
 

 

Defnyddiwch y ffurflen hon i: 

 

• Drafod neu gwyno am ein 

gwasanaeth 

 

• Ofyn i ni edrych eto ar yr hyn a 

benderfynwyd gennym 

 

Rhowch wybod i ni os oes angen 

cymorth arnoch i lenwi’r ffurflen hon. 



 

 

Rhan A                                                                                        

Amdanoch chi 

 

 

Eich enw: 

 

Eich cyfeiriad: 

 

E-bost: 

 

Fel arfer, byddwn yn cysylltu â chi trwy 

ebost. 



 

Rhif ffôn: 

 

Rhif Achos yr Ombwdsmon: 

 

  



 

Rhan B                                                                                                 

A ydych chi’n llenwi’r ffurflen ar ran 

rhywun arall? 

Rhowch eu manylion yma: 

 

 Eu henw: 

 

Cyfeiriad: 

 

Sut ydych chi’n eu hadnabod? 



 

Pam ydych chi’n gwneud cwyn ar eu 

rhan? 

 

Llofnodwch yma os: 

• Rydych chi am gwyno  

• Rydych chi’n fodlon bod rhywun wedi 

cwblhau’r ffurflen ar eich rhan 

 

Llofnodwch:   

 

  



 

 

Rhan C                                                                                        

Beth ydych chi eisiau ei ddweud wrthym?  

 

 

A ydych chi eisiau dweud rhywbeth am 

waith yr Ombwdsmon? 

 

Llenwch ran D  

 

 

A ydych chi eisiau i ni edrych eto ar yr hyn a 

benderfynodd yr Ombwdsmon am 

wasanaeth cyhoeddus arall? 

 

Llenwch ran E  



 

Rhan D                                                                                  

Mae hyn yn ymwneud â’r hyn yr hoffech ei 

ddweud am waith yr Ombwdsmon 

 

Beth yw eich cwyn? 

 



 

A yw hyn wedi gwneud i chi ddioddef?   

Dywedwch sut: 

 

 

Pryd y digwyddodd hyn? 

  



 

A ydych chi wedi ceisio unioni hyn eich 

hunain? 

 

 

Pwy yr ydych wedi delio gyda? 

  

 



 

Sut y gallwn ni unioni pethau neu wella ein 

gwasanaeth? 

 

 



 

Rhan E                                                                                      

Mae hyn yn ymwneud â pham yr ydych 

chi eisiau’r Ombwdsmon edrych ar 

benderfyniad eto 

 

Beth yw’r penderfyniad yr ydych eisiau’r 

Ombwdsmon edrych ar eto? 

 

 

Pa wybodaeth newydd sydd gennych i 

ni? 



 

 

Beth yr ydych chi’n meddwl na 

edrychodd yr Ombwdsmon arno’n gywir? 

 

Nodwch yn glir beth yr oedd ar gyfer pob 

pwynt a wnewch 



 

 

 

Os oes gennych unrhyw bapurau a fydd 

yn ein helpu i ddeall eich achos, 

anfonwch hwy gyda’r ffurflen hon 

 

 

Ni fyddwn yn cynnal adolygiad dim ond 

oherwydd nad ydych chi’n cytuno â 

phenderfyniad yr Ombwdsmon. 

 

  



 

 

Rhan F                                                                                                       

Rhestrwch unrhyw bapurau neu 

wybodaeth ychwanegol a anfonwch 

atom yma: 

 

 



 

Gallwch e-bostio’r ffurflen hon atom ni: 

adborth@ombwdsmon-cymru.org.uk 

 

Neu ei anfon at: 

Rheolwr Adborth                                                 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru                                                             

1 Ffordd yr Hen Gae                                            

Pencoed                                                                    

CF35 5LJ 

 

Gallwch ei ffacsio ar:  

01656 641199 

Os ydych eisiau siarad â rhywun, ein rhif 

yw:  

01656 641161 

 


