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Fel Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd, rwy’n gyfrifol am ddarparu adnoddau a 
gwasanaethau i Aelodau o’r Senedd gyflawni eu rolau. Hefyd, fi yw prif swyddog 
cyfrifyddu Comisiwn y Senedd. Mae hyn yn golygu bod angen i mi roi sicrwydd 
ynghylch sut y gwarir adnoddau a ddarperir drwy gyllideb y Comisiwn. Mae 
llawer o ffyrdd y gallaf gael y sicrwydd angenrheidiol y defnyddir adnoddau yn 
unol â’m rôl fel swyddog cyfrifyddu. Mae hyn yn cynnwys darpariaethau a wneir 
ar gyfer cyflogau a lwfansau’r Aelodau gan Fwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 
(“y Bwrdd”). Un ffordd o wneud hynny yw pennu rheolau ar gyfer sut y dylid 
defnyddio adnoddau. Ni fwriedir i’r rhain gyfyngu ar yr hyn y mae gan yr Aelodau 
hawl gyfreithiol i’w wneud ond, yn hytrach, rhoi eglurder a sicrwydd.  

Casglodd fy rhagflaenydd yn y rôl hon reolau amrywiol o bob rhan o’r Senedd 
ynghylch defnyddio adnoddau. Dyma rywbeth rwyf wedi parhau ag ef gan fy 
mod yn credu bod hyn yn nodi’n glir, mewn un lle, yr holl reolau sy’n ymwneud 
ag adnoddau i Aelodau o’r Senedd. Mae hefyd yn rhoi sail ddiamwys i staff y 
Senedd roi cyngor i’r Aelodau.  

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r newidiadau amrywiol a fydd yn cael eu gwneud i’r 
Rheolau ar Ddefnyddio Adnoddau’r Senedd. Gwneir y newidiadau hyn yn dilyn 
ymgynghoriad cyhoeddus a gafodd ymatebion gan Grwpiau’r Pleidiau yn y 
Senedd, Aelodau unigol o’r Senedd a’u staff, aelodau’r cyhoedd a rhanddeiliaid 
allweddol. Nod y newidiadau yw gwella eglurder a sicrhau bod y rheolau'n 
gyfredol â'r darpariaethau a wneir gan y Bwrdd. Y gobaith yw y bydd y 
newidiadau’n galluogi’r Aelodau i wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar 
gael a chynyddu tryloywder o ran sut y defnyddir cyllid. 

Fel y gofynnodd yr Aelodau, mae’r rheolau’n ceisio sicrhau cydbwysedd o ran 
bod yn glir ynghylch y bwriad, wrth ddarparu i Aelodau unigol arfer eu crebwyll 
mewn rhai meysydd. Fodd bynnag, mae gan y meysydd hynny hefyd fwy o 
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gyfrifoldeb ar ran yr Aelodau i roi cyfrif am y crebwyll y maent wedi'i arfer os 
gofynnir iddynt wneud hynny. 

Roedd rhai o’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn galw am adolygiad cynhwysfawr 
o’r strwythurau cymorth i’r Aelodau. Mae hyn yn awgrym pwysig, a byddwn yn 
fodlon ei gefnogi ar yr amod bod cytundeb ar draws y Senedd i wneud hynny. 
Fodd bynnag, mae’n ymddangos yn ddoeth aros nes bod y trafodaethau 
presennol ar ddiwygio’r Senedd wedi dod i ben fel y gellir cynnal adolygiad 
cyfannol o gymorth. 

Rwy’n ddiolchgar i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad mewn modd mor 
gadarnhaol ac adeiladol i fod yn sail i ddatblygu’r diweddariad hwn i’r Rheolau a’r 
Canllawiau. 

Manon Antoniazzi 

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd 
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1. Cyflwyniad a statws y Rheolau 

1. Mae’r gwaith o reoleiddio ymddygiad Aelodau o’r Senedd, eu cyflogau a’u 
lwfansau, swyddogaethau Comisiwn y Senedd a rôl y swyddog cyfrifyddu 
oll yn gysylltiedig. Mae’r trefniadau presennol wedi datblygu’n raddol ers 
sefydlu’r Comisiwn yn 2007.  Yn fuan wedyn, sefydlwyd y Bwrdd Taliadau 
Annibynnol a’r Comisiynydd Safonau, yn ogystal â chymeradwyo’r 
swyddog cyfrifyddu (fel yr oedd ar y pryd) yn ôl y Rheolau ar Ddefnyddio 
Adnoddau’r Senedd ar eu ffurf gyntaf. 

2. Mae pob un â rôl wrth bennu a gweinyddu'r gwasanaethau ac adnoddau 
sydd ar gael i’r Aelodau o’r Senedd, ac mae pob un yn gyfrifoldeb i nifer o’r 
bobl sy’n gwneud penderfyniadau, fel a ganlyn: 

▪ Mae'r Cod Ymddygiad yn cael ei gymeradwyo gan y Senedd.  Mae’r 
Comisiynydd Safonau yn ymchwilio i gwynion.  Pan fo’n gymwys, y 
Pwyllgor sy’n gyfrifol am Safonau sy’n penderfynu pa gamau i’w 
hargymell i’r Senedd yn sgil adroddiad gan y Comisiynydd. 

▪ Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd sy’n pennu’r penderfyniad. 

▪ Mae’n ofynnol i Gomisiwn y Senedd ddarparu i’r Aelodau eiddo, staff a 
gwasanaethau at ddibenion y Senedd.  Mae'n penderfynu ar y ffordd 
orau o wneud y darpariaethau hynny.  Fodd bynnag, caiff y rhan fwyaf 
o'r penderfyniadau eu dirprwyo i'r Prif Weithredwr a Chlerc. 

▪ Cyhoeddir y Rheolau a'r Canllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau’r Senedd 
gan y Swyddog Cyfrifyddu (y Prif Weithredwr a Chlerc)  

3. Mae'r Cod Ymddygiad a'r Penderfyniad, yn ogystal â'u hegwyddorion 
sylfaenol, yn pennu'r paramedrau o ran mynediad yr Aelodau at 
wasanaethau ac adnoddau a'r fframwaith ar gyfer rheolau'r Swyddog 
Cyfrifyddu. 
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Y Cod Ymddygiad 

4. Mae'r Cod Ymddygiad (y Cod) yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan 
Aelodau o'r Senedd. Mae ganddo awdurdod statudol o dan y 
ddeddfwriaeth a sefydlodd y Comisiynydd Safonau annibynnol (Mesur 
Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009). Mae’r Senedd 
yn cytuno ar y Cod yn dilyn cynigion gan y Pwyllgor sy’n gyfrifol am 
Safonau.  Felly, nid yw'r cod yn sefydlog a chaiff ei ddiweddaru o bryd i'w 
gilydd i adlewyrchu amgylchiadau newidiol. 

5. Mae’r Cod yn ei gwneud yn ofynnol i’r Aelodau gydymffurfio â'r rheolau a 
wneir o bryd i'w gilydd gan Glerc a Phrif Weithredwr y Senedd (y Clerc) fel 
Prif Swyddog Cyfrifyddu Comisiwn y Senedd ar ddefnyddio adnoddau a 
ddarperir i’r Aelodau gan Gomisiwn y Senedd (y Comisiwn). 

Y Penderfyniad 

6. Mae gan Fwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd (y Bwrdd) y swyddogaeth 
gwneud penderfyniadau mewn perthynas â chyflogau, lwfansau a 
phensiynau’r Aelodau. Nodir y rheolau ym Mhenderfyniad y Bwrdd ar 
Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau, sef y “Penderfyniad”, y mae’n rhaid iddo fod 
yn seiliedig ar: 



 

7 

▪ sicrhau bod Aelodau o’r Senedd yn cael lefel o dâl sy'n adlewyrchiad teg 
o gymhlethdod a phwysigrwydd y swyddogaethau y disgwylir iddynt 
eu cyflawni, ac nad yw, am resymau ariannol, yn rhwystro pobl sydd â'r 
ymrwymiad a'r gallu angenrheidiol rhag ceisio cael eu hethol i'r 
Senedd; 

▪ sicrhau bod gan Aelodau o'r Senedd adnoddau digonol i'w galluogi i 
gyflawni eu swyddogaethau fel Aelodau; 

▪ sicrhau uniondeb, atebolrwydd, gwerth am arian a thryloywder mewn 
perthynas â gwario arian cyhoeddus. 

7. Mae adran 1.3 o'r Penderfyniad yn nodi’r egwyddorion cymorth ariannol sy'n 
cyd-fynd â'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd ac yn sail i'r 
rheolau ar gyfer ad-dalu Aelodau a gweinyddu taliadau.  

8. Yn ogystal â thâl yr Aelodau (gan gynnwys cyflogau’r holl ddeiliaid swyddi a 
rheolau pensiwn yr Aelodau), mae'r Bwrdd yn pennu lwfansau a rheolau 
cysylltiedig i Aelodau gael ad-daliad o'r costau sy'n gysylltiedig â 
dyletswyddau’r Aelodau. Mewn rhai achosion, mae’r Comisiwn yn 
gweinyddu'r taliadau hyn yn uniongyrchol, er enghraifft, telir Staff Cymorth 
yn uniongyrchol gan y Comisiwn.  

9. Mae adran 1.3A o'r Penderfyniad yn nodi rôl y Bwrdd ac mae adran 1.3B yn 
nodi rôl y Comisiwn, a ddisgrifir fel a ganlyn: 

1.3B.1. Mae Comisiwn y Senedd yn gyfrifol am ddarparu'r arian 
sy'n ofynnol i dalu costau'r taliadau a’r cymorth ariannol a 
ganiateir o dan y Penderfyniad. Mae Comisiwn y Senedd hefyd 
yn darparu ystod eang o wasanaethau cymorth i Aelodau yn 
ychwanegol at yr hyn y darperir ar ei gyfer o dan y 
Penderfyniad. Yn rhinwedd ei rôl fel Swyddog Cyfrifyddu, mae'r 
Prif Weithredwr a’r Clerc yn gyfrifol am oruchwylio’r ffordd y 
caiff cyllid ac adnoddau cyhoeddus eu defnyddio a’u 
gwarchod. Ar adegau, efallai bydd y Bwrdd yn gofyn am 
gyngor neu’n cael cyngor gan y Swyddog Cyfrifyddu ar faterion 
sy'n berthnasol i'w ddyletswyddau fel Swyddog Cyfrifyddu. 

1.3B.2. Mae'r Prif Weithredwr a’r Clerc yn sicrhau bod gwariant 
gan Aelodau y darperir ar ei gyfer gan y Penderfyniad yn cael 
ei weinyddu'n briodol ac yn effeithlon gan staff Comisiwn y 
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Senedd a bod Aelodau’n cael cyngor ar sut i wneud ceisiadau, 
er bod Aelodau'n parhau i fod yn gyfrifol yn bersonol am eu holl 
geisiadau. 

10. Mae'r defnydd o adnoddau yn cael ei ddyrannu gan y Penderfyniad a'i 
ddarparu gan y Comisiwn.  Gweinyddir adnoddau’n gyson â'r Penderfyniad 
ac yn unol â Rheolau a Chanllawiau'r Swyddog Cyfrifyddu ar Ddefnyddio 
Adnoddau.  

11. Mae Cynnig y Gyllideb Flynyddol, y mae’r Senedd yn cytuno arno, yn nodi’r 
adnoddau sydd ar gael i’r Comisiwn bob blwyddyn. Darperir y swm hwn i 
ariannu eitemau megis costau gweithredol y Comisiwn ac i dalu am 
ddarpariaethau'r Penderfyniad, y mae'n ofynnol i'r Comisiwn eu darparu ac 
sy'n dod dan gyfrifoldeb y Swyddog Cyfrifyddu. 

12. Mae Cynnig y Gyllideb Flynyddol yn darparu cyllideb gyffredinol i’r 
Comisiwn ac nid oes swm wedi’i neilltuo ar gyfer darparu’r Penderfyniad. 
Mae’r Comisiwn ei hun yn gwahaniaethu rhwng y Penderfyniad a gweddill 
y gyllideb, gan sicrhau bod cyllid digonol i’w ddarparu, yn ôl yr angen. 

13. Mae'r holl eitemau a hawlir dan y Penderfyniad (beth bynnag yw'r gost) yn 
parhau i fod yn eiddo i’r Comisiwn.  

Gwasanaethau'r Comisiwn 

14. Mae’r Comisiwn wedi’i sefydlu fel corff corfforaethol i ddarparu eiddo, staff 
a gwasanaethau i gefnogi’r Aelodau.  

15. Mae'r Comisiwn yn darparu gwasanaethau ac eiddo yn uniongyrchol i’r 
Aelodau (yn wahanol i'r Penderfyniad, sy'n galluogi’r Aelodau i ddewis sut i 
ddefnyddio eu lwfansau a chael eu had-dalu).  

16. Mae’r Comisiwn, yn unol â pharagraff 7 o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, wedi dirprwyo ei swyddogaethau, gan gynnwys ei gyfrifoldeb 
am reoli staff, i'r Clerc, yn amodol ar yr eithriadau a’r amodau a ganlyn: 

▪ penodiad, telerau ac amodau a thâl y Clerc, cynghorwyr annibynnol 
anweithredol y Comisiwn, ac aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 
Risg; 

▪ awdurdodi gwariant o dan baragraff 6 Atodlen 2 i Ddeddf 2006 (sef 
darparu cymorth ariannol i’r Comisiwn Etholiadol) 
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17. Hefyd, mae’r Comisiwn wedi nodi bod yn rhaid i'r Clerc ymgynghori â'r 
Comisiwn cyn: 

▪ penodi ar gyfer swyddi ar lefel Cyfarwyddwyr; 

▪ newid tâl a thelerau ac amodau’r staff sydd yn y swyddi hynny; 

▪ creu swyddi Cyfarwyddwyr newydd neu ddiddymu swyddi 
Cyfarwyddwyr sydd eisoes yn bodoli; 

▪ awdurdodi gwariant ar brosiectau neu gontractau sy’n werth mwy na 
£5 miliwn; 

▪ awdurdodi gwariant ar faterion y gellid eu hystyried yn newydd neu’n 
ddadleuol. 

18. Nid yw’r ffaith bod y Comisiwn yn dirprwyo’r swyddogaethau, fodd bynnag, 
yn ei rwystro rhag ymgymryd â’r swyddogaethau dirprwyedig hynny.  

19. Er bod gan y Comisiwn ddisgresiwn o ran sut i gyflawni'r ddyletswydd o 
ddarparu'r eiddo, y staff a'r gwasanaethau angenrheidiol i'r Senedd, mae 
hefyd yn ddarostyngedig i oruchwyliaeth ariannol y Clerc, fel Prif Swyddog 
Cyfrifyddu'r Comisiwn, ac mae'n atebol i'r Senedd.     

Prif Swyddog Cyfrifyddu 

20. Rôl Prif Swyddog Cyfrifyddu sefydliad sector cyhoeddus yw ennyn ffydd y 
cyhoedd yn ei ddefnydd o adnoddau cyhoeddus. Mae cyfrifoldebau 
swyddog cyfrifyddu wedi’u nodi mewn cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan 
Drysorlys EM, a cheir canllawiau ychwanegol yn ei gyhoeddiad, sef Rheoli 
Arian Cyhoeddus.  

21. Yn achos y Comisiwn, y Swyddog Cyfrifyddu yw’r Clerc, a ddynodir yn Brif 
Swyddog Cyfrifyddu o dan adran 138 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.   

22. Fel Prif Swyddog Cyfrifyddu, mae'r Clerc yn atebol i'r Senedd, a rhaid iddo 
allu rhoi sicrwydd i'r Senedd a'r cyhoedd o safonau cywirdeb uchel wrth 
reoli arian cyhoeddus.  

23. Mae'r Swyddog Cyfrifyddu yn bersonol gyfrifol am reoleidd-dra a 
phriodoldeb gwariant, gwerthusiad cadarn o ddulliau gwahanol ar gyfer 
cyflawni amcanion polisi, sicrhau gwerth am arian, rheoli risg, a rhoi cyfrif 
cywir am y defnydd o adnoddau. Er mwyn cefnogi'r cyfrifoldebau hyn, mae 



10 

ar y Swyddog Cyfrifyddu angen trefn sicrwydd effeithiol. Mae’r rheolau ar 
ddefnyddio adnoddau’n rhan o’r trefniadau sicrwydd hyn.  

24. Mae Rheol 8 o God Ymddygiad yr Aelodau yn sail i'r rheolau ac yn nodi’r 
canlynol: 

Rhaid i Aelodau gydymffurfio â'r rheolau a wneir o bryd i'w 
gilydd gan Glerc a Phrif Weithredwr y Senedd fel Prif Swyddog 
Cyfrifyddu Comisiwn y Senedd ar y defnydd o adnoddau a 
ddarperir i Aelodau gan Gomisiwn y Senedd. 

25. Mae adnoddau sydd ar gael i’r Aelodau, boed ar ffurf gwasanaethau neu 
eiddo gan y Comisiwn neu drwy’r Penderfyniad, yn cael eu gweinyddu yn 
unol â rheolau'r Swyddog Cyfrifyddu ar Ddefnyddio Adnoddau’r Senedd (“y 
Rheolau”). Maent yn sicrhau dehongliad cyson ar draws y defnydd o'r holl 
adnoddau a ariennir gan y trethdalwr, drwy gyllideb y Comisiwn.  

26. Er mwyn helpu'r Aelodau i gydymffurfio â'r Rheolau, mae'r Clerc, fel Prif 
Swyddog Cyfrifyddu, hefyd wedi cyhoeddi Canllawiau gyda’r Rheolau, ond 
nid ydynt yn rhan o'r Rheolau.  

27. Cyhoeddwyd “Rheolau a Chanllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau’r Senedd” 
am y tro cyntaf ddechrau 2016, gyda chymeradwyaeth y Swyddog 
Cyfrifyddu ar y pryd, ac o fewn cylch gorchwyl y Swyddog Cyfrifyddu i 
sicrhau rheoleidd-dra a phriodoldeb gwariant. Roeddent yn dwyn ynghyd, 
mewn un lle, amrywiol reolau a gweithdrefnau a oedd wedi datblygu dros 
flynyddoedd lawer i sicrhau y defnyddir adnoddau'r Comisiwn at y 
dibenion a fwriadwyd. Sicrhawyd gorfodi’r Rheolau hynny drwy adran 10 o 
God Ymddygiad blaenorol yr Aelodau, a oedd hefyd yn ei gwneud yn 
ofynnol i’r Aelodau gydymffurfio â’r Rheolau a Chanllawiau ar Ddefnyddio 
Adnoddau’r Cynulliad. 

28. Yn haf 2020, ymrwymodd y Swyddog Cyfrifyddu presennol i adolygu'r 
Rheolau hyn yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod y darpariaethau a 
amlinellwyd yn parhau i fod yn berthnasol mewn amgylchiadau sy'n 
newid, a’u bod yn adlewyrchu'r profiad a gafwyd o'u gweithredu. Roedd 
hyn mewn ymateb i faterion a dynnwyd at sylw'r Clerc gan y Bwrdd neu a 
godwyd gyda'r Pwyllgor Safonau gan y Comisiynydd Safonau, yr olaf wrth 
gyflawni ei swyddogaethau statudol, neu a godwyd gan yr Aelodau. 
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29. Cyflwynwyd y Rheolau ar wedd newydd a oedd hefyd yn cynnwys 
canllawiau ar gyfer Aelodau a'u staff, gyda'r bwriad o'u gwneud yn gliriach 
ac yn haws eu defnyddio.  

Adolygu’r Rheolau a’r Canllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau'r Senedd 

30. Gyda threigl amser, mae’r Aelodau wedi gofyn am fwy o eglurder ynghylch 
y defnydd o adnoddau a ddarperir iddynt gyflawni eu dyletswyddau. Rhan 
o gyflawni hyn fu drwy greu’r rheolau hyn a mireinio’r cynnwys er mwyn 
cyrraedd cydbwysedd effeithiol i ddarparu eglurder heb fod yn rhy 
ddeddfol – dysgu gwersi o brofiad, ond heb orgywiro.  

31. Nod yr ymgynghoriad hwn oedd helpu i symleiddio'r Rheolau a sicrhau 
cyd-ddealltwriaeth a pherthynas barchus o gyd-ymddiriedaeth a hyder 
mewn perthynas â'r fframwaith rheoleiddio y mae’r Aelodau'n ei ddilyn 
pan fyddant am gael mynediad at arian cyhoeddus. Roedd y cynigion yn 
cydnabod cymhlethdod y sefyllfa y mae angen i Aelodau o’r Senedd 
weithredu ynddi.  

32. Cyn lansio'r ymgynghoriad, ymgysylltodd y Swyddog Cyfrifyddu â 
chynrychiolwyr yr Aelodau a'u staff cymorth. Roedd y cynigion a 
gyflwynwyd ar gyfer ymgynghoriad yn cynnwys meysydd o'r Rheolau a'r 
Canllawiau roedd angen eu haddasu yn sgil profiad neu y byddai eglurhad 
ychwanegol o fudd iddynt. Roeddent hefyd yn ystyried nifer o faterion a 
gododd yr Aelodau a sylwadau a oedd wedi nodi ffyrdd y gellid addasu 
rhywfaint o’r geiriad yn y Rheolau er cysondeb neu er mwyn gwneud yr 
ystyr yn gliriach. 

33. Ar ôl ystyried yr adborth i’r ymgynghoriad hwn, ac yn ehangach, bydd y 
rheolau diwygiedig yn cael eu hegluro a’u symleiddio pan fo’n bosibl – 
megis drwy ddileu ailadrodd diangen a gwneud newidiadau a fyddai’n 
galluogi dileu rhai rheolau’n gyfan gwbl.  

34. Roedd dau ymateb i’r ymgynghoriad yn awgrymu bod y trefniadau 
gwneud penderfyniadau a rheoleiddio presennol ar gyfer sut y caiff yr 
Aelodau eu hadnoddau i gyflawni eu rolau craffu a chynrychioli wedi 
arwain at rywfaint o ddryswch, gorgyffwrdd a phryderon ynghylch 
atebolrwydd.  

35. Dywedodd yr ymatebion hefyd fod cryn amser wedi bod ers i’r trefniadau 
gael eu hadolygu mewn ffordd arwyddocaol neu gyfannol, gan eirioli 
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adolygiad ehangach i ystyried a yw’r cydbwysedd presennol o 
gyfrifoldebau sy’n cefnogi gweithrediad y Senedd yn gywir. Aeth un 
ymlaen i awgrymu saib o ran trafod y cynigion sy'n destun ymgynghoriad 
tra cynhelir adolygiad o'r fath 

36. Byddai adolygiad ehangach o’r fframwaith rheoleiddio i’r Aelodau’n cael ei 
gychwyn ar yr adeg hon yng nghyd-destun gwaith y Pwyllgor Diben 
Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd a deddfwriaeth ddilynol. Er enghraifft, mae 
perthnasedd ymatebion i’r ymgynghoriad yn y dyfodol sy’n cyfeirio at 
ddefnyddio adnoddau gan Aelodau Rhanbarthol i dargedu seddau 
etholaethol penodol yn dibynnu ar drefniadau etholiadol Senedd 
ehangach. 

37. Gallai adolygiad o’r fath arwain at argymhellion i ddiwygio a/neu 
ailddatgan y ddeddfwriaeth sy’n rheoleiddio’r sefydliadau sy’n cefnogi 
gweithrediad y Senedd. Yn unol â hynny, byddai angen i adolygiad gael ei 
gynnal gan y Senedd, yn hytrach na chan aelodau bwrdd, deiliaid swyddi 
neu swyddogion y sefydliadau y mae’r Senedd wedi’u creu neu sydd o 
fewn ei chymhwysedd deddfwriaethol (h.y. y Comisiwn). At hynny, byddai 
proses o'r fath yn agored drwy gael ei chynnal yn gyhoeddus a hefyd yn 
seiliedig ar dystiolaeth.  

38. Erbyn dechrau’r Seithfed Senedd, bydd y trefniadau presennol wedi bod ar 
waith ers rhai blynyddoedd ac mae achos dros adolygu sylwedd y 
ddeddfwriaeth sy’n sail i’r rhain a’u hintegreiddio a’u cydberthnasau yn sgil 
profiad gweithredol. 

39. Byddai angen consensws gwleidyddol ynghylch a ddylid cynnal adolygiad 
cynhwysfawr, ac ar ba ffurf. Fodd bynnag, argymhellir na ddylid cychwyn 
adolygiad o’r fath cyn bod strwythur y Senedd yn y dyfodol, a’i threfniadau 
etholiadol, yn hysbys o ganlyniad i’r trafodaethau presennol ynghylch 
diwygio’r Senedd. 

40.Pe bai consensws ynghylch cynnal adolygiad cynhwysfawr, mae’r 
cyfyngiadau sy’n deillio o broses ddiwygio’r Senedd, o ran deall strwythur y 
Senedd yn y dyfodol ac amseriad y broses ddiwygio, yn awgrymu mai dim 
ond pe baei’n cael ei gynnal yn ddiweddarach yn y Senedd bresennol y 
gallai adolygiad o’r fath weithio’n effeithiol, yn ôl pob tebyg gyda’r bwriad 
o’i weithredu ar ddechrau’r Seithfed Senedd. 
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41. Wrth aros am adolygiad ehangach, bydd newidiadau a wneir o ganlyniad 
i'r ymarfer ymgynghori presennol yn mynd i'r afael â meysydd lle y mae 
consensws eang, neu sy'n egluro materion sy'n codi o'r ymgynghoriad. 
Bydd y Rheolau a chanllawiau diweddaraf hyn yn sail i’w defnyddio wrth 
wneud penderfyniadau ar weinyddu’r Penderfyniad ac ar gyfer defnyddio 
gwasanaethau’r Comisiwn pan fo angen. 

42. Er mwyn ymdrin â rhai o’r sylwadau eraill ynghylch dryswch neu ddiffyg 
eglurder ynghylch atebolrwydd yn fframwaith y Rheolau, y bwriad yw bod 
yn fwy eglur am berthynas y Rheolau â’r Penderfyniad a’r ymgynghoriad a 
gynhaliwyd wrth ddiwygio cynnwys testun y Rheolau.   

Cynigion yr ymgynghoriad 

43. Isod, nodir crynodeb fesul pennod o’r adborth a gafwyd a chasgliadau 
dilynol am newidiadau i’r Rheolau a Chanllawiau ar Ddefnyddio 
Adnoddau’r Senedd. 

44.Mae Atodiad A yn darparu copi o destun y rheolau wedi'i ddiweddaru, i'w 
gyhoeddi i'w ddefnyddio o 18 Gorffennaf 2022. 
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2. Cynigion ar gyflogi staff a ariennir gan 
adnoddau'r Comisiwn 

45. Roedd yr ymgynghoriad yn nodi’r cynigion a ganlyn mewn perthynas â’r 
rheolau sy’n ymwneud â chyflogi staff yr Aelodau a ariennir gan 
adnoddau’r Comisiwn: 

 Cynnig 1.  Cynigir y dylid diwygio’r Rheol 3 bresennol i 
ddefnyddio geiriad mwy eglur drwy ddweud "Rhaid i Aelodau 
sicrhau bod yr holl staff a gyflogir ganddynt ond yn ymgymryd 
â gwaith sy’n gysylltiedig â dyletswyddau'r Aelod yn ystod yr 
amser y maent wedi'u contractio i ymgymryd â gwaith y telir 
amdano gydag adnoddau'r Comisiwn." 

Cynnig 2.   Cynigir y dylid ategu’r canllawiau i Reol 3 i gynghori 
bod yn rhaid i Aelodau ystyried pa brosesau y mae angen 
iddynt eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau bod eu staff yn 
ymgymryd â gwaith sy’n gysylltiedig â dyletswyddau'r Aelod 
(h.y. at y diben y gwneir y ddarpariaeth ar ei gyfer) yn unig yn 
ystod eu hamser gwaith.  Gallai'r broses honno gynnwys cadw 
cofnodion cywir o oriau a weithiwyd gan bob aelod o staff, ond 
ni fydd yn ofynnol. 

46. Mae cefndir llawn y cynigion i'w weld yn y ddogfen ymgynghori. 

Crynodeb o safbwyntiau ar y cynigion 

Cynnig un 

47. Roedd cytundeb cyffredinol i'r egwyddor a argymhellir gan y rheol hon. 
Cydnabu’r Aelodau yr angen i reoli'r gwaith a wneir gan eu staff, gan 
dynnu sylw at y ffyrdd amrywiol y mae staff cymorth yn cyflawni eu rolau. 

48. Awgrymodd un ymateb y byddai’n well seilio’r brif reol ynghylch pa 
ddefnydd o adnoddau’r Comisiwn sy’n dderbyniol ar restr syml a diffiniol o 
weithgareddau gwaharddedig, ac y dylai’r Rheol (3) hon ei gwneud yn 
ofynnol bod yn “rhaid i Aelodau sicrhau nad yw unrhyw un o’r staff a 
gyflogir ganddynt yn ymgymryd â gwaith amhriodol yn ystod yr amser 
maent wedi’u contractio i ymgymryd â gwaith y telir amdano gydag 
adnoddau’r Comisiwn”. Byddai angen i ddiffiniad “gwaith amhriodol” nodi'r 
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mathau o weithgaredd a nodir yn y rhestr o weithgareddau 
gwaharddedig.  

49. Hefyd, nododd y rhan fwyaf o’r ymatebion fod staff cymorth weithiau’n 
cyflawni dyletswyddau cyhoeddus megis bod yn llywodraethwr ysgol ac 
ati. Pwysleisiodd yr Aelodau fod y Bwrdd yn caniatáu i staff gymryd gwyliau 
â thâl ar gyfer rhai gweithgareddau ac y gall fod angen adlewyrchu hyn yn 
y canllawiau i'r rheol hon. 

Cynnig dau 

50. Roedd cydnabyddiaeth eang bod ar bob Aelod, fel cyflogwr, angen 
prosesau ar waith i’w alluogi i roi cyfrif am amser staff. Croesawyd y 
gydnabyddiaeth y dylai Aelodau unigol bennu’r mecanwaith ar gyfer hyn 
i’w staff. Dywedodd ymateb y grŵp Llafur fod yr Aelodau eisoes yn sicrhau 
bod ganddynt brosesau ar waith a dywedodd ymateb grŵp Plaid Cymru 
fod ei Swyddfa Grŵp wedi cyflwyno cofnodi gorfodol o oriau gwaith a 
gwyliau. Mynegodd Grŵp y Ceidwadwyr y farn ei bod yn anymarferol i’r 
Aelodau gyflawni eu dyletswyddau a monitro’n llawn oriau gwaith eu staff. 
Barn un ymatebwr unigol oedd y dylai’r Aelodau sicrhau bod staff yn 
cofnodi’r amser y maent yn dechrau gweithio i’r Aelod a’r amser y maent 
yn gorffen. 

51. Mynegwyd rhai safbwyntiau ehangach hefyd ar ddigonolrwydd y gyllideb 
cymorth staffio, sy’n fater i’r Bwrdd Taliadau a chaiff yr ymatebion hyn eu 
rhannu ag ef. 

Ymateb i’r adborth: 

52. Cynnig Un oedd gwneud y rheol bresennol yn gliriach, nid cyflwyno rheol 
newydd.  

53. Mae’r berthynas gyflogaeth rhwng pob Aelod a’i staff. Fel unigolion, caiff yr 
Aelodau gyflogi staff mewn unrhyw rôl/gontract ac ati yn ddarostyngedig i 
gyfraith cyflogaeth. Fel arfer, mae’r Aelodau am wneud hyn o fewn y 
lwfansau sydd ar gael iddynt drwy’r Penderfyniad fel y gall yr Aelod dalu’r 
rhwymedigaeth ariannol o airan cyhoeddus. Mae’r tîm Cymorth Busnes i’r 
Aelodau yn helpu ac yn cynghori’r Aelodau i geisio sicrhau y gellir adenill yr 
holl gostau staff o lwfansau. Mae’n rhaid i’r Aelod, fel cyflogwr, dalu am 
gostau na ellir eu hadennill o arian cyhoeddus gan mai ef sy’n atebol am yr 
holl gostau sy’n deillio o gyflogi staff.  
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54. Mae’r rhan fwyaf arwyddocaol o reol 3 yn y canllawiau, yn hytrach na’r 
rheol, gan fod y Penderfyniad yn cynnwys mai dim ond mewn cysylltiad â 
chostau sy’n “gyfan gwbl, yn unig ac o reidrwydd at ddibenion cyflawni 
dyletswyddau Aelod” y caniateir hawlio costau gwariant staffio.  

55. Roedd adolygiad diweddar y Bwrdd Taliadau o'r Penderfyniad yn ystyried 
rhagor o ddarpariaethau ar gyfer gwyliau arbennig â thâl/di-dâl. Mae hyn 
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r pwynt a wnaeth ymatebwyr bod staff 
cymorth weithiau’n ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus. 

Canlyniad a phenderfyniad 

56. Bydd yr angen am eiriad ychwanegol i egluro cytundeb y Bwrdd y caiff 
staff cymorth ymgymryd â gweithgareddau penodol, nad ydynt yn 
ymwneud yn uniongyrchol â dyletswyddau'r Aelod sy'n eu cyflogi, yn cael 
ei adlewyrchu yn y diweddariad i'r Rheolau.  Bydd hyn yn ychwanegol at yr 
eglurhad o’r geiriad a nodir yng Nghynnig 1. Bydd y posibilrwydd i fanylion 
y gweithgareddau hynny newid yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd y mae'r 
Rheol wedi'i geirio. 

57. Byddai'r cynnig i newid y dull yn y Rheolau i nodi prif reol ynghylch pa 
ddefnydd o adnoddau'r Comisiwn sy'n dderbyniol drwy restru 
gweithgareddau gwaharddedig yn gofyn ailddrafftio'r rheolau’n fwy 
helaeth. Caiff ei archwilio’n fanylach dan gynigion 3 a 4.  

58. Ategir y canllawiau i Reol 3 i ymgorffori'r testun cynghori arfaethedig, ac i 
adlewyrchu pwyntiau am weithgareddau eraill y mae staff yr Aelodau’n 
ymgymryd  â hwy. O ystyried adborth ehangach i’r ymgynghoriad 
ynghylch eglurder a symleiddio, bydd testun y canllawiau’n cael ei 
symleiddio a bydd ailadrodd diangen hefyd yn cael ei ddileu.  
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3. Cynigion ar ddiffinio gweithgarwch plaid 

wleidyddol at ddiben defnyddio adnoddau  

59. Noddd yr ymgynghoriad y cynigion a ganlyn mewn perthynas â diffinio 
plaid wleidyddol at ddiben defnyddio adnoddau. 

Cynnig 3.  Cynigir y dylid cadw’r diffiniad presennol o 
'weithgaredd gwleidyddol plaid', ond y dylid ychwanegu 
eglurhad i gynnwys cyfeiriad at ymgyrchu yn gyffredinol ac 
mewn refferenda. Felly byddai’r rheol yn darllen fel a ganlyn: 

Ystyr “gwleidyddol plaid” – yw unrhyw beth allai ymddangos i 
sylwedydd teg a diduedd fel bod yn weithgaredd gwleidyddol, 
neu geisio sicrhau canlyniad penodol mewn etholiad neu 
refferendwm (boed fel aelod o blaid wleidyddol gofrestredig 
neu beidio), ond heb gynnwys trafodaethau ac ystyriaethau’r 
Aelodau a'u staff mewn perthynas â'r ymateb gwleidyddol i 
fusnes sydd gerbron y Senedd gan gynnwys busnes y grwpiau 
gwleidyddol yn y Senedd, [neu’r defnydd o logos neu frandio yn 
unol â'r Rheolau hyn1]. 

Cynnig 4. Mewn perthynas â chanllawiau Rheol 1, ynghylch 
atebolrwydd personol Aelodau, dylid ei gwneud yn amlwg bod 
yn rhaid i Aelodau gofio, fel egwyddor gyffredinol, na ddylid 
defnyddio adnoddau'r Senedd ar gyfer gweithgaredd 
gwleidyddol plaid. 

60. Mae cefndir llawn y cynigion i'w weld yn y ddogfen ymgynghori. 

Crynodeb o safbwyntiau ar y cynigion 

61. Cefnogodd y Bwrdd Taliadau gynigion 3 a 4 gan ei fod o’r farn na ddylid 
ariannu gweithgaredd/cynnwys deunydd a fyddai’n cael ei ystyried yn 
ddeunydd plaid wleidyddol o adnoddau’r Comisiwn. Ailadroddodd ei 
egwyddor arweiniol: 

 
1 Bydd y geiriau mewn cromfachau sgwâr yn cael eu hystyried ymhellach yn sgil yr ymatebion i'r 
cynigion yn Rhan 7 isod. 
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“... to ensure that only Senedd business is funded by the 
taxpayer and not party business.” 

62. Mynegodd grwpiau’r holl bleidiau bryder ynghylch y diffiniad a'r dull 
gweithredu presennol. Mynegwyd safbwyntiau cryf bod Aelodau o’r 
Senedd yn cyflawni eu rôl mewn amgylchedd sylfaenol wleidyddol. 
Dywedwyd bod angen dod o hyd i ffordd well o wahaniaethu rhwng 
gweithredu plaid wleidyddol neu gyflawni gweithgarwch plaid wleidyddol 
benodol o ystâd y Senedd, nad yw’n dderbyniol, a chaniatáu i’r Aelodau 
weithredu fel gwleidyddion. 

63. Gwnaed cynnig i ddisodli'r diffiniad ag un sy'n nodi'r gweithgareddau 
gwaharddedig. Ym marn yr ymatebwr, byddai’n well seilio’r brif reol 
ynghylch defnydd derbyniol o adnoddau’r Comisiwn ar restr syml a diffiniol 
o weithgareddau gwaharddedig. Byddai hyn yn debyg i'r rhestr a 
ddefnyddir ar gyfer "Arian Short" (a roddwyd i'r gwrthbleidiau yn San 
Steffan) y cyfeiriwyd ati yn y ddogfen ymgynghori. 

64. Ychydig o sylwadau a gafwyd yn benodol ar gynnig pedwar. Roedd yr 
adborth a gafwyd yn cefnogi’r cynnig, yn atgyfnerthu’r egwyddor na ddylai 
adnoddau’r Senedd gael eu defnyddio at ddibenion gwleidyddol plaid. 
Roedd y sylwadau a gafwyd yn cynnwys bod y cynnig hwn yn ddiamwys ac 
yn rhesymol. Dywedodd un Grŵp y byddai wedi hoffi gweld y geiriad llawn 
yn yr ymgynghoriad cyn gwneud sylwadau. 

65. Ailddatganodd y Bwrdd Taliadau yn ei ymateb ei fod wedi gwneud 
ymdrech fwriadol, drwy rai o’r newidiadau y mae wedi’u gwneud i’r 
Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd, i ddileu posibilrwydd i arian 
cyhoeddus gael ei ddefnyddio at ddibenion gwleidyddol plaid. 

66. Roedd un ymatebwr yn cytuno â'r cynnig yng nghyd-destun ei farn mai'r 
ffordd orau o ddiffinio'r defnydd derbyniol o adnoddau'r Comisiwn fyddai 
drwy'r brif reol a diffinio rhestr o weithgareddau gwaharddedig penodol.  

Ymateb i’r adborth 

67. Mae'r diffiniad yng nghynnig 3, mewn gwirionedd, yn nodi sut y byddai 
'gweithgaredd gwleidyddol plaid' yn cael ei ddehongli, er enghraifft wrth 
weinyddu'r Penderfyniad, a'i nod oedd ychwanegu eglurder at y testun 
presennol. Roedd rhai o’r ymatebion, mewn gwirionedd, yn gofyn am 
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ragor o eglurder ynghylch y diffiniad hwn, yn enwedig cydnabyddiaeth 
bod Aelodau o’r Senedd yn gweithredu mewn amgylchedd gwleidyddol.  

68. Mae cyfraniadau’n amrywio ynghylch hawl Aelodau i gymryd rhan mewn 
trafodaethau gwleidyddol, fel rhan o ddemocratiaeth yng Nghymru, i’r 
egwyddor na chaiff busnes plaid wleidyddol ei ariannu gan y trethdalwr.  

69. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cydnabod yn y rheolau a chanllawiau 
presennol y gall fod yn anodd tynnu llinell glir weithiau rhwng busnes sy'n 
ymwneud yn briodol â dyletswyddau Aelodau a rhywbeth sy'n dod dan y 
diffiniad “gweithgaredd gwleidyddol plaid”.  

70. Mae'r rheolau yn rhan o'r fframwaith sicrwydd ar gyfer rôl y Swyddog 
Cyfrifyddu i ennyn ffydd y cyhoedd yn y defnydd o adnoddau cyhoeddus. 
Ysgrifennwyd y diffiniad presennol er mwyn cwmpasu’r hyn a fyddai’r 
prawf mewn cyfraith “allai ymddangos i sylwedydd teg a diduedd fel...”, 
gan gydnabod yn y canllawiau bod cyfeiriad damweiniol at rywbeth 
gwleidyddol plaid yn ystod ymddygiad  priodol Aelod fel arall wrth gyflawni 
ei ddyletswyddau yn annhebygol o fod yn gyfystyr â thorri’r Rheolau.  

71. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu eisoes wedi esbonio bod “busnes sydd gerbron 
y Senedd” yn cynnwys yr holl weithgareddau a ganiateir o dan y Rheolau 
Sefydlog – cwestiynau llafar, dadleuon, datganiadau, Biliau drafft, gwaith 
craffu gan bwyllgorau a gweithgareddau fel herio a holi Gweinidogion fel 
rhan o fusnes y Senedd o ran dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.  

72. O ystyried y pwyntiau a wnaeth rhai ymatebwyr i’r ymgynghoriad mewn 
perthynas â Chynigion 3 a 4, daethpwyd i’r casgliad y byddai rhagor o 
ddiwygiadau i Reol 1 a’r diffiniad “gweithgaredd gwleidyddol plaid” yn 
ddefnyddiol i egluro bod angen rhesymol i’r Aelodau baratoi at y busnes 
sydd gerbron y Senedd, yn ogystal â chymryd rhan ynddo. Mae natur 
gynhwysol gweithrediad busnes y Senedd yn golygu nad yw’r Aelodau’n 
gyfyngedig i ymateb i fusnes y Senedd ond, yn hytrach, maent yn llywio’r 
ffordd y maent yn cyflawni eu dyletswyddau seneddol. 

Canlyniad a phenderfyniad 

73. Mewn ymateb i'r adborth i'r ymgynghoriad, mae nifer o ddulliau wedi'u 
hystyried. Yn hytrach na bwrw ymlaen â’r cynigion fel y’u nodir, bydd y 
fersiwn wedi’i diweddaru o’r Rheolau yn adlewyrchu’r adborth ac yn 
cwmpasu’r egwyddor gyffredinol a gefnogir na ddylid defnyddio 
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adnoddau’r Senedd ar gyfer gweithgareddau gwleidyddol plaid (ac y’u 
darperir i hwyluso cyflawni dyletswyddau Aelod) yng ngeiriad Rheol 1 ac yn 
darparu syniad o weithgareddau a fyddai'n torri'r rheol yn y canllawiau.  

74. Byddai'r dull hwn yn galluogi i'r diffiniad “gweithgaredd gwleidyddol plaid” 
gael ei ddileu o’r adran Dehongli o'r ddogfen. Byddai hefyd yn galluogi 
dileu gwybodaeth ddisgrifiadol ailadroddus o sawl maes arall o reolau a 
chanllawiau. Byddai’r canllawiau hefyd yn cael eu cefnogi drwy symud y 
ddarpariaeth de minimis bresennol o rywle arall yn y rheolau.  

75. Mae rhywfaint o risg yn gysylltiedig â chynnwys rhestr o weithgareddau, os 
na nodir maes gwaith ‘amhriodol’ yn y rhestr, a’r dull a fabwysiedir i liniaru 
hyn yw cynnwys y rhain fel enghreifftiau yn y canllawiau, yn hytrach nag fel 
testun y Rheol ei hun. 

76. Bydd y canllawiau wedi’u diweddaru hefyd yn cynnwys nodyn atgoffa i’r 
Aelodau na ddylent anghofio eu rhwymedigaethau statudol ar wahân o 
dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(Cynrychiolaeth y Bobl) 2007 fel y bo'n briodol.  Mae'r ddeddfwriaeth hon 
yn rheoleiddio rhoddion i’r Aelodau, i bleidiau gwleidyddol ac i ymgeiswyr 
mewn etholiad.  Mae'r rheolau ynghylch rhoddion yn gymwys ar bob adeg 
ond mae iddynt arwyddocâd arbennig yn y cyfnod cyn etholiad. Gall 
camddefnyddio adnoddau’r Senedd fod yn gyfystyr â rhodd i’r Aelod neu ei 
Blaid, a all arwain at atebolrwydd troseddol neu sifil o dan statud i’r rhai 
dan sylw.  Mae’r Aelodau'n gyfrifol am sicrhau eu bod yn ymwybodol o 
ofynion o'r fath sydd y tu allan i gwmpas Rheolau'r Swyddog Cyfrifyddu, ac 
yn cydymffurfio â hwy. Dylai’r Aelodau gyfeirio at y Comisiwn Etholiadol ar 
gyfer canllawiau ar y materion hyn.  
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4. Cynigion ar ddiogelu data 

77. Nododd yr ymgynghoriad y cynigion a ganlyn mewn perthynas â diogelu 
data: 

Cynnig 5.  Cynigir cyflwyno gofyniad i ddefnyddio datganiad clir 
a syml pan fydd unrhyw weithgaredd cyfathrebu neu 
ymgysylltu a ariennir gan y Comisiwn yn arwain at gasglu data 
personol, er mwyn ei gwneud yn glir na fydd y data yn cael eu 
rhannu, ac eithrio achosion lle mae hynny’n angenrheidiol i 
gefnogi gwaith achos, ac y bydd y wybodaeth a ddarperir yn 
cael ei thrin yn ddienw. 

78. Mae cefndir llawn y cynigion i'w weld yn y ddogfen ymgynghori. 

Crynodeb o safbwyntiau ar y cynigion 

79. Nid oedd gwrthwynebiad i'r cynnig i gyflwyno'r gofyniad i ddatganiad gael 
ei ddefnyddio ynglŷn â gweithgaredd lle y cesglir data personol.  

80. Mae ymateb grŵp y Ceidwadwyr yn nodi bod ei Aelodau eisoes yn 
defnyddio geiriad diogelu data safonol ar arolygon a chyhoeddiadau.  
Awgrymwyd y gallai’r datganiad gael ei ddiwygio i gyfeirio at gategori 
arbennig o Aelodau o’r Senedd fel cynrychiolwyr etholedig mewn 
deddfwriaeth diogelu data. Mynegodd Grŵp Plaid Cymru bryder y gallai 
cyfyngu casglu data gael canlyniadau anfwriadol, yn benodol i waith achos.  

Ymateb i’r adborth 

81. Canlyniad y cynnig a nodir yw ei gwneud yn glir na ddylid rhannu data 
personol a gesglir, pan ariennir hynny drwy adnoddau’r Comisiwn, ac 
eithrio pan fo hynny’n angenrheidiol ar gyfer gwaith achos. Bwriad y rheol 
yw ymwneud â rhannu data a gesglir, yn hytrach na'u casglu.  

82. Gan gyfeirio at gategori arbennig o Aelodau o’r Senedd fel cynrychiolwyr 
etholedig, barn Gwasanaeth Cyfreithiol y Comisiwn yw nad oes gan 
gynrychiolwyr etholedig statws arbennig o dan gyfraith diogelu data a'u 
bod yn ddarostyngedig i ofynion diogelu data, yn union fel unrhyw 
unigolyn/sefydliad arall sy'n prosesu data personol. Mae rheoleiddiwr data 
personol, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, wedi llunio canllawiau 
helaeth i gynrychiolwyr etholedig (er y nodir bod rhywfaint ohonynt wedi 
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dyddio), ond maent yn nodi’r canlynol yn benodol: “Elected representatives 
have data protection responsibilities for the personal information they 
process in their work. They are data controllers under the UK GDPR. This 
means they are responsible for making sure all personal data handled by 
their office is done in a way that complies with the requirements of the UK 
GDPR.” 

Canlyniad a phenderfyniad 

83. O'r ymatebion a gafwyd, mae'n ymddangos nad oes angen newid diben y 
cynnig hwn. Fodd bynnag, bydd geiriad y newid yn cael ei addasu i egluro 
bod y gofyniad yn ymwneud â data personol, y gellir eu rhannu pan fo 
angen ar gyfer gwaith achos unigol. Caiff canllawiau eu hychwanegu i 
egluro na ddylid rhannu data personol a gesglir mewn perthynas â 
dyletswyddau Aelod, drwy weithgarwch a ariennir gan y Comisiwn, â 
phleidiau/ymgyrchoedd gwleidyddol, ond y gellir rhannu gwybodaeth a 
gesglir i lywio ymchwil neu ddatblygu polisi at y diben hwnnw, ar yr amod 
bod y data personol yn y wybodaeth yn ddienw. 
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5. Cynigion ar gyfathrebu ac ymgysylltu ag 

etholwyr gan ddefnyddio adnoddau'r 
Comisiwn 

84. Nododd yr ymgynghoriad y cynigion a ganlyn mewn perthynas â 
chyfathrebu ac ymgysylltu ag etholwyr drwy ddefnyddio adnoddau’r 
Comisiwn: 

Cynnig 6.  Cynigir y dylid nodi’n glir na cheir ychwanegu 
deunyddiau ychwanegol o natur gwleidyddol plaid at 
eitemau/deunyddiau a gynhyrchir ar gyfer ymgysylltu ag 
etholwyr gan ddefnyddio adnoddau'r Senedd. 

Cynnig 7. Cynigir y dylid caniatáu i Aelodau gyfeirio at eu 
hymlyniad wrth blaid fel rhan o'r ffordd y maent yn hysbysu eu 
hetholwyr am sut maent yn cyflawni eu rôl fel Aelod o'r Senedd, 
ar yr amod ei fod yn cael ei wneud fel datganiad ffeithiol mewn 
testun plaen. 

Cynnig 8. Cynigir y dylid lliniaru’r risg o ganfyddiad bod arian 
cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gwleidyddol 
plaid drwy ddiddymu mynediad at gyllid seneddol ar gyfer 
unrhyw ddeunyddiau, boed yn rhai ffisegol neu ddigidol, sy'n 
defnyddio logos plaid neu arwyddluniau ymgyrchoedd 
gwleidyddol. Byddai hyn yn gymwys ar gyfer hawliadau a 
wneir o'r dyddiad y byddai’r rheolau diwygiedig yn cael eu rhoi 
ar waith. 

Byddai'r canllawiau sy'n gysylltiedig â'r rheol hon yn atgoffa'r 
Aelodau y bydd eu defnydd o liw (gan gynnwys lliwiau brand 
eu plaid) a lluniau mewn deunydd ymgysylltu yn cyfrannu at y 
ffordd y mae'r deunyddiau hynny'n debygol o gael eu gweld 
gan sylwedydd teg a diduedd, ac y dylid cymryd gofal i osgoi 
canfyddiad bod y deunyddiau’n cynnwys gwleidyddiaeth plaid. 

Byddai defnyddio logo'r Senedd, mewn ffyrdd penodol, yn cael 
ei ganiatáu. 
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Cynnig 9. Cynigir y dylid diwygio geiriad Rheol 10 i’w gwneud yn 
fwy eglur bod yn rhaid i wefan Aelod sy'n cael ei chreu neu ei 
chynnal gan ddefnyddio adnoddau'r Comisiwn gael ei 
defnyddio mewn cysylltiad â dyletswyddau’r Aelod yn unig. 
Byddai'r cyfeiriad at logos neu frandio yn Rheol 10 hefyd yn cael 
ei ddileu i fod yn gyson â'r cynnig uchod. 

Cynnig 10. Cynigir y dylid gwneud yn eglur y gofyniad am 
ddatganiad clir a syml, wedi’i arddangos mewn man amlwg ar 
wefan a ariennir gan ddefnyddio adnoddau’r Comisiwn, yn 
nodi mai Comisiwn y Senedd sydd wedi talu costau’r wefan o 
arian cyhoeddus. 

Cynnig 11. Cynigir y dylid ei gwneud yn eglur na ddylai gwefan a 
ariennir gan ddefnyddio adnoddau'r Comisiwn gynnwys na 
mewnosod cynnwys gwleidyddol plaid. 

Cynnig 12.  Cynigir addasu'r canllawiau ynghylch cyfryngau 
cymdeithasol i atgoffa Aelodau o'r ffiniau y mae'n rhaid iddynt 
weithredu oddi mewn iddynt, ac i egluro, os ydynt yn defnyddio 
adnoddau'r Comisiwn, bod yn rhaid i weithgaredd hyrwyddo 
gael ei wneud yn unol â bwriad y ddarpariaeth, rhaid iddo 
beidio â bod yn weithgaredd gwleidyddol plaid, rhaid iddo 
beidio â thargedu cynulleidfa wleidyddol plaid na chael ei 
wneud er budd etholiadol. 

85. Mae cefndir llawn y cynigion i'w weld yn y ddogfen ymgynghori. 

Crynodeb o safbwyntiau ar y cynigion 

86. Ni chafwyd gwrthwynebiadau i egwyddor cynnig chwech. Derbyniodd 
ymatebwyr unigol i’r ymgynghoriad, er enghraifft, na ddylid cymysgu 
deunyddiau a ariennir gan y Comisiwn â deunydd darllen plaid wleidyddol. 

87. Fodd bynnag, mynegodd yr holl grwpiau bryderon y gallai cynnig chwech 
gael ei gamddehongli a chael effaith anfwriadol ar y defnydd o 
wirfoddolwyr i ddarparu deunyddiau. Mae’r pryder a fynegwyd yn deillio o’r 
ffaith bod gwirfoddolwyr, fel mater o drefn, yn darparu deunydd plaid 
wleidyddol a deunyddiau y telir amdanynt gan ddefnyddio adnoddau’r 
Senedd.  Mewn geiriau eraill, mae deunyddiau a ariennir o ffynonellau 
gwahanol yn aml yn cael eu darparu ar yr un pryd. 
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88. Yn gyffredinol, nid oedd gwrthwynebiadau i gynnig saith i ganiatáu i 
Aelodau gyfeirio at eu hymlyniad wrth blaid, fodd bynnag roedd nifer o 
ymatebion yn gysylltiedig â'r rhai a wnaed i gynnig wyth (a grynhoir isod). 

89. Mynegodd y Bwrdd y farn bod cynnig saith yn ymddangos yn ffordd 
resymol ac ymarferol o ganiatáu i ymlyniad wrth blaid gael ei fynegi'n glir i 
etholwyr wrth osgoi hefyd y canfyddiad o ddefnydd amhriodol o'r arian 
cyhoeddus a all ddeillio o ddefnyddio logos plaid. 

90. Awgrymodd un unigolyn y gallai canlyniad anfwriadol posibl cynigion 7 ac 
8 gynnwys toreth o ymlyniad wrth blaid yn cael ei ddisgrifio yn y testun. 
Roedd yn teimlo y dylid rhoi’r gorau i gynygion 7, 8 a 9 (ac eithrio’r cyfeiriad 
at ddefnyddio logo’r Senedd, y mae’n awgrymu y dylai fod yn orfodol ym 
mhob neges a ariennir gan y Comisiwn). 

91. Mewn ymateb i gynnig wyth (a chynigion cysylltiedig), cytunwyd y dylai'r 
mater hwn fod yn glir, a chydnabuwyd y gall gofyniad sy'n cynnwys angen 
i gymhwyso barn fod yn gymhleth ac yn anodd. 

92. Roedd y Bwrdd yn cefnogi'r newid arfaethedig i wahardd defnyddio logos 
plaid ar ddeunyddiau a ariennir yn gyhoeddus ac yn cydnabod ei fod yn 
gweithredu argymhelliad y Bwrdd blaenorol. Roedd hefyd o’r farn y dylai 
cynhyrchion presennol barhau i gael eu defnyddio hyd ddiwedd eu hoes, 
fel dull rhesymol a chymesur o weithredu'r cynnig ar ddefnyddio logos 
gyda threigl amser. 

93. Cyfeiriodd y Bwrdd at ei ohebiaeth flaenorol a ddywedodd y canlynol: 
“when the time is right, the use of political party logos on all publicly 
funded resources should not be allowed. Members are elected to 
represent and communicate with all their constituents as a Member of the 
Senedd, not on behalf of their party or those who voted for their particular 
party”. Arsylwodd y Bwrdd y dylid egluro cynnwys rhestrau o ddeunyddiau 
gyda geiriad nad yw'n gynhwysfawr.  

94. Nid oedd yr ymatebion eraill a gafwyd yn cefnogi’r cynnig hwn. Yn 
gyffredinol, roedd yr ymatebwyr eraill yn dadlau’n gryf bod defnyddio logos 
plaid yn helpu i egluro negeseuon i’r cyhoedd, yn enwedig gan yr etholir 
traean o’r Aelodau ar sail y rhestrau rhanbarthol a bod gan breswylwyr 
Cymru bum cynrychiolydd yr un yn y Senedd, nid un. Mae’r grwpiau plaid 
yn disgrifio logos plaid fel ffordd werthfawr o helpu i adnabod Aelod a’i 
deyrngarwch/werthoedd i’w etholwyr (er budd tryloywder), a chyflwynir 
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dadl mai yn y cynnwys ysgrifenedig yw’r brif risg o ystyried deunydd a 
ariennir gan y Comisiwn yn ddeunydd “gwleidyddol plaid". Maent yn 
mynegi hyder bod y rheolau presennol a'r mecanweithiau gwirio’n sicrhau 
na chaniateir cynnwys gwleidyddol plaid. Mae’r grwpiau'n dadlau y dylid 
caniatáu presenoldeb un logo plaid/grŵp cynnil ar ddeunyddiau 
ymgysylltu ac y byddai hyn yn ddull mwy cymesur. 

95. Cafwyd rhai awgrymiadau ynghylch cyfyngu maint (e.e. dim mwy o uchder 
na'r hyn sy'n cyfateb i ddwy linell o destun) a lleoliad logos plaid.  

96. Nid oedd ymatebwyr yn gwrthwynebu cynnig naw i egluro geiriad y rheol 
mewn perthynas â’r diben a ganiateir i wefan a ariennir yn gyhoeddus fod 
ar gyfer dyletswyddau Aelodau’n unig. Roedd yr ymatebion a gafwyd 
mewn perthynas â chynnig naw yn canolbwyntio ar ddefnyddio logos ac 
yn gofyn am gysondeb â'r penderfyniadau ar logos mewn perthynas â 
chynnig wyth. 

97. Nid oedd anghytundeb penodol ag egwyddor eglurhad yng nghynnig deg 
bod cynnwys y datganiad am gyllid yn ymestyn i wefannau. Fodd bynnag, 
mynegwyd rhywfaint o bryder y gallai'r geiriad arfaethedig, sef 'wedi’i 
arddangos mewn man amlwg' fod yn agored i ormod o ddehongli a chreu 
anawsterau gweithredol.  

98. Gwnaeth un ymateb bwynt ar wahân, yn mynegi’r farn y gall y gofyniad 
ehangach i gynnwys datganiad bod eitemau’n cael eu hariannu gan y 
Comisiwn o arian cyhoeddus fod yn anghymesur a gofynnodd iddo gael ei 
ddileu. Mae’n dangos y pryder hwn gydag enghraifft o arwyddion swyddfa. 

99. Dywedodd Grŵp y Ceidwadwyr fod ei Aelodau eisoes yn cynnwys 
datganiad am gyllid ar eu gwefannau. Mynegodd Grŵp Plaid Cymru 
bryder y byddai’r geiriau ‘mewn man amlwg’ yn ei gwneud yn ofynnol i 
swyddogion y Comisiwn arfer crebwyll.  

100.Nid oedd gwrthwynebiadau i gynnig 11, i’w gwneud yn fwy eglur na ddylai 
gwefan a ariennir gan ddefnyddio adnoddau'r Comisiwn gynnwys na 
mewnosod cynnwys gwleidyddol plaid. Ymateb grŵp y Ceidwadwyr oedd 
bod hyn eisoes yn wir ar gyfer gwefannau ei Aelodau. 

101.Derbyniwyd na ddylai gwefannau a ariennir gan y Comisiwn gynnwys 
cynnwys gwleidyddol plaid sefydlog. Mynegwyd rhai pryderon y gall 
geiriad gael effaith ar fewnosod ffrydiau Cyfryngau Cymdeithasol a allai 
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gynnwys cynnwys gwleidyddol plaid damweiniol megis aildrydariadau a 
hoffiadau.  

102.Gofynnwyd am eglurder ynghylch caniatáu i ffrydiau cyfryngau 
cymdeithasol Aelod gael eu hymgorffori ar wefan Aelod fel ffrwd 'fyw'. 
Roedd hyn er mwyn atal Aelodau rhag torri’r rheol hon yn anfwriadol, gan 
adlewyrchu mai’r dewis arall fyddai eithrio ffrydiau o’u cyfryngau 
cymdeithasol neu gael proffiliau Senedd a ‘phlaid’ ar wahân, a oedd, ym 
marn yr ymatebwyr, yn anghyson â realiti cyfryngau cymdeithasol. 
Mynegwyd y farn bod cynnwys integredig o lwyfannau fel Twitter a 
Facebook yn allweddol i ddylunio gwefannau modern a galluogi 
cyfathrebu ag etholwyr.  

103.Er mwyn cryfhau diogelwch, awgrymwyd y dylai’r datganiad y cyfeirir ato 
yng nghynnig deg hefyd gynnwys gofyniad ymwadiad i’r perwyl nad oes 
gan y Senedd berchnogaeth na rheolaeth dros natur a chynnwys ffrydiau 
cyfryngau cymdeithasol sydd wedi’u mewnosod. 

104.Roedd cytundeb cyffredinol â chynnig deuddeg ac ystyriwyd ei fod yn 
ganllaw rhesymol pan wneir hawliadau am gostau sy’n gysylltiedig â 
gweithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol, megis hawliadau am hybu 
postiadau ar Facebook. Gofynnwyd i'r canllawiau fod yn glir nad oedd hyn 
yn cynnwys postiadau arferol ar y cyfryngau cymdeithasol - na thelir 
amdanynt gan y Comisiwn. Pwysleisiodd yr ymatebion y dylai’r Aelodau 
fod yn rhydd i bostio eu barn am faterion gwleidyddol i'w cyfrifon eu 
hunain os ydynt am wneud hynny, yn ddarostyngedig i’r rheolau 
ehangach ar safonau ymddygiad. 

Ymateb i’r adborth 

105.Mae'r diwygiadau arfaethedig i'r Rheolau’n ymdrin â sawl agwedd 
benodol ar weithgarwch cyfathrebu ac ymgysylltu. Yr egwyddor sy'n cael ei 
chymhwyso yw ceisio bod yn glir nad yw’r cyllid seneddol sydd ar gael i’r 
Aelodau’n cael ei ddarparu i hybu ymwybyddiaeth plaid nac i alluogi 
gweithgarwch gwleidyddol plaid.  

106.Cynigir y dylid ei gwneud yn eglur na ddylai eitemau/deunyddiau a 
gynhyrchir ar gyfer ymgysylltu ag etholwyr a/neu a ddosberthir gan 
ddefnyddio adnoddau'r Senedd gael eu hategu gyda deunyddiau 
ychwanegol na fyddai'n cael eu caniatáu. 
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107.Er mwyn ymdrin â'r pryder ynghylch camddehongli defnyddio 
gwirfoddolwyr i ddosbarthu deunyddiau ymgysylltu, bydd geiriad yn cael 
ei ychwanegu at y canllawiau i Reol 8 fel nodyn atgoffa na fyddai'r 
rheolau'n gymwys pan nad oes defnydd o adnoddau. Mewn geiriau eraill, 
pan nad oes hawliad am gostau danfon, nid yw'r rheolau'n gymwys. 

Ymlyniad wrth blaid a defnyddio logos plaid neu ddulliau brandio eraill 

108.Mae defnyddio nodau adnabod, logos a dulliau brandio plaid ar 
ddeunyddiau cyfathrebu ac ymgysylltu a gynhyrchir gydag adnoddau’r 
Comisiwn yn bwnc sensitif. Cyflwynwyd cynigion saith ac wyth at ddiben 
ymgynghori, fel dull o liniaru yn erbyn y risg o ganfyddiad bod arian 
cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio at ddibenion gwleidyddol plaid.  

109.Nododd y cynigion ddull gweithredu manwl gywir a chlir, a gefnogodd y 
Bwrdd.  

110.Fodd bynnag, mae grwpiau plaid yn dadlau’n gryf y dylid caniatáu 
presenoldeb un logo plaid/grŵp cynnil ar ddeunyddiau ymgysylltu, yng 
nghyd-destun dwyn eglurder a thryloywder i negeseuon i’r cyhoedd, yn 
enwedig am fod gan breswylwyr Cymru bum cynrychiolydd yr un yn y 
Senedd ar hyn o bryd, nid un.  

111. Esboniodd y ddogfen ymgynghori y byddai'r canllawiau sy'n gysylltiedig â 
rheol 8 yn cael eu drafftio i atgoffa'r Aelodau y bydd eu defnydd o liw a 
lluniau mewn deunydd ymgysylltu a graddau'r defnydd hwnnw yn 
cyfrannu i’r ffordd y mae'r deunyddiau hynny'n debygol o gael eu gweld.   
Dylid cymryd gofal i atal canfyddiad bod y deunyddiau’n rhai gwleidyddol 
plaid.  

112. Cyflwynir dadl gan yr ymatebwyr mai yn y cynnwys ysgrifenedig y mae’r 
brif risg y caiff deunydd a ariennir gan y Senedd ei ystyried yn ddeunydd 
gwleidyddol plaid, ac y dylid caniatáu un logo plaid/grŵp cynnil ar 
ddeunyddiau ymgysylltu. Maent yn awgrymu y dylai defnyddio logo gael ei 
gynnwys yn y canllawiau ynghylch osgoi'r canfyddiad bod deunyddiau'n 
rhai gwleidyddol plaid. 

113. Byddai’r dull gweithredu hwn yn golygu bod angen i Aelodau arfer 
crebwyll, a dylent fod yn barod i gyfiawnhau hynny os cânt eu herio.  
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114.Mae awgrymiadau hefyd yn yr adborth i’r ymgynghoriad y dylid caniatáu 
defnyddio logo gyda chyfyngiadau, megis maint penodol, lleoliad a/neu ei 
gwneud yn ofynnol i logo plaid fod ochr yn ochr â logo’r Senedd.  

115. Rhan sylweddol o’r camau lliniaru yn erbyn y risg o ganfyddiad y defnyddir 
arian seneddol at ddibenion gwleidyddol plaid yw’r gofyniad i ddatgan bod 
eitemau wedi’u hariannu’n gyhoeddus. Mae cynnwys y datganiad yn ei 
gwneud yn glir bod arian cyhoeddus wedi hwyluso'r 
gweithgarwch/cynnyrch dan sylw. 

116.Nid yw’r rheolau’n gwahaniaethu rhwng deunyddiau ffisegol a digidol, a 
bydd hynny’n cael ei ychwanegu at y canllawiau i’w gwneud yn gwbl glir. 
Fodd bynnag, bwriadwyd nodi bod gohebiaeth ag unigolion wedi’i heithrio 
o’r gofyniad, a bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y canllawiau i Reol 8. 

117. Trafododd y Bwrdd arwyddocâd amseru mewn perthynas â'r dull o 
ddefnyddio logos, gan gydnabod bod angen i'r amseru fod yn gywir. Mae’r 
dadleuon a gyflwynwyd i’r ymgynghoriad hwn yn awgrymu nad dyma’r 
amser iawn. Mae’r gwaith y mae’r Senedd yn ei wneud ar hyn o bryd i 
drafod rhagor o ddiwygiadau’n cyfrannu i’r farn honno. 

118.Er gwaethaf hyn, y Bwrdd fyddai’n nodi, pe bai am wneud, y paramedrau 
priodol  yn fwy penodol mewn perthynas â'r hyn a ystyrir yn weithgaredd 
gwleidyddol plaid yng nghyd-destun gweithgareddau ymgysylltu. 

Canlyniad a phenderfyniad 

119.Ar ôl trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad mewn perthynas â'r rhesymeg 
a nodir dros newid, bydd Rheol 8 a'i chanllawiau’n cael eu hailfframio, o 
ystyried y wybodaeth a nodir yn y ddogfen ymgynghori a'r adborth. Mae 
hyn yn golygu y bydd y rheol yn gliriach bod yn rhaid i’r Aelodau osgoi 
rhoi’r argraff bod deunyddiau ymgysylltu wedi’u hariannu gan blaid 
wleidyddol.  Yn ogystal, ni ddylid eu defnyddio mewn ffordd y gellid canfod 
ei bod yn ceisio effeithio ar gefnogaeth wleidyddol i blaid wleidyddol neu 
ymgeisydd, wrth ymgysylltu â'u hetholwyr gan ddefnyddio adnoddau'r 
Comisiwn.  

120.Mae'r dull hwn yn ceisio sicrhau cydbwysedd o ran bod yn ddigon clir am 
y bwriad, wrth ddarparu i’r Aelodau arfer eu crebwyll mewn perthynas ag 
amgylchiadau unigol. Fodd bynnag, mae ganddo hefyd fwy o gyfrifoldeb 
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ar ran yr Aelodau i roi cyfrif am y crebwyll y maent wedi'i arfer os gofynnir 
iddynt wneud hynny. 

121. Ni fyddai angen defnyddio logo’r Senedd, a chaiff Aelodau gynnwys un 
logo plaid neu grŵp anymwthiol ar ddeunyddiau ymgysylltu, pan na chaiff 
ei wahardd yn unman arall. 

122.Ystyriwyd yr adborth ynghylch cymesuredd y gofyniad i gynnwys 
datganiad y gall eitemau a ariennir gan y Comisiwn o arian cyhoeddus fod 
yn anghymesur a gofynnwyd iddo gael ei ddileu. Mae'r gofyniad hwn yn 
rhan o'r camau lliniaru yn erbyn y risg o ganfyddiad y defnyddir arian 
seneddol at ddibenion gwleidyddol plaid, ac mae'n darparu tryloywder. 
Fodd bynnag, bwriadwyd eithrio gohebiaeth ag unigolion o'r gofyniad. 
Caiff hyn ei egluro yn y canllawiau. Bydd arwyddion ar swyddfa/ffasâd 
blaen siop Aelod hefyd yn cael eu heithrio o'r gofyniad hwn. 

Gwefannau a chyfryngau cymdeithasol 

123.Cynnig naw oedd bod yn fwy eglur yn datgan bod yn rhaid i wefan Aelod 
sy'n cael ei chreu neu ei chynnal gan ddefnyddio adnoddau'r Comisiwn 
gael ei defnyddio mewn cysylltiad â dyletswyddau’r Aelod yn unig. Gan 
nad oedd gwrthwynebiadau i'r cynnig hwn, yr unig ffactor i'w ystyried yw 
unrhyw addasiad sy’n ofynnol i sicrhau bod y cyfeiriad at logos neu 
ddulliau brandio’n gyson â'r dull ehangach o'u defnyddio mewn 
gweithgareddau ymgysylltu.  

124.Cynnig deg oedd ei gwneud yn eglur bod y gofyniad presennol i 
weithgarwch cyfathrebu ac ymgysylltu nodi'n glir ei fod yn cael ei ariannu 
gan y Comisiwn o arian cyhoeddus yn ymestyn i ddeunyddiau digidol, yn 
ogystal â rhai ffisegol. 

125.Gan nad oedd anghytundeb â'r eglurhad arfaethedig, bwrir ymlaen â’r 
cynnig. Ni chafwyd barn ynghylch a ddylai'r datganiad fod yn destun 
rhagnodedig, fel yr awgrymwyd, neu’n ofyniad am ddatganiad heb 
ragnodi geiriad, ond roedd awgrym y gallai dewis arall yn lle 'mewn man 
amlwg' fod yn well.  

126.Mae'r rheolau presennol yn nodi ei bod yn ofynnol i wefan Aelod gael ei 
defnyddio mewn cysylltiad â dyletswyddau’r Aelod yn unig a bod hyn yn 
eithrio cynnwys gwleidyddol plaid, gan ddarparu eithriad i ganiatáu 
cynnwys lincs i wefannau ar wahân sydd â chynnwys gwleidyddol plaid. 
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Hefyd, mae’n rhaid i wefan Aelod nodi’n glir bod lincs yn mynd at 
wefannau nad ydynt yn cael eu hariannu o adnoddau’r Comisiwn.  

127.Cynnig 11 yw diwygio'r testun i wneud y gofynion hyn yn fwy eglur a'r 
mathau o lincs a ganiateir ac egluro risgiau cynnwys wedi'i fewnosod. 

Canlyniad a phenderfyniad 

128.Mewn ymateb i adborth a gafwyd, bydd y geiriau arfaethedig 'mewn man 
amlwg' yn cael eu disodli gan 'yn glir'. Ni fydd egluro'r gofyniad i gynnwys 
datganiad am ffynhonnell ariannu costau gwefan yn rhagnodi geiriad, ond 
bydd y canllawiau'n awgrymu geiriad yr ystyrir ei fod yn diwallu'r angen, i 
fod yn ddefnyddiol.  

129.Cydnabyddir bod y cyfryngau cymdeithasol yn faes sy'n esblygu'n barhaus 
ac yn creu nifer o risgiau a heriau i Aelodau. O ystyried yr adborth i'r 
ymgynghoriad ynghylch angen yr Aelodau i allu adlewyrchu realiti 
cyfryngau cymdeithasol a'r ffyrdd y maent yn rhan o'r pecyn o 
weithgareddau ymgysylltu a ddefnyddir ganddynt, cynigir nodi y gellir 
mewnosod ffrydiau cyfryngau cymdeithasol yr Aelod unigol ei hun fel 
cynnwys ar ei wefan ei hun.  

130.Er na fyddai hyn yn atal cwyn rhag cael ei gwneud i'r Comisiynydd 
Safonau ynghylch cynnwys gwleidyddol plaid, byddai'n adlewyrchu y 
byddai'r dewis arall, mewn gwirionedd, yn golygu bod angen i Aelod 
gynnal nifer o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol i'w hatal rhag torri'r rheol yn 
anfwriadol.    

131. Mae’r canllawiau presennol yn nodi y “dylai gwefan yr Aelod egluro bod y 
lincs yn arwain at wefannau nad ydynt yn cael eu cynnal gan yr Aelod ac 
nad ydynt yn cael eu hariannu gan adnoddau'r Comisiwn.” Gwneir hyn yn 
gliriach, gan mai dim ond pan fydd lincs wedi'u cynnwys y mae'r gofyniad 
hwn yn gymwys. Os digwydd hynny, dylai gwefan yr Aelod gynnwys 
datganiad clir nad yw Comisiwn y Senedd yn gyfrifol am gynnwys sydd 
wedi’i fewnosod ac nad yw lincs sy’n arwain at wefannau wedi’u hariannu 
gan adnoddau’r Comisiwn. 

132.Roedd cynnig 12 (yn ymwneud â Rheol 11 – Gweithgaredd ar y cyfryngau 
cymdeithasol) yn adlewyrchu y dylai Aelodau fod yn rhydd i bostio eu barn 
am faterion gwleidyddol ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eu hunain 
os ydynt am wneud hynny, a bod risgiau'n gysylltiedig â gwneud hynny. 
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Bwriad hynny oedd atgoffa'r Aelodau, os ydynt yn defnyddio adnoddau'r 
Comisiwn ar gyfer gweithgaredd ar y cyfryngau cymdeithasol, fod yn rhaid 
iddynt fod yn ymwybodol o'r ffyrdd y maent yn defnyddio adnoddau'r 
Comisiwn.   

133.Gofynnodd ymatebwyr am eglurder na fyddai gweithgarwch arferol ar y 
cyfryngau cymdeithasol yn dod dan y rheolau. Mae’r ddogfen Rheolau yn 
ymdrin â’r mater hwn yn uniongyrchol drwy nodi’n glir “Mae'r Rheolau hyn 
yn gymwys pryd bynnag y bydd Aelod yn defnyddio adnoddau'r 
Comisiwn”. 

134.O ran symleiddio’r Rheolau pan fo’n bosibl ar hyn o bryd ac adlewyrchu na 
wahaniaethir rhwng deunyddiau ymgysylltu ffisegol a digidol pan fo 
Aelodau am gael mynediad at arian cyhoeddus, gwneir addasiad i gynnig 
12. Bydd hyn yn cynnwys dileu Rheol 11 a cymgorffori'r agwedd bresennol 
ar y canllawiau sy'n ymwneud â thargedu'r gweithgaredd hyrwyddo yn ail 
ddrafft canllawiau Rheol 8, gan ddileu ailadrodd y manylion sydd eisoes 
wedi'u cynnwys mewn mannau eraill. 
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6. Cynigion ar fetio diogelwch 

135.Nododd yr ymgynghoriad y cynigion a ganlyn mewn perthynas â fetio 
diogelwch: 

Cynnig tri ar ddeg: Cynigir y dylid cysoni’r trefniadau ar gyfer 
priod/partner Aelodau â’r trefniadau ar gyfer defnyddwyr eraill 
(heb eu hethol) yr adeilad drwy ei gwneud yn ofynnol cwblhau 
gwiriadau diogelwch ar lefel Gwiriad Gwrth-derfysgaeth cyn 
rhoi pàs ffotograffig i’r adeilad. 

Cynnig pedwar ar ddeg: Cynigir y dylid diwygio geiriad y 
canllawiau ar gyfer Rheol 15 i’w gwneud yn gliriach na chaiff 
unrhyw un, ar wahân i Aelodau, ddechrau gweithio cyn mynd 
drwy’r broses fetio diogelwch, boed hynny’n rhywun sydd wedi'i 
leoli yn Nhŷ Hywel neu rywle arall. 

136.Mae cefndir llawn y cynigion i'w weld yn y ddogfen ymgynghori. 

Crynodeb o safbwyntiau ar y cynigion 

137.Roedd y mwyafrif yn cytuno â chynnig tri ar ddeg. Mynegodd un grŵp 
bryder bod penderfyniad ar bàs priod/partner yn cael ei wneud ar wiriadau 
gwrth-derfysgaeth yn unig a hoffai i faterion a godwyd yn y broses honno 
allu cael eu huwchgyfeirio cyn gwneud penderfyniad terfynol ar roi pàs i’r 
adeilad.  

138.Roedd cefnogaeth gyffredinol i gynnig pedwar ar ddeg. Cododd 
ymatebion gan yr Aelodau y ffaith bod angen cynnal gwiriadau fetio mewn 
modd amserol, gan sicrhau y gall staff ddechrau pan fo angen. Codwyd 
pryderon ynghylch dechrau Senedd a’r angen i gael staff yn brydlon i 
helpu i sefydlu swyddfa, a phan fo angen tymor byr/penodol o ran amser 
yn codi.  

Ymateb i’r adborth 

139.Roedd cynnig 13, a nodwyd yn yr ymgynghoriad, yn ymwneud â rhoi pasys 
diogelwch ffotograffig. Mae'r rheol hon a'r canllawiau hyn yn ymwneud â 
mynediad at adnoddau'r Comisiwn sy'n gofyn am gliriad diogelwch 
priodol. Byddai'r cynnig hwn yn cysoni partneriaid/priodau yr Aelodau â 
holl ddefnyddwyr eraill yr adeilad sydd heb eu hethol, gan ddileu 
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presenoldeb digwmni ar yr ystâd heb gliriad diogelwch. Ymgynghorwyd 
â’r Comisiwn ynghylch y newid hwn ym mis Rhagfyr 2020 ac nid oedd 
gwrthwynebiad. 

140.Mae darparu amgylchedd diogel ac iach i weithio ac ymgysylltu yn un o 
flaenoriaethau’r Comisiwn a nodwyd. Mae’r Comisiwn yn gweithio yn ôl y 
safonau fetio diogelwch a bennwyd gan Fetio Diogelwch Cenedlaethol, yn 
unol â seneddau eraill ar draws y DU.  Mae Fetio Diogelwch Cenedlaethol 
yn cynnwys Safon Diogelwch Personél Sylfaenol, Gwiriad Gwrth-
derfysgaeth a, phan fo'n gymwys, y Gwiriad Diogelwch lefel uwch. 

141.Fel deiliaid swyddi etholedig, nid yw Aelodau o'r Senedd yn destun fetio 
diogelwch cyn i’w pasys ffotograffig i’r adeilad gael eu rhoi.  Mae pob Aelod 
yn gymwys yn awtomatig i gael pàs diogelwch i Ystâd y Senedd ar ôl tyngu 
llw.   

142.Cynhelir gwiriadau diogelwch ar yr holl staff sy'n gweithio i Aelodau, staff y 
Comisiwn a chontractwyr. Mae'r holl bersonél y mae arnynt angen pàs 
ffotograffig i’r adeilad yn destun Gwiriad Gwrth-derfysgaeth.  Mae staff yr 
Aelodau yn perthyn i ddau gategori, maent naill ai’n gweithio o etholaeth 
neu o ystâd y Senedd. Mae staff sy’n gweithio o etholaeth yn cael cliriad 
diogelwch i’r Safon Diogelwch Personél Sylfaenol (a rhoddir pás ymwelydd 
iddynt ar yr ystâd) tra bo staff sy’n gweithio o’r Senedd yn cael cliriad i lefel 
Gwiriad Gwrth-derfysgaeth. Mae’r rhai sy’n gweithio o etholaeth ac o’r 
ystâd hefyd yn cael cliriad Gwiriad Gwrth-derfysgaeth.  Mae hyn yn 
cynnwys pob priod neu bartner sy'n gweithio i Aelod. 

143.Ar hyn o bryd, cynhelir y gwiriadau diogelwch yn unol â chanllawiau fetio 
Swyddfa'r Cabinet, gyda chytundeb y Comisiwn. Byddai cyflwyno 'proses 
apelio' i ymgeiswyr newydd y tu allan i'r canllawiau fetio hynny. Fodd 
bynnag, gallai priodau/partneriaid heb eu fetio barhau i fynd i’r ystâd fel 
ymwelwyr, na fyddai arnynt angen fetio diogelwch fel arfer gan fod eu 
presenoldeb yn gyfyngedig i fannau cyhoeddus o’r ystâd neu fod yn rhaid 
iddynt fod yng nghwmni deiliad pàs. Byddai canllawiau i'r rheol diogelwch 
yn cael eu hychwanegu i wneud hyn yn glir. 

144.Mae cynnig pedwar ar ddeg yn egluro geiriad y canllawiau presennol, yn 
hytrach na chyflwyno mesur newydd.  
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145.Mae tîm Diogelwch y Comisiwn o'r farn bod cael fetio diogelwch priodol ar 
waith yn rhan hanfodol o'r mesurau a'r systemau sydd ar waith i ddarparu 
amgylchedd diogel ar yr ystâd ac i’r Aelodau yn eu cymunedau.  

146.Fel unigolyn, gall Aelod gyflogi pwy bynnag y mae’n dewis, yn 
ddarostyngedig i’r gyfraith berthnasol. Mae'r rheolau hyn yn cael eu 
cymhwyso pan geir mynediad at arian cyhoeddus drwy adnoddau'r 
Comisiwn. Mae'r rheol hon a'r canllawiau hyn yn ymwneud â mynediad at 
adnoddau'r Comisiwn sy'n gofyn am gliriad diogelwch priodol. 

147.Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, mae’r Aelodau wedi codi pwyntiau 
rhesymol am bwysigrwydd gallu penodi staff i ddechrau gweithio mewn 
modd amserol er mwyn eu galluogi i gyflawni eu dyletswyddau. Fodd 
bynnag, cafwyd profiad hefyd o unigolion sydd wedi dechrau gweithio i 
Aelodau ac yna wedi methu gwiriadau diogelwch ac felly'n methu 
cyflawni'r rôl y cawsant eu cyflogi ar ei chyfer. Gall hyn arwain at faterion 
contract i’r Aelodau.  

Canlyniad a phenderfyniad 

148.Yn sgil yr adborth a gafwyd, bwriedir ychwanegu geiriad at y canllawiau 
i'w gwneud yn glir eu bod yn gymwys pan fo gwaith yn cynnwys defnyddio 
adnoddau'r Comisiwn. 

149.Mae'r tîm fetio Diogelwch wedi rhoi sicrwydd ynghylch y flaenoriaeth a 
roddir i'r penodedigion sydd i’w fetio. Mae nifer o gamau wedi'u cyflwyno i 
sicrhau bod y broses hon mor gyflym â phosibl, megis hysbysu'r tîm ar y 
cam recriwtio am benodiadau newydd. Hefyd, ystyriwyd goblygiadau 
arferion gwaith ar ôl y pandemig ar gyfer lefel briodol y cliriad diogelwch 
sydd ei angen ar gyfer rolau a lleoliadau gwaith gwahanol. 
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7. Eglurhad o’r geiriad 

150.Mae'r ymgynghoriad yn nodi ffyrdd y gellid addasu geiriad y Rheolau, naill 
ai er cysondeb neu i wneud yr ystyr yn gliriach. 

151. O bwys arbennig oedd y cynnig i ddiwygio geiriad diffiniad cyfnod etholiad 
er mwyn nodi’r diffiniad yn gliriach yng nghyd-destun Cymru: “cyfnod 
etholiad” – yw unrhyw gyfnod fel y nodir isod yn is-baragraffau (i) i (viii): 

i. cyfnod pan fo’r Senedd wedi’i diddymu; 

ii. cyfnod pan fo Senedd y DU wedi’i diddymu; 

iii. cyfnod refferendwm fel y'i diffinnir gan adran 102 o Ddeddf Pleidiau 
Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000; 

iv. cyfnod sy'n dechrau pan fydd hysbysiad o etholiad wedi'i gyhoeddi ar gyfer 
ethol cynghorwyr ar gyfer ardal llywodraeth leol yng Nghymru, ac sy'n dod 
i ben ar ddiwrnod yr etholiad; 

v. cyfnod sy'n dechrau pan fydd hysbysiad o etholiad wedi'i gyhoeddi ar gyfer 
ethol cynghorydd ar gyfer ardal is-etholiad llywodraeth leol yng Nghymru, 
ac sy'n dod i ben ar ddiwrnod yr etholiad; 

vi. cyfnod sy'n dechrau pan fydd hysbysiad o etholiad wedi'i gyhoeddi ar gyfer 
ethol Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer unrhyw ardal yng 
Nghymru ac sy'n dod i ben ar ddiwrnod yr etholiad; 

vii. cyfnod sy'n dechrau pan wahoddir enwebiadau i ymgeiswyr sefyll am 
isetholiad ar gyfer sedd yn y Senedd ac sy'n dod i ben ar ddiwrnod yr 
etholiad; 

viii. cyfnod sy'n dechrau pan wahoddir enwebiadau i ymgeiswyr sefyll am is-
etholiad ar gyfer sedd Gymreig yn Senedd y DU ac sy'n dod i ben ar 
ddiwrnod yr etholiad. 

Crynodeb o safbwyntiau ar y cynigion 

152.Dim ond un mater a godwyd ynghylch y newidiadau yn y cynnig hwn. 
Roedd y pryder yn ymwneud â chynnwys unrhyw is-etholiad llywodraeth 
leol, y Senedd neu Senedd San Steffan yn niffiniad 'cyfnod etholiad'.  
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Ymateb i’r adborth 

153.Mae cynnwys is-etholiadau yn niffiniad 'cyfnod etholiad' yn bodoli yn y 
rheolau presennol ac nid yw'n gynnig newydd. Y newid sylweddol yn y 
geiriad oedd egluro’r berthynas ag etholiadau sy’n digwydd yng Nghymru 
– ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu ar gyfer unrhyw ardal yng Nghymru, ac ar gyfer is-etholiad ar 
gyfer sedd Gymreig yn Senedd y DU. 

154.Mae diffiniad ‘cyfnod etholiad’ yn arbennig o berthnasol i Reol 12 
Gweithgareddau yn ymwneud â'r cyfryngau, sy’n pennu (ymhlith gofynion 
eraill) “(d) n[a] chaniateir unrhyw weithgaredd o’r fath [yn ymwneud â'r 
cyfryngau] yn unman ar ystâd y Senedd yn ystod cyfnod etholiad.” a Rheol 
16, sy'n darparu ar gyfer cyfyngiadau ychwanegol posibl ynghylch 
defnyddio adnoddau'r Comisiwn.  

155.Arweiniodd profiad ar ôl i’r Senedd dderbyn Bil Etholiadau Cymru 
(Coronafeirws) at sefyllfa anarferol gyda’r cyfnod diddymu yn fyrrach na 
chyfnod etholiad y Senedd yn 2021. Yn ystod y cyfnod hwnnw, pan oedd 
angen gwella eglurder mewn rhai Rheolau yn ymwneud â defnyddio 
adnoddau (mewn ymateb i bryderon a godwyd), daeth yn amlwg nad 
oedd hynny’n gysylltiedig â bodolaeth Rheol 16.  

Canlyniad a phenderfyniad 

156.Drwy fabwysiadu dull gweithredu gwahanol yn Rheol 12 yn cyfeirio’n 
benodol at gyfyngiad priodol ynghylch gweithgareddau yn ymwneud â'r 
cyfryngau, mae’n bosibl symleiddio’r rheolau drwy ddileu diffiniad ‘cyfnod 
etholiad’ a Rheol 16.  

157.Bydd Rheol 12 yn cael ei haddasu i’w gwneud yn glir  na chaniateir  
gweithgareddau yn ymwneud â'r cyfryngau yn unman ar ystâd y Senedd 
mewn perthynas ag ymgyrch etholiadol ar gyfer swydd gyhoeddus lle y 
mae ymgyrchu’n digwydd yng Nghymru. Bydd Rheol 16 yn cael ei disodli 
gan gyfeiriad byr yn adran y cyflwyniad, a all fod yn nodyn atgoffa y gellir 
cymhwyso darpariaethau arbennig yn ystod cyfnodau etholiadau a 
refferenda. 

158.Bwrir ymlaen â’r cynigion eraill i addasu geiriad yn y Rheolau er cysondeb 
neu i wneud yr ystyr yn gliriach. Yn yr un modd, mabwysiedir dull 
gweithredu cyson pan fo'r Rheolau'n ei gwneud yn ofynnol i’r Aelodau 
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gynnwys datganiad i berwyl penodol. Bydd y Rheolau’n ei gwneud yn 
ofynnol bod yn rhaid defnyddio datganiad clir syml, heb ragnodi’r geiriad 
ond yn darparu geiriad eglurhaol a fyddai’n bodloni’r gofyniad yn y 
canllawiau. 
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8. Materion a godwyd nad oeddent yn yr 
ymgynghoriad 

159.Codwyd ychydig o faterion eraill nad oeddent yn destun cynigion penodol 
yn yr ymgynghoriad. Cododd dau ymatebwr bryderon ynghylch defnyddio 
adnoddau a ariennir gan y Comisiwn gan Aelodau Rhanbarthol i gael 
mantais wleidyddol plaid drwy eu defnyddio mewn modd tactegol. Maent 
yn dweud, er enghraifft, y gallai Aelod Rhanbarthol ganolbwyntio 
adnoddau’n anghymesur ar etholaeth y mae’n bwriadu ei hymladd mewn 
etholiad yn y dyfodol ac yn cynnig y dylai’r rhan hon o’r Cod gael ei 
phlismona gan swyddogion y Comisiwn a ddylai ystyried a yw Aelod 
Rhanbarthol yn anelu gwaith ymgysylltu at un etholaeth ddaearyddol 
gyson. 

160.Mae'r ymatebwyr yn cydnabod bod y Cod ar Gyfrifoldebau Gwahanol 
Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol yn nodi y bydd yr Aelodau'n gweithio 
ar draws y rhanbarth y maent yn ei gynrychioli. Fodd bynnag, roeddent yn 
pryderu nad yw hyn yn gosod gofyniad ar Aelodau Rhanbarthol i 
ddosbarthu eu defnydd o adnoddau mewn ffordd deg ar draws eu 
rhanbarth.  

161.Fel y pwysleisiwyd mewn ymatebion i agweddau eraill ar yr ymgynghoriad, 
mae’r Aelodau’n aml yn defnyddio gwirfoddolwyr i ymgysylltu â’r 
gymuned ac, fel y cyfryw, ni fyddai’n bosibl i swyddogion y Comisiwn 
wybod i ble y caiff deunyddiau eu danfon. At hynny, nid oes gofyniad ar yr 
Aelodau i nodi lle y mae eu staff yn ymgymryd â gweithgareddau 
ymgysylltu â'r gymuned. Fel y cyfryw, ni fyddai gan swyddogion y 
Comisiwn ddarlun cyflawn i allu cynnal y math o werthusiad a 
awgrymwyd.  

162.Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad sy'n gyfrifol am y Cod ar Gyfrifoldebau 
Gwahanol Aelodau Etholaethol a Rhanbarthol, felly mae'n ymddangos yn 
ddoeth bod y pryderon hyn yn cael eu codi gyda'r Pwyllgor yn y lle cyntaf. 


