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Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyllideb 2009-10 – Papur gwybodaeth

Diben

1.Nid yw’r cynnig cyllideb atodol ar gyfer 2009-10, a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn gwneud cais am unrhyw
adnoddau ychwanegol ar gyfer Comisiwn y Cynulliad. Fodd bynnag, mae’r Comisiwn am fanteisio ar y cyfle hwn i gysoni’r cyfanswm a
briodolwyd i benawdau’r gyllideb fewnol. Mae’r papur hwn yn cynnwys gwybodaeth sy’n esbonio’r newidiadau cyfrifyddu hyn.

Cefndir

2.Mae’r Comisiwn yn gwneud nifer o newidiadau i linellau cyllideb mewnol o fewn y gyllideb o £49.701miliwn. Nid yw’r newidiadau hyn
yn effeithio ar ddyraniad cyfanswm y gyllideb, dim ond y gwahaniaeth rhwng cyfalaf a refeniw. Darperir y manylion er gwybodaeth ac i
hysbysu’r Pwyllgor Cyllid o ddatblygiadau am gyllideb y Comisiwn.

3.Cymeradwywyd Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2009-10 yn y Cyfarfod Llawn ar 22 Hydref 2008.

Y gyllideb a gymeradwywyd ar y pryd oedd:

£000

Cyllideb Adnoddau Net 47,751

Adnoddau Cronnus 160

Cronfa Gyfunol Cymru (cyllideb ariannol) 42,351

Mae’r Gyllideb Adnoddau Net yn cynnwys:

 Refeniw 47,042

 Cyfalaf 709

47,751

4.Gosododd Llywodraeth Cymru gyllideb atodol ger bron y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2009 a chymeradwywyd y gyllideb honno ar 8
Rhagfyr 2009. Fel rhan o gymeradwyo’r gyllideb, gwelwyd cynnydd o £1.950 miliwn yng nghyllideb Comisiwn y Cynulliad mewn
perthynas â’r prosiect iChange. Ystyriwyd manylion y prosiect gan y Pwyllgor Cyllid fel rhan o’r broses o graffu ar y gyllideb atodol, a
derbyniodd bod angen am y gwaith hwn a chroesawodd y weledigaeth hirdymor y tu ôl i’r buddsoddiad.

Pennodd y gyllideb atodol ar gyfer 2009-10, a gymeradwywyd ar 8 Rhagfyr 2009, y gyllideb ganlynol ar gyfer y Comisiwn:

£000

Cyllideb Adnoddau Net 49,701
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Adnoddau Cronnus 160

Cronfa Gyfunol Cymru (cyllideb ariannol) 44,301

Mae’r Gyllideb Adnoddau Net yn cynnwys:

 Refeniw 47,042

 Cyfalaf 2,659

49,701

Y sefyllfa bresennol

5.Mae cyllideb atodol arall ar gyfer 2009-10 yn cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o’r broses hon, mae Comisiwn y
Cynulliad wedi adolygu’r prosiectau cyfalaf sydd ar ddod, ac wedi dod i’r casgliad bod adolygiad pellach o’r dyraniad refeniw/cyfalaf yn
briodol. Dim ond y dyraniadau refeniw a chyfalaf o fewn y cyfanswm o £49.701 miliwn o gyllideb 2009-10 y mae hyn yn ei newid.

6.Mae’r newid hwn yn adlewyrchu’r math o wariant sy’n codi o ddatblygu manylebau prosiectau. Er gwybodaeth i’r Pwyllgor, y
prosiectau sydd wedi’u cynnwys yn yr adolygiad hwn yw:

Y Pierhead,

System gwaith achos Aelodau, a

Chanolfan Ddata o Bell ar gyfer prosiect iChange.

9.Cyfanswm y newidiadau yw £1.161 miliwn. Bydd y newid yn lleihau refeniw ac yn cynyddu cyfalaf, gan roi’r gyllideb ddiwygiedig
ganlynol i ni.

Cyllideb ddiwygiedig ar gyfer 2009-10  

£000

Cyllideb Adnoddau Net 49,701

Adnoddau Cronnus 160

Cronfa Gyfunol Cymru (cyllideb ariannol) 44,301

Mae’r Gyllideb Adnoddau Net yn cynnwys:

 Refeniw 45,881

 Cyfalaf 3,820

49,701
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Crynodeb

Mae’r papur hwn yn amlinellu’r rhesymau i gefnogi’r Comisiwn i symud £1.161 miliwn o’r pennawd refeniw i’r pennawd cyfalaf. Mae hwn
yn newid cyllideb mewnol nad yw’n newid cyllideb adnoddau’r Comisiwn ar gyfer 2009-10, sef £49.701miliwn.

Claire Clancy

Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad 
Chief Executive and Clerk of the Assembly
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