Pecyn dogfennau cyhoeddus
Comisiwn y Cynulliad
Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Ty Hywel

Dyddiad:

Dydd Iau, 20 Hydref 2011

Amser:

13: - 15:00

Cofnodion:

AC(4)2011(5)

Yn bresennol:

Swyddogion yn
bresennol:

Rosemary Butler (Cadeirydd)
Peter Black
Angela Burns
Sandy Mewies
Claire Clancy, Y Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad
(Swyddog)
Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad
(Swyddog)
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu (Swyddog)
Keith Bush, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol
(Swyddog)
Craig Stephenson, Prif Ysgrifennydd Preifat y Llywydd
(Swyddog)
Carys Evans, Prif Ysgrifennydd y Comisiwn (Swyddog)
Brian Davidge, Pennaeth TGCh a Darlledu (Swyddog)
Ross Davies, Rheolwr Cydraddoldeb (Swyddog)
Non Gwilym (Swyddog)

Eraill yn bresennol:

David Melding, Ddirprwy Lywydd
Mair Barnes, Cynghorwr Annibynnol

1. Cyflwyniad
1(i)

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

1(ii)

Datganiadau o fuddiant

1(iii)

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

2. Gwasanaethau dwyieithog
3. Adolygiad ar ôl chwe mis ar fuddion ac arbedion UNO
4. Gwella cymorth mynediad i Aelodau’r Cynulliad
5. Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn
6. Y wybodaeth ddiweddaraf gan ddeiliaid portffolio
7. Rhaglen dreigl Comisiwn y Cynulliad
8. Papur i’w nodi - Cynghorydd Ariannol a Llywodraethu Corfforaethol
Barnwyd nad yw’r papur hwn yn addas i’w gyhoeddi yn unol â rheolau’r Comisiwn ar
gyfer cynnal busnes.

9. Papur i'w nodi - Cynnig i ethol Ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn yr
Aelodau
10.

Unrhyw Fusnes Arall

Eitem 1c
Comisiwn y Cynulliad
Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Ty Hywel

Dyddiad:

Dydd Iau, 22 Medi 2011

Amser:

11:00 - 12:30

Cofnodion:

AC(4)2011(4)

Yn bresennol:

Swyddogion yn
bresennol:

Rosemary Butler (Cadeirydd)
Peter Black
Angela Burns
Sandy Mewies
Rhodri Glyn Thomas
Claire Clancy, Y Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad
(Swyddog)
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu (Swyddog)
Keith Bush, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol
(Swyddog)
Helen Finlayson, Ysgrifenyddiaeth (Swyddog)
Steven O'Donoghue, Pennaeth Adnoddau'r Cynulliad
(Swyddog)
Nicola Callow, Pennaeth Cyllid (Swyddog)

Eraill yn bresennol:

Mair Barnes, Cynghorwr Annibynnol
David Melding, Ddirprwy Lywydd

1. Cyflwyniad
1(i)

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.
1(ii)

Datganiadau o fuddiant

Ni chafodd unrhyw fuddiannau eu datgan.
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1(iii)

Cofnodion y cyfarfod 14 Gorffennaf 2011

Cofnodion cyfarfod 14 Gorffennaf 2011
Cytunwyd yn ffurfiol ar y cofnodion.
Materion yn codi o’r cyfarfod ar 14 Gorffennaf 2011
Roedd cais wedi cael ei wneud i newid Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a
Lloegr) 2001 i gynnwys y Cynulliad Cenedlaethol fel corff a enwir. Byddai’r Comisiwn
yn cael ei hysbysu unwaith y byddai ymateb wedi dod gan Swyddfa’r Cabinet.

2. Cyllideb ddrafft 2012-13
Yr egwyddorion sy’n ganolog i strategaeth cyllideb y Comisiwn, fel y cytunwyd ym mis
Gorffennaf 2011, oedd:
i. y dylai’r gyllideb gynnwys digon o adnoddau i ganiatáu i’r Comisiwn ddarparu’r
gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad fel deddfwrfa sydd â phwerau
deddfu llawn yn dilyn y refferendwm;
ii. bod angen safon uchel o wasanaethau cymorth ar y Cynulliad, fel sefydliad sy’n
tyfu, gydag adnoddau priodol ar gyfer y gwasanaethau hynny, er mwyn galluogi’r
Aelodau i wneud eu gwaith; ac
iii. y byddai’n hanfodol parhau i sicrhau effeithiolrwydd a gwerth am arian.
Cafodd cynigion y gyllideb ddrafft, i ariannu’r blaenoriaethau hyn, eu trafod.
Penderfynwyd ar y cynigion drwy gyfuniad o arbedion, ailddosbarthu’r adnoddau
presennol a thwf yn y gyllideb a gaiff ei gyflwyno dros y ddwy flynedd nesaf. Gwnaeth y
Comisiynwyr gais i dynnu mwy o sylw at yr arbedion, yn arbennig y rhai sy’n deillio o
Benderfyniad y Bwrdd Taliadau, bod tystiolaeth i gefnogi meysydd buddsoddi
arfaethedig yn cael ei gryfhau, a bod ychydig o ailddrafftio yn cael ei wneud i wella
eglurder yr iaith a ddefnyddir yn y ddogfen.
Cafodd y gyllideb ddrafft o £47.7 miliwn ar gyfer 2012-13 ei thrafod. Roedd hyn yn
gynnydd o 6.6 y cant o gymharu â 2011-12; yn dilyn trafodaeth o’r cynigion manwl,
cymeradwyodd y Comisiwn gynnydd o 6.4 y cant. O hwn, byddai angen 5.1 y cant i
dalu costau ychwanegol anochel. Cytunwyd bod y gyllideb hon, sy’n cynrychioli 0.3 y
cant o Floc Cymru, yn bris rhesymol a phriodol ar gyfer cefnogaeth briodol i’r broses
ddeddfwriaethol, craffu ar y Llywodraeth a chynrychiolaeth ddemocrataidd.
Pwysleisiodd y Comisiwn ei fod am sicrhau bod gwasanaethau gwerth am arian yn cael
eu darparu’n effeithlon ac yn effeithiol.
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Bydd y gyllideb ddrafft, a gaiff ei diweddaru i adlewyrchu atborth y Comisiynwyr, yn
cael ei gosod ar 29 Medi. Bydd Angela Burns, gyda swyddogion, yn cyflwyno’r gyllideb
i’r Pwyllgor Cyllid ar 6 Hydref.
Byddai sesiwn yn cael ei threfnu ar ôl y Cyfarfod Llawn i gyflwyno’r gyllideb a
strategaeth y Comisiwn i holl Aelodau’r Cynulliad.
Camau gweithredu: Swyddogion, mewn trafodaeth ag Angela Burns, i ddiweddaru
dogfen y gyllideb ddrafft yn unol ag atborth gan y Comisiwn.
Camau gweithredu: Sesiwn i gael ei threfnu i gyflwyno’r gyllideb a strategaeth y
Comisiwn i holl Aelodau’r Cynulliad.

3. Rhaglen dreigl Comisiwn y Cynulliad
Nodwyd y rhaglen dreigl.

4. Unrhyw Fusnes Arall
Cytunwyd y dylid paratoi opsiynau ar gyfer cydnabod cyfraniadau sylweddol tuag at
ddatblygu’r Cynulliad, er enghraifft gan Lywyddion, a chreu arteffactau a fyddai’n
gofnod hanesyddol priodol o ddatblygiad y Cynulliad.
Camau gweithredu: Swyddogion i baratoi opsiynau ar gyfer cydnabod cyfraniadau
sylweddol i’r Cynulliad
Roedd nifer o Aelodau’r Cynulliad a’u staff yn y Cynulliad a’u swyddfeydd yn y
rhanbarthau a’r etholaethau wedi parhau i gael trafferthion TGCh. Roedd cylchedau
newydd yn cael eu gosod, a fyddai’n gwella cyflymder y cysylltiad mewn swyddfeydd
pell. Cytunwyd y gallai’r Aelodau gysylltu â Peter Black os oeddynt yn wynebu
trafferthion sylweddol, ac y dylai Saesneg clir, heb jargon, gael ei ddefnyddio i gyfleu
unrhyw drafferthion y gwyddom amdanynt, i’r Aelodau.
Roedd rhai Aelodau wedi wynebu trafferthion wrth ddefnyddio ystafelloedd pwyllgora
1, 2 a 3 yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Roedd ymchwiliadau yn cael eu cynnal a
bydd adroddiad yn cael ei ddosbarthu.
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Eitem 2

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission
AC(4)2011(5) Papur 2 rhan 1
Dyddiad: 20 Hydref 2011
Amser: 13:00-15:00
Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd
Enw a rhif cyswllt yr awdur: Dr Non Gwilym, estyniad 8647

Gwasanaethau Dwyieithog
1.0 Diben a chrynodeb
1.1 Yn ystod ei gyfarfod ar 14 Gorffennaf 2011, gwahoddwyd y Comisiwn i
ystyried y ffordd ymlaen o ran darparu gwasanaethau dwyieithog i’r
Cynulliad ac i’r cyhoedd. Cytunodd i wneud y canlynol:
a.

ymgynghori ar y Bil Ieithoedd Swyddogol drafft (y Bil) a’r
Cynllun Gwasanaethau Dwyieithog (y Cynllun); a

b. darparu, fel rhan o’r Cynllun, Gofnod o Drafodion y Cyfarfod
Llawn cwbl ddwyieithog (ar yr amod y gellir gwneud hyn
mewn ffordd gynaliadwy ac am gost resymol yn yr hirdymor).
1.2 Mae’r papur hwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r Comisiwn ar
gynnydd parthed:
a.

yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Bil a’r Cynllun, a

b. dichonoldeb cyfieithydd proffesiynol yn defnyddio cyfieithu
peirianyddol i hwyluso’r gwaith o gynhyrchu Cofnod y
Trafodion cwbl ddwyieithog.
2.0 Argymhellion
2.1 Gwahoddir y Comisiwn i nodi’r cynnydd parthed yr ymgynghoriad
cyhoeddus ar y Bil a’r Cynllun a gwaith archwiliadol pellach a
gyflawnwyd mewn perthynas â darparu Cofnod y Trafodion cwbl
ddwyieithog.
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3.0 Trafodaeth
Ymgynghoriad cyhoeddus ar y Bil (Drafft) Cynulliad Cenedlaethol Cymru
(Ieithoedd Swyddogol) a’r Cynllun Gwasanaethau Dwyieithog Drafft
3.1 Lansiwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Fil (drafft) Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) a’r Cynllun Gwasanaethau
Dwyieithog Drafft yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 3 Awst 2011.
Cafwyd cyflwyniad gan Rhodri Glyn Thomas AC a Keith Bush a hefyd
sesiwn cwestiwn ac ateb ym mhabell y Cymdeithasau. Cafwyd
cynulleidfa o 20 o bobl, yn cynnwys cynrychiolwyr o Gymdeithas yr Iaith,
Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru a’r cyfryngau.
3.2 Rhoddwyd cyhoeddusrwydd eang i’r lansiad gan y cyfryngau Cymraeg
ac roedd y sylw yn gadarnhaol. Roedd y gwaith dilynol gyda’r cyfryngau
yn canolbwyntio ar sicrhau bod y cyfryngau a’r cyhoedd yn deall y
byddai cyfieithu peirianyddol yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â gwaith
prawfddarllen arbenigol a sicrwydd ansawdd.
3.3 Ers y lansiad, mae fideo gan Keith Bush, yn seiliedig ar ei gyflwyniad yn
yr Eisteddfod ac yn ystod y tri gweithdy y cyfeirir atynt isod wedi ei
ddarparu ar wefan y Cynulliad. Byddant yn gymorth gwybodaeth i
unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymateb i’r ymgynghoriad. Hefyd,
cyhoeddwyd erthygl farn gan Keith Bush ar y Bil Ieithoedd Swyddogol yn
y Western Mail ar 28 Medi (Atodiad A).
3.4 Yn ogystal, cynhaliwyd tri gweithdy yn yr wythnos yn dechrau ar 26
Medi mewn tri lleoliad:
• 26 Medi 09:30-11.30 – Cynulliad Cenedlaethol
Cymru, Bae Colwyn;
• 26 Medi 15:00-17:00 - Llyfrgell Genedlaethol
Cymru, Aberystwyth;
• 28 Medi, 09:30-11:30 – Y Pierhead, Bae Caerdydd,
o’r enw “Pwerau deddfu a gwasanaethau dwyieithog yn y Cynulliad
Cenedlaethol”.
3.5 Er mai annog y rhai oedd yn bresennol i ddarparu ymatebion
ysgrifenedig, ystyriol, llawn i’r ymgynghoriad oedd canolbwynt y
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gweithdai, daeth rhai themâu a chwestiynau cyffredin i’r amlwg, gan
gynnwys:
• yr angen i’r Cynulliad roi arweiniad cryf ar wasanaethau
dwyieithog;
• monitro a chydymffurfio – a fyddai yna ddull effeithlon o
sicrhau bod y Comisiwn yn glynu wrth ei gynllun?
• asesiad effaith - a ddylai fod yn ddyletswydd gyfreithiol cael
asesiad ffurfiol i gyd-fynd â deddfwriaeth anllywodraethol a
gyflwynir yn y Cynulliad, a hynny er mwyn nodi ei heffaith ar
yr iaith Gymraeg (fel bydd yn wir gyda deddfwriaeth a gynigir
gan y Llywodraeth o dan safonau arfaethedig a orfodwyd o
dan Fesur y Gymraeg 2011)?
• a yw’r ffaith y bydd y Cynllun yn cael ei alw “Y Cynllun
Gwasanaethau Dwyieithog” (yn hytrach na “Y Cynllun Ieithoedd
Swyddogol”) yn awgrymu y bydd cwmpas y Cynllun wedi ei
gyfyngu ac na fydd yn berthnasol i’r ystod lawn o
weithgareddau yn y Cynulliad?
• beth yw ystyr “yn wirioneddol ddwyieithog”? ac
• a ddylai fod yn ofyniad cael cyfieithiad dwyieithog llawn o
Gofnod y Trafodion ar wyneb y Bil (h.y. ac nid yn y Cynllun yn
unig)?
3.6 Mae gweithdai hefyd yn cael eu trefnu i staff y Cynulliad er mwyn rhoi
cyfle iddynt ofyn cwestiynau, gwneud sylwadau ac ystyried effaith y
cynllun drafft ar y ffordd y darperir gwasanaethau. Cynhelir cyfarfod
gyda’r Undebau ar y cyfle cyntaf ynghyd â sesiwn galw heibio i staff
cymorth.
3.7 Daeth y cyfnod ymgynghori cyn y broses ddeddfu i ben ar 14 Hydref.
Caiff ymatebion eu dadansoddi ac unrhyw gynigion ar gyfer diwygiadau
i’r Bil a’r Cynllun eu llunio. Yna caiff y rhain eu cyflwyno i’r Comisiwn ym
mis Tachwedd, fel y gall ystyried fersiynau terfynol y cynigion, gyda’r
bwriad o gyflwyno’r Bil yn ffurfiol a gosod y Cynllun drafft gerbron y
Cynulliad ar ddechrau mis Rhagfyr.
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3.8 Erbyn hyn, y dyddiad y disgwylir i’r Bil ddod yn gyfraith ac i’r Cynllun
ddod i rym yw mis Mehefin 2012 (er bod posibilrwydd o gyflymu’r
broses).
Y newyddion diweddaraf am ddichonoldeb defnyddio cyfieithu
peirianyddol ar y we a meddalwedd cyfieithu i gynhyrchu Cofnod y
Trafodion cwbl ddwyieithog
3.9 Yn ei gyfarfod ar 14 Gorffennaf, cytunodd y Comisiwn mewn egwyddor i
adfer Cofnod y Trafodion cwbl ddwyieithog cyn belled â bod y trefniant
yn gynaliadwy yn yr hirdymor ac yn arddangos gwerth da am arian.
Gofynnwyd i swyddogion archwilio’r opsiwn o ddefnyddio Google
Translate, system gyfieithu peirianyddol ynghyd â defnyddio sgiliau
prawfddarllen cyfieithydd proffesiynol i reoli ansawdd er mwyn cyflawni
hyn.
3.10 Yn ystod y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, profodd
cyfieithwyr y Cynulliad ddwy system gyfieithu beirianyddol ar-lein, y
ddau wedi eu cynhyrchu gan Google – Google Translate (Translate) a
Google Translate Toolkit (Toolkit).
3.11 Mae’r ddwy system yn helpu’r darllenydd i ddeall cynnwys cyffredinol
testun mewn iaith dramor. Nid yw’r naill na’r llall yn darparu
cyfieithiadau hollol gywir. Yr un yw’r canlyniad i ddechrau o ran
ansawdd y cyfieithiad a chyflymder cyfieithu'r ddwy system.
3.12 Ar ben hynny, mae Toolkit
• yn galluogi rhannu dogfennau ar-lein gydag eraill er mwyn
golygu a chywiro cyn eu cyhoeddi;
• yn cynnig yr opsiwn o ychwanegu’r cyfieithiad wedi ei gywiro
i’r casgliad o destunau sy’n cael ei ddefnyddio gan y rhaglen i
gyfieithu’r holl ddogfennau, sy’n ychwanegu at y casgliad fel y
bydd o fudd yn y dyfodol i bob defnyddiwr arall;
• yn caniatáu i’r defnyddiwr lwytho dogfen lawn, waeth beth yw
nifer y geiriau, tra bod gan Google Translate gyfyngiad o
5,000 y sesiwn; a
• gellir ei wella drwy “ategu” technolegau eraill fel rhaglenni cof
cyfieithu e.e. pecyn WordfastPro, a brynwyd yn ddiweddar gan
y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi Seneddol.
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3.13 Mae’n rhy gynnar i allu bod yn fanwl gywir am botensial system o’r fath,
ond gallai arwain at fesurau effeithlonrwydd yn gysylltiedig â gofynion
cyfieithu o bob math.
3.14 Mae’r ddwy system am ddim i ddefnyddwyr ar hyn o bryd, er y bydd
Comisiynwr yn cofio bod Google wedi cyhoeddi ei gynlluniau i godi tâl
am y gwasanaeth Translate mor fuan â mis Rhagfyr 2011. Yn dilyn y
cyfarfod ym mis Gorffennaf, buom mewn cysylltiad â Google i ofyn am
eglurhad o’r strwythurau prisio a graddfeydd amser, ond ni
dderbyniwyd ateb hyd heddiw. Rydym yn hyderus fodd bynnag, ar ôl
trafodaethau â Bwrdd yr Iaith Gymraeg nad oes gan Google unrhyw
fwriad i godi tâl am Toolkit. Deallwn mai ymateb Google i gamddefnydd
sylweddol o’i system oedd y penderfyniad i gyflwyno strwythur talu gan
fod hyn yn gynyddol niweidio enw da’r system ac yn y pen draw, enw da
Google ei hun.
3.15 Yn ystod y toriad, cafwyd ymarfer peilot i ddarganfod a oedd Toolkit yn
gallu darparu dewis amgen posibl i drefniadau blaenorol ar gyfer
Cofnod y Trafodion cwbl ddwyieithog.
3.16 Yn seiliedig ar ein canlyniadau, rydym yn amcangyfrif na fydd y costau
blynyddol i gynhyrchu Cofnod y Trafodion cwbl ddwyieithog, gan
ddefnyddio cyfuniad o gyfieithu peirianyddol a golygu â llaw, yn fwy na
£100k.
3.17 Mewn cyfarfod ar 3 Hydref a fynychwyd gan Rhodri Glyn Thomas AC,
staff y Cynulliad a swyddogion o Fwrdd yr Iaith Gymraeg, nodwyd bod y
Bwrdd yn comisiynu adroddiad annibynnol ar effeithlonrwydd, cost ac
ansawdd y canlyniadau a gynhyrchir gan y systemau cyfieithu
peirianyddol blaenllaw, gan gynnwys Google a’r rhai hynny a
ddatblygwyd gan Ganolfan Bedwyr inter alia. Bydd y casgliadau yn ein
helpu i ddeall sut y gall y Comisiwn gynhyrchu Cofnod y Trafodion cwbl
ddwyieithog mewn ffordd gynaliadwy ac am gost resymol. Anelwn at
ddod â’r gwaith archwiliadol i ben erbyn dechrau mis Tachwedd a
chyflwyno argymhellion i’w hystyried gan y Comisiwn yn ei gyfarfod ym
mis Tachwedd.
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Eitem 3

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

Dyddiad: 20 Hydref 2011
Amser: 13.00
Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd
Enw a rhif cyswllt yr awdur: Dianne Bevan, estyniad 8991

Adolygiad o fuddiannau ac arbedion UNO
1.0 Diben a chrynodeb
1.1 Yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2011, pwysleisiodd y Comisiwn pa mor
bwysig oedd monitro’r buddiannau a’r arbedion a geir drwy brosiect UNO, a
bod adolygiadau chwe-misol yn cael eu cynnal ac adroddiadau amdanynt yn
cael eu cyflwyno i’r Comisiwn.
1.2 Dyma’r diweddariad cyntaf ar y prosiect a’i amcanion, a cheir asesiad o’r
buddiannau a’r arbedion a wireddwyd hyd yma.
2.0 Argymhellion
2.1 Gwahoddir y Comisiwn i nodi’r adroddiad cynnydd a’r mesurau a roddwyd
ar waith i ddatrys y materion sy’n weddill.
3.0 Ymgynghori
3.1 Gofynnwyd i holl ddefnyddwyr y system gyfrannu ag at y gwersi a
ddysgwyd, ac fe gynhaliodd y bwrdd prosiect ymarfer gwireddu
buddiannau. Holwyd am safbwyntiau Aelodau’r Cynulliad drwy drefniant un
wrth un yn eu cyfarfodydd â’r rheolwr cyfrif TGCh.
Trafodaeth
4.0 Cefndir
4.1 Prif nodau prosiect UNO oedd diweddaru’r system TGCh , galluogi’r
Cynulliad i weithio’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, gwella parhad
busnes a galluogi’r Cynulliad i wneud dewisiadau cost-effeithiol ar gyfer
gwasanaethau TGCh yn y dyfodol.
4.2 Dyma’r buddiannau a ragwelwyd yn sgil y prosiect:
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• sicrhau defnydd mwy rhyng-gysylltiedig o adnoddau drwy roi’r
Aelodau, eu staff a staff y Cynulliad ar yr un rhwydwaith, a
gweithio’n fwy effeithlon drwy hynny;
• creu arbedion drwy ddarparu platfform annibynnol er mwyn
cyflenwi gwasanaethau mewn modd integredig, a gaiff eu cyrchu
drwy’r dull mwyaf cost effeithiol ac effeithlon;
• canlyniadau mesuradwy yn sgil gweithredu technolegau, systemau
a phrosesau newydd drwy foderneiddio’r ystâd TGCh a darparu’r
dechnoleg ddiweddaraf er mwyn gwella ymgysylltu â’r cyhoedd;
• gwella parhad busnes a gwneud y system yn fwy cadarn; a
• chysylltedd gwell, yn enwedig o swyddfeydd etholaethol.
4.3 Cafodd y system ei gosod ar gyfer 800 o ddefnyddwyr mewn mwy na 100 o
leoliadau, a chrëwyd canolfan gweinydd pell newydd er mwyn sicrhau
cadernid a chyfleuster adfer sylweddol ar gyfer holl TG y Cynulliad. Cafodd
pum deg o raglenni eu mudo o’r hen system i’r system newydd, a rhoddwyd
fersiwn ddiweddaraf meddalwedd Microsoft i bob defnyddiwr. Er bod
mwyafrif y trosglwyddiadau i’r system newydd wedi bod yn llwyddiannus,
mae amryw o faterion technegol sylweddol wedi achosi problemau parhaus
i’r defnyddwyr.
5.0 Materion technegol sy’n weddill
5.1 Mae cyfres o faterion technegol ar ôl sydd heb eu datrys eto. Nid yw’r rhain
yn effeithio ar yr holl ddefnyddwyr drwy’r amser, ond maent yn anfoddhaol
iawn i’r rhai yr effeithir arnynt. Dyma’r prif faterion sy’n weddill:
• Rhaglenni Office - llofnodion e-bost yn diflannu, hyperddolenni
mewn dogfennau Word ddim yn gweithio, y geiriadur addasu a
mynediad at ddogfennau diweddar heb eu diweddaru;
• Internet Explorer – heb gadw ffefrynnau;
• Ffont generig a Gosodiadau lleol – gwahaniaethau rhwng gwahanol
raglenni Office;
• Argraffu – argraffyddion diofyn yn dychwelyd i’r gosodiadau
argraffydd blaenorol; a
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• Caseworker – negeseuon gwall wrth atodi dogfennau a negeseuon
e-bost i’r system.
5.2 Mae cynllun wedi’i greu i ddatrys y problemau technegol sy’n weddill ac
mae Atos (Siemens Business Services gynt) yn darparu adnoddau technegol
yn benodol er mwyn ymchwilio i ddatrysiadau a gwneud cynnydd arnynt, a
hynny heb ddim cost ychwanegol i’r Cynulliad.
5.3 Darparodd Atos y newidiadau a wnaed i drwsio’r diffygion a oedd yn weddill
yn y system yn ystod yr haf, pan gynhaliwyd profion helaeth. Fel y mae ar
6 Hydref, mae ychydig yn fwy na 100 o ddefnyddwyr, staff y Cynulliad yn
bennaf, wedi symud i’r seilwaith newydd sy’n ymgorffori’r newidiadau hyn.
Mae’r cynlluniau terfynol ar y gweill i gyflwyno’r newidiadau i’r system i
weddill y defnyddwyr yn ystod mis Hydref. Ac eithrio’r neges gwall yn
Caseworker wrth atodi dogfennau, lle mae angen newid rhaglen
Caseworker, cred Atos y bydd yr holl broblemau eraill wedi’u datrys drwy’r
newidiadau hyn. Mae’r gwaith i newid y system Caseworker yn cael ei
gynllunio ar hyn o bryd.
6.0 Buddsoddiad ariannol
6.1 Cyfanswm yr arian a fuddsoddwyd yn y prosiect oedd £4,256,525, yn erbyn
cyllideb derfynol o £4.3m. Drwy gyflawni’r gwaith hwn yn 2010-11, fel
prosiect unigol, amcangyfrifir i’r Comisiwn arbed £0.9 miliwn (20 y cant), a
fyddai fel arall wedi cael ei wario petai’r systemau wedi’u diweddaru a’u
hailosod yn ysbeidiol.
7.0 Adolygiad o’r buddiannau
7.1 Nod yr adolygiad o’r buddiannau yw pennu a yw’r prosiect wedi esgor ar
lefel briodol o fuddiannau mesuradwy yn unol â lefel y buddsoddiad ynddo.
Mae’r dulliau o fesur yn cynnwys monitro costau, casglu adborth gan
ddefnyddwyr, cyfarfodydd rheolaidd â chyflenwyr a monitro effeithiolrwydd
prosesau a gweithdrefnau newydd. Mae cynllun buddiannau wedi’i gynnwys
yn Atodiad A, a rhoddir crynodeb o’r cynnydd isod.
8.0 Arbedion arian parod
8.1 Bu prosiect UNO yn fodd i’r Cynulliad resymoli nifer y defnyddwyr a negodi
ei gytundeb cefnogi ei hun (PSM2) ar sail model gwasanaeth newydd, a fydd
hefyd yn rhoi dealltwriaeth gliriach i’r Cynulliad o’i gostau TGCh. Mae’r
trafodaethau i negodi’r PSM2 wedi bod yn faith, ond maent bron wedi’u
cwblhau. Cyn gynted ag y daw’r trafodaethau i ben, bydd hynny’n ein rhoi
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mewn sefyllfa llawer gwell i benderfynu pa welliannau neu ostyngiadau y
dylid eu gwneud er mwyn cysoni gwasanaethau â’r modd y caiff
strategaethau eu datblygu yn y dyfodol, a phennu’r effaith ar gostau o
ganlyniad i hynny.
8.2 Yn y flwyddyn ariannol hon, mae gwaith ar y gweill i gyflenwi cylchedau
data newydd i’r swyddfeydd etholaethol a rhanbarthol, cartrefi Aelodau’r
Cynulliad, cartrefi staff cymorth Aelodau’r Cynulliad a staff y Cynulliad. Mis
Rhagfyr 2011 yw’r dyddiad targed ar gyfer cwblhau’r gwaith. Amcangyfrifir
y bydd hyn yn arbed oddeutu £200,000 y flwyddyn i’r Comisiwn, a hefyd
yn gwella cysylltedd.
9.0 Gwella effeithlonrwydd
9.1 Mae integreiddio’r ddau rwydwaith i un platfform yn golygu y gallwn olrhain
a chofnodi nifer y defnyddwyr yn haws, sy’n effeithio ar ein taliadau. Gellir
hefyd olrhain a chofnodi rhaglenni’n gywirach, at ddibenion rheoli asedau, a
fydd yn gwella’n cynllunio ar gyfer newidiadau i’r dyfodol.
9.2 Mae fersiwn ddiweddaraf Microsoft Office wedi gwella’r ffordd o gyflwyno
gwaith i Aelodau ac mewn cyhoeddiadau, a’i wneud yn fwy effeithlon.
9.3

Er i’r Ddesg Gymorth dderbyn llawer iawn o alwadau am gymorth i
ddechrau, mae nifer y galwadau wedi gostwng bellach ers rhoi’r prosiect
ar waith. Mae defnyddwyr y Cynulliad bellach yn rhannu Desg Gymorth
gyffredin sydd ar wahân i ddesg y Llywodraeth (er bod gwasanaethau’n
cael eu darparu i’r Gweinidogion ym Mae Caerdydd). Ceir platfform
cyflenwi mwy cyson, sy’n lleihau’r cymhlethdod a nifer y systemau a
gynhelir.

10.0 Gwella gwasanaethau
10.1 Mae’r cytundeb cymorth i wasanaethau newydd (PSM2) yn cael ei negodi ag
Atos. Nod y cytundeb hwn yw gwella lefelau’r gwasanaeth i ddefnyddwyr yn
seiliedig ar anghenion, blaenoriaethau a strategaeth y Cynulliad, er mwyn
gwella gwasanaethau a sicrhau eu bod yn gost effeithiol. Mae trefniadau
cymorth dros dro wedi bod yn weithredol ers i’r prosiect gael ei gyflwyno.
10.2 Mae dull mwy diogel a llai cymhleth o gysylltu â gwasanaethau’r Cynulliad
wedi cael ei ddarparu drwy gyflwyno gylchedau data newydd ar rwydwaith
ardal eang i’r Aelodau. Mae’n darparu cymorth ar-lein o bell sy’n gyflymach
ac yn fwy ymatebol na’r hyn a oedd ar gael yn flaenorol. Dyma faes hefyd y
dyfarnai’r Aelodau sgôr isel iawn ar ei gyfer yn yr arolwg TGCh blynyddol.
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10.3 Mae mwy o ddefnyddwyr yn defnyddio systemau’r Cynulliad o bell drwy
systemau diogel a hygyrch, gan alluogi ymagwedd fwy hyblyg at weithio.
10.4 Roedd y prosiect yn caniatáu i staff y Cynulliad adael rhyngrwyd ddiogel y
llywodraeth (gsi). Mae hyn wedi esgor ar fuddiannau yn ein defnydd o eddemocratiaeth, gan fod mwy o ryddid i staff y Cynulliad ddefnyddio
proffiliau’r cyfryngau cymdeithasol i’w hysbysu am faterion a storïau sy’n
berthnasol i’w gwaith a gwella ymgysylltiad y Cynulliad â’r cyhoedd. Mae’r
defnydd o gyfryngau cymdeithasol at ddibenion y Cynulliad wedi gwella, er
enghraifft, mae’r Gwasanaeth Ymchwil wedi cyflwyno diweddariadau Twitter
newydd i hybu eu gwaith eu hunain a gwaith yr Aelodau.
11.0 Bodlonrwydd cwsmeriaid
11.1 Bu’r ymateb gan ddefnyddwyr y system yn gymysg iawn. Er bod y mwyafrif
yn ymddangos yn gymharol fodlon, mae’r materion sy’n weddill a ddisgrifir
uchod yn achosi cryn anhawster a rhwystredigaeth. Mae cynllun wedi’i
sefydlu i ddatrys y materion hyn, ac mae rheolwyr cyfrifon TGCh yn
gweithio’n agos iawn â’r defnyddwyr er mwyn rhoi’r newyddion diweddaraf
iddynt am gynnydd. Er ei bod yn amlwg bod rhai o ddefnyddwyr y system
newydd yn ffafrio’r system a ddisodlwyd, rydym yn anelu i wella’u profiadau
ac yn darparu hyfforddiant lle bo’r angen.
11.2 Cafodd y system ei dylunio’n wreiddiol drwy ymgynghori â’r Aelodau, eu
staff a staff y Cynulliad. Cynhaliwyd yr arolwg defnyddwyr cyntaf ar ôl rhoi
UNO ar waith ym mis Mawrth 2011. Defnyddir y canlyniadau i fesur y lefelau
bodlonrwydd a’r buddiannau a gyflawnir dros amser. Yn Atodiad B ceir
crynodeb o ganlyniadau’r arolwg cyntaf, er bod lefel yr ymateb ymysg yr
Aelodau yn isel. Cynhelir arolwg arall pan fo’r materion sy’n weddill wedi’u
datrys a phan fydd defnyddwyr wedi cael mwy o brofiad o’r system ac o’r
cylchedau data newydd, sy’n cael eu gosod ar hyn o bryd.
12.0 Methodoleg
12.1 Mae methodoleg gyson yn cael ei datblygu er mwyn mesur pob un o’r
buddiannau a nodwyd a darparu ar gyfer adroddiadau cywirach dros
gyfnod. Mae gwybodaeth data gwaelodlin yn cael ei choladu ac fe’i
defnyddir i ddatblygu cyfres o fatrics er mwyn eu cymharu yn y dyfodol.
13.0 Strategaeth TGCh
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13.1 Prif nod UNO oedd rhoi’r Cynulliad mewn sefyllfa lle gallai wneud
penderfyniad annibynnol ynglŷn â darpariaeth gwasanaethau TGCh ar ôl
2014.
13.2 Er mis Mawrth 2011, mae grŵp Strategaeth TGCh wedi cael ei ffurfio i
ystyried yr opsiynau amrywiol sydd ar gael. Mae’r grŵp wedi gofyn am
gyngor gan sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, wedi cynnal
dadansoddiad o’r diffygion gyda Gartner, ac wedi cynnal gwaith meincnodi
gyda chyrff deddfu eraill y DU. Caiff opsiynau eu cyflwyno gerbron y
Comisiwn ym mis Tachwedd.
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Cefndir
Nod y prosiect UNO oedd creu system TGCh gyfoes i alluogi’r Cynulliad i
weithio’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, i wella parhad busnes ac i
alluogi’r Cynulliad i wneud dewisiadau priodol a chost effeithiol ynghylch y
ddarpariaeth TGCh yn y dyfodol.
Gellir crynhoi’r buddion a ddisgwylir yn sgil y prosiect fel a ganlyn:
•

sicrhau defnydd mwy cydlynol o adnoddau drwy roi Aelodau a’u staff
a staff y Cynulliad ar yr un rhwydwaith, gan gynyddu effeithlonrwydd
gwaith;

•

cyflawni arbedion drwy ddarparu llwyfan annibynnol ar gyfer darparu
gwasanaethau integredig, i’w cael o’r ffynhonnell fwyaf cost effeithiol
ac effeithlon;

•

sicrhau canlyniadau mesuradwy ar ôl rhoi technolegau, systemau a
phrosesau newydd ar waith drwy foderneiddio’r ystâd TGCh a
darparu’r dechnoleg ddiweddaraf i wella ymgysylltiad y cyhoedd;

•

parhad busnes gwell a systemau mwy cadarn; a

•

cysylltedd gwell, yn enwedig o swyddfeydd etholaethol a rhanbarthol.

Y cynllun hwn
Cafodd y buddion cyffredinol eu categoreiddio a’u rhannu gan Fwrdd
Prosiect UNO. Rhoddwyd perchennog i bob budd, ac amserlen ar gyfer ei
gwblhau. Gan ddefnyddio cyfres o fesurau, gan gynnwys monitro costau,
casglu adborth gan ddefnyddwyr, a chyfarfodydd rheolaidd â chyflenwyr,
gellir defnyddio’r Cynllun i fesur y cynnydd yn erbyn pob budd.
Dyma’r buddion a gaiff eu mesur:
1. desg gymorth well yn y Cynulliad;
2. dulliau mwy eglur o weld y costau TGCh;
3. dulliau gwell o ddarparu gwasanaethau;
4. cynaliadwyedd gwell;
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5. mynediad gwell i wefannau rhwydweithio cymdeithasol;
6. y sefydliad i gael gwybodaeth well cyn y cynhelir ymarferion caffael;
7. gwelliant yn yr amserau logio i mewn/logio allan;
8. isadeiledd technegol gwell;
9. gallu gwell i gyflwyno meddalwedd newydd;
10. cael gwared ar y ddibyniaeth ar Lywodraeth Cymru ar gyfer
diweddariadau / newidiadau; a
11. perthynas waith well gydag Atos.
Bydd adroddiad ar y cynnydd a wnaed yn erbyn y buddion hyn yn cael ei
gyflwyno i Gomisiwn y Cynulliad a Bwrdd Rheoli’r Cynulliad bob chwe mis.
1. Desg gymorth well yn y Cynulliad
Targed
Sefydlu un ddesg gymorth benodol ynghyd â chontract cymorth y Senedd, gyda’r nod
o leihau nifer y staff cymorth sydd eu hangen a, thrwy hynny, leihau’r costau dros
amser.
Perchennog(perchenogion) Altos
y budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

•

gydag arolygon bodlonrwydd cwsmeriaid; a

•

lleihad yng nghyfanswm y costau perchenogaeth

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Yn flynyddol, o haf 2011

Pwy fydd yn mesur y
cynnydd

Y Pennaeth TGCh a Darlledu

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Bu un ddesg gymorth yn weithredol ers haf 2010. Ar ôl cyflenwi prosiect UNO, mae’r
Cynulliad bellach yn darparu desg gymorth gwbl ddwyieithog i bob aelod o staff yn
ogystal ag i Aelodau’r Cynulliad a’u staff cymorth am y tro cyntaf.
Yn yr arolwg ar gyfer defnyddwyr UNO, roedd 40 y cant o’r defnyddwyr yn credu bod
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y gwasanaeth a ddarperir gan y ddesg gymorth wedi gwella; roedd 21 y cant yn
credu nad oedd wedi gwella; ac roedd 32 y cant yn credu nad oedd unrhyw
wahaniaeth. Gofynnwyd i ddefnyddwyr hefyd raddio eu bodlonrwydd gyda gwahanol
elfennau’r ddesg wasanaeth; roedd y graddfeydd bodlonrwydd fel a ganlyn:
•

pa mor hawdd yw cysylltu â’r ddesg/ cofnodi problemau: 75 y cant

•

yr amser y mae’n ei gymryd i ateb galwadau: 71 y cant

•

yr amser y mae’n ei gymryd i ddatrys problemau: 68 y cant

•

gwybodaeth am y sefydliad:

74 y cant

•

cwrteisi a phroffesiynoldeb y staff:

82 y cant

2. Dulliau mwy eglur o weld y costau TGCh
Targed
Drwy sefydlu rhwydwaith unedig sy’n gwasanaethu holl ddefnyddwyr y Cynulliad, yn
annibynnol ar Lywodraeth Cymru, dylai costau cyfran y Cynulliad o’r contract fod yn
fwy eglur.
Yn y pen draw, bydd hyn yn helpu gyda’r amcan tymor hir o leihau cyfanswm y gost
perchenogaeth i £1,000 y flwyddyn am bob bwrdd gwaith erbyn 2014.
Perchennog(perchenogion) y
budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd
Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

TGCh y Cynulliad

•

dadansoddiad o gostau model y gwasanaeth
newydd;

Unwaith y derbyniwn y costau PSM2;
Dewislen lawn o’r costau wedi’u darparu erbyn Haf
2013

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Pennaeth TGCh a Darlledu

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Rydym eisoes wedi nodi arbediad o £200,000 y flwyddyn ar gysylltedd data.
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Mae disgwyl i’r costau ar gyfer model gwasanaeth y Cynulliad (PSM2) gael eu
darparu’r mis hwn. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio ar gael dull mwy eglur
o weld yr holl gostau TGCh. Bydd y ddau gam hyn yn sicrhau mwy o eglurder o ran
ble mae ein costau’n digwydd a beth y gallwn ganolbwyntio arno.
Mae gwaith meincnodi yn digwydd ar hyn o bryd, sy’n cymharu costau’r Cynulliad â
chostau cynulliadau a seneddau eraill y DU.

3. Dulliau gwell o ddarparu gwasanaethau
Targed
Creu model gwasanaeth ar wahân i reoli gofynion Gwasanaeth y Cynulliad, drwy
gyfrwng Memorandwm Gwasanaeth Prosiect (PSM2).
Perchennog(perchenogion) y
budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

Llywodraeth Cymru

•

drwy gyfrwng gweithredu PSM2 yn
llwyddiannus

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

O fis Ionawr 2011

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Pennaeth TGCh a Darlledu

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Nid yw’r model gwasanaeth newydd ar gyfer y Cynulliad (PSM2) yn barod ar hyn o
bryd. Atos i ddarparu’r costau erbyn diwedd mis Medi 2011.

4. Cynaliadwyedd gwell
Targed
Llai o galedwedd newydd a chyfanswm cost perchenogaeth is ar gyfer pob bwrdd
gwaith. Sefydlu meincnod ar gyfer y defnydd o bŵer.
Perchennog(perchenogion) y
budd

Rheoli Cyfleusterau / TGCh
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Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

•

ailddefnyddio ac ailgylchu unrhyw offer TGCh
segur; ac

•

mae angen defnyddio dull asesu ar gyfer y
defnydd o bŵer

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Parhaus

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Pennaeth Cyfleusterau

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Mae’r holl offer a ddisodlwyd fel rhan o brosiect UNO naill ai wedi cael ei
ailddefnyddio neu ei dynnu’n ddarnau a’i ailgylchu.

5. Mynediad gwell i wefannau rhwydweithio cymdeithasol
Targed
Drwy ddarparu mynediad gwell i wefannau rhwydweithio cymdeithasol, y nod yw
gwella’r ymgysylltiad rhwng y Cynulliad a’r cyhoedd, a rhwng Aelodau a’u hetholwyr.
Perchennog(perchenogion) y
budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

Diogelwch TGCh

•

arolygon bodlonrwydd cwsmeriaid; a

•

adborth gan y gangen Cyfathrebu Allanol

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Haf 2011

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Pennaeth TGCh a Darlledu

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Gall Aelodau’r Cynulliad gael mynediad i wefannau a dulliau rhwydweithio
cymdeithasol ar offer TGCh a ddarparwyd gan y Cynulliad, gan gynnwys cyfrifiaduron
desg, gliniaduron a dyfeisiau Blackberry.

6. Y Cynulliad i gael gwybodaeth well cyn y cynhelir ymarferion caffael
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Targed
I ddeall yr asedau a ddefnyddir (caledwedd a meddalwedd) ar ystâd y Cynulliad, drwy
gyfrwng dogfennau dylunio cynhwysfawr, y gellir eu defnyddio mewn ymarfer caffael
pe bai’r Cynulliad yn penderfynu gwahodd tendrau ar gyfer ei wasanaethau TGCh yn
2014.
Canfod gwir gostau’r ddarpariaeth TGCh ar gyfer y Cynulliad, a fydd yn ein helpu i
feincnodi costau’r gwasanaeth.
Perchennog(perchenogion) y
budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

TGCh y Cynulliad

•

data blynyddol a misol ar y dull o godi tâl a
rheoli asedau ; a

•

cyflwyno dogfennau dylunio diwygiedig gan
Atos yn dilyn unrhyw newidiadau a wneir i’r
rhwydwaith

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Bob chwarter

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Rheolwr Technegol TGCh

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Cafwyd anawsterau wrth osod meddalwedd rheoli asedau Altos, ac mae’r gwaith yn
canolbwyntio ar galedwedd yn gyntaf ac yna ar feddalwedd. Mae’r sefyllfa o ran y
costau cynnal a chadw blynyddol yn aneglur o hyd - o ran a ddylid eu cynnwys yn y
tâl gwasanaeth am y rhwydwaith ai peidio.

7. Gwelliant yn yr amserau logio i mewn/logio allan
Targed
Lleihau’r amser y mae’n ei gymryd i logio i mewn i’r system, lle bynnag y bo’r
lleoliad, gyda’r prif nod o wella’r profiad i ddefnyddwyr mewn swyddfeydd
etholaethol ac unigolion sy’n gweithio gartref.
Perchennog(perchenogion) y
budd

Altos
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Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

•

gydag arolygon bodlonrwydd cwsmeriaid;

•

drwy gyfrwng gwybodaeth a gasglwyd o
alwadau i’r ddesg gymorth TGCh; a

•

drwy gyfrwng adborth a gasglwyd gan y
Rheolwyr Cyfrifon TGCh.

Yn flynyddol (arolygon bodlonrwydd)
Bob chwarter (ystadegau’r ddesg gymorth)

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Rheolwr Technegol TGCh

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Mae’r cylchedau newydd yn parhau i gael eu gosod ar gyfer defnyddwyr, ond mae
tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod y system yn gynt. Mae’r profiad o logio i
mewn i ddefnyddwyr band eang wedi gwella o ganlyniad i’r llinellau newydd. Mae’r
dull o weithio gyda rhaglenni a ffeiliau mwy wedi gwella.

8. Isadeiledd technegol gwell
Targed
Y tri phrif darged yw: gwella’r cysylltedd â’r rhwydwaith, yn enwedig mewn
swyddfeydd etholaethol ac yn y cartref ar gyfer gweithwyr gartref; cael dull mwy
effeithiol o rannu dogfennau a data rhwng Aelodau Cynulliad a staff y Cynulliad; a
chael rhwydwaith mwy dibynadwy a pharhad busnes gwell.
Perchennog(perchenogion) y
budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Altos / TGCh

•

gydag arolygon bodlonrwydd cwsmeriaid;

•

gyda phrofion ar y gweinydd wrth gefn ar gyfer
y gweinyddwyr parhad busnes; a

•

drwy fonitro’r data ar alwadau am gymorth.

Yn flynyddol (arolygon, profion ar y gweinydd wrth
gefn)
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Cyfarfodydd misol gydag Atos.
Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Rheolwr Technegol TGCh

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Mae gan y rheiny sydd â llinellau newydd amserau a phrofiadau logio i mewn gwell.
Mae’r llwyfan newydd wedi darparu’r sail ar gyfer System Rheoli Busnes y Cynulliad,
sy’n ysgafnhau’r baich ar ein system e-bost, ond nid oes strategaeth rheoli
gwybodaeth ar draws y Cynulliad cyfan o hyd i gymryd mantais o’r ffaith mai un
rhwydwaith sydd.
Oherwydd y gwaith sy’n mynd rhagddo i wella’r rhwydwaith GF, ni chynhaliwyd y
profion ar y gweinydd wrth gefn yr haf hwn. Mae’r tîm TGCh yn gweithio gydag Altos
ar gynllun i weld pa agweddau ar yr isadeiledd y gellir eu profi gyda’r risg lleiaf.
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9. Gallu gwell i gyflwyno meddalwedd newydd
Targed
Dull amserol, cost effeithiol o werthuso a chyflwyno meddalwedd newydd ar gyfer
rhwydwaith y Cynulliad ac o gynnal prawf effaith arni.
Anelu at gyflwyno meddalwedd newydd ar raddfa gyflymach nag o’r blaen, drwy
gyfrwng proses a gytunwyd rhwng y Cynulliad ac Atos.
Perchennog(perchenogion) y
budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

Atos / TGCh

•

adroddiadau gan Atos; ac

•

adborth gan ddefnyddwyr

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Bob mis

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Rheolwr Technegol TGCh

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Ar hyn o bryd, nid yw’r budd yn cael ei brofi’n llawn, gan ein bod yn rhannu adnodd
a reolir gan Lywodraeth Cymru i becynnu a threfnu meddalwedd.
Y flaenoriaeth bresennol ar gyfer adnoddau yw sicrhau bod yr isadeiledd sylfaenol yn
gweithio’n gywir cyn y cyflwynir unrhyw feddalwedd newydd.

10. Cael gwared ar y ddibyniaeth ar Lywodraeth Cymru ar gyfer
diweddariadau a newidiadau
Targed
Drwy gyflwyno system TGCh sy’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, dylai’r Cynulliad
allu gwneud cais am ddiweddariadau a newidiadau yn seiliedig ar ei flaenoriaethau
a’i ofynion. Drwy gael gwared ar y ddibyniaeth ar Lywodraeth Cymru, yr amcan yw
cyflwyno’r diweddariadau a’r newidiadau hyn mewn dull mwy amserol; gall y
newidiadau fod yn fwy arloesol hefyd.
Perchennog(perchenogion) y

TGCh y Cynulliad
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budd
Sut y byddwn yn mesur y
cynnydd

•

PSM2 i gyflwyno prosesau a gweithdrefnau ar
gyfer diweddariadau/newidiadau safonol

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Bob chwarter o fis Mawrth 2011

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Pennaeth TGCh a Darlledu

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Mae’r ddibyniaeth ar Lywodraeth Cymru wedi dod i ben, ond mae rhai blaenoriaethau
yn gwrthdaro o hyd (gweler budd 9), a gallai hyn arafu rhai datblygiadau sy’n cael eu
harwain gan y Cynulliad.

11. Perthynas waith well gydag Altos
Targed
Creu partneriaeth gydag Atos
Perchennog(perchenogion) y
budd
Sut byddwn yn mesur y
cynnydd

TGCh / Atos

•

amserlen o gyfarfodydd rheolaidd; a

•

cynllun cyfathrebu

Pryd y byddwn yn mesur y
cynnydd

Bob mis

Pwy fydd yn mesur y cynnydd

Y Pennaeth TGCh a Darlledu / Rheolwyr Gwasanaeth

Cynnydd hyd yn hyn / Y wybodaeth ddiweddaraf
Cyfarfodydd ffurfiol yn cael eu cynnal yn wythnosol rhwng y Pennaeth TGCh a
rheolwr cyfrif Altos.
Y cyfarfodydd arferol a gynhelir yn wythnosol ac yn fisol yn parhau.
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Arolwg boddhad defnyddwyr UNO – crynodeb o'r casgliadau allweddol

Logio mewn i'r system TGCh newydd o'i gymharu â'r hen
systemau
(Dangosir y ganran uchaf ar gyfer pob adran mewn print bras yn y testun)
Logio mewn i'r system o Fae Caerdydd
Cyflymach
65%

Yr un faint o amser
27%

Arafach
8%

Logio mewn i'r system o un o swyddfeydd eraill y Cynulliad
Cyflymach
50%

Yr un faint o amser
22%

Arafach
28%

Logio mewn i'r system o Swyddfa Etholaeth
Cyflymach
37.5%

Yr un faint o amser
37.5%

Arafach
25%

Logio mewn i'r system o gartref
Cyflymach
48%

Yr un faint o amser
28%

Arafach
24%

Logio mewn i'r system o leoliad pell
Cyflymach
38%

Yr un faint o amser
31%

Arafach
31%

Logio mewn gan ddefnyddio tocyn diogelwch RSA
Diogelwch y system: Boddhad ar gyfartaledd (%):

85%

Hwylustod defnydd: Boddhad ar gyfartaledd (%):

73%

Cyflymder y system ar ôl logio mewn: Boddhad ar gyfartaledd
(%):

72%

Yr amser a gymerir i logio mewn: Boddhad ar gyfartaledd (%):

67%

1
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Desg Gymorth a Gwasanaeth
A yw’r gwasanaeth a geir gan y ddesg gymorth wedi gwella wedi UNO?
Ydy
40%

Nac ydy
21%

Dim gwahaniaeth
32%

Dim barn
7%

Cwrteisi a phroffesiynoldeb y staff: Boddhad ar gyfartaledd (%):

82%

Hwylustod cysylltu / rhoi gwybod am broblemau: Boddhad ar
gyfartaledd (%):

75%

Gwybodaeth am y sefydliad: Boddhad ar gyfartaledd (%):

74%

Yr amser a gymerir i ateb galwadau: Boddhad ar gyfartaledd (%):

71%

Yr amser a gymerir i ddatrys problemau: Boddhad ar
gyfartaledd (%):

68%

Y system TGCh newydd
Gwedd a naws y system: Boddhad ar gyfartaledd (%):

79.8%

Nodweddion newydd: Boddhad ar gyfartaledd (%):

74%

Ymatebolrwydd: Boddhad ar gyfartaledd (%):

73%

Hwylustod defnydd: Boddhad ar gyfartaledd (%):

73%

Dibynadwyedd: Boddhad ar gyfartaledd (%):

67%

Argraffu: Boddhad ar gyfartaledd (%):

64%

A yw'r system newydd wedi ei gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr wneud eu
gwaith:
Ydy
Nac ydy
Dim gwahaniaeth
32
28
40
A yw'r system newydd wedi galluogi defnyddwyr i weithio'n gyflymach ac yn
fwy craff:
Ydy
Nac ydy
Dim gwahaniaeth
31
33
36
2
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Eitem 4

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission
AC(4)2011(5) Papur 4 rhan 1
Dyddiad: 20 Hydref 2011
Amser: 13:00-15:00
Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd
Enw a rhif ffôn yr awdur:

Lynne Flux, est 8495

Cymorth i Aelodau’r Cynulliad:
Creu Cronfa Fynediad
Diben a chrynodeb
1.1 Mae perygl y gallai’r trefniadau ariannu presennol i gynorthwyo’r
Cynulliad ac Aelodau’r Cynulliad i gydymffurfio â’u dyletswyddau
cydraddoldeb, fethu diwallu anghenion a gofynion cyfnewidiol Deddf
Cydraddoldeb 2010.
1.2 Mae’r papur hwn yn cynnig y dylid creu Cronfa Fynediad ganolog a fydd
yn caniatáu i’r Aelodau ddefnyddio’r adnoddau angenrheidiol i:
• ddarparu ar gyfer gofynion ychwanegol Aelodau anabl;
• caniatáu i’r holl Aelodau ymwneud ag etholwyr sydd ag
anghenion amrywiol heb unrhyw rwystr ariannol (lle bo
hynny’n ymarferol);
• lleihau’r risg o gymryd neu o beidio â chymryd camau a allai
fynd yn groes i Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
1.3 Byddai’r Gronfa ar wahân i ddarpariaethau Pennod 9 o’r Penderfyniad
ynghylch Cydraddoldeb a Mynediad.
1.4 Byddai’r Gronfa Fynediad yn ymwneud yn uniongyrchol â nodau
strategol Comisiwn y Cynulliad, sef darparu cymorth seneddol rhagorol
ac ennyn diddordeb pobl Cymru.
2.0 Argymhellion
2.1 Gofynnir i’r Comisiwn gytuno i:
• greu Cronfa Fynediad i helpu’r Aelodau i gyflawni’u
hymrwymiadau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010;
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• diweddaru Arweiniad y Grŵp Trawsbleidiol er mwyn cynnwys
manylion am y Gronfa Fynediad;
• cyfeirio’r papur hwn at y Bwrdd Taliadau, a phenderfyniad y
Comisiwn ynghylch y Gronfa Fynediad, er gwybodaeth wrth
iddynt ystyried newidiadau yn y Penderfyniad ynghyd Tâl a
Lwfansau’r Aelodau yn y dyfodol.
3.0 Ymgynghori
3.1 Cynhaliwyd dau ymgynghoriad fel rhan o’r gwaith hwn ac wrth ddod i’r
casgliadau a nodir yn y papur hwn:
• Cynhaliodd y tîm Cydraddoldebau archwiliad o effaith y
Penderfyniad ar Gydraddoldeb ym mis Chwefror 2011.
Casglwyd sylwadau gan yr Aelodau fel rhan o’r broses hon;
• Yn rhinwedd ei swydd fel Comisiynydd y Cynulliad sydd â
chyfrifoldeb dros gydraddoldeb, cysylltodd Sandy Mewies AC
â’r holl Aelodau ym mis Awst a mis Medi 2011, i ofyn am
dystiolaeth a sylwadau am y modd y gallai’r Comisiwn roi mwy
o gymorth i’r Aelodau ymgymryd â’u dyletswyddau o dan
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae crynodeb o’r sylwadau a
gafwyd yn Atodiad A.
4.0 Trafodaeth
4.1 Yn ystod y misoedd diwethaf, mae rhai o’r Aelodau wedi anfon sylwadau
at y tîm Cydraddoldebau yng nghyswllt materion a chostau’n ymwneud
â darparu gwasanaethau hygyrch i etholwyr sydd ag anghenion
amrywiol. Mae’r problemau sydd wedi codi’n ymwneud â thalu am
wasanaethau cyfieithu a darparu cyfarpar arbenigol.
4.2 Wrth ystyried yr angen i sefydlu Cronfa o’r fath, mae’r tîm
Cydraddoldebau wedi adolygu’r trefniadau yn yr Alban, ac wedi asesu’r
effaith ariannol posibl ar gyllideb y Comisiwn a’r risgiau sy’n
gysylltiedig â’r gweithgareddau hyn. Amcangyfrifir y bydd angen
cyllideb o £10,000 y flwyddyn ar sail y gofynion a nodwyd.
5.0 Cynorthwyo’r Aelodau i wasanaethu’u hetholwyr
5.1 Mae’r Comisiwn, fel cyflogwr a darparwr gwasanaethau, yn
ddarostyngedig i ofynion dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus
yn Neddf Cydraddoldeb 2010, a rhaid iddo roi sylw dyledus i:
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• ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erlid anghyfreithlon;
• hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rhwng gwahanol grwpiau;
• meithrin perthynas dda rhwng gwahanol grwpiau.
5.2 Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb hefyd yn cydnabod yn glir y gall
anghenion pobl anabl fod yn wahanol i anghenion pobl heb anabledd.
Dylai cyrff cyhoeddus, felly, ystyried anghenion pobl anabl wrth
benderfynu ar bolisïau neu wasanaethau.
5.3 O dan y Ddeddf, dylai’r Comisiwn a’r Aelodau wneud addasiadau
rhesymol angenrheidiol wrth ddarparu gwasanaeth i’w hetholwyr. Mae’n
bosibl y bydd rhai o’r Aelodau’n cysylltu’n rheolaidd â chyfran uwch o
etholwyr anabl mewn ardal boblog, neu’n ymwneud mwy â grwpiau y
mae angen cymorth arnynt i gyfathrebu neu’n gwasanaethu etholwyr
nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt. Oherwydd cost y
cymorth ychwanegol hwn, gall costau’r Aelodau sy’n ei ddarparu fod yn
llawer uwch na chostau Aelodau eraill.
5.4 Yn ôl y Penderfyniad presennol, mae’n rhaid i’r Aelodau ddefnyddio’u
lwfans costau swyddfa i dalu am y costau hyn. Mae costau cyfathrebu
eraill, fel cyfieithu, hefyd yn cael eu talu o’u lwfans costau swyddfa. O’r
sylwadau a gafwyd, ymddengys bod yr Aelodau’n pryderu am y
gwahaniaeth yn yr effaith ariannol sy’n gysylltiedig â thalu am
wasanaethau ychwanegol drwy ddefnyddio’r lwfans costau swyddfa. O
ganlyniad, mae perygl i Aelodau beidio â chydymffurfio â’u
dyletswyddau cyfreithiol tuag at grwpiau amrywiol sydd ag anghenion
penodol. Codwyd y pwyntiau hyn yn ystod cwestiynau llafar i’r
Comisiwn ar 5 Hydref 2011.
5.5 Mae Arweiniad y Llywydd ar Grwpiau Trawsbleidiol, a gynhyrchwyd yn yr
Ail Gynulliad, yn nodi nad oes cyllideb gan y Cynulliad i dalu am gostau
rhedeg Grwpiau Trawsbleidiol a bod yn rhaid i aelodau’r grwpiau hynny
ysgwyddo unrhyw gostau perthnasol eu hunain. Fodd bynnag, mae un
Grŵp Trawsbleidiol penodol wedi cael gwasanaeth cyfathrebu arbenigol
yn y gorffennol i ganiatáu i’r rhai sy’n drwm eu clyw gymryd rhan. Mae
hyn yn gymhelliant arall i sefydlu cyllideb fwy agored a ffurfiol i ariannu
anghenion o’r fath.
5.6 Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar faterion byddardod yn enghraifft dda o’r
angen i ddarparu gwasanaeth cyfathrebu er mwyn gwasanaethu
etholwyr ag anghenion amrywiol, gan gynnwys pobl anabl. Yr
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argymhelliad yn y papur hwn yw y dylid sicrhau bod arian ar gael at y
diben hwn. Rhaid pwysleisio y byddai’r Gronfa Fynediad wedi’i chyfyngu
i hybu mynediad ac ymgysylltiad yng nghyswllt Grwpiau Trawsbleidiol.
6.0 Cylch gwaith – y Penderfyniad a materion mynediad
6.1 Mae adran 9 o’r Penderfyniad ar Dâl a Lwfansau'r Aelodau eisoes yn
delio â rhai materion yn ymwneud â mynediad. Ni fyddai penderfyniad i
greu Cronfa Fynediad yn effeithio ar y meysydd hyn:
• addasiadau a newidiadau i swyddfa etholaethol neu ranbarthol
Aelod yn unol ag adran 9.2 o’r Penderfyniad. Yn ôl yr adran
hon, mae’n rhaid i’r Aelodau dalu’r £1,000 cyntaf o’u Lwfans
Costau Swyddfa;
• mae adran 9.3 yn delio â chymorth i staff cymorth anabl, ac ni
fyddai hyn yn cael ei gynnwys yn y Gronfa Fynediad
arfaethedig. Mae’r Penderfyniad yn nodi bod angen
defnyddio’r Lwfans Costau Swyddfa neu’r Lwfans Cymorth i
Grwpiau, fel y bo’n briodol, i dalu am y costau hyn.
6.2 Bydd y Tîm Cydraddoldebau’n cynnig arweiniad clir i’r Aelodau ynghylch
yr hyn sy’n rhesymol ac yn gymesur i sicrhau eu bod yn parhau i
ddarparu gwasanaethau hygyrch a chyfleusterau addas i’w staff. Gellir
defnyddio ffynonellau allanol hefyd i dalu am gyfarpar arbenigol, fel
cynllun Mynediad i Waith Llywodraeth y DU, a bydd y tîm
Cydraddoldebau’n cyfeirio’r Aelodau at hyn hefyd.
6.3 Mae adran 9.4 o’r Penderfyniad yn nodi y “caiff” Aelod ddefnyddio’i
Lwfans Costau Swyddfa i ddarparu gwasanaeth hygyrch i etholwr. Dyma
lle mae’r Aelodau yn wynebu problemau o ran cost ac mae’n rhoi
hyblygrwydd i’r Comisiwn dalu am y cyfarpar a’r gwasanaethau
cyfathrebu sydd eu hangen ar yr Aelodau er mwyn ymwneud â’u
hetholwyr a grwpiau a chanddynt anghenion amrywiol.
7.0 Asesu risg
7.1 Y prif risg sydd ynghlwm wrth beidio â chreu Cronfa Fynediad yw y bydd
rhai Aelodau’n methu cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010. Er
enghraifft:
• mae’n bosibl na fydd Aelodau anabl yn cael digon o gymorth i
ganiatáu iddynt ymgymryd â’u swyddi;
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• mae’n bosibl na fydd Aelodau’n gallu gwneud addasiadau
rhesymol na chyfathrebu’n effeithiol ag etholwyr amrywiol; neu
• mae’n bosibl y caiff Aelodau eu rhwystro rhag ymwneud yn
llawn ag etholwyr amrywiol oherwydd yr effaith ar eu Lwfans
Costau Swyddfa.
7.2 Mae’n debygol y byddai enw da’r Cynulliad mewn perygl pe bai’n
ymddangos nad yw unigolion neu grwpiau a chanddynt anghenion
amrywiol yn cael yr un cyfle i gyfathrebu ag Aelodau neu â fforymau
busnes y Cynulliad.
7.3 Os caiff Cronfa ei chreu, mae perygl na fyddai’n gallu diwallu’r
anghenion y bwriadwyd iddi eu diwallu, gan ei bod yn anodd rhagweld
union faint y galw. Mae gan y Comisiwn gronfa wrth gefn y gellid ei
defnyddio pe bai hyn yn digwydd.
8.0 Cwmpas y Gronfa Fynediad a’i gweithredu
8.1 Mae gan Gorff Corfforaethol Senedd yr Alban gyllideb benodedig i helpu
Aelodau anabl y Senedd ac i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer
etholwyr anabl. Mae cymorth ar gael ar gyfer cyfathrebu drwy wneud
cais am Dreuliau Ychwanegol. Anfonir ceisiadau am arian o’r gronfa, a
chânt eu cymeradwyo, ymlaen llaw. I roi darlun o’r galw sydd am y
ddarpariaeth, cymeradwywyd yr 11 cais a ddaeth i law yn ystod
blwyddyn ariannol 2009-10, a hynny am £1,122 at ei gilydd. Yn ystod
blwyddyn ariannol 2010-11, cymeradwywyd y tri chais a ddaeth i law, a
hynny am £158 at ei gilydd. Byddai’r Gronfa Fynediad arfaethedig i’r
Cynulliad yn cynnwys y ddwy elfen hon mewn un linell wariant.
8.2 Ar ôl ystyried effaith y Penderfyniad ar gydraddoldeb, ac ystyried y
sylwadau a gafwyd gan yr Aelodau yn ystod y ddau ymgynghoriad,
nododd y tîm Cydraddoldebau y math o gostau y gallai Cronfa Fynediad
ganolog dalu amdanynt i helpu’r Aelodau i ymgymryd â’u cyfrifoldebau
o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Bydd y cynnig yn cynnwys y costau a
ganlyn o fewn y Gronfa Fynediad :
• cymorth i gyfathrebu mewn cyfarfodydd rhwng Aelodau ac
etholwyr amrywiol, gan gynnwys gwasanaethau cyfieithu ar
gyfer grwpiau trawsbleidiol a digwyddiadau sy’n cael eu
harwain gan Aelodau. Ystyr ‘cymorth i gyfathrebu’ yw cyfieithu
i ieithoedd eraill, gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain a
defnyddio palandeipwyr a phobl sy’n darllen gwefusau;
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• darparu gwybodaeth mewn gwahanol fformatau (h.y. Braille,
testun Hawdd ei Ddarllen);
• prynu a chynnal a chadw cyfarpar arbenigol i Aelodau anabl fel
ffon destun, offer cyfrifiaduron neu cyfarparr arbenigol arall.
8.3 Dylid pwysleisio mai diben y Gronfa Fynediad fyddai helpu Aelodau sydd
â gofynion mynediad penodol, yn hytrach na bod yn rhan o lwfansau’r
Aelodau. Byddai’r Gronfa’n cael ei gweithredu gan y tîm Cymorth
Busnes i Aelodau, mewn ymgynghoriad â’r tîm Cydraddoldebau. Byddai
cyfres o egwyddorion yn cael ei sefydlu i asesu ceisiadau am arian o’r
Gronfa.
8.4 I gael arian o’r Gronfa, byddai angen i’r Aelodau wneud cais am
gymeradwyaeth ymlaen llaw i’r tîm Cymorth Busnes i Aelodau. Proses
syml fyddai hon o sicrhau bod y cais yn ‘rhesymol’ ac i gadw llygad ar y
patrymau o ran angen a gwariant. Yna byddai’r Aelodau yn archebu’r
gwasanaeth neu’r cyfarpar angenrheidiol ac yn anfon yr anfoneb i’r tîm
Cymorth Busnes i Aelodau ei thalu. Byddai canllawiau a gweithdrefnau
manwl yn cael eu cynhyrchuu ar gyfer yr Aelodau.
9.0 Casgliad ac argymhellion
9.1 Mae’r dyletswyddau a osodwyd ar Cynulliad gan y Ddeddf Cydraddoldeb
2010, ac asesiad y tîm Cydraddoldebau o’r dyletswyddau hyn, ynghyd
â’r pwysau ymarferol ac ariannol a ddaeth i’r amlwg yn sylwadau’r
Aelodau pan ymgynghorwyd â nhw, wedi arwain y Cynulliad i ddod i’r
casgliad y dylai’r Cynulliad roi rhagor o gymorth i Aelodau anabl ac i
Aelodau sydd am ymwneud ag etholwyr sydd ag anghenion amrywiol,
naill ai’n unigol neu mewn grwpiau. Cynigir y dylid delio â’r broblem
hon drwy sefydlu Cronfa Fynediad, i’w gweinyddu gan y tîm Cymorth
Busnes i Aelodau, gyda chymorth y tîm Cydraddoldebau, i dalu’r costau
sy’n gysylltiedig â darparu’r gwasanaethau ychwanegol hyn.
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Y bwriad i greu Cronfa Fynediad
Tystiolaeth a Sylwadau
Ym mis Awst a mis Medi 2011, gofynnwyd i’r Aelodau roi sylwadau ar y
modd y gallai’r Comisiwn roi mwy o gymorth iddynt ymgymryd â’u
dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Isod, mae crynodeb o’r
dystiolaeth a gafwyd.
• Mae nifer o’r Aelodau wedi mynegi pryder am gyfathrebu â phobl nad
ydynt yn siarad dim, neu prin ddim Saesneg. Yn ôl un Aelod, nid oedd
ei Lwfans Costau Swyddfa yn caniatáu iddo barhau i gyfieithu llythyrau
i’w etholwyr. Mae’r Aelod hwn wedi dibynnu at gyfieithwyr gwirfoddol i
ddarparu gwasanaeth i’w etholwyr amrywiol. Dywedodd hefyd mai’r
bobl hyn, nad ydynt yn gallu siarad, darllen nac ysgrifennu yn Saesneg,
yw’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas - ac mae’r
rhwystrau ieithyddol y maent yn eu hwynebu’n ychwanegu’n sylweddol
at eu problemau. Wrth ymateb, cytunodd Aelodau eraill y byddai’n
fuddiol cael cyllideb ar wahân i dalu am y costau hyn.
• Roedd y sylwadau hefyd yn pwysleisio bod angen cyllideb i dalu am
gymorth i gyfathrebu ag etholwyr anabl, gan gynnwys cymorth i
Grwpiau Trawsbleidiol. Yn ôl un Aelod, “dylid sicrhau bod gan bawb yr
un cyfle i gyfathrebu ag Aelodau’r Cynulliad, waeth beth yw eu
hanabledd.” Aeth rhagddo i ddweud na ddylai’r gost o ddarparu
cymorth i gyfathrebu arwain at gostau swyddfa uwch.
• Casglwyd tystiolaeth hefyd am yr angen i gael cyllideb i dalu am
addasiadau rhesymol i’r Aelodau a’u staff cymorth. Byddai hyn yn
cynnwys addasu swyddfa a darparu cyfarpar arbenigol fel ffôn destun.
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Nodau strategol Comisiwn y Cynulliad
1.0 Nod strategol – darparu cymorth seneddol eithriadol
1.1 Y wybodaeth ddiweddaraf am fusnes y Cynulliad
a.

Mae busnes y pwyllgorau bellach ar waith, ac mae arwyddion
cynnar yn awgrymu bod pwyllgorau’n ymddangos yn fwy
prysur nag yn ystod y cyfnod cyfatebol yn y Trydydd
Cynulliad. Ers dechrau tymor yr hydref, mae amryw o
bwyllgorau wedi sefydlu is-grwpiau ffurfiol i gynnal
ymchwiliadau penodol. Ar 4 Hydref, roedd hyn yn cynnwys:
• Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol
Cyffredin;
• Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd
Cyffredin;
• Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gaffael (bydd yn gweithio’n
anffurfiol); a
• Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol
y Cyfryngau yng Nghymru

b. Yn ychwanegol at yr ymchwiliadau sy’n cael eu cynnal gan yr
is-grwpiau hyn, mae’r pwyllgorau eu hunain yn cynnal
ymchwiliadau i’r:
• Polisi Ynni a chynllunio yng Nghymru
• Aflonyddu ar sail anabledd yng Nghymru
• Adfywio canol trefi
• Iechyd y Geg mewn Plant yng Nghymru
• Diogelwch Cymunedol yng Nghymru
• Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer
2012-13
• Lleihau’r Risg o Strôc
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• Cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i
wasanaethau iechyd yng Nghymru
• Rhoi pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau’r DU
c.

Maent hefyd yn gwneud gwaith ychwanegol, fel paratoi ar
gyfer craffu ar y gyllideb, ymchwilio i adroddiadau blynyddol
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a’r
Comisiynwyr Plant a Phobl Hŷn, a chyfarfod â rhanddeiliaid
mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau.

d. Mae’r lefel hon o weithgarwch a’r amserlen pwyllgorau
newydd yn creu’r angen i addasu dulliau ac arferion gweithio
Aelodau a staff. Yn arbennig, mae galw uchel am wybodaeth
a disgwylir i waith gael ei ddychwelyd o fewn terfyn amser tyn
iawn, gyda rhai Aelodau’n mynegi dymuniad i wybodaeth fod
ar gael yn fwy cyflym. Mae staff cymorth y pwyllgorau’n
gweithio gyda Chadeiryddion ac Aelodau i sicrhau y gellir
bodloni gofynion mewn ffordd gynaliadwy.
1.2 Y Bwrdd Taliadau
a.

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 23 Medi i drafod ei raglen waith
ar gyfer y dyfodol. Yn ystod y blynyddoedd nesaf bydd y
Bwrdd yn cynnal adolygiad o bensiynau Aelodau’r Cynulliad, a
bydd yn parhau i fonitro’r ffordd y caiff ei Benderfyniad ei roi
ar waith yn seiliedig ar atborth gan Aelodau a’u staff. Fel
rhan o’i adolygiad o drefniadau pensiwn, bydd y Bwrdd yn
cynnal ymgynghoriad cynnar ag Aelodau a rhanddeiliaid eraill
ar egwyddorion darparu pensiwn ar gyfer Aelodau’r Cynulliad.
Mae hyn yn debygol o gynnwys ymgynghoriad ysgrifenedig a
chynhadledd i’w chynnal yn y gwanwyn. Bydd y Bwrdd yn
cymryd rhan mewn ymgynghoriad parhaus ar bob agwedd ar
ei raglen waith ar gyfer y dyfodol.

b. Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Taliadau ar 25 Tachwedd.
1.3 Rhaglen y Pedwerydd Cynulliad
a.

Cynhaliodd y rhaglen sesiwn ar y gwersi a ddysgwyd gyda
staff y Cynulliad yn ddiweddar a bydd yn gwneud yr un peth
gydag arweinwyr staff cymorth o bob un o’r grwpiau plaid.
Mae Cymdeithas Hansard yn gwneud gwaith ymchwil
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annibynnol gyda’r Aelodau Cynulliad newydd i’w profiad o’r
Cynulliad a’r cymorth a roddwyd iddynt i’w helpu i ymgartrefu
yn eu swyddogaethau newydd. Caiff y deunydd hwn, a’r
atborth a gasglwyd gan Aelodau’n fwy cyffredinol, ei gynnwys
mewn papur i’r Comisiwn yn y dyfodol, a’i ddefnyddio i
lywio’r broses gynllunio a gweithredu ar gyfer y Pumed
Cynulliad.
1.4 Llif gwybodaeth o Lywodraeth Cymru
a.

Mae swyddogion y Llywodraeth a’r Comisiwn bellach wedi dod
i gytundeb ar y Protocol ar gyfer Cysylltiad rhwng
Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad
Cenedlaethol a ddaeth i rym ar 10 Hydref 2011. Mae hyn
wedi i’r Prif Weinidog gytuno ar argymhelliad y Bwrdd
Taliadau y dylid gwneud trefniadau ar gyfer cael mynediad at
wybodaeth sy’n cael ei dal gan Lywodraeth Cymru, sy’n
cyfateb i’r trefniadau hynny yn sefydliadau seneddol eraill y
DU.

b. Mae’r protocol yn disgrifio’r berthynas rhwng Llywodraeth
Cymru a’r Gwasanaeth Ymchwil ac mae’n nodi’r trefniadau
gwaith i’r Gwasanaeth Ymchwil gael mynediad at wybodaeth
gan y Llywodraeth ar ran Aelodau’r Cynulliad.
c.

Y prif newid yw y gall y Gwasanaeth Ymchwil gysylltu â’r
swyddogion polisi perthnasol dros y ffôn i gael eglurhad neu i
ganfod lleoliad deunydd a gyhoeddwyd yn flaenorol, yn
hytrach na gorfod cyflwyno pob cais yn ysgrifenedig i
swyddfeydd preifat y Gweinidogion, a gall anfon e-bost yn
uniongyrchol at swyddogion ar gyfer pob cais arall. Mae’r
Llywodraeth yn bwriadu cyhoeddi pob cwestiwn ac ymateb ar
gofnod datgelu ar ei gwefan.

d. Cedwir golwg ar y protocol a’r berthynas waith newydd er
mwyn sicrhau’r gwasanaeth gorau posibl i Aelodau.
2.0 Nod strategol – ymgysylltu â phobl Cymru
2.1 Sylw yn y cyfryngau
a.

Roedd gwaith y cyfryngau yn ystod toriad yr haf yn
canolbwyntio ar roi cyhoeddusrwydd i weithgareddau
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allgymorth y Llywydd, gan gynnwys darnau a chyfweliadau
mewn papurau newydd gan gynnwys y Western Mail, y Daily
Post, a’r South Wales Argus.
b. Rhoddwyd cryn sylw i lansio’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y
Bil Ieithoedd Swyddogol a’r Cynllun Gwasanaethau
Dwyieithog, gan gynnwys darn yn cyflwyno syniadau gan
Keith Bush yn y Western Mail ac erthyglau’n rhoi
cyhoeddusrwydd i’r gweithdai Gwasanaethau Dwyieithog.
2.2 Gweithgareddau ymgysylltu dros yr Haf
a.

Ymwelodd bws y Cynulliad â phum digwyddiad cenedlaethol a
saith digwyddiad rhanbarthol ar draws Cymru. Daeth dros
6,500 o bobl i’r bws i sgwrsio â staff y Cynulliad ac i gymryd
rhan mewn amrywiol weithgareddau.

b. Bu’r Llywyddion mewn nifer o sioeau a buont yn cyfarfod ag
amrywiaeth o sefydliadau i drafod eu blaenoriaethau, ac i
sefydlu sut y gall y Cynulliad, gyda’i bwerau newydd, sicrhau
bod y materion hyn yn cael eu hamlygu.
c.

Cynhaliodd y Pwyllgor Deisebau a’r Pwyllgor Amgylchedd a
Chynaliadwyedd gyfarfodydd a gweithdai buddiol yn Sioe
Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol.

2.3 Y Cynulliad fel deddfwrfa ddoe, heddiw ac i’r dyfodol
a.

Cynhaliodd y Cynulliad gynhadledd mewn partneriaeth â
Chanolfan Llywodraethiant Cymru a Grŵp Astudio’r Senedd
ym mis Medi i ystyried datblygiad y Cynulliad fel deddfwrfa.
Ymhlith y cyfranwyr yr oedd yr Athro Richard Wyn Jones
(Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru), yr Athro
Laura McAllister o Brifysgol Lerpwl, Syr Christopher Jenkins
(cyn Brif Gwnsler Seneddol), ac Alan Trench (arbenigwr
cyfansoddiadol).

b. Rhoddodd y gynhadledd, a agorwyd gan y Llywydd, hefyd
gyfle i lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda
Chanolfan Llywodraethiant Cymru, a fydd, yn y dyfodol, wedi’i
lleoli yn y Pierhead.
2.4 Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft
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a.

Mae’r Bwrdd Rheoli wedi cytuno’n ddiweddar ar yr amcanion a
nodir yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol drafft y
Comisiwn. Mae’r Llywydd a Chomisiynydd y Cynulliad sydd â
chyfrifoldeb dros gydraddoldeb hefyd wedi rhoi eu cefnogaeth
iddynt. Mae tîm Cydraddoldeb Comisiwn y Cynulliad bellach
wedi dechrau ar y broses ymgynghori a fydd yn parhau drwy
fis Hydref a mis Tachwedd. Gofynnir am sylwadau gan holl
Aelodau’r Cynulliad, staff y Cynulliad, grwpiau sydd â
diddordeb arbennig a’r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwn. Caiff
ymatebion eu dadansoddi a byddant yn cyfrannu at y cynllun
terfynol. Caiff hwn ei ddychwelyd at y Bwrdd Rheoli i’w
ystyried cyn ei gyflwyno i Gomisiwn y Cynulliad i’w
gymeradwyo’n ffurfiol yn y cyfarfod ym mis Chwefror 2012.
Caiff y Cynllun Cydraddoldeb Strategol terfynol ei gyhoeddi
ym mis Ebrill 2012.

2.5 Atborth ymgyrch Pleidleisiwch 2011
a.

Yn 2010, dyfeisiodd y Cynulliad strategaeth cyfathrebu i
hyrwyddo’r tri chyfle oedd gan bobl Cymru i bleidleisio yn
2011. Nod yr ymgyrch a oedd yn rhedeg ar ddechrau 2011,
oedd codi ymwybyddiaeth, annog pobl i bleidleisio, cefnogi
nod y Comisiwn o hyrwyddo datganoli ac annog mwy o bobl i
gymryd rhan yn y broses a gosod y Comisiwn fel ffynhonnell
gwybodaeth addysgiadol, ddiduedd ac awdurdodol.

b. Argraffwyd mwy na 20,000 o daflenni Pleidleisiwch 2011ac
fe’u dosbarthwyd. Yn ychwanegol at hynny, gwelodd dros
52,500 o ymwelwyr â’r Senedd rhwng mis Gorffennaf 2010 a
mis Ionawr 2011 y taflenni a’r deunyddiau arddangos.
c.

Ymwelodd Bws y Cynulliad â’r 22 ardal awdurdod lleol a’r
rhan fwyaf o’r etholaethau etholiadol cyn dechrau’r
moratoriwm cyn refferendwm ym mis Chwefror. Rhoddwyd
cyflwyniadau allgymorth i 626 o bobl, bu 269 o bobl yng
nghynadleddau Pleidleisiwch 2011, a siaradodd swyddogion â
1,350 o fyfyrwyr yn Ffeiriau’r Gleision ar draws Cymru.

d. Arweiniodd yr ymgyrch hysbysebu ar-lein at 7,767 clic ar y
microsafle, ac yn ystod yr ymgyrch, ymwelodd mwy na 2,000
o bobl â thudalennau Pleidleisiwch 2011 ar wefan y Cynulliad.
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Cafodd yr ymgyrch hysbysebu 25 miliwn o argraffiadau (nifer
y troeon y gellir gweld yr hysbyseb ar-lein).
e.

Cafodd Pleidleisiwch 2011 sylw yn y byd darlledu gan BBC
Breakfast, BBC News 24, Newyddion Rhwydwaith y BBC (amser
cinio a min nos) a Radio 5 Live a Radio 4 – gan dynnu sylw
cynulleidfa gyfunol o tua 24 miliwn o bobl. Yn ychwanegol at
hynny, cyrhaeddodd sylw yn y wasg leol yng Nghymru (teitlau
dyddiol fel y Western Mail a’r Daily Post) yn ogystal â theitlau
rhanbarthol wythnosol, oddeutu 700,000 o ddarllenwyr ar
gyfartaledd.

f.

Cafodd yr ymgyrch ei rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobrau
Canmol Cymru Sefydliad Siartredig Marchnata 2011, ond ni
fu’n llwyddiannus y tro hwn.

3.0 Nod strategol – hyrwyddo Cymru
3.1 Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad
a.

Bu dau aelod yn 57ain cynhadledd Cymdeithas Seneddol y
Gymanwlad ar ran y Cynulliad ym mis Gorffennaf. Thema’r
gynhadledd, a groesawyd gan Dŷ’r Cyffredin, oedd
‘Reinforcing Democracy in the New Age’.

b. Ym mis Gorffennaf, cynrychiolodd y Dirprwy Lywydd y
Cynulliad mewn gweithdy CALRE (Cynhadledd (Llywyddion)
Cynulliadau Deddfwriaethol Rhanbarthol Ewrop) ar ‘The
Dynamics of European Regionalism’ yn yr Eidal. Mae’r
cofnodion a’r adroddiadau a drafodwyd yn y gweithdy ar gael
ar wefan y Cynulliad.
c.

Bu’r Llywydd mewn cyfarfod o Bwyllgor Sefydlog CALRE yn
Tenerife ym mis Medi. Yn y cyfarfod, bu’r Pwyllgor yn trafod y
mater o fewnfudo o Affrica a’i effaith ar wledydd Ewrop, ac
enwebiadau ar gyfer llywydd nesaf CALRE. Bydd y cofnodion
a’r adroddiadau a drafodwyd yn y cyfarfod ar gael ar wefan y
Cynulliad.

3.2 Agoriad Swyddogol y Pedwerydd Cynulliad
a.

Roedd Agoriad Swyddogol y Pedwerydd Cynulliad ym mis
Mehefin 2011 yn cynnwys dau ddigwyddiad:
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i. ‘Dathlu’r Byrllysg ’, a gynhaliwyd ar 6 Mehefin
mewn partneriaeth â Chyngor Rhyng-ffydd
Cymru; ac
ii. Agoriad Brenhinol y Pedwerydd Cynulliad gan Ei
Mawrhydi’r Frenhines, yng nghwmni Ei Uchelder
Brenhinol Dug Caeredin a’u Huchelder Brenhinol
Tywysog Cymru a Duges Cernyw.
b. Roedd 298 o wahoddedigion yn bresennol yn yr Agoriad
Brenhinol, gan gynnwys cynrychiolwyr o farnwriaeth Cymru a’r
Goruchaf Lys, gwesteion Aelodau’r Cynulliad, cynrychiolwyr
cymdeithas sifil Cymru a llywodraeth leol, a chynrychiolwyr
llysgenhadol.
c.

Cafodd adroddiad ar yr agoriad swyddogol, sy’n nodi’r gwersi
a ddysgwyd a chost derfynol yr agoriad (£39,518 yn erbyn
cyllideb o £51,000), ei ystyried gan y Llywyddion. Gellir
sicrhau bod copi ar gael i Gomisiynwyr os gwneir cais.

d. Bu’r atborth ynghylch yr agoriad yn gadarnhaol ar y cyfan, gan
gynnwys gohebiaeth gan Ei Mawrhydi’r Frenhines a’i Uchelder
Brenhinol Tywysog Cymru yn mynegi’u llongyfarchiadau i’r
cynulliad ar achlysur cofiadwy a phleserus.
3.3 Ymweliad y Prif Weinidog – Gorffennaf 2011
a.

Rhoddodd y Prif Weinidog, yng nghwmni Ysgrifennydd
Gwladol Cymru a’r Dirprwy Brif Weinidog, anerchiad i’r
Cynulliad yn y Siambr ym mis Gorffennaf 2011 yn dilyn
cyfarfod rhanbarthol o Gabinet y DU. Yn ei araith, rhoddodd y
Gwir Anrhydeddus David Cameron AS deyrnged i’r rhan y mae
Cymru wedi’i chwarae o ran llunio’r DU, a phwysleisiodd y
dylai datganoli aeddfed olygu “parch y naill i’r llall, rhannu
syniadau ac ysbryd o gydweithio”. Cadarnhaodd hefyd y
byddai proses debyg i Gomisiwn Calman yn yr Alban yn cael ei
sefydlu i geisio consensws ar gyfeiriad datganoli yn y dyfodol
a’r ffordd y caiff Cymru ei hariannu.

b. Yn dilyn yr ymweliad, lluniodd y swyddogion Allgymorth
adroddiad ar y gwersi a ddysgwyd er mwyn llywio ymweliadau
tebyg yn y dyfodol.
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4.0 Nod strategol – defnyddio adnoddau’n ddoeth
4.1 Y Pwyllgor Cyllid – 6 Hydref 2011
a.

Ar 6 Hydref, bu Angela Burns AC, ynghyd â Claire Clancy a
Steven O’Donoghue, mewn Pwyllgor Cyllid i graffu ar gyllideb
ddrafft y Comisiwn ar gyfer 2012-13. Holodd aelodau’r
Pwyllgor am y cynnydd arfaethedig yn y gyllideb o’i gymharu
â’r gostyngiadau sy’n cael eu gwneud yn y gyllideb mewn
mannau eraill yn y sector cyhoeddus. Eglurodd y
Comisiynydd gynigion y Comisiwn ar gyfer diogelu a gwella
gwasanaethau i Aelodau, a’r hyn fyddai wedi digwydd pe bai’r
Comisiwn wedi penderfynu parhau â strategaeth o leihau’r
gyllideb flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae gan y Pwyllgor dair
wythnos i osod ei adroddiad gerbron. Y bwriad presennol yw
gosod cyllideb derfynol y Comisiwn gerbron ar 9 Tachwedd,
ar gyfer dadl ar y cynnig ar 16 November.

4.2 Pwyllgor Archwilio
a.

Mae cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd
ar 9 Mehefin a 7 Gorffennaf 2011 ynghlwm yn Atodiad B er
gwybodaeth.

4.3 Rhaglen buddsoddi
a.

Mae ein Rhaglen Newid wedi newid pwyslais ac fe’i gelwir
bellach yn Rhaglen Fuddsoddi. Diben y newid oedd
symleiddio’r ffordd y caiff y rhaglen ei rheoli a rhoi mwy o
bwyslais ar reoli prosiectau a sicrhau bod pob prosiect yn
destun gwaith craffu gofalus a beirniadol, gyda chyfraniadau
priodol gan arbenigwyr.

b. Y prosiectau allweddol sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd yw
cynigion i ddatblygu system Adnoddau Dynol a chyflogres
gyfunol, ac adnewyddu offer TGCh y Senedd. Mae ystyriaeth
gychwynnol hefyd yn cael ei rhoi i opsiynau ar gyfer amnewid
system Merlin. Rhagwelir y bydd y Rhaglen Fuddsoddi’n
gwario £960,000 eleni.
4.4 Gweithredu diwydiannol – 30 Tachwedd
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AC(4)2011(5) (Papur 5)
Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn
a.

Mae’r undebau llafur wedi galw am ddiwrnod cyfunol o
streicio ddydd Mercher 30 Tachwedd i brotestio yn erbyn
diwygio pensiynau sector cyhoeddus Llywodraeth y DU gan
gynnwys cynnydd arfaethedig yn y cyfraniadau o fis Ebrill
2012. Mae’r tair undeb a gydnabyddir gan y Comisiwn (PCS,
Prospect a’r FDA) i gyd wedi nodi’u cefnogaeth gyffredinol i’r
gweithredu a’u bwriad i gynnal pleidlais gudd ymhlith eu
haelodau. Mae penderfyniad anarferol yr FDA (undeb yr uwch
reolwyr a’r gweithwyr proffesiynol) i gynnal pleidlais gudd ar
gyfer gweithredu’n ddiwydiannol yn arwydd o gryfder y
teimladau ynghylch y diwygiadau.

b. Roedd tua 40 y cant o weithlu’r Comisiwn yn absennol o’r
gwaith o ganlyniad i’r diwrnod diwethaf o weithredu
diwydiannol ar 30 Mehefin (gan eu bod ynghlwm â’r streic yn
uniongyrchol). Roedd rhagor o aelodau o staff yn absennol
oherwydd dyletswyddau gofal a oedd yn deillio o’r ffaith bod
ysgolion ar gau ac ati. Mae oddeutu 60 y cant o staff y
Comisiwn yn aelodau o undeb llafur.
c.

Mae cynlluniau parhad busnes y Comisiwn yn cael eu rhoi ar
waith er mwyn sicrhau bod yr holl gamau ymarferol yn cael eu
cymryd i leihau effaith y gweithredu ar fusnes.

4.5 Rheoli presenoldeb
a.

Mae cyfraddau absenoldeb staff y Comisiwn yn is nag erioed o
ganlyniad i roi Polisi cadarn ond cefnogol y Comisiwn o Reoli
Presenoldeb ar waith. Yn ystod y deuddeg mis hyd at fis Awst
gostyngodd y lefel absenoldeb i gyfartaledd o 5.72 diwrnod i
bob gweithiwr. Roedd cyfraddau absenoldeb wedi codi ar
gyfartaledd o 10.6 diwrnod y flwyddyn yn 2007. Mae’r
cyfraddau absenoldeb presennol yn cymharu’n ffafriol â
gwybodaeth meincnodi sy’n dangos cyfartaledd o 7.9 diwrnod
i bob gweithiwr cyfwerth ag amser llawn mewn sefydliadau
sector cyhoeddus sydd â rhwng 250 a 500 o weithwyr.

4.6 Staff diogelwch
a.

Yn dilyn cynnig gwell i staff diogelwch newid i oriau gwaith
newydd, ni chafwyd unrhyw wirfoddolwyr ychwanegol. Gan
fod yn well gan y Comisiwn symud at y patrymau gwaith
newydd yn wirfoddol, mae ymarfer recriwtio wedi cychwyn er
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AC(4)2011(5) (Papur 5)
Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn
mwyn sicrhau bod gennym ddigon o staff i ymdrin ag
anghenion y Cynulliad, gan gynnwys bod ar agor saith
diwrnod yr wythnos, a Chyfarfodydd Llawn neu
ddigwyddiadau sy’n parhau i fin nos.
b. Wynebir rhan o’r gost o ddod â staff newydd i mewn drwy
gael gwared â’r angen am oramser a oedd wedi’i gynllunio.
Fodd bynnag, yn y tymor byr, bydd cynnydd net yn y gost o
tua £240k y flwyddyn ond bydd hyn yn lleihau gan na fydd
unrhyw un yn cymryd lle staff diogelwch sy’n parhau i weithio
ar yr hen batrymau pan fyddant yn gadael neu’n ymddeol.
4.7 Pennaeth Caffael
a.

Cynigiwyd y swydd hon, a fydd yn gwella’r sgiliau sydd ar gael
i ni o ran caffael a rheoli contractau, i Jan Koziel, sydd ar hyn
o bryd yn Bennaeth Caffael gydag Asiantaeth yr Amgylchedd
Cymru. Mae wedi derbyn y swydd. Bydd yn dechrau ar ei
waith ar 1 Tachwedd. Mae’r swydd yn secondiad dwy flynedd
a chaiff ei hadolygu tua diwedd y cyfnod hwnnw. Yn fuan wedi
iddo ymuno â ni, bydd Jan yn siarad â’r holl Gomisiynwyr i
gael eu hatborth a’u syniadau ynghylch materion yn ymwneud
â chaffael.

5.0 Adroddiad ariannol
5.1 Cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2011-12 yw £48.8 miliwn. Mae’r
sefyllfa ar ddiwedd mis Awst yn dangos cyfanswm gwariant net o
£12.339 miliwn ar gyfer Gwasanaethau’r Cynulliad. Mae hyn o
fewn 0.5 y cant o’r gwariant arfaethedig. Mae Aelodau’r Cynulliad
wedi defnyddio 37 y cant o gyfanswm eu cyllideb flynyddol.
5.2 Mae cwmpasau cyllideb Gwasanaethau’r Cynulliad ac Aelodau’r
Cynulliad yn cynnwys adnodd etholiad unigryw nad yw’n debygol
o gael ei ddefnyddio’n llawn. Yn arbennig, pennwyd cyllideb
Aelodau’r Cynulliad gyda’r costau etholiad unigryw wedi’u
hamcangyfrif gan ddefnyddio mwy o drosiant o Aelodau yn yr
etholiad nag a ddigwyddodd mewn gwirionedd, gyda’r canlyniad
nad oedd angen swm sylweddol (£1.8m). Mae’r uwch dîm rheoli
yn ystyried y mater ar hyn o bryd er mwyn penderfynu ar y
cronfeydd sy’n debygol o gael eu dychwelyd i Floc Cymru, a
byddant yn dod â phapur yn nodi’r materion i gyfarfod y
Comisiynwyr ym mis Tachwedd.
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AC(4)2011(5) (Papur 5)
Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn
6.0 Gwybodaeth arall
6.1 Mae rhestr o wybodaeth a ddatgelwyd ers yr adroddiad diwethaf o
dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ynghlwm yn Atodiad A. Gellir
darparu’r datgeliad llawn i Gomisiynwyr os gwneir cais.
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Atodiad A

Gwybodaeth a ddatgelwyd yn dilyn ceisiadau am fynediad at wybodaeth (Mai - Medi 2011)
• Y costau ynghlwm â rhedeg Swyddfa’r Dirprwy Lywydd dros y pum mlynedd diwethaf
• Costau’r Cynulliad mewn perthynas â’r Briodas Frenhinol
• Taliadau a wnaed gan y Cynulliad i fargyfreithwyr
• Nifer y sieciau a gyflwynwyd gan y Cynulliad
• Gwybodaeth mewn perthynas â swyddi gwag a lanwyd gan staff y Cynulliad
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• Costau adroddiad y Comisiynydd Safonau a chostau’r cynnig i adfer Aelod y Democratiaid Rhyddfrydol a
chostau cyfieithu
• Costau hedfan gan ddefnyddio llwybr awyr Gogledd/De Cymru er mis Ebrill 2010 a’r nifer ohonynt
• Gwybodaeth mewn perthynas â chyfnodau’r toriad
Gwybodaeth na ddatgelwyd yn dilyn ceisiadau am fynediad at wybodaeth (Mai - Medi 2011)
• Gwybodaeth mewn perthynas â TGCh a manylion am serfwyr
• Cyngor cyfreithiol mewn perthynas ag Aelodau a gafodd eu diarddel
• Gohebiaeth rhwng Aelod Cynulliad a’r Comisiwn
• Gwybodaeth bersonol mewn perthynas â’r ceisiadau uchod
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Atodiad B

Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission Audit Committe
NAFWC ACAC
Cofnodion 9 Mehefin 2011
Amser:
Lleoliad:

11:00
Ystafell Gynadledda 4B

Cofnodion cyfarfod 09 Mehefin 2011
Presennol:
Richard Calvert (Cynghorydd Annibynnol) (Cadeirydd)
Tim Knighton (Cynghorydd Annibynnol)
Yr Athro Pickard (Cynghorydd Annibynnol)
Swyddogion yn bresennol:
Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu
Nicola Callow, Pennaeth Cyllid
Mark Jones, Swyddfa Archwilio Cymru
Lynne Flux, Pennaeth Archwilio Mewnol
Rachael Tonkin, KPMG
John Grimes, Pennaeth Llywodraethu
Alison Rutherford, Ysgrifenyddiaeth
Eitem 1 – Croeso a chyflwyniadau
1. Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol. Ni chafwyd unrhyw
ymddiheuriadau
Datgan buddiannau
2. Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ebrill
3. Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.
Materion yn codi
4. Rhoddodd Claire Clancy grynodeb o’r digwyddiadau yn y Cynulliad ers y
tro diwethaf i’r Pwyllgor Archwilio gyfarfod. Yn dilyn yr etholiad ym mis
Mai cafwyd 23 o Aelodau newydd i’r Cynulliad, Llywydd newydd,
14
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Rosemary Butler, a Dirprwy Lywydd newydd, David Melding. Etholwyd
pedwar Comisiynydd newydd, Angela Burns, Peter Black, Rhodri Glyn
Thomas a Sandy Mewies. Byddai portffolio pob un o’r Comisiynwyr, gan
gynnwys aelodaeth o’r Pwyllgor Archwilio, yn cael ei gytuno yng
nghyfarfod y Comisiynwyr ar 16 Mehefin.
Dywedodd Claire ei bod wedi cael atborth cadarnhaol iawn yn dilyn
cyfnod cynefino’r Aelodau, gan gynnwys canmoliaeth gan y Prif Weinidog
bod y broses wedi bod yn llwyddiannus ac wedi’i gwerthfawrogi.
Cynhaliwyd yr Agoriad Brenhinol yr wythnos flaenorol i agor y Pedwerydd
Cynulliad yn ffurfiol, a bu’n llwyddiannus iawn.
Rhoddodd Claire amlinelliad o’r digwyddiadau mewn cysylltiad â diarddel
dau o Aelodau Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol o ganlyniad i fod yn
aelodau o sefydliad a restrwyd yng Ngorchymyn Cynulliad Cenedlaethol
Cymru (Anghymhwyso) 2011. Cafodd cynigion i ddiystyru'r diarddeliad
eu cyflwyno, ond byddai’n rhaid i unrhyw ddadl ar y cynigion ddilyn yr
ymchwiliadau presennol gan yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron, ac
adolygiad mewnol.
Archwilio Allanol
5. Dywedodd Mark Jones mai Richard Harries fyddai Cyfarwyddwr Archwilio
newydd Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y Comisiwn. Byddai’n cyfarfod
â Claire Clancy cyn hir a byddai’n bresennol yng nghyfarfod nesaf y
Pwyllgor Archwilio.
Eitem 2 - Archwilio Mewnol
Papur 1 Cynnydd gyda’r rhaglen Archwilio Mewnol
6. Cyflwynodd Lynne Flux y papur a dywedodd fod y gwaith ar gyfer rhaglen
2010/11 wedi’i gwblhau. Gofynnodd Lynne am sylwadau gan y Pwyllgor
ynghylch defnyddioldeb y papur i’w ddefnyddio ar gyfer cylch archwilio
2011-12, a’i ffurf . Cytunodd y Pwyllgor ei fod yn grynodeb clir ac yn
ffordd ddefnyddiol o olrhain cynnydd.
Papur 5 Adroddiad Archwilio Mewnol ar y Gyflogres
7. Cyflwynodd Rachael Tonkin o KPMG yr adroddiad ar y Gyflogres,
archwiliad cwmpas llawn, a gafodd raddfa gyffredinol Foddhaol.
Dywedodd Rachael fod yr amgylchedd rheoli o fewn y gyflogres yn gryf
iawn ond bod angen symleiddio’r broses reoli er mwyn cael graddfa
15
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uwch. Cytunwyd ar dri argymhelliad a dylent gael eu rhoi ar waith yn
fuan. Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd rheolaeth effeithiol.
Papur 6 Archwiliad Mewnol o Reoli Risg
8. Amlinellodd Rachael Tonkin ganfyddiadau’r adolygiad cwmpas
cyfyngedig o Reoli Risg yn y Cynulliad. Dywedodd wrth y Pwyllgor fod
tystiolaeth bod Rheoli Risg wedi’i hen sefydlu a’i fod yn cael ei drin ar
bob lefel yn y Cynulliad.
9. Roedd yr adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion ar gyfer gwella.
Roedd y rhain yn cynnwys mân wendidau o ran rheoli’r broses risg a
darparu mwy o eglurder wrth gofnodi risgiau. Yn benodol, gellid newid
arddull yr adroddiadau er mwyn sicrhau bod risgiau allweddol yn cael eu
hamlygu ac nad ydynt yn mynd ar goll yn y manylder. Un awgrym oedd
darparu adroddiad ar y deg risg uchaf i’r Pwyllgor Archwilio er mwyn
sicrhau bod risgiau allweddol yn cael eu cofnodi’n uniongyrchol.
10. Nododd y Cadeirydd fod Rheoli Risg wedi’i hen sefydlu yn niwylliant y
Cynulliad, a bod y gwelliannau a awgrymwyd yn fân. Pwysleisiodd y
Pwyllgor y manteision o gofnodi clir, a gellir cael cymorth offer TG i
wneud hyn.
Papur 3 Barn ac Adroddiad Blynyddol gan y Pennaeth Archwilio Mewnol
11. Cyflwynodd Lynne Flux y papur a oedd yn rhoi crynodeb o’r adolygiadau
a gynhaliwyd yn ystod 2010-11. O’r cyfanswm o 47 argymhelliad a
wnaed, ystyriwyd 9 yn uchel. Mynegodd Lynne farn gadarnhaol ar yr
amgylchedd rheoli yn y Comisiwn. Wrth ddod i’r casgliad hwn roedd y
Pennaeth Archwilio Mewnol wedi cael sicrwydd o’r gwaith a wnaed yn y
rhaglen archwilio mewnol ac o ffynonellau eraill. Roedd y diwethaf yn
cynnwys Datganiadau Sicrwydd Cyfarwyddwyr a gwaith archwilio Swyddfa
Archwilio Cymru ar dreuliau aelodau.
12. Nododd Mark Jones fod Swyddfa Archwilio Cymru’n cytuno â’r sicrwydd a
mynegodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor yn derbyn y farn honno.
Papur 4 Y cynnydd gyda’r argymhellion
13. Bu’r Pwyllgor yn ystyried y papur a oedd yn rhoi manylion am y
wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd gydag argymhellion adroddiadau
Archwilio Mewnol o raglen 2010/11.
16
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14. O ran yr argymhellion Rheoli Contractau, cadarnhaodd Dianne Bevan fod
trefniadau gwirio llym wedi’u rhoi ar waith mewn perthynas â materion
yn ymwneud â rheoli contractau, a bod materion a chyngor cyfreithiol yn
cael eu hystyried yn fanwl lle mae hynny’n angenrheidiol.
15. Dywedodd John Grimes wrth y Pwyllgor y byddai Pennaeth Caffael
newydd yn cael ei benodi cyn hir i gryfhau’r tîm, i werthuso’r prosesau ac
i roi sicrwydd i’r Prif Weithredwr. Dywedodd John wrth y Pwyllgor y
byddai papur yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Newid i
ystyried agwedd strategol tuag at y Rhaglen Newid ac i egluro’r amrywiol
swyddogaethau.
16. Pwysleisiodd Claire Clancy bwysigrwydd cael y strwythurau a’r systemau
cywir ar waith a sicrhau bod ymrwymiad corfforaethol i gyflenwi
contractau.
17. Pwysleisiodd y pwyllgor bwysigrwydd cynnwys dyddiadau gweithredu
wrth edrych ar gynnydd, ac olrhain ble mae dyddiadau ar goll.
Awgrymodd y Pwyllgor y gellid eithrio’r ymateb rheoli o’r adroddiad er
mwyn osgoi dyblygu gwaith, ac y gallai ‘goleuadau traffig’ fod yn
ddefnyddiol wrth fonitro cynnydd gydag argymhellion. Cytunwyd ar hyn.
Lynne Flux i oruchwylio diwygiadau i’r adroddiadau a gynhyrchwyd.
Papur 2 Cynllun Archwilio 2011/12
18. Cyflwynodd Lynne Flux y Cynllun Archwilio a dywedodd wrth y Pwyllgor
mai nod cynllun 2011/12 oedd sicrhau bod gwaith yn cael ei rannu’n
fwy cyson drwy’r flwyddyn. Dywedodd y byddai rhywfaint o adnoddau
mewnol ar gael i helpu i gwblhau’r gwaith hwn. Ers y cyfarfod diwethaf,
roedd wedi gallu darparu cynllun mwy manwl gyda KPMG, gyda
dyddiadau targed i adolygu’r Pwyllgor Archwilio . Ymhlith y newidiadau
allweddol ers ystyriaethau’r Pwyllgor yn y cyfarfod diwethaf yr oedd:
•

Y Pedwerydd Cynulliad. Roedd y rhaglen 4AP yn cynnal ymarfer ‘gwersi
a ddysgwyd’. Byddai’r Pennaeth Archwilio Mewnol yn cyfrannu at y
broses hon yn hytrach nag ymgymryd â darn o waith ar wahân.

•

Cynnwys gwefannau. Byddai darn byr o waith mewnol yn cael ei wneud
i asesu sut mae cynnwys yn cael ei reoli ar hyn o bryd. Trefniadau
llywodraethu a gwneud penderfyniadau yng Nghomisiwn y Cynulliad.
Byddai hyn yn cael ei wneud yn fewnol a byddai’r byrddau a’r
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pwyllgorau sy’n gweithredu yn y Comisiwn yn cael eu mapio er mwyn
asesu effeithiolrwydd a’r posibilrwydd o ddyblygu swyddogaethau.
•

Roedd y Gwasanaeth Adnoddau’n ymgymryd â’r gwaith o edrych ar
dwyll, chwythu’r chwiban a’r Ddeddf Llwgrwobrwyo. Roedd yr Adran
Archwilio Mewnol yn cymryd rhan yn hyn er mwyn datblygu cofrestr
risg twyll gyda grwpiau staff.

Eitem 3 – Cyfrifon Blynyddol 2010-11
Papur 7 Cyfrifon adnoddau drafft 2010-11
19. Cyflwynodd Nicola Callow y papur a’r cyfrifon, gan ddweud eu bod
wedi’u cwblhau i raddau helaeth, gyda rhywfaint o waith drafftio’r
sylwebaeth i’w gwblhau. Cyflwynwyd y cyfrifon i Swyddfa Archwilio
Cymru ar amser ar 1 Mehefin a chyflwynodd y Comisiwn y cyfrifon
terfynol i’r Pwyllgor ar amser yn y cyfarfod ar 7 Gorffennaf.
20. Amlygodd Nicola un ailddatganiad a oedd yn cyfeirio at y newid yn y dull
o gyfrifo costau taliadau cyfalaf, a dywedodd fod y tâl hwn wedi’i dynnu o
gyfrif y Comisiwn yn unol â chanllawiau’r Trysorlys.
21. Canfu’r Pwyllgor rai meysydd lle byddai croes gyfeirio rhwng datganiadau
a nodiadau’r cyfrifon yn sicrhau bod darlun cliriach ar gael. Cytunodd
Nicola Callow i gynnwys croes gyfeiriadau lle’r oedd hynny’n
angenrheidiol.
Eitem 4 Archwilio Allanol
Y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar am y farn archwilio allanol sy’n
ymddangos ar gyfer y flwyddyn ariannol 2010-11
22. Diolchodd Mark Jones o Swyddfa Archwilio Cymru i’r Comisiwn am
ansawdd y cyfrifon drafft a gyflwynwyd i’w harchwilio. Dywedodd nad
oedd unrhyw ganfyddiadau sylweddol hyd yma ac y byddai Swyddfa
Archwilio Cymru’n cyflwyno adroddiad llawn yng nghyfarfod mis
Gorffennaf. Dywedodd Mark hefyd eu bod wedi mynd i’r afael ag
absenoldeb salwch un aelod o’r tîm archwilio ar ddechrau’r archwiliad ac
na fyddai hynny’n cael effaith ar yr amserlen
Eitem 5 Llywodraethu Comisiwn y Cynulliad
Papur 9 Adroddiad Chwarterol ar Reoli Risg
23. Cyflwynodd Dianne Bevan y papur a dywedodd y byddai angen ystyried yr
ymarfer o ragweld yr hyn sydd ar y gorwel a’r gofrestr strategol yn wyneb
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nodau strategol newydd y Comisiwn. Y materion allweddol ar y gorwel
oedd risgiau Rheoli Contractau, gweithredu diwydiannol posibl, a
rhywfaint o oedi gyda’r prosiect ABMS yn wyneb problemau gyda’i lwytho
ar y system.
24. Awgrymodd y Pwyllgor y dylid monitro cofrestri’n ofalus ac y gellid nodi
goleuadau traffig a chyfeiriad teithio cyfraddau risg er mwyn adrodd yn
fwy clir.
Eitem 6 Eitemau eraill
Dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol
25. Gofynnodd y Cadeirydd am i’r Rhaglen Waith gael ei dosbarthu gyda’r
agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. Dywedodd y Cadeirydd nad
oedd penderfyniad wedi’i wneud ynghylch dyddiadau ar ôl cyfarfod mis
Gorffennaf, gan nodi fod cyfarfodydd mis Mehefin a mis Gorffennaf
wedi’u trefnu i gyd-fynd â’r cyfrifon drafft a therfynol. Byddai John a
Lynne yn canfod dyddiadau ar gyfer y dyfodol i gefnogi’r Rhaglen
Archwilio Mewnol ac yn eu dosbarthu i’r Pwyllgor.
Eitem 7 Papurau i’w nodi
Papur 11 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio
26. Dywedodd y Cadeirydd fod yr Adroddiad Blynyddol wedi’i gwblhau a’i
ddosbarthu, ac wedi’i gytuno drwy e-bost.
Papur 12 Adroddiad ymadael
27. Nododd y Cadeirydd fod llai o ymadawiadau nag yng nghyfarfod mis
Ebrill oherwydd bod yr adroddiad hwn yn cynnwys cyfnod llai o amser.
Holodd y Pwyllgor am y ‘gwerth am arian’ honedig yn y crynodeb o’r
gwyriad o ran y contract Cynnal a Chadw Bysiau. Gofynnodd y Pwyllgor i
John Grimes ymchwilio i’r mater ac adrodd yn ôl i’r Pwyllgor.
Unrhyw fater arall
28. Dywedodd Mark Jones wrth y Pwyllgor y byddai David Wood, Arweinydd y
Tîm Archwilio yn Swyddfa Archwilio Cymru yn gadael ar ôl archwilio’r
Cyfrifon Blynyddol, ac y byddai arweinydd tîm newydd wedi’i benodi ar
gyfer archwiliad y flwyddyn nesaf.
Dyddiad y cyfarfod nesaf
29. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 7 Gorffennaf – y lleoliad i’w gadarnhau.
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Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission Audit Committee
NAFWC ACAC
Cofnodion cyfarfod 7 Gorffennaf 2011
Amser:
Lleoliad:

11:00
Ystafell Fideogynadledda, Tŷ Hywel,

Cofnodion cyfarfod 7 Gorffennaf 2011
Presennol:
Richard Calvert (Cynghorydd Annibynnol) (Cadeirydd)
Tim Knighton (Cynghorydd Annibynnol)
Yr Athro Robert Pickard (Cynghorydd Annibynnol)
Angela Burns, AC
Swyddogion yn bresennol:
Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu
Nicola Callow, Pennaeth Cyllid
Lynne Flux, Pennaeth Archwilio Mewnol
Richard Harries, Swyddfa Archwilio Cymru
Mark Jones, Swyddfa Archwilio Cymru
John Grimes, Pennaeth Llywodraethu
Eitem 1 – Cyflwyniadau
1. Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol. Ni chafwyd unrhyw
ymddiheuriadau
Datgan buddiannau
2. Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2010
3. Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.
Materion yn codi
4. Para 27 ‘gwyriad o ran y contract cynnal a chadw bysiau’ Dywedodd
John Grimes ei fod wedi ymchwilio i’r amgylchiadau y tu ôl i’r gwyriad
hwn. Bu’n ofynnol cymryd camau o’r fath oherwydd bod llai na thri
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thendr wedi’u derbyn. Dywedodd fod hyn yn seiliedig ar farn y rheolwr
contract yn y lle cyntaf, ac ychydig o ddadansoddi a gyflwynwyd i gefnogi
hyn, er bod ystyriaeth wedi’i rhoi ynghylch a oedd y tendr dewisol yn
cynnig gwerth am arian. Dywedodd y byddai gweithdrefnau’n cael eu
cryfhau er mwyn sicrhau dadansoddiad mwy trylwyr mewn achosion yn y
dyfodol.
5. Arweiniodd hyn at drafodaeth ehangach ar y risgiau sy’n gysylltiedig â
chaffael a rheoli prosiectau yn y Cynulliad. Nododd y Cadeirydd fod
camau’n cael eu cymryd a fydd yn arwain at benodi Pennaeth Caffael
newydd a gofynnodd a oedd swyddogion yn teimlo bod y dulliau
diogelwch sydd ar waith yn ddigonol yn y cyfamser. Wrth ymateb i hyn
tynnodd Claire Clancy sylw at y ffordd y cafodd ymwybyddiaeth o faterion
yn ymwneud â chaffael a sensitifrwydd tuag atynt eu codi yn y Cynulliad.
Hefyd amlinellodd y dull newydd o graffu ar brosiectau a’u cymeradwyo
a’r cwrs hyfforddi diweddar a ddarparwyd ar gyfer rheolwyr contract. Er
na ellir dileu pob risg, credai Claire Clancy fod y sefyllfa bresennol yn
foddhaol ond y byddai’n cael ei chryfhau’n llwyr wedi i’r holl gamau
arfaethedig gael eu rhoi ar waith. Dywedodd y byddai’n rhoi adroddiad
cynnydd ar ymarferion caffael i’r Pwyllgor Archwilio ym mhob cyfarfod,
tra bod y pryderon yn parhau.
Cadarnhau cofnodion
6. Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor ei fod yn bwriadu anfon y
cofnodion at Gomisiwn y Cynulliad ar ôl pob cyfarfod. Er mwyn osgoi
oedi byddai’n gofyn i Aelodau eu cadarnhau drwy e-bost yn y dyfodol yn
hytrach nag aros tan gyfarfod nesaf y Pwyllgor.
Eitem 2 – Cyfrifon a Sicrwydd Blynyddol 2010/2011
ACAC(9) Papur 1 Cyfrifon Adnoddau 2010/2011
ACAC(9) Papur 2 Adroddiad ISA 260 Swyddfa Archwilio Cymru
2010/2011
7. Amlinellodd Nicola Callow y newidiadau a wnaed i’r cyfrifon ers i’r
Pwyllgor Archwilio ystyried y fersiwn ddrafft ar 10 Mehefin. Er bod nifer
o fân newidiadau wedi’u gwneud yn dilyn yr archwiliad, nid oedd y rhain
o bwys mawr.
8. Atgyfnerthodd Richard Harries y neges hon gan ddweud mai bwriad
Swyddfa Archwilio Cymru oedd cyhoeddi adroddiad diamod ar y cyfrifon.
Ychwanegodd fod ei dîm wedi gwerthfawrogi’n fawr y ffordd
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gydweithredol yr oedd swyddogion wedi gweithio â hwy – ac yn enwedig
wrth ymdrin â’r newid munud olaf mewn perthynas â chostau pensiwn a
oedd wedi deillio o ganllawiau hwyr a dderbyniwyd gan Swyddfa
Archwilio Cymru ar 1 Gorffennaf.
9. Nododd y Pwyllgor Archwilio’r newid y bu’n rhaid ei wneud i’r ffordd o
drin cyfrifon ar gyfer costau gwasanaeth a roddwyd y cynllun pensiwn.
Er nad oedd hyn yn effeithio’n sylweddol ar gasgliadau’r cyfrifon roedd y
Pwyllgor yn ei ystyried yn anfoddhaol y byddai angen gwneud newid o’r
math hwn ar ôl diwedd y flwyddyn.
10. Nododd y Pwyllgor Archwilio’r perfformiad ariannol boddhaol iawn a
gafwyd yn ystod y flwyddyn a gofynnwyd am i’w llongyfarchion gael eu
cyfleu i’r Tîm Cyllid. Roedd y Pwyllgor yn croesawu’n arbennig y
gwelliant parhaus dros y tair blynedd diwethaf ac roedd tystiolaeth o hyn
yn yr adroddiad ISA260 diweddaraf. Daeth y Pwyllgor i ben drwy
argymell y dylai’r Swyddog Cyfrifyddu lofnodi’r cyfrifon.
Eitem - 3 Dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol
ACAC(9) Papur 3 Dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol
11. Cytunwyd ar ddyddiadau cyfarfodydd y dyfodol.
Eitem 4 – Papur i’w nodi
ACAC(9) Papur 4 Adroddiad ar y prosiect TRS
12. Nododd y Pwyllgor Archwilio’r adroddiad ar y prosiect hwn a bod y
gwersi i’w dysgu ohono’n adlais o’r rheini a gafwyd o adroddiadau
diweddar eraill ac roedd sylw eisoes yn cael eu rhoi iddynt.
13. Yn ystod y drafodaeth pwysleisiodd aelodau o’r Pwyllgor Archwilio'r
swyddogaeth allweddol y mae’r Uwch Swyddog Cyfrifol yn ei chwarae
mewn prosiect, a swyddogaeth hanfodol rheolwr prosiect profiadol.
Pwysleisiodd Aelodau bwysigrwydd cyngor cadarn lle’r oedd materion
technegol dan sylw a nodwyd y gallai ymgynghorwyr TGCh annibynnol
gynorthwyo i ‘gwmpasu’ prosiect. Nododd y Pwyllgor hefyd bwysigrwydd
rheolaeth gadarn o ddogfennau wrth ymdrin â materion prosiect
cymhleth.
Dyddiad y cyfarfod nesaf
14. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 11 Tachwedd.
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Eitem 6

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission
AC(4)2011(5) Papur 6

Dyddiad: 20 Hydref 2011
Amser: 13.00-15.00
Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd
Enw a rhif cyswllt yr awdur: Yr Ysgrifenyddiaeth, estyniad 8705

Portffolios Comisiwn y Cynulliad
1.0 Diben a chrynodeb
1.1 Mae’r papur hwn yn gwahodd Comisiynwyr y Cynulliad i roi’r wybodaeth
ddiweddaraf am eu portffolios ar lafar.
Portffolio

Comisiynydd

Llywydd a Chadeirydd y Comisiwn, gyda chyfrifoldeb
am Wasanaethau Cyfreithiol

Rosemary Butler AC

Y gyllideb, llywodraethu, gan gynnwys aelodaeth y
Angela Burns AC
Pwyllgor Archwilio, a chysylltiadau â’r Bwrdd Taliadau.
Gwella gwasanaethau i Aelodau, cymorth cyflogaeth a
datblygu proffesiynol ar gyfer Aelodau a’u staff.
TGCh, darlledu ac e-ddemocratiaeth, ystâd y
Cynulliad, cyfleusterau a chynaliadwyedd. Y Comisiwn
fel cyflogwr staff y Cynulliad.

Peter Black AC

Gwasanaethau addysg, cyswllt cyntaf, arlwyo a
diogelwch. Swyddogaethau statudol y Comisiwn
mewn perthynas â chydraddoldeb a Rhyddid
Gwybodaeth.

Sandy Mewies AC

Ymgysylltu a chyfathrebu â’r dinesydd, allgymorth
Rhodri Glyn Thomas
cenedlaethol a rhyngwladol. Swyddogaethau a
AC
pholisi’r Comisiwn mewn perthynas â’r iaith Gymraeg.
Er nad yw David Melding, y Dirprwy Lywydd, yn aelod ffurfiol o’r Comisiwn,
cytunwyd y bydd yn cefnogi’r Comisiwn drwy ganolbwyntio ar y Pierhead fel
canolfan ar gyfer datblygu a thrafod yn y Cynulliad, ac ar gysylltiadau â
Chanolfan Llywodraethiant Cymru a sefydliadau eraill sy’n berthnasol i’r rôl
hon.
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Eitem 7
Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission
AC(4)2011(5) (Papur 7)

Dyddiad: Dydd Iau 20 Hydref 2011
Amser: 13.00-15.00
Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd
Enw a rhif cyswllt yr awdur: Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor, estyniad 8705

Rhaglen dreigl Comisiwn y Cynulliad
Dyddiad y
cyfarfod
24 Tachwedd
11

Eitem ar yr Agenda

Deiliad y portffolio
/ swyddog sy’n
arwain

Gwasanaethau dwyieithog

Rhodri Glyn
Thomas/Non Gwilym

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar gyllideb
ddrafft y Comisiwn

Angela Burns/Steven
O’Donoghue

Yr adroddiad blynyddol ar y strategaeth Peter Black/ Connie
rheoli carbon
Cockburn

2 Chwefror
12

Opsiynau ar gyfer gwasanaethau TGCh
ar ôl 2014

Peter Black/ Connie
Cockburn

Cryfhau trefniadau llywodraethu

Angela Burns/Steven
O’Donoghue

Ystyried cyllideb atodol 2011-12

Angela Burns/Steven
O’Donoghue

Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn

Claire Clancy

Y rhaglen dreigl

Yr Ysgrifenyddiaeth

Taliadau staff y Cynulliad?

Peter Black/Steven
O’Donoghue

Cynllun cydraddoldeb 2012-16

Sandy Mewies/Steven
O’Donoghue

Adolygu prosesau Rhyddid
Gwybodaeth?

Sandy Mewies/Non
Gwilym

Caffael a rheoli contractau

Sandy Mewies/John
Grimes

Penderfyniad ar y strategaeth TGCh

Peter Black/Connie
Cockburn
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AC(4)2011(5) (Papur 7)
Rhaglen dreigl Comisiwn y Cynulliad
Dyddiad y
cyfarfod

8 Mawrth 12

10 Mai 12

Eitem ar yr agenda

Deiliad y portfolio /
swyddog sy’n
arwain

Adolygiad o effeithiolrwydd y
Comisiwn?

Y Llywydd/Ian
Summers

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y
deiliaid portffolio

Deiliaid portffolio

Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn

Claire Clancy

Y rhaglen dreigl

Yr Ysgrifenyddiaeth

Taliadau staff y Cynulliad?

Peter Black/Steven
O’Donoghue

Adolygiad ar ôl chwe mis o fanteision
ac arbedion UNO

Peter Black/Connie
Cockburn

Y fframwaith ar gyfer adroddiad
blynyddol a chyfrifon 2011-12

Angela Burns/Rhodri
Glyn Thomas/Non
Gwilym/Steven
O’Donoghue

Penderfyniad ar y strategaeth TGCh?

Peter Black/Connie
Cockburn

Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn

Claire Clancy

Y rhaglen dreigl

Yr Ysgrifenyddiaeth

Y strategaeth ddrafft ar gyfer cyllideb
2013-2014

Angela Burns/Steven
O’Donoghue

Adolygiad o effeithiolrwydd Comisiwn y Y Llywydd/Claire
Cynulliad?
Clancy

28 Mehefin
12

12
Gorffennaf
12

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y
deiliaid portffolio

Deiliaid portffolio

Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn

Claire Clancy

Y rhaglen dreigl

Yr Ysgrifenyddiaeth

Cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a’r
cyfrifon ar gyfer 2011-12

Y Llywydd/Claire
Clancy

Strategaeth cyllideb ddrafft 2013-14

Angela Burns/Steven
O’Donoghue

Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn

Claire Clancy

Y rhaglen dreigl

Yr Ysgrifenyddiaeth

Cyllideb ddrafft 2013-14

Angela Burns/Steven
O’Donoghue
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AC(4)2011(5) (Papur 7)
Rhaglen dreigl Comisiwn y Cynulliad
27 Medi 12

Cyllideb ddrafft 2013-14
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Angela Burns/Steven
O’Donoghue

3

Eitem 8
Barnwyd nad ywr papur hwn yn addas iw gyhoeddi yn unol rheolaur Comisiwn ar gyfer cynnal busnes.

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 9

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission
AC(4)2011 Y tu allan i’r pwyllgor
Dyddiad: Y tu allan i’r pwyllgor
Enw a rhif cyswllt yr awdur: Yr Ysgrifenyddiaeth, estyniad 8705

Cynnig i ethol ymddiriedolwyr i gynllun pensiwn yr
Aelodau
1.0 Diben a chrynodeb
1.1 O dan Reol Sefydlog Rhif 1.7, “Ar gynnig a wneir gan y Comisiwn, rhaid
i’r Cynulliad ethol Ymddiriedolwyr i Gynllun Pensiwn Aelodau Cynulliad
Cenedlaethol Cymru yn unol â Rheolau’r Cynllun”. Mae’r papur hwn yn
gofyn i’r Comisiynwyr gymeradwyo cynnig drafft a’i gyflwyno.
2.0 Argymhellion
2.1 Gofynnir i’r Comisiwn gymeradwyo’r cynnig drafft (sydd i’w gael yn
Atodlen A) i ethol ymddiriedolwyr i’r cynllun pensiwn, a’i gyflwyno.
3.0 Trafodaeth
3.1 Mae Rheol Sefydlog Rhif 1.7 yn datgan: “Ar gynnig a wneir gan y
Comisiwn, rhaid i’r Cynulliad ethol Ymddiriedolwyr i Gynllun Pensiwn
Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol â Rheolau’r Cynllun”.
3.2 Mae’r ymddiriedolwyr wedi gofyn i’r Comisiynwyr gyflwyno cynnig a
fydd yn destun dadl ddydd Mercher 12 Hydref. Diben y cynnig yw
cynyddu nifer yr ymddiriedolwyr ar gorff ymddiriedolwyr cynllun
pensiwn yr Aelodau i’r nifer llawn a ganiateir gan reolau’r cynllun, sef
chwech, o ganlyniad i ymddiswyddiad tri ymddiriedolwr yn gynharach
eleni.
3.3 Yn ychwanegol at benodi ymddiriedolwyr newydd ar ran yr Aelodau, a
enwebir gan grwpiau’r pleidiau, cynhaliwyd balot hefyd ymysg aelodau’r
cynllun i ddewis ymddiriedolwr ar ran y pensiynwyr o ganlyniad i
ymddiswyddiad yr Arglwydd Wigley. Etholodd aelodau’r cynllun Gareth
Jones yn ymddiriedolwr ar ran y pensiynwyr. Gan fod Gareth yn
ymddiriedolwr ar ran yr Aelodau ar hyn o bryd, nid oes angen ei ailethol
yn ymddiriedolwr ar ran y pensiynwyr.
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Atodiad A
Cynnig drafft i ethol ymddiriedolwyr i gynllun pensiwn yr Aelodau
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wrth weithredu o dan Reol
Sefydlog Rhif 1.7, yn ethol David Melding AC, Mike Hedges AC, Peter Black
AC a Jocelyn Davies AC, yn ymddiriedolwyr i gynllun pensiwn Aelodau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lle Rosemary Butler AC, John Griffiths AC,
yr Arglwydd German a’r Arglwydd Wigley.
To propose that the National Assembly for Wales, acting under Standing
Order No. 1.7, elects David Melding AM, Mike Hedges AM, Peter Black AM
and Jocelyn Davies AM as Trustees of the National Assembly for Wales
Members’ pension scheme in place of Rosemary Butler AM, John Griffiths
AM, Lord German and Lord Wigley.
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Eitem 10
Barnwyd nad ywr papur hwn yn addas iw gyhoeddi yn unol rheolaur Comisiwn ar gyfer cynnal busnes.

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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