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Annwyl Jayne 

Diwygio'r Cynulliad: safonau ymddygiad 

Fel y gwyddoch, mae Deddf Cymru 2017 yn rhoi pwerau i'r Cynulliad bennu ei 

drefniadau mewnol, gweithredol ac etholiadol ei hun.  Mae'r Comisiwn yn arwain 

gwaith i archwilio sut y gellid defnyddio'r pwerau hyn i sicrhau bod y sefydliad 

hwn yn ddeddfwrfa gryfach, fwy hygyrch, cynhwysol a blaengar sy'n darparu'n 

effeithiol ar gyfer pobl Cymru. 

Yn gynharach eleni, cyhoeddais fod y Comisiwn yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth 

yn 2018 i newid enw'r Cynulliad.  Rwyf hefyd wedi sefydlu Panel Arbenigol i 

ystyried materion sy'n ymwneud â maint a threfniadau etholiadol y Cynulliad.  Ar 

ôl i'r Panel gyflwyno ei adroddiad, bydd y Comisiwn yn ystyried cwmpas llawn y 

rhaglen ddiwygio a'r cynigion deddfwriaethol yr ydym yn bwriadu eu cyflwyno. 

Fel rhan o'r gwaith cwmpasu hwn, mae'r Comisiwn hefyd yn ystyried a oes angen 

diwygio unrhyw un o adrannau Deddf Llywodraeth Cymru 2006 sy'n ymwneud â 

threfniadau mewnol y Cynulliad y bydd Deddf Cymru 2017 yn dod â hwy o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 

Un adran o'r fath yw adran 36, sy'n gwneud darpariaeth sy'n ymwneud â 

gonestrwydd a safonau ymddygiad yr Aelodau.  Gan fod y materion hyn yn dod o 
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fewn cylch gwaith eich Pwyllgor, byddwn yn croesawu eich sylwadau, a sylwadau 

eich Pwyllgor ar y canlynol: 

- a yw'r darpariaethau presennol yn darparu fframwaith priodol a chymesur ar 

gyfer cyfundrefn safonau'r Cynulliad; 

- a oes angen unrhyw ddiwygiadau, ac, os felly, a allai deddfwriaeth ddiwygio 

y Cynulliad fod yn gyfrwng deddfwriaethol priodol. 

Er mwyn sicrhau y gall sylwadau eich Pwyllgor lywio'r gwaith o ddatblygu'r 

ddeddfwriaeth, byddai'n ddefnyddiol derbyn eich sylwadau ar unrhyw faterion a 

allai fod angen newid deddfwriaethol arnynt fel rhan o'r rhaglen ddiwygio erbyn 

diwedd 2017. 
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