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1 Ynglŷn â’r canllaw hwn 

1.1. Y Comisiwn Etholiadol (“y Comisiwn”; “ni”) yw’r corff gwarchod annibynnol 
ar gyfer etholiadau yn y Deyrnas Unedig. Cawsom ein sefydlu gan 
Senedd y DU. 

1.2. Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (y 
Ddeddf) yn ei gwneud yn ofynnol i ni baratoi a chyhoeddi canllawiau ar 
ddefnyddio ein pwerau i ymchwilio i droseddau a thramgwyddau posibl o 
dan PPERA a’u cosbi. Mae’r Polisi Gorfodi hwn yn cyflawni’r gofyniad 
hwn. Yna, mae’n ofynnol i ni ystyried y canllaw cyhoeddedig hwn wrth 
arfer ein swyddogaethau gorfodi. 

1.3. Mae’r canllaw hwn yn amlinellu’r ffordd rydym yn gorfodi’r gyfraith, a sut y 
byddwn fel arfer yn defnyddio ein pwerau i oruchwylio, ymchwilio a chosbi. 
Mae hefyd yn nodi sut rydym yn asesu ac yn ymchwilio i droseddau neu 
dramgwyddau posibl o dan PPERA. Mae’n diwygio ac yn disodli’r 
canlynol: 

 Y Polisi Gorfodi (Rhagfyr 2010) 

 Y daflen ffeithiau: “Ein proses o ymdrin â cheisiadau” 

 Y daflen ffeithiau: “Cyfweliadau” (Atodiad A i’r polisi hwn bellach) 

 Y Polisi Datgelu (Atodiad B i’r polisi hwn bellach) 
 
1.4. Mae cynnwys y Polisi hwn (ac eithrio Atodiad B) yn ofyniad statudol ac 

mae’n ofynnol i ni ymgynghori cyn gwneud newidiadau. Cynhaliwyd 
ymgynghoriad rhwng mis Tachwedd 2015 a mis Chwefror 2016, cyn i’r 
Polisi Gorfodi diwygiedig hwn gael ei gyhoeddi. 

1.5. Daw’r Polisi Gorfodi diwygiedig hwn yn weithredol ar 5 Ebrill 2016. Bydd y 
broses gwneud penderfyniadau ddiwygiedig ar gyfer cosbau a nodir ym 
mhennod 7 yn gymwys i droseddau neu dramgwyddau sy’n digwydd ar ôl 
5 Ebrill 2016. 
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2 Sut rydym yn gorfodi’r gyfraith 

Ein nod, ein hamcanion a’n dull gorfodi 

2.1. Nod ein gweithgarwch gorfodi yw sicrhau y cydymffurfir â rheolau’r Ddeddf 
ynglŷn â chyllid pleidiau ac etholiadau, a bod pobl ledled y DU yn 
ymddiried yn uniondeb a thryloywder cyllid pleidiau ac etholiadau. 

2.2. Er mwyn cyflawni’r nod hwnnw, mae gennym yr amcanion gorfodi 
canlynol: 

 sicrhau bod tryloywder ynglŷn â chyllid pleidiau ac etholiadau.  

 sicrhau bod y rheolau ynglŷn â chyllid pleidiau ac etholiadau yn cael 
eu dilyn 

 dileu unrhyw fudd y gall y rhai rydym yn eu rheoleiddio ei gael drwy 
beidio â chydymffurfio â’r gyfraith 

 sicrhau bod unrhyw sefydliad neu unigolion sy’n methu â chadw at y 
gyfraith yn cydymffurfio â hi 

 atal diffyg cydymffurfiaeth 
 

2.3. Byddwn yn mynd ati i orfodi’r gyfraith drwy: 

 Reoleiddio mewn ffordd sy’n effeithiol, yn gymesur ac yn deg. 
 

 Defnyddio cyngor a chanllawiau mewn ffordd ragweithiol er mwyn 
sicrhau cydymffurfiaeth a bod y rhai rydym yn eu rheoleiddio yn deall 
eu gofynion rheoliadol yn glir. 
 

 Ymgymryd â gwaith goruchwylio er mwyn sicrhau bod sefydliadau ac 
unigolion a reoleiddir yn bodloni eu gofynion cyfreithiol. 
 

 Cymryd camau gorfodi, gan gynnwys defnyddio pwerau ymchwilio a 
chosbau, pan fydd yn angenrheidiol ac yn gymesur gwneud hynny er 
mwyn cyflawni ein nod a’n hamcanion gorfodi. 
 

 Ystyried ffeithiau pob sefyllfa. 
 

Trosolwg o’n pwerau goruchwylio ac ymchwilio 
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2.4. Mae gennym bwerau ar wahân i gefnogi ein gwaith goruchwylio ac 
ymchwilio. Bydd pryd a sut y defnyddiwn y rhain yn dibynnu ar y sefyllfa 
dan sylw. Ceir crynodeb isod a rhoddir manylion pellach ym Mhenodau 3 
a 5. 

 Mae ein pwerau goruchwylio yn gymwys i’r rhai a reoleiddir o dan y 
Ddeddf. Mae’r pwerau hyn yn cefnogi’r gwaith arferol o fonitro 
cydymffurfiaeth sefydliadau ac unigolion a reoleiddir â’r gofynion a 
nodir o dan y gyfraith. 
 

 Mae ein pwerau ymchwilio yn ymestyn i unrhyw berson – gan 
gynnwys unigolion a sefydliadau. Gallwn ddefnyddio’r pwerau hyn 
pan fydd gennym seiliau rhesymol dros amau bod person wedi 
methu â chydymffurfio â’r gyfraith ynglŷn â chyllid pleidiau ac 
etholiadau, ac rydym yn ymchwilio i’r mater. Gellir defnyddio a 
gorfodi ein pwerau ymchwilio mewn perthynas â’r person hwnnw neu 
unrhyw berson arall sy’n dal dogfennau neu wybodaeth berthnasol. 
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3 Ein pwerau goruchwylio 

 
3.1. Fel rhan o’n rôl statudol i fonitro cydymffurfiaeth â’r gyfraith ynglŷn â 

chyllid pleidiau ac etholiadau, efallai y bydd angen i ni gael gwybodaeth 
gan y rhai rydym yn eu rheoleiddio, neu ymweld â safleoedd a ddefnyddir 
ganddynt. Lle y bo’n briodol, gwneir hyn ar sail wirfoddol, gyda rhybudd 
ymlaen llaw. Fodd bynnag, mae’r gyfraith yn rhoi’r pŵer i ni sicrhau y gellir 
cael y wybodaeth honno pan fydd ei hangen i gyflawni ein 
swyddogaethau. Mae’r rhain ar wahân i’r pwerau sydd ar gael i ni 
ymchwilio i droseddau ac achosion posibl o dorri’r Ddeddf.  

Hysbysiadau datgelu 

3.2. Gallwn gyflwyno hysbysiad datgelu sy’n ei gwneud yn ofynnol i sefydliad 
neu unigolyn a reoleiddir ddarparu dogfennau a/neu wybodaeth benodol. 
Mae’n rhaid i’r dogfennau hyn neu’r wybodaeth hon ymwneud ag incwm a 
gwariant y sefydliad neu’r unigolyn ac mae’n rhaid ein bod yn gofyn 
amdanynt yn rhesymol er mwyn cyflawni ein swyddogaethau. 

3.3. Gellir cyflwyno hysbysiad datgelu, er enghraifft, pan fydd angen i ni fod yn 
sicr o gadarnhau cydymffurfiaeth sefydliad neu unigolyn a reoleiddir o 
fewn terfyn amser penodol, neu pan fydd materion er budd y cyhoedd yn 
codi. Gallwn hefyd ddefnyddio’r pŵer hwn pan fydd sefydliad neu unigolyn 
a reoleiddir wedi methu â chydymffurfio â chais am gydweithrediad 
gwirfoddol. 

3.4. Pan fydd darparu dogfennau neu wybodaeth yn annigonol neu’n 
anymarferol, gallwn ei gwneud yn ofynnol i’r dogfennau neu’r wybodaeth 
gael eu darparu i ni ar safle’r sefydliad neu’r unigolyn a reoleiddir. Gall hyn 
ddigwydd, er enghraifft, am fod angen i ni adolygu systemau storio 
gwybodaeth ar y safle. 

3.5. Mae’n drosedd i berson fethu â chydymffurfio â hysbysiad datgelu o fewn 
y terfyn amser a nodir ynddo. Bydd unrhyw gosb a geisir oherwydd 
methiant i gydymffurfio yn dibynnu ar yr amgylchiadau ac unrhyw ffactorau 
lliniaru. Gallwn ddewis rhoi cosb sifil neu ofyn am i’r achos gael ei erlyn. 

Gwarantau archwilio 
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3.6. Os gwrthodir rhoi mynediad i ni weld dogfennau yn afresymol ar ôl cais - 
gan gynnwys yn ystod archwiliad gwirfoddol o safle - gallwn ofyn i ynad 
heddwch neu, yn yr Alban, siryf, gyhoeddi gwarant archwilio. Er mwyn 
cael gwarant, mae’n rhaid ein bod yn gallu dangos pob un o’r canlynol: 

 Mae seiliau rhesymol dros gredu bod dogfennau sy’n ymwneud ag 
incwm a gwariant y sefydliad neu’r unigolyn a reoleiddir ar y safle dan 
sylw. 
 

 Mae angen i ni archwilio’r dogfennau hyn er mwyn cyflawni ein 
swyddogaethau (nad ydynt yn swyddogaethau ymchwilio). 
 

 Rydym wedi gofyn caniatâd i archwilio’r dogfennau ar y safle a’i fod 
wedi cael ei wrthod yn afresymol. 
 

3.7. Dim ond wrth arfer ein swyddogaethau goruchwylio y gallwn ofyn am 
warant archwilio, gan fod pwerau ar wahân i geisio gwybodaeth at ddiben 
ein swyddogaethau ymchwilio. 

3.8. Mae methiant i gydymffurfio â’r warant, neu ei hatal fel arall neu ddarparu 
gwybodaeth anwir o dan y warant, yn drosedd.  
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4 Ein pwerau ymchwilio 

4.1 Pan fydd gennym seiliau rhesymol dros amau bod trosedd neu 
dramgwydd wedi digwydd o dan PPERA, mae gennym nifer o bwerau, ar 
wahân i’n pwerau goruchwylio, i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnom 
i ymchwilio i’r mater. Byddwn yn defnyddio’r pwerau hyn pan fo’n briodol 
ac yn gymesur gwneud hynny, ac nid yn unig pan fetho popeth arall. Un 
ffactor a all beri i ni ddefnyddio ein pwerau ymchwilio, er enghraifft, 
fyddai sefyllfa lle mae cais gwirfoddol am ddogfennau neu wybodaeth 
wedi cael ei wrthod neu’i ohirio’n afresymol. Ffactor arall fyddai sefyllfa 
lle mae’r mater yr ymchwilir iddo yn ddigon difrifol i gyfiawnhau defnyddio 
ein pwerau ymchwilio. 

Hysbysiad ymchwilio 

4.2 Gallwn gyflwyno hysbysiad ymchwilio sy’n ei gwneud yn ofynnol i berson 
gyflwyno dogfennau neu roi gwybodaeth neu esboniad y mae’n rhesymol 
gofyn amdani neu amdano at ddiben ein hymchwiliad i drosedd neu 
dramgwydd a amheuir. Bydd yr hysbysiad ymchwilio yn nodi’r 
dogfennau, y wybodaeth a’r esboniad sy’n ofynnol, a phryd a ble y bydd 
yn rhaid eu cyflwyno. 

4.3 Gallwn gyflwyno hysbysiad ymchwilio i unrhyw berson – unigolyn neu 
sefydliad – sydd, yn ein barn ni, yn dal dogfennau neu wybodaeth 
berthnasol. Mae hyn yn cynnwys y person yr ymchwilir iddo neu dyst 
bosibl neu drydydd parti arall. 

4.4 Mae’n drosedd methu â chydymffurfio â hysbysiad ymchwilio heb esgus 
rhesymol, neu ein hatal yn fwriadol rhag cyflawni ein swyddogaethau 
wrth gyflwyno’r hysbysiad. Mae hefyd yn drosedd rhoi gwybodaeth anwir 
yn ymwybodol neu’n fyrbwyll mewn cydymffurfiaeth honedig â hysbysiad 
ymchwilio. 

4.5 Os na fydd y sawl sy’n derbyn hysbysiad ymchwilio yn meddu ar y 
dogfennau na’r wybodaeth a nodir yn yr hysbysiad ymchwilio neu os na 
fydd ganddo/ganddi fynediad atynt, mae’n rhaid iddo/iddi roi gwybod i ni 
cyn gynted ag y bo modd. 

Gorchymyn datgelu 

4.6 Pan na chydymffurfir â hysbysiad ymchwilio byddwn fel arfer yn ceisio ei 
orfodi drwy wneud cais i’r Uchel Lys neu, yn yr Alban, y Llys Sesiwn, am 
orchymyn datgelu. Er mwyn cael gorchymyn datgelu, mae’n rhaid i ni 
ddangos y canlynol: 
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 mae gennym seiliau rhesymol dros amau bod person (p’un ai ef/hi 
yw’r sawl sydd wedi derbyn yr hysbysiad ymchwilio ai peidio) wedi 
cyflawni trosedd neu dramgwydd o dan PPERA. 

 mae dogfennau, gwybodaeth neu esboniadau nas cyflwynwyd er 
mwyn cydymffurfio â hysbysiad ymchwilio 
mae’n rhesymol i ni ofyn am y dogfennau, y wybodaeth neu’r 
esboniadau hynny er mwyn ymchwilio i’r drosedd neu’r tramgwydd 
a amheuir ac mae’r dogfennau, y wybodaeth neu’r esboniadau yn 
cael eu gwarchod neu eu rheoli gan yr atebydd. 
 

4.7 Gallwn gadw dogfennau a ddarparwyd yn unol â gorchymyn datgelu am 
dri mis, oni fydd camau cyfreithiol wedi dechrau mewn perthynas â 
throsedd neu os bydd y dogfennau yn berthnasol i gyflwyno hysbysiad 
cychwynnol gennym sy’n cynnig cosb ariannol. Yn ymarferol, caiff 
dogfennau eu dychwelyd yn gynt os nad ydynt yn berthnasol i’r 
ymchwiliad. Os cedwir dogfennau oherwydd achos cyfreithiol yn erbyn 
person, a bod apêl yn erbyn canlyniadau’r achos cyfreithiol, byddwn yn 
gwneud pob ymdrech i ddychwelyd y dogfennau cyn gynted ag sy’n 
ymarferol ar ôl i’r broses apelio ddod i ben. Gallwn wneud copïau neu 
gofnodion o’r wybodaeth a geir mewn dogfennau a gyflwynwyd i ni. 

4.8 Mae’n drosedd methu â chydymffurfio â gorchymyn datgelu heb esgus 
rhesymol. Mae hefyd yn drosedd ein rhwystro neu roi gwybodaeth anwir 
yn ymwybodol ac o fwriad mewn cydymffurfiaeth honedig â gorchymyn 
datgelu. Lle bydd hyn yn digwydd gallwn ofyn am i’r achos gael ei erlyn, 
neu geisio cael y gorchymyn datgelu wedi’i orfodi fel achos o ddirmygu’r 
llys. 

Cyfweliad statudol 

4.9 Efallai y byddwn yn gofyn i unigolyn ddod i gyfweliad statudol. Mae’n 
rhaid i’r unigolyn – a all fod yn destun yr ymchwiliad neu’n dyst posibl 
neu’n drydydd parti arall sy’n dal gwybodaeth berthnasol – ddod i’r 
cyfweliad statudol ar amser ac mewn lle penodol ac mae’n rhaid iddo 
ateb unrhyw gwestiwn y credwn yn rhesymol ei fod yn berthnasol i’r 
ymchwiliad.  

4.10 Caiff cyfweliadau statudol eu recordio fel arfer. Gall yr unigolyn ddod â 
rhywun arall i’r cyfweliad, megis cynrychiolydd cyfreithiol. Fodd bynnag, 
gallwn wrthod caniatáu i unigolyn penodol ddod gyda’r unigolyn os bydd 
presenoldeb yr unigolyn hwnnw yn debygol o beryglu uniondeb yr 
ymchwiliad.  

4.11 Mae’n drosedd methu â chydymffurfio â gofyniad i ddod i gyfweliad 
statudol, heb esgus rhesymol, neu ateb y cwestiynau sy’n cael eu gofyn 
yn ystod y cyfweliad statudol. Mae hefyd yn drosedd ein rhwystro rhag 
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cynnal ein swyddogaethau yn y modd hwn, neu ddarparu gwybodaeth 
anwir yn ymwybodol neu o fwriad i ni mewn cydymffurfiaeth honedig â’r 
cyfweliad statudol. 
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5 Hysbysiadau Atal 

5.1 Mae hysbysiad atal yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliad neu unigolyn a 
reoleiddir beidio â dechrau gweithgarwch neu roi’r gorau i ymgymryd â 
gweithgarwch y cred y Comisiwn yn rhesymol ei fod yn amharu’n 
sylweddol, neu ei fod yn achosi risg sylweddol o amharu’n sylweddol, ar 
hyder y cyhoedd yn effeithiolrwydd rheolaethau PPERA ynglŷn ag incwm 
a gwariant pleidiau gwleidyddol cofrestredig ac eraill. Dim ond os credwn 
yn rhesymol fod person yn ymgymryd â gweithgarwch neu’n debygol o 
ymgymryd â gweithgarwch sy’n amharu ar hyder y cyhoedd yn y fath 
fodd, a bod y gweithgarwch yn debygol o gynnwys trosedd neu 
dramgwydd o dan PPERA, y gallwn gyflwyno hysbysiad atal. 

5.2 Bydd yr hysbysiad atal yn amlinellu’r camau y mae’n rhaid i’r sawl sy’n ei 
dderbyn eu cymryd er mwyn cydymffurfio ag ef, yn ogystal â’r seiliau 
dros ei wneud, yr hyn a fydd yn digwydd os na chydymffurfir ag ef a’r 
hawl i apelio. 

5.3 Gall y sawl sy’n derbyn hysbysiad atal gyflwyno apêl i lys sirol neu, yn yr 
Alban, y siryf yn erbyn y penderfyniad i gyflwyno’r hysbysiad. 

5.4 Mae’n drosedd methu â chydymffurfio â hysbysiad atal. 

5.5 Dylai’r sawl sy’n derbyn hysbysiad atal wneud cais i ni am dystysgrif 
gwblhau i gadarnhau ei fod wedi cydymffurfio â’r hysbysiad. Byddwn yn 
gwneud penderfyniad o fewn 14 diwrnod i dderbyn cais am dystysgrif 
gwblhau ynghylch a ddylid ei rhoi. Dim ond os ydym yn fodlon bod yr 
ymgeisydd wedi cydymffurfio â’r hysbysiad atal y byddwn yn rhoi 
tystysgrif gwblhau. Gall yr ymgeisydd apelio yn erbyn penderfyniad i 
beidio â rhoi tystysgrif gwblhau. Mae’n rhaid i’r apêl gael ei chyflwyno o 
fewn 28 diwrnod i gael ei hysbysu o’n penderfyniad. 
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6 Asesiadau ac ymchwiliadau 

Asesiadau 

Diben asesiad 
6.1. Mae asesiadau yn ystyried y materion a’r dystiolaeth i benderfynu p’un a 

ddylid ymchwilio, neu a ellir ymdrin â mater mewn ffordd arall megis rhoi 
canllawiau.  

6.2. Gallwn ymchwilio lle mae gennym seiliau rhesymol dros amau bod 
person wedi cyflawni trosedd neu wedi torri cyfyngiad neu ofyniad o dan 
PPERA. 

Y broses asesu 
6.3. Rydym yn monitro cydymffurfiaeth â’r rheolau yn PPERA, a gall 

troseddau posibl ddod i’r golwg drwy’r broses fonitro honno. Gallwn 
hefyd gael honiadau bod y gyfraith wedi cael ei thorri, neu nodi 
arwyddion o drosedd a/neu dramgwydd drwy adroddiad i’r wasg neu 
atgyfeiriad gan reoleiddiwr arall. 

6.4. Rydym yn edrych ar bob achos posibl o dorri rheolau PPERA er mwyn 
cadarnhau a ddylid ei asesu. Ni fyddwn yn asesu materion posibl os nad 
ydynt o fewn ein cylch gwaith rheoleiddiol. Gallwn hefyd benderfynu 
peidio ag asesu mater: 

 os na chaiff ei ategu gan unrhyw dystiolaeth gredadwy 

 yn achos cwyn, os yw’r achwynydd yn gwrthod rhoi manylion am y 
mater a thystiolaeth ategol yn ysgrifenedig. 

 os ydym eisoes wedi’i asesu ac nad oes unrhyw dystiolaeth newydd 
wedi dod i’r golwg 

 os ydym eisoes wedi cymryd camau gorfodi mewn perthynas â’r 
mater 
 

6.5. Gall asesiadau gynnwys y canlynol: 

 adolygu dogfennau a ddarparwyd i ni 

 adolygu dogfennau sydd gennym eisoes 

 gofyn am ragor o wybodaeth neu eglurhad gan achwynydd 

 gwneud ymholiadau cychwynnol ynglŷn â’r sawl sy’n destun yr 
honiad neu bersonau eraill 

 
6.6. Yn achos asesiad a gynhelir ar ôl cael cwyn, byddwn yn hysbysu’r 

achwynydd o ganlyniad yr asesiad mor gyflym â phosibl – ac o fewn 21 
diwrnod calendr – ar ôl i ni gydnabod bod y gŵyn wedi dod i law. 
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6.7. Gall achwynydd ofyn i ni adolygu penderfyniad i beidio â dechrau 
ymchwiliad. Mae’n rhaid i’r cais gael ei wneud o fewn 14 diwrnod ar ôl i’r 
achwynydd gael ei hysbysu o’r penderfyniad. 

Ymchwiliadau 

Dechrau ymchwiliad  
6.8. Os ydym yn fodlon bod seiliau rhesymol dros amau bod trosedd neu 

dramgwydd wedi digwydd, byddwn yn ystyried p’un a ddylid cynnal 
ymchwiliad ai peidio. Dim ond os ydym o’r farn bod ymchwiliad i’r 
drosedd neu’r tramgwydd a amheuir er budd y cyhoedd ac yn 
cyfiawnhau defnyddio ein hadnoddau yn y modd hwn y byddwn yn 
dechrau ymchwiliad. 

6.9. Bydd p’un a yw mater er budd y cyhoedd ac yn cyfiawnhau defnyddio ein 
hadnoddau yn y modd hwn yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Gall y 
ffactorau hyn fod yn wahanol a/neu gael eu pwysoli’n wahanol, yn 
dibynnu ar yr amgylchiadau. Byddwn yn ystyried y ffactorau perthnasol 
cyn penderfynu p’un a ddylid dechrau ymchwiliad, a gallwn adolygu a 
yw’r ffactorau’n parhau i fod yn berthnasol yn ystod ymchwiliad. Ceir 
rhestr nad yw’n hollgynhwysfawr isod: 

 ein nodau, ein hamcanion a’u dull gorfodi 

 blaenoriaethau effeithiol ac effeithlon o ran y defnydd o’n 
hadnoddau,  

 difrifoldeb y drosedd neu’r tramgwydd a amheuir, gan gynnwys 
maint y niwed a’r niwed posibl a achosir gan y drosedd neu’r 
tramgwydd 

 pa mor gryf yw’r dystiolaeth 

 amlder neu barhad y drosedd neu’r tramgwydd a amheuir 

 effaith ymchwiliad, gan gynnwys ei effaith ataliol a/neu unrhyw gosb 
y gellid ei rhoi 

 hanes cydymffurfiaeth y person(au) a all fod wedi cyflawni’r drosedd 
neu’r tramgwydd a amheuir 

 unrhyw gamau sydd eisoes wedi cael eu cymryd i unioni’r mater 

 amgylchiadau’r unigolion dan sylw sy’n berthnasol 
 

Terfynau amser ar gyfer ymchwiliadau 
6.10. Mae faint o amser a gymerir i gwblhau ymchwiliad yn amrywio yn ôl yr 

achos unigol. Pan fydd llawer iawn o dystiolaeth i’w chasglu a’i hasesu, 
neu pan fydd y mater yn ymwneud â maes cyfreithiol cymhleth iawn, gall 
yr ymchwiliad gymryd mwy o amser. 

6.11. Rydym yn cydnabod ei bod yn bwysig cwblhau ymchwiliadau mor fuan â 
phosibl. Mae hyn er budd y cyhoedd ac er cyfiawnder y rhai dan sylw. 
Fodd bynnag, ein blaenoriaeth bennaf bob amser fydd cynnal ymchwiliad 
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teg a thrylwyr, a bydd hyn yn bwysicach na chynnal ymchwiliad yn gyflym 
os bydd y ddau yn gwrthdaro. 

Hysbysu’r sawl sy’n destun ymchwiliad 
6.12. Fel arfer, byddwn yn hysbysu’r sawl sy’n destun ymchwiliad cyn gynted 

ag y bydd yr ymchwiliad yn dechrau, oni fyddai hynny’n rhwystro’r 
ymchwiliad. Byddwn yn rhoi manylion y materion yr ymchwilir iddynt a 
sicrhau bod y sawl sy’n destun yr ymchwiliad yn cael cyfle i ymateb 
iddynt. 

Casglu tystiolaeth 
6.13. Er mwyn penderfynu a oes trosedd neu dramgwydd o dan PPERA wedi 

digwydd, efallai y bydd angen holi unigolion y credwn y gallant roi 
gwybodaeth berthnasol. Byddwn yn gofyn am ddogfennau, gwybodaeth 
ac esboniadau ar sail wirfoddol neu drwy ddefnyddio ein pwerau i 
ymchwilio, fel y bo’n briodol. Gallwn wneud hyn yn ysgrifenedig neu dros 
y ffôn neu drwy drefnu cyfarfodydd neu gyfweliadau statudol neu 
wirfoddol, yn dibynnu ar yr amgylchiadau. 

Gweithio gyda’r heddlu ac erlynwyr 
6.14. Mae gennym drefniadau ar waith gyda’r heddlu ac erlynwyr yng Nghymru 

a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Pan fyddwn yn dod yn 
ymwybodol o drosedd bosibl o fewn ein cylch gwaith rheoleiddiol nad oes 
gennym gosbau sifil ar eu cyfer, neu un sydd mor ddifrifol, yn ein barn ni, 
fel na fydd ein cosbau sifil yn fesur digonol o bosibl, byddwn yn 
cydgysylltu â’r awdurdod perthnasol ac yn rhannu gwybodaeth ag ef fel y 
gall ystyried cynnal ymchwiliad neu erlyn y mater. Gallwn hefyd 
hysbysu’r awdurdod perthnasol o droseddau posibl rydym yn dod yn 
ymwybodol ohonynt y tu hwnt i’n cylch gwaith rheoleiddiol os ydym o’r 
farn ei bod yn briodol gwneud hynny. 

6.15. Byddwn yn cydgysylltu â’r awdurdodau perthnasol ar y cam cyntaf posibl, 
er mwyn lleihau dyblygu gwaith ymchwilio. Yn yr Alban yn unig, byddwn 
yn cydgysylltu â’r awdurdodau perthnasol ym mhob achos. 

Gweithio gydag eraill 
6.16. Rydym yn gweithio gyda chyrff rheoleiddio a sefydliadau eraill ac yn 

rhannu gwybodaeth gyda hwy lle y gallwn a’i bod yn briodol gwneud 
hynny. 

Canlyniadau ymchwiliadau 

6.17. Mae tri chanlyniad posibl i ymchwiliad: 

 rydym yn penderfynu nad oes unrhyw dystiolaeth o drosedd na 
thramgwydd i weithredu neu fod y dystiolaeth yn annigonol. 
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 rydym yn fodlon y tu hwnt i unrhyw amheuaeth resymol bod trosedd 
neu dramgwydd wedi digwydd  

 rydym yn penderfynu, ar ôl ailystyried y ffactorau ym mharagraff 4.8 
uchod, nad yw ymchwiliad i drosedd neu dramgwydd a amheuir er 
budd y cyhoedd mwyach  

 
6.18. Pan fyddwn yn fodlon y tu hwnt i unrhyw amheuaeth resymol bod 

trosedd neu dramgwydd wedi digwydd, byddwn yn ystyried pa gamau 
pellach y dylem eu cymryd. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn yn 
cynnwys penderfynu a ddylid rhoi cosb. Os yw’n briodol gallwn 
benderfynu cyfeirio’r mater at yr heddlu neu awdurdod erlyn perthnasol 
ar y cam hwn. 
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7 Y fframwaith ar gyfer penderfynu 
ynglŷn â chosbau 

Pan fyddwn yn gallu rhoi cosb 

7.1. Ar ôl i unrhyw ymchwiliad ddod i ben lle rydym yn fodlon bod trosedd neu 
dramgwydd wedi digwydd byddwn yn ystyried a ddylid rhoi cosb. Os yw’n 
ymwneud â rhodd neu fenthyciad nas caniateir neu na ellir ei nodi, 
gallwn hefyd wneud cais i’r llys o dan gyfraith sifil i geisio fforffedu swm 
sy’n hafal i’r rhodd neu adfer y benthyciad yn ogystal â rhoi cosb neu yn 
lle rhoi cosb. 

7.2. Mae’r safon profi y mae’n rhaid i ni ei chyrraedd wrth benderfynu a oes 
cosbau ar gael i ni yn amrywio, yn dibynnu ar ba un o ddarpariaethau 
PPERA sy’n cael ei hystyried. Er mwyn dechrau achos llys sifil i fforffedu 
swm o arian safon y prawf sy’n gymwys fydd yr hyn sy’n debygol. Lle 
rydym yn penderfynu ein hunain a oes trosedd neu dramgwydd wedi 
digwydd, mae’n rhaid i ni fod yn fodlon y tu hwnt i amheuaeth resymol. 

Pryd y byddwn a phryd na fyddwn yn rhoi cosb 

7.3. Fel arfer, byddwn yn rhoi cosb lle rydym o’r farn ei bod yn briodol 
gwneud hynny er mwyn cyflawni ein nod a’n hamcanion gorfodi, a phan 
fo’n gymesur ac er budd y cyhoedd i wneud hynny. Gallwn benderfynu 
peidio â rhoi cosb os teimlwn na fydd yn gymesur nac er budd y cyhoedd 
i wneud hynny, ac nad oes angen gwneud hynny er mwyn cyflawni ein 
nodau a’n hamcanion gorfodi.  

 

Y math o gosb a/neu faint y gosb 

7.4. Ar ôl i ni benderfynu bod cosb yn briodol, byddwn yn ystyried y gosb ac, 
yn achos cosb ariannol, lefel y gosb honno. Bydd hyn yn dibynnu ar y 
ffordd orau o gyflawni ein nod a’n hamcanion gorfodi. Er mwyn gwneud 
hyn byddwn yn ystyried nifer o ffactorau sy’n berthnasol i fater penodol a 
bydd y pwys cymharol y dylid ei roi ar bob un ohonynt yn dibynnu ar yr 
amgylchiadau. Fodd bynnag, yn gyffredinol, byddwn yn rhoi mwy o bwys 
ar ffactorau sy’n ymwneud â’r drosedd ei hun a sut y digwyddodd, a 
natur a hanes cydymffurfiaeth y person neu’r sefydliad, nag ar y camau 
gweithredu a gymerwyd ar ôl y digwyddiad.  
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7.5. Mae’r ffactorau hyn yn cynnwys y canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig 
iddynt (cyfeiriwn at berson yn yr ystyr gyfreithiol, gan gynnwys 
sefydliadau): 

 difrifoldeb y drosedd neu’r tramgwydd 

 y niwed a achosir gan y drosedd neu’r tramgwydd 

 y graddau roedd y drosedd neu’r tramgwydd yn ddiofal, yn fyrbwyll, 
neu’n fwriadol 

 unrhyw fudd ariannol neu fantais arall i’r person dan sylw o 
ganlyniad i’r drosedd neu’r tramgwydd 

 amlder neu barhad y drosedd neu’r tramgwydd  

 hanes cydymffurfiaeth y person dan sylw 

 lefel y cydweithrediad â ni a ddangosir gan y person dan sylw yn 
ystod yr ymchwiliad 

 unrhyw gyngor llafar wedi’i ddogfennu neu ysgrifenedig blaenorol 
gennym i’r person dan sylw ynglŷn â gofynion statudol perthnasol 

 unrhyw fwriadoldeb, anonestrwydd, twyll neu gamliwio gan y person 
dan sylw wrth gyflawni’r drosedd neu’r tramgwydd  

 i ba raddau y deellir y rhesymau dros y drosedd neu’r tramgwydd 
neu’r canlyniadau 

 i ba raddau y derbynnir cyfrifoldeb am y drosedd neu’r tramgwydd 
neu fel arall 

 camau a gymerwyd i ddileu, lleihau neu unioni’r niwed o ganlyniad 
i’r drosedd neu’r tramgwydd 

 camau a gymerwyd i’w gwneud yn llai tebygol y byddai’r drosedd 
neu’r tramgwydd yn digwydd eto 

 a roddwyd gwybod am y mater yn wirfoddol gan y person dan sylw 

 a gydymffurfiwyd ag unrhyw ymgymeriadau gorfodi y cytunwyd 
arnynt â ni 

 tystiolaeth wedi’i chadarnhau bod salwch wedi effeithio ar y camau 
a gymerwyd gan y person 
 

Y broses o roi cosb 

7.6. Os byddwn yn ceisio rhoi cosb neu gyflwyno hysbysiad cydymffurfiaeth 
neu adfer, byddwn yn dilyn y broses hon: 

 cyflwyno hysbysiad cychwynnol 

 caniatáu cyfnod o amser ar gyfer sylwadau ysgrifenedig neu 
wrthwynebiadau 

 ystyried unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau 

 naill ai dod â’r mater i ben neu gyflwyno hysbysiad terfynol  
 

7.7. Bydd yr hysbysiad cychwynnol bob amser yn cynnwys manylion y gosb 
arfaethedig a’r rhesymau drosti, yn ogystal â sut y gellir cyflwyno 
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sylwadau ysgrifenedig neu wrthwynebiadau a’r terfyn amser ar gyfer 
gwneud hynny. Gall mathau penodol o hysbysiad cychwynnol gynnwys 
gwybodaeth ychwanegol, a esbonnir yn yr adran nesaf. 

7.8. Wrth gyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau gall y sawl sydd wedi 
derbyn hysbysiad gyflwyno unrhyw wybodaeth sy’n berthnasol, yn eu 
barn hwy. Yn benodol, os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, efallai y 
byddant am gyflwyno unrhyw amddiffyniad i’r drosedd neu’r tramgwydd. 
Efallai y byddant am wneud sylwadau ar y rhesymau dros ein cosb 
arfaethedig, gan gynnwys y ffeithiau y mae’r penderfyniad wedi’i seilio 
arnynt. Gellir cyflwyno sylwadau ar y ffordd y cafodd y ffactorau a 
ystyriwyd gennym eu cymhwyso wrth benderfynu ar y math o gosb a 
maint y gosb. Yn olaf, efallai y byddant am wneud sylwadau ar allu’r 
person dan sylw i dalu cosb ariannol a/neu’r gost i’r person dan sylw sy’n 
gysylltiedig ag unrhyw ofyniad anariannol y gellid ei osod. 

7.9. Lle y bo modd, dylid cyflwyno tystiolaeth ategol wrth gyflwyno sylwadau 
neu wrthwynebiadau. Gallwn ystyried ymestyn y terfyn amser ar gyfer 
cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o dan amgylchiadau eithriadol. 

7.10. Caiff unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau eu hystyried gan un o uwch 
swyddogion y Comisiwn nad oedd yn rhan o’r broses o wneud y 
penderfyniad i gyflwyno’r hysbysiad cychwynnol. P’un a gyflwynwyd 
sylwadau ai peidio, bydd y swyddog yn cymhwyso’r un fframwaith 
gwneud penderfyniad fel y’i nodir yn adran 7. Mae hyn yn cynnwys 
penderfynu a ydym yn dal i fod yn fodlon bod trosedd wedi digwydd ac, 
os felly, fod y gosb arfaethedig yn rhesymol ac yn briodol. Caiff unrhyw 
sylwadau eu hystyried fel rhan o’r broses hon. 

7.11. Os nad ydym yn fodlon mwyach, o ganlyniad i hynny, fod trosedd neu 
dramgwydd wedi digwydd, byddwn yn dod â’r mater ei ben. Fel arall, 
bydd yr uwch swyddog yn penderfynu a ddylid cyflwyno hysbysiad 
terfynol, sydd naill ai’n adlewyrchu’r penderfyniad cychwynnol neu sy’n ei 
newid. 
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8 Y cosbau sydd ar gael 

Cosbau ariannol sefydlog 

8.1. Dirwy sefydlog o £200 yw cosb ariannol sefydlog.  

Hysbysiad cychwynnol 
8.2. Lle rydym yn bwriadu rhoi cosb ariannol sefydlog byddwn yn anfon 

hysbysiad cychwynnol at y person(au) dan sylw. Yn ogystal â’r 
wybodaeth ynglŷn â’r rhesymau dros y gosb a sut i gyflwyno sylwadau, 
bydd yr hysbysiad cychwynnol yn esbonio y gall y sawl sy’n ei dderbyn 
gyflawni’r rhwymedigaeth mewn cysylltiad â’r gosb drwy wneud taliad o 
£200 i ni o fewn 14 diwrnod i’r hysbysiad cychwynnol gael ei gyflwyno. 
Bydd hefyd yn nodi’r amgylchiadau lle na allwn roi’r gosb. 

8.3. Os na fydd y sawl sy’n ei dderbyn yn cyflawni’r rhwymedigaeth, yna pan 
fydd y terfyn amser ar gyfer cyflwyno sylwadau wedi mynd heibio a phan 
fydd unrhyw sylwadau wedi cael eu hystyried, byddwn yn penderfynu 
p’un a ddylid cyflwyno hysbysiad terfynol.  

Hysbysiad terfynol 
8.4. Bydd yr hysbysiad terfynol yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: 

 y seiliau dros roi’r gosb 

 sut i dalu 

 sut i apelio yn erbyn y penderfyniad i gyflwyno’r Hysbysiad Terfynol 

 y terfyn amser ar gyfer unrhyw apêl  

 y terfyn amser ar gyfer talu (28 diwrnod ar ôl dyddiad yr Hysbysiad 
Terfynol) 

 y terfyn amser a maint y taliadau am dalu’n hwyr 

 yr amgylchiadau lle y gallwn gymryd camau cyfreithiol sifil i adennill 
y ddyled os na chaiff y gosb ei thalu 
 

8.5. Os nad yw cosb ariannol sefydlog wedi cael ei thalu o fewn 28 diwrnod i 
gyflwyno’r hysbysiad terfynol, caiff tâl o £50 am dalu’n hwyr ei 
ychwanegu. £2Os nad yw’r gosb na’r tâl am dalu’n hwyr wedi cael eu 
talu o fewn 56 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad terfynol, bydd y tâl am 
dalu’n hwyr yn cynyddu i £100. 

8.6. Gall y sawl sy’n derbyn hysbysiad apelio i lys sirol neu, yn yr Alban, y 
siryf yn erbyn y penderfyniad i roi cosb ariannol sefydlog. Mae’n rhaid i 
unrhyw apêl gael ei chyflwyno o fewn 28 diwrnod ar ôl i’r hysbysiad 
terfynol gael ei gyflwyno. 

Collfarnau 
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8.7. Os ydym wedi cyflwyno hysbysiad cychwynnol o gosb ariannol sefydlog i 
berson, ni ellir dechau achos troseddol ar gyfer y drosedd nes bod y 
cyfnod o 14 diwrnod i gyflawni’r rhwymedigaeth wedi dod i ben. Os 
cyflawnwyd y rhwymedigaeth, ni ellir collfarnu unigolyn am y drosedd 
honno. Unwaith y byddwn wedi cyflwyno hysbysiad terfynol sy’n rhoi’r 
gosb, ni all y person ar unrhyw adeg gael ei gollfarnu am y drosedd a 
arweiniodd at y gosb. 

Cosbau ariannol amrywiadwy (gofyniad dewisol) 

8.8. Dirwy amrywiadwy yw cosb ariannol amrywiadwy, a gyfrifir yn ôl natur y 
drosedd. Gellir ei defnyddio ar ei phen ei hun neu ar y cyd â hysbysiad 
cydymffurfio â /neu hysbysiad adfer. 

8.9. Wrth bennu lefel cosb ariannol amrywiadwy byddwn yn ystyried y 
ffactorau a nodir ym mharagraff 6.4, yn ogystal ag adnoddau’r sawl sy’n 
cael y gosb. Bydd y gosb rhwng £250 ac £20,000. 

Hysbysiad cychwynnol 
8.10. Os ydym yn bwriadu rhoi cosb arianol amrywiadwy byddwn yn anfon 

hysbysiad cychwynnol at y person(au) dan sylw. 

8.11. Pan fydd y terfyn amser ar gyfer cyflwyno sylwadau wedi mynd heibio a 
phan fydd unrhyw sylwadau wedi cael eu hystyried, byddwn yn 
penderfynu p’un a ddylid cyflwyno hysbysiad terfynol. 

Hysbysiad terfynol 
8.12. Bydd yr hysbysiad terfynol yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: 

 y seiliau dros roi’r gosb 

 sut i dalu 

 sut i apelio yn erbyn y penderfyniad i gyflwyno’r Hysbysiad Terfynol 

 y terfyn amser ar gyfer unrhyw apêl  

 y terfyn amser ar gyfer talu (28 diwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad 
Terfynol, ar ôl y dyddiad hwnnw bydd y gosb yn cynyddu) 

 yr amgylchiadau lle y gallwn gymryd camau cyfreithiol sifil i adennill 
y ddyled os na chaiff y gosb ei thalu  
 

8.13. Os nad yw cosb ariannol sefydlog wedi cael ei thalu o fewn 28 diwrnod 
ar ôl i’r Hysbysiad Terfynol gael ei gyflwyno, caiff tâl am dalu’n hwyr o 
25% o’r gosb ei ychwanegu. Os nad yw’r gosb na’r tâl am dalu’n hwyr 
wedi cael eu talu o fewn 56 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad terfynol, 
bydd y tâl am dalu’n hwyr yn cynyddu i 50% o’r gosb wreiddiol. 

8.14. Gall y sawl sy’n derbyn hysbysiad apelio i lys sirol neu, yn yr Alban, y 
siryf yn erbyn y penderfyniad i roi cosb ariannol sefydlog. Mae’n rhaid i 
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unrhyw apêl gael ei chyflwyno o fewn 28 diwrnod i’r dyddiad y 
cyflwynwyd yr hysbysiad terfynol. 

 
Collfarnau 
8.15. Unwaith y byddwn wedi cyflwyno hysbysiad terfynol sy’n rhoi’r gosb 

ariannol amrywiadwy, ni all y person ar unrhyw adeg gael ei gollfarnu am 
y drosedd a arweiniodd at y gosb. 

Hysbysiadau cydymffurfio a hysbysiadau adfer 
(gofynion dewisol) 

8.16. Mae hysbysiad cydymffurfio yn nodi’r camau y mae’n rhaid i sefydliad 
neu unigolyn a reoleiddir sydd wedi torri’r gyfraith eu cymryd, fel na fydd 
y tor-cyfraith yn parhau nac yn digwydd eto. Mae hysbysiad adfer yn 
nodi’r camau y mae’n rhaid i sefydliad neu unigolyn a reoleiddir sydd 
wedi torri’r gyfraith eu cymryd i adfer y sefyllfa, hyd y gellir, i’r hyn a 
fyddai wedi bodoli pe na bai tor-cyfraith. Gellir defnyddio’r hysbysiadau 
hyn ar eu pennau eu hunain, ar y cyd â’i gilydd neu ar y cyd â chosb 
ariannol amrywiadwy. 

Hysbysiad cychwynnol 
8.17. Lle rydym yn bwriadu cyflwyno hysbysiad cydymffurfio a/neu adfer 

byddwn yn anfon hysbysiad cychwynnol o’r person dan sylw. Bydd hwn 
yn esbonio’r seiliau dros roi’r gosb, ac yn nodi’r camau rydym yn bwriadu 
ei gwneud yn ofynnol i’r person eu cymryd. Bydd hefyd yn nodi sut y gall 
y sawl sy’n ei dderbyn gyflwyno sylwadau ysgrifenedig ynglŷn â’r 
penderfyniad i roi’r gosb. 

8.18. Pan fydd y terfyn amser ar gyfer cyflwyno sylwadau wedi mynd heibio a 
phan fydd unrhyw sylwadau wedi cael eu hystyried, byddwn yn 
penderfynu p’un a ddylid cyflwyno hysbysiad terfynol. 

Hysbysiad terfynol 
8.19. Bydd yr hysbysiad terfynol yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: 

 y camau gweithredu a’r terfynau amser i’w cwblhau 

 yr hyn a fydd yn digwydd os bydd diffyg cydymffurfiaeth 

 sut i apelio yn erbyn y penderfyniad i gyflwyno’r Hysbysiad Terfynol 

 y terfyn amser ar gyfer unrhyw apêl 
 

8.20. Gall y sawl sy’n derbyn hysbysiad apelio i lys sirol neu, yn yr Alban, y 
siryf yn erbyn y penderfyniad i gyflwyno hysbysiad cydymffurfio a/neu 
adfer. Mae’n rhaid i unrhyw apêl gael ei chyflwyno o fewn 28 diwrnod i’r 
dyddiad y cyflwynwyd yr hysbysiad terfynol. 
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8.21. Mae’r gosb am fethu â chydymffurfio â hysbysiad cydymffurfio a/neu 
hysbysiad adfer yn amrywio, yn dibynnu a gafodd ei ddefnyddio ar y cyd 
â chosb ariannol amrywiadwy. 

 Os defnyddir hysbysiad cydymffurfio a/neu hysbysiad adfer ar y cyd 
â chosb ariannol amrywiadwy, bydd diffyg cydymffurfiaeth fel arfer 
yn arwain at gosb. O ystyried yr amgylchiadau, bydd y gosb rhwng 
£500 ac £20,000 ac, yn amodol ar y terfynau hynny, ni fydd yn llai 
na’n hamcangyfrif o gost ymgymryd â’r gweithgareddau a nodir yn 
yr hysbysiad. Caiff manylion y gosb bosibl hon eu nodi yn yr 
hysbysiad cychwynnol a’u cadarnhau yn yr hysbysiad terfynol.  
 

 Os defnyddir hysbysiad cydymffurfio a/neu hysbysiad adfer ar y cyd 
â chosb ariannol amrywiadwy, bydd diffyg cydymffurfiaeth fel arfer 
yn arwain at gosb ariannol fel uchod. Fel arall, efallai y byddwn yn 
gofyn am i’r achos gael ei erlyn.  
 

8.22. Byddwn yn rhoi unrhyw gosb am ddiffyg cydymffurfiaeth drwy gyflwyno 
hysbysiad cosb oherwydd diffyg cydymffurfiaeth. Bydd hwn yn nodi’r 
seiliau dros roi’r gosb, y swm, y terfyn amser ar gyfer talu a’r hyn a fydd 
yn digwydd os na chaiff ei thalu. Bydd hefyd yn esbonio sut i apelio yn 
erbyn y penderfyniad a’r terfyn amser ar gyfer unrhyw apêl (28 diwrnod o 
ddyddiad yr Hysbysiad). 

Tystysgrif gwblhau  
8.23. Pan fydd y sawl sy’n derbyn hysbysiad o’r farn ei fod wedi cydymffurfio â 

thelerau’r hysbysiad terfynol, dylai ein hysbysu’n ysgrifenedig a gwneud 
cais am dystysgrif gwblhau. Bydd angen iddo ddarparu gwybodaeth sy’n 
dangos cydymffurfiaeth â thelerau’r hysbysiad. 

8.24. Byddwn yn ystyried cais am dystysgrif gwblhau o fewn 28 diwrnod, ar yr 
amod ein bod wedi cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i asesu 
a yw telerau’r hysbysiad terfynol wedi cael eu bodloni. Byddwn yn 
cadarnhau ein penderfyniad yn ysgrifenedig ac, os yw’n briodol, yn rhoi 
tystysgrif gwblhau. 

8.25. Gallwn ddiddymu tystysgrif gwblhau os cafodd ei rhoi ar sail gwybodaeth 
anghywir, anghyflawn neu gamarweiniol. Os bydd hyn yn digwydd, mae’r 
hysbysiad cydymffurfio neu adfer yn parhau i fod yn weithredol fel pe na 
bai’r dystysgrif gwblhau wedi’i rhoi. 

Collfarnau 
8.26. Lle y caiff hysbysiad cydymffurfio neu adfer ei gyflwyno, ac mae person 

yn methu â chydymffurfio ag ef, gallai gael ei gollfarnu o drosedd mewn 
perthynas â’r weithred neu anwaith a arweiniodd at yr hysbysiad. 
Unwaith y byddwn wedi cyflwyno hysbysiad terfynol sy’n rhoi’r gosb 
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ariannol amrywiadwy, ni all y person ar unrhyw adeg gael ei gollfarnu am 
y drosedd a arweiniodd at y gosb. 

Ymgymeriadau gorfodi 

8.27. Gall sefydliad neu unigolyn a reoleiddir gynnig ymrwymo i ymgymeriadau 
gorfodi. Mae hyn yn golygu y bydd yn ymrwymo i gymryd camau i 
sicrhau na fydd trosedd a/neu dramgwydd yn parhau nac yn digwydd 
eto, neu y caiff sefyllfa ei hadfer, hyd y gellir, i’r hyn a fyddai wed bodoli 
pe na bai’r drosedd a/neu’r tramgwydd wedi digwydd.  

8.28. Byddwn yn ystyried pob cynnig rhesymol yn ofalus. Ond nid oes 
rhwymedigaeth arnom i dderbyn ymgymeriad gorfodi, ac ni fyddwn yn 
cytuno i unrhyw rai nes ein bod yn deall natur a difrifoldeb y drosedd 
neu’r tramgwydd yn llawn. 

8.29. Wrth ystyried a ddylid derbyn ymgymeriad gorfodi byddwn yn ystyried y 
rhestr ganlynol o ffactorau, nad yw’n hollgynhwysfawr: 

 difrifoldeb y drosedd neu’r tramgwydd 

 a roddwyd gwybod am y mater yn wirfoddol 

 a fu unrhyw anonestrwydd, twyll neu gamliwio yn y drosedd neu’r 
tramgwydd 

 cost ymchwiliad llawn 

 yr angen i atal diffyg cydymffurfiaeth 

 unrhyw gyngor a roddwyd i’r sefydliad neu’r unigolyn a reoleiddir 
ynglŷn â’r gofynion statudol perthnasol 

 hanes cydymffurfiaeth y sefydliad neu’r unigolyn a reoleiddir, gan 
gynnwys, a ymrwymwyd i ymgymeriadau gorfodi yn y gorffennol 

 y tebygolrwydd y bydd yr ymgymeriadau gorfodi arfaethedig yn atal 
rhagor o droseddau neu dramgwyddau  

 y tebygolrwydd y bydd yr ymgymeriadau gorfodi arfaethedig yn 
adfer sefyllfa’r rhai dan sylw i’r hyn a fyddai wedi bodoli pe na bai’r 
drosedd neu’r tramgwydd wedi digwydd 

 i ba raddau y mae’r sefydliad neu’r unigolyn a reoleiddir yn deall 
pam bod y drosedd neu’r tramgwydd wedi digwydd 

 a ymddiheurwyd am y drosedd neu’r tramgwydd neu a ddangoswyd 
unrhyw edifeirwch. 
 

8.30. Lle y cytunir ar ymgymeriadau gorfodi ond nad ydynt yn cael eu cyflawni 
gallwn roi cosb neu ystyried erlyniad mewn perthynas â’r drosedd a/neu’r 
tramgwydd gwreiddiol. Yn dibynnu ar y rhesymau dros fethiant i 
gyflawni’r ymgymeriadau gorfodi, gall hyn fod yn ffactor gwaethygol 
mewn unrhyw benderfyniad ynglŷn â lefel y gosb. 
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Atodiad A Canllawiau i’r rhai sy’n cael eu 
gwahodd i gyfweliad gwirfoddol  

Y rheswm dros y cyfweliad 

A.1. Credwn fod gennych dystiolaeth neu wybodaeth o bosibl a fydd yn 
cynorthwyo ymchwiliad rydym yn ei gynnal Am y rheswm hwn hoffem 
eich cyfweld.  

A.2. Diben yr ymchwiliad yw cadarnhau a oes trosedd a/neu dramgwydd o 
dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 wedi 
digwydd, a pha gamau, os o gwbl, sy’n briodol o ganlyniad i hynny. 

A.3. Gall y wybodaeth a roddwch yn y cyfweliad gael ei defnyddio fel 
tystiolaeth bod unrhyw berson – gan gynnwys chi – wedi cyflawni trosedd 
o dan PPERA.  

A.4. Rydych yn cael eich gwahodd i ddod i gyfweliad yn wirfoddol ac ni fydd 
gorfodaeth arnoch i ddod. Fodd bynnag, mae gennym y pŵer i’w gwneud 
yn ofynnol i unigolion ddod i gyfweliad o dan amgylchiadau penodol. 

Rhybudd rheoliadol 

A.5. Mae’r cyfweliad hwn yn rhan o ymchwiliad i drosedd a/neu dramgwydd 
posibl o dan PPERA. Gall hyn arwain at roi cosb, megis cosb ariannol. 
Gan y gall y wybodaeth a roddwch yn y cyfweliad fod yn rhan o’r 
dystiolaeth y caiff y gosb honno ei rhoi yn unol â hi, caiff y cyfweliad ei 
gynnal o dan rybudd rheoliadol. 

A.6. Bydd y rhybudd yn eich rhybuddio nad oes rhaid i chi ddweud unrhyw 
beth ond gall niweidio’ch amddiffyniad os nad ydych yn sôn am rywbeth 
y byddwch yn dibynnu arno’n ddiweddarach mewn achos cyfreithiol wrth 
gael eich holi. Caiff unrhyw beth a ddywedwch ei roi fel tystiolaeth. 

Cyn y cyfweliad 

A.7. O leiaf 14 diwrnod cyn y cyfweliad, byddwn yn anfon manylion y materion 
rydym yn ymchwilio iddynt atoch chi a’ch cynrychiolydd cyfreithiol (os 
ydych wedi penodi un). Byddwn hefyd yn cadarnhau dyddiad, amser a 
lleoliad y cyfweliad ac yn eich hysbysu o enwau a theitlau swyddi’r rhai a 
fydd yn cynnal y cyfweliad. Bydd o leiaf ddau aelod o staff o’r 
Gyfarwyddiaeth Cyllid Pleidiau ac Etholiadau yn cynnal y cyfweliad. 
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A.8. Byddwn hefyd yn datgelu unrhyw ddogfennau priodol i chi y gallwn 
gyfeirio atynt yn y cyfweliad. Nid ydym yn disgwyl i chi ddod ag unrhyw 
ddogfennau i’r cyfweliad nad ydych eisoes wedi’u rhoi i ni cyn y 
cyfweliad. Fodd bynnag, os teimlwch fod gennych ddogfennau a fyddai’n 
ein cynorthwyo gyda’n hymholiadau, a fyddech cystal â rhoi copïau i ni o 
leiaf saith diwrnod gwaith cyn y cyfweliad.  

A.9. Gallwch ddod â pherson arall gyda chi i’r cyfweliad, megis cynrychiolydd 
cyfreithiol. Fodd bynnag, gallwn wrthod caniatáu i berson penodol ddod 
gyda’r unigolyn os bydd presenoldeb y person hwnnw yn debygol o 
beryglu uniondeb yr ymchwiliad. Rhowch wybod i ni o leiaf saith diwrnod 
cyn y cyfweliad os ydych yn bwriadu dod â rhywun gyda chi, a rhowch 
enw a manylion cyswllt y person hwnnw. 

A.10. Os oes gennych chi neu’r person sy’n dod gyda chi unrhyw ofynion 
arbennig ar gyfer y cyfweliad, megis gofynion mynediad, rhowch wybod i 
ni mor fuan â phosibl cyn y cyfweliad.  

A.11. Os byddwn yn gofyn i chi ddod i gyfweliad mewn lleoliad sy’n bell o’ch 
cartref, byddwn yn talu treuliau rhesymol am ddod i’r cyfweliad. 

Yn y cyfweliad 

A.12. Caiff cyfweliadau eu cynnal yn gyfrinachol fel rhan o’r broses ymchwilio. 
Rydym yn gofyn i chi a’ch person annibynnol barchu’r cyfrinachedd hwn. 
Fodd bynnag, gallwch ddatgelu manylion i’ch cynrychiolydd cyfreithiol 
penodedig os na allai fod yn bresennol yn y cyfweliad. 

A.13. Fel arfer byddwn yn sain-recordio’r cyfweliad er mwyn cael cyfrif cyflawn 
a chywir o’ch atebion.  

A.14. Ar ddechrau’r cyfweliad, byddwn yn nodi sut y caiff y cyfweliad ei gynnal 
ac yn rhoi cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r weithdrefn i’w 
dilyn. 

A.15. Bydd hyd y cyfweliad yn dibynnu ar y cwestiynau sydd gennym a’r 
atebion a rowch. Os byddwch chi, eich cynrychiolydd cyfreithiol neu 
berson arall sydd wedi dod gyda chi am gael egwyl ar unrhyw adeg yn 
ystod y cyfweliad, rhowch wybod a gallwn drefnu hyn. Gallwn hefyd ofyn 
am egwyl yn ystod y cyfweliad. Bydd seibiant bach fel arfer yn cael ei 
gynnig ar ôl pob awr, oni bai bod y cyfweliad ar fin cael ei gwblhau. 

A.16. Byddwn yn gofyn cwestiynau i chi er mwyn i ni gael dealltwriaeth lawn a 
chynhwysfawr o’r amgylchiadau yr ymchwilir iddynt. Er ein bod yn eich 
annog i ateb ein cwestiynau, chi sy’n penderfynu a ydych yn dewis 
gwneud hynny yng ngoleuni’ch cyngor cyfreithiol eich hun. Os ydych yn 
dewis peidio ag ateb ein cwestiynau, efallai y bydd hyn yn golygu na 



26 
 

allwn ddeall yn llawn eich cyfrif o’r amgylchiadau yr ymchwilir iddynt. 
Dylech fod yn ymwybodol y gellir dod i gasgliad anffafriol os ydych yn 
methu â sôn am rywbeth yn ystod y cyfweliad rydych yn dibynnu arno’n 
ddiweddarach yn ystod yr achos. Gall hefyd effeithio ar hynt yr 
ymchwiliad o ran amser. 

A.17. Ni all eich cynrychiolydd cyfreithiol na pherson arall sy’n dod gyda chi 
ateb cwestiynau ar eich rhan. Rhowch wybod os hoffech siarad â’ch 
cynrychiolydd cyfreithiol yn breifat yn ystod y cyfweliad. 

A.18. Ar ddiwedd y cyfweliad, cewch gyfle i roi unrhyw dystiolaeth neu 
wybodaeth nad ydych wedi’i rhoi eisoes ac yr hoffech ei chofnodi’n 
ffurfiol. Byddwn hefyd yn esbonio beth fydd yn digwydd nesaf. 

Ar ôl y cyfweliad 

A.19. Byddwn fel arfer yn anfon copi o’r recordiad neu’r trawsgrifiad atoch ar ôl 
y cyfweliad a gallwn ofyn i chi roi rhagor o wybodaeth o fewn cyfnod 
rhesymol. Os ydych am egluro unrhyw un o’r datganiadau a wnaed yn 
ystod y cyfweliad, ar ôl adolygu’r recordiad neu’r trawsgrifiad, gallwch roi 
eglurhad i ni yn ysgrifenedig. 
 

A.20. Os ydych yn meddwl am unrhyw beth a all fod yn berthnasol i’n 
hymchwiliad ar unrhyw adeg ar ôl y cyfweliad, cysylltwch â ni.  
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Atodiad B Datgelu gwybodaeth 

B.1. Nid yw’r atodiad hwn yn rhan o’r canllawiau statudol, a gellir ei ddiwygio 
heb ymgynghori. 

B.2. Rydym yn cydnabod bod gan y cyhoedd, a’r rhai a reoleiddir gennym, 
ddiddordeb yn y ffordd rydym yn cyflawni ein rôl monitro ac ymchwilio 
statudol. Mae ganddynt ddiddordeb hefyd mewn gwybod bod sefydliadau 
ac unigolion a reoleiddir yn cydymffurfio â’r gyfraith ynglŷn â chyllid 
pleidiau ac etholiadau. Ac y byddwn yn ymdrin ag achosion o ddiffyg 
cydymffurfiaeth yn briodol. 

B.3. Tra byddwn yn cynnal asesiadau ac ymchwiliadau neu’n rhoi cosbau, 
mae’n rhaid i ni sicrhau bod ein prosesau’n deg. Mae’n rhaid i ni sicrhau 
nad ydym yn datgelu unrhyw wybodaeth a allai rwystro neu danseilio’r 
tegwch hwn. 

Rhyddid gwybodaeth 

B.4. Fel corff cyhoeddus yn y DU, rydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000. Byddwn yn ystyried ceisiadau am wybodaeth ynglŷn 
ag asesiadau, ymchwiliadau a chosbau a roddir o dan y Ddeddf yn unol 
â’r ddeddfwriaeth. Am ragor o wybodaeth, gweler ein Cynllun 
Cyhoeddiadau ar ein gwefan. 

Asesiadau 

B.5. Ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar unrhyw fater sy’n cael ei ystyried ar 
gyfer asesiad neu sy’n cael ei asesu ynghylch a ddylai ymchwiliad llawn 
gael ei gynnal. Gallai datgelu’r wybodaeth hon ar y cam hwn fod yn 
annheg i’r personau sy’n destun yr asesiad. 

B.6. Fodd bynnag, ar ôl cael cais penodol, gallwn gadarnhau enw’r person 
(sefydliad neu unigolyn) sy’n cael ei ystyried neu ei asesu a’r drosedd 
neu dramgwydd posibl sy’n cael ei (h)asesu. Dim ond o dan yr 
amgylchiadau canlynol y byddwn yn gwneud hyn: 

 mae’r person sy’n cael ei asesu wedi rhoi cyhoeddusrwydd yn 
flaenorol am y mater i’r sawl sy’n gwneud y cais neu’n fwy 
cyffredinol, megis yn y cyfryngau neu  

 byddai peidio â datgelu’r wybodaeth hon yn achosi risg o 
gamdybiaethau ymhlith y cyhoedd ynglŷn â chwmpas y materion 
sy’n cael eu hystyried neu ar ba gam y mae ein hymholiadau. 
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B.7. Yn yr achosion hyn byddwn yn hysbysu’r person sy’n cael ei asesu cyn 
cadarnhau pwy ydyw i unrhyw un. Gallwn hefyd gysylltu ag ef eto pan 
fydd yr asesiad wedi’i gwblhau er mwyn rhoi gwybod beth yw’r canlyniad. 
Byddwn hefyd yn peidio â rhoi gwybod beth yw canlyniad yr asesiad i 
eraill nes ein bod wedi hysbysu’r sawl sy’n destun yr asesiad. 

B.8. Os penderfynwn beidio â chymryd camau pellach ar ôl asesiad gallwn 
gysylltu â’r sefydliad neu’r unigolyn dan sylw i’w hysbysu. 

Ymchwiliadau a chosbau 

B.9. Fel yr esbonnir uchod, byddwn fel arfer yn dweud wrth y personau sy’n 
destun ymchwiliad bod un wedi dechrau. 

B.10. Os yw’r mater yr ymchwilir iddo eisoes wedi denu sylw’r cyhoedd a/neu’r 
cyfryngau, gallwn gyhoeddi datganiad yn y cyfryngau bod ymchwiliad 
wedi dechrau a/neu am unrhyw newid i’w gwmpas. 

B.11. Ni fyddwn fel arfer yn gwneud sylwadau ar ymchwiliad sy’n mynd 
rhagddo, gan y gall hynny rwystro’r broses o gynnal yr ymchwiliad. Fodd 
bynnag, os bydd rhywun yn ein holi ynglŷn â mater gallwn gadarnhau 
p’un a ydym yn ymchwilio i’r mater. Gall hyn gynnwys cadarnhau’r 
drosedd neu’r tramgwydd perthnasol, ac esbonio ein terfynau amser 
arferol ar gyfer ymchwiliadau. 

B.12. Os ydym yn cyflwyno hysbysiad cosb cychwynnol nid ydym eto wedi 
rhoi’r gosb, a chaiff y person dan sylw gyfle i gyflwyno sylwadau yn erbyn 
ein canfyddiad o drosedd. Felly byddwn yn trin y mater fel petaem yn dal 
i ymchwilio iddo, ac ni fyddwn yn gwneud unrhyw sylwadau yn ei gylch. 

B.13. Felly caiff ymchwiliad ei drin fel un sydd wedi dod i ben:  

 pan fyddwn yn canfod na chyflawnwyd unrhyw drosedd 

 pan fyddwn yn canfod bod trosedd wedi’i chyflawni ond nid ydym yn 
rhoi cosb, neu  

 pan fyddwn yn cyflwyno hysbysiad yn rhoi cosb 
 

B.14. Pan fydd ymchwiliad wedi dod i ben, byddwn yn cyhoeddi’r canlyniad ar 
ein gwefan. Bydd y wybodaeth yn cynnwys: 

 y sawl a fu’n destun yr ymchwiliad a’r drosedd neu’r tramgwydd  

 a gadarnhawyd bod trosedd neu dramgwydd 

 a roddwyd cosb a natur y gosb 

 crynodeb byr o’r rhesymau dros roi unrhyw gosb neu’r penderfyniad 
i beidio â rhoi cosb 

 lefel unrhyw gosb a roddwyd 

 a yw’r gosb yn destun unrhyw apêl  
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 o ran cosbau ariannol, pryd y cawsant eu talu 

 o ran hysbysiadau cydymffurfio, a roddwyd tystysgrif gwblhau a 
phryd 
 

B.15. Os bydd y gosb yn destun apêl, byddwn yn diweddaru’r wybodaeth ar ein 
gwefan i gynnwys canlyniad yr apêl. Byddwn hefyd yn diweddaru’r 
wybodaeth i ddangos pan fydd cosbau ariannol wedi’u talu. 

B.16. Gallwn hefyd baratoi adroddiad ymchwiliad manylach a/neu gyhoeddi 
datganiad i’r cyfryngau lle y bydd hyn yn hyrwyddo ein hamcanion 
gorfodi a’i bod er budd y cyhoedd i wneud hynny. Byddwn bob amser yn 
cyhoeddi datganiad i’r cyfryngau os cafodd un ei gyhoeddi ar ddechrau’r 
ymchwiliad. Byddwn yn hysbysu’r sawl sy’n destun yr ymchwiliad a 
gallwn hysbysu unrhyw bersonau eraill a enwir yn adroddiad yr 
ymchwiliad neu’r datganiad i’r cyfryngau cyn ei gyhoeddi. 

Adroddiad blynyddol ar y defnydd o bwerau a 
chosbau 

B.17. O dan Atodlenni 19B ac 19C o PPERA mae’n ofynnol i ni gyflwyno 
adroddiad i Senedd y DU bob blwyddyn ynglŷn â’r defnydd o’n pwerau 
goruchwylio ac ymchwilio, a chosbau sifil.  

 
 


