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Cyflwyniad

Yn ystod 2004-5 cymerwyd camau breision tuag at greu gwasanaeth ombwdsmon

unedig i Gymru. Er i mi barhau i ddal swyddi gwahanol Ombwdsmon Llywodraeth

Leol ac Ombwdsmon Gwasanaeth Iechyd Cymru, ac imi gael fy mhenodi ym mis

Tachwedd 2004 i swydd bellach Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru, credaf ei bod

yn briodol dwyn y gwahanol Adroddiadau Blynyddol at ei gilydd mewn cyfrol ar y cyd

am y tro cyntaf.

Y datblygiad pwysicaf o bell oedd pasio Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau

Cyhoeddus (Cymru) 2005. Ar ôl cyflwyno’r Mesur yn Nhŷ’r Arglwyddi, cafodd ei

ystyried gan gyd-Bwyllgor o Dŷ’r Cyffredin a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, lle

rhoddais i dystiolaeth.  Fe’i cefnogwyd gan y pleidiau i gyd yn y Senedd a’r Cynulliad ill

dau. Yr wyf yn falch iawn fod y Ddeddf yn darparu nid yn unig ar gyfer uno’r swyddi

Ombwdsmon sy’n gwasanaethu pobl Cymru, ond ei bod hefyd yn darparu fframwaith

deddfwriaethol mwy cyfoes a hylaw y bydd y gwasanaeth newydd yn gallu

gweithredu o’i mewn.  Deuir â’r Ddeddf i rym drwy Orchymyn a wneir gan y Cynulliad

Cenedlaethol – efallai’n wir y bydd wedi’i basio erbyn i’r adroddiad hwn gael ei

gyhoeddi, er nad wyf yn disgwyl i brif ddarpariaethau’r Ddeddf gychwyn cyn 1 Ebrill

2006.

Trwy gydol 2004-5, roedd yn dal i fod gennyf ddau grŵp ar wahân o staff – staff y

Comisiwn dros Weinyddiaeth Leol, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a staff Comisiynydd

Gwasanaeth Iechyd Cymru, yng Nghaerdydd (y grŵp olaf yn delio hefyd â materion

Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru). Gan ymgynghori â’r staff a’u hundebau, lluniwyd

strwythur staffio unedig newydd, a chytunwyd ar drefn ar gyfer gosod aelodau staff

unigol mewn swyddi o fewn y strwythur newydd.  Digwyddodd hyn ar yr un pryd â

chynllunio i’r ddau grŵp o staff symud i swyddfa newydd ar gyrion Pen-y-bont ar
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Ogwr wrth gyffordd y draffordd ym Mhencoed.  Symudwyd ym mis Mawrth 2005,

gan alluogi rhoi’r strwythur staffio newydd ar waith.  Drwy gydol 2005-6, felly, bydd

staff yn gweithio fel tîm unedig yn barod at ddyfodiad Deddf Ombwdsmon

Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

Ym Mawrth 2005 hefyd, wedi misoedd o gynllunio a hyfforddi staff, cyflwynwyd

gweithdrefnau cyffredin newydd, ynghyd â chyflwyno system TG a system

gyfrifiadurol newydd ar gyfer rheoli achosion.  Er gwaetha’r cynllunio, cafwyd rhai

problemau cychwynnol gyda’r system TG newydd, ac oherwydd hyn a’r chwalfa a

achoswyd wrth symud swyddfa roedd tagfa o geisiadau wedi cronni yn aros am sylw

erbyn diwedd y flwyddyn.  Byddaf yn awyddus i gywiro hyn yn ystod 2005-6 ac i

sicrhau yr ymdrinnir ag achosion o fewn amserlen resymol.

Bu’n flwyddyn brysur a llawn digwyddiad eto i’m staff ac rwyf yn hynod ddiolchgar i

bob un ohonynt am eu gwaith caled a’r ffordd y maent wedi fy nghefnogi i osod y

sylfeini ar gyfer y gwasanaeth ombwdsmon newydd. 

Rwy’n ddiolchgar hefyd i’m cyd-ombwdsmyn sector cyhoeddus drwy’r Deyrnas

Unedig.  Buont mor hael ag erioed wrth rannu eu gwybodaeth a’u profiad ac wrth

gynnig cymorth ymarferol.  Rhaid diolch yn arbennig i Alice Brown, Ombwdsmon

Gwasanaeth Cyhoeddus yr Alban, am fy ngalluogi i fabwysiadu ac addasu’r system

reoli gwaith achosion a ddatblygwyd ar gyfer yr Alban, ac a brofodd yn addas iawn ar

gyfer ein hanghenion ninnau.

Adam Peat

Ombwdsmon
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Adroddiad y Comisiynydd dros
Lywodraeth Leol yng Nghymru 

Awdurdodaeth yr Ombwdsmon

Mae dwy ran i awdurdodaeth y Comisiynydd dros Lywodraeth Leol yng Nghymru. Yn

gyntaf mae ganddo awdurdod i ymchwilio i gwynion gan aelodau o’r cyhoedd iddynt

ddioddef cam o ganlyniad i gamweinyddu gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Yn ail

mae ganddo awdurdod i ymchwilio i honiadau a wneir yn erbyn aelodau awdurdodau

lleol eu bod wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod.

Cwynion am Gamweinyddu ac Anghyfiawnder

Nid yw’r term ‘camweinyddu’ wedi’i ddiffinio yn Neddf Llywodraeth Leol 1974 ond

mae honno’n datgan yn glir na ddylai’r Ombwdsmon (os na fu camweinyddu)

gwestiynu rhinweddau penderfyniad a wnaed gan awdurdod wrth arfer disgresiwn a

freiniwyd iddo. Mewn geiriau eraill, ni all yr Ombwdsmon ymholi ynghylch a

chwestiynu penderfyniad gan awdurdod am y rheswm syml fod achwynydd yn

anghytuno â phenderfyniad yr awdurdod hwnnw. Ei faes llafur, fodd bynnag, yw’r

modd y daethpwyd i benderfyniad. Ymhlith enghreifftiau o gamweinyddu mae

gwneud rhywbeth yn y ffordd anghywir, gwneud rhywbeth na ddylasid bod wedi’i

wneud, oedi neu fethu gwneud rhywbeth y dylasid ei wneud, rhagfarn, seilio

penderfyniad ar ystyriaethau amhriodol neu amherthnasol, rhoi gwybodaeth anghywir

neu gamarweiniol, a chynghorwyr yn torri rheolau ymddygiad. Hyd yn oed os oes

tystiolaeth o gamweinyddu, serch hynny, rhaid i’r achwynydd allu dangos hefyd fod y

camweinyddu wedi achosi iddo/iddi gael cam na wnaethpwyd iawn amdano.  

Mae nifer o faterion y tu allan i awdurdodaeth yr Ombwdsmon beth bynnag, boed a

wnelont â chamweinyddu a berodd i’r achwynydd ddioddef cam ai peidio. Mae’r rhain

yn cynnwys materion personél (fel cwynion gan staff awdurdod am y modd y mae’r

awdurdod wedi ymddwyn fel cyflogwr), anghydfodau masnachol a chytundebol (ar

wahân i rai sy’n ymwneud â gwerthu neu brynu tir), materion sy’n effeithio ar bob un

neu’r rhan fwyaf o drigolion ardal awdurdod lleol a materion sy’n ymwneud ag

ymddygiad, y cwricwlwm, y drefniadaeth fewnol, rheolaeth, neu ddisgyblaeth o fewn

unrhyw ysgol neu sefydliad addysgol arall a ddaw dan yr awdurdod lleol.  Yn yr un

modd, ni all yr Ombwdsmon fel arfer ymchwilio i gwynion lle bo ffordd arall ar gael i’r

achwynydd ddatrys ei gŵyn neu ei chŵyn drwy gyfrwng apêl i Gynulliad

Cenedlaethol Cymru, i weinidog yn y llywodraeth, neu i dribiwnlys arbennig neu drwy
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achos cyfreithiol mewn llys barn. Rhaid cyflwyno cwynion mewn ysgrifen gan y sawl

sydd wedi cael cam neu ar ei ran, a dylid eu cyflwyno o fewn deuddeng mis i’r adeg y

daeth yr achwynydd i wybod am y materion sy’n sail i’r gŵyn.

Os ymddengys fod cwyn o fewn ei awdurdodaeth, rhaid i’r Ombwdsmon yn gyntaf roi

cyfle i’r awdurdod sy’n wynebu’r gŵyn ei hateb. Wrth roi’r cyfle hwnnw i awdurdod,

bydd yr Ombwdsmon fel arfer yn gofyn i’r awdurdod a all setlo’r gŵyn. Lle bo hynny’n

bosibl ac yn briodol, bydd ef neu ei staff yn ceisio helpu’r awdurdod a’r achwynydd i

gyrraedd ateb i’r broblem sydd wrth fodd y ddwy ochr.  Ond yn y pen draw, mater i’r

Ombwdsmon yw penderfynu a yw’r gŵyn yn codi cwestiynau o ddiddordeb

cyhoeddus eang. Wrth wneud y penderfyniad hwnnw bydd yn ystyried a allai

ymchwiliadau pellach gyflawni unrhyw beth, ac a fyddent yn arwain at ganlyniad

gwahanol a gwerth chweil. Os na ellir datrys cwyn a bod cyfiawnhad dros ymchwiliad

pellach, bydd yr Ombwdsmon fel arfer yn cyhoeddi adroddiad cyhoeddus ffurfiol am

ei ymchwiliad (er na fydd yr adroddiad yn cynnwys dim a fyddai’n galluogi i neb

adnabod yr achwynydd). 

Mae gan yr Ombwdsmon yr un pwerau â’r Uchel Lys o ran mynnu y cyflwynir

dogfennau a chroesholi tystion, ond rhaid i holl ymholiadau’r Ombwdsmon gael eu

gwneud yn breifat, ac ni cheir datgelu gwybodaeth a geir yn ystod yr ymholiadau, ac

eithrio i ddibenion unrhyw adroddiad am y gŵyn. Os cadarnheir cwyn, a bod yr

Ombwdsmon yn canfod bod yr achwynydd wedi dioddef anghyfiawnder yn sgil

camweinyddu, fel arfer bydd yn argymell camau i unioni’r cam. Gall hefyd wneud

argymhellion i’r awdurdod ynghylch camau y dylai eu cymryd i osgoi ailadrodd y

camweinyddu a’r anghyfiawnder. Nid yw canfyddiadau’r Ombwdsmon yn rhwymo

awdurdod yn gyfreithiol, ond fe’u derbynnir ymron bob achos. Os na fydd yr

Ombwdsmon yn fodlon ar ymateb i un o’i adroddiadau, gall gyhoeddi adroddiad

pellach. Os na fydd awdurdod yn cydymffurfio ag argymhellion mewn adroddiad

pellach, gall yr Ombwdsmon fynnu bod yr awdurdod yn talu am gyhoeddi datganiad

yn y wasg yn tynnu sylw at y methiant hwnnw. Peth eithriadol o brin yw gorfod

cyhoeddi datganiad o’r fath, ond y tu hwnt i’r cam hwnnw nid oes gan yr Ombwdsmon

ddim cosb bellach y gall ei rhoi.
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Honiadau o Gamymddwyn

Mae’n rhaid i bob cyngor sir, bwrdeistref sirol a chymuned, pob awdurdod tân a pharc

cenedlaethol a phob cyd-awdurdod gael cod ymddygiad (yn ymgorffori darpariaethau

cod model a gyhoeddwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol) ynghylch sut y dylai eu

haelodau ymddwyn, a rhaid i bob aelod gytuno i ufuddhau i’r cod hwnnw. Yn yr un

modd, rhaid i’r awdurdodau heddlu gael cod ymddygiad hefyd, ond yn eu hachos hwy

rhaid iddo ymgorffori darpariaethau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref.  Mae gan

yr Ombwdsmon awdurdodaeth i ymchwilio i honiadau fod aelodau o’r awdurdodau

hynny heb gydymffurfio â chod ymddygiad eu hawdurdod. Gall unrhyw un wneud

honiad, ac nid yw awdurdodaeth yr Ombwdsmon i ymchwilio i’r honiad wedi’i

chyfyngu yn yr un modd ag y mae ei awdurdodaeth i ymchwilio i gwynion am

gamweinyddu ac anghyfiawnder wedi’i chyfyngu. 

Serch hynny, mae gan yr Ombwdsmon ddisgresiwn a ydyw am ymchwilio i honiad ai

peidio, a gall roi’r gorau i ymchwiliad ar unrhyw adeg. Wedi cwblhau ymchwiliad gall

anfon adroddiad ar ganlyniad ei ymchwiliad at swyddog monitro’r awdurdod dan sylw

i’w ystyried gan ei bwyllgor safonau.  Neu gall anfon adroddiad ar ganlyniad ei

ymchwiliad at Lywydd Panel Dyfarnu Cymru fel y gellir cyfeirio’r mater i dribiwnlys i’w

ddyfarnu. Gall pwyllgor safonau atal aelod am hyd at 6 mis, a gall tribiwnlys wahardd

aelod o’i safle am hyd at bum mlynedd.

Yn y wybodaeth a ganlyn rhoddir manylion am y cwynion a’r honiadau a ystyriwyd yn

ystod y flwyddyn ddiwethaf.
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Cwynion

Cynghorau Sir a Bwrdeistref Sirol 

Mae’n dda nodi fod nifer y cwynion am gamweinyddu yn parhau i ostwng ar y cyfan.

Bydd nifer y cwynion a wneir yn erbyn pob awdurdod yn amrywio’n naturiol. Eleni,

cyhoeddais ychydig mwy o adroddiadau a gwneuthum ganfyddiad ffurfiol o

gamweinyddu mewn pedwar achos o gymharu â thri y llynedd. Fodd bynnag, bu

cynnydd hefyd yn yr achosion lle cafwyd atebion i gamweinyddu ymddangosiadol

heb orfod gwneud ymchwiliad llawn, lle roedd cynghorau’n fodlon cydnabod

camgymeriadau a datrys sefyllfa mewn modd boddhaol heb fod angen i mi gyhoeddi

adroddiad cyhoeddus.

Mae’r wybodaeth ar y dudalen nesaf yn rhoi manylion pellach am y cwynion a gefais

mewn perthynas â’r 22 o gynghorau sir a bwrdeistref sirol yng Nghymru.
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2004/05

9

20

19

25

35

10

17

19

15

15

11

13

20

11

17

15

22

19

14

28

22

3

379

2003/04

10

15

17

38

36

20

16

25

18

26

13

10

15

20

17

25

23

15

17

23

14

13

426

2004/05

11

29

25

34

45

13

25

23

19

20

14

16

24

14

20

21

28

29

18

32

27

5

492

2003/04

11

21

29

43

45

29

21

28

24

34

13

14

20

28

26

36

30

28

29

18

28

19

574

CBS Blaenau Gwent 

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Caerffili

CS Caerdydd

CS Caerfyrddin

CBS Conwy

CS Ceredigion

CS Ddinbych

CS y Fflint

CS Gwynedd 

CS Ynys Môn 

CBS Merthyr Tudful 

CS Fynwy

CBS Castell-nedd Port Talbot 

CS Casnewydd

CS Penfro

CS Powys 

CBS Rhondda Cynon Taf

Dinas a Sir Abertawe 

CBS Torfaen 

CBS Bro Morgannwg 

CBS Wrecsam 

CYFANSWM

Cwynion

[Noder:  dyma ystyr y byrfoddau yn nwy golofn olaf y tabl uchod:

(C) – Camweinyddu  

(DC) – Dim camweinyddu             

(RG) – Rhoddwyd y gorau i’r ymchwiliad cyn llunio adroddiad 

Awdurdod y Cwynwyd Ymholiadau Cyfanswm Cwynion a

amdano aseswyd/ymchwiliwyd
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2004/05

10

19

20

26

38

9

25

18

15

17

12

14

20

12

16

16

22

25

14

22

24

5

399

2003/04

11

13

24

36

37

26

18

25

22

29

17

13

16

23

24

30

28

23

25

26

15

16

497

2004/05

1

9

5

7

6

3

-

5

4

3

2

2

4

2

3

4

3

4

4

8

3

-

82

2003/04

-

8

5

7

6

3

3

3

1

3

2

1

4

5

2

6

-

5

4

2

2

3

75

2004/05

-

1 (M)

-

1 (M)

1 (NM)

1 (M)

-

-

-

-

-

-

-

-

1 (D)

1 (M)

3 (D)

-

-

2 (D)

-

-

11

2003/04

-

-

-

-

1(M); 1(D)

-

-

-

1(M)

1(M); 1(D)

-

-

-

-

-

-

1(NM); 1(D)

-

-

1(D)

-

-

8

Cwyn wedi’i asesu Wedi datrys y mater Ymchwiliad llawn a chyhoeddi 

ond heb ei ddilyn heb ymchwiliad llawn adroddiad cyhoeddus

neu roi’r gorau iddi 



Awdurdodau a Ddiddymwyd ar 31 Mawrth 1996

Er yr ad-drefnwyd llywodraeth leol ym 1996, cyfyd nifer fach iawn 

o gwynion am yr awdurdodau a fodolai cyn hynny o hyd. 

Dyma fanylion y cwynion a archwiliwyd eleni a’r llynedd.

2
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Hen Gyngor Sir Powys 

CS Canol Morgannwg

CYFANSWM

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 

2004/05

1

-

1

2003/04

-

1

1

2004/05

-

-

-

2003/04

-

-

-

Bannau Brycheiniog

Eryri 

Sir Benfro

CYFANSWM

2004/05

4

3

-

7

2003/04

8

1

8

17

2004/05

3

1

-

4

2003/04

6

1

5

11

Awdurdod y Ymholiadau Cyfanswm Cwynion a 

Cwynwyd amdano aseswyd/ymchwiliwyd

Awdurdod y Ymholiadau Cyfanswm Cwynion a 

Cwynwyd amdano aseswyd/ymchwiliwyd
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2004/05

-

-

-

2003/04

-

-

-

2004/05

-

-

-

2003/04

-

-

-

2004/05

1

-

1

2003/04

-

1

1

2004/05

-

-

-

-

2003/04

-

-

-

-

2004/05

1

-

-

1

2003/04

1

-

3

4

2004/05

3

3

-

6

2003/04

7

1

5

13

Cwyn wedi’i asesu Wedi datrys y mater Ymchwiliad llawn a 

ond heb ei ddilyn heb ymchwiliad llawn chyhoeddi adroddiad 

cyhoeddus neu roi’r gorau iddi

Cwyn wedi’i asesu Wedi datrys y mater Ymchwiliad llawn a 

ond heb ei ddilyn heb ymchwiliad llawn chyhoeddi adroddiad 

cyhoeddus neu roi’r gorau iddi



Cyrff Addysg o fewn awdurdodaeth 
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Panel Apêl – Ysgol Uwchradd Caerdydd

Panel Apêl – Ysgol Uwchradd Penarlâg

Corff Llywodraethol Corpus Christi 

Panel Apêl Derbyniadau Annibynnol –

Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi 

Panel Apêl –  

Ysgol Gynradd Rhydypennau

Panel Apêl – 

Ysgol Uwchradd Castell Alun 

Panel Apêl – Ysgol Peniel 

Panel Apêl – Ysgol Alun, yr Wyddgrug

Corff Llywodraethol – Ysgol Eglwysig

Esgob Llandaf

CYFANSWM

Ymholiadau Cyfanswm Cwynion a Cwyn wedi’i asesu ond heb

aseswyd/ymchwiliwyd ei ddilyn

Cyfanswm llawn

2004/05

386

2003/04

443

2004/05

506

2003/04

605

2004/05

412

2003/04

517

2004/05

1

2

1

1

-

-

-

-

-

5

2003/04

-

-

-

-

1

1

2

1

1

6

2004/05

1

2

-

-

-

-

-

-

-

3

2003/04

-

-

-

-

1

1

2

1

-

5

Awdurdod y Ymholiadau Cyfanswm Cwynion a 

Cwynwyd amdano aseswyd/ymchwiliwyd
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Wedi datrys y mater heb Ymchwiliad llawn a chyhoeddi adroddiad

ymchwiliad llawn cyhoeddus neu roi’r gorau iddi

2004/05

83

2003/04

80

2004/05

11

2003/04

8

2004/05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003/04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004/05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003/04

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

2004/05

1

2

1

1

-

-

-

-

-

5

2003/04

-

-

-

-

1

-

2

1

1

5

Cwyn wedi’i asesu Wedi datrys y mater Ymchwiliad llawn a 

ond heb ei ddilyn heb ymchwiliad llawn chyhoeddi adroddiad 

cyhoeddus neu roi’r gorau iddi
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Rhesymau dros roi’r gorau i ymholiadau
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Nid yw’n awdurdod y gellir ymchwilio iddo neu nid oes
gan y person hawl i gwyno fel aelod o’r cyhoedd

Anghyfiawnder/camweinyddu ddim yn amlwg

Cwynion heb eu gwneud o fewn 12 mis

Heb eu dwyn i sylw’r awdurdod 

Datryswyd mewn ffordd arall drwy: Apêl i dribiwnlys
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Gweithredu yng nghyswllt Atodlen 5:
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Crynodebau o Achosion o Gŵynion

Penderfyniad Cynllunio – Cyngor Sir Caerfyrddin

Daeth cwyn i’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi rhoi caniatâd cynllunio i gymydog yr

achwynydd godi byngalo sengl yng ngardd gefn tŷ teras y cymydog.  Dywedai’r

achwynydd fod y penderfyniad i roi caniatâd cynllunio i’r datblygiad yn groes i gynllun

datblygu a lleol y Cyngor oedd mewn grym ar yr adeg y gwnaed y penderfyniad.

Honnai’r achwynydd fod y Cyngor, wrth gyrraedd ei benderfyniad, wedi’i

ddylanwadu’n ormodol gan amgylchiadau personol y cymydog.

Roedd y cais cynllunio oedd yn destun y gŵyn yr ail gais o’r fath i’w ystyried gan y

Cyngor.  Roedd y cais cyntaf wedi’i asesu gan swyddog cynllunio a argymhellodd y

dylai Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor wrthod y cais hwnnw. Penderfynodd y Pwyllgor

wrthod y cais yn unol â chyngor ei swyddog.  Wedyn gwnaeth y cymydog ail gais

cynllunio. Roedd y cais hwn bron yn union yr un fath â’r cais cyntaf heblaw fod yr

annedd arfaethedig wedi’i disgrifio fel “byngalo sengl i gartrefu person anabl”.  Eto,

argymhellodd y swyddog cynllunio y dylid gwrthod y cais am ei fod yn groes i bolisi

cynllunio’r Cyngor ond ar ôl ymweld â’r safle caniataodd y Pwyllgor y cais gyda rhai

amodau.  

Ar ôl cyfweld aelodau’r Pwyllgor Cynllunio, daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad

oedd dim tystiolaeth eu bod wedi methu rhoi ystyriaeth briodol i’r materion

perthnasol, gan gynnwys cyngor y swyddog cynllunio.  Yr oedd y Pwyllgor wedi dod i

benderfyniad mewn modd priodol ac ni ellid dangos iddo fod yn afresymol; felly nid

mater i’r Ombwdsmon oedd cwestiynu ei rinweddau.  Ni ddyfarnwyd bod y gŵyn

wedi’i chyfiawnhau. 



Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Daeth cwyn i’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi codi tâl yn anghyfiawn am

wasanaethau ôl-ofal a ddarperid dan Adran 117 Deddf Iechyd Meddwl 1983.  Roedd yr

achwynydd wedi digio’n arbennig gyda phenderfyniad y Cyngor (ar y cyd â’r awdurdod

iechyd lleol) i roi’r gorau i ddarparu gwasanaethau ôl-ofal i’w ddiweddar fam heb

ymgynghori ag ef.  Yn ei olwg ef roedd y penderfyniad hwn yn afresymol.

Ymchwiliodd yr Ombwdsmon i’r gŵyn hon a chanfu y bu camweinyddu ar ran y

Cyngor gan nad oedd ganddo hawl i godi tâl am wasanaethau ôl-ofal Adran 117 a bod

y penderfyniad i derfynu’r gwasanaethau hynny’n anghyfreithlon. Canfu’r Ombwdsmon

hefyd nad oedd gweithdrefnau’r Cyngor ar gyfer cynllunio gwasanaethau ôl-ofal yn

cydymffurfio â’r rhai a amlinellir mewn cod ymarfer a gyhoeddwyd dan

ddarpariaethau Deddf Iechyd Meddwl 1983.

Ymatebodd y Cyngor yn gadarnhaol i ganfyddiadau’r Ombwdsmon a thalodd iawn yn

llawn a phriodol i’r achwynydd i gyfanswm o ryw £117,000.  Cytunodd hefyd i ganfod

unigolion eraill a’u teuluoedd yr oedd efallai wedi codi tâl arnynt ar gam am

wasanaethau ôl-ofal, a sefydlu cynllun i’w had-dalu hwy neu eu stadau cyn gynted ag

y bo modd. Ar awgrym yr Ombwdsmon, cytunodd hefyd i weithredu’n llawn yr

argymhellion a geir mewn Adroddiad Arbennig a gyhoeddwyd gan yr Ombwdsmon

Llywodraeth Leol yn Lloegr oedd yn cynnwys cyngor ac arweiniad ar dalu am ôl-ofal

dan Adran 117 y Ddeddf.

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Sir Caerdydd

Cysylltodd yr achwynydd â’r Cyngor, drwy ei Haelod Seneddol, ynglŷn ag addasiadau

i’w heiddo. Roedd ganddi anawsterau symud ac anawsterau i ddringo’r grisiau yn

arbennig. 

Er bod y Cyngor dan ddyletswydd i asesu ei hanghenion, oedodd chwe mis cyn

gwneud asesiad. Pan wnaed yr asesiad, ar ôl procio pellach gan yr achwynydd,

meddyliwyd y byddai ‘cyfraniad’ yr achwynydd yn fwy na chost y gwaith.  Ni roddwyd

y cyngor priodol, sef y dylid cwblhau’r cais angenrheidiol, er y byddai hynny wedi

arwain at ‘gymeradwyaeth heb ddim taliad’.  Dywed swyddogion y Cyngor nad dyna’r

ffordd y gwnaent bethau fel arfer.  Ni wnaethant ddilyn cyngor y llywodraeth a fuasai

2

21 2. Adroddiad y Comisiynydd dros Lywodraeth Leol yng Nghymru 



wedi bod â goblygiadau i bobl anabl eraill yn ardal y Cyngor wrth wneud ceisiadau

wedi hynny am gymhorthdal ar gyfer addasiadau.  I’r achwynydd, golygodd hyn oedi

wedyn wrth iddi geisio cymorth ariannol i dalu am lifft grisiau o gronfa les

genedlaethol.

Gosodwyd lifft grisiau’r achwynydd yn y diwedd, ond 18 mis yn ddiweddarach nag y

gallesid ei osod am nad oedd y gwaith papur angenrheidiol yn ei le.  Canfu’r

Ombwdsmon y bu camweinyddu gan y Cyngor.  Derbyniodd y Cyngor ei argymhellion

i dalu iawndal o £1000 i’r achwynydd ac i adolygu ei weithdrefnau, yn cynnwys trefn

hyfforddi staff.

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Roedd yr achwynydd wedi colli aelod o’i gorff, ac roedd wedi gofyn i’r Cyngor yn

Hydref 2002 i wella’r fynedfa i’w fflat er mwyn iddo allu defnyddio’i sgwter anabl.

Roedd ramp wedi’i osod yn barod i ganiatáu mynediad hawdd at ei ddrws ffrynt ac

oddi yno ond roedd yn methu troi a mynd allan yn ddiogel drwy giât ei ardd ffrynt i’r

palmant.  Rhoddwyd yr achwynydd ar restr aros blaenoriaeth ‘B2’.  Roedd y Cyngor

wedi gosod targed y dylid cwblhau asesiad o’r bobl ar y rhestr aros hon o fewn

pedwar mis i’w cyfeirio at y tîm.  

Nid aseswyd anghenion yr achwynydd tan 14 Mai 2003; fisoedd lawer yn

ddiweddarach.  Argymhellodd y therapydd galwedigaethol addasiadau i wella’r

fynedfa i ddarparu ramp cadair olwyn a llwyfan troi fel y gallai’r achwynydd droi i’r

llwybr cyhoeddus.  Gwnaed archwiliad technegol o’r eiddo ar 23 Gorffennaf 2003.

Cwynodd yr achwynydd wrth yr Ombwdsmon yn gynnar ym Medi 2003.  Yn y

cyfamser roedd wedi gwerthu ei sgwter arbennig ac wedi colli arian ar y gwerthiant.

Canfu’r Ombwdsmon y bu oedi ar ran y Cyngor ac na fu’n ddigon ymatebol yn ei

agwedd i ddelio â’r nifer gynyddol o achosion a gyfeirid ato.  Canfu’r Ombwdsmon y

bu camweinyddu ar ran y Cyngor.  Derbyniodd y Cyngor ei argymhelliad i dalu iawndal

o £1,000 i’r achwynydd.

22



Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Sir Penfro

Mae’r achwynydd yn fam i bedwar o blant.  Dywed fod y Cyngor wedi cynnal

ymchwiliad afresymol ac ansensitif i’r modd yr oedd yn trin ei phlant; y rhoddwyd y

plant ar y gofrestr plant mewn perygl gan gynhadledd amddiffyn plant wedi hynny ar

sail gwybodaeth anghywir a chamarweiniol ac y cafodd ei chwynion am yr

ymchwiliad cyntaf a’r gynhadledd amddiffyn plant eu trin yn wael gan y Cyngor gyda’r

canlyniad bod y plant wedi cael eu cadw ar y gofrestr am fwy o amser nag y dylasid

eu cadw, a hynny ar gam.

Canfu’r Ombwdsmon fod gweithwyr cymdeithasol heb ddilyn y gweithdrefnau priodol

mewn nifer o ffyrdd ac er na feirniadodd y penderfyniad i wneud ymholiadau nid

oedd yn fodlon â’r ffordd y gwnaed yr ymholiadau hynny.  Roedd yn feirniadol o

fethiant y gweithwyr cymdeithasol dan sylw i wneud ymholiadau rhagarweiniol

digonol cyn siarad â’r achwynydd a’i phlant.  Roedd yr Ombwdsmon yn feirniadol

hefyd o’r ansensitifrwydd a ddangoswyd gan weithwyr cymdeithasol tuag at y teulu.

Y canlyniad oedd bod yr achwynydd a’i phlant wedi dioddef trallod, embaras a

chywilydd.

Ni chanfu’r ymchwiliad unrhyw dystiolaeth fod y teulu’n cael y gefnogaeth y dylai ei

chael oddi wrth staff gwaith cymdeithasol.  Methodd y Cyngor â chydymffurfio â’r

canllawiau ar ymarfer da wrth drefnu’r Gynhadledd Amddiffyn Plant gyntaf, a chanfu’r

ymchwiliad feiau gweithdrefnol a gweinyddol ar ran y swyddogion Cyngor dan sylw a

effeithiodd yn arwyddocaol ar y canlyniad.  Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad mai’r

tebygolrwydd oedd pe na bai’r gwallau hyn wedi digwydd na fuasai’r gynhadledd wedi

gwneud y penderfyniad i roi enwau’r plant ar y gofrestr plant mewn perygl.

Gwaethygwyd yr anghyfiawnder i’r achwynydd gan y ffaith i’r Cyngor gamdrafod ei

chŵyn yng ngham cyntaf trefn gwyno statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Golygodd hyn y bu raid iddi fynd â’r gŵyn ymlaen drwy weddill y broses.

Methodd y Cyngor hefyd â dilyn y weithdrefn benodol oedd wedi’i sefydlu ganddo

pan drefnodd y gynhadledd adolygu amddiffyn plant gyntaf.  Gwaethygwyd y

methiannau hyn gan y methiant i roi gwybodaeth glir i’r achwynydd ynglŷn â sut i

ddilyn ei phryderon ynghylch y modd y cynhaliwyd y gynhadledd adolygu gyntaf.  
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O ganlyniad, ni chafodd gyfle i apelio yn erbyn y penderfyniad am ei bod yn rhy hwyr.

Mae’n amlwg hefyd na ddilynwyd y weithdrefn briodol wrth baratoi ar gyfer yr ail

gynhadledd adolygu a’r canlyniad oedd fod y penderfyniadau a wnaed yn y ddwy

gynhadledd i gadw enwau’r plant ar y gofrestr yn “ddifrifol drefniadol ddiffygiol”.

Dywedodd yr Ombwdsmon fod hanes y cyngor o ddelio gyda’r achwynydd a’i phlant

yn “resynus”, ac er gwaetha’r diffygion amlwg yn y modd y deliodd â’r gwahanol

gwynion, apeliadau a chyflwyniadau, bod agwedd y Cyngor at wneud iawn am y

cwynion difrifol a gadarnhawyd gan y drefn gwyno statudol wedi bod yn “grintachlyd

ac aneffeithiol”.

I unioni’r anghyfiawnder argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor ymddiheuro’n

llawn i’r achwynydd a chydnabod yn glir na ddylasid bod wedi rhoi’r plant ar y gofrestr

plant mewn perygl.  At hynny, argymhellodd y dylai’r Cyngor dalu £5,000 i’r

achwynydd i gydnabod y loes ddifrifol a’r niwed i’w henw a achoswyd gan y

camweinyddu, a’r amser a’r drafferth a dreuliodd yn dilyn ei chwynion.  Argymhellodd

hefyd y dylai’r Cyngor ymddiheuro i’r plant drwy’r achwynydd.  Argymhellodd

ymhellach y dylai’r Cyngor, erbyn diwedd Mehefin 2005 fan bellaf, gynnal adolygiad

ffurfiol gyda chymorth allanol ar y gwersi i’w dysgu o’r digwyddiadau a amlinellir yn yr

adroddiad.  Wedyn dylai’r Cyngor weithredu “yn brydlon ac egnïol” unrhyw welliannau

a fo’n ofynnol i’w weithdrefnau neu ei systemau hyfforddi staff.

Derbyniodd y Cyngor argymhellion yr Ombwdsmon yn llawn.  Mae wedi ymddiheuro

i’r achwynydd ac wedi talu iddi’r swm o £5,000.  Ar ben hyn, comisiynodd y Cyngor

ymgynghorydd allanol profiadol i wneud yr adolygiad a argymhellwyd gan yr

Ombwdsmon.  Mae’r adolygiad hwnnw wedi’i gwblhau ac mae’r Cyngor wedi

ymrwymo i gyflawni’r Cynllun Gweithredu sy’n codi o argymhellion yr adolygiad

hwnnw.  Y tu hwnt i hynny, mae’r Cyngor hefyd wedi comisiynu adolygiad rheolaeth

aml-asiantaeth, a fydd yn ymgorffori adroddiad yr ymgynghorydd allanol ynghyd ag

adroddiadau gan y gwasanaethau iechyd, addysg a heddlu. 
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Budd-dal Tai – Bro Morgannwg

Roedd yr achwynydd yn anhapus â’r amser a gymerodd y Cyngor i benderfynu ar ei

geisiadau am fudd-dal tai a’r modd y ceisiodd hawlio’n ôl arian a ordalwyd iddo fel

budd-dal.  Wedi i’r Ombwdsmon ymyrrid, cydnabu’r Cyngor y bu camgymeriadau a

diffygion gweinyddol wrth ddelio â’r ceisiadau.  Cynigiodd ymddiheuro a thalu £75 i’r

achwynydd i gydnabod y loes a brofodd yn sgil hynny ac am yr amser a’r drafferth o

gwyno i’r Ombwdsmon. Cytunodd y Cyngor hefyd i adolygu ei drefniadau ar gyfer

delio â cheisiadau am fudd-dal tai i geisio sicrhau llai o oedi.  Yn wyneb hyn

penderfynodd yr Ombwdsmon beidio â mynd ymlaen â’i ymchwiliad i gyhoeddi

adroddiad cyhoeddus ffurfiol.

Fodd bynnag, pan aeth yr adroddiad hwn i’r wasg, nid oedd y Cyngor eto wedi

bodloni’r Ombwdsmon ei fod wedi cwblhau’r adolygiad a’i fod yn cymryd camau

effeithiol i benderfynu ar geisiadau am fudd-dal tai mewn modd amserol ac yn unol

â’r rheoliadau. 
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Honiadau

Mae cwymp bychan yn y nifer o honiadau newydd a gafwyd eleni, ond mae’r cwymp

mor fach fel nad oes modd dod i unrhyw gasgliadau pendant.

Yr honiadau yn erbyn cynghorwyr cymuned/tref yw’r grŵp mwyaf o honiadau a

ddaeth i law o hyd, er bod yn rhaid cofio bod yna 736 o gynghorau cymuned a nifer

gyfatebol fawr o gynghorwyr cymuned.  Mae llawer o’r cwynion hyn yn gymharol

ddibwys eu natur, tra bod rhai’n dangos efallai nad yw cynghorwyr cymuned yn sicr o

reolau eu cyngor a’i weithdrefnau ar gyfer cyfarfodydd.  Hwyrach bod angen

hyfforddiant ychwanegol i gynghorwyr cymuned yn y maes hwn.

Cefais nifer sylweddol o honiadau gan aelodau o gynghorau cymuned yn erbyn aelod

arall o’r un cyngor.  Yn achos un cyngor cymuned arbennig, mae lefel yr honiadau

“dant am ddant” a wnaed gan gynghorwyr yn erbyn ei gilydd yn ystod y flwyddyn yn

peri peth pryder imi y gall gelyniaethau personol fod yn effeithio’n andwyol ar allu’r

cyngor i wasanaethu’r gymuned yn effeithiol.

Ar nodyn mwy cadarnhaol, ni chanfu yr un o’m hymchwiliadau yn ystod y flwyddyn

dystiolaeth o gamymddwyn oedd yn ddigon difrifol i gael ei gyfeirio at Banel Dyfarnu

Cymru, a phrin iawn oedd yr achosion y bernais ei bod yn briodol eu cyfeirio at

bwyllgor safonau’r cyngor dan sylw.  Credaf fod y fframwaith safonau moesegol yn

gweithio’n dda a bod safonau ymddygiad mewn llywodraeth leol yng Nghymru yn

uchel.
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Tarddiad Honiadau: 
Nifer a Chategori’r Bobl a wnaeth y Gŵyn

2

27 2. Adroddiad y Comisiynydd dros Lywodraeth Leol yng Nghymru 

Swyddog Cyngor

Aelod o’r Awdurdod

Aelodau’r Cyhoedd

Clerc Cyngor Cymuned/ Tref 

39

124

722004/05



28

42

108

8
25

Swyddog Cyngor

Aelod o’r Awdurdod

Aelodau’r Cyhoedd

Clerc Cyngor Cymuned/ Tref 

2003/04



2

29 2. Adroddiad y Comisiynydd dros Lywodraeth Leol yng Nghymru 

Y math o awdurdod y mae’r aelod a gyhuddwyd yn 
perthyn iddo

Canlyniadau Ymchwiliadau 2004/05

Penderfyniad i beidio ymchwilio

Rhoi’r gorau i’r ymchwiliad

Rhoi’r gorau i’r ymchwiliad a’i gyfeirio at y Swyddog Monitro
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Ymchwiliad llawn – camwedd a chyfeirio at Bwyllgor Safonau’r Awdurdod 
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Cyngor Sir/ Cyngor Cymuned/Tref Awdurdod Parc 

Bwrdeistref Sirol Cenedlaethol ayb
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Crynodebau Achosion Honiadau
Methiant i ddangos parch ac ystyriaeth i eraill - Dinas a Sir Abertawe

Honnwyd wrth yr Ombwdsmon fod aelod heb ddangos parch ac ystyriaeth i eraill

oherwydd i’r aelod siarad Cymraeg mewn cyfarfod Cyngor.  Pan ofynnwyd iddo siarad

yn Saesneg gan aelod o’r cyhoedd honnwyd fod yr aelod wedi ymateb yn amhriodol.

Ymchwiliodd yr Ombwdsmon i’r honiad a chanfu fod gweithdrefnau’r Cyngor yn rhoi’r

un flaenoriaeth i’r Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd.  Roedd gan yr aelod hawl felly i

annerch y cyfarfod drwy gyfrwng y Gymraeg a chyfrifoldeb y Cyngor oedd sicrhau fod

gwasanaethau cyfieithu ar gael.  O ran ymateb yr aelod i’r cais am iddo siarad yn

Saesneg, daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad hyd yn oed os oedd yr ymateb yn torri’r

cod ymddygiad nad oedd yn ddigon difrifol i gyfiawnhau ymchwiliad pellach.
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Paragraffau o’r Cod Ymddygiad yr honnir iddynt gael eu torri

Paragraff

4(a) 

4(b)

5(a)

5(b)

6(1)(a)

6(1)(b)

6(1)(e)

7(a)

7(c)

8(a)

8(b)

16&17

Disgrifiad

Methu trin yn gydradd a gyda pharch

Cyfaddawdu amhleidioldeb swyddogion

Torri Cyfrinachedd

Gwrthod hawl i wybodaeth

Cyflawni trosedd

Ymddygiad Gwarthus

Honiadau cas neu faleisus

Ceisio elw i deulu/cyfeillion

Defnyddio adnoddau er elw personol

Peidio gweithredu’n wrthrychol

Peidio ystyried cyngor swyddogion

Peidio datgelu buddiant

Amhenodol

Nifer

2004/05

35

-

2

5

4

63

5

4

3

4

-

35

12

2003/04

35

2

17

1

3

64

3

6

2

5

1

32

12
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Methiant i ddangos parch ac ystyriaeth i eraill - Cyngor Cymuned Llandysul

Honnwyd wrth yr Ombwdsmon fod Cadeirydd Cyngor Cymuned wedi cyfarch aelod

o’r cyhoedd mewn modd diraddiol pan ofynnodd i’r aelod o’r cyhoedd roi’r gorau i

ddarllen papur newydd mewn cyfarfod o’r Cyngor gan fod y Cyngor ar fin ystyried

llythyr oddi wrth yr aelod hwnnw o’r cyhoedd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ag ymchwilio i’r honiad gan ei fod o’r farn nad

oedd yr ymddygiad y cwynwyd amdano yn gyfystyr â thorri’r cod ymddygiad.

Methiant i Ddatgan Buddiant - Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Derbyniodd yr Ombwdsmon honiad ar ran Swyddog Monitro parc cenedlaethol fod

aelod heb ddatgan diddordeb mewn cais cynllunio.  Roedd y Swyddog Monitro wedi

cynghori aelodau Pwyllgor Datblygu a Rheoli’r Awdurdod, oherwydd fod cais

cynllunio oedd dan sylw ganddynt wedi’i wneud gan un oedd yn aelod o’r Awdurdod

ers blynyddoedd, y dylai aelodau eraill a fu yno ers amser maith hefyd ystyried a

ddylent ddatgelu buddiant ar sail cysylltiad personol agos â’r ymgeisydd.  Yn dilyn y

cyngor hwnnw gohiriodd y pwyllgor ei gyfarfod ac wedyn cafodd sawl aelod

ollyngiadau gan Bwyllgor Safonau’r Awdurdod.  Penderfynodd yr aelod oedd yn

destun yr honiad nad oedd ganddo berthynas bersonol agos gyda’r aelod oedd yn

gwneud y cais cynllunio gan mai’r unig berthynas oedd ganddo â’r aelod hwnnw oedd

fel aelod o’r awdurdod.  

Ar ôl ymchwilio i’r honiad penderfynodd yr Ombwdsmon na thorrwyd y cod

ymddygiad.



Methiant i Ddatgan Buddiant - Cyngor Cymuned Dyfnant

Cafodd yr Ombwdsmon nifer o honiadau gan aelodau o’r Cyngor Cymuned am gyd-

aelodau o’r Cyngor.  Thema gyffredin yr honiadau oedd yr haerid fod yr aelodau wedi

torri cod ymddygiad y Cyngor i aelodau gan nad oeddent wedi datgan buddiannau

mewn mater a ddaeth ger bron y Cyngor i’w drafod.  Y mater dan sylw oedd gwaith

cynnal ffordd fynediad. 

Roedd yr un aelod y gwnaed yr honiad yn ei herbyn yn byw nesaf at y ffordd

fynediad ac roedd yn denant i’r gymdeithas dai oedd yn gyfrifol am eu cynnal.  Yn

achos yr aelod arall, roedd ei merch yn byw’n agos iawn at y ffordd fynediad ac roedd

hithau’n denant i’r gymdeithas dai.  Er nad oedd yr ail aelod yn derbyn bod ganddi

fuddiant personol gwnaeth gais i Bwyllgor Safonau Dinas a Sir Abertawe am ollyngiad

i siarad a phleidleisio ar y mater, wedi cael cyngor oddi wrth Un Llais i Gymru fod

ganddi hi fuddiant i’w ddatgan.  Gwrthodwyd ei chais.  Cymerodd y ddau aelod ran

mewn trafodaethau diweddarach ar y mater mewn cyfarfodydd o’r Cyngor.

Yn achos y cynghorydd cyntaf canfu’r Ombwdsmon fod y ffaith ei fod yn byw mor

agos at y ffordd fynediad a’i fod yn denant i’r gymdeithas yn golygu fod ei haeriad nad

oedd ganddo fuddiant i’w ddatgan yn afresymol.  Roedd yr Ombwdsmon yn fodlon

hefyd y byddai aelod o’r cyhoedd wedi dod i’r casgliad y buasai wedi effeithio ar ei

allu i weithredu ar rinweddau’r achos ac er lles y cyhoedd yn unig.  Felly dylasai fod

wedi ymgilio o’r cyfarfod.

Yn achos yr ail aelod, canfu’r Ombwdsmon fod ei chais i’r Pwyllgor Safonau am

ollyngiad gystal â chyfaddefiad fod ganddi fuddiant i’w ddatgan.  Roedd yn fodlon

hefyd fod natur ei diddordeb yn gymaint fel y gallai aelod o’r cyhoedd ddod i’r

casgliad rhesymol y byddai’n effeithio’n arwyddocaol ar ei gallu i weithredu ar

rinweddau’r achos ac er lles y cyhoedd. Felly dylasai fod wedi ymgilio o’r cyfarfod.

Canfu’r Ombwdsmon fod yr ail aelod hefyd wedi torri paragraff 20 o’r cod ymddygiad

sy’n dweud “Rhaid i aelodau arfer cyfrifoldeb personol wrth benderfynu a oes

ganddynt fuddiant personol o fath y dylent ei ddatgelu. Gallant geisio cyngor gan
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swyddog monitro'r awdurdod a rhaid iddynt roi sylw i unrhyw gyngor gan y pwyllgor

safonau perthnasol wrth wneud hynny.” Roedd hyn oherwydd ei “diystyriaeth noeth”

o’r penderfyniad gan y Pwyllgor Safonau i wrthod gollyngiad iddi.

Cyfeiriwyd y ddau achos gan yr Ombwdsmon at Swyddog Monitro Dinas a Sir

Abertawe i’w hystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor hwnnw.  Yn achos yr aelod

cyntaf, canfu’r Pwyllgor Safonau ei fod wedi torri’r Cod a phenderfynwyd y dylid ei

geryddu.  Argymhellodd y Pwyllgor y dylai ymgyfarwyddo â’r cod ymddygiad a’i

oblygiadau.

Canfu’r Pwyllgor fod yr ail aelod wedi torri’r cod nid yn unig drwy fethu datgan

buddiant ond hefyd drwy ddiystyru penderfyniad y Pwyllgor i beidio â chaniatáu

gollyngiad iddi siarad a phleidleisio ar y mater. Am y toriad cyntaf, cafodd ei hatal am

gyfnod o dri mis: am yr ail cafodd ei hatal am gyfnod o bedwar mis.  Penderfynodd y

Pwyllgor y dylai’r ddau gyfnod gydredeg.  Mae’r ail aelod wedi apelio i Banel Dyfarnu

Cymru.  Nid yw’r apêl honno wedi cael gwrandawiad eto.
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Adroddiad Ombwdsmon
Gweinyddiaeth Cymru

Cefais fy mhenodi’n Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru ym mis Tachwedd 2004 i

olynu Ann Abraham, sy’n parhau’n Ombwdsmon Seneddol yn ogystal ag yn

Gomisiynydd y Gwasanaeth Iechyd dros Loegr.  Hoffwn ddiolch yn wresog iawn i Ann,

nid yn unig am ei gwasanaeth i Gymru yn rhagflaenydd i mi, ond hefyd am y cymorth

ymarferol a roddodd imi ers imi ymgymryd â’r swydd.  

Mae Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru yn ymchwilio i gwynion gan aelodau’r

cyhoedd eu bod wedi dioddef anghyfiawnder oherwydd camweinyddu gan Gynulliad

Cenedlaethol Cymru neu Gyrff Cyhoeddus penodol a Noddir gan y Cynulliad.  Mae

natur awdurdodaeth yr Ombwdsmon, a’r cyfyngiadau arni, yn debyg iawn i

awdurdodaeth y Comisiynydd dros Lywodraeth Leol (a ddisgrifir ar dudalen 7). Mae

Ann Abraham eisoes wedi sôn am elfennau o waith achosion yr ymgymerwyd â hwy

am y chwe mis o Ebrill i Fedi 2004 yn yr Adroddiad Blynyddol a gyhoeddodd am

2003/04.  

Fodd bynnag, er mwyn cael cysondeb o fewn y ddogfen gyffredinol hon, mae’r

ffigurau isod yn cyfeirio at y gwaith ar draws y cyfnod cyfan o Ebrill 2004 i Fawrth

2005 (er bod y crynodebau o astudiaethau achos a drafodir yn ddiweddarach yn yr

adroddiad hwn yn ymwneud â’r cyfnod rhwng Medi 2004 a Mawrth 2005.)
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Cwynion

Daeth 42 o gwynion i’m swyddfa yn ystod 2004/05, o gymharu â 64 yn 2003/04.

Mae’n braf sylwi fod y nifer o gwynion a gaf i fel Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru

wedi dal i gwympo, o nifer gychwynnol oedd eisoes yn weddol fach.  Yn debyg i

batrymau’r gorffennol, roedd a wnelo’r rhan fwyaf o’r cwynion a ddaeth i law â’r

Cynulliad Cenedlaethol.  Fodd bynnag, o gofio rhychwant eang cyfrifoldebau’r

Cynulliad nid yw hynny’n annisgwyl.  O’r 17 o gwynion a gafwyd yn 2004/05 yn erbyn

y Cynulliad, roedd pedair yn ymwneud â materion iechyd, pedair yn ymwneud ag

amaethyddiaeth, a thair yn ymwneud â materion priffyrdd. 
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Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Arolygaeth Safonau Gofal Cymru

Asiantaeth yr Amgylchedd 

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru 

Comisiwn Coedwigaeth

Cyngor Cyllido Addysg Bellach Cymru

Awdurdodau Lleol

Swyddfa Prif Arolygwr Ysgolion Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Arolygaeth Cynllunio 

Cyngor Chwaraeon Cymru

Bwrdd Croeso Cymru 

Awdurdod Datblygu Cymru

Henebion Cymru

Eraill

CYFANSWM

04/05

1

1

1

1

4

17

9

1

1

6

42

03/04

2

4

2

1

26

5

1

2

5

64

04/05

1

1

1

1

10

2

1

17

03/04

1

1

1

15

1

8

1

1

1

14

Cyrff y cwynwyd amdanynt Achosion a Cwynion Newydd

ddygwyd ymlaen 
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04/05

1

1

2

4

03/04

1

2

1

4

04/05

2

1

1

1

4

23

7

1

1

1

4

4

50

03/04

4

1

15

2

20

6

1

2

1

5

57

04/05

1

1

03/04

1

2

3

04/05

1

1

2

03/04 04/05

1

1

03/04

1

1

Cwblhawyd heb Cyfiawnhad Cyfiawnhad Dim Cyfiawnhad Cyfanswm

Ymchwiliad Rhannol

Ymchwiliadau
Cwblhawyd 



Crynodebau Achosion
Asiantaeth yr Amgylchedd (AyrA): Camdrafod cais am gydsyniad gollwng

Gwnaeth cymydog Mr F, Mrs X, gais i AyrA am gael gollwng elifion a driniwyd yn

fiolegol i ddraen islaw wyneb y ddaear a oedd, yn ei dro, yn arllwys i ffos a redai drwy

dir Mr F.  Penderfynodd AyrA nad oedd angen hysbysebu’r cais.  Wedi dysgu am y cais

oddi wrth ei awdurdod lleol, ffoniodd Mr F AyrA i ddweud nad oedd yn barod i

ganiatáu’r gollyngiad i’w dir.  Mynegodd bryder yn ddiweddarach ynglŷn â’r cais a’r

ffaith nad ymgynghorwyd ag ef yn ei gylch.  Cwestiynodd hefyd a oedd gan AyrA

hawl i roi cydsyniad ar gyfer gwaredu elifion ar dir nad oedd yn eiddo’r ymgeisydd a

lle nad oedd ganddo ond yr hawl i ollwng dŵr wyneb, ac, os felly, sut y gallai apelio

yn erbyn eu penderfyniad.  Cyflwynodd Mr F sylwadau pellach yn gwrthwynebu’r cais;

credai hefyd ei fod wedi cael AyrA i gytuno i ymweld â’r safle, ac y câi yntau

wahoddiad i’r cyfarfod hwnnw.  Fe ymwelwyd â’r safle, ond ni chafodd Mr F wybod

am hynny.  Atebodd AyrA sylwadau Mr F gan ddweud wrtho fod y cais wedi’i

ganiatáu.  Dywedodd AyrA wrtho y gallai apelio yn erbyn y penderfyniad i’r Cynulliad

Cenedlaethol (ond dim ond ymgeiswyr oedd â hawl o’r fath). 

Wedyn cwynodd Mr F wrth AyrA nad oeddent wedi ateb ei gwestiynau rhesymol am

y cais, nad oedd wedi cael ei wahodd i’r cyfarfod ar y safle, a’u bod wedi dweud

wrtho yn anghywir y gallai apelio yn erbyn y cydsyniad.  Mewn gohebiaeth yn dilyn

hyn cododd Mr F sawl pwynt o bryder ynghylch y modd y deliodd AyrA â’r cais.  Ni

fodlonwyd Mr F gan atebion AyrA.  Yn dilyn cais am wybodaeth a wnaeth Mr F dan y

Ddeddf Diogelu Data, darparodd AyrA wybodaeth berthnasol i Mr F, a’i harweiniodd i

godi cwestiynau pellach.  Roedd y rhain yn cynnwys ebost mewnol a anfonwyd gan

un o swyddogion AyrA a gyfeiriodd at bryderon pe bai staff AyrA yn cyfarfod â Mr F

ar y safle y byddai’n arwain at ‘wrthdaro’.  Dywedodd Mr F hefyd ei fod wedi cael

cyngor anghywir am bwerau’r Cynulliad i alw’r cais i mewn.
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Canfyddiadau

Barnodd yr Ombwdsmon fod penderfyniad AyrA i beidio â hysbysebu cais Mrs X yn

fater iddynt hwy, ond croesawodd gasgliad AyrA y byddent yn ystyried a ddylid

ehangu hysbysebu i gynnwys achosion lle gwyddys bod diddordeb yn y cais, neu a

ellid delio â cheisiadau o’r fath drwy dargedu unigolion i ymgynghori â hwy.  Ni

chanfu’r Ombwdsmon unrhyw dystiolaeth i awgrymu nad oedd AyrA wedi cymryd

pryderon Mr F ynglŷn â’r cais o ddifri, ond roedd lefel y gwasanaeth i gwsmeriaid wedi

bod yn anfoddhaol iawn yn aml.  I bob pwrpas roeddent wedi amddifadu Mr F o’r

cyfle i ofyn i’r Cynulliad alw’r cais i mewn.  Beirniadodd AyrA hefyd am fethu cadw eu

haddewid i wahodd Mr F i’r cyfarfod ar y safle, yn ogystal ag am nifer o

gamgymeriadau gweinyddol.  Canfu ddiffygion yn y modd yr ymdriniodd AyrA â

chwynion Mr F.

Gwneud iawn

Derbyniodd Prif Weithredwr AyrA fod eu perfformiad wedi bod yn anfoddhaol ac

ymddiheurodd am hynny.  Dywedodd fod gwersi wedi’u dysgu ac y gwneid

newidiadau i’w gweithdrefnau.  Byddai AyrA yn cynnig taliad ex gratia o £500 i Mr F i

gydnabod yr anghyfleustra difrifol a ddioddefodd, a byddai hefyd yn ad-dalu iddo

unrhyw dreuliau rhesymol a ddaethai i’w ran wrth iddo ddilyn ei gŵyn am y modd yr

ymdriniwyd â’r gollyngiad.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad): pryniant tir gorfodol

Cwynodd Mr X am y modd y bu i’r Swyddfa Gymreig (SG), fel yr oedd, ac wedyn y

Cynulliad, ymdrin â phryniant gorfodol tir oedd yn ei feddiant.  Roedd yr achos yn

arbennig o gymhleth ac yn ymestyn yn ôl i 1981 pan ddatblygodd y SG gynlluniau i

adeiladu ffordd gyswllt o’r A48 i’r gorllewin o Gaerdydd i gyffordd newydd ar

draffordd yr M4 i’r gogledd, gan ddilyn llwybr hen reilffordd yn bennaf.  Roedd Mr X

yn berchennog parsel o dir yng nghyffiniau’r ffordd arfaethedig oedd yn cynnwys tri

chae a oedd, ynghyd â thir oedd yn eiddo i dri o gymdogion Mr X (Mr Y, Mr Z a Mr

W), yn cario hawl mynediad ar draws yr hen reilffordd drwy gyfrwng pont.  



I adeiladu’r ffordd arfaethedig roedd angen tynnu’r bont ac roedd y SG yn cynnig

gwneud trefniadau eraill ar gyfer mynediad i dir Mr X a’i gymydog, ar draws dir oedd

ym meddiant Mr X a’i gymydog, Mr Y. Ar 7 Ebrill 1982, cadarnhaodd yr Ysgrifennydd

Gwladol y gorchymyn prynu gorfodol ar gyfer prynu tir a hawliau ar gyfer adeiladu’r

ffordd.

Roedd y gorchymyn prynu gorfodol yn mynnu prynu tir Mr X lle câi ei groesi gan y

ffordd gyswllt, a lle câi ei groesi gan y ffordd fynediad newydd. Ym Mai 1982

ysgrifennodd y Swyddfa Brisio at Mr X i agor trafodaethau ar gyfer prynu’r tir ar ran yr

Ysgrifennydd Gwladol. Ym 1983 penododd Mr X asiant i weithredu ar ei ran yn y

trafodaethau.  Yn y cyfamser, roedd Mr X wedi dechrau negodi gydag un arall o’i

gymdogion, Mr Z, i brynu tir oedd yn cynnwys hawl tramwy arall dros dir oedd yn

eiddo i Mr Y.  Aeth y trafodaethau rhwng y partïon ynglŷn â’r gwahanol hawliau

tramwy a ganiateid i’r perchenogion tir a materion eraill, yn cynnwys tâl digolledu,

ymlaen yn hir dros gyfnod o 15 mlynedd a phrofodd yn amhosibl cael cytundeb.

Roedd Mr X wedi bod yn arbennig o awyddus i osgoi’r angen i’r SG gyflawni’r

gorchymyn prynu gorfodol ond roedd wedi methu cytuno â’i gymdogion ar y telerau

y byddai’n caniatáu hawliau tramwy danynt iddynt dros y ffordd fynediad newydd yr

oedd y SG wedi’i hadeiladu ar ei dir.  Yn y diwedd, yn Chwefror 1997, ysgrifennodd y

Swyddfa Brisio at asiant Mr X i ddweud ei bod yn ymddangos bod dau ddewis ar gael

i ddatrys yr anghydfod: naill ai bod Mr X yn cadw meddiant ar y tir ac yn caniatáu

hawliau tramwy, un ai’n amodol neu’n ddiamod, trwy gytundeb, neu fod yr

Ysgrifennydd Gwladol yn mynd rhagddo â’r gorchymyn prynu gorfodol ac yn neilltuo

hawliau tramwy i’r partïon.  Oherwydd yr anallu i ddod i gytundeb, dywedodd y

Swyddfa Brisio fod y SG yn bwriadu mynd am yr ail ddewis, ac os na fyddai Mr X yn

dweud o fewn 10 diwrnod ei fod yn barod i ganiatáu hawliau tramwy diamod i’w

gymdogion, y byddent yn cyfeirio’r mater i’r Tribiwnlys Tiroedd (y Tribiwnlys). 

Ym Mawrth 1997, dywedodd y SG wrth eu hasiantau (Adran Cyfreithiwr y Trysorlys) i

baratoi cyfeiriad i’r Tribiwnlys.  Cyfnewidiodd Mr X a’i asiant ohebiaeth bellach â’r SG

a’r Swyddfa Brisio mewn ymgais i ddatrys y mater cyn mynd i wrandawiad Tribiwnlys.

Methodd gohebiaeth bellach â datrys y mater, ac felly ar 9 Ionawr 2001, cynhaliwyd

gwrandawiad Tribiwnlys.  Cyhoeddodd y Tribiwnlys eu penderfyniad ar 15 Ionawr 2001,

a phenderfynodd ar sawl mater yn ymwneud â’r pryniant gorfodol.  Wedyn cododd
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anghydfod ynglŷn â dyfarnu costau, a phenderfynodd y Tribiwnlys yn y diwedd, yn

wyneb y modd y gwnaed yr hawliad, ddyfarnu costau i’r Cynulliad (a oedd erbyn

hynny wedi olynu’r SG) o ryw £17,000. 

Cwynodd Mr X wedyn wrth yr Ombwdsmon am y modd yr oedd y SG a’r Cynulliad

wedi ymdrin â’r achos.  Cwynodd yn arbennig fod y SG wedi dweud wrtho am ddod i

gytundeb gyda’i gymdogion ar eu hawliau tramwy dros ei dir, pan ddylasai’r cyfrifoldeb

fod arnynt hwy i geisio ei gytundeb, a hwythau wedi cyflwyno newidiadau i’r hawliau

mynediad.  Ar ben hynny, cwynodd fod y modd y gweithredodd y SG yn ystod y

negodi wedi golygu ei bod yn amhosibl dod i gytundeb heb gyfeirio’r mater i’r

Tribiwnlys, eto bod costau sylweddol wedi dod i’w ran a hynny’n afresymol.

Cwynodd hefyd nad oedd y SG wedi gallu esbonio sut yr oedd y ffordd fynediad

newydd wedi’i hadeiladu â tharmac yn hytrach na’r fanyleb wreiddiol y cytunwyd arni,

sef ‘trac cerrig’, ac y byddai’r gorffeniad tarmac yn golygu costau cynnal gryn dipyn yn

uwch i Mr X. Cwynodd, hefyd, fod y Cynulliad wedi caniatáu gosod ffens ar draws

adwy yn union nesaf at grid gwartheg ar draws y ffordd fynediad newydd, a’i fod felly

wedi rhwystro mynedfa iddo yrru ei anifeiliaid.  Yn olaf, cwynodd fod y Cynulliad

wedi mynd ati’n afresymol i weithredu’r gorchymyn prynu gorfodol ac yntau wedi bod

yn barod i ddod i gytundeb drwy gyd-drafod, ac mai’r unig reswm y gwnaeth y

Cynulliad hynny oedd i’w amddifadu o’r hawliau a brynasai gyda’i eiddo ac i osod

amodau mympwyol ac amhenodol er budd eraill.

Canfyddiadau

Canfu’r Ombwdsmon fod rhai agweddau i’r achos y gellid bod wedi eu trin yn well gan

y SG a bod diffygion yn safon eu gohebiaeth.  Ynglŷn ag arwyneb y ffordd fynediad,

canfu’r Ombwdsmon nad oedd yn glir pa bryd y cwblhawyd y gwaith ar y ffordd

fynediad, ond roedd Mr X wedi codi pryderon ynghylch y defnydd o darmac a’i gostau

cynnal yn y dyfodol yn Hydref 1986. Dangosodd ymchwiliadau ei bod yn debygol i’r

tarmac gael ei osod o ganlyniad i gytundeb rhwng Mr Y a chontractwyr y SG.

Cymerodd y SG a’r Swyddfa Brisio tan fis Chwefror 1997 i roi sylw ffurfiol i bryderon

Mr X ynghylch cwestiwn cynnal a chadw’r ffordd ac i gytuno bod cyfiawnhad dros

elfen o ddigollediad yn nghyswllt dyletswyddau cynnal Mr X i’r dyfodol.  O ran



rhwystro hawliau honedig Mr X i yrru anifeiliaid ar draws y ffordd fynediad, canfu’r

Ombwdsmon fod dadl y Cynulliad fod y ffens wedi ail-greu’r sefyllfa a fodolai gynt yn

ddadl resymol, gan nad oedd Mr X wedi gallu nodi unrhyw dystiolaeth o’r hawliau a

honnai.  Fel yr oedd pethau, gallai Mr X gario anifeiliaid dros y trac mewn cerbyd, ond

dim mwy na hynny.  Fodd bynnag, barnodd yr Ombwdsmon mai’r prif fethiant yn yr

achos oedd anallu Mr X ei hun i ddod i gytundeb gyda’i gymdogion ynghylch hawliau

tramwy dros y ffordd fynediad.  Er ei fod yn feirniadol o’r SG a’r Cynulliad am beidio â

chymryd agwedd gadarn tuag at fethiant Mr X i ddod i gytundeb gyda’i gymdogion yn

gynharach, roedd Mr X, mewn llawer ffordd, wedi achosi ei drafferthion ei hun.  Yn

hynny o beth, cyfiawnhad rhannol yn unig a gafwyd i gŵyn Mr X.

Gwneud iawn

Cytunodd Ysgrifennydd Parhaol y Cynulliad i ymddiheuro i Mr X am y diffygion a

nodwyd ac i gynnig iddo daliad ex-gratia £1,000 i gydnabod unrhyw anghyfleustra a

ddioddefodd Mr X. 

Cyngor Celfyddydau Cymru (y Cyngor): Camdrafod cais am grant loteri a’r apêl yn

sgil hynny 

Roedd Mrs D yn gadeirydd Ymddiriedolaeth elusennol a sefydlwyd i hyrwyddo

addysg gyhoeddus a gwybodaeth gyhoeddus am hanes rhan ogleddol gorllewin

Cymru, trwy drefnu, yn arbennig, ddigwyddiadau cymunedol i ddathlu digwyddiad

lleol arwyddocaol a ddigwyddodd tua diwedd yr 16eg ganrif.  Nod yr Ymddiriedolaeth

yn y tymor hir oedd darparu cartref parhaol i ddarn unigryw o gelfyddyd a ddarluniai’r

digwyddiad yn gronolegol.  Paratôdd yr Ymddiriedolaeth astudiaeth ymarferoldeb ar

gyfer prosiect fyddai’n cynnwys adeiladu cartref i’r gwaith celf, ond hefyd yn darparu

orielau a gweithdai i grefftwyr lleol a lleoliad ar gyfer rhaglen o ddigwyddiadau

diwylliannol a chelf a chrefft drwy gydol y flwyddyn.  Yn Ionawr 2002, gwnaeth Mrs

D, ar ran yr Ymddiriedolaeth, gais i’r Cyngor am grant o £800,000 tuag at gostau

adeiladu.  Ystyriwyd y cais i ddechrau gan bwyllgor cyfalaf y Cyngor (y pwyllgor) ac

wedyn gan y Cyngor llawn, a benderfynodd yr hoffent gael mwy o wybodaeth cyn

dod i benderfyniad.  Ym mis Gorffennaf, gofynnodd y Cyngor i’r Ymddiriedolaeth

ddarparu dadansoddiad risg ffurfiol, amcangyfrifon cyfredol o’r costau a diweddariad

ynghylch beth oedd hynt ceisiadau cyd-ariannu eraill.  Penododd y Cyngor ddau
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asesydd allanol i ystyried rhinweddau’r cais hefyd. 

Gofynnodd Mrs D am gyngor gan swyddogion y Cyngor ynghylch faint o wybodaeth

yr oedd ei hangen.  Roedd yr Ymddiriedolaeth yn awyddus hefyd i’w cais gael ei

ystyried yng nghyfarfodydd nesaf y pwyllgor, ar 27 Medi, a’r Cyngor, ar 11 Hydref.  Ar 10

Medi 2002 cyflwynodd Mrs D y wybodaeth y credai hi yr oedd y Cyngor wedi gofyn

amdano.  Yn fuan wedyn, ar 20 Medi, anfonodd y Cyngor gopïau o adroddiadau’r

aseswyr allanol at yr Ymddiriedolaeth gan ofyn iddynt roi unrhyw sylwadau y

dymunent eu gwneud ar gynnwys yr adroddiadau erbyn 27 Medi.  Ni dderbyniodd yr

Ymddiriedolaeth lythyr y Cyngor tan 24 Medi (marc post 23 Medi oedd arno), a

ffoniwyd y Cyngor i ofyn ai 9.00 y bore ynteu 5.00 y prynhawn oedd yr amser cau ar

27 Medi; dywedwyd wrthynt mai 5.00 y prynhawn oedd yr amser.  Anfonodd yr

Ymddiriedolaeth eu sylwadau manwl drwodd erbyn 5.00 y prynhawn ar 27 Medi.  Yn

y cyfamser, roedd y pwyllgor eisoes wedi cyfarfod rhwng 10.30 y bore a 3.00 y

prynhawn ac wedi llunio argymhelliad i’w ystyried gan y Cyngor llawn.  Ar 1 Hydref,

ceisiodd yr Ymddiriedolaeth ganfod a oedd y pwyllgor wedi ystyried adroddiad yr

asesydd ochr yn ochr â’r sylwadau a anfonwyd ganddynt hwy.  Dywedodd y Cyngor

wrthynt nad oedd y pwyllgor wedi cael sylwadau’r Ymddiriedolaeth, gan nad oeddent

wedi dod i law mewn pryd.  Fodd bynnag, fe gaent eu hystyried gan y Cyngor llawn

pan fyddai’n cyfarfod ar 11 Hydref.  Penderfynodd y Cyngor wrthod y cais, fel a

argymhellwyd gan y pwyllgor, ar y sail nad oedd yr Ymddiriedolaeth wedi gallu

dangos hyfywdra ariannol tymor hir y prosiect. 

Cysylltodd yr Ymddiriedolaeth â’r Cyngor gan nodi eu bod yn dymuno apelio, ar y sail

nad oedd y cyngor wedi dilyn ei God Ymarfer Gorau ei hun (y Cod), a bod y

camdrafod wedi cael effaith sylweddol ar y modd yr ymdriniwyd â chais yr

Ymddiriedolaeth.  Cyn y gwrandawiad apêl a oedd wedi’i drefnu ar gyfer 12 Rhagfyr,

gwnaeth Mrs D nifer o geisiadau am wybodaeth, gan gynnwys cais am gopi o

gyflwyniad y Cyngor i’r panel apêl a roddai eu hymateb i gŵyn yr Ymddiriedolaeth.  Yn

gynnar ym mis Rhagfyr, darparodd y Cyngor rai o’r dogfennau y gofynnwyd amdanynt,

ond nid cyflwyniad y Cyngor (ni ryddhawyd hwnnw i’r Ymddiriedolaeth tan wedi i

wrandawiad yr apêl gael ei gynnal ar 12 Rhagfyr).  Gofynnodd Mrs D hefyd am gopi o

gofnodion y gwrandawiad apêl ac roedd arni eisiau gwybod a oedd y panel wedi

derbyn unrhyw rai o bwyntiau apêl yr Ymddiriedolaeth. 



Ganol Ionawr 2003, dywedodd Cadeirydd y panel apêl wrth Mrs D y bu’r apêl yn

aflwyddiannus, gan fod y panel wedi dod i’r casgliad bod y Cyngor wedi dilyn

gweithdrefnau cywir.  Dywedwyd hefyd wrth Mrs D na cheid cofnodion ffurfiol o

wrandawiadau apêl, ond yn hytrach y cedwid nodiadau fel ‘aide memoire’ i’r panel

wrth iddynt wneud eu penderfyniad; roedd y panel apêl wedi ystyried cais Mrs D ond

nid oedd o’r farn ei bod yn briodol rhyddhau copi o’r nodiadau. Roedd Mrs D yn dal i

bryderu nad oedd sylwadau’r Ymddiriedolaeth wedi’u hystyried yn iawn gan y Cyngor,

ac yn dal i bryderu nad oedd hi wedi cael cyfle i weld cyflwyniad y Cyngor i’r

gwrandawiad apêl ymlaen llaw.  Teimlai fod hynny’n annheg, gan fod y Cyngor yn

amlwg wedi gweld cyflwyniadau a chwynion yr Ymddiriedolaeth.  Fodd bynnag,

gwrthododd y Cyngor newid ei safiad.

Cwynodd Mrs D wrth yr Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi rheoli’r gweithdrefnau

a’r amserlen yn iawn ar gyfer ystyried cais yr Ymddiriedolaeth, a’i fod wedi methu

ystyried cyflwyniadau’r Ymddiriedolaeth ynghylch adroddiadau’r aseswyr.  

O ganlyniad, nid oedd yr Ymddiriedolaeth wedi cael y cyfle i gael ystyriaeth lawn a

theg i’w cais am gyllid.  Cwynodd Mrs D hefyd nad oedd y Cyngor wedi egluro’n

ddigonol y rhesymau dros eu penderfyniad ar y cais nac ar yr apêl wedyn, a’u bod

wedi gwrthod yn afresymol â darparu gwybodaeth yr oedd hi wedi gofyn amdani am

y penderfyniadau hynny.

Canfyddiadau

Nododd yr Ombwdsmon rai diffygion yn y modd yr ymdriniodd y Cyngor â’r cais am

grant gan gynnwys yr amser prin a roddwyd i’r Ymddiriedolaeth i ddychwelyd eu

sylwadau ar adroddiadau’r aseswyr.  Fodd bynnag, roedd yn fodlon mai bwriad

cyffredinol y Cyngor oedd helpu’r Ymddiriedolaeth i sicrhau y câi eu cais ei ystyried

gan gyfarfod pwyllgor mis Medi, sef dewis yr Ymddiriedolaeth.  Canfu hefyd nad oedd

y Cyngor wedi dilyn ei weithdrefnau ei hun mewn perthynas ag asesiadau allanol ar

geisiadau, gan nad oedd y pwyllgor wedi ystyried sylwadau’r Ymddiriedolaeth ochr yn

ochr ag adroddiadau’r aseswyr.  Dywedodd y Cyngor wrth yr Ombwdsmon nad

oeddent yn teimlo fod hyn wedi effeithio’n sylweddol ar ganlyniad y cais, gan fod yn

rhaid i’r cais gael ei ystyried gan y Cyngor llawn oherwydd y swm ariannol oedd dan

sylw.  Canfu’r Ombwdsmon nad oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu y buasai
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penderfyniad y pwyllgor (na’r Cyngor) yn wahanol o gwbl pe baent wedi gweld

sylwadau’r Ymddiriedolaeth, ac roedd yn fodlon bod y Cyngor wedi rhoi ystyriaeth

lawn i sylwadau’r Ymddiriedolaeth.  Yr oedd yr Ombwdsmon yn bryderus, serch

hynny, nad oedd y Cyngor wedi rhoi rhesymau digon manwl dros wrthod y cais, ac

argymhellodd y dylai’r Cyngor adolygu ei weithdrefnau ar gyfer hysbysu cyrff am

benderfyniadau ariannu.

Canfu’r Ombwdsmon ddiffygion hefyd yn y modd yr ymdriniwyd ag apêl yr

Ymddiriedolaeth.  Ei gasgliad oedd y dylid bod wedi cynhyrchu nodyn ffurfiol o’r

gwrandawiad apêl, a phe gwnaethid hynny, buasai wedi ateb rhai o bryderon yr

Ymddiriedolaeth ynglŷn â’r gwrandawiad.  Beirniadodd hefyd yr oedi gan y Cyngor cyn

darparu gwybodaeth yr oedd Mrs D wedi gofyn amdani, a bod y Cyngor heb hysbysu

Mrs D mewn da bryd am y rheswm dros yr oedi.  Nododd nad oedd cyflwyniad y

Cyngor i’r panel apêl, fel y digwyddodd, yn ddim mwy na chopi o’r nodiadau siarad a

ddefnyddiwyd gan y swyddog perthnasol ac fe’u rhoddwyd i’r panel ar y diwrnod.

Felly nid oedd dim beirniadaeth ar y Cyngor am fethu darparu copi ymlaen llaw i 

Mrs D. 

Gwneud iawn

Cytunodd y Cyngor i ymddiheuro i’r Ymddiriedolaeth am y diffygion a nodwyd.

Cytunodd hefyd i adolygu ei weithdrefnau ar gyfer hysbysu cyrff am benderfyniadau

grant a phenderfyniadau paneli apêl er mwyn gwella eglurder y penderfyniad, a’r

rhesymau pam y’i gwnaed.  Cytunodd y Cyngor hefyd i adolygu ei weithdrefnau yng

nghyswllt rhyddhau gwybodaeth.



Adroddiad Comisiynydd
Gwasanaeth Iechyd Cymru

Bydd Comisiynydd Gwasanaeth Iechyd Cymru’n ymchwilio i gwynion a wneir gan

aelodau’r cyhoedd sy’n teimlo iddynt ddioddef oherwydd triniaeth neu wasanaeth

anfoddhaol a ddarparwyd gan neu ar ran y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru,

gan gynnwys meddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr neu optegwyr.  Mewn termau

ffurfiol, mae gan yr Ombwdsmon awdurdodaeth i ystyried cwynion am gamweinyddu

gan gyrff dan y GIG, sy’n debyg iawn i awdurdodaeth Comisiynydd Llywodraeth Leol

Cymru ac Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru.  Fodd bynnag, mae ganddo

awdurdodaeth hefyd i ystyried cwynion am fethiant gwasanaethau a gall feirniadu

penderfyniadau a gweithredoedd staff clinigol, lle bo’n briodol, heb orfod ystyried a

ydynt yn gyfystyr â chamweinyddiad.  Bydd yr Ombwdsmon fel rheol yn dibynnu ar

gymorth ymgynghorwyr proffesiynol priodol wrth ystyried cwynion ag elfen glinigol

iddynt (sef mwyafrif helaeth yr achosion).  Cynhelir panel o ymgynghorwyr ar sail

Cymru a Lloegr, gan rannu’r costau mewn modd priodol drwy gytundeb lefel

gwasanaeth gyda Chomisiynydd Gwasanaeth Iechyd Lloegr.

Cwynion a gafwyd Flwyddyn wrth Flwyddyn 
1994/95 i 2004/05

Fel a ddangosir gan y graff dros y ddalen, cafwyd 159 o gwynion yn 2004/05 o

gymharu â 207 yn 2003/04.  Gellir priodoli’r gwahaniaeth i’r nifer sylweddol o

gwynion a gafwyd yn 2003/04 ynglŷn â gofal tymor hir, neu ofal parhaus fel y’i gelwir

yn aml.  Roedd yr ymchwydd hwn yn arbennig o amlwg yn dilyn adroddiad arbennig a

gyhoeddwyd ar y mater hwn yn gynnar yn 2003 gan Ann Abraham, Comisiynydd

Gwasanaeth Iechyd Lloegr a Chymru ar y pryd.  Mae’n dda nodi bod nifer y cwynion a

gafwyd ynglŷn â gofal tymor hir wedi disgyn yn ystod 2004/05.  Ond mae fy swyddfa

i wedi gwneud llawer o waith ar y pwnc hwn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a

rhoddaf adroddiad ar hyn ar wahân mewn adran arbennig yn nes ymlaen yn yr

adroddiad hwn.   

Gyda’r cwymp yn nifer yr achosion oedd yn ymwneud â gofal parhaus, roedd lefel

gyffredinol y cwynion a ddaeth i mewn i’m swyddfa i yn ystod 2004/05 yn fwy cyson

felly â’r patrwm cwynion a dderbyniwyd dros y deng mlynedd diwethaf.
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Nifer y Cwynion a gafwyd 1994/95 i 2004/05
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Manylion Baich Gwaith y Flwyddyn 

Gwaith sgrinio Cwynion ac Ymholiadau a ddygwyd ymlaen

Cwynion a dderbyniwyd

Ymholiadau a dderbyniwyd

Cyfanswm baich gwaith sgrinio

Cyfanswm Baich Gwaith Sgrinio Cyfeirio achosion Gofal Parhaus yn ôl neu eu 

hanfon at y corff perthnasol

Ateb yr ymholiad

Ddim o fewn yr awdurdodaeth

Dim angen gweithredu/Dim gweithredu ffurfiol

Cyfeirio’n ôl a chau’r achos

Cyn pryd – heb ddihysbyddu gweithredu lleol

Cyngor wedi’i roi i’r corff perthnasol

Y corff perthnasol wedi cytuno ar weithredu pellach

Penderfyniad i gynnal ymchwiliad

Cyfanswm Penderfyniadau Sgrinio a wnaed

Achosion sgrinio a ddygwyd ymlaen

Gwaith ymchwilio Dygwyd ymchwiliadau ymlaen

Dechreuwyd ymholiadau o’r newydd

Cyfanswm ymchwiliadau a gwblhawyd

Ymchwiliadau’n cael eu cario ymlaen

Baich gwaith am y Flwyddyn 

Unwaith eto, achosion yn ymwneud â gofal parhaus sydd i gyfrif i raddau helaeth am

y gwahaniaethau yn y baich gwaith ar y cyfan rhwng 2003/04 a 2004/05.  Aeth

cyfanswm cyffredinol y baich gwaith ar sgrinio i lawr mewn modd sy’n gyson â’r

lleihad mewn cwynion am ofal parhaus.  Yn enwedig, mae’r tabl isod yn dangos mai

dim ond 6 o’r rhain a gyfeiriwyd yn ôl neu a anfonwyd at y corff perthnasol yn

2004/05, o gymharu â 54 yn y flwyddyn flaenorol.
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2004/05

19

159

21

199

6

23

10

20

8

51

1

0

43

162

37

49

43

45

47

2003/04

35

209

23

267

54

21

11

43

6

57

6

4

47

248

19

13

47

11

49

Mae’r nifer isel iawn, neu nad yw’n bod, o achosion yn 2004/05 a ddaw dan y

categori ‘cyngor wedi’i roi i’r corff perthnasol’ a ‘y corff perthnasol wedi cytuno ar

weithredu pellach’ yn ganlyniad i newid mewn gweithdrefnau ym mis Medi 2004.

Caiff achosion o’r fath eu cynnwys bellach dan waith ymchwilio, yn hytrach na gwaith

sgrinio.  Mae’r newid hwn hefyd yn rhannol gyfrifol am y lefel uwch o waith

ymchwiliol a welwyd yn 2004/05.



4

51 4. Adroddiad Comisiynydd Gwasanaethau Iechyd Cymru

04/05

1

6

1

03/04

2

1

1

1

1

1

2

1

04/05 03/04

1

1

Awdurdod Iechyd Bro Taf 

Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd 

Bwrdd Iechyd Lleol Bro Morgannwg

Bwrdd Iechyd Lleol Merthyr Tudful 

Bwrdd Iechyd Lleol Rhondda Cynon Taf

Awdurdod Iechyd Dyfed Powys 

Bwrdd Iechyd Lleol Sir Gaerfyrddin

Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion 

Bwrdd Iechyd Lleol Sir Benfro

Bwrdd Iechyd Lleol Powys 

Awdurdod Iechyd Gwent 

Bwrdd Iechyd Lleol Blaenau Gwent 

Bwrdd Iechyd Lleol Caerffili

Bwrdd Iechyd Lleol Sir Fynwy

Bwrdd Iechyd Lleol Casnewydd

Bwrdd Iechyd Lleol Torfaen 

Iechyd Morgannwg Health

Bwrdd Iechyd Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 

Bwrdd Iechyd Lleol Castell-nedd Port Talbot 

Bwrdd Iechyd Lleol Abertawe

Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru

Bwrdd Iechyd Lleol Ynys Môn 

Bwrdd Iechyd Lleol Conwy

Penderfyniad i gynnal  Y corff iechyd 

ymchwiliad wedi cytuno ar 

Corff Iechyd
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Cyngor wedi’i Achosion gofal  Achosion eraill Cyfanswm

roi i’r corff parhaus wedi’u wedi’u datrys Cwynion
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04/05
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Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd 

Bwrdd Iechyd Lleol Sir Ddinbych

Bwrdd Iechyd Lleol Sir y Fflint

Bwrdd Iechyd Lleol Wrecsam

Ymddiriedolaeth Bro Morgannwg 

Ymddiriedolaeth Caerdydd a’r Fro

Ymddiriedolaeth Sir Gaerfyrddin

Ymdd. Ceredigion a’r Canolbarth

Ymddiriedolaeth Conwy a Sir Ddinbych

Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Gwent 

Ymddiriedolaeth Gogledd-ddwyrain Cymru

Ymddiriedolaeth Gogledd Morgannwg

Ymddiriedolaeth Gogledd-orllewin Cymru

Ymddiriedolaeth Sir Benfro a Derwen 

Ymddiriedolaeth Pontypridd a’r Rhondda 

Ymddiriedolaeth Abertawe

Ymddiriedolaeth Felindre 

Ymdd. Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Ail Gam y drefn gwyno

Meddyg Teulu

Deintydd

Arall

Dim/Anhysbys

CYFANSWM

Penderfyniad i gynnal  Y corff iechyd 

ymchwiliad wedi cytuno ar 

weithredu pellach

Corff Iechyd



54

04/05

1

1

03/04

2

1

1

2

6

04/05

1

1

6

03/04

2

3

4

3

1

1

3

55

04/05

1

1

1

5

15

5

1

8

23

8

4

8

7

3

11

1

24

9

22

196

03/04

2

3

6

3

4

23

2

5

4

17

6

6

3

6

3

11

2

1

0

10

27

4

0

15

228

04/05

1

1

2

11

5

1

7

18

5

4

5

4

3

9

1

14

6

22

146

03/04

1

3

20

2

4

3

7

4

3

3

4

2

10

1

1

1

11

4

12

111

Cyngor wedi’i Achosion gofal  Achosion eraill Cyfanswm

roi i’r corff parhaus wedi’u wedi’u datrys Cwynion

perthnasol cyfeirio’n ôl i’r 

corff perthnasol



Crynodebau o Achosion
Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin ac Ymddiriedolaeth GIG Abertawe.

Cwynodd Mr D iddo gael ei dderbyn i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru yn

Chwefror 2000 yn cwyno am beswch, colli gwynt, chwysu yn y nos a thwymyn.

Gwnaed diagnosis amodol o allrediad plewrol (hylif yn y gofod rhwng yr ysgyfaint a

wal y frest) oherwydd niwmonia, a dechreuwyd triniaeth gwrthfiotig.  Wedi i’w gyflwr

wella rhywfaint, cafodd Mr D ei ryddhau.  Fe’i cyfeiriwyd wedyn at lawfeddyg

ymgynghorol yn Ysbyty Treforys yn Abertawe, a ddywedodd y dylai gael llawdriniaeth

i dynnu’r plewra oedd wedi tewychu oherwydd ei salwch ac wedi lleihau maint ei

ysgyfaint.  Yn ôl Mr D dywedodd yr ymgynghorydd wrtho y byddai’n rhaid i’r

llawdriniaeth hon ddigwydd o fewn y mis neu ddau nesaf er mwyn cael y

tebygolrwydd gorau o lwyddo; ond, meddai, dywedodd wrtho hefyd y byddai’n rhaid

iddo aros 12-14 mis ar y rhestr aros.  Yn ôl Mr D achosodd hyn gryn boen meddwl

iddo, ac felly talodd £5,500 i gael y llawdriniaeth yn breifat gan y llawfeddyg

ymgynghorol.  Dangosodd samplau o’r plewra a dynnwyd yn ystod y llawdriniaeth fod

y ddarfodedigaeth (twbercwlosis) ar Mr D.  Cwynodd Mr D wrth yr Ombwdsmon nad

ymchwiliwyd yn ddigonol i’w gyflwr yn Ysbyty Gorllewin Cymru, a arweiniodd at oedi

gyda’i ddiagnosis a’i driniaeth.  Cwynodd Mr D hefyd fod y Llawfeddyg ymgynghorol

yn Ysbyty Treforys wedi dylanwadu’n afresymol arno i gael triniaeth breifat.

Canfu’r Ombwdsmon fod y math o salwch oedd ar Mr D a’r ffordd y dangosai ei hun

(allrediad twbercwlaidd llym) yn brin.  Felly ni ddaeth i’r casgliad fod cyfiawnhad dros

y gŵyn yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin am beidio â gwneud y

diagnosis cywir yn gynharach.  Ond fe ganfu’r Ombwdsmon gyfiawnhad, serch hynny,

dros y gŵyn yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Abertawe.  Er na chredai’r Ombwdsmon

fod tystiolaeth i awgrymu fod y llawfeddyg ymgynghorol wedi mynd ati’n fwriadol i

gamarwain Mr D, teimlai ei bod yn annhebygol ei fod wedi cyfleu’r dewisiadau oedd ar

gael i Mr D gystal ag y dylasai.  Y llawfeddyg ymgynghorol oedd yr unig sianel

gyfathrebu rhwng Ymddiriedolaeth GIG Abertawe a Mr D am y dewisiadau triniaeth

oedd ar gael iddo.  Nododd yr Ombwdsmon fod angen i’r llawfeddyg fod yn arbennig

o ofalus wrth gyfathrebu, gan ei fod mewn sefyllfa i elwa’n ariannol pe dewisai Mr D

fynd am driniaeth breifat.  Canfu’r Ombwdsmon fod y methiant cyfathrebu hwn yn

gyfystyr â chamweinyddu ar ran yr Ymddiriedolaeth ac argymhellodd y dylai

Ymddiriedolaeth GIG Abertawe ad-dalu cost ei lawdriniaeth breifat i Mr D.
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Argymhellodd hefyd y dylai’r llawfeddyg ymgynghorol adolygu’r modd y cadwai

gofnodion yn wyneb pryderon a nodwyd yn ystod yr ymchwiliad.  Derbyniodd yr

Ymddiriedolaeth argymhellion yr Ombwdsmon.

Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Morgannwg

Cwynodd Mrs N wrth yr Ombwdsmon ynglŷn â’r trefniadau ar gyfer rhyddhau ei

diweddar ŵr o’r ysbyty, wedi iddo gael ei dderbyn gyda gwaethygiad afiechyd

rhwystrol cronig ar yr ysgyfaint.  Yn arbennig, cwynodd na chafodd problemau

symudedd Mr N eu cydnabod; na weithredwyd ar bryderon a gododd hi ar ôl ei

ryddhad; ac na weithredwyd ar argymhelliad y dylai gael cefnogaeth ysbyty dydd.

Cwynodd hefyd fod cofnodion meddygol ei gŵr, y cafodd hi gopi ohonynt ar ôl ei

farwolaeth, yn annigonol.

Canfu’r Ombwdsmon fod tystiolaeth o gyfathrebu gwael yn yr achos hwn, a olygai

pan gyrhaeddodd Mr N adref, y bu’n rhaid i’w wraig, sydd hithau’n anabl, ofalu

amdano heb gyfarwyddiadau na chymorth digonol.  Pan ffoniodd yr ysbyty am

gymorth, ni lwyddodd i gael dim, gan fod Mr N wedi’i ryddhau ar brynhawn Gwener,

ac na chyrhaeddodd adref tan wedi 5.00pm.  Er y nodwyd y byddai angen symud

gwely Mr N i lawr y grisiau, a bod angen crynodiadur ocsigen arno, ni chyflawnwyd y

gofynion hyn.  O ganlyniad, bu raid i Mr N, nad oedd mwyach yn gallu dringo’r grisiau,

gysgu ar y soffa.  Yn ôl pob tebyg ni ddywedwyd wrth Mr na Mrs N y byddid yn trefnu

apwyntiad i fynychu ysbyty dydd.

Canfu’r Ombwdsmon hefyd nad oedd cofnodion iechyd Mr N o safon dderbyniol.

Roedd sawl dogfen, gan gynnwys dogfen gynllunio’r rhyddhad, yn absennol, ac

ymddangosai fod rhai agweddau ar ofal Mr N heb gael eu cofnodi’n ddigonol yn y

nodiadau nyrsio.  Ymddangosai fod diffyg ymwybyddiaeth o safonau derbyniol o ran

cadw cofnodion ar ran rhai o’r staff a gyfwelwyd yn ystod yr ymchwiliad, a

chydnabuwyd fod rhai aelodau staff yn anghyfarwydd â’r siartiau a ddefnyddid yn yr

adran ITU a’u bod weithiau wedi taflu’r siartiau i ffwrdd gan nad oeddent yn gwybod

pa ddiben oedd iddynt.

Canfu’r Ombwdsmon fod cyfiawnhad dros gwynion Mrs N.  Gwnaeth nifer o

argymhellion ar gyfer gwella’r modd y cedwir cofnodion ac y cyfathrebir, a

derbyniwyd yr argymhellion hynny gan yr Ymddiriedolaeth.
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Bwrdd Iechyd Lleol Castell-nedd Port Talbot 

Cwynodd Mrs D iddi gysylltu â Bwrdd Iechyd Lleol Castell-nedd Port Talbot i ofyn am

adolygu hawl ei thad, Mr A, yn y gorffennol i gael cyllid gofal parhaus.  Ond

dywedodd y Bwrdd wrthi na allent wneud yr adolygiad oherwydd nad yw Mrs D yn

dal hawl atwrneiaeth parhaus dros Mr A (sydd heb y gallu meddyliol i’w roi), ac nad

yw ychwaith wedi’i phenodi’n dderbynnydd gan y Llys Gwarchodaeth i reoli ei fusnes.

Dadleuodd Mrs D fod y Bwrdd yn annheg i fynnu iddi gael ei phenodi’n dderbynnydd

cyn y gwnaent ystyried ei chais gan y gallai gwneud cais am hyn olygu cost sylweddol,

ac efallai fod yn aflwyddiannus, pe canfyddid nad oedd gan Mr A hawl i dderbyn

arian. 

Canfu’r Ombwdsmon fod gan y Bwrdd hawl i fynnu bod Mrs D yn cael yr awdurdod

priodol cyn y gwnaent asesiad ôl-weithredol, gan y gallent fel arall fod yn torri Deddf

Diogelu Data 1998. Tra bod y Ddeddf hon yn caniatáu mynd at gofnodion meddygol

unigolyn heb gydsyniad ar gyfer “dibenion meddygol”, cytunodd yr Ombwdsmon na

fyddai cais am adolygiad ôl-weithredol o hawl i dderbyn arian ar gyfer gofal parhaus

yn dod o fewn y diffiniad hwn, gan na fyddai mewn unrhyw fodd yn effeithio ar y

gofal yr oedd Mr A yn ei gael ar hyn o bryd. Sylweddolai’r Ombwdsmon y gallai hyn, o

safbwynt cyfiawnder naturiol, ymddangos yn annheg, gan y gallasai Mr A, o bosib,

golli swm sylweddol o arian; fodd bynnag, nid oedd lle o fewn y gyfraith fel y saif i

ganiatáu gwneud asesiad heb yr awdurdod priodol.  Fodd bynnag, yn wyneb y

cwestiynau a godwyd gan gŵyn Mrs A, awgrymodd yr Ombwdsmon y dylai Bwrdd

Iechyd Lleol Powys ystyried adolygu’r canllawiau a roddant i Fyrddau Iechyd Lleol

eraill ynghylch trafod ceisiadau am adolygiad ôl-weithredol er mwyn gwneud y pwynt

hwn yn glir.

Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Lleol Caerffili

Cwynodd Mr a Mrs K wrth yr Ombwdsmon am safon y gofal a’r driniaeth a ddarperid

gan Feddyg Teulu diweddar dad Mrs K, Mr W, rhwng Rhagfyr 1998 a’i farwolaeth yn

Hydref 1999. Yn arbennig, cwynodd Mr a Mrs K fod y meddyg yn gyndyn o ymweld â

Mr W a’i archwilio, ac na chymerodd gamau priodol i reoli ei afiechyd.  Dioddefai Mr

W o nifer o broblemau iechyd, yn bennaf afiechyd cronig yn rhwystro’r bibell wynt, ac

roedd wedi dioddef strôc cyn hyn.  Mae’n debyg fod Mr W yn gaeth i’w wely yn ystod

blwyddyn olaf ei oes.
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Nid oedd y meddyg teulu’n gallu cofio’r digwyddiadau y cwynid amdanynt, a

chanfuwyd mai ychydig iawn o gofnodion oedd ganddo am Mr W, er gwaethaf iechyd

gwael Mr W.  Felly nid oedd modd penderfynu a oedd y meddyg wedi gwrthod

ymweld â Mr W ai peidio.  Fodd bynnag, roedd safon cadw cofnodion y meddyg yn

ddigon gwael i awgrymu fod y gofal a’r driniaeth a roddwyd i Mr W, yn ôl pob

tebygolrwydd, o safon annerbyniol.  Cafodd yr Ombwdsmon fod cyfiawnhad dros y

gŵyn.  Ni wnaeth unrhyw argymhellion, gan fod y meddyg teulu wedi dweud wrth ei

ymchwiliwr ei fod wedi ymddeol o fod yn feddyg.  Dysgodd yr Ombwdsmon yn

ddiweddarach nad oedd hyn yn wir, a bod y meddyg, mewn gwirionedd, yn gweithio

yn Lloegr.  Pan gysylltwyd â’r meddyg gan swyddfa’r Ombwdsmon a thynnu ei sylw at

y canlyniadau difrifol iawn a allai ddeillio o roi tystiolaeth gamarweiniol i’r

Ombwdsmon, ymddiheurodd am unrhyw gamddealltwriaeth ar ei ran ef, ac i ddechrau

cytunodd i ymddeol yn barhaol o’i waith fel meddyg teulu.  Cysylltodd wedyn â

swyddfa’r Ombwdsmon i ofyn a gâi ymarfer eto ar ôl rhaglen sylweddol o ailhyfforddi.

Cytunodd yr Ombwdsmon â hyn.

Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent 

Ar 29 Awst 2002 derbyniwyd Mr D i Ysbyty Neville Hall dan ofal Meddyg

Ymgynghorol, yn cwyno am waedu o’r rectwm.  O fewn ychydig oriau i gyrraedd yr

ysbyty cyfogodd Mr D rywfaint o waed.  Ar ôl rhyw 16 awr, rhoddwyd trallwysiad

gwaed iddo a dos o heli.  Ar 30 Awst gwnaed archwiliad endosgopig gan gofrestrydd

arbenigol a weithiai dan Gastro-enterolegydd Ymgynghorol ac awgrymodd hwnnw

glefyd cilfachol.  Ar 6 Medi cafodd Mr D ei ryddhau i fynd adref.  Dywedwyd wrth Mr

D gan Uwch Feddyg Tŷ (SHO) a weithiai i’r Meddyg Ymgynghorol nad oedd y gwaedu

o’r rectwm yn debygol o ddigwydd eto.  Dywedodd yr SHO nad oedd angen

apwyntiad dilynol ar Mr D; rhoddodd ddiagnosis amodol o angiodysplasia a chlefyd

cilfachol.  Ym mis Tachwedd, aeth Mr D a’i wraig i’w cartref gwyliau yn Sbaen.  Tra

roedd yno, dioddefodd Mr D bwl arall o waedu o’r rectwm ac roedd hefyd yn cyfogi

gwaed, ac felly, aed ag ef i’r ysbyty; ysywaeth bu farw Mr D bum diwrnod yn

ddiweddarach.  Ar sail y profion a’r sganiau a wnaed yn yr ysbyty yn Sbaen,

penderfynodd y clinigwyr oedd yn trin Mr D mai gwythiennau chwyddedig yn yr

oesoffagws yn sgil sirosis yr iau/afu oedd achos ei farwolaeth.
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Cwynodd Mrs D wrth yr Ymddiriedolaeth am eu methiant i ganfod, trin a rhoi

dilyniant ar gyflwr ei gŵr.  Credai na ddylid bod wedi rhyddhau ei gŵr heb ddiagnosis

pendant neu gynllun dilyniant.  Cwestiynodd Mrs D brofiad y cofrestrydd arbenigol a

wnaeth yr archwiliadau endosgopig ar ei gŵr. 

Daeth Asesydd Proffesiynol yr Ombwdsmon i’r casgliad fod y gofal a gafodd Mr D yn

ystod ei 24 awr gyntaf yn ysbyty Neville Hall yn anfoddhaol; ni ddilynwyd canllawiau i

feddygon iau, roedd y trefniadau trallwyso gwaed yn annigonol; nid oedd y monitro

cardiofasgwlaidd o’r radd flaenaf.  Daeth yr Asesydd i’r casgliad ei bod yn debygol mai

endosgopydd amhrofiadol a wnaeth yr archwiliad endosgopig y diwrnod ar ôl i Mr D

ddod i’r ysbyty, ac nad oedd y gastro-enterolegydd Ymgynghorol yn bresennol.

Nododd yr Asesydd hefyd na fu unrhyw drafodaeth ar ddiagnosis Mr D ar lefel

ymgynghorwyr, ac na ddylasid bod wedi ei ryddhau o’r ysbyty heb gynllun dilyniant.

Ar sail gwybodaeth a ddaeth iddo yn ystod yr ymchwiliad, daeth yr Ombwdsmon i’r

farn yn ogystal fod yr Ymddiriedolaeth, ar y gorau, wedi bod yn annidwyll yn yr

atebion a roesai i Mrs D.

Yn wyneb barn ei asesydd fod y gofal cyffredinol yn yr ysbyty’n anfoddhaol,

penderfynodd yr Ombwdsmon fod cyfiawnhad dros y gŵyn yn ei chyfanrwydd.

Ymddiheurodd yr Ymddiriedolaeth i Mrs D am y diffygion a nodwyd.  Cytunodd i

sefydlu set strwythuredig glir o ganllawiau ar gyfer adnabod a rheoli cleifion sy’n

dioddef gwaedlif gastro-berfeddol.  

Cytunodd yr Ymddiriedolaeth hefyd i sicrhau y trosglwyddir gofal am gleifion o’r fath i

ddwylo gastro-enterolegydd ar y cyfle cyntaf.  Cytunodd yr Ymddiriedolaeth hefyd i

weithredu canllawiau a roddir gan Gymdeithas Gastro-enteroleg Prydain i sicrhau y

caiff cleifion fel Mr D lawdriniaeth gan staff profiadol.  Cytunodd yr Ymddiriedolaeth

hefyd i roi polisïau ar waith i leihau’r risgiau i staff a chleifion yr ysbyty yn sgil y baich

gwaith a roddir i staff yr Ymddiriedolaeth.  Cytunodd yr Ymddiriedolaeth hefyd i

adolygu ei gweithdrefnau i sicrhau yr ymchwilir yn llawn cyn rhoi ymatebion i

achwynwyr ac y gwneir adroddiad cywir amdanynt mewn modd sy’n gyson â barn ei

staff ei hun. 

4

59 4. Adroddiad Comisiynydd Gwasanaethau Iechyd Cymru



Dau Feddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd 

Cwynodd Mr a Mrs C eu bod wedi mynd â’u mab bach i weld eu meddyg teulu (y

meddyg teulu cyntaf) ar ddau achlysur gwahanol i gwyno am frech.  Y tro cyntaf,

diagnosiodd y meddyg adwaith alergol i foddion gwrthfiotig a roesai yn flaenorol.  

Pan welodd y baban eto ddeuddydd yn ddiweddarach, diagnosiodd y meddyg teulu

cyntaf ecsema y tro hwn.  Credai Mrs C fod y meddyg teulu cyntaf ar y ddau achlysur

heb archwilio ei mab yn iawn a’i fod o ganlyniad wedi methu canfod na gweithredu ar

yr hyn y teimlai Mrs C oedd yn arwyddion clir o lid yr ymennydd.

Yn ddiweddarach y noson honno a thrwodd i’r bore Sul canlynol, gwaethygodd cyflwr

y baban i’r fath raddau nes i Mr a Mrs C deimlo rheidrwydd i alw’r meddyg dyletswydd

nos (yr ail feddyg teulu) oddeutu 8.00am i ofyn iddo archwilio’r baban.  Amlinellodd

Mr C y symtomau dros y ffôn ond dywedodd yr ail feddyg teulu wrth Mr C am ddod

â’i fab i’w practis meddygon teulu lleol erbyn 10.30 ac y byddai’n ei archwilio yn y fan

honno.  Am fod cyflwr y baban mor ddifrifol, teimlai Mr a Mrs C na fyddai’n ddiogel

aros gyhyd â hynny ac felly penderfynasant fynd â’u mab yn uniongyrchol i’w hysbyty

cyffredinol agosaf.  Pan gyraeddasant yr ysbyty, derbyniwyd y baban a chafodd

driniaeth am lid yr ymennydd am naw diwrnod cyn ei ryddhau i fynd adref. 

Dywedodd Aseswyr Proffesiynol yr Ombwdsmon bod “diffyg manylder” cofnodion y

meddyg teulu cyntaf yn destun pryder ac o’i herwydd yr oeddent yn methu canfod a

wnaeth archwiliadau priodol ar y baban ar y ddau achlysur.  Daeth yr Asesydd i’r

casgliad nad oedd y ffordd yr aeth y meddyg teulu cyntaf ati yn afresymol, er eu bod

yn teimlo y byddai’r modd y rheolodd y meddyg cyntaf driniaeth gwrthfiotig y baban,

er nad yn anghywir o reidrwydd, yn wahanol i ddull y rhan fwyaf o feddygon teulu.

Methodd yr Ombwdsmon â dod i gasgliad ynghylch a oedd yr archwiliadau a wnaed

gan y meddyg teulu cyntaf yn ddigonol.  Fodd bynnag, canfu’r Ombwdsmon fod

cyfiawnhad dros y gŵyn i’r graddau nad oedd y meddyg cyntaf wedi cynnal safon

foddhaol o gadw cofnodion.

O ran y modd y gweithredodd yr ail feddyg teulu, roedd Aseswyr Proffesiynol yr

Ombwdsmon o’r farn y gallasai’r ail feddyg gymryd camau ychwanegol i ddiagnosio
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cyflwr y baban, ond ni theimlent fod y diffyg hwn ar ei ben ei hun yn golygu fod y

modd y gweithredodd wedi cwympo’n is na’r safon y gellid ei disgwyl yn rhesymol gan

feddyg yn ei sefyllfa ef.  Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad y bu diffyg cyfathrebu gan

yr ail feddyg, ond tawelwyd ei feddwl gan ymrwymiad yr ail feddyg i holi cleifion yn

fwy trwyadl yn y dyfodol er mwyn canfod manylion llawnaf posibl hanes y claf. 

Yn olaf, yn ystod yr ymchwiliad daeth i sylw’r Ombwdsmon nad oedd gan bractis y

meddyg teulu cyntaf drefn gwyno yn y feddygfa fel sy’n ofynnol yn ôl y canllawiau ar

drefn gwyno’r GIG.

Cytunodd y meddyg teulu cyntaf i ddilyn canllawiau’r Cyngor Meddygol Cyffredinol

yn y dyfodol ar gadw cofnodion meddygol.  Mae’r meddyg cyntaf hefyd wedi sefydlu

trefn gwyno yn y practis.  Ymgymerodd yr ail feddyg i sicrhau, pan fydd yn ystyried

ceisiadau tebyg am iddo weld cleifion yn y dyfodol, ei fod yn ystyried pob dewis sydd

ar gael iddo.
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Gofal Tymor Hir

Cefais achos i fod yn arbennig o bryderus am y nifer o gwynion a ddaeth imi ynglŷn â

gofal tymor hir, ac ymgymerwyd â llawer o waith gan fy swyddfa mewn perthynas â’r

mater hwn.  Felly, rwyf o’r farn ei bod yn briodol i’r agwedd hon ar weithgareddau gael

sylw arbennig ac ar wahân yn adroddiad y flwyddyn hon.

Cefndir

Mae gofal tymor hir a ariennir gan y GIG, neu ofal parhaus fel y’i gelwir yn fwy

cyffredin, yn becyn o ofal a drefnir ac a ariennir yn gyfan gwbl gan y GIG i bobl sydd ei

angen oherwydd anabledd, damwain neu salwch.  Gall ddarparu ar gyfer anghenion

iechyd corfforol a meddyliol a gellir ei gynnig mewn amrediad o sefyllfaoedd, fel

cartrefi gofal, cartrefi’r cleifion neu ysbytai. 

Ers tro bellach, bu pryder ynghylch y meini prawf a ddefnyddir gan gyrff y GIG wrth

asesu cymhwyster ar gyfer ariannu gofal parhaus.  Yn arbennig, cyhoeddodd Ann

Abraham, Comisiynydd Gwasanaeth Iechyd Lloegr, adroddiad pwysig ar y pwnc yn

gynnar yn 2003 (pan oedd hi hefyd yn Gomisiynydd Gwasanaeth Iechyd Cymru).

Roedd canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad yn uniongyrchol berthnasol i

Gymru.  

O ganlyniad, yn Ebrill 2003, gofynnodd Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol i fyrddau

iechyd lleol adolygu a oedd y meini prawf ar gyfer gofal parhaus a ddefnyddid ers 1996

yn cydymffurfio â’r gyfraith.  Bryd hynny hefyd, cysylltodd nifer fawr o bobl â’u

byrddau iechyd lleol yn gofyn am adolygu eu hawl i gyllid gofal parhaus.  Yn sgil hynny,

cysylltodd llawer o bobl â’m swyddfa i i gwyno ac i fynegi pryder am yr oedi yr

oeddent yn ei brofi yn dilyn eu cais am adolygiad. 

Felly penderfynais ymchwilio i sampl o achosion er mwyn canfod pam yr oedd yr oedi

yma’n digwydd.  Er mwyn sicrhau y gallai fy ymchwiliadau ystyried rôl pob corff

cyhoeddus sydd â rhan yn y drefn honno, ymgymerais i archwilio’r rhan a chwaraeid

gan Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol, Bwrdd Iechyd Lleol Powys (a gawsai rôl dros

Gymru gyfan yn y materion hyn) a pha bynnag fwrdd iechyd lleol oedd yn delio â’r

achos penodol dan sylw.  

62



Hawl i Ofal Tymor Hir: Adolygiadau Ôl-weithredol

Wrth imi wneud ymholiadau, daeth yn amlwg fod llawer o fyrddau iechyd lleol wedi

cael ceisiadau am adolygiadau ôl-weithredol nad oedd modd iddynt benderfynu arnynt

oherwydd na chafwyd arweiniad a chyfarwyddiadau gan y Cynulliad yn ddigon cynnar

(mae Astudiaeth Achos 1 yn enghraifft o hyn).  Yr oeddwn yn ymwybodol fod byrddau

iechyd lleol yn cael anawsterau hefyd i gael y dystiolaeth a’r cofnodion angenrheidiol i

seilio penderfyniad ôl-weithredol arnynt.  Hyd yn oed pan oedd modd canfod a chael

gafael ar y cofnodion, gwelwyd sawl enghraifft lle roedd y claf wedi mynd i sefyllfa

ofal yn wreiddiol o’r ysbyty heb dystiolaeth fod y cynllunio na’r ymgynghori

angenrheidiol gyda’r teulu a gofalwyr, a amlinellir yn WHC(95)7 Cyfrifoldebau’r GIG am

Ariannu Anghenion Gofal Parhaus, wedi digwydd.  Heb os, roedd diffyg asesiad cyfoes

o’r fath o hawl claf i gael ariannu gofal parhaus yn ei gwneud hi’n anoddach i rai a

geisiai adolygu’r hawl a fodolai yn y gorffennol benderfynu beth oedd yr union

amgylchiadau a fodolai ar yr adeg yr aeth y person i mewn i sefyllfa ofal gyntaf.  Fel

rheol gyffredinol, nid wyf wedi dewis ymchwilio i fethiannau yn y gweithdrefnau

rhyddhau gwreiddiol, gan yr ymddengys i mi na fyddai datgelu unrhyw ddiffygion yn

hynny o beth yn helpu’r rhai sydd yn awr yn gyfrifol am benderfynu beth oedd hawl

rhywun i dderbyn arian yn y gorffennol.  Serch hynny, mae’r ffaith fod y methiannau

hynny wedi digwydd, ac y gallent yn awr beryglu’r siawns o wneud hawliadau

llwyddiannus am hawl ôl-weithredol, yn anfoddhaol iawn. 

Astudiaeth Achos 1

Derbyniwyd mam Mr J (Mrs J) i gartref gofal ym 1996 pan wnaeth ei gorddryswch

cynyddol a’i hymddygiad eithafol hi’n afresymol iddi aros gartref.  Er i weithwyr

cymdeithasol gynorthwyo Mr J i ddod o hyd i gartref gofal addas i’w fam ni wyddai y

gallai fod gan ei fam hawl i ofal tymor hir dan y GIG nes iddo glywed am adroddiad

Ann Abraham.  Yn Ebrill 2003, cydsyniodd Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd â’i gais ar

iddynt ariannu hawl cyfredol ei fam ac ystyried cwestiwn ôl-daliadau o 1996 ymlaen.

Ym mis Hydref 2003, cwynodd Mr J wrthyf am yr oedi wrth geisio datrys y mater.

Canfûm er bod Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd wedi gweithredu’n briodol i benderfynu ar

ac ariannu gofal parhaus Mrs J, nad oeddent wedi gallu penderfynu ar ei hawl i ôl-daliad

gan eu bod yn dal i aros am arweiniad, a addawyd gan y Cynulliad yn Ebrill 2003, ar sut

i ddelio â hawliau o’r fath.  Yn wir, mewn cyfarwyddiadau a roddwyd gan y Cynulliad
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ym mis Hydref 2003 cynghorwyd Byrddau Iechyd Lleol i beidio â phenderfynu ar yr

hawliadau hynny hyd nes byddai wedi gwneud trefniadau addas i ddarparu proses i

ddelio â hawliadau ôl-weithredol drwy Gymru gyfan.  Er i ddeddfwriaeth a luniwyd gan

y Cynulliad yn Chwefror 2003 gadarnhau bod Bwrdd Iechyd Lleol Powys yn gyfrifol am

rwymedigaethau cyn Ebrill 2003, nodais y cymerodd tan hydref y flwyddyn honno i’r

Cynulliad ofyn i Fwrdd Iechyd Lleol Powys reoli proses Cymru gyfan ar gyfer penderfynu

ar hawliau gofal parhaus ôl-weithredol.  Beirniadais arafwch y Cynulliad wrth

benderfynu ar y trefniadau hynny a llunio canllawiau addas ond teimlais fod Bwrdd

Iechyd Lleol Powys wedi gweithredu’n foddhaol wrth ymgymryd â’r prosiect hwnnw.

Argymhellais hefyd y dylai’r ddau gorff gyhoeddi canllawiau pellach i sicrhau y gellid

canfod pob achos lle gallai anghyfiawnder fod wedi digwydd.

Yn aml, oherwydd natur eu hangen am ofal yn y lle cyntaf, mae llawer o gleifion sydd

mewn gofal ar hyn o bryd heb fod mewn sefyllfa, ar eu pen eu hunain, i ofyn am

adolygu eu hawl i gael gofal parhaus.  Mae’n wir hefyd fod llawer o’r cleifion a allasai

fod wedi elwa ar gyllid gofal parhaus pe buasent wedi cael eu hasesu’n iawn tra’r

oeddent mewn gofal, bellach wedi marw.  Mewn llawer o achosion mae eu

perthnasau neu ysgutorion eu stadau bellach wedi dod ymlaen i ofyn am adolygiad,

ond yr wyf yn dal i bryderu mai’r pwyslais yng Nghymru hyd yma, yn rhannol, mae’n

wir, oherwydd y pwysau sydd eisoes ar wasanaethau lleol i adolygu achosion, fu

penderfynu dim ond ar yr achosion hynny y tynnwyd sylw’r Byrddau Iechyd Lleol yn

benodol atynt.  Oherwydd y pryderon hynny y dewisais i atgoffa’r cyrff perthnasol i

sicrhau y cymerid camau i fodloni argymhelliad Ann Abraham y dylid canfod pob claf

yn eu hardaloedd a allai fod wedi dioddef oherwydd meini prawf annheg neu

anghywir. 

Rwyf wedi croesawu’r ffaith fod Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol ers hynny

wedi cynnal ymgyrch hysbysebu yn ystod gwanwyn 2005 i annog darpar hawlwyr i

ddod ymlaen.  Ond rwy’n dal i bryderu, yn enwedig lle efallai fod y claf wedi marw, y

bydd nifer o bobl a allai fanteisio ar gyllid gofal parhaus yn dal i fod heb eu canfod. 

Fodd bynnag, hyd yn oed lle mae unigolion wedi dod ymlaen i ofyn am adolygiad ar

ran perthynas, ni fu’r broses o benderfynu ar eu hawliad yn un syml bob tro.  Er fy

mod yn cydnabod pwysigrwydd Byrddau Iechyd Lleol o ran sicrhau bod gan y rhai sy’n

gofyn am adolygiad hawl ddyledus i weithredu dros y person mewn gofal, mae’n
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amlwg fod angen mwy o arweiniad i’w helpu i weinyddu achosion o’r fath er mwyn

sicrhau na fydd y rhai a all fod a hawl waelodol i gymorth gan y GIG tuag at eu gofal

ddim yn colli allan.  Mae’n ymddangos i mi fod angen arbennig am ganllawiau ar sut y

dylid sefydlu’r hawl honno yng ngolau’r ymgyrch i hysbysebu fod arian ar gael ar gyfer

gofal parhaus ac i annog mwy o hawliadau.  Does dim pwynt gofyn i bobl ddod

ymlaen os na ellir mynd i’r afael â’r cwestiynau ynghylch hawl, a’r modd y mae hynny’n

effeithio ar allu Bwrdd Iechyd Lleol i brosesu hawliad.  Deliwyd â’r materion hyn gan

yr achos canlynol.

Astudiaeth Achos 2
Cwynodd Mrs D ei bod hi wedi cysylltu â Bwrdd Iechyd Lleol Castell-nedd Port Talbot i

ofyn am adolygu hawl ei thad, Mr A, yn y gorffennol i gyllid gofal parhaus.  Fodd

bynnag, dywedodd y Bwrdd Iechyd Lleol wrthi na allent wneud yr adolygiad am nad

yw Mrs D yn dal atwrneiaeth barhaus dros Mr A (sydd heb y capasiti meddyliol i’w

rhoi), ac nad yw chwaith wedi’i phenodi’n dderbynnydd gan y Llys Nodded i reoli ei

faterion.  Dadleuodd Mrs D ei bod yn annheg i’r Bwrdd Iechyd Lleol fynnu ei bod yn

cael ei phenodi’n dderbynnydd cyn y gwnaent ystyried ei chais, gan y gallai gwneud

cais am hynny olygu cryn gost, a hynny o bosib heb lwyddiant, pe canfyddid nad oedd

gan Mr A hawl i’r arian.  Canfu’r Ombwdsmon fod gan y Bwrdd Iechyd Lleol hawl i

fynnu bod Mrs D yn cael yr awdurdod priodol cyn y gwnaent asesiad ôl-weithredol,

gan y gallent fel arall fod yn torri amodau Deddf Diogelu Data 1998. Er bod y Ddeddf

hon yn caniatáu mynd at gofnodion meddygol unigolyn heb gydsyniad am “ddibenion

meddygol”, cytunodd yr Ombwdsmon na fyddai cais am adolygiad ôl-weithredol o

hawl i gyllid gofal parhaus yn dod o fewn y diffiniad hwn, gan na fyddai mewn unrhyw

fodd yn effeithio ar y gofal yr oedd Mr A yn ei gael ar hyn o bryd.  Sylweddolai’r

Ombwdsmon y gallai hyn ymddangos yn annheg, o safbwynt cyfiawnder naturiol, gan

y gallasai Mr A, o bosibl, fod wedi colli swm sylweddol o arian; ond nid oedd cyfle o

fewn y gyfraith fel y mae’n sefyll i wneud asesiad heb yr awdurdod priodol.  Fodd

bynnag, o ystyried y cwestiynau a godwyd gan gŵyn Mrs A, awgrymodd yr

Ombwdsmon y dylai Bwrdd Iechyd Lleol Powys ystyried adolygu’r canllawiau a roddir

ganddo i Fyrddau Iechyd Lleol eraill ynghylch ymdrin â hawliadau adolygiad ôl-

weithredol er mwyn gwneud y pwynt hwn yn gliriach. 

4

65 4. Adroddiad Comisiynydd Gwasanaethau Iechyd Cymru



Ers imi gyhoeddi’r adroddiad a grynhoir uchod, deallaf ei fod wedi’i gylchredeg gan

Fwrdd Iechyd Powys i bob Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru i sicrhau eu bod yn

ymwybodol o’r cwestiynau a godir.  Gwelais enghreifftiau eraill hefyd lle bu dryswch

ynghylch rhoi hawl i hawlio am ôl-daliadau gofal parhaus.  Rwyf wedi sylwi fod rhai

Byrddau Iechyd Lleol eraill wedi cymryd agwedd sydd i’w gweld ar yr olwg gyntaf yn

un fwy pragmataidd, sef eu bod wedi mynd ati i brosesu’r adolygiad gyda’r ewyllys

gorau tuag at hawl yr hawliwr er mwyn sefydlu yn gyntaf a oes unrhyw hawl i dderbyn

arian.  Ni fu hynny’n hawdd chwaith, yn bennaf o safbwynt yr hawliau cyfreithiol a’r

cyfyngiadau sy’n bodoli o ran ceisio cael ac asesu’r cofnodion meddygol a’r

wybodaeth bersonol angenrheidiol.  Mewn rhai achosion ni roddwyd sylw llawn i

gwestiwn yr hawl dyledus i ôl-daliadau nes roedd y taliad yn ddyledus, neu, fel yn yr

enghraifft ganlynol, tan ar ôl i’r ôl-daliad gael ei wneud. 

Ym mhob achos yng Nghymru, boed y claf mewn gofal ar hyn o bryd neu wedi marw

yn dilyn cyfnod mewn gofal, dylid gwneud ceisiadau am adolygiad o’r hawl i ofal

parhaus yn y lle cyntaf i’r Bwrdd Iechyd Lleol sy’n gyfrifol am yr ardal lle roedd y

person yn byw cyn mynd i ofal.  Os yw’r claf hwnnw mewn gofal preswyl ar hyn o

bryd, gellir trefnu yn hawdd i gynrychiolydd o’r Bwrdd Iechyd Lleol ymweld ag ef neu

hi i wneud asesiad cynhwysfawr o’i (h)anghenion yn erbyn y meini prawf cymhwysedd

perthnasol er mwyn penderfynu a oes ganddynt hawl i gael y GIG i dalu am eu gofal

ai peidio.  Mae’n bwysig sôn yma fod talu am ofal parhaus yn y cyd-destun hwn yn

golygu talu’n llawn am anghenion gofal rhywun, beth bynnag fo’u modd neu eu

hasedau unigol, o gyllid y GIG.  Gall pobl nad oes ganddynt hawl i gael ariannu llawn

i’w gofal parhaus, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau unigol, fod â hawl i ffurf arall ar

daliad a elwir yn ofal nyrsio a ariennir gan y GIG.  Swm ariannol sefydlog yw hwn y

gellir ei dalu gan y GIG i dalu am gost gofal a ddarperir gan nyrs gofrestredig i glaf sy’n

breswylydd mewn cartref gofal sy’n darparu gofal nyrsio fel rhan o becyn gofal.

Os cytunir yn dilyn asesiad fod gan y claf hawl i gael ariannu ei ofal parhaus yn llawn,

cyfrifoldeb y Bwrdd Iechyd Lleol perthnasol yn llwyr fydd talu am ofal y claf hwnnw,

a bydd angen iddynt wneud trefniadau i dalu symiau rheolaidd i’r cartref gofal, ac ad-

dalu unrhyw ôl-daliadau (os bydd angen, yn ôl at y dyddiad pryd y daeth y Bwrdd

Iechyd Lleol ei hun i fodolaeth).  Wrth reswm roedd llawer o achosion a gyflwynwyd

ar gyfer adolygiad yn ymwneud â chleifion a oedd mewn gofal cyn 1 Ebrill 2003 pan
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gymerodd Byrddau Iechyd Lleol le’r awdurdodau iechyd.  Roedd rhai o’r cleifion hynny

wedi marw cyn 1 Ebrill 2003 neu wedi hynny.  Datblygwyd y broses Adolygiadau

Arbennig yn benodol i benderfynu ar hawl pobl, a lle roedd yn briodol, i ddyfarnu ôl-

daliadau ariannu gofal parhaus am y cyfnod cyn Ebrill 2003.  Cychwynnwyd y broses

gan Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol ac fe’i rheolir ar hyn o bryd ar sail Cymru

gyfan gan Fwrdd Iechyd Lleol Powys. Yn unol ag argymhellion gwreiddiol Ann

Abraham, gall y Panel Adolygu Arbennig ystyried a dyfarnu ôl-daliadau’n dyddio cyn

belled yn ôl â mis Ebrill 1996. 

Rhoddwyd y canllawiau ar gyfer y trefniadau i adolygu cyllid gofal parhaus cyn Ebrill

2003 i bob Bwrdd Iechyd Lleol unigol gan Fwrdd Iechyd Lleol Powys yn gynnar yn

2004. Dan y rhain mae pob Bwrdd Iechyd Lleol yn gyfrifol am yr ymchwiliad lleol a’r

asesu cychwynnol ar bob hawliad am gyllid cyn Ebrill 2003, ond caiff y Panel Adolygu

Arbennig y gair olaf ynghylch a oes gan unigolyn hawl i ofal parhaus ac i unrhyw ôl-

daliad ai peidio. 

Rwyf yn ymwybodol y gwneir cryn dipyn o waith ac y treulir llawer o amser yn aml

gan swyddogion Byrddau Iechyd Lleol yn paratoi pob achos i’w gyfeirio i’r Panel

Adolygu Arbennig.  Rwy’n ymwybodol hefyd ei bod yn bwysig, er mwyn i’r Panel

Adolygu Arbennig weithredu’n effeithiol, fod pob Bwrdd Iechyd Lleol wrth gyfeirio

achosion yn darparu papurau cefndir manwl gywir a chynhwysfawr y gall y Panel

Adolygu Arbennig seilio’i benderfyniad arnynt.  Dim ond drwy ymarfer da gan y ddau

gorff y bydd y drefn yn effeithiol.  Mae’r drefn a sefydlwyd gan Fwrdd Iechyd Lleol

Powys hefyd yn annog y Bwrdd Iechyd Lleol sy’n cyfeirio’r achos i wneud ei asesiad

cychwynnol ei hun o’r hawl hefyd ac y dylai hynny arwain at argymhelliad i’w

gyflwyno i’r panel. Serch hynny, nid yw’r Panel Adolygu Arbennig yn rhwym i dderbyn

yr argymhelliad hwnnw ac fe all, os yw o’r farn fod hynny’n addas, ddyfarnu cyllid

gofal parhaus hyd yn oed os yw’r Bwrdd Iechyd Lleol a gyfeiriodd yr achos wedi

argymell fel arall.

Mae trefn y Panel Adolygu Arbennig hefyd yn annog hawlwyr i fynychu cyfarfodydd y

panel ac os dymunant cânt annerch y panel yn uniongyrchol.  Gwn y gall y fath syniad

beri dychryn i rai, ond teimlaf fod y cyfle i gyflwyno’ch achos eich hun yn rhywbeth y

bydd llawer o hawlwyr yn ei werthfawrogi ac yn ei groesawu.
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Serch hynny, rwyf bellach wedi derbyn nifer o gwynion gan rai hawlwyr yn mynegi

pryder am y ffordd y caiff proses y Panel Adolygu Arbennig ei hun ei chynnal ac, felly,

dyma agwedd arall ar ofal tymor hir y byddaf yn ymchwilio iddi yn ystod y flwyddyn

nesaf.

Iawndal

Nid oedd pawb a gafodd ateb i’w hawliadau am gyllid gofal parhaus wedi’u bodloni’n

llwyr.  Nodais yn glir yn yr adroddiad am fy ymchwiliad cyntaf fy hun i ofal parhaus yn

dilyn adroddiad Ann Abraham fod angen rhoi mwy o ystyriaeth i’r modd y dyfernir

llog.  Rwy’n eithriadol o ymwybodol fod y baich ariannol ar rai sy’n mynd i sefyllfa

ofal, neu ar eu teuluoedd, yn un mawr.  Fel y saif y gyfraith does dim gofyniad ar

draws y bwrdd i gost y gofal hwnnw gael ei thalu o’r pwrs cyhoeddus, ond y mae

gofyniad, a hynny ers blynyddoedd lawer, ar i’r GIG ariannu gofal y rhai sydd ei angen

oherwydd anabledd, damwain neu salwch. 

Tra’i bod yn rhesymol i gyrff cyhoeddus osod meini prawf ar gyfer penderfynu ar yr

hawl i gael arian cyhoeddus, mae’n ymddangos i mi y dylasai llawer o’r rhai sydd wedi

dod ymlaen yn awr, neu y mae eraill yn gweithredu drostynt nawr, ac sydd wedi cael

ateb eu hawliadau, fod wedi cael eu canfod o’r blaen a’u hasesu’n iawn dan y

gweithdrefnau ar gyfer gofal tymor hir sydd wedi bodoli ers 1996.  Mae camweinyddu

wrth ddilyn y gweithdrefnau hynny yn sicr wedi rhwystro llawer o unigolion rhag cael

arian yr oedd ganddynt hawl gyfreithiol iddo.  O ganlyniad, mae llawer o unigolion a’u

teuluoedd wedi dioddef caledi ariannol.  Mae’n gwbl briodol, felly, y dylai unrhyw ôl-

daliadau a ddyfernir yn awr gael eu talu gyda iawndal digonol am y llog a gollwyd.

Yn fy marn i yn gyffredinol lle rhwystrwyd pobl rhag cael arian yr oedd ganddynt

hawl gyfreithiol iddo, dylid talu llog ar raddfa’r Llys Sirol.  Ar ddiwedd y flwyddyn sy’n

destun yr adroddiad, roeddwn yn bryderus nad oedd Bwrdd Iechyd Lleol Powys ond

yn talu llog cyfwerth â’r Mynegrif Prisiau Adwerthol (RPI) a gofynnais i Fwrdd Iechyd

Lleol Powys a Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol ystyried talu llog ar gyfradd y

Llys Sirol.

Mewn trafodaethau yn sgil hynny, dywedodd Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol

wrthyf fod defnyddio cyfradd log yr RPI yn adlewyrchu’r hyn a wneid yn Lloegr.

Roedd y penderfyniad i dalu llog ar gyfradd yr RPI yno wedi’i wneud yn sgil
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penderfyniad ffurfiol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i beidio ag adhawlio

budd-daliadau oddi wrth rai a fu’n llwyddiannus gyda’u hawliadau am ôl-daliad ar

gyfer gofal parhaus y GIG.  Ar fy awgrym i, sicrhaodd Llywodraeth y Cynulliad

Cenedlaethol ddatganiad ysgrifenedig ffurfiol oddi wrth y DWP fod y penderfyniad i

beidio ag adhawlio budd-daliadau yn sefyll yng Nghymru fel yn Lloegr.  Rwy’n fodlon

bellach fod derbyn llog ar gyfradd yr RPI heb orfod ad-dalu budd-daliadau o leiaf yr

un mor ffafriol i’r rhan fwyaf o hawlwyr ag y buasai talu llog ar gyfradd y Llys Sirol.

Roeddwn hefyd yn pryderi am y ffurflen indemniad, y mae’n ofynnol i hawlwyr ei

llofnodi wrth dderbyn ôl-daliadau.  Roedd rhai agweddau sydd wedi’u cynnwys ar y

ffurflen indemniad, fel y gofyniad am addewid wedi’i lofnodi i beidio â gwneud

unrhyw hawliadau pellach (hysbys neu anhysbys, gwirioneddol neu bosibl) yn erbyn

Bwrdd Iechyd Lleol Powys, yn ymddangos i mi yn ddiangen ac ychydig yn ormesol. 

Mae Bwrdd Iechyd Lleol Powys ers hyn wedi cytuno i gyflwyno ffurflen indemniad

ddiwygiedig mewn ffurf ystyriaf i fod yn rhesymol.

Datblygiadau Eraill 

Ar 31 Awst 2004, cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol gylchlythyr

ynghylch Cyfrifoldebau’r GIG am Ariannu Anghenion Iechyd Parhaus y GIG (WHC

(2004)54; NAFWC 41/2004) a gymerodd le cylchlythyrau a chanllawiau blaenorol ar

ofal parhaus.  Gyda’r canllawiau cafwyd y ddogfen: Gofal Parhaus Gofal Iechyd y GIG:

Fframwaith ar gyfer Gweithredu yng Nghymru.  Bwriedid i’r fframwaith hwnnw

ddarparu sail ar gyfer gweithredu’r canllawiau ledled Cymru a darparu sylfaen

gyffredin i benderfyniadau a gweithredu lleol ar ddarparu gofal iechyd parhaus y GIG

ledled Cymru, er mwyn sicrhau defnydd cyson, teg a phriodol o’r meini prawf

cymhwysedd.  Ceisiai’r canllawiau roi sylw i’r materion a godwyd ynglŷn â darpariaeth

gofal iechyd parhaus y GIG gan adroddiad Ann Abraham, a chan nifer o ddyfarniadau

cyfreithiol, gan gynnwys dyfarniad Llys Apêl 1999, y cyfeirir ato fel dyfarniad Coughlan.

Gofynnai i Fyrddau Iechyd Lleol (gan ailadrodd cais a wnaed gan Gyfarwyddwr GIG

Cymru yn Ebrill 2003) gadarnhau, o fewn tri mis i gyhoeddi’r canllawiau, bod eu

polisïau gofal iechyd parhaus yn adlewyrchu canlyniad dyfarniad Coughlan ac

adroddiad Ann Abraham. 
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Tra fy mod yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol wedi

cynhyrchu canllawiau a fframwaith ar gyfer asesu cymhwysedd i dderbyn arian y GIG i

dalu am ofal parhaus, nid ydynt, i’m meddwl i, yn cyflwyno’n glir un set o feini prawf y

penderfynir pob cais am ofal parhaus a wneir yng Nghymru arni.  Tra bo angen efallai i

gynlluniau lleol amrywio fymryn oherwydd amgylchiadau lleol, dylai Llywodraeth y

Cynulliad Cenedlaethol, yn fy marn i, gyhoeddi un set gydnabyddedig o feini prawf

cymhwysedd y disgwylir i bob Bwrdd Iechyd Lleol eu defnyddio er mwyn sicrhau

cyfartaledd triniaeth ar draws Cymru.  Dyma fater y byddaf yn ei godi eto gyda

Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol yn ystod 2005/06.
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