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Comisiwn y Cynulliad  
Assembly Commission  
 
NAFWC 2009 (Papur 4) 
 
Dyddiad: 2 Chwefror 2009 
Amser: 1.30pm 
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B 

 
Adroddiad y Bwrdd Rheoli i Gomisiwn y Cynulliad – 

Chwefror 2009 
 
1. Nodau strategol Comisiwn y Cynulliad  
 
1.1 Nod strategol – hyrwyddo ac ehangu cyfranogiad pobl mewn 

datganoli 
 
(a) Sylw yn y cyfryngau 
 

Pan gafodd mwy o fanylion am dreuliau Aelodau’r Cynulliad eu rhyddhau ym 
mis Rhagfyr, cafwyd cryn dipyn o sylw a diddordeb yn y cyfryngau, a 
rhoddwyd hefyd sylw i waith parhaus y Panel Adolygu Annibynnol ar 
ailstrwythuro cyflogau a lwfansau Aelodau’r Cynulliad.     
 
Cafodd gwasanaeth deddfwriaeth y Cynulliad gryn sylw yn ystod y cyfnod 
hwnnw. Trafodwyd sefydlu pwyllgor deddfwriaeth parhaol cyntaf y Cynulliad, 
a gadeirir gan y Dirprwy Lywydd. Hefyd, rhoddwyd sylw yn y cyfryngau i 
Bwyllgor Gweithdrefn Cynulliad Arbennig cyntaf y Cynulliad, yn dilyn  
cyhoeddi ei adroddiad ar y Gorchymyn drafft, Gorchymyn Cefnffordd Llundain 
i Abergwaun (yr A40) (Gwelliant Penblewin i Barc Slebets) 200 -. 
 
Rhoddwyd hefyd sylw i’r digwyddiad pan gyfarfu Llywyddion gweinyddiaethau 
Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn y Senedd am y tro cyntaf, a’r ffaith 
bod y Llywydd wedi ennill teitl ‘Gwleidydd y Flwyddyn’ yng ngwobrau 
gwleidyddol ‘Wales Yearbook’ ar gyfer 2008. 

 
(b) Seminar Bwrdd yr Iaith Gymraeg 
 

Yn dilyn ymgynghoriad Bwrdd yr Iaith ar hyrwyddo gweithleoedd dwyieithog, 
aeth Craig Stephenson i’r seminar hwn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 
Diben y seminar oedd lansio’r canllawiau a rhoi gwybodaeth i’r rhai a oedd yn 
bresennol am sut y gellid datblygu gweithleoedd dwyieithog; clywed am 
brosiectau peilot a gynhelir ar draws Cymru a rhannu adnoddau ieithyddol.   
Er bod dros draean o’n staff yn siarad Cymraeg a’n bod yn gweithio mewn 
amgylchedd dwyieithog, roedd y seminar yn gyfle i glywed am arfer da a sut y 
gellid gweithredu’r syniadau hyn mewn sefydliadau eraill. 
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1.2 Nod strategol – dangos undod ac arweiniad ac ymateb yn feiddgar 
i newidiadau cyfansoddiadol 

 
(a) Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen ddeddfwriaethol 
 

Ers cyhoeddi adroddiad blaenorol y Comisiwn, mae’r Cynulliad wedi croesi 
sawl carreg filltir yn ei ddatblygiad fel deddfwrfa: 

 

 Cafodd Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd 
Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol a Meysydd Eraill) 2008 ynghylch 
Plant sy’n Agored i Niwed Gydsyniad Brenhinol ar 10 Rhagfyr 2008 

 Cafodd Gorchymyn drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd 
Deddfwriaethol) (Rhif 5) 2008 ynghylch Tai Fforddiadwy ei osod gerbron y 
Cynulliad ar 12 Ionawr 

 Cafodd Gorchymyn drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd 
Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol) 2008 ynghylch gofalwyr ei osod 
gerbron y Cynulliad ar 8 Rhagfyr. Ar ôl hyn, tynnodd Helen Mary Jones yn 
ôl ei chynnig i gyflwyno Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol 
ynghylch gofalwyr  

 Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur Arfaethedig 
ynghylch Dysgu a Sgiliau (Cymru) yn y ddadl Cyfnod 1 ar 9 Rhagfyr 2008. 

 
(b) Meddalwedd deddfwriaethol 
 

Mae Adrian Crompton a Keith Bush wedi bod yn cynnal trafodaethau â 
Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch proses caffael ar y cyd ar gyfer 
meddalwedd i ddrafftio neu ddiwygio deddfwriaeth.  Gyda’r system gyfredol, 
rhaid i staff wneud llawer o’r gwaith hwnnw â llaw. Yn bennaf, staff y Swyddfa 
Ddeddfwriaeth sy’n gwneud hyn, i sicrhau bod ffurf Mesurau a gwelliannau yn 
gywir yn y ddwy iaith, ac i sicrhau bod y rhestrau o welliannau wedi'u didoli yn 
cael eu paratoi ac yn y blaen. Wrth i ddeddfwriaeth fynd yn fwy cymhleth ac 
wrth i fwy o ddeddfwriaeth gael ei chreu, bydd galw cynyddol am system fwy 
effeithlon.  O ran proses caffael ar y cyd ar gyfer system a fyddai’n trafod pob 
cam o ddatblygiad deddfwriaeth, o ddrafftio’r ddeddfwriaeth i’w chyhoeddi, 
mae ein cyfraniad ariannol arfaethedig yn gyfatebol i’r swm a glustnodwyd 
yng nghyllideb y flwyddyn hon at y diben hwnnw.   

 

1.3 Nod strategol – parch, cywirdeb a llywodraethu da 
 
(a) Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 
 

Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall yw’r ymarfer meincnodi 
cenedlaethol awdurdodol sy’n rhestru cyflogwyr gorau Prydain ar gyfer staff 
lesbiaid, hoyw a deurywiol. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael ei 
gynnwys yn rhif 73 ar y Mynegai, sy’n ei nodi fel y cyflogwr sydd wedi gwella 
fwyaf yng Nghymru o ran bod yn lle hoyw-gyfeillgar i weithio. Ni oedd hefyd 
yn yr ail safle ymysg y cyflogwr oedd wedi gwella fwyaf yn y DU. 
Cyflawnwyd hyn drwy waith caled ac ymrwymiad ein staff i brif-ffrydio 
materion sy’n gysylltiedig â phobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol 
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(LGBT). Cyflawnwyd hyn drwy waith caled ac ymrwymiad ein staff i brif-
ffrydio’r materion hyn ar draws y sefydliad.  Mae Stonewall Cymru wrthi’n 
trefnu seremoni i wobrwyo’r sefydliadau hynny yng Nghymru sydd wedi’u 
henwi yn y 100 uchaf, sef Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth 
Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu 
Gwent. 

 
(b) Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol 
 

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol gan y Cynulliad i ystyried 
materion sy’n gysylltiedig â chydnabyddiaeth ariannol a thelerau gwaith ar 
gyfer y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr, ac i sicrhau bod Gwasanaeth 
Seneddol y Cynulliad yn cyrraedd y safonau uchaf o ran cywirdeb ac 
atebolrwydd wrth ddefnyddio arian cyhoeddus drwy roi cyngor ar dâl a 
gwobrwyo’n fwy cyffredinol. Llynedd, cytunodd y Comisiwn ar argymhellion y 
Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol i newid sut y mae’r Prif Weithredwr a’r 
Cyfarwyddwyr yn cael cydnabyddiaeth ariannol bob blwyddyn. Mae hyn yn 
golygu y caiff lefelau cyflog eu penderfynu’n awtomatig gan raddfeydd cyflog 
cynyddol a gytunwyd eisoes gan y Comisiwn, ac nid oes unrhyw fonysau 
perfformiad. Sut bynnag, er lles llywodraethu da, cytunasom y byddwn yn 
cyflwyno adroddiad ar berfformiad i’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ar 
ddiwedd y flwyddyn. Felly, bydd y Pwyllgor yn cwrdd ym mis Mawrth. 

 
(c) Arfer gorau ym maes archwilio / Grŵp Archwilio Rhyngseneddol   
 

Aeth Richard Calvert, Cadeirydd ein Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, a 
Craig Stephenson i’r gynhadledd flynyddol a ddatblygwyd gan yr Ysgol 
Lywodraethu Genedlaethol a Thrysorlys Ei Mawrhydi. Cynhaliwyd y 
gynhadledd yn Llundain ar ddiwedd y llynedd. Yn y gynhadledd, nodwyd bod 
y risgiau sy’n wynebu’r sector cyhoeddus wedi dod yn fwy difrifol, dyrys a 
rhyngddibynnol. Roedd y gynhadledd yn canolbwyntio ar ddiogelu 
gwybodaeth a rôl pwyllgor llywodraethu corfforaethol/ archwilio yn dilyn 
achosion adnabyddus o golli gwybodaeth. Mae Craig hefyd wedi ymuno â 
fforwm archwilio rhyngseneddol mewnol a ffurfiwyd yn ddiweddar. Bydd yn yn 
galluogi penaethiaid archwilio mewnol, neu rai sydd â rôl mewn rheoli 
contractau, i gyfnewid safbwyntiau, datblygu syniadau a hwyluso’r broses o 
rannu arfer da.  Roedd staff o ddau Dŷ’r Senedd, Jersey, Guernsey, Ynys 
Manaw a Senedd yr Alban hefyd yn bresennol yn y digwyddiad hwn a 
gynhaliwyd gan dîm archwilio Cynulliad Gogledd Iwerddon yn Stormont.   

 
(d) Y wybodaeth ddiweddaraf am reoli risg 

 
Cynhaliwyd adolygiad llawn o gofrestrau risg ym mis Rhagfyr 2008. Mae 
cynnydd wedi bod o ran lliniaru’r risgiau. Daeth risg strategol newydd i’r 
amlwg  - nid oeddem yn gallu darparu cyfieithu ar y pryd o Gymraeg i 
Saesneg drwy’r adnoddau fideo-gynadledda yn ystafelloedd pwyllgora’r 
Senedd. Nodwyd camau i’w cymryd i ddod o hyd i ffordd o gywiro hyn neu i 
sicrhau bod gennym gynllun wrth gefn. Ym mis Mawrth y cynhelir yr adolygiad 
chwarterol nesaf o gofrestrau risg. Yn y cyfamser, bydd gwasanaethau yn 
ystyried risgiau i ddarparu amcanion fel rhan o’r broses cynllunio ar gyfer 
2009-10. 
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(e) Pennaeth dros dro'r Gwasanaethau Ariannol 
 

Mae Chris Koehli yn gweithio gyda ni fel Pennaeth dros dro'r Gwasanaethau 
Ariannol, wrth inni recriwtio pennaeth parhaol, er mwyn sicrhau’r gallu i 
ddarparu Cyfrifon Adnoddau’r Cynulliad ar gyfer 2008-09. Bu i Chris ymddeol 
o Swyddfa Archwilio Cymru yn 2006 a gweithiodd i Wasanaeth Seneddol y 
Cynulliad fel Archwilydd Mewnol yn 2006-07. 

 
(f) Cynllun Pensiwn yr Aelodau 
 

Cyflwynodd Alun Cairns, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, ei ymddiswyddiad fel 
Cadeirydd ac Ymddiriedolwr i’r Llywydd ar 15 Ionawr 2009. Mae hyn yn 
golygu bod y swydd yn wag ac mae’r gweithdrefnau i benodi olynydd yn cael 
eu rhoi ar waith i alluogi’r Comisiwn i enwebu ymddiriedolwr yn ei le, a hynny 
yn unol â rheolau’r Cynllun a’r Rheolau Sefydlog. 
 
Bu’r staff sy’n cynorthwyo Cynllun Pensiwn yr Aelodau i Belfast yn ddiweddar, 
i drafod materion mewn perthynas â gweithredu cynlluniau pensiwn ar gyfer 
aelodau mewn ffordd effeithiol. Roedd cydweithwyr sy’n ymwneud â 
phensiynau o San Steffan, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon 
hefyd yn bresennol, ac ymysg y pynciau a drafodwyd oedd newidiadau 
arfaethedig i reolau cynlluniau eraill; rhoi’r newidiadau hynny ar waith yn 
ymarferol a rôl ymddiriedolwyr annibynnol.    

 

1.4 Nod strategol – gweithio’n gynaliadwy 
 
(a) Ymweliad â Chyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol 
 

Rydym wedi sefydlu ‘Grŵp Awyr Las’ i drafod ffyrdd hir dymor o leihau 
allyriadau carbon y Cynulliad. Bu’r grŵp yn ymweld â Chyngor Ymchwil yr 
Amgylchedd Naturiol yn Swindon. Clywodd y grŵp am y ffordd mae’r Cyngor 
yn mesur yr effaith y caiff ar yr amgylchedd yn nhermau cost (yn cynnwys ei 
longau sy’n teithio dros ddyfroedd pell i ymgymryd ag ymchwil gwyddonol); yn 
defnyddio offeryn asesu yn seiliedig ar yr effaith a gaiff busnes ar yr 
amgylchedd wrth adolygu achosion busnes; a’n defnyddio compostiwr 
'Rocket' i drawsnewid yr holl wastraff a gynhyrchir gan y gegin yn gompost (ar 
safle sy’n bwydo dros 1000!). Mae’n galonogol clywed bod nifer o’u mentrau 
wedi cael eu rhoi ar waith yn barod, neu maent wrthi’n cael eu datblygu, yma 
yn y Cynulliad ac roedd yr ymweliad yn cynnig awgrymiadau defnyddiol i 
ddatblygu ymhellach yn y dyfodol. 

 

(b) Cynlluniau rhannu ceir a beicio i’r gwaith 
 

Rydym wrthi’n ystyried ymaelodi â chynllun RhannuCeirCaerdydd a weithredir 
gan Gyngor Caerdydd. Byddai’r Cynllun yn galluogi staff sy’n gweithio yn y 
Cynulliad i gofrestru ar y cynllun a chwilio am gyd-weithwyr sydd wedi mynegi 
diddordeb mewn rhannu ceir. 
 

Rydym hefyd yn ystyried sefydlu cynllun aberthu cyflog ar y cyd â menter 
'Onyourbike’, gan fenthyg swm o arian i staff i’w galluogi i brynu beic am bris 
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sydd rwng 60 a 70 y cant o’i bris manwerthu. Byddai’r benthyciad yn ddi-log 
ac yn ad-daladwy dros gyfnod a gytunir. Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun 
yn agored i Staff Cymorth hefyd ac mae gwaith ar y gweill i fynd at wraidd 
materion posibl mewn perthynas â Chyllid y Wlad. 

 

1.5 Nod strategol – y gwasanaeth gorau, a gaiff ei ddarparu yn y 
ffordd fwyaf effeithiol 

 
(a) Canllawiau i Aelodau’r Cynulliad  
 

Mae digwyddiadau dros y misoedd diwethaf wedi dangos ei fod yn bryd i 
gynnal adolygiad o’n canllawiau ar gyfer Aelodau a’r cyhoedd fel ei gilydd o 
ran defnyddio adnoddau a chyfleusterau’r Cynulliad. Lluniwyd rhai o’r 
canllawiau cyn sefydlu’r Comisiwn neu maent yn anodd ei dehongli wrth eu 
rhoi ar waith. Rydym yn edrych drwy ein canllawiau’n fanwl i ganfod eitemau 
i’w adolygu er mwyn sicrhau eu bod yn glir ac yn gyson. Bydd yr adolygiad 
hefyd yn bwydo i mewn i waith y Panel ar Gymorth i Aelodau’r Cynulliad. Yn 
gyntaf, rhaid mynd i’r afael â chanllawiau i Aelodau sy’n cael eu defnyddio’n 
aml, a gofynnwyd i Gomisiynwyr i gymeradwyo ymgynghori ehangach ag 
Aelodau mewn perthynas â chanllawiau ar ddefnyddio gwefannau ac 
adnoddau’r Cynulliad. .Byddwn yn cyflwyno adroddiad ar yr ymarfer hwn yng 
nghyfarfod y Comisiwn ym mis Mawrth. 

 
(b) Bwyd Rhyddid 
 

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad ‘Bwyd Rhyddid’ a gynhaliwyd ym mwyty’r 
Aelodau ym mis Tachwedd, cyfarfu Lorraine Barrett, Comisiynydd; David 
Melding AC; swyddogion a’r Rheolwr Arlwyo â chynrychiolwyr yr RSPCA a 
menter Bwyd Rhyddid i drafod cyflwyno cynnyrch bwyd rhyddid i’r 
gwasanaeth arlwyo. Prif elfen y drafodaeth oedd cost uwch cynnyrch bwyd 
rhyddid ac argaeledd cyflenwad fel rhan o’r trefniadau sefydledig ar gyfer 
caffael mewn perthynas ag arlwyo. Byddai’n rhaid trosglwyddo costau 
ychwanegol cynnyrch bwyd rhyddid i’r cwsmer fel rhan o’r gwasanaeth 
arlwyo. Caiff y materion hyn eu hastudio ar gyfer ystyriaeth bellach. Sut 
bynnag, yn y cyfamser, byddai’n ddefnyddiol pe bai’r Comisiwn yn ystyried a 
fyddai am gefnogi polisi o ddefnyddio cynnyrch bwyd rhyddid lle mae’n bosibl 
fel rhan o wasanaeth arlwyo’r Comisiwn.   

 
(c) Y dewis cyntaf o ran cyflogwr 
 

Mae lefel y diddordeb mewn swyddi yn y Cynulliad a hysbysir yn allanol wedi 
dyblu o gyfartaledd o naw cais am bob swydd yn 2007-08 i 18 cais a bob 
swydd a hysbysebir yn 2008-09. Hefyd, mae tudalennau recriwtio’r wefan y 
Comisiwn ymysg y deg tudalen a ymwelwyd ag hwy’n fwyaf aml dros y 12 mis 
diwethaf. Mae’r dudalen ‘Gweithio i'r Cynulliad’ yn boblogaidd iawn a chafodd 
ei hagor 61,394 o weithiau. Efallai bod hwn yn arwydd o’r farchnad waith 
allanol yn sgil y sefyllfa economaidd, er ei fod hefyd yn ymddangos bod 
mentrau fel yr ymgyrch 100 uchaf gan Stonewall yn helpu i hyrwyddo’r 
Cynulliad fel lle gwych i weithio. 
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(d) Buddsoddwyr mewn Pobl 
 

Er mwyn cefnogi Strategaeth Pobl y Comisiwn a’r gôl o ddarparu’r 
gwasanaethau gorau, ein nod yw cyflawni’r safon Buddsoddwyr mewn Pobl 
ym mis Ebrill, yn dilyn ein hymrwymiad ffurfiol i Ganolfan Ansawdd Cymru 
Buddsoddwyr mewn Pobl ym mis Mehefin y llynedd. Er hynny, mae llawer o 
waith wedi ei gyflawni yn cynnwys archwiliad iechyd anffurfiol gan y Ganolfan 
Ansawdd, gweithdai i godi ymwybyddiaeth am Fuddsoddwyr mewn Pobl a 
datblygu adroddiad statws ‘coch, mwlyn, gwyrdd’ i asesu pa feysydd sydd 
angen cymorth ychwanegol y tîm Dysgu a Datblygu. 

 

2. Gweithgareddau a digwyddiadau allweddol  
 
2.1 Busnes y Cynulliad 
 
(a) Cyfarfod â chynghorwyr annibynnol 
 

Ar 4 Rhagfyr, cyfarfu Claire Clancy ag ein pedwar cynghorwr annibynnol i 
drafod y gwaith gwerthfawr a gyflawnwyd ganddynt drwy gydol y flwyddyn 
drwy ddefnyddio eu harbenigedd yng nghyfarfodydd Comisiwn y Cynulliad, 
bod yn aelodau o’r panel adolygu cyntaf ar gyflogau a lwfansau’r Aelodau, y 
Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a 
thrwy fforymau staff ar y system o arolygu mewnol a rheoli risg. Roedd y 
cyfarfod yn gadarnhaol a byddwn yn ystyried sut y gallwn barhau i 
gydweithio’n bositif.   

 

2.2 Ymweliad Brenhinol – 22 Ionawr 
 

Daeth Iarlles Wessex, noddwr Mencap, i’r Senedd i glywed mwy am y gwaith 
ymgyrchu y mae pobl ag anabledd dysgu a’u cefnogwyr wedi ei gyflawni ar y 
cyd â Chynulliad Cenedlaethol Cymru ac i ddiolch i’r rhaid sydd wedi cyfrannu 
at lwyddiannau ymgyrchu Mencap dros y deng mlynedd ddiweddaf. Mae hyn 
yn cynnwys y tai bach i bobl anabl yn y Senedd sy’n cael ei ystyried yn 
enghraifft o arfer da i sefydliadau a chyrff cyhoeddus eraill. 

 

2.3 Cynhadledd y Llefarwyr  
 

Cyfarfu Llywyddion / Llefarwyr o Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd 
Iwerddon a’u Prif Weithredwyr ar 8 Rhagfyr yn y Cynulliad i drafod nifer o 
faterion o ddiddordeb cyffredin. Trafodwyd prosiect  Democracy Live y BBC; y 
berthynas rhwng y tri sefydliad; digwyddiadau i ddathlu deng mlwyddiant 
datganoli a phosibilrwydd digwyddiad ar y cyd â’r Alban, y Cynulliad Seneddol 
Prydeinig-Gwyddelig, Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad CALRE a’r Corff 
Seneddol Gogledd-De yn yr Iwerddon. 

 

2.4 Te Partïon Brenhinol 
 

Eleni, caiff y Te Partïon Brenhinol eu cynnal ar 7, 14 a 21 Gorffennaf. Mae 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cael cwota o 60 pâr o docynnau ac 
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anfonwyd llythyrau’n gwahodd enwebiadau i bob plaid wleidyddol i sicrhau y 
caiff yr holl docynnau eu defnyddio.    

 

3. Adroddiad Ariannol 
 

Mae perfformiad ariannol hyd ddiwedd mis Rhagfyr yn dangos tanwariant o 
£1.2m (4%) ar gyfer y cyfnod hwnnw, er roedd hyn yn bennaf oherwydd oedi 
o ran talu anfonebau TGCh tra bod ymholiad TAW yn cael ei benderfynu. Ers 
hynny, talwyd yr anfonebau. Hyd yma, cafwyd arbedion o £0.5m, sy’n fwy na’r 
targed blynyddol o £0.3m.  Cafwyd amcangyfrifon dangosol ar gyfer y 
cymwysiadau cyfrifeg ar gyfer cronfa pensiwn yr Aelodau o dan Safon Adrodd 
Ariannol 17. Bydd Comisiynwyr yn croesawu’r newyddion bod yr 
amcangyfrifon o fewn y dyraniad cyllideb presennol, ond mae cafeat i hyn: 
gallai’r sefyllfa newid yn sylweddol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ac, i 
raddau, ni allwn ei reoli - mae’n gysylltiedig â chyfraddau llog a gwerthoedd 
asedau. Wrth gwrs, bydd yn cael ei adolygu’n gyson. Gofynnwyd i’r Bwrdd 
Rheoli, wrth iddo ystyried y sefyllfa ariannol yn ei gyfarfod diweddar, sicrhau 
bod gwariant dros weddill y flwyddyn yn digwydd yn unol â’r hyn a 
gynlluniwyd, er mwyn inni sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau yn y 
ffordd fwyaf effeithiol i liniaru pwysau cyllidebol flwyddyn nesaf. 
 
Ceir copi o’r grynodeb ariannol ar gyfer mis Rhagfyr yn Atodiad A. 

 

4. Gwybodaeth bellach 
 
4.1 Ceir rhestr o wybodaeth a ddatgelwyd ers yr adroddiad diwethaf o dan y 

Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn Atodiad B. Gall Gomisiynwyr wneud cais 
gael copi llawn o’r datgeliad llawn. 

 
 



ATODIAD A 
Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Perfformiad ariannol Ebrill – Rhagfyr 2008 
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Gwasanaeth 

 

Cyllideb 
hyd yma 

(£’000) 

 
Gwariant 
gwirione

ddol 
hyd yma  

(£’000) 

 Y gyllideb 
sy’n 

weddill ar 
gyfer y 
cyfnod 
(£’000) 

 

Amrywia
nt  
% 

 

Cyllideb 
flynyddol

2008-09 
(£’000) 

           

Yr Uned Gorfforaethol 
 

1,241  1,177  64  5  1,671 

Gwasanaethau 
Cyfreithiol  

 
336  311  25  8  497 

  1,577  1,488  89  6  2,168 

           

Y GYFARWYDDIAETH 
GWEITHREDIADAU 

 
         

Adnoddau Dynol 
 

1,078  1,128  -50  -5  1,401 

Rheoli Swyddfeydd a 
Chyfleusterau 

 
7,455  7,804  -349  -5  9,989 

Gwasanaethau Ariannol 
 

521  492  29  6  790 

Cyflog a Lwfansau’r 
Aelodau 

 
9,270  8,869  401  4  13,664 

TGCh 
 

2,574  1,573  1,001  39  4,449 

Cysylltiadau Allanol 
 

1,381  1,363  18  1  2,860 

 
 

22,279  21,229  1,050  5  33,153 

           

CYFARWYDDIAETH 
BUSNES Y CYNULLIAD 

 
         

Gwasanaeth Ymchwil yr 
Aelodau 

 
1,231  1,176  55  4  1,710 

Gwasanaethau’r Siambr 
a Deddfwriaeth 

 
647  634  13  2  919 

Y Gwasanaeth Cyfieithu 
a Chofnodi Seneddol 

 
1,286  1,270  16  1  1,880 

Gwasanaeth y 
Pwyllgorau 

 
797  788  9  1  1,168 

Yr Uned Cydgysylltu 
 

73  71  2  2  98 

 
 

4,034  3,939  95  2  5,775 

           

Dibrisiad a llog tybiannol  
 

        4,775 

Isgyfanswm 
 

        45,871 

Cronfeydd wrth gefn heb 
eu dyrannu 

 
        310 

Cyfansymiau 
 

27,890  26,656  1,234  4  46,181 
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ATODIAD B 
 

GWYBODAETH A GYHOEDDWYD YN DILYN CEISIADAU I WELD GWYBODAETH  
RHAGFYR 2008 ac IONAWR 2009 

 

 Gwybodaeth mewn perthynas â chyflwyno cwestiynau gan Irene James AC ers etholiadau 2007 

 Taliadau rhentu swyddfa a hawliwyd gan Andrew Davies AC rhwng 2006 a diwedd 2007 

 Gwybodaeth am dreuliau a hawliwyd gan Aelodau’r Cynulliad  

 Strwythur staffio tîm cyllid y Cynulliad Cenedlaethol  

 Dadansoddiad manwl o gostau’r Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer 07/08 a gwybodaeth grynhoi ar gyfer y cyfnod 2004-2007 
 
 

GWYBODAETH A GADWYD YN ÔL YN DILYN CEISIADAU I WELD GWYBODAETH  
 RHAGFYR 2008 a JANUARY 2009 

 

 Gwybodaeth am gynllun pensiwn Aelodau’r Cynulliad (cyfrir nad yw’n rhan o gyfrifoldeb y Cynulliad) 

 Cyfraniad dros e-bost i ymchwiliad yr Is-bwyllgor Datblygu Gwledig i ‘Ad-drefnu Ysgolion yng nghefn gwlad Cymru’ (Eithriwyd o 
dan Adran 36) 

 
 


