
 

1 

Comisiwn y Cynulliad 

Assembly Commission 

NAFWC 2010 (Papur 2) 

Adroddiad Cynnydd 

ar Brosiect Cefnogi Aelodau’r Cynulliad  

 

 

 

 

Dyddiad: 28 Ionawr 2010 

Amser: 16:00 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B 

Enw’r awdur a rhif cyswllt: Chris Reading, estyniad 8664 

Adroddiad Cynnydd                                               

ar Brosiect Cefnogi Aelodau’r Cynulliad 

 

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn 

unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y 

papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn 

ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn 

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion perthnasol 

1.1 Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Comisiwn am gynnydd 

Prosiect Cefnogi Aelodau’r Cynulliad, ceisio cymeradwyaeth y 

Comisiwn ynghylch y dull a gynigiwyd ar gyfer rhoi 

argymhelliad 15 ar waith, a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer 

gwneud newidiadau arfaethedig i’r Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth ynghylch Cynllun Pensiwn yr Aelodau. 

2.0 Argymhellion 

2.1 Gofynnir i’r Comisiwn ystyried paragraff 3.2 ynghylch 

cofrestru swyddi eraill a chytuno y dylid gwahodd y Pwyllgor 

Safonau Ymddygiad i ystyried y ffordd orau o roi 

argymhelliad 15 yr adroddiad ‘Yn Gywir i Gymru’ ar waith. 

2.2 Gwahoddir y Comisiwn i nodi’r wybodaeth a ddarperir ym 

mharagraff 3.5 mewn perthynas â Chynllun Pensiwn yr 

Aelodau, ac i gymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth fel y nodir hynny yn 

Atodiad 1. 
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3.0 Trafodaeth 

3.1 Y Cynllun Gweithredu 

3.1.1 Mae’r paratoadau yn mynd rhagddynt i gwblhau Cam 2 o’r 

cynllun gweithredu ar gyfer cefnogi Aelodau’r Cynulliad 

erbyn 31 Mawrth 2010. Erbyn hynny, bydd 49 o’r 108 

argymhelliad wedi’u rhoi ar waith. Bydd y gweddill yn cael eu 

rhoi ar waith cyn etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2011neu’n 

fuan ar ôl hynny. 

3.1.2 Mae Cam 2 yn cynnwys gwaith ar Fesur Arfaethedig 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau). Bydd y Mesur 

arfaethedig hwn yn galluogi’r Comisiwn i sefydlu bwrdd 

taliadau annibynnol i benderfynu ar yr holl faterion a fydd yn 

ymwneud â’r cymorth ariannol a roddir i Aelodau’r Cynulliad 

yn y pedwerydd Cynulliad ac wedi hynny (gweler paragraff 

3.4). 

3.1.3 Mae Cam 2 hefyd yn ymdrin ag amryw o faterion eraill gan 

gynnwys swyddfeydd, trefniadau teithio, ffonau symudol, 

Cynllun Pensiwn yr Aelodau a swyddi eraill Aelodau. Mae 

canllawiau drafft wrthi’n cael eu paratoi ar roi’r argymhellion 

hyn ar waith, a bwriedir ymgynghori ynghylch hyn gyda’r 

Aelodau a’u staff cymorth. 

3.2 Argymhelliad 15 

3.2.1 Mae argymhelliad 15 yr adroddiad ‘Yn Gywir i Gymru’ yn 

ymwneud â ‘chyflogaeth arall’. 

‘Yn ogystal â chofnodi gwybodaeth am gyflogaeth arall ar y 

Gofrestr Buddiannau, dylai fod yn ofynnol i Aelodau’r Cynulliad 

nodi manylion yr amser y maent yn ei dreulio yn y gyflogaeth 

ychwanegol hon.’ 

3.2.2 Ar hyn o bryd, mae gofyn i’r Aelodau gofrestru unrhyw 

gyflogaeth/busnes/proffesiwn sydd ganddynt yng 

Nghofrestr Buddiannau’r Aelodau yn unol â Rheol Sefydlog 

31. Gellir gweld argymhelliad y Panel fel ymestyniad ar y 

ddarpariaeth hon. Fodd bynnag, gan ystyried y sancsiynau 

troseddol posibl sydd ynghlwm wrth beidio â chofrestru 

buddiannau (yn gywir) o dan Reol Sefydlog 31, mae angen 
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ystyried yn ofalus sut y dylid rhoi’r gofynion ychwanegol ar 

waith. 

3.2.3 Mae Rheol Sefydlog 16.1 (iii) yn datgan bod yn rhaid i’r 

Pwyllgor Safonau Ymddygiad ‘... oruchwylio’r trefniadau ar 

gyfer llunio Cofrestr Buddiannau’r Aelodau .... a ffurf a 

chynnwys y Gofrestr’.  Yn hanesyddol, mae’r gwaith hwn 

wedi cynnwys cadw golwg ar y Rheolau Sefydlog perthnasol 

a’r canllawiau sy’n ymwneud â chofrestru buddiannau’r 

Aelodau. 

3.2.4 Gofynnir i’r Comisiwn gytuno y dylid gwahodd y Pwyllgor 

Safonau Ymddygiad i ystyried y ffordd orau o roi 

argymhelliad 15 ar waith. Byddai’r Pwyllgor yn cyflwyno’i 

waith gerbron y Comisiwn i’w ystyried, cyn y byddid yn 

gofyn i’r Pwyllgor Busnes a’r Cyfarfod Llawn gymeradwyo 

unrhyw newidiadau i’r Rheolau Sefydlog. 

3.3 Cyfathrebu 

3.3.1 Mae strategaeth gyfathrebu wedi cael ei datblygu, ac mae’n 

cael ei hadolygu’n barhaol. Diben y strategaeth yw sicrhau 

bod yr Aelodau, eu staff cymorth, staff y Cynulliad a’r 

cyhoedd yn cael gwybod am gynnydd prosiect cefnogi 

Aelodau’r Cynulliad. 

3.3.2 Mae bwrdd y prosiect wedi sefydlu grŵp cynghori ymhlith 

staff cymorth Aelodau’r Cynulliad. Diben y grŵp hwn yw rhoi 

fforwm ar gyfer cyfnewid gwybodaeth am faterion sy’n 

ymwneud yn benodol â staff cymorth, gan gynnwys cynllunio 

ymgynghoriadau yn y dyfodol ar argymhellion penodol – er 

enghraifft, y rheini sy’n effeithio ar gyflogau a thaliadau 

bonws. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 14 Rhagfyr. Mae 

aelodau’r grŵp cynghori wedi bod yn anfon y wybodaeth yn 

ei blaen i’w cydweithwyr yn yr etholaethau a’r rhanbarthau. 

3.3.3 Mae bwrdd y prosiect hefyd wedi sefydlu grŵp cynghori 

trawsbleidiol er mwyn trafod materion sy’n ymwneud â 

darparu cyfleoedd dysgu a datblygu i’r Aelodau a’u staff 

cymorth. Yr aelodau yw Peter Black AC, Jeff Cuthbert AC, 

Nerys Evans AC, David Melding AC, Deborah Hill (Pennaeth 

Recriwtio, Dysgu a Datblygu), Dafydd Kidd (Cynghorwr 
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Dysgu a Datblygu) a Chris Reading (Rheolwr Prosiect Cefnogi 

Aelodau’r Cynulliad). 

3.4 Mesur Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 

3.4.1 Ar 26 Tachwedd, rhoddodd Keith Bush a Chris Reading 

sesiwn friffio i Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1 cyn iddo 

ddechrau ar ei waith craffu. Fel yr Aelod sy’n gyfrifol am y 

Mesur, ymddangosodd y Llywydd gerbron y Pwyllgor ar 10 

Rhagfyr. Dyma oedd dechrau cyfnod cyntaf y broses o graffu 

ar y ddeddfwriaeth. Mae disgwyl i adroddiad craffu cyfnod 1 

gael ei gyhoeddi erbyn diwedd mis Mawrth. Mae disgwyl i’r 

holl broses o graffu ar y ddeddfwriaeth, gan gynnwys 

sicrhau Cymeradwyaeth Frenhinol, gael ei chwblhau erbyn 

diwedd mis Gorffennaf. A bwrw y bydd y gweithdrefnau 

craffu deddfwriaethol yn cael eu cwblhau’n foddhaol, bydd y 

Bwrdd Taliadau Annibynnol yn cael ei recriwtio yn ystod yr 

haf ac yn dechrau ar ei waith yn ystod yr hydref, gyda’r nod o 

gyhoeddi ei ‘benderfyniad’ cyntaf erbyn diwedd y flwyddyn. 

3.5 Cynllun Pensiwn yr Aelodau 

3.5.1 Fel y cydnabyddir yn yr adroddiad ‘Yn Gywir i Gymru’, mae 

pensiynau’n fater cymhleth. Am resymau da, mae gan 

Ymddiriedolwyr Cronfa Bensiwn yr Aelodau rwymedigaethau 

cyfreithiol penodol, tra bo’r cynllun yn cael ei ariannu gan ei 

aelodau a’r pwrs cyhoeddus. Er mwyn rhoi argymhelliad 16 

ar waith, sy’n ymwneud â phennu uchafswm ar gyfer 

cyfraniadau’r Comisiwn at Gynllun Pensiwn yr Aelodau, a 

hynny ar lefel sy’n ddim uwch na’r lefel bresennol o 23.8 y 

cant, cynigir diwygio’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 

rhwng y Comisiwn ac Ymddiriedolwyr y Gronfa Bensiwn. 

Mae’r newid arfaethedig a’r esboniad drosto i’w weld yn 

Atodiad 1. Nid yw’r newid arfaethedig hwn yn golygu bod yn 

rhaid i’r Ymddiriedolwyr gadw o fewn yr uchafswm, ac ni all 

wneud hynny. Yn hytrach, mae’n cydnabod yr argymhelliad 

ac yn ymrwymo’r Ymddiriedolwyr i roi gwybod i’r Comisiwn 

cyn gynted ag y byddant yn ymwybodol bod posibilrwydd y 

bydd yn rhaid talu mwy na’r uchafswm. Bydd y Comisiwn 

wedyn yn awyddus i gydweithio â’r Ymddiriedolwyr er mwyn 

datblygu ac ystyried opsiynau eraill er mwyn cadw o fewn yr 

uchafswm. Gallai’r opsiynau hynny gynnwys cynyddu 
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cyfraniadau’r Aelodau, addasu’r gyfradd groniadau a diwygio 

budd-daliadau salwch, budd-daliadau eraill neu gyfuniad 

ohonynt. Byddai angen diwygio rheolau’r Cynllun er mwyn 

gwneud hyn. 

3.6 Adroddiad McIntosh 

3.6.1 Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd Syr Neil McIntosh ei adroddiad 

i Gorff Corfforaethol Seneddol yr Alban ynghylch cynllun i 

ad-dalu treuliau’r Aelodau. Gofynnwyd i Syr Neil edrych ar y 

cynllun treuliau presennol yn sgil datblygiadau mewn 

deddfwrfeydd eraill, gan adeiladu ar y cynllun presennol lle’r 

oedd hynny’n bosibl yn hytrach na dechrau o’r newydd. 

Gwaith diweddaru yw hwn, i bob pwrpas. Roedd y cylch 

gorchwyl yn cynnwys gofyniad y dylid rhoi sylw i unrhyw 

gynigion sydd wedi deillio o adolygiadau o lwfansau mewn 

mannau eraill yn y Deyrnas Unedig, os yw’n ymddangos bod 

y rheini’n berthnasol i’r Alban. 

3.6.2 Wrth gynnal ei adolygiad, gwahoddodd Syr Neil holl Aelodau 

presennol Senedd yr Alban i gyflwyno’u sylwadau yn 

ysgrifenedig. Comisiynodd Syr Neil hefyd arolwg o farn y 

cyhoedd, gan ddefnyddio cwmni preifat i ymchwilio i 

agweddau’r cyhoedd am system dreuliau’r Alban. Roedd 

rhagdybiaeth gyffredinol bod y trefniadau ar gyfer talu 

treuliau yn Senedd yr Alban yn union fel y rheini yn San 

Steffan. Pan esboniwyd system yr Alban iddynt, roedd yr 

ymateb ar y cyfan yn gadarnhaol, gyda phobl yn credu bod y 

system yn deg, yn rhesymol ac yn llai tebygol o gael ei 

chamddefnyddio na system San Steffan. Mae Corff 

Corfforaethol Seneddol yr Alban wedi cytuno ar yr adroddiad 

yn ei gyfanrwydd, gyda chefnogaeth arweinwyr y pleidiau. 

3.6.3 Ar wahân i newidiadau cymharol fân i’r trefniadau archwilio 

mewnol ac allanol, nid yw Syr Neil yn gweld unrhyw reswm 

dros ddiwygio’r system dreuliau bresennol, sy’n seiliedig ar 

argymhellion panel adolygu annibynnol yr Alban o dan 

gadeiryddiaeth Syr Alan Langlands. Y prif eithriad yw cyflogi 

aelodau’r teulu. Yma, mae Syr Neil yn fwy cadarn, a thra’i fod 

yn cydnabod bod gan bobl deimladau cryf am y mater, mae’n 

argymell, o hyn allan, na ddylai arian seneddol gael ei 
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ddefnyddio na’i roi i Aelodau Senedd yr Alban er mwyn 

penodi aelodau o’u teulu i weithio iddynt. 

3.6.4 Mae hyn yn golygu mai Senedd yr Alban yw’r unig 

ddeddfwrfa yn y Deyrnas Unedig sydd ar hyn o bryd yn 

gwahardd cyflogi aelodau’r teulu, er bod gwaharddiad o’r 

fath wedi cael ei gyflwyno gan Senedd Ewrop. Argymhellodd 

y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus y dylid rhoi’r 

gorau i gyflogi aelodau’r teulu yn raddol dros gyfnod y 

Senedd nesaf, neu dros bum mlynedd. Fodd bynnag, nid yw 

Syr Ian Kennedy, Cadeirydd yr Awdurdod Safonau Seneddol 

(IPSA), yn argyhoeddedig bod hyn yn rhesymol, ac yn 

ddiweddar mae wedi dechrau ymgynghoriad ar hyn ac ar 

faterion eraill. Nid yw’r sefyllfa o ran cyflogi aelodau’r teulu 

yn y Cynulliad wedi newid ar hyn o bryd, ond dylai unrhyw 

benodiadau yn dilyn yr etholiad nesaf ddilyn gweithdrefnau 

recriwtio teg ac agored. Bydd canllawiau’n cael eu cyhoeddi 

maes o law. 

3.7 Sylw yn y wasg 

3.7.1 Mae crynodeb o’r sylw yn y wasg i’r materion sy’n ymwneud 

â Phrosiect Cefnogi Aelodau’r Cynulliad wedi’i gynnwys yn 

adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn. 
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Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y Comisiwn ac 

Ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn yr Aelodau 

Y cefndir 

Roedd argymhelliad 16 y Panel Adolygu Annibynnol yn galw am 

gadw cyfradd y cyfraniadau safonol a ariennir gan y Comisiwn ar 

lefel sy’n ddim uwch na’r lefel gyfredol, sef 23.8 y cant o’r cyflogau 

sy’n bensiynadwy. 

Fel rhan o waith Prosiect Cefnogi Aelodau’r Cynulliad, credai’r 

swyddogion y dylid cael tystiolaeth briodol i ddangos bod yr 

Ymddiriedolwyr yn derbyn Argymhelliad 16. Ar ôl i swyddogion y 

Comisiwn ac ysgrifenyddiaeth y cynllun pensiwn gael 

trafodaethau, penderfynwyd y dylid diweddaru’r Memorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth i gynnwys cymal wedi’i eirio’n briodol sy’n 

adlewyrchu Argymhelliad 16. 

Y cynnig 

Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol y Comisiwn wedi 

cynnig cyflwyno’r cymal ychwanegol a ganlyn at y Memorandwm 

er mwyn rhoi effaith i’r cynnig hwn. 

“6A The Commission and Trustees: 

i) acknowledge the view expressed by the Independent Review 

Panel on Financial Support of Assembly Members that the 

Commission's contribution to the Pension Scheme should not 

exceed a ceiling of 23.8 per cent of Member salaries 

(recommendation 16); and 

ii) agree that the Trustees should, as soon as they become aware 

of any likelihood that this ceiling will need to be exceeded, inform 

the Commission (and the National Assembly for Wales 

Remuneration Board when established) so as to enable the 

Commission (or the Board) to give proper consideration to what 

steps might be possible and desirable in order to avoid this ceiling 

being exceeded." 

Bydd yr Ymddiriedolwyr yn ystyried hyn yn eu cyfarfod sydd i’w 

gynnal ar 18 Ionawr 2010, ac os byddant yn cytuno ar hynny, caiff 
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y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ei lofnodi gan William Graham, 

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, a Chomisiynydd. 

(Bydd William Graham yn llofnodi fel Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr 

a bydd angen i’r Comisiwn benodi Comisiynydd arall i lofnodi.) 

 


