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1. Ystyriodd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych adroddiad gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsman) mewn perthynas ag achosion 
honedig o dorri Cod Ymddygiad aelodau Cyngor Tref Prestatyn gan y Cynghorydd 
Peter Duffy, a gafodd ei atgyfeirio at y Pwyllgor Safonau gan yr Ombwdsmon ar gyfer 
penderfyniad. 

2. 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 Cyngor Tref Prestatyn. Honnwyd bod y Cynghorydd Duffy wedi 
defnyddio ymddygiad bygythiol a sarhaus tuag at y Cynghorydd Penlington, ac wedi 
ymddwyn mewn modd ymosodol a gwrthdrawol tuag ato ef yn bersonol mewn nifer 
o gyfarfodydd Cyngor Tref yn dyddio'n ôl i fis Ionawr 2015. Ar 26 Medi 2018, 
gwnaeth y Cynghorydd Penlington gŵyn am ymddygiad amhriodol pellach gan y 
Cynghorydd Duffy yn ystod cyfarfod Cyngor Tref a gynhaliwyd y diwrnod hwnnw. 
Roedd ymchwiliad yr Ombwdsman yn canolbwyntio ar ddau gyfarfod a gynhaliwyd 
ar 2 Tachwedd 2016 ac 11 Mai 2017 yn ôl eu trefn. 

3. Anfonodd swyddfa’r Ombwdsman, Adroddiad yr Ymchwiliad wedi’i ddyddio 5 
Rhagfyr 2018, i Swyddog Monitro Cyngor Sir Ddinbych a ddaeth i’r casgliad bod 
gweithredoedd y Cyng. Duffy yn awgrymu ei fod wedi torri amodau Paragraffau 4(b) 
a 6(1)(a) o'r Cod Ymddygiad Enghreifftiol. 

4. Ar 24 Ionawr 2019 ystyriodd y Pwyllgor Safonau adroddiad ymchwiliad yr 
Ombwdsman, a gwnaed penderfyniad cychwynnol y dylai’r Cynghorydd Duffy gael 
cyfle i wneud sylwadau yn llafar neu yn ysgrifenedig mewn perthynas â 
chanfyddiadau’r ymchwiliad, ac unrhyw honiad ei fod wedi methu â chydymffurfio 
â'r Cod Ymddygiad. 

5. Yn y gwrandawiad, roedd Mrs. Annie Ginwalla yn cynrychioli’r Ombwdsman. Roedd 
y Cyfreithiwr Mr. John Owens, yn cynrychioli'r Cynghorydd Duffy. 

Cam 1 – Materion trefniadol rhagarweiniol 

6. Roedd y Pwyllgor wedi derbyn pecyn o ddogfennau yn cynnwys Adroddiad 
Ymchwiliad yr Ombwdsman, ynghyd â datganiadau tystion a gasglwyd yn ystod yr 
ymchwiliad. Roedd y pecyn hefyd yn cynnwys dadleuon bras a ddarparwyd gan yr 
eiriolwyr. 



7. Roedd adroddiad ymchwiliad yr Ombwdsman yn cyfeirio at dudalen 17 y pecyn i’r 
ffeithiau dadleuol canlynol: 

• A wnaeth y Cynghorydd Duffy arddangos ymddygiad ymosodol a bygythiol 
tuag at y Cynghorydd Penlington pan gyrhaeddodd y cyfarfod ar 2 Tachwedd 
2016? 

• A wnaeth y Cynghorydd Duffy arddangos parch ac ystyriaeth tuag at 
Swyddogion yr Heddlu yn y cyfarfod ar 2 Tachwedd 2016? 

• A wnaeth y Cynghorydd Duffy gyfeirio at y Cynghorydd Penlington fel “f***ing 
prick” cyn i'r cyfarfod ar 11 Mai 2017 ddechrau? 

• A wnaeth y Cynghorydd Duffy gyfeirio at y Cynghorydd Penlington fel “fool” yn 
ystod y cyfarfod ar 11 Mai 2017? 

8. Cytunodd y partïon y dylai’r Pwyllgor ganolbwyntio ei ystyriaeth o’r dystiolaeth ar 
y cyfarfodydd perthnasol a gynhaliwyd ar 2 Tachwedd 2016 ac 11 Mai 2017. 

9. Cytunwyd y gallai datganiadau tystion gael eu derbyn fel y darllenwyd hwy gan y 
Pwyllgor, ac y byddai Mrs Ginwalla yn gofyn i bob tyst gadarnhau eu datganiadau, 
gan ofyn cwestiynau mewn perthynas â’r materion penodol yr oedd yn dymuno 
eu hamlygu, ac yna y byddai Mr.Owens yn cael cyfle i groesholi. Byddai Mrs 
Ginwalla yn cael cyfle i ail-holi’r tystion mewn perthynas â’r materion a godwyd ar 
ôl croesholi. 

Cam 2 – Gwneud canfyddiadau o ffeithiau 

10. Gwahoddodd y Pwyllgor yr eiriolwyr i wneud sylwadau agoriadol. 

11. Cyfeiriodd Mrs Ginwalla at y gŵyn a dderbyniodd yr Ombwdsman a’r ffaith bod yr 
Ombwdsman wedi penderfynu cynnal ymchwiliad yn canolbwyntio ar yr achosion 
honedig o dorri Cod Ymddygiad yn y ddau gyfarfod. 

12. Daeth yr Ombwdsman i’r casgliad bod y dystiolaeth yn awgrymu ei fod wedi torri'r Cod 
Ymddygiad. 

13. Hysbysodd Mr. Owens y Pwyllgor bod y Cynghorydd Duffy wedi ystyried ei safle mewn 
perthynas â’r honiadau ac wedi ystyried eu bod yn anghywir yn ffeithiol. Dywedodd 
Mr. Owens bod y dystiolaeth yn gwrth-ddweud a bod angen profi’r dystiolaeth drwy 
wrandawiad er mwyn sicrhau bod y broses yn deg ac yn dryloyw. 

14. Yna clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan nifer o dystion, a chadarnhaodd pob un bod 
cynnwys eu datganiadau yn wir gan ateb cwestiynau gan y ddau eiriolwr. 

15. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cynghorydd Duffy hefyd. 

16. Clywodd y Pwyllgor ddatganiadau clo gan y ddau eiriolwr. 



17. Aeth y Pwyllgor ymaith i ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gan benderfynu ar y 
ffeithiau canlynol: 

Gwnaeth y Cynghorydd Duffy arddangos amarch a diffyg ystyriaeth tuag at 
Swyddogion yr Heddlu yn y cyfarfod ar 2 Tachwedd 2016.  

Cyfeiriodd y Cynghorydd Duffy at y Cynghorydd Penlington fel “prick” cyn i'r cyfarfod 
ar 11 Mai 2017 ddechrau. 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Duffy at y Cynghorydd Penlington fel “fool” neu “idiot” yn 
ystod y cyfarfod ar 11 Mai 2017 

Cam 3 – Penderfynu a yw’r aelod wedi methu â chydymffurfio â’r Cod 

18. Gwahoddodd y Pwyllgor sylwadau gan y partïon, yn seiliedig ar y ffeithiau hyn, os 
oedd y Cynghorydd Duffy wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad.  
 

19. Sefydlwyd nad oedd y rhifau paragraff yng Nghod Ymddygiad Cyngor Tref 
Prestatyn yn cyd-daro â’r rhai yn y Cod Ymddygiad Enghreifftiol. Y paragraffau 
perthnasol yn y Cod Ymddygiad Enghreifftiol oedd: 

4(b) Dylech ddangos parch ac ystyriaeth tuag at eraill 

6(1)(a) Ni ddylech ymddwyn mewn modd a fyddai’n rhesymol i ystyried yn dwyn anfri 
ar eich swydd neu’r awdurdod 

 Roedd y paragraffau hyn wedi’u hadlewyrchu ym mharagraffau 5 a 6 Cod Ymddygiad 
Prestatyn. 

 

20. Gwnaeth y partïon sylwadau o ran y rhinwedd yr oedd y Cynghorydd Duffy yn 
gweithredu yn y cyfarfod cyntaf ac os oedd y Cod Ymddygiad yn gymwys a'i pheidio, o 
ran ei ymddygiad yn y cyfarfod hwnnw. Cafodd y Pwyllgor eu cyfeirio at achos 
Livingstone v Panel Dyfarnu Lloegr [2006] H.R.L.R.  

21. Aeth y Pwyllgor ymaith i ystyried os oedd y Cynghorydd Duffy wedi methu â 
chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad a’i beidio. 

22. Yn gyntaf, ystyriodd y Pwyllgor os oedd y Cod Ymddygiad yn gymwys i’r Cynghorydd 
Duffy yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Tachwedd 2016 ac 11 Mai 2017. Ystyriodd y 
Pwyllgor achos Livingstone a gawsant eu cyfeirio ato. 

31. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad bod y Cynghorydd Duffy, yn y cyfarfod ar 2 Tachwedd 
2016 wedi bod yn gweithredu, neu’n rhoi’r argraff ei fod yn gweithredu fel 
cynghorydd. Nid oedd y cyfarfod yn un a oedd yn agored i’r cyhoedd ac roedd y 
dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor gan nifer o dystion yn dynodi bod y rhai a oedd 
yn bresennol yn gweithredu yn eu rhinwedd proffesiynol. Fe ddatganodd y 
Cynghorydd Duffy ei hun, ei fod wedi cael ei gythruddo am na chafodd wahoddiad, 



gan fod y gŵyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol a oedd yn effeithio ar ei ward. 
Dynododd y Cynghorydd Duffy yn ei ymateb ysgrifenedig cychwynnol ac mewn 
cyfweliad, y dylai fod wedi cael ei wahodd fel Dirprwy Faer Prestatyn ac oherwydd bod 
y materion i’w trafod yn effeithio ar ei ward.  

32. Roedd y cyfarfod ar 11 Mai 2017 yn gyfarfod i gynghorwyr ddod i adnabod ei gilydd ac 
i wneud penderfyniadau anffurfiol am benodiadau penodol megis llywodraethwyr 
ysgol a chadeiryddion Pwyllgorau. Derbyniwyd gan y ddau barti bod y Cod Ymddygiad 
yn gymwys yn y cyfarfod hwn. Daeth y Pwyllgor hefyd i'r casgliad bod y Cynghorydd 
Duffy yn gweithredu yn ei rinwedd fel cynghorydd yn y cyfarfod hwn. 

33. Penderfynodd y Pwyllgor bod y Cynghorydd Duffy wedi methu â chydymffurfio â 
pharagraff 5 Cod Ymddygiad Cyngor Tref Prestatyn yn y cyfarfod ar 2 Tachwedd 2016, 
gan ei fod wedi methu â dangos parch ac ystyriaeth tuag at swyddogion yr heddlu a 
oedd yn bresennol. Yn ogystal â hyn, roedd ei ymddygiad tuag at y gwesteion gwadd 
yn y cyfarfod a fynychwyd gan asiantaethau partner eraill yn un a ddygodd anfri ar y 
Cyngor Tref a swyddfa’r cynghorydd. Wrth ddod i'r penderfyniadau hyn, roedd y 
Pwyllgor wedi ystyried Erthygl 10 Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Ystyriodd 
y Pwyllgor bod yr ymddygiad a ddangoswyd tuag at y swyddogion wedi mynd tu hwnt 
i'r hyn a ystyriwyd yn her neu graffu cyfreithlon. 

34. Penderfynodd y Pwyllgor bod Ymddygiad y Cynghorydd Duffy yn y cyfarfod ar 11 Mai 
2017, mewn perthynas â’i ddefnydd  o’r geiriau “prick”, “idiot” neu “fool”  yn dangos 
methiant i ddangos parch ac ystyriaeth at y Cynghorydd Penlington a’r cyfarfod yn 
gyffredinol. Roedd defnydd y Cynghorydd Duffy o’r geiriau hyn yn mynd tu hwnt i 
ddiogeliad Erthygl 10 gan fod yr ymddygiad yn cael ei ystyried yn gamdriniaeth 
bersonol yn hytrach na mynegiant gwleidyddol. Daeth y Pwyllgor i gasgliad pellach, pe 
byddai defnydd o eiriau o’r fath ymysg y cynghorwyr yn dod yn wybodaeth 
gyhoeddus, byddai hyder y cyhoedd o ran safonau ymddygiad mewn democratiaeth 
leol yn gostwng, a byddai’n dwyn anfri ar y Cyngor Tref a swyddfa’r Cynghorydd. 

35. Penderfynodd y Pwyllgor yn unfrydol, mewn perthynas â’r tair ffaith a ganfuwyd, bod 
y Cynghorydd Duffy wedi methu â chydymffurfio â pharagraffau 5 a 6 Cod Ymddygiad 
Cyngor Tref Prestatyn. 

Cam 4 - Cosb 

36. Derbyniodd y Pwyllgor sylwadau gan y ddau barti o ran ffurf y gosb, y dylid ei osod ar y 
Cynghorydd Duffy o ganlyniad i’w fethiant i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad.  

37. Derbyniodd y Pwyllgor gopi o ddau benderfyniad a wnaed gan y Pwyllgorau Safonau 
yng Ngwynedd a Rhondda Cynon Taf fel esiamplau o’r penderfyniadau a wnaed mewn 
achosion tebyg. 

38. Aeth y Pwyllgor ymaith i ystyried ei benderfyniad o ran cosb. 

39. Ystyriodd y Pwyllgor y sylwadau a wnaed yn ofalus iawn.  Ystyriodd y Pwyllgor y 
ffactorau gwaethygol a lliniarol mewn perthynas â chod ymddygiad y Cynghorydd 
Duffy.  Ystyriodd y Pwyllgor hefyd Ganllawiau ar Gosbau a gynhyrchwyd gan Banel 



Dyfarnu Cymru. 

40. Ystyriodd y Pwyllgor wasanaeth hir y Cynghorydd Duffy i’r Cyngor a’i ymrwymiad i’w 
gymuned. Fodd bynnag, dylai ei wasanaeth hir olygu fod y Cynghorydd Duffy yn 
ymwybodol o safonau ymddygiad sy'n ddisgwyliedig gan aelod etholedig.  

41. Roedd y digwyddiad ar 2 Tachwedd 2016 yn cynnwys ymddygiad ymosodol ac 
amharchus tuag at weision cyhoeddus a oedd yn ceisio gweithio mewn partneriaeth 
â’r Cyngor, ac yn yr un modd ei ymddygiad tuag at swyddogion y Cyngor. 

42. Nid oedd y rhain yn ddigwyddiadau untro, gan fod y Pwyllgor wedi darganfod fod 
Duffy wedi methu â chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad ar dri achlysur mewn dau 
gyfarfod gwahanol ychydig fisoedd o'i gilydd. 

43. Ystyriodd y Pwyllgor hefyd nad oedd y Cynghorydd Duffy wedi dysgu'n llawn o'r gwersi 
o'r digwyddiadau hyn ac ni ddangosodd unrhyw edifeirwch am ei weithredoedd. 

44. Ystyriodd y Pwyllgor beidio â chymryd unrhyw gamau pellach, sef un o'r dewisiadau a 
oedd yn agored iddynt. Ond daeth y Pwyllgor i benderfyniad nad oedd yr achosion o 
dorri Cod Ymddygiad yn rhai anfwriadol nac yn rhai untro, ac yn rhy ddifrifol i beidio â 
chymryd camau pellach. 

45. Ystyriodd y Pwyllgor y ddadl hon, ond daethpwyd i’r casgliad bod yr achosion o dorri 
cod ymddygiad yn rhy ddifrifol i dderbyn y gosb hon, o ystyried bod yr ymddygiad 
wedi dwyn anfri ar y Cyngor a swyddfa'r Cynghorydd. 

46.  Felly ystyriodd y Pwyllgor mai gwahardd dros dro oedd y gosb fwyaf priodol oedd ar 
gael. Wrth benderfynu ar hyd y gwaharddiad dros dro, cyfeiriodd y Pwyllgor at yr 
hysbysiadau penderfynu a ddygwyd i’w sylw ac at nodweddion ymosodol yr 
ymddygiad yn yr achos hwn. Wrth ystyried difrifoldeb yr ymddygiad ymosodol ac 
amharchus tuag at swyddogion yr heddlu a’r defnydd o eiriau ac iaith sarhaus tuag at 
aelod etholedig, y ffaith bod tri achos o dorri Cod Ymddygiad a’r diffyg dirnadaeth ac 
edifeirwch a ddangoswyd gan y Cynghorydd Duffy, penderfynodd y Pwyllgor bod 
cyfnod gwahardd o bedwar mis yn briodol. 

47. Dychwelodd y Pwyllgor i hysbysu’r Cynghorydd Duffy am ei waharddiad o Gyngor Tref 
Prestatyn am gyfnod o bedwar mis. Yn ogystal â hynny, awgrymodd y Pwyllgor yn gryf, 
y dylai'r Cynghorydd Duffy gymryd y cyfle i gyflawni hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad a 
ddarperir gan y Swyddog Monitro, ar ddiwedd cyfnod y gwaharddiad. 

 

 

 

 


