
CONTRACT CYFLOGAETH AR GYFER GWEITHWYR SY’N FYFYRWYR

Mae’r Cytundeb hwn yn nodi prif delerau ac amodau cyflogaeth myfyrwyr sy’n ymgymryd â gwaith 
achlysurol gyda Phrifysgol Caerdydd (PC) a Gwasanaethau Undeb Caerdydd Cyf (GUCC) yn uniongyrchol 
neu drwy Siop Swyddi Unistaff (SSU)

Enw’r Gweithiwr Achlysurol: ........................................................................................................................................ 

Rhif y Myfyriwr (os yw’n berthnasol):  ........................................................................................................................

Dyddiad dechrau’r contract: .........................................................................................................................................
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Telerau’r Penodiad

1. Gwneir y cytundeb hwn gyda Phrifysgol Caerdydd 
(PC) a Gwasanaethau Undeb Caerdydd Cyf (GUCC), 
ac rydych yn gweithio dan gontract fel gweithiwr 
achlysurol i’r ddau ar y cyd.

2. Mae’r gwasanaethau y mae disgwyl i chi eu      
darparu ar sail achlysurol ac ad hoc. Er y bydd 
PC/GUCC yn ceisio rhoi cymaint o rybudd i chi 
â phosibl wrth gynnig gwaith, nid oes unrhyw 
ddyletswydd ar PC/GUCC i gynnig gwaith o’r 
fath ac nid oes unrhyw ddyletswydd arnoch chi i 
dderbyn unrhyw waith a gynigir.                                                                              

3. Rhaid i chi sicrhau bod gennych yr awdurdod 
angenrheidiol i weithio yn y Deyrnas Unedig a’ch 
bod yn cadw at unrhyw gyfyngiadau fisa sy’n 
cyfyngu ar nifer yr oriau y caniateir i chi weithio 
yn y Deyrnas Unedig. Rhaid i chi hefyd roi prawf 
adnabod - naill ai pasport neu ffurflen hir y 
Tystysgrif Geni.

Teitl Swydd a Dyletswyddau

4. Oherwydd natur y gyflogaeth hon bydd eich          
dyletswyddau’n amrywio yn ôl gofynion PC/GUCC.

Oriau Gwaith

5. Nid oes oriau penodol yr wythnos yn y contract 
hwn. Bydd eich goruchwyliwr yn trafod amseroedd 
ac oriau gwaith gyda chi mewn perthynas â phob 
cyfnod o waith y bydd eich angen.

6. Rhaid i chi sicrhau nad yw eich oriau gwaith yn eich 
rhwystro rhag mynychu dosbarthiadau, seminarau 
a gweithgareddau eraill sy’n ofynnol gan eich 
adran academaidd. Mae’r Brifysgol yn argymell nad 
yw myfyrwyr yn ymgymryd â mwy na 15 awr o

Tâl

waith achlysurol yr wythnos. 

7. Cewch eich talu fesul awr yn seiliedig ar isafswm 
cyflog oedolyn o leiaf, waeth beth fo’ch oed. Caiff 
penwythnosau a gwyliau cyhoeddus eu trin fel 
dyddiau gwaith arferol at ddibenion tâl. Cyfrifir 
cyflogau fesul awr a’u talu bob pythefnos mewn 
ôl-daliadau. Gwneir taliadau drwy BACS yn 
uniongyrchol i gyfrifon banc yn y Deyrnas Unedig. 
Mae’n ofynnol i chi wirio’ch slipiau talu a rhoi 
gwybod i ni am unrhyw dandaliad neu ordaliad.

8. Bydd eich goruchwyliwr adrannol yn rhoi gwybod 
i chi am drefniadau cwblhau a chyflwyno taflenni 
amser am y gwaith rydych yn ei wneud.

9. Caiff treth incwm ac yswiriant gwladol eu didynnu 
fel y bo’n briodol. Gofynnir i chi lenwi ffurflen dreth 
P46 pan fydd eich penodiad wedi’i gadarnhau.

10. Yn ogystal â’ch cyfradd tâl sylfaenol cewch dâl 
gwyliau am gyfran y gwyliau a gronnir tra’n 
gweithio. Cyfrifir y taliad ar sail pro rata mewn 
perthynas â’r nifer o oriau rydych wedi eu 
gweithio o gymharu â’r hawl i wyliau cyfatebol 
llawn amser o 28 diwrnod y flwyddyn. Dangosir y 
taliad hwn ar wahân ar eich slip talu.

Pensiynau

11. Mae GUCC yn defnyddio’r National Employment 
Savings Trust (NEST) i ddarparu trefniadau 
pensiwn cofrestru awtomatig. Nodir y manylion 
llawn ar dudalennau tri a phedwar o’r contract 
hwn, a’ch cyfrifoldeb chi yw eu darllen.

Terfynu’r Contract

12. Daw’r contract hwn i ben yn awtomatig heb fod 
angen i’r naill ochr na’r llall roi rhybudd os nad 
ydych, am ba reswm bynnag, yn ymgymryd ag 
unrhyw waith drwy PC/GUCC am unrhyw gyfnod 
o dri mis.

13. Nid oes dim yn y contract hwn yn rhwystro PC/
GUCC rhag terfynu eich cyflogaeth yn y fan a’r 
lle neu fel arall os bydd eich perfformiad yn 
anfoddhaol neu os bydd achos difrifol o dorri 
telerau’ch cyflogaeth neu unrhyw achos o 
gamymddwyn difrifol neu esgeulustod difrifol ar 
eich rhan chi.

Salwch ac Absenoldeb

14. Os na allwch weithio sifft a drefnir o flaen llaw 
oherwydd salwch neu oherwydd unrhyw reswm 
arall, rhaid i chi hysbysu eich goruchwyliwr a 
rhoi cymaint o rybudd â phosibl. Gall buddiannau 
statudol o ran tâl salwch ac absenoldeb 
mamolaeth fod yn berthnasol.

Collfarnau Troseddol

15. Mae’n ofynnol i chi ddatgan unrhyw gollfarnau 
troseddol ‘heb ddarfod’ cyn llofnodi’r cytundeb 
hwn.

Perfformiad ac Ymddygiad

16. Mae’n ofynnol i chi gynnal lefel boddhaol 
o berfformiad ac ymddygiad ar bob adeg a 
chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad a Disgyblaeth 
fel y’i nodir yn y Llawlyfr Myfyrwyr.

Cyfrinachedd a Ffyddlondeb

17. Mae’r contract hwn wedi ei selio ar ymddiriedaeth 
a hyder. Bydd unrhyw achos o dorri hyn yn 
cael ei ystyried yn ddifrifol a gall arwain ar 
derfynu’r contract. Mae hyn yn cynnwys datgelu 
gwybodaeth gyfrinachol heb awdurdod a chyfleu 
gwybodaeth a all gael ei hystyried fel achos o 
dorri ymddiriedaeth neu hyder. 

Cwynion

18. Os oes gennych gwyn mewn perthynas â’ch 
cyflogaeth dylech hysbysu SSU, neu os ydych yn 
gweithio i Undeb y Myfyrwyr, y pennaeth adran.

Iechyd a Diogelwch 

19. Mae dyletswydd arnoch i gymryd gofal rhesymol 
i osgoi anaf i chi eich hun neu i eraill pan fyddwch 
yn y gwaith ac i gydweithio â’r Rheolwyr wrth 
iddynt gyflawni eu dyletswyddau statudol mewn 
perthynas â threfniadau iechyd a diogelwch.

Mae’n ofynnol i chi ymgyfarwyddo â threfniadau 
iechyd a diogelwch yr adran neu’r lleoliad lle rydych 
yn gweithio. Bydd eich rheolwr neu oruchwyliwr yn 
tynnu eich sylw atynt ar ddechrau eich cyflogaeth.

Ysmygu

20. Ni chaniateir i chi ysmygu ar unrhyw un o 
safleoedd PC na GUCC nac ar safleoedd unrhyw 
sefydliad lle y byddwch yn ymgymryd â gwaith o 
dan y contract hwn.

Cytundeb ar y Cyd

21. Mae’r telerau ac amodau sy’n gysylltiedig â’r 
contract hwn wedi eu pennu gan PC a GUCC ar y 
cyd.

Llofnodwyd ar ran Prifysgol Caerdydd a 
Gwsaaethau Undeb Caerdydd Cyfyngedig

Llofnod: ...........................................…………………………………

Enw: ......................................................................................

Dyddiad: ...............................................................................

Cadarnhad derbyn gan y Myfyriwr

Rwyf yn cydnabod telerau ac amodau’r gyflogaeth 
hon fel gweithiwr achlysurol fel y nodir yn y cytundeb 
hwn.

Llofnod:

………………………………………………...........................................… 

Dyddiad:

.................................................................................................

Llofnodwch a dychwelyd un copi o’r cytundeb 
hwn i Siop Swyddi Unistaff.
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Annwyl Gyflogai sy’n Fyfyriwr,

Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth 
ganlynol mewn perthynas â newidiadau pwysig i’r 
ddarpariaeth pensiwn, bydd hyn yn effeithio arnoch 
chi.

Efallai eich bod wedi sylwi yn y wasg genedlaethol 
bod dyletswyddau cyflogwyr o ran darpariaeth 
pensiwn yn newid. Er mwyn annog unigolion i gynilo 
ar gyfer eu hymddeoliad, maent wedi cyflwyno’r 
cysyniad o gofrestru awtomatig. Daeth ein 
dyletswyddau i rym ar 1 Hydref 2013.

Rydym wedi dewis cynnig NEST (National 
Employment Savings Trust) fel ein darparwr pensiwn 
yn y gweithle er mwyn cyflawni ein dyletswyddau 
fel cyflogwr a’ch helpu chi i gynilo arian ar gyfer eich 
ymddeoliad.

Gallwch gyfrannu at eich pot ymddeol, a gwnawn 
ninnau gyfrannu ato hefyd. Byddwch hefyd yn cael 
arian ychwanegol gan y llywodraeth drwy ryddhad 
treth, cyn belled â’ch bod yn gwneud cyfraniadau.

Os nad oes gennym eich rhif Yswiriant Gwladol, ni 
all NEST hawlio rhyddhad treth ar eich rhan, felly 
gwnewch yn sir eich bod yn ei roi i ni fel nad ydych yn 
colli allan ar unrhyw arian ychwanegol.

Ar hyn o bryd ugain y cant yw rhyddhad cyfradd 
sylfaenol treth. Mae hyn yn golygu, am bob £1 o’ch 
cyfraniad y gallwch gael 20 ceiniog wedi’i dalu gan y 
llywodraeth.

Byddwn yn eich cofrestru’n awtomatig:

•	Os ydych yn 22 oed o leiaf ond o dan oed Pensiwn y 
Wladwriaeth
•	Os ydych yn gweithio, neu fel arfer yn gweithio, yn y 

Deyrnas Unedig
•	Os nad ydych yn aelod o gynllun pensiwn gweithle 

cymwys a ddarperir gennym
•	Os ydych yn ennill mwy na £363.08 mewn unrhyw 

bythefnos (byddwn yn monitro hyn bob wythnos 
ac unwaith y byddwch wedi bodloni’r maen prawf 
uchod, byddwn yn eich cofrestru)

Gallwch hefyd ofyn i ni eich cofrestru:

•	Os ydych yn 16 oed o leiaf ond o dan 22, neu o leiaf 
yn oed Pensiwn y Wladwriaeth ac o dan 75 oed
•	Os ydych yn gweithio, neu fel arfer yn gweithio, yn y 

Deyrnas Unedig

•	Os ydych yn ennill mwyn na £363.08 mewn unrhyw 
bythefnos 
•	Mae’r ffigurau hyn yn berthnasol i’r flwyddyn dreth 

2013/14, a gallant newid ar gyfer blynyddoedd 
dilynol. 

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw ysgrifennu atom 
i ddweud yr hoffech ddod yn aelod a llofnodi eich 
cais ysgrifenedig. Gallwch wneud hyn drwy e-bost os 
byddai’n well gennych, cyn belled â’ch bod yn dweud 
yn yr e-bost mai chi sydd wedi cyflwyno’r hysbysiad. 
Dylid anfon ceisiadau e-bost i ymuno i  
supayroll@cardiff.ac.uk 

Unwaith rydych wedi cofrestru, telir y lefelau 
cyfrannu fel a ganlyn:

Cyfraniadau’r cyflogwr: 1% o enillion rhwng y Terfyn 
Enillion Is (TEI) a’r Terfyn Enillion Uwch (TEU).

Cyfraniadau’r cyflogeion: 1% o enillion rhwng y TEI 
a’r TEU.

Gall rhyddhad treth fod ar gael ar gyfraniadau 
cyflogeion a bydd NEST yn cymhwyso’r rhain at eich 
pot cyfraniadau’n awtomatig.

Gellir dod o hyd i’r Gwerthoedd Cyfredol ar gyfer TEI 
a’r TEU ar www.HMRC.gov.uk

Cadarnhewch fod y cyfeiriad sy’n ymddangos ar 
eich slip talu yn gywir. Os ydym yn eich cofrestru 
dyma’r wybodaeth y byddwn yn ei hanfon at 
NEST. Rhowch wybod i ni ar unwaith os yw’r 
cyfeiriad yn un hen, neu os na allwch gasglu eich 
post o’r cyfeiriad hwn.

Alla i optio allan o gofrestru awtomatig?

Os ydych yn gymwys ar gyfer cofrestru awtomatig, 
rhaid i ni eich cofrestru.

Os ydych chi’n penderfynu nad ydych am gynilo arian 
ar gyfer eich ymddeoliad ar hyn o bryd, mae gennych 
hawl i optio allan. Rhaid i chi wneud hyn o fewn y 
cyfnod optio allan, sydd fel arfer yn fis o’ch dyddiad 
cofrestru. Bydd NEST yn ysgrifennu atoch cyn bo hir 
yn dweud wrthych am eich cyfnod optio allan mis o 
hyd.

Cyn y gallwch optio allan bydd angen eich Rhif 
Adnabod NEST arnoch. Bydd hwn hefyd yn y llythyr y 
bydd NEST yn anfon atoch.
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Unwaith byddwch wedi derbyn eich Rhif Adnabod 
NEST mae sawl ffordd i optio allan. 

Gallwch optio allan drwy:

•	Fynd i www.nestpensions.org.uk/member-hub a 
dilyn y wybodaeth ar y sgrin
•	Ffonio NEST ar 0300 020 0090 a dilyn y 

cyfarwyddiadau awtomatig
•	 Ffonio NEST ar 0300 020 0090 a gofyn am ffurflen 

bapur optio allan bapur y bydd angen i chi ei llofnodi 
a’i roi i ni 

Pan fyddwch yn optio allan ar-lein neu dros y ffôn fe 
ofynnir i chi gadarnhau eich bod eisiau optio allan ac 
mai chi’n bersonol sy’n cyflwyno’r hysbysiad optio 
allan.

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn optio allan?

Mae optio allan yn golygu y cewch eich trin fel pe na 
baem erioed wedi eich cofrestru ar gyfer y cynllun. 
Unwaith y derbynnir hysbysiad optio allan dilys, 
byddwn yn ad-dalu unrhyw gyfraniadau aelod a 
wnaethoch drwy eich cyflog.

Os newidiwch eich meddwl ar ôl optio allan, gallwch 
optio yn ôl i mewn eto os dymunwch. Mae dyletswydd 
arnom i wneud hynny unwaith ymhob cyfnod o 12 mis 
os gofynnwch i ni wneud hynny.

Os dewiswch optio allan, cewch eich ailgofrestru yn 
ôl i mewn i’r pensiwn yn awtomatig yn ddiweddarach. 
Bydd hyn yn digwydd fel arfer bob tair blynedd ar 
ôl y dyddiad y bydd y dyletswyddau newydd hyn 
yn berthnasol i ni. Bydd hyn hefyd yn digwydd os 
ydych yn aros yn NEST ond yn rhoi’r gorau i wneud 
cyfraniadau.

Mae hyn yn digwydd oherwydd gall y rhesymau a 
oedd gennych dros optio allan yn wreiddiol fod wedi 
newid ac efallai eich bod yn barod i ddechrau cronni 
incwm ymddeol. Unwaith eto, mae gennych gyfle o 
hyd i ddewis a ydych am aros yn y cynllun neu optio 
allan ohono.

Rhoi’r gorau i gyfraniadau

Unwaith y byddwch yn aelod o NEST efallai y 
byddwch am roi’r gorau i wneud cyfraniadau neu am 
gymryd seibiant o gyfrannu yn nes ymlaen. Mae NEST 
yn caniatáu i chi wneud hyn. Does dim rhaid optio 
allan yn y mis cyntaf dim ond am eich bod yn meddwl 
efallai yr hoffech gymryd seibiant o gyfrannu nes 
ymlaen.

Os byddwch yn cymryd seibiant ac yn penderfynu 
ailddechrau cyfrannu, does ond rhaid i chi roi gwybod 
i NEST neu i ni. Os dewiswch roi’r gorau i gyfrannu, 
bydd y cyfraniadau a wnaethoch hyd hynny yn aros yn 
eich pot ymddeol. 

Cofiwch, pan na fyddwch yn gwneud cyfraniad ni 
fyddwch yn derbyn cyfraniadau cyflogwr gennym 
ni chwaith. Os byddwch yn penderfynu ailddechrau 
cyfrannu ac rydych am i ni wneud cyfraniadau 
cyflogwr, a’ch bod yn gymwys i’w derbyn, bydd rhaid i 
chi roi gwybod i ni drwy e-bostio Cyflogres UM a nodi 
eich bod wedi cyflwyno’r e-bost hwn. Gallwch hefyd 
ein hysbysu drwy ysgrifennu atom at: 

Cyllid, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Adeilad 
yr Undeb, Plas-y-Parc, Caerdydd CF10 3QN.

Rhagor o wybodaeth am NEST

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am NEST 
gallwch ymweld â’u gwefan www.nestpensions.org.
uk neu chwilio ar-lein am ‘NEST pension’.

Manylion cyswllt NEST:

NEST
Nene Hall
Lynch Wood Business Park
Peterborough
PE2 6FY

Ymholiadau aelodau:
0300 020 0090

E-bost: 
support@nestpensions.org.uk

Mwy o wybodaeth am bensiynau

Cewch ragor o wybodaeth gyffredinol am bensiynau 
a chynilo ar gyfer y dyfodol gan Directgov yn: www.
direct.gov.uk/workplacepension

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â 
chyfraniadau neu gofrestru, gallwch hefyd gysylltu 
â’r tîm Cyflogres yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd ar: 02920781452

Anfonwch e-bost i: 
SUPayroll@cardiff.ac.uk

neu galwch heibio’r swyddfa Gyllid ar drydydd Llawr 
Undeb y Myfyrwyr.
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