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Argymhellion
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bod y Senedd yn cefnogi'r gyllideb hon. ................................................................................................16
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Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yn rhaid i'r Comisiwn ddangos
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y cyllid yn cynyddu o un flwyddyn i'r llall. .............................................................................................16
Argymhelliad 4. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn darparu cymaint
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ymddangos yn y gyllideb ar gyfer 2023-24 a thu hwnt, cyn gynted ag y cytunir ar
nodau, amcanion a blaenoriaethau'r Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd. .......16
Argymhelliad 5. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn parhau i
ddarparu adroddiadau cyfnodol yn ystod gweddill blwyddyn ariannol 2021-22, ar
gostau ac arbedion yn ystod y flwyddyn sy'n gysylltiedig ag effaith COVID-19. ...... 20
Argymhelliad 6. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn: .........................................26
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yn cadarnhau ei gyfrifoldebau prydlesol mewn perthynas â
chynnal a chadw adeilad Tŷ Hywel; .......................................................................26
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yn egluro a yw'n rhwym o dan gontract i ailosod ffenestri Tŷ Hywel
yn ystod y Chweched Senedd, fel un o amodau cyfreithiol y brydles
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Argymhelliad 7. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn rhoi
diweddariadau ar y modd y mae’r ffyrdd newydd o weithio – a'r gofynion ar gyfer
lle swyddfa gan Lywodraeth Cymru – yn ogystal ag unrhyw gynigion ar gyfer
diwygio'r Senedd, yn effeithio ar gynlluniau’r Comisiwn ar gyfer yr ystâd, yn
ogystal â’i anghenion o ran lle swyddfa, yn enwedig pan allai hynny olygu
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1. Cyflwyniad
Cefndir
1.

Yn ôl Rheol Sefydlog 20.13 y Senedd:
“Heb fod yn hwyrach na 1 Hydref ym mhob blwyddyn ariannol,
rhaid i un o aelodau’r Comisiwn osod gerbron y Senedd gyllideb
ddrafft ar gyfer y Comisiwn sy’n nodi’r symiau o adnoddau ac
arian parod y mae’r Comisiwn yn bwriadu eu defnyddio ar gyfer
y flwyddyn ariannol ganlynol a darpar symiau ar gyfer y ddwy
flynedd ddilynol neu ar gyfer unrhyw gyfnod arall y mae’r
Comisiwn wedi cytuno arno gyda Gweinidogion Cymru.”1

2.
Mae’r Pwyllgor Cyllid (y Pwyllgor) yn gyfrifol am gyflwyno adroddiad ar y
Gyllideb ddrafft hon. Yn ôl Rheol Sefydlog 20.14:
“Caiff adroddiad y pwyllgor cyfrifol argymell amrywiadau yn y
symiau a gynigiwyd yn y gyllideb ddrafft ar yr amod na fyddai
effaith net yr amrywiadau hynny’n cynyddu cyfansymiau’r
adnoddau neu’r arian parod a gynigiwyd yng nghyllideb ddrafft
y Comisiwn.”2
3.
Ystyriodd y Pwyllgor gynigion Comisiwn y Senedd (y Comisiwn) ynghylch y
gyllideb ddrafft ar gyfer 2022-233 yn ei gyfarfod ar 8 Hydref 2021,4 a chlywed
tystiolaeth gan:
▪

Ken Skates AS, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu;

▪

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd;

▪

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid, Senedd Cymru.

1

Rheolau Sefydlog Senedd Cymru

2

Rheolau Sefydlog Senedd Cymru

3

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021

4

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021
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2. Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23
Cyd-destun
4.
Cyhoeddodd Pwyllgor Cyllid y Bumed Senedd Ddatganiad o Egwyddorion5 y
mae'n disgwyl i gyrff a ariennir yn uniongyrchol (‘y cyrff’)6 ei ystyried wrth lunio
ceisiadau cyllidebol. Fe wnaeth y Pwyllgor presennol ailddatgan7 y dylai'r cyrff
barhau i gymhwyso'r egwyddorion hyn yn y Chweched Senedd ,yn ei gyfarfod ar 8
Gorffennaf 2021.
Datganiad o Egwyddorion ar gyfer Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol:
■ Dylid gosod ceisiadau cyllidebol yng nghyd-destun y sefyllfa ariannu tymor hir
yng Nghymru, a'r pwysau ariannol sy'n bodoli yn y sector cyhoeddus ehangach.
■ Dylai ceisiadau ddangos sut y caiff amcanion blynyddol ac amcanion amlflwydd
eu blaenoriaethu, eu monitro a'u cyflawni.
■ Ni ddylai cyrff a ariennir yn uniongyrchol ragdybio cynnydd yn eu cyllidebau, ni
waeth beth fo'r newid yn y grant bloc, gan fod unrhyw gynnydd yn eu cyllidebau
yn lleihau'r adnoddau sydd ar gael i gyrff cyhoeddus datganoledig eraill.
■ Dylai cyrff a ariennir yn uniongyrchol geisio gwella eu prosesau a sicrhau
arbedion yn barhaus.
■ Mewn achosion lle y gwneir cais am gynnydd mewn cyllid, dylid ategu unrhyw
gais o'r fath gyda thystiolaeth o'r angen a'r budd sydd ynghlwm wrth y cais, a
thystiolaeth o'r ymdrechion a wnaed i leihau costau o’r fath. Yn ogystal, dylid
egluro a meintioli’r canlyniadau sydd ynghlwm wrth beidio â sicrhau'r cynnydd
mewn adnoddau y gofynnwyd amdano.

5

Y Pwyllgor Cyllid, Datganiad o Egwyddorion y mae Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru yn disgwyl i
Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol eu hystyried wrth wneud cynigion cyllidebol, Mai 2019
6

Y cyrff a ariennir yn uniongyrchol yw’r rheini sy’n cael eu cyllid yn uniongyrchol gan Gronfa Gyfunol
Cymru ac mae’r canlynol yn eu plith: Archwilio Cymru; Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru, a Chomisiwn y Senedd.
7

Datganiad o Egwyddorion
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Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23
5. Mae cynigion y Comisiwn yn cyflwyno'r gyllideb ar gyfer 2022-23 a'r ddwy
flynedd ddilynol “yn unol â'r rhagdybiaethau cynllunio cyfredol”.8 Cyfanswm y
gyllideb ar gyfer 2022-23 yw £62.942 miliwn. Nid yw'n bosibl gwneud
cymariaethau uniongyrchol â'r llynedd gan fod 2021-22 yn cynnwys cyllideb ar
wahân, wedi'i chlustnodi o £2.6 miliwn o wariant yn gysylltiedig â’r etholiad, na
fydd ei angen yn 2022-23.
6. Mae Tabl 1 isod yn rhoi penawdau’r gyllideb ddrafft, gyda’r prif ffigurau fel a
ganlyn:
▪

Mae gwariant sy’n gysylltiedig â'r Comisiwn (ac eithrio dibrisiant), y mae
gan y Comisiwn reolaeth drosto, yn £41.175 miliwn, sef cynnydd o
£1,730,000 (4.4 y cant).

▪

Mae cyflogau aelodau a chostau cysylltiedig yn £17.552 miliwn, sef
cynnydd o £733,000 neu 4.4 y cant.

▪

Mae dibrisiant y Comisiwn yn £2.25 miliwn a chyllid pensiwn Aelodau yn
costio £1.8 miliwn, heb newid yn y naill na’r llall ers 2021-22.

7.
Gan fod cyflog a lwfansau Aelodau o’r Senedd a'u staff cymorth yn cael eu
gosod gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol,9 nid oes gan y Comisiwn reolaeth dros
osod y gyllideb hon. Yn sgil y gwaith a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Cyllid yn y
Bumed Senedd,10 mae cyllid ar gyfer y Comisiwn ac adnoddau sy'n gysylltiedig â
Phenderfyniad y Bwrdd Taliadau wedi'u gwahanu, gydag unrhyw danwariant yn
erbyn y Penderfyniad yn cael ei ddychwelyd i Gronfa Gyfunol Cymru. O ganlyniad,
rhoddodd bu’r Pwyllgor yn canolbwyntio llai ar wariant yn ymwneud ag Aelodau i
ariannu'r Penderfyniad, wrth iddo ystyried cyllideb ddrafft y Comisiwn.

8

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 7

9

Bwrdd Tailadau Annibynnol y Senedd

10

Y Pwyllgor Cyllid, Defnydd Comisiwn y Cynulliad o’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniad y
Bwrdd Taliadau, Mai 2018
9
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Tabl 1: Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-2311

2021-22
Gwariant sy’n
gysylltiedig â’r
Comisiwn

2022-23

Newid
21-22 i 22-23

2023-24

2024-25

£000

£000

£000

%

£000

£000

26,325

27,417

1,092

4.1%

28,033

28,598

Adeiladau a
chyfleusterau

7,798

7,809

11

0.1%

7,867

7,926

Costau TGCh

2,380

2,614

234

9.8%

2,720

2,736

Costau eraill

2,202

2,055

-147

-6.7%

2,055

2,055

Cyfanswm
Gwariant Refeniw

38,705

39,895

1,190

3.1%

40,675

41,315

Cyfanswm Incwm

-220

-220

0

0.0%

-220

-220

Gwariant Cyfalaf

500

500

0

0.0%

500

500

Cronfa Prosiectau

460

1,000

540

117.4%

1,000

1,000

Cyfanswm yr
adnoddau
gweithredol (ac
eithrio eitemau
nad ydynt yn arian
parod)

39,445

41,175

1,730

4.4%

41,955

42,595

Dibrisiant ac
amorteiddiad (nad
ydynt yn arian
parod)

2,250

2,250

0

0.0%

2,250

2,250

41,695

43,425

1,730

4.1%

44,205

44,845

Cyflogau staff a
chostau cysylltiedig

Cyfanswm
gwariant sy’n
gysylltiedig â'r
Comisiwn

Gwariant sy’n gysylltiedig â’r Aelodau

11

Ffynhonnell: Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft 2022-23 a chyfrifiadau Ymchwil y Senedd
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Cyflogau’r Aelodau
a chostau
cysylltiedig
Cyllideb –
Swyddfa'r
Comisiynydd
Safonau

16,819

17,552

733

4.4%

18,072

18,606

0

165

165

..

168

171

0 2,600

100.0%

0

0

Gwariant sy’n
gysylltiedig â’r
etholiad

2,600

Costau cyllid
pensiwn yr
Aelodau

1,800

1,800

0

0.0%

1,800

1,800

62,914

62,942

28

0.0%

64,245

65,422

Cyfanswm Cyllideb
y Comisiwn
8.

Yn ôl dogfen y gyllideb ddrafft, bydd y cynnydd o 4.4 y cant yn y gyllideb:
“…yn ariannu cynnydd chwyddiant a chynnydd arall ar gyfer
cyllidebau nad ydynt yn ymwneud â staff, megis newidiadau yn
y gyllideb TGCh lle y mae gwaith hybrid parhaus yn creu
gofynion ychwanegol o ran adnoddau. Mae hefyd yn darparu
cronfa brosiectau y bydd cynlluniau buddsoddi yn cael eu
blaenoriaethu yn ôl yr angen a'r adnoddau ariannol a
phersonél sy'n ofynnol i'w cyflawni. Bydd hefyd yn ariannu'r
dyfarniad cyflog yn y gyllideb staffio (2.7 y cant yn 2022-23, gan
ddefnyddio'r setliad pum mlynedd cyflog cytûn wedi'i gysylltu â
mynegai ASHE y cytunwyd arno ag Ochr yr Undebau Llafur).” 12

9. Yn ystod sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor, amlinellodd y Comisiynydd yr effaith
na fyddai cynyddu'r gyllideb o 4.4 y cant yn ei chael:
“In not raising it by 4.4 per cent, there would've been significant
risk to the support and service that Senedd Members receive
from the Commission, and we felt that it was prudent,
therefore, to set it at 4.4 per cent, not least given that we are
still undergoing tremendous change and we need to take stock

12

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 7
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of the future needs of Senedd Members and also things like
facilities and so forth.” 13

Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd
10. Y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022-23 yw cyllideb ddrafft gyntaf Comisiwn y
Chweched Senedd. Pan ofynnwyd iddi sut mae nodau a blaenoriaethau'r
Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd wedi effeithio ar lunio'r gyllideb ddrafft,
dywedodd y Prif Weithredwr:
“… it probably isn't impacted very much in the budget that's
before you for the next financial year, because we haven't had
a chance to build in that new direction from the Commission
yet …
the overarching goals are unlikely to change radically from the
fifth Senedd, and it is just a matter of responding to emerging
imperatives within that.” 14
11.

Ychwanegodd y Comisiynydd:
“… in all probability, it's going to be the budget for 2023-24 that
will reflect any major change, given that we're still capturing
data, evidence and working on [the] reviews … outlined.” 15

12. At hynny, pwysleisiodd y Cyfarwyddwr Cyllid hefyd mai sefydlogrwydd oedd
ffocws y Comisiwn ar gyfer cyllideb 2022-23, 16 yn enwedig o ystyried nifer y
ffactorau allanol sy'n effeithio ar brosesau rheoli cyllideb y Comisiwn. Yn ogystal ag
effaith COVID-19, dywedodd:
“… we've also got the spectre of potential inflation increases for
next year, the gas prices, and the national insurance increase
was thrown into the mix three weeks ago. So, the budget, as
you can imagine, I'm juggling about 20 different things at the
moment, so it's probably not the most accurate of budgets for
next year that I've produced, but I think the executive board

13

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraff 28

14

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraff 22-23

15

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraff 24

16

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraff 105
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and the Commission are very sympathetic to the environment
that we're working in at the moment.” 17

Cynnydd mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol
13. Mae'r dogfen y gyllideb ddrafft yn cyfeirio at nifer o feysydd nad ydynt wedi'u
cynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2022-23. Mae un o'r rheini yn ymwneud â'r costau
sy'n gysylltiedig â'r cynnydd mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol a gyhoeddwyd
gan Lywodraeth y DU ar 7 Medi 2021.18 Mae dogfen y gyllideb ddrafft yn cydnabod
y bydd y costau hyn yn “bwysau ychwanegol” ar gyfer 2022-23, gan ychwanegu:
“O gofio amseriad y cyhoeddiad, a’i agosrwydd at amserlen
cyflwyno cyllideb y Comisiwn, mae’r Comisiwn wedi penderfynu
peidio â newid ei amcangyfrif cyllideb ar hyn o bryd.
Fodd bynnag, caiff adolygiad arall ei gynnal i ystyried effaith y
cynnydd hwn, yn ogystal ag ansicrwydd a phwysau eraill sy’n
dod i’r amlwg.
Pennir y gyllideb yn seiliedig ar angen ac nid oes llawer o le ar
gyfer gofynion ychwanegol, felly mae’n debygol y bydd hyn yn
arwain at Gyllideb Atodol yn ystod 2022. Mae’n debygol mai
tua £300k fydd cyfanswm effaith y cynnydd ar draws yr holl
gostau cyflog (Aelodau o’r Senedd, staff cymorth yr Aelodau a
staff y Comisiwn).” 19
14. Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cyllid esboniad pellach o sut y byddai'r costau hyn
yn cael eu rhannu rhwng staff y Comisiwn a chyflogau'r Aelodau:
“… we mention the £300,000 in the budget documentation,
and … it's split between £170,000 for Commission staff and
then £130,000 for Senedd Members and their support staff,
which is included in the determination budget line.” 20

Diwygio’r Senedd
15. Nid yw' gyllideb ddrafft yn cynnwys unrhyw gostau sy'n ymwneud â rhoi’r
broses o ddiwygio’r Senedd ar waith. Yn ôl dogfen y gyllideb ddrafft:

17

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraff 106

18

Llywodraeth y DU, 7 September 2021, Datganiad ar iechyd a gofal cymdeithasol

19

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 7

20

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraff 32
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“Mae'r ddadl yn parhau ynghylch capasiti'r Senedd i gyflawni ei
swyddogaethau'n effeithiol…
Os yw'n dod yn amlwg, yn ystod y Senedd hon, fod angen i'r
Comisiwn gynllunio ar gyfer cynnydd ym maint y Senedd,
byddai angen ail lunio ei strategaeth gyllidebol.” 21
16. Pan ofynnwyd iddi sut y byddai'r Comisiwn yn darparu adnoddau ar gyfer
diwygio'r Senedd yn y dyfodol pe bai blaenoriaethau'r Senedd yn newid,
esboniodd y Prif Weithredwr:
“Certainly, the prospect of further Senedd reform is one of the
pressures that we have taken into account, along with the
general volume of Welsh Government legislation that's coming
along at the moment and the need for post-Brexit legislative
scrutiny and, indeed, responding to the effects of the pandemic.
So, Senedd reform is certainly there …
We start off with a prudent request for what we consider
necessary, and, if we can't contain that, then we will have to
come back, ultimately, and ask for supplementary budgets, but
it depends on events. We would hope to be able to contain
most of that by continuing to work in an agile manner and
dynamically managing the budget and reprioritising as we go
along.” 22
17. Nid yw'r gyllideb gyffredinol yn cynnwys costau sy'n gysylltiedig â Safon
Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 – Prydlesi (“IFRS 16”)23. Mae'r Comisiwn yn
bwriadu adlewyrchu newidiadau IFRS 16 mewn cyllideb atodol gyntaf ar gyfer
2022-23. Nid yw ychwaith yn cynnwys costau i dalu am y prosiect i osod ffenestri
newydd yn Nhŷ Hywel, gan nad yw hynny'n debygol o gychwyn cyn 2023-24. Mae

21
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Mae IFRS 16 yn newid y cyfrifyddu ar gyfer prydlesi ac felly'n effeithio ar y gofyniad adnoddau net
a geisir mewn cyllidebau. I'r Comisiwn, mae'r newid hwn yn effeithio'n bennaf ar driniaeth prydles
adeilad Tŷ Hywel, na chaiff ei hystyried ar hyn o bryd fel bod yn ased yng nghyfrifon y Comisiwn, ac
nad yw'n cael ei dibrisio: dangosir y taliadau fel gwariant refeniw. O 1 Ebrill 2022 ymlaen, bydd yr
adeilad ac atebolrwydd cysylltiedig yn cael eu cydnabod yn y cyfrifon. Bydd hyn yn cynyddu
dibrisiant a thaliadau cyllid llog yng nghyllideb y Comisiwn, y mae ei gost yn cael ei wrthbwyso'n
rhannol gan ostyngiad yn y gost o rhentu swyddfa a ddangosir yn y gyllideb. Bydd cyllideb
gyffredinol y Comisiwn, felly, yn cynyddu, ond bydd y gofyniad arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru
yn parhau i fod yr un fath, a bydd y rhent a delir i'r landlord yn parhau i fod yr un fath.
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ystyriaeth bellach o gostau ffenestri newydd wedi'u cynnwys ym Mhennod 4 yr
adroddiad hwn.

Barn y Pwyllgor
18. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod y nifer o bethau ansicr y mae'n rhaid i'r
Comisiwn eu hwynebu – er enghraifft sefydliadau cyhoeddus eraill – wrth bennu
cyllidebau a chynlluniau ar gyfer 2022-23. At hynny, mae’n croesawu'r dull a
gymerwyd gan y Comisiwn i sicrhau ystwythder o ran ei broses cynllunio ariannol,
yn enwedig yn sgil yr ansicrwydd sylweddol a'r pwysau allanol y mae'n parhau i'w
hwynebu.
19. Mae'r Pwyllgor yn derbyn bod cynnydd o 4.4 y cant yn y gyllideb yn
angenrheidiol er mwyn darparu sefydlogrwydd i'r Comisiwn yn y tymor byr. Fodd
bynnag, mae'r Pwyllgor yn dymuno nodi bod Cymru wedi profi dros ddegawd o
gyni a chyfyngiadau ar gyllid y sector cyhoeddus, a’i fod yn gryf o’r farn na ddylid
trin y Comisiwn yn wahanol i sefydliadau eraill y sector cyhoeddus, wrth gael ei
gysgodi rhag y pwysau ariannol a achosir gan y ffactorau hyn. Er bod y Pwyllgor yn
cefnogi cyllideb y Comisiwn ar gyfer 2022-23, byddai wedi gwerthfawrogi darlun
cliriach o'r effaith y byddai codiadau cyllideb is – fel 3 y cant – wedi’u cael ar
wasanaethau'r Comisiwn. At hynny, mae'r Pwyllgor yn arbennig o bryderus nad
yw'r cynnydd o 4.4 y cant yn y gyllideb ar gyfer 2022-23 yn adlewyrchu nodau a
blaenoriaethau'r Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd, hyd yn hyn.
20. Mae'r Pwyllgor hefyd yn pryderu bod dogfennaeth y gyllideb ddrafft yn tynnu
sylw at senarios a allai arwain at gyllidebau atodol yn ystod y flwyddyn, er
enghraifft y cynnydd mewn taliadau Yswiriant Gwladol, senarios sy'n gysylltiedig â
diwygio'r Senedd a'r prosiect amnewid ffenestri, a fyddai'n arwain at geisiadau am
adnoddau pellach. Er bod y Pwyllgor yn cydnabod gwerth rheoli'r gyllideb mewn
modd deinamig wrth ymateb i ffactorau allanol a newid blaenoriaethau, mae o’r
farn y dylai'r Comisiwn ganolbwyntio yn y lle cyntaf ar wneud arbedion ac
effeithlonrwydd i gwmpasu pwysau yn ystod y flwyddyn, a defnyddio cyllidebau
atodol yn unig fel dewis olaf.
21. Er y byddai'n amhriodol i'r Pwyllgor wneud sylwadau ar gynlluniau gwariant y
tu hwnt i 2022-23 ar hyn o bryd, mae'n gryf o’r farn bod yn rhaid i'r Comisiwn
ddangos yn glir sut y mae'n cadw at y datganiad o egwyddorion wrth lunio
cyllidebau yn y dyfodol ac, yn benodol, na ddylai gymryd yn ganiataol y bydd y
cyllid yn cynyddu o un flwyddyn i'r llall. Bydd y Pwyllgor, felly, yn cadw llygad
barcud ar unrhyw godiadau tebyg os byddant yn digwydd yn y blynyddoedd i
ddod.
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22. Fe wnaeth y Pwyllgor Cyllid, yn Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd24,
awgrymu y byddai edrych ar y modd y mae perfformiad ariannol ac
effeithlonrwydd yn cael ei fonitro a'i adrodd yn ystod y flwyddyn yn bwysig yn y
Chweched Senedd, ac mae'r Pwyllgor yn dymuno sefydlu deialog agored gyda'r
Comisiwn o'r cychwyn cyntaf, i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni.
Argymhelliad 1. Mae'r Pwyllgor yn nodi 'Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd
2022-23' ac, yn ddarostyngedig i'r sylwadau a'r argymhellion yn yr adroddiad hwn,
mae'n cefnogi'r cais cyffredinol am adnoddau yn 2022-23, ac yn argymell bod y
Senedd yn cefnogi'r gyllideb hon.
Argymhelliad 2. Yn unol â'r datganiad o egwyddorion, mae'r Pwyllgor yn
argymell y dylai'r Comisiwn ariannu pwysau yn ystod y flwyddyn ar y gyllideb y
mae ganddo reolaeth drosti trwy, wneud arbedion ac effeithlonrwydd yn ystod y
flwyddyn, yn hytrach na thrwy gyllidebau atodol.
Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yn rhaid i'r Comisiwn ddangos
yn glir sut y mae'n cadw at y datganiad o egwyddorion wrth lunio cyllidebau yn y
dyfodol y tu hwnt i 2022-23 ac, yn benodol, na ddylai gymryd yn ganiataol y bydd
y cyllid yn cynyddu o un flwyddyn i'r llall.
Argymhelliad 4. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn darparu cymaint
o wybodaeth â phosibl i'r Pwyllgor ar unrhyw gostau ychwanegol a fydd yn
ymddangos yn y gyllideb ar gyfer 2023-24 a thu hwnt, cyn gynted ag y cytunir ar
nodau, amcanion a blaenoriaethau'r Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd.

24
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3. Effaith COVID-19
23. Mewn perthynas ag effaith COVID-19, mae'r dogfen gyllideb ddrafft yn nodi:
“Oherwydd y pandemig, bu’n ofynnol i ni weithio mewn ffyrdd
mwy hyblyg ac arloesol nag erioed.
Ers dechrau’r pandemig, rydym wedi dangos ein gallu i barhau
i ddefnyddio ein hadnoddau’n ddoeth i ddarparu cymorth
seneddol arloesol o’r radd flaenaf i’r Aelodau dan yr
amgylchiadau mwyaf heriol, ac i barhau i ymgysylltu â phobl
ar draws Cymru.” 25
24. Darparodd y Comisiwn ddiweddariadau i'r Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ar
gostau ac arbedion yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â COVID-19, ac ysgrifennodd
at y Pwyllgor Cyllid ar 26 Mai 2021,26 gyda gwybodaeth ar gyfer blwyddyn ariannol
2020-21. Roedd hyn yn cynnwys atodiad yn dangos newidiadau i gyllideb y Gronfa
Prosiectau, a welodd gynnydd net o £176,000, yn cynnwys:

25

▪

Diogelwch ffisegol (prosiect oedi) – cynnydd o £191,000 gyda gwariant yn
cael ei ddwyn ymlaen o 2021-22

▪

Wedi’i ohirio ers 2019-20 (gosod drysau tân) - cynnydd o £122,000 yn
2021-22.

▪

Gwariant TGCh yn gysylltiedig â COVID-19 – £191,000 gan gynnwys
cynnal Cyfarfodydd Llawn hybrid, mesurau seiberddiogelwch,
gorsafoedd docio ar gyfer gweithio gartref a thechnoleg ar gyfer
ystafelloedd clyfar/fideogynadledda.

▪

Ystadau mewn perthynas â COVID-19 – £142,000 ar addasiadau i
ddarparu ar gyfer gweithio hybrid a fideogynadledda.

▪

Gweithgareddau Ymgysylltu ac Allgymorth – gostyngiad o £250,000.

▪

Meddalwedd Legislative Workbench – gostyngiad o £111,000.

▪

Archifo – gostyngiad o £65,000, ynghyd â nifer o ostyngiadau bach eraill.
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Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd at Glerc y Pwyllgor Cyllid, GGoblygiadau ariannol
y pandemig COVID-19 – y wybodaeth ddiweddaraf, fel yr oedd ar 31
Mawrth 2021, 26 Mai 2021
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25. Amlygodd y llythyr hefyd £160,000 o wariant ychwanegol arall gan y
Comisiwn o ganlyniad i COVID-19 yn bennaf mewn perthynas ag offer TGCh, offer
swyddfa gartref, arwyddion yr ystâd, glanweithydd, cyfarpar diogelu personol, a
hefyd gostyngiad yn incwm y siop. Roedd y llythyr hefyd yn rhoi manylion y
gostyngiad o ran costau neu'r arbedion a wnaed, a’r gwerth cyfanredol oedd
£985,000 yn 2020-21. Effaith net hyn a'r costau COVID-19 ychwanegol (£160,000)
oedd arbediad net cyffredinol o £825,000. Yn ôl y Comisiwn, defnyddiwyd
£417,000 o hyn i ariannu'r galw cynyddol ar y Gronfa Prosiectau, gwaith cynnal a
chadw a chynaliadwyedd ar yr ystâd, gan gynnwys cynnal a chadw lifftiau, gosod
larymau tân a goleuadau LED newydd, system recriwtio newydd, a system rheoli
mynediad newydd ar gyfer MS Office. Roedd y £408,000 a oedd yn weddill 'heb
ei ddefnyddio' ar ddiwedd y flwyddyn.
26. Mewn ymateb i gwestiynau ar yr effaith y mae'r cynnydd mewn gweithio
hybrid o ganlyniad i'r pandemig wedi'i chael ar gynhyrchiant staff, nododd y Prif
Weithredwr:
“We have been taking surveys—pulse surveys—on a regular basis
to ask people to assess their own productivity, and also looking
overall at whether goals are being met at every level … In some
cases, people are reporting that their productivity is going up by
working in a hybrid way, because they can concentrate at
home, but we are also, I should hasten to add, very mindful
that, for a lot of our staff, the reports suggest that they do
occasionally feel overworked … But I'm glad to say that I don't
think there has been a decrease in productivity during this
time.” 27
27. At hynny, tynnodd y Comisiynydd a'r Prif Weithredwr fel ei gilydd sylw at y
modd y mae gweithio hybrid a'r gostyngiad cysylltiedig mewn amser teithio wedi
arwain at arbedion amser i staff ac Aelodau, sydd hefyd wedi arwain at
fuddiannau amgylcheddol.28
28. O ran effaith gyllidebol gyffredinol y pandemig, esboniodd y Prif Weithredwr
fod y darlun ariannol yn parhau i fod yn aneglur gydag unrhyw arbedion neu
gostau ychwanegol yn anodd eu hamcangyfrif:
“I think there are some subtle costs that we are yet to assess,
which comes back to the point that we made to you earlier
27

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraff 40

28

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraffau 44-45
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about taking our time to draw conclusions about future ways of
working. Because it may be that we corporately have saved
money on utilities, although we have had to maintain a
comfortable working environment, of course, in the building for
the people who are in and the people who've been cleaning
and maintaining the building, so it hasn't been as dramatic as
you might think. But, of course, people need to be supported at
home then, and there are interim thoughts that we might have
about hub working and so on, in future—all of this is at a very
early stage of consideration. But it isn't a straightforward saving,
by any means.” 29
29. Mewn rhai meysydd – er enghraifft TGCh – ychwanegodd y Prif Weithredwr
na allai'r Comisiwn ddiystyru costau ychwanegol sy'n parhau yn y blynyddoedd i
ddod:
“Unfortunately, the nature of ICT means that you have to keep
up investment in it, and it's the nature of ICT that, quite often,
these bits of equipment become obsolete quite quickly, which
is why we have a rolling programme, looking forward several
years into the future, of ICT investment … I'm expecting there will
be some elevated costs for ICT for a while.” 30

Barn y Pwyllgor
30. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod ymroddiad a hyblygrwydd staff y Comisiwn i
gefnogi'r Senedd yn llwyddiannus trwy'r pandemig COVID-19 parhaus. Er bod
llawer o fuddiannau i weithio hybrid, mae'r Pwyllgor yn cytuno â barn y Comisiwn
fod effaith ariannol gyffredinol gweithio fel hyn – yn ogystal ag effaith y pandemig
yn ei gyfanrwydd ar gyllidebau'r Comisiwn – yn aneglur ac yn anodd ei ragweld
dros y tymor canolig, fel sy'n wir am bob sefydliad cyhoeddus.
31. Mae'r Pwyllgor wedi gwerthfawrogi'r ddarpariaeth o wybodaeth ariannol
reolaidd sy'n nodi'r costau a'r arbedion y mae'r Comisiwn wedi'u hysgwyddo o
ganlyniad i'r pandemig, megis y llythyr a ddarparwyd i'r Pwyllgor ym mis Mai 2021.
Mae hyn yn arfer da ar adegau ariannol ansicr ac mae'r Pwyllgor o’r farn y dylai
dull o'r fath barhau, fel ei fod yn dod yn ymwybodol o unrhyw arbedion yn ystod y
flwyddyn neu gostau ychwanegol cyn gynted â phosibl.

29
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Argymhelliad 5. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn parhau i
ddarparu adroddiadau cyfnodol yn ystod gweddill blwyddyn ariannol 2021-22, ar
gostau ac arbedion yn ystod y flwyddyn sy'n gysylltiedig ag effaith COVID-19.
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4. Ffyrdd newydd o weithio, y gweithlu ac ystâd
y Senedd
32. Mae dogfen y gyllideb ar gyfer 2022-23 yn nodi o dan y pennawd “ffyrdd
newydd o weithio” bod cyfle i:
“…greu model gweithio newydd, hyblyg, ymatebol a
chynaliadwy wrth i ni ddysgu mwy am y byd ar ôl y pandemig a
dewisiadau’r Aelodau yn y Chweched Senedd. Cefnogi Busnes y
Senedd yw ein blaenoriaeth: mae’n rhaid rhoi’r hyblygrwydd
sydd gan staff yn erbyn anghenion busnes, gan gynnal lefelau
gwasanaeth, a sicrhau bod y dull yn gweddu i anghenion yr
Aelodau.” 31

Adolygiad Capasiti
33. Yn 2017, cynhaliodd y Comisiwn adolygiad capasiti, wnaeth lywio’r broses o
gynllunio capasiti yn ystod y Senedd ddiwethaf32 ac mae hyn wedi bwydo i mewn
i strategaeth bobl y Comisiwn, sy'n rhedeg rhwng 2019 a 2023. Wrth roi tystiolaeth
i'r Pwyllgor, cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod adolygiad capasiti arall yn cael ei
gynnal ar hyn o bryd:
“We have another capacity review taking place now … That
capacity review started in May of this year. We're in a discovery
phase at the moment, so we're gathering evidence and are
preparing recommendations, which we expect to give to the
Commission by the end of this calendar year. And then we will
move into either further exploration of the recommendations or
implementation of the recommendations next year. So, I
imagine that it's probably going to be spring by the time—
certainly before I am before you this time next year when we
can talk in greater detail about that.” 33

Llesiant staff
34. Arweiniodd nifer o ffactorau a achoswyd gan y pandemig COVID-19 at
gynnydd mewn gwyliau a oedd yn weddill heb eu cymryd, ar gyfer staff y

31

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 8

32

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 3 Hydref 2018, paragraff 90

33
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Comisiwn. Roedd hynny’n golygu y bu angen i’r Comisiwn osod cyllideb atodol
tuag at ddiwedd 2020-21 i gynyddu'r ddarpariaeth i roi cyfrif am wyliau blynyddol
staff, na ddisgwylir iddynt gael eu cymryd erbyn 31 Mawrth 2021. Roedd hwn yn
addasiad cyfrifyddu hyd at werth o £650,000.
35. Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cyllid wybod Pwyllgor beth oedd y sefyllfa
ddiweddaraf o ran ag absenoldeb cronedig, gan nodi:
“I've quickly looked at the figures this week as at the end of
September, and at first initial look, the figures have increased,
which is surprising. So, I'd like to spend a bit more time
analysing those figures and understanding what's behind them
to make sure the figures are correct.” 34
36. Ychwanegodd y Prif Weithredwr fod hwn yn faes yr oedd angen ei
ddadansoddi ymhellach:
“It's something that we keep under close review … we're about
to do a deep dive later on this morning with the executive
board into absence figures, which, after being pretty healthy
during the last financial year, are showing signs of increase this
year … I think that factors such as mental well-being, social
isolation from colleagues, people not having appropriate work
environments at home, and indeed people actually coming
down with coronavirus—although we don't have very many of
those cases—are all issues that we want to bear in mind.” 35

Gwella'r ystâd a phrosiect amnewid ffenestri
37. Mae'r ddogfen gyllideb ddrafft yn nodi y bydd y defnydd o Dŷ Hywel, adeilad
Pierhead a swyddfa gogledd Cymru yn cael ei adolygu yn gynnar yn y Chweched
Senedd.36 Dywed y Comisiwn y bydd yn cymryd amser i ddeall beth fydd y
gofynion newydd ar Aelodau a'u staff, ond bydd eu dewisiadau'n cael eu dwyn i
ystyriaeth. Y pethau ysgogol allweddol eraill fydd cynlluniau Llywodraeth Cymru
(ar hyn o bryd mae gan Lywodraeth Cymru ddefnydd unigryw o ran o adeilad Tŷ
Hywel) a diwygiadau posibl i'r Senedd.

34

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraffau 91

35

Y Cofnod, Pwyllgor Cyllid, 8 Hydref 2021, paragraffau 97

36

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 9
22

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23

38. Cymerodd y Pwyllgor Cyllid blaenorol ddiddordeb brwd37 yng nghynlluniau'r
Comisiwn ar gyfer prosiect sylweddol i ddisodli amnewid Tŷ Hywel, ac ariannu’r
prosiect hwnnw. Yn y gyllideb ar gyfer 2021-22, nododd y Comisiwn y cynhaliwyd
arolwg dichonoldeb yn haf 2020, ac y bydd y Comisiwn yn ystyried gwahanol
opsiynau a chostau i weld sut y gallai’r prosiect hwn gael ei gyflwyno’n raddol, neu
ei ariannu fel eitem eithriadol untro.38
39. Mae dogfen y gyllideb 2022-23 yn tynnu sylw at y ffaith bod cost y prosiect –
sef £6.0 miliwn – yn rhy fawr i'w chynnwys fel rhan o'r gyllideb weithredol
flynyddol sydd ar gael. Awgrymir y byddai angen gwneud penderfyniad i symud
ymlaen ochr yn ochr â phenderfyniadau ar ddefnyddio Tŷ Hywel. Gyda gwaith o
bosibl yn cael ei gynnal yn 2023-24, os caiff ei awdurdodi.39
40. Pan ofynnwyd a oedd ailosod y ffenestri yn Nhŷ Hywel yn rhan o
gyfrifoldebau prydles y Comisiwn, nododd y Prif Weithredwr:
“They are … I think there is probably something to explore about
what a full repairing lease means, but yes, that is what we're
faced with, and the question that we put to the Commission
last December was, with the latest estimate of the figures of
replacing them, what options they had in terms of is it more
effective to do all of this in one go, or to phase it over a number
of years, and so on. And the view of the Commission in
December was that it wasn't right for it to take a decision and
bind the hands on such a substantial subject so close to the
end of a Senedd, and so it has presented those
recommendations to the current Commission, and before they
make a decision, I imagine they're going to have to think about
our wider accommodation strategy.” 40
41.

Mewn ymateb i gwestiynau pellach, ychwanegodd y Prif Weithredwr:
“…. we have a full repairing lease, therefore we have an
obligation to return the building in a decent condition if that is
what we decide to do, because obviously, there is a question
about the status of the building in future, whether the

37
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Commission wants us to acquire it or give it back to the current
owner.” 41
42. Dywedodd y Comisiynydd fod penderfyniadau sy’n ymwneud ag ailosod y
ffenestri yn cael eu dylanwadu gan nifer o ffactorau sydd – i raddau helaeth – y tu
hwnt i reolaeth y Comisiwn, gan ychwanegu bod y penderfyniad i fwrw ymlaen â'r
prosiect penodol hwn yn rhan o strategaeth adeiladau ehangach y Comisiwn, a
oedd yn dibynnu ar nifer o ffactorau allanol:
“All of these major decisions will then contribute to our
consideration of what estate is required for the Senedd, and
that in turn will obviously then influence the decision over the
future of the windows. We wish to make a decision concurrently
over the windows and the future ways of working, and that's
why the review is just so important.” 42

Cynaliadwyedd
43. Cyrhaeddodd y Comisiwn ddiwedd ei Strategaeth Lleihau Carbon yn ystod
2020-21, a oedd yn cynnwys set o dargedau o ran cynaliadwyedd hyd at 2021. Yn
ei Adroddiad Cynaliadwyedd ar gyfer 2020-21,43 mae’r Comisiwn yn nodi bod y
newid yn y defnydd o'r ystâd o ganlyniad i’r pandemig wedi golygu ‘newidiadau
sylweddol’ o ran ei effeithiau amgylcheddol.
44. Cyhoeddodd y Comisiwn Strategaeth Caron Niwtral newydd ym mis
Chwefror 2021.44 Mae hyn yn cynnwys y dull tri cham canlynol o ddod yn niwtral o
ran Carbon erbyn 2030:
▪

Tymor byr (2021-23) – newid ymddygiad, gwelliannau rheoli busnes,
monitro a gwaith parhaus ar oleuadau LED.

▪

Tymor canolig (2023-26) – aerdymheru, cysylltu â rhwydwaith gwresogi
ardal, gosod solar yn y Senedd a Thŷ Hywel.

▪

Tymor hwy (erbyn 2030) – pympiau gwres ffynhonnell aer ar gyfer dŵr
poeth, costau teithio a chynhaliaeth Aelodau o’r Senedd ar gyfer teithio
mewn cerbydau trydan yn unig.
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45. Cafwyd ychydig o wybodaeth ychwanegol gan y Comisiynydd am gostau sy'n
gysylltiedig â phob cam yn ei dystiolaeth i'r Pwyllgor:
“We've got the short-term period up to 2023, and that involves
further energy monitoring to enable us to replace inefficient
infrastructure like pumps and ventilation fans and so forth. The
budget for that is not considerable—it's only £30,000. And then,
also, further phased LED lighting replacement in Tŷ Hywel,
which obviously leads to a reduction in electricity usage, and
that carries a budget of £80,000 in 2021-22, and there'll be a
further phase in 2022-23 subject to budget …
But then, in the medium term, that being to 2026, we're
looking at solar photovoltaic panels for electric generation ….
We can't estimate at the moment what the cost is going to be
on that. And then there'll also be replacement air handling
units. Again, costs will be determined for that particular work.
There'll be connection to the district heat network. That will
carry no cost, and potential financial savings …
Then, in the longer term, that being to 2030, the budget is
going to be subject to feasibility studies and actions will include
air source heat pumps and investment in carbon offsetting
schemes as well.” 45

Barn y Pwyllgor
46. Mae'r Pwyllgor yn falch o glywed bod y Comisiwn yn cynnal Adolygiad
Capasiti ac yn edrych ymlaen at glywed mwy o fanylion am amcanion, cynnydd a
chanlyniadau'r adolygiad hwn erbyn y gwanwyn nesaf. Mae gan y Pwyllgor
ddiddordeb arbennig mewn gweld a fydd yr adolygiad yn ystyried
effeithlonrwydd strwythurau staffio presennol ac adnoddau rheoli, ac mae'n
edrych ymlaen at weld a fydd manylion o'r fath yn cael eu cynnwys yn nogfennau
cyllideb y dyfodol.
47. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod yr amrywiol bolisïau ac arolygon y mae'r
Comisiwn wedi'u rhoi ar waith i fonitro a chefnogi llesiant staff yn ystod y
pandemig. Bydd y Pwyllgor yn cynnal diddordeb yn y modd y mae'r Comisiwn yn
cydbwyso'r angen am weithio gartref a gweithio ar y safle, ac mewn unrhyw
asesiadau a gynhelir gan y Comisiwn o fuddiannau yn y maes hwn. Fodd bynnag,
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mae'r Pwyllgor yn nodi gyda phryder, y lefelau cynyddol o groniannau staff, ac yn
annog y Comisiwn i fonitro'r mater hwn yn agos.
48. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod yr angen i'r Comisiwn gadw adeiladau ar rent –
fel Tŷ Hywel – ar lefel a gytunwyd arni o ran cynnal. Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r
cynnig a wnaed gan y Prif Weithredwr i roi eglurder ynghylch cyfrifoldebau
prydlesol y Comisiwn i Dŷ Hywel – gan gynnwys yr hyn y mae'n ofynnol iddynt yn
ôl contract i fuddsoddi ynddo – a’r modd y mae hynny’n cysylltu â'r prosiect
amnewid ffenestri. Trwy wneud hynny, gellir sicrhau'r Pwyllgor bod y buddsoddiad
arfaethedig yn darparu gwerth am arian yn unol â rhwymedigaethau cytundebol
y mae'n rhaid i'r Comisiwn eu cyflawni.
49. Mae'r Pwyllgor yn falch o glywed am Gynllun Carbon Niwtral y Comisiwn, ac
mae'n annog y Comisiwn i flaenoriaethu a gweithredu newidiadau sy'n syml ac yn
gost-effeithiol, ar y cyfle cyntaf.
Argymhelliad 6. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn:
▪

yn cadarnhau ei gyfrifoldebau prydlesol mewn perthynas â chynnal a
chadw adeilad Tŷ Hywel;

▪

yn egluro a yw'n rhwym o dan gontract i ailosod ffenestri Tŷ Hywel yn
ystod y Chweched Senedd, fel un o amodau cyfreithiol y brydles
bresennol.

Argymhelliad 7. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn rhoi
diweddariadau ar y modd y mae’r ffyrdd newydd o weithio – a'r gofynion ar gyfer
lle swyddfa gan Lywodraeth Cymru – yn ogystal ag unrhyw gynigion ar gyfer
diwygio'r Senedd, yn effeithio ar gynlluniau’r Comisiwn ar gyfer yr ystâd, yn ogystal
â’i anghenion o ran lle swyddfa, yn enwedig pan allai hynny olygu goblygiadau o
ran adnoddau.
Argymhelliad 8. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn blaenoriaethu ac
yn gweithredu newidiadau sy'n gysylltiedig â'i Strategaeth Carbon Niwtral 20212030 sy'n syml ac yn gost-effeithiol, ar y cyfle cyntaf.

26

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23

5. Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth
50. Mae dogfennaeth y gyllideb ddrafft yn tynnu sylw at y diddordeb cynyddol
yng ngwleidyddiaeth Cymru o ganlyniad i bandemig COVID-19, ac yn nodi y bydd
adnoddau’n canolbwyntio ar greu “cynnwys arloesol i gyrraedd cynulleidfaoedd
newydd”.46 Mae buddsoddiad wedi'i gynllunio i ddatblygu rhaglen ymgysylltu
dreigl, gan gynnwys “profiadau wyneb yn wyneb, rhithwir a hybrid ar yr ystâd ac
oddi arni.”.47
51. Mae cronfa’r prosiect yn cynnwys £ 200,000 ar gyfer “gweithgareddau
ymgysylltu ac allgymorth” yn 2022-23.48 At hynny, mae'r ail etholiad ar gyfer y
Senedd Ieuenctid yn cael ei gynnal ym mis Tachwedd 2021. Rhagwelir y bydd yr
ail dymor yn rhoi sylw i faterion sy'n wynebu pobl ifanc ac yn mynd ar drywydd
gwaith ac argymhellion y senedd gyntaf.

Gweithgareddau ymgysylltu ac allgymorth
52. Rhoddodd y Comisiynydd wybodaeth bellach i'r Pwyllgor ar sut y bydd yr
arian sy'n ymwneud â gweithgareddau ymgysylltu ac allgymorth yn cael ei
ddefnyddio:
“I'll begin by saying that there's £200,000 in the 2022-23 draft
budget for engagement and outreach activities, and … we are
desperately keen to make sure that we reach those people who
have perhaps not been engaged with us in past years, and
that's why that £200,000 is so important within the £1.5
million project fund …
So, we're going to be investing in new online engagement tools
to make it easier for the public to engage with the work of
committees, such as inquiries. We're going to make it more
interactive as well, what we offer, so that systems can then flag
up petitions if somebody searches for a specific subject that
they want to research, and if there's a petition linked to it, then
that will become more available in an easier fashion. And we're
also investing in surveys to better understand how members of
the public view our work …

46

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 11

47

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 11

48

Comisiwn y Senedd, Cyllideb Ddrafft: 2022-23, Medi 2021, tudalen 11
27

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23

Our priority right now is making sure that, given people haven't
been able to access the estate, the online presence is as good
as it can possibly be, and that's why we're investing in
additional social media content to make online access more
interactive.” 49
53. Ychwanegodd y Prif Weithredwr:
“… in terms of reaching new audiences, that is very much the
cornerstone of the engagement and communication strategy
now. The annual report for last year outlines in the KPI sections
how we're giving ourselves some quite stern output measures,
and we're looking to increase year-on-year metrics that we're
capturing about reaching new audiences, and influencing the
politically disengaged.” 50

Effaith Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 202051
54. Adroddodd y Pwyllgor Cyllid blaenorol ar oblygiadau ariannol y Senedd a’r Bil
Etholiadau ym mis Mehefin 2019, a pwysleisiodd bwysigrwydd cynnal adolygiadau
ar ôl gweithredu i sicrhau bod amcanion y ddeddfwriaeth yn cael eu cyflawni yn
unol â'r disgwyliadau.52
55. Amlinellodd y Prif Weithredwr effaith y ddeddfwriaeth ar gostau'r Comisiwn:
“… the two major changes that had financial implications for us
in the Senedd and Elections (Wales) Bill were the extension of
the franchise to 16 and 17-year-olds and other categories, and
then the name change.” 53
56. Rhoddodd y Comisiynydd wybodaeth ychwanegol am effaith ariannol y
newidiadau hyn ar gyllideb y Comisiwn:
“There was, I think, £150,000 identified for education and
awareness raising for votes at 16 within the pre-election budget.
And in 2020-21, there was £97,000 spent on votes at 16 and, in
the current year, further expenditure of just over £50,000, and
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a further £50,000 was also made available for other
awareness raising ahead of the Senedd elections. And that was
focused very much on sections of the population that tend to
have lower turnout, so low-income groups, BAME groups, and it
also sought to raise awareness in the wider population
obviously, but with a particular focus on those who traditionally
haven't voted.” 54
57. O ran canlyniadau, ychwanegodd y Prif Weithredwr:
“the evidence that we've gathered, so far, suggests that it did
fulfil the policy intention of raising awareness of the Senedd
and an understanding of the distinction between it and the
Welsh Government, and that will now form part of the
assessment going forward of communication and engagement
effectiveness …
I would just say that, in terms of value for money, we've seen a
very great increase in numbers visiting the Senedd website
since the name change and a large proportion—over 80 per
cent—of visitors to the website were new to the website. There
are probably lots of things that contribute to that, but the
name change will have been part of that landscape as well.
And the cost of the name change, we came in under budget—
we had budgeted £70,000, but it was largely because a lot of
the work was able to be delivered by our skilled teams in-house
that that came in more cost effectively than we'd thought. And
… the money spent on supporting the extension of the franchise
has been within budget.” 55

Barn y Pwyllgor
58. Mae'r Pwyllgor yn croesawu ymagwedd y Comisiwn tuag at ymgysylltu a
gwaith allgymorth, yn enwedig ei amcanion wrth gyrraedd cynulleidfaoedd a
phobl newydd nad ydynt – yn hanesyddol – wedi ymgysylltu â'r Senedd a'i gwaith.
Mae'r Pwyllgor yn cydnabod bod angen lefelau priodol o gyllid i wneud hynny ac
mae'n cytuno bod y prosiectau a'r buddsoddiadau cysylltiedig a gynhwysir yng
nghyllideb 2022-23 yn angenrheidiol ac yn gymesur. Mae'r Pwyllgor yn edrych
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ymlaen at weld effaith y buddsoddiad hwn yn cael ei adlewyrchu mewn
perfformiad yn erbyn targedau perfformiad y Comisiwn.
59. Mae'r Pwyllgor yn falch o'r gwaith a wnaed gan y Comisiwn i asesu effaith
Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020, ac mae'n nodi'r canlyniadau
calonogol hyd yma.
Argymhelliad 9. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn adrodd ar ei
lwyddiant neu fel arall wrth ymgysylltu â charfannau sy’n anodd eu cyrraedd – yn
enwedig y rheini sydd mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is – er mwyn
sicrhau bod ei weithgareddau ymgysylltu ac allgymorth yn effeithiol ac yn darparu
gwerth am arian.
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