
Sut Yr Ydym Yn Ymdrin â’ch 
Cwyn Côd Ymddygiad

Byddwn yn hysbysu’r Cynghorydd, y 
Clerc a/neu Swyddog Monitro’r Cyngor

Ydy Datrysiad Lleol yn briodol?Nac ydi

A allwn gymryd 
eich cwyn?

Byddwn yn             
cyfeirio’ch cwyn at         
Glerc neu Swyddog 
Monitro’r Cyngor

Byddwn yn casglu 
gwybodaeth am 

eich cwyn

Byddwn yn 
rhoi cyfle i’r 

Cynghorydd roi 
ei sylwadau

Yn ystod adolygiad, 
efallai y byddwn yn 

terfynu’r ymchwiliad

Dim Toriad
Byddwn yn        
ysgrifennu atoch           
chi, y Cynghorydd, y 
Clerc a/neu Swyddog 
Monitro’r Cyngor i 
esbonio pam

Atgyfeirio

Byddwn yn anfon ein 
hadroddiad at Bwyllgor 
Safonau’r Cyngor neu Banel 
Dyfarnu Cymru (PDC). Os gnawn 
hyn, byddwn yn ysgrifennu atoch 
i roi gwybod ichi

Byddwn yn 
cychwyn 

ymchwiliad

Byddwn yn anelu at gyflwyno 
penderfyniad o fewn 12 mis.

Gallem wneud un o’r 
penderfyniadau hyn:

Dim angen 
gweithredu
Byddwn yn      
ysgrifennu atoch chi, y 
Cynghorydd, y Clerc a/
neu Swyddog Monitro’r 
Cyngor i esbonio pam

Bydd y Pwyllgor Safonau neu PDC yn penderfynnu 
a fu toriad o’r Cod Ymddygiad ac a oes angen 
cymryd unrhyw gamau gweithredu

Byddwn yn ysgrifennu 
atoch chi, y Cynghorydd, 
y Clerc a/neu Swyddog 

Monitro’r Cyngor i 
esbonio pam

Rydych chi’n cwyno i ni

Ydi

GallwnNa allwn

Ceisiwn 
ysgrifennu atoch                

chi, y Cynghorydd,  
y Clerc a/neu Swyddog 

Monitro’r Cyngor o fewn 
pedair wythnos i esbonio pam
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	Text12: Diwrnod ym Mywyd Swyddog Achos i OGCCRwy’n Swyddog Achos ar gyfer Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC).   Mae OGCC yn wasanaeth annibynnol sy’n rhad ac am ddim.  Mae gennym bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus, darparwyr gofal annibynnol ac achosion posibl o dorri’r Cod Ymddygiad gan aelodau o gyrff llywodraeth leol.Rwy’n gweithio o fewn Tîm Asesu Cwynion OGCC. Ni yw rheng flaen ein gwasanaeth ac rydym yn gyfrifol am dderbyn cwynion ynghyd â chynnal asesiad cychwynnol ohonynt. Mae fy niwrnod yn cynnwys ateb galwadau ffôn a gohebiaeth gan aelodau’r cyhoedd, sicrhau ein bod yn cyfathrebu â phobl mewn ffordd sy’n hygyrch ac yn unol â’u ffafriaeth, a gwneud penderfyniadau cychwynnol ynghylch pa gwynion y gallwn ymchwilio iddynt. Os byddaf yn penderfynu y dylid asesu cwyn ymhellach, byddaf yn ei throsglwyddo i Swyddog Ymchwilio yn y Tîm Asesu Cwynion neu i Dîm Ymchwilio OGCC. Gallaf hefyd argymell i gorff y cwynwyd amdano sut i ddatrys cwyn heb ymchwiliad llawn.Rwy’n gweithio’n agos gyda’n Tîm Ymchwilio, Tîm Cefnogaeth Gwaith Achos (sy’n ein helpu gyda’r tasgau gweinyddol sy’n ymwneud â phob cwyn), a Swyddogion Cydymffurfio ac Adolygu (sy'n edrych ar effaith ac ansawdd ein penderfyniadau).  Mae bob amser ymdeimlad gwirioneddol o waith tîm, a’n bod yn cefnogi ein gilydd ac yn anelu at ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl.
	Text13: Diwrnod ym Mywyd Swyddog Ymchwilio i OGCC Rwy’n Swyddog Ymchwilio ar gyfer Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC).   Mae OGCC yn wasanaeth annibynnol sy’n rhad ac am ddim.  Mae gennym bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus, darparwyr gofal annibynnol ac achosion posibl o dorri’r Cod Ymddygiad gan aelodau o gyrff llywodraeth leol.  Mae fy rôl yn canolbwyntio ar ymchwilio i gwynion am aelodau o Gynghorau Sir, Tref a Chymuned.  Gall fy rôl hefyd gynnwys ymchwilio i gwynion am awdurdodau Tân ac Achub, awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Phaneli’r Heddlu a Throseddu. Rwy’n ymwneud â phob math o bobl pob dydd, gan gynnwys achwynwyr, aelodau a gyhuddwyd, tystion, cyrff perthnasol a thrydydd parti.Mae diwrnod yn fy mywyd yn cynnwys asesu ac ymchwilio i gwynion.  Rwy’n casglu gwybodaeth, adeiladu ffeiliau’r achos, cyfweld tystion ac aelodau, paratoi ffeiliau ar gyfer gwrandawiadau, ysgrifennu adroddiadau a llythyrau penderfyniad, a chyflawni tasgau gweinyddol. Gall fy rôl hefyd gynnwys mynychu Pwyllgorau Safonau Awdurdodau Lleol a gwrandawiadau a thribiwnlysoedd Panel Dyfarnu Cymru.Rwy’n rhan o Dîm Ymchwilio sy’n cael ei gefnogi gan Swyddogion Achos (rheng flaen ein gwasanaeth, sy’n derbyn ac sy’n gwneud asesiad cychwynnol o’n holl gwynion), Tîm Cefnogaeth Gwaith Achos (sy’n ein helpu gyda’r tasgau gweinyddol sy’n ymwneud â phob cwyn), a Swyddogion Cydymffurfio ac Adolygu (sy'n edrych ar effaith ac ansawdd ein penderfyniadau).  Rydym yn gweithio ar y cyd a chefnogi ein gilydd er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl.


