
  

 
 
Adroddiad i'r:    Pwyllgor Safonau  
 
Dyddiad y Cyfarfod:   18 Medi 2015 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol:  Gary Williams, Swyddog Monitro 
 
Awdur yr Adroddiad:    Gary Williams, Swyddog Monitro  
 
Teitl:  Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus       

Cymru – Taflen Ffeithiau Cod Ymddygiad 
 

 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
1.1 Mae'r adroddiad yn ymwneud â dwy daflen ffeithiau a gynhyrchwyd gan 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  

 
2.1 Rhoi gwybod i'r Pwyllgor am gynhyrchu’r taflenni ffeithiau hyn ac yn gofyn am 

gymeradwyaeth y Pwyllgor i ddosbarthu’r taflenni ffeithiau hyn i Aelodau 
Etholedig y Cyngor Sir, a Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned yn Sir 
Ddinbych. 

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod Aelodau'r Pwyllgor yn nodi'r wybodaeth a gynhwysir yn y taflenni ffeithiau 

sydd ynghlwm fel Atodiadau 1 a 2 i'r adroddiad hwn, ac yn cymeradwyo 
dosbarthu’r taflenni ffeithiau i Aelodau Etholedig y Cyngor Sir a Chynghorau 
Dinas, Tref a Chymuned yn Sir Ddinbych. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 

 
4.1 Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) wedi 

penodi un o'i ymchwilwyr fel Arweinydd Cwynion y Cod Ymddygiad.  Yn 
ychwanegol at ei rôl fel ymchwilydd, fel Arweinydd y Cod Ymddygiad, bydd yn 
goruchwylio materion a gyfeirir at y Panel Dyfarnu ar gyfer cyfarfodydd Cymru a 
Safonau.  Bydd Arweinydd Cwynion y Cod Ymddygiad hefyd yn mynychu 
cyfarfodydd chwarterol y Grŵp Swyddog Monitro Cymru Gyfan. 

 
4.2  Fel rhan o'i rôl newydd, mae Arweinydd Cwynion y Cod Ymddygiad wedi creu 

dwy daflen ffeithiau newydd a ysgrifennwyd ar gyfer Aelodau sy'n destun 
ymchwiliad Cod Ymddygiad, y bwriedir iddynt roi rhywfaint o arweiniad ynghylch 
y prosesau a ddilynir yn ystod ymchwiliad a chyfweliad ffurfiol.  Mae'r taflenni 
ffeithiau hyn ynghlwm fel Atodiad 1 a 2 yn y drefn honno. 



  

 
4.3 Awgrymir bod copïau o'r taflenni ffeithiau yn cael eu hanfon at bob Aelod o 

Gyngor Sir Ddinbych ynghyd â nodyn eglurhaol.  Yn ogystal, gellid anfon e-bost 
at Glercod yr holl Gynghorau Dinas, Tref a Chymuned, gan atodi'r taflenni 
ffeithiau ac awgrymu eu bod yn tynnu sylw’r holl Aelodau atynt.  Gofynnir am 
farn y Pwyllgor ar y dull hwn. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Nid yw'r adroddiad yn cael effaith uniongyrchol ar y Blaenoriaethau 

Corfforaethol.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AEC wedi'i lenwi gael ei 
atodi fel atodiad i'r adroddiad. 

 
7.1 Nid oes angen asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 
8.1 Nid yw'r mater hwn wedi cael ei adrodd ac nid ymgynghorwyd arno yn unrhyw 

le arall. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Nid oes goblygiadau ariannol arwyddocaol o ganlyniad i’r adroddiad hwn.  
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Nid oes unrhyw risgiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Nid oes angen penderfyniad. 
 


