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At: Elin Jones AS
Y Llywydd a Chadeirydd Comisiwn y Senedd

19 Hydref 2021
Annwyl Lywydd,
Cafodd y Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwriaethol (y Bil) ei
gyflwyno yn Senedd y DU ym mis Gorffennaf 2021, ac mae'n gwneud darpariaeth
ynghylch cynlluniau pensiwn y gwasanaeth cyhoeddus. Ym mis Awst 2021, gosododd
y Cwnsler Cyffredinol femorandwm cydsyniad deddfwriaethol gerbron y Senedd ar y
sail bod nifer o ddarpariaethau'r Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.
Er bod deddfwriaeth ar gynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol yn fater a
gedwir yn ôl gan Senedd y DU, ceir eithriad1 penodol sy'n galluogi'r Senedd i
ddeddfu ynghylch cynllun pensiwn Aelodau o'r Senedd. Fodd bynnag, Trysorlys Ei
Mawrhydi sy’n parhau’n gyfrifol am swyddogaeth gymeradwyo newidiadau i'r cynllun
pensiwn datganoledig hwn.2 Er nad yw'r Bil yn cynnig newid swyddogaeth Trysorlys
EM ar hyn o bryd, deallaf fod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi trafod y
mater hwn, a bod Llywodraeth y DU yn bwriadu cyflwyno gwelliannau i'r Bil i ddileu
swyddogaeth gymeradwyo Trysorlys EM.
Yn dilyn gohebiaeth rhwng y Cwnsler Cyffredinol a Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys ar y
pryd (dyfyniad wedi'i atodi), mae swyddogion Trysorlys EM wedi bod mewn cysylltiad
ag ysgrifenyddiaeth Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd o ganlyniad i’r cynigion i
ddiwygio rheolau cynllun pensiwn Aelodau o’r Senedd. O ystyried mai’r Bwrdd sy’n
gyfrifol am bennu rheolau cynllun pensiwn yr Aelodau, cysylltwyd â’i
ysgrifenyddiaeth i gadarnhau pwy y dylid ei wahodd i drafod y mater hwn â
swyddogion Trysorlys EM.
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Paragraff 134 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.
Adran 30 o Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013.
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Mae'r Bwrdd o'r farn bod y cwestiwn o sut y dylid arfer y swyddogaeth yn y dyfodol
yn gysylltiedig â'r fframwaith cyfansoddiadol y mae'r Bwrdd yn gweithredu oddi
mewn iddo. Felly, nid yw'r Bwrdd yn credu ei bod yn briodol iddo fynegi barn ar
unrhyw benderfyniadau polisi deddfwriaethol o ran a ddylid trosglwyddo’r
swyddogaeth hon neu ei dileu yn gyfan gwbl.
Fodd bynnag, mae'r Bwrdd yn fodlon mynegi ei farn i Drysorlys EM, drwy ei
ysgrifenyddiaeth, ar ymarferoldeb technegol gwelliant arfaethedig ac unrhyw
oblygiadau cyfreithiol y byddai’n rhaid eu hystyried wrth lunio cyngor polisi ar y
mater. Mae'n fodlon i'r trafodaethau hyn rhwng swyddogion fynd yn eu blaenau heb
ragfarnu barn Comisiwn y Senedd na barn y Senedd ar y mater.
Dim ond yr effaith ar gynllun pensiwn Aelodau o’r Senedd y byddai unrhyw
drafodaethau o’r fath yn ei chynnwys.
Rhowch wybod i mi os ydych am drafod y mater hwn ymhellach.
Yn gywir,

Dr Elizabeth Haywood
Cadeirydd Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd
copi at Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder
Cymdeithasol.
Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r
Cyfansoddiad
Peredur Owen Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid
Y Gwir Anrhydeddus Simon Clarke AS, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, Llywodraeth y
DU
Jill Youds, Cadeirydd Bwrdd Pensiwn Cynllun Pensiwn Aelodau o’r Senedd

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg / We welcome correspondence in
Welsh or English.

Atodiad
Dyfyniad o ohebiaeth gan Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog
y Cyfansoddiad, at y Gwir Anrhydeddus Steve Barclay AS, Prif Ysgrifennydd y
Trysorlys ar y pryd, ynghylch y Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi
Barnwriaethol, 11 Awst 2021

“I note that the Bill as introduced does not make provision in relation to the pension
scheme for members of the Senedd. In the context of that scheme, I note the
proposed amendments to the Bill to introduce measures removing the requirement
for HM Treasury consent to matters within the Senedd’s legislative competence.
Legislation governing Senedd members’ pensions is taken forward in Wales by the
Senedd Commission, and so UK Government officials should liaise with officials from
the Commission on the potential effect and drafting of any amendments. It would
then also be for the Commission to advise Members on the impact of those
amendments. However, it remains the responsibility of a member of the Welsh
Government to lay any Legislative Consent Motions that are required, and so on that
basis and subject to the relevant provisions being made available to my officials and
those in the Commission, I will consider laying a supplementary Legislative Consent
Memorandum before the Senedd. I therefore hope that all necessary officials can
liaise as amendments are prepared and before they are taken forward.”

