
Pwyllgor : Y PWYLLGOR SAFONAU

Dyddiad : 1 Hydref 2018

Teitl : Honiadau yn erbyn aelodau

Awdur : Swyddog Monitro

Pwrpas :   Er gwybodaeth

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 16956//201801619

Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod aelod o Gyngor Gwynedd heb ddewis aelod etholedig arall 
i siarad ar gais gynllunio yn y Pwyllgor Cynllunio, ar ôl iddo ddatgan buddiant oedd yn 
rhagfarnu yn y mater.

Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio i’r gŵyn am y rhesymau canlynol:

Nid oedd o’r farn bod hyn yn torri’r Cod.  Nid oedd rheidrwydd ar yr aelod i ddewis aelod 
arall i siarad ar gais o’r fath.

Cwyn 16956/201801620

Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod cynghorydd sir nad oedd wedi ystyried cais cynllunio mewn 
modd gwrthrychol wrth eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio.

Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio i’r gŵyn am y rhesymau canlynol:

 Nid oedd tystiolaeth i gefnogi’r honiad bod yr aelod wedi methu rhoi ystyriaeth i 
gyngor swyddogion ac wedi methu ystyried y mate yn wrthrychol.

Cwyn 16915/201801525

Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod aelod o gyngor cymuned wedi methu datgan buddiant 
personol wrth ystyried cais i wyro hawl tramwy cyhoeddus a’i fod wedi penderfynu ar ei 
farn cyn y cyfarfod gan ei fod wedi cyflwyno ffurflen yn cefnogi’r newid i’r cyngor sir yn 
2014.

Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio am y rhesymau canlynol:



Er y gallai cefnogaeth i’r newid arfaethedig fod yn fuddiant, nid oedd yr Ombwdsmon o’r 
farn bod, o ystyried yr holl amgylchiadau, y byddai budd cyhoeddus mewn ymchwilio 
ymhellach hyd yn oed pe profir hynny. Ymysg y ffactorau a ystyriodd oedd yr amser aeth 
heibio ers cyflwyno’r ffurflen, y gwnaeth hynny a natur gyfyngedig dylanwad y cynghorydd 
ar y penderfyniad terfynol.

Cwyn 16915/201801526

Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod aelod o gyngor cymuned wedi methu datgan buddiant 
personol wrth ystyried cais i wiro hawl tramwy cyhoeddus a’i fod wedi penderfynu ar ei farn 
cyn y cyfarfod gan ei fod wedi cyflwyno ffurflen yn cefnogi’r newid i’r cyngor sir yn 2014.

Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio am y rhesymau canlynol:

Er y gallai cefnogaeth i’r newid arfaethedig fod yn fuddiant, nid oedd yr Ombwdsmon o’r 
farn bod, o ystyried yr holl amgylchiadau, y byddai budd cyhoeddus mewn ymchwilio 
ymhellach hyd yn oed pe profir hynny. Ymysg y ffactorau a ystriodd oedd yr amser aeth 
heibio ers cyflwyno’r ffurflen, y gwnaeth hynny a natur gyfyngedig dylanwad y cynghorydd 
ar y penderfyniad terfynol.

Cwyn 201802213

Cwyn gan gyd-aelod, bod aelod o gyngor tref wedi methu datgan buddiant personol oedd yn 
rhagfarnu mewn mater a drafodwyd gan y cyngor gan ei bod yn ymddiriedolwr ac yn aelod o 
bwyllgor rheoli'r eiddo dan sylw.

Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio am y rhesymau canlynol:
 Nid oedd yn ymddangos bod yr aelod wedi torri’r Cod gan fod yr eitem yn ymwneud 

a chais  i ysgrifennu at y cyngor sir am wybodaeth. Nid oedd trafodaeth na phleidlais 
a fyddai wedi manteisio’r aelod na’r pwyllgor rheoli.

Cwyn 7294/201802446

Cwyn gan gyd-gynghorydd bod aelod o gyngor tref wedi ymddwyn mewn modd annerbyniol 
drwy

 Anfon e-byst ato oedd yn gyfystyr a bwlio neu aflonyddu
 Gwrthod derbyn penderfyniad y cyngor tref ar fater penodol
 Gwrthod condemnio sylwadau gan eraill ar Facebook yr oedd yr achwynydd yn 

ystyried yn fygythiadau yn ei erbyn

Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio am y rhesymau canlynol:

 Ni chyflwynwyd copïau o’r e-byst ond ar sail hyn yr oedd yr achwynydd yn ei 
ddweud, nid oedd yn debygol y byddai’r Ombwdsmon wedi ymchwilio gan eu bod yn 
ymddangos yn sylwadau gwleidyddol o fewn ffiniau'r hyn a ganiateir

 Nid oedd tystiolaeth bod yr aelod wedi ceisio dylanwadu yn amhriodol ar 
ddidueddrwydd swyddogion



 Nid oedd tystiolaeth bod y cynghorydd wedi cyfrannu at y sylwadau ar Facebook ac 
nid oedd rheidrwydd ar yr aelod i feirniadu’r sylwadau hynny

3. Dadansoddiad o’r Cwynion

Isod ceir dadansoddiad o natur y cwynion hyd yn hyn eleni:

Aelod y gwnaed y gŵyn yn ei (h)erbyn
Aelod o gyngor cymuned 7
Aelod o Gyngor Gwynedd 2
Aelod o Gyngor Gwynedd a chyngor cymuned 0
Natur yr achwynydd
Cynghorydd 3
Aelod o’r cyhoedd 6
Swyddog 0
Natur yr honiad
Ymddygiad cyffredinol 3
Datgan Buddiant 6
Canlyniad
Dim ymchwiliad 9
Ymchwiliad 0
Cyfeirio at y Pwyllgor Safonau 0
Cyfeirio at Banel Dyfarnu Cymru 0

4. Achosion Agored

Mae’r sefyllfa o safbwynt achosion eraill fel a ganlyn:

 Ombwdsmon yn ystyried os dylai ymchwilio 1

 Ombwdsmon yn cynnal ymchwiliad 1

5. Argymhelliad

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r wybodaeth


