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Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Mawrth ynglŷn ag ystyriaeth y Pwyllgor Safonau 
Ymddygiad o’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad.   

Rwy’n croesawu’r gwaith y mae’r Pwyllgor wedi’i wneud yn y maes pwysig hwn. 

Byddwch yn gwybod fy mod i’n rhoi’r pwys mwyaf ar y rhwymedigaethau y mae’r Cod 
Gweinidogol yn eu gosod arnaf i ac ar aelodau’r Llywodraeth, ac mae’r Cod yn gwbl glir i’r 
perwyl hwn.  

Rwy’n disgwyl y safonau uchaf posibl gan Weinidogion, yn enwedig wrth wahaniaethu 
rhwng dyletswyddau swyddogol a gwleidyddol. Yn wir, mae Gweinidogion, neu eu 
Swyddfeydd Preifat, wedi cyfeirio achosion i’m swyddfa innau ar fwy nag un achlysur i gael 
cyngor ar sut i ymdrin â mater wedi iddynt ddod o hyd i achos posibl o wrthdaro 
buddiannau. 

Yng ngoleuni adolygiad y Pwyllgor, byddaf yn ysgrifennu at y Gweinidogion i’w hatgoffa bod 
angen gwahaniaethu rhwng rolau.  

Os mai gwneud rolau a gweithgareddau Aelodau’r Cynulliad a Gweinidogion yn fwy tryloyw 
a sicrhau bod modd gwahaniaethu rhyngddynt yn glir yw nod y Pwyllgor, efallai yr hoffech 
chi atgynhyrchu’r darn perthnasol o’r Cod Gweinidogol yn y Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau’r Cynulliad. 

Yn gywir 

CARWYN JONES 
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