
   

 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 

Caerdydd, CF99 1SN 
 

Welsh Parliament 
Cardiff Bay 

 Cardiff, CF99 1SN 
Ffôn/Tel: 0300 200 6224 

E-bost/Email: Ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru 
Information-request@senedd.wales  

  
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg/We welcome correspondence in both English and Welsh 

 

Stonewall 

 

14 Ionawr 2022 

Cais am wybodaeth. 

Diolch am eich cais, a ddaeth i law ar 21 Rhagfyr, pan wnaethoch ofyn am y wybodaeth a 
ganlyn: 

How much money has the Senedd Commission given Stonewall over each of the last five 
years? 

Mae’r tabl isod yn rhoi manylion am yr arian a dalwyd i Stonewall Cymru ym mhob un o’r 
pum mlynedd ariannol diwethaf. 
 
Blwyddyn ariannol  Swm  Disgrifiad  
2017-2018    £480.00      Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru   
2017-2018 £3,000.00  Aelodaeth o’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth 
2018-2019  £3,000.00  Aelodaeth o’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth  
2018-2019  £3,150.00  Rhaglen cyfeillion i bobl draws  
2018-2019  £3,000.00  Aelodaeth o’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth  
2019-2020  £900.00  Hyfforddiant Traws  

2020-2021  £1,920.00  
Hyfforddiant ar gyfer Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, 

Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)  
2020-2021  £3,000.00  Aelodaeth o’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth  
2020-2021  £540.00  Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru   
2021-2022 (hyd yma) £3,000.00  Aelodaeth o’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth  
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Buddug Saer 
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth 
Senedd Cymru



  

Mae eich cais wedi’i ystyried yn unol â’r egwyddorion a nodir yn y  Cod Ymarfer ar 
Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.  Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych 
unrhyw gwestiynau am yr ymateb hwn.  Os ydych yn teimlo bod gennych achos i gwyno, 
dylech ddilyn y canllawiau isod. 

A oes gennych achos i bryderu neu i gwyno ynghylch yr ymateb a gawsoch i’ch cais? 

Os ydych yn anfodlon ar sut y mae Senedd Cymru wedi ymdrin â'ch cais, gallwch ofyn am 
adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith i ddyddiad yr ymateb hwn.  Dylid cyfeirio 
ceisiadau am adolygiad mewnol at y Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth drwy ddefnyddio’r 
cyfeiriad e-bost a ganlyn:  

mailto:Ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru 
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