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TELERAU AC AMODAU ENGHREIFFTIOL 

 
 
Gwneir y CYTUNDEB HWN ar           2014 
 
RHWNG 
 
(1) [Enw’r Awdurdod ] o [Cyfeiriad] (yr Awdurdod); a 

 
 
(2) [Contractwr Cyfyngedig] (rhif cofrestredig y cwmni:      ) y mae ei swyddfa 

gofrestredig yn [Cyfeiriad] (y Contractwr) 

 
y mae pob un yn Barti a gyda’i gilydd y Partïon ydynt  

 
 
Diffiniadau a Dehongli 

 
1Awdurdod Gweinyddu 
mae i Awdurdod Gweinyddu yr ystyr a roddir iddo yn Atodiad 1 o Reoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth leol 2013 (OS Rhif 2356) 
 
Cytundeb Derbyn 
mae i Gytundeb Derbyn yr ystyr a roddir iddo yn Atodiad 1 o Reoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth leol 2013 (OS Rhif 2356) 
 
Corff Derbyn 

mae i Gorff Derbyn yr ystyr a roddir iddo yn Atodiad 1 o Reoliadau Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth leol 2013 (OS Rhif 2356) 
 
Darpariaeth Pensiwn Briodol 

mewn perthynas â Chyflogeion Cymwys, naill ai: 
(a) aelodaeth, aelodaeth barhaus neu gymhwysedd parhaus i fod yn aelod o ’u 

Cynllun Etifeddol; neu 
(b) aelodaeth neu gymhwysedd i fod yn aelod o gynllun pensiwn, y mae Adran 

Actiwari’r Llywodraeth yn ardystio ei fod yn gymaradwy yn fras â thelerau’r 
Cynllun Etifeddol; 

 
Cyflogeion a Aseiniwyd 

mae i Gyflogeion a Aseiniwyd yr ystyr a roddir iddo yng nghymal 1.7 (Aildendro); 
 
Cyflogai Presennol yr Awdurdod 

mewn perthynas ag unrhyw wasanaeth sy’n cyfateb i unrhyw rai o’r Gwasanaethau, 
pob person a gyflogir gan yr Awdurdod o dan gontract cyflogaeth (ond heb gynnwys 
unrhyw berson a benodir gan yr Awdurdod yn gontractwr annibynnol neu bersonau a 
gyflogir gan unrhyw is-gontractwr a benodir gan yr Awdurdod) sy’n ymwneud yn 
gyfan gwbl neu’n sylweddol â darparu’r gwasanaeth hwnnw ar Ddyddiad 
Trosglwyddo’r Gwasanaeth; 
 
Awdurdod 

                                                
1
 Ni fydd angen y diffiniad hwn os mai'r Awdurdod Gweinyddu yw'r Awdurdod hefyd. 
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yr awdurdod contractio neu’r corff sector cyhoeddus yng Nghymru y mae’r Cod 
Ymarfer wedi’i gyfeirio ato;  
 
Dyddiad Terfynu 

unrhyw ddyddiad pan fydd y Contractwr yn peidio â bod yn Gorff Derbyn neu ’n peidio 
â bod yn gymwys i fod yn rhan o Gynllun Etifeddol heblaw am Gynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol am fod y Cytundeb hwn wedi’i derfynu neu wedi dod i ben neu am 
ei fod yn peidio â chyflogi unrhyw Gyflogeion Cymwys; 
 
Cod 

Cod Ymarfer ar Faterion y Gweithlu mewn Contractau Gwasanaeth yn y Sector 
Cyhoeddus 2014; 
 
Rhwymedigaethau’r Cod 

rhwymedigaethau datganedig y Contractwr yng nghymal 1.6 (Cydymffurfio â 
Rhwymedigaethau’r Cod); 
 
Colledion Uniongyrchol 

pob difrod, colled, rhwymedigaeth, hawliad, gweithred, cost, traul (gan gynnwys cost 
gwasanaethau cyfreithiol neu broffesiynol, gyda chostau cyfreithiol ar sail 
indemniad), achos, archeb am dâl a thâl p’un a ydynt yn codi o dan statud, contract 
neu gyfraith gwlad; 
 
Dyddiad y Daw yn Weithredol 

y dyddiad(au) y mae’r Gwasanaethau (neu unrhyw ran o’r Gwasanaethau) yn 
trosglwyddo o’r Awdurdod [neu unrhyw Gyflogwr Trydydd Parti] i’r Darparwr 
Gwasanaeth neu’r Is-gontractwr, a thybir bod cyfeiriad at y Dyddiad y Daw yn 
Weithredol yn cyfeirio at y dyddiad y trosglwyddodd y cyflogeion dan sylw neu y 
byddant yn trosglwyddo i’r Darparwr Gwasanaeth neu’r Is-gontractwr; 
 
Cyflogeion Cymwys 

Cyflogeion sy’n Gymwys i fod yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a 
Chyflogeion nad ydynt yn Gymwys i fod yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol; 
 
Gwybodaeth am Atebolrwydd Cyflogeion 
caiff y wybodaeth am atebolrwydd cyflogeion ei darparu yn unol â Rheoliad 11 o 
TUPE; 
 
Darparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol 

bydd i Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol yr ystyr a roddir yng nghymal 1.4.4 
(Indemniadau);  
 
Cynllun Etifeddol 

y cynllun pensiwn y mae’r Cyflogeion Cymwys yn aelodau ohono, neu’n gymwys i fod 
yn aelodau ohono, neu’n aros i ddod yn aelod ohono, cyn y Trosglwyddiad 
Perthnasol; 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sefydlwyd yn unol â rheoliadau a wneir wrth 
arfer pwerau o dan adrannau 7 a 12 o Ddeddf Blwydd-daliadau 1872 (fel y’i 
diwygiwyd o bryd i’w gilydd);  
 
Cyflogai sy’n Gymwys i fod yn Rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
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(a) Cyflogeion sy’n Trosglwyddo sy’n aelodau gweithredol o Gynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol (neu’n gymwys i ymuno ag ef) ar ddyddiad y Trosglwyddiad 
Perthnasol gan gynnwys y Dyddiad y Daw yn Weithredol; a/neu 

(b) Cyflogeion Trydydd Parti sy’n gyn-gyflogeion yr Awdurdod ac a oedd yn 
aelodau gweithredol o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (neu a oedd yn 
gymwys i ymuno ag ef) ar ddyddiad Trosglwyddiad Perthnasol blaenorol o 
Wasanaethau; 

 
 
 
 

 
Staff Newydd Ymuno 

pob aelod o staff y Contractwr a/neu unrhyw Is-gontractwr, p’un a ydynt yn cael eu 
recriwtio at ddiben y contract gwasanaeth cyhoeddus neu a ydynt eisoes yn aelodau 
o staff y darparwr gwasanaeth neu y byddent yn aelodau o staff yn y dyfodol, sydd 
wedi’u neilltuo i weithio ar y contract gwasanaeth cyhoeddus ochr yn ochr â ’r 
Cyflogeion sy’n Trosglwyddo; 
 
Cyflogai nad yw’n Gymwys i fod yn Rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

(a) Cyflogeion sy’n Trosglwyddo sy’n aelodau gweithredol o Gynllun Etifeddol 
(neu’n gymwys i ymuno ag ef) heblaw am Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
ar ddyddiad y Trosglwyddiad Perthnasol gan gynnwys y Dyddiad y Daw yn 
Weithredol; a/neu 

(b) Cyflogeion Trydydd Parti sy’n gyn-gyflogeion yr Awdurdod ac a oedd yn 
aelodau gweithredol o Gynllun Etifeddol (neu a oedd yn gymwys i ymuno ag 
ef) heblaw am Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ddyddiad Trosglwyddiad 
Perthnasol blaenorol o Wasanaethau; 

 
Awdurdod sy’n Cyfranogi 

unrhyw sefydliad y mae’n ofynnol iddo o dan y darpariaethau sy’n llywodraethu 
unrhyw Gynllun Etifeddol oruchwylio’r ffordd y caiff yr holl gyfryw Gynllun neu ran 
ohono ei weinyddu; 
 
2Cytundeb Cyfranogi 

ystyr Cytundeb Cyfranogi yw cytundeb rhwng Awdurdod sy’n Cyfranogi a’r 
Contractwr neu unrhyw Is-gontractwr y gall unigolion a enwyd, neu bob dosbarth neu 
unrhyw ddosbarth penodedig o gyflogeion y Contractwr neu’r Is-gontractwr fod yn 
aelodau o Gynllun Etifeddol heblaw am Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; 
 
Tâl 

y cyflog sylfaenol arferol neu isafswm cyflog ac unrhyw gydnabyddiaeth arall, boed 
hynny mewn arian parod neu mewn da, y mae Cyflogai sy’n Trosglwyddo yn ei gael 
naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol mewn perthynas â’i gyflogaeth neu ei 
chyflogaeth â’r Awdurdod; 
 
Cyflogeion Perthnasol 

y cyflogeion y mae a wnelo Trosglwyddiad Perthnasol â hwy; 
 

                                                
2
 Nid yw'r telerau o ran gallu cyflogwyr trydydd parti i fod yn rhan o gynlluniau pensiwn yn y sector 

cyhoeddus heblaw am Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wedi'u pennu'n derfynol eto ac efallai y bydd 
angen newid ambell gyfeiriad, gan gynnwys “Cyflogeion nad ydynt yn Gymwys i fod yn Rhan o Gynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol”, “Awdurdod sy'n Cyfranogi”, “Cytundeb Cyfranogi” a chymal 2.3 pan fydd yr 
union delerau yn hysbys. 
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Trosglwyddiad Perthnasol 

trosglwyddiad perthnasol at ddibenion TUPE; 
 
Cyflogeion sy’n Dychwelyd 

mae i Gyflogeion sy’n Dychwelyd yr ystyr a roddir iddo yng nghymal 1.7 (Aildendro) a 
chymal 1.8.2 (Terfynu Cytundeb); 
 
Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth  

trosglwyddo ar ddyddiad y cytunwyd arno gan y Partïon gyfrifoldeb am ddarparu (neu 
gaffael y ddarpariaeth gan Is-gontractwyr) y Gwasanaethau i’r Contractwr yn unol â’r 
Cytundeb hwn [NODER - os yw’n debygol y bydd mwy nag un dyddiad trosglwyddo - 
diffiniwch “Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth Perthnasol” - “trosglwyddo ar un neu 
fwy o ddyddiadau y cytunwyd arno neu arnynt gan y Partïon (y mae pob un yn 
“Ddyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth Perthnasol”) gyfrifoldeb am ddarparu (neu 
gaffael y ddarpariaeth gan Is-gontractwyr) y Gwasanaethau i’r Contractwr yn unol â’r 
Cytundeb hwn]; 
 
Gwasanaethau 

y Gwasanaethau y mae’n ofynnol i’r Contractwr eu darparu o dan y Cytundeb hwn; 
[Grŵp Penodedig a Cyflogeion sy’n Trosglwyddo 

y grŵp neu’r categori o gyflogeion a ddisgrifir yn Atodiad ● i’r Cytundeb hwn;] 
 
Cyflogeion Trydydd Parti 

Cyflogeion Cyflogwyr Trydydd Parti y mae eu contractau cyflogaeth yn trosglwyddo ’n 
weithredol o’r Dyddiad y Daw yn Weithredol i’r Contractwr neu Is-gontractwr drwy 
gymhwyso TUPE; 
 
Cyflogwr Trydydd Parti 

Darparwr gwasanaeth a benodir gan yr Awdurdod i ddarparu Gwasanaethau i’r 
Awdurdod cyn y Dyddiad y Daw yn Weithredol ac y bydd ei gyflogeion yn 
trosglwyddo i’r Contractwr ar y Dyddiad y Daw yn Weithredol; 
 
Cyflogai sy’n Trosglwyddo  
cyflogai i’r Awdurdod (heb gynnwys, yn ddigyfyngiad, unrhyw berson a benodir gan 
yr Awdurdod yn gontractwr annibynnol neu bersonau a gyflogir gan unrhyw is-
gontractwr a benodir gan yr Awdurdod) y mae ei gontract cyflogaeth, drwy gymhwyso 
TUPE mewn perthynas â’r hyn a wneir at ddibenion gweithredu’r Cytundeb hwn 
rhwng yr Awdurdod a’r Contractwr, yn dod yn gontract cyflogaeth â rhywun heblaw 
am yr Awdurdod; 
 
TUPE 

Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006 (OS Rhif 246) fel 
y’i diwygiwyd gan Reoliadau Diswyddo ar y Cyd a Throsglwyddo Ymgymeriadau 
(Diogelu Cyflogaeth) (Diwygio) 2014 (OS Rhif 16). 
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1. TUPE A CHYFLOGEION 

 
1.1 Trosglwyddiadau Perthnasol 

Mae’r Awdurdod a’r Contractwr yn cytuno y bydd y digwyddiadau canlynol: 

1.1.1 y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth; a 

1.1.2 lle mae darparwr (gan gynnwys yr Awdurdod) unrhyw wasanaeth sy’n 
gyfystyr ag un o’r Gwasanaethau neu a fydd yn gyfystyr ag un o’r 
Gwasanaethau yn cael ei newid boed hynny cyn gwneud newidiadau 
yn unol â’r Cytundeb hwn ai peidio,  

yn gyfystyr â Throsglwyddiad Perthnasol ac y bydd contractau cyflogaeth 
(ynghyd ag unrhyw gytundeb ar y cyd) unrhyw Gyflogeion Perthnasol yn dod 
yn weithredol (yn ddarostyngedig i Reoliad 4(7) o TUPE) wedi hynny fel pe 
bai wedi’i lunio rhwng y cyflogeion hynny a’r darparwr newydd ac eithrio i’r 
graddau y mae’r cyfryw gontractau yn ymwneud ag unrhyw fudd-daliadau 
oherwydd henaint, anabledd neu oroeswyr o dan unrhyw gynllun pensiwn 
galwedigaethol ([oni fydd yn ofynnol o dan adrannau 257 a 258 o Ddeddf 
Pensiynau 2004)]. Ar adeg Trosglwyddiad Perthnasol (oni bai bod y Cytundeb 
hwn yn dod i ben neu’n cael ei derfynu) bydd y Contractwr yn peri i’r cyn-Is-
gontractwr a’r Is-gontractwr newydd gydymffurfio â’u rhwymedigaethau o dan 
TUPE.  
 
Bydd yr Awdurdod yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau o dan TUPE mewn 
perthynas â phob Trosglwyddiad Perthnasol yn unol â’r Cytundeb hwn a bydd 
y Contractwr yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau ac yn peri i bob Is-
gontractwr gydymffurfio â hwy (gan gynnwys Rheoliad 13(4) o TUPE) mewn 
perthynas â phob Trosglwyddiad Perthnasol yn unol â’r Cytundeb hwn a bydd 
yr Awdurdod a’r Contractwr yn indemnio ei gilydd rhag unrhyw Golledion 
Uniongyrchol a brofir o ganlyniad i unrhyw achos o dorri’r cymal 1.1 hwn gan 
y Parti nad yw’n cydymffurfio. 
 
 

1.2 Cynnig Cyflogaeth  

1.2.1 Os nad yw TUPE yn gymwys i unrhyw berson sy’n Gyflogai Presennol 
yr Awdurdod, bydd y Contractwr yn cynnig neu y bydd yn peri i’r Is-
gontractwr perthnasol gynnig i bob cyfryw gyflogai gontract cyflogaeth 
newydd yn dechrau ar y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth na fydd ei 
delerau ac amodau gan gynnwys parhad llawn cyflogaeth yn wahanol 
i’r telerau ac amodau hynny a gafwyd yn union cyn y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth (ac eithrio i’r graddau y mae’r cyfryw 
delerau ac amodau yn ymwneud â chynllun pensiwn galwedigaethol) 
a bydd y cynnig yn ysgrifenedig, bydd yn agored i’w dderbyn am 
gyfnod nad yw’n llai na deg (10) Diwrnod Busnes a bydd yn cael ei 
wneud: 

 
(a) os credir na fydd TUPE yn gymwys i berson, cyn deg (10) 

Diwrnod Busnes cyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth; neu 
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(b) os credir bod TUPE yn gymwys i berson ond penderfynir 
wedyn nad yw TUPE yn gymwys, cyn gynted ag y bo’n 
ymarferol a sut bynnag heb fod yn hwyrach na deg (10) 
Diwrnod Busnes ar ôl i’r penderfyniad hwnnw fod yn hysbys i’r 
Contractwr. 

1.2.2 Lle y derbynnir unrhyw gyfryw gynnig y cyfeirir ato yng nghymal 1.2.1, 
bydd yr Awdurdod yn cydymffurfio â thelerau cymal 1.3.1 a bydd yn 
indemnio’r Contractwr ac yn parhau i’w indemnio’n llawn ar yr un 
telerau ac amodau â’r rhai a nodir yng nghymalau 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 
o’r Cytundeb hwn fel pe bai Trosglwyddiad Perthnasol wedi bod mewn 
perthynas â phob un o Gyflogeion Presennol yr Awdurdod sydd wedi 
derbyn unrhyw gyfryw gynnig. 

1.2.3 Lle y derbynnir unrhyw gyfryw gynnig ag y cyfeirir ato yng nghymal 
1.2.1, bydd y Contractwr yn gweithredu ac yn peri i bob Is-gontractwr 
perthnasol weithredu ym mhob ffordd berthnasol fel pe bai TUPE wedi 
bod yn gymwys i bob un o Gyflogeion Presennol yr Awdurdod sydd 
wedi derbyn unrhyw gyfryw gynnig a bydd yn cydymffurfio â chymal 2 
(Pensiynau) o’r Cytundeb hwn mewn perthynas â phob cyfryw gyflogai 
a oedd yn Gyflogai Presennol yr Awdurdod yn union cyn y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth. 

1.2.4 Lle na dderbynnir unrhyw gynnig fel y cyfeirir ato yng nghymal 1.2.1 
ac nad yw TUPE yn gymwys, bydd Cyflogai Presennol perthnasol yr 
Awdurdod yn parhau i fod yn un o gyflogeion yr Awdurdod. 

 
1.3 Enillion a Gwariant  

1.3.1 Bydd yr Awdurdod yn gyfrifol am bob cydnabyddiaeth, budd, hawl a 
gwariant mewn perthynas â’r Cyflogeion sy’n Trosglwyddo, ac unrhyw 
berson arall sy’n trosglwyddo i’r Contractwr (neu unrhyw Is-gontractwr 
perthnasol) yn unol â chymal 1.2, gan gynnwys yn ddigyfyngiad bob 
cyflog, tâl am wyliau, bonws, comisiwn, tâl TWE, Cyfraniad Yswiriant 
Gwladol, cyfraniad pensiwn ac fel arall, hyd at y Dyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth.  

1.3.2 Bydd y Contractwr yn gyfrifol neu bydd yn peri i unrhyw Is-gontractwr 
perthnasol fod yn gyfrifol am bob cydnabyddiaeth, budd, hawl a 
gwariant mewn perthynas â’r Cyflogeion Perthnasol ac unrhyw berson 
arall sy’n trosglwyddo i’r Contractwr (neu unrhyw Is-gontractwr 
perthnasol) yn unol â chymal 1.2 neu sy’n cael ei gyflogi neu ei benodi 
gan y Contractwr neu unrhyw Is-gontractwr mewn cysylltiad â darparu 
unrhyw rai o’r Gwasanaethau, gan gynnwys yn ddigyfyngiad bob 
cyflog, tâl am wyliau, bonws, comisiwn, tâl TWE, cyfraniad Yswiriant 
Gwladol, cyfraniad pensiwn ac fel arall, o’r Dyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth a chan gynnwys y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth. 

 
1.4 Indemniadau 

 
1.4.1 Bydd yr Awdurdod yn indemnio’r Contractwr (drosto ei hun ac er budd 

pob Is-gontractwr perthnasol) ac yn parhau i’w indemnio’n llawn rhag 
pob Colled Uniongyrchol a brofir gan y Contractwr neu unrhyw Is-
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gontractwr perthnasol mewn cysylltiad â’r canlynol neu o ganlyniad i’r 
canlynol: 

 
(a) os bydd yr Awdurdod yn methu â chyflawni ei rwymedigaethau 

o dan gymal 1.3.1; a 
 

(b) yn ddarostyngedig i gymal 1.4.1 unrhyw hawliad neu archeb 
am dâl gan unrhyw Gyflogai sy’n Trosglwyddo sy’n deillio o 
unrhyw weithred, diffyg neu anwaith gan yr Awdurdod mewn 
perthynas ag unrhyw gyfryw gyflogai cyn dyddiad y 
Trosglwyddiad Perthnasol (oni bai bod y cyfryw weithred, diffyg 
neu anwaith o ganlyniad i fethiant y Contractwr neu unrhyw Is-
gontractwr perthnasol i gydymffurfio â Rheoliad 13 o TUPE) ac 
nad oes unrhyw gyfryw hawliad yn gysylltiedig â’r 
Trosglwyddiad Perthnasol. 

 
1.4.2 Lle y bydd unrhyw atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw Gyflogai 

sy’n Trosglwyddo, mewn perthynas â’i gyflogaeth neu ei chyflogaeth 
gan yr Awdurdod neu ei therfynu sy’n trosglwyddo’n gyfan gwbl neu’n 
rhannol yn unol â TUPE a/neu’r Gyfarwyddeb yn deillio’n rhannol o 
ganlyniad i unrhyw weithred neu anwaith sy’n digwydd ar neu cyn y 
Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth ac yn rhannol o ganlyniad i unrhyw 
weithred neu anwaith sy’n digwydd ar ôl y Dyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth, bydd yr Awdurdod yn indemnio’r Contractwr neu’r Is-
gontractwr perthnasol ac yn parhau i’w indemnio’n llawn rhag y cyfryw 
ran yn unig o’r Colledion Uniongyrchol a brofir gan y Contractwr neu 
unrhyw Is-gontractwr o ganlyniad i’r atebolrwydd ag y gellir yn 
rhesymol eu priodoli i’r weithred neu’r anwaith sy’n digwydd cyn y 
Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth. 

 
1.4.3 Bydd yr indemniadau a geir yng nghymal 1.4.1 yn gymwys fel petai 

cyfeiriadau yn y cymalau hynny at unrhyw Gyflogai sy’n Trosglwyddo 
hefyd wedi cynnwys cyfeiriad at unrhyw Gyflogai Perthnasol ac fel 
petai cyfeiriadau at unrhyw weithred, diffyg neu anwaith gan yr 
Awdurdod hefyd wedi cynnwys cyfeiriad at gyflogwr Contractwr 
Trydydd Parti perthnasol y Cyflogai Perthnasol cyn y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth i’r graddau y mae’r Awdurdod yn adennill 
unrhyw swm mewn perthynas â thestun yr indemniadau hynny oddi 
wrth y cyfryw Gontractwr Trydydd Parti o dan unrhyw indemniad neu 
hawliad cyfreithiol arall sydd ganddo yn erbyn y cyfryw Gontractwr 
Trydydd Parti. Bydd yr Awdurdod yn gwneud pob ymdrech resymol i 
adennill unrhyw gyfryw symiau o dan unrhyw gyfryw hawliad ag a 
grybwyllir yn y cymal 1.4.3. hwn. 

 
1.4.4 Bydd y Contractwr yn indemnio’r Awdurdod ac yn parhau i’w 

indemnio’n llawn, ac ar gais yr Awdurdod yn indemnio pob darparwr 
gwasanaeth a fydd yn darparu unrhyw wasanaeth sy’n cyfateb i 
unrhyw rai o’r Gwasanaethau yn union ar ôl i’r Cytundeb hwn ddod i 
ben neu ar ôl iddo gael ei derfynu’n gynharach (Darparwr Gwasanaeth 
yn y Dyfodol) rhag: 

 
(a) pob Colled Uniongyrchol a brofir gan yr Awdurdod neu unrhyw 

Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol mewn cysylltiad ag 
unrhyw hawliad neu archeb am dâl neu o ganlyniad i unrhyw 
hawliad neu archeb am dâl yn erbyn yr Awdurdod neu unrhyw 
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Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol gan (i) unrhyw berson 
sy’n cael neu sydd wedi cael ei gyflogi neu ei benodi gan y 
Contractwr neu unrhyw Is-gontractwr mewn cysylltiad â 
darparu unrhyw rai o’r Gwasanaethau neu gan (ii) unrhyw 
undeb llafur neu gymdeithas staff neu gynrychiolydd unrhyw 
gyflogai mewn perthynas ag unrhyw gyfryw berson, yn y naill 
achos neu’r llall lle mae’r cyfryw hawliad yn deillio o ganlyniad i 
unrhyw weithred, diffyg neu anwaith gan y Contractwr a/neu 
unrhyw Is-gontractwr ar ôl y Dyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth;  

 
(b) pob Colled Uniongyrchol a brofir gan yr Awdurdod neu unrhyw 

Ddarpar Gwasanaeth yn y Dyfodol mewn cysylltiad ag achos 
lle mae’r Contractwr wedi torri ei rwymedigaethau o dan gymal 
1.3.2 neu o ganlyniad i dorri ei rwymedigaethau o dan gymal 
1.3.2; a  

. 
(c) pob Colled Uniongyrchol a brofir gan yr Awdurdod neu unrhyw 

Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol mewn cysylltiad ag 
unrhyw hawliad gan unrhyw Gyflogai Perthnasol, undeb llafur 
neu gymdeithas staff neu gynrychiolydd unrhyw gyflogai neu o 
ganlyniad i unrhyw gyfryw hawliad (p’un a yw’n cael ei 
gydnabod neu ei chydnabod gan y Contractwr a/neu’r Is-
gontractwr perthnasol mewn perthynas â’i holl Gyflogeion 
Perthnasol neu unrhyw un o’i Gyflogeion Perthnasol) sy’n 
deillio o unrhyw fethiant gan y Contractwr a/neu unrhyw Is-
gontractwr neu mewn cysylltiad â methiant y Contractwr a/neu 
unrhyw Is-gontractwr i gydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth 
gyfreithiol i’r cyfryw undeb llafur, cymdeithas staff neu 
gynrychiolydd arall unrhyw gyflogai boed hynny o dan Reoliad 
13 o TUPE, o dan y Gyfarwyddeb neu fel arall a, ph’un a oes 
unrhyw hawliad arall yn deillio neu wedi deillio cyn neu ar ôl 
dyddiad y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth. 

 
1.4.5 Bydd y Contractwr yn indemnio’r Awdurdod, ac yn parhau i’w 

indemnio’n llawn, rhag pob Colled Uniongyrchol a brofir gan yr 
Awdurdod mewn cysylltiad â’r canlynol neu o ganlyniad i’r canlynol: 

 
(a) unrhyw hawliad gan unrhyw Gyflogai Perthnasol bod unrhyw 

newid sylweddol arfaethedig neu wirioneddol gan y Contractwr 
neu unrhyw Is-gontractwr i amodau gwaith y Cyflogeion 
Perthnasol neu unrhyw fesurau arfaethedig gan y Contractwr 
neu’r Is-gontractwr perthnasol yn andwyol i’r cyflogai p’un a 
yw’r cyfryw hawliad yn deillio cyn neu ar ôl y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth; a  

 
(b) unrhyw hawliad sy’n deillio o unrhyw achos o gamliwio neu 

gamddatgan boed hynny drwy esgeuluster neu fel arall gan y 
Contractwr neu’r Is-gontractwr i’r Cyflogeion Perthnasol neu eu 
cynrychiolwyr boed hynny cyn ar neu ar ôl y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth ac a yw atebolrwydd am unrhyw 
gyfryw hawliad yn deillio ar neu ar ôl y Dyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth. 
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1.4.6 Ni fydd yr indemniadau yng nghymalau 1.4.4 a 1.4.5 yn gymwys 
mewn perthynas ag unrhyw swm y bydd yr Awdurdod yn indemnio’r 
Contractwr neu Is-gontractwr perthnasol yn ei gylch yn unol â chymal 
1.4.1 neu i’r graddau y mae’r hawliad yn deillio o weithred anghywir 
neu anwaith gan yr Awdurdod neu unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn 
y Dyfodol. 

 
 
1.5 Darparu Manylion ac Indemnio 
 

Bydd y Contractwr cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol a sut bynnag o 
fewn pum (5) Diwrnod Busnes ar ôl cais ysgrifenedig gan yr Awdurdod yn 
darparu manylion i’r Awdurdod ynghylch unrhyw gamau y bydd y Contractwr 
neu unrhyw Is-gontractwr yn rhagweld y bydd neu y byddant yn eu cymryd 
mewn perthynas ag unrhyw gyflogeion sydd neu a fydd yn destun 
Trosglwyddiad Perthnasol, ac os na fwriedir cymryd camau, cadarnhad o’r 
ffaith honno, a bydd yn indemnio’r Awdurdod rhag pob Colled Uniongyrchol 
sy’n deillio o unrhyw fethiant gan y Contractwr i gydymffurfio â’r 
rhwymedigaeth hon.  

 
 
 
1.6 Cydymffurfio â Rhwymedigaethau’r Cod 

  
1.6.1 Bydd yr Awdurdod a’r Contractwr yn ystyried y Cod (a bydd y 

Contractwr yn peri i unrhyw Is-gontractwr ystyried y Cod) wrth 
ddehongli a chymhwyso Rhwymedigaethau’r Cod. 

 
1.6.2 Yn ychwanegol at ei rwymedigaethau yn unol â chymal 1.2 ac yn 

ddarostyngedig i gymal 1.6.4, bydd y Contractwr yn peri i unrhyw Staff 

Newydd Ymuno gael eu cyflogi ar delerau ac amodau cyflogaeth 
sydd: 
 
(a)  yn deg ac yn rhesymol yn gyffredinol ac nad ydynt yn llai ffafriol 

na thelerau ac amodau’r Cyflogeion sy’n Trosglwyddo [neu, lle 
mae cyflogeion yn trosglwyddo o fwy nag un Awdurdod, y 
Grŵp Penodedig o Gyflogeion sy’n Trosglwyddo)] sy’n 
ymwneud â darparu’r Gwasanaethau ac sy’n gweithio ochr yn 
ochr â’r Staff Newydd Ymuno ac sy’n dal yr un swydd â Staff 
Newydd Ymuno neu swydd debyg; neu 

 
(b) yr un fath â thelerau ac amodau staff presennol y Contractwr, 

lle mae’r telerau ac amodau cyflogaeth hynny yn destun 
cytundeb cenedlaethol. 

 
1.6.3 Bydd y Contractwr yn ymgynghori â’r undebau llafur cydnabyddedig, 

ac yn peri i unrhyw Is-gontractwr perthnasol ymgynghori â’r undebau 
llafur cydnabyddedig a lle nad oes undeb llafur cydnabyddedig unrhyw 
gorff arall sy’n cynrychioli cyflogeion ynglŷn â’r telerau sydd i’w cynnig 
i’r Staff Newydd Ymuno yn unol â chymal 1.6.2. 

 
1.6.4 Yn ychwanegol at ei rwymedigaethau o dan gymal 1.6.2, bydd y 

Contractwr yn peri bod y Staff Newydd Ymuno yn cael cynnig: 
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(a) aelodaeth o Gynllun Pensiwn Llywodraeth leol lle mae’r 
Contractwr wedi ymrwymo i Gytundeb Derbyn; neu 

 
(b) aelodaeth o’r Cynllun Etifeddol perthnasol heblaw am Gynllun 

Pensiwn Llywodraeth Leol, lle mae’r cyflogwr, o dan Fargen 
Deg 20133, wedi ymrwymo i Gytundeb Cyfranogi fel y’i nodir yn 
y Fargen Deg; neu 

 
(c)  aelodaeth o gynllun pensiwn sy’n cyrraedd safonau awto-

gofrestru o dan Ddeddf Pensiynau 2008 (p’un a yw’r Ddeddf yn 
ei gwneud yn ofynnol i’r darparwr gwasanaeth gynnig 
aelodaeth i’r Staff Newydd Ymuno ai peidio).  

 
1.6.5 Yn ystod cyfnod y Cytundeb hwn, bydd y Contractwr yn darparu’r 

cyfryw wybodaeth gywir a chyflawn ag y mae’r Awdurdod yn gofyn 
amdani cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, neu’n peri bod yr 
Awdurdod yn cael y cyfryw wybodaeth, gan gynnwys telerau ac 
amodau cyflogaeth y Cyflogeion sy’n Trosglwyddo a’r Staff Newydd 
Ymuno, lle mae ei hangen er mwyn monitro cydymffurfiaeth y 
Contractwr â’i Rwymedigaethau o dan y Cod. 

 
  

1.6.6 Bydd y Contractwr yn cefnogi’r adolygiad a’r rhaglenni monitro a 
noddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn ag effaith y Cod4 ac yn peri i 
unrhyw Is-gontractwr perthnasol eu cefnogi ac yn rhoi’r cyfryw 
wybodaeth gywir a chyflawn ag y mae’r Awdurdod yn gofyn amdani i’r 
Awdurdod cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol er mwyn 
cynorthwyo’r Awdurdod i wneud hyn.  

  
1.6.7 Bydd yr Awdurdod a’r Contractwr yn ceisio datrys unrhyw gwynion 

gan unrhyw gyflogai neu unrhyw undeb llafur cydnabyddedig mewn 
perthynas â chydymffurfiaeth y Contractwr ac unrhyw Is-gontractwr â’i 
rwymedigaethau o dan y Cod drwy drafodaethau rhyngddynt yn y lle 
cyntaf. 

 
1.6.8 Lle yr ymddengys i’r Awdurdod neu’r Contractwr nad oes modd datrys 

y mater drwy barhau â’r trafodaethau rhyngddynt yn unol â chymal 
1.6.7 neu lle mae un o gyflogeion y Contractwr neu unrhyw undeb 
llafur cydnabyddedig yn ysgrifennu at yr Awdurdod i gadarnhau nad 
yw wedi llwyddo i ddatrys ei gŵyn yn uniongyrchol â’r Contractwr neu 
unrhyw Is-gontractwr mewn perthynas â Rhwymedigaethau’r 
Contractwr o dan y Cod: 

 
(a) bydd yr Awdurdod yn ysgrifennu at y Contractwr yn gyntaf i 

ofyn am esboniad ynglŷn â’r methiant honedig gan y 
Contractwr i gydymffurfio â’i Rwymedigaethau o dan y Cod. 
Bydd y Contractwr yn rhoi’r cyfryw esboniad yn ysgrifenedig o 
fewn pum (5) Diwrnod Gwaith i dderbyn y cais gan yr 
Awdurdod neu’n peri i’r Is-gontractwr perthnasol wneud hynny; 

 

                                                
3
 A Fair Deal for Staff Pensions (Hydref 2013) – Atodiad i Ddatganiad Swyddfa'r Cabinet o Arfer ynglŷn 

â Throsglwyddo Staff yn y Sector Cyhoeddus 
4
 Mae manylion y gofynion adrodd a wynebir gan gyrff cyhoeddus wedi'u cynnwys yn y Cod yn Atodiad 

A. 
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(b) os bydd yr ymateb gan y Contractwr neu unrhyw Is-gontractwr 
yn bodloni’r Awdurdod bod Rhwymedigaethau’r Cod wedi cael 
eu cyflawni, yna bydd yr Awdurdod yn hysbysu’r achwynydd 
am hyn; 

 
(c) os na fydd yr Awdurdod yn fodlon ar ymateb y Contractwr neu 

unrhyw Is-gontractwr bydd yr Awdurdod yn ysgrifennu at y 
Contractwr yn gofyn i’r Contractwr gymryd camau ar unwaith i 
ddatrys yr anghydfod hwn; ac 

 
(ch) os ymddengys o hyd i’r Awdurdod nad yw’r Contractwr yn 

cydymffurfio â’i Rwymedigaethau o dan y Cod ar ôl y cyfryw 
gais gan yr Awdurdod, bydd yr Awdurdod yn ceisio gorfodi 
telerau’r cymal 1.6 hwn. 

 
1.6.9 Bydd yr Awdurdod, y Contractwr (neu unrhyw Is-gontractwr) ac 

unrhyw undebau llafur cydnabyddedig a/neu gynrychiolwyr staff eraill 
yn gallu defnyddio’r Dull Amgen o Ddatrys Anghydfodau fel y’i nodir yn 
yr Atodiad i’r Cod5 fel modd i ddatrys unrhyw anghydfodau sy’n deillio 
o’r ffordd y caiff y Cod ei gymhwyso. 

 
1.7 Aildendro 
 

1.7.1 Bydd y Contractwr (a bydd yn peri i unrhyw Is-gontractwr wneud yr un 
fath) o fewn cyfnod o ddeuddeg (12) mis yn union cyn i’r Cytundeb 
hwn ddod i ben neu ar ôl i hysbysiad gael ei gyflwyno neu am fod yr 
Awdurdod wedi hysbysu’r Contractwr o’i fwriad i aildendro’r Cytundeb 
hwn: 

 
(a) ar ôl cais ysgrifenedig gan yr Awdurdod yn darparu mewn 

perthynas ag unrhyw bersonau a benodir neu a gyflogir gan y 
Contractwr neu unrhyw Is-gontractwr i ddarparu’r 
Gwasanaethau (y “Cyflogeion a Aseiniwyd”) fanylion llawn a 
chywir ynglŷn â phwy ydynt, nifer, oedran, rhyw, hyd 
gwasanaeth, teitl swydd, gradd a thelerau ac amodau 
cyflogaeth pob un o’r Cyflogeion hynny a Aseiniwyd a materion 
eraill sy’n effeithio arnynt y disgwylir iddynt fod yn Gyflogeion 
sy’n Dychwelyd (y “Wybodaeth Aildendro”) os ydynt yn 

parhau i gael eu cyflogi gan y Contractwr neu unrhyw Is-
gontractwr yn ôl y digwydd tan yn union cyn y Dyddiad 
Terfynu; 

 
(b) yn darparu’r Wybodaeth am Aildendro yn ddi-oed heb gost i’r 

Awdurdod;  
 

(c)     yn hysbysu’r Awdurdod ar unwaith yn ysgrifenedig o unrhyw 
newidiadau perthnasol i’r Wybodaeth am Aildendro yn ddi-oed 
wrth i’r cyfryw newidiadau godi; 

 
(ch) yn cael ei atal rhag cynyddu neu leihau nifer y Cyflogeion a 

Aseiniwyd yn sylweddol ac eithrio fel rhan o fusnes arferol a 
chyda chaniatâd ysgrifenedig yr Awdurdod ymlaen llaw (ni fydd 
y cyfryw ganiatâd yn cael ei atal na’i ohirio’n afresymol); 

                                                
5
 Fel Atodiad A. 
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(d)      yn cael ei atal rhag cynyddu cydnabyddiaeth neu wneud newid 

arall yn nhelerau ac amodau’r Cyflogeion a Aseiniwyd ac 
eithrio fel rhan o fusnes arferol a chyda chaniatâd ysgrifenedig 
yr Awdurdod ymlaen llaw (ni fydd y cyfryw ganiatâd yn cael ei 
atal na’i oedi’n afresymol); a 

 
(dd) yn cael ei atal rhag trosglwyddo unrhyw un o’r Cyflogeion a 

Aseiniwyd i ran arall o’i fusnes na symud cyflogeion eraill o ran 
arall o’i fusnes neu eu busnes nad ydynt wedi cael eu cyflogi 
na’u penodi o’r blaen i ddarparu’r Gwasanaethau er mwyn 
darparu’r Gwasanaethau oni chaiff ganiatâd ysgrifenedig yr 
Awdurdod ymlaen llaw (ni fydd y cyfryw ganiatâd yn cael ei atal 
na’i oedi’n afresymol); 

 
1.7.2 Bydd y Contractwr yn indemnio’r Awdurdod ac yn parhau i’w 

indemnio’n llawn ac ar gais yr Awdurdod yn indemnio unrhyw 
Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol rhag pob Colled Uniongyrchol 
sy’n deillio o unrhyw hawliad gan unrhyw barti o ganlyniad i fethiant y 
Contractwr neu’r Is-gontractwr i ddarparu neu’n darparu’n ddi-oed 
unrhyw Wybodaeth am Aildendro a/neu Wybodaeth am Atebolrwydd 
Cyflogeion neu i ddarparu Gwybodaeth lawn am Aildendro a/neu 
Wybodaeth lawn am Atebolrwydd Cyflogeion neu o ganlyniad i unrhyw 
anghywirdeb perthnasol yn y Wybodaeth am Aildendro neu unrhyw 
wybodaeth berthnasol a hepgorir yn y Wybodaeth am Aildendro 
a/neu’r Wybodaeth am Atebolrwydd Cyflogeion i’r Awdurdod a/neu 
unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol lle mae’r Awdurdod yn 
gofyn am y cyfryw wybodaeth ar yr amod na fydd yr indemniad hwn yn 
gymwys i’r graddau i’r cyfryw wybodaeth gael ei darparu’n wreiddiol 
gan yr Awdurdod i’r Contractwr a’i bod yn anghywir neu’n anghyflawn 
mewn ffordd berthnasol pan y’i darparwyd yn wreiddiol. 

 
 

1.8 Terfynu Cytundeb 

 
 Pan ddaw’r Cytundeb hwn i ben neu pan fo’n cael ei derfynu’n 

gynharach, mae’r Awdurdod a’r Contractwr yn cytuno mai eu bwriad 
yw y bydd TUPE yn gymwys mewn perthynas â darparu unrhyw 
wasanaeth wedi hynny sy’n cyfateb i Wasanaeth ond y byddant yn 
penderfynu ar y sefyllfa yn unol â’r gyfraith ar ddyddiad dod i ben neu 
derfynu yn ôl y digwydd ac ni fydd y cymal hwn yn effeithio ar y cyfryw 
benderfyniad. 

 
1.8.2 At ddibenion y cymal 1.8 hwn ystyr Cyflogeion sy’n Dychwelyd fydd y 

cyflogeion hynny a benodwyd yn gyfan gwbl neu’n bennaf i ddarparu’r 
Gwasanaethau yn ôl y digwydd yn union cyn i’r Cytundeb hwn ddod i 
ben neu cyn i’r Cytundeb hwn gael ei derfynu y mae eu cyflogaeth yn 
trosglwyddo i’r Awdurdod neu i Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol 
yn unol â TUPE. Ar ôl i’r Cytundeb hwn ddod i ben neu ar ôl iddo gael 
ei derfynu’n gynharach am ba reswm bynnag y bo (gelwir y cyfryw 
ddyddiad yn Ddyddiad Dychwelyd), bydd darpariaethau’r cymal 1.8 
hwn yn gymwys: 

 
(a) bydd y Contractwr yn bodloni holl gyflogau a buddiannau eraill 

y Cyflogeion sy’n Dychwelyd a chyflogeion eraill neu gyn-
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gyflogeion y Contractwr neu’r Is-gontractwr (a benodwyd i 
ddarparu’r Gwasanaethau) a’r holl ddidyniadau treth TWE a 
Chyfraniadau Yswiriant Gwladol sy’n gysylltiedig â hwy mewn 
perthynas â chyflogaeth y Cyflogeion sy’n Dychwelyd a’r 
cyfryw gyflogeion eraill neu gyn-gyflogeion y Contractwr neu’r 
Is-gontractwr hyd at y Dyddiad Dychwelyd a bydd yn peri i 
hynny ddigwydd; 

 
(b) bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod holl gyflogau a buddiannau 

eraill y Cyflogeion sy’n Dychwelyd (neu sydd wedi cael eu 
penodi i ddarparu’r Gwasanaethau) a’r holl ddidyniadau treth 
TWE a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol sy’n gysylltiedig â hwy 
mewn perthynas â chyflogaeth y Cyflogeion sy’n Dychwelyd ar 
ac ar ôl y Dyddiad Dychwelyd yn cael eu bodloni neu bydd yn 
peri i hynny ddigwydd; 

 
(c) heb effeithio ar gymal 1.8.2(a), bydd y Contractwr: 

(i) yn parhau’n gyfrifol (ac yn peri bod Is-Gontractwyr yn 
parhau’n gyfrifol) (fel y bo’n berthnasol) am holl 
gyflogeion y Contractwr neu’r Is-gontractwr (heblaw am 
y Cyflogeion sy’n Dychwelyd) ar neu ar ôl yr adeg y 
daw’r Cytundeb hwn i ben neu y caiff ei derfynu a bydd 
yn indemnio’r Awdurdod ac unrhyw Ddarparwr 
Gwasanaeth yn y Dyfodol rhag pob Colled 
Uniongyrchol a brofir gan yr Awdurdod neu unrhyw 
Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol sy’n deillio o ba 
hawliad bynnag y bo p’un a yw’n deillio cyn ar neu ar ôl 
y Dyddiad Dychwelyd gan neu ar ran unrhyw un o 
gyflogeion y Contractwr neu’r Is-gontractwr nad yw’n 
gyfystyr â’r Cyflogeion sy’n Dychwelyd; a 

 
(ii) o ran y cyflogeion hynny sy’n gyfystyr â Chyflogeion 

sy’n Dychwelyd, bydd y Contractwr yn indemnio’r 
Awdurdod ac unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn y 
Dyfodol rhag pob Colled Uniongyrchol a brofir gan yr 
Awdurdod neu unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn y 
Dyfodol sy’n deillio o unrhyw hawliad gan neu ar ran 
unrhyw Gyflogai sy’n Dychwelyd mewn perthynas â’r 
cyfnod yn dilyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth 
Perthnasol ond ar neu cyn y Dyddiad Dychwelyd (p’un 
a yw unrhyw gyfryw hawliad, y’i priodolir i’r cyfnod hyd 
at ac ar y Dyddiad Dychwelyd, yn codi cyn, ar neu ar ôl 
y Dyddiad Dychwelyd) lle mae’r cyfryw hawliad yn 
deillio o unrhyw weithred, diffyg neu anwaith gan y 
Contractwr a/neu unrhyw Is-Gontractwr gan gynnwys 
ond nid yn gyfyngedig i unrhyw fethiant gan y 
Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr i fodloni ei 
rwymedigaethau o dan Reoliad 13 o TUPE a/neu 
Erthygl 6 o’r Gyfarwyddeb fel pe bai’r cyfryw 
ddeddfwriaeth yn gymwys, hyd yn oed os nad yw mewn 
gwirionedd yn gymwys heblaw am i’r graddau y mae 
unrhyw gyfryw fethiant i gydymffurfio yn digwydd o 
ganlyniad i weithred neu anwaith gan yr Awdurdod neu 
unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol. 
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1.8.3 Bydd hawl gan yr Awdurdod i aseinio budd yr indemniadau a nodir 

yng nghymal 1.8.2 i unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol. 
 
1.8.4 Bydd yr Awdurdod yn indemnio’r Contractwr (er ei hun ac er budd pob 

Is-Gontractwr perthnasol) o ran y cyflogeion hynny sy’n gyfystyr â 
Chyflogeion sy’n Dychwelyd rhag pob Colled Uniongyrchol a brofir 
gan y Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr perthnasol mewn 
perthynas â neu o ganlyniad i unrhyw fethiant gan yr Awdurdod neu 
unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol i fodloni ei 
rwymedigaethau o dan Reoliad 13 o TUPE a/neu Erthygl 6 o’r 
Gyfarwyddeb fel petai’r cyfryw ddeddfwriaeth yn gymwys, hyd yn oed 
os nad yw mewn gwirionedd yn gymwys heblaw am i’r graddau y mae 
unrhyw gyfryw fethiant yn digwydd o ganlyniad i unrhyw weithred neu 
anwaith gan y Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr perthnasol. 
 

 
1.9 Cynnig Cyflogaeth ar adeg Dod i Ben neu Derfynu 

 
1.9.1 Os nad yw TUPE yn gymwys pan ddaw’r Cytundeb hwn i ben neu os 

caiff ei derfynu’n gynnar, bydd yr Awdurdod yn peri i bob Darparwr 
Gwasanaeth yn y Dyfodol (gan gynnwys yr Awdurdod) gynnig 
cyflogaeth i’r sawl a gyflogwyd gan y Contractwr neu Is-Gontractwr i 
ddarparu Gwasanaethau yn union cyn y Dyddiad Dychwelyd. 

 
1.9.2 Os cynigir cyflogaeth yn unol â chymal 1.9.1, bydd ar yr un telerau ac 

amodau (heblaw am yr hawl i fod yn aelod o gynllun pensiwn 
galwedigaethol, yr ymdrinnir ag ef yn unol â chymal 2 (Pensiynau)) a 
oedd yn gymwys yn union cyn i’r Cytundeb hwn ddod i ben neu gael ei 
derfynu’n gynnar, gan gynnwys parhad cyflogaeth llawn, ond bydd 
modd i’r Awdurdod neu Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol, yn ôl ei 
ddisgresiwn llawn, beidio â chynnig y cyfryw delerau ac amodau os bu 
newid i delerau ac amodau’r sawl sydd ynghlwm wrth dorri cymal 1.7.  

 
 

1.9.3 Lle y caiff unrhyw gynnig fel y cyfeirir ato yng nghymal 1.9.1 ei 
dderbyn, bydd y Contractwr yn imdemnio’r Awdurdod a/neu unrhyw 
Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol, ac yn sicrhau ei fod yn parhau i 
gael ei imdemnio’n llawn, ar yr un telerau ac amodau â’r rhai a nodir 
yng nghymal 1.4 o’r Cytundeb hwn fel pe bai Trosglwyddiad 
Perthnasol wedi bod mewn perthynas â phob cyflogai sydd wedi 
derbyn unrhyw gyfryw gynnig ac at ddibenion y cymal 1 hwn caiff pob 
cyflogai o’r fath ei drin fel pe bai’n Gyflogai sy’n Dychwelyd. 

 
1.9.4 Lle na chaiff unrhyw gynnig fel y cyfeirir ato yng nghymal 1.9.1 ei 

dderbyn ac nad yw TUPE yn gymwys, bydd y cyflogai perthnasol yn 
parhau i fod yn gyflogai’r Contractwr neu’r Is-Gontractwr fel y bo’n 
briodol.  

 
 
1.10 Is-Gontractwyr 
 

Os bydd y Contractwr yn ymrwymo i unrhyw Is-Gontract mewn cysylltiad â’r 
Cytundeb hwn, bydd yn gosod rhwymedigaethau ar ei Is-Gontractwyr ar yr un 
telerau â’r rhai a osodwyd arno cyn y cymal 1 hwn a chymal 2 (Pensiynau) a 
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bydd yn peri i’r Is-Gontractwr gydymffurfio â’r cyfryw delerau. Bydd y 
Contractwr yn indemnio’r Awdurdod, ac yn sicrhau ei fod y parhau i’w 
indemnio’n llawn rhag pob Colled Uniongyrchol a brofir gan yr Awdurdod neu 
unrhyw Ddarparwr Gwasanaeth yn y Dyfodol o ganlyniad i unrhyw fethiant 
gan y Contractwr i gydymffurfio â’r cymal hwn a/neu fethiant yr Is-Gontractwr i 
fodloni’r cyfryw delerau neu unrhyw fethiant mewn cysylltiad â hynny. 

 
 
2. PENSIYNAU 

2.1 Contractwr i sicrhau Darpariaeth Bensiwn Briodol 

Bydd y Contractwr yn sicrhau y caiff pob Cyflogai Cymwys gynnig 
Darpariaeth Bensiwn Briodol o’r Dyddiad Gweithredol hyd at ac yn cynnwys y 
dyddiad y daw’r Cytundeb hwn i ben neu y caiff ei derfynu neu bydd yn peri i 
unrhyw Is-Gontractwr perthnasol wneud hynny.  

2.2 Contractwr yn Dod yn Gorff Derbyn o fewn Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol  

Lle bydd y Contractwr neu Is-Gontractwr yn cyflogi unrhyw Gyflogeion sy’n 
Gymwys ar gyfer Cynllun Pensiwn Lywodraeth Leol o Ddyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth bydd darpariaethau’r cymal 2.2 hwn yn gymwys, oni fydd yr 
Awdurdod yn derbyn bod amgylchiadau eithriadol lle ceir rhesymau arbennig 
sy’n golygu na fyddai’n briodol i ddarpariaethau’r cymal 2.2. hwn fod yn 
gymwys, ac os felly bydd darpariaethau cymal 2.5 yn gymwys yn eu lle. 

2.2.1 Bydd y Contractwr yn cynnig aelodaeth o Gynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol i’r cyfryw Gyflogeion sy’n Gymwys ar gyfer Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol a bydd yn peri iddo a/neu unrhyw Is-
Gontractwr perthnasol ddod yn Gorff Derbyn. Cyn y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth, bydd y Contractwr yn gweithredu ac yn peri 
i bob Is-Gontractwr perthnasol weithredu Cytundeb Derbyn, a ddaw i 
rym o ac yn cynnwys y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth.  

2.2.2 Cyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth bydd yr Awdurdod yn 
gweithredu pob un o’r Cytundebau Derbyn y cyfeiriwyd atynt yng 
nghymal 2.2.1 [ac yn gwneud ymdrech resymol i sicrhau bod yr 
Awdurdod Gweinyddu yn gweithredu pob cyfryw Gytundeb Derbyn 
Partner cyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth6]. 

2.2.3 Heb effeithio ar gyffredinolrwydd y cymal 2.2 hwn, mae’r Contractwr 
drwy hyn yn indemnio’r Awdurdod a/neu unrhyw Ddarparwr 
Gwasanaeth yn y Dyfodol ac, ym mhob achos, eu his-gontractwyr ar 
alw rhag ac yn erbyn pob Colled Uniongyrchol a brofir ganddo neu 
ganddynt sy’n deillio o unrhyw achos o dorri telerau unhyw Gytundeb 
Derbyn gan y Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr i’r graddau bod y 
cyfryw rwymedigaeth yn codi cyn neu o ganlyniad i ddod â’r Cytundeb 
hwn i ben neu ei derfynu (sut bynnag y bydd hynny’n digwydd). 

2.2.4 Heb effeithio ar gyffredinolrwydd gofynion y cymal 2.2 hwn, bydd y 
Contractwr yn peri iddo yntau a phob Is-Gontractwr perthnasol, cyn 

                                                
6
 Ni fydd angen y geiriad yn y bracedi sgwâr os mai'r Awdurdod Gweinyddu yw'r Awdurdod hefyd. 
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gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, gael unrhyw indemniad neu fond 
sydd ei angen yn unol â’r Cytundebau Derbyn.  

2.2.5 Bydd hawl gan yr Awdurdod i wrthbwyso yn erbyn unrhyw daliadau 
sy’n ddyledus i’r Contractwr o dan y Cytundeb hwn swm sy’n cyfateb i 
unrhyw gyfraniadau dyledus gan y cyflogwr a’r cyflogai a thaliadau 
eraill (ac unrhyw log sy’n daladwy) sy’n ddyledus gan y Contractwr 
neu unrhyw Is-Gontractwr perthnasol (fel y bo’n gymwys) o dan y 
Cytundeb Derbyn.  

2.3 Contractwr yn Cymryd Rhan mewn Cynlluniau Etifeddol eraill 

Lle bydd y Contractwr neu Is-Gontractwr yn cyflogi unrhyw Gyflogeion aad 
ydynt yn Gymwys ar gyfer Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o Ddyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth bydd darpariaethau’r cymal 2.3 hwn yn gymwys, 
oni fydd yr Awdurdod yn derbyn bod amgylchiadau eithriadol lle ceir 
rhesymau arbennig sy’n golygu na fyddai’n briodol i ddarpariaethau’r cymal 
2.3. hwn fod yn gymwys, ac os felly bydd darpariaethau cymal 2.5 yn gymwys 
yn eu lle. 

2.3.1 Bydd y Contractwr yn cynnig aelodaeth o’r Cynllun Etifeddol cymwys 
i’r cyfryw Gyflogeion nad ydynt yn gymwys ar gyfer Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol a bydd yn peri iddo a/neu unrhyw Is-Gontractwr 
perthnasol ymrwymo i Gytundeb Cyfranogi priodol o ran y cyfryw 
aelodaeth. Cyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth, bydd y 
Contractwr yn gweithredu ac yn peri i bob Is-Gontractwr perthnasol 
weithredu unrhyw Gytundeb Cyfranogi priodol, a ddaw i rym o ac yn 
cynnwys y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth. 

 2.3.2 Cyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth bydd yr Awdurdod, lle y bo’n 
briodol, yn gweithredu pob un o’r Cytundebau Cyfranogi y cyfeiriwyd 
atynt yng nghymal 2.3.1 [a lle bo angen yn gwneud ymdrech resymol i 
sicrhau bod unrhyw Awdurdod Cyfranogi yn gweithredu pob cyfryw 
Gytundeb Cyfranogi cyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth7]. 

2.3.3 Heb effeithio ar gyffredinolrwydd y cymal 2.3 hwn, mae’r Contractwr 
drwy hyn yn indemnio’r Awdurdod a/neu unrhyw Ddarparwr 
Gwasanaeth yn y Dyfodol ac, ym mhob achos, eu his-gontractwyr ar 
alw rhag ac yn erbyn pob Colled Uniongyrchol a brofir ganddo neu 
ganddynt sy’n deillio o unrhyw achos o dorri telerau unhyw Gytundeb 
Cyfranogi gan y Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr i’r graddau bod 
y cyfryw rwymedigaeth yn codi cyn neu o ganlyniad i ddod â’r 
Cytundeb hwn i ben neu ei derfynu (sut bynnag y bydd hynny’n 
digwydd). 

2.3.4 Heb effeithio ar gyffredinolrwydd gofynion y cymal 2.3 hwn, bydd y 
Contractwr yn peri iddo yntau a phob Is-Gontractwr perthnasol, cyn 
gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, gael unrhyw indemniad neu fond 
sydd ei angen yn unol ag unrhyw Gytundeb Cyfranogi.  

2.3.5 Bydd hawl gan yr Awdurdod i wrthbwyso yn erbyn unrhyw daliadau 
sy’n ddyledus i’r Contractwr o dan y Cytundeb hwn swm sy’n cyfateb i 
unrhyw gyfraniadau dyledus gan y cyflogwr a’r cyflogai a thaliadau 

                                                
7
 Ni fydd angen y geiriad yn y bracedi sgwâr os mai'r Awdurdod Gweinyddu yw'r Awdurdod hefyd. 
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eraill (ac unrhyw log sy’n daladwy) sy’n ddyledus gan y Contractwr 
neu unrhyw Is-Gontractwr perthnasol (fel sy’n gymwys) o dan unrhyw 
Gytundeb Cyfranogi. 

2.4 Contractwr yn Peidio â Bod yn Gorff Derbyn Mwyach 

Os bydd y Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr yn cyflogi unrhyw Gyflogeion 
Cymwys o Ddyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth a: 

2.4.1 bod amgylchiadau eithriadol yn bodoli lle ceir rhesymau arbennig dros 
beidio â chynnig aelodaeth o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i 
Gyflogeion sy’n Gymwys ar gyfer Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
a/neu aelodaeth o’r Cynllun Etifeddol cymwys i Gyflogeion nad ydynt 
yn gymwys ar gyfer Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; neu 

2.4.3 os am unrhyw reswm ar ôl y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth y 
bydd y Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr perthnasol yn peidio â 
bod yn Gorff Derbyn mwyach neu’n peidio â gallu cymryd rhan mewn 
unrhyw Gynllun Etifeddol cymwys mwyach heblaw am Gynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol heblaw am ar y dyddiad y daw’r Cytundeb 
hwn i ben neu y caiff ei derfynu neu am nad yw’n cyflogi unrhyw 
Gyflogeion Cymwys mwyach;  

yna ni fydd darpariaethau cymalau 2.2 a/neu 2.3 yn gymwys (heb effeithio ar 
unrhyw rai o hawliau’r Awdurdod o dan y cymalau hynny) a bydd 
darpariaethau cymal 2.5 (Cynllun Contractwr) yn gymwys. 

2.5 Cynllun Contractwr 

Lle bydd y cymal 2.5 hwn yn gymwys yn unol â chymal 2.4, bydd y canlynol 
yn gymwys: 

2.5.1 bydd y Contractwr, heb fod yn hwyrach na’r Dyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth neu’r Dyddiad Terfynu (p’un bynnag sy’n gymwys), yn 
cyflwyno i’r Awdurdod yn ysgrifenedig y cynllun neu’r cynlluniau 
pensiwn galwedigaethol y mae’n cynnig iddo neu iddynt fod yn Gynllun 
Contractwr at ddibenion y cymal 2.5 hwn neu bydd yn peri i unrhyw Is-
Gontractwr perthnasol wneud hynny. Rhaid i’r cyfryw gynllun neu 
gynlluniau pensiwn: 

2.5.1.1 gael ei neu eu sefydlu o fewn tri (3) mis i’r Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth neu’r Dyddiad Terfynu (p’un 
bynnag sy’n gymwys); 

2.5.1.2 bod yn weddol dderbyniol i’r Awdurdod (na chaiff y cyfryw 
dderbyniad ei gadw’n ôl neu ei oedi’n afresymol); 

2.5.1.3 bod yn gynllun pensiwn cofrestredig at ddibenion Rhan 4 o 
Ddeddf Cyllid 2004; a 

2.5.1.4 bod wedi’i ardystio neu wedi’u hardystio gan Adran Actiwari’r 
Llywodraeth neu actiwari a enwebwyd gan yr Awdurdod yn 
unol â chanllawiau perthnasol a luniwyd gan Adran Actiwari’r 
Llywodraeth sy’n nodi bod y buddiannau yn cyfateb i, yn 
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weddol debyg i neu’n well na’r rhai a gynigir gan y Cynllun 
Etifeddol cymwys; 

2.5.2 mae’r Contractwr yn addo i’r Awdurdod (er budd yr Awdurdod ei hun 
ac i’r Awdurdod fel asiant ac ymddiriedolwr er budd y Cyflogeion 
Cymwys) y bydd yn sicrhau ac yn peri peri i unrhyw Is-Gontractwr 
perthnasol sicrhau: 

2.5.2.1 y bydd y Cyflogeion Cymwys dri (3) mis cyn y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth neu’r Dyddiad Terfynol (p’un 
bynnag sy’n gymwys) yn cael cynnig aelodaeth o’r Cynllun 
Contractwr a fydd yn weithredol o ac yn cynnwys y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth neu’r Dyddiad Terfynu (p’un 
bynnag sy’n gymwys); 

2.5.2.2 bydd y Cynllun Contractwr yn darparu buddiannau mewn 
perthynas â chyfnodau o wasanaeth y Cyflogeion Cymwys ar 
ac ar ôl y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth neu’r Dyddiad 
Terfynu (p’un bynnag sy’n gymwys) y bydd Adran Actiwari’r 
Llywodraeth neu actiwari a enwebwyd gan yr Awdurdod yn 
unol â chanllawiau perthnasol a luniwyd gan Adran Actiwari’r 
Llywodraeth yn ardystio eu bod yn cyfateb i, yn weddol debyg 
i neu’n well na’r buddiannau y câi’r Cyflogeion Cymwys eu 
mwynhau o dan y Cynllun Etifeddol cymwys ar y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth neu’r Dyddiad Dod i Ben (p’un 
bynnag sy’n gymwys);   

2.5.2.3 os terfynir y Cynllun Contractwr, darperir cynllun pensiwn yn 
ei le ar unwaith ar gyfer Cyflogeion Cymwys sy’n dal i gael eu 
cyflogi gan y Contractwr neu Is-Gontractwr perthnasol. Rhaid 
i’r cynllun newydd gydymffurfio â’r cymal 2.5 hwn fel petai’n 
Gynllun Contractwr;  

2.5.2.4 cyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth neu’r Dyddiad 
Terfynu (p’un bynnag sy’n gymwys) bydd ymddiriedolwyr y 
Cynllun Contractwr yn addo drwy weithred i’r Awdurdod ac i 
unrhyw Awdurdod Gweinyddu neu Awdurdod Cyfranogi fel 
sy’n ofynnol gan y darpariaethau sy’n llywodraethu unrhyw 
Gynllun Etifeddol y byddant yn cydymffurfio â darpariaethau 
cymalau 2.5, 2.6 ac [Atodlen 23] i’r graddau sy’n gymwys 
iddynt; a 

2.5.2.5 lle nad yw’r Cynllun Contractwr wedi’i sefydlu ar y Dyddiad 
Trosglwyddo Gwasanaeth neu’r Dyddiad Terfynu (p’un 
bynnag sy’n gymwys), caiff y Cyflogeion Cymwys fuddiannau 
mewn perthynas â marw yn y swydd nad ydynt yn llai ffafriol 
na’r buddiannau marw yn y swydd a ddarparwyd gan y 
Cynllun Etifeddol yn union cyn y Dyddiad Trosglwyddo 
Gwasanaeth neu’r Dyddiad Terfynu (p’un bynnag sy’n 
gymwys). Parheir i ddarparu’r cyfryw fuddiannau nes i’r 
Cynllun Contractwr ddechrau darparu buddiannau marw yn y 
swydd; a 

2.5.3 Bydd actiwari’r Awdurdod yn pennu telerau unrhyw 
swmpdrosglwyddiadau o Gynllun Etifeddol i’r Cynllun Contractwr yn 
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dilyn y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth ac unrhyw 
swmpdrosglwyddiadau dilynol pan ddaw’r Cytundeb hwn i ben neu y 
caiff ei derfynu.  

2.6 Ymgymeriad y Contractwr 

Mae’r Contractwr yn addo i’r Awdurdod (er budd yr Awdurdod ei hun ac i’r 
Awdurdod fel asiant ac ymddiriedolwr er budd y Cyflogeion Cymwys) y bydd: 

2.6.1 yr holl wybodaeth y caiff yr Awdurdod neu unrhyw Awdurdod 
Gweinyddu neu Awdurdod Cyfranogi neu eu priod gynghorwyr 
proffesiynol ofyn yn rhesymol amdani gan y Contractwr neu unrhyw Is-
Gontractwr perthnasol er mwyn gweinyddu’r Cynllun Etifeddol neu 
ynghylch unrhyw faterion eraill a godwyd yng nghymal 2.5 neu’r cymal 
2.6 hwn gael ei rhoi iddynt mor gyflym â phosibl; 

2.6.2 ni fydd a bydd yn peri na fydd unrhyw Is-Gontractwr perthnasol, heb 
gydsyniad ysgrifenedig yr Awdurdod neu unrhyw un arall fel y bo’n 
ofynnol o dan y darpariaethau sy’n llywodraethu unrhyw gydsyniad 
gan Gynllun Etifeddol (a fydd ond yn cael ei roi os bydd y Contractwr 
neu’r Is-Gontractwr perthnasol yn talu’r cyfryw gostau rhesymol ag y 
bo’n ofynnol gan yr Awdurdod neu unrhyw Awdurdod Gweinyddu neu 
Awdurdod Cyfranogi) yn cydsynio i gymell, annog neu gynorthwyo 
unrhyw ddigwyddiad a allai beri i’r Cynllun Etifeddol neu’r Awdurdod 
fynd i gostau o ran unrhyw Gyflogwr Cymwys sy’n fwy na’r gost a 
fyddai’n daladwy o ran y Cyflogai Cymwys hwnnw petai’r cydsyniad, 
cymhelliad, anogaeth neu gymorth heb gael ei roi; 

2.6.3 tan y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth, ni fydd a bydd yn peri na 
fydd unrhyw Is-Gontractwr perthnasol yn gwneud unrhyw 
gyhoeddiadau (boed yn rhai ysgrifenedig ai peidio) i’r Cyflogeion 
Cymwys ynghylch y materion a nodwyd yng nghymalau 2.2 neu 2.3 
heb gydsyniad ysgrifenedig yr Awdurdod ac unrhyw Awdurdod 
Gweinyddu neu Awdurdod Cyfanogi (nas cedwir yn ôl neu nas oedir 
yn afresymol);   

2.6.4 ni fydd a bydd yn peri na fydd unrhyw Is-Gontractwr perthnasol yn 
cymryd nac yn peidio â chymryd unrhyw gamau a fyddai’n cael effaith 
berthnasol ar y buddiannau o dan unrhyw Gynllun Etifeddol neu o dan 
Gynllun Contractwr unrhyw Gyflogeion Cymwys sydd wedi neu a fydd 
yn cael eu cyflogi yn gyfan gwbl neu’n rhannol mewn cysylltiad â’r 
Gwasanaethau heb ganiatâd ysgrifenedig yr Awdurdod neu unrhyw un 
arall ymlaen llaw a all fod yn ofynnol yn ôl y darpariaethau sy’n 
llywodraethu unrhyw Gynllun Etifeddol (nas cedwir yn ôl neu nas oedir 
yn afresymol) ar yr amod y bydd gan y Contractwr a/neu unrhyw Is-
Gontractwr y cyfryw hawliad heb fod angen cael cydsyniad i weithredu 
unrhyw rwymedigaethau cytundebol sy’n bodoli eisoes i unrhyw 
Gyflogeion Cymwys; a  

2.6.5 bydd yn cynnig i unrhyw un o’i Gyflogeion Cymwys nad ydynt ynghlwm 
wrth ddarparu’r Gwasanaethau mwyach ac felly nad ydynt yn gymwys 
i fod yn aelod o Gynllun Etifeddol ddod yn aelod o Gynllun Contractwr 
cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl i’r cyfryw ddyletswyddau 
ddod i ben oni fydd y cyfryw Gyflogai Cymwys wedi penderfynu peidio 
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â darparu’r Gwasanaethau o’i wirfodd a bydd yn peri i unrhyw Is-
Gontractwr perthnasol wneud hynny. 

2.7 Buddiannau Dewisol 

2.7.1 Lle bydd y Contractwr neu Is-Gontractwr yn cymryd rhan mewn 
Cynllun Etifeddol, bydd y Contractwr yn cynnig buddiannau (lle y’u 
caniateir) i’r Cyflogeion Cymwys o dan y Cynllun Etifeddol mewn 
amgylchiadau lle byddai’r Cyflogeion Cymwys wedi derbyn y cyfryw 
fuddiannau petaent wedi’u cyflogi gan yr Awdurdod o hyd a/neu’n peri 
i unrhyw Is-Gontractwr perthnasol wneud hynny; a  

2.7.2 Lle na chaniateir cynnig buddiannau yng nghymal 2.71 o dan y 
Cynllun Etifeddol neu nad yw’r Contractwr a/neu Is-Gontractwr yn 
cymryd rhan yn y Cynllun Etifeddol cymwys, bydd y Contractwr yn 
cynnig buddiannau i’r Cyflogeion Cymwys sy’n union debyg i’r 
buddiannau y byddai’r Cyflogeion Cymwys wedi’u derbyn o dan y 
Cynllun Etifeddol mewn amgylchiadau lle byddai’r Cyflogeion Cymwys 
wedi derbyn y cyfryw fuddiannau petaent wedi’u cyflogi gan yr 
Awdurdod o hyd a/neu’n peri i unrhyw Is-Gontractwr wneud hynny.  

2.7.3 O dan gymal 2.7.1 a 2.7.2, lle bo’r cyfryw fuddiannau yn rhai dewisol, 
cânt eu rhoi ar sail polisi ysgrifenedig yr Awdurdod mewn perthynas â’r 
cyfryw fuddiannau ar adeg y Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth (y 
bydd yr Awdurdod yn ei ddarparu ar gais). Os na fydd modd talu’r 
cyfryw fuddiannau, am ba reswm bynnag, bydd y Contractwr yn 
digolledu’r Cyflogeion Cymwys mewn modd sy’n weddol debyg neu’n 
gyfatebol o ran arian parod a/neu bydd yn peri i unrhyw Is-Gontractwr 
perthnasol wneud hynny.  

2.8 Hawliadau gan Gyflogeion Cymwys neu Undebau Llafur 

Mae’r Contractwr drwy hyn yn indemnio’r Awdurdod a/neu unrhyw Ddarparwr 
Gwasanaeth yn y Dyfodol ac, ym mhob achos, ei is-gontractwyr rhag ac yn 
erbyn pob Colled Uniongyrchol a brofir ganddo neu ganddynt sy’n deillio o 
hawliadau gan Gyflogeion Cymwys y Contractwr a/neu unrhyw Is-Gontractwr 
neu unrhyw undeb llafur, cynrychiolwyr cyflogeion etholedig neu 
gymdeithasau staff mewn perthynas â phob neu unrhyw gyfryw Gyflogeion 
Cymwys y mae eu colledion: 

2.8.1 yn ymwneud â hawliau pensiwn o ran cyfnodau cyflogaeth ar ac ar ôl y 
Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth hyd nes y dyddiad y daw’r 
Cytundeb hwn i ben neu y caiff ei derfynu; neu 

2.8.2 yn deillio o fethiant y Contractwr a/neu unrhyw Is-Gontractwr 
perthnasol i gydymffurfio â darpariaethau’r cymal 2 hwn cyn y dyddiad 
y daw’r Cytundeb hwn i ben neu y caiff ei derfynu. 

2.9 Atebolrwydd Costau 

Caiff costau’r Awdurdod yr eir iddynt o angenrhaid ac yn rhesymol mewn 
cysylltiad â’r Cytundeb Derbyn Partner a/neu gael yr ardystiad angenrheidiol 
o gymharedd yn unol â chymal 2.5 eu talu gan y Contractwr.  

2.10  Trosglwyddo i Gyflogwr arall 
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Oni fydd y Cytundeb hwn yn dod i ben neu y caiff ei derfynu, os bydd 
cyflogaeth unrhyw Gyflogai Cymwys yn cael ei throsglwyddo i gyflogwr arall 
(drwy drosglwyddiad o dan TUPE) bydd y Contractwr yn gwneud y canlynol 
ac yn peri i unrhyw Is-Gontractwr perthnasol ei wneud hefyd: 

2.10.1 ymgynghori â’r Cyflogeion Cymwys hynny a’u hysbysu o’r 
darpariaethau pensiwn sy’n gysylltiedig â’r trosglwyddiad hwnnw; a  

2.10.2 peri i’r cyflogwr y trosglwyddir y Cyflogeion Cymwys iddo (y Cyflogwr 
Newydd) gydymffurfio â darpariaethau’r cymal 2 hwn ar yr amod y daw 
cyfeiriadau at yr “Is-Gontractwr” yn gyfeiriadau at y Cyflogwr Newydd, 
y daw cyfeiriadau at “Dyddiad Trosglwyddo Gwasanaeth” yn 
gyfeiriadau at y dyddiad trosglwyddo i’r Cyflogwr Newydd ac y daw 
cyfeiriadau at “Gyflogeion Cymwys” yn gyfeiriadau at y Cyflogeion 
Cymwys a drosglwyddwyd i’r Cyflogwr Newydd. 

2.11 Materion Pensiwn ar adeg Dod i Ben neu Derfynu 

Bydd y Contractwr yn gwneud y canlynol ac yn peri i unrhyw Is-Gontractwr 
perthnasol wneud y canlynol: 

2.11.1 cadw’r cyfryw ddogfennau a gwybodaeth fel y bydd yn rhesymol 
ofynnol er mwyn rheoli agweddau ar bensiynau unrhyw achos o 
flaendrosglwyddo unrhyw unigolyn a benodir neu a gyflogir gan y 
Contractwr neu unrhyw Is-Gontractwr i ddarparu’r Gwasanaethau pan 
ddaw’r Cytundeb hwn i ben neu y caiff ei derfynu (gan gynnwys heb 
gyfyngiad nodi’r Cyflogeion Cymwys); 

2.11.2 rhoi i’r Awdurdod yn brydlon y cyfryw ddogfennau a gwybodaeth a 
nodwyd yng nghymal 2.11.1 y gall yr Awdurdod ofyn amdanynt yn 
rhesymol cyn y dyddiad y daw’r Cytundeb hwn i ben neu y caiff ei 
derfynu; a   

2.11.3 cydweithredu’n llawn (a pheri i ymddiriedolwyr y Cynllun Contractwr 
gydweithredu’n llawn) â cheisiadau rhesymol yr Awdurdod mewn 
perthynas ag unrhyw dasgau gweinyddol sydd eu hangen i ddelio ag 
agweddau ar bensiynau unrhyw achos o flaendrosglwyddo unrhyw 
unigolyn a ddefnyddir neu a gyflogir gan y Contractwr neu unrhyw Is-
Gontractwr i ddarparu’r Gwasanaethau pan ddaw’r Cytundeb hwn i 
ben neu y caiff ei derfynu. 


