
14 Hydref 2022 

Annwyl Peredur 

Yn dilyn ein hymddangosiad gerbron eich Pwyllgor ar 5 Hydref, rwy'n ysgrifennu atoch er mwyn 

rhoi rhagor o wybodaeth i chi a fydd yn ategu'r atebion a roddwyd gennym yn ystod y cyfarfod. 

Mae'r wybodaeth o dan sylw wedi'i nodi yn yr atodiad. 

Hoffem ddiolch i'r Pwyllgor am ei waith craffu. Mae’r Comisiwn bob amser yn ceisio gweithredu 

mewn ffordd agored, dryloyw a chlir. Felly, os oes unrhyw beth arall y gallwn ei roi ichi i 

gynorthwyo trafodaethau'r Pwyllgor, mae croeso ichi roi gwybod imi. 

Yn gywir 

Ken Skates AS 

copi at Gomisiynwyr y Senedd, Manon Antoniazzi, Nia Morgan   
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Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Senedd Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 
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Comisiwn y Senedd: Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn ein hymddangosiad gerbron y 

Pwyllgor Cyllid ar 5 Hydref 2022 

 
 

1. Nodyn ar y prosiectau a nodwyd ar gyfer 2023-24 sydd wedi’u cynnwys yng nghronfa 

prosiect y Comisiwn. 

 

Mae gwariant Cronfa Prosiect y Comisiwn ar gyfer 2023-24 wedi’i nodi yn Nhabl 10 yng nghyllideb 

ddrafft y Comisiwn:  

 

 
 

Nid yw'n gwbl hysbys eto sut y bydd y gyllideb a glustnodwyd fel 'Gweithgareddau ymgysylltu ac 

allgymorth' yn cael ei wario gan nad yw'r Comisiwn wedi penderfynu eto ar ei weithgareddau 

ymgysylltu penodol ar gyfer 2023-24. Er enghraifft, gallai'r gwariant yn 2023-24 gael ei ddylanwadu 

gan weithgareddau sy'n ymwneud â diwygio'r Senedd. Mae hyn hefyd yn wir am wariant sydd 

wedi'i glustnodi fel "Ffyrdd o weithio yn y dyfodol", a fydd yn cael ei ddylanwadu gan argymhellion 

bwrdd y rhaglen Ffyrdd o Weithio. 

Mae gan feysydd gwasanaeth Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau (EFM) a Thechnoleg Gwybodaeth a 

Chyfathrebu (TGCh) y Comisiwn eu blaenraglen waith fanwl eu hunain.  

 

Mae'r prosiectau a nodwyd ar hyn o bryd ar gyfer buddsoddi yn 2023-24 ym mlaenraglen waith 

Rheoli Ystadau a Chyfleusterau yn cynnwys gosodiadau Solar Ffotofoltäig, gosod system reoli 

Adeiladau'r Senedd newydd a gosod rhagor o oleuadau LED.  

 

Mae'r prosiectau a nodwyd ar hyn o bryd ar gyfer buddsoddi yn 2023-24 yn y flaenraglen waith ar 

gyfer TGCh yn cynnwys gwelliannau i seilwaith y rhwydwaith, uwchraddio’r seilwaith darlledu ac 

uwchraddio camerâu ystafelloedd Pwyllgora’r Senedd.  

 

Bydd allbynnau a chanlyniadau gwariant y Gronfa Prosiect ar brosiectau â blaenoriaeth bob amser 

yn cael eu cysoni â blaenoriaethau a nodau strategol y Comisiwn a’r Cynllun Cyflawni Corfforaethol. 

 

 

 



 

2. Canllaw i Aelodau o’r Senedd ynghylch y system wresogi ac awyru yn swyddfeydd Tŷ 

Hywel. 

 

Mae’r dudalen we a’r dogfennau a ganlyn ar gael ar wefan y Senedd: 

 

Ynni a Thymheredd Ystafelloedd - tudalen we 

Canllaw i reoli tymheredd ystafell 

Sut i ddefnyddio eich rheolydd tymheredd ystafell 

 

 

 

3. Nodyn ar y blaenoriaethau lefel uchaf o fewn strategaeth y Comisiwn ar gyfer lleihau 

ei gostau ynni a’i ôl troed carbon. 

 

Cyhoeddwyd Strategaeth Carbon Niwtral y Comisiwn ym mis Chwefror 2021. 

 

Dyma grynodeb o'r blaenoriaethau lefel uchaf, ynghyd â tharged arbed carbon pob menter: 

 

 
 

 

 

 

https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-te-cy/SitePages/Sus-Utilities.aspx
https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-te-cy/SitePages/Sus-Utilities.aspx
https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-te-cy/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmem%2Dte%2Dcy%2FShared%20Documents%2FSustainability%2Froom%2Dtemp%2Dguide%2D2016%5Fcy%2Epdf&viewid=140f8bde%2Dfc1a%2D484f%2Db3d6%2D56111e342d59&parent=%2Fsites%2Fmem%2Dte%2Dcy%2FShared%20Documents%2FSustainability
https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-te-cy/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmem%2Dte%2Dcy%2FShared%20Documents%2FSustainability%2Froom%2Dtemp%2Dguide%2D2016%5Fcy%2Epdf&viewid=140f8bde%2Dfc1a%2D484f%2Db3d6%2D56111e342d59&parent=%2Fsites%2Fmem%2Dte%2Dcy%2FShared%20Documents%2FSustainability
https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-te/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmem-te%2FShared%20Documents%2FSustainability%2F2022%20AC%20Instructions%20final.pdf&parent=%2Fsites%2Fmem-te%2FShared%20Documents%2FSustainability
https://cynulliad.sharepoint.com/sites/mem-te/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmem-te%2FShared%20Documents%2FSustainability%2F2022%20AC%20Instructions%20final.pdf&parent=%2Fsites%2Fmem-te%2FShared%20Documents%2FSustainability
https://senedd.cymru/media/nnqhjfaq/carbon-neutral-strategy-v3-cym.pdf


 

Mae’r blaenoriaethau tymor hwy yn cynnwys: 

 

 
 

 

 

4. Nodyn ar gymhwystra’r Comisiwn ar gyfer menter buddsoddi i arbed Llywodraeth 

Cymru. 

 

Mae menter buddsoddi i arbed Llywodraeth Cymru a chynlluniau eraill fel y Gronfa Twf Gwyrdd 

yn fenthyciadau i sefydliadau sydd wedyn yn ad-daladwy. Nid yw'r Comisiwn yn gallu cymryd rhan 

yn y mentrau hyn gan fod ei bwerau i fenthyg arian yn gyfyngedig iawn ac nid ydynt yn gymwys i'r 

gronfa (gweler paragraff 4(5) a (6) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006). 

 

5. Nodyn ar strwythur staff y Comisiwn. 

 
 

Mae paragraff 3(4)(b) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn nodi bod rhaid i 

Gomisiwn y Senedd sicrhau bod telerau ac amodau cyflogaeth staff y Senedd yn cyd-fynd 

yn fras â thelerau ac amodau staff Llywodraeth Cymru. 

 

https://llyw.cymru/y-gronfa-twf-gwyrdd


 

Mae’r cyfrannau o staff y Comisiwn ar hyn o bryd, wedi’u gosod yn erbyn y strwythur tâl a 

graddau, wedi'u nodi isod.  

 

 

 
 
 
Mae trosolwg o Strwythur Llywodraethu’r Comisiwn ar gael ar dudalen 24 Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon 2021-22. Mae'n rhoi gwybodaeth am gyrff ymgynghorol y 

Comisiwn a phob un o’r meysydd gwasanaeth o fewn y dair gyfarwyddiaeth. 
 
 

https://senedd.cymru/media/1muitdw0/comisiwn-y-senedd-adroddiad-blynyddol-a-chyfrifon-2021-22.pdf
https://senedd.cymru/media/1muitdw0/comisiwn-y-senedd-adroddiad-blynyddol-a-chyfrifon-2021-22.pdf

