
YMGYNGHORIAD: Y WEITHDREFN AR GYFER YMDRIN Â CHWYNION YN 

ERBYN AELODAU O'R SENEDD 

 

TYSTIOLAETH DOUGLAS BAIN, COMISIYNYDD SAFONAU’R SENEDD 

 

Cyflwyniad 

1. Mae fy nhystiolaeth yn seiliedig ar y profiad a gefais yn ystod fy mhum mlynedd fel 

Comisiynydd Safonau Cynulliad Gogledd Iwerddon a’m mwy na dwy flynedd fel 

Comisiynydd Safonau Dros Dro y Senedd a Chomisiynydd Safonau’r Senedd. 

 

2. Rwy’n mynd i’r afael â’r cwestiynau penodol a ofynnwyd o dan bob un o’r penawdau 

yn y papur ymgynghori ac yn mynd ymlaen i ychwanegu diwygiadau a awgrymir i’r 

Weithdrefn ddrafft. 

 

Cynllun a chynnwys y Weithdrefn 

3. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd cyfres o reolau gweithdrefnol ffurfiol 

ynghyd â chanllaw yn gwneud y broses gwyno yn fwy manwl gywir ac yn haws ei 

deall. 

 

4. Dylai'r canllaw ymdrin â phob agwedd ar y broses gwyno a rhaid iddo fod mewn iaith 

sy'n hawdd ei deall gan achwynwyr ac eraill nad ydynt yn gyfarwydd â'r broses 

gwyno. 

 

5. Nid oes unrhyw delerau pellach y credaf fod angen eu cynnwys ym mharagraff 2 o'r 

Weithdrefn. 

 

Meini prawf derbyniadwyedd 

6. Mae’n parhau i fod yn farn bendant gennyf, ac eithrio lle mae achos da, y dylai cwyn 

ond bod yn dderbyniadwy os yw’n cael ei gwneud o fewn chwe mis i’r dyddiad lle 

gellid yn rhesymol fod wedi gwneud cwyn am yr ymddygiad.   

 

7. Mae'n bwysig bod ymchwiliadau'n cael eu cynnal tra bod atgofion yn ffres a 

thystiolaeth ddogfennol ar gael.  Nid oes amheuaeth bod atgofion yn pylu gydag 

amser a thra bod unrhyw ddyddiad terfyn yn fympwyol mae chwe mis yn rhesymol.  

Mae'r un terfyn amser yn gymwys o ran cychwyn achos ar gyfer bron pob trosedd 



ddiannod.  At hynny, byddai terfyn amser o chwe mis yn atal camddefnydd o’r 

broses, a brofwyd yn ystod y Bumed Senedd, pan fyddai’r broses o gyflwyno cwyn yn 

cael ei gohirio hyd nes bod yr achwynydd yn barnu y byddai’r gŵyn yn achosi’r niwed 

gwleidyddol mwyaf i’r Aelod dan sylw.  Byddai'r eithriad 'achos da' arfaethedig yn 

sicrhau na fyddai'r terfyn amser arfaethedig yn cael unrhyw effaith andwyol ar 

unrhyw achwynydd dilys. 

 

Gwybodaeth a geir o fewn cwyn 

8. Rwy’n fodlon ar yr hyn a gynigir. 

 

Yr achwynydd 

9. Rwy’n croesawu’r cynnig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r achwynydd am hynt y 

gŵyn ar ôl i adroddiad y Comisiynydd gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor.  Dylid rhoi’r un 

wybodaeth i’r Aelod sy’n destun y gŵyn. 

 

10. Credaf fod y cerrig milltir arfaethedig yn briodol. 

 

11. Mae'r ffordd arfaethedig o ymdrin â chwynion lluosog am yr un pwnc yn synhwyrol a 

gallai arwain at arbedion adnoddau heb unrhyw effaith andwyol. 

 

Dod â chwyn i ben a'r hawl i ofyn am adolygiad 

12. Rwy’n cefnogi’r disgresiwn newydd arfaethedig i’r Comisiynydd ddod â chŵyn i ben 

ar y sail a nodir yn y Weithdrefn ddrafft.  Ni chredaf fod angen unrhyw seiliau 

pellach.  Croesawaf hefyd yr hawl arfaethedig i’r Pwyllgor adolygu penderfyniad y 

Comisiynydd i ddod â chŵyn i ben.  Mae darpariaethau tebyg wedi bod ar waith yng 

Ngogledd Iwerddon ers 2016 a deallaf eu bod wedi bod yn effeithiol. 

 

13. Rwy’n croesawu’r cynigion ynghylch y broses unioni a fydd yn dod â thryloywder i’r 

hyn a fu’n broses ddi-draidd. 

 

Y broses apelio 

14. Rwy’n cefnogi’r cynnig i ddileu’r broses apelio.  Fel y gwelwyd, mae'r broses apelio 

bresennol yn agored iawn i'w cham-drin gan Aelodau sydd am ohirio gwneud 

canfyddiad eu bod wedi torri'r Cod Ymddygiad. Mae'r Pwyllgor mewn sefyllfa dda i 

ddyfarnu a oedd y broses a ddilynwyd gan y Comisiynydd yn deg a byddai ganddo'r 



hawl i ofyn am gyngor cyfreithiol i'w gynorthwyo yn ei drafodaethau ar y mater 

hwnnw.   

15. Rwy’n cefnogi’r cynnig i rymuso’r Pwyllgor i gyfeirio’n ôl at y Comisiynydd unrhyw 

fater sy’n deillio o sylwadau a wnaed gan, neu ar ran, yr Aelod.  

 

Golygu adroddiad y Comisiynydd 

16. Rwy’n croesawu’r cynigion hyn sy’n gwbl synhwyrol. 

 

Sylwadau manwl ar y Weithdrefn ddrafft 

17. Paragraff 1.1 – dylid darparu bod y Weithdrefn newydd yn berthnasol i gwynion a 

ddaw i law ar ddyddiad penodedig neu wedi hynny.  Byddai'n ddryslyd i bawb dan 

sylw i gymhwyso'r Weithdrefn newydd i gŵyn a ddechreuwyd o dan yr hen 

Weithdrefn. 

 

18. Paragraff 3.9 – Rwy’n bryderus, o ystyried y diffiniad o 'gyfnod etholiadol' ym 

mharagraff 2.1, y gallai is-baragraffau (a) – (c) arwain at oedi diangen i'r broses 

gwyno.  Yn 2021 roedd cyfnod o bron i saith wythnos rhwng diwrnod yr etholiad a 

phenodiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.  Rwy’n derbyn na ddylai fod yn rhaid i 

ymgeiswyr (gan gynnwys Aelodau sy’n ceisio cael eu hail-ethol) ymgysylltu â’r broses 

gwyno cyn diwrnod yr etholiad ond nid wyf yn fodlon bod unrhyw reswm da pam y 

dylid tarfu ar y broses o bosibl am saith wythnos arall ar ôl yr etholiad. 

 

19. Paragraff 4.2(e) – i alinio hyn ag adran 6(2) o'r Mesur dylai'r cyfeiriad fod at 

'ddarpariaeth berthnasol arall'. 

 

20. Paragraff 4.4(b) – mae’n rhagdybio bod modd cywiro'r hepgoriad, ond yn ymarferol 

mae rhai cwynion mor gyfeiliornus na allant byth fod yn dderbyniol e.e. cwyn am 

ymddygiad Aelod tra'n gweithredu fel Gweinidog yn unig. 

 

21. Paragraff 8.5 – mae'r testun ‘Dim ond drwy wahoddiad y Pwyllgor y bydd y 

Comisiynydd yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor’ yn ddiangen a dylid ei ddileu.  

Nid oes gan y Comisiynydd hawl i fynychu cyfarfod y Pwyllgor, ac, fel unrhyw 

unigolyn arall, dim ond drwy wahoddiad y gall wneud hynny. 

 

22. Paragraff 8.14 – mae risg y caiff yr Aelod ddefnyddio’r fraint absoliwt a fwynhawyd 

wrth wneud sylwadau i wneud honiadau o gamymddwyn yn erbyn y Comisiynydd 

neu drydydd parti.  Nid yw’r risg honno’n ddamcaniaethol: mae honiadau o’r fath 

wedi’u gwneud mewn awdurdodaeth arall.  Er mwyn sicrhau bod unrhyw un sydd 

wedi'i ddifrïo yn y modd hwnnw yn cael cyfle i ymateb ac i'w ymateb gael ei 



gyhoeddi, dylid ystyried ei gwneud yn ofynnol i'r Pwyllgor gyfeirio'r mater at unrhyw 

un y gwnaed honiadau o'r fath yn ei erbyn. 

 

23. Paragraff 8.15 – mae darparu trawsgrifiad i'r Aelod ym mhob achos yn ymddangos yn 

wastraff adnoddau.  Dylid ystyried darparu ffeil sain ym mhob achos a thrawsgrifiad 

dim ond pan fydd yr Aelod yn gofyn am hynny.  Ni ddylid paratoi trawsgrifiad oni bai 

bod cyfarfod y Pwyllgor yn gyhoeddus, a bod yr Aelod yn gofyn amdano neu fod ar y 

Pwyllgor ei angen i gynorthwyo yn ei drafodaethau. 

 

24. Paragraff 8.17 – mae 'mwyafrif clir' yn amhenodol.  Gallai olygu bod mwy na hanner 

y rhai ar y Pwyllgor o blaid yr argymhelliad neu fod mwy na hanner y rhai a 

fynychodd y cyfarfod o blaid.  Dylid ystyried eglurhad drwy ddileu 'clir'. 

 

25. Paragraff 8.18 – er mwyn cysondeb dylid ystyried dileu 'unrhyw fater arall a 

grybwyllir yn Rheol Sefydlog 22.2(i)' a rhoi 'darpariaeth berthnasol arall' yn ei le. 

 

26. Paragraff 8.19 – nid yw’n glir a yw’r ddarpariaeth yn ei gwneud yn ofynnol i’r 

Pwyllgor ddileu dim ond deunydd y gellir adnabod yr Aelod ohono neu ddeunydd y 

gellid adnabod yr achwynydd, yr Aelod neu drydydd parti ohono.  Os mai'r olaf sy’n 

wir, mae'n amhriodol rhoi'r hawl i'r Aelodau wahardd gwneud unrhyw beth yn 

ddienw heblaw deunydd y gellir adnabod yr Aelod ohono.  At hynny, dylid ystyried 

cymhwyso darpariaethau golygu paragraff 8.25 i sefyllfaoedd 'na chanfuwyd methiant i 

gydymffurfio’.  

 

27. Paragraff 8.25 – dylid ystyried disodli'r arddull drafftio naratif gyda'r arddull fwy 

manwl gywir a fabwysiadwyd mewn man arall yn y drafft. 
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