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Mae'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad (y Pwyllgor) yn cynnal 

ymgynghoriad ar ddiwygiadau arfaethedig i'r weithdrefn ar 

gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd.  

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am sefydlu, a gosod gerbron y Senedd, weithdrefnau ar gyfer 

ymchwilio i gwynion o dan Reol Sefydlog 22.2(i). Cytunodd y Pwyllgor i ystyried y weithdrefn 

bresennol yn ogystal ag ystyried a oedd yn parhau i fod yn addas at y diben. Hwn oedd y darn 

sylweddol cyntaf o’i waith yn y Chweched Senedd. 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn amlinellu’r modd y mae’r Pwyllgor yn ystyried y weithdrefn 

bresennol a'r cynigion ar gyfer newid. Mae'r Pwyllgor wedi llunio gweithdrefn wedi’i hailddrafftio 

yn sgil profiadau'r Bumed Senedd. Diben y weithdrefn wedi’i hailddrafftio yw rhoi syniad o sut y 

gall y weithdrefn edrych, yn hytrach na bod yn ddiffiniol. 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eich barn am y pwyntiau a godir yn y ddogfen hon. Bydd angen 

anfon eich ymatebion erbyn 21 Chwefror 2022 i SeneddSafonau@senedd.cymru. 
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Sut i Ymateb 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu ymatebion yn Gymraeg neu’n Saesneg.  

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r 

dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion yn y ddogfen.  

Os hoffech gyflwyno tystiolaeth, cyflwynwch un ddogfen (dogfen Word fyddai orau) gydag 

unrhyw dablau, taenlenni ac atodiadau wedi'u hymgorffori ym mhapur eich cyflwyniad i 

Seneddsafonau@Senedd.Cymru.  

Mae canllawiau pellach ar baratoi tystiolaeth ysgrifenedig i’w cael ar wefan y Senedd .  

Ar hyn o bryd, mae staff y Senedd yn gweithio gartref yn bennaf. O ganlyniad, mae’n bosibl na 

chaiff gohebiaeth sylw amserol, oni bai ei bod yn ohebiaeth trwy ddull electronig.  

Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno’r wybodaeth yw 5.00pm, ddydd Llun 21 Chwefror..  

Datgelu gwybodaeth  

Cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried Hysbysiad 

Preifatrwydd Pwyllgorau’r Senedd. Fel arall, gellir gofyn am gopi caled o'r polisi hwn trwy 

gysylltu â Chlerc y Pwyllgor, (0300 200 6377) neu Seneddsafonau@Senedd.Cymru 

  

mailto:Seneddsafonau@Senedd.Cymru
https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/cymryd-rhan-mewn-pwyllgor/paratoi-tystiolaeth-ysgrifenedig-neu-ddigidol/
https://senedd.cymru/cymorth/preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-pwyllgorau-r-senedd/
https://senedd.cymru/cymorth/preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-pwyllgorau-r-senedd/
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1. Cyflwyniad 

1. Mae'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn gyfrifol am ystyried materion sy'n ymwneud ag 

ymddygiad Aelodau o’r Senedd (“Aelodau”).  

2. Mae swyddogaethau’r Pwyllgor yn cynnwys argymell Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o’r 

Senedd (“y Cod”) er cymeradwyaeth y Senedd, yn ogystal â’r weithdrefn ategol ar gyfer 

rheoleiddio’r broses o wneud cwynion yn erbyn Aelodau i’r perwyl eu bod wedi torri’r Cod (“y 

Weithdrefn”), ymchwilio i’r cwynion hynny a phenderfynu yn eu cylch. 

3. Mae'r Cod yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan yr Aelodau. Mae ganddo 

awdurdod statudol o dan y ddeddfwriaeth a sefydlwyd gan y Comisiynydd Safonau annibynnol 

(“y Comisiynydd”).1 Mae cwynion i’r perwyl bod Aelodau wedi torri'r Cod yn cael eu gwneud i'r 

Comisiynydd, sy'n penderfynu pryd i gynnal ymchwiliad – a sut i wneud hynny – ac adrodd ar y 

canlyniad, yn ddarostyngedig i unrhyw reolau gweithdrefnol a osodir gan y Senedd.2  

4. Mae'r Weithdrefn yn nodi sut y daw cwynion o'r fath i law’r Comisiynydd a’r modd y bydd 

yn eu hystyried, ac yn adrodd i'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad os ystyrir bod cwyn yn 

dderbyniadwy a bod y Cod wedi’i dorri. At hynny, mae’r Weithdrefn yn amlinellu sut y bydd y 

Pwyllgor, wedyn, yn ymdrin â chwynion o'r fath. 

5. Yn ystod y Bumed Senedd, cynhaliwyd adolygiad cynhwysfawr o'r Cod a chymeradwywyd 

Cod newydd i ddod i rym o ddechrau'r Chweched Senedd.3  

6. I ategu hyn, cytunodd y Pwyllgor mai ei ddarn cyntaf o waith fyddai adolygu'r Weithdrefn 

fel yr argymhellir yn adroddiad gwaddol Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Bumed Senedd. 

7. Mae'r Pwyllgor wedi ystyried y profiadau o ran gweithrediad y Weithdrefn yn y Senedd 

flaenorol, pan ddaeth nifer ddigynsail o achosion i law4. At hynny, bu'r Pwyllgor yn ystyried 

datblygiadau mewn deddfwrfeydd eraill i nodi meysydd o'r Weithdrefn y gallai fod angen eu 

newid. 

8. Mae gwreiddiau'r Weithdrefn bresennol yn y trefniadau anstatudol ar gyfer rheoleiddio 

ymddygiad Aelodau, oedd yn ragflaenwyr i Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol 

 

1 Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009  

2 Gweler adran 10(2) o'r Mesur 

3 [Add hyperlink] 

4 Link to legacy report 



Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd -Ymgynghoriad 

 

5 

Cymru a basiwyd yn 2009. Mae'n gymysgedd o reolau penodol ynghyd ag elfennau o sylwadau 

a chanllawiau.  Byddai'r cynigion y mae'r Pwyllgor bellach yn ymgynghori yn eu cylch yn golygu 

mabwysiadu set o reolau gweithdrefnol, a fyddai'n rheoleiddio'r weithdrefn gwyno. Os caiff y 

Weithdrefn ddiwygiedig ei mabwysiadu, byddai canllaw ar wahân yn cael ei gyhoeddi ar y cyd 

gan y Pwyllgor a'r Comisiynydd Safonau. Byddai hynny, yn ei dro, yn rhoi ffynhonnell unigol o 

esboniad ac arweiniad i'r cyhoedd a'r Aelodau ar sut y mae'r broses yn gweithredu, gan 

gynnwys y modd y gellir gwneud cwyn a sut yr ymdrinnir â hi. 

9. Mae'r Pwyllgor bellach wedi cytuno i gyhoeddi gweithdrefn ddiwygiedig at ddibenion 

ymgynghori, a byddai'n croesawu eich barn yn ei chylch. Mae'r Pwyllgor yn ceisio barn am nifer 

o feysydd cyn dod i benderfyniad terfynol, gan gynnwys yr amserlen bresennol ar gyfer gwneud 

cwynion a'r mecanwaith ar gyfer cyflwyno apêl yn y weithdrefn. Er hwylustod, mae’r weithdrefn 

bresennol i'w gweld yn atodiad B. Byddem yn croesawu clywed barn am y meysydd penodol y 

tynnir sylw atynt yn y ddogfen hon, ac unrhyw feysydd eraill y gall fod angen eu diwygio yn y 

Weithdrefn. Rydym wedi ceisio tynnu sylw at y newidiadau i'r weithdrefn bresennol mewn tabl 

cymaradwy yn atodiad C.  
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2. Dyluniad a chynnwys y Weithdrefn 

10. Mae nifer o ofynion technegol a chyfreithiol y mae’n rhaid i'r Pwyllgor eu cynnwys yn y 

Weithdrefn. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae'r Pwyllgor yn cynnig set o reolau gweithdrefnol 

ffurfiol, ynghyd â chanllaw esboniadol ar wahân i'r broses gwyno. Bydd y canllaw hwn yn cael ei 

ddrafftio pan fydd y Weithdrefn wedi'i chwblhau.  

Ydych chi o’r farn mai dyma'r dull gorau? Oes unrhyw wybodaeth yr hoffech chi ei chynnwys yn 

y canllaw? 

11. Mae'r Weithdrefn ddrafft newydd yn cynnwys adran ddehongli i'w gwneud yn haws i'w 

defnyddio.  

Oes unrhyw dermau ychwanegol sydd wedi’u defnyddio yn y drafft y byddai’n ddefnyddiol, yn 

eich barn chi, eu hesbonio yn yr adran yma?  

Oes gennych chi unrhyw sylwadau cyffredinol ar ffurf a chynnwys y Weithdrefn? Oes unrhyw 

ddarpariaethau eraill yr hoffech chi iddyn nhw gael eu cynnwys? 
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3. Y meini prawf derbynioldeb ar gyfer cwynion 

12. Mae'r Weithdrefn ddrafft newydd yn nodi'r meini prawf a ganlyn ar gyfer cwynion y mae’n 

rhaid eu bodloni er mwyn i'r Comisiynydd ystyried cwyn: 

▪ bod yn ysgrifenedig;  

▪ nodi’r person sy'n cyflwyno’r gŵyn;  

▪ ymwneud ag ymddygiad Aelod a nodwyd;  

▪ cael ei chyflwyno o fewn cyfnod penodol o'r dyddiad pan ddaeth yr achwynydd yn 

ymwybodol o'r ymddygiad; 

▪ cynnwys digon o sylwedd i gyfiawnhau ymchwilio ymhellach (h.y. mae digon o 

dystiolaeth i awgrymu bod yr ymddygiad dan sylw wedi digwydd a, phe bai hynny’n 

cael ei brofi, y gallai olygu bod yr Aelod heb gydymffurfio ag unrhyw un o ofynion 

Rheol Sefydlog 22.2(i)).  

13. Mae'r Pwyllgor yn ceisio barn am yr holl feini prawf hyn ond, yn benodol: 

– Yr amserlen ar gyfer derbynioldeb cwynion. 

14. Mae'r weithdrefn bresennol yn ei gwneud yn ofynnol i gwynion gael eu cyflwyno cyn pen 

blwyddyn i’r adeg y gallai achwynydd fod wedi gwybod yn rhesymol am y digwyddiad y cwynir 

yn ei gylch.  

15. Mae'r Comisiynydd wedi mynegi'r farn bod buddiannau tegwch yn ei gwneud yn ofynnol i 

gwynion gael eu cyflwyno a'u hymchwilio tra bo'r cof am ddigwyddiadau yn dal i fod yn ffres, a 

bod tystiolaeth ar gael yn rhwydd. Er mwyn cyflawni hyn, gallai'r Pwyllgor, er enghraifft, leihau'r 

amserlen ar gyfer cyflwyno cwynion i chwe mis, oni bai bod achos da dros dderbyn cwyn ar ôl y 

cyfnod hwn. Os caiff y dull hwn ei fabwysiadu, bydd y Pwyllgor yn sicrhau bod y canllaw i'r 

Weithdrefn yn rhoi rhagor o wybodaeth am yr amgylchiadau a allai fod yn “achos da”, yn debyg 

i hyn:  

Dylid cyflwyno cwynion cyn gynted â phosibl tra bo atgofion yr achwynydd a'r Aelod 

o'r digwyddiadau dal i fod yn glir. 
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Os cyflwynwch gŵyn fwy na chwe mis ar ôl y dyddiad pan allech yn rhesymol fod 

wedi'i chyflwyno, bydd yn rhaid i chi gael ‘rheswm da’ dros yr oedi neu, fel arall, ni 

fydd y Comisiynydd yn ei hystyried. 

Mae 'rheswm da' yn cwmpasu ystod eang o amgylchiadau lle na fyddai wedi bod yn 

rhesymol cyflwyno cwyn yn gynharach, er enghraifft: 

▪ salwch,  

▪ roedd ymateb a gafwyd i amgylchiadau'r gŵyn wedi atal cymryd rhan yn y broses 

gwyno’n gynharach (cydnabyddir y gallai'r ystyriaeth hon fod yn arbennig o 

berthnasol mewn cwynion sy'n arwain at faterion a gwmpesir gan bolisïau urddas a 

pharch y Senedd), neu 

▪ faterion teuluol brys, neu faterion brys sy’n ymwneud â gwaith.  

Nid yw'r enghreifftiau hyn yn gynhwysfawr ac, os ydych o’r farn bod rheswm da dros 

beidio â chyflwyno eich cwyn mewn pryd, dylech roi’r manylion llawn ynghylch hynny 

i'r Comisiynydd wrth gyflwyno eich cwyn. 

 

16. Fel arall, mae nifer o ddeddfwrfeydd eraill y DU wedi cael gwared yn llwyr  ar derfyn amser 

ar gyfer cyflwyno cwynion yn sgil pryderon sy'n codi o ran urddas a pharch. 

17. Mae'r Pwyllgor, felly, yn ceisio barn am yr amserlen ar gyfer cwynion.  

Yn eich barn chi, pa derfyn amser – os o gwbl – fyddai'n deg ac yn briodol er mwyn diogelu 

hawliau'r achwynydd a'r Aelod y cwynir amdano? 

Os cedwir terfyn amser, oes gennych chi farn am y canllawiau sydd wedi’u cynnwys uchod i 

helpu i esbonio beth y gallai fod yn achos da dros yr oedi, cyn i gwynion gael eu cyflwyno y tu 

allan i'r amser penodedig?  

Y wybodaeth sydd wedi'i chynnwys mewn cwyn: 

18. Mae'r Pwyllgor yn cynnig bod y Weithdrefn newydd yn ei gwneud yn gliriach pa 

wybodaeth y dylai cwyn ei chynnwys, drwy ei gwneud yn ofynnol i'r achwynydd nodi sut y credir 

bod yr ymddygiad y cwynir amdano yn torri'r Cod.  
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19. Nid pwrpas y ddarpariaeth hon yw cyflwyno gofyniad cyfreithiol i unigolyn sy'n cyflwyno’r 

gŵyn nodi'r egwyddorion neu'r rheolau cywir yn y Cod sydd wedi'u torri, ym marn yr 

achwynydd. Yn hytrach, y bwriad yw sicrhau bod unigolion sy'n cyflwyno cwynion yn dangos eu 

bod wedi ystyried telerau'r Cod wrth lunio eu cwyn. Y bwriad yw y bydd y canllawiau yn 

cadarnhau mai mater i'r Comisiynydd fydd penderfynu – yn sgil y dystiolaeth – pa 

ddarpariaethau sydd wedi'u torri mewn gwirionedd, ac na fydd unigolyn sy'n cyflwyno’r gŵyn yn 

cael ei ragfarnu drwy gyfeirio at ddarpariaeth anghywir yn y Cod. At hynny, bydd y canllaw yn 

nodi trefniadau ar gyfer darparu cymorth i unrhyw un sy'n ystyried cyflwyno cwyn, er mwyn 

helpu i nodi achosion posibl o dorri’r Cod. 

Ydych chi'n cytuno â'r dull hwn, neu oes gennych chi sylwadau neu bryderon yn ei gylch? 
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4. Yr Achwynydd 

20. Mae'r Pwyllgor yn cynnig cynnwys darpariaethau yn y Weithdrefn newydd er mwyn 

sicrhau bod yr achwynydd yn fwy hysbys drwy gydol y broses.  

21. Ar hyn o bryd, y Comisiynydd sy’n gyfrifol am hysbysu achwynwyr yn ystod ymchwiliad, 

ond nid oes darpariaeth i'r Achwynydd gael ei hysbysu pan fydd y Pwyllgor wedi cael adroddiad 

gan y Comisiynydd, a thra bo'r Pwyllgor yn ystyried cwyn. Rydym wedi nodi sawl carreg filltir 

bosibl pan fydd yr achwynydd efallai am gael ei hysbysu, gan gynnwys: 

▪ pan fydd y Pwyllgor yn cael yr adroddiad, ac arwydd o’r camau nesaf, 

▪ pan fydd y Pwyllgor wedi cwblhau ei drafodion, 

▪ cyn cyhoeddi'r adroddiad a'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn. 

Ydych chi o’r farn bod angen i’r achwynydd gael ei hysbysu fwy? 

Os ydych, ydych chi'n cytuno â'r cerrig milltir a nodwyd? 

Oes gennych chi bryderon penodol am y cynnig? 

Hoffen ni glywed gennych chi, yn enwedig os ydych chi wedi cael profiad fel achwynydd.  

22. Weithiau, bydd y Comisiynydd yn cael nifer fawr o gwynion yn ymwneud â'r un mater. Ar 

hyn o bryd, mae'n ofynnol i'r Comisiynydd gynnwys pob achwynydd ym mhob cam. Byddai'r 

Pwyllgor yn croesawu barn am yr awgrym y dylid ymdrin â chwynion o'r fath ar sail grŵp. Pe 

bai'r arfer hwn yn cael ei fabwysiadu, byddai cwyn 'arweiniol' yn cael ei dwyn ymlaen a byddai'r 

holl gwynion tebyg eraill yn cael eu hatal, i bob pwrpas, gyda'r achwynwyr yn cael eu hysbysu 

am hynt y gŵyn pe byddent yn gofyn am hynny. Byddai cwynion ar yr un mater – ond sy'n 

seiliedig ar achosion posibl gwahanol o dorri’r Cod – yn dal i fynd rhagddynt. Byddai'r cynnig 

hwn yn caniatáu i gwynion o'r natur hon gael eu trin yn fwy amserol, o bosibl. 

Ydy hyn yn ddarpariaeth resymol, yn eich barn chi? Oes gennych chi bryderon ynghylch y 

cynnig yma?  
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5. Dirwyn cwyn i ben a'r hawl i ofyn am adolygiad  

23. Mae'r Pwyllgor yn cynnig cynnwys darpariaethau yn y Weithdrefn newydd a fyddai'n 

galluogi'r Comisiynydd i ddirwyn cwyn i ben cyn dod i gasgliad terfynol. Gallai hyn fod am un o 

nifer o resymau, fel a ganlyn: 

▪ nid yw bellach yn bodloni’r gofynion o dan is-baragraff 4.2 (y meini prawf 

derbynioldeb) i'r gŵyn fynd rhagddi;  

▪ mae’r gŵyn yn debyg iawn i honiad sydd eisoes wedi’i ystyried gan y Comisiynydd 

ac ni roddwyd tystiolaeth ychwanegol sylweddol yn ei gylch;  

▪ nid yw'r achwynydd bellach yn mynnu bod y gŵyn yn mynd rhagddi; 

▪ nid yw’r unigolyn a wnaeth ddioddef yr ymddygiad honedig – na wnaeth y gŵyn – 

am i'r gŵyn fynd rhagddi;  

▪ nid yw'r ymddygiad honedig yn ddigon difrifol i gyfiawnhau rhagor o ystyriaeth, 

mae'r Aelod y cwynir amdano wedi cyfaddef ac ymddiheuro ac, i'r graddau y mae'n 

ymarferol, wedi gwneud yn iawn am dorri’r cod (mae adran 11 (paragraff x-x) yn nodi 

rhagor o ofynion manwl yn hyn o beth); 

▪ mae’r achwynydd – heb esgus rhesymol – wedi methu â chydweithredu â'r 

Comisiynydd; neu 

▪ gan roi sylw dyledus i ystyriaethau o ran gwerth am arian a natur y gŵyn, nid yw er 

budd y cyhoedd ystyried y gŵyn ymhellach. 

24. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd yn ofynnol i'r Comisiynydd hysbysu'r achwynwyr bod y 

gŵyn wedi'i gwrthod. Byddai gan yr Achwynydd, wedyn, yr hawl – o fewn amserlen benodol – i 

roi hysbysiad i'r Comisiynydd nad yw’n fodlon ar y penderfyniad. Bydd yn ofynnol i'r 

Comisiynydd, wedyn, ddwyn y mater at sylw’r Pwyllgor, a all benderfynu a yw'n cytuno â’r 

penderfyniad i wrthod y gŵyn ac yn cynnal hynny, neu'n anghytuno ac yn gofyn i'r Comisiynydd 

barhau i gynnal ymchwiliad.  

 



Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd - Ymgynghoriad 

 

12 

Ydych chi’n cytuno y dylai fod gan y Comisiynydd y disgresiwn hwn, ac ydych chi’n cytuno â'r 

seiliau a bennir ar gyfer dirwyn cwyn i ben?  

Oes seiliau ychwanegol y dylid eu cynnwys ac os oes, beth yw'r rhesymau dros awgrymu'r 

seiliau ychwanegol? 

Ydych chi’n cytuno y dylai fod hawl gan y Pwyllgor Safonau i adolygu penderfyniad y 

Comisiynydd i wrthod cwyn ar unrhyw un o'r seiliau hyn? 

25. At hynny, mae’r Pwyllgor yn cynnig ailddatgan y weithdrefn gywiro gynnar yn fwy clir, gan 

alluogi'r Aelodau i ymddiheuro, a gaiff ei gyhoeddi ar dudalennau’r Pwyllgor ar y we, a datrys 

cwyn yn gynnar yn y broses. 

Ydych chi'n cytuno â'r ffordd y mae'r weithdrefn gywiro gynnar wedi'i hailddatgan? 
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6. Y broses apelio 

26. Mae'r weithdrefn bresennol yn cynnwys proses apelio. Roedd hon yn rhan o'r weithdrefn a 

oedd ar waith cyn pasio Mesur y Comisiynydd Safonau, ac felly mae'n rhagflaenu creu 

Comisiynydd Safonau annibynnol. 

27. Mae'r broses apelio yn caniatáu i'r Aelodau gyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad y 

Pwyllgor i unigolyn annibynnol â chymhwyster cyfreithiol (a enwebwyd gan Farnwr Llywyddol 

Cylchdaith Cymru). Gellir cyflwyno apeliadau ar seiliau gweithdrefnol cyfyng yn unig, a bydd yr 

apêl yn cael ei hystyried yn gyfan gwbl ar sail sylwadau ysgrifenedig yr Aelod a'r papurau 

presennol sy'n ymwneud â'r gŵyn (adroddiad y Comisiynydd ac adroddiad y Pwyllgor) heb 

gyflwyno sylwadau’n bersonol.  

28. Cafodd y broses apelio ei defnyddio am y tro cyntaf ers pasio'r Mesur yn ystod y Bumed 

Senedd a phenodwyd unigolyn annibynnol â chymhwyster cyfreithiol ar dri achlysur i adolygu 

chwe apêl i gyd. Ni chadarnhawyd yr un o'r apeliadau. Mynegwyd rhai pryderon bod y broses 

apelio yn gostus iawn, a bod ganddi'r potensial i gael ei chamddefnyddio gan Aelodau sy'n 

ceisio gohirio canlyniadau'r broses. Er enghraifft, cymerodd yr apêl ddiweddaraf 11 wythnos o’r 

adeg pan gafodd yr Aelod adroddiad y Pwyllgor, i’r adeg pan gafwyd penderfyniad yr unigolyn 

annibynnol â chymhwyster cyfreithiol. 

29. Gan fod yr hawl i apelio yn ddiamod ac nid oes cosb am gyflwyno apêl sydd heb rinwedd, 

gall Aelod ddefnyddio'r broses bresennol, o bosibl, er bydd yr Aelod ei hun er mwyn gohirio 

penderfyniad terfynol, er enghraifft yn achos cwyn sy'n codi tua diwedd tymor y Senedd. 

30. Yn unol â hynny, fel rhan o'r adolygiad hwn, mae'r Pwyllgor wedi ystyried hanes a 

gweithrediad y mecanwaith apelio fel rhan o’r broses gwyno. Rydym wedi dod i'r casgliad bod 

cylch gorchwyl ymchwilio’r Comisiynydd (gan gynnwys cytuno ar ffeithiau yn yr adroddiad 

gyda'r Aelod), ac ystyriaeth ddilynol y Pwyllgor o'r canfyddiadau annibynnol hyn – ynghyd â 

hawl Aelod i annerch y Pwyllgor yn bersonol – yn creu nifer o gamau lle y mae gan yr Aelod 

sy'n destun canfyddiad gan y Comisiynydd o dorri’r cod y cyfle i roi mewnbwn ac i herio.  At 

hynny, rhaid i’r holl ganfyddiadau o ran torri'r Cod gael eu trafod yn y Cyfarfod Llawn, sy'n rhoi 

cyfle arall i'r Aelod gyflwyno ei achos, a llwybr arall ar gyfer herio. Yn ogystal, o gofio sail 

statudol Senedd Cymru, mae Aelodau’n gallu troi at y Llysoedd hefyd, drwy adolygiad barnwrol 

o benderfyniad a wneir ar gŵyn o dan y Mesur. 
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31. Mae’r Pwyllgor hefyd yn cynnig diwygiadau yng ngham gwrandawiad llafar y Pwyllgor, i'w 

gwneud yn gliriach mai dyma'r cyfle i'r Aelod godi anghydfod ffeithiol neu bryder gweithdrefnol 

gyda’r Pwyllgor, sy'n deillio o ymchwiliad ac adroddiad y Comisiynydd. At hynny, mae’n gyfle i'r 

Pwyllgor ystyried a ddylid cyfeirio unrhyw fater a godir yn ôl at y Comisiynydd i'w ystyried 

ymhellach. Mae cryfhau'r cam adolygu hwn a'r opsiwn i gyfeirio'n ôl yng ngham y gwrandawiad 

llafar yn sicrhau bod proses briodol a theg ar gael, ac yn cael ei harsylwi drwyddi draw.  

32. Ein penderfyniad dros dro, felly, yw y dylid dileu'r mecanwaith apelio sy’n rhan o’r 

weithdrefn. O ganlyniad i hyn, ni fydd cyfeiriad at apeliadau yn y Weithdrefn ddrafft.  

Ydych chi’n cytuno y dylid dileu'r broses apelio bresennol? Os nad ydych chi’n cytuno, ar ba 

ffurf y dylai proses apelio fod, yn eich barn chi? 

Ydych chi’n cytuno y dylai'r rheolau ar gyfer cam y gwrandawiad llafar gynnwys darpariaeth ar 

gyfer cyfeirio’n ôl at y Comisiynydd? Os dydych chi ddim yn cytuno, pa drefniadau eraill i 

alluogi’r Pwyllgor Safonau i ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd ddylai gael eu 

mabwysiadu yn y Weithdrefn? 
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7. Golygu adroddiad y Comisiynydd 

33. Bydd y Weithdrefn newydd yn cynnwys darpariaethau penodol sy'n caniatáu i'r Pwyllgor 

gyhoeddi adroddiad gan y Comisiynydd sy’n canfod y cafodd y Cod ei dorri – ar ffurf gryno neu 

ffurf wedi'i golygu – pan fo'n ystyried bod rhesymau sy’n ymwneud â diogelu neu gyfrinachedd 

dros wneud hynny. Gall y Pwyllgor wneud hyn naill ai o'i gynnig ei hun neu o ganlyniad i 

argymhelliad gan y Comisiynydd sy'n cyd-fynd â'i adroddiad. 

Ydych chi’n cytuno y dylai fod gan y Pwyllgor y disgresiwn i olygu neu grynhoi adroddiadau'r 

Comisiynydd am resymau sy’n ymwneud â diogelu neu gyfrinachedd?  
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Atodiad A – Gweithdrefn newydd ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn 

Aelodau o'r Senedd 

1.  Statws y Weithdrefn  

1.1 Mae'r Weithdrefn hon ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd wedi'i 

mabwysiadu gan Bwyllgor Safonau Ymddygiad y Senedd, ac fe'i gosodwyd gerbron y Senedd 

yn unol â Rheol Sefydlog 22.2 (iv) ar [dyddiad] ac mae'n gymwys o [dyddiad]. 

1.2 Mae'r Weithdrefn hon yn ymwneud ag ystyried cwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd at 

ddibenion adran 10(1)(b) o Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009, sy'n 

ei gwneud yn ofynnol i Gomisiynydd Safonau y Senedd ymchwilio i gwynion yn unol â’r 

Weithdrefn hon. 

1.3 Mae'r Weithdrefn hon hefyd yn gymwys i’r canlynol: 

a. unigolion sy'n cyflwyno cwynion; 

b. Aelodau o'r Senedd sy'n destun cwyn; 

c. tystion mewn perthynas â chwyn; 

d. unrhyw unigolyn arall y gofynnir iddo roi gwybodaeth neu gymorth mewn perthynas 

ag ymchwiliad gan Gomisiynydd Safonau y Senedd, 

e. Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Senedd wrth ystyried ac adrodd i'r Senedd ar 

adroddiad gan Gomisiynydd Safonau y Senedd. 

1.4 Gall Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Senedd gyhoeddi canllawiau ar weithredu a 

chymhwyso'r Weithdrefn hon o bryd i'w gilydd. Nid yw canllawiau o'r fath yn rhan o'r 

Weithdrefn ond fe'u cyhoeddir i helpu aelodau o'r cyhoedd ac Aelodau o’r Senedd i ddeall y 

Weithdrefn. Gall Comisiynydd Safonau y Senedd roi sylw i ganllawiau o'r fath wrth ymchwilio i 

gŵyn a’i hystyried.  
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2.    Dehongliad 

2.1. Yn y Weithdrefn hon:  

Mae “Deddf” yn golygu Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y'i diwygiwyd);  

Mae “Clerc” yn golygu Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd; 

Mae “clerc y Pwyllgor” yn golygu clerc y Pwyllgor sy’n gyfrifoldeb am y materion a nodir yn 

Rheol Sefydlog 22; 

Mae “Cod” yn golygu’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd; 

Mae “y Comisiynydd” yn golygu Comisiynydd Safonau y Senedd a sefydlwyd gan adran 1 o'r 

Mesur;  

Mae “y Pwyllgor” yn golygu’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad neu unrhyw Bwyllgor arall sy’n 

gyfrifol am safonau ymddygiad yr Aelodau a nodir o dan Reol Sefydlog 22; 

Mae “cwyn” yn golygu cwyn i'r Comisiynydd bod darpariaeth berthnasol – ar adeg berthnasol – 

wedi'i thorri yn unol ag ystyr adran 6(3) o'r Mesur, neu y cafwyd cyfeiriad gan y Clerc o dan 

adran 9 o'r Mesur.  Pan honnir, mewn un ddogfen, fod mwy nag un achos o dorri’r Cod, caiff 

pob achos honedig ei drin fel cwyn neu, yn ôl y digwydd, cyfeiriad ar wahân; 

Mae “achwynydd” yn golygu unigolyn sy'n cyflwyno cwyn neu'n gwneud cyfeiriad i'r 

Comisiynydd;  

Mae “diwrnod” yn golygu diwrnod calendr;  

“Cyfnod etholiadol” at ddibenion y Weithdrefn hon yw'r cyfnod rhwng diddymu'r Senedd a'r 

dyddiad y mae'r Senedd yn penodi Pwyllgor Safonau Ymddygiad, yn gyntaf, yn dilyn etholiad 

cyffredinol i'r Senedd;  

Mae “y Mesur” yn golygu Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009; 

Mae “Aelod” yn golygu Aelod o'r Senedd, ac oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall, mae'n 

cynnwys cyn-Aelod;  

Mae “Cofnod y Trafodion” yn cynnwys unrhyw adroddiad a gyhoeddir yn unol â Rheol Sefydlog 

31; 
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Mae “y Weithdrefn” yn golygu’r Weithdrefn hon ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau 

o’r Senedd; 

Mae i “darpariaeth berthnasol” yr un ystyr ag yn adran 6(3) o'r Mesur; 

Mae i “adeg berthnasol” yr un ystyr ag yn adran 6(2)) o'r Mesur; 

 

Mae'r unigol yn cynnwys y lluosog. 
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3.  Darpariaethau cyffredinol ynghylch y Comisiynydd 

3.1. Rhaid i'r Comisiynydd weithredu yn unol ag egwyddorion cyfiawnder naturiol a thegwch ar 

bob adeg.  

3.2. Rhaid i'r Comisiynydd ymateb i unrhyw ohebiaeth yn yr iaith a ddefnyddir yn y neges 

wreiddiol. 

3.3. Rhaid i'r Comisiynydd wneud addasiadau rhesymol i hwyluso unrhyw unigolyn sydd â gofyn 

rhesymol amdanynt. 

3.4. Ar unrhyw adeg wrth ystyried cwyn, os daw’r Comisiynydd i wybod am ymddygiad a allai 

gynnwys: 

(a) trosedd o dan adran 36(7) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, neu; 

(b) unrhyw drosedd arall  

rhaid i'r Comisiynydd hysbysu’r Clerc ar unwaith mewn perthynas ag unrhyw drosedd bosibl o 

dan (a) uchod, ac mewn perthynas ag (a) a (b) uchod, rhaid i’r Comisiynydd hysbysu’r cyfryw 

awdurdod ymchwilio arall neu'r Heddlu, fel y bo'n briodol. 

3.5. Pan ymdriniwyd â chwyn yn unol â pharagraff 3.4, rhaid i'r Comisiynydd atal y broses o 

ystyried y gŵyn hyd nes bod y risg o niweidio unrhyw ymchwiliad neu achos troseddol wedi 

mynd heibio. 

3.6. Os daw'r Comisiynydd, ar unrhyw adeg wrth ystyried cwyn, i wybod am ymchwiliad neu 

achos troseddol a allai gael ei niweidio gan ystyriaeth o'r fath, mae’r Comisiynydd: 

(a) yn gorfod atal y broses o ystyried y gŵyn mewn achos troseddol neu ymchwiliad 

troseddol, 

(b) yn cael atal y broses o ystyried y gŵyn mewn unrhyw achos arall,  

nes bod y Comisiynydd yn fodlon bod y risg o niweidio wedi mynd heibio.  

3.7. Pan fydd y Comisiynydd yn cael cyfeiriad gan y Clerc mewn perthynas ag achos honedig o 

dorri gofynion Rheol Sefydlog 2 – sy'n ymwneud â chofrestru buddiannau Aelodau – rhaid 

ymdrin â hynny’n unol â darpariaethau'r Protocol rhwng y Comisiynydd, y Senedd. a'r 

Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, a phrotocolau neu ofynion cymwys eraill. 
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3.8. Rhaid i'r Comisiynydd, wrth gyfathrebu am y tro cyntaf ag unrhyw unigolyn ynghylch cwyn, 

dynnu sylw at y modd y bydd gwybodaeth gyfrinachol, data personol a data categori arbennig 

yn cael eu prosesu yn ystod y broses gwyno.     

3.9 Yn ystod cyfnod etholiadol, caiff y Comisiynydd barhau i ymchwilio i gŵyn a’i hystyried, ond 

yn ystod y cyfryw gyfnod, rhaid i’r Comisiynydd beidio â gwneud y canlynol: 

(a) ei gwneud yn ofynnol i unrhyw unigolyn (gan gynnwys unrhyw gyn-Aelod sy'n 

ymgeisydd) ddod gerbron y Comisiynydd i roi tystiolaeth neu i gyflwyno dogfennau; 

(b) gwrthod cwyn nad yw'n cydymffurfio â'r gofynion i gŵyn fynd rhagddi; 

(c) cyhoeddi unrhyw adroddiad drafft ar gŵyn er sylw; neu 

(d) cyhoeddi adroddiad terfynol mewn perthynas ag unrhyw gŵyn sydd gerbron y 

Comisiynydd ar y pryd. 

3.10 Rhaid i'r Comisiynydd gadw cofnodion llawn a chywir mewn perthynas ag ystyried cwynion.   

4.    Cwynion – Yr ystyriaeth gychwynnol 

4.1. Yn ddarostyngedig i is-baragraff xx, ar ôl i gŵyn ddod i law, rhaid i'r Comisiynydd – cyn 

gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol – roi copi ohoni ac unrhyw ddogfennaeth ategol i'r Aelod 

y cwynir amdano. 

4.2. Caiff y Comisiynydd ymchwilio i gŵyn dim ond pan fo’r gŵyn: 

(a) wedi’i chyflwyno’n ysgrifenedig; 

(b) yn nodi enw'r achwynydd; 

(c) yn nodi cyfeiriad post neu e-bost yr achwynydd, ac eithrio pan fo'r achwynydd yn 

Aelod presennol; 

(d) yn ymwneud ag ymddygiad honedig Aelod a enwir; 

(e) yn nodi gweithredoedd neu anweithredoedd ar ran yr Aelod y cwynir amdano 

sydd, yn honedig, wedi torri darpariaeth berthnasol yn y Cod neu ddogfennau 

perthnasol eraill; 

(f) mewn perthynas â’r holl weithredoedd neu anweithredoedd y cwynir yn eu cylch, 

wedi’i hategu gan dystiolaeth ddigonol i fodloni'r Comisiynydd (i) y gallai'r 
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ymddygiad y cwynir amdano fod wedi digwydd a (ii) os gellir ei brofi, y gallai fod yn 

gyfystyr â thorri darpariaeth berthnasol; 

(g) wedi’i gwneud cyn pen chwe mis o'r dyddiad pan fyddai wedi bod yn rhesymol 

cyflwyno cwyn am yr ymddygiad honedig, oni bai bod y Comisiynydd yn fodlon bod 

achos da dros yr oedi.  

4.3. Caiff y Comisiynydd gynnal ymchwiliad rhagarweiniol er mwyn pennu a yw cwyn yn 

bodloni’r gofynion a nodir yn y paragraff blaenorol. 

4.4. Os yw'r Comisiynydd yn cael cwyn nad yw'n bodloni un neu fwy o'r gofynion a nodir yn is-

baragraff 4.2, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r achwynydd— 

(a) sy’n nodi'r meini prawf y mae'r gŵyn wedi methu â'u bodloni; 

(b) sy’n nodi'r wybodaeth ychwanegol sy'n angenrheidiol i fodloni'r meini prawf; 

(c) sy’n hysbysu’r achwynydd, os na roddir yr holl wybodaeth benodedig erbyn 

dyddiad a bennir gan y Comisiynydd (ni ddylai'r dyddiad hwnnw fod yn llai na 14 

diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad), ni fydd y gŵyn yn dderbyniadwy a bydd yn cael 

ei gwrthod. 

4.5. Pan honnir bod digon o dystiolaeth ar gyfer cwyn wedi'i nodi yng Nghofnod Trafodion, 

bydd yn ddigonol i'r achwynydd gyflwyno'r cyfeiriad at y darn perthnasol.   

4.6. Nid yw cwyn sy'n seiliedig ar adroddiad gan y cyfryngau wedi'i chadarnhau yn unol ag ystyr 

is-baragraff 4.2(f), ac eithrio pan fydd y Comisiynydd yn penderfynu bod yr adroddiad ei hun 

gan y cyfryngau yn rhoi tystiolaeth ddigonol y gall darpariaeth berthnasol fod wedi’i thorri.  

5.    Cwynion – dirwyn ystyriaeth i ben cyn adroddiad terfynol 

5.1. Caiff y Comisiynydd ddirwyn ystyriaeth i gŵyn dderbyniadwy i ben ar unrhyw adeg os yw'n 

fodlon— 

(a) nad yw bellach yn bodloni’r gofynion o dan is-baragraff 4.2 i'r gŵyn fynd 

rhagddi;  

(b) bod y gŵyn yn debyg iawn i honiad sydd eisoes wedi’i ystyried gan y 

Comisiynydd ac na roddwyd tystiolaeth ychwanegol sylweddol;  

(c) nad yw'r achwynydd bellach yn mynnu bod y gŵyn yn mynd rhagddi; 
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(d) nad yw dioddefwr yr ymddygiad honedig, na wnaeth y gŵyn, am i'r gŵyn fynd 

rhagddi;  

(e) nad yw'r ymddygiad honedig yn ddigon difrifol i gyfiawnhau rhagor o ystyriaeth, 

mae'r Aelod y cwynir amdano wedi cyfaddef ac ymddiheuro ac, i'r graddau y mae'n 

ymarferol, wedi gwneud yn iawn am dorri’r Cod (mae adran 11 (paragraff x-x) yn 

nodi rhagor o ofynion manwl yn hyn o beth); 

(f) mae’r achwynydd – heb esgus rhesymol – wedi methu â chydweithredu â'r 

Comisiynydd; neu 

(g) gan roi sylw dyledus i ystyriaethau o ran gwerth am arian a natur y gŵyn, nid yw 

ystyried y gŵyn ymhellach er budd y cyhoedd. 

5.2. Pan fydd y Comisiynydd yn penderfynu, am unrhyw reswm, wrthod cwyn ar un o'r seiliau 

ym mharagraff 5.1, rhaid i'r Comisiynydd roi hysbysiad ysgrifenedig o'r penderfyniad hwnnw – 

a'r rhesymau drosto – i'r achwynydd a'r Aelod y cwynir amdano.  

5.3. Rhaid i hysbysiad a anfonir at yr achwynydd o dan is-baragraff 5.2 hefyd nodi dyddiad (o 

fewn 14 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad) pan gaiff yr achwynydd roi hysbysiad ysgrifenedig i'r 

Comisiynydd bod yr achwynydd yn anfodlon â phenderfyniad y Comisiynydd.  

5.4 Pan fydd achwynydd yn rhoi hysbysiad i'r Comisiynydd o dan is-baragraff 5.3, rhaid i'r 

Comisiynydd gyfeirio'r gŵyn a'r dogfennau perthnasol at y Pwyllgor i'w hystyried ymhellach. 

5.5. Pan fydd y Pwyllgor o’r farn na ddylai ystyriaeth o gŵyn a gyfeiriwyd gan y Comisiynydd o 

dan is-baragraff 5.4 fod wedi’i dirwyn i ben, bydd y Pwyllgor yn cyfeirio'r gŵyn yn ôl at y 

Comisiynydd, ac mae’n rhaid iddo wedyn barhau i ymchwilio iddi yn unol â'r Weithdrefn.   

 

6. Cwynion - Ymchwiliadau ffurfiol 

6.1. Pan fydd y Comisiynydd yn dechrau ymchwiliad ffurfiol i gŵyn, rhaid iddo roi hysbysiad i'r 

achwynydd – a'r Aelod y cwynir amdano – sy’n dweud bod ymchwiliad ffurfiol i'r gŵyn wedi 

dechrau.  

6.2. Rhaid i'r Comisiynydd gynnal ymchwiliad llawn a thrylwyr gyda'r bwriad o— 

(a) sefydlu'r holl ffeithiau perthnasol mewn perthynas â'r honiad o dorri darpariaeth 

berthnasol; 
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(b) ffurfio barn o ran a gafodd y ddarpariaeth honno ei thorri ai peidio.  

Fodd bynnag, nid yw'n ofynnol i'r Comisiynydd ymchwilio i unrhyw ran o gŵyn sydd wedi’i 

derbyn gan yr Aelod y cwynir amdano. 

6.3 Dim ond os yw’n fodlon, yn ôl pwysau tebygolrwydd, fod darpariaeth berthnasol wedi’i 

thorri y caiff y Comisiynydd ffurfio barn bod hynny wedi digwydd. 

6.4. Wrth gyfweld ag unigolyn o dan y pwerau a roddir gan adran 11 o'r Mesur, rhaid i’r 

Comisiynydd— 

(a) sicrhau bod recordiad sain o'r cyfweliad yn cael ei wneud; 

(b) darparu copi o'r recordiad hwnnw i'r unigolyn hwnnw;  

(c) darparu copi i'r unigolyn hwnnw o unrhyw drawsgrifiad o'r cyfweliad sydd wedi’i 

baratoi, a rhoi o leiaf 7 diwrnod i’r unigolyn hwnnw awgrymu diwygiadau i'r 

trawsgrifiad hwnnw; 

(d) caiff dderbyn neu wrthod unrhyw adolygiad o'r trawsgrifiad a gynigir gan yr 

unigolyn hwnnw. 

 

7.  Adroddiad ar ymchwiliad i gŵyn 

7.1. Cyn cwblhau'r adroddiad ar ymchwiliad, rhaid i'r Comisiynydd roi o leiaf saith diwrnod i'r 

achwynydd a'r Aelod y cwynir amdano gyflwyno cywiriadau neu sylwadau ysgrifenedig ynghylch 

unrhyw ganfyddiad a wneir gan y Comisiynydd. 

7.2 Rhaid i sylwadau o'r fath nodi pam yr ystyrir bod y canfyddiad yn anghywir a chael eu 

hategu gan unrhyw dystiolaeth ddogfennol sydd ar gael. 

7.3. Os na chyflwynir sylwadau, bernir bod y ffeithiau yn yr adroddiad wedi'u derbyn.  

7.4 Rhaid i adroddiad gan Gomisiynydd yr ymchwiliad nodi: 

(a) amlinelliad o'r ymchwiliad a gynhaliwyd gan y Comisiynydd; 

(b) y ffeithiau a ddarganfuwyd gan y Comisiynydd yn yr ymchwiliad, gan gyfeirio at 

dystiolaeth fel y bo'n briodol; 
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(c) unrhyw sylwadau a wnaed o dan is-baragraff 7.1 na chawsant eu derbyn gan y 

Comisiynydd a'r rheswm pam na chawsant eu derbyn; 

(d) penderfyniad rhesymegol y Comisiynydd ynghylch a yw darpariaeth berthnasol 

wedi'i thorri ai peidio;   

(e) y gŵyn a'r holl dystiolaeth (heblaw am recordiad sain unrhyw gyfweliad y 

paratowyd trawsgrifiad ohono) a gafwyd fel rhan o ymchwiliad y Comisiynydd ac y 

dibynnwyd arni wrth ddod i benderfyniad; 

(f) manylion unrhyw fethiant gan yr Aelod y cwynir amdano neu unrhyw Aelod arall i 

gydweithredu â'r ymchwiliad;  

(g) unrhyw argymhelliad gan y Comisiynydd ynghylch deunydd sydd i'w olygu o 

unrhyw fersiwn gyhoeddedig o'r adroddiad, am un o'r rhesymau a nodir yn is-

baragraff 7.5; 

(h) gwybodaeth am unrhyw fater o egwyddor gyffredinol a nodwyd yn ystod yr 

ymchwiliad. 

7.5. Caiff y Comisiynydd hepgor tystiolaeth o adroddiad— 

(a) os oes angen hepgor y dystiolaeth honno rhag datgelu data sydd, ym marn 

resymol y Comisiynydd, yn ddata cyfrinachol neu breifat; 

(b) os na ddibynnodd y Comisiynydd ar y data cyfrinachol neu breifat a gafodd eu 

hepgor wrth wneud penderfyniad; neu 

(c) pe gallai’r dystiolaeth beri niwed neu drallod yn ddiangen i unrhyw un o'r partïon 

dan sylw. 

Os unionir achos o dorri’r Cod ac nid argymhellir rhagor o gamau  

7.6 Pan na ddadleuir ynghylch y ffeithiau ar unrhyw gam o ymchwiliad, ac mae’r Aelod yn 

cymryd camau i unioni’r sefyllfa a/neu'n ymddiheuro ar unwaith yn ôl boddhad y Comisiynydd 

am fethiant o natur fechan, caiff y Comisiynydd argymell i'r Pwyllgor cyfrifol na ddylid parhau â'r 

ymchwiliad.  Os yw'r Pwyllgor yn cytuno, rhaid i’r Comisiynydd hysbysu'r Aelod a'r achwynydd – 

er y canfuwyd achos o dorri’r Cod – na chaiff rhagor o gamau eu cymryd yn erbyn yr Aelod. 
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7.7 Mewn amgylchiadau o’r fath, nid oes angen i'r Comisiynydd adrodd yn ffurfiol i'r Pwyllgor ac 

eithrio argymell unrhyw gamau y gallai fod eu hangen mewn perthynas â materion o egwyddor 

neu arfer cyffredinol.  Pan fydd y Comisiynydd yn dewis adrodd i’r perwyl hwnnw, rhaid i'r 

adroddiad fod yn ddienw er mwyn osgoi adnabod yr Aelod a'r achwynydd.  

 

8 Cwynion – Ystyriaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 

Hysbysiad o adroddiad y Comisiynydd 

8.1. Ar ôl cael adroddiad gan y Comisiynydd, bydd clerc y Pwyllgor yn hysbysu'r achwynydd naill 

ai'n uniongyrchol neu drwy swyddfa'r Comisiynydd o'i fwriad i ystyried y gŵyn a'r broses sy'n 

gysylltiedig â'r ystyriaeth hon.  

8.2 Bydd clerc y Pwyllgor yn hysbysu'r Aelod y cwynir amdano bod adroddiad wedi dod i law’r 

Pwyllgor a, phan fo'r Comisiynydd wedi canfod bod y Cod wedi’i dorri, o'i fwriad i ystyried y 

gŵyn, a'r broses sy'n gysylltiedig â'r ystyriaeth hon.    

8.3 Bydd yr Aelod y cwynir amdano’n cael gwybod am ei hawl i wneud y canlynol: 

(a) cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Pwyllgor o fewn amser a bennir gan y 

Pwyllgor; 

(b) cyflwyno sylwadau i'r Pwyllgor yn bersonol.  

 

Cam yr ystyriaeth gychwynnol – 

8.4 Os yw Aelod sy'n eistedd ar y Pwyllgor yn destun y gŵyn dan ystyriaeth – neu fel arall yn 

uniongyrchol gysylltiedig â hi – rhaid i’r Aelod beidio â chymryd rhan yn nhrafodion y Pwyllgor 

sy'n ymwneud â'r gŵyn, ac mae’n rhaid penodi dirprwy yn unol â Rheol Sefydlog 22.5. 

8.5 Caiff y Pwyllgor ofyn am ragor o eglurhad gan y Comisiynydd ar yr adroddiad ar gam yr 

ystyriaeth gychwynnol, a all fod yn ysgrifenedig neu gan y Comisiynydd yn bersonol yng 

nghyfarfod y Pwyllgor.  

Dim ond drwy wahoddiad y Pwyllgor y bydd y Comisiynydd yn bresennol yng nghyfarfod y 

Pwyllgor. 
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8.6 Y rhagdybiaeth fydd y bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yn breifat i ystyried adroddiad y 

Comisiynydd oni bai bod y Pwyllgor o'r farn bod ystyried y mater yn gyhoeddus er budd y 

cyhoedd.  

8.7 Er gwaethaf unrhyw sylwadau a wneir gan yr Aelod y cwynir amdano, caiff y Pwyllgor ofyn i’r 

Aelod fynd i gyfarfod y Pwyllgor yn bersonol. 

8.8 Os bydd y Pwyllgor yn cytuno'n unfrydol nad yw'n dymuno ceisio unrhyw eglurhad nac 

esboniad – naill ai'n ysgrifenedig neu ar lafar – ac mae’r Aelod y cwynir amdano wedi 

cadarnhau nad yw'n dymuno gwneud rhagor o sylwadau, caiff y Pwyllgor fynd yn uniongyrchol i 

gam y penderfyniad (8.18-8.20) gan hepgor y cam gwneud sylwadau a amlinellir isod.  

Cam gwneud sylwadau 

8.9 Caiff Aelod sy'n bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor er mwyn gwneud sylwadau ddewis 

bod yng nghwmni unigolyn arall. 

8.10 Rhaid hysbysu'r Pwyllgor ymlaen llaw am unigolyn o’r fath, a’i statws. 

8.11 Caiff yr unigolyn sydd yng nghwmni'r Aelod wneud sylwadau gyda chaniatâd y Pwyllgor. 

Mewn achosion o'r fath, bydd y rheolau yn y Weithdrefn (a'r canllawiau cysylltiedig) sy'n 

gymwys i sylwadau Aelod, yn gymwys i'r unigolyn hwnnw hefyd.  

8.12 Oni ddarperir i'r gwrthwyneb yn y Weithdrefn, mae'r rheolau ymddygiad arferol fel y'u 

nodir yn y Rheolau Sefydlog yn gymwys. 

8.13 Oni bai bod y Pwyllgor yn penderfynu fel arall, yn y cyfarfod, dyma’r drefn: 

(a) sylwadau'r Aelod i'r Pwyllgor ar adroddiad y Comisiynydd; 

(b) cwestiynau gan y Pwyllgor sy'n codi o adroddiad y Comisiynydd a/neu sylwadau'r 

Aelod; 

(c) sylwadau’r Aelod i gloi (os oes rhai) yn sgil cwestiynau'r Pwyllgor. 

(d) yr Aelod (a'r cynrychiolydd) yn gadael i'r Pwyllgor drafod yn breifat. 

8.14 Caiff y Pwyllgor gyfeirio unrhyw un o'r materion sy'n codi o sylwadau'r Aelod yn ôl at y 

Comisiynydd i'w hystyried, neu wneud rhagor o sylwadau arnynt.  
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8.15 Caiff yr Aelod dan sylw drawsgrifiad gair am air o unrhyw wrandawiad llafar. Dim ond os 

cynhelir y cyfarfod yn gyhoeddus y caiff y trawsgrifiad hwn ei gyhoeddi. Gall Aelod ofyn am ffeil 

sain y cyfarfod cyn pen 14 diwrnod ar ôl llunio’r trawsgrifiad. 

Cam y penderfyniad 

8.16 Pan fydd y Pwyllgor yn cael adroddiad gan y Comisiynydd, mae'r penderfyniad i’r Pwyllgor 

yn unig yw derbyn canfyddiad y Comisiynydd ynghylch a fu achos o dorri'r Cod ai peidio – neu 

unrhyw fater arall sy’n cael ei grybwyll yn Rheol Sefydlog 22.2(i). 

8.17 Rhaid bod mwyafrif clir yn y Pwyllgor o blaid gwneud argymhelliad i'r Senedd. 

Adrodd i'r Senedd – heb ganfod achos o dorri’r Cod 

8.18 Pan fo'r Pwyllgor o'r farn na thorrwyd y Cod nac unrhyw fater arall a grybwyllir yn Rheol 

Sefydlog 22.2(i), rhaid i'r Pwyllgor gyhoeddi ei adroddiad a'i osod gerbron y Senedd, ynghyd ag 

adroddiad y Comisiynydd ar y gŵyn.  

8.19 Rhaid i Adroddiad y Pwyllgor a'r Comisiynydd fod yn ddienw at ddibenion ei gyhoeddi, oni 

bai bod yr Aelod dan sylw yn gofyn fel arall.  

8.20 Rhaid i'r achwynydd a'r Aelod y cwynir amdano gael copi o adroddiad y Pwyllgor. Rhaid i'r 

adroddiad gael ei gadw'n gyfrinachol gan bob parti nes y caiff ei gyhoeddi drwy ei osod 

gerbron y Senedd. 

8.21 Bydd y Pwyllgor yn cymryd pob cam sy’n rhesymol ymarferol i roi hysbysiad ymlaen llaw i 

bob unigolyn a enwir yn yr adroddiad ei fod yn cael ei gyhoeddi. 

Adrodd i'r Senedd – wedi canfod achos o dorri’r Cod  

8.22 Pan fo'r Pwyllgor yn mabwysiadu argymhelliad y canfuwyd achos o dorri’r Cod, rhaid i'r 

Pwyllgor naill ai; 

(a) argymell cosb yn unol â Rheol Sefydlog 22.10, neu 

(b) argymell – er bod achos o dorri’r Cod wedi'i ganfod – na ddylid cymryd rhagor o 

gamau. 

8.23 Cyn gynted ag y bo modd yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor i argymell canfyddiad o achos 

o dorri’r Cod – neu unrhyw fater arall a grybwyllir yn Rheol Sefydlog 22.2 – rhaid darparu copi o 

adroddiad y Pwyllgor i'r achwynydd a'r Aelod y cwynir amdano. Rhaid i'r adroddiad gael ei drin 

yn gyfrinachol gan bob parti nes y caiff ei gyhoeddi drwy ei osod gerbron y Senedd. 
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8.24 Bydd y Pwyllgor yn cymryd pob cam sy’n rhesymol ymarferol i roi hysbysiad ymlaen llaw i 

bob unigolyn a enwir yn yr adroddiad ei fod yn cael ei gyhoeddi. 

8.25 Rhaid i'r Pwyllgor gyhoeddi ei adroddiad – gan gynnwys ei argymhellion – drwy ei osod 

gerbron y Senedd, ynghyd ag adroddiad y Comisiynydd i'r Pwyllgor. Gall y Pwyllgor olygu 

adroddiad cyfan y Comisiynydd, neu ran ohono, neu ddal adroddiad cyfan y Comisiynydd yn ôl, 

neu ran ohono, neu gyhoeddi crynodeb os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol. Rhaid i'r rheswm 

dros wneud hynny fod yn gyson â'r darpariaethau yn hysbysiad preifatrwydd y Pwyllgor, neu am 

resymau eraill pan fo'r Pwyllgor o'r farn bod risg sylweddol o niwed neu drallod sylweddol i 

unrhyw un o'r rhai sy'n gysylltiedig. Rhaid nodi penderfyniad i olygu, a'r rheswm cyffredinol dros 

wneud hynny, yn adroddiad y Pwyllgor.   

8.26 Pan fydd y Pwyllgor yn canfod achos o dorri’r Cod, rhaid i Gadeirydd y Pwyllgor gyflwyno 

cynnig yn galw ar y Senedd i gymeradwyo argymhellion y Pwyllgor.  

9. Trefniadau sy’n gymwys mewn sefyllfaoedd penodol 

Cadeirydd dros dro 

9.1 Ar bob adeg, rhaid bod gan y Pwyllgor Aelod sydd wedi'i ddynodi i fod yn Gadeirydd dros 

dro pryd bynnag na all y Cadeirydd gyflawni ei rôl, neu os bydd wedi’i wahardd rhag gwneud 

hynny. 

Ymdrin â chwynion sydd eisoes gerbron y Pwyllgor Safonau pan fydd cyfnod etholiadol Senedd 

yn dechrau 

9.2 Os yw'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad ynghylch cwyn gan y Comisiynydd ar ddechrau 

cyfnod etholiad Senedd, bydd yr ystyriaeth yn cael ei hatal a'i chyfeirio at y Pwyllgor nesaf.  

9.3 Pan ailetholir Aelod y cwynir amdano, bydd y broses o ystyried y gŵyn yn ailddechrau pan 

fydd Pwyllgor sy’n gyfrifol am faterion o dan Reol Sefydlog 22 yn cael ei ffurfio, a bydd yn cael 

ei gwblhau yn unol â'r Weithdrefn. 

9.4 Mae paragraff 9.5 isod yn gymwys pan fydd y Pwyllgor a ffurfiwyd ar ôl cyfnod etholiadol: 

(a) ag adroddiad gan y Comisiynydd ger ei fron, a oedd eisoes gerbron y Pwyllgor 

cyn dechrau cyfnod etholiadol, neu 
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(b) ag adroddiad gan y Comisiynydd mewn perthynas ag ymchwiliad a 

ailddechreuwyd gan y Comisiynydd ar ôl cyfnod etholiadol. 

9.5 Pan fo paragraff 9.4 yn gymwys, rhaid i'r Pwyllgor benderfynu a ddylid bwrw ymlaen ag 

ystyried y gŵyn, gan roi sylw i’r canlynol: 

(a) natur y gŵyn; 

(b) a yw'r achwynydd/achwynwyr am barhau o hyd; 

(c) a fyddai parhau – o ystyried natur y gŵyn – yn ddefnydd darbodus o adnoddau, 

(d) a yw parhau er budd y cyhoedd.  

9.6 Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu parhau i ystyried y gŵyn sy'n ymwneud â chyn-Aelod:  

(a) rhaid rhoi cyfle i'r cyn-Aelod gyflwyno sylwadau ar adroddiad y Comisiynydd yn 

unol â'r Weithdrefn, a bydd yn rhaid i'r Pwyllgor ystyried y sylwadau wrth lunio ei 

adroddiad; 

(b) pan fo'r Pwyllgor o'r farn nad yw'r gŵyn yn torri'r Cod – neu unrhyw fater arall a 

grybwyllir yn Rheol Sefydlog 22.2(i) – neu na fyddai'r Pwyllgor wedi argymell unrhyw 

rhagor o gamau pe bai'r unigolyn y cwynir amdano wedi bod yn Aelod, rhaid i'r 

Pwyllgor drefnu bod adroddiad y Pwyllgor ac adroddiad y Comisiynydd yn ddienw 

cyn eu cyhoeddi, 

(c) rhaid i adroddiad y Pwyllgor ar gŵyn yn erbyn y cyn-Aelod gael ei gyhoeddi a'i 

osod gerbron y Senedd, ond ni chaiff fod yn destun dadl yn y Cyfarfod Llawn. 

 

9.7 Os yw'r Pwyllgor yn penderfynu rhoi'r gorau i ystyried cwyn yn erbyn cyn-Aelod, rhaid 

hysbysu'r achwynydd/achwynwyr a’r cyn-Aelod yn ysgrifenedig cyn gynted ag y bo'n ymarferol. 

Cwynion a gyflwynir yn erbyn cyn-Aelod pan nad yw’n Aelod mwyach 

9.8. Ni chaniateir cyflwyno cwyn am gyn-Aelod pan na fydd yn Aelod mwyach oni bai, yn 

ychwanegol at fodloni'r gofynion yn is-baragraff 4.3 uchod,: 

(a) y caiff ei chyflwyno o fewn wyth wythnos ers i’r cyn-Aelod beidio â bod yn Aelod, 

(b) bod y Comisiynydd – gan roi sylw dyledus i'r defnydd darbodus o adnoddau a 

natur y gŵyn – o’r farn bod ymchwilio i’r gŵyn er budd y cyhoedd. 
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9.9 Rhaid i'r Pwyllgor ystyried adroddiad y Comisiynydd ar ymchwiliad a gynhelir o dan is-

baragraff 9.8 uchod yn unol â'r weithdrefn a nodir yn is-baragraffau 9.3, 9.4 a 9.5, ond yn 

amodol ar addasiadau sy’n angenrheidiol er budd tegwch ym marn y Pwyllgor. 

10. Trosiannol 

10.1. Mae'r terfyn amser a bennir yn is-baragraff 4.2(g) i’w ymestyn 6 mis ar gyfer unrhyw gŵyn 

a gyflwynir yn ystod y cyfnod 6 mis ar ôl i'r Weithdrefn hon ddod i rym. 
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Atodiad B – Y weithdrefn bresennol ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn 

Aelodau o'r Senedd 

 

GWEITHDREFN CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU AR GYFER YMDRIN Â CHWYNION YN 

ERBYN AELODAU’R CYNULLIAD 

Cymeradwywyd gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 9 Gorffennaf 2013 

Ymholiadau: Clerc y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 

 

 

1.DARPARIAETHAU CYFFREDINOL 

Trefniadau gweinyddol 

Dylid gwneud cwynion i'r Comisiynydd Safonau (“y Comisiynydd”), sy'n swyddog statudol 

annibynnol a benodwyd o dan Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009 

(“y Mesur”). Bydd Swyddfa’r Comisiynydd yn logio’r ohebiaeth ac yn anfon llythyr at yr 

achwynydd i gydnabod bod y gŵyn wedi dod i law. Bydd y llythyr yn egluro nad yw hyn o 

reidrwydd yn golygu bod y gŵyn yn dderbyniadwy, a bydd yn nodi mai dim ond os yw’r 

achwynydd yn barod i’r manylion gael eu rhyddhau i’r Pwyllgor ac i’r Aelod y cwynir amdano y 

bydd yr achos yn mynd rhagddo. .   

Ymchwiliadau 

Rhaid i ymchwiliadau o dan y weithdrefn hon gael eu cynnal gan y Comisiynydd yn unol â’r 

Mesur. 

Pan fydd swydd y Comisiynydd yn wag, neu os na fydd y Comisiynydd, am ba reswm bynnag, 

yn gallu cynnal ymchwiliad, caiff y Cynulliad benodi rhywun i weithredu fel Comisiynydd dros 

dro i ymgymryd â swyddogaethau’r swydd honno. Ceir rhagor o ddarpariaethau ynghylch 

penodi Comisiynydd dros dro yn adran 4 o’r Mesur. 
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Camau 

 Pan fydd y Comisiynydd yn ymchwilio i gŵyn, mae dau gam posibl: 

▪ Cam yr Ymchwiliad Rhagarweiniol sy’n cynnwys ymchwilio a phenderfynu a yw cwyn 

yn dderbyniadwy; 

▪ os yw’r gŵyn yn dderbyniadwy, daw’r Cam Ymchwiliad Ffurfiol, sy’n cynnwys 

ymchwiliad arall i’r gŵyn a phroses o adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad. 

Cynnal ymchwiliadau 

Yn unol â darpariaethau’r weithdrefn, y Comisiynydd fydd yn penderfynu pryd a sut i gynnal 

ymchwiliadau ym mhob cam. 

Rhaid i bob cam o ymchwiliad i gŵyn gael ei gynnal yn breifat. Fodd bynnag, gall y 

Comisiynydd, ar unrhyw adeg, adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ar hynt ymchwiliad i gŵyn a rhaid 

gwneud hynny os nad yw’r ymchwiliad ffurfiol wedi cael ei gwblhau o fewn chwe mis i’r dyddiad 

y mae’r Comisiynydd yn canfod bod cwyn yn dderbyniadwy. 

Os yw ymchwiliad i gŵyn yn mynd rhagddo ar ddechrau cyfnod etholiadol y Cynulliad, caiff yr 

ymchwiliad ei ohirio dros dro a bydd yn ailgychwyn ar ddiwedd y cyfnod etholiadol. Bydd 

trafodaethau ynghylch cwyn yn erbyn Aelod a gaiff ei ailethol yn dod i ben yn unol â’r 

weithdrefn hon. O ran Aelod na chaiff ei ailethol, mae’r cosbau y gellir eu defnyddio mewn 

achos o ganfod methiant i gydymffurfio, yn gyfyngedig a gallai’r Pwyllgor ystyried hynny wrth 

drafod pa gamau i’w cymryd mewn cysylltiad ag unrhyw adroddiad gan y Comisiynydd 

ynghylch y gŵyn. 

 

2.CAM YR YMCHWILIAD RHAGARWEINIOL  

Yn ystod y cam hwn, rhaid i’r Comisiynydd ymchwilio a phenderfynu a yw cwyn yn 

dderbyniadwy ai peidio yn ôl telerau paragraff 3 isod.  Gall y Comisiynydd gysylltu â’r 

achwynydd i gasglu rhagor o fanylion ac i holi a yw’n fodlon i’w enw gael ei ryddhau i’r Aelod y 

cwynir amdano ac i’r Pwyllgor. Hefyd, gall y Comisiynydd, yn ôl ei ddisgresiwn, gysylltu â’r Aelod 

y cwynir amdano, os yw’r Comisiynydd o’r farn bod angen gwneud hynny er mwyn penderfynu 

a yw’r gŵyn yn dderbyniadwy. 
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Os cred y Comisiynydd fod y gŵyn yn dderbyniadwy, rhaid i’r Comisiynydd fynd ymlaen i 

Ymchwiliad Ffurfiol i’r gŵyn. 

Os cred y Comisiynydd nad yw’r gŵyn yn dderbyniadwy, rhaid i’r Comisiynydd wrthod y gŵyn, 

gan hysbysu’r achwynydd a nodi’r rhesymau dros y penderfyniad.   

 

3.DERBYNIOLDEB CWYNION 

Mae cwyn yn dderbyniadwy o dan y weithdrefn hon: 

▪ os caiff ei chyflwyno'n ysgrifenedig,       

▪ os yw'n trafod ymddygiad Aelod Cynulliad; 

▪ os nad yw'n ddienw a'i bod yn nodi pwy yw'r achwynydd yn glir mewn modd sy'n 

golygu y gellir cyfathrebu ymhellach ag ef;  

▪ os yw'n nodi'n glir pwy yw'r Aelod Cynulliad y cwynir amdano;  

▪ os caiff ei chyflwyno o fewn blwyddyn i'r dyddiad pan fyddai wedi bod yn rhesymol 

i'r achwynydd wybod am yr ymddygiad y cwynir yn ei gylch; 

▪ os yw'n ymddangos bod digon o sylwedd i gyfiawnhau ymchwiliad arall (h.y. mae 

digon o dystiolaeth i awgrymu bod yr ymddygiad dan sylw wedi digwydd, a phe bai 

hynny’n cael ei brofi, gallai olygu nad yw’r Aelod wedi cydymffurfio ag unrhyw un o 

ofynion Rheol Sefydlog 22.2(i).  

 

4. Y CAM YMCHWILIAD FFURFIOL 

Yn ystod y cam hwn, rhaid i’r Comisiynydd ymchwilio i gŵyn dderbyniadwy gyda’r bwriad o 

wneud y canlynol: 

▪ ddarganfod y ffeithiau ynghylch a yw’r Aelod dan sylw wedi ymddwyn yn y modd a 

nodir gan y gŵyn; 

▪ dod i gasgliad ynghylch a yw'r Aelod, o ganlyniad i’r ymddygiad hwnnw, wedi methu 

â chydymffurfio ag un o’r materion a nodir yn Rheol Sefydlog 22.2(i). 

 



Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd - Ymgynghoriad 

 

34 

Pan fo gwaith ymchwiliad ffurfiol i gŵyn wedi'i gwblhau, rhaid i’r Comisiynydd lunio adroddiad 

i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad.  Rhaid i'r adroddiad gynnwys: 

 

▪ manylion am y gŵyn; 

▪ manylion am yr ymchwiliad a gynhaliwyd gan y Comisiynydd; 

▪ y ffeithiau a ganfuwyd gan y Comisiynydd ynghylch a yw'r Aelod dan sylw wedi 

ymddwyn yn y modd a nodir gan y gŵyn, ac unrhyw ffeithiau a ddarperir gan yr 

Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron neu'r Llysoedd yn achos tystiolaeth wedi’i 

chyfeirio (gweler yr adran ar Droseddau); 

▪ casgliad y Comisiynydd ynghylch a yw'r Aelod hwnnw, o ganlyniad i’r ymddygiad 

hwnnw, wedi methu â chydymffurfio ag un o’r materion a nodir yn Rheol Sefydlog 

22.2(i); ond 

▪ ni chaiff gynnwys sylwadau nac argymhellion ynghylch pa gosb (os o gwbl) a ddylai 

gael ei rhoi i’r Aelod dan sylw. 

▪ a yw’r achwynydd, ym marn y Comisiynydd yn cyfeirio at faterion sy’n ymwneud ag 

egwyddorion cyffredinol.  

 

Os bydd y Comisiynydd, wrth gynnal yr ymchwiliad, yn dod i wybod am unrhyw amgylchiadau 

sy’n codi materion sy’n ymwneud ag egwyddorion cyffredinol neu arfer cyffredinol sy’n gymwys 

i swyddogaethau’r Clerc o dan adran 138 o’r Ddeddf fel y prif swyddog cyfrifyddu, neu a allai, 

wrth i’r Clerc ymchwilio ymhellach, roi dyletswydd ar y Clerc o dan adran 9, rhaid i’r 

Comisiynydd gyflwyno’r amgylchiadau hynny’n ysgrifenedig, ar wahân, i’r Clerc hefyd. 

Ni fydd adroddiad sy’n dod i’r casgliad bod Aelod wedi methu â chydymffurfio ag un o’r 

materion yn Rheol Sefydlog 22.2(i) yn cael ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor oni bai bod copi o’r 

adroddiad drafft wedi’i roi i’r Aelod a’r achwynydd a’u bod wedi cael cyfle i wneud sylwadau ar y 

cywirdeb ffeithiol.  Os oes sylwadau nad yw’r Comisiynydd yn eu derbyn, rhaid i adroddiad y 

Pwyllgor nodi manylion am y ffeithiau sy’n destun dadl. 
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Rhaid sicrhau bod copïau o adroddiad terfynol y Comisiynydd i Bwyllgor ar ymchwiliad ffurfiol ar 

gael i’r achwynydd ac i’r Aelod y cwynir amdano yr un pryd ag y darperir copïau i’r Pwyllgor. 

Bydd yr Aelod y cwynir amdano’n cael ei hysbysu gan y Pwyllgor bod ganddo hawl i wneud y 

canlynol: 

▪ gwneud sylwadau ysgrifenedig i'r Pwyllgor o fewn cyfnod penodol;  

▪ gwneud sylwadau llafar mewn gwrandawiad llafar gan y Pwyllgor.  

Mae adroddiad y Comisiynydd yn parhau i fod yn gyfrinachol nes bod y Pwyllgor wedi gorffen 

ystyried y gŵyn.  Bydd gofyn i’r rhai sy’n cael copi o’r adroddiad barchu ei gyfrinachedd.  

 

5. CYDWEITHREDIAD YR AELODAU 

Mae'r weithdrefn hon yn seiliedig ar yr egwyddor y bydd Aelodau'r Cynulliad yn cydweithredu'n 

llwyr ag unrhyw ymchwiliad i gŵyn. Disgwylir i'r Aelodau ymateb yn bersonol bob tro i unrhyw 

gais gan y Comisiynydd. Yn ystod unrhyw gam o'r broses o ystyried cwyn, os bydd gan 

Gomisiynydd achos i gredu nad yw unrhyw Aelod yn cydweithredu, ar ôl rhoi hysbysiad o fwriad 

i wneud hynny i'r Aelod y cwynir amdano, gall y Comisiynydd gyflwyno'r farn hon i'r Pwyllgor 

Safonau Ymddygiad. Gall y Pwyllgor drefnu i'r adroddiad gael ei gyhoeddi a'i osod gerbron y 

Cynulliad cyn gynted â phosibl. 

Ni fydd llunio adroddiad o'r fath yn atal y Comisiynydd na'r Pwyllgor rhag parhau i ystyried y 

gŵyn yn unol â'r weithdrefn hon. 

 

6. TROSEDDAU 

Ar unrhyw gam yn ystod y broses o ystyried cwyn:  

▪ os ceir tystiolaeth o ymddygiad a allai gynnwys methiant i gydymffurfio ag adran 

36(7) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rhaid i’r Comisiynydd hysbysu’r Clerc ar 

unwaith. Rhaid i’r Clerc gyfeirio’r papurau dan sylw i’r Heddlu yn unol â’r protocol y 

cytunwyd arno â’r Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron. 
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▪ os ceir tystiolaeth o ymddygiad a allai olygu cyflawni trosedd arall, dim ond yn 

amodol ar ddisgwyliad y bydd tystiolaeth o’r fath yn cael ei chyfeirio i’r Heddlu fel 

arfer, y bydd y Comisiynydd yn defnyddio ei ddisgresiwn i benderfynu a fydd y 

mater yn cael ei gyfeirio i’r Heddlu, a phryd a sut y bydd hynny’n digwydd. 

Dan amgylchiadau o’r fath, bydd yr holl waith o ystyried y gŵyn dan y weithdrefn hon yn cael ei 

ohirio dros dro nes bod casgliadau terfynol ymchwiliad yr Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron 

neu’r Llysoedd yn hysbys. 

 

7.  YSTYRIAETH GAN Y PWYLLGOR SAFONAU  

 

Yr ystyriaeth gychwynnol  

Yn gyntaf, bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yn breifat i ystyried manylion y gŵyn, ond ni fydd yn 

cyflwyno unrhyw gasgliadau o sylwedd am y gŵyn yn ystod y cam hwn. Diben y cyfarfod preifat 

fydd ystyried adroddiad y Comisiynydd, ac unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig arall sy’n briodol, yn 

ei farn ef, i benderfynu: 

▪ a ddylid gwahodd tystion i gyflwyno tystiolaeth i’r Pwyllgor mewn gwrandawiad 

llafar; 

▪ a ddylai’r Pwyllgor ystyried y gŵyn yn gyhoeddus neu’n breifat. 

Gall y Pwyllgor ystyried hefyd sut y mae’n cynnig y dylid holi’r Aelod neu’r tystion.  

Ni chaiff y Comisiynydd Safonau fod yn bresennol yn y cyfarfod preifat cychwynnol hwn oni bai 

bod y Pwyllgor yn estyn gwahoddiad iddo. 

Yn unol â Rheol Sefydlog 22.5, pan fo Aelod o’r Pwyllgor yn destun cwyn, ni chaiff gymryd 

unrhyw ran yng ngwaith y Pwyllgor o ystyried y gŵyn.  Dan amgylchiadau o’r fath, caiff Aelod 

arall o’r un grŵp gwleidyddol gymryd lle’r Aelod hwnnw yn unol â’r trefniadau a nodir yn y 

Rheolau Sefydlog. 

Gwrandawiad llafar 
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Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yn breifat - oni bai ei fod wedi penderfynu, ar ôl ystyried 

amgylchiadau’r achos ac unrhyw gyngor a gafwyd gan y Comisiynydd Safonau neu ar ran Clerc 

y Cynulliad, y dylai gyfarfod yn gyhoeddus - i ystyried: 

▪ unrhyw dystiolaeth neu sylwadau ysgrifenedig neu lafar yr hoffai’r Aelod y cwynir 

amdano eu cyflwyno;  

▪ unrhyw dystiolaeth lafar neu ysgrifenedig gan dystion.  

Gall y Comisiynydd gael ei wahodd i roi tystiolaeth yn y cyfarfod, yn ôl disgresiwn y Cadeirydd. 

Mewn unrhyw wrandawiad llafar, caiff yr Aelod y cwynir amdano, neu dystion sy’n dewis rhoi 

tystiolaeth, fod yng nghwmni cynghorydd. 

Darperir trawsgrifiad gair-am-air o drafodion unrhyw wrandawiad llafar. Y rhagdybiaeth 

gyffredinol yw mai dim ond er mwyn cael eglurhad o faterion ffeithiol y bydd y Pwyllgor yn 

gofyn cwestiynau i’r Aelod neu i’r tystion.  Byddai gan yr Aelod neu unrhyw dyst yr hawl i ofyn 

cwestiynau ffeithiol, a chael atebion iddynt, am faterion gweithdrefnol neu dechnegol; nid oes 

ganddynt yr hawl i holi’r Comisiynydd na’r Pwyllgor am faterion eraill.  

Os bydd yr Aelod neu’r tystion yng nghwmni rhywun, caiff y Cadeirydd roi caniatâd iddo wneud 

sylwadau llafar a byddai’r un rheolau’n gymwys. 

 

Ystyriaeth y Pwyllgor o'i benderfyniad 

 

Yn dilyn unrhyw wrandawiad llafar, bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yn breifat i ystyried a yw’r Aelod 

wedi methu â chydymffurfio ag un o’r materion a nodir yn Rheol Sefydlog 22.2(i) a pha gamau, 

os o gwbl, y dylai gynghori’r Cynulliad i’w cymryd os canfyddir methiant i gydymffurfio. 

Er mwyn i’r Pwyllgor benderfynu gwneud argymhelliad, yn unol â’r hyn a nodir ym mhwnt 7.11, 

rhaid cael mwyafrif clir o blaid yr argymhelliad. 

Argymhellion y Pwyllgor 

 

Caiff y Pwyllgor benderfynu: 
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i. na chanfuwyd methiant i gydymffurfio ac y dylid gwrthod y gŵyn; 

ii. y canfuwyd methiant i gydymffurfio ond ei fod yn ddibwys ac y dylid gwrthod y 

gŵyn; 

Neu, yn amodol ar unrhyw apêl gan yr Aelod dan sylw, caiff y Pwyllgor benderfynu argymell i’r 

Cynulliad: 

iii. y canfuwyd methiant i gydymffurfio ac na ddylid cymryd rhagor o gamau; 

iv. y canfuwyd methiant i gydymffurfio ac y dylid “ceryddu” yr Aelod yn unol â'r Rheolau 

Sefydlog;    

v. y canfuwyd methiant i gydymffurfio ac y dylid gwahardd yr Aelod o drafodion y 

Cynulliad1  naill ai'n gyffredinol neu'n benodol, er enghraifft o drafodion cyfarfodydd 

penodol y Cynulliad neu ei bwyllgorau, am gyfnod penodol yn unol â’r Rheolau 

Sefydlog1; 

vi.   y canfuwyd methiant i gydymffurfio ac y dylai rhai o hawliau a breintiau penodol y 

Cynulliad gael eu tynnu yn ôl oddi ar yr Aelod dan sylw; neu 

vii. pan ystyrir bod hynny’n briodol, caniateir cymhwyso unrhyw gyfuniad o’r cosbau 

uchod.  

 

Bydd hawliau a breintiau'r Cynulliad y caiff y Pwyllgor argymell eu tynnu yn ôl yn cael eu nodi yn 

adroddiad y Pwyllgor i'r Cynulliad, a gall hyn gynnwys:  

 

– tynnu yn ôl hawl mynediad fel Aelod i ystâd y Cynulliad;  

– gwaharddiad o weithgareddau eraill y byddai gan yr aelod hawl i fynd iddynt fel arall; neu  

– dynnu breintiau cynrychioliadol a seremonïol a breintiau cysylltiedig oddi ar aelod a fyddai 

ganddo fel arfer fel aelod.  

 

Ystyriaethau  
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Wrth benderfynu pa gosbau i'w hargymell i'r Cynulliad, bydd y Pwyllgor yn beirniadu ar sail 

amgylchiadau penodol yr achos dan sylw. Bydd yn ystyried difrifoldeb yr achos, i ba raddau y 

gallai fod wedi dwyn anfri ar y Cynulliad, ac a yw’r achos dan sylw yn ail drosedd, neu’n dangos 

ymddygiad cyson y gellir ystyried ei fod yn dangos dirmyg tuag at gyd-Aelodau’r Cynulliad, y 

rheolau neu’r sefydliad. Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried y bwriad, sef a oedd methiant 

bwriadol i gydymffurfio â'r cod ymddygiad ai peidio, ac a oes achos o anonestrwydd neu dwyll 

ynghlwm wrtho. 

 

8. Y WEITHDREFN ADRODD AC APELIO 

 

Cyn gynted â phosibl ar ôl penderfyniad y Pwyllgor, rhaid rhoi copi o adroddiad y Pwyllgor i’r 

Aelod y cwynir amdano, a rhaid i bob parti drin yr adroddiad hwn yn gyfrinachol. Yn yr 

achosion pan fo’r Pwyllgor wedi ystyried y gŵyn yn breifat, a phan nad oes methiant i 

gydymffurfio neu y gwrthodwyd y gŵyn, rhaid trefnu i’r adroddiad fod yn ddienw.  

 

Lle y mae’r Pwyllgor wedi canfod bod Aelod wedi methu â chydymffurfio, ac nad yw’r Pwyllgor 

yn argymell y dylid gwrthod y gŵyn, caiff yr Aelod y cwynir amdano apelio i’r Llywydd o fewn 10 

diwrnod gwaith i’r dyddiad pan gaiff copi o adroddiad y Pwyllgor.    

 

Rhaid i’r Pwyllgor gyhoeddi adroddiad o’i ystyriaethau a’i osod gerbron y Cynullid ynghyd ag 

adroddiad y Comisiynydd i’r Pwyllgor.  Pan fo’r Llywydd yn hysbysu’r Pwyllgor bod apêl wedi’i 

gwneud, ni chaiff y Pwyllgor gyhoeddi ei adroddiad na’i osod gerbron y Cynulliad nes bod y 

gwaith o ystyried yr apêl wedi’i gwblhau. 

 

Os caiff cwyn ei chyfeirio yn ôl i’r Pwyllgor o dan baragraff 8.6 i, rhaid i’r Pwyllgor, ar ôl gorffen 

ystyried y gŵyn ymhellach, baratoi adroddiad diwygiedig. Yna, bydd paragraff 8.1 yn gymwys i’r 

adroddiad diwygiedig, yn hytrach na’r adroddiad gwreiddiol.   

 

Penodi unigolyn i ystyried apêl 



Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd - Ymgynghoriad 

 

40 

 

Rhaid i’r Llywydd, ar bob achlysur, benodi unigolyn annibynnol â chymhwyster cyfreithiol i 

benderfynu ar yr apêl. Ni chaniateir i’r unigolyn a benodir fod yn Aelod Cynulliad nac yn aelod o 

staff y Cynulliad, a rhaid penodi’r unigolyn, ar gais y Llywydd, gan Uwch-farnwr Llywyddol 

Cylchdaith Cymru. 

 

Ar ôl enwebu’r unigolyn annibynnol â chymhwyster cyfreithiol, ond cyn y penodiad, bydd y 

Llywydd yn rhoi cyfle i’r Aelod y cwynir amdano wneud sylwadau ysgrifenedig dros beidio â 

phenodi’r unigolyn dan sylw, o fewn pum diwrnod gwaith ar ôl cael gwybod enw’r enwebai. Os 

bydd y Llywydd yn derbyn unrhyw sail fel rheswm dilys ac yn penderfynu peidio â phenodi’r 

unigolyn a enwebwyd, bydd yn gofyn am enwebiad arall fel ym mharagraff 8.2. 

 

Ystyried apeliadau 

 

 Dim ond ar y seiliau a ganlyn y caiff apeliadau eu hystyried:  

 

mae casgliadau’r Pwyllgor yn seiliedig ar anghywirdebau ffeithiol sylweddol nad oedd y Pwyllgor 

yn ymwybodol ohonynt, ond pe baent wedi bod yn ymwybodol ohonynt, y gallent fod wedi 

arwain y Pwyllgor i gasgliadau gwahanol; 

 

mae afreoleidd-dra gweithdrefnol a oedd yn niweidio hawl yr Aelod i gael gwrandawiad teg. 

 

Dim ond adroddiadau’r Comisiynydd a’r Pwyllgor a sylwadau ysgrifenedig eraill a wna’r apelydd 

y bydd yr unigolyn annibynnol â chymhwyster cyfreithiol yn eu hystyried. Ni fydd yr unigolyn yn 

cynnal gwrandawiadau llafar nac yn ystyried sylwadau o ffynhonnell arall.  

 

Rhaid i’r unigolyn a benodir i benderfynu’r apêl baratoi adroddiad o’i ystyriaethau o’r apêl, a’i 

roi i’r Aelod ac i’r Pwyllgor, ac: 
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os yw sail yr apêl yn cael ei chadarnhau, bydd yn cadarnhau’r apêl ac yn cyfeirio’r gŵyn yn ôl i’r 

Pwyllgor ei hystyried ymhellach; neu 

 

yn gwrthod yr apêl.  

 

Rhaid i’r Pwyllgor osod adroddiad yr unigolyn a benodir i benderfynu ar yr apêl gerbron y 

Cynulliad, ynghyd ag adroddiad y Comisiynydd ac adroddiad neu (os cyfeiriwyd y mater yn ôl i’r 

Pwyllgor o dan baragraff 86.1) adroddiad diwygiedig y Pwyllgor ei hun. 

 

Yn yr achosion pan fo’r Pwyllgor wedi ystyried y gŵyn yn breifat, a phan fo’r Pwyllgor, ar ôl iddi 

gael ei chyfeirio yn ôl i’r Pwyllgor gan yr unigolyn a benodwyd i benderfynu’r apêl, wedi 

gwrthod y gŵyn, rhaid i’r Pwyllgor drefnu i’w adroddiad diwygiedig ac i un yr unigolyn a 

benodwyd i benderfynu’r apêl, fod yn ddienw. 

9. YSTYRIAETH GAN Y CYNULLIAD  

 

Pan na fydd apêl neu pan na fydd apêl yn llwyddiannus. 

 

Pan na fydd apêl yn llwyddiannus neu pan na chaiff apêl ei chyflwyno i’r Llywydd a phan nad 

yw’r Pwyllgor yn penderfynu gwrthod y gŵyn, rhaid i Gadeirydd y Pwyllgor Safonau gyflwyno 

cynnig yn galw ar y Cynulliad i gymeradwyo argymhellion y Pwyllgor. Ni fydd cynigion o’r fath 

yn destun gwelliannau. Rhaid gwneud amser i drafod y cynnig cyn gynted â phosibl. 

 

10. UNIONI METHIANT NEU WRTHOD Y GŴYN 

 

Yn ystod ymchwiliad, lle nad yw’r ffeithiau’n destun dadl ac mae’r Aelod yn unioni neu’n 

ymddiheuro ar unwaith am fethiant mân yn ddi-oed, caiff y Comisiynydd argymell i Gadeirydd y 

Pwyllgor Safonau y dylid dod â’r ymchwiliad i ben.  Os yw'r Cadeirydd yn cytuno, dylai'r 
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Comisiynydd hysbysu'r Aelod a'r achwynydd, er y canfuwyd achos o fethiant, na chymerir 

rhagor o gamau yn erbyn yr Aelod. 

 

Os mai’r Cadeirydd yw testun cwyn o’r fath, caiff y Comisiynydd argymell i aelod o’r Pwyllgor 

Safonau Ymddygiad, a enwebir gan y Pwyllgor, weithredu yn hyn o beth.  Bydd Clerc y Pwyllgor 

yn sicrhau bod aelod o'r Pwyllgor yn cael ei enwebu yn unol â hynny. 

 

Yn yr amgylchiadau hyn, nid oes angen i'r Comisiynydd gyflwyno adroddiad i'r Pwyllgor 

Safonau heblaw i argymell camau gweithredu y gall fod eu hangen i egluro neu ddehongli 

rheolau ar gyfer y dyfodol.  Pan fo'r Comisiynydd yn dewis adrodd yn y modd hwn, nid oes 

rhaid nodi enw'r Aelod na'r achwynydd. 
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Atodiad C – Trosolwg o'r weithdrefn newydd arfaethedig ar gyfer ymdrin 

â chwynion yn erbyn Aelodau o’r Senedd 

 

Gweithdrefn newydd Sylwadau 

Rhan 1 – Statws y Weithdrefn 

 

Mae'r adran hon yn nodi'r 

darpariaethau y mae'r 

Weithdrefn yn cael eu 

gwneud oddi tanynt a phwy y 

mae'n gymwys iddynt. 

 

Dim byd cyfatebol yn y weithdrefn bresennol 

Rhan 2 – Dehongliad 

 

Mae hyn yn amlinellu 

diffiniadau o dermau 

allweddol yn y weithdrefn er 

mwyn helpu i’w deall. 

Dim byd cyfatebol yn y weithdrefn bresennol  

Rhan 3 – Darpariaethau 

cyffredinol ynghylch y 

Comisiynydd 

 

Mae'r adran hon yn 

amlinellu’r modd y mae’n 

rhaid i'r Comisiynydd ymdrin 

â phobl sy'n cyflwyno cwyn, 

gan gynnwys pethau fel 

gwneud addasiadau rhesymol 

i’r rhai y mae arnynt eu 

hangen 

 

Mae ychydig o hyn wedi’i amlinellu yn rhan 1 

(Trefniadau gweinyddol, Cynnal Ymchwiliadau) a 

rhan 6 (troseddau) o'r weithdrefn bresennol. 

 

Mae elfennau sydd wedi'u cynnwys mewn 

mannau eraill yn y Mesur – er enghraifft, penodi 

Comisiynydd Dros Dro – wedi'u dileu er 

symleiddio. 

 

Nid yw rhan 5 o'r weithdrefn bresennol – sy’n 

ymdrin â Chydweithrediad Aelodau – yn y 

weithdrefn mwyach. Mae'r Cod Ymddygiad 

bellach yn cynnwys rheolau penodol yn hyn o 

beth: 
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Rheol 17  

Rhaid i Aelodau gydweithredu bob amser â 

Chomisiynydd Safonau y Senedd wrth gynnal 

unrhyw ymchwiliad ac unrhyw ystyriaeth ddilynol 

o'r gŵyn gan Bwyllgor Safonau Ymddygiad y 

Senedd. 

Rheol 18  

Rhaid i Aelodau gydymffurfio â'r gweithdrefnau 

ar gyfer ymchwilio i gwynion yn erbyn Aelodau.  

Rhan 4 – Cwynion – Yr 

Ystyriaeth Gychwynnol 

 

Mae'r adran hon yn 

amlinellu’r modd y dylid 

ymdrin â’r ystyriaeth 

gychwynnol ynghylch cwyn.  

 

Nodwyd hyn yn rhannau 2 a 3 o'r weithdrefn 

bresennol – (cam yr ymchwiliad rhagarweiniol a 

derbynioldeb)  

 

Bu rhai newidiadau i'r meini prawf derbynioldeb. 

Mae hyn yn cynnwys gofyniad clir i achwynwyr 

nodi'r gweithredoedd a'r anweithredoedd y 

cwynir amdanynt a’r modd y maent yn cysylltu 

â'r Cod. At hynny, mae’r Comisiynydd yn 

awgrymu newid y terfyn amser ar gyfer cwynion 

– sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt gael eu 

gwneud cyn pen chwe mis o'r dyddiad pan 

fyddai wedi bod yn rhesymol cyflwyno cwyn am 

yr ymddygiad honedig – oni bai bod y 

Comisiynydd yn fodlon bod achos da dros yr 

oedi 

 

 

Rhan 5 – Cwynion – dirwyn 

ystyriaeth i ben cyn 

adroddiad terfynol 

 

Mae hyn yn amlinellu proses 

i’r Comisiynydd ddirwyn 

cwynion i ben cyn i 

Dim byd cyfatebol yn y weithdrefn bresennol – er 

bod y weithdrefn gywiro (paragraff 10.1) wedi 

ymdrin yn rhannol â rhywfaint o hyn – mae hyn 

bellach wedi'i gynnwys ar ddiwedd rhan 7. 
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adroddiad terfynol gael ei 

lunio i'r Pwyllgor am resymau 

penodedig. 

 

Rhan 6 – Cwynion – 

Ymchwiliadau Ffurfiol 

 

Mae hyn yn amlinellu’r modd 

y bydd yr ymchwiliadau 

ffurfiol gan y Comisiynydd yn 

cael eu cynnal. 

Nodir hyn yn rhan 4 o'r weithdrefn bresennol. 

 

Mae'r adran hon yn y weithdrefn arfaethedig yn 

nodi'n gliriach pa ddarpariaethau y gellir eu 

disgwyl wrth gynnal ymchwiliadau. 

Rhan 7 – Adroddiad ar 

ymchwiliad i gŵyn 

 

Mae hyn yn nodi'r gofynion 

ar gyfer adroddiad y 

Comisiynydd i’r Pwyllgor. 

Nodir hyn yn rhan 4 o'r weithdrefn bresennol.  

 

Mae'r weithdrefn arfaethedig newydd ar wahân i 

gam ymchwiliad ffurfiol y weithdrefn bresennol. 

 

Mae’r rhan hon yn gosod amserlenni cliriach ar 

gyfer ystyried adroddiadau ac yn rhoi eglurder 

ynghylch disgresiwn y Comisiynydd i olygu pan 

fo angen. 

Rhan 8 – Cwynion – 

Ystyriaeth gan y Pwyllgor 

Safonau Ymddygiad 

 

Mae hyn yn nodi cam 

Pwyllgor y broses 

Nodir hyn yn rhannau 7, 8 a 9 o'r weithdrefn 

bresennol. 

 

Mae'r weithdrefn arfaethedig newydd wedi 

cyfuno'r tair adran er mwyn llifo’n fwy 

rhesymegol.  

Mae'n caniatáu i'r Pwyllgor hysbysu’r achwynydd 

am yr ystyriaeth o adroddiad y Comisiynydd. 

 

Mae presenoldeb Aelod yng nghyfarfod y 

Pwyllgor wedi'i osod yn well, ac mae’n gliriach y 

bwriedir i hyn fod yn gyfle i'r Aelod gyflwyno 

sylwadau ar adroddiad y Comisiynydd, yn 
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hytrach na pharhad o ran y ymchwiliad. Y bwriad 

yw y dylai hyn roi mwy o ffocws i'r cam hwn o'r 

broses, ac osgoi cyflwyno deunydd neu sylwadau 

amhriodol. 

 

Yn sgil mireinio’r cam sylwadau a'r mesurau 

diogelu ychwanegol, er enghraifft cyfeirio’n ôl i’r 

Comisiynydd, mae'r mecanwaith apelio (rhan 8) 

wedi'i ddileu. Y diben yw bod cam gwrandawiad 

llafar y Pwyllgor, wedi'i ailfformatio, yn gyfle i'r 

Aelod godi materion dadleuol ynghylch ffaith 

neu bryder gweithdrefnol, ac i'r Pwyllgor gyfeirio 

materion yn i’r Comisiynydd pan godir pryderon. 

Mae goruchwyliaeth ddigonol yng nghamau 

amrywiol y weithdrefn arfaethedig i fodloni 

gofynion “cyfiawnder naturiol”. 

 

Mae’r canfyddiad “methant i gydymffurfio, ond 

yn ddibwys ac y dylid gwrthod y gŵyn” wedi'i 

dynnu o'r weithdrefn er mwyn gwneud materion 

yn gliriach o ran canfyddiadau'r Pwyllgor.  

 

Bydd yr ystyriaethau i'r Pwyllgor wrth ddod i 

benderfyniad ar gosbau yn cael eu symud i'r 

canllawiau a fydd yn cyd-fynd â'r weithdrefn 

hon. (rhan 7.13). 

 

Mae'r ddarpariaeth hon bellach yn nodi'n gliriach 

y sail i'r Pwyllgor allu golygu materion pan fo 

angen. 

Rhan 9 – Trefniadau sy’n 

gymwys mewn sefyllfaoedd 

penodol 

 

Mae hyn yn cynnwys rhan 10 o'r weithdrefn 

bresennol gyda darpariaethau cliriach ar sut i 

ymdrin â chwynion yn ystod cyfnodau etholiadol.  
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Mae hyn wedi dwyn ynghyd 

agweddau ar y weithdrefn 

nad ydynt yn gymwys mewn 

amgylchiadau nodweddiadol, 

er enghraifft etholiadau a 

phan fydd y Cadeirydd yn 

destun cwyn. 

 

Rhan 10 – Trefniadau 

trosiannol 

Dim byd cyfatebol yn y weithdrefn bresennol 
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Atodiad D – Rheol Sefydlog 22  

22. RHEOL SEFYDLOG 22 – Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad  

 

22.1 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol Sefydlog 16.2 neu 16.3, 

rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pwyllgor (y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 22 fel 

“y pwyllgor cyfrifol”) sy’n gyfrifol dros y swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 

22.  

 

Swyddogaethau  

22.2 Rhaid i'r pwyllgor cyfrifol:  

(i) ymchwilio i unrhyw gŵyn a gyfeirir iddo gan y Comisiynydd Safonau, cyflwyno 

adroddiad arni ac, os yw’n briodol, argymell camau mewn perthynas â hi, nad yw 

Aelod wedi cydymffurfio â: 

(a) Rheol Sefydlog 2;  

(b) unrhyw benderfyniad gan y Senedd ynglŷn â buddiannau ariannol neu 

fuddiannau eraill yr Aelodau;  

(c) Rheol Sefydlog  5;  

(d) unrhyw benderfyniad gan y Senedd ynglŷn â safonau ymddygiad yr Aelodau;   

(e) unrhyw god neu brotocol a wneir o dan Reol Sefydlog 1.10 ac yn unol ag adran 

36(6) o'r Ddeddf;  

(f) Rheol Sefydlog 3; neu  

(g) Rheol Sefydlog  4; 

(ii) ystyried materion o egwyddor ynglŷn ag ymddygiad yr Aelodau yn gyffredinol; 

(iii) goruchwylio'r trefniadau ar gyfer llunio Cofrestr Buddiannau'r Aelodau, y Cofnod 

o Gyflogaeth Aelodau'r Teulu Gyda Chymorth Arian y Comisiwn, y Cofnod o Amser 

y bydd Aelodau yn Ymwneud â Gweithgarwch Cofrestradwy a'r Cofnod o Aelodaeth 

o Gymdeithasau, a ffurf a chynnwys y Gofrestr a'r Cofnodion, a'r trefniadau ar gyfer 

cadw'r Gofrestr a'r Cofnodion a sicrhau eu bod yn hygyrch; 

(iv) sefydlu gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i gwynion o dan Reol Sefydlog 22.2(i), a 

gosod gweithdrefnau o’r fath gerbron y Senedd. 

 

Aelodaeth   

22.3 Ni chaiff y Llywydd fod yn aelod o’r pwyllgor cyfrifol, ond mae gan y Llywydd 

hawl i gyflwyno papurau iddo, er mwyn tynnu sylw’r Pwyllgor at ystyriaethau y mae’r 

Llywydd yn credu eu bod yn briodol.  
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22.4 Yn ddarostyngedig i Reol Sefydlog 22.5, ni chaniateir i Reol Sefydlog 17.48 fod 

yn gymwys i’r pwyllgor cyfrifol.  

22.4A Rhaid i'r Senedd ethol dirprwy o'r un grŵp gwleidyddol ar gyfer pob aelod o'r 

pwyllgor cyfrifol, at ddibenion y Rheolau Sefydlog  

22.5. Os bydd aelod o’r pwyllgor cyfrifol yn destun cwyn o dan Reol Sefydlog 22.2(i), 

neu os bydd wedi’i gysylltu’n uniongyrchol fel arall â chwyn o’r fath, ni chaiff gymryd 

rhan yn ystyriaeth y pwyllgor cyfrifol ar y gŵyn. O dan amgylchiadau o’r fath, ac 

mewn perthynas â’r ystyriaeth ar y gŵyn dan sylw yn unig, caiff y dirprwy a etholir yn 

unol â Rheol Sefydlog 22.4A gymryd lle’r Aelod hwnnw. Caiff y dirprwy a enwebir 

gymryd rhan yng nghyfarfodydd y pwyllgor cyfrifol i ystyried y gŵyn fel pe bai'n 

aelod ohono.  

 

Cyfarfodydd  

22.6Rhaid i'r pwyllgor cyfrifol gyfarfod cyn gynted â phosibl ar ôl i gŵyn gael ei 

chyfeirio iddo gan y Comisiynydd Safonau; ac ar adegau eraill fel y'u cynullir gan y 

cadeirydd.  

22.7Caiff y pwyllgor cyfrifol gyfarfod yn gyhoeddus neu’n breifat, ond wrth drafod 

cwyn, rhaid i'r pwyllgor cyfrifol gyfarfod yn breifat oni bai ei fod yn penderfynu fel 

arall.  

22.8Rhaid caniatáu i unrhyw Aelod sy'n destun ymchwiliad gan y pwyllgor cyfrifol 

gyflwyno sylwadau llafar neu ysgrifenedig iddo, a chaiff rhywun arall fod yng 

nghwmni’r Aelod mewn gwrandawiadau llafar (a gaiff gymryd rhan yn yr achos gyda 

chaniatâd y cadeirydd, ond ni chaiff bleidleisio). 

Adroddiadau  

22.9Os yw'r pwyllgor cyfrifol wedi ymchwilio i gŵyn a gyfeiriwyd iddo gan y 

Comisiynydd Safonau, rhaid iddo gyflwyno adroddiad i'r Senedd cyn gynted â 

phosibl ar ôl cwblhau'r ymchwiliad.  

22.10Caiff adroddiad o dan Reol Sefydlog 22.9 gynnwys argymhelliad i:  

(i) geryddu Aelod;  

(ii)tynnu unrhyw hawliau neu freintiau Aelod yn ôl fel y nodir yn y gweithdrefnau ar 

gyfer ymchwilio i gwynion a sefydlwyd o dan Reol Sefydlog 22.2(iv);  

(iii)gwahardd Aelod o unrhyw drafodion y Senedd am gyfnod penodedig; neu 

unrhyw gyfuniad o'r hyn a nodir uchod,  

am fethu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r materion yn Rheol Sefydlog 22.2(i).  
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22.10A Os caiff Aelod ei wahardd yn dilyn argymhelliad o dan Reol Sefydlog 22.10, ni 

fydd gan yr Aelod yr hawl i gael unrhyw gyflog gan y Senedd ac ni chaniateir i'r 

Aelod fynd i drafodion yn y Senedd yn ystod cyfnod ei waharddiad.  

22.11 Os caiff cynnig i ystyried adroddiad o dan Reol Sefydlog 22.9 ei gyflwyno 

gan aelod o'r pwyllgor cyfrifol, rhaid trefnu bod amser ar gael cyn gynted â 

phosibl i'r cynnig gael ei drafod. Ni chaniateir cyflwyno gwelliant i gynnig o'r fath 

  

 


