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Cam 2 – Argymhellion i’w rhoi ar waith o 31 Mawrth 2010 ymlaen 
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Dylai Comisiwn y Cynulliad baratoi a chyflwyno Mesur Cynulliad 
cyn gynted ag sy’n ymarferol, i sefydlu Corff Adolygu Annibynnol 
statudol i wneud penderfyniadau mewn perthynas â’r materion a 
restrir isod. Rôl y corff hwn yw: 
i) gwneud penderfyniadau ynghylch pob agwedd ar gymorth 
ariannol i Aelodau’r Cynulliad 

12 
ii) ystyried cyfrifoldebau newidiol yng ngwaith Aelodau’r 
Cynulliad 

12 iii) adolygu effeithiolrwydd ac effaith y broses uwchraddio 

12 

iv) ymdrin ag unrhyw faterion ‘ad hoc’                                                                              Dylid 
nodi y dylai aelodau’r Corff hwn fod yn annibynnol ar y 
Cynulliad ac y dylai fod ganddynt arbenigedd perthnasol. Byddai 
dethol gan Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad (fel y Prif 
Swyddog Cyfrifyddu), yr Archwilydd Cyffredinol ac Ymgynghorydd 
Annibynnol i’r Comisiwn yn ffordd briodol o fynd ati. 

15 

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. 

16 

Dylai Comisiwn y Cynulliad ac Ymddiriedolwyr y Gronfa gymryd 
cyngor cyfreithiol ac actiwaraidd gyda golwg ar 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, ac y dylid adolygu’r lefel 
hon o bryd i’w gilydd er mwyn ystyried yr hyn sy’n digwydd 
mewn cynlluniau pensiwn mewn sefydliadau eraill. 

22 

Dylai Comisiwn y Cynulliad sicrhau cyfraddau gwestai â disgownt 
ar gyfer Aelodau Cynulliad a swyddogion y Cynulliad. Dylai fod 
yn ofynnol i Aelodau a swyddogion ond defnyddio’r gwestai 
hynny sy’n cynnig prisiau â disgownt, oni bai fod amgylchiadau 
eithriadol. 

36 

Rhaid i Aelod Cynulliad sy’n bwriadu prydlesu swyddfa oddi wrth 
sefydliad plaid wleidyddol neu undeb llafur, neu isosod rhan o’i 
swyddfa i sefydliad plaid wleidyddol, undeb llafur neu unrhyw 
sefydliad neu fusnes arall, gael prisiad annibynnol gan aseswr 
wedi ei ddewis gan y Cynulliad. Rhaid cyflwyno’r prisiad 
annibynnol i’r Cynulliad Cenedlaethol cyn cwblhau unrhyw 
drefniadau contractiol. Dylid gwneud archwiliadau’n awr ac yn y 
man i sicrhau bod rhenti’n parhau’n rhesymol. 

37 

Gall Aelodau’r Cynulliad isosod rhan o’u swyddfa i sefydliadau 
plaid wleidyddol, undeb llafur neu unrhyw sefydliad neu fusnes 
arall, ond dim ond pan fydd trefniadau felly’n eglur. Dylai 
Comisiwn y Cynulliad osod rheolau clir ynglŷn â sut i ddelio ag 
incwm a gynhyrchir dan drefniadau felly. Rhaid peidio ar unrhyw 
gyfrif â defnyddio’r swyddfa a ddefnyddir gan yr Aelod ar gyfer gweithgarwch plaid wleidyddol, 
gan gynnwys ymgyrchu. 

39 

Lle bydd Aelod Cynulliad yn rhannu swyddfa gydag Aelod 
Seneddol neu Aelod o Senedd Ewrop, dylid sefydlu cytundeb 
ffurfiol sy’n gosod allan sut y caiff y costau eu gwahanu, a dylai 
Tîm Cymorth Busnes yr Aelodau gymeradwyo hyn a’i gyflwyno i 
Gomisiwn y Cynulliad. 

40 Ni ddylai Aelodau’r Cynulliad allu hawlio o’r lwfans costau 
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swyddfa am ddefnyddio’u cartref fel swyddfa etholaeth neu 
swyddfa ranbarthol. 

41 

Bydd costau Aelodau’r Cynulliad am hysbysebu cymorthfeydd yn 
cael eu had-dalu hyd at derfyn uchaf o £1,500 mewn unrhyw 
flwyddyn, a hwnnw i’w dalu o’r ddarpariaeth costau swyddfa. 
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Ar unwaith, dylai’r holl eitemau unigol o offer swyddfa sy’n costio 
£50 neu fwy gael eu cofnodi mewn rhestr eitemau. Dylai pob 
eitem ar y rhestr gael ei dychwelyd i Gomisiwn y Cynulliad pan 
fydd Aelod Cynulliad yn rhoi’r gorau i’r sedd; oni wneir cytundeb 
lle bydd yr Aelod yn cynnig prynu’r eitemau am bris wedi ei 
gytuno; neu eu trosglwyddo i ofal yr Aelod sydd i ddod, a ddylai 
lofnodi wrth eu cymryd i’w feddiant. 

43 

Bydd eitemau unigol o ddodrefn swyddfa neu eitemau unigol 
eraill sy’n costio dros £750 yn cael eu cyfeirio at Dîm Cymorth 
Busnes yr Aelodau i’w cymeradwyo, cyn tynnu’r gost. 

45 
Dylai’r Corff Adolygu Annibynnol gael pwerau i gymeradwyo 
newidiadau yn y ddarpariaeth costau swyddfa. 

46 

Dylai’r rheolau ynghylch yr holl faterion sy’n ymwneud â rhoi 
cymorth ariannol i Aelodau’r Cynulliad gael eu cynnwys mewn un 
ddogfen. 

47 
Pan gaiff y canllawiau ar fandiau cyflog y staff eu diwygio y tro 
nesaf, dylid rhifo’r bandiau yn eu trefn. 

85 

Dylai Aelodau’r Cynulliad fod yn gymwys i hawlio ad-daliad am 
gost galwadau busnes a wnaed ar eu ffôn symudol. Dylent gael 
dewis naill ai i gyflwyno bil eitemedig neu gyfrannu cyfradd 
unffurf o 50 y cant tuag at gyfanswm y bil. Byddai disgwyl i 
Aelodau ddewis un o’r opsiynau hyn ar ddechrau pob Cynulliad. 

88 

Dylai Comisiwn y Cynulliad gynnal trafodaethau â Thrysorlys Ei 
Mawrhydi a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i ystyried datblygu 
system newydd o gyfraddau teithio fesul milltir sy’n seiliedig ar y 
dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf, gyda’r nod o fod yn fwy 
cadarnhaol wrth annog pobl i ddefnyddio cerbydau sy’n fwy 
amgylcheddol-gyfeillgar. 

91 

Dylai Adran 4.2 o Benderfyniad Cyflogau a Lwfansau 2009 gael ei 
ddiwygio i annog trafnidiaeth gynaliadwy a chynllun y Ddraig 
Werdd. 

93 

Dylai Aelodau’r Cynulliad chwilio am y tocyn teithio rhataf posibl ac ystyried unrhyw 
ostyngiadau sydd ar gael; gan gynnwys y rhai 
sydd ar gael i Aelodau sy’n ddeiliaid ‘tocynnau rheilffordd i bobl 
hŷn’ neu gostau teithio rhad eraill. 

94 

Dylai Comisiwn y Cynulliad geisio annog Aelodau’r Cynulliad i 
rannu car pan fo hynny’n briodol, efallai drwy gynnig cymhelliant 
ariannol. 

95 

Dylai Tîm Cymorth Busnes yr Aelodau geisio cynnal trafodaethau 
â gweithredwyr trenau a darparwyr gwasanaethau hedfan i gytuno 
ar gostau gostyngol i Aelodau’r Cynulliad sy’n defnyddio’u 
gwasanaethau ar gyfer busnes y Cynulliad. 

97 

Mewn unrhyw flwyddyn ariannol, dylid caniatáu i bob Aelod 
Cynulliad fynd at hyd ar bedair taith y flwyddyn rhwng Cymru ac 
Aelod-wladwriaeth, neu ranbarth, o’r Undeb Ewropeaidd ar fusnes 
sy’n ymwneud â’r Cynulliad. 
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