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Paratoi ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad 
Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi paratoi’r papur hwn i’w ystyried. 
Barnwyd ei fod yn addas i’w gyhoeddi yn dilyn ystyriaeth o’r fath, yn unol â rheolau’r 
Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir cyhoeddi na datgelu cynnwys y papur 

hwn cyn pryd gan y gallai hyn gamddylanwadu ar drafodion y Comisiwn. 

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion dan sylw 

1.1 Diben y papur yw cynghori’r Comisiwn ynghylch goblygiadau diddymu’r 
Cynulliad adeg yr etholiad nesaf, a hybu trafodaeth ynghylch dull y 
Comisiwn o fynd ati i baratoi ar gyfer cyfnod etholiad mis Mai 2011 a’r 
Pedwerydd Cynulliad. 

2.0 Argymhellion 

2.1 Bod y Comisiwn:- 

 yn ystyried effaith diddymu’r Cynulliad yn y cyfnod cyn etholiad 
2011 ac yn cytuno ar yr egwyddorion ar gyfer cynllunio 
gwasanaethau ar gyfer Aelodau y manylir arnynt ym mharagraff 
3.11; ac 

 yn nodi’r ffactorau cefndir sy’n debygol o ddylanwadu ar y 
Pedwerydd Cynulliad a'r rhaglen sy’n cael ei sefydlu i adnabod y 
cyfleoedd a gynigir, a manteisio arnynt. 

3.0 Trafodaeth 

3.1 Mae etholiad cyffredinol y Cynulliad fis Mai 2011 a’r Pedwerydd 
Cynulliad yn cyflwyno heriau a chyfleoedd penodol i’r Comisiwn ac i 
staff y Cynulliad. Mae’r newid cyfansoddiadol a gyflwynwyd gan Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 yn effeithio’n sylweddol ar y trefniadau 
ymarferol sy’n arwain at yr etholiad. Mae gan y Comisiwn gyfle i 
ystyried sut gall ddangos arweinyddiaeth orau, sy’n sicrhau ymwneud 
ehangach mewn democratiaeth, llywodraethu da a’r gwasanaeth 
mwyaf effeithiol, gan sicrhau tegwch i Aelodau presennol ac Aelodau’r 
dyfodol. 

3.2 Bydd digwyddiadau rhwng nawr a’r etholiadau’n effeithio ar y cynllunio 
ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad. Rydym ar fin dechrau’r cylch cyllideb a 
fydd yn gosod lefel yr adnoddau a fydd ar gael ar gyfer y flwyddyn cyn 
yr etholiad, ac yn dangos ein hanghenion ar gyfer blwyddyn gyntaf y 
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Pedwerydd Cynulliad. Cyd-destun y gyllideb hon fydd gwariant 
tynnach. Bydd y panel annibynnol ar gymorth ariannol i Aelodau’n 
adrodd cyn bo hir, a bydd angen cynllunio ar gyfer gweithredu 
penderfyniadau tymor hir sy’n codi yn sgil hyn. Mae’n bosibl y bydd 
adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan yn gosod y naws ar gyfer newid 
mwy sylweddol. Bydd angen rhoi ystyriaeth i ddefnyddio pwerau’r 
Comisiwn i hybu ymwybyddiaeth o’r system etholiadol a darparu 
adnoddau ar gyfer hyn yn ystod y cyfnod hwn.  

3.3 Gan ein bod bellach dros hanner ffordd trwy’r Cynulliad presennol, mae 
cynllunio ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad wedi dechrau a byddai 
cyfeiriad cytunedig y Comisiwn yn darparu sail ar gyfer y cynllunio hwn. 

Diddymu’r Cynulliad 

3.4 Mae yna ddarpariaeth yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 i ddiddymu’r 
Cynulliad yn ystod y cyfnod cyn-etholiadol (Adran 1(2)). Diffinnir hyn 
trwy orchymyn yr Ysgrifennydd Gwladol, ond fel rheol mae’n gyfnod o 
tua mis (Adran 3(3)). Diben y cysyniad hirsefydlog o ddiddymu yw 
darparu’r un amodau ar gyfer pob ymgeisydd, gan leihau mantais 
aelodau presennol y corff dan sylw. 

3.5 Mewn etholiadau blaenorol, mae’r Cynulliad wedi parhau i fodoli trwy 
gydol cyfnod yr etholiad, er bod Senedd y DU, Senedd yr Alban a 
Chynulliad Gogledd Iwerddon bob amser wedi’u diddymu. Bydd 
diddymiad yn brofiad newydd i Aelodau a’r sefydliad, ac mae 
goblygiadau sylweddol ynghlwm o ran y gefnogaeth a’r cyfleusterau y 
mae’r Comisiwn yn eu darparu. 

3.6 Mae i ddiddymu’r Cynulliad yr effeithiau a ganlyn:- 

 Yn ystod cyfnod y diddymiad, ni fydd unrhyw Aelodau Cynulliad 
(Deddf 2006, Adran 14(b)); 

 Bydd yr holl Aelodau hynny sydd wedi’u henwebu fel ymgeiswyr yn 
yr etholiad yn parhau i dderbyn cyflogau a lwfansau. Daw cyflogau 
a lwfansau’r Aelodau hynny nad ydynt wedi’u henwebu i ben, yn 
effeithiol o ddechrau cyfnod y diddymiad;  

 Bydd y Llywydd a'r Comisiynwyr ar adeg diddymu’r Cynulliad yn 
parhau yn y swyddi hynny hyd nes bydd Comisiwn newydd yn cael 
ei ethol, ar ôl yr etholiad. Mae pethau’n parhau felly os yw’r Llywydd 
neu’r Comisiynwyr yn dewis rhoi’r gorau i fod yn Aelodau, neu os 
nad ydynt yn cael eu hailethol yn yr etholiad (Deddf 2006, 
Atodlen 2, Paragraff 1). Byddant yn parhau i dderbyn eu cyflogau yn 
rhinwedd eu swydd yn ystod y diddymiad ac ar ôl yr etholiad ar y 
sail hwn, hyd nes bydd y Comisiwn newydd wedi’i ethol (mae’n 
ofynnol dan y Rheolau Sefydlog bod hyn yn cael ei wneud cyn 
gynted â bo’n rhesymol ymarferol ar ôl yr etholiad); 

 Bydd Prif Weinidog Cymru, Gweinidogion Cymru, Dirprwy 
Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol yn parhau yn eu swydd 
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yn ystod y diddymiad a hyd nes bydd Prif Weinidog Cymru newydd 
wedi’i ethol (oni bai eu bod wedi ymddiswyddo yn y cyfamser). Mae 
gan y Llywydd yr awdurdod i ddynodi Aelod i ymgymryd â 
swyddogaethau Prif Weinidog Cymru os nad oes unrhyw un yn y 
swydd, ond mae’n rhaid iddo wneud felly ar argymhelliad 
Gweinidogion eraill Cymru; 

 Bydd cyflogau deiliaid swyddi eraill (cadeiryddion pwyllgorau, 
arweinyddion y gwrthbleidiau, prif chwipiau’r Llywodraeth a’r 
wrthblaid) yn dod i ben ar adeg y diddymu; 

 Gan y bydd Aelodau sy’n ymgeiswyr yn yr etholiad yn parhau i 
dderbyn lwfansau, bydd eu staff yn cael eu talu. Bydd yr Aelodau 
hynny nad ydynt yn ymgeiswyr yn derbyn taliad diswyddo, sy’n 
cynnwys elfen ar gyfer digolledu staff; 

 Bydd cyfyngiad ar fynediad cyn-Aelodau at gyfleusterau’r Cynulliad 
yn ystod y diddymiad; 

 Bydd angen ystyried sefyllfa deddfwriaeth ar y gweill ar adeg y 
diddymiad. 

Mynediad at Gyfleusterau 

3.7 Swyddogaethau a phwerau’r Comisiwn dan Ddeddf 2006 sy'n gosod ei 
fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae’n ddyletswydd ar y 
Comisiwn i ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau sy’n ofynnol at 
ddibenion y Cynulliad, neu sicrhau eu bod yn cael eu darparu 
(Deddf 2006, Adran 27). Dyma swyddogaeth gyffredinol y Comisiwn. 
Gall wneud unrhyw beth y mae’n ymddangos iddo ei bod yn 
angenrheidiol neu’n briodol ei wneud at ddiben cyflawni ei 
swyddogaethau, neu mewn cysylltiad â nhw (Deddf 2006, Atodlen 2, 
Paragraff 4(1)). 

3.8 Nid oes gan y Comisiwn y grym cyfreithiol dan Ddeddf 2006 i ganiatáu 
i’r rheiny a oedd yn Aelodau cyn diddymu gael mynediad llwyr at 
adnoddau’r Cynulliad, gan na fyddai hyn yn gwasanaethu 
swyddogaethau’r Cynulliad. Mae’r Ddeddf yn rhoi ystyriaeth i ddilyniant 
sylfaenol, fel y bydd modd i Aelodau sy’n ymgeiswyr a’u staff bontio’n 
ddi-dor os byddant yn cael eu hailethol neu eu hailgyflogi, ond nid yw’n 
rhoi unrhyw feysydd disgresiwn eraill. Bydd angen ymgynghori â’r 
Comisiwn Etholiadol ymhell cyn yr etholiad ynghylch lefel y mynediad 
at gyfleusterau ac adnoddau a roddir i Aelodau. 

3.9 Nid oes gan y Comisiwn rhyw lawer o ddisgresiwn, ond mae lle i 
ystyried lefel y mynediad at gyfleusterau’r Cynulliad i’r rheiny sy’n 
peidio â bod yn Aelodau pan ddiddymir y Cynulliad. 

3.10 Mae dulliau cyrff etholedig eraill y DU o weithredu fymryn yn wahanol, 
ond mae ganddynt yr un egwyddorion cyffredin, fel a ganlyn:- 
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 Gwahardd defnyddio cyfleusterau’r corff at ddibenion ymgyrchu 
(rhaid talu’n bersonol os y’u defnyddir at y dibenion hyn); 

 Cyfyngu ar fynediad i safleoedd – i wahanol raddau, mae’n ofynnol 
i Aelodau a’u staff bacio eiddo yn eu swyddfeydd 
seneddol/cynulliad, eu gadael a pheidio â’u defnyddio yn ystod y 
diddymiad. Mae cyfyngiad ar y costau teithio a pharcio y gellir eu 
hawlio; 

 Caniateir defnyddio swyddfeydd etholaethol, staff Aelodau, 
adnoddau canolog (fel post, deunyddiau ysgrifennu ac argraffu) a 
gwasanaethau cynghori i hwyluso dilyniant gwaith ar achosion eu 
hetholaeth yn unig; 

 Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio cyfrifiaduron, rhwydweithiau a 
thelephoni; 

 Nid oes mynediad at gyfleusterau i’r wasg, cyhoeddusrwydd, 
archebu ystafelloedd, teithiau ac ati; 

 Mae mynediad at gyngor a gwybodaeth wedi’i gyfyngu i waith 
etholaeth. 

Dull y Comisiwn o Weithredu 

3.11 Mae lle i ddatblygu dull y Cynulliad ei hun o weithredu trefniadau’n 
ymwneud â diddymu, ond byddai o gymorth i’r Comisiwn ystyried rhai 
egwyddorion. Argymhellir derbyn yr egwyddorion a ganlyn:- 

 I gael ymgysylltiad eang â democratiaeth, mae’n hanfodol bod 
amodau yr un fath i bob ymgeisydd ac y bydd hyn yn cynnwys 
cyfyngu ar ddefnydd Aelodau presennol o adnoddau’r Cynulliad yn 
ystod y cyfnod diddymu; 

 Dylai Aelodau allu darparu gwasanaeth da i’w hetholwyr yn ystod y 
cyfnod diddymu; 

 Dylai fod gan Aelodau a’u staff wybodaeth lawn mewn da bryd i’w 
galluogi i gynllunio ar gyfer diddymu; 

 Dylai’r Aelodau hynny sy’n rhoi’r gorau i’w gwaith gael cymorth 
llawn i’w galluogi i ddirwyn eu gwaith Cynulliad i ben; 

 Darperir amser ac adnoddau i sicrhau bod Aelodau newydd y 
Pedwerydd Cynulliad yn cael y cymorth gorau posibl, a bod 
hwnnw’n cael ei ddarparu ar yr adeg briodol ac mewn ffordd sydd 
wedi’i llunio’n benodol i ddiwallu eu hanghenion. 

Rhaglen y Pedwerydd Cynulliad 

3.12 Amlinellir y ffactorau hysbys sy’n debygol o effeithio ar natur a 
gweithrediad y Pedwerydd Cynulliad uchod (paragraff 3.2). Bydd y 
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rhain yn llunio cefndir i’r rhaglen i gynllunio’r gwasanaethau rydym yn 
eu darparu ar gyfer y Cynulliad. Bydd y rhaglen newid busnes a’r 
cyfleoedd a ddaw yn sgil dulliau gweithio gwell a mwy effeithlon, a 
thechnoleg newydd, yn darparu’r fframwaith ar gyfer cynllunio. 

3.13 Bydd angen i’r Rhaglen fynd i’r afael â rhai materion yn gynnar. Ymhlith 
y rhain fydd goblygiadau ariannol (i ganiatáu cynllunio’r gyllideb), yr 
effaith ar y rhaglen ddeddfwriaethol a sefydlu cyfathrebu da fel bod 
pawb yr effeithir arnynt yn gwybod beth yw’r goblygiadau ymhell 
ymlaen llaw. Cysylltir â’r Comisiwn Etholiadol i drafod y dull o drin y 
cyfnod diddymu yn benodol. 

3.14 Dylai’r Pedwerydd Cynulliad ganolbwyntio yn ei ddyddiau cynnar ar 
helpu Aelodau i sicrhau a gwella’r sgiliau a’r arferion gweithio sydd eu 
hangen arnynt i gyflawni rolau sy’n gofyn llawer iawn ohonynt. Bydd 
defnyddio’r setliad datganoli yn y ffordd fwyaf effeithiol yn parhau i fod 
yn her i gorff democrataidd bach fel y Cynulliad, a bydd angen i’r holl 
Aelodau deimlo’u bod yn gallu gweithredu cystal ag y gallant. Fel rhan 
o’r rhaglen, byddwn yn sicrhau barn Aelodau ar sut gallwn ni gefnogi 
orau eu datblygiad yn eu rôl. 


