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Cynllun Strategol 2010 

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 Dibenion a chrynodeb o’r materion 

1.1 Gosododd Comisiwn y Cynulliad bum nod strategol ar gyfer 

y Trydydd Cynulliad yn 2007.  Fel mewn blynyddoedd 

blaenorol, mae cynllun wedi’i ddatblygu, yn nodi themâu a 

blaenoriaethau allweddol pob un o’r nodau strategol ar gyfer 

2010 a 2011. 

2.0 Argymhellion 

2.1 Gofynnir i’r Comisiwn nodi’r Cynllun Strategol ar gyfer 2010. 

3.0 Trafodaeth 

3.1 Mae’r Cynllun Strategol ar gyfer 2010-11 ynghlwm yn 

Atodiad A.  Mae’r cynllun yn adlewyrchu’r amgylchiadau 

ariannol tynn ond mae’n parhau’n uchelgeisiol, ac mae’n 

herio staff i ddarparu prosiectau arwyddocaol, a chychwyn y 

Pedwerydd Cynulliad yn darparu gwasanaethau i Aelodau 

sydd hyd yn oed yn well na’r gwasanaethau presennol. 

3.2 Mae’r hinsawdd economaidd y mae’r Comisiwn yn 

gweithredu ynddi ar hyn o bryd yn gryn her wrth i ni geisio 
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cyflawni’r prif flaenoriaethau ar gyfer 2010 a 2011, sy’n 

golygu bod angen i ni gyfuno’n huchelgeisiau gydag 

ymdrech benderfynol i reoli’n hadnoddau mor ofalus â 

phosibl. Byddwn yn mynd ati mewn ffordd ddisgybledig a 

hyblyg, i sicrhau ein bod yn darparu effeithlonrwydd a 

gwerth am arian 

3.3 Mae’r blaenoriaethau a amlinellir yn Atodiad A wedi cael eu 

defnyddio ar draws y sefydliad wrth ddatblygu Cynlluniau 

Gwasanaethau ac amcanion personol ar gyfer staff, i sicrhau 

dull syml, effeithlon a thraws-sefydliadol o gyflawni 

amcanion  strategol y Comisiwn.



Atodiad A 

3 

Cynllun Strategol ar gyfer 2010 a 2011 

Cyflwyniad 

Ym mis Mai 2011 byddwn yn symud ymlaen i’r Pedwerydd 

Cynulliad ac mae’r gwaith sydd angen ei wneud er mwyn gwneud 

llwyddiant ohono yn cael ei adlewyrchu yn llawer o’r 

blaenoriaethau yn y cynllun hwn.  Yn dilyn hynny, bydd gofyn i 

Gomisiwn y Cynulliad ystyried ei strategaeth yn y dyfodol a gall 

hynny arwain at newidiadau i’n diben a’n hamcanion strategol.  

Mae’r Cynllun Strategol hwn yn nodi’n blaenoriaethau rhwng nawr 

a’r adeg y bydd strategaeth newydd yn cael ei chyflwyno, sy’n 

debygol o ddigwydd tua diwedd 2011.  Byddwn yn adolygu’r 

ddogfen yn gynnar yn 2011 ac yn cynhyrchu diweddariad treigl 

arall bryd hynny. 

Ein diben 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn 

ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i 

ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. 

Ein diben yw sicrhau bod y Cynulliad yn gorff seneddol hygyrch ac 

effeithiol sy’n rhoi hyder i bobl Cymru. 

Thema graidd 

Bydd y blynyddoedd nesaf yn gweld Comisiwn y Cynulliad, fel pob 

sefydliad arall yn y sector cyhoeddus, yn gweithredu mewn 

hinsawdd ariannol sy’n llawer tynnach nag erioed o’r blaen. Bydd 

angen i ni wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â’r hyn y gallwn ac 

na allwn ei wneud gyda’r adnoddau sydd ar gael i ni.  O gofio hyn, 

os ydym am bontio o’r Cynulliad hwn i’r nesaf yn llwyddiannus, 

thema graidd y byddwn yn talu sylw manwl iddi yn ein holl waith 

eleni a’r flwyddyn  nesaf, fydd cydweithio i gyflawni ein dibenion 

a’n amcanion.  Yn y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud fel rhan o’r 

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth ar newidiadau gweithredol a 

strategol, bu i ni nodi chwe egwyddor sylfaenol y bydd angen i ni 

fynd i’r afael â nhw i sicrhau ein bod yn cydweithio: gweithio 

cydweithredol, arweinyddiaeth bendant, cynyddu hyder, 

blaenoriaethu, canolbwyntio ar gwsmeriaid ac ymddiriedaeth.  

Mae’r rhain yn ategu’n ein gwerthoedd a byddant yn llywio’n 

gwaith o ddarparu’r camau a’r blaenoriaethau pendant a nodir yn y 

ddogfen hon. 
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Cyd-destun – ffactorau allweddol 

Yn 2010 a 2011 bydd cryn weithgarwch gan bleidiau gwleidyddol, 

a fydd yn effeithio ar y ffordd y mae Aelodau’n gweithio. Gall hyn 

hefyd gael effaith ar benderfyniadau ynglŷn â chyfeiriad y 

Cynulliad yn y dyfodol. 

Mae’r Cynulliad wedi pleidleisio i 'sbarduno' refferendwm ar 

bwerau deddfwriaethol y Cynulliad - p’run ai y byddwn yn parhau 

gyda’r system gyfredol o bwerau datganoli tameidiog trwy 

Orchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a Deddfau seneddol y 

DU neu symud i system lle gall y Cynulliad gyflwyno deddfwriaeth 

mewn unrhyw faes polisi datganoledig heb gael cymeradwyaeth 

San Steffan o flaen llaw. 

Dim ond ychydig dros flwyddyn o’r Trydydd Cynulliad sy’n weddill, 

ac mae’r pwysau’n cynyddu i gwblhau cymaint â phosibl o raglenni 

deddfwriaethol y Llywodraeth, y Comisiwn a’r Aelodau. Mae’r 

ddeddfwriaeth sydd eisoes yn y system yn sylweddol.  Bydd hyn 

yn arwain at bwysau yn ystod y camau pwyllgor, datblygu a 

chyflwyno’r broses ddeddfwriaethol trwy gydol 2010. Bydd hefyd 

yn effeithio ar elfen cyfarfodydd llawn craffu deddfwriaethol yn 

rhan gyntaf 2011. 

Mae’r hinsawdd economaidd wedi effeithio ar lefelau gwariant 

cyhoeddus a blaenoriaethau. Mae angen i ni barhau i ddangos ein 

bod yn darparu gwasanaethau da sy’n bwysig i amrywiaeth eang o 

bobl. Bydd angen i ni ddangos hefyd y gwerth yr ydym yn ei 

ddarparu. Mewn cyfnod sy’n anodd yn economaidd, bydd 

swyddogaeth y Cynulliad o  sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 

atebol am ei weithgarwch a’i ddefnydd o arian cyhoeddus yn 

arbennig o arwyddocaol. 

Ein sefyllfa – ffactorau allweddol 

Erbyn hyn, mae ein sefydliad wedi hen sefydlu o ran strwythur a 

staff.  Er bod hyn yn rhoi nerth, diogelwch a sefydlogrwydd i ni, 

rydym yn wynebu heriau newydd yn sgil y pontio i’r Pedwerydd 

Cynulliad.  Mae’r safonau yma yn uchel iawn- mae’n sefydliad o’r 

radd flaenaf yn barod.  Mae angen i ni gynnal y safon hon, a mynd 

i’r afael ag unrhyw agweddau a allai fod yn well, a sicrhau bod 

eraill yn gwybod am ein llwyddiannau. 

Rydym wedi sefydlu rhaglen newid busnes i sicrhau cynllun o 

newidiadau cydgysylltiedig o safon ar draws y sefydliad, gyda 
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blaenoriaethau clir ac ymatebol, a chanlyniadau effeithlon.  Yn sail 

i hyn y mae llywodraethu corfforaethol cadarn a fframweithiau 

rheoli perfformiad a fydd yn dod hyd yn oed yn fwy pwysig wrth 

lywio penderfyniadau busnes deallus yn yr amser llawn her sydd i 

ddod. 

Rydym wedi gwneud cynnydd da o ran sefydlu ein brand a 

gwerthoedd ein brand yn fewnol ac yn allanol, ond mae llawer 

iawn mwy o waith i’w wneud o hyd i sicrhau ei bod yn llawer haws 

adnabod a deall y Cynulliad. 

Mae’r Panel Annibynnol sy’n adolygu ein gwasanaethau dwyieithog 

wedi cyflwyno adroddiad ac argymell ffordd ymlaen ar gyfer y 

Pedwerydd Cynulliad a thu hwnt. 

Mae’r Senedd yn cael ei hadnabod fel prif sefydliad democrataidd 

Cymru ac mae’n cael ei ategu erbyn hyn gan y Pierhead a ail-

agorwyd   ar 1 Mawrth. Dyma’r ail adeilad eiconig sy’n perthyn i 

ystâd y Cynulliad erbyn hyn. 

Nod 1: 

Hyrwyddo cyfranogiad mewn datganoli a’i ehangu 

Galluogi’r Cynulliad ac Aelodau’r Cynulliad i sicrhau canlyniadau i 

bobl Cymru - mae angen i’r Cynulliad gyflwyno deddfwriaeth dda 

yn rheolaidd ac amserol (e.e. ein gwaith ni yw darparu sesiynau 

llawn a phwyllgor effeithlon, prosesau effeithiol i baratoi 

deddfwriaeth dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, 

gwasanaethau i Aelodau fel TG). 

Sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ddangos i bobl Cymru ehangder 

a gwerth tasgau’r Cynulliad/Aelodau’r Cynulliad, gan godi 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o waith y Cynulliad fel bod y 

Cynulliad yn aeddfedu yn llygad y cyhoedd, a hyrwyddo 

cyflawniadau datganoli (e.e. trwy wasanaethau addysg, sylw ar y 

cyfryngau a’r wefan). 

Annog a darparu cyfleusterau ar gyfer gwell cyfranogiad mewn 

democratiaeth a mwy ohono (e.e. trwy wasanaethau fel gwe-

ddarlledu ac e-ddeisebu a thrwy wneud ein hadeiladau yn 

groesawus ac yn agored i’r cyhoedd). 
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Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o randdeiliaid e.e. trwy 

alluogi ymgysylltu gyda phwyllgorau. 

Y canlyniad fydd: gwell gwybodaeth gyhoeddus a gwell 

ymwybyddiaeth o’r Cynulliad a datganoli. 

Themâu a Blaenoriaethau ar gyfer 2010 a 2011 

Sicrhau ein bod yn ddarparwr gwybodaeth ddibynadwy ynglŷn â’r 

refferendwm, ochr yn ochr â sefydliadau allweddol eraill, yn 

enwedig y Comisiwn Etholiadol, i gymell pleidleiswyr i gymryd 

rhan a’u bod yn wybodus am y ffordd mae’r Cynulliad yn 

gweithredu ar hyn o bryd yn ogystal â’r dewis sy’n eu hwynebu at 

y dyfodol. 

Darparu ffocws newydd ar gyfer defnyddio adeilad y Pierhead trwy 

ddatblygu’r cyfleusterau newydd, datblygu cynllun gweithredol a 

busnes newydd, a chreu proffil cyhoeddus newydd. 

Cynnal a gwella ein holl sianeli cyfathrebu, yn cynnwys ein gwefan, 

ein sianeli cyfryngol a’n mewnrwydi. 

Datblygu System Rheoli Busnes y Cynulliad i wella cyfathrebu a 

hygyrchedd o ran gwybodaeth a dogfennau busnes ar gyfer 

cynulleidfaoedd allanol, Aelodau Cynulliad ac o fewn y sefydliad. 

Dechrau ar brosiect i wella’r Meddalwedd Recordio a 

Thrawsgrifio’r Cofnod.  Y dulliau cyhoeddi newydd hyn fydd yr 

ateb i wneud y cofnod a’r gwe-ddarllediadau’n haws eu defnyddio, 

gan ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr gael mynediad iddynt a 

phori drwyddynt. 

Nod 2: 

Undod, arweinyddiaeth ac ymateb hyderus i newid cyfansoddiadol 

Beth yw amcan y nod hwn? 

Gweithredu holl agweddau Ddeddf Llywodraethu Cymru 2006 yn 

hyderus, yn frwdfrydig ac yn gymwys. 

Darparu pwerau a chyfrifoldebau’r Cynulliad yn gyflym, yn hyblyg 

a chyda dychymyg mewn ymateb i arweinyddiaeth y Llywydd a’r 

Cynulliad (ee trwy ddulliau deddfwriaethol a chraffu ar bolisi sy’n 

addas i’r diben ac sy’n benthyg y gorau ond sy’n adlewyrchu 

blaenoriaethau ac amgylchiadau’r Cynulliad ei hun). 
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Paratoi’n rhagweithiol ar gyfer y refferendwm ar gael rhagor o 

gymhwysedd deddfwriaethol i’r Cynulliad, yn cynnwys sicrhau bod 

pobl yng Nghymru mewn sefyllfa i wneud penderfyniad deallus 

mewn refferendwm a’u bod yn cael eu hannog i gymryd rhan 

ynddo.  

Y canlyniad fydd: enw da cynyddol am graffu da a phroses 

ddeddfwriaethol agored a chadarn, gwell gwybodaeth gyhoeddus 

a gwell ymwybyddiaeth o’r Cynulliad a datganoli. 

Themâu a Blaenoriaethau ar gyfer 2010 a 2011 

Pontio’n effeithiol o’r Trydydd Cynulliad i’r Pedwerydd gan sicrhau 

bod profiad Aelodau Cynulliad a’u staff cymorth o’r pontio yn un 

cadarnhaol a bod yr holl gyfleusterau, y wybodaeth, y cyngor a’r 

gwaith datblygu sydd arnynt eu hangen ar gael iddynt, gan eu 

galluogi i gyflawni eu swyddi i’r lefel uchaf bosibl. O wneud hyn, 

byddwn yn adeiladu ar arferion gorau a safonau presennol, ond 

hefyd yn gweithredu’n arloesol a chreadigol i addasu’r 

gwasanaethau a ddarparwn. 

Dangos mwy nag erioed bod gennym y gallu i gyflawni ein 

cyfrifoldebau cyfredol o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, ac i 

ennyn hyder llwyr yn sgil hynny, yn wyneb y cynnydd ym maint a 

chymhlethdod deddfwriaeth, paratoadau’r refferendwm a phwysau 

eraill. 

Yn ogystal â’n cyfrifoldebau uniongyrchol ein hunain, byddwn yn 

ystyried blaenoriaethau cydweithwyr a’u helpu i wneud y gorau o 

unrhyw gyfleoedd sy’n codi. 

Mynd i’r afael ag argymhellion y Panel Adolygu Annibynnol ar allu 

strategol, a galluogi Aelodau Cynulliad a’u staff cymorth i nodi a 

mynd i’r afael â’u gofynion hyfforddi a datblygu mewn pryd ar 

gyfer y Pedwerydd Cynulliad. 

Datblygu system TGCh newydd i reoli’r broses ddeddfwriaethol yn 

y Pedwerydd Cynulliad. 

Nod 3: 

Parch, cywirdeb a llywodraethu da 

Beth yw amcan y nod hwn? 
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Rhedeg y sefydliad mewn ffordd sy’n gallu ymdopi â chraffu 

allanol dwys (e.e. mynd tu hwnt i “ddigon da” ar faterion rheoli 

ariannol, gweinyddu taliadau i Aelodau, llywodraethu 

corfforaethol). 

Bod yn dryloyw yn yr hyn yr ydym yn ei wneud trwy gyhoeddi 

gwybodaeth glir a hygyrch ar y wefan a darparu gwasanaethau 

cwsmeriaid ardderchog ar gwynion, ceisiadau Rhyddid 

Gwybodaeth ac ati. 

Cael polisïau cryf ac arferion ardderchog ym maes yr iaith 

Gymraeg a chydraddoldeb a’u gweithredu’n effeithiol, yn cynnwys 

sicrhau ein bod yn esiampl fel cyflogwyr yn yr hyn yr ydym yn ei 

gyflawni. 

Y canlyniad fydd: enw da sylweddol fel sefydliad sy’n darparu’n 

effeithiol. 

Themâu a Blaenoriaethau ar gyfer 2010 a 2011 

Cynnal rheolaeth ariannol gyson, ymatebol, cywir a thryloyw trwy 

gydol y cyfnod ar draws y sefydliad cyfan. 

Datblygu dull mwy trwyadl a heriol o sicrhau effeithlonrwydd a 

chryfhau ymhellach systemau gwybodaeth reoli, fel CODA. 

Cynnal safonau uchel yn ein tair prif broses rheoli a llywodraethu - 

rheoli risg, archwiliad mewnol a rheoli perfformiad. Sicrhau bod y 

prosesau hyn yn darparu rheolaeth ddigonol, a sicrhau eu bod, yr 

un pryd, yn ddulliau defnyddiol a hyblyg sydd wedi’u 

hymgorffori’n llawn yn ein gwaith o ddydd i ddydd. 

Datblygu ein staff presennol a gwella amrywiaeth a chydraddoldeb 

y sefydliad trwy ein hagwedd tuag at recriwtio, tâl, gwobrwyo a 

datblygu. 

Gweithredu argymhellion y Panel Adolygu Annibynnol i ddarparu 

gwell tryloywder a hyder cyhoeddus, gwell cymorth i Aelodau, 

defnydd mwy effeithlon o arian cyhoeddus a gwell llywodraethu ac 

amddiffyniad i Aelodau. 

Ymateb i ganlyniad yr adolygiad gwasanaethau dwyieithog 

annibynnol. 

Cynnal y broses benodi cyhoeddus ar gyfer swyddi’r Archwilydd 

Cyffredinol, y Comisiynydd Safonau ac aelodau’r Bwrdd Taliadau.  



Atodiad A 

9 

Nod 4: 

Gweithio’n gynaliadwy 

Beth yw amcan y nod hwn? 

Gwneud cynaliadwyedd yn thema bwysig ar gyfer yr holl sefydliad, 

yn cynnwys gosod targedau a’u monitro e.e. ar gyfer niwtraliaeth 

carbon a defnyddio ynni, a helpu pob unigolyn i weithio’n 

gynaliadwy. 

Newid ein polisïau a’n harferion fel ein bod yn gweithio’n fwy 

cynaliadwy e.e. o ran teithio i’r gwaith, defnyddio tanwydd, 

prynu’n lleol, caffael moesegol. 

Sicrhau bod y Senedd yn cyflawni ei botensial llawn o ran bod yn 

adeilad cyhoeddus ecogyfeillgar a bod yn barod i greu proffil 

cyhoeddus amlwg ar gyfer cynaliadwyedd y Senedd. 

Cyflawni ein dyletswyddau statudol ar gynaliadwyedd, ond mynd 

ymhellach trwy fod yn esiampl o arferion gorau i eraill. 

Y canlyniad fyddai: enw da am arwain y ffordd o ran 

cynaliadwyedd mewn sefydliadau seneddol; effaith gadarnhaol ar 

yr amgylchedd,  gyda thystiolaeth o hynny mewn canlyniadau 

mesuradwy. 

Themâu a Blaenoriaethau ar gyfer 2010 a 2011 

Datblygu cynllun gweithredu i sicrhau niwtraliaeth carbon erbyn 

2015, gyda chymorth cynllun rheoli asedau cynaliadwy. 

Defnyddio dull tryloyw ac agored i sicrhau Senedd gynaliadwy i 

ddangos arweinyddiaeth, cael pobl i ymgysylltu a gwella enw da’r 

Cynulliad.  Archwilio posibilrwydd mentrau amgylcheddol ar gyfer 

y Bae cyfan. 

Datblygu polisi teithio cynaliadwy i annog staff i ddewis dulliau 

cynaliadwy o deithio ar gyfer busnes.  Sefydlu cynaliadwyedd yn 

ein holl waith prosiect trwy ddefnyddio pecyn cymorth asesu 

cynaliadwyedd a chyngor i reolwyr prosiect. 

Ennill cefnogaeth pawb sy’n gweithio ar Ystâd y Cynulliad i helpu i 

wneud y penderfyniadau anodd sy’n angenrheidiol i sicrhau 

sefydliad sy’n fwy cynaliadwy. 
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Dangos gwelliant parhaus trwy System Reoli Amgylcheddol y 

Ddraig Werdd a monitro perfformiad amgylcheddol trwy 

archwiliadau a meincnodi rheolaidd. 

Nod 5: 

Y gwasanaeth gorau, a ddarperir yn y ffordd fwyaf effeithiol 

Beth yw amcan y nod hwn? 

Creu ethos o wasanaeth, fel bod: pob swyddog yn ymateb yn 

gyflym i Aelodau a’u Staff Cymorth, ein bod yn ymateb i faterion 

ynglŷn â gwasanaethau a godir gan Aelodau yn gynt ac yn graff; 

ein bod yn adeiladu perthynas gryfach rhwng staff cymorth a 

swyddogion. 

Gofyn am adborth cwsmeriaid, a gweithredu arno. 

Darparu lefel uchel a chyson o wasanaeth i’r cyhoedd ym mhob 

agwedd ar ein gwaith. 

Mynd ati i ddangos gwerth am arian yn y gwasanaethau a 

ddarparwn.  Bod unrhyw gynnydd mewn gwariant o leiaf yn 

cyfateb i’r cynnydd yn y ddarpariaeth o bolisïau a gwasanaethau – 

ond mae’n rhaid i ni geisio gwella trwy weithio’n ddoeth a darparu 

mwy gan ddefnyddio’r un adnoddau. 

Sicrhau ein bod yn barod ac yn fodlon ymateb yn gyflym ac 

agored i faterion a godir, er enghraifft, yn y cyfryngau a bod yn 

fwy rhagweithiol wrth reoli’n henw da. 

Y canlyniad fydd: bod gennym barch ac ymddiriedaeth Aelodau a’u 

staff ac enw da yn fwy cyffredinol. 

Themâu a Blaenoriaethau ar gyfer 2010 a 2011 

Sicrhau bod digon o gyfle i edrych tua’r dyfodol a chynllunio o 

flaen llaw yn ystod y cyfnod pontio o’r Trydydd Cynulliad i’r 

Pedwerydd, ond ar yr un pryd darparu gwasanaethau yn 

llwyddiannus yn ystod ein cyfnod mwyaf prysur hyd yn hyn. 

Yn sgil hinsawdd o wariant cyhoeddus llawer tynnach, bydd angen 

i ni feddwl yn greadigol a gweithredu â phendantrwydd o ran sut y 

byddwn yn defnyddio’n hadnoddau i ddarparu ein blaenoriaethau 

gan ddangos gwerth gorau yn ein defnydd o arian cyhoeddus. 
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Cryfhau’r graddau yr ydym yn cydweithio ar draws y sefydliad 

cyfan trwy, er enghraifft: 

 bod yn eglur ynglŷn â’n diben a sicrhau bod ein neges yn gyson; 

 cael yr hyder i herio eraill ac i gymryd ein herio; 

 gweithio o fewn amgylchedd o barchu ein gilydd lle gallaf 

“I” ddibynnu ar eraill a gallan nhw ddibynnu arna i. 

(Uniondeb); 

 bod yn barod i gynnwys eraill – gweithio mewn tîm 

ehangach pan fo hynny’n ychwanegu gwerth; 

 creu amgylchedd lle mae rôl pawb yn cael ei werthfawrogi; 

a 

 gweithio’n galed a gonest, cyfathrebu agored. 

Ymestyn a chryfhau’r ethos o wasanaeth yn y sefydliad, gyda gwell 

dealltwriaeth gyffredinol o pam ei fod yn bwysig a beth mae’n ei 

olygu i’n sefydliad, yn cynnwys cyflwyno’r fenter gwasanaeth o’r 

radd flaenaf, a gwella sut rydym yn mesur a rheoli’r hyn sy’n 

bwysig i ni. 

Darparu UNO, sefydlu rhwydwaith unigol ar gyfer Aelodau, eu staff 

cymorth a staff y Cynulliad sydd ar wahân i Lywodraeth Cymru, er 

mwyn darparu gwell llwyfan i adeiladu ein systemau a’n 

gwasanaethau cymorth arno yn y dyfodol. 

Gweithredu’r argymhellion SAM sy’n ymwneud â safonau 

gwasanaethau. 

Cyflwyno system Rheoli Gwaith Achos y Cynulliad ar gyfer Aelodau 

a’u Staff Cymorth i gofnodi, rheoli a chynnal gwaith achos 

etholwyr. 

Cwblhau rhaglen ddatblygu arweinyddiaeth a dangos tystiolaeth 

gadarnhaol ar ein pedair egwyddor ar ymddygiad: cyfrifoldeb 

cyfunol; cydnabyddiaeth ac atebolrwydd; canfod cydbwysedd; 

eglurder a chyd-destun. 

Parhau i weithio ar barhad busnes fel bod gennym gynlluniau 

cynhwysfawr, cadarn sydd wedi’u profi ar waith. 
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Buddsoddi mewn ansawdd a datblygu a chreu cyfleoedd ar gyfer 

ein pobl. 

Bod yn lle gwych i weithio - yn llawn o bobl hapus, ymroddedig 

sy’n ymfalchïo eu bod yn gweithio yn y Cynulliad. 


