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Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau ar 22 Mehefin 2011. Rôl y Pwyllgor yw cyflawni’r swyddogaethau
a nodir yn Rheol Sefydlog 22. Mae’r rhain yn cynnwys: ymchwilio i gwynion a gyfeirir iddo gan
y Comisiynydd Safonau; ystyried unrhyw faterion o egwyddor sy’n ymwneud ag ymddygiad
Aelodau; sefydlu gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i gwynion; a threfnu Cofrestr Buddiannau’r
Aelodau a chofnodion cyhoeddus perthnasol eraill sy’n ofynnol o dan y Rheolau Sefydlog.
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Cyflwyniad
1. Gwneir yr adroddiad hwn i‟r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 a
pharagraff 8.1 o‟r Weithdrefn ar gyfer Ymdrin â Chwynion yn erbyn
Aelodau‟r Cynulliad1 (“y Weithdrefn”), mewn cysylltiad â chŵyn yn
erbyn Bethan Jenkins AC.
2. Nodir cylch gorchwyl y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn Rheol
Sefydlog 22. Yn unol â‟r swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog
22.2, rhaid i‟r Pwyllgor:
(i) mewn perthynas ag unrhyw gŵyn a gyfeirir ato gan y
Comisiynydd Safonau bod Aelod heb gydymffurfio:
(a) â Rheol Sefydlog 2;
(b) ag unrhyw benderfyniad gan y Cynulliad ynglŷn â buddiannau
ariannol neu fuddiannau eraill yr Aelodau;
(c) â Rheol Sefydlog 5;
(ch) ag unrhyw benderfyniad gan y Cynulliad ynglŷn â safonau
ymddygiad yr Aelodau;
(d) ag unrhyw god neu brotocol a wnaed o dan Reol Sefydlog
1.10 ac yn unol ag adran 36(6) o‟r Ddeddf;
(dd) â Rheol Sefydlog 3; neu
(e) â Rheol Sefydlog 4,
ymchwilio i‟r gŵyn, cyflwyno adroddiad arni ac, os yw‟n briodol,
argymell camau mewn perthynas â hi;
(ii) ystyried unrhyw faterion o egwyddor ynglŷn ag ymddygiad yr
Aelodau yn gyffredinol;
3. Mae‟r adroddiad hwn yn nodi manylion y gŵyn a‟r ffordd y
penderfynodd y Pwyllgor ar ei argymhellion.

Gweithdrefn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Ymdrin â Chwynion yn erbyn
Aelodau‟r Cynulliad.
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Ystyried y Gŵyn
4. Mae adroddiad y Comisiynydd Safonau ar ei ymchwiliad i‟r gŵyn
i‟w chael yn Atodiad A i‟r adroddiad hwn. Mae‟n nodi manylion y gŵyn
a chanfyddiadau ymchwiliad ffurfiol y Comisiynydd.
5. Roedd y gŵyn yn honni bod paragraff 4 (b) o‟r Cod Ymddygiad ar
gyfer Aelodau‟r Cynulliad, sy‟n cynnwys yr egwyddor y dylai Aelodau
“bob amser ymddwyn mewn ffordd a fydd yn cynnal a chryfhau ffydd a
hyder y cyhoedd yn uniondeb y Cynulliad ac osgoi unrhyw ymddygiad
a fydd yn dwyn gwarth ar y Cynulliad neu ar ei Aelodau'n gyffredinol”
wedi cael ei dorri.
6. Cyfarfu‟r Pwyllgor Safonau Ymddygiad ddydd Mawrth 26 Chwefror
2013 i ystyried adroddiad y Comisiynydd Safonau. Cytunodd y
Pwyllgor i drafod y gŵyn mewn sesiwn breifat. Roedd y Pwyllgor yn
fodlon bod adroddiad y Comisiynydd yn cynnwys digon o wybodaeth a
fyddai‟n sail i‟w drafodaethau, ac nad oedd angen gofyn am
dystiolaeth bellach, yn ysgrifeneidg nac ar lafar.
Ystyriaeth y Pwyllgor o’i Benderfyniad
7. Yna, trafododd y Pwyllgor a oedd yr Aelod wedi torri un o‟r
materion o fewn Rheol Sefydlog 22.2(i) a pha gamau, os o gwbl, y dylai
gynghori‟r Cynulliad i‟w cymryd pe bai‟n canfod bod yr Aelod wedi
torri un o‟r materion.
8. Nododd y Pwyllgor fod yr Aelod dan sylw wedi cydnabod yn llawn
fod ei gweithredoedd wedi torri‟r Cod Ymddygiad ac mae wedi
cydweithredu‟n llawn ag ymchwiliad ffurfiol y Comisiynydd Safonau i‟r
gŵyn. Nododd y Pwyllgor hefyd fod y mater wedi bod yn destun achos
troseddol a dyfarniad llys.
9. Nododd y Pwyllgor ymhellach fod yr Aelod dan sylw eisoes wedi
ymddiheuro‟n gyhoeddus mewn cysylltiad â‟r ymddygiad a arweiniodd
at y gŵyn hon. Mae‟r Pwyllgor, hefyd, wedi rhoi ystyriaeth lawn i‟r
datganiad personol a ddarparwyd gan yr Aelod dan sylw, sydd wedi‟i
gynnwys yn adroddiad y Comisiynydd.
10. Mae‟r Aelod dan sylw wedi nodi nad yw am apelio yn erbyn
canfyddiadau‟r Pwyllgor nac unrhyw sancsiynau a gaiff eu hargymell yn
yr achos hwn. Oherwydd hynny, mae‟r Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad
i‟r Cynulliad cyn gynted â phosibl, ac o fewn y cyfnod 10 diwrnod

arferol a nodir ym mharagraff 8.1 o’r Weithdrefn, pan gaiff yr Aelod y
mae cwyn yn ei erbyn ddewis cyflwyno apêl i’r Llywydd.
11. Cytunodd y Pwyllgor yn unfrydol â chanfyddiadau’r Comisiynydd
(paragraff 8 yn ei adroddiad) fod ymddygiad yr Aelod wedi torri
paragraffau 4 (b) a 4(g) o’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r
Cynulliad.
12. Os yw unrhyw Aelod Cynulliad yn torri ‘egwyddorion Nolan’ o ran
uniondeb ac arweiniad o ran ymddygiad mewn bywyd cyhoeddus, barn
y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yw bod hyn yn fater difrifol. Mae enw
da Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel sefydliad, a ffydd a hyder y
cyhoedd ynddo, yn dibynnu ar y ffordd y mae’r Aelodau yn dangos
uniondeb ac arweiniad yn eu gweithredoedd.
Argymhelliad y Pwyllgor – y sancsiynau sydd ar gael
13. Mae’r Aelod wedi methu â chydymffurfio â’r Cod mewn cysylltiad
ag ymddygiad personol ac nid safonau ymddygiad penodol mewn
cysylltiad â materion ariannol na materion eraill. Dim ond o dan Reol
Sefydlog 2.10 mewn cysylltiad â methu â chydymffurfio â Rheol 2:
Buddiannau Ariannol a Buddiannau Eraill yr Aelodau y gall y Cynulliad
weithredu’r sancsiwn o wahardd o drafodion y Cynulliad am amser
penodol a gwahardd hawliau a breintiau. Felly, y sancsiynau sydd ar
gael i’r Pwyllgor o dan baragraff 7.11 o’r Weithdrefn mewn cysylltiad
â’r gŵyn hon yw: bod yr Aelod wedi methu â chydymffurfio ond na
ddylid cymryd unrhyw gamau pellach; neu fod yr Aelod wedi methu â
chydymffurfio, ac y dylid ceryddu’r Aelod o dan Reol Sefydlog 22.10.
Argymhelliad
Penderfyniad unfrydig y Pwyllgor yw argymell i’r Cynulliad, yn
unol â 7.11(iv) o’r Weithdrefn, y canfuwyd methiant i gydymffurfio
ac y dylid “ceryddu” yr Aelod o dan Reol Sefydlog 22.10.
14. Mae Cadeirydd y Pwyllgor wedi cyflwyno cynnig (yn unol â Rheol
Sefydlog 22.11 a pharagraff 9.1 o’r Weithdrefn) yn galw ar y Cynulliad i
gymeradwyo argymhelliad y Pwyllgor.
15. Wrth argymell y sancsiwn o geryddu, gobaith y Pwyllgor yw cyfleu
neges glir nad yw’n dderbyniol i Aelodau fethu â chydymffurfio.
16. Mae Aelodau’r Cynulliad yn ymwybodol bod y Pwyllgor a’r
Comisiynydd Safonau wedi bod yn ystyried y mater o sancsiynau, fel

rhan o‟r adolygiad parhaus o Weithdrefnau Safonau‟r Cynulliad. Bwriad
y Pwyllgor yw ystyried cynigion pendant gan y Comisinydd i
ddiweddaru‟r gyfundrefn sancsiynau yn y dyfodol agos, a chaiff
unrhyw argymhellion i ddiwygio‟r Rheolau Sefydlog mewn cysylltiad â
hyn eu rhoi gerbron y Cynulliad i‟w hystyried.

Atodiad A

CYFRINACHOL

Oddi wrth: Gerard Elias QC, y Comisiynydd Safonau
At: Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
ADRODDIAD AR YMCHWILIAD FFURFIOL
Cwyn yn erbyn BETHAN JENKINS AC

Y gŵyn
1. Ar 17 Hydref 2012, cefais lythyr mewn perthynas â'r Aelod Cynulliad
Bethan Jenkins ("yr Aelod"), gan Glerc y Cynulliad Cenedlaethol ("yr
Achwynydd"). Dywedodd y Clerk nad oedd yn gweithredu o dan adran 9 o
Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009, ond
gwnaeth gŵyn yn deillio o ymddygiad yr Aelod fel yr adroddwyd yn y
cyfryngau, yn dilyn cael ei harestio gan yr heddlu.

2. Roedd y gŵyn yn honni bod paragraff 4 (b) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer
Aelodau'r Cynulliad ("y Cod") wedi cael ei dorri. Mae'r paragraff hwnnw yn
darparu:
"Dylai Aelodau'r Cynulliad bob amser ymddwyn mewn ffordd a fydd yn
cynnal a chryfhau ffydd a hyder y cyhoedd yn uniondeb y Cynulliad ac
osgoi unrhyw ymddygiad a fydd yn dwyn gwarth ar y Cynulliad neu ar ei
Aelodau'n gyffredinol."

3. Adolygais y dystiolaeth a oedd ar gael imi ar y pryd ac roeddwn yn fodlon
bod y gŵyn yn dderbyniadwy gan fod gofynion paragraff 3 (i)-(vi) o'r
weithdrefn berthnasol, sef y Weithdrefn ar gyfer Ymdrin â Chwynion yn
erbyn Aelodau'r Cynulliad (24 Ebrill 2012) ("y Weithdrefn"), wedi cael eu
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bodloni. Yn unol â hynny, hysbysais yr Aelod (gan ddefnyddio cyfryngwr)
gan baratoi i symud i'r Cam Ymchwilio Ffurfiol.
4. Bryd hynny, cefais wybod bod yr Aelod mewn cyflwr "bregus" o ran iechyd
a'i bod yn derbyn cyngor a thriniaeth feddygol. Gohiriais fy ymchwiliad
(gan hysbysu'r Achwynydd) hyd nes iddi wella. Drwy lythyr at yr Aelod,
dyddiedig 7 Ionawr 2013, ailddechreuais fy ymchwiliad ffurfiol.

Ymchwiliad ffurfiol y Comisiynydd
5. Gofynnais am y canlynol, ac fe'i darparwyd imi:


Manylion am euogfarn yr Aelod ar 19 Rhagfyr 2012



Datganiad personol wedi'i lofnodi gan yr Aelod. Hefyd, bu imi
gyfweld â hi cyn iddi wneud datganiad drafft, ac ar ôl hynny;

Y ffeithiau a nodwyd gan y Comisiynydd
6. O'r wybodaeth sydd ger fy mron, rwy'n nodi'r ffeithiau diwrthwynebiad a
ganlyn:


Yn oriau mân y bore ar 31 Hydref 2012, cafodd yr Aelod ei stopio
gan yr heddlu wrth iddi yrru car yn Llandaf, Caerdydd;



Yn dilyn hynny, datgelodd prawf fod gan yr Aelod mwy na dwbl y
lefel o alcohol a ganiateir yn ei gwaed wrth yrru;



Ar 19 Rhagfyr 2012, plediodd yr Aelod yn euog i'r drosedd, sef
gyrru o dan ddylanwad alcohol. Cafodd ei gwahardd rhag gyrru am
20 mis a chafodd ddirwy o £750 ynghyd â chostau;



Ar adeg y digwyddiad, a chyn hynny, roedd yr Aelod yn wynebu
materion personol ac roedd ganddi gyflwr yn gysylltiedig â straen.
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Casgliadau
7. Roedd y weithred o yrru o dan ddylanwad alcohol a'i hymddangosiad ac
euogfarn

ddilynol

gerbron

Llys

Ynadon

Caerdydd,

ynghyd

â'r

cyhoeddusrwydd anochel yn y cyfryngau yn sgîl hynny, yn ddi-os yn
ymddygiad a oedd yn dwyn anfri ar yr Aelodau a'r Cynulliad Cenedlaethol.
8. Yn unol â hynny, rwy'n canfod bod yr Aelod Cynulliad, Bethan Jenkins,
wedi methu â chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r
Cynulliad, oherwydd:


Methodd ag ymddwyn yn y fath fodd a fyddai'n tueddu i gynnal
a chryfhau ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn uniondeb y
Cynulliad. Drwy hynny, bu iddi ddwyn gwarth ar y Cynulliad a'i
Aelodau, yn groes i baragraff 4 (b) o'r Cod;
A hefyd:



Fel deiliad swydd gyhoeddus, methodd â hyrwyddo a chefnogi
egwyddorion Nolan drwy ddangos arweinyddiaeth ac esiampl,
yn groes i baragraff 4(g) o'r Cod.

Felly, rhaid i'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad ymdrin â'r achos o dan
Reol Sefydlog 22.2(i).

Gofynion o dan y Weithdrefn ar gyfer Ymdrin â Chwynion
9. Gallaf gadarnhau:


bod yr Aelod a'r Achwynydd wedi cael copi o'r adroddiad terfynol ac
nad oeddent am nodi unrhyw wallau ffeithiol ynddo;
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bod yr Aelod, ar ôl cael gwybod am ei hawl i wneud sylwadau llafar
i'r Pwyllgor mewn gwrandawiad llafar, wedi dweud nad oedd am
geisio arfer yr hawl honno, ac na fyddai'n gwneud hynny;



bod yr Aelod, ar ôl cael gwybod am ei hawl i gyflwyno sylwadau
ysgrifenedig i'r Pwyllgor o fewn amser penodedig, wedi nodi mai'r
unig sylwadau ysgrifenedig yr oedd yn dymuno i'r Pwyllgor eu
hystyried oedd ei datganiad wedi'i lofnodi ei hun a roddwyd i'r
Comisiynydd, dyddiedig 7 Chwefror ac sydd wedi'i atodi i'r
Adroddiad hwn.



bod yr Aelod, ar ôl cael gwybod am bwerau'r Pwyllgor o dan Reol
Sefydlog 22.9, 22.10 a 22.11, ac am ei hawl i apelio o dan adran 8.
1 o'r Weithdrefn, yn dymuno ildio ei hawl i apelio yn erbyn
penderfyniad y Pwyllgor.

Gwybodaeth ychwanegol
10. Yn fuan ar ôl cael y llythyr gan y Comisiynydd yn nodi ei fod wedi cael
cwyn a oedd yn dderbyniadwy, cyfarfu'r Aelod â'r Comisiynydd a nododd
ei bod yn bwriadu cyfaddef i ymddygiad a arweiniodd at ddwyn anfri ar y
Cynulliad.

Gerard Elias QC
13 Chwefror 2013
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Atodiad B

