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Cyflwyniad 

Yr enw ar gorff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Comisiwn y Cynulliad.  Mae'r Comisiwn 

yn gwasanaethu Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gynorthwyo â'r gwaith o'i wneud yn sefydliad 

democrataidd cryf, hygyrch a blaengar ac yn ddeddfwrfa sy’n gweithredu’n effeithiol ar gyfer pobl 

Cymru. 

Mae'r Comisiwn yn cynnwys y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd; a phedwar Aelod Cynulliad 

wedi'u henwebu gan bob un o'r pedair plaid wleidyddol sy'n cael eu cynrychioli yn y Cynulliad:  Peter 

Black AC, Angela Burns AC, Sandy Mewies AC a Rhodri Glyn Thomas AC.  Mae David Melding AC, y 

Dirprwy Lywydd, yn mynd i gyfarfodydd y Comisiwn hefyd.  Mae'r Comisiwn yn gyfrifol am gyfeiriad 

strategol gwasanaethau'r Cynulliad ac mae'n atebol i'r Cynulliad.  Mae'r gwaith o reoli a chyflawni o 

ddydd i ddydd wedi'i ddirprwyo i Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, Claire Clancy. 

Mae Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2011-16 yn amlinellu ein nodau ar gyfer y Pedwerydd 

Cynulliad, sef: darparu cymorth seneddol o'r radd flaenaf; ymgysylltu â phobl Cymru; hyrwyddo Cymru; 

a defnyddio adnoddau'n ddoeth. 

Er mwyn cefnogi nodau strategol y Comisiwn, mae gennym bum maes blaenoriaeth ar gyfer newid, 

arloesi a buddsoddi ar gyfer y Cynulliad hwn.  Mae'r rhain wedi'u nodi yn Strategaeth Comisiwn y 

Cynulliad 2014-16, cynllun corfforaethol a ddatblygwyd i roi mwy o eglurder a chyfeiriad i staff am 

ein strategaeth, ein blaenoriaethau ac elfennau amrywiol o lywodraethu.  Ein meysydd blaenoriaeth 

yw: 

 galluogi'r Cynulliad i fod mor effeithiol â phosibl drwy'r gefnogaeth a ddarperir gennym, a thrwy'r 

camau nesaf yn ein strategaeth TGCh; 

 gwasanaethau dwyieithog ehangach; 

 ymgysylltu'n well â phobl yng Nghymru; 

 gwneud y gorau o'n hystâd; a 

 bod yn gwbl barod ar gyfer y Pumed Cynulliad, a'r heriau newydd a ddaw yn sgil hynny. 

Adrodd am berfformiad 

Dyma'r adroddiad cyntaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2015-2016, ac mae'n rhoi gwybodaeth am 

berfformiad corfforaethol y Comisiwn am y cyfnod rhwng mis Ebrill 2015 a mis Medi 2015, gan 

gynnwys: 

 uchafbwyntiau perfformiad, yn ôl nod strategol; 

 crynodeb ar ffurf ‘goleuadau traffig’ sy'n nodi'r perfformiad cyffredinol ar sail ein nodau strategol; 

 dadansoddiad manylach o'r dangosyddion unigol sy'n rhan o'r crynodeb hwnnw, gan gynnwys;    

 dangosyddion i ddangos cynnydd yn erbyn y targed, a; 

 saeth i ddangos y cynnydd ar sail yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol. 

  

http://www.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/abt-commission/abt-commission-chief-exec/Pages/abt-commission-chief-exec.aspx
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/fourth_commission_strategy.pdf%20-%2011012012/fourth_commission_strategy-English.pdf
http://www.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/abt-commission/Pages/abt-commission.aspx
http://www.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/abt-commission/Pages/abt-commission.aspx
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Perfformiad o ran darparu cymorth seneddol o'r radd flaenaf 

Rydym yn parhau i weld lefelau cyson uchel o berfformiad ar draws y gyfres hon o ddangosyddion. Bu 

cynnydd mewn perfformiad ym mhob maes ac eithrio ym maes datblygiad proffesiynol parhaus, ond 

roedd hynny i'w ddisgwyl wrth i ni gyrraedd diwedd y Pedwerydd Cynulliad.  O ran perfformiad yn 

erbyn ein blaenoriaethau corfforaethol, rydym yn parhau i wneud cynnydd da o ran cyflawni'r 

strategaeth TGCh, ac mae ein paratoadau ar gyfer diwedd y Cynulliad hwn, etholiad 2016 a'r broses o 

drosglwyddo i'r Pumed Cynulliad, oll yn dod yn eu blaenau'n dda. 

Perfformiad o ran ymgysylltu â phobl Cymru a hyrwyddo Cymru 

Mae nifer fawr o ymwelwyr yn parhau i ymweld â'r ystâd ac mae mwy wedi bod ar ymweliad yn ystod y 

cyfnod hwn drwy gyfrwng y teithiau tywys.  Mae'n braf gweld cymaint yn defnyddio ein gwasanaeth 

Senedd.tv, ar ôl y gwaith gwella mawr a wnaed arno. Mae'r mesurau newydd ar y defnydd o Twitter yn 

dangos bod gennym ddilyniant sylweddol ac mae cyfrif Twitter @AssemblyWales ymhlith cant uchaf 

cyfrifon mwyaf dylanwadol Twitter o fewn Cymru yn ogystal ag ar draws y Deyrnas Unedig gyfan.   

 Ym mis Gorffennaf cynhaliodd y Cynulliad ei gynhadledd ieuenctid gyntaf erioed, gan gynnwys dadl 

ar ostwng yr oedran pleidleisio.  Mae'r pwyllgorau yn parhau i wneud defnydd arloesol o 

weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd, gan gynnwys gweithdai ac ymgysylltu â grwpiau lleiafrifol, er 

mwyn ehangu'r amrywiaeth o bobl sy'n cyfrannu at eu gwaith.   

Perfformiad o ran defnyddio adnoddau'n ddoeth 

Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, rydym wedi cyflwyno rhai newidiadau mawr – prosesau newydd i 

fonitro absenoldeb, system rheoli perfformiad newydd a system ffôn newydd ar draws y Comisiwn.  

Felly, mae'n braf gweld bod perfformiad wedi'i gynnal yn ystod y newidiadau hyn.  Ganol y flwyddyn, 

mae ein perfformiad cyllidebol yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed, ac mae nifer o 

brosiectau mawr i'w cyflawni eleni. 

Mae'n arbennig o galonogol bod y lefelau boddhad Aelodau a Staff Cymorth wedi cynyddu eto yn y 

maes hwn – sy'n dangos ein bod yn gwrando ar safbwyntiau'r Aelodau ac yn gweithredu arnynt. 

Mynediad at wybodaeth 

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol, sy'n rhoi trosolwg o'n perfformiad bob 

blwyddyn, gan gysylltu perfformiad â'r arian a wariwn ar ddarparu gwasanaethau i'r Cynulliad.  Mae'r 

Comisiwn yn cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth arall am ei gyllideb flynyddol a'i brif bolisïau 

sefydliadol ar wefan y Cynulliad. 

Mae'r Comisiwn yn fodlon darparu rhagor o wybodaeth os hoffech ddysgu rhagor am ein gwaith: 

 Gallwch gysylltu â ni yma: www.cynulliad.cymru/cysylltu  

 Mae canllawiau ar fynediad at wybodaeth ar gael ar wefan y Cynulliad.     

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/welsh-twitterati-most-influential-twitter-10294518
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/wales-most-influential-twitter-accounts-10242867
http://www.cynulliad.cymru/cysylltu
http://www.cynulliad.cymru/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/abt-foi/Pages/abt-foi.aspx


 

3 

Mesurau Perfformiad Corfforaethol:  

Cyflawniad ar sail Nodau Strategol 

Crynodeb o'r wybodaeth fanylach sy'n dilyn am y dangosyddion perfformiad allweddol (KPI):  

Darparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf 

Dangosydd Ebrill 2014 – 

Medi 2014 

Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

KPI 1: Prydlondeb a Chyflenwi Gwasanaethau 

 Mae'r perfformiad uchel o ran prydlondeb yn parhau gyda rhywfaint 

o gynnydd o gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol. 
 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

KPI 2: Datblygiad Proffesiynol 

Mae'r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael i ddysgu Cymraeg yn cael ei 

adlewyrchu yn y cynnydd mewn dysgwyr Cymraeg.  Mae nifer yr 

Aelodau Cynulliad a Staff Cymorth sy'n cymryd rhan mewn datblygiad 

proffesiynol parhaus wedi gostwng, ond yn cyd-fynd â'r disgwyliadau 

wrth ddynesu at ddiwedd y Cynulliad.   

 

gwyrdd 

 

oren 

Hynt Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol 

Mae cynnydd da wedi'i wneud ar Brosiect Adnewyddu'r Siambr ac 

mae gwelliannau wedi'u gwneud i'r ddarpariaeth TGCh yn 

Swyddfeydd Etholaeth yr Aelodau.  Mae ein paratoadau ar gyfer 

diddymu’r Pedwerydd Cynulliad a chychwyn y Pumed Cynulliad ar y 

gweill. 

 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

Arolwg boddhad yr Aelodau 

Mae arolwg boddhad 2015 wedi dangos gwelliant yn y sgorau ar 

gyfer cymorth cyffredinol i'r Cyfarfodydd Llawn a'r pwyllgorau.   
 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

 

Ymgysylltu â phobl Cymru a hyrwyddo Cymru 

Dangosydd Ebrill 2014 – 

Medi 2014 

Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

KPI 3: Ymgysylltu yn y Cynulliad 

Er bod nifer yr ymwelwyr wedi gostwng, mae'r nifer sy'n ymgysylltu 

â'r Cynulliad drwy fynd ar deithiau wedi cynyddu.  Mae lefelau 

boddhad yr ymwelwyr yn parhau i fod yn llawer uwch na'r targed.   

 

gwyrdd 

 

oren 

KPI 4: Proffil allanol y Cynulliad  

Bu cryn sylw yn y cyfryngau am waith y pwyllgorau.  Mae gwell 

gwybodaeth yn cael ei darparu o ran ymgysylltu ar y cyfryngau 

cymdeithasol.  

 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

Hynt Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol (gwell ymgysylltu) 

Lefelau da o ymgysylltu â gwaith y Cynulliad, ac ymweliadau 

rhyngwladol i'r Cynulliad ac o'r Cynulliad.  Mae'r defnydd o Senedd.tv 

yn parhau i gynyddu yn dilyn gwelliannau sylweddol.   

 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

Arolwg boddhad yr Aelodau 

Mae arolwg boddhad 2015 wedi dangos gwelliant yn y sgôr ar gyfer 

effeithiolrwydd cyffredinol o ran ymgysylltu.  
 

oren 

 

gwyrdd 
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Defnyddio Adnoddau’n Ddoeth 

Dangosydd Ebrill 2014 – 

Medi 2014 

Ebrill 2015 – 

Medi 2015 

KPI 5: Perfformiad cyllidebol 

Mae'r gwariant hyd yma wedi bod yn unol â'r proffil gwariant.  Mae'r 

risgiau sy'n gysylltiedig â chyllidebau prosiectau yn cael eu monitro'n 

ofalus.   

 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

KPI 6: Staff  

Mae'r cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch yn unol â chyfartaledd 

y sector cyhoeddus.  Cyflwynwyd gwelliannau i'n dulliau o reoli 

perfformiad a datblygu staff.  Mae'r gwaith a wnaed i ymgorffori'r 

dulliau newydd wedi cael adborth cadarnhaol.   

 

gwyrdd 

 

oren 

KPI 7: Gwasanaeth Cwsmeriaid TGCh  

Effeithiwyd ar y targedau ymateb i ddigwyddiadau gan y gwaith i osod 

system ffôn newydd yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf.   
 

oren 

 

oren 

KPI 8: Llywodraethu 

Gwnaed gwelliannau o ran nifer y dyddiau a gymerir ar gyfartaledd i 

dalu Aelodau a chyflenwyr yn ogystal â nifer yr ymholiadau Deddf 

Rhyddid Gwybodaeth a atebwyd o fewn y terfyn amser statudol.   

 

oren 

 

gwyrdd 

KPI 9: Cynaliadwyedd 

Dechrau da i'r gostyngiad newydd yng nghyfanswm y targed ynni.  

Bydd targed gwastraff newydd yn cael ei osod ac mae gwelliannau ar y 

gweill ar gyfer ailgylchu a gwahanu gwastraff.   

 

oren 

 

oren 

Hynt Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol  

Mae cynnydd da wedi'i wneud o ran cyflawni'r cynllun buddsoddi.  

Cafodd y Senedd a'r Pierhead wobr Trip Advisor.   
 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

Arolwg boddhad yr Aelodau 

Mae arolwg boddhad 2015 wedi dangos gwelliant yn y sgorau ar gyfer 

amrywiaeth o wasanaethau i'r Aelodau, gan gynnwys TGCh, o 

gymharu â 2014.   

 

gwyrdd 

 

gwyrdd 

 

Allwedd 

 

COCH: Mae materion sylweddol yn effeithio ar y gallu i gyflawni amcanion busnes.  I 

sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni, mae angen newidiadau o ran amser, costau a/neu 

gwmpas. 

 

OREN: Mae materion neu risgiau y mae angen mynd i'r afael â nhw.  Serch hynny, mae'n 

bosibl y bydd modd cyflawni'n llwyddiannus heb effeithio‘n sylweddol ar y gyllideb, safon 

gwasanaethau na dyddiadau targed. 

 

GWYRDD: Mae’r gwaith yn cyrraedd y safonau y cytunwyd arnynt neu’n datblygu yn ôl y 

disgwyl.  Mae pob risg sy'n hysbys yn cael ei rheoli. 
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Nod: Darparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf 

KPI 1: Prydlondeb a chyflenwi gwasanaethau 

% y papurau pwyllgor a gyhoeddwyd o fewn terfynau amser y cytunwyd arnynt â phob 

pwyllgor 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 96.6%  97%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.   

% yr ymholiadau i'r gwasanaeth ymchwil a atebwyd o fewn terfyn amser y cytunwyd arno 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 98.6%  98.9%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015. 

% Cofnod Trafodion y Cyfarfod Llawn a gyhoeddwyd o fewn y terfyn amser 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 100%  100%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015. 

Nifer y cyfarfodydd pwyllgor/Cyfarfod Llawn yr effeithiwyd arnynt oherwydd diffygion yng 

ngwasanaethau'r Comisiwn 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Dim 0 allan o 162  1 allan o 158  

Noder: Cyfanswm Ebrill – Medi 2015.  Mae'r digwyddiad unigol hwn yn ymwneud â thoriad i 

ddarllediad pwyllgor byw lle collwyd y ffrwd sain gyfieithu am gyfnod byr.   
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% Cofnod Trafodion y pwyllgorau a gyhoeddwyd o fewn 5 diwrnod gwaith 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 98%  98%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.  Ym mis Mehefin 2015, bu cynnydd o 50% yn nifer y 

cyfarfodydd a gynhaliwyd ac arweiniodd hynny at fethu â chwrdd â'r targedau cyhoeddi ar gyfer dau 

bwyllgor yn yr wythnosau canlynol.   

% y rhestrau wedi'u didoli ar gyfer trafodion Bil yng Nghyfnod 3 a gyhoeddwyd erbyn terfyn 

amser y Rheolau Sefydlog 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

>2 ddiwrnod o drafod 100%  100%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.  Gweler yr amser a dreuliwyd ar gyfnodau pob darn o 

ddeddfwriaeth yn y graff yn Atodiad A. 

KPI 2: Datblygiad proffesiynol 

Nifer y staff sy'n dysgu Cymraeg 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Cynyddu nifer y 

dysgwyr Cymraeg 

28 fel ym mis Medi 

2014 
 32  

Noder: Fel ym mis Medi 2015.   

Cyfanswm nifer yr Aelodau Cynulliad (AC)/staff cymorth a gymerodd ran mewn 

gweithgarwch datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) am y tro cyntaf yn ystod cyfnod yr 

adroddiad 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Cynnal nifer Aelodau 

Cynulliad /staff 

cymorth sy'n 

ymgymryd â DPP 

37 o AC 

117 o staff cymorth  

 16 o AC 

83 o staff cymorth  
 

Noder: Fel ym mis Medi 2015.  Mae nifer yr Aelodau Cynulliad a'r Staff Cymorth sydd wedi cymryd rhan 

mewn gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus am y tro cyntaf yn ystod cyfnod yr adroddiad 

wedi gostwng o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.  Rhagwelir y bydd nifer y rhai sy'n cymryd rhan 

mewn gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus yn gostwng yn ystod y cyfnod hyd at etholiad 

y Cynulliad ym mis Mai 2016.   
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Nifer Aelodau'r Cynulliad/staff cymorth sy'n ail-ymgymryd â datblygiad proffesiynol 

parhaus 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Cynnal nifer Aelodau 

Cynulliad /staff 

cymorth sy'n 

ymgymryd â DPP 

155 o AC 

318 o staff cymorth  

 85 o AC 

202 o staff cymorth  
 

Noder: Fel ym mis Medi 2015.  Mae'r nifer sy'n ail-ymgymryd â datblygiad proffesiynol yn adlewyrchu 

cyfanswm holl Aelodau'r Cynulliad a'u staff cymorth a gymerodd ran yn yr holl weithgareddau 

datblygiad proffesiynol parhaus yn ystod cyfnod yr adroddiad. 

Hynt Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol 

Galluogi'r Cynulliad i fod mor effeithiol â phosibl drwy'r gefnogaeth a ddarperir gennym, a 

thrwy'r camau nesaf yn ein strategaeth TGCh 

Ebrill 2015 – Medi 2015 

Mae cynnydd da wedi'i wneud ar Brosiect Adnewyddu'r Siambr yn ystod y cyfnod hwn.  Gwnaed 

gwelliannau interim i fannau gwaith yr Aelodau yn y Siambr yn ystod toriad yr haf.  Gan weithio gyda 

Darlledwr y Cynulliad, rydym wedi dewis cyflenwr ar gyfer y system gynadledda a phleidleisio newydd, 

ac mae gwaith yn mynd rhagddo gyda hwy i ddatblygu system feddalwedd y bydd yr Aelodau a'u staff 

yn ei defnyddio ar gyfer cynnal y Cyfarfodydd Llawn. 

Cyflwynwyd system ffôn newydd y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2015.  Yn ogystal â bod yn fwy 

datblygedig a gwydn na'r system flaenorol, mae'n rhatach o lawer i'w gweithredu, gan arbed tua 

£180,000 y flwyddyn i'r Cynulliad.   

Dechreuodd y gwaith o wella'r ddarpariaeth TGCh yn y Swyddfeydd Etholaeth yn ystod yr haf.  Mae'r 

ddarpariaeth newydd yn cynnig mynediad mwy hyblyg i Wi-Fi, y posibilrwydd o gael cyflymder gwell ac 

arbedion ar gyfer y Cynulliad bob blwyddyn.   

Dechreuodd y contract darlledu newydd ym mis Medi 2015 a bydd yn gyfle i ddatblygu systemau 

clyweledol gwell ar draws ystâd y Cynulliad.   

Gwell gwasanaethau dwyieithog 

Ebrill 2015 – Medi 2015 

Yn unol â'r blaenoriaethau Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y flwyddyn hon, cafodd Strategaeth 

Sgiliau Dwyieithog Comisiwn y Cynulliad ei gytuno a'i lansio ym mis Ebrill 2015.  Yn dilyn y lansiad, 

cwblhaodd staff Comisiwn y Cynulliad archwiliad sgiliau iaith.  Ym mis Awst 2015, cafodd y 

Penaethiaid Gwasanaeth ganllawiau a chanlyniadau'r archwiliad sgiliau iaith, er mwyn eu cynorthwyo i 

ddatblygu cynlluniau iaith ar gyfer eu meysydd gwasanaeth hwy.   

Ym mis Gorffennaf 2015, trafodwyd Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Cynulliad ar Gydymffurfio â'r 

Cynllun Ieithoedd Swyddogol  yn y Cyfarfod Llawn.   Mae'r adroddiad yn nodi sut y mae'r Comisiwn 

wedi gweithredu gofynion y Cynllun Ieithoedd Swyddogol yn ystod y flwyddyn seneddol, ac mae'n 

nodi unrhyw uchafbwyntiau neu fannau gwan.  Mae hefyd yn gosod targedau ac amserlenni ar gyfer 

gweithredu'r Cynllun yn ystod y flwyddyn seneddol sydd ar y gorwel. 

http://aps/news/items/2015/004/bilingual%20stategy%20full%20english.pdf
http://aps/news/items/2015/004/bilingual%20stategy%20full%20english.pdf
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Un o amcanion y Strategaeth Sgiliau Dwyieithog yw "darparu hyfforddiant a chyfleoedd addas i bob 

aelod o staff sydd am ddatblygu neu wella eu sgiliau Cymraeg".  Heblaw'r hyfforddiant iaith estynedig 

a gyflwynwyd ym mis Tachwedd 2014, mae sesiynau Gloywi Iaith wedi'u darparu ar gyfer siaradwyr 

Cymraeg rhugl sydd yn awyddus i loywi eu sgiliau iaith ysgrifenedig.  Mae adolygiad o'r ddarpariaeth 

dysgu iaith ar gyfer Aelodau'r Cynulliad, staff cymorth a'r staff ar y gweill ar hyn o bryd, a disgwylir 

adroddiad gydag argymhellion ym mis Tachwedd 2015. 

Mae'r gefnogaeth a ddarperir i Aelodau'r Cynulliad a'u staff cymorth i weithio drwy gyfrwng eu dewis 

iaith wedi'i gynnal ar lefel uchel eleni eto yn dilyn gwelliant sylweddol yn y sgôr yn 2014. 

Bellach, drwy'r system ffôn newydd, gall cwsmeriaid sy'n ffonio prif rif cyswllt y Cynulliad Cenedlaethol 

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

Y tu hwnt i'r Pedwerydd Cynulliad 

Ebrill 2015 – Medi 2015 

Mae ein paratoadau ar gyfer diddymu’r Pedwerydd Cynulliad a chychwyn y Pumed Cynulliad ar y 

gweill.  Mae'r Bwrdd Taliadau a'r Comisiwn eisoes wedi gwneud y penderfyniadau allweddol, mae 

cynlluniau cyflawni yn cael eu datblygu, ac mae'r gwaith o drafod gyda'r cyrff allanol sydd angen eu 

cynnwys, fel y Comisiwn Etholiadol, wedi dechrau. 

Ym mis Mai 2015, cyhoeddodd y Bwrdd Taliadau ei Benderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad – yn unol 

â'i amcan i gyflwyno'r adroddiad flwyddyn gyfan cyn etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai 2016.  Bellach, 

mae aelodau'r Bwrdd Taliadau wedi cwblhau eu cyfnod yn y swydd a chyhoeddodd y Bwrdd adroddiad 

etifeddiaeth ym mis Medi 2015.  Mae aelodau newydd wedi'u penodi i'r Bwrdd ac maent bellach yn  

dilyn rhaglen sefydlu.   

Bydd Bil Cymru yn cael ei gyflwyno yn Senedd y DU yn 2016.  Y flaenoriaeth i'r Comisiwn yw deall y 

goblygiadau i'r Cynulliad ac i hwyluso trafodaeth gynhwysfawr ar gynnwys y Bil, yn ogystal ag ystyried 

sut i weithredu'r pwerau a ddaw i'r Cynulliad yn sgil y Bil.   

Ym mis Medi 2015, cyfarfu cadeiryddion y pwyllgorau gyda'r bwriad o gymryd trosolwg strategol o'r 

system bwyllgorau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad a gwneud argymhellion ar gyfer gwella ar 

berfformiad yn y Pumed Cynulliad.  Roedd y Cadeiryddion yn hynod gadarnhaol am yr hyn a 

gyflawnodd y pwyllgorau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, a bydd eu casgliadau a'u hargymhellion 

ynghylch strwythurau a phrosesau pwyllgorau'r Pumed Cynulliad yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor 

Busnes, fel rhan o'i adroddiad etifeddiaeth.   

Arolwg boddhad yr Aelodau 

Ar raddfa o 1-10 sut y byddech yn barnu'r cymorth cyffredinol a ddarperir ar gyfer: 

 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Y Cyfarfodydd Llawn 7.70 8.70  

Cyfarfodydd Pwyllgor 7.90 8.40  

Gweithio drwy gyfrwng eu dewis 

iaith 
8.90 8.80  

Noder: Mae'r arolygon yn cael eu cwblhau bob blwyddyn a chesglir y canlyniadau ym mis Awst.   
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Nod: Ymgysylltu â phobl Cymru a hyrwyddo Cymru 

KPI 3: Ymgysylltu yn y Cynulliad 

Nifer yr ymwelwyr â'r Senedd/Pierhead 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Y cynnydd o 

gymharu â'r un 

cyfnod y llynedd  

102,799  93,547  

Noder: Mae nifer yr ymwelwyr wedi gostwng 8.5 %  o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.  Fodd bynnag, 

mae nifer yr ymwelwyr sy'n mynd ar deithiau tywys (fel y dangosir isod) wedi cynyddu yn ystod yr un 

cyfnod, gan gynnig mwy o gyfleoedd i ni ymgysylltu ag ymwelwyr. 

Nifer yr ymwelwyr ar deithiau 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Y cynnydd o 

gymharu â'r un 

cyfnod y llynedd 

9,083  9,447  

Noder: Mae nifer yr ymwelwyr sy'n ymgysylltu â ni drwy fynd ar deithiau tywys yn hytrach nag ymweld 

â'r ystâd yn 'annibynnol' wedi cynyddu 4% o gymharu â'r un cyfnod y llynedd. 

Nifer y digwyddiadau a drefnwyd ar yr ystâd 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Y cynnydd o 

gymharu â'r un 

cyfnod y llynedd 

153  129  

Noder: Mae nifer y digwyddiadau ar yr ystâd wedi gostwng 16% o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.  

Serch hynny, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau mwy o faint, ee 1 – 9 Mehefin: Sioe Deithiol Incredible 

Power of Light, 19 Mai: Gwyddoniaeth a'r Cynulliad (a gynhaliwyd ar draws yr ystâd gyfan). 
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Lefelau boddhad ymwelwyr 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

80% sgorau 

da/boddhaol 
88.6%  88.1%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.  Mae sgôr gyfartalog yr ymwelwyr â'r Senedd wedi 

gostwng ychydig i 88.1% o gymharu â 88.6% y llynedd, ond mae'n dal i fod lawer yn uwch na'r targed. 

Digwyddiadau a drefnwyd ar y cyd â Chanolfan Llywodraethiant Cymru 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

- 1  2  

Noder: Cyfanswm Ebrill – Medi 2015.   

KPI 4: Proffil Allanol y Cynulliad 

Adroddiadau pwyllgor a hyrwyddwyd gan y cyfryngau neu'r wasg 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 100%  100%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015. Cafodd 17 o adroddiadau pwyllgorau'r Cynulliad gryn 

sylw yn y cyfryngau yn ystod y cyfnod.  Cafwyd canlyniadau drwy dargedu cynulleidfaoedd arbenigol 

hefyd ac roedd yr adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Llywodraeth Leol, yn benodol, wedi cael sylw mewn 

cyfryngau perthnasol.   

Traffig ar y we –Ymwelwyr / ymweliadau / agor tudalen benodol  

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 

 

- 

39,179 o ymwelwyr 

77,266 o ymweliadau 

267,267 o 

ymweliadau â 

thudalennau 

- 

Noder:  Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.  Cyn hyn, roedd y mesur ddim ond yn cynnwys amser 

a dreulir ar y wefan gan ymwelwyr, nad oedd yn adlewyrchiad cyffredinol o'r defnydd a wneir ohoni.  

Mae'r mesur wedi'i newid i ddangos nifer yr ymwelwyr, nifer yr ymweliadau a wnaed gan ymwelydd a 

nifer yr ymweliadau â thudalennau, sy'n rhoi gwell adlewyrchiad o'r gweithgaredd ar y wefan.   
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Y nifer sy'n agor blog y Gwasanaeth Ymchwil  

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 
- 39,793 - 

Noder: Cyfanswm Ebrill – Medi 2015.  Mae blog y Gwasanaeth Ymchwil yn ffordd gyfleus o 

gynorthwyo'r Aelodau yn eu gwaith craffu drwy ddefnyddio adnoddau'n effeithlon.  Hefyd, mae'r 

blogiau yn cael eu defnyddio gan staff mewnol ac ymchwilwyr mewn seneddau eraill, felly mae'r Blog 

yn fesur da o ymgysylltu a phroffil allanol y Cynulliad.  Nid oes data i gymharu, gan fod hwn yn fesur 

newydd ar gyfer blwyddyn yr adroddiad.   

Facebook – Hoffi / ymgysylltu 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 

2,832 wedi ein 'hoffi' 

534 wedi ymgysylltu 

 4,056 wedi ein 

'hoffi' 

550 wedi ymgysylltu 

 

Noder: Cyfanswm ar ddiwedd mis Medi 2015.  Mae'r dull ar gyfer cofnodi 'ymgysylltu' ar Facebook (sef 

hoffi/sylwadau/rhannu wedi'i gymryd fel cyfartaledd dros gyfnod), wedi newid ers 2014, felly dim ond 

ar gyfer 'hoffi' ar Facebook y gellir gwneud cymhariaeth uniongyrchol.   

Twitter – Dilynwyr ac ymgysylltu (y prif gyfrifon corfforaethol)  

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 
- 

30,852 o ddilynwyr 

2,405 wedi 

ymgysylltu 

- 

Noder: Cyfanswm ar ddiwedd mis Medi 2015.  Cyn hyn, roedd y mesur yn dangos cyfanswm y dilynwyr 

ar gyfer pob cyfrif Twitter a'r nifer a oedd yn ymgysylltu drwy gyfrwng y prif gyfrifon yn unig.  Mae'r 

mesur wedi'i newid i ganiatáu cofnod mwy sefydlog a chywir o'r dilynwyr a'r ymgysylltu ar gyfer prif 

gyfrifon @CynulliadCymru / @AssemblyWales.   
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Twitter – Dilynwyr (cyfrifon eraill) 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 
- 16,789 - 

Noder: Cyfanswm ar ddiwedd mis Medi 2015.  Cyn hyn, cafodd y mesur hwn ei ymgorffori â'r prif 

gyfrifon Twitter.  Mae wedi'i wahanu i ganiatáu hyblygrwydd yn y mesur, gan fod y cyfrifon yn newid yn 

ystod y Pumed Cynulliad.   

YouTube – Ymwelwyr / munudau a wyliwyd 

Targed Ebrill 2014 – Medi 2014 Ebrill 2015 – Medi 2015 Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob 

cyfnod 

12,606 o ymweliadau 

Gwyliwyd 21,269 o 

funudau 

 8,933 o ymweliadau 

Gwyliwyd 18,094 o 

funudau 

 

Noder: Cyfanswm Ebrill – Medi 2015.  Er bod y nifer o a welodd fideos YouTube a nifer y munudau a 

wyliwyd wedi gostwng ychydig o gymharu â'r llynedd, mae'r hyd y bu ymwelwyr yn gwylio pob fideo 

wedi cynyddu.  Y pum fideo mwyaf poblogaidd yn y cyfnod hwn oedd:  

1 – Pleidleisio@16 (314 o ymweliadau);  

2 – Cyflwyno Deisebau: Dyfodol Addysg Bellach (192 o ymweliadau);  

 3 – Y Senedd (164 o ymweliadau);  

 4 – Dysgu Cymraeg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ("Bore Da") (156 o ymweliadau);  

 5 – Cwestiynau'r Prif Weinidog 17/06/14 (154 o ymweliadau). 

Defnydd o Senedd.tv – Ymwelwyr / defnyddwyr 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 

38,112 o ymweliadau 

4,159 o ddefnyddwyr 

 121,132 o 

ymweliadau 

20,911 o 

ddefnyddwyr 

 

Noder: Cyfanswm Ebrill - Medi 2015  Mae'r cynnydd sylweddol yn y ffigurau ar gyfer 2015 yn 

adlewyrchu'r gwelliannau sylweddol a wnaed i Senedd.tv ers mis Medi 2014.  Y pum tudalen mwyaf 

poblogaidd yn y cyfnod hwn oedd:  

1 - hafan Saesneg Senedd.tv (32,242 o ymweliadau);  

 2 - Cyfarfodydd Byw (10,377 o ymweliadau);  

 3 - tudalen Archif (4,162 o ymweliadau);  

 4 - Tudalen amserlen (3,085 o ymweliadau);  

 5 - hafan Cymraeg Senedd.tv (2,096 o ymweliadau). 
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Nifer yr ysgolion newydd sy'n ymgysylltu â thîm allgymorth y gwasanaeth addysg am y tro 

cyntaf 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 
50 (18 allgymorth)  41 (6 allgymorth)  

Noder:  Cyfanswm Ebrill – Medi 2015.  Wrth i ni ymgysylltu â rhagor o ysgolion newydd, mae'n anochel 

y bydd y nifer o ysgolion newydd sy'n weddill yn dirywio, a dyma'r union beth yr ydym yn ei weld.  

Mae'n dal i fod yn flaenoriaeth i roi cyfle i ysgolion nad ydynt wedi cymryd rhan i wneud hynny cyn 

diwedd y Pedwerydd Cynulliad a byddwn yn ymgysylltu â'r 29 o ysgolion uwchradd sy'n weddill erbyn 

diwedd y cyfnod hwn.   

Y traffig misol ar dudalennau Cofnod y Trafodion ar gyfartaledd – y Cyfarfod Llawn yn unig 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 
5,276  5,825  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.   

Ymgysylltu rhyngwladol yn y Cynulliad ac oddi yno 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Anelir at gynyddu 

hyn ym mhob cyfnod 
119  132  

Noder: Cyfanswm Ebrill – Medi 2015.  Mae'r Cynulliad wedi croesawu amrywiaeth o gynrychiolwyr o 

bob rhan o'r byd, yn ogystal ag ymweld â'n cymheiriaid i hyrwyddo Cymru a'r Cynulliad.  Mae hyn wedi 

cynnwys cynnal Gwasanaeth Coffa Srebrenica, i goffáu 20 mlynedd ers yr hil-laddiad yn Srebrenica.  

Rhoddodd Julia Gillard, cyn-Brif Weinidog Awstralia, ddarlith yn trafod y rhwystrau sy'n wynebu 

menywod mewn bywyd cyhoeddus.  Cafodd Ms Gillard ei gwahodd i annerch cynulleidfa gan y 

Llywydd, fel rhan o'i hymgyrch #POWiPL "Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus". 
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Hynt Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol 

Ymgysylltu'n well â phobl Cymru 

Ebrill 2015 – Medi 2015 

Ym mis Gorffennaf 2015, cynhaliodd y Cynulliad ei gynhadledd ieuenctid cyntaf lle daeth 27 grŵp 

gwahanol o bobl ifanc at ei gilydd i drafod canlyniadau ymgynghoriad y Llywydd 'Pleidleisio@16'.   

Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2015, cyflwynodd y tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc 193 o 

sesiynau ymgysylltu â 126 o wahanol ysgolion, colegau a mudiadau ieuenctid.  O'r sesiynau hynny, 

roedd 54 yn cynnwys gweithgareddau ymgysylltu ag Aelodau Cynulliad.  Ymgysylltwyd â chyfanswm o 

10,419 o bobl ifanc wyneb yn wyneb.   

Mae pwyllgorau wedi cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd, er mwyn 

ehangu'r amrywiaeth o bobl sy'n cyfrannu at eu gwaith, gan gynnwys: 

- Ym mis Mai 2015, cynhaliodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd weithdy ar gyfer 

rhanddeiliaid i'w helpu i ymgysylltu â'r broses ddeddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd 

(Cymru).   

- Bu staff y Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth yn gweithio mewn partneriaeth â Chwarae Teg ar 

raglen hyfforddi i annog menywod o grwpiau lleiafrifol i roi tystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau 

pwyllgorau. 

Fel ffordd newydd o ymgysylltu â phobl Cymru, mae fforwm ar-lein wedi'i sefydlu sy'n caniatáu i 

grwpiau cyfeirio fynegi eu barn wrth Aelodau'r Cynulliad rhwng cyfarfodydd pwyllgor. 

Arolwg boddhad yr Aelodau 

Ar raddfa o 1-10 sut y byddech yn barnu'r cymorth cyffredinol a ddarperir ar gyfer: 

 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Ymgysylltu â phobl Cymru 6.70 7.40  
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Nod: Defnyddio adnoddau’n ddoeth 

KPI 5: Perfformiad cyllidebol 

Y Gyllideb - % y rhagolwg tanwariant ar ddiwedd y flwyddyn 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

<1% 1.43%  2%  

Noder: Fel ym mis Medi 2015 Ar ddiwedd mis Medi 2015.  Mae perygl y bydd rhai prosiectau yn trefnu 

cyflawni eu gwaith fesul cam rhwng 2015-16 a 2016-17.  Er bod hyder y caiff y targed ei gyrraedd, 

mae'r risg hon yn parhau hyd nes y bydd y penderfyniadau prosiect allweddol wedi'u cwblhau ym mis 

Tachwedd/Rhagfyr 2015. 

Y Gyllideb - gwariant o gymharu â'r proffil 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

O fewn 2% i'r proffil 1.42%  0.57%  

Noder: Fel ym mis Medi 2015.  Mae'r gwariant hyd yma wedi bod yn unol â'r proffil gwariant. 

Targed gwerth am arian a chyflawniad  

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

£500,000 £318,000   £136,000  

Noder: Fel ym mis Medi 2015.  Er nad yw'r sefyllfa mor gryf ag yr un cyfnod y llynedd, nid oes lefel 

ormodol o risg o ran cyflawni'r targed o £500,000.   

KPI 6: Staff 

Noder: Y cyfartaledd treigl blynyddol, fel ym mis Medi 2015.  Mae'r ffigurau absenoldeb cyfartalog dros 

12 mis treigl ar gyfer Comisiwn y Cynulliad yn parhau i adlewyrchu'r cynnydd yn y lefelau absenoldeb 

yn ystod y gaeaf rhwng mis Hydref a mis Mawrth, a gyrhaeddodd ei anterth ym mis Chwefror.  Mae'r 

dadansoddiad canrannol misol o'r absenoldeb yn y chwe mis ers mis Ebrill yn dangos gostyngiad 

mewn absenoldeb a byddwn yn dechrau gweld gostyngiad cyfatebol yn y ffigurau treigl yn y cyfnod 

nesaf.  Yn ystod y cyfnod presennol bu cynnydd mewn absenoldeb meddygol a gynlluniwyd ac 

absenoldeb sy'n gysylltiedig â mamolaeth, a chafodd pob un ohonynt gymorth i ddychwelyd i'r gwaith 

yn gyflym.  Mae'r ffigurau gyfystyr â 7.89 diwrnod fesul cyflogai o gymharu â chyfartaledd y Sefydliad 

Siartredig Personél a Datblygu ar gyfer y sector cyhoeddus, sef 7.9 diwrnod.   

% absenoldeb oherwydd salwch 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

< 3% 2.74%  3.64%  
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% adolygiadau perfformiad staff a gwblhawyd 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 83%  86%  

Noder: Ers y llynedd, rydym wedi cyflwyno rhai gwelliannau i'n dull o reoli a datblygu perfformiad staff, 

gan newid i gyfarfodydd ffurfiol bob chwe mis ac amcanion sy'n seiliedig ar ganlyniadau.  Cafwyd 

adborth cadarnhaol gan y staff ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y gyfradd gwblhau uchel. 

Lefel ymgysylltiad staff (o'r arolwg staff)   

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Canolrif y 

Gwasanaeth Sifil 
-  72% - 

Noder: Mae Ymgysylltu â Chyflogeion yn fesur sy'n seiliedig ar bum cwestiwn craidd, ac mae'n ffordd 

werthfawr o feincnodi.  Yr arolwg staff ym mis Mai 2015 oedd y tro cyntaf i'r Cynulliad gynnwys y 

mesur hwn.  Wrth feincnodi yn erbyn 101 o sefydliadau unigol y Gwasanaeth Sifil o bob rhan o'r DU a 

gymerodd ran yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil, dim ond 3 sydd â sgôr ymgysylltu uwch na'r 

Cynulliad.  O blith y sefydliadau hynny y mae eu prif ganolfan yng Nghymru, sgôr ymgysylltu'r 

Cynulliad oedd yr uchaf.  Canolrif y Gwasanaeth Sifil ar hyn o bryd yw 59%. 

Nifer y staff - Nifer y staff a'r nifer cyfwerth ag amser llawn (FTE) 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

- 
Nifer y staff 426 

410.4 FTE 

Nifer y staff 427 

406 FTE 
- 

Noder: Fel ym mis Medi 2015.  Mae nifer y staff wedi parhau'n sefydlog yn ystod y cyfnod, er bod y 

trosiant wedi cynyddu.  Mae hyn yn adlewyrchu nifer yr ymadawiadau a gynlluniwyd gan gynnwys 

penodiadau cyfnod penodol ac ymddeoliadau a gynlluniwyd, a reolir yn effeithiol gan Benaethiaid 

Gwasanaeth. 
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KPI 7: Gwasanaeth Cwsmeriaid TGCh 

% o dargedau'r cytundeb lefel gwasanaeth a gyflawnwyd ar gyfer pob achos 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 89.14%  87.7%  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.  Yn y cyfnod hwn cyflwynwyd system ffôn newydd, a 

oedd yn system fawr newydd ar draws ystâd y Cynulliad.  Cynyddodd hynny nifer y galwadau am 

gymorth gan y tîm TGCh ac mewn rhai achosion bu angen cymorth trydydd parti i ddatrys y 

problemau.   

Sgôr boddhad cwsmeriaid ar gyfer ymdrin ag achosion (allan o 9) 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

9 8.74  8.73  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015.  Mae'r sgorau yn adlewyrchu gallu TGCh i gynnal 

lefelau uchel o wasanaeth yn ystod y gwaith o roi system fawr newydd ar waith.   

KPI 8: Llywodraethu 

Dyddiau a gymerwyd ar gyfartaledd i dalu Aelodau a chyflenwyr o gymharu â'r targed 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

<10 diwrnod 4.18  3.69  

Noder: Y cyfartaledd ar gyfer Ebrill – Medi 2015. 

Nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a atebwyd 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

- 21 23 - 

Noder: Cyfanswm Ebrill – Medi 2015 .  

% y ceisiadau rhyddid gwybodaeth a atebwyd yn unol â'r terfyn amser statudol 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

100% 86%  100%  

Noder: Mae pob cais rhyddid gwybodaeth wedi cael ei ateb yn brydlon ac o fewn y terfyn amser o 20 

diwrnod gwaith. 
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Nifer yr argymhellion Archwilio Mewnol sy'n hwyr 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Dim 0 allan o 124   3 allan o 184  

Noder: Y sefyllfa a gofnodwyd, fel yr oedd ym mis Medi 2015.  Mae'r rheolwyr yn parhau i roi nifer 

uchel o argymhellion ar waith.  Mae tri argymhelliad sydd heb eu gweithredu ar hyn o bryd. Mae 

gwaith yn mynd rhagddo i fynd i'r afael â'r tri ohonynt, ac nid ydynt yn cynrychioli lefel ormodol o risg i 

Gomisiwn y Cynulliad. 

KPI 9: Cynaliadwyedd 

Cyfanswm ôl troed ynni (Ystâd Bae Caerdydd) 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Gostyngiad o 30% 

yng nghyfanswm yr 

allyriadau ynni erbyn 

2021 

35%  3.4% - 

Ym mis Rhagfyr 2014, daeth strategaeth rheoli carbon y Comisiwn i ben, a sicrhawyd gostyngiad 

cronnus o 35% o gymharu â'r targed i leihau 40% ar allyriadau ynni.  Targed newydd y Comisiwn yw 

lleihau 30% arall ar allyriadau ynni erbyn 2021.  Ers mis Ebrill 2015, mae'r defnydd o ynni wedi 

gostwng 3.4% o gymharu â'r targed newydd hwn. 

Gwastraff i safleoedd tirlenwi 

Targed 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Dim tunnell erbyn 31 

Mawrth 2015 
1.92 o dunelli  2.2 o dunelli  

Noder: Fel ym mis Medi 2015.  Er bod gan y Comisiwn darged newydd i leihau'r allyriadau ynni 

ymhellach erbyn 2021, ni chytunwyd eto ar y targed newydd ar gyfer gwastraff; disgwylir iddo aros yn 

fras yn unol â'r targed blaenorol.  Er bod swm y gwastraff i safleoedd tirlenwi ychydig yn uwch o 

gymharu â'r un cyfnod y llynedd, rydym yn parhau i ymdrechu tuag at y nod o beidio ag anfon unrhyw 

wastraff i safleoedd tirlenwi, ac rydym yn hyderus y bydd ailgylchu'n well a gwahanu gwastraff yn well 

yn arwain at ostyngiad cyffredinol ar ddiwedd y flwyddyn.   
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Hynt Blaenoriaethau'r Cynllun Corfforaethol 

Gwneud yn fawr o'n hystâd 

Ebrill 2015 – Medi 2015 

Un o flaenoriaethau strategol y Comisiwn yw gwneud yn fawr o'n hystâd fel ei bod yn parhau i fod yn 

addas at y diben, yn adlewyrchu sefyllfa'r Cynulliad yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac yn rhoi lle 

canolog i'r Senedd a'r Pierhead ym mywyd cyhoeddus Cymru.  Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni 

hyn mae gennym gynllun buddsoddi deng mlynedd ar gyfer y gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu 

angenrheidiol.  Mae cynnydd da yn dal i gael ei wneud o ran y buddsoddiadau a'r gwelliannau yn y 

cynllun hwn.  Mae hyn yn cynnwys prosiectau i wella'r broses o reoli ynni yn unol â'n hamcanion 

Lleihau Carbon.   

Oherwydd iddo gael mwy nag 80 o adolygiadau "rhagorol" neu "dda iawn" yn canmol staff y Cynulliad 

a'i phensaernïaeth nodedig, cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Dystysgrif Ragoriaeth gan Trip 

Advisor am y Pierhead a'r Senedd fel atyniad i ymwelwyr.  Mae'r Dystysgrif Ragoriaeth yn cael ei 

dyfarnu i lety, atyniadau a bwytai sy'n cael adolygiadau gwych yn rheolaidd.    

Arolwg boddhad yr Aelodau 

Ar raddfa o 1-10 sut y byddech yn barnu'r cymorth cyffredinol a ddarperir ar gyfer: 

 
Ebrill 2014 – Medi 

2014 

Ebrill 2015 – Medi 

2015 
Tuedd 

Lwfansau a staffio 8.70 9.3  

Tŷ Hywel a'r Senedd 7.80 8.4  

Lefel boddhad yr Aelodau ar 

gyfer TGCh yn Nhŷ Hywel a'r 

Senedd 

7.50 8.4  

Lefel boddhad yr Aelodau ar 

gyfer TGCh yn y swyddfeydd 

etholaeth/rhanbarthol  

6.70 7.2  
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Atodiad A - Amserlenni deddfwriaethol - yr amser a 

gymerwyd i gwblhau pob Cyfnod 

 

Biliau (Cyfnod fel ar 30 Medi 2015) 

1Y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) (gweler y naratif) 

2 Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru) (Cyfnod 1) 

3Y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (cwblhawyd 29 Ebrill 

2015) 

4 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (cwblhawyd 29 Ebrill 2015)  

5 Y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru) (Cyfnod 1) 

6 Deddf Cynllunio (Cymru) (cwblhawyd 6 Gorffennaf 2015) 

7 Deddf Cymwysterau Cymru (cwblhawyd 5 Awst 2015)  

8 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (Cyfnod 2) 

9 Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (Cyfnod 4) 

10 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (Cyfnod 2) 

11 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Cyfnod 2) 

12 Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (Cyfnod 1) 

13 Bil yr Amgylchedd (Cymru) (Cyfnod 1) 

14 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (Cyfnod 1) 

15 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) (Cyfnod 1) 

 

Naratif: Mae'r graff yn dangos yr amser a gymerodd pob Bil i fynd drwy'r broses ddeddfwriaethol.   

Mae'n dangos y Biliau sydd wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol (hynny yw y rhai sydd wedi'u cwblhau) a'r 

rhai a oedd yn dal i fynd drwy'r broses ddeddfwriaethol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2015 a mis Medi 

2015.   

O ran y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru), dyfarnodd y Goruchaf Lys ar 

y Bil ar 9 Chwefror 2015.  Canfu'r Goruchaf Lys nad oes gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol i 

weithredu'r Bil ar ei ffurf bresennol.  Yn unol â Rheol Sefydlog 26.53, gall unrhyw Aelod Cynulliad 

gynnig bod y Bil yn symud ymlaen i'r Cyfnod Ailystyried, ond nid oes unrhyw gynnig o'r fath wedi'i 

wneud hyd yma. 
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