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1. Cefndir 

Cafodd Cyllideb y Comisiwn ar gyfer 2021-22 ei chynnwys yn y Cynnig Cyllideb 
Blynyddol o dan Reol Sefydlog 20.26 ac fe'i cymeradwywyd yn y Cyfarfod Llawn ar 
11 Tachwedd 2020, ar ôl bod yn destun gwaith craffu gan Bwyllgor Cyllid y 
Senedd. 

Roedd y cynnig cyllideb yn darparu £62.914 miliwn o Gyllideb Adnoddau i'r 
Comisiwn gan ddarparu: 

▪ £41.695 miliwn ar gyfer gwasanaethau'r Senedd;  

▪ £16.819 miliwn ar gyfer cyllideb Penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar gyfer 
Aelodau o'r Senedd; a 

▪ £2.600 miliwn ar gyfer costau sy’n gysylltiedig ag etholiad. 

Darparwyd £1.800 miliwn ychwanegol ar gyfer addasiadau cyfrifyddu nad ydynt 
yn arian parod mewn perthynas â Chynllun Pensiwn Aelodau o'r Senedd, 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 atodol 2021-22 gymeradwy'r 
Comisiwn, drwy Gynnig Cyllideb Atodol.  

Memorandwm Esboniadol 

Effaith cyllideb atodol y Comisiwn fydd lleihau cyllideb Penderfyniad y Bwrdd 
Taliadau a hefyd lleihau’r gyllideb ar gyfer costau sy’n gysylltiedig ag etholiad.  

Yn nogfen Cyllideb y Comisiwn ar gyfer 2021-22, roedd ymrwymiad i dalu’n ôl 
unrhyw gronfeydd dros ben o fewn y gyllideb costau ôl-etholiad i Gronfa Gyfunol 
Cymru. Dyma hefyd y dull a ddefnyddir gyda chronfeydd dros ben o fewn cyllideb 
Penderfyniad y Bwrdd Taliadau. 

Mae pwysau yn parhau ar gyllideb weithredol y Comisiwn, yn enwedig i ariannu 
costau staffio, fodd bynnag, ni ofynnwyd am unrhyw gyllid ychwanegol yn y 
Memorandwm Esboniadol hwn i fynd i'r afael â'r galw cynyddol hwn am 
wasanaethau'r Comisiwn. Rydym yn parhau i ymateb i'r heriau ychwanegol a 
achoswyd gan e.e. y bygythiad diogelwch cynyddol a'r pandemig, gan gynnwys y 
cynnydd mewn gweithio hybrid, o fewn cyfyngiadau cyllideb weithredol 2021-22. 

https://business.senedd.wales/documents/s118309/Commission%20Budget%202021-22.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s118309/Commission%20Budget%202021-22.pdf
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Penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar gyfer Aelodau o'r Senedd  

Y Bwrdd Taliadau yw'r corff annibynnol sy'n pennu cyflogau a thaliadau'r Aelodau 
a'u staff, a'r system o gymorth ariannol sydd ei hangen i'r Aelodau gyflawni eu 
cyfrifoldebau fel cynrychiolwyr etholedig. 

Mae'r Penderfyniad yn rhoi arian ar gyfer costau sy'n gysylltiedig â bod yn Aelod 
a/neu ddeiliad swydd, er enghraifft: 

▪ cynnal swyddfa ac ymgysylltu ag etholwyr; 

▪ cyflogau a chostau teithio eu staff cymorth; 

▪ llety preswyl yng Nghaerdydd i'r Aelodau y mae eu cartref yn bellter 
sylweddol i ffwrdd (mae meini prawf cymhwysedd yn gymwys); a 

▪ chymorth i Grwpiau'r Pleidiau ac ymchwil polisi. 

Ni ellir cyfrifyddu'r costau terfynol yn gywir tan ar ôl 31 Mawrth 2022, felly gwneir 
rhagolygon yn ystod y flwyddyn. Yn seiliedig ar y disgwyliadau presennol, yn 
bennaf oherwydd swyddi gwag staff, a’r ffaith nad yw Aelodau o’r Senedd wedi 
cael codiad cyflog ers dwy flynedd, nid yw'n debygol y dymunir defnyddio’r holl 
arian a gyllidebwyd ar gyfer cyflogau a lwfansau eraill.  

Felly, mae'r Comisiwn yn cynnig cyllideb atodol ar gyfer Penderfyniad y Bwrdd 
Taliadau ar gyfer Aelodau o'r Senedd o £15.619 miliwn, sef gostyngiad o £1.200 
miliwn. Mae hyn yn gadael digon o arian wrth gefn i ymdopi ag unrhyw amrywiad 
o'r amcangyfrif yn y ffigurau terfynol ar ddiwedd y flwyddyn. 

Gwariant sy’n gysylltiedig ag etholiad. 

Mae cyllideb yr etholiad yn darparu arian i dalu am gostau terfynu swyddi’r 
Aelodau hynny na chânt eu hail-ethol (drwy grant ailsefydlu) a chostau’r taliadau 
dileu swyddi ar gyfer eu staff cymorth. 

Defnyddir y gyllideb hon hefyd i ddarparu offer TGCh (i Aelodau newydd a’r rhai 
sy’n dychwelyd) a chymorth ychwanegol i Aelodau newydd o’r Senedd, i dalu 
costau'r agoriad swyddogol ac unrhyw newidiadau sy'n ofynnol o ran llety.  

Drwy gynnwys hwn fel cyllideb ar wahân, mae'r costau penodol sy'n ymwneud â’r 
etholiad a gaiff eu talu o’r gyllideb yn dryloyw ac yn hawdd eu nodi. Fel y nodwyd 
yng Nghyllideb y Comisiwn ar gyfer 2021-22 ni fydd cronfeydd dros ben, ar ôl 
talu’r holl gostau, yn dod o Gronfa Gyfunol Cymru. Mae'r Comisiwn, felly, yn cynnig 
cyllideb atodol ar gyfer cyllideb yr etholiad o £2.1 miliwn, sef gostyngiad o £0.5 
miliwn.  

https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld13674/gen-ld13674-w.pdf
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Effaith y Gyllideb 

Mae’r Cynnig Cyllideb Atodol yn cynnig yr hyn a ganlyn: 

▪ Gostyngiad yn y gyllideb o ran Penderfyniad y Bwrdd Taliadau o £1.2 
miliwn, i £15.619 miliwn.  

▪ Gostyngiad yn y gyllideb ar gyfer gwariant sy’n gysylltiedig ag etholiad o 
£0.5 miliwn, i £2.1 miliwn.  
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2. Cwmpas y gyllideb 

Gosodir y cyflwyniad cyllidebol hwn yn unol â Rheol Sefydlog 20 y Senedd 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 Senedd o ran 
adnoddau a gofynion y gwariant a reolir yn flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i 
ben ar 31 Mawrth 2022. 

Mae’r Cynnig Cyllideb Atodol yn awdurdodi defnyddio'r adnoddau net ar gyfer 
gwasanaethau a dibenion yr Aelodau a Gwasanaethau'r Senedd. 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'r 
gronfa i dalu am y cyfansymiau net y rhagwelir y bydd y Comisiwn yn gorfod eu 
talu. 

Nodir cyllideb ddiwygiedig 2021-22 Comisiwn y Senedd, sy'n mynd i'r afael â'r gofynion 
diwygiedig, yn Nhabl 1 isod. 

Tabl 1 Diwygiedig 
£000 

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

Adnoddau heblaw am adnoddau cronnus i'w defnyddio gan y Comisiwn mewn 
perthynas â phenderfyniadau'r Bwrdd Taliadau a gwariant mewn perthynas â 
darparu Cynllun Pensiwn Aelodau'r Senedd.  

61,214 

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; grantiau; 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 Senedd. 

220 

Y swm a ddaw o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu’r symiau y rhagwelir y bydd angen 
eu talu o fewn y flwyddyn o ran y gwasanaethau uchod ac at ddibenion ar wahân 
i dderbynebau y gellir eu cadw a TAW y gellir ei hadennill. 

57,463 

 
  



Cyllideb Atodol 2021-22: Memorandwm Esboniadol 

10 

Mae tabl 2 isod yn cysoni'r gofyniad adnodd net â'r gofyniad i dynnu arian o Gronfa Gyfunol 
Cymru.  

Tabl 2: Gofyniad Arian Parod £’000 

2021-22 

Diwygiedig 

Gofyniad refeniw net yr Aelodau 15,619 

Gwariant sy’n gysylltiedig ag etholiad 2,100 

Gofyniad refeniw net y Comisiwn 41,195 

Gofyniad cyfalaf net 500 

Gwariant a reolir yn flynyddol 1,800 

Is-gyfanswm 61,214 

Addasiadau  

Dibrisiant  (2,250) 

Newidiadau mewn darpariaethau (1,800) 

Newidiadau o ran y dyledwyr a'r credydwyr 305 

Is-gyfanswm (3,751) 

Gofyniad arian parod net o Gronfa Gyfunol Cymru 57,463 

 


