
   

 

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 

 

Setiau Teledu  

 

07 Rhagfyr 2021 

Cais am wybodaeth. 

Diolch am eich cais, a ddaeth i law ar 24 Tachwedd, pan wnaethoch ofyn: 

Oes modd cael gwybod ogydd: 

1. Faint o setiau teledu rewydd ddosbarthwyd o dan y cynllun hwn? 
2. Dros ba gyfnod? 
3. Beth oedd y gost? 
4. Pryd gwnaed hyn ddiwethaf h.y  beth oedd oedran y setiau blaenorol? 
5. Pam na ofynnwyd i aelodau a oeddynt eisiau cael teledu newydd?   

Mae ein hymateb i’ch cais fel a ganlyn isod.  

1. Faint o setiau teledu rewydd ddosbarthwyd o dan y cynllun hwn? 

60 

2. Dros ba gyfnod? 

Mis Gorffennaf– mis Medi 2021 

3. Beth oedd y gost? 

Cyfanswm cost 60 set deledu: £21,900 ac eithrio TAW (£365 fesul set deledu) 

4. Pryd gwnaed hyn ddiwethaf h.y  beth oedd oedran y setiau blaenorol? 

Gwnaethpwyd hyn ddiwethaf yn 2010. Roedd yr hen setiau teledu yn 11 oed. 
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5. Pam na ofynnwyd i aelodau a oeddynt eisiau cael teledu newydd?  

Gwnaethom gynnal ymgynghoriad ag Aelodau, trwy eu swyddfeydd grŵp, ar y setiau 
teledu newydd ym mis Gorffennaf 2021. 

 

Yn gywir 

Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth  
Senedd Cymru   



Ystyriwyd eich cais yn unol â’r egwyddorion a nodir yn y Cod Ymarfer ar Ganiatáu i’r 
Cyhoedd Weld Gwybodaeth. Rhowch wybod imi os oes gennych unrhyw ymholiadau 
ynghylch yr ymateb hwn. Os credwch fod gennych achos dros gwyno, dilynwch y 
canllawiau isod.  

A oes gennych achos dros bryderu neu gwyno am yr ymateb i'ch cais am wybodaeth? 

Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae’r Senedd wedi ymdrin â'ch cais, gallwch ofyn am 
adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ateb hwn.  Dylech anfon 
cais am adolygiad mewnol at Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru at: Ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru neu trwy'r post i'r cyfeiriad canlynol:  

Senedd Cymru     
Llywodraethu a Sicrwydd  
Bae Caerdydd 
Caerdydd                                                                                                                                                             
CF99 1SN 

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad yr adolygiad mewnol, mae'r hawl gennych i wneud 
cais uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad.  Gallwch gysylltu â’r 
Comisiynydd Gwybodaeth drwy ddefnyddio'r cyfeiriad a ganlyn: 

Information Commissioner's Office  
Wycliffe House  
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
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