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Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B 

Enw’r awdur a rhif i gysylltu: Non Gwilym, est 8647 

Y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect y Pierhead 

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 prif faterion  

1.1 Mae’r papur hwn yn amlinellu datblygiad prosiect y Pierhead 

hyd yma ac yn nodi ei fwriad ar gyfer y digwyddiadau lansio 

sydd yn yr arfaeth ar gyfer yr wythnos yn dechrau 1Mawrth.  

Mae hefyd yn gofyn am gefnogaeth i gynlluniau ar gyfer 

rheolaeth weithredol yr adeilad ar gyfer y dyfodol.  

2.0 Argymhellion 

2.1 Gofynnir i’r Comisiwn: 

 nodi’r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ym 

mharagraff 3.1-3.3; 

 cytuno ar y cynigion ym mharagraffau 4.1-4.8 ar gyfer y 

digwyddiadau lansio ym mis Mawrth; a 

 ystyried y cynigion fel y nodir hwy ym mharagraffau 5.0-

5.6 ar gyfer trefniadau gweithredol diwygiedig ar gyfer 
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archebu a threfnu digwyddiadau, yn dilyn agor y 

Pierhead. 

3.0 Trafodaeth 

3.1 Wedi i’r Comisiwn gymeradwyo’r gwaith adnewyddu ac 

uwchraddio ar y Pierhead ym mis Rhagfyr 2008, 

gwnaethpwyd y gwaith o wirio’r cynlluniau a’r manylebau ar 

gyfer tendrau gwaith adeiladu, cynllunio a gwaith 

clyweledol/TG o fis Ionawr hyd fis Mehefin 2009.  Cafodd 

cais cynllunio manwl a gyflwynwyd i Gyngor Sir Caerdydd ei 

gymeradwyo’n derfynol ar 13 Awst. Ar ôl i’r caniatâd 

cynllunio cadarn ddod i law, penodwyd contractwyr i wneud 

y gwaith o fewn terfyn amser cymharol fyr.  Dechreuodd y 

gwaith ar y safle ar 14 Medi 2009. 

3.2 Cafodd y Comisiwn wybod am hynt y datblygiad drwy 

gyfraniadau rheolaidd i adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r 

Comisiwn a’r Llywyddion drwy’r cyfarfod cyfathrebu 

wythnosol.  

3.3 Y sefyllfa ar hyn o bryd yw: 

 yn ôl y trefniant cwblheir y prosiect o fewn y gyllideb 

benodedig erbyn 12 Chwefror, fel y cymeradwywyd gan y 

Comisiwn ym mis Rhagfyr 2008; 

 bydd y tîm prosiect yn canolbwyntio’n awr ar 

hyfforddiant, cynllunio gweithredol ac ar derfynu cyllideb 

y prosiect; 

 cysylltwyd â’r pleidiau i gynnig y cyfle iddynt ganfod mwy 

am y Pierhead ar ei newydd wedd, a’r gwasanaethau a’r 

cyfleoedd y bydd yn ei gynnig iddynt hwy a’u hetholwyr; 

ac 

 rydym yn trefnu i’r Comisiynwyr ymweld â’r Pierhead cyn 

gynted ag y bo modd. 

4.0 Digwyddiadau i’w lansio 

4.1 Mae cynlluniau i lansio’r Pierhead o 1 Mawrth ymlaen yn 

mynd rhagddynt. Ein bwriad yw agor yr adeilad i’r cyhoedd 
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ar 1 Mawrth a chynnal sesiynau cyntaf y Pierhead o 4-6 

Mawrth. 

4.2 Mae agor y Pierhead ar 1 Mawrth yn gyfle i gynnwys 

rhanddeiliaid a phartneriaid lleol, defnyddwyr gwasanaethau 

digwyddiadau a’r cyfryngau. Datblygwyd cynllun hyrwyddo a 

chyhoeddusrwydd gan y tîm Cyfryngau/Brandio/e-

ddemocratiaeth gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu newydd a 

thraddodiadol i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn deall beth yw 

dibenion yr adeilad. 

4.3 Mae’r gweithgareddau a drefnir ar y diwrnod yn cynnwys: 

 grwpiau lleol ac unigolion sydd â chysylltiadau a’r 

Pierhead yn cael gwahoddiad i weld yr arddangosfa; 

 perfformwyr ar y stryd y tu allan i’r adeilad yn gweithio 

mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru a 

Phartneriaid y Glannau; 

 hyrwyddo’r adeilad i’r wasg a’r cyfryngau yn lleol ac yn 

genedlaethol; 

 bydd arddangosfa gelf o luniau newyddiadurol eiconig 

gan y ffotonewyddiadurwr Phillip Jones Griffiths yn 

cysylltu’r Senedd a’r Pierhead; a 

 bydd seremoni Gwobrau Cymunedol Seren Aur WCVA y 

Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal yn y Senedd, i 

gydnabod cyfraniad pobl Cymru i ddatblygiad 

rhyngwladol. Yn bresennol bydd Uwch ffigwr o’r 

Cenhedloedd Unedig, hyd at 150 o bobl o Gymru 

benbaladr a gwesteion o nifer o genhedloedd Affrica. 

4.4 Cynhelir sesiynau cychwynnol y Pierhead o 4-6 Mawrth. 

4.5 Bydd y sesiynau’n dathlu ail-agor y Pierhead drwy gynnwys 

pobl, eu hysbysu a’u hysbrydoli yn ei gylch a sefydlu’r 

Pierhead fel arena gyhoeddus ar gyfer trafod a rhoi rhyddid i 

lefaru.  Gwneir hyn drwy nifer o ddigwyddiadau a fydd yn 

rhoi lle i siaradwyr enwog a gwesteion arbennig i drafod 

nifer o bynciau’r dydd (ee yr amgylchedd, y cyfryngau, 
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democratiaeth) sy’n effeithio ar fywyd pobl Cymru a thu 

hwnt. 

4.6 Bydd Sesiynau’r Pierhead yn agored i’r cyhoedd yn 

gyffredinol. Cyflwynir pob sesiwn mewn cydweithrediad â 

nifer o sefydliadau partner o’r sector cyhoeddus a’r sector 

preifat.  Y rhanddeiliaid hyn fydd y gynulleidfa yr ydym yn 

anelu ati ar gyfer y sesiynau. 

4.7 Bydd tocynnau ar gyfer pob sesiwn, ond bydd y tocynnau am 

ddim ac ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.  Er mwyn sicrhau bod 

y sesiynau yn hygyrch i bawb, byddant yn cael eu recordio 

a’u dangos ar wefan y Cynulliad.  Bydd y wefan hefyd yn 

cynnwys cyfweliadau unigryw â rhai o’r siaradwyr. 

4.8 Hyd yma, ymhlith y siaradwyr mae: y Llefarydd Bercow, Matt 

Smith (y Doctor Who newydd), Charlie Beckett (Cyfarwyddwr 

Polisi), George Monbiot (awdur a newyddiadurwr), Emily Bell 

(Cyfarwyddwr cynnwys digidol ar gyfer Guardian News a 

Media), Andrew Pierce (Golygydd Cynorthwyol, The Daily 

Telegraph) a Kevin Maguire (Daily Mirror).  Cynhelir y 

digwyddiadau mewn partneriaeth â’r Western Mail, 

Cymdeithas Hansard, BBC Cymru a Choleg Newyddiaduraeth 

Caerdydd. 

5.0 Cynllunio gweithredol 

5.1 Rhoddwyd pwyslais penodol ar drefniadau datblygu ar gyfer 

rheoli’r Pierhead fel atyniad i ymwelwyr ac fel canolfan i 

gynnal digwyddiadau. 

5.2 Mae staff y Cynulliad wedi bod yn gweithio ar gynlluniau 

gweithredol manwl sydd ar fin cael eu cwblhau. Mae’r 

cynlluniau cyfredol yn cynnig ein bod yn caniatáu mynediad 

i’r cyhoedd i’r Pierhead fel atyniad i ymwelwyr o 10:30-16:30 

(mynediad olaf 16:15) dydd Llun i ddydd Sadwrn.  Pan fydd 

digwyddiadau wedi’u trefnu yn y Pierhead, cynhelir hwy 

rhwng 09:00 a 21:00.  Mae’n bosibl i ddigwyddiadau barhau 

hyd 23:00 mewn amgylchiadau eithriadol. Bydd yr holl 

ddigwyddiadau’n parhau i gael eu noddi gan Aelodau’r 

Cynulliad. 
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5.3 Mae datblygu Strategaeth Ddigwyddiadau newydd ar gyfer 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno gweithdrefnau 

newydd ar gyfer darparu gwasanaeth rheoli digwyddiadau 

proffesiynol i’r Cynulliad.  Mae’r strategaeth yn cynnwys 

sefydlu gwasanaeth cydgysylltiedig drwy Rwydwaith 

Digwyddiadau’r Cynulliad, gan fanteisio ar arbenigedd o 

wasanaethau presennol y Cynulliad, yn cynnwys technoleg 

gwybodaeth, rheoli cyfleusterau, diogelwch a chyfathrebu 

allanol. 

5.4 Bydd gweithdrefnau a chanllawiau newydd y strategaeth yn 

ein galluogi i gyfeirio archebion digwyddiadau a mathau 

penodol o ddigwyddiadau at y gofod mwyaf addas ar ystâd y 

Cynulliad, gan sicrhau ein bod yn darparu’r profiad gorau i’n 

cwsmeriaid ac yn cynnal enw da'r Cynulliad. 

5.5 Y bwriad yw bod y Cynulliad yn parhau i gynnig gofod y 

Pierhead ar gyfer digwyddiadau sy’n gysylltiedig â gwaith y 

Cynulliad am ddim.  Fodd bynnag, pan fo angen neu os yw 

hynny’n briodol, byddwn yn codi tâl er mwyn adennill 

unrhyw gostau ychwanegol, fel costau ynni, costau gwisgo ar 

ein cyfarpar a chostau goramser.  

5.6 Bydd yr awgrymiadau hyn yn cael eu cyfleu wrth Aelodau’r 

Cynulliad a chwsmeriaid/ rhanddeiliaid o ddechrau mis 

Chwefror a byddant ar waith o 15 Mawrth, pan fydd y 

Pierhead ar gael i’w archebu. 


