
13 Ionawr 2021 

Annwyl Llyr 

Rwy'n ysgrifennu i ddwyn sylw’r Pwyllgor at newid arfaethedig y Comisiwn i'w gyllideb gymeradwy ar 

gyfer 2020-21, drwy broses y Gyllideb Atodol. Mae'r Comisiwn yn cynnig cynnydd o £1.05 miliwn i’w 

gyllideb adnoddau. Nid oes unrhyw newid arfaethedig i'w ofyniad arian parod net ar gyfer 2020-21. 

Mae'r Comisiwn yn cynnig y canlynol: 

- cynnydd o £0.4 miliwn i gyllideb y Gwariant a Reolir yn Flynyddol

- cynnydd o £0.65 miliwn i’w gyllideb weithredol (i ddarparu ar gyfer gwyliau blynyddol a

gronnwyd).

Cyllideb y Gwariant a Reolir yn Flynyddol 

Mae cyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol y Comisiwn ar gyfer yr addasiad cyfrifyddu nad yw'n arian 

parod mewn perthynas â rhwymedigaeth ariannol Cynllun Pensiwn Aelodau o’r Senedd yn y dyfodol, 

ac mae'n addasiad cyfrifyddu, yn hytrach na gofyniad arian parod.  

Ni ellir cyfrifo gwir werth y Gwariant a Reolir yn Flynyddol tan ar ôl 31 Mawrth 2021. Felly, mae'r 

Comisiwn yn ceisio cael amcangyfrif proffesiynol o'r gwerth ar ddiwedd y flwyddyn yn ystod y 

flwyddyn ariannol. Mae'r wybodaeth actiwaraidd a gafwyd yn nodi y gallai'r rhwymedigaeth fod yn 

£1.93 miliwn, sy'n uwch na ffigur y gyllideb, sef £1.6 miliwn. Felly, mae'r Comisiwn yn cynnig cynnydd 

o £0.4 miliwn i gyllideb y Gwariant a Reolir yn Flynyddol. Ni fydd hyn yn effeithio ar y gofyniad o ran

arian parod gan mai addasiad cyfrifyddu heblaw arian parod yw hwn. 

Darpariaeth ar gyfer gwyliau blynyddol a gronnwyd 

Fel y nodais yn fy llythyrau at eich Pwyllgor, dyddiedig 7 Gorffennaf 2020 a 4 Tachwedd 2020, ynglŷn â 

goblygiadau ariannol pandemig COVID-19, mae Safon Gyfrifyddu Ryngwladol (IAS) 19 - Buddion 

Gweithwyr yn ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn gronni am gost unrhyw hawl i wyliau nas 

defnyddiwyd a gronnwyd gan staff y Comisiwn ar 31 Mawrth ym mhob blwyddyn ariannol. 

Yn fy llythyrau ac yn ystod ein sesiwn graffu ddiweddar ar gyllideb 2021-22, tynnais sylw at y ffaith ein 

bod yn rhagweld cynnydd yn y ddarpariaeth ar gyfer gwyliau blynyddol a gronnwyd. Sylwais y byddai 

angen cyllideb atodol yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol hon, yn ôl pob tebyg, o ganlyniad i’r 
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cynnydd hwn. Rhoddais sicrwydd i'ch Pwyllgor na fyddai unrhyw ofyniad arian parod ychwanegol, er y 

byddai'r cynnydd yn sylweddol.  

Amcangyfrifwyd bod y cynnydd yn y ddarpariaeth yn £0.65 miliwn. Yn ei hanfod mae'n anodd cyfrifo'r 

ddarpariaeth hon, oherwydd mae’r flwyddyn gwyliau blynyddol yn gorffen ar ddyddiad gwahanol i 

bob aelod o staff. Mae'r cynnydd, fel y nodais ym mis Hydref, o ganlyniad i staff yn gweithio'n galed 

iawn yn ystod y cyfnod hwn, gyda diffyg cyfleoedd i gymryd gwyliau. Mae'r cynnydd hefyd o 

ganlyniad i’r rhagdybiaeth y bydd yr amodau hyn yn parhau tan ddiwedd y flwyddyn ariannol o leiaf. 

Fe wnaethoch gydnabod ein bod ar hyn o bryd mewn amseroedd digynsail ac ansicr.  

Hoffwn sicrhau'r Pwyllgor ein bod wedi ei gwneud yn glir drwy gydol y cyfnod hwn ein bod yn disgwyl 

i staff gymryd gwyliau. Nid mater ariannol yn unig yw hwn, ond un sy'n effeithio ar lesiant, iechyd a 

diogelwch staff. Rydym yn parhau i edrych ar wahanol ffyrdd o sicrhau bod staff yn cael cyfle i gymryd 

gwyliau. 

Mae'r Comisiwn, felly, yn cynnig Cyllideb Atodol ar gyfer ei Gyllideb weithredol o £41.953 miliwn, sy’n 

gynnydd o’r swm gwreiddiol, sef £41.303 miliwn. Nid oes unrhyw effaith ar y gofyniad arian parod. 

Mae’r effaith ar gyllideb gyffredinol y Comisiwn ar gyfer 2019-20 wedi’i dangos yn y tabl isod: 

 Cyllideb 

Gymeradwy 

Cyllideb Cwestiwn 

atodol Cyllideb 

Cyllideb Ddiwygiedig  

Cyllideb 

Cyllideb Adnoddau £41.303 £0.650 £41.953 

Cyllideb yr Aelodau £16.172 - £16.172 

Cyllideb yr Etholiad £0.500 - £0.500 

Cyllideb y Gwariant a Reolir yn 

Flynyddol 

£1.600 £0.400 £2.000 

Cyfanswm £59.575 £1.050 £60.625 

Yn unol â Rheol Sefydlog 20.32, ar ôl i’ch Pwyllgor ystyried y cais hwn, bydd y Comisiwn yn gosod 

memorandwm esboniadol yn nodi'r cais hwn am y Gyllideb Atodol. Mae copi o'r memorandwm 

esboniadol hwn ynghlwm er hwylustod i chi. Rhowch wybod i mi os bydd angen rhagor o wybodaeth 

arnoch. 

Yn gywir 

 

 

Suzy Davies 

cc Manon Antoniazzi, Nia Morgan 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 
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Cefndir 

Cafodd Cyllideb y Comisiwn ar gyfer 2020-21 ei chynnwys yng Nghynnig y 
Gyllideb Flynyddol o dan Reol Sefydlog 20.26 ac fe'i cymeradwywyd yn y Cyfarfod 
Llawn ar 13 Tachwedd 2019, ar ôl bod yn destun gwaith craffu gan Bwyllgor Cyllid 
y Senedd. 

Roedd cynnig y gyllideb yn rhoi £61.411 miliwn o Gyllideb Adnoddau i'r Comisiwn, 
sef: 

▪ £43.139 miliwn ar gyfer gwasanaethau'r Senedd;

▪ £16.172 miliwn ar gyfer cyllideb Penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar gyfer
Aelodau o'r Senedd; a

▪ £0.500 miliwn ar gyfer costau sy’n gysylltiedig ag etholiad.

Darparwyd £1.600 miliwn ychwanegol ar gyfer addasiadau cyfrifyddu nad ydynt 
yn arian parod mewn perthynas â Chynllun Pensiwn Aelodau o'r Senedd, a hynny 
drwy'r gyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol. 

Yn unol â Rheol Sefydlog 20.32 gosodwyd Memorandwm Esboniadol, gan 
gefnogi amrywiad i gyllideb 2020-21 y Comisiwn o fewn Cynnig y Gyllideb Atodol 
(Rheol Sefydlog 20.30). Cymeradwywyd Cynnig y Gyllideb Atodol yn y Cyfarfod 
Llawn ar 24 Mehefin 2020 yn dilyn gwaith craffu gan Bwyllgor Cyllid y Senedd.  

Gosodir yr ail Femorandwm Esboniadol hwn yn unol â Rheol Sefydlog 20.32, gan 
gefnogi newidiadau i'w cynnig i gyllideb atodol gymeradwy'r Comisiwn ar gyfer 
2020-21, drwy ail Gynnig y Gyllideb Atodol.    

1.1. Memorandwm Esboniadol 

Effaith cyllideb atodol y Comisiwn fydd cynyddu Gwariant a Reolir yn Flynyddol yn 
unol â rhagamcanion a chynyddu cyllideb weithrediadol y Comisiwn i 
adlewyrchu’r cynnydd yn y ddarpariaeth ar gyfer gwyliau blynyddol a gronnwyd ar 
gyfer Staff y Comisiwn. 

1.2. Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME) 

Mae cyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol y Comisiwn ar gyfer yr addasiad 
cyfrifyddu nad yw'n arian parod mewn perthynas â rhwymedigaeth ariannol 
Cynllun Pensiwn Aelodau o'r Senedd yn y dyfodol. Diben yr addasiad hwn yw 
sicrhau y caiff darlun gwir a theg o rwymedigaeth y Cynllun ei gofnodi yn 

https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld12854/cr-ld12854%20-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s82589/FIN5-01-19%20P5%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Comisiynydd%20a%20Memorandwm%20Esboniadol%20Cyllideb%20Atodol%202018-19.pdf
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natganiad sefyllfa ariannol y Comisiwn; nid yw'n adlewyrchu'r symiau ariannol y 
mae'r Comisiwn yn eu talu i'r Cynllun. Nid oes unrhyw ofyniad cysylltiedig o ran 
arian parod ac nid yw gwneud newidiadau iddo'n effeithio o gwbl ar gyllideb 
adnoddau na gwaith darparu gwasanaethau'r Comisiwn. 

Ni ellir cyfrifo'r gwerth terfynol tan ar ôl 31 Mawrth 2021, ond gofynnir am 
amcangyfrifon gan gynghorwyr proffesiynol yn ystod y flwyddyn. Yn seiliedig ar 
gyfrifiadau sy'n adlewyrchu newidiadau hysbys i'r gyfradd ddisgownt a 
newidynnau eraill sy'n effeithio ar yr amcangyfrif o rwymedigaethau'r cynllun, yr 
amcangyfrif diweddaraf yw £1.93 miliwn.   

Felly, mae'r Comisiwn yn cynnig cyllideb atodol gwariant a reolir yn flynyddol o 
£2.0 miliwn er mwyn sicrhau bod digon wrth gefn i ymdopi ag unrhyw amrywiad 
o'r amcangyfrif yn y ffigurau diwedd blwyddyn terfynol. 

1.3. Darpariaeth ar gyfer gwyliau blynyddol a gronnwyd. 

Mae Safon Gyfrifyddu Ryngwladol (IAS) 19 - Buddion Gweithwyr yn ei gwneud yn 
ofynnol i’r Comisiwn fesur unrhyw hawl i wyliau nas defnyddiwyd ar ddiwedd y 
cyfnod cyfrifo ac addasu ei ddatganiadau ariannol yn unol â hynny. 

Yn ystod hanner cyntaf 2020-21, bu gostyngiad sylweddol (o gymharu â 
blynyddoedd blaenorol) yn nifer y diwrnodau o wyliau blynyddol y gofynnwyd 
amdanynt gan staff y Comisiwn. Mae hyn o ganlyniad i bwysau gwaith cynyddol a 
diffyg cyfle i gymryd gwyliau. 

Rhagwelir y bydd y ddarpariaeth sy'n ofynnol ar gyfer gwyliau blynyddol a 
gronnwyd yn parhau i gynyddu wrth i staff gronni hawl i wyliau blynyddol 
ychwanegol erbyn 31 Mawrth 2021. Mae'r cyfleoedd i gymryd gwyliau hyd nes 31 
Mawrth 2021 yn parhau i fod yn brin, gyda'r cynnydd parhaus ym musnes y 
Senedd (Covid-19 ac ymadawiad y DU â'r UE) a'r cyfnod pontio i'r Chweched 
Senedd yn gosod rhagor o ofynion ar staff y Comisiwn. 

Ni ragwelwyd y cynnydd hwn yn y ddarpariaeth pan osodwyd y gyllideb ar gyfer 
2020-21. Y ddarpariaeth ar hyn o bryd yw £0.8 miliwn (31 Mawrth 2020), sy’n 
cynrychioli 6.88 diwrnod o wyliau blynyddol a gronnwyd ar gyfartaledd a 2 
ddiwrnod o wyliau hyblyg. Mae’r broses cynllunio senarios yn dangos y gallai 
balansau gwyliau a gronnwyd gynyddu i gyfartaledd o 13 diwrnod a 2 ddiwrnod o 
wyliau hyblyg. Byddai hyn yn cynyddu’r ddarpariaeth ofynnol i £1..45 miliwn, sef 
cynnydd o £0.65 miliwn. 
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Mae’r cynnydd o £0.65 miliwn yn y ddarpariaeth yn addasiad cyfrifyddu ac nid 
oes angen cynyddu gofyniad arian parod net y Comisiwn. 

1.4. Effaith y gyllideb 

Mae Cynnig y Gyllideb Atodol yn cynnig yr hyn a ganlyn: 

▪ Cynnydd yn y gyllideb ar gyfer gwariant a reolir yn flynyddol o £0.4 
miliwn, i £2.0 miliwn.

▪ Cynnydd yng nghyllideb refeniw gweithrediadol y Comisiwn o 
£0.65 miliwn, i £41.453 miliwn.
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2 Cwmpas y gyllideb 

Gosodir y cyflwyniad cyllidebol atodol hwn yn unol â Rheol Sefydlog 20 y Senedd i 
helpu i lunio Cynnig y Gyllideb sy'n ofynnol yn ôl Adran 126 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Mae'r cyflwyniad hwn yn ceisio diwygio gofynion Comisiwn y 
Senedd o ran adnoddau a gofynion y gwariant a reolir yn flynyddol ar gyfer y 
flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2021. 

Mae Cynnig y Gyllideb Atodol yn awdurdodi defnyddio'r adnoddau net ar gyfer 
gwasanaethau a dibenion yr Aelodau a Gwasanaethau'r Senedd. Mae'r cynnig yn 
cynnwys uchafswm yr incwm (neu'r adnoddau cronnus) y gellir ei gadw i'w 
ddefnyddio ar gyfer y gwasanaethau hynny ac at y dibenion hynny yn hytrach na'i 
fod yn cael ei dalu i Gronfa Gyfunol Cymru, a'r arian parod y bydd angen ei gael o'r 
gronfa i dalu am y cyfansymiau net y rhagwelir y bydd y Comisiwn yn gorfod eu 
talu. 

Nodir cyllideb ddiwygiedig 2020-21 Comisiwn y Senedd, sy'n mynd i'r afael â'r 
gofynion diwygiedig, yn Nhabl 1 isod. 

Tabl 1 Wedi’i 
adolygu 

£000 

Adnoddau ar wahân i adnoddau cronnus i'w defnyddio gan Gomisiwn y Senedd 
(“y Comisiwn”) ar gostau adnoddau a chyfalaf sy'n gysylltiedig â gweinyddu a 
gweithredu gwasanaethau i gefnogi’r Senedd; hyrwyddo'r Senedd gan gynnwys 
taliadau i'r Comisiwn Etholiadol ac eraill; taliadau mewn perthynas â'r 
Comisiynydd Safonau a'r Bwrdd Taliadau; unrhyw daliadau eraill sy'n ymwneud â 
swyddogaethau'r Senedd neu’r Comisiwn. 

Adnoddau heblaw am adnoddau cronnus i'w defnyddio gan y Comisiwn mewn 
perthynas â phenderfyniadau'r Bwrdd Taliadau a gwariant mewn perthynas â 
darparu Cynllun Pensiwn Aelodau o'r Senedd. 

60,625 

Adnoddau cronnus i'w cadw yn unol ag Adran 120(2) o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006 a'u defnyddio gan y Comisiwn: 

▪ o'r broses o gael gwared ar asedau sefydlog ac incwm cyfalaf arall i'w
ddefnyddio i brynu neu gaffael asedau sefydlog; neu

▪ incwm rhent; rhoddion; grantiau; ad-daliadau ac incwm o werthiant
masnachol a gwasanaethau eraill a ddarperir i'r cyhoedd ac eraill i'w
defnyddio ar gyfer costau gweinyddu'r Senedd.

220 

Y swm a ddaw o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu’r symiau y rhagwelir y bydd angen 
eu talu o fewn y flwyddyn o ran y gwasanaethau uchod ac at ddibenion ar wahân 
i dderbynebau y gellir eu cadw a TAW y gellir ei hadennill. 

56,075 
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Mae tabl 2 isod yn cysoni'r gofyniad adnodd net â'r gofyniad i dynnu arian o 
Gronfa Gyfunol Cymru.   

Tabl 2: Gofyniad arian parod £’000 

2020-21 

Wedi'i 
adolygu 

Gofyniad refeniw net yr Aelodau 16,172 

Gwariant sy’n gysylltiedig â’r etholiad 500 

Gofyniad refeniw net y Comisiwn 41,453 

Gofyniad cyfalaf net 500 

Gwariant a reolir yn flynyddol 2,000 

Is-gyfanswm 60,625 

Addasiadau 

Dibrisiant (2,250) 

Newidiadau mewn darpariaethau (2,000) 

Newidiadau o ran dyledwyr a chredydwyr (300) 

Is-gyfanswm (4,550) 

Gofyniad arian parod net o Gronfa Gyfunol Cymru 56,075 
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