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Adroddiad ar y prif bwyntiau i’r Comisiwn - mis Ebrill i fis 

Medi 2015 

1.0 Cyflwyniad 

1.1 Mae’r adroddiad ar y prif bwyntiau yn crynhoi’r gwaith sydd wedi cael 

ei wneud, neu sy’n mynd rhagddo, i gyflawni nodau strategol y 

Comisiwn. Nod yr adroddiad yw rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i'r 

Comisiynwyr, er mwyn iddynt allu cyflawni eu swyddogaethau o ran 

goruchwylio a dwyn y rheolwyr i gyfrif.  Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r 

wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau a phrosiectau allweddol 

rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015. 

A. Nod strategol – darparu cefnogaeth seneddol o'r 

radd flaenaf 

2.0 Newid cyfansoddiadol 

2.1 Yn dilyn cyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi (Chwefror 2015), a oedd yn 

cadarnhau lle'r oedd consensws ymhlith y pleidiau yn San Steffan ar 

argymhellion y Comisiwn Silk, cadarnhaodd Llywodraeth y DU y bydd 

Bil Cymru yn cael ei gyflwyno yn y Senedd yn 2016. Cyhoeddwyd Bil 

Cymru drafft ddiwedd mis Hydref 2015 ar gyfer craffu cyn deddfu, 

gyda'r Bil ei hun yn cael ei gyflwyno ar gyfer Darlleniad Cyntaf 

ddechrau 2016. 

2.2 Bydd y Bil yn newid y setliad datganoli i fodel cadw pwerau ac yn 

datganoli pwerau pellach i Gymru, gan gynnwys cymhwysedd i'r 

Cynulliad i reoli ei drefniadau gweithredol ac etholiadol ei hun.  Bydd 

hefyd yn cynnwys darpariaeth i roi parhauster y Cynulliad a'r broses 

cydsyniad deddfwriaethol ar sail statudol.  

2.3 Ers i Lywodraeth y DU gyhoeddi'r papur gorchymyn 'Powers for a 

Purpose', mae'r Llywydd wedi cyfarfod ac wedi gohebu â'r 

Ysgrifennydd Gwladol ynghylch Bil Cymru drafft, yn arbennig 

ynghylch darpariaethau yn ymwneud â'r Cynulliad ei hun a'r cynnig i 

symud i fodel cadw pwerau. 
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2.4 Ym mis Mehefin, rhoddodd y Llywydd dystiolaeth i ymchwiliad byr y 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am gynigion 

Llywodraeth y DU ar gyfer datganoli pellach. Nododd yn glir ei 

blaenoriaethau ar gyfer y Bil sydd ar y gweill, a oedd yn cyd-fynd ag 

argymhelliad y Pwyllgor y dylai Llywodraeth y DU ddefnyddio'r 

egwyddor o sybsidiaredd fel man cychwyn wrth ddrafftio Bil Cymru.  

2.5 Dros yr haf, cyfrannodd y Llywydd hefyd at nifer o faterion 

cyfansoddiadol eraill, gan gynnwys: 

 Cynigion Llywodraeth y DU ynghylch gweithredu Pleidleisiau 

Lloegr ar gyfer Cyfreithiau Lloegr (EVEL); 

 Ymchwiliad Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi ynghylch 

Datganoli a Dyfodol yr Undeb;  

 Yr Adolygiad o Siarter y BBC gan Bwyllgor Diwylliant, Cyfryngau a 

Chwaraeon Tŷ'r Cyffredin; a 

 chymhwyso Athrawiaeth Wilson i Aelodau'r Cynulliad. 

3.0 Datganoli cyllidol 

3.1 Mae'r Pwyllgor Cyllid yn parhau â'r gwaith sy'n gysylltiedig â datganoli 

pwerau cyllidol i Gymru. Cyflwynwyd y Bil Casglu a Rheoli Trethi 

(Cymru) ym mis Gorffennaf ac mae'n destun craffu Cyfnod 1 ar hyn o 

bryd.  Y Bil hwn yw'r darn hollbwysig o ddeddfwriaeth a fydd yn sail i 

unrhyw drethi newydd yng Nghymru, yn benodol mewn perthynas â 

Thirlenwi a Thrafodiadau Tir yn y lle cyntaf.  Mae gwaith hefyd yn 

parhau ar weithdrefnau cyllidebol newydd i baratoi ar gyfer craffu ar y 

gyllideb yn dilyn y newidiadau cyllidol yn 2018. 

4.0 Gwaith Etifeddiaeth y Pwyllgor Busnes  

4.1 Mae'r Pwyllgor Busnes wedi penderfynu llunio adroddiad etifeddiaeth, 

i'w gyhoeddi yn ystod tymor y gwanwyn, a fydd yn edrych ar ei waith 

yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, gan gynnwys y strwythurau y mae 

wedi'u rhoi ar waith, y diwygiadau gweithdrefnol y mae wedi'u 

cyflwyno, a'i ffyrdd o weithio. Bydd yr adroddiad terfynol yn helpu'r 

pwyllgor a fydd yn ei olynu i wneud penderfyniadau allweddol ar 

ddechrau'r Pumed Cynulliad, yn ogystal ag unrhyw benderfyniadau y 
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bydd Comisiwn newydd y Cynulliad yn eu gwneud ynghylch lefelau 

priodol o gymorth ar gyfer Busnes y Cynulliad. 

4.2 Lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus ar y materion hyn, ac 

mae wedi ysgrifennu at Aelodau unigol, pwyllgorau'r Cynulliad a 

grwpiau'r pleidiau yn gofyn am gyflwyniadau erbyn canol mis 

Tachwedd.  

5.0 Fforwm y Cadeiryddion  

5.1 Ar gais y Llywydd, cyfarfu Cadeiryddion y Pwyllgorau ar 24 Medi er 

mwyn bwrw golwg strategol ar y system pwyllgorau yn y Pedwerydd 

Cynulliad a gwneud argymhellion ar gyfer y Pumed Cynulliad. 

5.2 Cytunodd y Cadeiryddion ar adroddiad i'r Llywydd a fydd yn cael ei 

gyflwyno i ymgynghoriad y Pwyllgor Busnes ar fusnes y Cynulliad. 

5.3 Roedd Fforwm y Cadeiryddion yn hynod o gadarnhaol am 

gyflawniadau'r pwyllgorau ac mae ei gasgliadau a'i argymhellion 

ynglŷn â strwythurau a phrosesau'r pwyllgorau yn y Pumed Cynulliad 

yn rhai cryf, beiddgar a blaengar. Cymeradwyodd weledigaeth y 

Comisiwn y Cynulliad ar gyfer pwyllgorau o'r radd flaenaf a'r 

disgrifiadau rôl ar gyfer Cadeirydd, fel y'u nodwyd gan y Pwyllgor 

Busnes a'r Bwrdd Taliadau. Rhoddodd y Cadeiryddion bwyslais 

sylweddol hefyd ar ddatblygiad proffesiynol parhaus y Cadeiryddion 

a'r Aelodau. 

5.4 Bydd adroddiad y Cadeiryddion yn cynnig ystod o syniadau adeiladol 

ar gyfer cynyddu gallu, hyblygrwydd ac effeithiolrwydd y pwyllgorau 

yn y Pumed Cynulliad.  

6.0 Cynllun Gweithredu Pwyllgorau'r Pumed Cynulliad 

6.1 Mae Cynllun Gweithredu Gwasanaethau Pwyllgorau wedi cael ei lunio 

ar gyfer staff sy'n paratoi ar gyfer trosglwyddo i'r Pumed Cynulliad. 

Mae'n cynnwys ffrydiau gwaith penodol i helpu i sicrhau etifeddiaeth 

glir gan bwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad ac y gallwn wneud y gorau 

o'n profiadau cyfunol. 

6.2 Bydd y gwaith hefyd yn ein paratoi i ddefnyddio'r dulliau a'r 

dechnoleg fwyaf cyfoes a phriodol i gefnogi gwaith y pwyllgorau 
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newydd yn effeithiol ac yn effeithlon, gan sicrhau bod trefniadau 

llywodraethu da yn cael eu bodloni'n gymesur. 

 

7.0 Y Bwrdd Taliadau 

7.1 Trafododd y Bwrdd Taliadau annibynnol bob agwedd ar y pecyn 

taliadau i'r Aelodau yn y Pumed Cynulliad. Roedd hynny'n cynnwys 

adolygiad llawn o'r trefniadau pensiwn, newidiadau i faterion sy'n 

ymwneud â'r trefniadau ar gyfer staff cymorth Aelodau'r Cynulliad, a 

lwfansau a chyflogau Aelodau'r Cynulliad. 

7.2 Cyhoeddodd y Bwrdd ei Benderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad, sy'n 

nodi'r materion hyn, ym mis Mai 2015, yn unol â'i amcan i adrodd 

flwyddyn cyn etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai 2016. 

7.3 Cwblhaodd aelodau'r Bwrdd Taliadau eu cyfnod, a chyhoeddi 

adroddiad etifeddiaeth ym Medi 2015. Dechreuodd yr aelodau sydd 

newydd eu penodi eu rhaglen gynefino ym mis Medi, a fydd yn 

parhau dros y misoedd nesaf. 

7.4 Cyflwynwyd Cynllun Pensiwn yr Aelodau i Drysorlys Ei Mawrhydi ei 

gymeradwyo'n ffurfiol yn ystod toriad yr haf. Bydd y Bwrdd newydd yn 

cwblhau hyn yn derfynol.  

7.5 Dros y misoedd nesaf, bydd y Bwrdd Taliadau yn trafod cyflogau staff 

cymorth Aelodau'r Cynulliad ar gyfer dyfarniad cyflog 2016/17, 

costau swyddfa a lwfansau preswyl, ynghyd â'i strategaeth ar gyfer y 

Pumed Cynulliad. 

8.0 Rheolau newydd ynghylch buddiannau ariannol a buddiannau eraill yr 

Aelodau 

8.1 Ar 1 Medi 2015, daeth y rheolau newydd ar fuddiannau'r Aelodau i 

rym wedi i'r Cyfarfod Llawn eu cymeradwyo ar 17 Mehefin. Y rheolau 

yw ffrwyth gwaith y Pwyllgorau Safonau Ymddygiad a Busnes, yn 

seiliedig ar ganfyddiadau a gyflwynwyd gan y Comisiynydd Safonau, a 

gynhaliodd ymgynghoriad ar y rheolau presennol rhwng yr hydref 

2013 a dechrau 2014. 
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8.2 Ar y cyfan, bydd y newidiadau yn rhoi mwy o eglurder, sicrwydd a 

thryloywder i'r Aelodau a'r cyhoedd ar y rheolau ynghylch 

buddiannau'r Aelodau - o ran gwneud datganiadau llafar yn 

nhrafodion y Cynulliad ac wrth gofrestru buddiannau yng Nghofrestr 

Buddiannau'r Aelodau.  

8.3 Gwnaeth y Swyddfa Gyflwyno yn siŵr bod yr Aelodau'n ymwybodol o'r 

newidiadau, gan lunio dogfennau yn crynhoi'r rheolau, hysbysu'r 

Aelodau am y newidiadau drwy e-bost, a darparu sesiynau galw 

heibio gyda chlercod y Swyddfa Gyflwyno a'r Comisiynydd Safonau i 

drafod sut mae'r rheolau newydd yn gweithio'n ymarferol, a gafodd 

ymateb cadarnhaol iawn.  

9.0 Prosiect y Siambr 

9.1 Mae cynnydd da wedi bod o ran y gwelliannau dros dro a gwblhawyd 

yn ystod toriad yr haf:  

 gosodwyd droriau newydd ym mhob desg yn y Siambr i wella 

gofod gwaith yr Aelodau; 

 gan weithio gyda Darlledwr y Cynulliad, rydym wedi dewis 

cyflenwyr ar gyfer yr offer newydd, gan gynnwys sgriniau a'r 

system gynadledda a phleidleisio newydd;  

 rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu ac integreiddio meddalwedd 

rheoli cyfarfodydd ein dewis gyflenwr; ac  

 mae gwaith dylunio manwl ar y gweill i sicrhau y gwneir y defnydd 

gorau o'r gofod gweithio gyda'r offer newydd arfaethedig. 

Bwriedir gwneud gwaith ad-drefnu a gosod yn ystod cyfnod y 

diddymiad, yn barod i'r Cynulliad newydd eistedd am y tro cyntaf 

ym mis Mai 2016.  

10.0 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 

System ffôn newydd 

10.1 Cyflwynwyd system ffôn newydd y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2015, 

sydd wedi'i hintegreiddio'n llawn â'r rhwydwaith TG ac yn defnyddio 

meddalwedd negeseuon a chyfathrebu Skype for Business. 

Cyflwynodd y prosiect isadeiledd newydd sbon, setiau llaw newydd ar 
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gyfer pob defnyddiwr ar Ystâd y Cynulliad, a chanolfannau galwadau 

newydd ym Mae Colwyn a Thŷ Hywel.  

10.2 Mae'n fwy datblygedig a chadarn na'r system flaenorol ac yn llawer 

rhatach i'w rhedeg, gan arbed tua £180,000 y flwyddyn i'r Cynulliad.   

Gwelliannau i'r ddarpariaeth TGCh ar gyfer swyddfeydd etholaeth 

10.3 Dechreuwyd gwaith i wella'r ddarpariaeth TGCh ar gyfer swyddfeydd 

etholaeth dros yr haf. Rydym wedi bod yn gosod cylchedau band 

eang newydd yn lle'r cylchedau presennol fesul swyddfa er mwyn cael 

y cyflymder gorau posibl sydd ar gael ym mhob ardal. Rydym wedi 

gosod llwybryddion newydd er mwyn cynnig mynediad wi-fi i 

ddefnyddwyr, gwella cof pob cyfrifiadur a gliniadur a chyflwyno 

Microsoft Office 2013 i ddefnyddwyr. 

10.4 Wedi i'r holl leoliadau gael eu gwella, bydd y gwaith hwn yn cynnig 

gwasanaeth wi-fi mwy hyblyg, a chyflymach o bosibl, ond bydd hefyd 

yn arbed degau o filoedd o bunnoedd y flwyddyn i'r Cynulliad.   

Y contract darlledu newydd 

10.5 Yn dilyn ymarfer tendro cystadleuol, dyfarnwyd contract darlledu'r 

Cynulliad i Bow Tie Television ar gontract pum mlynedd o 1 Medi 

2015. Mae'n rhoi manteision sylweddol i'r Cynulliad o ran cyflwyno 

prosiectau newydd, datblygu systemau clyweledol ar draws ei ystâd, a 

darparu gwasanaeth darlledu o'r radd flaenaf o drafodion y Cynulliad.  

Cysylltiadau tramor (TGCh) 

10.6 Fel rhan o'n cysylltiadau â Senedd Fiji, treuliodd Rovil Kumar, y 

Pennaeth TGCh yno, bythefnos gyda'r tîm TGCh ar ddechrau tymor yr 

hydref. Prif nod Rovil oedd dysgu mwy am sut y mae'r Cynulliad yn 

defnyddio systemau a chymwysiadau i gyflwyno gwybodaeth fusnes i 

Aelodau, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio dyfeisiau symudol.  

11.0 Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i'r Aelodau a'u staff cymorth 

11.1 Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015, manteisiodd Aelodau'r Cynulliad 

a'u staff cymorth ar amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant a 

datblygu. Manteisiodd Aelodau'r Cynulliad ar gyfanswm o 101 o 
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gyfleoedd a manteisiodd staff cymorth ar 315 o gyfleoedd DPP. 

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys:  

 Rhaglen ar gyfer Cadeiryddion y Pwyllgorau 

 Cwrs Cynefino ar gyfer dau Aelod newydd 

 Gweithdy deddfwriaeth 

 Sesiwn friffio Bil Cymru a'r model cadw pwerau 

 Sesiwn friffio ar Gyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi 

 Gloywi iaith ar gyfer Aelodau a staff cymorth 

 Gwersi Cymraeg wythnosol a chyrsiau Cymraeg dwys 

 Ysgrifennu areithiau 

 Ymwybyddiaeth Ofalgar i staff cymorth Aelodau'r Cynulliad  

 Diploma Rheoli ac Arwain Lefel 5  

 Sesiynau gwybodaeth polisi y Gwasanaeth Ymchwil 

 Cymorth cyntaf yn y gwaith a chymorth cyntaf iechyd meddwl 

 Creu newyddlen effeithiol 

 Sut i greu cynnwys fideo er mwyn gwella ymgyrchoedd cyfryngau 

cymdeithasol  

12.0 Ymgysylltiad a gwaith y Cynulliad ar faterion yr UE 

Gweithgareddau Aelodau Pwyllgor y Rhanbarthau 

12.1 Mae Mick Antoniw AC a Rhodri Glyn Thomas AC wedi bod yn 

ymwneud â gwaith y sefydliad hwn ym Mrwsel. 

12.2 Enwebwyd dau gynrychiolydd y Cynulliad ar Bwyllgor y Rhanbarthau 

yn rapporteurs i baratoi adroddiadau ar gyfer Pwyllgor y Rhanbarthau 

yn ystod y cyfnod hwn. Mabwysiadodd Comisiwn SEDEC Pwyllgor y 

Rhanbarthau farn Mick Antoniw ar Safonau Taliadau mewn Cyflogaeth 

yn yr UE ym mis Mehefin a bydd yn mynd i'r cyfarfod llawn ym mis 

Rhagfyr. Mabwysiadodd y Comisiwn ENVE farn Rhodri Glyn Thomas ar 

Ddatblygu Potensial Ynni'r Môr ym mis Mehefin ac fe'i mabwysiadwyd 

yng nghyfarfod llawn Pwyllgor y Rhanbarthau ym mis Hydref - dyma'r 

pedwerydd tro i Rhodri gyflwyno yn Gymraeg yn y cyfarfod llawn ym 

Mrwsel. Rhoddodd Rhodri dystiolaeth hefyd i ymchwiliad Economi 

Forol y Pwyllgor Menter a Busnes ym mis Medi, yn ogystal â mynychu 

nifer o gynadleddau UE, gan gynnwys cynhadledd Ynni'r Môr Ewrop 

yn Nulyn ym mis Hydref. 
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12.3 Parhaodd Mick â'i rôl fel aelod allweddol yn yr ymateb i'r argyfwng yn 

Ukrain, gan gynnwys drwy CORLEAP Pwyllgor y Rhanbarthau (fforwm 

gwleidyddol Partneriaeth Dwyrain Ewrop), gydag ymweliadau ag 

Ukrain ym mis Ebrill, mis Gorffennaf a mis Medi. 

12.4 Ar ôl mwy na dwy flynedd, rhoddodd Mick y gorau i'w rôl yn dilyn ei 

benodiad fel Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan ar 

gyfer y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi yng Nghymru. 

Ymgysylltu ag Aelodau Cymru o Senedd Ewrop a Swyddfa'r Comisiwn 

Ewropeaidd yng Nghymru 

12.5 Ym mis Mai, cynhaliodd y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, 

gyfarfod o Gadeiryddion y Cynulliad â phedwar Aelod Cymru o 

Senedd Ewrop, sef y tro cyntaf iddynt gyfarfod ag Aelodau Cymru o 

Senedd Ewrop ers etholiad 2014. Cymerodd tri o bedwar Aelod 

Cymru o Senedd Ewrop ran mewn cyfarfod o Grŵp Trawsbleidiol y 

Cynulliad ar Ewrop (dan gadeiryddiaeth William Powell AC), a gynhelir 

gan Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru. Maent hefyd wedi 

cyfrannu at waith nifer o Bwyllgorau, gan gynnwys fideo-gynadledda 

ac yn ystod ymweliadau â Brwsel, yn ogystal â chwrdd â Mick a Rhodri 

yn eu gwaith ar gyfer Pwyllgor y Rhanbarthau. Hefyd ym mis Mai, 

cynhaliodd Mick Antoniw a Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng 

Nghymru dderbyniad Diwrnod Ewrop ar y cyd yn y Senedd. 

Mathau eraill o waith sy'n ymwneud â'r UE  

12.6 Mae nifer o Bwyllgorau'r Cynulliad, a'r Cyfarfod Llawn, wedi bod yn 

ymdrin â gwaith sy'n gysylltiedig â'r UE.  Mae manylion i'w cael yn 

Rhifyn 32 o "Materion Ewrop" (hyd at Awst 2015) sydd ar gael yn 

ddolen hon:  http://www.assembly.wales/cy/bus-

home/research/Pages/europe-matters.aspx . 

12.7 Un o nodweddion rheolaidd y Pedwerydd Cynulliad yw cyfarfod o 

Gadeiryddion y Pwyllgorau gyda'r Llysgenhadon i'r DU o Lywyddiaeth 

berthnasol yr Undeb Ewropeaidd o'r Cyngor. Ym mis Medi, cyfarfu'r 

Cadeiryddion â Llysgennad Lwcsembwrg i'r DU, Ei Ardderchogrwydd 

Patrick Engelberg. 

http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-matters.aspx
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-matters.aspx
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12.8 Mae Swyddfa'r UE a'r Gwasanaeth Ymchwil wedi cynhyrchu ystod o 

gyhoeddiadau rhagweithiol i gefnogi gwaith yr Aelodau ar faterion yr 

UE.  Mae'r rhain yn cynnwys E-bost Wythnosol yr UE, Materion Ewrop, 

cyfrif Twitter @SeneddEurope, Diweddariadau Polisi'r UE a chofnodion 

ar flog Pigion y Gwasanaeth Ymchwil, gan gynnwys Cynllun 

Buddsoddi Juncker, TTIP (trafodaethau masnach yr UE-UDA), polisi 

bioamrywiaeth, cynhyrchion organig, GMOs, yr argyfwng ffermio, 

datblygu gwledig ac agenda Llywodraeth y DU ar gyfer diwygio'r UE. 
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B. Nod strategol – ymgysylltu â phobl Cymru a 

hyrwyddo Cymru 

13.0 Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus 

Cyfres o ddarlithoedd Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus 

13.1 Drwy ei hymgyrch #POWiPL, mae'r Llywydd wedi parhau i 

ganolbwyntio ar oresgyn y rhwystrau sy'n atal mwy o fenywod rhag 

cyfrannu at fywyd cyhoeddus. 

13.2 Ym mis Gorffennaf, Julia Gillard, cyn Brif Weinidog Awstralia a aned 

yng Nghymru, oedd y siaradwr gwadd yn y ddarlith #POWiPL yn y 

Senedd. Dyma oedd y ddarlith #POWiPL fwyaf poblogaidd yn y gyfres. 

Yn ystod ei chyfnod yn Brif Weinidog, wynebodd Ms Gillard gryn 

dipyn o ymosodiadau personol sarhaus gan y cyfryngau a'i 

gwrthwynebwyr gwleidyddol, o'r fath na fyddai dynion yn yr un 

sefyllfa wedi gorfod eu hwynebu. 

Cawcws Menywod mewn Democratiaeth 

13.3 Ym mis Medi, cyfarfu Cawcws Menywod mewn Democratiaeth 

trawsbleidiol y Cynulliad Cenedlaethol i drafod gweithredu rhai o'r 

argymhellion sydd yn ei adroddiad, a gyhoeddwyd yn gynharach yn 

2015.  Gwahoddwyd cynrychiolwyr o S4C ac ITV i'r cyfarfod i drafod 

sut y maent yn bwriadu mynd i'r afael â'r diffyg defnydd o fenywod fel 

cyfranwyr arbenigol yn eu rhaglenni newyddion a materion cyfoes.  

Digwyddiadau i annog mwy o fenywod i gymryd rolau cyhoeddus 

13.4 Cynhaliwyd Ffair Rhwydweithio Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus yn 

yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst, gan roi cyfle i sefydliadau 

siarad â menywod am leoedd gwag ar eu byrddau ac i fenywod sy'n 

chwilio am gyfleoedd o'r fath ddeall y rolau'n well. 

13.5 Ym mis Medi, daeth un ar bymtheg o fenywod yn cynrychioli rhaglen 

'Women in Society' gan y Belfast Interface Project i'r Senedd i ddysgu 

mwy am Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac, yn arbennig, yr ymgyrch 

#POWiPL.  

13.6 Nod y rhaglen yw addysgu menywod ar draws Gogledd Belfast am 

wahanol rolau menywod mewn cymdeithas drwy'r oesoedd, yn 
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arbennig sut y mae menywod wedi symud ymlaen o'r cartref a'r 

cyfrifoldeb am fagu i ennill parch a safleoedd o bŵer mewn systemau 

gwleidyddol fel y Cynulliad.  

13.7 Soniodd y Llywydd am ei thaith wleidyddol ei hun ym myd 

gwleidyddiaeth ac am waith yr ymgyrch #POWiPL i annog rhagor o 

fenywod yng Nghymru i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus. Mae 

hefyd yn arwydd bod ei hymgyrch yn dangos esiampl fwyfwy ar draws 

Ewrop.  

13.8 Ymhellach i ffwrdd, gwahoddwyd y Llywydd i ymweld â Georgia, a 

oedd yn gyfle i siarad am ymgyrch #POWiPL a'r cynllun gyda 

chynrychiolwyr o Senedd Georgia a menywod eraill a wahoddwyd. 

14.0 Ymgyrch Pleidleisio@16? 

14.1 Ym mis Gorffennaf, cyhoeddwyd canlyniadau arolwg Pleidleisio@16 y  

Cynulliad. Gyda mwy na 10,000 o bobl ifanc yn ymateb, dyma oedd 

yr ymateb mwyaf erioed i un o ymgynghoriadau'r Cynulliad. 

14.2 Roedd 53% o'r ymatebwyr yn cytuno y dylid gostwng yr oedran 

pleidleisio. Roedd 79% o'r rheini a gymerodd ran yn yr arolwg yn 

cytuno y dylai plant a phobl ifanc ddysgu mwy am wleidyddiaeth ac 

etholiadau.  

14.3 Daw'r ymgynghoriad penodol hwn ar ben y 10,000 o bobl ifanc sydd 

wedi cael eu cynnwys yn uniongyrchol yng ngwaith pwyllgorau'r 

Cynulliad ers i'r Llywydd ac arweinwyr y pedair plaid wleidyddol 

lofnodi Siarter Ieuenctid y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2014. 

15.0 Sylw yn y cyfryngau 

15.1 Mae enghreifftiau i'w gweld yn Atodiad A o'r sylw a dderbyniwyd ar 

gyfer digwyddiadau'r Llywydd a digwyddiadau corfforaethol.  

15.2 Mae Atodiad B yn dangos siartiau sy'n rhoi syniad o werth y gwaith yn 

y cyfryngau. 

15.3 Mae'r siart cyntaf (isod) yn dangos faint y byddai wedi'i gostio i 

brynu'r un faint o le golygyddol print ac ar-lein o safbwynt hysbysebu 

ag y cafodd allbwn cyfryngau'r Cynulliad (nid oes cymhariaeth 

hysbysebu ar gyfer cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd).  Mae'n 
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cael ei rannu rhwng y categorïau geiriau allweddol rydyn ni'n eu 

defnyddio i chwilio ein deunydd drwy ein gwaith monitro'r cyfryngau. 

Er enghraifft, byddai prynu'r un gofod hysbysebu o ran y sylw a 

gawsom ar safleoedd rhyngrwyd wedi costio £4.9 miliwn i'r Cynulliad. 

 

 

 

16.0 Ymgysylltiad y cyhoedd â'r Pwyllgorau 

16.1 Mae'r Pwyllgorau wedi bod yn ymwneud ag amrywiaeth o 

weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd i ehangu'r ystod o bobl sy'n 

cyfrannu at eu gwaith, gan gynnwys: 

 Gweithiodd staff Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth 

mewn partneriaeth â Chwarae Teg ar raglen hyfforddi i annog 

menywod o grwpiau lleiafrifol i roi tystiolaeth i ymchwiliadau 

pwyllgorau. Roedd y sesiwn gyntaf ar 'beth sy'n gwneud tystiolaeth 

dda' yn cynnwys cyflwyniadau gan y Dirprwy Lywydd, staff 

Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth, y Gwasanaeth 

Ymchwil, Cyfieithu ac Allgymorth. Hefyd, bu Dirprwy Brif 

Weithredwr Techniquest yn siarad am ei phrofiad fel rhywun sydd 
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eisoes wedi cymryd rhan yn y rhaglen ac wedi bod yn dyst i'r 

Pwyllgor Menter a Busnes. Bu aelodau o staff yn chwarae rôl fel 

Aelodau Cynulliad mewn 'ffug' gyfarfod pwyllgor, a oedd yn helpu i 

egluro'r profiad o roi tystiolaeth a meithrin hyder y menywod o ran 

siarad o flaen pwyllgor, yn ogystal â rhoi gwell dealltwriaeth i staff 

o sut beth yw bod yn aelod o Bwyllgor. Roedd yr adborth gan y 

cyfranogwyr yn gadarnhaol iawn. Mae ffoto-flog o'r digwyddiad ar 

gael. 

 Mabwysiadodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol nifer o 

ffyrdd arloesol o ymgysylltu â phobl Cymru yn ystod ei ymchwiliad 

i gamddefnyddio alcohol a sylweddau. Sefydlodd grŵp cyfeirio 

<http://www.senedd.assembly.wales/documents/s36124/HSC4-

04-

15%20ptn%201%20note%20from%20the%20reference%20group%20

event%20held%20on%2021%20January%202015.pdf> mewn 

partneriaeth â NewLink Cymru er mwyn galluogi'r Aelodau i dynnu 

ar brofiadau defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaethau 

rheng flaen. Am y tro cyntaf yn hanes Pwyllgorau'r Cynulliad, 

sefydlwyd fforwm ar-lein i ganiatáu i aelodau'r grŵp cyfeirio rannu 

eu barn gyda'r Aelodau rhwng cyfarfodydd gan ddefnyddio Loomio, 

meddalwedd ar gyfer gwneud penderfyniad i gynorthwyo grwpiau â 

phrosesau gwneud penderfyniadau ar y cyd. Yn ddiweddarach, 

aethant i ddigwyddiad 

<https://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/album

s/72157654385093012> (lluniau) i godi pwyntiau a wnaed ar 

Loomio gydag Aelodau'r Pwyllgor cyn sesiwn dystiolaeth gyda'r 

Dirprwy Weinidog. 

Hefyd, gwahoddwyd y cyhoedd a darparwyr gwasanaethau i ymateb 

i arolwg dienw ar-lein fel bod modd i'r rheini nad ydynt fel arfer yn 

ymateb i ymgynghoriad gan Bwyllgor fynegi eu barn. Hefyd, 

datblygodd y Pwyllgor grynodeb deinamig o'i adroddiad gan 

ddefnyddio 'Llechen' (gweler 16.2 isod) i gyfleu ei ganfyddiadau yn 

glir ac yn gryno. 

 Cynhaliodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

weithdy cyn deddfu yn y Pierhead ar 25 Medi ar Fil Cymru drafft 

http://www.cteg.org.uk/become-an-expert-witness-news/
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s35842/Summary%20of%20responses%20to%20the%20Committees%20survey%20and%20questionnaire.pdf
https://slate.adobe.com/a/MB98y/
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cyn ei gyhoeddi, a hynny i roi gwybod i randdeiliaid am gefndir y 

Bil drafft a'u cynghori sut i gyflwyno tystiolaeth, drwy gyflwyniadau 

a thrafodaethau bwrdd crwn. Roedd dros 20 o bobl yn bresennol 

o'r prif sectorau y disgwylir i'r Bil ymdrin â nhw – dŵr, ynni, 

cadwraeth forol, porthladdoedd a thrafnidiaeth. Lluniau o'r 

digwyddiad. 

 

 

 

16.2 Mae'r gweithgareddau ymgysylltu eraill y Pwyllgorau yn cynnwys: 

 

Pwyllgor Digwyddiad / gweithgaredd 

Y Pwyllgor 

Menter a 

Busnes 

Cyfarfodydd Brecwast Busnes 11 Mehefin Caerdydd a 9 

Gorffennaf Porthaethwy, Ynys Môn (gweler y dolenni i'r 

lluniau) gyda busnesau lleol, darparwyr hyfforddiant a 

gwesteion eraill i drafod fframwaith Llywodraeth Cymru 

ar gyfer buddsoddi ar y cyd mewn sgiliau.  

Y Pwyllgor 

Amgylchedd a 

Chynaliadwyedd 

Fideo o bysgotwyr cregyn, a ffilmiwyd ym mis Mehefin 

gan y tîm Allgymorth ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ym mis 

Gorffennaf, fel rhan o'i ymgynghoriad ar Fil yr 

Amgylchedd (Cymru); ac arolwg a hyrwyddwyd drwy'r 

cyfryngau cymdeithasol, sioeau haf, a sesiynau 

dealltwriaeth ac ymgysylltu â grwpiau cymunedol, a 

dderbyniodd 1,663 o ymatebion gyda'r canlyniadau'n cael 

eu coladu mewn adroddiad cryno ar gyfer y Pwyllgor. 

Y Pwyllgor 

Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol 

Fideo  o datwyddion, aciwbigwyr ac unigolion sy'n 

gwneud tyllau ac yn cynnig triniaethau electrolysis, a 

ffilmiwyd ym mis Awst gan y tîm Allgymorth ar gyfer 

cyfarfod y Pwyllgor ym mis Medi, fel rhan o'i 

ymgynghoriad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru); ac arolwg 

(a hyrwyddwyd fel uchod), a dderbyniodd 776 o 

ymatebion - gweler y  canlyniadau yn yr adroddiad cryno 

a goladwyd ar gyfer y Pwyllgor. 

Y Pwyllgor 

Deisebau 

Arolwg, a dderbyniodd 330 o ymatebion, y bydd ei 

adroddiad cryno yn bwydo i adolygiad y Pwyllgor o'i 

https://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/albums/72157658792852079
https://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/albums/72157658792852079
https://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/albums/72157654190783500
https://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/albums/72157655699492005
https://www.youtube.com/watch?v=b6EVVAgx2A8
http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12572
https://www.youtube.com/watch?v=xsUHPEWTaxU
http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12763&AIID=22862
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Pwyllgor Digwyddiad / gweithgaredd 

system deisebau. 

 

Adroddiadau cryno 'Llechen' 

16.3 Mae'r tîm Cyfathrebu wedi bod yn treialu gwahanol fathau o 

grynodebau i wneud adroddiadau pwyllgorau yn adrodd haws eu 

darllen, a chrëwyd yr adroddiadau isod gan ddefnyddio crynodeb o'r 

adroddiad, a gyflwynir mewn ffordd ddeniadol i'r llygad (gan 

ddefnyddio llwyfan am y tro o'r enw Llechen). Mae'r adroddiadau a'u 

ffigurau darllenwyr i'w gweld isod (hyd at 1 Hydref 2015): 

 Camddefnyddio alcohol a sylweddau yng Nghymru 

 S:  https://slate.adobe.com/a/MB98y/ (1244 darlleniad) 

 C:  https://slate.adobe.com/a/4DjYV (340 darlleniad) 

 A ddylai'r Ombwdsmon gael rhagor o bwerau? 

S: https://slate.adobe.com/a/2QDDk/ (1437 darlleniad) 

C: https://slate.adobe.com/a/0Zydk (289 darlleniad) 

 Tlodi yng Nghymru 

S: https://slate.adobe.com/a/EN6np/ (1589 darlleniad) 

C: https://slate.adobe.com/a/1PvbZ (223 darlleniad) 

17.0 Sylw i bwyllgorau’r Cynulliad yn y cyfryngau 

17.1 Mae pwyllgorau'r Cynulliad wedi cael cryn sylw yn y cyfryngau yn 

ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn arbennig ar gyfer adroddiadau 

ynghylch tlodi yng Nghymru, lefelau diogel staff nyrsio, cyfleoedd 

gwaith i bobl dros 50 oed, a chamddefnyddio alcohol a sylweddau.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://slate.adobe.com/a/MB98y/
https://slate.adobe.com/a/4DjYV
https://slate.adobe.com/a/2QDDk/
https://slate.adobe.com/a/0Zydk
https://slate.adobe.com/a/EN6np/
https://slate.adobe.com/a/1PvbZ
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17.2 Mae targedu cynulleidfaoedd arbenigol hefyd wedi cyflawni 

canlyniadau, gydag adroddiad cyfnod 1 ar y Bil Llywodraeth Leol yn 

arbennig yn cael sylw gan gyfryngau perthnasol. 

17.3 Mae tabl yn Atodiad C yn dangos adroddiadau a gyhoeddwyd â 

gweithgarwch y cyfryngau fesul pwyllgor ar gyfer y cyfnod Ebrill - 

Medi 2015.  

 

18.0 Y cyfryngau cymdeithasol 

18.1 Mae uchafbwyntiau'r cyfnod hwn i'w gweld yn Atodiad D. 

19.0 Dealltwriaeth ac ymgysylltu 

19.1 Mae'r tîm Allgymorth wedi cynnal sesiynau dealltwriaeth ac 

ymgysylltu gyda 22 o grwpiau rhwng mis Ebrill 2015 a diwedd mis 

Medi 2015, gan gynnwys RNIB, nifer o adrannau rhanbarthol o'r 

Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol a Pobl yn Gyntaf, Chwarae Teg a 

Popeth Cymraeg.  Mae rhestr lawn ar gael ar gais.  

20.0 Cynnwys pobl ifanc yng ngwaith y Cynulliad 

Ymgysylltu â Phobl Ifanc: allgymorth  

20.1 Rhwng mis Ebrill a mis Medi, cyflwynodd y tîm 193 o sesiynau 

ymgysylltu ag 126 o wahanol ysgolion, colegau a mudiadau 

ieuenctid. O'r rhain, roedd 47 o weithgareddau ymgysylltu yn 

ymwneud â grwpiau ieuenctid a phobl ifanc anodd eu cyrraedd. Mae 

rhestr lawn ar gael ar gais.  Rydym wedi ymgysylltu â 10,419 o bobl 

ifanc wyneb yn wyneb a chymerodd Aelodau'r Cynulliad ran mewn 54 

o ddigwyddiadau ar gyfer pobl ifanc. 

Y Gynhadledd Ieuenctid gyntaf 

20.2 Prif ddigwyddiad y cyfnod hwn oedd cynhadledd 'Llais Dy Gynulliad' 

ar 15 Gorffennaf, lle daeth 27 o grwpiau gwahanol o bobl ifanc at ei 

gilydd i drafod canlyniadau ymgynghoriad 'Pleidleisio@16?' y Llywydd.  

Enghraifft o sylw i'r adroddiad tlodi gan y 

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a 

Llywodraeth Leol yn y Guardian 

 

Enghraifft o sylw i'r adroddiad 

camddefnyddio alcohol a sylweddau gan y 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 

ITV Cymru  

 

http://www.assembly.wales/en/newhome/pages/newsitem.aspx?itemid=1488
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20.3 Yn dilyn ymgynghoriad chwe mis, lle rhoddodd 10,375 o bobl ifanc 

eu barn ar ostwng yr oedran pleidleisio, roedd y gynhadledd yn gyfle 

i'r cynrychiolwyr ifanc barhau â'r sgwrs ar faterion yn ymwneud â 

chofrestru pleidleiswyr, addysg ac annog mwy o bobl ifanc i 

bleidleisio mewn etholiadau yn y dyfodol.  

20.4 Hefyd, defnyddiodd clercod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y 

digwyddiad hwn, yn ogystal â'r sioeau haf, i holi barn pobl ifanc am 

faterion y dylai'r Pwyllgor fod yn eu hystyried yn ei raglen waith yn y 

dyfodol. 

Gweithdai ar gyfer myfyrwyr Bagloriaeth Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth 

20.5 Mae Cymhwyster Bagloriaeth Cymru newydd 2015 yn rhoi cyfleoedd 

newydd i'r tîm Allgymorth gynnwys pobl ifanc ymhellach ym musnes 

y Cynulliad. Mae'r tîm wedi datblygu heriau Dinasyddiaeth Gymunedol 

a Byd-eang newydd ac wedi cyflwyno gweithdai newydd yn seiliedig 

ar sgiliau ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Busnes y Cynulliad 

20.6 Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd pobl ifanc eu hannog i roi eu barn ar 

ysmygu, yn enwedig e-sigaréts, fel rhan o Fil Iechyd y Cyhoedd, a'u 

barn ar godi tâl ar fagiau am oes fel rhan o'r trafodaethau ynghylch 

Bil yr Amgylchedd.  

Cynllun Llysgenhadon Ifanc y Cynulliad 

20.7 Er mwyn cyrraedd mwy o gymunedau ledled Cymru, datblygwyd 

rhaglen hyfforddi'r hyfforddwr ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr 

Cynrychiolwyr yng Nghynhadledd 'Llais 

dy Gynulliad'  
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proffesiynol ar y cyd â dau fforwm ieuenctid. Bydd hyn yn galluogi 

mudiadau ieuenctid i hyfforddi eu pobl ifanc i hyfforddi eraill am 

waith y Cynulliad. 

Dy Gynulliad di 

20.8 Gwnaed gwelliannau i safle Dy Gynulliad di ac mae gan gyfrif 

@YourAssembly dros 1,400 o ddilynwyr.  

 

 

21.0 Digwyddiadau mawr 

75 mlynedd ers Brwydr Prydain - 14 Gorffennaf 

21.1 Cynhaliodd y Llywydd wasanaeth coffa yn y Pierhead i nodi 75 

mlynedd ers Brwydr Prydain.   Roedd hwn yn un o nifer o 

wasanaethau coffa a gynhaliwyd ledled y wlad.  Roedd cyn-filwyr a 

swyddogion yn bresennol yn y gwasanaeth, oedd yn gyfle i ddiolch i 

Gymru a'i phobl am eu rhan yn y frwydr hanesyddol.  Mwynhaodd y 

gwahoddedigion 'Seremoni Machlud' gan Fand Catrawd yr Awyrlu 

Brenhinol. 

800 mlynedd ers llofnodi'r Magna Carta 

21.2 I nodi'r 800 mlwyddiant, cyflwynodd yr hanesydd adnabyddus yr 

Athro David Carpenter, ddarlith yn y Pierhead yn esbonio'r rôl y 

chwaraeodd arweinwyr Cymru o ran creu'r Magna Carta, un o'r 

dogfennau enwocaf yn hanes y byd. Gan ganolbwyntio ar wrthryfel 

Llewelyn, tywysog Gogledd Cymru (a ddaeth yn Llywelyn Fawr), a'i 

gynghreiriaid yn erbyn y Brenin John, bu'r Athro Carpenter yn trafod y 

penodau sy'n ymdrin â'u cwynion, gan ddatgelu bod y Magna Carta 

heb os yn ddogfen Brydeinig, gyda phenodau pwysig am Gymru a'r 

Alban. 

22.0 Digwyddiadau'r haf 

22.1 O ddiwedd Mai tan ganol mis Medi, teithiodd y tîm Cyfathrebu o 

amgylch Cymru fel rhan o'i raglen flynyddol o ddigwyddiadau'r haf, 

gan ymweld â naw digwyddiad a siarad ag oddeutu 8000 o bobl. 

Roedd cyfle i'r ymwelwyr â stondin y Cynulliad gyfrannu at 
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ymchwiliadau cyfredol y Cynulliad drwy gyfres o holiaduron a dysgu 

mwy hefyd am y Cynulliad, ei Aelodau a'u gwaith. Hefyd, fe 

wnaethom gyflwyno cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer y Pwyllgor 

Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn y Sioe Frenhinol ac, unwaith eto, fe 

noddom Babell y Cymdeithasau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  

23.0 Hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol 

23.1 Mae manylion i'w cael ar dudalen 9-10 yn Rhifyn 32 o "Materion 

Ewrop" (hyd at Awst 2015) am y prif ddigwyddiadau ac ymweliadau 

rhyngwladol, sydd ar gael drwy'r ddolen hon:  

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/research/Pages/europe-

matters.aspx. 

Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad 

23.2 Ar 24-27 Mai, aeth cynrychiolaeth lawn o Gangen Cymru o'r CPA i'r 

gynhadledd ranbarthol eleni, o dan y thema 'Seneddau yn Wyneb 

Heriau Cyfoes'. Cynhaliwyd Cynhadledd BIMR yn Limassol gan Gangen 

Cyprus o'r CPA. Mae adroddiad o'r gynhadledd ar gael yma. 

 

  

http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-matters.aspx
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-matters.aspx
http://www.assembly.wales/en/abthome/about_us-commission_assembly_administration/about_us-international-relations/about_us-cpa/Pages/about_us-cpa-reports.aspx
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C.  Nod strategol – defnyddio adnoddau'n ddoeth 

24.0 Gwaith ar ystâd y Cynulliad – blaengynllun cynnal a chadw 10 

mlynedd 

24.1 Fel rhan o'r rhaglen hirdymor o fuddsoddi mewn blaenoriaethau 

(rhaglen dreigl) ar gyfer yr ystâd, mae'r prosiectau canlynol wedi'u 

cwblhau yn ystod y chwe mis diwethaf yn y Pierhead a Thŷ Hywel. 

System awyru'r Pierhead 

24.2 Gan fod yr unedau wedi cyrraedd diwedd eu cylch bywyd a bod galw 

cynyddol am waith atgyweirio, gosodwyd unedau newydd yn y 

Pierhead er mwyn gwresogi ac oeri'r adeilad yn well ac yn fwy 

effeithlon. Disgwylir arbedion ynni o 25% o leiaf.  

System Rheoli Adeilad Tŷ Hywel 

24.3 Roedd System Rheoli'r Adeilad yn 22 mlwydd oed ac wedi para'n hwy 

na'i hyd oes disgwyliedig. Mae'n rheoli'r peiriannau ac offer mawr yn 

Nhŷ Hywel a bydd y system newydd yn golygu bod y trefniadau 

gwresogi, oeri ac awyru yn fwy dibynadwy ac yn perfformio'n well, yn 

ogystal â rheoli ynni yn well yn unol â'n hamcanion Lleihau Carbon.  

System larwm tân Tŷ Hywel 

24.4 Roedd y larwm tân wedi dod i ddiwedd ei gylch bywyd ac nid oedd 

modd dod o hyd i rannau newydd i'w atgyweirio. Mae'r system 

newydd yn cynnig protocol agored er mwyn ei hintegreiddio â 

systemau eraill yn y dyfodol, fel rheoli mynediad. Mae gwelliannau 

eraill yn cynnwys canfod tân yn awtomatig a gosod goleuadau fflachio 

mewn mannau a nodwyd drwy asesiad risg.  

25.0 Gwell gwasanaethau dwyieithog 

25.1 Gall cwsmeriaid sy'n galw prif rif cyswllt Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru ddewis ym mha iaith yr hoffent barhau â'u galwad. Gall 

cwsmeriaid ddewis Cymraeg neu Saesneg, clywed cyhoeddiadau a 

chael eu cyfarch gan aelod o'r tîm Gwybodaeth i'r Cyhoedd yn eu 

dewis iaith. 
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26.0 TripAdvisor 

26.1 Ym mis Mai 2015, derbyniodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y 

Dystysgrif Ragoriaeth gan TripAdvisor. Caiff y Dystysgrif Ragoriaeth 

ei dyfarnu i lety, atyniadau a bwytai sy'n gyson yn cael adolygiadau 

gwych. 

27.0 Cydraddoldeb a hygyrchedd 

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2014-15 

27.1 Cyhoeddwyd Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol y Cynulliad 2014-15 

ym mis Gorffennaf ac mae'n olrhain hynt ein gwaith o ran cyflawni'r 

amcanion a nodwyd yn ein Cynllun Cydraddoldeb, gan ddathlu'r 

gwaith da a wnaed ar draws y sefydliad ac yn cynnwys data monitro 

staff a recriwtio a'n Harchwiliad Cyflog Cyfartal.   

Wythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

27.2 Ym mis Mehefin 2015, cafwyd wythnos o weithgareddau a chodi 

ymwybyddiaeth fel rhan o'n Hwythnos Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

flynyddol. Eleni, rydym wedi darparu hyfforddiant ar: hyfforddiant 

trawsrywedd, ymwybyddiaeth deurywioldeb, hyder anabledd, 

cyfeillion dementia, a chefnogi staff LGBT. Rydym hefyd wedi 

hyrwyddo cydraddoldeb yn fewnol ac yn allanol, gydag erthyglau i 

godi ymwybyddiaeth am: Wythnos Gofalwyr, y Cynulliad fel cyflogwr 

cynhwysol, stereoteipiau rhyw, amrywiaeth ddiwylliannol, ein Cynllun 

Gweithredu BME, asesiadau effaith cydraddoldeb, cefnogi staff anabl, 

rhagfarn ddiarwybod, a'r Cynulliad fel sefydliad sy'n deall dementia.  

27.3 Dros y cyfnod hyd at fis Medi, mae'r Cynulliad wedi: 

 cadw Nod Siarter ‘Louder than Words’ yr elusen Action on Hearing 

Loss, sef siarter arfer gorau i sefydliadau sy'n gweithio tuag at 

gynnig gwasanaethau gwych i bobl fyddar neu sydd â nam ar eu 

clyw. Fel rhan o'r broses hon, archwiliwyd ein cyfleusterau, offer 

cymorth cyfathrebu ac arferion gwaith i weld pa mor addas a 

hygyrch ydynt i'r bobl hyn;  

 anfon cynrychiolwyr i nifer o ddigwyddiadau cymunedol dros yr 

haf, gan gynnwys Pride Cymru a Mela;  

http://www.assembly.wales/en/newhome/pages/newsitem.aspx?itemid=1467
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 nodi a darparu hyfforddiant i  Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd 

Meddwl ar draws y sefydliad; a  

 rhoi cyflwyniad i hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain i staff sydd 

wedi mynegi diddordeb. Roedd y sesiwn yn rhoi blas i bobl sydd 

am symud ymlaen i ddysgu ar lefel 1.  

Cynllun Gweithredu BME  

27.4 Mae Cydlynydd ein Cynllun Gweithredu BME wedi gadael ei swydd ac 

mae'r Cynllun Gweithredu bellach yn cael ei ddatblygu a'i brif ffrydio 

ar draws gwaith cydweithwyr Adnoddau Dynol, Cyfathrebu a'r Tîm 

Cydraddoldeb.  

Gweithgareddau'r rhwydweithiau staff 

 Cynhaliodd ein rhwydwaith staff BME gyfarfod cyntaf 

Rhwydweithiau Staff BME y Sector Cyhoeddus yng Nghymru. 

 Mae ein rhwydwaith Rhieni a Gofalwyr sy'n Gweithio yn gwneud 

arolwg o'i aelodau i nodi lle mae modd gwneud gwelliannau i'r 

prosesau o gefnogi rhieni a gofalwyr sy'n gweithio.  

 Nododd OUT-NAW, ein rhwydwaith staff LGBT, y Diwrnod 

Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia a Thrawsffobia ym mis Mai.  
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D. Y wybodaeth ddiweddaraf am Faterion Ariannol 

28.0 Sefyllfa Ariannol 2015-16  

28.1 Ein targedau ariannol corfforaethol ar gyfer 2015-16 yw: 

a.  cymryd camau priodol i sicrhau bod y sefyllfa gwariant ar 

ddiwedd y flwyddyn ariannol yn is na 1% o gyllideb y Comisiwn; 

b.  cwblhau'r gwariant gwirioneddol hyd yn hyn o fewn 2% o'r proffil 

cyllideb a gynlluniwyd; 

c.  sicrhau arbedion gwerth am arian o £500k; a  

d.   sicrhau ein bod yn parhau i dalu'n brydlon o fewn 10 diwrnod. 

28.2 Ar ddiwedd mis Medi 2015, rhagwelir mai'r sefyllfa ar ddiwedd y 

flwyddyn fydd tanwariant o 2% o'i gymharu â'r targed o 1%. Mae hyn 

yn codi oherwydd y gallai fod angen i rai prosiectau, sy'n dibynnu ar 

fynediad i rai ardaloedd o'r ystâd, gwblhau eu gwaith yn raddol dros 

ddiwedd y flwyddyn ariannol. Effaith hyn fydd symud gwariant o 

flwyddyn ariannol 2015-16 i 2016-17. Mae hyder y bydd modd 

cyflawni'r targed o hyd oherwydd bod modd cyflymu prosiectau 

blaenoriaeth eraill i'w cwblhau cyn 31 Mawrth 2016. 

28.3 Rydym wedi cyflawni £136k o'n targed arbedion gwerth am arian o 

£500k fel yr oedd ar ddiwedd mis Medi. Er nad yw'r sefyllfa mor gryf 

â'r un cyfnod yn y flwyddyn flaenorol (£318k), rydym yn parhau i 

ddisgwyl cyflawni’r targed o £500k yn ystod y flwyddyn bontio hon. 

Roedd targed y flwyddyn flaenorol yn cynnwys yr arbedion yn sgil 

swyddi staff gwag. Nid ydym wedi cynnwys arbedion o'r fath yn y 

cyfnod adrodd hwn, ond rydym yn parhau i'w monitro. 

Cyllideb 2016-17 

28.4 Craffodd y Pwyllgor Cyllid ar gyllideb 2016-17 ar 1 Hydref a 

chyhoeddodd ei adroddiad ar 16 Hydref 2015. Gwnaeth y Pwyllgor 

Cyllid chwe argymhelliad, a derbyniwyd pob un. Cafwyd y ddadl ar y 

gyllideb yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Tachwedd. 
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28.5 Paratowyd y gyllideb i sicrhau bod gwasanaethau o safon uchel yn 

parhau i gael eu darparu, gan gynnal sefydlogrwydd wrth 

drosglwyddo i'r Pumed Cynulliad. Cyfanswm y gyllideb yw £52 

miliwn, ac mae'n gwneud y darpariaethau canlynol: 

a.  Toriad o 1.5% mewn termau real i gyllid y Comisiwn (cyfanswm 

cyllid o £36.5 miliwn). 

b.  Ariannu'r Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau yn 

llawn, yn unol â'r newidiadau a wnaed gan y Bwrdd Taliadau, sy'n 

dod i rym o ddechrau'r Pumed Cynulliad (amcangyfrif cyfanswm 

cyllid o £15.5 miliwn). 

28.6 Gan fod y gyllideb wedi cael ei thrafod a'i chymeradwyo, bydd gwaith 

yn dechrau i ddosbarthu dyraniadau'r gyllideb a llythyrau dirprwyo i 

Benaethiaid Gwasanaethau yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn 

ariannol newydd.  
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E. Rhyddid Gwybodaeth 

29.0 Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth rhwng mis Mai a mis Medi 2015 

29.1 Mae rhestr yn Atodiad E o'r wybodaeth a ddatgelwyd ers yr adroddiad 

diwethaf o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae categorïau yn 

dangos maes gwaith y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn y cyfnod 

hwn. Mae'r rhestr hefyd yn cynnwys manylion am y wybodaeth a 

gafodd ei dal yn ôl o ganlyniad i eithriadau Rhyddid Gwybodaeth, y 

rhai sydd wedi cael eu rhyddhau yn rhannol a'r rhai lle nad oes 

unrhyw wybodaeth yn cael ei chadw.  

29.2 Mae'r siart isod yn dangos y 20 o geisiadau yn ôl categori.   Ni 

chymhwyswyd unrhyw eithriadau o ran amser a chostau.  

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn ôl categori (mis Mai i fis Medi 

2015) 

 

 

  

Assembly 
Members

40%

Assembly 
Members & 
Commission 

10%

Assembly 
Commission

50%
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F. Atodiadau 

Atodiad A – Enghreifftiau o sylw yn y cyfryngau i ddigwyddiadau'r 

Llywydd a digwyddiadau corfforaethol  

Mis Disgrifiad Sylw 

Ebrill Ymweliadau Comisiynwyr y 

Cynulliad â Bosnia 

Y Cymro, Sir Benfro Herald, South 

Wales Argus 

Mai Y Cynulliad yn nodi 

Diwrnod Buddugoliaeth yn 

Ewrop 

South Wales Evening Post, South Wales 

Argus, Carmarthen Journal 

Mehefin Gwrthdaro rhwng diwrnod 

pleidleisio'r Cynulliad a 

refferendwm yr UE - sylw i 

ymyrraeth y Llywydd 

Wales Online, Western Mail, gwefan 

newyddion BBC Cymru, Golwg 360 

Dim cam yn ôl ar bwerau- 

sylw i dystiolaeth y 

Llywydd i'r Pwyllgor 

Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 

Western Mail, Media Wales 

Gorffennaf Julia Gillard – digwyddiad 

POWiPL 

 

 

Digwyddiad Srebrenica 

 

 

Pleidleisio@16  

BBC Cymru (teledu, y we a radio), ITV 

Cymru, Western Mail/Wales Online, 

South Wales Echo, Huffington Post 

Golwg 360, South Wales Argus, South 

Wales Echo, traethawd y Dirprwy 

Lywydd yn y Western Mail, Daily Post 

BBC (radio, teledu a'r we), ITV Wales, 

South Wales Argus, Pontypool Free 

Press, Swansea Sound, South Wales 

Evening Post, Golwg 360, Wrexham 

Leader, Western Mail, Daily Post, 

Newyddion, Real Radio, Heart FM, 

Capital Radio 
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Mis Disgrifiad Sylw 

Medi #SeneddAbertawe Evening Post – erthyglau bob dydd yn 

y cyfnod cyn y digwyddiadau a sylw yn 

ystod wythnos #SeneddAbertawe 
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Atodiad B - Gwerth y gwaith gyda'r cyfryngau 

Mae'r siart isod yn dangos teimlad y sylw a gawsom. 

 

Mae'r siart isod yn dangos faint o sylw a gawsom, wedi'i rannu yn ôl termau 

penodol. 
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Mae'r siart isod yn rhoi blas o gyrhaeddiad ein gwaith yn y cyfryngau. 
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Atodiad C - Gweithgaredd yn y cyfryngau fesul pwyllgor 

Mis Pwyllgor Gweithgaredd Sylw 

Ebrill Y Pwyllgor 

Iechyd a 

Gofal 

Cymdeitha

sol 

Adroddiad 

gwasanaethau 

ambiwlans 

Walesonline, South Wales Echo, 

Penarth Times, BBC Cymru, Daily 

Post 

Mai Y Pwyllgor 

Cymuneda

u, 

Cydraddol

deb a 

Llywodraet

h Leol 

Y Bil Llywodraeth Leol – 

adroddiad Cyfnod 1 

Public Sector Executive, 

Localgov.co.uk, Local 

Government Executive, South 

Wales Evening Post, Shropshire 

Star  

Mai Y Pwyllgor 

Cyllid 

Yr Ombwdsmon 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Public Service Magazine  

Mai Y Pwyllgor 

Iechyd a 

Gofal 

Cymdeitha

sol 

Lefelau diogel staff 

nyrsio – adroddiad 

Cyfnod 1 

Aberdare Online, South Wales 

Echo, Walesonline, South Wales 

Evening Post, BBC Cymru, Daily 

Post, Nursing Times 

Mai Y Pwyllgor 

Amgylched

d a 

Chynaliadw

yedd 

Adroddiad Cyfoeth 

Naturiol Cymru 

South Wales Argus 

Mai Y Pwyllgor 

Cyllid 

Casglu a rheoli trethi South Wales Argus, Public 

Finance Magazine 

Mehef

in 

Y Pwyllgor 

Cymuneda

u, 

Adroddiad tlodi Huffington Post, Guardian, BBC, 

ITV, Walesonline, Western Mail, 

South Wales Echo, Evening Post 
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Mis Pwyllgor Gweithgaredd Sylw 

Cydraddol

deb a 

Llywodraet

h Leol 

Mehef

in 

Y Pwyllgor 

Deisebau 

Adroddiad recriwtio i’r 

Fyddin mewn ysgolion 

Western Telegraph, Milford 

Mercury, Daily Post 

Mehef

in 

Y Pwyllgor 

Cyfrifon 

Cyhoeddus 

Adroddiad prosiectau 

ffyrdd 

South Wales Evening Post, 

Swansea Sound, The Wave 

Mehef

in 

Y Pwyllgor 

Cymuneda

u, 

Cydraddol

deb a 

Llywodraet

h Leol 

Y Bil Rhentu Cartrefi - 

adroddiad Cyfnod 1 

Inside Housing 

Gorffe

nnaf 

Y Pwyllgor 

Iechyd a 

Gofal 

Cymdeitha

sol 

Y Bil Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 

South Wales Evening Post 

Gorffe

nnaf 

Y Pwyllgor 

Deisebau 

Adroddiad darparu 

diffibrilwyr 

South Wales Argus 

Gorffe

nnaf 

Y Pwyllgor 

Amgylched

d a 

Chynaliadw

yedd 

Adroddiad CNC Western Mail 

Gorffe

nnaf 

Y Pwyllgor 

Cyfrifon 

Cyhoeddus 

Link to report South Wales Echo, South Wales 

Argus, The Wave, Swansea Sound 
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Mis Pwyllgor Gweithgaredd Sylw 

Gorffe

nnaf 

Y Pwyllgor 

Cyfrifon 

Cyhoeddus 

Diwygio lles The Guardian, BBC Wales, 

Scottish Housing, Inside Housing 

Gorffe

nnaf 

Y Pwyllgor 

Menter a 

Busnes 

Cyfleoedd cyflogaeth i 

bobl dros 50 oed 

The Guardian, BBC Cymru, ITV 

Wales,  

Awst Y Pwyllgor 

Iechyd a 

Gofal 

Cymdeitha

sol 

Adroddiad 

camddefnyddio alcohol 

a sylweddau 

South Wales Echo, Western Mail, 

Wales Online, Evening Post 
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Atodiad D – Uchafbwyntiau'r cyfryngau cymdeithasol 

Platfform Disgrifiad 

Twitter Prif Gyfrif y Cynulliad 

Erbyn hyn mae gan y cyfrif Saesneg 27,592 o ddilynwyr. Mae hyn 

yn 3877 yn fwy o ddilynwyr nag ym mis Ebrill. Anfonwyd 841 o 

drydariadau yn y cyfnod hwn. Y mis ymgysylltu gorau oedd mis 

Gorffennaf. 

Erbyn hyn mae gan y cyfrif Cymraeg 3,455 o ddilynwyr. Mae hyn 

yn 301 yn fwy o ddilynwyr nag ym mis Ebrill. Anfonwyd 778 o 

drydariadau yn y cyfnod hwn. Y mis ymgysylltu gorau oedd mis 

Gorffennaf. 

Uchafbwyntiau cynnwys: 

#GofynPrifWein - Denodd yr alwad ddiweddaraf am gwestiynau 

ar gyfer y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar y testun 

'Cymru yn y Byd Ehangach' dros 30 o ymatebion hyd yn hyn. 

#Pleidleisio16Cymru - Cafodd adroddiad lansio Pleidleisio@16 ei 

ail-drydar yn helaeth ac roedd hashnod trydar byw y gynhadledd 

yn un o'r pynciau poblogaidd yng Nghymru. Roedd hyn yn 

gynnwys y defnydd cyntaf o GIF Twitter gan y Cynulliad 

<https://twitter.com/AssemblyWales/status/62101139368122

3680>. 

Cyfrifon Twitter eraill 

Mae holl gyfrifon Twitter y Cynulliad Twitter, yn Gymraeg ac yn 

Saesneg wedi denu mwy o ddilynwyr ers mis Ebrill. Mae gan 

@WomenofWales y potensial i gyrraedd 3,000 o ddilynwyr, mae 

@SeneddResearch yn agos at gyrraedd 2,000 o ddilynwyr ac mae 

@YourAssembly yn agosáu at 1,500 o ddilynwyr. 

Mae'r rhan fwyaf o'r cyfrifon bellach yn defnyddio mwy o luniau 

ers cyflwyno Llyfrgell Delweddau'r Cyfryngau Cymdeithasol. Mae 

@YourAssembly/@DyGynulliad wedi bod yn ymgysylltu'n dda ers 

diwedd yr ymgyrch Pleidleisio@16. Mae'r Pwyllgor Iechyd, 
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Amgylchedd a Deisebau hefyd wedi bod yn ymgysylltu'n dda 

drwy hyrwyddo eu harolygon ar-lein. Llwyddodd cyfrif 

@WomenofWales i wneud #POWiPL yn bwnc poblogaidd yn y DU 

gyfan yn ystod darlith Julia Gillard. 

Facebook Prif Gyfrif y Cynulliad 

Erbyn hyn mae 2,313 o bobl yn hoffi'r cyfrif Saesneg; twf o 234 

ers mis Ebrill. Y cyfnod ymgysylltu prysuraf oedd mis 

Gorffennaf. 

Erbyn hyn mae 365 o bobl yn hoffi'r cyfrif Cymraeg; twf o 32 ers 

mis Ebrill. Y cyfnod ymgysylltu prysuraf oedd mis Mehefin. 

Y gweithgaredd a gafodd y cyrhaeddiad mwyaf (3.6K) oedd 

swydd wag ar gyfer cyfreithiwr dan hyfforddiant. 

Y gweithgaredd mwyaf poblogaidd ac eithrio swyddi gwag oedd 

cofnod blog y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch y Gweinidog 

Addysg yn cysoni  dyddiadau tymhorau ysgol (1.9K). 

Cyfrifon eraill Facebook 

Erbyn hyn mae mwy na 1000 o bobl yn hoffi cyfrif Facebook y 

Senedd. 

YouTube Prif Sianel y Cynulliad 

8,760 yn gwylio rhwng mis Ebrill a mis Medi. Mae hyn yn 

ostyngiad o 4,195 o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd. Fodd 

bynnag, mae'r cyfnod gwylio ar gyfartaledd wedi cynyddu o 13 

eiliad ers yr un cyfnod y llynedd. Y 3 fideo mwyaf poblogaidd: 

1. Pleidleisio@16 – Prif Fideo'r Ymgyrch;  

2. Fideo Deiseb – Dyfodol Addysg Bellach; a  

3. Y Senedd – Fideo yn dangos pensaernïaeth y Siambr. 

Wordpress Prif Flog y Cynulliad 

Cafodd y blog Saesneg 3,367 darlleniad rhwng mis Ebrill a mis 

Medi, gyda'r nifer fwyaf ym mis Medi. Y cofnod mwyaf 

poblogaidd oedd yr ymgyrch #GofynPrifWein, sef y cofnod 

mwyaf poblogaidd drwy gydol 2015. 

Cafodd y blog Cymraeg 304 darlleniad rhwng mis Ebrill a mis 
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Medi, gyda'r nifer fwyaf ym mis Medi. Y cofnod mwyaf 

poblogaidd oedd yr ymgyrch #GofynPrifWein, sef y cofnod 

mwyaf poblogaidd drwy gydol 2015. 

'Pigion' - Blog y Gwasanaeth Ymchwil 

Y blog Saesneg – 36,820 darlleniad rhwng mis Ebrill a mis Medi, 

gyda'r nifer fwyaf ym mis Medi. Y cofnod mwyaf poblogaidd 

oedd ‘Introducing the Public Health (Wales) Bill’.  

Y blog Cymraeg – 2,888 darlleniad rhwng mis Ebrill a mis Medi, 

gyda'r nifer fwyaf ym mis Medi. Y cofnod mwyaf poblogaidd 

oedd 'Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)/Anghenion Dysgu 

Ychwanegol (ADY) yng Nghymru – Papur Ymchwil'. 

Instagram Mae Instagram wedi tyfu o lai na 60 o ddilynwyr i 165. Mwy o 

adnoddau ar gael i greu cynnwys Instagram gan ei fod wedi tyfu 

yn ddiweddar i fwy o ddefnyddwyr platfform na Twitter. Mae'r 

Cynulliad yn bennaf yn defnyddio Instagram i hyrwyddo'r brand i 

ymwelwyr â'r Senedd. 

Yn ddiweddar, roedd dros 60 o bobl yn hoffi fideo a llun o 

uwchlaw siambr y Senedd gyda'i gilydd.  
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Atodiad E – Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth 

Mis Mai i fis Medi 2015 

Daeth 20 o geisiadau am wybodaeth i law yn ystod y cyfnod mis Mai i fis Medi 2015.  Mae'r categorïau yn 

ymwneud â natur y cais.  

1. Gwybodaeth a ryddhawyd yn dilyn ceisiadau rhyddid gwybodaeth 

Aelodau’r Cynulliad Nifer y staff cymorth a gyflogir.   

Cronfa Ymchwil yr Aelodau. 

Presenoldeb yng nghyfarfodydd y Cyfarfod Llawn a'r Pwyllgorau  Mae'r wybodaeth 

hon eisoes ar gael.  Dibynnwyd ar adran 21 (Gwybodaeth sydd ar gael drwy ddulliau 

eraill). 

Rhoddion i ymgyrchoedd etholiadol.  Mae'r wybodaeth hon eisoes ar gael yng 

Nghofrestr Buddiannau'r Aelodau ac ar wefan y Comisiwn Etholiadol.  Dibynnwyd ar 

adran 21 (Gwybodaeth sydd ar gael drwy ddulliau eraill). 

Comisiwn y Cynulliad Aelodau'r Bwrdd Taliadau.  Gwybodaeth sydd yn yr adroddiad blynyddol, i'w 

gyhoeddi yn y dyfodol agos.  Dibynnwyd ar adran 22 (Gwybodaeth y bwriadwyd ei 

chyhoeddi yn y dyfodol).     

Copïau o bolisïau ar gyfer absenoldeb mamolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir.  

Cyhoeddwyd a dibynnwyd ar adran 22 (Gwybodaeth y bwriadwyd ei chyhoeddi yn y 

dyfodol).   
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1. Gwybodaeth a ryddhawyd yn dilyn ceisiadau rhyddid gwybodaeth 

Gwybodaeth gaffael ynghylch contract cynnal a chadw cyfrifiaduron.   

Siart trefniadaeth yr adrannau. 

Aelodau'r Cynulliad a'r 

Comisiwn 

Caffael cyfrifiaduron Apple i'r Aelodau a staff y Cynulliad.   

Mynediad at wefannau sydd wedi'u gwahardd.   

2. Gwybodaeth sy'n cael ei chadw ond heb ei rhyddhau 

Comisiwn y Cynulliad Ymarfer recriwtio mewnol.  Dibynnwyd adran 40 (Data Personol)   

3. Dim gwybodaeth wedi'i chadw 

Aelodau’r Cynulliad Nifer y siaradwyr Cymraeg.   

Trafodaeth ynghylch gostwng yr oedran pleidleisio i 16 ar gyfer etholiadau'r 

Cynulliad.   

Nifer y ceisiadau treuliau a wrthodwyd a nifer y ceisiadau treuliau ffug. 

Arian a fuddsoddir gan Gronfa Bensiwn y Gweinidogion.   

Comisiwn y Cynulliad Costau sy'n gysylltiedig â'r Pwyllgorau yn ymweld â Brwsel.  

Presenoldeb yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus mewn cyfarfodydd pwyllgor. 

Achosion diogelwch. 

Catholigion LGBTI (honiadau o fwlio ac aflonyddu). 

Nifer yr ymfudwyr y bydd Cymru yn eu derbyn.   

 


