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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â chynigion i symleiddio’r broses o gyfrifo gwyliau 
blynyddol a hawl gweithwyr i wyliau banc, drwy ddefnyddio swyddogaeth yn y system 
AD (iTrent).  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  

Mae AD bob amser yn chwilio am gyfleoedd newydd i ddatblygu ei systemau a gwneud 
prosesau’n awtomatig lle bynnag y bo modd. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys 
gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig i’r broses gyfrifo gwyliau blynyddol, fydd yn 
ysgafnhau’r baich ar y rheolwyr hynny oedd yn gorfod eu cyfrifo eu hunain, ac ar staff 
AD oedd yn gorfod mewnbynnu’r data.  Bydd hefyd yn lleihau’r posibilrwydd o wneud 
gwallau wrth gyfrifo ac yn symleiddio’r broses, er mwyn sicrhau bod pob gweithiwr yn 
gyson yn cael yr holl wyliau blynyddol y mae ganddynt hawl iddynt. 
 
Er mwyn hwyluso hyn, mae angen gwneud tri o newidiadau allweddol i’r polisi 
presennol, y mae gofyn i’r Cyngor eu mabwysiadu.  Gweler Atodiad Ffigur A am eiriad 
y polisi sydd wedi’i gynnwys o fewn y Polisi Amser o’r Gwaith.  

 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 

 
a) Dylid cofnodi hawl pob gweithiwr i wyliau blynyddol mewn oriau  
 
b) Dylid darparu cyfrifiad pro rata o hawl pob gweithiwr rhan-amser i Wyliau Banc 

ar sail eu horiau gwaith dan gontract, sy’n unol â’r hawl statudol 
 

c) Dylid cael gwared ar y cyfyngiad o gario 5 diwrnod yn unig o wyliau drosodd, a 
chaniatáu i 10 diwrnod gael eu cario drosodd yn awtomatig 
 

4. Manylion yr adroddiad 
 

Mae’r broses bresennol ar gyfer cyfrifo gwyliau blynyddol a hawl staff i wyliau banc yn 
gymhleth, yn mynd ag amser ac yn faich gweinyddol gwirioneddol ar reolwyr ac AD.   
O ganlyniad, gwnaed nifer uchel o wallau y bu’n rhaid gwneud iawn amdanynt, naill ai 
drwy dalu am y gwyliau neu adael i staff gymryd y gwyliau ychwanegol yn y flwyddyn 
wyliau honno, oedd yn rhoi mwy o straen ar y gwasanaeth.   



 
 
Ar hyn o bryd, rheolwyr sy’n gyfrifol am gyfrifo: 
 

a) Gwyliau gweithwyr presennol ar gychwyn eu blwyddyn wyliau (mae hyn yn 
wahanol ar gyfer pob aelod staff, gan ei fod wedi’i seilio ar fis eu geni) 

b) Gwyliau gweithwyr newydd, sy’n debygol o fod angen cyfrifiad am ran o’r 
flwyddyn i gychwyn  

c) Gwyliau presennol ar unrhyw bwynt lle mae gweithiwr yn newid eu patrwm 
gwaith, ac/neu pan fo gweithiwr yn cyrraedd carreg filltir o ran hyd 
gwasanaeth (mae hyn yn debygol iawn o gynnwys elfen o gyfrifo rhan o 
flwyddyn hefyd). 

 
Mae’r cyfrifiad yn wahanol yn dibynnu a yw gweithiwr yn derbyn eu hawl mewn dyddiau 
neu mewn oriau.  
 
Er mwyn lleihau’r amser a dreulir ar y cyfrifiadau hyn drwy ddefnyddio cyfrifiadau a 
wneir yn awtomatig gan y system, bydd angen:   
 

a) Newid sail yr hawl i wyliau blynyddol i oriau. 
b) Symleiddio'r hawl i wyliau banc i gyfrifiad pro rata ar gyfer pob gweithiwr 

 
Yn ogystal, cynigir:  
 

c) Caniatáu gweithwyr i gario 10 diwrnod o wyliau drosodd yn awtomatig, gan fod 
hyn eto’n gyfle i leihau’r amser a dreulir yn gweinyddu hawliau i wyliau 
blynyddol. 

 
4.1  Hawl i wyliau blynyddol mewn oriau 

 
Ar hyn o bryd, mae gweithwyr sydd â phatrwm gwaith o 7 awr 24 munud y dydd, o 
ddydd Llun i ddydd Gwener, yn derbyn eu hawl i wyliau blynyddol mewn dyddiau. 
 
Gellir defnyddio iTrent i gyfrifo hawl sylfaenol pob gweithiwr i wyliau blynyddol gan roi 
ystyriaeth i unrhyw newidiadau yn eu contract sy’n digwydd yn ystod y flwyddyn (e.e. 
newid oriau, swydd newydd), hyd eu gwasanaeth a’u telerau ac amodau. Fodd 
bynnag, argymhellir rhoi'r holl weithwyr ar yr un sail wyliau blynyddol, h.y. dyddiau neu 
oriau, er mwyn sefydlu a chynnal cyfrifiadau'r system. Oherwydd cymhlethdod rhai 
patrymau gwaith, mae yna eisoes ofyniad i rai gweithwyr dderbyn eu gwyliau blynyddol 
mewn oriau. Felly, er mwyn cymryd mantais lawn o fanteision y system, bydd angen i 
bob gweithiwr dderbyn eu hawl i wyliau blynyddol mewn oriau. Er enghraifft, byddai 
gweithiwr â’r hawl uchaf o 31 diwrnod yn cael 229 awr a 24 munud o wyliau. 
 
Er mai’r sail resymegol y tu ôl i newid pob gwyliau i gael eu cymryd mewn oriau yw 
gwneud y mwyaf o fanteision y systemau sydd wedi’u sefydlu, mae’r egwyddor yn 
cefnogi’r diwylliant o weithio’n hyblyg a byddai o fudd i grwpiau eraill, megis pobl anabl, 
gofalwyr a rhieni, i reoli eu hanghenion yn well.   Bydd hefyd yn sicrhau y cyfrifir yr 
hawl i wyliau blynyddol yn brydlon ac yn gywir, sydd o fantais i’r gweithwyr.  Nid oes 
unrhyw anfanteision gwirioneddol i’r gweithwyr, ond cydnabyddir na fydd rhai 
gweithwyr o bosib yn hoffi cael eu gwyliau mewn oriau. 



 
 

 
 

4.2  Hawl pob gweithiwr rhan-amser i wyliau banc pro rata  
 

Ar hyn o bryd, mae gan staff rhan-amser hawl i wyliau banc ar sail pro rata i’r oriau y 
maent yn eu gweithio, ac maent yn derbyn lleiafswm yr hawl, neu'r nifer sy’n cyd-fynd 
â’u patrwm gwaith - pa un bynnag yw'r mwyaf.  Golyga hyn fod rhai gweithwyr rhan-
amser yn cael mwy o wyliau banc na’u gweithwyr amser llawn cyfatebol.   
 
Mae hyn yn uwch na’r hawl statudol i wyliau banc ar gyfer gweithwyr rhan-amser ac 
nid yw unrhyw Awdurdod arall yng ngogledd Cymru’n rhoi mwy na’r hawl pro rata 
statudol. Er mwyn defnyddio swyddogaeth y system i gyfrifo’r hawl yn awtomatig, 
byddai angen i’r gweithwyr dderbyn cyfrifiad pro rata sy’n seiliedig ar leiafswm yr hawl 
statudol.   
 
Manteision cael hawl i wyliau banc a gyfrifir gan system yw bod hawl pob gweithiwr 
rhan-amser ac amser llawn i wyliau banc yn cael ei gyfrifo ar sail yr hawl statudol.  
Bydd hefyd yn gadael i’r awdurdod wneud y defnydd mwyaf o iTrent i gyfrifo gwyliau 
statudol a blynyddol, fydd o fudd i bob gweithiwr.  Golyga hyn y bydd tua 150 o 
weithwyr yn cael gostyngiad yn eu hawl uwch i wyliau banc, ond byddant yn parhau i 
dderbyn eu hawl statudol i wyliau banc. 

 
4.3  Cyfryngiad ar yr hawl i gario gwyliau drosodd 

 
Ar hyn o bryd, 5 diwrnod yw’r mwyaf o wyliau y gellir eu cario drosodd, a chaniateir 
cario rhwng 6 a 10 diwrnod gyda chymeradwyaeth ysgrifenedig Pennaeth y 
Gwasanaeth (pro rata ar gyfer gweithwyr rhan-amser). Bydd dros 10 diwrnod o wyliau 
blynyddol sydd heb eu defnyddio yn cael eu colli.  

 
Anaml iawn y gwrthodir ceisiadau i gario gwyliau drosodd gan Bennaeth y 
Gwasanaeth, a bydd tynnu’r cyfyngiad o 5 diwrnod yn lleihau’r gwaith gweinyddol i’r 
Rheolwr a’r PG. Bydd gan AD hefyd lai o waith gweinyddol i’w wneud ar gyfer 
gweithwyr sy’n cofnodi eu gwyliau yn y system amser a phresenoldeb (Vision Time).  
 
Mae’r CBYLl wedi cytuno i’r cynigion hyn a bydd angen i eiriad y polisi gael ei gytuno 
gan AD a’r Undebau Llafur a’i gyflwyno i’r Cabinet.     
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Yn ogystal â’r arbedion effeithlonrwydd o ran amser, byddai gwella’r ffordd y cyfrifir 
gwyliau’r gweithwyr yn helpu lleihau gwallau a sicrhau bod gweithwyr yn derbyn eu 
hawl llawn, allai helpu i gefnogi lles y gweithwyr. 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Nid oes unrhyw oblygiadau o ran cost i’r system, gan fod y swyddogaeth gwyliau 

blynyddol yn rhan o’r pecyn craidd.  Bydd gan AD ychydig o waith gweinyddu sefydliad 
iTrent i’w wneud o ran profi trylwyr, paratoi a rhyddhau cyfrifiadau’r system, ac hefyd o 



ran diweddaru Vision Time i adlewyrchu’r newidiadau. Bydd angen treulio rhywfaint o 
amser yn drafftio gohebiaeth ac yn sicrhau bod y rheolwyr yn gwbl ymwybodol o’r 
manteision a bod y gweithwyr yn deall y newidiadau. Rhagwelir y bydd mwy o 
ymholiadau gan weithwyr amser llawn wrth iddynt ymgyfarwyddo â derbyn eu gwyliau 
blynyddol mewn oriau. (Nodwch fod gweithwyr rhan-amser eisoes yn derbyn eu hawl 
i wyliau mewn oriau).   Bydd y newidiadau’n cael eu cyflwyno fesul mis er mwyn rheoli 
lefel yr ymholiadau, ond bydd yr amser a dreulir yn gwneud hyn yn y flwyddyn gyntaf 
yn cael ei negyddu gan y lefelau is o waith gweinyddol arall fydd yna mewn perthynas 
â gwyliau blynyddol. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 

Ar y cyfan, bydd y cynigion yn cael effaith niwtral a chadarnhaol o ran y nodau lles. 
Drwy roi’r newidiadau arfaethedig ar waith, bydd gweithwyr yn cael mwy o 
hyblygrwydd i gymryd eu gwyliau blynyddol a bydd rheolwyr yn cael yr adnoddau 
a'r adroddiadau i sicrhau bod gweithwyr newydd, staff presennol a staff sy’n gadael 
yn cael eu hawliau cywir. Bydd hyn yn helpu osgoi unrhyw ordaliadau neu 
dandaliadau posib, fydd yn cael effaith gadarnhaol ar y gweithwyr. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
 Cafodd hyn ei drafod a’i gytuno gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac yn y Cyd-

gyfarfod Undebau Llafur/AD Corfforaethol a chafodd ei gytuno yn y Cydbwyllgor 
Ymgynghorol Lleol. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Dim angen. 
 
10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

 Nid oes unrhyw risgiau sylweddol amlwg i gytuno i’r argymhellion. Efallai y bydd 
rhywfaint o wrthwynebiad gan nifer fechan o weithwyr na fyddant yn cael budd o’r hawl 
uwch na pro rata i wyliau banc mwyach. 

 
Bydd yna hefyd gyfnod pontio lle bydd gweithwyr amser llawn yn addasu i dderbyn eu 
gwyliau blynyddol mewn oriau, ond gellir goresgyn hyn drwy gyfathrebu’n briodol. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

Mae’r pŵer i wneud y penderfyniad yn dod o dan adran 112 Deddf Llywodraeth Leol 
1972. 
 


