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1. Cefndir 
 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor am benderfyniadau’r 
Ombwdsmon ar gwynion ffurfiol yn erbyn aelodau. 
  
2. Penderfyniadau  
 
Cwyn 7294/20160752 
 
Cwyn gan gynghorydd tref bod cyd-gynghorydd wedi methu datgelu cysylltiad personol agos 
â pherson oedd mewn anghydfod â’r cyngor; bod y cysylltiad hwnnw’n creu buddiant oedd 
yn rhagfarnu; ei bod  wedi cuddio’r ffaith er mwyn ennill mantais ariannol.  Honnodd hefyd 
bod yr aelod wedi cyfarwyddo’r Clerc i beidio cofnodi a/neu gylchredeg cofnodion ynglŷn â’r 
mater. 
 
Ymchwiliodd yr Ombwdsmon i’r gŵyn a daeth i’r casgliadau canlynol: 
 

 Nid oedd tystiolaeth bod cysylltiad personol agos yn bodoli 

 Nid oedd tystiolaeth bod yr aelod wedi ceisio cuddio buddiant neu geisio mantais 
bersonol 

 Tra bod problemau wedi bod gyda chofnodion y cyngor yn y gorffennol, nid oedd 
tystiolaeth bod yr aelod wedi cyfarwyddo’r Clerc i beidio paratoi cofnodion a’u 
cylchredeg 

 
 
Cwyn 14590/201702901 
 
Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod cynghorydd tref, yn rhinwedd ei safle fel cadeirydd 
sefydliad lleol, wedi gwneud sylwadau bygythiol wrtho mewn cysylltiad â darpariaethau i 
ymwelwyr anabl i’r sefydliad. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio i’r gŵyn am y rhesymau canlynol: 
 

 Ymddangosai bod y cynghorydd yn gweithredu fel unigolyn preifat ar y pryd ac nid 
fel cynghorydd. Nid oedd amgylchiadau’r achos yn rhai fyddai’n golygu bod y Cod 
Ymddygiad yn berthnasol i ymddygiad yr aelod fel unigolyn. 

 



Cwyn 201702393 
 
Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod cynghorydd tref wedi gwneud sylwadau  rhywiaethol a 
misogynystaidd ar ei dudalen Facebook. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio am y rhesymau canlynol: 
 

 Roedd hi’n ymddangos bod y cynghorydd yn defnyddio cyfrif personol Facebook ar y 
pryd. Ni welai’r Ombwdsmon unrhyw gyfeiriadau at ei statws fel cynghorydd neu 
awgrym ei fod yn gweithredu fel un ar y pryd. 

 Roedd Erthygl 10 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn gwarchod yr hawl 
pobl i ddweud rhai pethau er y gallent fod yn annerbyniol i rai. 

 Nid oedd unrhyw unigolyn na chwmni yn cael ei enwi yn y sylwadau  

 Nid oedd yr Ombwdsmon yn cymeradwyo’r sylwadau a gellid dweud eu bod yn dwyn 
anfri arno fel unigolyn 

 Serch hynny, yn absenoldeb cyfeiriad at unigolyn penodol, nid oedd y sylwadau mor 
dramgwyddus fel eu bod yn dwyn anfri ar y cyngor neu ar rôl cynghorydd  

 
 
3. Achosion Agored 
 
Mae’r sefyllfa o safbwynt achosion eraill fel a ganlyn: 
 

 Ombwdsmon yn ystyried os dylai ymchwilio   2 
 

 Ombwdsmon yn cynnal ymchwiliad     3 
 
 
4. Argymhelliad 
 
Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r wybodaeth 


