
 
 

ADRODDIAD PENDERFYNIAD PWYLLGOR SAFONAU CYNGOR 
BWRDEISTREF SIROL WRECSAM 

MEWN PERTHYNAS Â METHIANT I DDILYN Y COD YMDDYGIADY 
CYNGHORYDD BWRDEISTREF SIROL A CHYMUNED PAUL ROGERS 

 
1. CYFLWYNIAD 
  
1.1 Dyma benderfyniad Pwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

mewn perthynas â chŵyn am achos o dorri’r Cod Ymddygiad gan y 
Cynghorydd Paul Rogers o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor 
Cymuned Brymbo. 
 

1.2 Mae’r penderfyniad yn dilyn derbyn adroddiad a gyhoeddwyd gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) o dan 
adran 69 y Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 dyddiedig 24 Mawrth 2022, pan 
gyfeiriwyd y mater i Bwyllgor Safonau’r Cyngor i’w ystyried.  
 

1.3 Daeth y Pwyllgor Safonau i benderfyniad ynglŷn â’i ddyfarniad drwy 
wrandawiad llafar ar 12 Ionawr 2023 a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref, 
Wrecsam.  Roedd Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus wedi’i 
gynrychioli ac roedd y Cynghorydd Rogers hefyd yn bresennol.   

  
2. HONIADAU 
 
2.1 Roedd yr honiadau yn adroddiad yr Ombwdsmon yn nodi bod y Cynghorydd 

Rogers wedi torri’r Cod Ymddygiad mewn perthynas ag e-byst a anfonodd at 
yr Heddlu am ymddygiad yr achwynydd a bod y Cynghorydd Rogers o’r farn 
bod ymddygiad yr achwynydd yn achosi tor heddwch / yn drosedd gorchymyn 
cyhoeddus ac y dylai rhywbeth gael ei wneud amdano. 

 
2.2 Ar ôl cael y fideo TCC o’r digwyddiad gan y cwmni bysiau a thystiolaeth gan 

yr Heddlu, nid oedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod yr achwynydd yn 
ymddangos yn ymosodol fel yr awgrymwyd gan y Cynghorydd Rogers a bod y 
sylwadau a wnaed gan yr achwynydd i’r Cynghorydd Rogers yn ystod y 
digwyddiad yn ymwneud â materion a oedd yn hysbys i’r cyhoedd. Ar sail y 
wybodaeth a oedd ar gael, nid oedd yr Ombwdsmon yn ystyried y gallai’r 
sylwadau gael eu hystyried yn “gam-drin geiriol”.  

 
2.3 Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod gohebiaeth y Cynghorydd Rogers â’r 

Heddlu yn gamarweiniol ac wedi’i gorliwio. Roedd o’r farn ei fod wedi gwneud 
hyn yn swyddogol yn rhinwedd ei swydd fel Aelod o Gyngor Sir a Chyngor 
Cymuned, er ei fod ar y bws mewn capasiti personol. 
 

2.4 Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad y gallai ymddygiad y Cynghorydd Rogers 
fod yn gyfystyr â thorri paragraffau canlynol y Cod Ymddygiad: 



 

 
7(a) - yn eich capasiti swyddogol neu fel arall, beidio â defnyddio neu 
geisio defnyddio eich safle yn amhriodol i roi neu i sicrhau mantais i chi 
eich hun neu i unrhyw berson arall, neu i greu neu i osgoi anfantais i chi 
eich hun neu i unrhyw berson arall. 

 
2.5 Daeth yr Ombwdsmon hefyd i’r casgliad bod rhywun sy’n ceisio 

camddefnyddio ei safle yn y modd hwn a cham-gyhuddo rhywun o gyflawni 
trosedd gorchymyn cyhoeddus yn gallu dwyn anfri ar swyddfa’r Cynghorydd 
neu’r awdurdod a bod hyn yn awgrym o dorri paragraff 6(1)(a): 
 
6(1)(a) - beidio ag ymddwyn mewn modd y gellir ei ystyried fel achosi anfri ar 
eich swyddfa neu’r awdurdod. 

 
3. YSTYRIAETH RAGARWEINIOL GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
3.1 Ar 26 Gorffennaf 2022 ystyriodd y Pwyllgor Safonau adroddiad yr 

Ombwdsman, a daethpwyd i’r casgliad y dylai’r Cynghorydd Rogers gael cyfle 
i wneud sylwadau mewn perthynas â chanfyddiadau’r ymchwiliad, ac unrhyw 
honiad ei fod wedi methu â chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad.    

4. PRIF FFEITHIAU’R ACHOS Y CYTUNIR ARNYNT A’R RHAI SYDD HEB 
EU CYTUNO  

 
4.1 Nododd y Cynghorydd Rogers nad oedd yn cytuno â’r canfyddiadau o’r 

ffeithiau yn Adroddiad Ymchwiliad yr Ombwdsmon a darparodd dystiolaeth 
bellach cyn y gwrandawiad i’w hystyried.  

 
5. GWRANDAWIAD 
 
5.1 Cadarnhaodd y Cynghorydd Rogers ei fod yn dymuno cael gwrandawiad 

llafar a chadarnhaodd swyddfa’r Ombwdsmon eu bod hefyd yn dymuno bod 
yn bresennol i gyflwyno eu hadroddiad i’r Pwyllgor.   

 
5.2 Ar 12 Ionawr 2023, ystyriodd y Pwyllgor Safonau adroddiad yr Ombwdsmon a 

gwrandawodd ar sylwadau gan yr Ombwdsmon a’r Cynghorydd Rogers.  Fe 
wnaeth yr Ombwdsmon hefyd alw ar yr achwynydd fel tyst. 

 
5.3 Fe wnaeth yr Ombwdsmon y sylwadau canlynol mewn perthynas â’r ffeithiau 

a oedd yn destun dadl: 
(i) a oedd y Cynghorydd Rogers wedi honni wrth yr Heddlu bod yr 

achwynydd wedi rhegi;  
 (ii) a oedd yr achwynydd yn ymosodol a chamdriniol; ac 

(iii) a oedd y Cynghorydd Rogers wedi gwneud cwyn i’r Heddlu mewn 
perthynas ag ymddygiad yr achwynydd. 

 
5.4 Gwnaeth y Cynghorydd Rogers sylwadau pellach: 

(iv) a oedd yr Heddlu wedi ymchwilio i’r digwyddiad yn briodol ar y diwrnod 
dan sylw. 

 
5.5 Dywedodd yr Ombwdsmon nad oedd ymchwiliad yr Heddlu yn berthnasol i’r 

Gwrandawiad.  Fodd bynnag, roedd ymddygiad y Cynghorydd Rogers yn 
dilyn y digwyddiad, drwy e-byst a anfonodd at yr Heddlu mewn perthynas ag 
ymddygiad yr achwynydd, yn berthnasol. 



 

 
5.6 O ran y ffeithiau a oedd yn destun dadl, roedd y Pwyllgor yn cytuno: 
 (i) nid oedd digon o dystiolaeth - nid oes anghytundeb ynglŷn â hyn 

bellach; 
 (ii) yn ôl pwysau tebygolrwydd, ni chafodd hyn ei brofi; 
 (iii) oedd, drwy anfon sawl e-bost; 
 (iv) amherthnasol 
 
5.6 Daeth y Pwyllgor Safonau i’r casgliad bod y Cynghorydd Rogers wedi torri’r 

Cod Ymddygiad mewn perthynas â pharagraffau 6(1)(a) a 7(a).   
 
5.7 Cyn ystyried cosbau neu gamau pellach, bu i’r Pwyllgor ganiatáu i’r 

Cynghorydd Rogers gyflwyno tri thyst i’w gymeriad ar ei ran. Roedd dau yn 
bresennol ac roedd y trydydd wedi cyflwyno e-bost a ddarllenwyd i’r Pwyllgor 
gan y Cadeirydd. 

 
6. COSBAU 
 
6.1 Yn y cyfarfod hwnnw ar 12 Ionawr 2023, penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â 

barn y mwyafrif, i osod y cosbau canlynol: 
 

• Bod y Cynghorydd Rogers yn cael ei wahardd o’i ddyletswyddau 
fel Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chynghorydd 
Cymuned Brymbo am gyfnod o dri mis.  

6.2 Wrth ddod i benderfyniad ynglŷn â’r gosb briodol, rhoddodd y Pwyllgor 
Safonau ystyriaeth i’r Canllaw ar Gosbau gan Banel Dyfarniadau Cymru.  
Ystyriodd y Pwyllgor yr ystod eang o gosbau sydd ar gael ac roeddent yn 
ystyriol o’r sylwadau a wnaed gan yr Ombwdsmon o ran lliniaru / gwaethygu 
amgylchiadau ac roedd yr Ombwdsmon o’r farn y byddai gwaharddiad er 
budd y cyhoedd yn y mater hwn.  Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r sylwadau 
a wnaed gan y Cynghorydd Rogers a’r ffaith ei fod wedi cydweithredu ag 
ymchwiliad yr Ombwdsmon er ei fod wedi datblygu’n achos a ymleddir.   

 
7. APÊL 
 
7.1 Fe wnaeth y Cynghorydd Rogers gais am ganiatâd i apelio i Banel Dyfarnu 

Cymru (PDC) o dan Reoliad 10(8) Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth 
Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau (Cymru)) 
2001. Fodd bynnag, roedd Llywydd PDC o’r farn bod y cais wedi cael ei 
wneud yn rhy hwyr h.y. tu allan i’r cyfnod o 21 diwrnod a dderbynnir ceisiadau 
am ganiatâd i apelio yn rhinwedd Rheoliad 10(2). 
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ADRODDIAD PENDERFYNIAD PWYLLGOR SAFONAU CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

MEWN PERTHYNAS Â METHIANT I DDILYN Y COD YMDDYGIADY CYNGHORYDD BWRDEISTREF SIROL A CHYMUNED PAUL ROGERS



1.	CYFLWYNIAD

	

1.1	Dyma benderfyniad Pwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn perthynas â chŵyn am achos o dorri’r Cod Ymddygiad gan y Cynghorydd Paul Rogers o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Cymuned Brymbo.



1.2	Mae’r penderfyniad yn dilyn derbyn adroddiad a gyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) o dan adran 69 y Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 dyddiedig 24 Mawrth 2022, pan gyfeiriwyd y mater i Bwyllgor Safonau’r Cyngor i’w ystyried. 



1.3	Daeth y Pwyllgor Safonau i benderfyniad ynglŷn â’i ddyfarniad drwy wrandawiad llafar ar 12 Ionawr 2023 a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref, Wrecsam.  Roedd Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus wedi’i gynrychioli ac roedd y Cynghorydd Rogers hefyd yn bresennol.  

 

2.	HONIADAU



2.1	Roedd yr honiadau yn adroddiad yr Ombwdsmon yn nodi bod y Cynghorydd Rogers wedi torri’r Cod Ymddygiad mewn perthynas ag e-byst a anfonodd at yr Heddlu am ymddygiad yr achwynydd a bod y Cynghorydd Rogers o’r farn bod ymddygiad yr achwynydd yn achosi tor heddwch / yn drosedd gorchymyn cyhoeddus ac y dylai rhywbeth gael ei wneud amdano.



2.2	Ar ôl cael y fideo TCC o’r digwyddiad gan y cwmni bysiau a thystiolaeth gan yr Heddlu, nid oedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod yr achwynydd yn ymddangos yn ymosodol fel yr awgrymwyd gan y Cynghorydd Rogers a bod y sylwadau a wnaed gan yr achwynydd i’r Cynghorydd Rogers yn ystod y digwyddiad yn ymwneud â materion a oedd yn hysbys i’r cyhoedd. Ar sail y wybodaeth a oedd ar gael, nid oedd yr Ombwdsmon yn ystyried y gallai’r sylwadau gael eu hystyried yn “gam-drin geiriol”. 



2.3	Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod gohebiaeth y Cynghorydd Rogers â’r Heddlu yn gamarweiniol ac wedi’i gorliwio. Roedd o’r farn ei fod wedi gwneud hyn yn swyddogol yn rhinwedd ei swydd fel Aelod o Gyngor Sir a Chyngor Cymuned, er ei fod ar y bws mewn capasiti personol.



2.4	Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad y gallai ymddygiad y Cynghorydd Rogers fod yn gyfystyr â thorri paragraffau canlynol y Cod Ymddygiad:



7(a) - yn eich capasiti swyddogol neu fel arall, beidio â defnyddio neu geisio defnyddio eich safle yn amhriodol i roi neu i sicrhau mantais i chi eich hun neu i unrhyw berson arall, neu i greu neu i osgoi anfantais i chi eich hun neu i unrhyw berson arall.



2.5	Daeth yr Ombwdsmon hefyd i’r casgliad bod rhywun sy’n ceisio camddefnyddio ei safle yn y modd hwn a cham-gyhuddo rhywun o gyflawni trosedd gorchymyn cyhoeddus yn gallu dwyn anfri ar swyddfa’r Cynghorydd neu’r awdurdod a bod hyn yn awgrym o dorri paragraff 6(1)(a):



6(1)(a) - beidio ag ymddwyn mewn modd y gellir ei ystyried fel achosi anfri ar eich swyddfa neu’r awdurdod.



3.	YSTYRIAETH RAGARWEINIOL GAN Y PWYLLGOR SAFONAU



3.1	Ar 26 Gorffennaf 2022 ystyriodd y Pwyllgor Safonau adroddiad yr Ombwdsman, a daethpwyd i’r casgliad y dylai’r Cynghorydd Rogers gael cyfle i wneud sylwadau mewn perthynas â chanfyddiadau’r ymchwiliad, ac unrhyw honiad ei fod wedi methu â chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad.   

4.	PRIF FFEITHIAU’R ACHOS Y CYTUNIR ARNYNT A’R RHAI SYDD HEB EU CYTUNO 



4.1	Nododd y Cynghorydd Rogers nad oedd yn cytuno â’r canfyddiadau o’r ffeithiau yn Adroddiad Ymchwiliad yr Ombwdsmon a darparodd dystiolaeth bellach cyn y gwrandawiad i’w hystyried. 



5.	GWRANDAWIAD



5.1	Cadarnhaodd y Cynghorydd Rogers ei fod yn dymuno cael gwrandawiad llafar a chadarnhaodd swyddfa’r Ombwdsmon eu bod hefyd yn dymuno bod yn bresennol i gyflwyno eu hadroddiad i’r Pwyllgor.  



5.2	Ar 12 Ionawr 2023, ystyriodd y Pwyllgor Safonau adroddiad yr Ombwdsmon a gwrandawodd ar sylwadau gan yr Ombwdsmon a’r Cynghorydd Rogers.  Fe wnaeth yr Ombwdsmon hefyd alw ar yr achwynydd fel tyst.



5.3	Fe wnaeth yr Ombwdsmon y sylwadau canlynol mewn perthynas â’r ffeithiau a oedd yn destun dadl:

(i)	a oedd y Cynghorydd Rogers wedi honni wrth yr Heddlu bod yr achwynydd wedi rhegi; 

	(ii)	a oedd yr achwynydd yn ymosodol a chamdriniol; ac

(iii)	a oedd y Cynghorydd Rogers wedi gwneud cwyn i’r Heddlu mewn perthynas ag ymddygiad yr achwynydd.



5.4	Gwnaeth y Cynghorydd Rogers sylwadau pellach:

(iv)	a oedd yr Heddlu wedi ymchwilio i’r digwyddiad yn briodol ar y diwrnod dan sylw.



5.5	Dywedodd yr Ombwdsmon nad oedd ymchwiliad yr Heddlu yn berthnasol i’r Gwrandawiad.  Fodd bynnag, roedd ymddygiad y Cynghorydd Rogers yn dilyn y digwyddiad, drwy e-byst a anfonodd at yr Heddlu mewn perthynas ag ymddygiad yr achwynydd, yn berthnasol.



5.6	O ran y ffeithiau a oedd yn destun dadl, roedd y Pwyllgor yn cytuno:

	(i)	nid oedd digon o dystiolaeth - nid oes anghytundeb ynglŷn â hyn bellach;

	(ii)	yn ôl pwysau tebygolrwydd, ni chafodd hyn ei brofi;

	(iii)	oedd, drwy anfon sawl e-bost;

	(iv)	amherthnasol



5.6	Daeth y Pwyllgor Safonau i’r casgliad bod y Cynghorydd Rogers wedi torri’r Cod Ymddygiad mewn perthynas â pharagraffau 6(1)(a) a 7(a).  



5.7	Cyn ystyried cosbau neu gamau pellach, bu i’r Pwyllgor ganiatáu i’r Cynghorydd Rogers gyflwyno tri thyst i’w gymeriad ar ei ran. Roedd dau yn bresennol ac roedd y trydydd wedi cyflwyno e-bost a ddarllenwyd i’r Pwyllgor gan y Cadeirydd.



6.	COSBAU



6.1	Yn y cyfarfod hwnnw ar 12 Ionawr 2023, penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â barn y mwyafrif, i osod y cosbau canlynol:



· Bod y Cynghorydd Rogers yn cael ei wahardd o’i ddyletswyddau fel Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chynghorydd Cymuned Brymbo am gyfnod o dri mis. 

6.2	Wrth ddod i benderfyniad ynglŷn â’r gosb briodol, rhoddodd y Pwyllgor Safonau ystyriaeth i’r Canllaw ar Gosbau gan Banel Dyfarniadau Cymru.  Ystyriodd y Pwyllgor yr ystod eang o gosbau sydd ar gael ac roeddent yn ystyriol o’r sylwadau a wnaed gan yr Ombwdsmon o ran lliniaru / gwaethygu amgylchiadau ac roedd yr Ombwdsmon o’r farn y byddai gwaharddiad er budd y cyhoedd yn y mater hwn.  Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r sylwadau a wnaed gan y Cynghorydd Rogers a’r ffaith ei fod wedi cydweithredu ag ymchwiliad yr Ombwdsmon er ei fod wedi datblygu’n achos a ymleddir.  



7.	APÊL



7.1	Fe wnaeth y Cynghorydd Rogers gais am ganiatâd i apelio i Banel Dyfarnu Cymru (PDC) o dan Reoliad 10(8) Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau (Cymru)) 2001. Fodd bynnag, roedd Llywydd PDC o’r farn bod y cais wedi cael ei wneud yn rhy hwyr h.y. tu allan i’r cyfnod o 21 diwrnod a dderbynnir ceisiadau am ganiatâd i apelio yn rhinwedd Rheoliad 10(2).
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