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Y Bwrdd Rheoli 

Management Board 

Cofnodion y cyfarfod ar 26 Tachwedd 2012 

14.00 - 15.30, Ystafell Gynadledda 4B 

Yn bresennol  

Claire Clancy (Prif Weithredwr a Chlerc) (Cadeirydd)  

Adrian Crompton (Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad) 

Non Gwilym (Pennaeth Cyfathrebu) 

Virginia Hawkins (Pennaeth Dros Dro Pwyllgorau’r Cynulliad) 

Steven O’Donoghue (Pennaeth Adnoddau’r Cynulliad) 

Mair Parry-Jones (Pennaeth y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi) 

Mike Snook (Pennaeth Dros Dro Ystadau a Chyswllt Cyntaf) 

Craig Stephenson (Pennaeth Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac 

i’r Aelodau) 

Sian Wilkins (Pennaeth y Swyddfa Ddeddfwriaeth) 

Anna Daniel (Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Siambr) 

Dave Tosh (Cyfarwyddwr TGCh) 

Elisabeth Jones (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol) 

John Grimes (ar gyfer yr eitem ynglŷn â’r Datganiad Llywodraethu) 

Kathryn Hughes (ar gyfer yr eitem ynglŷn â’r Datganiad 

Llywodraethu) 

Glenys Llewelyn (Ysgrifenyddiaeth) 

 

 

1.0 Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau 

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau. 

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. 

2.0 Cyfathrebu â staff 

2.1 Cytunodd Steven O’Donoghue i ddrafftio nodyn ar 

drafodaethau’r Bwrdd Rheoli ar gyfer y dudalen newyddion. 

3.0 Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2012 

3.1 Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod cywir. 
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Y brif eitem  

4.0 Y Datganiad Llywodraethu 

4.1 Cyflwyniad ac amcanion y cyfarfod 

Cyflwynodd John Grimes y papur a oedd yn amlinellu’r cynlluniau 

ynghylch llunio’r Datganiad Llywodraeth'Dear Accounting Officer' 

(DAO) letters 

4.2 u (y datganiad) ar gyfer 2012-13. 

4.3 Byddai’n rhaid i gyfraniadau gan aelodau’r Bwrdd Rheoli, y 

gofynnir iddynt gael eu cyflwyno erbyn canol mis Ionawr 

2013, ymdrin â’r pynciau a ganlyn: y prif lwyddiannau yn ôl 

nodau strategol y Comisiwn; ymwybyddiaeth o egwyddorion, 

rheolau a gweithdrefnau llywodraethu, a chydymffurfio â hwy; 

rheoli risgiau; ac effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu.   

5.0 Trafodaeth 

5.1 Disgrifiodd Claire y gwahaniaeth rhwng y dull gweithredu 

blaenorol, sef llunio Datganiad Rheolaeth Fewnol - a oedd yn 

ganlyniad i broses fwy cymhleth, sef casglu’r manylion 

angenrheidiol am sicrwydd drwy ddefnyddio holiaduron - a’r 

dull gweithredu symlach a fabwysiadwyd ar gyfer datganiad 

2011-12. Y nod oedd canfod cydbwysedd a fyddai’n gofalu 

bod dull cadarn o gasglu’r wybodaeth darparu sicrwydd y mae 

ei hangen i gymeradwyo datganiad 2012-13 ond a fyddai 

hefyd yn sicrhau’r lefel isaf o fiwrocratiaeth. 

5.2 Amlinellodd Claire yr hyn y byddai ei angen ar ffurf 

cyflwyniadau ysgrifenedig gan aelodau unigol o’r Bwrdd 

Rheoli, gan egluro y dylai’r cyflwyniadau fod yn gryno a 

chanolbwyntio ar yr hyn y byddai ei angen i baratoi ar gyfer 

cyflwyno’r wybodaeth darparu sicrwydd yn y cyfarfod ym mis 

Ionawr. 

5.3 Eglurwyd yr hyn a ganlyn yn ystod y drafodaeth mewn 

perthynas â chyflwyniadau ysgrifenedig: 

a. efallai y byddai Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad am 

ystyried cyflwyniad cydgysylltiedig ar gyfer y 

gyfarwyddiaeth; 
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b. dylid cynnwys dim ond y pethau hynny sy’n bwysig o 

safbwynt corfforaethol - gallai’r hyn a ganlyn fod o 

ddefnydd yn hyn o beth: a) datganiad 2011-12, i asesu a 

fyddai unrhyw un o’r datganiadau a wnaed yn gwrth-

ddweud y sefyllfa a’r arfer bresennol mewn meysydd 

gwasanaeth; a b) y llythyr i’w anfon at y Swyddog 

Cyfrifyddu ac sydd wedi’i atodi i’r papur; 

c. byddai angen cyflwyno tystiolaeth i ategu’r wybodaeth 

darparu sicrwydd; 

d. dylid cynnwys manylion am yr heriau a wynebwyd 

ynghyd â manylion naill ai am ganlyniadau cadarnhaol 

neu am wendidau a ganfuwyd; 

e. dylai’r rhai sydd ag Uwch-swyddogion Cyfrifol ar gyfer 

prosiectau yn eu meysydd gyfeirio at y prosiectau sy’n 

berthnasol i’r datganiad: byddai John Grimes yn 

cydgysylltu cyflwyniad gan y Bwrdd Buddsoddi; a 

f. dylid cynnwys sylwadau am y cynnydd a wnaed yn ôl y 

prif argymhellion archwilio, neu am faterion yn hynny o 

beth. 

5.4 Cytunwyd y gellid defnyddio’r hen holiaduron, sef holiaduron 

y Datganiad Rheolaeth Fewnol, i ddangos y mathau o feysydd 

i’w cynnwys wrth gasglu tystiolaeth yn y meysydd 

gwasanaeth. 

Cam i’w gymryd: John Grimes a Kathryn Hughes i ddarparu rhestr 

gyfeirio o’r prif bolisïau y dylai’r holl staff wybod amdanynt, a 

dosbarthu hen holiaduron y Datganiad Rheolaeth Fewnol.  

5.5 Nodwyd bod y camau gweithredu ar gyfer materion penodol a 

nodir yn natganiad 2011-12 (paragraff 39) wedi’u cynnwys yn 

y cofrestrau risg. Cytunwyd y byddai gwybodaeth am y 

cynnydd a wnaed yn ôl y camau gweithredu hyn yn cael ei 

dosbarthu. 

Cam i’w gymryd: John Grimes a Kathryn Hughes i ddarparu 

manylion am y cynnydd a wnaed yn ôl y camau gweithredu a nodir 

yn natganiad 2011-12. 
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5.6 Bydd y cyfarfod ym mis Ionawr yn cael ei ddefnyddio i 

ddarparu’r wybodaeth darparu sicrwydd angenrheidiol i 

Claire, y Swyddog Cyfrifyddu. Bydd hyn yn cynnwys ateb 

cwestiynau ynghylch stiwardiaeth, cydymffurfio, a rheoli 

risgiau, a hynny ger bron Cynghorwr Annibynnol. Bydd y 

cyfarfod pellach ym mis Ebrill yn cael ei ddefnyddio i 

adolygu’r datganiad, gan ystyried materion neu bryderon sy’n 

codi. 

 

5.7 Cyflwynodd John Grimes y Datganiad Llywodraethu yn gryno. 

Nodwyd mai hwn oedd cam cyntaf ystyriaethau’r Bwrdd 

Rheoli.  

Eitemau byr. 

6.0 Adroddiad misol ar reoli cyllid 

6.1 Roedd y Bwrdd Rheoli yn croesawu fformat diwygiedig yr 

adroddiad. Nododd fod y sefyllfa ym mis Hydref yn cyd-fynd 

ag adroddiadau blaenorol, ac nad oedd unrhyw newid mawr i’r 

sefyllfa diwedd blwyddyn. 

6.2 Bu’r Bwrdd yn trafod llwyddiannau’r rhaglen Gwerth am Arian, 

yn enwedig yr arbedion a wnaed oherwydd bod swyddi wedi 

bod yn wag. Cytunodd Steven O’Donoghue i wirio a fyddai 

unrhyw rai o’r swyddi hyn yn wag yn y tymor hir. 

7.0 Y Bwrdd Buddsoddi 

7.1 Cyfarfu’r Bwrdd Buddsoddi ar 14 Tachwedd a bu’n craffu ar yr 

achos busnes yng nghyswllt derbynfa Tŷ Hywel, y disgwylir 

iddo gael ei gyflwyno i’r Comisiwn ddydd Iau 29 Tachwedd. 

Roedd nifer o ddewisiadau yn yr achos busnes. 

7.2   Ddydd Iau 29 Tachwedd, byddai’r Comisiwn hefyd yn ystyried 

y prosiect rhwydwaith di-wifr. Roedd y Bwrdd Buddsoddi wedi 

ystyried Cyfnod 3 rhaglen adnewyddu’r Senedd. Roedd hefyd 

wedi archwilio pa mor fforddiadwy yw rhaglenni ac 

ymrwymiadau presennol wrth edrych tua’r dyfodol. Ar ôl 

cyfarfod y Comisiwn ddydd Iau, byddai’n ailasesu’r cyllid sy’n 

weddill. 

Cloi’r cyfarfod 
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Unrhyw fater arall 

8.1 Cytunwyd y gellid defnyddio canlyniadau’r arolwg o farn yr 

Aelodau i friffio’r timau. Cafodd y Bwrdd ei atgoffa y dylid 

anfon yr holl adborth a’r sylwadau am y cynlluniau 

gweithredu at John Chick cyn gynted ag y bo modd fel y 

gallant goladu’r wybodaeth. 

 

 

 


