
          

SENEDD – CYFYNGEDIG 

17 Mai 2022 

 

Y Gyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2022-23: Costau i ategu’r gwaith o weinyddu'r Bwrdd 

Taliadau Annibynnol 

 

Annwyl Peredur, 

Diolch i'ch Pwyllgor am drafod cais y Comisiwn ar gyfer y gyllideb atodol. 

Rwy'n falch o nodi bod y Pwyllgor yn croesawu cyflwyno’r costau i ategu'r gwaith o weinyddu'r Bwrdd 

Taliadau Annibynnol ("y Bwrdd") ar wahân i gyllideb weithredol y Comisiwn a’r ffaith bod hyn yn 

ddatblygiad cadarnhaol ym marn y Pwyllgor. 

Nodaf hefyd gais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth am gostau cymorth y Bwrdd, sydd i'w gweld yn yr 

Atodiad.   

 

Mae'r Comisiwn yn croesawu gwaith craffu trylwyr y Pwyllgor, a gall roi sicrwydd mai fel dewis olaf ar 

ôl ystyried pob opsiwn arall yr ystyriwyd y gyllideb atodol hon a bod yr holl arbedion a mesurau 

effeithlonrwydd posibl wedi'u harchwilio. 

 

Rhowch wybod i mi os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch. 

 

 

Yn gywir, 

 

 

 

Ken Skates AS 

Anfonwyd copi at 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 

Sut y cyrhaeddwyd y ffigur hwn (£218,000), gan gynnwys sut y daeth y Comisiwn i'r casgliad 

bod cais y Bwrdd Taliadau Annibynnol yn rhesymol 

Mae’r Comisiwn yn rhwym yn gyfreithiol i ddarparu ‘…unrhyw gymorth gweinyddol y mae'n rhesymol 

i'r Bwrdd ofyn amdano i'w alluogi i gyflawni ei swyddogaethau’ (adran 9 o Fesur Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010).  Rhannwyd manylion rhaglen waith y Bwrdd, a gyhoeddwyd yn 

ei (Adroddiad ar yr Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer 2022-23) â’r Pwyllgor yn yr Atodiad 

i'm llythyr dyddiedig 10 Mai 2022.  

Yn gryno, mae'r rhaglen waith yn cynnwys: 

• adolygu'r Penderfyniad presennol i’w wella yn ystod y Chweched Senedd, gan gynnwys busnes 

arferol a dau adolygiad thematig ychwanegol: 

 

o dulliau newydd o weithio, a fydd yn cynnwys adolygiad o’r Gronfa Costau Swyddfa a 

Chysylltu ag Etholwyr a chymorth ar gyfer gweithio gartref;  

o adolygu'r lwfans staff cymorth, gan gynnwys natur y rôl a’r strwythur cyflogau a 

graddau; ac 

o archwilio materion trawsbynciol, gan gynnwys symleiddio'r Penderfyniad, i'w wneud yn 

haws i’w weithredu ac yn fwy hyblyg i’r Aelodau.  

 

• paratoi'r Penderfyniad ar gyfer y Seithfed Senedd; fel y nodwyd yn adroddiad y Bwrdd: 

o “Wrth iddo gael mwy o eglurder ynghylch y penderfyniadau ar Ddiwygio’r Senedd, 

bydd angen i’r Bwrdd bwyso a mesur y materion dan sylw a phenderfynu ar raddfa’r 

newid sydd ei angen a’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer cynnal adolygiad thematig. Cyn 

gwneud hynny, bydd y Bwrdd yn mynd ati i gynnal gwaith ymchwil paratoadol ac yn 

dechrau sgyrsiau am yr egwyddorion lefel uchel ar gyfer llunio'r Penderfyniad yn y 

dyfodol.” 

Mae’r Bwrdd hefyd yn glir ynghylch y canlyniadau y mae’n dymuno eu sicrhau drwy ei raglen waith ag 

adnoddau ychwanegol: 

• Ymdrin yn strategol â’r rhaglen waith – gwella materion yn y Chweched Senedd a gosod y 

sylfeini ar gyfer adolygiad sylfaenol yn barod ar gyfer y Seithfed Senedd;  

• Gwella’r modd y mae’n ymgysylltu â’r Aelodau er mwyn llywio’i gynigion ar gyfer newid y 

Penderfyniad;   

• Gwella gwaith ymchwil rhyngseneddol/cymharol; 

• Sicrhau bod ganddo sylfaen dystiolaeth gadarn, gan gynnwys comisiynu gwaith ymchwil 

annibynnol pan fo angen er mwyn creu sicrwydd ac ymddiriedaeth ychwanegol.  

Fel y nodwyd yn yr adroddiad (Adroddiad ar yr Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer 2022-

23), mae cryn dipyn o raglen waith y Bwrdd yn ymateb yn uniongyrchol i'r sylwadau a wnaed i’r  

 

 

https://senedd.cymru/media/0vshrgt2/gen-ld15067-w.pdf
https://senedd.cymru/media/0vshrgt2/gen-ld15067-w.pdf
https://senedd.cymru/media/0vshrgt2/gen-ld15067-w.pdf


         

Bwrdd ers dechrau'r Chweched Senedd, a hefyd yn ystyried ffactorau pwysig sy’n sbarduno newid 

sydd y tu hwnt i'w reolaeth, megis Diwygio'r Senedd. Mae'r Bwrdd hefyd wedi cytuno ar strategaeth 

ar gyfer ei dymor. 

 

Mae cryn dipyn o ffactorau’n gyfrifol am y cynnydd yn llwyth gwaith y Bwrdd, ac maent wedi’u seilio 

ar y materion a’r pryderon a godwyd gan yr Aelodau ers dechrau’r Chweched Senedd.  Mae gallu'r 

Bwrdd i gyflawni'r rhaglen waith sylweddol hon yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael iddo gan y 

Comisiwn. Nododd y Bwrdd yn ei adroddiad ei fod yn adolygu ei anghenion o ran adnoddau, gan 

drafod â'r Prif Weithredwr a'r Clerc. 

 

Mae'r Comisiwn wedi asesu anghenion ychwanegol y Bwrdd o ran adnoddau ar gyfer 2022-23 

(£218,000) ac, ar ôl herio’r achos busnes yn drylwyr, mae'n sicr bod y cais yn rhesymol. Nid oes gan y 

Bwrdd ddigon o adnoddau i ymdopi â'i waith cynyddol o ddydd i ddydd, wrth ymateb i bryderon yr 

Aelodau, heb sôn am y rhaglen waith strategol a amlinellir yn yr adroddiadau uchod. 

 

Fel meincnod, nododd y Comisiwn hefyd lefel yr adnoddau sydd ar gael gan y Comisiwn i gefnogi 

pwyllgorau sydd â llwyth gwaith tebyg, o'i gymharu â'r adnoddau sydd ar gael i gefnogi'r Bwrdd. 

Nododd fod gan y Bwrdd lawer llai o adnoddau, er bod ei lwyth gwaith yn tyfu, ac nad yw hyn yn 

gynaliadwy mwyach. Bu’r Comisiwn yn trafod a daeth i'r casgliad na fyddai'r Bwrdd yn gallu gweithio'n 

effeithiol i gyflawni ei gylch gwaith heb adnoddau ychwanegol. 

 

Nododd y Comisiwn hefyd yr effaith ar lesiant staff pe na bai adnoddau ychwanegol ar gael. 

 

Pam na ellid ariannu’r costau hyn drwy wneud arbedion effeithlonrwydd yn ystod y flwyddyn, 

neu ailneilltuo swyddi gwag i’r maes hwn. 

 

Wrth baratoi'r Memorandwm Esboniadol hwn ar y Gyllideb Atodol, mae'r Comisiwn wedi ystyried y 

Datganiad o Egwyddorion gan y Pwyllgor Cyllid.  Fel y gofynnwyd, nid yw'r Comisiwn wedi cymryd 

yn ganiataol y bydd cynnydd o ran cyllid ac mae wedi edrych ar feysydd eraill lle gellid gwella 

prosesau a sicrhau arbedion effeithlonrwydd. 

 

Trafodwyd y potensial i ariannu'r cais ychwanegol am gymorth gan y Bwrdd yn ystod 2022-23 ochr yn 

ochr â'r gofyniad i ariannu'r cynnydd yng nghyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwyr ynghyd â'r 

gofynion newydd eraill am adnoddau cyfyngedig y Comisiwn sy’n dod i’r amlwg. 

 

Mae gofynion a phwysau newydd eraill yn cynnwys: 

• rhagor o gymorth ar lefel uwch i’r tîm Cymorth Busnes i Aelodau,  

• adnoddau a chymorth ychwanegol ar gyfer y Cyfarfod Llawn hybrid,  

• mwy o gymorth o ran seiberddiogelwch, iechyd a diogelwch a llywodraethu gwybodaeth, a  

• chymorth i roi adolygiadau ar waith ac i wneud gwelliannau o ran diogelwch Aelodau.  

 

 

https://bwrddtaliadau.cymru/media/ywenfywo/strategaeth-ar-gyfer-2021-26.pdf
https://bwrddtaliadau.cymru/media/ywenfywo/strategaeth-ar-gyfer-2021-26.pdf
https://senedd.cynulliad.cymru/documents/s88393/Statement%20of%20Principles%20-%20May%202019.pdf


         

Bydd y Comisiwn yn ceisio ariannu'r gofynion hyn a gofynion staffio gweithredol newydd eraill, yn 

ystod 2022-23, drwy ostyngiad byrdymor yng nghronfa'r prosiect, arbedion sy'n deillio o lefel uwch 

na'r disgwyl o swyddi gwag, ac arbedion posibl sy'n deillio o lefel is na'r disgwyl deithio a  lletygarwch 

ac ati. Mae hyn yn cyd-fynd â chais y Pwyllgor Cyllid bod y Comisiwn yn ariannu pwysau yn ystod y 

flwyddyn y mae ganddo reolaeth drostynt drwy arbedion/mesurau effeithlonrwydd, ac mae wedi 

gofyn i’r Comisiwn beidio â chymryd yn ganiataol y bydd unrhyw gynnydd o ran cyllid, yn unol 

â'i Ddatganiad o Egwyddorion. 

 

Fodd bynnag, nid yw'r gostyngiadau a'r arbedion gweithredol hyn, ac unrhyw arbedion ychwanegol 

sy'n deillio o ganlyniad yr Adolygiad o Gapasiti a'r rhaglen Ffyrdd Newydd o Weithio, yn debyg o fod 

yn ddigon yn ystod 2022-23 i hefyd fodloni'r diffyg a ragwelir yn y gyllideb oherwydd pwysau y tu 

allan i reolaeth y Comisiwn h.y. mwy o gyfraniadau Yswiriant Gwladol ac i ariannu'r cymorth 

ychwanegol y mae'r Bwrdd Taliadau Annibynnol yn gofyn amdano. 

 

Mae gofynion sylweddol ar gyllideb gymeradwy'r Comisiwn yn ystod 2022-23, a dyna’r rheswm am y 

cais hwn am Gyllideb Atodol i ariannu eitemau y tu hwnt i'w reolaeth.  

 

Sut y caiff y swm ar gyfer costau cymorth ychwanegol (£218,000) ei wario, os cytunir arno. 

Caiff y £218,000 ychwanegol ei wario ar staffio ychwanegol i gefnogi'r Bwrdd mewn ymateb i'w raglen 

waith y cytunwyd arni. 

 

Mae'r Comisiwn yn darparu dwy swydd barhaol i'r Bwrdd ac, oherwydd ei lwyth gwaith cynyddol, mae 

hefyd wedi darparu dwy swydd dros dro tan fis Gorffennaf 2022 tra bod anghenion adnoddau yn y 

dyfodol yn cael eu hasesu. Bydd y cyllid ychwanegol (£218,000) yn golygu bod modd ymestyn y ddwy 

swydd hyn am weddill blwyddyn ariannol 2022-23 a’u gwneud yn barhaol. Bydd y swyddi hyn yn rhoi 

cymorth gweinyddol a chlercio i'r Bwrdd ac yn sicrhau ei fod yn cael ei gefnogi ar sail debyg i dimau 

clercio pwyllgorau eraill. 

 

Defnyddir yr arian ychwanegol hefyd i greu tair swydd dros dro newydd yn ystod 2022-23 i gefnogi'r 

Bwrdd, a'r bwriad yw i’r swyddi barhau drwy gydol y Chweched Senedd. Mae hyn yn debyg i'r lefel o 

adnoddau ychwanegol a ddarperir i gefnogi pwyllgor mwy o faint. 

 

Bydd y tair swydd dros dro newydd yn darparu capasiti ychwanegol o ran ymchwil a chlercio i gefnogi 

rhaglen waith strategol y Bwrdd a'r canlyniadau y mae'n ceisio eu cyflawni ag adnoddau ychwanegol 

(fel yr amlinellir uchod). Bydd y swyddi newydd yn galluogi'r Bwrdd i gynnal mwy nag un adolygiad 

thematig y flwyddyn a gwneud penderfyniadau amserol, sy'n angenrheidiol os yw am gyflawni ei nod 

o ddiwygio'r Penderfyniad yn gyfan gwbl cyn y Seithfed Senedd. 

 

Mae’r Bwrdd wedi cydnabod efallai na fydd angen y lefel hon o adnoddau arno os na fydd y rhaglen i 

Ddiwygio’r Senedd yn mynd rhagddi. 

 

Drwy gyflwyno cyllideb y Bwrdd ar wahân i gyllideb weithredol y Comisiwn, mae modd i’r Comisiwn  



         

gynnig mwy o dryloywder a rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor, pe na bai angen yr arian hwn mwyach, na fydd 

yn cael ei dynnu o Gronfa Gyfunol Cymru (yn yr un modd â llinellau eraill y gyllideb sydd wedi'u 

neilltuo). Bydd hyn yn sicrhau na chaiff yr arian hwn ei ddefnyddio ar gyfer gofynion gweithredol, er 

enghraifft. 

 


