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Adroddiad y Bwrdd Gweithredol i Gomisiwn y 
Cynulliad  

Ionawr 2008 

 
1. Nodau Strategol Comisiwn y Cynulliad 

 

1.1Nod Strategol – hyrwyddo ac ehangu cyfranogiad 
pobl mewn datganoli 

 

(a) Sylw  gan y cyfryngau 
 
Cafwyd llawer o sylw cadarnhaol i waith craffu’r Pwyllgor Cyllid ar 
gyllideb llywodraeth Cymru tuag at ddiwedd y tymor diwethaf.                                                                                                
Parhaodd y cyfryngau yng Nghymru i roi sylw hefyd i gyflwyno’r LCOs 
arfaethedig newydd ac i ganolbwyntio ar y broses ddeddfwriaethol 
newydd o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Yr oedd sylw mawr i’r 
problemau canfyddedig yn ymwneud â’r Mesur Gwneud Iawn am 
Gamweddau’r GIG.  Bydd esbonio sut mae’r pwerau newydd yn 
gweithredu i ateb rhywfaint o’r dyfalu camarweiniol yn y cyfryngau yn 
flaenoriaeth yn ystod y tymor sydd i ddod.                                                                                                                     
 
Yr oedd sylw mawr a sylw negyddol yn y cyfryngau yng Nghymru i 
achos gan weithiwr yn Llywodraeth Cymru, a oedd yn gyson yn cyfeirio 
at y Cynulliad yn hytrach na’r Llywodraeth. Mae’r Llywydd a’r Prif 
Gynghorwr Cyfreithiol wedi ysgrifennu mewn modd pendant at y rhai 
euog yn gofyn yn ffurfiol am gywiriadau.              

 

(b) Cynhadledd sgiliau’r cyfryngau a dinasyddiaeth                    
 

Croesawyd cynhadledd bwysig ar e-ddemocratiaeth gan y Cynulliad 
Cenedlaethol mewn partneriaeth â NIACE Dysgu Cymru ac OFCOM ar 
14 Ionawr.  Ei nod oedd annog trafodaeth ynglŷn â datblygu 
strategaeth e-ddemocratiaeth yn y cyd-destun Cymreig, ac roedd y 
siaradwyr yn cynnwys y Dirprwy Weinidogion Leighton Andrews a John 
Griffiths, y Comisiynydd Peter Black a’r Aelodau Cynulliad Alun Cairns, 
Alun Davies a Bethan Jenkins.  Cyfrannodd cynrychiolwyr o’r byd 
cyfryngau darlledu yng Nghymru, rheolwyr telegyfathrebu, y 



   
Gymdeithas Hansard, Cyngor Cymru dros Sefydliadau Gwirfoddol a 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y digwyddiad.                            
Roedd y gynhadledd yn gyfle i ni ddangos beth y gobeithiwn a fydd yn 
datblygu’n system e-ddeisebau o’r radd flaenaf, ac yr oedd atborth gan 
arbenigwyr o gymorth i ddatblygu ymhellach ein system unigryw.  
Cafodd y gynhadledd ei recordio a bydd yr uchafbwyntiau i’w gweld ar 
ein gwefan o fewn y pythefnos nesaf. 

 

1.2 Nod strategol – dangos undod, arweinyddiaeth ac 
ymateb yn hyderus i newid cyfansoddiadol 

 

(a) Cynhadledd Llefarwyr/Llywyddion y Gymanwlad  a 
Chynhadledd y Grŵp Astudio Seneddau 
Bu Claire Clancy yng Nghynhadledd Llefarwyr/ Llywyddion y 
Gymanwlad, rhif 19eg, a oedd yn gyfle da i gwrdd â Chlercod eraill. Y 
pynciau dan sylw oedd: Braint a hawl i ateb; Cadw trefn a meithrin 
gwedduster; Safonau a moeseg ar gyfer seneddwyr; a pherthynas 
Seneddau â’r cyhoedd.  Hefyd mynychodd gynhadledd flynyddol y 
Grŵp Astudio Seneddau. Roedd eu prif bynciau trafod yn cynnwys 
deddfwrfeydd datganoledig a moderneiddio sefydliadau seneddol. 
Roedd Adrian Crompton yn siarad yn y gynhadledd, a bu’n rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r rhai oedd yno ar waith y Cynulliad ers mis 
Mai 2007, gan esbonio’r pwerau newydd o dan y Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, a bu’n tanlinellu’r hyn a gyflawnwyd hyd yma a’r 
canlyniadau a ddeilliodd o hyn. 

 
(b) Seminar Addysg Gyfreithiol 

Cyfrannodd Keith Bush at wella ymwybyddiaeth pobl am rôl 
ddeddfwriaethol gynyddol y Cynulliad trwy gymryd rhan mewn seminar 
a drefnwyd gan Ganolfan Addysg Gyfreithiol y DU ar  "Ymchwilio i 
oblygiadau Deddf Llywodraeth Cymru 2006" a thrwy gyflwyno Darlith 
Goffa Flynyddol Syr Elwyn Jones ym Mhrifysgol Cymru Bangor ar y 
thema "Deddf Llywodraeth Cymru 2006 - y gwir am ddatganoli”. 
 

(c) Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen ddeddfwriaethol 
 

 Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol y Llywodraeth 

Mae pum LCO y llywodraeth wedi’u cyflwyno ers dechrau’r Cynulliad 
hwn. O’r rhain, cwblhawyd gwaith craffu mewn Pwyllgor yn y Cynulliad 
ar ddau a bydd y trydydd yn cyflwyno ei adroddiad erbyn 25 Ionawr.  
Sefydlwyd y pwyllgorau ar gyfer y ddau LCO diweddaraf cyn y Nadolig. 
Mae un o’r rhain, y pwyllgor sy’n ystyried  yr LCO ynghylch Gofal 
Cartref, yn clywed tystiolaeth ar y cyd â’r Pwyllgor Materion Cymreig ar 
17 Ionawr.                                         



   
 

 Mesurau’r Llywodraeth 

Mae’r Pwyllgor a sefydlwyd ar gyfer ystyried y Mesur ynghylch Gwneud 
Iawn am Gamweddau’r GIG yng Nghyfnod 1 i gyflwyno ei adroddiad 
erbyn 25 Ionawr. 
 

 Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol Aelodau Preifat 

Cynhaliwyd tri balot ar gyfer cynigion deddfwriaethol Aelodau Preifat. 
O’r tri chynnig LCO a ddaeth i’r brig, mae dau wedi cael caniatâd i fynd 
ymlaen gan y Cynulliad ac maent yn cael eu drafftio gan staff 
Gwasanaethau Seneddol y Cynulliad ar hyn o bryd. Mae’r trydydd i 
gael ei ystyried yn y cyfarfod llawn er mwyn cael caniatâd i fynd 
ymlaen. 
 

 Mesurau Aelodau Preifat 

O’r tri chynnig ar gyfer Mesurau a ddaeth i’r brig, mae un wedi cael 
caniatâd i fynd ymlaen – mae’n cael ei ddrafftio ar hyn o bryd gan 
Wasanaeth Seneddol y Cynulliad a rhaid iddo gael ei roi gerbron y 
Cynulliad erbyn 19 Mawrth. Roedd un na chafodd ganiatâd y Cynulliad 
i fynd ymlaen ac mae’r trydydd i gael ei drafod yn y cyfarfod llawn ar 
gyfer cael caniatâd i fynd ymlaen.  Bydd pwyllgorau’n cael eu sefydlu i 
ystyried pob cynnig llwyddiannus pan mae’r Aelodau sy’n gyfrifol yn 
barod i fwrw ymlaen. 
 

 Balots Aelodau Preifat yn y dyfodol 

Cynhelir ballots pellach ar 20 Chwefror, 16 Ebrill a 11 Mehefin. 
 

1.3 Nod strategol – dangos parch, uniondeb a sgiliau 
llywodraethu da 

 

(a) Cynhadledd Arferion Gorau ar gyfer y Pwyllgorau Archwilio        
Mynychwyd y gynhadledd hon, a drefnwyd gan Drysorlys ei Mawrhydi 
gan Craig Stephenson.  Yr oedd pwyslais mawr ar gynefino ar gyfer 
cynghorwyr annibynnol, ymwybyddiaeth ynghylch y diwylliant 
sefydliadol a thrafodaethau ynghylch enghreifftiau o bwyllgorau 
archwilio da a gwael. Dylai cynghorwyr annibynnol geisio sicrhau 
uniondeb systemau mewnol, dulliau rheoli ariannol a’n trefniadau rheoli 
risg er mwyn darparu sicrwydd i ni fel sefydliad.                                         

 

(b) Cyfarfod cyntaf y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol               



   
Cyfarfu’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol am y tro cyntaf ar 6 
Rhagfyr. Yr aelodaeth yw tri o’n Cynghorwyr Annibynnol, Richard 
Calvert (Cadeirydd), Tim Knighton a’r Athro Robert Pickard yn ogystal 
â’n Comisiynydd ar gyfer Adnoddau’r Cynulliad, William Graham AC.  
Cytunodd y Pwyllgor ar ei gylch gorchwyl a chafodd gyflwyniadau gan 
archwilwyr mewnol ac allanol ar eu rhaglenni gwaith. Nododd Aelodau’r 
Pwyllgor y sylwadau cadarnhaol ynglŷn â pherfformiad trefn archwilio 
bresennol y Cynulliad a’r hyn ydoedd yn y gorffennol ond redent yn 
cydnabod yr heriau a ddeuai yn sgîl bod yn gorff corfforaethol.              
 
Amlinellodd Claire Clancy y system Datganiad Rheolaeth Fewnol a 
ddeuai’n rhan annatod o brosesau’r sefydliad drwy gydol y flwyddyn. 
Rhoddodd  Steven O’Donoghue wybodaeth am waith a wneir i 
ddatblygu cofrestr risg ar gyfer y sefydliad, ac i greu amgylchedd lle y 
gall staff gyfrannu syniadau a allai wella busnes y sefydliad. Lansiwyd 
llinell ffôn syniadau a gwendidau bellach.                         

 

(c) Y Cynllun Archwilio Mewnol – cynnydd    
Mae RSM Bentley Jennison, ein harchwilwyr mewnol wedi cwblhau’r 
archwiliadau mewn pedwar maes: Rheoli Ariannol Allweddol; y 
Gyflogres/Adnoddau Dynol; Dilyniant ers argymhellion archwiliad y 
llynedd; a Chaffael.  Cafwyd dau adroddiad terfynol a bydd yr 
archwilwyr mewnol yn cyflwyno’u gwaith yng nghyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ym mis Chwefror. 

 

(d)  Y Panel Annibynnol ar Gymorth Ariannol i Aelodau’r 
Cynulliad 
Cyfarfu’r  Panel, dan gadeiryddiaeth Syr Michael Wheeler-Booth, am y 
tro cyntaf ar 6 Rhagfyr 2007 ac eto ar 16 Ionawr 2008. 
 
Bydd y Panel Adolygu’n paratoi adroddiad yn nodi ei ganfyddiadau a’i 
argymhellion, gyda rhesymau drostynt, ar gyfer eu cyflwyno i Gomisiwn 
y Cynulliad erbyn mi Chwefror 2008 mewn cysylltiad â chyflogau a 
phensiynau, a fydd o bosibl yn cael eu hôl-ddyddio i ddyddiad yr 
Etholiad ym mis Mai 2007. 
 
Mae adroddiad y SSRB am gymorth ariannol i Aelodau Seneddol i gael 
ei gyhoeddi ar 16 Ionawr a’i ystyried gan Dy’r Cyffredin yn fuan wedyn. 
Mae’r Comisiwn wedi nodi y dylai’r cyswllt presennol rhwng cyflogau 
Aelodau Seneddol ac Aelodau’r Cynulliad gael eu cymhwyso â 
chyflogau newydd Aelodau Seneddol sy’n deillio o’r trafodaethau. Bydd 
rhagor o wybodaeth yn y cyfarfod nesaf. 

 

1.4 Nod strategol – gweithio’n gynaliadwy 

 



   
(a) Datblygu cynaliadwy yn y llywodraeth 

Bu’r staff mewn digwyddiad o’r enw High Performance Sustainable 
Development in Government a oedd yn ategu’r gwaith a wneir gan y 
BDSP i sicrhau bod y Cynulliad yn dod yn batrwm i’w ddilyn ar gyfer 
defnyddio ynni yn ein hadeiladau. 

 

1.5 Nod strategol – darparu’r gwasanaeth gorau, a hynny 
yn y ffordd fwyaf effeithiol 

 

(a) Y newyddion diweddaraf am dechnoleg gwybodaeth 
Gall ystafell gyfarfod y Comisiwn gynnal cyfarfodydd di-bapur bellach 
gan fod cyfrifiaduron ar gael ar y bwrdd ac ar sgrin. Mae gosod 
meicroffonau parhaol yn digwydd trwy gontract Merlin, i hwyluso 
gwneud y gwaith mewn cyfnod byrrach nag y byddai tendr llawn yn ei 
alluogi. 
 
Mae’r prosiect i roi cysylltiad diwifr i Aelodau’r Cynulliad mewn rhannau 
o’r Senedd yn barod i’w brofi gan rai Aelodau ym mis Ionawr a bydd yn 
cael ei ymestyn i bob Aelod ym mis Chwefror.  Bydd hyn yn cynyddu’r 
posibilrwydd o ddefnyddio gliniaduron mewn cyfarfodydd pwyllgor. 
Bydd bysellfyrddau newydd, gwell yn cael eu gosod ar ddesgiau 
Aelodau’r Cynulliad yn y Siambr yn ystod mis Ionawr, yn lle’r modelau 
du gwael a ddefnyddir ar hyn o bryd. Bydd bysellfwrdd prawf yn cael ei 
osod ar un o’r Pods Gwybodaeth.                
 
Enillodd y wefan a’r tîm prosiect fu’n gyfrifol am y cynllun a’i gyflwyno 
fedalau yng Ngwobrau Blynyddol y Gymdeithas Gyfrifiaduron Brydeinig 
ym mis Rhagfyr, yng nghategori’r sefydliad sector cyhoeddus gorau.                   

 

(b) Y Pwyllgor Cyfle Cyfartal – 6 Rhagfyr  
Rhoddodd Comisiwn y Cynulliad dystiolaeth i’r Pwyllgor Cyfle Cyfartal 
ar 6 Rhagfyr  2007, lle’r oedd y Comisiynydd Lorraine Barrett, Dianne 
Bevan a Holly Pembridge yn ei gynrychioli, i gyflwyno’r Adroddiad 
Blynyddol ar Gydraddoldeb. Soniodd Lorraine am y meysydd yr oedd 
camau da wedi’u cymryd a’r rhai lle’r oedd lle i wella ee mynd i’r afael â 
materion mynediad i’r Senedd, rhoi drysau awtomatig yn Swyddfeydd y 
Cynulliad ar y llawr gwaelod a choridorau’r llawr cyntaf lle mae 
mynediad i’r cyhoedd, gwella hyfforddiant ym maes cydraddoldeb i 
staff ac Aelodau’r Cynulliad, gan ehangu’r gynulleidfa ar gyfer 
hysbysebu swyddi ac ymchwilio i’r posibilrwydd o gynnal cynllun 
cysgodi mewnol. 
 
Cafodd yr adroddiad dderbyniad da. Holodd yr Aelodau am yr 
amserlen ar gyfer gwella hygyrchedd y Siambr a’r Senedd, y dull 
gweithredu ar gyfer ffurfio más critigol o bobl o gymunedau amrywiol a 



   
ffyrdd y gellid darparu hyfforddiant ym maes cydraddoldeb a gwella 
ymwybyddiaeth ymhlith yr Aelodau.      

 
(c) Gweithredu’r cytundeb ar gyflogau yn llwyddiannus  

Ar ôl cwblhau trafodaethau gydag Undebau Llafur ddiwedd y flwyddyn 
ddiwethaf, arweiniodd pleidlais ymhlith aelodau’r undeb at dderbyn 
cynnig cyflog y Comisiwn gan aelodau’r tair undeb (FDA, PROSPECT 
and PCS).  Bydd y cytundeb, sy’n effeithiol o 1 Ebrill 2007, yn cael ei 
ddefnyddio fel sail i drafodaethau pellach gydag Undebau Llafur wrth i 
ni weithio i ddatblygu ein fframwaith cyflogau yn unol ag anghenion 
datblygol y Comisiwn.        

 
(d) Mae Gwasanaethau Cyfreithiol y Cynulliad bellach wedi cyrraedd y 

lefel sefydlu a awdurdodwyd gan y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn 
ariannol bresennol, ac mae hyn yn galluogi i Keith Bush fod yn hyderus 
am allu’r gwasanaeth i gefnogi rhaglen ddeddfwriaethol ddatblygol y 
Cynulliad.                                                             

 
2. Gweithgareddau a digwyddiadau pwysig 
 

2.1 Busnes y Cynulliad 
Cyfarfu aelodau’r Comisiwn ac aelodau’r Pwyllgor Busnes ym mis 
Rhagfyr, i drafod adnoddau ar gyfer Busnes y Cynulliad a threfniant 
busnes. Prif bwyntiau’r cytundeb oedd: 

 

 y dylem adolygu effeithiolrwydd a gweithrediad pwyllgorau’r 
Cynulliad gan nodi, yn benodol, y canlyniadau a fyddai’n ddymunol 
yn sgîl gweithgaredd pwyllgorau effeithiol a dadansoddi sut y 
defnyddir amser pwyllgorau ar hyn o bryd. Bydd methodoleg 
arfaethedig ac amserlen gerbron y Pwyllgor Busnes ym mis Ionawr, 
ac mae’n debyg y bydd y gwaith cychwynnol, gan staff 
Gwasanaethau Seneddol y Cynulliad, wedi’i gwblhau erbyn mis 
Mawrth. 

 byddai addasiadau posibl i faint rhai pwyllgorau yn cael eu 
hystyried  - byddai’r rhain yn cael eu cyflwyno gerbron y Pwyllgor 
Busnes yng nghyfarfod cyntaf y tymor hwn. 

 gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar yr amrywiol drefniadau a 
oedd ar waith i alluogi i bwyllgorau gael cyngor arbenigol ac i 
drefniadau ar gyfer caffael a threfniadau apwyntiadau i fod mor 
syml a chyflym ag sy’n bosibl. Rydym ar fin gwneud yn derfynol y 
trefniadau ar gyfer proses syml o sicrhau cyngor arbenigol i 
bwyllgorau.    

 
Er y cyfarfod ar y cyd ym mis Rhagfyr, mae pwysau pellach am waith 
ychwanegol gan bwyllgorau wedi dod i’r amlwg - mae’r Pwyllgor Cyllid 



   
a’r Pwyllgor Archwilio wedi gofyn am ddyblu’r nifer o le a gânt ar gyfer 
cyfarfodydd - ac mae’r llwyth gwaith pwyllgorau deddfwriaethol yn siŵr 
o gynyddu. Fel yr esboniwyd yn y cyfarfod ar y cyd, ni fydd yn bosibl 
rhoi lle i’r gweithgaredd ychwanegol heb rywfaint o newid o ran 
arferion, er enghraifft, cyfarfod ar brydiau y tu allan amserlen bresennol             
ar gyfer busnes pwyllgorau, pwyllgorau llai, neu dderbyn y bydd yr 
amserlen yn cynnwys aelodaeth sy’n cyd-daro gan ei gwneud yn 
angenrheidiol i Aelodau ddewis pa bwyllgorau i’w mynychu a pha rai 
i’w methu. Mae’r effaith ar staff ac adnoddau hefyd yn arwyddocaol ac 
rydym yn asesu a yw’r adnoddau ychwanegol yng nghyllideb y 
Comisiwn ar gyfer 2008/09, i gynnal busnes y Cynulliad, yn ddigonol i 
ddiwallu’r gofynion sy’n dod yn amlwg. 
 
Nododd y Llywydd y byddai cyfarfodydd ar y cyd tebyg yn cael eu 
cynnal yn y dyfodol, yn bennaf i ddarparu gwybodaeth ar gyfer cynigion 
y Comisiwn ar gyfer y gyllideb. Mae cyfarfod ar y cyd wedi’i drefnu ar 
gyfer 5 Mehefin 2008. 

 

2.2 Cinio yn y Pierhead 
Sefydlwyd Materion Cyhoeddus Cymru (PAC) ym mis Hydref 2006 i 
hyrwyddo rhwydweithio, trefnu digwyddiadau ac i hyrwyddo arferion da 
ymhlith y sefydliadau niferus sy’n gysylltiedig â materion cyhoeddus 
neu lobïo gwleidyddol yng Nghymru. I ddathlu ei ben-blwydd cyntaf, 
cafodd y Cynulliad gais gan PAC i gynnal Cinio Gala Agoriadol ar 20 
Tachwedd 2007 yn Adeilad y Pierhead.  Roedd dros gant o weithwyr 
proffesiynol ym maes materion cyhoeddus, newyddiadurwyr ac 
Aelodau’r Cynulliad (tua 12) yn bresennol, a’r siaradwr gwadd oedd 
Carwyn Jones AC, y Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Tŷ. Roedd y 
Cinio yn llwyddiant mawr a rhoddodd y cyfle i ni brofi addasrwydd y                             
Pierhead fel lleoliad i giniawa.  Roedd gwybodaeth yn dilyn y 
digwyddiad o gymorth i’r adroddiad DCA ar y Pierhead. 

 

2.3 Penodiadau diweddar            

 Pennaeth y Gwasanaethau Siambr a Deddfwriaeth 

Bydd Siwan Davies yn ail-ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel 
Pennaeth y Gwasanaethau Siambr a Deddfwriaeth ym mis Chwefror.  
Gweithiodd Siwan i Wasanaeth y Pwyllgorau, Gwasanaethau Seneddol 
y Cynulliad o’r blaen ac ers tair blynedd, mae hi wedi bod yn byw yn 
Awstralia ac yn gweithio fel y Dirprwy Glerc yn Senedd Queensland.   
 

 Rheolwr Diogelwch 

Yn dilyn cystadleuaeth agored a ddenodd ystod dda o ymgeiswyr, 
penodwyd y Prif Arolygydd Kevin Tumelty fel y Rheolwr Diogelwch 



   
newydd yn y Cynulliad. Mae Kevin yn Heddwas gyda Heddlu De 
Cymru ar hyn o bryd a fo arweiniodd weithredu diogelwch yr heddlu ar 
gyfer agoriad brenhinol y Cynulliad. Mae ganddo brofiad eang yn y 
maes.                

 
3. Adroddiad cyllidol 
 

Mae’r adroddiad misol diweddaraf i’w ystyried gan y Bwrdd 
Gweithredol ar yr agenda fel paper i’w nodi ac mae’n adlewyrchu 
sefyllfa’r flwyddyn gyfredol at ddiwedd Tachwedd 2007. 
 
Nodwyd tanwariant o 2% yn ôl y gyllideb broffil ers pedwar mis bellach, 
ond rydym yn rhagweld gwariant llawn erbyn diwedd y flwyddyn.                                                                    
 
Ymhlith y tri maes allweddol sy’n cael eu monitro gan y Bwrdd 
Gweithredol mae: 
 
 Cyllidebau Cyflog a Lwfansau Aelodau’r Cynulliad  – mae 

tanwariant ar hyn o bryd yn adlewyrchu gwyro hawliadau yn y 
cyfnodau cyn ac ar ôl etholiadau, ac mae ansicrwydd o hyd am 
gostau posibl unrhyw godiadau cyflog a gytunir arnynt yn dilyn yr 
adroddiadau adolygu cyflogau Aelodau Seneddol ac Aelodau’r 
Cynulliad; 

 Tanwariant tymor byr ar gostau staff yn yr adran Cyfathrebu Allanol 
yn ystod cyfnod o ail-edrych ac ailstrwythuro er mwyn cefnogi 
Strategaeth y Comisiwn ar gyfer y Trydydd Cynulliad; 

 Gorwariant mewn costau staffio diogelwch o fewn adran Rheoli 
Ystadau a Chyfleusterau’r Cynulliad, oherwydd yn rhannol, fod 
angen mwy o ddiogelwch yn y Senedd, ond yn bennaf a oedd yn 
deillio o agor y Pierhead yn barhaus fel opsiynau ar gyfer y dyfodol, 
ac wrth adleoli’r Gwasanaeth Addysg i’r Siambr Fach. 

 
4. Gwybodaeth arall               
 
4.1 Mae rhestr o’r wybodaeth a ddatgelwyd ers yr adroddiad diwethaf o 

dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ynghlwm yn Atodiad A.  Gellir 
darparu’r datgeliadau llawn yn ôl gofyn y Comisiynwyr.     

 



 
 

Atodiad A 

 
 

Gwybodaeth a ryddhawyd yn dilyn ceisiadau i gael mynediad at 
wybodaeth            

Tachwedd – Rhagfyr  2007 

 

 Siart sefydliadol a strwythur cyflogau Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad  
 

 Cofnod pleidleisio Kirsty Williams 
 

 Tariff ar gyfer mannau bwyta hygyrch i’r cyhoedd yn y Cynulliad 
Cenedlaethol                         

 

 Manylion contractau a chost llogi ceir yn 2006/2007 ar gyfer Aelodau 
Cynulliad unigol.                  

 
 

Gwybodaeth a gaiff ei hatal yn dilyn ceisiadau i gael mynediad at 
wybodaeth            

Tachwedd – Rhagfyr 2007 

 

Ni chafodd unrhyw wybodaeth ei hatal yn ystod y cyfnod hwn. 
 
 

 


