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Trosolwg
Mae’r adran hon yn cynnwys trosolwg
ar y Comisiwn Etholiadol, ein diben,
ein perfformiad yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf, a’r prif risgiau a allai
beryglu cyflawni ein hamcanion.
Rydym wedi cynnwys crynodeb o’r wybodaeth ariannol o fewn
yr adroddiad perfformiad. Mae hyn yn gyson â’r datganiadau
ariannol, lle ceir rhagor o wybodaeth.
Y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 a
wnaeth sefydlu’r Comisiwn Etholiadol. Rydym yn annibynnol ar y
llywodraeth a phleidiau gwleidyddol, ac yn uniongyrchol atebol i
Senedd y DU a phwyllgor a gadeirir gan Lefarydd Tŷ’r Cyffredin.
Rydym hefyd yn adrodd i Senedd yr Alban ar swyddogaethau
sy’n ymwneud â’i etholiadau seneddol a llywodraeth leol. Unwaith
y bydd y darpariaethau cychwyn wedi eu deddfu, byddwn hefyd
yn adrodd i’r Senedd ar ei etholiadau seneddol a llywodraeth leol.
Rydym wedi paratoi ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019-20
yn unol â chyfarwyddyd cyfrifon sydd wedi ei osod allan ar dudalen
108, wedi ei gyhoeddi gan Drysorlys ei Mawrhydi o dan baragraff
17 (2) Atodlen 1 PPERA.
Rydym wedi paratoi’r adroddiad pwerau a chosbau ar dudalen
38 yn unol â pharagraff 15 Atodlen 19(b) a pharagraff 27 Atodlen
19(c) PPERA.
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Rhagair

Fe aeth y gymuned
etholiadol i’r afael â’r her
ac, er gwaethaf
ansicrwydd ac
amserlenni tyn
digwyddiadau’r
flwyddyn, cyflawnwyd
etholiadau llwyddiannus.
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Ymchwil Barn Gyhoeddus
UKPGE 2019, YouGov ar ran
Y Comisiwn Etholiadol
(Ionawr 2020)
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I’r Comisiwn Etholiadol, mae 2019-20 wedi bod yn flwyddyn
a nodweddwyd gan amserlen etholiadol brysur a chyfnewidiol.
Ym mis Mai, ar ôl cefnogi cyflawni etholiadau llywodraeth leol yn
Lloegr a Gogledd Iwerddon, ymatebasom yn gyflym i benderfyniad
Llywodraeth y DU i gynnal Etholiadau Senedd Ewrop. Ym mis
Hydref, buom yn cefnogi Etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 12
Rhagfyr. Yn gynnar yn 2020, mewn ymateb i’r pandemig Covid-19,
gwnaethom gynghori a chynorthwyo Llywodraeth y DU wrth ohirio
etholiadau mis Mai, gan gydnabod yr effaith ar bleidleiswyr,
ymgyrchwyr, ac awdurdodau lleol.
Cyn etholiad 2019, rhoesom gymorth i bawb a fu’n cymryd
rhan. Cynaliasom ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus
i sicrhau bod pawb a oedd yn gymwys yn gallu cofrestru a bwrw
eu pleidlais; fe wnaeth un ym mhob 4 person weld ein hymgyrch
etholiad cyffredinol ac fe wnaeth gweinyddwyr etholiadol
ychwanegu mwy na 1.2 miliwn o bobl at y cofrestrau. Yn ystod
mis Tachwedd a mis Rhagfyr, aethom i’r afael â bron i 9,000 o
ymholiadau gan y cyhoedd, ac fe wnaeth bron i 1.3 miliwn o
ddefnyddwyr ymweld â’n gwefan, gan roi i bobl y wybodaeth
yr oedd ei hangen arnynt i bleidleisio’n hyderus. Cynorthwyasom
y nifer uchaf erioed o ymgyrchwyr di-blaid i gymryd rhan yn yr
etholiadau, a chyhoeddi gwybodaeth am dros £113 miliwn o
roddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn y DU yn
2019, gan sicrhau bod y cyhoedd yn gallu gweld o ble y cafodd
pleidiau eu cyllid. Gweithiasom yn agos â Chyngor Cenedlaethol
Penaethiaid yr Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) a’r
Coleg Heddlu i gynhyrchu canllawiau i helpu ymgeiswyr i gynnal
ymgyrchoedd parchus ac amddiffyn eu hunain rhag camdriniaeth.
Fe aeth y gymuned etholiadol i’r afael â’r her ac er gwaethaf
ansicrwydd ac amserlenni tyn digwyddiadau’r flwyddyn,
cyflawnwyd etholiadau llwyddiannus. Fe wnaeth ein hymchwil
barn gyhoeddus ganfod bod gan y mwyafrif o’r rheiny a ymatebodd
hyder yn y modd y cafodd yr etholiadau hyn eu cynnal (69% ar
gyfer yr etholiad cyffredinol), er bod y lefelau hyder yn is na’r hyn a
gafwyd mewn arolygon blaenorol, a daeth y pwysau ar y system yn

Rhagair
parhad

Rydym yn gweld
cydweddu rhwng
ein hargymhellion
ni a mentrau a
blaenoriaethau
llywodraethau’r DU.

fwyfwy amlwg. Fel gyda phob etholiad, cynorthwyasom waith ein
gweinyddwyr etholiadol - fe wnaeth 99% o’r rheiny a ymatebodd
i’n harolwg ar ôl y bleidlais ddweud eu bod wedi cael ein canllawiau
ac adnoddau yn ddefnyddiol.
Yn ychwanegol at yr amserlen etholiadol brysur, cynorthwyasom
ein gweinyddwyr etholiadol mewn dwy ardal i gynnal deisebau
adalw, ac fe wnaeth y ddwy beri is-etholiad. Adroddasom ar
weinyddu’r deisebau hyn, gan rannu argymhellion ar gyfer
gwelliannau yn y dyfodol â Llywodraeth y DU. Fe wnaethom hefyd
gynorthwyo gyda pharatoadau ar gyfer newidiadau pwysig i’r
canfasiad blynyddol, a fydd yn symleiddio archwiliad blynyddol y
cofrestrau etholiadol. Rydym wedi datblygu canllawiau ar y broses
newydd, fel y gall gweinyddwyr ddeall eu cyfrifoldebau; creasom
hefyd ffurflenni hawdd eu defnyddio ar gyfer y cyhoedd. Rydym
wedi gweithio’n agos â Chymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol,
Cymdeithas Aseswyr yr Alban, Solace, a swyddogion o
lywodraethau’r DU i sicrhau ein bod ni oll yn ymgorffori’r
newidiadau yn llwyddiannus.
Gwnaethom gadw cofrestrau’r pleidiau gwleidyddol ac
ymgyrchwyr, goruchwylio’r cyfreithiau parthed cyllid gwleidyddol,
cyhoeddi ffurflenni ariannol, gweinyddu grantiau datblygu a pholisi,
darparu canllawiau a chyngor, a gweithredu rheoleiddio. Mae
gennym hanes cryf o lwyddo yn y llysoedd, ond rydym yn ceisio
dysgu hefyd gan bob canlyniad. Fe wnaethom hefyd alluogi a
chynorthwyo cyrff cysylltiedig yn eu gwaith rheoleiddio, megis yr
heddlu, CPS, y Comisiynydd Gwybodaeth, Ofcom, yr Awdurdod
Safonau Seneddol Annibynnol, a’r Comisiynydd Seneddol dros
Safonau. Fe wnaethom hefyd ymgysylltu â’r prif gwmnïau cyfryngau
cymdeithasol i annog eu rôl yn nhryloywder ymgyrchu gwleidyddol.
Rydym wedi parhau i gryfhau ein perthynas â seneddau yr
Alban, Cymru, a’r DU. Mae hyn wedi cynnwys gwerthuso’r
cynlluniau peilot a gynhaliwyd yn Lloegr; helpu i baratoi at
newidiadau i’r etholfraint yng Nghymru a’r Alban; a chefnogi
biliau diwygio etholiadol sylweddol yn seneddau’r Alban a
Chymru. Cydweithiasom â Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon
ar gynlluniau i gyflawni’r canfasiad llawn y mae’n ofynnol ei gynnal
bob 10 mlynedd, a fydd bellach yn digwydd yn 2021.
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Rydym yn gweld alinio rhwng ein hargymhellion a mentrau
a blaenoriaethau llywodraethau’r DU, megis ymrwymiadau
llywodraethau’r DU i amddiffyn democratiaeth, a Senedd yr
Alban yn cynnwys nifer o’n hargymhellion yn ei ddeddfwriaeth
refferenda newydd. Byddwn yn parhau i annog yr holl lywodraethau
i roi ein hargymhellion ar waith, gan gynnwys diwygio’r rheolau
ar gyfer ymgyrchu digidol, ac ar gyfer cyfraith etholiadol yn fwy
cyffredinol, wedi eu seilio ar yr argymhellion gwych a wnaed gan
adroddiad terfynol Comisiynydd y Gyfraith ar y pwnc. Yn 2019,
cyhoeddasom ymchwil bwysfawr i gywirdeb a chyflawnder y
cofrestrau etholiadol, yn ogystal ag astudiaeth ddichonoldeb
ar opsiynau ar gyfer moderneiddio cofrestru etholiadol, gan
ddangos buddion posib diwygio yn y maes hwn.

Rhagair
parhad

Wrth inni edrych
ymlaen at y flwyddyn
i ddod, erys y risgiau
a gyflwynir gan
gyfraith etholiadol
hynafol a chymhleth
yn bryder allweddol.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i wneud ein diwygiadau ein
hunain. Y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethom barhau i adolygu
yr holl ddisgrifiadau pleidiau a gynhwyswyd ar y gofrestr, i helpu
pleidleiswyr i ganfod ymgeiswyr yn glir ar y papur pleidleisio.
Gan gydweithio â’r prif bleidiau gwleidyddol, rydym wedi gwneud
cynnydd da ar offeryn ar-lein newydd a fydd yn ei gwneud hi’n
haws i bleidiau ac ymgyrchwyr gofrestru gyda ni ac adrodd
gwybodaeth ariannol. Mewn system lle mae’r rhan fwyaf yn
cydymffurfio â’r rheolau parthed cyllid gwleidyddol, yr hyn sydd
orau gennym yw helpu i gynyddu cydymffurfiaeth yn hytrach
na chymryd camau gorfodi wedyn. Bydd yr offeryn newydd
yn chwarae rôl wrth helpu’r rheiny rydym yn eu rheoleiddio i
gyflawni hynny.
Yn sylfaen i’n gwaith, rydym wedi gwella ein swyddogaethau
adnoddau dynol, cynllunio, a thechnoleg ddigidol. Rydym wedi
rhoi ar waith systemau cynllunio, llywodraethiant a chaffael newydd
ar-lein. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn datblygu ac ymgysyllu
â staff, ac o ganlyniad mae trosiant staff wedi cwympo 19%.
Wrth inni edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod, erys y risgiau a
gyflwynir gan gyfraith etholiadol hynafol a chymhleth yn bryder
allweddol. Law yn llaw â phwysau parhaus ar adnoddau a
chynhwysiant awdurdodau lleol, a system gofrestru hynafol,
mae’n cynyddu’r straen ar weinyddwyr etholiadol ac yn methu
â chadw’n gyfredol mewn perthynas â datblygiadau technolegol.
Rydym yn barod i weithio gyda llywodraethau a rhanddeiliaid
eraill i fynd i’r afael â’r heriau hyn.
Edrychwn ymlaen at barhau i weithio â llywodraethau’r DU
i sicrhau bod eu cynlluniau cyfredol ar gyfer diwygio yn gallu
mynd yn eu blaenau yn effeithiol. Rydym yn cydweithio’n agos
â phob llywodraeth ar oblygiadau’r pandemig Covid-19 ar gyfer
etholiadau, ac yn trafod ag eraill yn ogystal, i weld pa wersi y gellir
eu dysgu a pha newidiadau a allai fod yn ddefnyddiol at y dyfodol.

Sir John Holmes
Cadeirydd
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Bob Posner
Prif Weithredwr

Amdanom ni
Ein rôl
Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid
gwleidyddol yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses
ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb.

Ein gweledigaeth a’n hamcanion
Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad sector cyhoeddus o’r radd flaenaf - arloesol,
yn darparu gwerth ac yn gwneud yn iawn yr hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr a deddfwyr.
Yn 2019-20 buom yn gweithio tuag at gyflawni pedwar amcan:

1.

2.

Galluogi cyflawni etholiadau a refferenda
rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion
etholwyr a mynd i’r afael ag amgylchedd
sy’n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais
yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch

Sicrhau system reoleiddio fwyfwy
dibynadwy a thryloyw mewn cyllid
gwleidyddol, goruchwylio cydymffurfiaeth,
hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith y rhai a
reoleiddir a mynd ar drywydd tramgwyddau
mewn modd rhagweithiol

3.

4.

Bod yn ganolfan arbenigedd annibynnol a
pharchus, gan ddefnyddio gwybodaeth a
mewnwelediad i hyrwyddo tryloywder, tegwch
ac effeithlonrwydd ein system ddemocrataidd,
a helpu i’w haddasu i’r oes ddigidol fodern

Darparu gwerth am arian, gan wneud
y defnydd gorau o’n hadnoddau a’n
harbenigedd i ddarparu gwasanaethau
sy’n ymateb i’r hyn sydd bwysicaf i
bleidleiswyr. Mae’r amcan hwn yn sail
i’n holl waith, ac yn cynnal y cyfan
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Ciplun o’n blwyddyn
2019-20
2019
EBRILL

MEHEFIN

MEDI

Penodwyd Prif
Weithredwr newydd

Cyhoeddwyd adroddiad ar
gynigion Llywodraeth y DU i
ddiwygio’r canfasiad blynyddol

Cyhoeddwyd canllawiau
newydd ar gyfer
ymgyrchwyr di-blaid

Darparwyd tystiolaeth lafar
i Senedd y DU parthed
camwahaniaethu

Cyhoeddwyd canlyniadau
ein hymchwil i gywirdeb
a chyfanrwydd cofrestrau
etholiadol ym Mhrydain
Fawr a Gogledd Iwerddon

Cyflawnwyd ymgyrch yn
annog pobl i gofrestru i
bleidleisio cyn etholiadau
lleol yn Lloegr a Gogledd
and Northern Ireland

MAI
Cefnogwyd cyflawni
etholiadau lleol yng
Ngogledd Iwerddon a Lloegr
Cynhaliwyd ymgyrch
yn annog pobl i gofrestru
i bleidleisio cyn etholiadau
Senedd Ewrop,
a chynorthwyo
cyflawni’r etholiad
Darparwyd tystiolaeth
lafar ac ysgrifenedig i
Gynulliad Cenedlaethol
Cymru ar Ddeddf Senedd
ac Etholiadau (Cymru) 2020;
a rhoddwyd tystiolaeth lafar
i Gynulliad Llundain ar
ymchwiliad yr Heddlu
Metropolitanaidd i Vote Leave
Cefnogwyd cyflawni’r
ddeiseb adalw ym
Mrycheiniog a Sir Faesyfed
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GORFFENNAF
Cyhoeddwyd ein gwerthusiad
o gynlluniau peilot Llywodraeth
y DU ar gyfer moddion
adnabod pleidleiswyr
Lansiwyd ein gwefan newydd:
electoralcommission.org.uk
Cyhoeddwyd astudiaethau
dichonoldeb ar foderneiddio
cofrestru etholiadol
Darparwyd tystiolaeth lafar
i Senedd y DU parthed
cyfraith etholiadol ac am
y rheolau parthed unrhyw
gynulliad dinasyddion neu
refferendwm yn y dyfodol

AWST
Darparwyd tystiolaeth
ysgrifenedig i Senedd yr Alban
parthed ei Ddeddf Refferenda

Darparwyd tystiolaeth
ysgrifenedig i Senedd
yr Alban parthed Deddf
Etholiadau’r Alban
(Etholfraint a Chynrychiolaeth),
a pharthed ei
Ddeddf Refferenda
Cyhoeddwyd adroddiad ar
drefn ymgeiswyr ar bapurau
pleidleisio yn etholiadau
cyngor yn yr Alban

HYDREF
Cyhoeddwyd adroddiadau
ar etholiadau mis Mai 2019
ac ar y deisebau adalw yn
etholaethau Peterborough, a
Brycheiniog a Sir Faesyfed
Darparwyd tystiolaeth lafar i
Senedd yr Alban parthed
Deddf Etholiadau’r Alban
(Etholfraint a Chynrychiolaeth)

Ciplun o’n
blwyddyn
2019-20
parhad
2019

2020

HYDREF (PARHAD)

IONAWR

MAWRTH

Ymgynghorwyd ar godau
ymarfer gwariant ymgeiswyr
a phleidiau gwleidyddol yn
etholiadau Senedd Cymru

Darparwyd tystiolaeth lafar
ac ysgrifenedig i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru parthed
Bil Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru)

Darparwyd tystiolaeth
ysgrifenedig i Bwyllgor
Dethol Tŷ’r Arglwyddi
ar Ddemocratiaeth a
Thechnolegau Digidol

Cyhoeddwyd ymgynghoriad
ar safonau perfformiad
Swyddogion Cofrestru
Etholiadol

Cyhoeddwyd data
twyll etholiadol o 2019

TACHWEDD
Darparwyd tystiolaeth lafar
ac ysgrifenedig i Senedd
yr Alban parthed Deddf
Etholiadau’r Alban (Diwygio)
Cynhaliwyd ymgyrch
cofrestru pleidleiswyr
cyn etholiad cyffredinol
Senedd y DU

RHAGFYR
Cefnogwyd cyflawni etholiad
cyffredinol Senedd y DU
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CHWEFROR
Darparwyd tystiolaeth
ysgrifenedig i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru parthed
systemau a ffiniau etholiadol
Darparwyd tystiolaeth
ysgrifenedig i Bwyllgor
Dethol Tŷ’r Arglwyddi
ar Ddeddf Cofrestru a
Gweinyddu Etholiadol 2013

Ein blwyddyn
mewn rhifau
Defnyddiwyd

Buddsoddwyd

Cyflawnwyd

o adnoddau, gan gynnwys
gwariant cyfalaf £879k

o’n gwariant ar gostau
staff (9.4m)

sgôr ymgysylltu â
chyflogeion (65% yn 2018)

Atebwyd

Cyfrannwyd
at fwy na

£20.0m

25,402

>1.9m

72%

Cyhoeddwyd

769

o ychwanegiadau at y gofrestr
etholiadol yn dilyn tair

o ddatganiadau cyfrifon
blynyddol ar gyfer pleidiau
gwleidyddol ac unedau
cyfrifyddu

Cyhoeddwyd

Hysbyswyd

Ymatebwyd i

o ffurflenni ariannol rheolaidd
gan bleidiau ac ymgyrchwyr

o’r ceisiadau cofrestru plaid o’u
canlyniad ymhen 30 diwrnod

o geisiadau Rhyddid
Gwybodaeth

o ymholiadau gan y
cyhoedd - cynnydd
o 408% ar y llyneddr

1,743

86%

287

Cyhoeddwyd

Cwblhawyd

Rhoddwyd

o’n cynhyrchion canllawiau
yn brydlon

o ymchwiliadau, 84%
ohonynt o fewn 180 diwrnod

o gosbau sifil yn ein
rôl fel rheoleiddiwrr

100%

83

£90,580

Cofrestrwyd

Ymatebwyd i

Achredwyd

o ymgyrchwyr di-blaid yn y
misoedd cyn etholiad
cyffredinol Senedd y DU

o geisiadau am gyngor gan
awdurdodau lleol - 99.7% o
fewn 3 diwrnod

o sylwedyddion etholiadol - y
nifer uchaf ers i ni ddechrau’r
cynllun yn 2007

36
13

47%

5,548

1,167

Dadansoddiad
o berfformiad
Rydym yn mesur ein perfformiad yn
erbyn yr amcanion a osodwyd allan
yn ein Cynllun Busnes 2019-20. Rydym
wedi canfod gweithgareddau a mesurau
perfformiad cyfatebol sy’n cyfrannu
at gyflawni pob amcan.
Mae Bwrdd y Comisiwn yn cytuno
ar ein mesurau perfformiad bob blwyddyn,
ac yn derbyn diweddariad cynnydd bob
chwarter. Mae’r tudalennau canlynol
yn dangos ein perfformiad yn erbyn
y mesurau hyn yn 2019-20.
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Rydym wedi
canolbwyntio
ar gyflawni
digwyddiadau
etholiadol
llwyddiannus a
moderneiddio
cofrestru etholiadol,
a mynd i’r afael â
thwyll etholiadol.

Galluogi cyflawni etholiadau a
refferenda rhydd a theg, canolbwyntio
ar anghenion etholwyr a mynd i’r afael
ag amgylchedd sy’n cyson newid
i sicrhau bod pob pleidlais yn
parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.

Mae’r amcan hwn yn crynhoi ein rôl wrth oruchwylio cyflawni
etholiadau ar draws pob rhan o’r DU, gan ganolbwyntio ar dri
maes: cyflawni digwyddiadau etholiadol llwyddiannus; cynyddu a
moderneiddio cofrestru etholiadol; a mynd i’r afael â thwyll etholiadol.

Cyflawniadau allweddol
I helpu i gyflawni digwyddiadau etholiadol
llwyddiannus, gwnaethom:
• gynorthwyo gyda’r etholiadau ym mis Mai 2019; etholiadau
llywodraeth leol, etholiadau Maerol lleol ac etholiadau Maerol
gyfun ar draws rannau o Loegr, etholiadau llywodraeth leol
Gogledd Iwerddon, ac etholiadau Senedd Ewrop
• gefnogi cyflawni etholiad cyffredinol Senedd y DU ym
mis Rhagfyr 2019
• gydweithio â sefydliadau sy’n cefnogi pobl gydag anabledd
i hyrwyddo ymwybyddiaeth o sut i gymryd rhan mewn etholiadau
a’r cymorth y gallant ddisgwyl ei gael
• gydweithio â Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu,
Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) a Choleg yr Heddlu i ddarparu
canllawiau newydd i ymgeiswyr ac ymgyrchwyr ar adnabod a
rhoi gwybod am fygwth
• baratoi at etholiadau mis Mai 2020 a ohiriwyd: etholiadau
Maer Llundain a Chynulliad Llundain; etholiadau llywodraeth
leol, etholiadau Maerol lleol ac etholiadau Maerol awdurdodau
cyfun mewn rhannau o Loegr, ac etholiadau Comisiynwyr
yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr
• gyhoeddi canllawiau ac adnoddau, a darparu cymorth
i weinyddwyr etholiadol, ymgeiswyr ac asiantau ar gyfer
yr etholiadau a drefnwyd at fis Mai 2020
I helpu i gynyddu a moderneiddio cofrestru
etholiadol fe wnaethom:
• gynorthwyo gweithredu canfasiad blynyddol diwygiedig
ym Mhrydain Fawr, gan wneud gwell defnydd o ddata lleol
a chenedlaethol, gan gynnwys ymgynghori ar gynigion
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a chynhyrchu canllawiau newydd ar gyfer Swyddogion
Cofrestru Etholiadol (EROs) a ffurflenni ar gyfer y cyhoedd
• gynnal ymgynghoriad ar safonau perfformiad ar gyfer
Swyddogion Cofrestru Etholiadol
• ymgynghori ar gynigion gan Swyddfa Gogledd Iwerddon a Phrif
Swyddog Etholiadol Gogledd Iwerddon o ran cynnal eu canfasiad
etholiadol blynyddol, y disgwylir iddo bellach gael ei gynnal yn 2021
I helpu i fynd i’r afael â thwyll etholiadol, gwnaethom:
• gynorthwyo gweithredu canfasiad blynyddol diwygiedig
ym Mhrydain Fawr, gan wneud gwell defnydd o ddata lleol
a chenedlaethol, gan gynnwys ymgynghori ar gynigion
a chynhyrchu canllawiau newydd ar gyfer Swyddogion
Cofrestru Etholiadol (EROs) a ffurflenni ar gyfer y cyhoedd
• gynnal ymgynghoriad ar safonau perfformiad ar gyfer
Swyddogion Cofrestru Etholiadol
• ymgynghori ar gynigion gan Swyddfa Gogledd Iwerddon
a Phrif Swyddog Etholiadol Gogledd Iwerddon o ran cynnal
eu canfasiad etholiadol blynyddol, y disgwylir iddo bellach
gael ei gynnal yn 2021

Mesurau perfformiad

2

Mesur

Perfformiad

Rydym yn cyhoeddi 100% o gynhyrchion canllawiau
sy’n ymwneud â chofrestru etholiadol yn brydlon
heb wallau sylweddol

100%

Rydym yn darparu cyngor cywir i Swyddogion
Canlyniadau (ROs) ac EROs o fewn tri diwrnod
o dderbyn y cais. (Targed 100%)

99.7% CYFLAWNWYD
(o fewn

Mae ychwanegiadau at gofrestrau etholiadol yn ystod
ein hymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus yn bodloni
neu yn rhagori ar ein targedau (cytunir i dargedau penodol
cyn pob pleidlais)

100%

CYFLAWNWYD

Rydym yn adolygu 100% o’n cynlluniau unionder gan
awdurdodau lleol y canfuwyd eu bod mewn perygl uwch o dwyll

CYFLAWNWYD

Rydym yn cyhoeddi 100% o’n hadroddiadau yn ôl
dyddiadau y cytunwyd iddynt

100%
60%

Rydym yn sylwebu ar 100% o gynigion deddfwriaeth
a pholisi perthnasol

100%

CYFLAWNWYD

CYFLAWNWYD

goddefiant)

2

NIS
CYFLAWNWYD

Rydym wedi cyhoeddi pum adroddiad, a dau ohonynt yn hwyr gan fis. Roedd hyn o ganlyniad i gasglu a
dadansoddi data ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop gymryd hwy na’r disgwyl, yn arbennig o ran sicrhau bod
gennym ddata ar ddinasyddion yr UE nad oedd yn gallu pleidleisio. Cafodd hyn effaith ganlyniadol ar yr
adroddiad deisebau adalw.
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Fe wnaeth ein
mewnbwn helpu
i sicrhau y byddai
cynigion
Llywodraeth y
DU yn ei gwneud
hi’n haws i
weinyddwyr
etholiadol gynnal
y canfasiad ac
i’r cyhoedd
ymateb iddo.

Cyflawni digwyddiadau etholiadol llwyddiannus
Ers 2017, rydym wedi datblygu ac adolygu yn barhaus gynlluniau
wrth gefn fel y byddem yn barod i gefnogi etholiadau ar fyr rybudd.
Gwelsom fuddion hyn yn 2019, pan weithredasom yn gyflym i
gynorthwyo dwy bleidlais ar gyfer y DU gyfan. Er gwaethaf yr
amserlenni tyn a’r pwysau ar y rheiny a oedd ynghlwm wrth gynnal
etholiadau, mae ein hymchwil yn dangos bod pleidleiswyr yn credu
bod yr etholiadau wedi eu cynnal yn llwyddiannus. Rydym yn
cyflawni ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus cyn pob
pleidlais a gwnaethom ddarparu canllawiau i weinyddwyr etholiadol,
pleidiau, ymgeiswyr ac ymgyrchwyr, i’w helpu i gyflawni eu rolau. Yn
ychwanegol at hyn, cyhoeddasom wybodaeth ariannol i helpu’r
cyhoedd i ddeall o ble y cafodd pleidiau eu harian a sut y bu iddynt
ei wario.
Cafwyd dwy ddeiseb adalw yn 2019, ac fe wnaethom gefnogi y
rhain trwy ddarparu canllawiau i’r rheiny a oedd yn ymgyrchu a
thrwy arsylwi gweinyddu’r broses. Fe wnaethom wedyn adrodd ar y
modd y cafodd y deisebau eu cynnal, gan ganfod ffyrdd ymarferol
i wella’r rhain yn y dyfodol.
Cynyddu a moderneiddio cofrestru etholiadol
Rydym wedi cyflawni swrn o waith er mwyn cefnogi diwygio’r
canfasiad blynyddol ym Mhrydain Fawr. Bydd y prosesau newydd
yn rhoi mynediad at ddata cenedlaethol cadarn i EROs ynghylch
y boblogaeth breswyl, fel y gallant ganfod cyfeiriadau lle mae’n
debygol bod newid wedi bod i’r bobl sy’n gymwys i bleidleisio.
Bydd hyn yn galluogi EROs i ganolbwyntio eu hadnoddau ar
feysydd lle mae’r angen mwyaf. Fe wnaeth ein cymorth ar gyfer
y diwygiadau hyn gynnwys: sylwebu ar gynigion; darparu adborth
ar y ddeddfwriaeth; ysgrifennu canllawiau i helpu gweinyddwyr
etholiadol i ddeall eu cyfrifoldebau newydd; a chynhyrchu ffurflenni
newydd ar gyfer y cyhoedd. Mae’r ffurflenni hyn yn cynnwys
fersiynau ar gyfer Cymru, yr Alban, a Lloegr i adlewyrchu’r
gwahanol etholfreintiau ym mhob pob gwlad. Fe wnaeth ein
mewnbwn helpu i sicrhau y byddai’r cynigion yn ei gwneud hi’n
haws i weinyddwyr etholiadol gynnal y canfasiad ac i’r cyhoedd
ymateb iddo. Rydym yn gweld y ffora hyn fel cam pwysig tuag
at wella ein system cofrestru etholiadol, ac rydym yn edrych ymlaen
at weld canlyniadau eu gweithredu cyntaf yn 2020.
Fe wnaeth ein craffu ar gynigion gan Swyddfa Gogledd Iwerddon
a’r Prif Swyddog Etholiadol ar gyfer Gogledd Iwerddon i gynnal
canfasiad o’r etholwyr - a drefnwyd yn wreiddiol at 2020 ond sydd
bellach i ddigwydd yn 2021 - sicrhau y byddai’r cynlluniau yn
weithredadwy ac yn helpu i wella lefelau cofrestru etholiadol yng
Ngogledd Iwerddon. Mae’r gwaith hwn yn bwysig am fod ein
hymchwil ddiweddar yn dangos bod un ym mhob 4 o‘r etholwyr
cymwys yng Ngogledd Iwerddon heb eu cofrestru yn gywir yn
eu cyfeiriad cyfredol.
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Fe wnaeth
ein hymgyrch
gyfrannu at fwy
na 10,000 o
ymweliadau â gwefan
Crimestoppers, lle
gallai pobl ganfod
rhagor o wybodaeth
ac adrodd am
unrhyw bryderon.

Mynd i’r afael â thwyll etholiadol
Rydym yn darparu canllawiau a chyngor i gefnogi EROs, ROs
a’r heddlu i fynd i’r afael â thwyll etholiadol. Yn 2019, am y drydedd
flwyddyn yn olynol, gweithiasom ag Academi Twyll Economaidd
Heddlu Dinas Llundain i gynnal a chyfrannu cynnwys at gyrsiau
hyfforddi tri diwrnod ar gyfer yr heddlu. Fe wnaethom hefyd gynnal
15fed Seminar Blynyddol Cenedlaethol SPOC (un man cyswllt)
yn Birmingham ar y cyd â Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr
Heddlu, a chefnogi seminarau SPOC yn yr Alban a Chymru, gan
ddarparu briffiau etholiadol pwrpasol ar gyfer SPOCs newydd.
Trwy gydol y flwyddyn, fe wnaeth lluoedd heddlu ar draws
y DU anfon atom ddata ynghylch honiadau o dwyll etholiadol y
gwnaethant eu derbyn ac ymchwilio iddynt. Bob blwyddyn,
rydym yn adrodd am nifer yr honiadau hyn, natur yr honiadau
a’r canlyniadau, er mwyn deall beth sydd wedi digwydd a sut
y daethpwyd â’r achosion i ben.
Ar gyfer yr etholiadau ym mis Mai a mis Rhagfyr yn 2019,
gwnaethom gydweithio â Crimestoppers a Swyddfa’r Cabinet i
gynnal ein hymgyrch ‘Dy bleidlais di a neb arall’. Amcan yr ymgyrch
hon yw helpu pleidleiswyr i ddeall beth yw twyll etholiadol a sut i
godi pryderon. Fe wnaeth ein hymgyrch gyfrannu at fwy na 10,000
o ymweliadau â gwefan Crimestoppers, lle gallai pobl ganfod
rhagor o wybodaeth ac adrodd am unrhyw bryderon. Mae
Crimestoppers wedi trosglwyddo 30 darn o wybodaeth
weithredadwy i’r heddlu.
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Mae’r gwaith hwn yn
canolbwyntio ar ddau
faes sydd wrth galon
democratiaeth iach:
sicrhau tryloywder
a rheoleiddio da.

Sicrhau system reoleiddio
fwyfwy dibynadwy a thryloyw
mewn cyllid gwleidyddol, goruchwylio
cydymffurfiaeth, hyrwyddo dealltwriaeth
ymhlith y rhai a reoleiddir a mynd
ar drywydd tramgwyddau mewn
modd rhagweithiol.
Mae’r amcan hwn yn ymgorffori ein rôl reoleiddiol. Mae’r gwaith
|hwn yn canolbwyntio ar ddau faes sydd wrth galon democratiaeth
iach: sicrhau tryloywder a rheoleiddio da.

Cyflawniadau allweddol
I sicrhau tryloywder, fe wnaethom:
• benthyciadau, a manylion gwariant ymgyrchu, y mae’n ofynnol
i bleidiau eu darparu i ni
• gofrestru pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill a chyhoeddi
manylion mewn cofrestrau ar-lein
• barhau i adolygu disgrifiadau pleidiau, i sicrhau bod pleidleiswyr
yn gallu adnabod y blaid y mae ymgeiswyr yn sefyll drosti
• barhau i ddatblygu porth ar-lein ar gyfer cofrestru pleidiau a
chyllid pleidiau, yr ydym yn bwriadu ei lansio yn 2021 ac a fydd
yn gwella sut mae pleidiau ac ymgyrchwyr yn cofrestru a
dychwelyd ffurflenni ariannol
• graffu ar gynigion tryloywder hysbysebu gan gwmnïau
cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, Google,
Twitter a Snapchat, i sicrhau eu bod yn darparu gwell
tryloywder o ran gweithgarwch ymgyrchu digidol
I gefnogi rheoleiddio da fe wnaethom:
• ddarparu cyngor a chanllawiau i helpu pleidiau, ymgeiswyr
ac ymgyrchwyr i gydymffurfio â’r rheolau
• weithredu a gosod cosbau pan dorrwyd y rheolau parthed
cyllid gwleidyddol
• amddiffyn heriau cyfreithiol i’n penderfyniadau gorfodi
• ddatblygu codau ymarfer newydd ar gyfer pleidiau ac ymgeiswyr
• barhau i eirioli dros newidiadau i’r gyfraith i gryfhau ein
pwerau ymchwilio a chosbi - gan gynnwys cynyddu’r ddirwy
fwyaf y gallwn ei gosod am dorri rheolau PPERA o’r lefel
gyfredol, sef £20,000
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• weithio â Chynulliad Cenedlaethol Cymru i adolygu eu Rheolau
Sefydlog a sicrhau bod ganddynt gynllun cadarn i ddatblygu
rheolau a chanllawiau newydd ar gyfer yr etholiadau yn 2021
a dod ag adrodd deuol i ben

Mesurau perfformiad
Mesurau

Perfformiad

Rydym yn cyhoeddi ffurflenni ariannol rheolaidd gan
bleidiau ac ymgyrchwyr, gan gynnwys datganiadau cyfrifon,
o fewn 30 diwrnod o’u derbyn (targed 100%)

100%

Rydym yn gwirio lleiafswm o 25% o’r holl ffurflenni
ariannol am gywirdeb a chydymffurfiaeth bob blwyddyn

57.7%
100%
94%

CYFLAWNWYD

Rydym yn hysbysu ymgeiswyr o ganlyniad eu
ceisiadau cofrestru o fewn 30 diwrnod o dderbyn
cais cyflawn 75% o’r amser

86.2%

CYFLAWNWYD

Rydym yn cynnal ymchwiliadau amserol ac addas,
y mae 90% yn cael eu cwblhau o fewn 180 diwrnod

84.3%
87.5%

NIS
CYFLAWNWYD

100%

CYFLAWNWYD

Rydym yn cyhoeddi 100% o gynhyrchion canllawiau
yn brydlon heb wallau sylweddol
Rydym yn darparu cyngor cywir o fewn 5-20 diwrnod
o dderbyn cais, yn dibynnu ar gymhlethdod y cyngor
(targed 90%)

Rydym yn dosbarthu 90% o hysbysiadau terfynol sy’n gosod
allan ein cosbau o fewn 21 i’r dyddiau cau ar gyfer sylwadau.
Rydym yn cyhoeddi canlyniadau ein holl ymchwiliadau.
Rydym yn gwneud argymhellion rheoleiddio prydlon
sy’n adlewyrchu’r egwyddorion sy’n llywio ein hymagwedd
at fframwaith rheoleiddio effeithiol

CYFLAWNWYD

3

CYFLAWNWYD

CYFLAWNWYD

4

5

NIS
CYFLAWNWYD

3

Mae nifer y ffurflenni ariannol rydym yn eu gwirio bob blwyddyn yn amrywio; mae’n uwch mewn blynyddoedd
gyda digwyddiadau etholiadol, pan fyddwn yn derbyn mwy o ffurflenni ariannol, a symiau mwy.

4

Lle bu inni fethu dyddiad cau, roedd yr achosion yn gymhleth ac yn gofyn cyngor cyfreithiol sylweddol neu
ddadansoddi tystiolaethol. Fe wnaeth etholiad cyffredinol anhrefnedig Senedd y DU hefyd ofyn i ni ailddyrannu
adnoddau.

5

Fe wnaeth y rheidrwydd arnom i flaenoriaethu monitro ac ymyriadau yn ystod y cyfnod ymgyrchu ar gyfer
etholiad Senedd anhrefnedig y DU dynnu adnoddau o benderfyniadau cosbau dros dro.
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Sicrhau tryloywder
Trwy gydol y flwyddyn, rydym wedi canolbwyntio ar gyflawni’r
cyfrifoldebau rydym yn atebol iddynt i seneddau’r DU. Cadwasom
gofrestrau’r pleidiau gwleidyddol, gan sicrhau mai dim ond pleidiau
sy’n bodloni’r gofynion cyfreithiol sydd ar y gofrestr, ac fe wnaethom
barhau i adolygu disgrifiadau’r pleidiau i helpu pleidleiswyr i
adnabod y blaid y mae ymgeiswyr yn sefyll drosti.
Cafwyd dau achos o ymgeiswyr yn ceisio cael eu ffurflenni
ariannol wedi eu tynnu o’n cronfa ar-lein trwy’r llysoedd. Tynnodd
un ymgeisydd ei gais yn y llys yn ôl, ac fe wnaeth y llys wrthod y
cais arall.

Wrth i Etholiad
cyffredinol Senedd
y DU agosáu,
gwnaethom
gofrestru’r nifer
uchaf erioed o
ymgyrchwyr di-blaid.

Rheoleiddio da
Wrth i Etholiad cyffredinol Senedd y DU agosáu, gwnaethom
gofrestru’r nifer uchaf erioed o ymgyrchwyr di-blaid. Fe wnaethom
hefyd ddatblygu ein dull monitro ymgyrchoedd fel ei fod yn fwy
rhagweithiol ac yn canfod ac ymyrryd yn gyflym pan fo problem.
Fe wnaeth hyn eu rhwystro rhag gwaethygu a rhwystro ymgyrchwyr
rhag torri’r rheolau. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar hyn.
Fe wnaethom barhau i ddefnyddio ein pwerau ymchwilio a chosbi
i ganfod ac ymateb i achosion o ddiffyg cydymffurfio a rhwystro
diffyg cydymffurfio yn y dyfodol. Rhoesom ddirwyon o £25k a
£40k fel ei gilydd i ddwy blaid gofrestredig am fethiannau lluosog.
Clywodd y llysoedd dair apêl yn erbyn cosbau yn 2019. Tynnwyd
un yn ôl, gwrthodwyd un, a chadarnhawyd un. Dyna ddod â
chyfanswm yr apeliadau yn erbyn cosbau rydym wedi eu rhoi i
5; mae’r llysoedd wedi cadarnhau un ohonynt. Mae’r apeliadau
wedi darparu cyfraith achosion ddefnyddiol ac rydym wedi
dysgu gan bob achos er mwyn gwella ein dull gorfodi.
Am nifer o flynyddoedd rydym wedi argymell bod llywodraethau’r
DU yn newid cyfreithiau i gryfhau ein pwerau ymchwilio a chosbi.
Eleni, gwelsom newid o’r fath yn yr Alban, lle gwnaeth Senedd yr
Alban, trwy Ddeddf Refferenda (yr Alban), gynyddu lefelau’r dirwyon
sydd ar gael i ni (o £20,000 i £500,00); yn ogystal rhoesant bwerau
ehangach i ni gaffael gwybodaeth y tu hwnt i ymchwiliadau ffurfiol;
a sefydlwyd rheolau sy’n gofyn am wasgnodau ar ddeunyddiau
ymgyrchu digidol.

21

Amcan
tri

Mae ein
harbenigedd
mewn polisi,
ymchwil a
chyfathrebu yn
hanfodol i alluogi
y gwaith hwn.

Bod yn ganolfan arbenigedd
annibynnol a pharchus, gan ddefnyddio
gwybodaeth a mewnwelediad i
hyrwyddo tryloywder, tegwch ac
effeithlonrwydd ein system
ddemocrataidd, a helpu i’w
haddasu i’r oes ddigidol fodern.
Mae’r maes gwaith hwn yn canolbwyntio ar arloesi a chryfhau
ein sylfaen dystiolaeth. Mae ein harbenigedd mewn polisi,
ymchwil a chyfathrebu yn hanfodol i alluogi y gwaith hwn.

Cyflawniadau allweddol
I gyfrannu at arloesi a chryfhau ein sylfaen
dystiolaeth, fe wnaethom:
• adrodd am dair cyfres o etholiadau a dwy ddeiseb adalw o 2019,
a gwneud argymhellion i wella digwyddiadau o’r fath yn y dyfodol
• adrodd ar gywirdeb a chyflawnrwydd y cofrestrau
etholiadol yn y DU
• werthuso cynlluniau peilot Llywodraeth y DU i brofi moddion
adnabod pleidleiswyr mewn gorsafoedd pleidleisio mewn
rhannau o Loegr yn etholiadau lleol mis Mai 2019
• roi cyngor arbenigol annibynnol i lywodraethau Cymru a’r
Alban ar newidiadau deddfwriaeth a pholisi a oedd yn deillio
o’u hagendâu diwygio etholiadol
• asesu effaith unrhyw newidiadau i drefn yr ymgeiswyr ar y
papur pleidleisio ar gyfer etholiadau cyngor yr Alban, ar gais
Llywodraeth yr Alban
• gyhoeddi astudiaethau dichonoldeb ar yr opsiynau ar gyfer
moderneiddio cofrestru etholiadol
• roi tystiolaeth lafar i dri phwyllgor Seneddol y DU, a rhoi
tystiolaeth ysgrifenedig i ddau bwyllgor dethol Tŷ’r Arglwyddi
• roi tystiolaeth ysgrifenedig i dri phwyllgor Cynulliad Cenedlaethol
Cymru, a rhoi tystiolaeth lafar ar ddau achlysur
• roi tystiolaeth ysgrifenedig ar dair deddf i ddau bwyllgor
Senedd yr Alban, rhoi tystiolaeth lafar ar dri achlysur
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Fe roesom gyngor
a chymorth arbenigol
i lywodraethau a
seneddau yr Alban
a Chymru i’w helpu
gyda’u hagendâu
diwygio etholiadol.

Mesur

Perfformiad

Cyflawni prosiect ar ddeall
tirwedd ymgysylltu democratig
cyhoeddus yn y DU.

CYFLAWNWYD6

Cyflawni prosiect i ddatblygu ac
archwilio dichonoldeb cynigion i
foderneiddio cofrestru etholiadol a
bodloni disgwyliadau ac anghenion
pleidleiswyr yn ein cymdeithas ddigidol.

CYFLAWNWYD

Cyhoeddi ein gwerthusiad o’r cynlluniau
peilot ar gyfer moddion adnabod
pleidleiswyr, a hefyd ein hymateb iddynt

CYFLAWNWYD

Gweithio er mwyn cefnogi argymhellion
diwygio’r gyfraith etholiadol a dderbyniwyd
gan Gomisiynau’r Gyfraith yng Nghymru
a Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon

CYFREDOL

Arloesi a chryfhau ein sylfaen dystiolaeth
Fe roesom gyngor a chymorth arbenigol i lywodraethau
a seneddau yr Alban a Chymru i’w helpu gyda’u hagendâu
diwygio etholiadol. Bu hyn yn cynnwys estyn yr etholfraint i bobl
ifanc yng Nghymru, a chategorïau newydd o etholwyr yn y ddwy
wlad. Ymgynghorasom ar gynigion a deddfwriaeth ddrafft, ac fe
wnaeth ein mewnbwn helpu i sicrhau y byddai’r rhain yn gweithio
yn ymarferol.
Fe wnaethom werthuso cynlluniau peilot moddion adnabod
pleidleiswyr Llywodraeth y DU, a gynhaliwyd yn ystod etholiadau
lleol mewn rhannau o Loegr ym mis Mai 2019. Bydd ein hasesiad
annibynnol yn helpu Llywodraeth y DU i asesu hygyrchedd a
diogelwch o wahanol gyfeiriadau cyn cyflwyno unrhyw ofyniad
i ddangos moddion adnabod mewn gorsafoedd pleidleisio ar
draws Prydain Fawr.

6

Fe wnaethom
ganolbwyntio ar ganfod
bylchau mewn mentrau
ymgysylltu democratig
ar gyfer pobl ifanc Fe
wnaethom gyflawni’r prosiect
fel yr oeddem wedi gobeithio,
ac yn 2020-21, byddwn yn
dechrau prosiectau
newydd yn seiliedig ar y
canfyddiadau, gan gynnwys
prosiect i ddatblygu
adnoddau addysgol.
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Ein hastudiaethau cynhwysfawr o gywirdeb a chyflawnrwydd
y cofrestrau etholiadol yw’r unig astudiaethau yn y DU ar y pwnc
hwn. Mae llawer o bobl yn defnyddio’r canfyddiadau hyn am eu
bod yn darparu tystiolaeth i lywio’r newidiadau polisi a deddfwriaeth
y mae angen i lywodraethau eu gwneud er mwyn moderneiddio
ein systemau cofrestru etholiadol. Maent hefyd yn adnodd hanfodol
i lywio ein hymdrechion ni a sefydliadau eraill i dargedu gwaith
ymwybyddiaeth gyhoeddus er mwyn cynyddu cofrestru etholiadol.
Fe wnaeth yr astudiaeth ddiweddaraf gafod hyn: er bod y gyfran o
bobl sydd wedi cofrestru i bleidleisio wedi aros yn sefydlog, mae
pobl ifanc a rhentwyr preifat yn parhau i fod yn llai tebygol o fod
wedi cofrestru’n gywir, ac mae angen gwelliant pellach i’r lefelau
cywirdeb a chyflawnrwydd cyffredinol.

Amcan tri
parhad

Cyhoeddasom astudiaethau dichonoldeb sy’n archwilio’r
gwahanol ffyrdd y gallai data cyhoeddus wella’r system gofrestru,
a sut y gallai diwygiadau i’r prosesau weithio yn ymarferol. Mae hyn
yn rhoi man cychwyn i lywodraethau wneud y mathau o newidiadau
a fyddai’n mynd i’r afael â’r pwysau ar adnoddau gweinyddwyr
etholiadol yn ogystal â’i gwneud yn haws i unigolion gofrestru.
Rydym yn defnyddio canfyddiadau’r astudiaethau hyn i lywio ac
annog dadl polisi ehangach ynghylch dyfodol cofrestru etholiadol
a chynorthwyo ein gwaith datblygu polisi ein hunain.
Yn yr Alban, cynaliasom ymchwil i asesu effaith unrhyw newidiadau
i drefn yr ymgeiswyr ar y papur pleidleisio ar gyfer etholiadau
cyngor. Mae ein hadroddiad terfynol i Lywodraeth yr Alban yn rhoi
iddi’r sylfaen dystiolaeth i ystyried effaith unrhyw newidiadau ar
bleidleiswyr, gweinyddwyr etholiadol, a phleidiau gwleidyddol.

Fe wnaethom
barhau i weithio
i ganfod ffyrdd i
symleiddio,
moderneiddio a
chyfnerthu cyfraith
etholiadol, ac
eirioli trostynt.

Fe wnaethom barhau i weithio i ganfod a chyflwyno’r achos dros
symleiddio, moderneiddio, a chydgrynhoi cyfraith etholiadol, gan
gynnwys rhoi ar waith argymhellion Comisiynwyr y Gyfraith, a
wnaed yn wreiddiol yn eu hadroddiad yn 2016, ac y rhoddwyd iddo
bwysau terfynol yn eu hadroddiad cloi eleni. Rhoesom dystiolaeth i
bwyllgorau seneddol i sicrhau y byddai ein dadansoddi arbenigol
ynghylch etholiadau a rheoleiddio yn llywio eu gwaith.
Yn Senedd y DU, fe wnaeth hyn gynnwys ymchwiliad y
Pwyllgor dros faterion Digidol, Diwylliant, Chwaraeon a’r
Cyfryngau i dwyllwybodaeth; ymchwiliad y Pwyllgor Materion
Gweinyddol a Chyfansoddiadol i gyfraith etholiadol; a Phwyllgor
Gadael yr Undeb Ewropeaidd ar reolau ynghylch unrhyw
gynulliadau dinasyddion neu refferenda yn y dyfodol. Rhoesom
hefyd dystiolaeth i Bwyllgorau Dethol Tŷ’r Arglwyddi parthed
Democratiaeth a Thechnolegau Digidol a pharthed Deddf
Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013
Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, rhoesom dystiolaeth
i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
parthed Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), ac i
ymchwiliad Pwyllgor Diwygio Etholiadol y Cynulliad i systemau
etholiadol a ffiniau, ac i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a
Deddfwriaethol parthed Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).
Yn Senedd yr Alban, rhoesom dystiolaeth i’r Pwyllgor Safonau,
Gweithdrefnau a Phenodiadau Cyhoeddus parthed Bil (Diwygio)
Etholiadau’r Alban a Bil Etholiadau’r Alban (Etholfraint a
Chynrychiolaeth). Fe roesom hefyd dystiolaeth i’r Pwyllgor
Cyllid a’r Cyfansoddiad parthed Bil Refferenda (yr Alban).
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Amcan
pedwar

Yr amcan
yw cyflawni
gwasanaethau sy’n
effeithlon, effeithiol
ac economaidd.

Darparu gwerth am arian, gan
wneud y defnydd gorau o’n
hadnoddau a’n harbenigedd
i ddarparu gwasanaethau sy’n
ymateb i’r hyn sydd bwysicaf
i bleidleiswyr

Mae’r amcan hwn yn canolbwyntio ar weithgareddau sy’n cefnogi’r
sefydliad ac yn sicrhau bod gyda ni’r bobl gyda’r sgiliau priodol, a
hefyd yr adnoddau priodol. Yr amcan yw cyflawni gwasanaethau
sy’n effeithlon, effeithiol ac economaidd.

Cyflawniadau allweddol
I gefnogi’n sefydliad, fe wnaethom:
• gynnal rhaglen profi, uwchraddio a meincnodi yn erbyn safonau
perthnasol er mwyn gwarchod ein hisadeiledd digidol yn erbyn
bygythiadau seibr
• ddatblygu ein harferion gwaith i adlewyrchu’r disgwyliadau
ar gyflogwr modern, a sicrhau bod ein systemau digidol yn
cefnogi’r newidiadau hyn
• uwchraddio’r systemau technoleg gwybodaeth sy’n cefnogi
ein swyddogaethau rheoleiddio a gweinyddu etholiadol
• barhau i weithio’n agos â’r Ganolfan Seibrddiogelwch
Genedlaethol i wella’r modd rydym yn monitro ein
rhwydweithiau a’n platfformau
• lansio gwefan newydd sy’n bodloni anghenion defnyddwyr yn
fwy effeithiol ac yn darparu gwybodaeth mewn ffyrdd mwy
hygyrch a haws i’w defnyddio
• roi ar waith systemau caffael, rheoli prosiectau a llywodraethu
ar-lein newydd i wneud ein prosesau yn fwy effeithlon a thryloyw
• ddatblygu strategaeth pobl newydd i gefnogi defnyddio
ein hadnoddau yn y modd mwyaf effeithlon
• wella ein sylfaen sgiliau trwy raglen dysgu a datblygu gynhwysfawr
a buddsoddi mewn adnoddau technegol arbenigol
• weithio gyda seneddau yr Alban a Chymru i ddatblygu model
gweithredu sy’n ein galluogi i adrodd iddynt
• ddarparu canllawiau ac offerynnau i staff i’n helpu i wella
ein prosesau sicrhau ansawdd
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Mesurau perfformiad

Amcan
pedwar
parhad

7

Fe wnaethom roi ar waith
newidiadau i oriau gwaith
ar ôl treialu dull newydd.

8

Fe wnaethom gwblhau ein
tendr a llofnodi contract ym
mis Chwefror. Oherwydd y
pandemig Covid-19, fe
wnaethom ohirio ei gyflwyno
hyd nes chwarter cyntaf
2020-21.

9

Fe wnaethom ddechrau
prosiectau sylweddol i
uwchraddio isadeiledd a
chymwysiadau; fe wnawn
eu gwerthuso unwaith y
byddant wedi eu cwblhau.

10

O ganlyniad i ffactorau
eithriadol. Rydym yn
esbonio hyn ymhellach
o dan ‘Defnyddio ein
hadnoddau ariannol
yn effeithlon’.
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Mesur

Perfformiad

Dysgu gwersi ymarferol oddi
wrth arferion gweithio gartref
ac o bell, a dylunio llety’r dyfodol
yn unol â’r rheiny

CYFREDOL7

Canfod opsiynau, costau, a
buddion e-gaffael, a rhoi system
newydd ar waith yn unol â hynny

NIS CYFLAWNWYD8

Bodlondeb rhanddeiliaid a staff
o ran offerynnau TG

CYFREDOL9

Cynnal sgorau ymgysylltu â
staff uchel yn ystod yr arolwg
staff blynyddol a sicrhau bod
dangosyddion megis trosiant
staff ar lefelau addas

SGÔR YMGYSYLLTU
Â STAFF: 72% (2018-19:
65%. Cyfartaledd y
Gwasanaeth Sifil: 62%)

Monitro amrywiannau sylweddol
ym mhob cyllideb, a, lle bo’n briodol,
leihau’r amrywiannau hyn dros bum
mlynedd ein Cynllun Corfforaethol

NIS CYFLAWNWYD10

TROSIANT STAFF:
13.19% (2018-19: 31.97%)

Cefnogi’r sefydliad
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i drawsffurfio’r
modd rydym yn gweithio trwy fuddsoddi’n sylweddol yn ein
hisadeiledd digidol er mwyn gwella ei ddycnwch a chefnogi
arferion gwaith hyblyg. Rydym hefyd wedi parhau i weithio â’r
Ganolfan Seibrddiogelwch Genedlaethol i wella’r modd rydym yn
monitro ein rhwydweithiau a’n platfformau; gwnaeth hyn helpu
gyda’n ffocws ar seibrddiogelwch yn ystod pleidleisiau 2019.
Mae ein gwefan newydd yn darparu gwell gwasanaeth i’n
rhanddeiliaid. Fel ein prif sianel gyfathrebu, roedd yn bwysig
i ni wella ei defnyddioldeb a’i hygyrchedd, er mwyn cyfathrebu
a gweithio mewn ffyrdd gwell.
Rydym wedi cyflwyno offerynnau digidol newydd eraill i’n helpu i
gynnal ein sefydliad. Mae hyn yn cynnwys system caffael ar-lein, i’w
gwneud yn haws i gyflenwyr gymryd rhan yn ein tendrau, a system
gynllunio sy’n ein galluogi i adrodd am ein cynnydd yn erbyn yn
ein hamcanion corfforaethol a monitro risgiau yn fwy effeithiol. Mae
ein system llywodraethu newydd yn darparu ffordd fwy effeithiol i
gyfathrebu â Bwrdd y Comisiwn i roi trosolwg glir o’n perfformiad.

Amcan
pedwar
parhad

Mae ein strategaeth pobl newydd yn cynnwys gweithrediadau
i hwyluso diwylliant lle gall cyflogeion berfformio eu rolau yn fwy
effeithiol. Fe wnaethom ddechrau’r gwaith hwn trwy adolygu ein
prosesau rheoli perfformiad a datblygu. Rydym wedi symud i
ffwrdd o werthuso a rhestru perfformiad cyflogeion ar adegau
penodedig yn ystod y flwyddyn, gan newid i drefn barhaus, a
reolir trwy amcanion. Mae hyn yn mynd i’r afael ag adborth a
gawsom o’n harolwg staff yn 2018, gan blethu’n well â’n diwylliant.
Gwnaethom ganolbwyntio ar fentrau i fynd i’r afael â throsiant staff.
Fe wnaeth hyn gynnwys newid ein harferion recriwtio i gymryd yn
ganiataol y byddai pob swydd yn barhaol, oni bai bod achos cryf
dros gyfiawnhau contract tymor penodol. Fe wnaethom hefyd
gynorthwyo staff i adleoli i’n swyddfeydd eraill, lle’r oedd hynny
yn gyson â’u hamgylchiadau a’n hanghenion busnes.

Mae ein strategaeth
pobl newydd yn
cynnwys
gweithrediadau i
hwyluso diwylliant
lle gall cyflogeion
berfformio eu rolau
yn fwy effeithiol.

Fe wnaethom barhau i gefnogi grwpiau staff y gwnaethom
eu sefydlu i fynd i’r afael â meysydd penodol, megis y grŵp
ymgysylltu â staff, i sicrhau bod ein cyflogeion yn gallu mewnbynnu
i’n polisïau a rhaglenni corfforaethol. Mae hefyd gennym grwpiau
sydd wedi ymrwymo i gefnogi staff gyda bwlio, aflonyddu, a
materion iechyd meddwl, ac rydym wedi cynnal cysylltiadau cryf â’n
hundeb llafur, yr Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol.
Fe wnaethom fuddsoddi mwy mewn dysgu a datblygu, a sicrhau
bod staff yn ymwybodol o gyfleoedd hyfforddi. Fe wnaethom hefyd
benodi darparwr i gyflawni rhaglen datblygu arweinyddiaeth a rheoli
ar gyfer pob rheolwr a fydd yn cael ei chynnal trwy gydol 2020
Mae seneddau’r Alban a Chymru wedi bod yn ystyried
deddfwriaeth a fydd yn sicrhau ein bod yn atebol iddynt hwy
am ein gwaith mewn etholiadau datganoledig. Rydym wastad
wedi adrodd yn wirfoddol i’r ddau senedd am ein gwaith polisi
mewn perthynas â materion datganoledig, ond bydd y
ddeddfwriaeth newydd y golygu bod ein trefniadau atebolrwydd
yn cyfateb i’r rheiny sydd gennym parthed Senedd y DU.
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Edrych tua
2020-21
Rydym yn gweithio
gyda llywodraethau’r
DU ac yn cynorthwyo
awdurdodau lleol i
sicrhau eu bod yn
gallu cyflawni’r
pleidleisiau yn
llwyddiannus, yn
ddiogel, ac yn unol
â’r canllawiau priodol.

Un o’n heriau ar gyfer y pum mlynedd o’n blaenau fydd sicrhau
bod awdurdodau lleol yn gallu parhau i gyflawni etholiadau
llwyddiannus. Fe wnaethom gefnogi penderfyniad Llywodraeth y
DU i ohirio’r pleidleisiau a drefnwyd at fis Mai 2020 o ganlyniad
i’r pandemig Covid-19. Mae yna heriau sylweddol o ran cyflawni’r
cyfuniad o bleidleisiau sydd bellach wedi eu trefnu at fis Mai 2021.
Rydym yn gweithio gyda llywodraethau’r DU ac yn cynorthwyo
awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn gallu cyflawni’r pleidleisiau
yn llwyddiannus, yn ddiogel, ac yn unol â’r canllawiau priodol.
Mae eisoes bwysau ar adnoddau awdurdodau lleol oherwydd
deddfwriaeth gymhleth a hen-ffasiwn. Mae dros 50 o Ddeddfau
a 170 o Offerynnau Statudol sy’n ymwneud â chyflawni etholiadau.
Mae hyn yn arwain at gostau, goblygiadau a risgiau gwirioneddol
i bleidleiswyr, ymgeiswyr, ac ymgyrchwyr, rheoleiddwyr a
llywodraethau. Mae cynigion gan Gomisiynwyr Cyfraith y DU yn
darparu sail gadarn ar gyfer gwaith pellach, yn seiliedig ar ymchwil
dda. Yn 2020-21, byddwn yn parhau i alw ar lywodraethau a
seneddau’r DU i fynd â’r rhain yn eu blaenau.
Tra ein bod yn croesawu diwygiadau i’r canfasiad ym Mhrydain
Fawr, mae rhaid i lywodraethau wneud rhagor i foderneiddio’r
system cofrestru. Mae bodolaeth rhagor na 370 o gofrestrau
gwahanol nad ydynt yn cyfathrebu â’i gilydd yn golygu bod y
system yn agored i niwed, tra na all pleidleiswyr wirio a ydynt
wedi cofrestru ar-lein, gan arwain at geisiadau dyblyg bob etholiad.
Yn y flwyddyn i ddod, byddwn yn parhau i annog llywodraethau’r
DU i ymrwymo i wneud cofrestru yn fwy awtomeiddiedig, ac
yn gysylltiedig â mynd i’r afael â’r heriau hyn.
Mae natur ymgyrchu gwleidyddol yn parhau i newid, gyda phleidiau
yn gwario cyfran fwy o’u cyllidebau hysbysebu ar hysbysebu
digidol. Mewn ymateb i’r newidiadau hyn, mae angen arnom y
pwerau a’r offerynnau cywir i barhau i reoleiddio cyllid gwleidyddol
yn effeithiol. Yn 2020-21, byddwn yn gweithio gyda phawb ynghlwm
i annog cydymffurfiaeth, a byddwn yn cynnal ymgyrch newydd i
helpu pleidleiswyr i ddeall rheolau ymgyrchu digidol.
Rydym yn croesawu adolygiad y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd
Cyhoeddus (CSPL) o reoleiddio etholiadol yn y DU. Mae natur
ymgyrchu gwleidyddol wedi newid yn sylweddol, fel y mae
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Edrych tua
2020-21
parhad
Tra ein bod yn cydnabod
effeithiau parhaol tebygol y
pandemig Covid-19, mae ein
rhaglen 2020-21 yn cynnwys:
• parhau â’n newid tuag at
gynnig ein canllawiau mewn
fformat newydd modern,
mwy hygyrch
• gweithio gyda phartneriaid
i wella hygyrchedd etholiadau
fel bod gan bawb fynediad
hafal at wybodaeth a
phrosesau etholiadol
• cefnogi diwygiadau
Llywodraeth y DU i’r
canfasiad blynyddol
• cefnogi’r canfasiad ar gyfer
2021 yng Ngogledd Iwerddon
• datblygu strategaeth i gefnogi
gwell dycnwch o ran cyflawni
gwasanaethau etholiadol ar
wastad lleol
• cyhoeddi ein safonau
perfformiad newydd ar
gyfer Swyddogion
Cofrestru Etholiadol
• ymgysylltu ag agendâu polisi
a deddfwriaeth llywodraethau
yr Alban a Chymru parthed
newidiadau i’r etholfraint ar
gyfer eu hetholiadau
• adolygu ein cydymffurfiaeth â’n
hymrwymiadau o ran yr iaith
Gymraeg, i safon sy’n bodloni
Comisiynydd y Gymraeg
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disgwyliadau’r cyhoedd ers i Senedd y DU ysgrifennu’r
rheolau 20 mlynedd yn ôl. Byddwn yn barod i ddarparu
gwybodaeth a chyngor i CSPL ac eraill i helpu i gyflawni
canlyniadau ac argymhellion a fydd yn galluogi pobl
i barhau i weld y DU fel democratiaeth wydn sydd
ar ei blaen hi o hyd.

• cwblhau adolygiad o
ddisgrifiadau cofrestredig
pleidiau gwleidyddol ac
ymgyrchwyr i sicrhau mai dim
ond y rheiny sy’n bodloni’r
gofynion cyfreithiol sy’n
cael eu cynnwys

• gwella hygyrchedd ein
gwybodaeth trwy ddatblygu
ein gwefan ymhellach, gan
gynnwys gwaith i rannu
data agored

• cyflawni system cyllid
gwleidyddol ar-lein newydd i
gynorthwyo pleidiau ac
ymgyrchwyr i gyflwyno eu
ffurflenni ariannol yn effeithiol

• rhoi ein strategaeth pobl
newydd ar waith

• creu’r cynhwysedd i erlyn
troseddau a amheuir, ac
ymgynghori ar y ffordd
rydym yn ymagweddu
at ddefnydd erlyniadau
• ymgysylltu â pholisi
llywodraethol ac agendâu
deddfwriaethol ar gyfer cyllid
gwleidyddol
• cryfhau ein hymgysylltu â
chwmnïau cyfryngau
cymdeithasol a darparwyr
hysbysebu digidol eraill i
sicrhau bod eu gwasanaethau
a’u polisïau yn cefnogi
tryloywder ar gyfer
gweithgarwch ymgyrchu
etholiadol a refferenda
• mireinio ein gweithgarwch
ymwybyddiaeth gyhoeddus i
helpu pobl i ddeall rheolau
ymgyrchu digidol a thrwy greu
adnoddau addysgol ar gyfer
pobl ifanc

• datblygu Cynllun Corfforaethol
5 mlynedd newydd

• cyflwyno newid busnes
a alluogir gan dechnoleg
ddigidol er mwyn adlewyrchu’r
disgwyliadau ar
gyflogwr modern
• parhau i weithio gyda
seneddau Cymru a’r Alban
i roi ein trefniadau atebolrwydd
newydd ar waith
• adolygu sut rydym yn cyflawni
gwasanaethau cyfreithiol sy’n
bodloni’n gofynion cyfnewidiol
yn effeithiol
• adolygu prosesau rheoli
ansawdd ar draws ein prif
wasanaethau a
swyddogaethau

Defnyddio ein
hadnoddau i gefnogi
cyflawni ein hamcanion
72%

ein sgôr ymgysylltu
â chyflogeion
(cynnydd ar 65%
yn 2018-19)

Ein pobl
Perthnasau staff ac ymgysylltu
Mae arbenigedd, gwaith caled, a lefel ymrwymiad uchel ein
gweithlu yn galluogi perfformiad llwyddiannus a chyflawniad
ein Cynllun Corfforaethol. Rydym yn gwerthfawrogi’r berthynas
gadarnhaol ac adeiladol sydd gennym gyda’n cydweithwyr, gan
weithio’n galed i’w chynnal. Mae ein grŵp ymgysylltu â staff yn
cwrdd yn rheolaidd er mwyn ceisio adborth gan gydweithwyr ar
faterion sy’n codi a helpu i gynnal perthynas dda â staff. Rydym
hefyd yn annog cyfranogiad staff yn weithredol fel rhan o’r broses
feunyddiol, ac rydym yn rhannu gwybodaeth ar ddatblygiadau
presennol a darpar-ddatblygiadau yn gyson ac yn eang. I gefnogi
hyn, mae gennym gytundeb cydnabyddiaeth gyda’r Undeb
Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol.
Fe wnaethom gwblhau ein harolwg staff diweddaraf ym mis
Mawrth 2020, ac fe wnaeth 86% o’n cyflogeion ymateb. Roedd ein
sgôr ymgysylltu â chyflogeion yn 72% (cynnydd ar 65% yn 2018-19).
Mae ein sgorau yn cymharu’n ffafriol iawn â’r meincnod ar gyfer
y Gwasanaeth Sifil mewn meysydd megis ein staff yn cytuno ar
y canlynol:
• ein bod wedi cymryd camau gweithredol ar ôl yr arolwg diwethaf
• eu bod yn teimlo cysylltiad personol cryf i’n sefydliad a’i waith
• y byddent yn argymell y Comisiwn Etholiadol fel gweithle
Mae’r meysydd lle’r ydym yn cymharu’n fwyaf anffafriol â’r meincnod
ar gyfer y Gwasanaeth Sifil, ac y mae angen i ni eu gwella, yn cynnwys
staff yn cytuno:
• bod yna gyfleoedd iddynt wneud cynnydd yn eu gyrfaoedd yn y
Comisiwn Etholiadol
• bod ganddynt y systemau TG a’r offer angenrheidiol i wneud
eu swyddi’n effeithiol
• ein bod wedi ymrwymo i greu gweithle amrywiol a chroesawgar
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Cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth
Rydym wedi ymrwymo’n llawn i egwyddor cydraddoldeb o ran
cyfleoedd a gwerth amrywiaeth. Mae ein cynllun cydraddoldeb
unigol yn gosod allan ein dyletswyddau a’n hymrwymiadau ar
draws y DU gyfan, gan gynnwys cynllun gweithredu yr ydym
yn ei ddiweddaru yn flynyddol. Mae’r cynllun yn adlewyrchu’r
ddyletswydd gydraddoldeb yn y sector cyhoeddus, sy’n gwahardd
gwahaniaethu ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas
neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd
neu gred, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.
Rydym wedi dylunio ein cynllun i sicrhau:
• bod pawb sy’n gymwys yn gallu cyfranogi yn y broses
ddemocrataidd, trwy ganfod rhwystrau, gwneud argymhellion,
a gweithio gydag eraill i ddileu’r cyfryw rwystrau
• ein bod yn corffori cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith,
ein bod yn trin pob cwsmer yn deg a chyda pharch, ac ein bod yn
dryloyw yn y penderfyniadau rydym yn eu gwneud
• bod cydraddoldeb i bawb o ran cyfleoedd a bod pob aelod staff
yn cael ei drin yn deg a chyda pharch
Fe wnaethom gwblhau asesiadau effaith cydraddoldeb mewn
perthynas â pholisïau a gweithdrefnau perthnasol trwy gydol 2019-20.
Mae’r asesiadau effaith cydraddoldeb yn cefnogi ymrwymiad at
wneud penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth. Yn ychwanegol
at drefniadau ar gyfer ymgynghori a monitro, mae’r broses asesu yn
helpu i ddatblygu polisïau effeithiol sy’n bodloni anghenion pobl mewn
perthynas ag unrhyw nodweddion gwarchodedig.
Fe wnaeth ein grŵp staff ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant gwrdd yn rheolaidd a chefnogi ein gweithgareddau
yn y meysydd hyn. Mae ein harolwg staff diweddaraf yn cynnwys
cwestiynau ynghylch cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
Dangosodd y canlyniadau mai maes pryder i’n staff yw nad yw
ein sefydliad yn adlewyrchu amrywiaeth y bobl rydym yn eu
gwasanaethu, ac nid ydynt yn credu ein bod yn gwneud digon
i ddangos ein hymrwymiad tuag at greu gweithle amrywiol a
chynhwysol. Byddwn yn dechrau mynd i’r afael â’r pryderon hyn
wrth i ni gorffori strategaeth pobl newydd yn 2020, sy’n cynnwys
gwaith i adolygu a gwella ein prosesau recriwtio a dethol.
Iechyd a diogelwch galwedigaethol
Rydym yn adolygu ein polisi iechyd a diogelwch yn flynyddol. Mae
hefyd gennym ganllawiau, gweithdrefnau, ac asesiadau risg ar waith i
gwmpasu ein gweithgareddau craidd. Mae grŵp iechyd a diogelwch
yn goruchwylio ein gweithdrefnau. Maent yn cwrdd yn rheolaidd
ac yn adrodd i’n grŵp arweinyddiaeth. Fodd bynnag, mae’r prif
gyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch yn gorwedd gyda rheolwyr pobl.
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Rydym yn cychwyn archwiliadau iechyd a diogelwch annibynnol
bob blwyddyn, sy’n cynnwys arolygu amgylcheddau gwaith ac
adolygu systemau rheoli diogelwch.

Defnyddio ein hadnoddau i gefnogi
cyflawni ein hamcanion parhad
Mae’r archwiliadau hyn yn dweud wrthym a yw
ein trefniadau yn addas, ac yn amlygu unrhyw
welliannau y mae angen i ni eu gwneud. Roedd
canfyddiadau archwiliadau a gwblhawyd yn 201920 yn foddhaus ar y cyfan, ac roedd ein trefniannau
yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac arferion gorau.

Ein heffaith amgylcheddol
Rydym yn cydnabod bod cyflawni ein
gweithgareddau yn cael effaith ar yr amgylchedd
ac rydym yn parhau i weithio tuag at leihau’r
effaith hon. Mae’r wybodaeth ganlynol yn
crynhoi ein defnydd egni a dŵr, a chynhyrchu
a gwaredu deunydd gwastraff.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys data defnydd a
gwaredu gwastraff ein swyddfa yn Llundain yn
unig, sef ein heiddo mwyaf a gweithle y rhan
fwyaf o’n staff.
Mae’r swyddfeydd yng Nghaeredin, Caerdydd,
a Belfast wedi adleoli i safleoedd llai, mwy
amgylcheddol effeithiol yn ystod yn 10 mlynedd
diwethaf. Mae prydles ein swyddfa yn Llundain yn
dod i ben yn 2020. Ar ôl adolygu ein hopsiynau llety,
rydym wedi penderfynu adnewyddu’r brydles.
Mae mentrau eraill ar waith er mwyn helpu i leihau’r
effaith amgylcheddol. Ers 2011-12, rydym wedi:

• lleihau adnoddau argraffedig a ddarperir i
weinyddwyr etholiadol a grwpiau eraill, gan
Rydym yn prydlesu gofod swyddfeydd mewn pedair
ganolbwyntio ar ddarpariaeth electronig lle bo
dinas gan gyfuniad o berchnogion eiddo preifat a
hynny’n bosib
chyhoeddus. Nid oes gennym reolaeth uniongyrchol
• annog staff i ddefnyddio fideo a chynadledda pell i
dros gyflenwr cyfleustodau a thargedau gwaredu a
osgoi teithio diangen ac allyriadau CO2 dilynol
rheoli gwastraff yn ein hadeiladau. Gyda nifer o’n
swyddfeydd, mae perchennog yr eiddo yn rheoli
• gweithredu cyfleusterau ailgylchu yn ein holl
defnydd egni a dŵr yn ogystal â gwaredu gwastraff,
swyddfeydd
gan adennill y costau trwy dâl gwasanaeth cyfunol.
• uwchraddio i gyfarpar technoleg gwybodaeth
mwy effeithiol o ran ynni

Crynodeb (swyddfa Llundain)
Ardal

Targed
2019-20
Gwirioneddol11 2019-20*

2018-19

2017-18

Allyriadau nwyon tŷ gwydr
(CO2e mewn tunelli)

Nid yw ar gael

211

187

235

Ynni’r ystâd

Defnydd (kWh)

Nid yw ar gael

661,061

639,526

682,595

Gwariant

Nid yw ar gael

Nid yw ar gael Nid yw ar gael

Nid yw ar gael

Swm (tunelli)

Nid yw ar gael

9.84

10.00

9.67

Gwariant

Nid yw ar gael

£1,111

£1,227

£994

Dŵr yr ystâd Defnydd

Nid yw ar gael

795 m3

742 m3

847 m3

Gwariant

Nid yw ar gael

Nid yw ar gael Nid yw ar gael Nid yw ar gael

Gwastraff
yr ystâd

* Mae’r darged flynyddol a ddangosir yn cael ei chyfrifo fel cyfartaledd y ddwy flynedd flaenorol.
11
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Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, nid oedd y data ar gael gan ein landlord adeg cyhoeddi hyn.
Byddwn yn cyhoeddi’r data ar ein gwefan mewn da bryd.

Adroddiad allyriadau (swyddfa Llundain)
Allyriadau nwyon tŷ gwydr

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

Dangosyddion
anariannol
(CO2e mewn
tunelli)

Cyfanswm gros
allyriadau

Nid yw ar gael

187

235

268

Allyriadau gros
Defnydd
tanwyddau ffosil

Nid yw ar gael

151

198

227

Allyriadau gros
- Teithio

Nid yw ar gael

36

37

41

Defnydd ynni
cysylltiedig
(kWh)

Trydan

Nid yw ar gael

446,018

487,611

495,414

Nwy

Nid yw ar gael

193,508

211,990

187,181

Dangosyddion
ariannol (£)

Gwariant ar ynni

Nid yw ar gael

Nid yw ar gael Nid yw ar gael Nid yw ar gael

Gwariant ar deithio £138,514

Sylwebaeth perfformiad ar allyriadau
Mae’r defnydd ar danwyddau ffosil wedi lleihau
flwyddyn ar ôl blwyddyn, sef effaith barhaus
penderfyniad y perchennog i gyflwyno mesurau
i leihau defnydd trydan, gan gynnwys defnydd
llai ar offer a pheirianwaith ‘tu fas i oriau’, a
chyflwyno goleuadau effeithiol o ran ynni.

£125,450

£113,852

£166,585

Adroddiad gwastraff (swyddfa Llundain)
Mae ffigurau gwastraff ac ailgylchu cyffredinol
wedi eu seilio ar gyfran o holl wastraff yr adeilad,
ac nid ydynt yn uniongyrchol reoladwy gennym
ni. Gwaredir gwastraff cyfrinachol y sefydliad ar
wahân i feddianyddion eraill yr adeilad. Rydym
yn rhwygo’r gwastraff cyfrinachol rydym yn ei
gynhyrchu ar y safle cyn iddo gael ei ailgylchu
yn bapur gradd isel.

Adroddiad gwastraff (swyddfa Llundain)
Gwastraff

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

Dangosyddion Cyfanswm y gwastraff
anariannol
(tunelli
Gwastraff Cyfrinachol
nad yw’n
beryglus Gwastraff
cyffredinol a
ailddefnyddiwyd
neu ei ailgylchu

Nid yw
ar gael

10.00

10.01

9.67

2.13

5.58

2.81

2.48

Nid yw ar
gael

7.22

7.26

7.19

Dangosyddion Cyfanswm cost gwaredu
ariannol (£)

Nid yw
ar gael

Nid yw
ar gael

Nid yw
ar gael

Nid yw
ar gael

Cyfrinachol

£1,169

£1,227

£1,134

£994

Gwastraff cyffredinol
a ailddefnyddiwyd neu
ei ailgylchu

Nid yw
ar gael

Nid yw
ar gael

Nid yw
ar gael

Nid yw
ar gael
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Mae’r ffigwr ar gyfer y gwastraff cyffredinol a’r gwastraff a
ailgylchwyd yn seiliedig ar gyfran o gyfanswm holl wastraff yr
adeilad. Mae’r holl wastraff a gynhyrchir yn yr adeilad, gan gynnwys
hynny a gynhyrchir gennym ni, yn cael ei anfon i safle ynni o
wastraff cyfagos, yn hytrach na safleoedd tirlenwi.

Defnyddio ein hadnoddau ariannol yn effeithiol
Yn 2019-20, yr adnodd cychwynnol a oedd ar gael i ni gan
Senedd y DU oedd £19.4m am weithgarwch y pleidleisiwyd drosto.
Derbyniasom gyllid na phleidleisiwyd drosto gwerth £200k i dalu
ffioedd Comisiynwyr.
Ym mis Ionawr 2020, ychwanegwyd £2.8m at ein cronfa adnoddau
i gyllido gwariant ar etholiad cyffredinol Senedd y DU 2019, a
chynyddwyd ein cyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME)
gan £285k i reoli’r risg o amrywiadau mewn darpariaeth gyfreithiol.
Fe wnaeth hyn estyn ein gofynion arian net gan £3m.
Wrth gyflawni ein hamcanion, rydym wedi defnyddio gwerth
£20.0m o adnoddau ar gyfer y flwyddyn gyfan. Roedd hyn allan
o’r swm o £22.2m a oedd ar gael i ni ac a gymeradwywyd gan
Senedd y DU yn ein Hamcangyfrif Atodol ar gyfer gofynion
adnoddau net. Mae’r ffigwr isod yn crynhoi ein perfformiad
ariannol ar gyfer yr elfen o’n cyllideb y ‘pleidleisiwyd’ drosti.

Perfformiad ariannol 2019-20
Mae ein perfformiad ariannol yn dilyn ein perfformiad strategol,
ac yntau wedi ei ddominyddu gan amserlen etholiadol gyfnewidiol.
Ar gyfer y flwyddyn 2019-20:
• fe wnaeth ein costau staff gynrychioli 47% o’n gwariant, sydd yr un
fath â 2018-19
• cododd ein costau gweithredu o 28% i 36% o’n cyllideb
ddynodedig oherwydd gwaith ymwybyddiaeth gyhoeddus
ychwanegol ar gyfer Etholiadau Senedd Ewrop ac etholiad
cyffredinol Senedd y DU
• gwelsom wariant tebyg ar gyfer costau gweithredu refferendwm yr
UE, sy’n cynrychioli costau ymgyfreitha a amddiffynwyd, costau
net a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn
• cynyddodd ein gwariant cyfalaf ryw fymryn o 4.3% i 4.5%
Gwariant 2019-20 (£m)
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Costau staff
Ymwybyddiaeth
gyhoeddus
Grantiau datblygu
polisi
Costau gweithredu
Costau gweithredu
refferendwm yr UE
Gwariant cyfalaf

9.4

4.2

3.0

2.0

0.9

0.6
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Rydym yn adrodd ein tanwariant ar fesur arferol y Drysorfa
(“R-DEL ac eithrio dibrisiant”) am fod hyn yn adlewyrchu penderfyniadau gweithredu a wnaed yn ystod y flwyddyn. Yn 2019-20,
roedd hyn yn £1.5 yn erbyn y gyllideb y pleidleisiwyd drosti, sef
£20.3m (7.4%). Roedd hyn o ganlyniad yn bennaf i wario wrth
gefn nas gwnaed ac arbedion eraill wrth gyflawni etholiad cyffredinol Senedd y DU nas cynlluniwyd. Fe wnaeth canslo pleidleisiau
mis Mai 2020 ym mis Mawrth 2020 gan Lywodraeth y DU hefyd
achosi gohirio costau sylweddol i 2020-21, gan gynyddu’r tanwariant yn ystod y flwyddyn hon. Ac eithrio’r ffactorau eithriadol hyn,
roedd y tanwariant yn £0.369 (1.8%), gan gyflawni ein hamcan
corfforaethol. Fodd bynnag, oherwydd y ffactorau eithriadol hyn,
rydym wedi penderfynu cofnodi’r amcan hwnnw fel un heb ei
fodloni yn ein hadroddiad perfformiad.

Tanwariant gweithredu (£000)
Etholiad cyffredinol
Senedd y DU
Ymgyrch mis
Mai 2020
Costau staffio
Grantiau
datblygu polisi
Incwm annisgwyl
Arall

£599
£589
£96
£33
£76
£103

Mae’r tanwariant yn cynnwys:
• Tanwariant o £599k ar etholiad cyffredinol Senedd y DU
• £598k o wariant ymgyrchu llai o ganlyniad i ohirio etholiadau
mis Mai 2020
• £96k o gostau staffio llai
• £76k o incwm annisgwyl yn deillio o Senedd Cymru
a Senedd yr Alban
• £103k fel cyfuniad o danwariannau llai
• £33k mewn grantiau datblygu polisi nas hawliwyd
Arall
• £235k mewn dibrisiant o ganlyniad i wariant cyfalaf llai
• £415 mewn darpariaethau o ganlyniad i gostau cyfreithiol
llai na’r disgwyl
• £111k mewn prosiectau cyfalaf
Mae’r tanwariant o £21k yn erbyn cyllideb na phleidleisiwyd drosti
o ganlyniad i gostau llai na’r disgwyl ar gyfer Comisiynwyr.
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Mae ein hincwm yn ein cyfrifon yn ymwneud â chostau ar gyfer
cofrestru pleidiau gwleidyddol a gwaith a gyflawnwyd ar gyfer
Senedd Cymru a Senedd yr Alban Rydym yn casglu dirwyon a
godir ar bleidiau gwleidyddol ac unigolion am beidio â
chydymffurfio â’r rheolau parthed cyllid pleidiau ac etholiadau;
rydym wedyn yn ildio’r rhain i Gronfa Gyfunol fel y bo’n ofynnol yn
ôl y gyfraith. Swm y cosbau dyledus oedd £232,980 yn 2019-20
a dderbyniwyd erbyn 31 Mawrth 2020 a’u hildio i’r Gronfa Gyfunol.
Yn ychwanegol at fonitro perfformiad yn erbyn cyllidebau, fe
wnaethom hefyd reoli o fewn ein terfynau arian a osodwyd gan
Senedd y DU. Roedd angen arnom £20.2m yn 2019-20 i ariannu
ein gweithgareddau y pleidleisiwyd drostynt, a oedd £1.5m yn llai
na’r swm o £21.7m a gymeradwywyd gan Senedd y DU yn ein
Hamcangyfrif Atodol. Mae cysoni’r alldro adnoddau net i ofyniad
ariannol net yn cysoni ein halldro i’r arian parod net angenrheidiol
ar gyfer y flwyddyn.
Mae’r Datganiad o Ffrydiau Arian yn dangos mai £197k oedd
y balans arian ar 31 Mawrth 2020.
Mae’r Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol yn ôl 31 Mawrth 2019
yn dangos ecwiti’r trethdalwyr negyddol oherwydd anfonebau
heb eu talu a gronnwyd.
Taliadau i gyflenwyr
Er ein bod yn annibynnol ar y llywodraeth, rydym yn ceisio
cydymffurfio â’r Cod Talu’n Brydlon sy’n weithredol ar draws y sector
cyhoeddus. Y darged yw talu anfonebau nas heriwyd ymhen 30
diwrnod. Yn 2019-20, fe wnaethom dalu 81.6% o anfonebau (99.9%
yn 2018-19) ymhen 30 diwrnod. Roedd y gostyngiad o ganlyniad i
newid gofynnol i’r broses ar gyfer archebion prynu, sydd bellach ar
waith; disgwylir felly y bydd ein perfformiad yn codi eto yn hyn o beth.
Rhyddid Gwybodaeth, cwynion a chwestiynau seneddol
Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion didwylledd a thryloywder
mewn bywyd cyhoeddus ac yn cydnabod y ddyletswydd arnom
i ddarparu gwybodaeth i’r cyhoedd. Yn 2019-20, derbyniasom 287
o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOI), cynnydd sylweddol ar y
224 a dderbyniasom y flwyddyn gynt. Fe wnaethom ymateb i 59.4%
o’r rhain ymhen y fframwaith statudol o 20 diwrnod gwaith (yn erbyn
targed o 90%) oherwydd cynnydd yn nifer y ceisiadau mawr a
chymhleth yn ystod digwyddiadau etholiadol. Mae cyfran y
ceisiadau mawr, cymhleth, a cheisiadau a ailadroddir, wedi cynyddu
o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Fe wnaethom ymateb i 13
cais adolygu FOI, 4.5% o’r holl geisiadau yr ymatebwyd iddynt.
Fe wnaeth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ein hysbysu
o chwe chŵyn: un yn ymwneud â chais gwrthrych am wybodaeth;
a phump yn ymwneud â cheisiadau FOI; dyma lai 2% o gyfanswm
y ceisiadau FOI yr ymatebwyd iddynt yn 2019-20.
Derbyniasom 20 o geisiadau gwrthrych am wybodaeth, o gymharu
â phump yn 2018-19. Fe wnaethom ymateb yn ddiatreg i’r rhain oll.
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Derbyniasom un gŵyn, ac mae hon yn aros casgliad gan yr ICO.
Fe wnaethom hefyd dderbyn chwe chais ar gyfer dileu data o dan
y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data/Deddf Diogelu Data 2010.
Cynnal Etholiadau Senedd Ewrop ac etholiad cyffredinol Senedd
y DU a wnaeth gyfrannu fwyaf at y cynnydd mewn ceisiadau a
dderbyniwyd yn 2019-20.
Ymdriniasom â 51 o gŵynion, o gymharu 37 yn 2018-19.
Fe wnaethom gynnal tair cwyn a chynnal yn rhannol dair
pellach. Roedd y cwynion hyn yn ymwneud yn bennaf â gwallau
gweinyddol ac oedi wrth ymateb i ymholiadau. Derbyniasom 11
cais i’w hadolygu. Tra nad oedd yr un o’r adolygiadau hyn wedi
newid canlyniad gwreiddiol y gŵyn, fe wnaethant alluogi eglurhad
a chymorth pellach. Mae’r Ombwdsmon Seneddol yn ystyried
un gŵyn ac rydym yn aros canlyniad hynny.
Yn ychwanegol at hyn, derbyniasom ohebiaeth gan 709 aelod
o’r cyhoedd yn cwyno am anawsterau o ran gallu pleidleisio o
ganlyniad i byr rybudd yn ymwneud â Brexit yn etholiadau
Senedd Ewrop.
Fe wnaethom ymateb i 49 o gwestiynau seneddol yn ystod
2019-20 ynghylch ymgyrchu digidol, twyll etholiadol, cywirdeb
a chyflawnrwydd y cofrestrau etholiadol ac effeithiolrwydd cyfraith
etholiadol. Bridget Phillipson AS, aelod o Bwyllgor y Llefarydd,
oedd ein llefarydd yn Senedd y DU, ac fe wnaeth hi ateb
cwestiynau ar ein rhan.
Amcangyfrif cyflenwi ar gyfer 2020-21
Mae ein hamcangyfrif ar gyfer 2020-21 (HC303) yn darparu ar
gyfer gofyniad adnoddau net o £21.9m Fe wnaeth Pwyllgor y
Llefarydd gymeradwyo hyn ar 29 Ebrill 2020. Nid oes rheswm dros
gredu na fyddai cymeradwyaethau yn y dyfodol yr un mor barod.
Rydym yn bwriadu defnyddio’r adnoddau hyn i barhau i gyflawni ein
pedwar amcan parthed etholiadau, rheoleiddio cyllid gwleidyddol,
defnyddio arbenigedd i wella prosesau democrataidd a’r
defnydd gorau ar ein hadnoddau.

Bob Posner
Swyddog Cyfrifyddu
a Phrif Weithredwr
1 Gorffennaf 2020
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Adroddiad ar
bwerau a chosbau
Defnydd ein pwerau a chosbau rhwng
1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020
Rydym yn annog y rheiny rydym yn eu rheoleiddio i gydymffurfio
â’r rheolau trwy ddarparu canllawiau a chyngor. Fodd bynnag, lle
bo’n briodol, gweithredwn pan nad nad ydynt yn dilyn y rheolau.
Mae PPERA yn rhoi pwerau ymchwilio ni, gan gynnwys y gallu i:
• ofyn am wybodaeth (trwy hysbysiad ymchwilio) gan unrhyw
un lle amheuwn fod y gyfraith wedi ei thorri neu (trwy hysbysiad
datgelu) lle nad ydym yn amau bod trosedd ond bod angen
gwybodaeth i gyflawni ein swyddogaethau
• ofyn i bobl dan amheuaeth neu dystion i fynychu cyfweliad
• weithredu os nad yw pobl yn cyd-weithredu â’n gofynion
• mewn rhai amgylchiadau, fynd i mewn i eiddo
(trwy warant ymchwilio gan Ynad Heddwch)
Mae hefyd gennym ystod o gosbau, gan gynnwys:
• dirwyon rhwng £200 a £20,000
• hysbysiadau cydymffurfio ac adfer, trwyddynt y gallwn ofyn
i bobl weithredu i sicrhau cydymffurfiaeth neu unioni diffyg
cydymffurfiaeth
• hysbysiadau stop, trwyddynt y gallwn ofyn i bobl weithredu
er mwyn stopio gweithred a fwriadwyd
Mae’r cosbau hyn yn gymwys at droseddau PPERA, ond nid
pob trosedd PPERA. Mae rhai troseddau - yn gyffredinol y rheiny
sy’n cynnwys elfen o anonestrwydd bwriadol - na allwn roi dirwyon
ar eu cyfer, ond gallwn gyfeirio achosion at yr heddlu neu erlynydd
cyhoeddus perthnasol.
Rydym hefyd yn gallu ystyried ‘ymgymeriadau gorfodi’ gan y rheiny
rydym yn eu rheoleiddio lle, er enghraifft, mae plaid wedi adrodd
am drosedd o’u gwirfodd ac yn cynnig camau gweithredu y bydd
yn ymgymryd â nhw er mwyn unioni pethau, gan osgoi’r angen i’r
blaid a ninnau fynd trwy ymchwiliadau a allai ofyn llawer o amser.
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Defnyddio pwerau ymchwilio
Mae gofyn arnom adrodd am ein defnydd o bwerau
ymchwilio, yn benodol achosion lle:
• bu i ni roi hysbysiad datgelu neu ymchwilio
• aed i mewn i safle trwy ddefnyddio gwarant ymchwilio
a roddwyd gan Ynad Heddwch
• bu i ni gwneud cais i lys am orchymyn datgelu
Nid oes gofyn arnom gynnwys gwybodaeth lle, yn ein barn ni, y
byddai gwneud felly yn anghyfreithlon, neu lle y gallai gael effaith
niweidiol ar unrhyw ymchwiliadau neu achosion cyfredol.
Yn ystod 2019-20, rhoesom un hysbysiad datgelu. Mae’r hysbysiad
hwnnw yn dal i fod yn weithredol, ac yn ôl 31 Mawrth, nid ydym felly
yn datgelu rhagor o fanylion.
Ni roesom unrhyw hysbysiadau ymchwilio yn ystod 2019-20. Dyma
rywbeth i’w groesawu, gan ei bod yn adlewyrchu’r ffaith nad oedd,
wedi cyfres o achosion cymhleth yn y blynyddoedd diwethaf, unrhyw
achosion cymaradwy yn ystod 2019-20. Ers 2016-17, rydym wedi
gweld gostyngiad cyson yn nifer yr hysbysiadau rydym wedi eu rhoi.
Ni wnaethom ddefnyddio ein pwerau i wneud cais am warant
ymchwilio i fynd i mewn i safle, na chwaith am unrhyw orchmynion
llys neu orchmynion datgelu.
Hysbysiadau ymchwilio
Hysbysiadau
ymchwilio
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Defnyddio cosbau sifil
Mae gofyn arnom adrodd am ein defnydd o gosbau sifil,
yn benodol achosion lle:
• rhoddwyd cosb ariannol benodedig neu ofyniad dewisol, neu lle
rhoddwyd hysbysiad stop (ar wahân i achosion lle cafodd y gosb,
gofyniad neu hysbysiad eu gwrthdroi ar ôl apêl)
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• y talwyd atebolrwydd ar gyfer cosb ariannol benodedig cyn i
hysbysiad a oedd yn ei gosod gael ei roi
• derbyniwyd ymgymeriad gorfodi
Mae nifer y cosbau a roddwyd, 38, yn llai na hynny a gafwyd
yn 2018-19, a oedd yn cynnwys achosion yn deillio o refferendwm
yr UE yn 2016 a nifer o achosion yn deillio o etholiad cyffredinol
Senedd y DU 2017. Mae’r cyfnod 2019-20 yn cynnwys naw achos
lle gwnaeth pleidiau dalu cosbau penodedig yn gynnar, ac felly
nid oedd angen i ni roi hysbysiadau i godi tâl. Nid yw’r wybodaeth
isod yn ystyried yr 20 achos lle cafwyd trosedd ond penderfynu
peidio â gosod cosb.
Nifer y cosbau a roddwyd
Cosbau a
osodwyd
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Derbyniasom ddau ymgymeriad gorfodi yn ystod 2019-20, ac mae
cyflawniad yr ymrwymiadau hynny’n parhau i fod yn weithredol yn ôl
31 Mawrth 2020. Ni roesom unrhyw hysbysiadau stop hyd at, a chan
gynnwys, 31 Mawrth.
Roedd tair apêl yn erbyn cosbau yn aros gwrandawiad ar ddechrau
2019-20 (fe wnaeth ymgyrchwyr godi’r rhain yn wreiddiol yn 2018-19).
Fe wnaeth Vote Leave dynnu eu hapêl yn ôl a chyfrannu at ein costau
cyfreithiol. Fe wnaeth llys sirol wrthod yr apêl a godwyd gan y
Christian Peoples Alliance, ac fel sy’n arferol, dyfarnwyd costau i
ni fel y parti llwyddiannus. Fe wnaeth y llys sirol gadarnhau yr apêl
a godwyd gan Darren Grimes ym mis Gorffennaf 2019, ac fel sy’n
arferol, dyfarnwyd costau yn ein herbyn fel y parti aflwyddiannus. Yn
dilyn negodiadau, talasom £535,000 i Mr Grimes tuag at ei gostau.
Nid oedd apeliadau newydd yn ystod 2019-20.
Fe wnaethom hefyd weithio gyda’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
(NCA) ar un mater, a wnaeth arwain at ymchwiliad gan yr NCA ond
dim camau pellach. Yn codi o’r mater hwnnw, fe wnaethom setlo
achos difenwi heb i iawndaliadau na chostau gael eu dyfarnu.
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Adroddiad ar
lywodraethiant
corfforaethol
Adroddiad y
Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd y Comisiwn yn cynnwys 10 o Gomisiynwyr a
benodwyd trwy Warant Frenhinol i arfer ein swyddogaethau
fel y’u disgrifiwyd yn PPERA.
Mae’r Bwrdd yn penodi’r Prif Weithredwr i arwain a rheoli ein
sefydliad, ac mae’r Prif Weithredwr yn penodi tîm arwain o
Gyfarwyddwyr Gweithredol.
Mae manylion y Comisiynwyr a’r Cyfarwyddwyr Gweithredol
wedi eu gosod allan yn y datganiad llywodraethiant.

Cofrestr buddiannau
Mae rhaid i Gomisiynwyr a chyfarwyddwyr gwblhau datganiad
buddiannau. Nid oeddent yn dal unrhyw gyfarwyddiaethau mewn
unrhyw gwmnïau a allai fod wedi gwrthdaro â’u cyfrifoldebau.
Nid oedd gan yr un Comisiynydd na chyfarwyddwr unrhyw
fuddiannau eraill a oedd yn ymwneud â phleidiau. Rydym yn
diweddaru’r gofrestr buddiannau’n rheolaidd trwy gydol y
flwyddyn ac yn ei chyhoeddi ar ein gwefan.

Busnes gweithredol
Rydym wedi derbyn cymeradwyaeth ar gyfer yr adnoddau
sydd eu hangen arnom yn 2020-21. Nid oes rheswm dros gredu
na fyddai cymeradwyaethau yn y dyfodol yr un mor barod.

Archwilwyr
Mae’r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol yn cael ei benodi
yn ein harchwiliwr allanol o dan Atodlen 1 PPERA.
Ein harchwilwyr mewnol ers 1 Ebrill oedd Mazars LLP. Yn dilyn
ymarferiad caffael, rydym wedi penodi RSM yn ein harchwilwyr
mewnol oddi ar 1 Ebrill..
Gellir cael manylion llawn y gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer
gwaith archwilio a gwaith nad yw’n ymwneud ag archwilio yn y
datganiadau ariannol.
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Datgelu gwybodaeth i’r Swyddfa Archwilio
Genedlaethol
Mae’r Swyddog Cyfrifyddu, a oedd yn dal swydd ar y dyddiad
y cadarnhawyd yr adroddiad hwn gan y cyfarwyddwyr, yn
cadarnhau, hyd y gŵyr y cyfarwyddwyr:
• nad oes gwybodaeth archwilio berthnasol y mae’r archwilwyr
allanol yn anymwybodol ohoni
• bod pob cyfarwyddwr wedi cymryd yr holl gamau gofynnol i
sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio
berthnasol a sicrhau bod archwilwyr allanol yn ymwybodol o’r
wybodaeth honno

Datgeliadau eraill
Mae rhai datgeliadau sy’n ofynnol yn adroddiad y cyfarwyddwyr
wedi eu cynnwys mewn mannau eraill yn yr Adroddiad Cyffredinol
a Chyfrifon. Rydym wedi adrodd am faterion yn ymwneud â data
personol yn y Datganiad llywodraethiant. Mae datgeliadau ynghylch
cyflogaeth ac ymgysylltu â staff i’w cael yn adran ‘ein pobl’ yr
adroddiad perfformiad. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adroddiad
cydnabyddiaeth ariannol hwn.
Ni chafwyd unrhyw ddigwyddiadau sylweddol sy’n effeithio arnom
ers y dyddiad adrodd, ac rydym wedi datgelu datblygiadau a fydd
yn effeithio arnom yn y dyfodol yn adran ‘Defnyddio ein hadnoddau
ariannol yn effeithiol’ yr adroddiad perfformiad.
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Datganiad o gyfrifoldebau’r
Swyddog Cyfrifyddu
O dan PPERA, mae gofyn i mi
baratoi cyfrifon ar gyfer pob
blwyddyn ariannol, gan fanylu
ar yr adnoddau angenrheidiol
a gaffaeliwyd, eu dal, neu eu
gwerthu yn ystod y flwyddyn, ac
ar ddefnydd adnoddau gennym
yn ystod y flwyddyn.
Paratoir y cyfrifon ar sail
croniadau, ac mae rhaid
iddynt roi golwg cywir a theg
ar gyflwr pethau yn y sefydliad
ac ar ei alldro adnoddau net,
newid i ecwiti’r trethdalwyr, a
ffrydiau arian ar gyfer y
flwyddyn ariannol.
Wrth baratoi’r cyfrifon, mae
gofyn i’r Swyddog Cyfrifyddu
gydymffurfio â gofynion Llawlyfr
Adrodd Ariannol y Llywodraeth
a baratoir gan Drysorfa ei
Mawrhydi (EM), ac yn benodol i:

• nodi a yw safonau cyfrifyddu
priodol, fel y’u gosodwyd allan
yn Llawlyfr Adrodd Ariannol y
Llywodraeth, wedi eu dilyn,
a datgelu ac egluro unrhyw
wyriadau yn y cyfrifon
• baratoi’r cyfrifon ar sail
busnes gweithredol
Yn unol â pharagraff 19(1)
Atodlen 1 PPERA, mae Pwyllgor
y Llefarydd wedi penodi’r Prif
Weithredwr yn Swyddog
Cyfrifyddu ar gyfer y Comisiwn
Etholiadol, gyda chyfrifoldeb
dros baratoi cyfrifon a’u
trosglwyddo i’r Rheolwr ac
Archwilydd Cyffredinol.

Mae cyfrifoldebau Swyddog
Cyfrifyddu - gan gynnwys y
cyfrifoldeb dros briodoldeb
a chysonder y cyllid y mae
Swyddog Cyfrifyddu yn atebol
drosto, a thros gadw cofnodion
• ddilyn y Cyfarwyddyd
cywir a diogelu asedau’r
Cyfrifon a ddosberthir gan
Comisiwn Etholiadol - wedi
Drysorfa EM gan gynnwys y
eu gosod allan yn Rheoli Arian
gofynion cyfrifyddu a datgelu
Cyhoeddus a gyhoeddwyd
perthnasol, a chymhwyso
polisïau cyfrifyddu yn rheolaidd gan Drysorfa EM.
• wneud dyfarniadau ac
amcangyfrifon ar sail resymol
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Mae rhaid i’r Swyddog
Cyfrifyddu gadarnhau,
hyd y gŵyr:
• nad oes gwybodaeth
archwilio berthnasol y mae
archwilwyr allanol yr endid
yn anymwybodol ohoni
• eu bod wedi cymryd yr holl
gamau gofynnol y dylai ef
fod wedi eu cymryd ei hunan
i sicrhau ei fod yn ymwybodol
o unrhyw wybodaeth archwilio
berthnasol a sicrhau bod
archwilwyr allanol yr
endid yn ymwybodol o’r
wybodaeth honno
Cadarnhaf gan hynny fod
yr Adroddiad Blynyddol a
Chyfrifon fel cyfangorff yn
deg, cytbwys a dealladwy,
ac fy mod yn cymryd cyfrifoldeb
personol dros yr Adroddiad
Cyffredinol a Chyfrifon a’r
dyfarniadau gofynnol ar
gyfer pennu eu bod yn deg,
cytbwys, a dealladwy.

Datganiad
llywodraethiant
Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol o dan PPERA. Yn unol
ag Atodlen 1(19) PPERA, mae Pwyllgor y Llefarydd wedi fy
mhenodi’n Swyddog Cyfrifyddu ar gyfer Comisiwn Etholiadol.
Mae fy nghyfrifoldebau yn y rôl hon wedi eu gosod allan ar
wahân ar y dudalen ddiwethaf.
Fel Swyddog Cyfrifyddu a Phrif Weithredwr, rwyf wedi cael
sicrhau bod y fframweithiau, amgylchedd rheoli, gweithdrefnau
a chraffu sydd wedi eu gosod allan yn y datganiad hwn wedi
bod yn weithredol trwy gydol y flwyddyn ariannol trwy adolygu’r
ddogfennaeth, trafod â Chomisiynwyr ac ymgynghorydd
annibynnol y Pwyllgor Archwilio a chyfarfodydd staff gydag
archwilwyr mewnol ac allanol a rhanddeiliaid allanol eraill.
Mae’r Bwrdd o’r farn bod ansawdd y data yn dderbyniol.
Y pedwar brif categori yw:
• data barn gyhoeddus sy’n deillio o arolygon gan asiantaethau
ymchwil annibynnol, dibynadwy trwy ddefnyddio ddulliau tryloyw
• data etholiadau a chofrestru a gasglwyd yn uniongyrchol gan
EROs ac ROs, gan gynnwys ffigyrau pleidleisio trwy’r post a’r
ganran a bleidleisiodd
• cywirdeb a chyfanrwydd data a grynhowyd trwy ddefnyddio
methodoleg gwaith maes gadarn gan asiantaeth ymchwil
annibynnol
• data ariannol a ddarparwyd gan y tîm rheoli, a dynnwyd o’r prif
gyfriflyfr cyffredinol a’i ddadansoddi yn adroddiadau rheoli; mae’r
Bwrdd yn derbyn sicrhad trwy ein rheoliadau ariannol, sy’n destun
craffu rheoli rheolaidd ac archwilio mewnol ac allanol
Mae’r datganiad llywodraethiant hwn yn unol â chanllawiau
Trysorfa EM fel crynodeb o’r gweithdrefnau, prosesau a
strwythurau cefnogaeth rwy’n eu cynnal er mwyn rheoli’r
adnoddau sydd ar gael i mi trwy Senedd y DU yn effeithiol.
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Atebolrwydd i Senedd y DU
a’r seneddau datganoledig
Rydym yn atebol i Senedd y DU, ac yn benodol i Bwyllgor y
Llefarydd ar gyfer Tŷ’r Cyffredin, a benodir yn unol â darpariaeth
PPERA. Rydym hefyd yn adrodd i Senedd yr Alban ar
swyddogaethau sy’n ymwneud â’i etholiadau seneddol a
llywodraeth leol. Unwaith y bydd y darpariaethau cychwyn
wedi eu deddfu, byddwn hefyd yn adrodd i’r Senedd ar ei
etholiadau seneddol a llywodraeth leol.
Yn 2019-20, fe wnaethom weithio gyda Senedd yr Alban a
Senedd Cymru i ddatblygu fformiwla cyllido. Byddwn yn codi pob
cost uniongyrchol ar gyfer etholiadau perthnasol i’r deddfwriaethau,
gan gynnwys costau cyngor ac ymwybyddiaeth gyhoeddus, fel
canran o’r costau tâl cyfreithiol a rheoleiddiol. Y cynnig yw cyfrif pob
cost arall trwy ddefnyddio data poblogaeth y Swyddfa Ystadegau
Gwladol, sy’n ddilys ar gyfer oes ein Cynllun Corfforaethol. Bydd
Trysorfa’r DU yn trosglwyddo’r lefel cyllid y cytunir iddi i Gronfa
Gyfunol Cymru a Senedd yr Alban. Bydd y prosesau hyn yn sicrhau
bod yr holl seneddau’n gallu bod yn hyderus wrth graffu ar ein
cynlluniau gwaith a’n cyfrifon.

Atebolrwydd i Senedd y DU a’n
fframwaith llywodraethu mewnol

Senedd y DU

Pwyllgor y Llefarydd ar
y Comisiwn Etholiadol

Swyddog Cyfrifyddu a
Phrif Weithredwr

Staff y Comisiwn
Etholiadol trwy gynllun
dirprwyo gweithredol
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Bwrdd y Comisiwn
Etholiadol

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Tâl ac
Adnoddau Dynol

Pwyllgor y Llefarydd
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Sefydlwyd Pwyllgor y Llefarydd
o dan Adran 2(1) PPERA i
berfformio’r swyddogaethau a
roddwyd iddo gan PPERA. Mae’r
swyddogaethau hyn yn cynnwys:

Yn dilyn etholiad cyffredinol
Senedd y DU yn 2019, dyma
oedd Aelodau Pwyllgor y
Llefarydd:

• archwilio ein hamcangyfrifon
adnoddau blynyddol a’u gosod • Y Gwir Anrhydeddus Sir
gerbron Tŷ’r Cyffredin, gyda
Lindsay Hoyle, Llefarydd Tŷ’r
neu heb addasiadau
Cyffredin (Cadeirydd)
• archwilio ein cynlluniau 5
• William Wragg AS, Cadeirydd y
mlynedd a’u gosod gerbron
Pwyllgor Gweinyddiaeth
Tŷ’r Cyffredin, gyda neu heb
Gyhoeddus a Materion
addasiadau
Cyfansoddiadol
• derbyn ein cyfrifon
• dynodi ein Swyddog
Cyfrifyddu
• adrodd i Dŷ’r Cyffredin,
o leiaf unwaith y flwyddyn, am
sut y mae wedi cyflawni ei
swyddogaethau
Aelodau Pwyllgor y Llefarydd
rhwng 1 Ebrill 2019 - 4
Tachwedd 2019 oedd:
• Y Gwir Anrhydeddus John
Bercow Aelod Seneddol (AS),
Llefarydd Tŷ’r Cyffredin
(Cadeirydd)
• Syr Bernard Jenkin AS,
Cadeirydd y Pwyllgor
Gweinyddiaeth Gyhoeddus a
Materion Cyfansoddiadol
• Y Gwir Anrhydeddus David
Lidington AS, Gweinidog
Swyddfa’r Cabinet
• Rishi Sunak AS, Isysgrifennydd Seneddol (Tai,
Cymunedau a Llywodraeth
Leol)
• Kirsty Blackman AS (Plaid
Genedlaethol yr Alban)
• Gloria De Piero AS (Llafur)
• Andrea Jenkyns AS
(Ceidwadwyr)
• Jessica Morden AS (Lafur)
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• Bridget Phillipson AS (Llafur)
(llefarydd y pwyllgor)

• Y Gwir Anrhydeddus Michael
Gove, AS, Gweinidog
Swyddfa’r Cabinet a
Changhellor Dugiaeth
Caerhirfryn
• Simon Clarke AS (Ceidwadwyr)
• Owen Thompson AS (Plaid
Genedlaethol yr Alban)
• Karl McCartney AS
(Ceidwadwyr)
• Craig Mackinlay AS
(Ceidwadwyr)
• Christian Matheson As (Llafur)
• Bridget Phillipson AS (Llafur)
(llefarydd y pwyllgor)
Mae’r pum aelod penodedig
yn Aelodau Tŷ’r Cyffredin nad
ydynt yn Weinidogion. Llefarydd
Tŷ’r Cyffredin sy’n gwneud y
penodiadau hyn.
Ysgrifennydd Pwyllgor y
Llefarydd yw Kevin Maddison.
Fe wnaeth Pwyllgor y Llefarydd
gymeradwyo ein Hamcangyfrif
Cyflenwi ar gyfer y flwyddyn
ariannol 2020-21 a’n Cynllun
Corfforaethol ym mis Mawrth
2020. Gosodwyd yr Amcangyfrif
Cyflenwi (HC303) gerbron
Senedd y DU ar 29 Ebrill 2020.

Tîm arweinyddiaeth
a Bwrdd y Comisiwn
Bwrdd y Comisiwn
Mae Bwrdd y Comisiwn yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn ystyried
ein cyfeiriad a’n hamcanion strategol ac adolygu ein perfformiad.
Mae pob aelod ein Tîm Gweithredol ac aelodau staff perthnasol
eraill yn mynychu cyfarfodydd ffurfiol y Bwrdd.

12

Adnewyddwyd cyfnod Rob
Vincent am bedair blynedd
arall oddi ar 1 Ionawr 2020.

13

Gwnaeth Alastair Ross
gais i ymddiswyddo a
chymeradwyodd Ei
Mawrhydi hyn ar 18
Chwefror 2020.

14

Barwn Gilbert Panteg (Yr
Arglwydd (Stephen) Gilbert)

Ei Mawrhydi’r Frenhines sy’n penodi ein Cadeirydd a Chomisiynwyr
ar argymhelliad Tŷ’r Cyffredin. Yn ôl arfer, mae Ei Mawrhydi yn
penodi Comisiynwyr am gyfnod nad yw’n hwy na phedair blynedd
yn yr achos cyntaf, gyda posibiliad ailbenodiadau.
Gall Comisiynydd beidio â gwasanaethu neu gael ei dynnu yn unol
â’r seiliau a osodir allan yn Atodlen 1, paragraffau 3-5 PPERA. Oni
bai bod Ei Mawrhydi yn ailbenodi’r Comisiynydd cyn i’w gyfnod
ddod i ben, mae eu penodiad yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod
penodedig. Gall y Comisiynydd hefyd ofyn i derfynu ei benodiad.
Mae’r Cadeirydd yn gweithio am ddau ddiwrnod bob wythnos. Mae
Comisiynwyr eraill yn treulio ar gyfartaledd dau ddiwrnod y mis yn.

Comisiynwyr a wasanaethodd yn 2019-20
Enw

O

I

Syr John Holmes

1 Ionawr 2017

31 Rhagfyr 2020

Anna Carragher

1 Ionawr 2012

31 Rhagfyr 2020

Alasdair Morgan

12 Hydref 2014

30 Medi 2020

Rob Vincent CBE12

1 Ionawr 2016

31 Rhagfyr 2023

Dame Susan Bruce

1 Ionawr 2017

31 Rhagfyr 2020

Professor Elan Closs Stephens DBE

13 Mawrth 2017

12 Mawrth 2021

Sarah Chambers

31 Mawrth 2018

30 Mawrth 2022

Alastair Ross13

1 Tachwedd 2018

18 Chwefror 2020

Joan Walley

1 Tachwedd 2018

31 Hydref 2022

Yr Arglwydd Gilbert14

1 Tachwedd 2018

31 Hydref 2022
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Mae’r tabl isod yn dangos y Comisiynwyr a wnaeth wasanaethu
yn ystod y flwyddyn, gyda chyfnodau eu deiliadaethau wedi eu
nodi. Mae Pwyllgor y Llefarydd wedi dechrau ystyried ailbenodi
neu recriwtio ar gyfer rolau Comisiynwyr, lle bo’r Comisiynydd
wedi ymddiswyddo neu lle eu bod yn agos at ddiwedd eu
cyfnodau cyfredol.
Yn ystod y flwyddyn, fe wnaeth y Bwrdd ddirprwyo gweithgareddau
penodol i’r Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol.

Pwyllgor Archwilio
Sefydlodd y Bwrdd Bwyllgor Archwilio i gynorthwyo’r Swyddog
Cyfrifyddu wrth iddo gyflawni ei gyfrifoldebau atebolrwydd ffurfiol a
darparu sicrwydd i’r Bwrdd ynghylch cyflawni’r cyfrifoldebau hynny.
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn cynnig cyngor gwrthrychol ac yn
sicrhau bod y prosesau rheoli, risg, a llywodraethu mwyaf effeithiol,
effeithlon ac economaidd ar waith. Mae’r Pwyllgor Archwilio hefyd
yn gweithredu ar ran y Comisiynwyr i roi sicrwydd iddynt ar y
materion hyn.
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn adolygu:
• y prosesau strategol ar gyfer risg, rheoli, a llywodraethu
• y gweithgareddau a’r canlyniadau a gynlluniwyd o fewn
llywodraethu gwybodaeth a’r Asesiad Rheoli Risg Gwybodaeth
Blynyddol
• y Datganiad Llywodraethiant Blynyddol a chymeradwyaeth
argymelledig y Datganiad gan y Swyddog Cyfrifyddu fel y
bo’n briodol
• y polisïau cyfrifyddu a’r cyfrifon blynyddol, gan gynnwys y
broses adolygu ar gyfer y cyfrifon cyn eu cyflwyno ar gyfer eu
harchwilio; lefelau gwallau a ganfuwyd; a llythyr cynrychiolaeth
y rheolwyr i’r NAO
• cynlluniau ac adroddiadau’r NAO ac ymateb rheolwyr i unrhyw
gynigion, yn ogystal â chytuno ar y cynlluniau archwilio mewnol
blynyddol a strategol
• datganiadau sicrwydd yn ymwneud â’n gofynion llywodraethu
corfforaethol, gan gynnwys cymeradwyo polisïau ar gyfer
chwythu’r chwiban, gwrth-dwyll, polisi gwrth-lwgrwobrwyon,
ac awdurdodi ceisiadau treuliannau, gyda chyfle i godi
ymholiadau gyda’r Bwrdd
• cynigion tendro ar gyfer gwasanaethau archwilio mewnol, neu
bwrcasu gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud ag archwilio
gan gontractwyr sy’n darparu gwasanaethau archwilio
Ffocws y Pwyllgor Archwilio yw adolygu risg a rheoli
y datganiadau sicrwydd y mae’n eu derbyn, a digonolrwydd
y trefniadau sicrwydd eu hunain.
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Mae’r Pwyllgor Archwilio yn cynnwys tri Chomisiynydd a
benodwyd gan y Bwrdd, ac mae’n ofynnol iddo gwrdd o leiaf
deirgwaith y flwyddyn. Mae’r Bwrdd hefyd wedi cymeradwyo
penodi ymgynghorydd annibynnol i’r Pwyllgor Archwilio, sy’n
berson annibynnol cymwys nad oes ganddo gysylltiad i’r
Comisiwn Etholiadol. Mae gan yr ymgynghorydd annibynnol
yr hawl i fynychu unrhyw gyfarfodydd Comisiynwyr.
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn rhannu cofnodion ei gyfarfodydd
gyda’n Bwrdd ac yn adrodd iddynt yn ffurfiol bob blwyddyn.
Yn 2019-20, fe wnaeth y Pwyllgor Archwilio ystyried y cyfrifon
blynyddol a gwaith sicrwydd ategol ac adolygiad ein
cydymffurfiaeth ddeddfwriaethol; fe wnaeth hefyd dderbyn
adroddiadau archwilio ar ein systemau ariannol craidd.
Mae aelodau’r Pwyllgor Archwilio yn gwasanaethau am dair
blynedd, heblaw eu bod yn peidio â bod yn Gomisiynydd, neu
yn gofyn i ymddiswyddo. Gall y Bwrdd eu hailbenodi am gyfnod
pellach, fel arfer am gyfnod nad yw’n hwy na thair blynedd.
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn ystod y flwyddyn ariannol
2019-20 oedd y Fonesig Sue Bruce. Yr ymgynghorydd annibynnol
i’r Pwyllgor Archwilio yw Paul Redfern. Aelodau’r Pwyllgor yn ystod
yr un cyfnod oedd:
• Alasdair Morgan
• Y Fonesig Susan Bruce, Cadeirydd
• Yr Athro Elan Closs Stephens DBE
Adolygiadau o adroddiadau archwilio
Fe wnaeth y Pwyllgor Archwilio gymeradwyo a monitro rhaglen
archwilio ac adolygiadau ar gyfer 2019-20. Mae’r Pwyllgor yn
adolygu adroddiadau archwilio mewnol ac allanol fel ei gilydd, ac
yn monitro pa argymhellion y mae staff yn eu derbyn a sut maent
yn eu rhoi ar waith. Mae’r Pwyllgor Archwilio hefyd yn ei fodloni ei
hun bod yna resymau dilys dros wrthod argymhellion.
Cynhaliodd y Pwyllgor Archwilio dri chyfarfod yn 2019-20.
Mae’r archwilwyr mewnol ac allanol yn mynychu pob cyfarfod
yn rheolaidd, ochr yn ochr â staff, gan gynnwys y Cyfarwyddwr
Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.

Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol
Mae’r Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol yn cynnwys tri
Chomisiynydd ac yn cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn.
Mae’n cefnogi’r Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifyddu gyda’u cyfrifoldebau
dros newidiadau sylweddol i delerau ac amodau staff, adolygu
polisi tâl y Prif Weithredwr, cytuno ar y cylch gwaith negodi ar gyfer
dyfarnu tâl staff, a gosod y ffi ar gyfer yr ymgynghorydd annibynnol
i’r Pwyllgor Archwilio.
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Mae’r Pwyllgor hefyd yn gweithredu fel grŵp ymgynghori ar
y graddau y mae datblygu sefydliadol a materion adnoddau dynol
yn cefnogi cyfeiriad strategol y Bwrdd ar gyfer ein sefydliad.
Mae aelodau’n gwasanaethau am dair blynedd, heblaw eu bod
yn peidio â bod yn Gomisiynydd, neu yn gofyn i ymddiswyddo. Gall
y Bwrdd eu hailbenodi am gyfnod pellach, fel arfer am gyfnod nad
yw’n hwy na thair blynedd.
Aelodau’r Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol ar gyfer 2019-20 oedd:
• Rob Vincent CBE, Cadeirydd
• Joan Walley (oddi ar 13 Mawrth 2019)
• Sarah Chambers
Cyfarfu’r Pwyllgor ddwywaith a thrafod ein strategaeth pobl,
cydraddoldeb ac amrywiaeth, a dadansoddi gadael..

Adolygiad perfformiad y Bwrdd
a’r Pwyllgor yn ystod 2019-20
Mae blaen-raglen y Bwrdd ar gyfer cyfarfodydd wedi ei hanelu at
ymgysylltu ar lefel strategol, yn hytrach na gweithredol, gan wahodd
mewnbwn effeithiol a herio ar bwyntiau addas. Yn ystod y flwyddyn,
fe wnaeth y Bwrdd ffocysu ar y gweithgareddau canlynol:
• adolygu gweinyddu etholiadau mis Mai 2019
• paratoi hysbysiad byr ar gyfer Etholiadau Senedd Ewrop ym mis
Mai ac etholiad cyffredinol Senedd y DU nas cynlluniwyd ym mis
Rhagfyr 2019
• adolygu cynlluniau peilot moddion adnabod pleidleiswyr yn
etholiadau mis Mai 2019
• trafod ein harolwg cywirdeb a chyflawnrwydd a chanfyddiadau
ymchwil traciwr y gaeaf
• trafod ein prosiect moderneiddio cofrestru etholiadol
Ystyriodd y Bwrdd y pynciau canlynol ar ddiwrnodau
anffurfiol y Comisiynwyr:
• rheoli risg rheoleiddiol
• ein hagwedd tuag at ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus
Fe wnaeth y Pwyllgor Archwilio, yn ogystal â’r Pwyllgor Tâl
ac Adnoddau Dynol, adolygu eu heffeithiolrwydd yn ystod
y flwyddyn. Roedd yr ymatebion yn gadarnhaol, bydd y
Pwyllgorau yn gweithredu ar y casgliadau yn ystod 2020-21.
Mae’r tabl isod yn dangos mynychaeth cyfarfodydd y Bwrdd
a Phwyllgorau yn ystod 2019-20 (mae’r fynychaeth uchaf posib
mewn bracedi).
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Mynychaeth y Bwrdd a Phwyllgorau 2019-20
Enw

Bwrdd y
Comisiwn

Pwyllgor
Archwilio

Pwyllgor Tâl ac
Adnoddau Dynol

10 (10)

-

-

9 (10)

-

Anna Carragher

10 (10)

3 (3)

-

Sarah Chambers

10 (10)

-

2 (2)

8 (10)

3 (3)

-

Yr Arglwydd Gilbert

10 (10)

3 (3)

-

Alasdair Morgan

10 (10)

-

2 (2)

8 (8)

-

-

9 (10)

-

2 (2)

10 (10)

-

-

Syr John Holmes (Cadeirydd)
Y Fonesig Susan Bruce

Yr Athro Elan Closs Stephens DBE

Alastair Ross
Rob Vincent CBE
Joan Walley

Prif Weithredwr
Mae’r Bwrdd yn penodi Prif Weithredwr i arwain a rheoli ein
sefydliad. Daeth Bob Posner yn Brif Weithredwr dros dro oddi
ar 2 Ionawr 2019. Yn dilyn hysbysebu agored ac asesu ymgeiswyr,
penodwyd Mr Posner yn barhaol ym mis Ebrill 2019 gan y Bwrdd,
ac fe wnaeth Pwyllgor y Llefarydd wedyn ei benodi yn
Swyddog Cyfrifyddu.
Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am ein sefydliad yn gyffredinol,
gan gynnwys rheoli a staffio, ac ar gyfer materion ymddygiad,
arian, a disgyblaeth.

Tîm Gweithredol
Mae ein Tîm Gweithredol, sy’n cynnwys y Prif Weithredwr a’r
Cyfarwyddwyr, yn cwrdd yn ffurfiol unwaith y mis i reoli cyflawni
amcanion ein sefydliad yn unol â’r cyfeiriad strategol a osodwyd
gan ein Bwrdd. Maent yn mynd i’r afael â materion cyfredol megis
risgiau’r broses. Mae’r Tîm Gweithredol yn cwrdd yn wythnosol i
drafod materion cyfredol a chydweithredu gweithgareddau
angenrheidiol.
Mae gan y Cyfarwyddwyr awdurdod dirprwyol ar gyfer rheoli
beunyddiol ar y cyd â’r Prif Weithredwr. Caiff y dirprwyaethau
hyn eu gosod, cofnodi ac adolygu yn ffurfiol yn flynyddol.
Mae’r Tîm Gweithredol yn derbyn adroddiadau misol ar berfformiad,
arian, a rheoli risg ar draws y sefydliad ac ar gynnydd prosiectau a
mentrau allweddol. Yn ogystal â thrafodaethau anffurfiol rheolaidd,
mae’r Prif Weithredwr yn cwrdd â phob aelod o’r Tîm Gweithredol
o leiaf unwaith y mis i adolygu a herio perfformiad gweithredol
ac ariannol.
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• Prif Weithredwr: Bob Posner
• Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Kieran Rix
• Cyfarwyddwr Rheoleiddio: Louise Edwards
• Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil: Craig Westwood
• Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth a Chanllawiau Etholiadol Ailsa Irvine
Mae’r Cwnsler Cyffredinol, Amanda Kelly, hefyd yn darparu
cyngor i’r Tîm Gweithredol a’r Bwrdd

Strwythur sefydliadol fel
yr oedd ar 31 Mawrth
Prif Weithredwr
Bob Posner

Cyfarwyddwr
Gweinyddiaeth a
Chanllawiau
Etholiadol

Cyfarwyddwr Cyllid
a Gwasanaethau
Corfforaethol

Cyfarwyddwr
Cyfathrebu, Polisi
ac Ymchwil

Kieran Rix

Craig Westwood

Adnoddau Dynol

Cyfathrebu Allanol

Cynllunio ac
Adnoddau
Strategol

Rheolwr
Ymgyrchoedd a
Chyfathrebu
Corfforaethol

Swyddfa’r Alban

Cyllid a Chaffael

Ymchwil a
Gwerthuso

Swyddfa Cymru

Digidol, Data,
Technoleg a
Chyfleusterau

Polisi

Cefnogaeth a
Gwelliant

Prosiectau

Cyfarwyddwr
Rheoleiddio
Louise Edwards

Cwnsler Cyffredinol
Amanda Kelly

Ailsa Irivine
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Canllawiau

Monitro a Gorfodi

Swyddfa Gogledd
Iwerddon

Cofrestru ac
Adrodd

Cyfreithio

Rheoli risgiau, rheolaeth
fewnol a sicrwydd
Rydym yn cynnal ac adolygu effeithiolrwydd
ein fframwaith rheoli trwy’r trefniadau isod.

Mae’r Bwrdd
yn adolygu ein
fframwaith
llywodraethu
corfforaethol, gan
sicrhau ein bod
yn mabwysiadu
arferion gorau.

Llywodraethu Corfforaethol
Mae’r Bwrdd yn adolygu ein fframwaith llywodraethu corfforaethol,
gan sicrhau ein bod yn mabwysiadu arferion gorau. Mae’r Tîm
Cynllunio ac Adnoddau Strategol yn gyfrifol am weithredu’r cynllun
llywodraethu corfforaethol, i sicrhau ein bod yn ystyried yn llawn
egwyddorion y fframwaith.

Rheoli risg
Rydym wedi dylunio ein prosesau rheoli risg er mwyn:
• cynnal fframwaith eglur ar draws y sefydliad, lle caiff risgiau
eu canfod, asesu, rheoli a’u hadolygu yn rheolaidd
• aseinio cyfrifoldebau penodol dros reoli risgiau yn eu meysydd
cyfrifoldeb i aelodau unigol o’r Tîm Gweithredol (gan gynnwys
rheoli risgiau i brosiectau sylweddol)
• sicrhau bod tebygolrwydd ac effaith risgiau yn cael
eu hasesu yn rheolaidd
• sicrhau bod risgiau cyfredol yn cael eu hadolygu yn rheolaidd
a bod risgiau newydd yn cael eu canfod a’u rheoli
• darparu sicrwydd i’r Prif Weithredwr, y Pwyllgor Archwilio a’r Bwrdd
bod y risgiau yn cael eu rheoli mewn modd priodol
Rydym yn canfod a gwerthuso risgiau trwy:
• gymryd pob penderfyniad allweddol ar ôl ystyried risgiau a
chamau lliniaru cysylltiedig, a gaiff eu canfod ar wahân mewn
papurau ar gyfer y Bwrdd a’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau
a ddirprwywyd
• y Tîm Gweithredol yn ystyried p’un a ddylai risgiau newydd gael
eu hychwanegu at y gofrestr risgiau sefydliadol, a ph’un a oes
angen newid y proffiliau risg cyfredol, fel rhan o’u hadolygiad
risg chwarterol

54

• y Tîm Gweithredol yn cwblhau adolygiad llawn a chynhwysfawr
o’r risgiau ar ddechrau’r flwyddyn, i sicrhau bod y gofrestr risgiau
sefydliadol yn dal risgiau yn ôl cyflawniad amcanion ein
Cynllun Corfforaethol
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• gyflwyno adroddiad risg llawn i bob cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio,
a hefyd yn flynyddol i’r Bwrdd
• rheolwyr a staff yn canfod risgiau yn eu prosiectau a’u
meysydd gwaith
• ganfod risgiau trwy ein proses cynllunio, archwilio, adolygiad
gweithrediadau a gweithgareddau hyfforddiant
• aseinio perchnogion i risgiau a fydd yn adolygu yn ffurfiol eu
tebygolrwydd, eu heffaith bosib, a’r camau lliniaru sydd ar waith
bob chwarter
Yn ystod 2019-20, fe wnaethom fabwysiadu fframwaith rheoli
risg diwygiedig. Mae’r newidiadau sy’n deillio o’r fframwaith
newydd yn cynnwys:
• defnyddio matrics 5x5 ar gyfer graddfeydd risgiau
• adolygu’r rhestr o risgiau gweithredol
• cymeradwyo set o ddisgrifyddion parodrwydd i dderbyn risg
• adolygu’r polisi rheoli risg a’r canllaw staff ar gyfer rheoli risg
Y risgiau strategol y buom yn eu monitro a’u rheoli
yn 2019-20 oedd:
• roeddem yn aneffeithiol wrth gyflawni pob un neu ran sylweddol
o’n cynllun corfforaethol
• mae rhan neu’r cyfan o’n harolwg etholiadol wedi ei gynnal yn wael
• rheoleiddio aneffeithiol yng nghyswllt rheolau cyllid pleidiau
ac etholiadau
• rydym yn methu ag ymateb yn ddigonol i fwy o ddatganoli
• nid ydym wedi paratoi’n ddigonol i ymdopi â goblygiadau gadael
yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer ein gwaith (wedi ei fonitro a’i reoli
hyd nes 31 Ionawr 2020)
Mae risgiau gweithredol yn adlewyrchu’r risgiau a ganfuwyd uchod,
ac mae rheoli risgiau gweithredol yn cyfrannu at liniaru’r risgiau
hynny. Rheolir risgiau gweithredol yn feunyddiol trwy brosesau
sefydledig, rheoli llinell ac adolygu, a thrwy adrodd rheoli. Yn
benodol, rydym yn defnyddio prosesau sicrhau ansawdd a
phrosesau adolygu i ddarparu sicrwydd bod ein gweithgarwch
rheoleiddio yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a gofynion eraill ac
i sicrhau bod ymchwiliadau yn cael eu cychwyn, eu cynnal a’u cloi
yn briodol. Mae’r prosesau hyn yn cynnwys gwahanu ymchwilwyr
a gwneuthurwyr penderfyniadau. Mae cyngor ac adolygiadau
cyfreithiol yn cael eu cynnwys yn y broses ar bob cam perthnasol.
Eleni, cyflwynasom adolygiad o’r prosesau hyn, a’n cydymffurfiad
â nhw, gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio er mwyn darparu
sicrwydd ychwanegol i’r Bwrdd.
Rydym wedi canfod ac ymgyrchu dros welliannau i gyfraith
etholiadol a chyllid etholiadol. Fodd bynnag, erys yn wir bod rhai
adrannau o’r gyfraith yn gymhleth ac aneglur. O ganlyniad, ac
oherwydd bod ein canfyddiadau’n aml yn cael eu herio gan y
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partïon sydd ynghlwm wrthynt, mae ein penderfyniadau weithia’n
destun her gyfreithiol. Pan fyddom yn destun her gyfreithiol,
byddwn yn adolygu achosion a’u hamddiffyn lle bo’n briodol,
gan geisio cyngor cyfreithiol allanol, fel y bo’n ofynnol. Rydym
yn adolygu pob achos fel y bo’n briodol ar ôl i heriau cyfreithiol
gael eu cloi i weld pa wersi y gellir eu dysgu.
Prif effaith y pandemig Covid-19 ar y Comisiwn Etholiadol yw bod
Deddf y Coronafeirws 2020 wedi gohirio’r etholiadau a drefnwyd at
fis Mai yng Nghymru a Lloegr i fis Mai 2021. Mae hyn wedi effeithio
ar rai gweithgareddau a gynlluniwyd yn 2019-20, yn enwedig o ran
cynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus ar gyfer y
pleidleisiau hyn. Fodd bynnag, mae’r effaith ar weithgareddau a
gynlluniwyd yn sylweddol yn 2020-21, a bydd y pleidleisiau a
ohiriwyd bellach yn cael eu cynnal ochr yn ochr â rhai rheolaidd, ac
efallai y bydd angen eu cynnal yng nghyd-destun effeithiau parhaus
y coronafeirws.
Rydym wedi symud tuag at sefyllfa lle mae pob aelod staff yn
gweithio o bell. Mae’r newid wedi gofyn i ni ddarparu peth offer i
staff a sefydlu isadeiledd newydd ar gyfer cynadledda fideo a
galwadau allanol, ond ar y cyfan, roedd yn newid esmwyth. Bydd
dysgu gan y pandemig Covid-19 yn llywio penderfyniadau ynghylch
sut rydym yn defnyddio ein swyddfeydd ar draws y DU yng nghyddestun mwy o ddefnydd hyblyg ar y gofodau hyn a newidiadau i
ffyrdd o weithio, eleni ac yn yr hir-dymor fel ei gilydd.
Tra nad yw’r pandemig Covid-19 wedi peri i ni newid y graddfeydd
ar gyfer unrhyw risgiau sefydliadol, rydym wedi canfod effeithiau
posib mewn tri o’r risgiau hyn: sef nad ydym yn cyflawni yn llawn
ein Cynllun Corfforaethol; bod yna bleidlais nas cynhelir yn
llwyddiannus; a bod llai o gydymffurfio â rheolau cyllid gwleidyddol.
Rydym wedi diweddaru ein cofrestr risgiau sefydliadol i
adlewyrchu’r effaith hon.
Mae’r prosesau rheoli, adolygu a lliniaru risgiau a roddwyd ar waith
ar gyfer 2019-20 wedi rhoi sicrwydd i’r Swyddog Cyfrifyddu ein bod
wedi cynnal trefn rheoli risgiau addas.

Archwiliad mewnol
Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn darparu llythyrau rheoli fel
rhan o’r broses archwilio statudol sydd hefyd yn hysbysu’r Swyddog
Cyfrifyddu o’r arsylwadau a wnaed.
Y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol yw ein harchwiliwr allanol fel y
nodir o dan Atodlen 1 PPERA. Ni wnaeth yr NAO ddarparu unrhyw
wasanaethau nad oeddent yn ymwneud ag archwilio yn 2019-20.

56

Archwiliad mewnol

Rheoli
risgiau,
rheolaeth
fewnol a
sicrwydd
parhad

Ein harchwilwyr mewnol yn ystod 2019-20 oedd Mazars LLP.
Penodwyd Mazars oddi ar 1 Ebrill 2016 ar gontract 3 blynedd. Ym
mis Rhagfyr 2018, estynnwyd eu contract i 31 Mawrth 2020. Rydym
wedi penodi RSM yn ein harchwilwyr mewnol oddi ar 1 Ebrill.
Fe wnaeth Mazars gyflawni archwiliadau yn unol â’u methodoleg,
sy’n alinio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. Mae
eu hadroddiadau yn cynnig barn annibynnol ar ddigonolrwydd
ac effeithiolrwydd ein systemau rheoli. Fe wnaeth ein Pwyllgor
Archwilio gytuno i’r rhaglen archwilio sy’n seiliedig ar risgiau.
Cwblhaodd Mazars dri adroddiad archwilio mewnol: adroddiad
Tryloywder Gogledd Iwerddon; Cynllunio Wrth Gefn; a Lles
Cyflogeion. Ar gyfer pob archwiliad, fe wnaeth archwilwyr mewnol
ddarparu adroddiadau oedd yn cynnwys eu canfyddiadau
allweddol, ac arwydd o lefel sicrwydd eu canfyddiadau ac
argymhellion ar gyfer gweithrediadau i gryfhau a rheoli unrhyw
wendidau. Ni wnaethant dosbarthu unrhyw un o’r adroddiadau fel
‘risg uchel’. Mae’r Pwyllgor Archwilio yn monitro sut rydym yn rhoi
argymhellion adroddiadau ar waith. Fe wnaeth Audit Opinion
ystyried bod ein llywodraethu, rheoli risgiau, a threfniadau rheoli
mewnol yn gadarn yn eu digonolrwydd cyffredinol a’u
heffeithiolrwydd.

Grantiau datblygu polisi
Rydym yn darparu grantiau datblygu polisi i bleidiau
gwleidyddol cymwys, fel yr amlinellwyd yn nodyn 3 i’r
cyfrifon hyn. Rydym yn cadw rheolaeth dros daliadau grantiau
trwy broses hawlio a adolygu gynhwysfawr. Fe wnaeth yr holl
bleidiau gyflwyno cofnodion gwariant, a chanlyniad hyn oedd
taliadau gwerth £1.967m. Ni chanfuwyd unrhyw broblemau.

Llywodraethu gwybodaeth
Mae ein rheoli ar risgiau gwybodaeth yn broses barhaus.
Rydym yn llywio a mesur ein dull yn erbyn Cod Ymarfer yr
Arglwydd Ganghellor ar gyfer rheoli cofnodion, Fframwaith Polisi
Diogelwch Swyddfa’r Cabinet (SPF) a’r Safon ISO27001 ar gyfer
Diogelwch Gwybodaeth.
Mae’r Pwyllgor Archwilio hefyd yn goruchwylio ein dull rheoli
risgiau gwybodaeth. Mae cyfrifoldeb gweithredol yn gorwedd
gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn
ei rôl fel Uwch-Berchennog Risgiau Gwybodaeth (SIRO).
Yn gyson â chanllawiau Swyddfa’r Cabinet, mae’r Pwyllgor Archwilio
a’r Prif Weithredwr yn derbyn adroddiad rheoli risgiau gwybodaeth
blynyddol gan yr SIRO.
Ar gyfer 2019-20, daeth yr adroddiad i’r casgliad ein bod yn rheoli
risgiau gwybodaeth mewn modd effeithiol. Fe wnaeth yr adroddiad
hefyd gwmpasu rheoli risgiau, tryloywder, cyfrinachedd
gwybodaeth, argaeledd gwybodaeth, unionder gwybodaeth, rheoli
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achosion a gweithdrefnau i sicrhau ymwybyddiaeth barhaus
o gyfrifoldebau a risgiau.
Fe wnaeth y Pwyllgor Archwilio a’r Prif Weithredwr ystyried a
bodloni ar asesiadau’r SIRO o effeithiolrwydd rheoli risgiau
gwybodaeth yn gyffredinol gan gynnwys asesu yn erbyn
fframweithiau a chanllawiau perthnasol.

Achosion yn ymwneud â data personol
Yn 2019-20, roedd wyth achos data personol. Caewyd yr achosion
adroddadwy heb gyngor a heb gamau pellach gan yr ICO. Roedd
y mwyafrif o’r achosion yn deillio o gynnwys partïon allanol ar
ddamwain trwy awto-gwblhau Outlook. Fe wnaethom analluogi’r
nodwedd hon trwy’r sefydliad cyfan fel cam lliniaru risg yn unol â
chyngor yr ICO.
Dyma gynnydd ar y llynedd a’r ffactor cysylltiol allweddol oedd staff
newydd a llwyth gwaith ychwanegol ar gyfer etholiadau Senedd
Ewrop ac etholiad cyffredinol Senedd y DU. Mae’r oes bresennol
wedi gweld cynnydd mewn amlder achosion, ac rydym yn adolygu
ein pecynnau hyfforddi o ganlyniad i hyn. Fe wnaeth staff adrodd
am achosion yn gyflym ac fe wnaethom eu rheoli yn unol â’n polisi,
gan gynnwys hysbysu’r testunau data o’r achos. Lle’r oedd yn
briodol, fe wnaethom adrodd am yr achosion i’r ICO yn unol â’u
canllawiau o fewn y fframwaith statudol ar gyfer adrodd am
achosion. Mae adborth yr ICO wedi bod yn adeiladol, ac roedd yn
cynnwys gweithrediadau ar gyfer adrodd am achosion. Rydym
wedi mynd ymlaen â’r ymchwiliadau a’r gweithrediadau a’u cynnwys
yn yr adroddiad i’n Pwyllgor Archwilio.
Rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau ar gyfer dileu data
personol, wrth i unigolion ddod yn fwy ymwybodol o’u hawliau.
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Fel Swyddog Cyfrifyddu, mae arnaf gyfrifoldeb dros
adolygu effeithiolrwydd yr amgylchedd rheoli. Wrth
gwblhau’r adolygiad hwn, ystyriaf:
• gwaith rheolwyr sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu
a chynnal y fframwaith rheoli
• gwaith ein harchwilwyr mewnol
• sylwadau a wnaed gan ein harchwilwyr allanol yn eu
hadroddiadau i’r rheiny sy’n gyfrifol am lywodraethu ein sefydliad
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn fy nghynghori ar effeithiolrwydd
fy systemau rheoli. Rwy’n fodlon bod yr asesiad risgiau
gwybodaeth blynyddol, fel y’i derbyniwyd gan y Pwyllgor
Archwilio, heb amlygu unrhyw feysydd o bryder. Fe wnaeth y
Pwyllgor Archwilio gadarnhau’r asesiad o effeithiolrwydd rheoli
risgiau gwybodaeth yn gyffredinol gan gynnwys asesu yn erbyn
fframweithiau a chanllawiau perthnasol.
Rwy’n fodlon na chanfuwyd unrhyw wendidau yn ystod y
flwyddyn a oedd yn ddigonol i gyflwyno risgiau sylweddol i’n
polisïau a’n hamcanion, na gwallau materol yn ein datganiadau
ariannol. Rwyf hefyd yn fodlon bod y gwendidau a ganfuwyd
gennym wedi cael eu datrys, neu yr ydys fel arall yn mynd i’r
afael â nhw trwy gamau gweithredu addas.
Mae’r adolygiad effeithlonrwydd hwn yn ystyried ein polisi
chwythu’r chwiban. Mae hwn yn darparu ffyrdd amgen i
gyflogeion a gweithwyr ddatgelu camarfer, gweithredoedd
anghyfreithlon neu bryderon ynghylch drwg-weithredu. Nid
oedd unrhyw achosion o chwythu’r chwiban yn ystod 2019-20
ac rwy’n fodlon bod rheoliadau digonol ar waith.
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Adroddiad
ar dâl a staff
Tâl y Cadeirydd a Chomisiynwyr
Penodir Comisiynwyr trwy Warant Frenhinol i arfer ein
swyddogaethau fel y’u disgrifiwyd yn PPERA. Mae Cadeirydd
y Comisiwn yn gweithio ddeuddydd yr wythnos ac mae’r
Comisiynwyr eraill yn treulio ar gyfartaledd ddeuddydd y
mis yn arfer eu dyletswyddau.
Mae Tŷ’r Cyffredin wedi penderfynu y bydd ffioedd ar gyfer
Comisiynwyr yn cynyddu ar 1 Ebrill bob blwyddyn, gan y
ganran cynnydd a delir i farnwyr yr Uchel Lys. Yn unol â’r
trefniant hwn, cynyddodd ffioedd 1% oddi ar fis Ebrill 2019.
Telir cyflog y Cadeirydd a ffioedd y Comisiynwyr o Gronfa
Gyfunol, fel y gellir ei bennu mewn penderfyniad gan Dŷ’r
Cyffredin. Y ffi ar gyfer pob diwrnod a weithiwyd yn y cyfnod
1 Ebrill i 31 Mawrth 2020 oedd £390 (2018-19: £382).
Telir Comisiynwyr mewn ôl-daliadau yn seiliedig ar y diwrnodau
gwirioneddol a weithiwyd. Mae Tŷ’r Cyffredin yn darparu ar
gyfer pensiynau Comisiynwyr mewn penderfyniad.
.
Cyflog a thaliadau ffioedd i Gomisiynwyr yn 2019-20
Enw

2019-20
£

2018-19
£

Syr John Holmes (Cadeirydd)

80,523

79,350

Y Fonesig Susan Bruce

12,975

10,582

Anna Carragher

12,319

6,556

Sarah Chambers

9,399

6,842

17,337

13,179

Yr Arglwydd Horam o Grimsargh

32

3,104

David Howarth

20

3,678

Alasdair Morgan

10,016

9,352

Bridget Prentice

40

5,764

Yr Athro Elan Closs Stephens DBE
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Cyflog a thaliadau ffioedd i Gomisiynwyr yn 2019-20
Enw

2019-20
£

2018-19
£

Alastair Ross

9,267

1,624

Joan Walley

8,880

979

Rob Vincent CBE

9,906

6,821

Yr Arglwydd (Stephen) Gilbert

7,923

0

Mae’r holl ffigyrau a
ddangosir uchod yn
cynnwys Yswiriant
Gwladol Cyflogwyr.
(Yn ddarostyngedig
i archwiliad)

Mae tâl yr ymgynghorydd annibynnol i’r pwyllgor archwilio,
fel y’i gosodwyd gan y Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol, yr un
fath â’r gyfradd ddyddiol ar gyfer Comisiynwyr. Telir treuliau teithio
a chynhaliaeth resymol yr eir iddynt yn unol â’n polisi teithio a
chynhaliaeth. Nid oes unrhyw drefniannau pensiwn ar waith ar
gyfer y rôl hon.

Treuliau busnes: teithio a llety
Enw

2019-20
£

2018-19
£

Syr John Holmes (Cadeirydd)

384

2,859

Y Fonesig Susan Bruce

581

1,339

1,779

351

25

4,477

Yr Athro Elan Closs Stephens DBE

0

0

Yr Arglwydd Horam o Grimsargh

0

555

David Howarth

0

1,192

Alasdair Morgan

2,531

5,009

Bridget Prentice

0

382

684

0

Joan Walley

1,424

0

Alastair Ross

1,540

0

0

0

Anna Carragher
Sarah Chambers

Rob Vincent CBE

Yr Arglwydd (Stephen) Gilbert
Mae treuliau busnes a
ad-delir yn ddi-dreth ac
nid ydynt yn ffurfio rhan o
unrhyw daliadau buddion
mewn nwyddau.
(Yn ddarostyngedig
i archwiliad)
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Tâl y Prif Weithredwr
a’r Tîm Rheoli
Penodwyd Bob Posner yn Bri Weithredwr dros dro gan y
Fwrdd y Comisiwn ar 2 Ionawr 2019 ac ar 12 Ebrill 2019 fe
wnaethant gadarnhau ei benodiad parhaol i’r rôl.
Mae’r Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol yn gyfrifol am gynghori’r
Bwrdd ynghylch tâl y Prif Weithredwr a chytuno i’r cylch gwaith
negodi blynyddol ar gyfer dyfarnu tâl staff (gan gynnwys y Tîm
Gweithredol). Ceir manylion cyfrifoldebau ac aelodaeth y Pwyllgor
yn yr adroddiad llywodraethiant.
Nid ydym yn rhan o’r Gwasanaeth Sifil ac felly nid ydym wedi ein
rhwymo gan ganllawiau tâl y Gwasanaeth Sifil. Fodd bynnag, mae
Atodlen 1 PPERA yn gofyn i ni roi sylw dyledus i ddymunoldeb
cadw telerau ac amodau cyflogaeth staff yn unol â rhai’r
Gwasanaeth Sifil. Mae’r Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol hefyd
yn dwyn i sylw ystyriaethau economaidd ehangach a
fforddiadwyedd eu hargymhellion.
Cyllidir tâl y Prif Weithredwr a’r cyfarwyddwyr trwy Amcangyfrif
Cyflenwi, a rhoir cyfrif amdano yn y cyfrifon adnoddau.
Mae’r bobl a gwmpesir yn yr adroddiad hwn yn dal penodiadau
sy’n benagored (oni bai am y Prif Weithredwr), er bod gan staff yr
opsiwn i ymddeol a thynnu pensiwn oddi ar gyrraedd 60 neu 65
oed, yn ddibynnol ar reolau eu cynllun pensiwn arbennig. Bydd dod
â chontract i ben yn gynnar gyda gwasanaeth cymwys, oni bai am
gamymddwyn, fel arfer yn golygu bod yr unigolyn yn derbyn
iawndal fel y nodir yng Nghynllun Iawndal y Gwasanaeth Sifil.
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Tâl (gan gynnwys cyflog, buddion mewn nwyddau a phensiynau)
Ffigwr cyfanswm unigol neu dâl
Cyfarwyddwyr

Cyflog
£000
2019-20

Buddion
pensiynau15
(i’r £1000 agosaf)
2018-19 2019-20 2018-19

2019-20

2018-19

Bob Posner***
Prif Weithredwr

135-140

105-110

147

59

285-290

165-170

Claire Bassett*
Prif Weithredwr

0

100-105

0

40

0

140-145

Kieran Rix
Cyfarwyddwr Cyllid a
Gwasanaethau Corfforaethol

100-105

100-105

41

84

140-145

180-185

Ailsa Irvine
Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth
a Chanllawiau Etholiadol

100-105

100-105

41

38

140-145

135-140

Craig Westwood
Cyfarwyddwr Cyfathrebu,
Polisi ac Ymchwil

100-105

100-105

40

39

140-145

135-140

Louise Edwards**
Cyfarwyddwr Rheoleiddio

100-105

20-25

53

35

155-160

35-40

Nodiadau
*Ymddiswyddodd Claire
Bassett ar 1 Ionawr 2019.
**Dechreuodd Louise Edwards
fel Cyfarwyddwr ar 2 Ionawr
2019; ei chyflog blynyddol ar
gyfer 2018-19 yw £100-105K.
Mae ei phensiwn 2018-19 wedi
ei ddiweddaru i gynnwys
blwyddyn gyfan.

15

Cyfanswm
£000

Cyfrifir gwerth y pensiynau
a gronnwyd yn ystod y
flwyddyn fel (y cynnydd
gwirioneddol mewn
pensiynau wedi ei luosi gan
20) ac (y cynnydd real mewn
unrhyw gyfandaliad) llai nag
(y cyfraniadau a wneir gan yr
unigolyn) Mae’r cynydd real
yn eithrio cynydd sy’n deillio
o chwyddiant unrhyw
gynnydd neu ostyngiadau
sy’n deillio o drosglwyddo
hawliau pensiynau.
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***Cyflog blynyddol Bob
Posner oedd £135-140k fel Prif
Weithredwr, ac £100-105k fel
Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol
a Rheoleiddio a Chwnsler
Cyfreithiol ar gyfer 2018-19.
Mae cyflog yn cynnwys bonws
anghyfunol; mae pob aelod staff
yn gymwys ar gyfer gofal iechyd
Benenden gwerth £138.
(Yn ddarostyngedig i archwiliad)
Cyflog
Mae cyflog yn cynnwys cyflog
gros, goramser, pwysoli Llundain

neu lwfansau Llundain, lwfansau
recriwtio a chadw, ac unrhyw
lwfans arall i’r graddau ei fod yn
ddarostyngedig i drethi’r DU.
Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig
ar daliadau cronnus a wnaed gan
y Comisiwn Etholiadol ac felly fe’u
cynhwysir yn y cyfrifon hyn.
Buddion mewn nwyddau
Mae gwerth ariannol buddion
mewn nwyddau yn cwmpasu
unrhyw fuddion a ddarparwyd
gan y Comisiwn ac a drinnir gan
Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi fel
enillion trethadwy. Mae buddion
mewn nwyddau’r Tîm Gweithredol
yn cynnwys aelodaeth Gofal
Iechyd Benenden, yr ydym yn
gwneud taliad i HMRC ar ei
chyfer. Gwerth y buddion hyn ar
gyfer pob aelod o’r Tîm
Gweithredol ar gyfer 2019-20
oedd £138 (yn 2018-19 y ffigwr
oedd £123). Mae pob aelod staff
yn derbyn y buddion hyn

Tâl y Prif
Weithredwr
a’r Tîm Rheoli
parhad

Bonysau
Mae bonysau yn seiliedig ar lefelau perfformiad a gyrhaeddwyd a
chânt eu gwneud fel rhan o’r broses arfarnu. Mae bonysau yn
ymwneud â pherfformiad yn ystod y flwyddyn y dônt yn daladwy i’r
unigolyn. Mae’r bonysau a adroddwyd yn 2019-20 yn ymwneud â
pherfformiad yn 2019-20 ac mae’r bonysau cymharol a adroddwyd
ar gyfer 2018-19 yn ymwneud â’r perfformiad yn 2018-19.
Yn ystod 2019-20, roedd y Tîm Gweithredol, ochr yn ochr â phob
aelod staff, yn gymwys ar gyfer bonws anghyfunol yn seiliedig ar
berfformiad. Fe wnaeth sgorau perfformiad esgor ar y lefelau
bonysau canlynol: perfformiad ‘da’ - £100; perfformiad ‘uchel’ £250; a pherfformiad ‘rhagorol’ - £500. Dosbarthwyd bonysau i
bobl a wnaeth ymuno yn ystod y flwyddyn a staff rhan-amser.
Roedd y dosbarthiad ar gyfer aelodau cymwys o’r Tîm Gweithredol
fel hyn:
Lefel perfformiad
Nifer aelodau’r
For those members of the Executive Team (ET) that were
TG
eligible for a bonus the distribution was as follows:
Perfformiad da
0
Perfformiad uchel

5

Perfformiad rhagorol

0

Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
Darperir buddion pensiynau trwy drefniannau pensiwn y
Gwasanaeth Sifil. Oddi ar 1 Ebrill, cyflwynwyd cynllun pensiwn
newydd ar gyfer gweision sifil - y Cynllun Pensiwn Gweision Sifil ac
Eraill, neu alpha, sy’n darparu buddion ar sail cyfartaledd gyrfa
gydag oedran pensiwn arferol sy’n cyfateb i Oedran Pensiwn y
Wladwriaeth ar gyfer yr aelod (neu 65 oed os yn ddiweddarach).
Mae gweision sifil a benodwyd oddi ar y dyddiad hwnnw a’r
mwyafrif o’r rheiny a oedd eisoes yn gwasanaethu wedi ymuno ag
alpha. Cyn y dyddiad hwnnw, roedd gweision sifil yn cyfranogi ym
Mhrif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Mae pedair
adran i PCSPS: tair sy’n darparu buddion ar sail cyflog terfynol
(classic, premium, neu classic plus) gydag oedran pensiwn arferol
o 60 oed; ac un sy’n darparu buddion ar sail gyrfa gyfan (nuvos)
gydag oedran arferol o 65 oed.
Mae’r trefniannau statudol hyn heb eu hariannu gyda chost buddion
a fodlonir gan arian y pleidleisir arno gan y Senedd bob blwyddyn.
Mae pensiynau sy’n daladwy o dan classic, premium, classic plus,
nuvos, ac alpha yn cael eu cynyddu bob blwyddyn yn unol â
deddfwriaeth Cynydd Pensiynau. Arhosodd aelodau cyfredol y
PCSPS a oedd o fewn 10 mlynedd o’u hoedran pensiwn arferol ar
1 Ebrill 2012 yn y PCSPS ar ôl 1 Ebrill 2015. Bydd y rheiny a oedd
rhwng 10 mlynedd ac 13 blynedd a phum mis o’u hoedran pensiwn
arferol ar 1 Ebrill 2012 yn trosglwyddo i alpha rywbryd rhwng
1 Mehefin 2015 ac 1 Chwefror 2022. Bydd buddion PCSPS pob
aelod sy’n trosglwyddo i alpha yn cael eu ‘bancio’, a chaiff buddion
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cynharach y rheiny sydd â buddion yn un o adrannau cyflog
terfynol y PCSPS eu seilio ar eu cyflog terfynol pan fyddant yn
gadael alpha. (Mae’r ffigyrau pensiynau a ddyfynnir ar gyfer
swyddogion yn dangos pensiynau a enillwyd yn PCSPS neu alpha
- fel y bo’n briodol). Lle bo gan y swyddog fuddion yn y PCSPS
a hefyd alpha, mae’r ffigwr a ddyfynnwyd yn gyfuniad o werth eu
buddion yn y ddau gynllun.) Gall aelodau a wnaeth ymuno ar ôl
mis Hydref 2002 ddewis naill ai’r trefniant buddion diffiniedig neu
bensiwn ‘pwrcasiad ariannol’ rhanddeiliaid gyda chyfraniad gan
y cyflogwr (cyfrif pensiwn partneriaeth).
Trefnir cyfraniadau gan gyflogeion yn ôl cyflog, ac maent
yn amrywio rhwng 4.6% ac 8.05% ar gyfer aelodau classic,
premium, classic plus, nuvos, ac alpha. Mae buddion mewn
classic yn cronni ar gyfradd o 1/80fed o’r enillion pensiynadwy
terfynol ar gyfer pob blwyddyn gwasanaeth. Yn ogystal, mae
cyfandaliad cyfwerth â thair blynedd y pensiwn cychwynnol yn
daladwy ar ymddeoliad. Ar gyfer premium, mae buddion yn cronni
ar gyfradd 1/60fed o’r enillion pensiynadwy terfynol ar gyfer pob
blwyddyn gwasanaeth. Yn wahanol i classic, nid oes cyfandaliad
awtomatig. Mae classic plus yn hybrid i bob pwrpas gyda buddion
am wasanaeth cyn 1 Hydref 2002 yn cael eu cyfrif yr un fath â
classic; cyfrifir buddion am wasanaeth oddi ar fis Hydref 2002
yr un fath â premium. Yn nuvos, mae aelodau yn cronni pensiwn
yn seiliedig ar eu henillion pensiynadwy yn ystod cyfnod eu
haelodaeth o’r cynllun. Ar ddiwedd blwyddyn y cynllun (31 Mawrth),
credydir cyfrif pensiwn enillion pob aelod gyda 2.3% o’u henillion
pensiynadwy yn y flwyddyn honno o’r cynllun, ac uwchreddir y
pensiwn cronnus yn unol â’r ddeddfwriaeth Cynnydd Pensiynau.
Mae buddion yn alpha yn cronni mewn modd tebyg i nuvos, ond
bod y gyfradd gronni yn 2.32%. Ym mhob achos, gall aelodau
ddewis cyfnewid pensiwn am gyfandaliad hyd at y terfynau
a osodwyd gan Ddeddf Cyllid 2004.
Mae’r cyfrif pensiwn partneriaeth yn drefniant pensiwn
rhanddeiliaid. Mae’r cyflogwr yn gwneud cyfraniad sylfaenol
rhwng 8% ac 14.7% (yn ddibynnol ar oedran yr aelod) i gynnyrch
pensiwn rhanddeiliaid a ddewiswyd gan y cyflogai oddi wrth
y darparwr penodedig - Legal & General. Nid oes rhaid i’r cyflogai
gyfrannu, ond lle bônt yn gwneud cyfraniadau, bydd y cyflogwr
yn gwneud cyfraniadau cyfatebol hyd at derfyn o 3% o’r cyflog
pensiynadwy (yn ychwanegol at gyfraniad sylfaenol y cyflogwr).
Dylai cyflogwyr hefyd gyfrannu 0.5% pellach o’r cyflog pensiynadwy
i gwmpasu costau darpariaeth buddion risgiau (marwolaeth yn
y swydd ac ymddeoliad iechyd gwael).
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Y pensiwn cronnus a ddyfynnir yw’r pensiwn y mae’r aelod
yn gymwys i’w dderbyn pan fydd yn cyrraedd oedran pensiwn,
neu yn syth ar ôl peidio â bod yn aelod gweithredol o’r cynllun os
yw eisoes wedi cyrraedd oedran pensiwn. Yr oedran pensiwn ar
gyfer aelodau classic, premium a classic plus yw 60; a’r oedran
pensiwn ar gyfer aelodau nuvos yw 65; a 65 neu Oedran Pensiwn
y Wladwriaeth ar gyfer aelodau alpha. (Mae’r ffigyrau pensiynau
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a ddyfynnir ar gyfer swyddogion yn dangos pensiynau a enillwyd
yn PCSPS neu alpha - fel y bo’n briodol). Lle bo gan y swyddog
fuddion yn y PCSPS a hefyd alpha, mae’r ffigwr a ddyfynnwyd yn
gyfuniad o werth eu buddion yn y ddau gynllun, ond noder y gall
y rhan honno o’r pensiwn fod yn daladwy o wahanol oedrannau).
Gwerth Trosglwyddo sy’n Gyfwerth ag Arian Parod (CETV)
Gwerth Trosglwyddo sy’n Gyfwerth ag Arian Parod (CETV) yw
gwerth y buddiannau cynllun pensiwn wedi’i gyfalafu a’i asesu’n
actiwaraidd a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol. Gwerth y
buddiannau yw’r buddiannau a gronnwyd gan yr aelod ac unrhyw
bensiwn priod digwyddiadol sy’n daladwy o’r cynllun. Taliad
yw CETV a wneir gan gynllun pensiwn neu drefniant i sicrhau
buddiannau pensiwn mewn cynllun pensiwn arall neu drefniant
pan fydd yr aelod yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r
buddiannau a gronnwyd yn ei gynllun blaenorol. Mae’r ffigurau
pensiwn a ddangosir yn gysylltiedig â’r buddiannau y mae’r
unigolyn wedi’u cronni o ganlyniad i gyfanswm cyfnod ei
aelodaeth o’r cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth
mewn capasiti uwch y mae datgeliad yn gymwys iddo.
Mae’r ffigyrau yn cynnwys gwerth unrhyw fuddion pensiwn
mewn cynllun neu drefniant arall a drosglwyddwyd gan yr aelod
i drefniannau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Maent hefyd yn cynnwys
unrhyw fuddion pensiwn a gronnwyd i’r unigolyn o ganlyniad iddynt
brynu buddion pensiwn ychwanegol ar eu traul eu hunain. Cyfrifir
CETVs yn unol â Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol
(Gwerthoedd Trosglwyddo) (Diwygiad) 2008 ac nid ydynt yn dwyn
i ystyriaeth unrhyw ostyngiadau gwirioneddol neu ostyngiadau
posib i fuddion o ganlyniad i Dreth Lwfans Oes Gyfan a allai
fod yn ddyledus pan gymerir buddion pensiwn.
Y cynnydd real yng ngwerth y CETV
Mae hyn yn adlewyrchu cynnydd mewn CETV a ariennir gan
y cyflogwr. Nid yw’n cynnwys cynnydd i’r pensiwn cronnus
o ganlyniad i chwyddiant, cyfraniadau a dalwyd gan y cyflogwr
(gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion a drosglwyddwyd o gynllun
neu drefniant pensiwn arall) ac mae’n defnyddio ffactorau prisio
cyffredin y farchnad ar gyfer dechrau a diwedd y cyfnod.
Ar gyfer 2019-20, roedd cyfraniadau’r cyflogwr o £1,641,743
yn daladwy i’r Cynlluniau (2018-19: £1,162,717) ar un o’r pedair
cyfradd yn yr ystodau 26.6% i 30.3% (2018-19: 20% a 24.5%) cyflog
pensiynadwy, yn seiliedig ar fandiau cyflog. Mae Actiwari’r Cynllun
yn adolygu’r cyfraniadau bob pedair blynedd yn dilyn gwerthusiad
o’r cynllun cyfan. Mae cyfraddau cyfraniadau yn adlewyrchu
buddion wrth iddynt gronni, ac nid y costau fel yr eir iddynt mewn
gwirionedd, ac maent yn adlewyrchu profiad blaenorol y cynllun.
Gall cyflogeion ddewis agor cyfrif pensiwn partneriaeth, a phensiwn
rhanddeiliaid gyda chyfraniadau gan y cyflogwr. Talwyd cyfraniadau
cyflogwr o £30,052 (2018-19: £43,612) i ddarparwr pensiynau
rhanddeiliaid penodedig. Mae cyfraniadau cyflogwr yn seiliedig ar
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oedran ac yn amrywio rhwng 8% ac 14.75% o gyflog pensiynadwy.
Mae cyflogwyr hefyd yn paru cyfraniadau cyflogeion hyd at 3%
o gyflog pensiynadwy. Yn ogystal, roedd cyfraniadau’r cyflogwr
o £987, sef 0.5% o gyflog pensiynadwy, yn daladwy i’r PCSPS i
gwmpasu costau darpariaeth buddion cyfandaliadau ar farwolaeth
yn y swydd neu ymddeoliad iechyd gwael y cyflogeion hyn.
Nid oedd cyfraniadau o ganlyniad i ddarparwyr pensiynau
partneriaeth ar Ddatganiad o’r Sefyllfa Ariannol. Nid oedd
cyfraniadau rhagdaledig ar y dyddiad hwnnw.
Ni wnaethom dalu unrhyw gyfraniadau pensiwn i Gomisiynwyr
yn ystod y cyfnod. Fodd bynnag, mae gofyn i ni dalu pensiynau i
gyn-Gomisiynwyr penodol y Comisiwn ar gyfer Llywodraeth Leol
yn Lloegr (LGCE). Erys cyfanswm y ddarpariaeth ar gyfer y costau
hyn yn £167k ar 31 Mawrth 2020 (167k ar 31 Mawrth 2019).

Gwybodaeth pensiynau ar gyfer cyfarwyddwyr (£000)
Cyfarwyddwyr

Pensiwn
cronnus ar
oedran
pensiwn yn ôl
31/3/20 a
chyfandaliad
cysylltiedig

Cynnydd real CETV ar CETV ar Cynnydd
i’r pensiwn a’r
31/3/20
31/3/19
real i
cyfandaliad
CETV
cysylltiedig ar
oedran
pensiwn

Bob Posner
Prif Weithredwr

30-35

7.5-10

625

456

152

Claire Bassett
Prif Weithredwr

0

0

0

267

0

Kieran Rix
Cyfarwyddwr Cyllid a
Gwasanaethau Corfforaethol

25-30

0-2.5

425

381

21

Ailsa Irvine
Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth
a Chanllawiau Etholiadol

25-30

0-2.5

351

315

15

Craig Westwood
Cyfarwyddwr Cyfathrebu,
Polisi ac Ymchwil

5-10

0-2.5

90

62

17

Louise Edwards
Cyfarwyddwr Rheoleiddio

10-15

2.5-5

132

96

24

Nodiadau
• Nid oedd cyfraniadau cyflogwr i bensiynau partneriaeth.
Gwerth Trosglwyddo sy’n Cyfateb i Arian Parod yw CETV
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• Y pensiwn cronnus a ddyfynnir yn y tabl uchod yw’r pensiwn
y mae’r aelod yn gymwys i’w dderbyn pan fydd ef neu hi yn
cyrraedd 60 oed ar gyfer cynlluniau pensiwn ‘Classic’, ‘Classic
Plus’ a ‘Premium’, 65 ar gyfer y cynllun pensiwn ‘Nuvos’, ac oedran
pensiwn y wladwriaeth (neu 65 os yw’n ddiweddarach) ar gyfer
y cynllun pensiwn ‘Alpha’. (Yn ddarostyngedig i archwiliad)
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Iawndal ar ymddeol yn gynnar neu am golli swydd
Ni wnaed unrhyw daliadau yn 2019-20 a oedd yn darparu
iawndal am ymddeoliadau cynnar neu golli swydd. (2018-19 £0).
Taliadau i gyn-gyfarwyddwyr
Yn ystod 2019-20, ni wnaed unrhyw daliadau i unrhyw berson
nad oedd yn gyfarwyddwr ar yr adeg y gwnaed y taliad, ond
a oedd wedi bod yn Gyfarwyddwr yn flaenorol.
Datgeliad tâl teg (i’r £1000 agosaf)
2019-20

2018-19

Y Cyfarwyddwr a dderbyniodd y
tâl mwyaf

135-140

135-140

Tâl canolrif (pob aelod staff arall)

39

39

Cymhareb

3.5

3.5

(Yn ddarostyngedig i archwiliad)
Yn 2019-20, ni dderbyniodd yr un cyflogai dâl a oedd yn fwy
nag eiddo’r cyfarwyddwr a dderbyniodd y tâl mwyaf. Fe wnaeth
cyfraddau tâl ar gyfer aelodau staff eraill heblaw’r cyfarwyddwr
a dderbyniodd y tâl mwyaf (yn seiliedig ar gyfraddau sy’n gyfwerth
â swydd lawn-amser) amrywio rhwng £23,900 ac £102,500
(2018-19: £23,400 ac £100,400).
Cynyddodd tâl y cyfarwyddwr a dderbyniodd y tâl mwyaf gan 2%,
yn weithredol ar ôl 1 Ebrill 2019, a oedd yn gyson â chynnydd tâl
pob aelod staff. Mae’r adroddiad tâl yn dangos y cyfarwyddwr
a dderbyniodd y tâl mwyaf.
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Adroddiad ar staff

Cyfansoddiad staff
Penodwyd pum cyfarwyddwr yn ystod y cyfnod (tri ohonynt yn ddynion a dwy yn fenywod).
Roedd nifer y Comisiynwyr a staff, gan gynnwys y rheiny a benodwyd yn ystod y flwyddyn, fel hyn:
Menywod

Dynion

Cyfansymiau

6

6

12

10

8

18

2

2

4

Staff eraill (parhaol)

78

49

127

Staff eraill (dros dro/tymor penodedig)

12

13

25

8

7

15

116

85

201

Cadeirydd a’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr/Penaethiaid (staff parhaol)
Cyfarwydwyr/Penaethiaid (staff dros dro/tymor penodedig)

Contract/Asiantaeth
Cyfanswm

Costau staff (i’r £000 agosaf)
Staff a gyflogir
yn barhaol

Eraill

6,294

773

7,067

5,916

718

0

718

648

Costau pensiynau eraill

1,645

0

1,645

1,174

Is-gyfanswm

8,657

773

9,430

7,738

Adferiadau llai mewn perthynas â
secondiadau i’r tu allan

0

0

0

0

Darpariaeth Costau Gadael Gwirfoddol

0

0

0

0

8,657

773

9,430

7,738

Cyflogau
Costau nawdd cymdeithasol

Cyfanswm costau net
(Yn ddarostyngedig i archwiliad)
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2019-20
2018-19
Cyfanswm Cyfanswm

Cyfartaledd nifer y personau a gyflogir
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Yn ystod 2019-20, nifer cyfartalog y personau a oedd yn gyfwerth â
deiliaid swyddi llawn-amser (FTE) oedd 141 (2019-20: 129). Yn
ogystal, roedd cyfartaledd o 12 staff dros dro FTE (2018-19: 4) yn
dal swyddi sefydledig neu staff yn gweithio ar brosiectau tu allan i’r
sefydliad.
2019-20
2018-19
FTE - Staff a gyflogir yn barhaol
Staff dros dro
Cyfanswm

141

130

12

4

153

134

(Yn ddarostyngedig i archwiliad)

Absenoldeb oherwydd salwch
Yn 2019-20, cyfartaledd nifer y diwrnodau absenoldeb oherwydd
salwch oedd 5.35 fesul person, o gymharu â 6.32 fesul cyflogai
yn y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn dangos lleihad mewn
absenoldebau o gymharu â blynyddoedd blaenorol.
Bydd y swyddogaeth adnoddau dynol yn parhau i gefnogi
rheolwyr wrth reoli absenoldeb hir-dymor a byr-dymor yn 2020-21,
gan gynnwys sicrhau bod pob aelod staff yn cael trafodaeth
dychwelyd i’r gwaith gall gyda’u rheolwr llinell pan fyddant yn
dychwelyd, a monitro a chefnogaeth effeithiol yn ystod absenoldeb
hir-dymor. Rydym wedi ymrwymo i iechyd a lles pob aelod staff
ac yn hyrwyddo ffordd o fyw gytbwys, gan gynnwys aelodaeth
gorfforaethol gyda Benenden Healthcare. Mae yna bolisi
a chanllawiau ar absenoldeb oherwydd salwch ar gyfer
rheolwyr ar ddeilio gydag absenoldeb staff.
Cyfradd absenoldeb oherwydd salwch
gyfartalog fesul cyflogai

Diwrnodau
salwch ar
gyfartaledd

10

8

9.32

6

6.32
5.47

4

2

0
2017-18
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Fe wnaethom gymhwyso polisïau staff yn gyson yn ystod y
flwyddyn pan wnaethom ystyried ceisiadau ar gyfer cyflogi a
recriwtio staff. Rydym yn gofyn i bob ymgeisydd ddarparu data
monitro cydraddoldeb, a ddelir yn ôl rhag y panel, ac felly rydym
yn creu rhestr fer o ymgeiswyr yn seiliedig ar eu sgiliau a’u profiad
sy’n berthnasol i’r rôl.
Mae staff sy’n datgan anabledd, neu sy’n dod yn anabl yn unol
â diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010, yn cael cyfle i ofyn am
addasiadau rhesymol pe bai eu hangen. Gellid ymgynghori â
Iechyd Galwedigaethol i wneud argymhellion a chynnal asesiadau
iechyd a diogelwch. Byddir hefyd yn ystyried oriau hyblyg fel rhan
o’r addasiadau rhesymol. Darperir hyfforddiant, yn ôl yr angen,
i bob aelod staff yn y fformat angenrheidiol.

Gwariant ar ymgynghori
Gwariwyd £158k ar ymgynghori ar gyfer 2019-20 (2018-19: £200k).

Penodiadau oddi ar y gyflogres
Nid oedd unrhyw benodiadau oddi ar y gyflogres yn ystod
y flwyddyn ariannol 2019-20 (2018-19: £0).

Pecynnau gadael
Ni chytunwyd ar unrhyw becynnau gadael yn ystod y flwyddyn
ariannol 2019-20 (2018-19: £0). Telir costau dileu swydd ac unrhyw
gostau gadael eraill yn unol â darpariaethau Cynllun Iawndal y
Gwasanaeth Sifil, cynllun statudol a grëwyd o dan Ddeddf
Blwydd-daliadau 1972, neu drwy negodi’r cytundebau setlo.
Nid oedd unrhyw ymddeoliadau oherwydd iechyd gwael yn
2019-20 (2018-19: £0). Bodlonir costau ymddeoliad oherwydd
iechyd gwael gan y cynllun pensiwn.
(Yn ddarostyngedig i archwiliad).
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Adroddiad ar
atebolrwydd Seneddol
ac archwilio
Datganiad
Cyflenwi
Seneddol
(SoPS)

Yn ychwanegol at y datganiadau cynradd a baratowyd o dan
IFRS, mae Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM)
yn gofyn i’r Comisiwn Etholiadol baratoi Datganiad Alldro yn erbyn
Cyflenwi Seneddol (SOPS) a nodiadau ategol.
Mae’r SoPS a’r nodiadau cysylltiedig yn ddarostyngedig i
archwiliad, fel y manylir yn Nhystysgrif ac Adroddiad Rheolwr ac
Archwilydd Cyffredinol Tŷ’r Cyffredin. Mae’r SoPS yn ddatganiad
atebolrwydd allweddol sy’n dangos, mewn manylder, faint mae
endid wedi ei wario yn erbyn ei Amcangyfrif Cyflenwi. Y cyflenwad
yw’r ddarpariaeth ariannol (at ddibenion adnoddau a chyfalaf) a’r
arian (a dynnir yn bennaf o’r Gronfa Gyfunol) y mae’r Senedd yn
rhoi awdurdod statudol i endidau eu defnyddio. Mae’r Amcangyfrif
yn manyli’r cyflenwad, a phleidleisir dros hyn gan y Senedd ar
ddechrau’r flwyddyn ariannol.
Pe bai endid yn mynd dros y terfynau a osodwyd gan eu
Hamcangyfrif, y rheiny a elwir yn derfynau rheoli, bydd eu
cyfrifon yn derbyn barn amodol. Mae fformat yr SoPS yn
adlewyrchu’r Amcangyfrifon Cyflenwi a gyhoeddir ar gov.uk,
er mwyn galluogi atebolrwydd rhwng yr hyn y mae’r Senedd
yn ei gymeradwy a’r alldro terfynol.
Mae’r SoPS yn cynnwys tabl crynodeb, sy’n nodi perfformiad
yn erbyn y terfynau rheoli y mae’r Senedd wedi pleidleisio drostynt,
yr arian a wariwyd (crynhoir cyllidebau ar sail cronnus, felly ni fydd
alldro yn plethu’n union â’r arian a wariwyd) a gweinyddiaeth.
Mae’r nodiadau ategol yn cynnwys y canlynol: Llinell alldro yn
ôl Amcangyfrif, sy’n cynnig dadansoddiad mwy manwl (nodyn 1);
cysoni’r alldro â’r gwariant gweithredu net yn y SOCNE, i glymu’r
SoPS wrth y datganiadau ariannol (nodyn 2); cysoni’r alldro â’r
gofyniad net am arian parod (nodyn 3); a dadansoddiad o
incwm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol (nodyn 4).
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Tabl crynodeb 2019-20
Pob ffigwr a gyflwynwyd yn £000s

Math
o wariant

Alldro

Nodyn
SoPS
Gyda phleidlais

Heb bleidlais

Cyfanswm

Amcangyfrif

Alldro Vs
Amcangyfrif,
arbedion/
(gormodedd)

Cyfanswm

Cyfanswm

Cyfanswm
alldro’r flwyddyn
flaenorol
2018-19

Terfynau Gwariant Adrannol
Adnodd

1.1

19,094

Cyfalaf

1.2

879

Cyfanswm

179

19,273

21,025

1,752

15,314

879

990

111

616

19,973

179

20,152

22,015

1,863

15,930

(15)

0

(15)

400

415

227

(15)

0

(15)

400

415

227

1.1

19,110

179

19,258

21,425

2,167

15,541

Cyfalaf
1.2
Cyfanswm Gwariant Cyllideb

879
19,958

0
179

879
20,137

990
22,415

111
2,278

616
16,157

Gwariant a Reolir yn Flynyddol
Adnodd

1.1

Cyfanswm
Cyfanswm Cyllideb
Adnodd

Mae’r ffigyrau a gynhwysir yn y meysydd gyda llinell fras yn cwmpasu’r terfynau rheoli y pleidleisiodd y Senedd
drostynt. Ewch i’r llawlyfr canllawiau ar Amcangyfrifon Cyflenwi sydd ar gael ar gov.uk am ragor o fanylion ar y
terfynau rheoli y pleidleisiwyd drostynt gan y Senedd.
Gyrrir ein gwerthoedd amcangyfrifedig gan weithgaredd etholiadol trwy gydol y flwyddyn ac felly maent yn amrywio
o flwyddyn i flwyddyn. Mae nodyn 2 i’r cyfrifon yn dangos dadansoddiad costau ar gyfer ein hamcanion allweddol.
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Gofyniad Arian Parod Net 2019-20
Pob ffigwr a gyflwynwyd yn £000s

Eitem

Gofyniad Arian Parod Net

Nodyn SoPS

3

Alldro

Amcangyfrif

20,191

21,731

Alldro VS Amcangyfrif,
arbedion(gormodedd)

1,540

Cyfanswm Alldro’r
Flwyddyn Flaenorol,
2018-19

15,021

Ceir esboniadau ar gyfer yr amrywiannau rhwng amcangyfrif ac alldro yn yr adroddiad perfformiad.
Mae’r nodiadau isod yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
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Nodiadau i’r Datganiad Alldro yn erbyn
Cyflenwi Seneddol 2019-20 (£000s)
SoPS 1. Manylyn alldro
SoPS1.1 Dadansoddiad alldro adnoddau yn ôl llinell Amcangyfrif
Math o Wariant [Adnodd]

Alldro Adnoddau Rhaglen

Amcangyfrif

Incwm

Cyfanswm Net

Gros

Cyfanswm Net

Alldro VS
Amcangyfrif,
arbedion/
(gormodedd)

Cyfanswm
alldro’r
flwyddyn
flaenorol 201819

Gwariant yn y Terfynau Gwariant Adrannol [DEL]
Gwariant gyda phleidlais:
A. Gwariant craidd

19,205

(111)

19,094

20,825

1,731

15,166

179

0

179

200

21

148

19,384

(111)

19,273

21,025

1,752

15,314

Gwariant heb bleidlais
B. Ffioedd comisiynwyr
Cyfanswm y Gwariant yn DEL

Gwariant yn y Gwariant a Reolir yn Flynyddol [AME]
Gwariant gyda phleidlais:
C. Darpariaethau a grëwyd neu a
ddefnyddiwyd yn ystod y flwyddyn

(15)

0

(15)

400

415

227

Cyfanswm y Gwariant yn AME

(15)

0

(15)

400

415

227

19,369

(111)

19,258

21,425

2,167

15,541

Cyfanswm yr adnodd
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Nodiadau i’r Datganiad Alldro yn erbyn
Cyflenwi Seneddol 2019-20 (£000s)
parhad
SoPS 1.2 Dadansoddiad alldro cyfalaf net yn ôl adran
Alldro
Math o Wariant [Cyfalaf]

Gros

Amcangyfrif

Incwm

Cyfanswm Net

Cyfanswm
Net

Alldro VS
Amcangyfrif,
arbedion/
(gormodedd)

Cyfanswm alldro’r
flwyddyn
flaenorol 2018-19

Gwariant yn y Terfynau Gwariant Adrannol [DEL]
Gyda phleidlais:
A. Gwariant craidd

879

0

879

990

111

616

Cyfanswm y Gwariant yn DEL

879

0

879

990

111

616

Cyfanswm cyfalaf

879

0

879

990

111

616

SoPS2. Cysoni’r alldro â’r gwariant gweithredu net
Eitem

Cyfeirnod

Cyfanswm Alldro Adnoddau

SOPS 1.1

Llai:
Incwm yn daladwy i’r Gronfa Gyfunol
Gwariant Gweithredu Net mewn Gwariant Net Cynhwysfawr
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Cyfanswm alldro

Cyfanswm Alldro’r Flwyddyn
Flaenorol, 2018-19

19,258

15,541

SOPS 4

(66)

(119)

SOCNE

19,192

15,422

Nodiadau i’r Datganiad Alldro yn erbyn
Cyflenwi Seneddol 2019-20 (£000s)
parhad
SoPS3. Cysoni’r alldro adnoddau net â’r gofyniad arian parod net
Eitem

Cyfeirnod

Cyfanswm alldro

Alldro vs Amcangyfrif,
arbedion/(gormodedd)

Amcangyfrif

Cyfanswm Alldro Adnoddau

SOPS 1.1

19,258

21,425

2,167

Cyfanswm alldro cyfalaf

SOPS 1.2

879

990

111

3
3
3
3

(268)
(47)
10
0

(494)
(48)
(450)
(42)

(226)
(1)
(460)
(42)

10
11
12

359
162
17

500
0
50

141
(162)
33

20,370

21,931

1,561

(179)

(200)

(21)

(179)

(200)

(21)

20,191

21,731

1,540

Addasiadau i dynnu eitemau nad ydynt yn arian parod:
Dinbrisiant/amorteiddiad
Tâl a threuliau’r archwilwyr
Darpariaethau newydd ac addasiadau i gyfnodau blaenorol
Eitemau eraill nad ydynt yn arian parod
Addasiadau i adlewyrchu symudiadau mewn balansau gweithio
Cynydd/(lleihad) mewn symiau derbyniadwy
Cynydd/(lleihad) mewn symiau taladwy
Defnydd ar ddarpariaeth
Cyfanswm
Dileu eitemau cyllideb heb bleidlais:
Gwasanaethau Sefydlog y Gronfa Gyfunol
Cyfanswm
Gofyniad arian parod net

SOPS 1.1

Rydym yn crynhoi’r alldro a’r Amcangyfrifon yn erbyn y fframwaith cyllido, nid ar sail arian parod.
O’r herwydd, mae’r cysoni hwn yn pontio’r alldro adnoddau a chyfalaf â’r gofyniad arian parod net.
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Nodiadau i’r Datganiad Alldro yn erbyn
Cyflenwi Seneddol 2019-20 (£000s)
parhad
SoPS4. Symiau incwm yn daladwy i’r Gronfa Gyfunol
SoPS4.1 Dadansoddiad o’r incwm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol
Yn ychwanegol at yr incwm a gadwyd gan y Comisiwn Etholiadol, mae’r incwm canlynol yn daladwy i’r Gronfa Gyfunol (dangosir derbyniadau arian parod wedi eu
hitaleiddio).
Eitem

Cyfanswm alldro

Y flwyddyn flaenorol 2018-19

Croniadau

Sail arian parod

Croniadau

Sail arian parod

Incwm y tu hwnt i gwmpas yr Amcangyfrif

0

0

0

0

Cronfeydd Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd
a ildiwyd i’r Gronfa Gyfunol*

0

0

1,117

1,117

Incwm dros ben a ildiwyd i’r Gronfa Gyfunol

66

66

7

7

Cyfanswm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol

66

66

1,124

1,124

*Ildiasom gronfeydd nas defnyddiwyd o’r gyllideb heb bleidlais ar gyfer Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd yn 2016.
Ildiwyd incwm dros ben o 2018-19, sef £7,050, i’r Gronfa Gyfunol yn ystod 2019-20. Bydd yr incwm dros ben a
gasglwyd yn ystod 2019-20, sef £66,019, yn cael ei ildio yn ystod 2020-21.
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Nodiadau i’r Datganiad Alldro yn erbyn
Cyflenwi Seneddol 2019-20 (£000s)
parhad
SoPS4.2 Incwm y Gronfa Gyfunol
Eitem
Trethi a ffioedd trwyddedau

Cyfanswm Alldro’r
Flwyddyn Flaenorol
2018-19

Cyfanswm alldro
0

0

219

112

0

0

Costau casglu - lle bônt yn dynadwy

0

0

Dirwyon anghasgladwy

0

0

219

112

33
(224)

3
(82)

28

33

Dirwyon a chosbau
Incwm arall
Llai:

Swm sy’n daladwy i’r Gronfa Gyfunol
Balans a ddaliwyd ar ddechrau’r flwyddyn
Taliadau i’r Gronfa Gyfunol
Balans a ddaliwyd ar ymddiried ar ddiwedd y flwyddyn

Nodiadau
Swn y dirwyon a chosbau a oedd yn ddyledus ar gyfer 2019-20 oedd £190,580, a hefyd £33,050 o alldro’r flwyddyn flaenorol. Ildiwyd pob derbyniad ar
gyfer cosbau a dirwyon a dderbyniwyd erbyn 31 Mawrth 2020 i’r Gronfa Gyfunol, fel y bo’n ofynnol gan y gyfraith; bydd y £28,050 sy’n weddill ac a
fydd yn cael ei dalu yn ystod 2020-21 yn cael ei drosglwyddo ar ôl ei dderbyn.
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Nodiadau i’r Datganiad Alldro yn erbyn
Cyflenwi Seneddol 2019-20 (£000s)
parhad
Colledion a thaliadau arbennig
Ni fu unrhyw golled adroddadwy na thaliadau arbennig yr oedd
angen i’w Comisiwn Etholiadol eu datgelu ar gyfer 2019-20
(2018-19: £0) (yn ddarostyngedig i archwiliad).
Rhwymedigaethau digwyddiadol
Ni fu unrhyw rwymedigaethau digwyddiadol i’w hadrodd ar gyfer
2019-20 (yn ddarostyngedig i archwiliad).

Bob Posner
Swyddog Cyfrifyddu a Phrif
Weithredwr
1 Gorffennaf 2020
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Tystysgrif ac Adroddiad
y Rheolwr ac Archwilydd
Cyffredinol i Ddau Dŷ’r
Senedd
Barn ar y datganiadau ariannol
Cadarnhaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol y Comisiwn
Etholiadol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 o dan
Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Mae’r
datganiadau ariannol yn cynnwys: Datganiadau Gwariant Net
Cynhwysfawr, Sefyllfa Ariannol, Ffrydiau Arian, Newidiadau i Ecwiti’r
Trethdalwyr y Comisiwn Etholiadol; a’r nodiadau cysylltiedig, gan
gynnwys y polisïau cyfrifyddu arwyddocaol. Mae’r datganiadau
ariannol wedi eu paratoi o dan y polisïau cyfrifyddu a osod allan
oddi mewn iddynt.
Rwyf hefyd wedi archwilio’r Datganiad Cyflenwi Seneddol a’r
nodiadau cysylltiedig, a’r wybodaeth yn yr Adroddiad ar
Atebolrwydd a ddisgrifir yn yr adroddiadau hynny fel rhai a
archwiliwyd
Yn fy marn i:
• mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r
Comisiwn Etholiadol ar 31 Mawrth 2020 a gwariant net y Comisiwn
Etholiadol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; ac
• mae’r datganiadau ariannol wedi eu paratoi yn gywir yn unol â
Deddf Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 a a
chyfarwyddiadau Trysorlys EM a gyhoeddwyd oddi tani.
Barn ar reoleidd-dra
Yn fy marn i, ym mhob ffordd berthnasol:
• mae’r Datganiad ynghylch Cyflenwi Seneddol yn cyflwyno’n briodol
yr alldro yn erbyn cyfansymiau rheolaeth Seneddol y pleidleisiwyd
arnynt ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ac yn
dangos nad aethpwyd y tu hwnt i’r cyfansymiau hynny; ac
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• mae’r incwm a gwariant a gofnodir yn y datganiadau ariannol wedi
cael eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd ac
mae’r trafodion ariannol a gofnodir yn y datganiadau ariannol yn
cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu llywodraethu.

Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr ac
Archwilydd Cyffredinol i Ddau Dŷ’r Senedd
parhad
Sail y farn
Cynhaliais fy archwiliad yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio
(ISAs) (y DU) a Nodyn Ymarfer 10 ‘Audit of Financial Statements of
Public Sector Entities in the United Kingdom’. Caiff fy nghyfrifoldebau
o dan y safonau hyn eu disgrifio ymhellach yn adran cyfrifoldebau’r
Archwilydd am archwilio adran datganiadau ariannol fy nhystysgrif.
Mae’r safonau hynny yn ei gwneud yn ofynnol i fi a fy staff
gydymffurfio â Safon Foesegol Ddiwygiedig 2016 y Cyngor
Adroddiadau Ariannol. Rwy’n annibynnol ar y Comisiwn Etholiadol yn
unol â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol i’m harchwiliad o’r
datganiadau ariannol yn y DU. Mae fy staff a minnau wedi cyflawni ein
cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn. Credaf fod y
dystiolaeth archwilio rwyf wedi’i chael yn ddigonol ac yn briodol i
ddarparu sail i’m barn.
Casgliadau yn ymwneud â busnes gweithredol
Nid oes gennyf ddim i’w adrodd yn nghyswllt y materion dilynol y
mae’n ofynnol i mi adrodd i chi amdanynt yn ôl yr ISAs (y DU) lle:
• nad yw defnydd y Comisiwn Etholiadol o’r sail busnes
gweithredol ar gyfer cyfrifyddu wrth baratoi datganiadau
ariannol yn addas; neu
• lle nad yw’r Comisiwn Etholiadol wedi datgelu yn y datganiadau
ariannol unrhyw ansicrwydd perthnasol a allai fwrw amheuaeth
arwyddocaol ar allu’r Comisiwn Etholiadol i barhau i ddefnyddio’r
sail busnes gweithredol ar gyfer cyfrifyddu am gyfnod o 12 mis o
leiaf oddi ar y dyddiad y cafodd y datganiadau ariannol eu
hawdurdodi ar gyfer eu dosbarthu.
Cyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu am
y datganiadau ariannol
Fel yr eglurir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r Swyddog
Cyfrifyddu, y Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am baratoi’r
datganiadau ariannol ac am fodloni’i hun bod y datganiadau hynny
yn rhoi darlun gwir a theg.
Cyfrifoldebau’r archwilydd am archwilio’r
datganiadau ariannol
Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio’r datganiadau ariannol, eu hardystio
a chyflwyno adroddiad arnynt yn unol â Deddf Pleidiau
Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.
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Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr ac
Archwilydd Cyffredinol i Ddau Dŷ’r Senedd
parhad
Mae a wnelo archwiliad â chasglu tystiolaeth am y symiau a’r
datgeliadau yn y datganiadau ariannol sy’n ddigonol i roi sicrwydd
rhesymol bod y datganiadau ariannol yn rhydd o gamddatganiad
perthnasol, boed drwy dwyll neu wall. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel
uchel o sicrwydd, ond nid yw’n gwarantu y bydd archwiliad a gynhelir
yn unol â Safonau Archwilio Rhyngwladol y DU bob amser yn canfod
camddatganiad perthnasol pan fo’n bodoli. Gall camddatganiadau
ddeillio o dwyll neu wall ac fe’u hystyrir yn berthnasol os, yn unigol neu
gyda’i gilydd, y gellid disgwyl iddynt yn rhesymol ddylanwadu ar
benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wneir ar sail y
datganiadau ariannol hyn.
Fel rhan o archwiliad yn unol â’r Safonau Archwilio Rhyngwladol (y
DU), rwy’n arfer barn broffesiynol ac yn gweithredu ag amheuaeth
broffesiynol drwy gydol yr archwiliad. Rwyf hefyd yn:
• nodi ac asesu’r risgiau y ceir camddatganiadau perthnasol yn y
datganiadau ariannol, boed hynny drwy dwyll neu wall, cynllunio a
dilyn gweithdrefnau archwilio sy’n ymateb i’r risgiau hynny, a chasglu
tystiolaeth archwilio sy’n ddigonol ac yn briodol i roi sail i fy marn.
Mae’r risg o beidio â chanfod camddatganiad perthnasol sy’n deillio
o dwyll yn uwch na’r risg o beidio â chanfod un sy’n deillio o wall,
gan y gall twyll gynnwys cydgynllwynio, ffugio, hepgoriadau
bwriadol, camgynrychioli, neu ddiystyru rheolaethau mewnol.
• deall rheolaethau mewnol sy’n berthnasol i’r archwiliad er mwyn
cynllunio gweithdrefnau archwilio sy’n briodol o dan yr
amgylchiadau, ond nid at ddiben mynegi barn ar effeithiolrwydd
rheolaethau mewnol y Comisiwn Etholiadol.
• gwerthuso priodoldeb y polisïau cyfrifyddu a ddefnyddiwyd a
rhesymoldeb yr amcangyfrifon cyfrifyddu a datgeliadau cysylltiedig
a wnaed gan y rheolwyr.
• gwerthuso cyflwyniad, strwythur a chynnwys y datganiadau
ariannol, gan gynnwys y datgeliadau, a ph’un a yw’r datganiadau
ariannol cyfunol yn cynrychioli’r trafodion a’r digwyddiadau sy’n sail
iddynt mewn modd sy’n eu cyflwyno’n deg.
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• dod i gasgliad ynghylch priodoldeb y modd y mae’r Comisiwn
Etholiadol yn defnyddio’r dull cyfrifyddu yn seiliedig ar fusnes
gweithredol ac, yn seiliedig ar y dystiolaeth archwilio rydym wedi’i
chael, p’un a oes ansicrwydd perthnasol o ran digwyddiadau neu
amodau a all fwrw amheuaeth ar allu’r Comisiwn Etholiadol i barhau
fel busnes gweithredol. Os dof i’r casgliad bod ansicrwydd
perthnasol, mae’n ofynnol i mi dynnu sylw yn fy adroddiad at y

Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr ac
Archwilydd Cyffredinol i Ddau Dŷ’r Senedd
parhad
datgeliadau cysylltiedig yn y datganiadau ariannol neu, os yw’r priod
ddatgeliadau’n annigonol, addasu fy marn. Mae fy nghasgliadau’n
seiliedig ar y dystiolaeth archwilio a gafwyd hyd at ddyddiad fy
adroddiad. Fodd bynnag, gall digwyddiadau neu amgylchiadau
yn y dyfodol olygu na all yr endid barhau fel busnes gweithredol.
Rwy’n cyfathrebu â’r rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu ynghylch,
ymhlith materion eraill, gwmpas ac amseriad bwriadedig yr
archwiliad a chanfyddiadau arwyddocaol yr archwiliad, gan
gynnwys unrhyw ddiffygion sylweddol o ran rheolaethau mewnol
a nodir gennyf yn ystod fy archwiliad.
Mae’n ofynnol i mi gael tystiolaeth sy’n ddigonol i roi sicrwydd
rhesymol bod y Datganiad ynghylch Cyflenwi Seneddol yn
cyflwyno’n briodol yr alldro yn erbyn cyfansymiau rheolaeth
Seneddol y pleidleisiwyd arnynt ac nad aethpwyd y tu hwnt i’r
cyfansymiau hynny. Y cyfansymiau rheolaeth Seneddol y
pleidleisiwyd arnynt yw Terfynau Gwariant Adrannol (Adnoddau
a Chyfalaf), Gwariant a Reolir yn Flynyddol (Adnoddau a Chyfalaf),
Heb Gyllideb (Adnoddau) a Gofyniad Arian Parod Net. Mae hefyd
yn ofynnol i mi gael tystiolaeth sy’n ddigonol i roi sicrwydd rhesymol
bod y gwariant ac incwm a gofnodir yn y datganiadau ariannol wedi
cael eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd a bod
y trafodion ariannol a gofnodir yn y datganiadau ariannol yn
cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu llywodraethu.
Gwybodaeth arall
Y Swyddog Cyfrifyddu sy’n gyfrifol am y wybodaeth arall.
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth yn yr Adroddiad
Blynyddol, heblaw am y rhannau o’r Adroddiad ar Atebolrwydd
a ddisgrifir yn yr adroddiad hwnnw fel rhai a archwiliwyd, y
datganiadau ariannol am hadroddiad fel archwilydd arnynt. Nid
yw fy marn am y datganiadau ariannol yn cwmpasu’r wybodaeth
arall ac ni fynegaf unrhyw fath o gasgliad sicrwydd ar hynny. Mewn
perthynas â’m harchwiliad o’r datganiadau ariannol, fy nghyfrifoldeb
yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw’r
wybodaeth arall yn berthnasol anghyson â’r datganiadau ariannol
neu y wybodaeth a gafwyd gennyf yn ystod yr archwiliad, neu fel
arall yr ymddengys ei bod wedi’i chamddatgan. Os dof i’r casgliad,
ar sail y gwaith rwyf wedi ymgymryd ag ef, fod camddatganiad
perthnasol o’r wybodaeth arall hon, rhaid i ni nodi hynny.
Nid oes gennyf unrhyw beth i’w nodi yn hyn o beth.
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Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr ac
Archwilydd Cyffredinol i Ddau Dŷ’r Senedd
parhad
Barn ar faterion eraill
Yn fy marn i:
• mae’r rhannau o’r Adroddiad ar Atebolrwydd i’w harchwilio wedi
cael eu paratoi’n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Trysorlys
EM a wnaed o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a
Refferenda 2000;
• yn sgil gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Comisiwn Etholiadol a’i
amgylchedd a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid wyf wedi nodi
unrhyw gamddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiadau ar
Berfformiad nac Atebolrwydd; ac
• mae’r wybodaeth a roddwyd yn yr Adroddiadau ar Berfformiad
ac Atebolrwydd ar gyfer y flwyddyn ariannol y paratowyd y
datganiadau ariannol ar ei chyfer yn gyson â’r datganiadau ariannol.
Materion y cyflwynaf adroddiad arnynt drwy eithriad
Nid oes gennyf unrhyw beth i’w nodi o ran y materion canlynol
y byddaf yn cyflwyno adroddiad i chi arnynt os, yn fy marn i:
• nad yw cofnodion cyfrifyddu digonol wedi cael eu cadw neu os
nad wyf wedi derbyn ffurflenni sy’n ddigonol ar gyfer fy archwiliad
gan ganghennau na wnaeth fy staff ymweld â hwy; neu
• nad yw’r datganiadau ariannol na’r rhannau o’r Adroddiad ar
Atebolrwydd i’w harchwilio yn gyson â’r cofnodion cyfrifyddu
a’r ffurflenni; neu
• nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau
sy’n ofynnol ar gyfer fy archwiliad; neu
• nad yw’r Datganiad Llywodraethiant yn adlewyrchu cydymffurfiaeth
â chanllawiau Trysorlys EM.
Adroddiad
Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i’w gwneud ar y datganiadau
ariannol hyn
Gareth Davies
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinoll
2 Gorffennaf 2020

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, 157-197 Buckingham Palace
Road, Victoria, Llundain, SW1W 9SP
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Y datganiadau
ariannol
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Datganiad o Wariant
Net Cynhwysfawr
Ar gyfer y flwyddyn
a ddaeth i ben 31 Mawrth
Incwm gweithredu arall
FAr gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth

Nodyn

2019-20
£000

2018-19
£000

4

(177)

(137)

4

(177)

(137)

Costau staff

3

9,430

7,738

Prynu Nwyddau a Gwasanaethau

3

6,650

4,627

Taliadau dibrisio ac amorteiddio

3

268

235

Traul y Ddarpariaeth

3

(10)

238

3.1

2,805

2,650

-

0

(119)

Cyfanswm gwariant gweithredu

19,143

15,369

Gwariant gweithredu net

18,966

15,232

179

148

47

42

19,192

15,422

9

(13)

19,201

15,409

Incwm gweithredu arall

Gwariant gweithredu arall
Costau eraill heb bleidlais - Refferendwm yr UE

Ffioedd comisiynwyr
Treuliau ariannol - tâl yr archwilwyr

3

Gwariant net ar gyfer y flwyddyn
Gwariant net cynhwysfawr arall
Eitemau nas ail-ddosberthir i gostau gweithredu net:
Ennill/colled actiwaraidd ar rwymedigaethau
cynllun pensiwn
Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

12

Mae’r ‘Nodiadau i’r Cyfrifon Adnoddau’ yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
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Datganiad o’r
Sefyllfa Ariannol
Yn ôl 31 Mawrth 2020
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol
Yn ôl 31 Mawrth 2020
Asedau nad ydynt yn gyfredol
Eiddo, peiriannau a chyfarpar
Asedau anghyffyrddadwy
Cyfanswm asedau nad ydynt yn gyfredol
Asedau cyfredol
Symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill
CArian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod
Cyfanswm asedau cyfredol
Cyfanswm asedau
Rhwymedigaethau cyfredol
Symiau masnach a symiau taladwy eraill
Darpariaethau
Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol
Cyfanswm yr asedau llai cyfanswm
y rhwymedigaethau cyfredol
Rhwymedigaethau nad ydynt yn gyfredol
Darpariaethau
Symiau taladwy eraill
Cyfanswm rhwymedigaethau nad
ydynt yn gyfredol
Cyfanswm asedau llai rhwymedigaeth

Nodyn

2019-20
£000

2018-19
£000

5
6

302
1,223
1,525

126
788
914

10
9

890
197
1,087
2,612

536
110
646
1,560

11
12

(2,126)
(20)
(2,146)
466

(2,169)
(23)
(2,192)
(632)

12
11

(822)
0
(822)

(833)
(106)
(939)

(356)

(1,571)

(356)
(356)

(1,571)
(1,571)

Ecwiti’r trethdalwyr
Cronfa gyffredinol
Cyfanswm ecwiti’r trethdalwyr

Mae’r ‘Nodiadau i’r Cyfrifon Adnoddau’ yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
Bob Posner
Swyddog Cyfrifyddu a Phrif Weithredwr
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Datganiad o Ffrydiau Arian
Datganiad o Ffrydiau Arian
Ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
Ffrydiau arian o weithgareddau gweithredu
Gwariant gweithredu net
Addasiadau ar gyfer trafodion anariannol
(Cynnydd)/Lleihad mewn symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill
Cynnydd/(Lleihad) mewn symiau masnach taladwy
Llai symudiadau mewn symiau taladwy sy’n ymwneud ag eitemau
nad ydynt yn mynd drwy’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr
Defnydd ar ddarpariaethau
All-lif arian parod net o weithgareddau gweithredu
Ffrydiau arian o weithgareddau buddsoddi
Prynu eiddo, peiriannau a chyfarpar
Prynu asedau anghyffyrddadwy
Symudiad mewn Croniadau Cyfalaf
All-lif arian parod net o weithgareddau buddsoddi

Nodyn 2019-20 2018-19
£000
£000
(19,192) (15,422)
3
306
515
10
(354)
213
11
0 (4,250)
(191)
(142)
12

5
6

Ffrydiau arian o weithgareddau ariannu
O’r Gronfa Gyfunol (Cyflenwi) - y flwyddyn gyfredol
O’r Gronfa Gyfunol (Cyflenwi) - y flwyddyn flaenorol
O’r Gronfa Gyfunol (nad yw’n Cyflenwi)
Blaensymiau o’r Gronfa Hapddigwyddiadau
Ad-daliadau i’r Gronfa Hapddigwyddiadau
Ariannu net
Cynnydd/(lleihad) net mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb
i arian parod yn y cyfnod cyn addasu ar gyfer derbyniadau
a thaliadau i’r Gronfa Gyfunol
Dirwyon a chosbau a dderbyniwyd ar ran y Gronfa Gyfunol
Taliadau o symiau i’r Gronfa Gyfunol
Cynnydd/(lleihad) net mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb
i arian parod yn y cyfnod ar ôl addasu ar gyfer derbyniadau
a thaliadau i’r Gronfa Gyfunol
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddechrau’r cyfnod
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddiwedd y cyfnod

9

(14)
(12)
(19,445) (19,098)

(244)
(635)
(149)
(1,028)

(93)
(523)
(45)
(661)

20,278
110
179
2,500
(2,500)
20,567

15,116
15
148
0
0
15,279

94

(4,480)

224
(231)
87

0
(1,199)
(5,680)

110
197

5,789
110

Mae’r ‘Nodiadau i’r Cyfrifon Adnoddau’ yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
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Datganiad o Newidiadau
yn Ecwiti’r Trethdalwyr
Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti’r Trethdalwyr
Y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Nodyn

General
Fund £000

Balans ar 1 Ebrill 2018

(5,911)

Cyllid Seneddol Net –a ddefnyddiwyd
Cyllid Seneddol Net –a dybiwyd
Gwasanaethau Sefydlog y Gronfa Gyfunol (nad yw’n cyflenwi)
yn y Flwyddyn Gyfredol
Gwasanaethau Sefydlog y Gronfa Gyfunol (nad yw’n cyflenwi)
yn y Flwyddyn Flaenorol
Addasiad cyflenwi taladwy
Incwm dros ben a ildiwyd i’r Gronfa Gyfunol (nad yw’n cyflenwi)
Incwm yn daladwy i’r Gronfa Gyfunol
Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

15,116
15
148

Taliadau Anariannol:
Taliadau anariannol - tâl yr archwilydd
Balans ar 31 Mawrth 2019
Cyllid Seneddol Net –a ddefnyddiwyd
Cyllid Seneddol Net –a dybiwyd
Gwasanaethau Sefydlog y Gronfa Gyfunol (nad yw’n cyflenwi)
yn y Flwyddyn Gyfredol
Addasiad cyflenwi taladwy
Gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn
Taliadau Anariannol:
Taliadau anariannol - tâl yr archwilydd
Balans ar 31 Mawrth 2020
Mae’r ‘Nodiadau i’r Cyfrifon Adnoddau’ yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
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5,774
11
SoPS 4

3

11

(110)
(1,117)
(119)
(15,409)
42
(1,571)
20,278
110
179

11

(197)
(19,201)

3

47
(356)

Nodiadau i’r
Cyfrifon Adnoddau
1. Datganiad o
bolisïau cyfrifyddu

1.1. Sail paratoi
Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â
Chyfarwyddyd Cyfrifon a roddwyd gan Drysorlys EM yn
unol â Pharagraff 17(2) Atodlen 1 i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol,
Etholiadau a Refferenda 2000.
Caiff y datganiadau eu paratoi yn unol â Llawlyfr Adroddiadau
Ariannol (FReM) y Llywodraeth 2017 -18, a gyhoeddwyd gan
Drysorlys EM. Mae’r polisïau cyfrifyddu yn y FReM yn cymhwyso’r
Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol fel y’u haddaswyd neu y’u
dehonglwyd ar gyfer cyd-destun y sector cyhoeddus. Lle bo’r
FReM yn caniatáu dewis o bolisi cyfrifyddu, dewiswyd y polisi
cyfrifyddu y bernir mai hwnnw yw’r un mwyaf priodol i
amgylchiadau penodol y Comisiwn at ddiben rhoi darlun gwir a
theg. Disgrifir y polisïau penodol a fabwysiadwyd gan y Comisiwn
Etholiadol isod. Maent wedi cael eu cymhwyso yn gyson wrth
ymdrin ag eitemau yr ystyrir eu bod yn berthnasol i’r cyfrifon.
Mae’r SoPs a’r nodiadau cysylltiedig wedi eu harchwilio.
1.2. Confensiwn cyfrifyddu
Paratowyd y cyfrifon hyn ar sail croniadau o dan y
confensiwn cost hanesyddol.
1.3. Eiddo, peiriannau a chyfarpar
Caiff eiddo, peiriannau a chyfarpar eu cario ar werth teg. Mae
gwariant ar eiddo, peiriannau a chyfarpar dros £1,000 yn cael ei
gyfalafu. Wrth eu cydnabod gyntaf, mesurir asedau am y gost,gan
gynnwys unrhyw gostau fel eu gosod, sy’n cyfrannu’n uniongyrchol
at sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn. Ystyrir bod yr holl eiddo,
peiriannau a chyfarpar yn asedau oes fer neu asedau gwerth
isel ac felly mae’r Comisiwn wedi dewis prisio’r asedau hyn ar
sail cost hanesyddol wedi’i dibrisio, fel brasamcan o werth teg.
1.4. Dibrisio ac amorteiddio
Caiff asedau nad ydynt yn gyfredol eu dibrisio ar gyfraddau a
gyfrifir i’w lleihau i werth gweddilliol amcangyfrifedig ar sail llinell
syth dros eu hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig. Oes asedau yw:
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• asedau anghyffyrddadwy

3 mlynedd

• caledwedd TG

3 mlynedd

• gosodiadau a ffitiadau, dodrefn a chyfarpar arall

5 mlynedd

• gwelliannau i lesddaliadau

5 mlynedd

1.5. Asedau anghyffyrddadwy
Mae trwyddedau meddalwedd gyfrifiadurol a brynwyd
a chostau gweithredu cysylltiedig yn cael eu cyfalafu fel asedau
anghyffyrddadwy lle ceir gwariant o £1,000 neu fwy. Caiff asedau
anghyffyrddadwy eu hadolygu’n flynyddol i ganfod lleihad mewn
gwerth a chânt eu nodi ar Gost Hanesyddol Wedi’i Dibrisio (DHC).
Caiff trwyddedau meddalwedd eu hamorteiddio dros gyfnod byrraf
y drwydded a’r oes economaidd ddefnyddiol. Mae datblygiadau
Technoleg Gwybodaeth yn cynnwys unrhyw gostau staff
perthnasol sydd hefyd yn cael eu cyfalafu.
1.6. Incwm gweithredu
Mae incwm gweithredu yn ymwneud yn uniongyrchol â
gweithgareddau gweithredu’r Comisiwn. Mae’n cynnwys yn
bennaf incwm o weithgaredd codi tâl ac o gofrestru ac ailgofrestru
pleidiau gwleidyddol. Yn unol ag IFRS15, cydnabyddir refeniw
pan fydd ymrwymiadau perfformiad wedi eu bod.
1.7. Prydlesau gweithredu
Codir rhenti sy’n daladwy o dan brydlesau gweithredu ar y
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr ar sail llinell syth dros
gyfnod y brydles.
1.8. Grantiau sy’n daladwy
Caiff grantiau sy’n daladwy eu cofnodi fel gwariant yn y cyfnod pan
geir y digwyddiad neu’r gweithgaredd sy’n creu’r hawl i roi’r grant.
1.9. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau
Mae’r Comisiwn yn darparu ar gyfer rhwymedigaethau
cyfreithiol neu ddeongliadol nad oes sicrwydd ynghylch
eu swm na’u hamseriad ar ddyddiad y Datganiad o’r Sefyllfa
Ariannol ar sail yr amcangyfrif gorau o’r gwariant sydd ei angen
i setlo’r rhwymedigaeth Caiff darpariaethau o’r fath eu disgowntio
i werthoedd presennol lle mae gwerth amser yr arian yn berthnasol.
Yn dilyn trosglwyddo swyddogaethau Comisiwn Llywodraeth
Leol Lloegr i’r Comisiwn Etholiadol ar 1 Ebrill 2002 ac ymgorffori
ei asedau a’i rwymedigaethau ar y dyddiad hwnnw, sefydlwyd
darpariaeth i fodloni ei rwymedigaethau mewn perthynas â
thaliadau pensiwn i rai Comisiynwyr blaenorol y corff hwnnw.
1.10. Treth ar Werth (TAW)
Cyflawnir gwaith y Comisiwn o dan statud a’r tu allan i gwmpas
TAW ar allbwn. Codir TAW ar fewnbwn ar y categori gwariant
perthnasol, neu os yw’n briodol caiff ei chyfalafu gydag
ychwanegiadau i asedau nad ydynt yn gyfredol. Cofnodir
incwm a gwariant gan gynnwys TAW.
92

1.11. Gwariant ar weinyddu rhaglenni
Mae gofynion y FReM wedi cael eu haddasu i alluogi’r
Comisiwn i gynhyrchu’r Cyfrifon hyn gyda digon o fanylion
i roi darlun gwir a theg o’i weithrediadau.
At ddibenion cyllidebu, mae’r Comisiwn yn gwahaniaethu rhwng
ei gostau gweithredu craidd a gweithgareddau sy’n gysylltiedig
â digwyddiad. Yn y cyfrifon hyn caiff costau craidd rhedeg y
Comisiwn eu cofnodi fel gwariant(nodyn3). Caiff gweithgareddau
sy’n gysylltiedig â digwyddiad eu cofnodi fel costau gweithredu
eraill (nodyn3.1).
Mae’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn cynnwys y
costau yr aed iddynt ac unrhyw incwm gweithredu cysylltiedig.
1.12. Pensiynau
Caiff cyn-gyflogeion a chyflogeion presennol eu cwmpasu
gan ddarpariaethau Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
a ddisgrifir yn nodyn 12.1. Nid yw elfennau buddiannau diffiniedig
y cynllun yn cael eu hariannu ac maent yn anghyfrannol,ac eithrio
mewn perthynas â buddiannau dibynyddion. Mae’r Comisiwn yn
cydnabod cost ddisgwyliedig yr elfennau hynny ar sail systematig
a rhesymegol dros y cyfnod y mae’n elwa ar wasanaethau’r
cyflogeion drwy dalu symiau a gyfrifir ar sail gronnus i’r Cynlluniau.
Codir tâl ar y Cynllun am rwymedigaethau i dalu buddiannau yn
y dyfodol. O ran elfennau cyfraniadau diffiniedig y cynllun, mae’r
Comisiwn yn cydnabod y cyfraniadau sy’n daladwy am y flwyddyn.
Mae pensiynau sy’n daladwy gan y Comisiwn yn cael eu cyfrif
yn y cyfnod y maent yn dod yn ddyledus.
Cyfeiriwch at nodyn 12.1 i weld y ffordd y caiff pensiwn
cyn-gyflogeion Comisiwn Llywodraeth Leol Lloegr ei gyfrif
o o ganlyniad i drosglwyddo ei swyddogaethau i’r Comisiwn
Etholiadol ar 1 Ebrill 2002 ac ymgorffori ei asedau a’i
rwymedigaethau ar y dyddiad hwnnw.
1.13. Offerynnau ariannol
Asedau ariannol
Mae symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill a gydnabyddir
o dan IFRS 9 yn cael eu cario ar lefel isaf eu gwerth anfoneb a’u
swm adferadwy. Lle bo gwerth amser arian yn berthnasol, rydym
yn mesur symiau derbyniadwy ar eu cost amorteiddiedig. Rydym
yn darparu ar gyfer balansau pan fo tystiolaeth na fyddwn yn gallu
eu hadfer y rhain yn llawn. Rydym yn dileu balansau pan fôm yn
asesu bod y tebygrwydd o’u hadfer yn fychan.
Mae’r rheolwyr wedi cadarnhau na fydd y pandemig
Covid-19 yn cael effaith berthnasol ar ein hasedau ariannol.
Rhwymedigaethau ariannol
Ar y cychwyn rydym yn cydnabod symiau masnach a symiau
taladwy eraill ar gost, a lle bo gwerth amser yr arian yn berthnasol,
rydym yn mesur symiau taladwy ar gost amorteiddiedig.
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1.14. Rhwymedigaethau digwyddiadol
Yn ogystal â rhwymedigaethau digwyddiadol a ddatgelir yn
unol â Safon Cyfrifyddu Ryngwladol 37 (IAS37-Darpariaethau,
Rhwymedigaethau Digwyddiadol ac Asedau Digwyddiadol),
mae’r Comisiwn yn datgelu rhai rhwymedigaethau digwyddiadol
statudol ac anstatudol at ddibenion adrodd ac atebolrwydd
seneddol, lle mae’r tebygolrwydd o drosglwyddo budd
economaidd yn fach, ond bod adroddiad wedi ei gyflwyno
i’r Senedd arnynt yn unol â gofynion Rheoli Arian Cyhoeddus.
1.15. Busnes gweithredol
Paratowyd y cyfrifon hyn ar sail busnes gweithredol. Mae’r
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol yn ôl 31 Mawrth 2020 yn dangos
ecwiti’r trethdalwyr o £356k. Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith ein bod,
ar 31 Mawrth 2020, wedi cronni rhwymedigaethau a darpariaethau
ond heb ddefnyddio’r cyllid; mae’r rhain wedi eu cyfrifo o fewn
y datganiadau ariannol, a ddangosir yn Nodiadau10 ac 11.
Ym mis Tachwedd 2019, darganfuwyd math newydd o
goronafeirws a ledodd yn gyflym, gan beri i Sefydliad Iechyd
y Byd ddatgan pandemig ar 11 Mawrth 2020. Parodd y pandemig
darfu economaidd sylweddol fymryn cyn diwedd y flwyddyn
ariannol yn y DU.
Er i’r pandemig achosi tarfu o fewn y Comisiwn Etholiadol, nid yw
hyn wedi creu rhwymedigaethau ychwanegol. Rydym wedi derbyn
cymeradwyaeth ar gyfer yr adnoddau y bydd eu hangen arnom yn
2020-21; gosodwyd hyn gerbron y Senedd ar 29 Ebrill 2020, ac nid
oes rheswm dros gredu na fyddai cymeradwyaethau yn y dyfodol
yr un mor barod.
1.16. Gwaith arfaethedig i gymhwyso datganiadau cyfrifyddu
newydd eu cyhoeddi nad ydynt eto mewn grym
Mae IFRS1 (yn weithredol 2021-22))yn nodi sut y bydd
sefydliad yn cydnabod, mesur, cyflwyno a datgelu prydlesau.
Mae’r safon yn darparu model cyfrifyddu ar gyfer lesddeiliaid
unigol, sy’n ei gwneud yn ofynnol i lesddeiliaid gydnabod asedau
a rhwymedigaethau ar gyfer pob prydles oni bai bod cyfnod y
brydles yn 12 mis neu lai neu fod gan yr ased sylfaenol werth isel.
Nid yw’r safon hon wedi ei mabwysiadu gan y FReM eto. Bydd
y rheolwyr yn gwneud asesiad cychwynnol o effaith y safon a sut
i’w chymhwyso, pan fydd y safon yn weithredol. Disgwylir i’r effaith
gynyddu ein hasedau a rhwymedigaethau gan £5.23m yn 2021-22.
Bydd yr effaith ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr yn
gyfyngedig, gan y bydd rhent yn cael ei gyfnewid am werth t
ebyg mewn dibrisiant a thaliadau llog.
1.17. Amcangyfrifon a dyfarniadau cyfrifyddu
Rydym wedi trafod a chytuno ar ddatblygu, dethol a datgelu’r
hamcangyfrifon cyfrifyddu arwyddocaol a’r dyfarniadau,
a chymhwyso’r dyfarniadau hyn, gyda’r Pwyllgor Archwilio.
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• Fel yr amlinellir yn nodyn 12.3, rydym wedi adlewyrchu cost
ddisgwyliedig adferiad llawn ar yr adegau gadael (2030-31).
Mae rheolwyr hefyd wedi asesu lefel y ddarpariaeth yn seiliedig
ar asesiad proffesiynol o gostau’r dyfodol gan arolygwr siartredig.
• Fel yr amlinellwyd yn nodyn 14, nid ydym wedi penderfynu
gwneud darpariaeth ariannol ar gyfer yr achosion cyfreithiol
yr ydys yn eu hamddiffyn, lle ystyrir nad oes yna ddigon o
sicrwydd o ran yr swm taladwy a/neu debygolrwydd taliad.
Mae rheolwyr hefyd wedi ystyried yr ansicrwydd ynghylch Covid-19,
gan farnu na fydd effaith sylweddol ar yr amcangyfrifon cyfrifyddu.
1.18. Ymchwil a Datblygu
Codir y gwariant ar waith ymchwil ar y Datganiad o Wariant
Net Cynhwysfawr yn y flwyddyn yr eir iddo. Hefyd, caiff gwariant
datblygu ei gydnabod yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr
pan eir iddo, oni bai ei fod yn bodloni’r meini prawf penodol ar
gyfer cyfalafu.

2. Datganiad o Gostau Gweithredu fesul Segment Gweithredu
Etholiadau a
Refferenda
Lleol
£000

Gwariant
Gros
Incwm
Gwariant Net

4,250

549

566

5,619

(84)

(8)

0

0

(85)

(177)

4,166

541

566

5,619

8,300

19,192

Etholiadau a
Refferenda
Lleol
£000

Gwariant
Gros
Incwm
Gwariant Net

Cofrestru Refferendwm Gweinyddiaeth Cyfanswm 2019 -20
Etholiadol
yr Undeb
Etholiadol
£000
Total
£000 Ewropeaidd
£000
£000
£000

8,385 19,369

Cofrestru Refferendwm Gweinyddiaeth Cyfanswm 2018 -19
Etholiadol
yr Undeb
Etholiadol
£000
Total
£000 Ewropeaidd
£000
£000
£000

1,715

345

813

5,104

0

0

0

0

1,715

345

813

5,104

7,470 15,447
(25)

(25)

7,445 15,422

Rydym yn adrodd am wariant rhwng ein hamcanion craidd.
Hefyd, mae’r dadansoddiad yn nodi costau ffiniol y canlyniadau
allweddol canlynol sy’n cael eu rheoli drwy drefniadau rheoli
segmentau a phrosiectau ffurfiol. Amlinellir y rhain isod.
Mae’r segment etholiadau a refferenda lleol yn llywodraethu
gwaith y Comisiwn o sicrhau bod etholiadau a refferenda yn cael
eu cynnal yn effeithiol, gan roi canllawiau a chymorth i Weinyddwyr
Etholiadol, Ymgeiswyr ac Asiantiaid, datblygu a monitro safonau
perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau a llunio adroddiadau
ar weinyddu etholiadau a refferenda. Mae’r gweithgarwch cofrestru
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etholiadol yn ategu ein gwaith ymchwil a chynllunio ar ailddylunio
ffurflenni i bleidleiswyr.
Nid yw costau staff y Comisiwn na gorbenion corfforaethol yn
cael eu priodoli i weithgarwch rhaglenni na phrosiectau, ond at
ddibenion y nodyn hwn maent naill ai’n cael eu dyrannu neu eu
dosrannu’n uniongyrchol fel y bo’n briodol rhwng Cyllid Etholiadol
Pleidiau a gweithgarwch Gweinyddu Etholiadau. Dim ond costau
ymylol cyflenwi yr adroddir arnynt fesul rhaglen a phrosiect i’r
Bwrdd a’r Tîm Gweithredol ar hyn o bryd.

3. Gwariant
2019-20
£000

2018-19
£000

Cyflogau

7,067

5,916

Costau nawdd cymdeithasol
Costau pensiynau eraill
Adferiadau llai mewn perthynas â secondiadau i’r tu allan

718
1,645
0

648
1,174
1

9,430

7,738

514
13

520
12

2,958
581
158
190
122
153
13
638
380
13
128
98
623
43
25
6,650

1,351
474
200
172
104
136
15
640
188
33
110
57
559
29
27
4,627

Costau staff

Rhenti o dan brydlesau gweithredol
Rhent eiddo
Cyfarpar
Arall
Gwariant adran 13
Ymchwil
Ymgynghori
Recriwtio
Hyfforddi a datblygu staff
Cynhaliaeth teithio a lletygarwch
Costau teithio a chynhaliaeth - Comisiynwyr
Llety, cynhaliaeth
Cyhoeddusrwydd a chyhoeddiadau
CCynhadledd/cyfarfod cyhoeddus
Cyflenwadau’r swyddfa, llyfrau a chyfnodolion
Storio ac Archifo
TG/Ffôn
Taliadau Banc a Chyflogres
Ffioedd archwiliad mewnol

(Parhad ar y dudalen nesaf)
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3. Gwariant
2019-20
£000

2018-19
£000

Eitemau nad ydynt yn arian parod
Dibrisiant
Amorteiddio
Ffioedd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol*
Darpariaethau a wnaed yn y flwyddyn
Darpariaethau a adenillwyd

68
200
47
(6)
(3)

94
141
42
238
0

Cyfanswm

306

515

16,386

12,880

Cyfanswm Gwariant

*Ni ddarparwyd unrhyw wasanaethau nad oeddent yn ymwneud ag archwilio gan yr NAO

3.1 Gwariant Gweithredu Arall
2019-20
£000

2018-19
£000

Grantiau datblygu polisi
Refferendwm yr UE - Gwariant gweithredol
y Comisiwn Etholiadol*
Llywodraeth Leol yr Alban a Senedd Cymru

1,967
566

1,979
671*

272

0

Cyfanswm Gwariant Gweithredu Arall

2,805

2,650

*2018-19 - nid yw £671k yn cynnwys costau staffio mewnol
o £142k; dangosir y rhain yn costau staffio, nodyn 3. Costau
cyfreithiol allanol yw pob cost yn 2019-20.
Mae Adran 12 o PPERA yn darparu i’r Comisiwn Etholiadol
weinyddu cynllun i dalu grantiau datblygu polisi i bleidiau
gwleidyddol cofrestredig. Cynhwysir y cynllun presennol yng
Ngorchymyn Etholiadau (Cynllun Grantiau Datblygiadau Polisi)
2006 fel y’i diwygiwyd.
Mae’r cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn ddyrannu
£2,000,000 bob blwyddyn i bleidiau gwleidyddol cofrestredig
i gynorthwyo gyda chostau datblygu polisïau i’w cynnwys mewn
maniffestos ar gyfer etholiadau llywodraeth leol, Cynulliad
Gogledd Iwerddon, neu etholiadau Seneddol yr Alban, Cymru,
San Steffan neu Senedd Ewrop. I fod yn gymwys i gael ei
chynnwys yn y cynllun, rhaid i blaid wleidyddol gofrestredig
fod ag o leiaf ddau AS yn eistedd yn Nhŷ’r Cyffredin ar 7 Mawrth
cyn y flwyddyn dan sylw, sydd wedi tyngu llw o deyrngarwch
a ddarperir gan Ddeddf Llwon Seneddol 1866.
Mae’r dyraniad blynyddol o £2,000,000 yn cael ei rannu rhwng
y pleidiau cymwys yn ôl y fformiwla dyrannu a nodir yn y Cynllun.
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Cyflwynodd yr holl bleidiau gofnodion gwariant gwerth £1,966,582.

3.2 Gwariant ymwybyddiaeth gyhoeddus
Mae Adran 13 PPERA yn ei gwneud yn ofynnol i ni hybu
ymwybyddiaeth gyhoeddus o systemau etholiadol cyfredol yn y
DU ac unrhyw systemau o’r fath sydd ar fin cael eu cyflwyno, ynghyd
â materion o’r fath sy’n gysylltiedig ag unrhyw systemau sy’n bodoli
eisoes neu ar fin cael eu cyflwyno, fel y gellid eu pennu gennym.
Mae’r adran hon yn ein galluogi i gyflawni rhaglenni addysg neu
wybodaeth i hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd; neu i wneud
grantiau i bersonau neu gyrff eraill er mwyn eu galluogi i gyflawni
rhaglenni o’r fath. Mae Gwariant Adran 13 yn cael ei gyfyngu gan
Orchymyn y Comisiwn Etholiadol (Terfyn ar Wariant Ymwybyddiaeth
Gyhoeddus) 2002 (OS 2002/505) i £7,500,000 mewn blwyddyn
ariannol. Nid yw terfyn gwario Adran 13 yn berthnasol i weithgarwch
ymwybyddiaeth gyhoeddus y darparwyd yn benodol ar ei gyfer
ac a gynhaliwyd o dan ddeddfwriaeth ar wahân i PPERA Yn 2017-18,
mae enghreifftiau o wariant ar ymwybyddiaeth gyhoeddus o dan
ddeddfwriaeth arall yn cynnwys Refferendwm yr UE ar aelodaeth
y DU o’r Undeb Ewropeaidd.
Er nad ydynt yn perthyn i Adran 13, mae unrhyw gostau
ymwybyddiaeth gyhoeddus ar gyfer yr Alban (Adran 10) a
Refferendwm yr UE (Adran 125) hefyd i’w gweld yn y tabl isod.
Ymwybyddiaeth gyhoeddus
2019-20
£000

2018-19
£000

0
2,958
2,958

818
533
1,351

Llywodraeth leol yr Alban

0

0

Refferendwm yr UE

0

(6)

0

(6)

2,958

1,345

Gwariant craidd ymwybyddiaeth gyhoeddus
Adran 13
Gwariant ymwybyddiaeth gyhoeddus sy’n
ddarostyngedig i derfyn Adran 13

Cyfanswm Ymwybyddiaeth gyhoeddus
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4. Incwm
2019-20
£000
Cyfanswm

2018-19
£000
Cyfanswm

Incwm gweithredu
N Cofrestriadau Pleidiau Gwleidyddol Newydd
Ail-gofrestriadau Pleidiau Gwleidyddol
Addasiadau i Gofrestriadau Pleidiau Gwleidyddol
Taliadau/Trosglwyddo costau i gyrff eraill: Llywodraeth
yr Alban

9
8
2

14
9
2

158

0

Incwm gweithredu

177

25

Nid yw incwm gan bleidiau gwleidyddol yn ffurfio rhan o’n hincwm,
gan ei fod yn daladwy yn llawn i’r Gronfa Gyfunol ar ôl ei dderbyn.

Dirwyon a chosbau a gasglwyd
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2019-20
£000

2018-19
£000

219

112

5. Eiddo, peiriannau a chyfarpar
Gwelliannau i
lesddaliadau
£000

Offer
swyddfa
£000

Technoleg
Gwybodaeth
- caledwedd
£000

891

6

959

61

1,917

0

0

244

0

244

(4)

0

(336)

(4)

(344)

887

6

867

57

1,817

890

5

836

60

1,791

0

1

66

1

68

(4)

0

(336)

(4)

(344)

886

6

566

57

1,515

Swm cario ar 31
Mawrth 2020

1

0

301

0

302

Swm cario ar 31
Mawrth 2019

1

1

123

1

126

Yn berchen

1

0

301

0

302

Swm cario ar
31 Mawrth 2020

1

0

301

0

302

Dodrefn a Cyfanswm
Gosodion
£000
£000

Cost neu werthusiad
Ar 1 Ebrill 2019
Ychwanegiadau
Gwarediadau
Ar 31 Mawrth 2020
Dibrisiant
Ar 1 Ebrill 2019
Taliadau a godwyd
yn y flwyddyn
Gwarediadau yn y flwyddyn
Ar 31 Mawrth 2020

Ariannu asedau:

(Parhad ar y dudalen nesaf)
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5. Eiddo, peiriannau a chyfarpar
Gwelliannau i
lesddaliadau
£000

Offer
swyddfa
£000

Technoleg
Gwybodaeth
- caledwedd
£000

891

6

866

61

1,824

0

0

93

0

93

891

6

959

61

1,917

886

3

749

59

1,697

Taliadau a godwyd
yn y flwyddyn

4

2

87

1

94

Ar 31 Mawrth 2019

890

5

836

60

1,791

Swm cario ar 31
Mawrth 2019

1

1

123

1

126

Swm cario ar
31 Mawrth 2018

5

3

117

2

127

Yn berchen

1

1

123

1

126

Ar 31 Mawrth 2019

1

1

123

1

126

Dodrefn a Cyfanswm
Gosodion
£000
£000

Cost neu werthusiad
Ar 1 Ebrill 2018
Ychwanegiadau
Ar 31 Mawrth 2019
Dibrisiant
Ar 1 Ebrill 2018

Ariannu asedau:
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6. Asedau anghyffyrddadwy
Technoleg Trwyddedau Gwefannau
Technoleg Cyfanswm
Gwybodaeth Meddalwedd
£000 Gwybodaeth
£000
£000
£000
Asedau’n cael
eu Datblygu
£000
Ar 1 Ebrill 2019
At 1 April 2019

1,280

201

2,621

53

4,155

35

0

437

163

635

Gwarediadau

(180)

(53)

(80)

0

(313)

Ar 31 Mawrth 2019

1,135

148

2,978

216

4,477

1,212

173

1,982

0

3,367

44

17

139

0

200

Gwarediadau

(180)

(53)

(80)

0

(313)

Ar 31 Mawrth 2019

1,076

137

2,041

0

3,254

59

11

937

216

1,223

1,262

201

2,105

64

3,632

18

0

516

0

534

0

0

0

(11)

(11)

1,280

201

2,621

53

4,155

1,172

155

1,899

0

3,226

40

18

83

0

141

1,212

173

1,982

0

3,367

68

28

639

53

788

Ychwanegiadau

Amorteiddio
Ar 1 Ebrill 2019
Taliadau a godwyd yn y
flwyddyn

Swm cario ar
31 Mawrth 2020
Cost neu werthusiad
Ar 1 Ebrill 2018
Ychwanegiadau
Ailddosbarthu
Ar 31 Mawrth 2019
Amorteiddio
Ar 1 Ebrill 2018
Taliadau a godwyd yn y
flwyddyn
Ar 31 Mawrth 2019
Swm cario ar
31 Mawrth 2019

Mae asedau anghyffyrddadwy yn cynnwys TG, gan gynnwys
asedau sy’n cael eu datblygu.
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7.

Cyfalaf ac ymrwymiadau eraill

7.1 Ymrwymiadau tan brydles
7.1.1 Prydlesau gweithredu
Rhoddir cyfanswm y taliadau prydlesau gofynnol yn y dyfodol
o dan brydlesau gweithredu yn y tabl isod ar gyfer pob un o’r
cyfnodau canlynol:
Mae’r rhwymedigaethau o dan brydlesau gweithredu ar gyfer y cyfnodau
canlynol yn cynnwys:

Adeiladau
Dim mwy na blwyddyn
Mwy na blwyddyn ond dim mwy na phum mlynedd

2019-20
£000

2018-19
£000

636
4,023

636
1,121

4,659

1,757

4,659

1,757

Mwy na phum mlynedd
Cyfanswm prydlesau gweithredu

Mae ein rhwymedigaeth prydlesau wedi cynyddu o ganlyniad
i brydles newydd ar gyfer ein swyddfeydd yn Llundain a lofnodwyd
ym mis Mawrth 2020.
Nid oedd ymrwymiadau cyfalaf yn ystod 2019-20. (2018-19: £0).
Nid oedd unrhyw is-brydlesau ac ni ddisgwylir unrhyw
dderbyniadau yn ystod y flwyddyn.
Gwariodd y Comisiwn gyfanswm o £514k mewn taliadau
prydlesau yn ystod y flwyddyn. Ni wnaed unrhyw daliadau rhent
nac is-brydlesau digwyddiadol yn ystod y flwyddyn. Mae ein
ymrwymiad o dan brydlesau ar gyfer rhentu’r eiddo yn unig,
ac nid y tir.

8.

Offerynnau ariannol

Gan fod ein gofynion o ran arian parod yn cael eu bodloni drwy’r
broses Amcangyfrifon, mae offerynnau ariannol yn llai pwysig ac
felly’n achosi llai o risg nag mewn corff o faint tebyg y tu allan i’r
sector cyhoeddus.
Nid oes gan y Comisiwn unrhyw bwerau i fenthyg na buddsoddi
arian dros ben. Mae’r rhan fwyaf o offerynnau ariannol yn ymwneud
â chontractau ar gyfer eitemau anariannol yn unol â’n gofynion
prynu a defnyddio disgwyliedig ac felly risg fach iawn a wynebwn
o safbwynt risg credyd, risg hylifedd neu risg y farchnad.
Nid ydym yn dal unrhyw offerynnau ariannol cymhleth. Yr unig
offerynnau ariannol ar wahân i arian parod sydd wedi’u cynnwys
yn y cyfrifon hyn yw symiau derbyniadwy a symiau taladwy (gweler
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9. Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod
2019-20
£000

2018-19
£000

Balans ar 1 Ebrill
Newid net mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod
Balans ar 31 Mawrth
Roedd y balansau canlynol yn cael eu dal ar 31 Mawrth 2020
yn y mannau canlynol: Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth

110
87
197

5,789
(5,679)
110

197

110

Balans ar 31 Mawrth

197

110

2019-20
£000

2018-19
£000

88
28

121
33

25
749

28
354

890

536

10. Symiau masnach derbyniadwy ac asedau cyfredol eraill

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn:
Symiau derbyniadwy eraill
Derbyniadau Ychwanegol y Gronfa Gyfunol sy’n
ddyledus i’r Gronfa Gyfunol
Adneuon a blaensymiau
Rhagdaliadau ac incwm cronedig16

11. Cyfanswm symiau masnach taladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn:
Trethi eraill a nawdd cymdeithasol
Symiau masnach taladwy
Symiau taladwy eraill
Derbyniadau Ychwanegol y Gronfa Gyfunol y mae disgwyl
iddynt gael eu talu i’r Gronfa Gyfunol (symiau derbyniadwy)
Incwm dros yn daladwy i’r Gronfa Gyfunol
Croniadau ac incwm gohiriedig
Symiau a roddwyd o’r Gronfa Gyfunol ar gyfer cyflenwi
ond nas gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn
Symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn:
Symiau taladwy eraill, croniadau ac incwm gohiriedig
16

104

2019-20
£000

2018-19
£000

439
0
0

434
456
19

28
66
1,396

33
7
1,110

197
2,126

110
2,169

0

106

0

106

Mae rhagdaliadau yn cynnwys £250k ar gyfer hysbysebu ymgyrchoedd,
sydd wedi ei ohirio tan fis Mai 2021 yn dilyn gohirio etholiadau mis Mai 2020.

12. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau
Pensiwn
£000

Costau
gadael yn
gynnar
£000

Dadfeiliadau
£000

Cyfanswm
£000

167

3

686

856

Darparwyd yn y flwyddyn

5

0

14

19

Darpariaethau nad ydynt yn
ofynnol a adferwyd

0

(3)

0

(3)

(14)

0

0

(14)

Datod disgowntiau

0

0

(25)

(25)

(Ennill)/Colled Actiwaraidd

9

0

0

9

Balans ar 31 Mawrth 2020

167

0

675

842

Dim mwy na blwyddyn

20

0

0

20

Mwy na blwyddyn ond dim
mwy na phum mlynedd

74

0

81

155

Balans ar 1 Ebrill 2019

Darpariaethau a ddefnyddiwyd
yn ystod y flwyddyn

Dadansoddiad o amseru
disgwyliedig ffrydiau wedi’u
disgowntio

12.1. Datganiad Rhwymedigaeth Pensiwn
Rydym yn darparu ar gyfer y rhwymedigaeth pensiwn
i rai o gyn-Gomisiynwyr Comisiwn Llywodraeth Leol Lloegr,
yn dilyn trosglwyddo’r swyddogaethau ar 1 Ebrill 2002.
Nid yw’r ddarpariaeth pensiwn wedi’i hariannu, gyda
buddiannau’n cael eu talu wrth iddynt ddod yn ddyledus ac
maent wedi’u gwarantu gan y cyflogwr. Nid oes cronfa, ac felly
nid oes gwarged na diffyg. Gofynnwyd am gyngor actiwaraidd er
mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth wedi’i phennu ar lefel realistig.
Cynhaliwyd prisiad actiwaraidd gan Adran Actiwari’r Llywodraeth
(GAD) er mwyn rhoi gwerth ar y rhwymedigaeth pensiwn yn ôl 31
Mawrth 2020. Byddai cyfradd farwolaeth uwch na’r hyn a ganiateir
yn y rhagdybiaethau marwolaeth o ganlyniad i Covid-19 yn
ymddangos fel enillion profiad dros gyfrifon y flwyddyn nesaf.
Cyfrifir am enillion a cholledion actiwaraidd drwy’r Datganiad
o Wariant Net Cynhwysfawr.
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12.1. Datganiad Rhwymedigaeth Pensiwn (parhad)
Gan nad yw’r rhwymedigaethau pensiwn yn berthnasol,
nid oes angen bodloni gofynion datgelu llawn IAS 19.
Y tybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actiwari oedd:

Tybiaethau chwyddiant CPI
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau
Cyfradd y cynnydd ar gyfer pensiynau
Y gyfradd a ddefnyddir i ddisgowntio rhwymedigaethau cynllun

2019-20

2018-19

2.35%
2.00%
2.35%
1.80%

2.60%
2.00%
2.40%
2.90%

O 2010-11 ymlaen, newidiwyd y sail ar gyfer mynegeio
buddiannau ymddeol o’r Mynegai Prisiau Manwerthu i’r
Mynegai Prisiau Defnyddwyr.
Paratôdd Adran Actiwari’r Llywodraeth brisiad ar 31 Mawrth 2019.

Darpariaeth ar 1 Ebrill
Cost Llog
Colled/(Ennill) Actiwaraidd
Llai buddiannau a dalwyd
Cost gwasanaeth yn y gorffennol
Gwerth presennol y cynllun ar ddiwedd y flwyddyn
Gwerth presennol
rhwymedigaethau’r
cynllun

2019-20
£000

2018-19
£000

167
5
9
(14)
167

187
5
(13)
(12)
167

Gwerth ar
31/03/2020
£’000

Gwerth ar
31/03/2019
£’000

Gwerth ar
31/03/2018
£’000

Gwerth ar
31/03/2017
£’000

Gwerth ar
31/03/2016
£’000

Rhwymedigaeth mewn
perthynas ag

0

0

0

0

0

Aelodau gweithredol

0

0

0

0

0

Pensiynwyr Gohiriedig

167

167

187

208

194

Gwerth presennol
rhwymedigaethau’r cynllun
mewn perthynas â
phensiynwyr presennol

167

167

187

208

194

Gwerth ar
31/03/2020
£’000

Gwerth ar
31/03/2019
£’000

Gwerth ar
31/03/2018
£’000

Gwerth ar
31/03/2017
£’000

Gwerth ar
31/03/2016
£’000

(6)

(7)

2

1

(1)

0.5%

0.5%

(0.5%)

0.5%

(0.5%)

Hanes colledion /
(enillion) profiad
Colled / (ennill) profiad ar
rwymedigaethau’r cynllun.
Swm (£’000)
Canran rhwymedigaethau’r
cynllun ar ddiwedd
y flwyddyn

12.2 Dadfeiliadau
Rydym yn cydnabod rhwymedigaeth i wneud taliadau dadfeiliad i
landlordiaid ein swyddfeydd pan ddaw prydlesau unigol i ben. Mae
taliadau o’r fath yn adlewyrchu cost ddisgwyliedig adfer addasiadau
ac addurniadau’r tenantiaid yn llawn ar adeg ymadael.
Adnewyddwyd prydles ein swyddfa yn Llundain ym mis Mawrth
2020 tan fis Ionawr 2031, ac felly ni fydd unrhyw ddarpariaethau
dadfeilio yn daladwy tan y pryd hynny.
Caiff lefel y ddarpariaeth ei hasesu ar yr amcangyfrif gorau ar
ddarperir gan arolygwr siartredig proffesiynol o’r costau y bydd eu
hangen i setlo’r rhwymedigaeth bresennol, gan adlewyrchu gwerth
presennol y gwariant sydd ei angen i setlo’r rhwymedigaeth lle bo
gwerth amser yr arian yn berthnasol.

13. Trafodion partïon cysylltiedig
Mae’r Comisiwn Etholiadol yn gorff sy’n annibynnol ar y Llywodraeth
a phleidiau gwleidyddol, ac mae’n uniongyrchol atebol i Senedd y
DU, gyda rhwymedigaethau adrodd i Senedd yr Alban a Senedd
Cymru. Ar wahân i’r tâl fel y’i datgelwyd yn y cyfrifon, nid yw un o’r
Comisiynwyr, y Tîm Gweithredol neu bartïon eraill sy’n gysylltiedig
â nhw wedi ymgymryd ag unrhyw drafodion perthnasol gyda’r
Comisiwn Etholiadol yn ystod y flwyddyn.

14. Rhwymedigaethau digwyddiadol
Nid oedd unrhyw achosion cyfreithiol a oedd yn weithredol
ar ddiwedd y flwyddyn neu sydd wedi cychwyn lle y gallai fod
angen i’r Comisiwn Etholiadol godi darpariaeth neu rwymedigaeth
ddigwyddiadol. Mae’r rheolwyr wedi dod i’r casgliad nad
oes unrhyw rwymedigaethau cyfredol i drosglwyddo
buddion economaidd.

15. Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd
Yn unol â gofynion IAS 10, caiff digwyddiadau ar ôl y cyfnod
adrodd eu hystyried hyd at y dyddiad y cafodd y cyfrifon eu
hawdurdodi ar gyfer eu dosbarthu. Caiff hyn ei ddehongli fel
y dyddiad ar Dystysgrif y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol.
Er y tarfwyd ar ein harferion gwaith o fewn y Comisiwn
Etholiadol gan y pandemig Covid-19, nid yw hyn wedi creu
rhwymedigaethau ychwanegol, ac nid yw’r Swyddog Cyfrifyddu
yn disgwyl i hyn newid.
Ym marn y Swyddog Cyfrifyddu, ni fu digwyddiadau ers 31
Mawrth 2020 a fyddai’n effeithio ar y datganiadau ariannol.
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Y Comisiwn
Etholiadol
Cyfarwyddyd cyfrifon a
roddwyd gan y trysorlys yn
unol â pharagraff 17(2) atodlen
1 i ddeddf pleidiau
gwleidyddol, etholiadau
a refferenda 2000.

1. Bydd y Comisiwn Etholiadol yn paratoi cyfrifon ar gyfer y
flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2011 a blynyddoedd
ariannol dilynol yn unol ag egwyddorion cyfrifyddu a gofynion
datgelu’r argraffiad o Lawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth
(‘yFReM’)a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM sydd mewn grym
ar gyfer y flwyddyn ariannol y mae’r cyfrifon yn cael eu paratoi.
2. Rhaid paratoi’r cyfrifon fel eu bod:
(a) yn rhoi golwg cywir a theg ar gyflwr pethau yn y Comisiwn
Etholiadol ar 31 Mawrth 2011 ac ar ddiwedd blynyddoedd
ariannol canlynol, ac ar newid i ecwiti’r trethdalwyr a ffrydiau
arian ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben y pryd
hynny; ac
(b) yn datgelu unrhyw wariant neu incwm perthnasol nad yw
wedi’i gymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd
neu drafodion perthnasol nad ydynt wedi cydymffurfio â’r
awdurdodau sy’n eu llywodraethu.
3. Bydd yn angenrheidiol cydymffurfio â gofynion y FReM, heblaw
mewn amgylchiadau eithriadol, er mwyn i’r cyfrifon roi darlun gwir
a theg. Mewn amgylchiadau eithriadol, os yw cydymffurfio â
gofynion y FReM yn anghyson â’r gofyniad i roi darlun gwir a theg,
dim ond i’r graddau sy’n angenrheidiol i roi darlun cywir a theg y
dylid gwyro oddi wrth ofynion y FReM. Mewn achosion o’r fath,
dylid arfer barn ddeallus a diduedd i lunio dull arall priodol a ddylai
fod yn gyson â nodweddion economaidd yr amgylchiadau dan
sylw ac ysbryd y FReM. Dylid trafod unrhyw wyriad sylweddol
oddi wrth y FReM yn y lle cyntaf gyda’r Trysorlys.
4. Mae’r cyfarwyddyd hwn yn disodli’r cyfarwyddyd dyddiedig
27 Chwefror 2006.
Chris Wobschall
Pennaeth, Polisi Sicrwydd ac Adroddiadau Ariannol,
Trysorlys HM
15 Ebrill 2011
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