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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
 Mae’r adroddiad am Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) ar gyfer y flwyddyn 2015/16. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
 Rhoi cyfle i aelodau'r Pwyllgor Safonau i ystyried cynnwys Adroddiad Blynyddol 

yr Ombwdsmon ac i ddarparu eu sylwadau ac arsylwadau. 
 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
 Bod yr aelodau'n ystyried Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru am 2015/16. 
 
4. Manylion yr adroddiad. 
 
4.1 Bob blwyddyn, mae’r Ombwdsmon yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar 

weithgareddau ei swyddfa wrth ymdrin â chwynion yn erbyn cyrff cyhoeddus 
yng Nghymru.  

 
4.2 Mae dwy brif rôl i swyddfa'r Ombwdsmon.  Y cyntaf yw ymchwilio i gwynion am 

gamweinyddu gan gyrff cyhoeddus.  Yr ail, ac yn fwy perthnasol i'r Pwyllgor 
hwn, yw cyfrifoldeb swyddfa’r Ombwdsmon i ymchwilio i gwynion yn ymwneud â 
honiadau o fynd yn groes i God Ymddygiad gan aelodau etholedig y Cynghorau 
Unedol, Dinas, Tref a Chymuned.   

 
4.3 Mae Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon o dan y teitl '10 Mlynedd o Weithio i 

Wella’ wedi’i atodi fel Atodiad 1. 
 
4.4 Yr adroddiad hwn yw'r degfed adroddiad blynyddol ers sefydlu'r swyddfa yn 

2006, ac mae’n cyfeirio at flwyddyn lawn gyntaf yr Ombwdsmon presennol yn y 
swydd, Mr Nick Bennett. 

 
 
4.5 Yn ei adroddiad, mae'r Ombwdsmon yn croesawu argymhellion Pwyllgor Cyllid 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ddwyn deddfwriaeth ymlaen, yn y Cynulliad 



  

presennol, i wella pwerau presennol ei swyddfa. Mae hefyd yn croesawu 
newidiadau a gyflwynwyd yn ddiweddar i'r Cod Ymddygiad Enghreifftiol, a 
deddfwriaeth sy'n ymwneud â Phwyllgorau Safonau sy'n eu galluogi i gyfeirio 
adroddiadau ar ymchwiliad o gamymddwyn i Bwyllgor Safonau awdurdod arall 
lle bo angen i osgoi gwrthdaro buddiannau, y gallu i awdurdodau i greu 
Pwyllgorau Safonau ar y Cyd a’r gofyniad i aelod apelio yn erbyn penderfyniad 
gan Bwyllgor Safonau i orfod ceisio am ganiatâd y Llywydd i ddechrau, neu 
aelod o'r panel a enwebwyd, Panel Dyfarnu Cymru.  

 
4.6 Mae'r Ombwdsmon yn rhoi cyflwyniad gweledol defnyddiol o'r ystadegau sy'n 

ymwneud â gwaith ei swyddfa dros y flwyddyn ddiwethaf ar dudalennau 14 a 15 
o'i adroddiad. Bydd yr Aelodau'n nodi, o ran nifer y cwynion a dderbyniwyd gan 
yr Ombwdsmon mewn perthynas â darparu gwasanaethau, bod gostyngiad yn y 
cwynion yn gyffredinol yn erbyn cyrff gwasanaethau cyhoeddus, er o fewn y 
cwymp bu cynnydd yn nifer y cwynion ynglŷn â'r gwasanaeth iechyd. 

 
4.7 O ran perthnasedd i'r pwyllgor hwn yw dadansoddiad o'r ystadegau cwynion yn 

ymwneud â'r Cod Ymddygiad a nodir yn nhudalennau 21 i 24 o'r adroddiad. 
Cafwyd cyfanswm o 274 o gwynion yn 2015/16 o'i gymharu â 231 yn 2014/15, 
sef cynnydd o 19%. Mae dadansoddiad pellach o'r cwynion hyn yn datgelu mai 
ffactor pwysig yn y cynnydd hwn yw cynnydd o 49% yn nifer y cwynion sy’n 
deillio o Gynghorau Cymuned, Dinas a Thref o 106 yn 2014/15 i 158 yn 
2015/16. 

 
4.8 Mae'r Ombwdsmon yn categoreiddio cwynion Cod Ymddygiad ac yn rhoi 

dadansoddiad o gwynion yn ôl categori. Yn 2015/16 cafodd y cwynion eu 
dadansoddi fel a ganlyn: 

 
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch  41% 
Uniondeb     16% 
Datgelu a chofrestru cysylltiadau              14% 
Atebolrwydd a bod yn agored  14% 
Uniondeb a phriodoldeb   7% 
Dyletswydd i gynnal y gyfraith  6% 
Anhunanoldeb a stiwardiaeth  2% 

 
Roedd y nifer fwyaf o gwynion yn disgyn o dan y categori "hyrwyddo 
cydraddoldeb a pharch".  Mae'r categori hwn yn cyfrif am 41% o'r holl gwynion 
o’i gymharu â 35% yn y flwyddyn flaenorol. Mae bron bob amser yn cyfrif am y 
gyfran uchaf o gwynion a dderbynnir. 

 
4.9 Caeodd swyddfa'r Ombwdsmon 265 o achosion yn 2015/16. Byddai'r ffigur hwn 

yn cynnwys cwynion newydd y cawsant eu trin o fewn y flwyddyn a hefyd rhai 
cwynion a oedd wedi eu cario drosodd o’r flwyddyn flaenorol.  O'r 265 o 
gwynion, mae'r mwyafrif helaeth sef 213, wedi’u cau ar ôl ystyriaeth 
gychwynnol.   Mae hyn yn golygu bod yr Ombwdsmon naill ai wedi penderfynu 
nad oedd tystiolaeth prima facie o dorri'r Cod, fod y toriad honedig ddim yn 
ddigon difrifol i warantu ymchwiliad ac felly'n annhebygol o ddenu sancsiwn, 
neu fod achos y  gŵyn wedi digwydd cyn i'r aelod gael ei ethol h.y. cyn iddynt 



  

gael eu rhwymo gan y Cod, neu gyfeirio’r mater yn ôl er mwyn penderfynu 
arno’n lleol. 
 

4.10 Roedd 15 cwyn wedi’u tynnu'n ôl a chafodd 10 o ymchwiliadau eu dirwyn i ben.  
Er gwaethaf y cynnydd yn nifer y cwynion bu lleihad yn y nifer a gafodd eu 
hymchwilio yn llawn. Roedd 27 o achosion wedi eu hymchwilio yn llawn yn 
2015/16 o’i gymharu â 44 o ymchwiliadau o'r fath yn y flwyddyn flaenorol. Mae'r 
Ombwdsmon yn priodoli’r gostyngiad hwn yn sgîl cyflwyno prawf lles y cyhoedd. 

 
4.11 O'r 27 o achosion, arweiniodd 11 at ganfyddiad nad oedd unrhyw dystiolaeth o 

dorri a 10 achos lle nad oedd angen gweithredu arnynt ymhellach. Roedd 3 
achos wedi eu cyfeirio at y Pwyllgorau Safonau i'w hystyried a 3 i Banel Dyfarnu 
Cymru. Mae'r Ombwdsmon yn gosod allan mewn tabl ar dudalen 22 o'i 
adroddiad ganlyniadau'r achosion hynny a gafodd eu penderfynu arnynt ar 
adeg ysgrifennu ei adroddiad. 

 
4.12 Mae Atodiad C i adroddiad yr Ombwdsmon yn cynnwys dadansoddiad o 

achosion a gaewyd yn 2015/16 gan awdurdod lleol. O’r 112 o achosion a 
gaewyd mewn perthynas ag awdurdodau unedol roedd 5 yn ymwneud â 
Chynghorwyr Sir Ddinbych, a phob un wedi’u cau  ar ôl ystyriaeth gychwynnol 
heb orfod cynnal ymchwiliad.  Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o'r 2 gwyn a 
gafodd eu cau yn y flwyddyn flaenorol, pob un ohonynt wedi eu tynnu'n ôl neu 
eu cau ar ôl ystyriaeth gychwynnol. 

 
4.13 Mae dadansoddiad o'r 152 o achosion wedi'u cau yn ymwneud â Chynghorau 

Dinas, Tref neu Gymuned, yn dangos bod yna dair cwyn am aelodau o 
gynghorau o’r fath yn Sir Ddinbych. 

 
4.14 Mae'r Ombwdsmon hefyd wedi adrodd ar berfformiad swyddfa’r Ombwdsmon o 

ran yr amser a gymerir i ystyried cwynion Cod Ymddygiad. 
 

4.15 Mae'r Ombwdsmon yn gosod dau darged o ran amserlenni.  Y cyntaf yw y dylai 
o leiaf 90% o'r holl achwynwyr gael gwybod o fewn 4 wythnos a fydd yr 
Ombwdsmon yn ymdrin â’u cwyn a’i peidio.  Mae’r cyfnod o 4 wythnos yn 
rhedeg o'r dyddiad y mae digon o wybodaeth yn cael ei dderbyn.  Yn ystod 
blwyddyn 2014/15, llwyddodd yr Ombwdsmon i roi gwybod i achwynwyr o fewn 
4 wythnos mewn perthynas â 79% o gwynion a dderbyniwyd. Eleni, mae'r nifer 
wedi codi i 91% o achwynwyr. Nodir hefyd bod 96% o achwynwyr yn cael 
gwybod o fewn 5 wythnos. 

 
4.16 Yr ail darged yw dod â phob achos i gasgliad o fewn 12 mis o bwynt y gwneir 

penderfyniad i ymgymryd â chwyn ac i ddechrau ymchwiliad.  Mae swyddfa'r 
Ombwdsmon wedi llwyddo i gyflawni cyfradd llwyddiant o 100% ar gyfer 
cwblhau ymchwiliad Cod Ymddygiad o fewn 12 mis yn ystod y flwyddyn 
2014/15. Mae hyn wedi cael ei ailadrodd eleni, ond mae’r Ombwdsmon hefyd 
yn nodi bod 85% wedi eu cwblhau o fewn 9 mis yn 2015/16 o’i gymharu â 79% 
yn 2014/15. 

 
 

 



  

5 Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Ni ofynnir i'r Pwyllgor wneud penderfyniad.   
 
6 Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
7 Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?   
 

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?  
 
 Ni fu unrhyw ymgynghori gyda’r Pwyllgor Archwilio.   
 
9 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 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? 
 
 Nid oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
11 Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
 Does dim angen gwneud penderfyniad.  
 


