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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 Mae'r adroddiad yn ymwneud ag ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsman) i gŵyn bod y Cynghorydd Peter Duffy o Gyngor 
Tref Prestatyn (y Cyngor Tref) o bosibl wedi torri Cod Ymddygiad y Cyngor Tref.  

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

 Ystyried y bwndel tystiolaeth ac adroddiad yr ymchwil sydd ynghlwm yn Atodiad 3 ac 
unrhyw sylwadau gan y Cynghorydd Duffy naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig mewn 
perthynas â chanfyddiadau’r ymchwiliad ac unrhyw honiad ei fod wedi methu, neu o 
bosibl wedi methu, â chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad, sydd wedi'i gynnwys yn 
adroddiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus dan Adran 69 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000 a gwneud penderfyniad terfynol ynghylch y mater.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

 Bod y Pwyllgor yn penderfynu ar ôl ystyried pob un o’r sylwadau a yw’r Cyng Duffy 
wedi methu â chydymffurfio â Chod Ymddygiad Cyngor Tref Prestatyn neu beidio, ac, 
os felly, pa gosb y dylid ei rhoi i'r Cyng Duffy.  

4. Manylion yr adroddiad 

4.1  Ar 18 Mai 2017, derbyniodd yr Ombwdsman gŵyn gan y Cynghorydd Paul Penlington 
bod y Cynghorydd Peter Duffy wedi methu â chydymffurfio â Chod Ymddygiad 
aelodau'r Cyngor Tref.  

4.2  Mae Adran 69 Deddf Llywodraeth Leol 2000 (y Ddeddf) yn nodi y gallai'r Ombwdsman, 
ar ôl cael cwyn, benderfynu cynnal ymchwiliad. Bu i’r Ombwdsman benderfynu 
ymchwilio i’r cwyn hwn. Ar ddiwedd yr ymchwiliad, penderfynodd yr Ombwdsman y 
dylid atgyfeirio’r materion a oedd yn destun ymchwiliad at y Swyddog Monitro i gael eu 
hystyried gan y Pwyllgor Safonau yn unol ag Adran 69 (4)(c).  

4.3  Ar 24 Ionawr 2019, penderfynodd y Pwyllgor Safonau yn unol â Rheoliadau 
Ymchwiliadau Llywodraeth Cymru (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a 
Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 y dylid rhoi'r cyfle i'r Cyng Duffy roi ei sylwadau 
mewn perthynas â chanfyddiadau'r ymchwiliad ac unrhyw honiad ei fod wedi methu, 
neu o bosibl wedi methu, â chydymffurfio â Chod Ymddygiad Cyngor Tref Prestatyn.  



4.4  Yn Atodiad 1, mae copi i aelodau’r Pwyllgor o weithdrefn y Cyngor ar gyfer ymdrin â 
honiadau bod Aelod wedi torri’r cod ymddygiad sydd wedi'u hatgyfeirio at y Pwyllgor 
Safonau i wneud penderfyniad yn eu cylch.  

4.5  Mae’r Swyddog Monitro wedi bod mewn cysylltiad â swyddfa'r Ombwdsman a gyda 
chynrychiolydd y Cyng Duffy ac mae wedi paratoi adroddiad cryno cyfrinachol ar gyfer 
y Pwyllgor mewn perthynas â’r modd y bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal. Mae’r 
adroddiad cryno wedi ei atodi fel Atodiad 2 i’r adroddiad hwn. 

4.6  Mae’r Ombwdsman wedi cynhyrchu adroddiad ymchwil ynghyd â datganiadau tystion 
o’r bobl a gyfwelwyd fel rhan o'r ymchwiliad. Gellir dod o hyd i’r adroddiad a’r 
datganiadau yn y bwndel sydd ynghlwm fel Atodiad 3 cyfrinachol i’r adroddiad hwn. 
Gofynnwyd i gynrychiolydd y Cyng Duffy ddarparu unrhyw ddeunydd ychwanegol y 
mae'r Cyng Duffy yn dymuno i'r Pwyllgor eu hystyried. Mae unrhyw ddeunydd o’r fath 
a dderbyniwyd wedi’u cynnwys yn Atodiad 3.  

4.7  Cynhelir y gwrandawiad yn gyhoeddus gan eithrio pan fydd y Pwyllgor yn gadael yr 
ystafell i drafod.  

4.8 Os bydd yn ofynnol i'r Pwyllgor ystyried gosod cosb ar y Cynghorydd Duffy bydd yn 
ystyried y Canllawiau Cosbau a gynhyrchwyd gan Banel Dyfarnu Cymru y mae copi 
ohono ynghlwm fel Atodiad 4 i'r adroddiad hwn. 

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

 Nid yw’r adroddiad yn cael effaith ar y Blaenoriaethau Corfforaethol 

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

 Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn oni bai am 
gostau’r gwrandawiad. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

 Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

 Nid oes unrhyw ymgynghoriad wedi’i gynnal mewn perthynas â’r adroddiad hwn. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn deillio o'r argymhellion yn yr adroddiad hwn. 

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

 Nid oes unrhyw risgiau penodol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 Adran 73 Deddf Llywodraeth Leol 2000  

 Rheoliad 9 yn Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Cymru (Swyddogaethau 
Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 


