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Mân ddiweddariadau yn dilyn gwelliannau i’r system sy’n golygu bod
mwy o feysydd ar gael.
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Nodiadau
Oherwydd y ffordd y caiff y system hon ei defnyddio gan nifer o awdurdodau lleol, defnyddir y term “Cynghorydd” yng nghyd-destun Cynulliad
Cenedlaethol Cymru i olygu “Aelod Cynulliad”
Cyfeirir at y mathau o ddata a ganlyn yn y ddogfen hon:
Math o ddata

Enghraifft

Sylwadau

Boole

Cywir

Ni all ond fod yn Gywir neu’n
Anghywir

Cyfanrif

3

Gwerthoedd cyfanrifoedd

Llinyn

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dyddiad y llinyn

17/10/2017

Rhaid defnyddio’r fformat a
ganlyn: dd/mm/bbbb

Amser y llinyn

15.00

Rhaid defnyddio’r fformat a
ganlyn: oo.mm
Sylwch ar y DOT rhwng yr
oriau a chofnodion

URL

http://senedd.cynulliad.cymru

URL perthnasol

HTML

<div class=“WordSection1”><p class=“MsoNormal”> Gweld y <a href=
Cynnwys o fewn tagiau HTML
“http://www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=1309”>cyfarfod dilys wedi’i ddarllen er mwyn
trawsgrifiad.</a> </p></div>
ei osod i mewn i gorff tudalen
HTML
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Swyddogaethau nad ydynt yn cael eu defnyddio’n weithredol
Caiff y swyddogaethau a ganlyn eu dangos, ond nid ydynt yn cael eu defnyddio’n weithredol ar hyn o bryd.
 GetAttachmentByPath
 GetCouncillorsByPostcode
 Nid chedwir unrhyw wybodaeth am godau post ar hyn o bryd
 GetMemberGroup
 Dim grwpiau i’w gweld yn gyhoeddus ar hyn o bryd
 GetMpOrMepAndWardsByPostcode
 Ni chedwir gwybodaeth am ASau nac ASEau ar hyn o bryd
 GetMpOrMepsAndWards
 Ni chedwir gwybodaeth am ASau nac ASEau ar hyn o bryd
 GetParishCouncils
 Ni chedwir data ar y lefel hon ar hyn o bryd
 GetServerDiagnostics
 Dim data sydd ar gael i’r cyhoedd

GetAllMeetingsByDate
Gellir gweld dyddiad, amser a chyfeirnod holl gyfarfodydd pwyllgor penodol rhwng dyddiadau penodol
Gellir gwneud hyn ar gyfer dyddiadau yn y gorffennol ac yn y dyfodol. Mae’n rhaid llenwi pob maes Mewnbwn
Sgema ar gyfer ABMS WebService
Fersiwn 2.0

Tudalen 4 o 40

01.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

lCommitteeID

Cyfanrif

227

Gellir dod o hyd i rifau adnabod y pwyllgorau drwy ddefnyddio
GetCommittees

sFromDate

Dyddiad y llinyn

01/09/2015

Dyddiad dechrau

sToDate

Dyddiad y llinyn

09/10/2015

Dyddiad gorffen

bIsAscendingDateOrder

Boole

Cywir

‘Cywir’ ar gyfer yr hynaf yn gyntaf

Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

meetingscount

Cyfanrif

4

Nifer y cyfarfodydd rhwng dyddiadau penodol

<meeting>

Yn cynnwys gwybodaeth strwythuredig am bob cyfarfod
perthnasol

01.2. Canlyniadau
<Getmeetingsbydate>

meetings

</meeting>
<Getmeetingsbydate>
<meeting>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau
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meetingid

Cyfanrif

3223

Rhif cyfeirnod unigryw ar gyfer y cyfarfod.

meetingdate

Dyddiad y llinyn

17/09/2015

Dyddiad y cyfarfod

meetingstatus

Llinyn

Wedi cadarnhau

Yn ogystal â’r llinynnau statws safonol, gall y maes hwn hefyd
gynnwys sylwadau eraill am y cyfarfod – er enghraifft, rhif y
fersiwn o agenda’r Cyfarfod Llawn sy’n cael ei chyhoeddi

meetingtime

Amser y llinyn

09.15

Fformat hh.mm
Noder y defnyddir dot i wahanu’r ffigurau

Iswebcast

Boole

Cywir

Yn dangos ‘Cywir’ os disgwylir i gyfarfod gael ei ddangos ar
Senedd.TV

committeeid

Cyfanrif

227

Gellir dod o hyd i gyfeirnodau’r pwyllgorau drwy ddefnyddio
GetCommittees

committeetitle

Llinyn

Y Pwyllgor Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Enw llawn y Pwyllgor

</meeting>

GetAttachment
Yn dagnos yr URL a manylion y ffeiliau sydd ynghlwm yn ôl cyfeirnod yr atodiad

02.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

lAttachmentID

Cyfanrif

43426

Gellir dod o hyd i gyfeirnodau atodiadau drwy ddefnyddio GetMeeting
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02.2. Canlyniadau
<atodiad>
<attachmentdetails>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

attachmentid

Cyfanrif

43426

Teitl

Llinyn

Papur i’w nodi 7

isurl

Boole

Anghywir

URL

URL

http://www.senedd.assembly.wales/mgConvert2PDF.aspx?ID=43426

isrestricted

Boole

Anghywir

restrictionsRef

Sylwadau

Dangosid ‘Cywir’
os yw’r ddogfen
yn gyfyngedig
Nis defnyddir ar
hyn o bryd

itemnum

Cyfanrif

1

Rhif y papur hwn
fel rhan o’r eitem
berthnasol ar yr
agenda

publicationdate

Dyddiad y llinyn

11/09/2015

Dyddiad
cyhoeddi
gwreiddiol

meetingdate

Dyddiad y llinyn

16/09/2015

Dyddiad y
cyfarfod
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perthnasol
decisiondate

Dyddiad y llinyn

16/09/2015

Dyddiad y
penderfyniad ar
y Mater
cysylltiedig – fel
arfer, nid yw’n
cael ei
ddefnyddio, felly
mae’n dueddol o
ddangos dyddiad
y cyfarfod yn
ddiofyn

committeetitle

Llinyn

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Teitl y pwyllgor
perthnasol

isdecisionattachment

Boole

Anghywir

Nod a ddefnyddir
pan fydd atodiad
yn gysylltiedig â
phenderfyniad –
nid yw’n cael ei
ddefnyddio fel
arfer

ownertitle

Llinyn

Llythyr gan y Llywydd – Digwyddiad Senedd@

Teitl yr eitem
berthnasol ar yr
agenda

</attachmentdetails>
</attachment>
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GetCalendarEvents
Yn dangos yr holl gyfarfodydd lle y disgwylir i ddefnyddiwr penodol fod yn bresennol.
Ar hyn o bryd, nid yw’r swyddogaeth hon yn tynnu ar ddigwyddiadau a noddir gan Aelodau

03.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

bGlobalCalendar

Boole

Cywir

Dim swyddogaeth weladwy

sDateStart

Dyddiad y llinyn

01/09/2015

Nodir y dyddiad dechrau yn y fformat dd/mm/bbbb

sDateEnd

Dyddiad y llinyn

01/10/2015

Nodir y dyddiad gorffen yn y fformat dd/mm/bbbb

lUserId

Cyfanrif

133

Cyfeirnod defnyddiwr sydd wedi cofrestru â’r system Modern.Gov – yn
arbennig o ddefnyddiol os ydych yn chwilio am ba gyfarfodydd fydd AC
penodol yn bresennol ynddynt gan ddefnyddio ‘CouncillorID’ o
‘GetCouncillorsByWard’

03.2. Canlyniadau
<calendarevents>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

dayscount

Cyfanrif

10

Nifer y dyddiau rhwng dyddiadau penodol

Math o ddata

Allbwn

Sylwadau

<dydd>
Enw’r maes
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enghreifftiol
dayeventcount

Cyfanrif

1

Nifer y digwyddiadau ar ddiwrnod penodol

daydate

Dyddiad y llinyn

01/10/2015

Dyddiad ar ffurf dd/mm/bbbb

Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

ownertype

Cyfanrif

9

eventid

Cyfanrif

3248

eventtype

Cyfanrif

51

eventdescription

Llinyn

eventdate

Dyddiad y llinyn

01/10/2015

eventtype

Amser y llinyn

09.00

eventenddate

Dyddiad y llinyn

01/10/2015

eventendtime

Amser y llinyn

15.00

objected

Cyfanrif

3248

<dayevent>
Sylwadau

Dyma’r
‘MeetingID’,
neu’r cyfeirnod,
ar gyfer
cyfarfodydd
penodol

Dyddiad ar ffurf
dd/mm/bbbb

Dyddiad ar ffurf
dd/mm/bbbb
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objecttitle

Llinyn

Cyfarfod

ownerid

Cyfanrif

229

partytitle

Llinyn

partytype

Llinyn

C

refid

Cyfanrif

0

URL

URL

http://www.senedd.assembly.wales/ieListDocuments.aspx?CId=229&MId=3248 URL i gael rhagor
o wybodaeth am
y mater hwn

meetingtitle

Llinyn

Y Pwyllgor Cyllid 01/10

</dayevent>
</day>
</calendarevents>

GetCommittees
Yn cynhyrchu rhestr lawn o bwyllgorau, gan gynnwys y rhai sydd wedi dod i ben

04.1. Mewnbynnau
Dim mewnbynnau amrywiol

04.2. Canlyniadau
<committees>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn

Sylwadau
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enghreifftiol
committeescount

Cyfanrif

27

Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

committeeid

Cyfanrif

224

Cyfeirnod unigryw ar gyfer y Pwyllgor

committeetitle

Llinyn

Y Pwyllgor Plant,
Pobl Ifanc ac Addysg

Enw llawn y pwyllgor ar hyn o bryd

committeedeleted

Boole

Anghywir

Anghywir yn ddiofyn

committeeexpired

Boole

Anghywir

Anghywir yn ddiofyn ar gyfer pwyllgorau gweithredol
Bydd ‘Cywir’ wedi’i nodi yn y maes hwn ar gyfer y pwyllgorau hynny
sydd wedi’u diddymu gan y Cynulliad

committeecategory

Llinyn

Pwyllgorau

Defnyddir categorïau i wahanu’r pwyllgorau hynny sy’n trafod
busnes swyddogol y Cynulliad oddi wrth y rhai sydd â dibenion
eraill.

<committee>

</committee>
</committees>

GetCommitteesByUser
Yn dangos rhestr o’r holl bwyllgorau lle mae gan y defnyddiwr rôl benodol reolaidd
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05.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

lUserId

Cyfanrif

133

Gellir dod o hyd i ‘UserIDs’ Aelodau’r Cynulliad drwy ddefnyddio
‘GetCouncillorsByWard’

05.2. Canlyniadau
<committees>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

committeescount

Cyfanrif

5

Sylwadau

<committee>
Enw’r maes

Math o
ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

committeeid

Cyfanrif

229

Cod unigryw ar gyfer y pwyllgor

committeetitle

Llinyn

Y Pwyllgor Cyllid

Enw llawn y pwyllgor

committeeexpired

Boole

Anghywir

Anghywir yn ddiofyn ar gyfer pob
pwyllgor presennol

userrole

Llinyn

Aelod

Rôl y defnyddiwr ar y pwyllgor

committeedetailsurl

URL

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=229

Yr URL i’w ddilyn am fwy o
wybodaeth am y pwyllgor hwn

committeemeetingsurl

URL

http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListMeetings.aspx?CmmitteeId=229 URL sy’n dangos dyddiadau
cyfarfodydd y pwyllgor hwn a’r
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agendâu perthnasol
</committee>
</committees>

GetCouncillorsByWard
Rhestr lawn o holl Aelodau’r Cynulliad wedi’u grwpio yn ôl yr etholaeth y maent yn ei chynrychioli
Ar hyn o bryd, dangosir pob Aelod Cynulliad Rhanbarthol fel <ward>No Ward</ward>. Gallwch wedyn ddod o hyd i’r rhanbarth y maent yn ei chynrychioli
o dan <districttitle>

06.1. Mewnbynnau
Dim mewnbynnau amrywiol

06.2. Canlyniadau
<councillorsbyward>
<ward>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

wardtitle

Llinyn

Aberafan

Enw’r Etholaeth Cynulliad
Achos arbennig o “Dim Ward/No Ward” ar gyfer ACau Rhanbarthol

<councillors>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau
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councillorcount

Cyfanrif

1

Nifer Aelodau’r Cynulliad yn yr etholaeth hon

<councillor>
Enw’r maes

Math o
ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

councillorid

Cyfanrif

205

Rhif cyfeirnod unigryw ar gyfer
pob Aelod Cynulliad

fullusername

Llinyn

David Rees AC

Enw llawn yr Aelod Cynulliad

photosmallurl

URL

http://www.senedd.assembly.wales/UserData/5/0/2/Info00000205/smallpic.jpg Delwedd JPG o’r Aelod
Cynulliad. Tua 90 x 122 picsel

photobigurl

URL

http://www.senedd.assembly.wales/UserData/5/0/2/Info00000205/bigpic.jpg

Delwedd JPG o’r Aelod
Cynulliad. Tua 200 x 270 picsel

politicalpartytitle

Llinyn

Llafur Cymru

Enw’r Blaid Wleidyddol y mae’r
Aelod yn gysylltiedig â hi ar
hyn o bryd

districttitle

Llinyn

representing
keyposts

Ar gyfer ACau rhanbarthol,
dangosir y rhanbarth y maent
yn ei chynrychioli
Nis defnyddir ar hyn o bryd

Llinyn

Mae’r maes hwn yn nodi rôl yn
y Llywodraeth ar hyn o bryd ac
unrhyw rôl yn y Cynulliad – er
enghraifft, Comisiynydd y
Cynulliad/y Llywydd

Sgema ar gyfer ABMS WebService
Fersiwn 2.0

Tudalen 15 o 40

<workaddress>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

line1

Llinyn

Cynulliad Cenedlaethol
Cymru

Mae data <workaddress> yn cynnwys manylion cyswllt swyddfa
Aelod ym Mae Caerdydd.

line2

Llinyn

Bae Caerdydd

line3

Llinyn

Caerdydd

postcode

Llinyn

CF99 1NA

phone

Llinyn

0300 200 7128

email

Llinyn

David.Rees@cynulliad.cymru

Fersiwn o rif ffôn y swyddfa wedi’i fformadu, gan gynnwys nodau
gweledol <space>

</workaddress>
<homeaddress>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

line1

Llinyn

Cynulliad Cenedlaethol
Cymru

Defnyddir y meysydd ‘Cyfeiriad Cartref/Home Address’ ar
gyfer manlyion swyddfa etholaeth Aelod. Ni roddir cyfeiriad ebost, oherwydd defnyddir yr un cyfeiriad â’r un a nodir yn
<workaddress>

line2

Llinyn

Bae Caerdydd

line3

Llinyn

Caerdydd

postcode

Llinyn

CF99 1NA
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phone

Llinyn

0300 200 7128

Fersiwn o rif ffôn y swyddfa wedi’i fformadu, gan gynnwys
nodau gweledol <space>

</homeaddress>
<termsofoffice>
<termofoffice>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

startdate

Dyddiad y llinyn

06/05/2011

Mae’n bosibl y bydd gan Aelod sydd wedi’i ethol i’r Cynulliad
fwy nag unwaith fwy nag un cofnod <termofoffice>

enddate

Llinyn NEU
Ddyddiad y Llinyn

Heb ei nodi

Ar gyfer cyfnod presennol yr Aelod yn ei swydd, dangosir
‘unspecified’/’Heb ei nodi’ yn ddiofyn
Dangosir dyddiad mewn fformat llinyn ar gyfer y cyfnodau
blaenorol

</termofoffice>
</termsofoffice>
</councillor>
</councillors>
</ward>
<councillorsbyward>

GetCouncillorsByWardId
Yn dangos yr Aelod Cynulliad etholaethaol ar gyfer Etholaeth benodol.
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07.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

lWardId

Cyfanrif

12922

Rhif cyfeirnod etholaeth y Cynulliad
Mae rhestr o rifau cyfeirnod yr etholaethau presennol ar gael ar gais

07.2. Canlyniadau
<councillorsbywardid>
<wards>
<ward>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

wardtitle

Llinyn

Aberafan

Teitl yr etholaeth

<councillors>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

councillorcount

Cyfanrif

1

Nifer Aelodau’r Cynulliad sy’n cynrychioli’r etholaeth hwn – Ar hyn o
bryd, nid yw hyn yn cynnwys Aelodau Cynulliad Rhanbarthol

<councillor>
Enw’r maes

Math o
ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

councillorid

Cyfanrif

205

Rhif cyfeirnod unigryw ar gyfer
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pob AC
fullusername

Llinyn

David Rees AC

Enw llawn yr Aelod Cynulliad

photosmallurl

URL

http://www.senedd.assembly.wales/UserData/5/0/2/Info00000205/smallpic.jpg Delwedd JPG o’r Aelod
Cynulliad. Tua 90 x 122 picsel

photobigurl

URL

http://www.senedd.assembly.wales/UserData/5/0/2/Info00000205/bigpic.jpg

Delwedd JPG o’r Aelod
Cynulliad. Tua 200 x 270 picsel

politicalpartytitle

Llinyn

Llafur Cymru

Enw’r Blaid Wleidyddol y mae’r
Aelod yn gysylltiedig â hi ar
hyn o bryd

districttitle

Llinyn

Ar gyfer ACau rhanbarthol,
dangosir y rhanbarth y maent
yn ei chynrychioli

representing
keyposts

Nis defnyddir ar hyn o bryd
Llinyn

Mae’r maes hwn yn nodi rôl yn
y Llywodraeth ar hyn o bryd ac
unrhyw rôl yn y Cynulliad – er
enghraifft, Comisiynydd y
Cynulliad/y Llywydd
<workaddress>

Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

line1

Llinyn

Cynulliad Cenedlaethol
Cymru

Mae data <workaddress> yn cynnwys manylion cyswllt swyddfa
Aelod ym Mae Caerdydd.
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line2

Llinyn

Bae Caerdydd

line3

Llinyn

Caerdydd

postcode

Llinyn

CF99 1NA

phone

Llinyn

0300 200 7128

email

Llinyn

David.Rees@cynulliad.cymru

Fersiwn o rif ffôn y swyddfa wedi’i fformadu, gan gynnwys nodau
gweledol <space>

</workaddress>
<homeaddress>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

line1

Llinyn

Cynulliad Cenedlaethol
Cymru

Defnyddir y meysydd ‘Cyfeiriad Cartref/Home Address’ ar
gyfer manlyion swyddfa etholaeth Aelod. Ni ddarperir
cyfeiriad e-bost, oherwydd defnyddir yr un cyfeiriad â’r un a
nodir yn <workaddress>

line2

Llinyn

Bae Caerdydd

line3

Llinyn

Caerdydd

postcode

Llinyn

CF99 1NA

phone

Llinyn

0300 200 7128

Fersiwn o rif ffôn y swyddfa wedi’i fformadu, gan gynnwys
nodau gweledol <space>

</homeaddress>
<termsofoffice>
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<termofoffice>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

startdate

Dyddiad y llinyn

06/05/2011

Mae’n bosibl y bydd gan Aelod sydd wedi’i ethol i’r Cynulliad
fwy nag unwaith fwy nag un cofnod <termofoffice>
Llinynau yw dyddiadau, sydd â’r fformat dd/mm/bbbb

enddate

Llinyn NEU
Ddyddiad y Llinyn

Heb ei nodi

Ar gyfer cyfnod presennol yr Aelod yn ei swydd, dangosir
‘unspecified’/’heb ei nodi’ yn ddiofyn
Dangosir dyddiad mewn fformat llinyn ar gyfer y cyfnodau
blaenorol

</termofoffice>
</termsofoffice>
</councillor>
</councillors>
</ward>
</wards>
</councillorsbywardid>

GetDeletedWebcastMeetings
Rhestr o gyfarfodydd a ddilëwyd ond a nodir eu bod ar gael ar gyfer gwe-ddarllediad. Dylai hyn bob amser fod yn sero, oherwydd ni nodir bod unrhyw
gyfarfod a ddilëwyd ar gael ar gyfer gwe-ddarllediad.
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08.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

sFromDate

Dyddiad y llinyn

01/09/2015

Start Date

sToDate

Dyddiad y llinyn

01/10/2015

End Date

08.2. Canlyniadau
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

meetingscount

Cyfanrif

0

Ar gyfer yr holl ddyddiadau yr ydym wedi rhoi cynnig arnynt, caiff
‘SERO’ ei ddychwelyd fel canlyniad ar hyn o bryd oherwydd nid oes
unrhyw gyfarfodydd a oedd ar gael ar gyfer gwe-ddarllediad wedi’u
dileu.

GetElectionResults
Yn dangos holl ganlyniadau etholiad penodol
Noder y caiff dwy set allweddol o ddata allweddol eu dychwelyd, sef <candidates> ac <electionareas>

09.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

lElectionID

Cyfanrif

3

Mae’r rhif hwn yn cynyddu wrth i ddata etholiadol ychwanegol gael eu
mewnbynnu i’r system – Noder y bydd gan etholiadau etholaethol a
rhanbarthol gwahanol gyfeirnodau er eu bod yn cael eu cynnal ar yr un
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dydd.
Efallai y bydd rhai etholiadau yn ymddangos allan o drefn wrth i ddata
hanesyddol gael eu hychwanegu at y system.

09.2. Canlyniadau
<election>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

candidatecount

Cyfanrif

176

Cyfanswm nifer yr ymgeiswyr, ledled yr holl etholaethau, yn yr
etholiad hwn

electionid

Cyfanrif

29

title

Llinyn

Etholiad Cynulliad
Cenedlaethol Cymru
(Etholaeth) 2011

electiontype

Llinyn

Etholaeth

description

Llinyn

Nis defnyddir ar hyn o bryd

linc allanol

URL

Nis defnyddir ar hyn o bryd

population

Cyfanrif

0

Nis defnyddir ar hyn o bryd

electorate

Cyfanrif

2289735

Cyfanswm yr etholwyr

numballotpapersissued

Cyfanrif

957090

Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a ddosbarthwyd

numproxyvotes

Cyfanrif

0

Cyfanswm nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy – Dangosir 0 os nad
yw’r wybodaeth hon ar gael

Etholaeth, Rhanbarthol neu Refferendwm
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comment

Llinyn

visibility

Llinyn

Mewnrwyd a
Rhyngrwyd

Yn dangos lle mae canlyniad yr etholiad hwn ar gael ar hyn o bryd

Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

areagid

Cyfanrif

13082

electionareaid

Cyfanrif

5

areatitle

Llinyn

Blaenau Gwent

candidatename

Llinyn

Bob Haywood

numvotes

Cyfanrif

1066

Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros yr ymgeisydd

numvotes2

Cyfanrif

0

Dangsoir SERO yn ddiofyn – Nid yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o
bryd

politicalpartytagid

Cyfanrif

22

politicalpartytitle

Llinyn

Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru

politicalpartycolour

Llinyn

Aur

Rhoddir lliw sydd ar gael i’r system i bob plaid i ganiatáu iddi
gynhyrchu graffiau ad-hoc o ganlyniadau etholiad

votedatetime

Llinyn

06/05/2011, 07:36

Stamp amser yn nodi pryd y cyhoeddwyd y canlyniadau drwy’r
system am y tro cyntaf yn y format dd/mm/bbbb, oo:mm

<candidates>
<candidate>
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Noder, nid dyma’r fformat arferol ar gyfer dangos y dyddiad
a’r amser
iselected

Boole

Cywir

Cywir – Y rhai sydd wedi’u hethol yn Aelodau’r Cynulliad
Anghywir - Y rhai nad ydynt wedi’u hethol yn yr etholiad hwn

</candidate>
</candidates>
<electionareas>
<electionarea>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

electionareaid

Cyfanrif

3

title

Llinyn

Aberafan

description

Llinyn

Nis defnyddir ar hyn o bryd

externallink

URL

Nis defnyddir ar hyn o bryd

population

Cyfanrif

0

Nis defnyddir ar hyn o bryd – Dangosir SERO yn ddiofyn

electorate

Cyfanrif

50754

Cyfanswm nifer y pleidleiswyr sydd wedi’u cofrestru yn yr ardal
hon

numballotpapersissued

Cyfanrif

19055

Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a ddosbarthwyd yn yr ardal
hon

numproxyvotes

Cyfanrif

0

Nis defnyddir ar hyn o bryd – Dangosir SERO yn ddiofyn
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numpostalvotessent

Cyfanrif

0

Nis defnyddir ar hyn o bryd – Dangosir SERO yn ddiofyn

numpostalvotesreturned

Cyfanrif

0

Nis defnyddir ar hyn o bryd – Dangosir SERO yn ddiofyn

startvotedatetime

Nis defnyddir ar hyn o bryd

endvotedatetime

Nis defnyddir ar hyn o bryd

endofcountingdatetime

Nis defnyddir ar hyn o bryd

numseats

Cyfanrif

1

Nifer y seddau sydd i’w llenwi o’r ardal hon

statws

Llinyn

Wedi’i gyhoeddi

Statws y set hon o ganlyniadau o ran eu cyhoeddi

<spoiledvotes>
<spoiledvote>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

voteid

Cyfanrif

503

Cyfeirnod unigryw y bleidlais

description

Llinyn

Pleidleisiau a
wrthodwyd

Rheswm dros wrthod pleidleisiau

numvotes

Cyfanrif

166

Nifer y pleidleisiau a wrthodwyd am y rheswm hwn

numvotes2

Cyfanrif

0

Nis defnyddir ar hyn o bryd – Dangosir SERO yn ddiofyn

updatedatetime

Llinyn

01/12/2011, 10:34

Dyddiad ac amser y diweddariad diwethaf. Yn dilyn y fformat
dd/mm/bbbb, oo:mm

<spoiledvote>
</spoiledvotes>
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</electionarea>
</electionareas>
</election>

GetElectionResultsRdf
Bydd yr ymholiad hwn yn dangos canlyniadau etholiad penodol yn y fformat RDFa. Mae wedi’i ddylunio i gydymffurfio â gofynion y prosiect ‘Open
Election Data’.
https://data.gov.uk/blog/publishing-local-open-data-important-lessons-open-election-data-project

10.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

lType

Cyfanrif

1

lId

Cyfanrif

3

Sylwadau

10.2. Canlyniadau
Ar gyfer strwythur yr allbwn, gweler https://data.gov.uk/blog/publishing-local-open-data-important-lessons-open-election-data-project

GetMeeting
Disgrifiad o’r gwasanaeth

11.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau
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lMeetingId

Cyfanrif

3223

Gellir dod o hyd i gyfeirnodau cyfarfodydd drwy ddefnyddio
GetAllMeetingsByDate

11.2. Canlyniadau
<meeting>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

meetingid

Cyfanrif

3223

meetingdate

Dyddiad y llinyn

17/09/2015

Dyddiad y cyfarfod

meetingstatus

Llinyn

Wedi’i gadarnhau

Statws presennol y cyfarfod

isdisplayallowed

Boole

Cywir

meetingtime

Amser y llinyn

09.15

Amser dechrau’r cyfarfod ar yr agenda

meetingactualstarttime

Amser y llinyn

09.29

amser dechrau gwirioneddol y cyfarfod

meetingplannedfinishtime

Amser y llinyn

14.20

amser gorffen y cyfarfod ar yr agenda

meetingactualfinishtime

Amser y llinyn

17.07

amser gorffen y cyfarfod mewn gwirionedd

meetinglocation

Llinyn

Ystafell Bwyllgora 3
– y Senedd

Lleoliad y cyfarfod

iswebcast

Boole

Cywir

Pan fydd ‘Cywir’ wedi’i nodi yn y maes hwn, bydd y cyfarfod hwn ar
gael ar ein sianel ar y we, sef http://senedd.tv

agendaid

Cyfanrif

3200

Rhif cyfeirnod eitem ar yr agenda

agendapublished

Boole

Cywir
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decisionpublished

Boole

Anghywir

minutepublished

Boole

Cywir

Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

roomtitle

Llinyn

Ystafell Bwyllgora 3

Enw llawn ystafell

roomdisplaytitle

Llinyn

CR3

Cod byr ar gyfer ystafell

<meetingroom>

bookingfromdate

Nis defnyddir ar hyn o bryd

bookingtodate

Nis defnyddir ar hyn o bryd

bookedbytitle

Nis defnyddir ar hyn o bryd

bookingcomment

Nis defnyddir ar hyn o bryd

directionstext

Llinyn

Ewch drwy’r camau
Testun yn disgrifio lleoliad ystafell yn yr adeilad
gwirio gyda’r
swyddogion
diogelwch a throwch
i’r dde i brif ofod yr
adeilad. Ewch i gael
tocyn o’r dderbynfa.
Trowch i’r dde i fynd
ar y bont olaf cyn y
dewch i ben draw’r
adeilad, a cerddwch
yn syth ymlaen.
Trowch i’r chwith i
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fynd i’r Oriel
Gyhoeddus yn
Ystafell Bwyllgora 3
displaylocationtitle

Llinyn

Y_Senedd

Enw byr yr adeilad lle y gellir dod o hyd i’r ystafell

addresssummary

Llinyn

Ystafell Bwyllgora 3
– y Senedd

Disgrifiad llawn o enw’r ystafell – gan gynnwys yr adeilad

</meetingroom>
<agendaitems>
<agendaitem>
Enw’r maes

Math o
ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

agendaitemid

Cyfanrif

24456

agendaitemtitle

Llinyn

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): ymatebion i’r ymgynghoriad

agendatext

HTML

<div class=“WordSection1”><p class=“MsoNormal”> Gweld y <a href=
Cynnwys HTML ar gyfer
“http://www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=1 y testun disgrifiadol sy’n
309”>cyfarfod trawsgrifiad.</a> </p></div>
cyd-fynd â’r eitem hon
ar yr agenda
Yn gyffredinol, mae’n
cynnwys enwau’r tystion
ar gyfer yr eitem hon ac
unrhyw wybodaeth
berthnasol arall
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actualmeetingdate

Dyddiad y
llinyn

17/09/2015

agendaitemnumber

Cyfanrif

8

Rhif y brif eitem ar yr
agenda

agendaitemsubnumber

Llinyn

c)

Rhif is-eitem ar yr
agenda
Bydd hyn yn dangos a)
b) c) fel is-eitemau yn eu
tro, er mai ein harddull,
fel y’i dangosir yn
<fulldisplaynumberforat
>, yw defnyddio rhifau
yn hytrach na
llythrennau

fulldisplaynumberformat

Llinyn

authorusername

Llinyn

commentlabel1

Llinyn

8.3

Rhif llawn eitem ar yr
agenda – gan gynnwys
pob rhan o’r eitem.
Dyma beth y dylid ei
ddefnyddio i ddod o hyd
i rif eitem benodol ar
agenda
Nis defnyddir ar hyn o
bryd

Cyflwynwyd gan

Nis defnyddir ar hyn o
bryd
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commenttext1

Llinyn

commentlabel2

Llinyn

commenttext2

Llinyn

minutesnonemptyhtmlbo
dy

HTML

Nis defnyddir ar hyn o
bryd
Camau i’w cymryd

Nis defnyddir ar hyn o
bryd
Nis defnyddir ar hyn o
bryd

<div class=“WordSection1”><p style=‘background:white’> <span style= ‘qfamily:”Lucida Sans Unicode”,sans-serif; mso-fareast-font-family:”Times
New Roman”;color:black’> 8.3a The Committee noted the consultation
responses.</span> </p></div>

Cynnwys HTML ar gyfer
y testun disgrifiadol sy’n
cyd-fynd â’r cofnod o’r
eitem hon ar yr agenda
Yn gyffredinol, mae’n
cynnwys disgrifiad byr
o’r hyn a ddigwyddodd
yn ystod yr eitem hon

declarationcount

Cyfanrif

0

Nis defnyddir ar hyn o
bryd

iscallin

Boole

Anghywir

Nis defnyddir ar hyn o
bryd

iscomment

Boole

Anghywir

Yn dangos ‘Cywir’ pan
fydd yn nodi sylwadau ar
yr Agenda
Ni ddyroddir rhif eitem
ar yr agenda i sylwadau,
felly dibynnir ar drefn
strwythuredig i’w rhoi yn
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y lle cywir yn nhrefn yr
agenda
isdecision

Boole

Anghywir

Yn dangos ‘Cywir’ os
nodir Penderfyniad yn
erbyn yr eitem hon ar yr
agenda

isminutepublished

Boole

Cywir

Yn dangos ‘Cywir’
unwaith i gofnod o’r
eitem hon gael ei
gyhoeddi

ispubliccanspeak

Boole

Anghywir

Nis defnyddir ar hyn o
bryd

isrestricted

Boole

Anghywir

Yn dangos ‘Cywir’ os
yw’r eitem hon ar yr
agenda yn gyfyngedig –
gall dogfennau unigol
fod yn gyfyngedig hyd
yn oed os nad yw’r
eitem y maent yn
perthyn iddi wedi’i
chyfyngu

isdisplayallowed

Boole

Cywir

Yn dangos ‘Cywir’ pryd y
gellir dangos eitem ar yr
agenda

meetingdate

Dyddiad y
llinyn

17/09/2015

Dyddiad y cyfarfod
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meetingtime

Amser y
llinyn

09.15

Amser dechrau’r
cyfarfod ar yr agenda

minutesitemnumber

Cyfanrif

8

Rhif eitem yn y
cofnodion – fel arfer yn
cyd-fynd â rhif yr eitem
ar yr agenda

minutesitemsubnumber

Llinyn

c)

Rhif is-eitem yn y
cofnodion – fel arfer yn
cyd-fynd â rhif yr iseitem ar yr agenda

minutesnonemptyhtmlbo
dy

HTML

<div class=“WordSection1”><p style=‘background:white’> <span style= ‘qfamily:”Lucida Sans Unicode”,sans-serif; mso-fareast-font-family:”Times
New Roman”;color:black’> 8.3a The Committee noted the consultation
responses.</span> </p></div>

Cynnwys HTML ar gyfer
y testun disgrifiadol sy’n
cyd-fynd â’r cofnod o’r
eitem hon ar yr agenda
Yn gyffredinol, mae’n
cynnwys disgrifiad byr
o’r hyn a ddigwyddodd
yn ystod yr eitem hon

preferreddate

Dyddiad y
llinyn

17/09/2015

Nis defnyddir ar hyn o
bryd

refertocommittee

Llinyn

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Nis defnyddir ar hyn o
bryd

<linkeddocuments>
<linkeddoc>
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Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

attachmentid

Cyfanrif

43537

Rhif unigryw atodiad i ddogfen

title

Llinyn

PHB 01 Sefydliad
Siartredig Iechyd yr
Amgylchedd

Teitl y ddogfen sydd wedi’i hatodi

isurl

Boole

Anghywir

Yn dangos ‘Cywir’ os yw’n trafod linc i ddogfen allanol yn hytrach
na dogfen y cyfeirir ati yn uniongyrchol o fewn y system hon

isrestricted

Boole

Anghywir

Yn dangos ‘Cywir’ os yw’r ddogfen yn gyfyngedig

restrictionsRef

Nis defnyddir ar hyn o bryd

itemnum

Cyfanrif

1

publicationdate

Dyddiad y llinyn

09/09/2015

meetingdate

Dyddiad y llinyn

17/09/2015

decisiondate

Dyddiad y llinyn

17/09/2015

committeetitle

Llinyn

Y Pwyllgor Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

isdecisionattachment

Boole

Anghywir

ownertitle

Llinyn

Bil Iechyd y Cyhoedd Enw’r eitem berthnasol ar yr agenda
(Cymru): ymatebion
i’r ymgynghoriad

</linkeddoc>
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</linkeddocuments>
</agendaitem>
</agendaitems>
<attendees>
<attendee>
Mae’r meysydd a ganlyn yn cyd-fynd â’r tag <attendee>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

Ward

Llinyn

Aberafan

Enw etholaeth Aelod Cynulliad – nid yw’n ymddangos ar gyfer
Aelodau Cynulliad Rhanbarthol

politicalparty

Llinyn

Lab

Teitl byr y blaid wleidyddol

attendance

Llinyn

Yn bresennol, yn ôl y
disgwyl

Yn nodi presenoldeb pawb a oedd yn bresennol
Mae cofnodion cyffredin yn cynnwys:
 Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
 Yn bresennol, fel dirprwy
 Yn bresennol
 Ymddiheuriadau

roledescription

Llinyn

Cadeirydd

Disgrifiad o’r rôl
Mae cofnodion cyffredin yn cynnwys:
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Cadeirydd, Aelod, Clerc, Tystion
name

Llinyn

David Rees AC

Enw llawn

membered

Cyfanrif

205

Cyfeirnod unigryw ar y system ar gyfer unigolyn sy’n bresennol

membertype

Llinyn

U

representing

Llinyn

Defnyddir ar gyfer Tystion i ddiffinio’r sefydliad y maent yn ei
gynrychioli yn y cyfarfod hwn
Nid yw’n ymddangos ar gyfer unigolion eraill sy’n bresennol

Mae’r meysydd a ganlyn yn is-feysydd i’r tag ‘attendee’
Enw’r maes

Math o
ddata

Allbwn enghreifftiol

Sylwadau

URL

URL

http://www.senedd.assembly.wales/mgUserInfo.aspx?UID=205

URL ar gyfer bywgraffiad yr
Aelod sy’n bresennol

photosmallurl

URL

http://www.senedd.assembly.wales/UserData/5/0/2/Info00000205/smallpic.jpg URL ar gyfer delwedd fach o’r
Aelod sy’n bresennol

photobigurl

URL

http://www.senedd.assembly.wales/UserData/5/0/2/Info00000205/bigpic.jpg

URL ar gyfer delwedd fawr o’r
Aelod sy’n bresennol

</attendee>
</attendees>
</meeting>
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GetMeetings
Yn debyg i GetAllMeetings, ond bellach gellir cael canlyniadau ar gyfer mwy nag un pwyllgor wedi’u grwpio yn ôl pwyllgor

12.1. Mewnbynnau
Enw’r maes

Math o ddata

Mewnbwn
enghreifftiol

Sylwadau

lCommitteeId

Cyfanrif

0

Er y bydd cyfeirnod pob pwyllgor yn dangos canlyniadau ar gyfer y
pwyllgor hwnnw yn unig, bydd SERO yn y maes hwn yn cynhyrchu
canlyniadau ar gyfer POB pwyllgor

sFromDate

Dyddiad y llinyn

01/09/2015

Dyddiad y bydd gwaith yn dechrau (gan gynnwys y diwrnod hwnnw)

sToDate

Dyddiad y llinyn

10/10/2015

Dyddiad y bydd gwaith yn dod i ben (gan gynnwys y diwrnod hwnnw)

12.2. Canlyniadau
<getmeetings>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

meetingscount

Cyfanrif

47

Nifer y cyfarfodydd rhwng dyddiadau penodol

committeescount

Cyfanrif

14

Nifer y pwyllgorau sy’n cyfarfod rhwng dyddiadau penodol

Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

committeeid

Cyfanrif

227

Cyfeirnod y pwyllgor

<committee>
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committeetitle

Llinyn

Y Pwyllgor Iechyd a
Gofal Cymdeithasol

Teitl y pwyllgor perthnasol

committeemeetingcount

Cyfanrif

4

Nifer y cyfarfodydd y mae’r pwyllgor hwnnw wedi’u cynnal yn
ystod cyfnod penodol o amser

<committeemeetings>
<meeting>
Enw’r maes

Math o ddata

Allbwn
enghreifftiol

Sylwadau

meetingid

Cyfanrif

3223

Rhif cyfeirnod unigryw ar gyfer y cyfarfod.

meetingdate

Llinyn

17/09/2015

Dyddiad y cyfarfod

meetingstatus

Llinyn

Wedi cadarnhau

Yn ogystal â’r llinynnau statws safonol, gall y maes hwn hefyd
gynnwys sylwadau eraill am y cyfarfod – er enghraifft, rhif y
fersiwn o agenda’r Cyfarfod Llawn sy’n cael ei chyhoeddi

meetingtime

Llinyn

09.15

Amser dechrau swyddogol y cyfarfod

Iswebcast

Boole

Cywir

Yn dangos ‘Cywir’ os disgwylir i gyfarfod gael ei ddangos ar
Senedd.TV

</meeting>
</committeemeetings>
</committee>
</getmeetings>

Sgema ar gyfer ABMS WebService
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GetWebCastMeetings
Mae’r swyddogaeth hon yn union yr un peth â GetMeetings ac eithrio’r ffaith y caiff canlyniadau eu hidlo i ddangos y cyfarfodydd hynny lle y nodir Cywir
yn erbyn y maes <iswebcast>
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