
Pwyllgor : Y PWYLLGOR SAFONAU

Dyddiad : 21 Ionawr 2019

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 14539/201702769

Cwyn bod cynghorydd sir wedi methu a chofrestru perchnogaeth tir fel buddiant ac wedi 
methu datgelu hynny wrth drafod cais cynllunio gyda swyddogion.

Penderfynodd yr Ombwdsmon ymchwilio a daeth i’r casgliad canlynol:
 Ymddengys bod yr aelod wedi torri’r cod drwy beidio â chofrestru’r buddiant ac wrth  

beidio ei ddatgan wrth e-bostio swyddogion cynllunio.
 Ni oedd cynnwys yr e-bost yn tynnu llinell glir rhwng rôl yr aelod fel unigolyn a’i rôl 

fel aelod o’r Cyngor
 Er dadleuon yr aelod i’r gwrthwyneb roedd o’r farn ei fod wedi derbyn hyfforddiant 

digonol ar y Cod Ymddygiad ac os nad oedd yn glir am unrhyw agwedd ei gyfrifoldeb 
ef oedd ceisio cyngor pellach gan y Swyddog Monitro. 

 Ar ôl ystyried y prawf budd cyhoeddus penderfynodd nad oedd angen gweithredu 
pellach yn yr achos gan fod yr unigolyn yn aelod newydd ar y pryd, mai dyma’r tro 
cyntaf i’w ymddygiad ddod i sylw’r Ombwdsmon,  a’i fod bellach wedi cwblhau’r 
ffurflen gofrestru buddiannau’n gywir.

 Byddai’n ysgrifennu at yr aelod i bwysleisio pwysigrwydd cadw ei rolau preifat a 
chyhoeddus ar wahân ac y dylai geisio cyngor gan y Swyddog Monitro os yw angen 
mwy o hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad.

Cwyn 201805374

Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod aelod o gyngor cymuned wedi:

 gwneud datganiad nad oedd yn wir er mwyn ceisio tanseilio cefnogaeth i ymgyrch 
leol yr oedd yr achwynydd yn ei arwain

 wedi defnyddio ei dylanwad ar bwyllgor y neuadd leol i rwystro’r achwynydd rhag 
llogi’r neuadd.



Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio am y rhesymau canlynol:
 Nid oedd yr achwynydd wedi cyflwyno tystiolaeth ddigonol i gefnogi’r gŵyn ond hyd 

yn oed petai wedi gwneud hynny, nid oedd o’r farn y byddai wedi torri’r Cod 
Ymddygiad

 Nid oedd yn glir os oedd yr aelod yn gweithredu fel aelod ar y pryd, ond hyd yn oed 
petai’n gwneud hynny, nid oedd yn fodlon ei bod wedi rhwystro’r achwynydd rhag 
llogi’r neuadd.

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 8
Aelod o Gyngor Gwynedd 3
Aelod o Gyngor Gwynedd a chyngor cymuned 0
Natur yr achwynydd
Cynghorydd 3
Aelod o’r cyhoedd 7
Swyddog 1
Natur yr honiad
Ymddygiad cyffredinol 4
Datgan Buddiant 7
Canlyniad
Dim ymchwiliad 10
Ymchwiliad – dim tystiolaeth o dorri’r Cod Ymddygiad 0
Ymchwiliad – tystiolaeth o dorri’r Cod ond dim camau pellach 1
Ymchwiliad - cyfeirio at y Pwyllgor Safonau 0
Ymchwiliad - 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 2

 Ombwdsmon yn cynnal ymchwiliad 0

5. Argymhelliad

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r wybodaeth


