
A Eich manylion

B Am bwy ydych chi’n cwyno?

Enw’r aelod(au) rydych chi’n ystyried ei fod/eu bod wedi torri’r cod ymddygiad

Enw’r awdurdod

C Ym mha ffordd ydych chi’n meddwl maen nhw wedi torri’r cod ymddygiad?

*  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. 

Parhewch dros y dudalen

Ffurflen gwyno yn ymwneud 
â’r Cod Ymddygiad 

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

Eich enw yn llawn

Cyfeiriad a Chod post

E-bost*

Rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd Rhif ffôn symudol

Dywedwch wrthym pa dystiolaeth sydd gennych dros honni bod yr aelod wedi torri’r cod ymddygiad 
(mae modd i chi gael copïau o’r cod gan yr awdurdod). Rhowch gymaint o fanylion â phosib a pharhewch â’ch 
ateb ar ddalen ar wahân os oes angen. Atodwch gopïau o ohebiaeth, dogfennau ac yn y blaen sy’n berthnasol.



Ffurflen gwyno yn ymwneud â’r Cod Ymddygiad 
Parhad

Llofnod Dyddiad

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

Ffôn: 0300 790 0203 (local call rate)    E-bost: holwch@ombwdsmon-cymru.org.uk    Fax: 01656 641199

Caniatâd

Rwy’n deall y bydd fy ffurflen gwyno a’r holl ddeunydd a gyflwynir gyda hi (gan gynnwys fy hunaniaeth) 
yn cael ei datgelu’n llawn i’r aelod rwy’n gwneud cwyn yn ei erbyn, ac y gallai’r wybodaeth hon ddod yn 
wybodaeth gyhoeddus. Bydd yr wybodaeth hon hefyd fel arfer yn cael ei datgelu i’r Swyddog Monitro a 
Chlerc y Cyngor priodol (lle bo’n berthnasol).  

Rwyf hefyd yn cadarnhau fy mod yn barod i roi tystiolaeth lafar yn gyhoeddus i ategu fy nghwyn gerbron 
Pwyllgor Safonau’r awdurdod, neu gerbron unrhyw dribiwnlys achos a all gael ei benodi i ystyried unrhyw 
adroddiad y gall yr Ombwdsmon ei gyhoeddi os bydd yn penderfynu ymchwilio i’m cwyn.

D Pryd ddigwyddodd hyn?

E A oes tystion a all gadarnhau’r hyn a ddywedwch?
Os felly, rhowch eu henwau llawn, eu cyfeiriadau a’u rhifau ffôn.


