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1.

Y cefndir

Cafodd Cyllideb y Comisiwn ar gyfer 2019-20 ei chynnwys yng Nghynnig y
Gyllideb Flynyddol o dan Reol Sefydlog 20.26 ac fe'i cymeradwywyd yn y Cyfarfod
Llawn ar 14 Tachwedd 2018, ar ôl bod yn destun gwaith craffu gan Bwyllgor Cyllid
y Cynulliad.
Roedd cynnig y gyllideb yn rhoi Cyllideb Adnoddau gwerth £57.023 miliwn i'r
Comisiwn, gan gynnwys:
▪

£39.326 miliwn ar gyfer gwasanaethau'r Cynulliad; ac

▪

£16.197 miliwn ar gyfer Penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar gyfer Aelodau'r
Cynulliad.

Darparwyd £1.500 miliwn ychwanegol ar gyfer addasiadau cyfrifyddu nad
ydynt yn arian parod mewn perthynas â Chynllun Pensiwn Aelodau'r Cynulliad,
a hynny drwy'r gyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol.
Gosodir y Memorandwm Esboniadol hwn i gydymffurfio â Rheol Sefydlog 20.32,
gan gefnogi newidiadau i'w cynnig i gyllideb gymeradwy y Comisiwn, drwy
Gynnig ar y Gyllideb Atodol.

1.1.

Memorandwm Esboniadol

Effaith cyllideb atodol y Comisiwn fydd cynyddu cyllideb gwasanaethau'r
Cynulliad yn unol â rhagamcanion.

1.2.

Gwasanaethau'r Cynulliad

Mae'r gyfran o gyllideb y Comisiwn sydd wedi'i neilltuo ar gyfer gwasanaethau'r
Cynulliad yn darparu adnoddau i'w defnyddio gan Gomisiwn y Cynulliad ar gostau
adnoddau a chyfalaf sy'n gysylltiedig â gweinyddu a gweithredu gwasanaethau i
gefnogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru (“y Cynulliad”); hyrwyddo'r Cynulliad, gan
gynnwys taliadau i'r Comisiwn Etholiadol ac eraill; taliadau mewn perthynas â'r
Comisiynydd Safonau a'r Bwrdd Taliadau; ac unrhyw daliadau eraill sy'n ymwneud
â swyddogaethau'r Cynulliad neu'r Comisiwn.
Mae cyllideb gwasanaethau'r Cynulliad yn bennaf yn cynnwys cronfeydd i dalu am
gyllideb weithredol y Comisiwn, er enghraifft:
▪

Cyflogau staff a chostau cysylltiedig;
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▪

Costau adeiladau a chyfleusterau;

▪

Costau TGCh; a

▪

Chostau eraill; er enghraifft, y ffi archwilio, costau cyfieithu, costau
hyfforddiant a chostau teithio.

Fel y nodwyd yng nghyllideb y Comisiwn ar gyfer 2019-20, a osodwyd ym mis
Tachwedd 2018, ni ellid cyfrifo'r costau terfynol sy'n gysylltiedig â chyfraniadau'r
cyflogwr at Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil yn fanwl gywir hyd nes bod
cadarnhad o'r cynnydd disgwyliedig wedi dod i law gan Swyddfa'r Cabinet.
Cafodd amcangyfrif ei gynnwys o fewn naratif dogfen y gyllideb a osodwyd.
Roedd hyn yn seiliedig ar y disgwyliad ar y pryd, ac amcangyfrifwyd cynnydd
posibl o tua £1 miliwn.
Mae cadarnhad o'r cynnydd hwn bellach wedi dod i law, a'r amcangyfrif
presennol o effaith y cynnydd yng nghyfraniadau pensiwn y cyflogwr at gynllun
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil yw £0.965 miliwn. Mae'r gyllideb atodol hon yn
cynyddu'r gofyniad yn llinell y gyllideb ar gyfer gwasanaethau'r Cynulliad gan
£0.965 miliwn i ariannu'r cynnydd disgwyliedig yng nghyfraniad y cyflogwr a fydd
yn effeithio ar gyllideb y Comisiwn yn ystod 2019-20.
Felly mae'r Comisiwn yn cynnig cyllideb atodol o £40.291 miliwn ar gyfer
gwasanaethau'r Cynulliad.

1.3.

Effaith y gyllideb

Mae'r cynnig ar y Gyllideb Atodol yn cynnig yr eitem a ganlyn:
▪

cynnydd o £0.965 miliwn yng nghyllideb gwasanaethau'r Cynulliad
i £40.291 miliwn.
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2.

Cwmpas y gyllideb

Gosodir y cyflwyniad cyllidebol hwn yn unol â Rheol Sefydlog 20 y Cynulliad
Cenedlaethol i helpu i lunio Cynnig y Gyllideb sy'n ofynnol yn ôl Adran 126 o
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'r cyflwyniad hwn yn ceisio diwygio
gofynion Comisiwn y Cynulliad o ran adnoddau a gwariant a reolir yn flynyddol ar
gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2020.
Mae Cynnig y Gyllideb Atodol yn awdurdodi'r cam o ddefnyddio'r adnoddau net
ar gyfer gwasanaethau a dibenion yr Aelodau a Gwasanaethau'r Cynulliad. Mae'r
cynnig yn cynnwys uchafswm yr incwm (neu'r adnoddau cronnus) y gellir ei gadw
i'w ddefnyddio ar gyfer y gwasanaethau hynny ac at y dibenion hynny yn hytrach
na'i fod yn cael ei dalu i Gronfa Gyfunol Cymru, a'r arian parod y bydd angen ei
gael o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu am y cyfansymiau net y rhagwelir y bydd y
Comisiwn yn gorfod eu talu.
Mae cyllideb ddiwygiedig Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20, sy'n cynnwys y
gofynion diwygiedig, i'w gweld yn Nhabl 1 isod.
Tabl 1

Gofynion
diwygiedig
£000

Adnoddau heblaw am adnoddau cronnus i'w defnyddio gan Gomisiwn
Cynulliad Cenedlaethol Cymru (“y Comisiwn) ar gostau adnoddau a chyfalaf
sy'n gysylltiedig â gweinyddu a gweithredu gwasanaethau i gefnogi Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (“y Cynulliad”); hyrwyddo'r Cynulliad, gan gynnwys
taliadau i'r Comisiwn Etholiadol ac eraill; taliadau mewn perthynas â'r
Comisiynydd Safonau a'r Bwrdd Taliadau; ac unrhyw daliadau eraill sy'n
ymwneud â swyddogaethau'r Cynulliad neu'r Comisiwn.

57,988

Adnoddau ar wahân i arian cronnus i'w defnyddio gan y Comisiwn mewn
perthynas â phenderfyniadau'r Bwrdd Taliadau a gwariant sy'n gysylltiedig â
darpariaeth Pensiwn Aelodau’r Cynulliad.
Adnoddau cronnus i'w cadw yn unol ag Adran 120(2) o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 2006 a'u defnyddio gan y Comisiwn:
▪

o'r broses o gael gwared ar asedau sefydlog ac incwm cyfalaf arall
i'w ddefnyddio i brynu neu gaffael asedau sefydlog; neu

▪

incwm rhent; rhoddion; cymorth grant; ad-daliadau ac incwm o
werthiant masnachol a gwasanaethau eraill a ddarperir i'r cyhoedd
ac eraill i'w defnyddio ar gyfer costau gweinyddu'r Cynulliad.

Y swm a ddaw o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu am y symiau y rhagwelir y bydd
angen eu talu o fewn y flwyddyn mewn perthynas â'r gwasanaethau uchod ac
at ddibenion ar wahân i dderbynebau y gellir eu cadw a TAW y gellir ei
hadennill.
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Mae tabl 2 isod yn cysoni'r gofyniad adnodd net â'r gofyniad i dynnu arian o
Gronfa Gyfunol Cymru.
Tabl 2: Gofyniad ariannol

£000
2019-20
Wedi'i adolygu

Gofyniad Refeniw'r Aelodau

16,197

Gofyniad Refeniw'r Comisiwn

39,791

Gofyniad Cyfalaf

500

Darpariaeth Pensiwn Aelodau’r Cynulliad (gwariant a reolir
yn flynyddol)
Is-gyfanswm

1,500
57,988

Addasiadau:
Dibrisiant (nad yw'n arian parod)

(2,250)

Newidiadau mewn darpariaethau

(1,500)

Newidiadau o ran y dyledwyr a'r credydwyr

350

Is-gyfanswm

(3,400)

Gofyniad arian parod net i'w gyhoeddi

54,588

o Gronfa Gyfunol Cymru
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