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Cefndir

Mae’r papur hwn yn crynhoi’r camau sydd i’w cymryd er mwyn cyflwyno trefniadau dros dro ar gyfer swydd y Comisiynydd Safonau, a
hynny tan y daw’r newidiadau arfaethedig i’r ddeddfwriaeth i rym er mwyn sefydlu’r swydd drwy statud.

Ar 15 Mawrth 2005, cytunodd y Cynulliad ar gynnig gan Kirsty Williams, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar y pryd, sef
“Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3:

1. Yn penodi Mr Richard Penn yn Gomisiynydd Safonau'r Cynulliad Cenedlaethol; a

2. Yn nodi y bydd y penodiad hwn am gyfnod o 4 mlynedd, i ddechrau ar unwaith.”

Mae hyn yn golygu bod y telerau a’r amodau presennol ar gyfer swydd Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pennu
dyddiad penodol ar gyfer dod â’r penodiad i ben, sef 14 Mawrth 2009.

Penodwyd y Comisiynydd ar ôl cynnal proses agored ar gyfer recriwtio, sifftio a chyfweld gan banel a oedd yn cynnwys y Llywydd,
Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, Clerc y Cynulliad a pherson annibynnol.

Bydd y Mesur arfaethedig sy’n cael ei ddatblygu gan y Pwyllgor hwn yn disodli’r swydd anstatudol sy’n bodoli ar hyn o bryd. Mae’r
cyngor a gafwyd yn awgrymu y byddai’n realistig disgwyl i’r Mesur ddod yn gyfraith yn yr hydref, ar ôl iddo gael ei ystyried yn y
gwahanol gyfnodau. Wedi hynny, bydd angen cynnal proses recriwtio agored er mwyn penodi Comisiynydd statudol, i ddechrau
gweithio o 1 Ebrill 2010, er enghraifft. Serch hynny, byddai’n ddoeth caniatáu ymestyn penodiad Richard Penn yn awtomatig y tu hwnt
i’r dyddiad targed hwn pe bai oedi annisgwyl cyn i’r Mesur Comisiynydd Safonau arfaethedig ddod i rym (neu pe na bai’r Mesur yn cael
ei basio o gwbl).

Er mwyn sicrhau bod digon o amser ar gael i gyflwyno’r newidiadau, gellid ymestyn contract presennol y Comisiynydd Safonau
anstatudol drwy gynnig yn y Cyfarfod Llawn o dan Reol Sefydlog 33.1.

Ffurf briodol ar gynnig er mwyn cyflawni’r hyn a nodir ym mharagraff 5 fyddai:

“Mae’r Cynulliad yn penderfynu o dan Reol Sefydlog 33.1 y bydd tymor swydd Richard Penn, Comisiynydd Safonau’r Cynulliad
Cenedlaethol a benodwyd drwy benderfyniad gan y Cynulliad ar 15 Mawrth 2005 am dymor o bedair blynedd, yn cael ei ymestyn er
mwyn dod i ben naill ai:
a) ar 31 Mawrth 2011; neu
b) os penodir Comisiynydd statudol drwy Fesur Cynulliad cyn y dyddiad hwnnw i gyflawni’r un swyddogaethau neu swyddogaethau
tebyg, ar y diwrnod cyn y diwrnod pan wneir y penodiad hwnnw.”   

Cam i’w gymryd

Gwahoddir y Pwyllgor i gytuno y bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn gwneud cynnig yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer ymestyn contract presennol
Comisiynydd Safonau’r Cynulliad Cenedlaethol yn y modd a nodir uchod.

Gwasanaeth y Pwyllgorau
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