
  

 

 

  

2 Chwefror 2022 

Annwyl Peredur 

 

Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 8 Tachwedd 2021 yn ymateb i Adroddiad eich pwyllgor ar y gwaith 

craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-2023, rwy’n falch o allu rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf am nifer o’r argymhellion a godwyd yn yr adroddiad. Manylir ar y diweddariad hwn, ar 

dri o argymhellion y Pwyllgor (argymhellion 4, 5 a 7), yn Atodiad 1. 

Hoffwn ddiolch unwaith eto i'r Pwyllgor am ei waith craffu a diolch i chi am rannu canmoliaeth y 

Pwyllgor i ddull y Comisiwn o ymdrin â gwaith allgymorth ac ymgysylltu, yn ystod y ddadl yn y 

Cyfarfod Llawn ar y gyllideb. Fel y nodwyd yn fy llythyr blaenorol, byddwn yn darparu adroddiadau 

rheolaidd i’r Pwyllgor Cyllid ar weithgareddau ymgysylltu, i’w alluogi i asesu ei werth am arian. 

Os hoffai eich Pwyllgor gael unrhyw wybodaeth bellach, cofiwch fod croeso ichi gysylltu â mi. 

 

Yn gywir 

 

Ken Skates AS 

copi at Gomisiynwyr y Senedd, Manon Antoniazzi, Nia Morgan   

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

Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Senedd Cymru  

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 

 



 

 

Atodiad 1 
 
Argymhellion y Pwyllgor Cyllid - y wybodaeth ddiweddaraf 
 

Argymhelliad 4. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn darparu cymaint o 
wybodaeth â phosibl i'r Pwyllgor ar unrhyw gostau ychwanegol a fydd yn ymddangos yn 
y gyllideb ar gyfer 2023-24 a thu hwnt, cyn gynted ag y cytunir ar nodau, amcanion a 
blaenoriaethau'r Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd. 

 

Yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2021, cymeradwyodd y Comisiwn ei Nodau Strategol ar 
gyfer y Chweched Senedd. Rwy’n atodi’r ffeithlun “Y Comisiwn ar dudalen” er 
gwybodaeth yn Atodiad 2. Bwriedir gweithio ar y cynllun cyflawni Corfforaethol nawr bod 
y Comisiwn wedi cytuno ar ei nodau strategol. 
 
Rydym yn croesawu’r cyfle i rannu unrhyw gostau ychwanegol a fydd yn ymddangos yn y 
gyllideb ar gyfer 2023-24 gyda’r Pwyllgor. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu 
hysgogi gan y nodau newydd hyn.  

Nid yw'r Comisiwn wedi dechrau gweithio ar Strategaeth y Gyllideb ar gyfer 2023-24 eto. 
Bydd y Comisiwn yn canolbwyntio ar gadw at Ddatganiad o Egwyddorion y Pwyllgor. 

Yn unol â’r Datganiad o Egwyddorion, bydd cyllideb y Comisiwn yn cael ei phennu i 
ddarparu’r lefel isaf o adnoddau sydd eu hangen i fodloni’r lefel ddisgwyliedig o alw, er 
mwyn sicrhau y gall y Senedd gyflawni ei busnes ac na fydd yn cymryd yn ganiataol y 
bydd y cyllid yn cynyddu o un flwyddyn i’r llall 

Ar hyn o bryd, mae costau ychwanegol sy'n gysylltiedig yn benodol â'r nodau strategol 
newydd yn y broses o gael eu rhagweld. Os bydd y nodau strategol diwygiedig yn arwain 
at gynnydd mwy na chwyddiant yn y gyllideb (ac eithrio'r dyfarniad cyflog), bydd 
manylion llawn yn cael eu darparu yn nogfen cyllideb 2023-24 neu'n gynt, os byddant ar 
gael.  

Gall y canlynol arwain at gostau ychwanegol na ellir eu hymgorffori yn y gyllideb 
weithredol bresennol. 

• Er mwyn sicrhau y gall y Senedd, ei phwyllgorau a’i Haelodau gyflawni eu 
swyddogaethau’n effeithiol, efallai y bydd angen buddsoddi, er enghraifft, i 
gefnogi pwyllgorau ychwanegol, i ymateb i newid cyfansoddiadol cymhleth, i 
wella systemau busnes neu i gael mynediad at gapasiti ychwanegol neu 
arbenigedd. 

• Mae'n debygol y bydd goblygiadau ar gyfer staffio, buddsoddi yn yr ystâd/TGCh ac 
amrywiaeth o wasanaethau, pe byddai’r amserlen fusnes yn cael ei hail-lunio'n 
sylweddol, i allu cynnal mwy o fusnes y Senedd.  

• Yr angen i ymateb i newid yn Lefelau Bygythiad Diogelwch y DU a’r bygythiad o 
ymosodiad seiberddiogelwch llwyddiannus.  

• Cymorth llesiant yn sgil pwysau gwaith parhaus. 



 

 

• Awydd Aelodau a phwyllgorau i lywio strategaeth ymgysylltu'r Comisiwn.  

• Mae dyfodol ystwyth ar ôl y pandemig yn golygu gwneud pethau’n wahanol. Nid 
yw o reidrwydd yn fwy costus, ond gallai ymateb i geisiadau am ddulliau gweithio 
hyblyg, hybrid gan Aelodau, grwpiau a staff y Comisiwn, a thrawsnewid y sail yr 
ydym yn darparu llawer o’n gwasanaethau arni, olygu buddsoddiad ariannol. 

Hefyd, os yw'n dod yn amlwg, yn ystod y Senedd hon, fod angen i'r Comisiwn gynllunio ar 
gyfer cynnydd ym maint y Senedd, byddai angen ail-lunio strategaeth y gyllideb yn 
sylweddol. 

 

Argymhelliad 5. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn parhau i ddarparu 
adroddiadau cyfnodol yn ystod gweddill blwyddyn ariannol 2021-22, ar gostau ac 
arbedion yn ystod y flwyddyn sy'n gysylltiedig ag effaith COVID-19. 

Mae’r tablau a ganlyn yn rhoi cipolwg cynnar ar oblygiadau ariannol COVID-19, yn ystod 
2021-22. Mae'r wybodaeth hon yn rhoi diweddariad interim o effaith COVID-19 ar alldro 
2021-22 a bydd diweddariad manwl terfynol ar gyfer 2021-22 yn cael ei ddarparu, yn dilyn 
yr archwiliad allanol ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Mae’r ffigurau hyn yn rhai dros dro 
ac yn ffigurau rhagolygol ar 31 Rhagfyr 2021. 
 

Effaith ar y ddarpariaeth ar gyfer gwyliau blynyddol cronnus a llesiant staff 

  

Fel y tynnwyd sylw ato mewn llythyr blaenorol at y Pwyllgor, 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.  

Roedd y ddarpariaeth ar 31 Mawrth 2020 tua £800,000 (sy’n cynrychioli 6.9 diwrnod o 
wyliau blynyddol a 2 ddiwrnod o wyliau hyblyg a gronnwyd gan bob aelod o staff y 
Comisiwn). Erbyn 31 Mawrth 2021 roedd y ddarpariaeth hon tua £1.3 miliwn (darpariaeth 
ychwanegol o £0.5m), o ganlyniad i’r ffaith nad oedd rhai staff yn gallu cymryd gwyliau ac 
eraill nad oeddent eisiau cymryd gwyliau yn ystod y pandemig yn 2020-21.  

Mae hyn yn parhau i gael sylw gweithredol i sicrhau llesiant staff. Fodd bynnag, lle y 
gallem fod wedi disgwyl i’r ddarpariaeth hon wrthdroi, nid yw hyn wedi digwydd eto. 
Mae’n bosibl y bydd angen darpariaeth ychwanegol o £100,000 i £250,000 erbyn 31 
Mawrth 2022. Nid oes angen cyllideb atodol ar gyfer y ddarpariaeth ychwanegol hon yn 
ystod 2021-22 gan y rhagwelir y gellir ariannu hyn o'r lefel uwch na'r disgwyl o swyddi 
gwag a welwyd yn ystod 2021-22 - fel y nodir isod. 
 
Effaith y cynnydd mewn swyddi gweigion, cyfyngiadau capasiti a throsiant. 

 

Mae ansicrwydd y pandemig wedi arwain at lai o drosiant staff yn ystod y 18 mis diwethaf. 
Yn naturiol wrth i'r pandemig barhau, mae'r Comisiwn unwaith eto yn gweld lefelau mwy 
arferol yn dychwelyd. Mae’r cynnydd hwn, ynghyd â nifer o ffactorau eraill, gan gynnwys: 



 

 

• swyddi penodol a gafodd eu rhewi dros dro o ganlyniad i lai o wasanaethau yn ystod 
COVID, y gellir eu rhyddhau bellach ar gyfer recriwtio,  

• swyddi a gafodd eu rhewi dros dro tra’n aros am yr etholiad a strategaeth 
ganlyniadol y Comisiwn, a  

• swyddi ychwanegol newydd a grëwyd i gefnogi’r pwysau newydd o ran capasiti sy’n 
deillio o ffyrdd hybrid o weithio a strwythurau Pwyllgor newydd,  

 
wedi arwain at lefel uwch o swyddi gweigion i'w llenwi. 
 

Effaith ar Gyllidebau Maes Gwasanaeth – gwariant cyffredinol 

Mae effaith pandemig COVID-19 ar wariant cyffredinol y Comisiwn o ddydd i ddydd eto 
wedi amrywio yn ystod 2020-21 ac mae’r tablau isod yn rhoi syniad o ble mae gwariant is 
na’r disgwyl wedi digwydd a’r effaith ar gronfa’r prosiect. 
 
Tabl 1 - Costau is neu arbedion yn erbyn Cyllidebau Gwasanaeth  

 

Arbedion yn erbyn y Gyllideb 
2021-22            

£ 

Costau teithio staff 111,000 

Llai o gostau cyfleustodau 87,000 

Costau Heddlu a Diogelwch 83,000 

Gwariant y Comisiwn yn ymwneud ag AS* 57,000 

Costau cyfieithu allanol 83,000 

Addysg a Digwyddiadau 49,000 

Postio 25,000 

Lletygarwch 23,000 

Cyfanswm 518,000 

*yn cynnwys costau ymgysylltu a theithio rhyngwladol AS, a ariennir o gyllideb weithredol y Comisiwn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Effaith ar Gronfa Brosiect y Comisiwn 

 

Tabl 2 – Amcangyfrif o wariant y Gronfa Brosiect 2020-21 

 

  Cyllideb Gwirioneddol 

Gweithgareddau ymgysylltu ac allgymorth £200,000  £50,000 

Legislative Workbench £240,000 £240,000 

Gwariant ar brosiect Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau £245,000 £380,820 

 - Gwariant ychwanegol ar Reoli Cyfleusterau ac 
Ystadau - Diogelwch/yn ymwneud â COVID 

  £243,463 

 - Gwariant ychwanegol ar Reoli Cyfleusterau ac 
Ystadau - Cynaliadwyedd 

  £230,000 

Gwariant ar brosiect TGCh £275,000 £297,039 

 - Gwariant TGCh ychwanegol - gan gynnwys eitemau 
cysylltiedig â COVID 

  £391,826 

Eitemau wedi'u gohirio o 2020-21 oherwydd Covid   £55,439 

Cyfanswm £960,000 £1,888,587 

 

Mae’r gwariant ychwanegol o gronfa’r prosiect wedi cael ei ariannu, yn rhannol, gan y 
gwariant gostyngol ar gyllidebau meysydd gwasanaeth, a amlygir yn nhabl 1 ac, yn 
rhannol, o gyllid a ryddhawyd o lefel uwch na’r disgwyl o swyddi gwag.  
Mae cyllideb y Comisiwn yn rhagweld lefel ddarbodus o swyddi gwag ar gyfartaledd drwy 
gydol y flwyddyn.  
Yn ystod 2021-22 mae nifer y swyddi gwag, ar gyfartaledd, wedi bod yn uwch na’r 
amcangyfrif hwn am y rhesymau a amlinellir uchod. Mae’r cyllid hwn wedi cael ei 
ailddyrannu o’r gyllideb staffio i ariannu’r galwadau ychwanegol ar gronfa’r prosiect, o 
ganlyniad i’r pandemig yn ystod 2021-22 a’r cynnydd posibl yn y ddarpariaeth ar gyfer 
gwyliau blynyddol cronnus. 
 

Argymhelliad 7. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn rhoi diweddariadau ar y 
modd y mae’r ffyrdd newydd o weithio - a'r gofynion ar gyfer lle swyddfa gan Lywodraeth 
Cymru - yn ogystal ag unrhyw gynigion ar gyfer diwygio'r Senedd, yn effeithio ar 
gynlluniau’r Comisiwn ar gyfer yr ystâd, yn ogystal â’i anghenion o ran lle swyddfa, yn 
enwedig pan allai hynny olygu goblygiadau o ran adnoddau. 
 
Yn ei gyfarfodydd ar 13 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022, trafododd y Comisiwn nifer o 
ffactorau sy’n berthnasol i ddatblygu Strategaeth Ystâd Comisiwn y Senedd. 
 
Roedd y ffactorau hyn yn cynnwys yr angen am swyddfeydd hirdymor i Aelodau a staff, 
defnydd mwy hyblyg ac ystwyth o swyddfeydd, goblygiadau Diwygio’r Senedd, 
presenoldeb rhanbarthol y Senedd a’r strategaeth adeiladau sy’n cael ei datblygu gan 
Lywodraeth Cymru. 

Rhoddodd y Comisiynwyr adborth ar yr ystyriaethau strategol a amlinellwyd a gofynnwyd 
am wybodaeth ychwanegol mewn rhai meysydd. Mae’r wybodaeth ychwanegol hon yn 



 

 

cael ei chasglu a bydd yn cael ei hystyried eto gan y Comisiynwyr i ffurfio Strategaeth 
Ystâd y Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd a thu hwnt. Gellir rhoi diweddariad 
pellach i’r Pwyllgor yn ddiweddarach yn 2022. 
 
  



 

 

Atodiad 2 – Y Comisiwn ar dudalen 

  


