
Sut Yr Ydym Yn Ymdrin â’ch Cwyn am 
Ddarparwr Gwasanaeth Cyhoeddus 

A allwn gymryd 
eich cwyn?

Na allwn

Efallai y byddwn 
yn cytuno ar 

gamau 
gweithredu gyda’r 
sefydliad i ddatrys 

y mater heb 
ymchwiliad llawn

Gallwn roi'r gorau 
i’r ymchwiliad ar 
unrhyw bwynt os 

nad oes digon 
o dystiolaeth i 
gefnogi eich 

cwyn. 

Pan fyddwn yn 
cynnal ymchwiliad 

llawn, rydym yn 
anelu at ddarparu 

adroddiad o’n 
canfyddiadau i chi 
a’r sefydliad o fewn 

12 mis

Os ydym yn 
cadarnhau eich 
cwyn, gallwn 

argymhellcamau 
gweithredu y 

dylai’r sefydliad 
eu cymryd i 

unioni pethau 

Byddwn yn 
monitro'r camau y 
cytunwyd arnynt i 

sicrhau bod y 
sefydliad yn eu 

cyflawni

Rydym yn anelu 
at ysgrifennu 
atoch chi a’r 

sefydliad o fewn 
chwe wythnos i 

esbonio pam

Byddwn yn 
ysgrifennu atoch 
chi a’r sefydliad i 
gadarnhau’r hyn 
y cytunwyd arno

Byddwn yn 
ysgrifennu 

atoch chi a’r 
sefydliad i 

esbonio pam

Rydych chi’n 
cwyno i ni

Gallwn

A allwn gytuno ar 
gamau 

gweithredu gyda’r 
sefydliad i ddatrys 

materion yn 
gyflym?

Na allwn

Gallwn 

Byddwn yn      
cychwyn ymchwiliad


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Text8: 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 gan aelodau o’r cyhoedd am Fyrddau Iechyd a Chynghorion.  Nid oes dau ddiwrnod byth yr un fath.  Mae gwaith dydd i ddydd yn cynnwys siarad ag achwynwyr yn rheolaidd, sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’u hachosion, asesu cwynion, cael gwybodaeth ac ystyried cofnodion meddygol cymhleth, cysylltu ag arbenigwyr proffesiynol mewn nifer o wahanol feysydd yn ymwneud ag iechyd a’r sector cyhoeddus, ac ysgrifennu adroddiadau.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).  Mae bob amser ymdeimlad gwirioneddol o waith tîm, a’n bod yn cefnogi ein gilydd ac yn anelu at ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl.
	Text9: 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.


