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Teitl: Llyfr Achosion Cod Ymddygiad - Ombwdsmon 
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1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?  

 
Mae'r adroddiad yn ymwneud â Llyfr Achosion Cod Ymddygiad gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon). 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  

 
Hysbysu’r Pwyllgor o rifynnau diweddaraf Llyfr Achos Cod Ymddygiad yr 
Ombwdsmon.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 

Bod aelodau’r Pwyllgor yn nodi’r wybodaeth sydd yn Llyfr Achos y Cod 
Ymddygiad. 

 
4. Manylion yr adroddiad. 

 
4.1 Ers 2013 mae’r Ombwdsmon wedi cynhyrchu Llyfr Achosion Cod 

Ymddygiad (y Llyfr Achosion). Am beth amser cyn hynny bu’r 
Ombwdsmon yn cynhyrchu llyfr achosion oedd yn ymwneud â’r 
cwynion y bu’n ymchwilio iddynt o safbwynt camweinyddu honedig gan 
gyrff cyhoeddus. Yn dilyn galwadau i ddefnyddio dull tebyg o safbwynt 
cwynion cod ymddygiad, dechreuodd yr Ombwdsmon gyhoeddi’r Llyfr 
Achosion yn 2013. 

 
4.2 Yn wreiddiol, roedd y Llyfr Achosion yn cael ei gyhoeddi ddwywaith y 

flwyddyn, fodd bynnag mae’r Ombwdsmon wedi penderfynu 
cynhyrchu’r llyfr achosion yn chwarterol o Ebrill 2015. Mae’r Llyfr 
Achosion yn cynnwys crynodeb o bob achos y mae’r Ombwdsmon wedi 
cwblhau ymchwiliad iddynt yn ystod y cyfnod perthnasol. 

 
4.3 Cynhyrchwyd y Llyfr Achosion i gynorthwyo Aelodau ac eraill i ystyried 

a yw’r amgylchiadau y maent yn eu hwynebu yn arwain at dorri’r Cod. 
Roedd hyn yn ychwanegiad i gyhoeddi esiamplau gwirioneddol yng 

Nghanllaw Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynglŷn â’r 

Cod. 
 



  

4.4 Bydd y Llyfr Achosion yn caniatáu mynediad i Bwyllgorau Safonau 
awdurdod lleol i wybodaeth am y ffordd mae Pwyllgorau Safonau eraill 
yng Nghymru yn gosod sancsiynau a chael gwared ar achosion ac yn 
helpu i esbonio pam, mewn rhai achosion y gall yr Ombwdsmon wrthod 
ymchwilio toriadau honedig ar y sail nad yw honiadau blaenorol tebyg 
wedi arwain at sancsiwn. 

 
4.5 Mae Atodiad 1 i’r adroddiad hwn yn cynnwys Rhifyn 14 o’r Llyfr 

Achosion a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2017, yn trafod y cyfnod o 
fis Gorffennaf 2017 tan fis Medi 2017. Bydd Aelodau'n nodi bod 4 
crynodeb achos yn y rhifyn hwn o'r llyfr achosion, gyda 3 ohonynt heb 
dystiolaeth o dorri unrhyw amod y cod. Roedd un o’r achosion hyn yn 
ymwneud â honiad bod Cynghorydd wedi ceisio mantais bersonol drwy 
wneud datganiadau camarweiniol ar daflen, roedd un arall yn ymwneud 
â honiad bod aelod wedi ymddwyn yn amharchus ac anystyriol o flaen 
aelod arall a’r trydydd yn ymwneud â honiad o fethu datgan cysylltiad.  
 

4.6 Ni chyfeiriwyd unrhyw achos at Bwyllgor Safonau yn ystod y cyfnod dan 
sylw. Fodd bynnag, cyfeiriwyd un achos at Banel Dyfarnu Cymru. 
Roedd yr achos hwn yn ymwneud â chwyn bod cyn-gynghorydd Sir y 
Fflint wedi methu dangos parch ac ystyriaeth at eraill ac wedi defnyddio 
tactegau bwlio ac aflonyddu. Roedd y gŵyn yn ymwneud â dwy neges 
e-bost a anfonwyd at reolwr tîm yn yr awdurdod hwnnw, a oedd wedi ei 
gopïo i uwch swyddogion a sawl aelod arall. Daeth yr Ombwdsman i’r 
casgliad bod y ddwy neges yn ddi-chwaeth ac yn ddifrïol. Roedd hefyd 
yn eu hystyried yn fygythiol a maleisus a’u bod yn tanseilio ac yn 
sarhau’r derbynnydd.  

 
4.7 Nid oedd y cynghorydd dan sylw wedi sefyll yn etholiadau mis Mai 

2017, fodd bynnag, roedd yr Ombwdsman yn credu bod yr achos hwn o 
dorri’r cod ymddygiad yn ddigon difrifol i’w ddilyn a bod hynny er budd y 
cyhoedd. Cyfeiriwyd yr achos at Banel Dyfarnu Cymru. Daeth y Panel 
i’r casgliad bod y ddwy neges e-bost a’r neges ddilynol ar gyfrwng 
cymdeithasol yn dangos amarch a diffyg ystyriaeth ac yn achos o fwlio 
ac aflonyddu swyddog o’r Cyngor. O ganlyniad cafodd y cyn-
gynghorydd ei wahardd am 14 mis rhag bod na dod yn aelod o unrhyw 
awdurdod perthnasol.  

 
4.8 Mae Atodiad 2 i’r adroddiad hwn yn cynnwys Rhifyn 15 o’r Llyfr 

Achosion yn cynnwys y cyfnod Hydref hyd at Ragfyr 2017. Ni 
chyfeiriwyd unrhyw achos at Bwyllgor Safonau nac at Banel Dyfarnu 
Cymru yn ystod y cyfnod hwn. 

 
4.9 Mae’r rhifyn hwn o’r Llyfr Achosion yn cynnwys 5 crynodeb, ond does 

dim ohonynt yn ymwneud â Chynghorwyr na Chynghorau yn Sir 
Ddinbych. Cafodd y cwynion hyn oll eu hymchwilio gan yr 
Ombwdsman. Yn y 4 achos, daeth yr Ombwdsmon i’r canlyniad nad 
oedd tystiolaeth o dorri’r Cod Ymddygiad. Roedd tri o’r achosion yn 
ymwneud â honiadau bod y Cynghorydd wedi methu hyrwyddo 
cydraddoldeb a pharch ac roedd y pedwerydd yn ymwneud â 
chwestiwn o uniondeb personol ac a wnaeth hyn ddwyn anfri ar y 
Cyngor neu swyddfa Cynghorydd.  



  

 
4.10 Yn y pumed achos, ymchwiliodd yr Ombwdsman honiad oedd yn 

ymwneud â methu datgan cysylltiad. Roedd y Cynghorydd wedi anfon 
gwrthwynebiadau ysgrifenedig i’r Cyngor ynglŷn â chais cynllunio ar 
safle ger ei gartref. Roedd y gwrthwynebiad wedi ei anfon o’i gyfeiriad 
e-bost swyddogol gyda’r Cyngor. Daeth yr Ombwdsman i'r casgliad ei 
fod yn debygol bod y Cod wedi ei dorri, fodd bynnag, penderfynodd nad 
oedd angen gweithredu ymhellach oherwydd edifeirwch y Cynghorydd, 
a’i fod wedi tynnu’r gwrthwynebiad yn ôl yn sydyn pan fynegwyd 
pryderon. Ystyriwyd eglurhad y Cynghorydd ei fod wedi dewis ei 
gyfeiriad e-bost Cyngor mewn camgymeriad o gwymplen, a’r ffaith bod 
y cais wedi derbyn caniatâd ac nad oedd wedi ei effeithio yn niweidiol 
gan y gwrthwynebiad.  

 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith uniongyrchol ar y blaenoriaethau 
corfforaethol. 

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?   
 

Nid oes angen asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Archwilio ac 
eraill?  

 
Nid yw'r mater hwn wedi ei adrodd nac wedi ei ymgynghori arno yn unrhyw le 
arall. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad 
hwn. 

 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 

lleihau? 
 

Nid oes unrhyw risgiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

Nid oes angen gwneud penderfyniad. 


