gyswllt, ar gyfer 
y cyntaf o grŵp o seminarau a 
ailadroddir. Ni cheir tâl 
ychwanegol os caiff y dosbarth 
ei ailadrodd yn yr un flwyddyn 
academaidd  
Gradd 5 pwynt 23 

Cynorthwyo gyda dosbarthiadau 
labordy/sesiynau ymarferol 

Arddangoswr Graddedig Hyd at 30 munud o baratoi ar 
gyfer pob awr gyswllt  
Gradd 4 pwynt 16 

Paratoi darlithoedd (a): cynllunio a 
chyflwyno deunydd newydd. Nodwch fod 
hwn yn gymwys yn y flwyddyn cyflwyno 
gyntaf a'r flwyddyn ddilynol. 
 
 

Tiwtor Graddedig Hyd at 3 awr o baratoi ar gyfer 
pob awr gyswllt  
Ni cheir tâl ychwanegol os 
caiff y ddarlith ei hailadrodd 
yn yr un flwyddyn academaidd  
 Gradd 5 pwynt 23 

 
Paratoi darlithoedd (a): cyflwyno deunydd 
a baratoir gan yr Arweinydd Modiwl (neu 
debyg) Nodwch fod hwn yn gymwys yn y 
flwyddyn cyflwyno gyntaf a'r flwyddyn 
ddilynol. 

Tiwtor Graddedig 1 awr o baratoi ar gyfer pob 
awr gyswllt. Ni cheir tâl 
ychwanegol os caiff y ddarlith 
ei hailadrodd yn yr un 
flwyddyn academaidd  
Gradd 5 pwynt 23 

Hyfforddiant generig (e.e. addysgu grwpiau 
bach; arddangos labordy; asesu ac adborth, 
cydraddoldeb ac amrywiaeth) 

Tiwtor Graddedig/ 
Arddangoswr Graddedig 

Di-dâl  

Hyfforddiant/briffio pwnc-benodol (e.e. 
iechyd a diogelwch) 

Tiwtor Graddedig/ 
Arddangoswr Graddedig 

Di-dâl 

Presenoldeb mewn darlithoedd yn 
gysylltiedig â'r modiwl 

Tiwtor Graddedig/ 
Arddangoswr Graddedig 

Di-dâl  

ASESU AC ADBORTH 
Gweithgaredd Ymgysylltu Tâl  



Marcio asesiadau:  
(a) traethodau / aseiniadau ysgrifenedig 
(ffurfiannol a chrynodol) 

Tiwtor Graddedig 4,000 o eiriau yr awr 
(2 draethawd 2,000 gair yr 
awr)  

Gradd 5 pwynt 23 
Marcio asesiadau:  
(b) sgriptiau arholiad: 

Tiwtor Graddedig 5 arholiad 1 awr bob awr, neu 
2.5 arholiad 2 awr bob awr  

Gradd 5 pwynt 23 
Marcio asesiadau:  
(c) asesiadau heb nifer benodol o eiriau 
e.e. cwestiynau amlddewis/llyfrau 
labordy/ymarferion rhifol  

Arddangoswr Graddedig 
NEU 
Tiwtor Graddedig 

Y nifer o asesiadau i'w marcio 
bob awr a'r gyfradd tâl i'w 
penderfynu ar lefel Coleg 

Gradd 4 pwynt 16 NEU 
 Gradd 5 pwynt 23 

 
Sesiynau adborth un i un (dychwelyd 
aseiniadau ysgrifenedig) 

Tiwtor Graddedig Cyfateb i'r nifer o oriau 
cyswllt, a bennir ar 15 munud i 
bob myfyriwr 

Gradd 5 pwynt 23 
 

Sesiynau adborth galw heibio  Tiwtor Graddedig 
 

Cyfateb i'r nifer o oriau cyswllt 
Gradd 5 pwynt 23 

 
Presenoldeb disgwyliedig mewn 
cyfarfodydd (e.e. safoni marcio) lle nad yw 
cyfarfodydd o'r fath yn cynnwys 
hyfforddiant, gyda’r ymchwilydd ôl-
raddedig yn gyfranogwr gweithredol. 

Tiwtor Graddedig Cyfateb i'r nifer o oriau cyswllt 
gofynnol 

Gradd 5 pwynt 23 
 

TEITHIAU MAES 
Gweithgaredd Ymgysylltu Tâl 
Cynorthwyo ar deithiau maes  Arddangoswr Graddedig  Cyfradd ddyddiol (Gradd 4 

pwynt 16  
x hyd at 7 awr pan fydd 
wrthi'n gweithio) 
 
Os ceir diben datblygu i'r 
presenoldeb ar y trip, ni fydd 
unrhyw dâl yn ddyledus. 

 
Sylwer: Defnyddir WLM fel canllaw yn unig ac nid ydym yn disgwyl i ymchwilwyr ôl-raddedig 

ddefnyddio’r meddalwedd 

 

 


