
Ffurflen gwyno  

Defnyddiwch inc du os oes modd a nodwch eich enw mewn LLYTHRENNAU BRAS.

A Eich manylion

B Gwneud cwyn ar ran rhywun arall: Eu manylion nhw

Eu henw’n llawn

Cyfeiriad a Chod post

Beth yw eich perthynas â’r achwynydd?

*  Mae e-bost yn ffordd gyflym ac effeithlon o gyfathrebu, ond fe ddylech chi fod yn ymwybodol bod yna 
risg fach bob amser o negeseuon yn cael eu rhyng-gipio.  Fel rhagofal, byddwn yn diogelu unrhyw ddogfen 
sensitif a anfonwn atoch drwy e-bost drwy roi cyfrinair arni. 

Fel arfer, y sawl sydd wedi wynebu’r broblem ddylai lenwi’r ffurflen hon.  Os ydych yn ei llenwi ar ran 
rhywun arall, llenwch Adran B.

Pam ydych chi’n gwneud cwyn ar ei ran?

Os ydych chi’n cwyno ar ran rhywun arall, mae’n rhaid iddyn nhw lofnodi yma os ydyn nhw’n gallu 
gwneud hynny.  Os nad ydyn nhw’n gallu gwneud hynny, esboniwch pam.

Rwy’n rhoi fy nghaniatâd i gŵyn gael ei gwneud ar fy rhan ac i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru dderbyn ac ystyried yr holl bapurau perthnasol (gan gynnwys cofnodion meddygol pan fo angen) 
at ddibenion penderfynu a ddylid cychwyn ymchwiliad, neu at ddibenion ymchwilio i’m cwyn dan Ddeddf 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005, a gellid eu defnyddio ymhellach yn unol â thelerau’r 
Ddeddf honno.  Rwy’n deall y gall hyn olygu y bydd fy nghynrychiolydd yn gallu cael mynediad at fy 
ngwybodaeth bersonol neu at wybodaeth bersonol sensitif amdanaf a gafwyd ar gyfer un o’r dibenion hyn.

Eu llofnod

Eich enw yn llawn

Cyfeiriad a Chod post

E-bost*

Rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd Rhif ffôn symudol
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Beth yn eich barn chi ddylen nhw ei wneud i gywiro pethau?

Sut ydych chi wedi dioddef yn bersonol yn sgil hyn?
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C Gwybodaeth am eich cwyn

Enw’r corff cyhoeddus rydych yn cwyno amdano

Beth yn eich barn chi wnaeth y corff hwn yn anghywir, neu beth na chafodd ei wneud?

Parhewch dros y dudalen



Llofnod Dyddiad

Ar ba ddyddiad y daethoch chi’n ymwybodol o’r broblem gyntaf?

Ydych chi wedi cwyno wrth y corff dan sylw yn barod?  Os felly, rhowch fanylion 
byr i ddweud sut a phryd y gwnaethoch hynny.

Os oes mwy na 12 mis ers i chi ddod yn ymwybodol o’r broblem gyntaf, rhowch y rheswm pam nad ydych 
wedi cwyno wrth yr Ombwdsmon cyn hyn.

Os oes gennych ddogfennau i ategu eich cwyn, anfonwch nhw ynghlwm wrth y ffurflen hon.
      Ticiwch y blwch hwn os hoffech i ni eu dychwelyd i chi.

Caniatâd

Rhoddaf ganiatâd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru dderbyn ac ystyried yr holl wybodaeth 
berthnasol at ddibenion penderfynu a ddylid cychwyn ymchwiliad, neu at ddibenion ymchwilio i fy nghwyn 
dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005. Gall hyn gynnwys gwybodaeth bersonol 
neu wybodaeth bersonol sensitif (gan gynnwys cofnodion meddygol pan fo angen) sy’n berthnasol i’m cwyn.

Rwy’n deall y gall fy ffurflen gwyno a’r holl ddeunydd a gyflwynir gyda hi gael eu datgelu’n llawn i’r corff rwyf 
wedi cwyno amdano, oni bai fy mod yn nodi fel arall, ac y gellir eu defnyddio ymhellach yn unol â thelerau’r 
Ddeddf honno.

Anfonwch y ffurflen hon wedi ei llenwi at:
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed 
CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203 (cyfradd galwadau lleol)    E-bost: holwch@ombwdsmon-cymru.org.uk    Ffacs: 01656 641199
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