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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
Mae’r adrodd yn ymwneud â chyfarfod Fforwm Pwyllgor Safonau Gogledd Cymru (y 
Fforwm) a gynhaliwyd yn Llangefni ar 17 Hydref 2016 ac a fynychwyd gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon).  
  
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  

 
I hysbysu’r Pwyllgor ynglŷn â'r materion a drafodwyd yng nghyfarfod y Fforwm.  
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
Bod aelodau’r Pwyllgor yn nodi’r wybodaeth sydd yn yr adroddiad.  
 
4. Manylion yr adroddiad. 

 
4.1 Roedd y Fforwm yn falch fod yr Ombwdsmon, Mr Nick Bennett, yn 

bresennol ac fe ddarparodd gyflwyniad ac atebodd gwestiynau a anfonwyd 
ato cyn y cyfarfod. Mae’r cwestiynau ynghyd â nodiadau’r atebion a 
roddwyd yn Atodiad 1.  
 

4.2 Yn ystod ei gyflwyniad, pwysleisiodd yr Ombwdsmon ei gefnogaeth ar gyfer 
datrysiad lleol y cwynion a wnaed gan aelodau etholedig yn erbyn ei gilydd 
a mynegodd y byddai'n ddefnyddiol ymestyn y broses i Gynghorau Tref, 
Dinas a Chymuned. Pwysleisiodd nad oedd yn cyflwyno unrhyw fath o 
orchymyn mewn perthynas â hyn ac mai mater ar gyfer pwyllgorau safonau 
lleol a'r Cynghorau Tref, Dinas a Chymuned yn eu hardaloedd eu hunain 
fyddai hyn. Dywedodd ei fod yn ymwybodol fod Un Llais Cymru wedi 
gwneud rhywfaint o waith gyda rhai cynghorau tref a chymuned ar y testun 
hwn.  

 
4.3   Croesawodd yr Ombwdsmon y gostyngiad yn nifer y cwynion a 

dderbyniwyd mewn perthynas â Chynghorwyr Sir ar draws Cymru yr oedd 
modd iddo adrodd amdano yn ei adroddiad blynyddol. Fe gyfeiriodd at y 
cynnydd yn nifer y cwynion sy’n ymwneud â chynghorwyr tref a chymuned 
ac eglurodd bod tri chyngor tref a chymuned yn gyfrifol am y cynnydd, gan 
eu bod yn gyfrifol am hanner cant o'r cwynion a dderbyniwyd yn ystod y 
cyfnod. Y rhain oedd Glyn-nedd, Abertyleri, a Chaergybi.  



  

 
4.4    Nododd yr Ombwdsmon bod y rhan fwyaf o’r cwynion wedi’u cau ar ôl 

ystyriaeth gychwynnol a bod y niferoedd a atgyfeiriwyd at Bwyllgorau 
Safonau neu Banel Dyfarnu yn isel iawn, a oedd yn achos dathlu yn ei farn 
ef.  

 
4.5     Mae’r mater o reoli ei adnoddau ar draws yr amrywiol feysydd y mae’n eu 

harchwilio yn parhau i fod yn bwysig iawn i’r Ombwdsmon. Bu newid yn y 
defnydd o adnoddau yn ei swyddfa. Ddeng mlynedd yn ôl, roedd cwynion 
o’r sector iechyd yn cyfrif ar gyfer 15% o gyfanswm y cwynion a atgyfeiriwyd 
i'w swyddfa. Mae’r ffigur yn 35% yn awr. Nododd yr Ombwdsmon fod 76% 
o’i adnoddau yn awr yn cael eu defnyddio i ystyried cwynion iechyd. Yn y 
cyd-destun hwn ailadroddodd yr Ombwdsmon y neges a roddodd yn 
flaenorol, ni fydd yn defnyddio ei bwerau i archwilio cwynion lefel isel neu 
faterion “gwirion” mewn perthynas ag aelodau etholedig ond yn hytrach 
bydd yn cynnal adnoddau i ddelio â’r tor-amodau mwyaf difrifol. Bydd yr 
Ombwdsmon bob amser yn archwilio materion sy’n ymwneud â 
chamddefnyddio pŵer, bwlio a llygredigaeth.  

 
4.6     Adlewyrchodd yr Ombwdsmon ar weithrediad ei brawf lles y cyhoedd 

flwyddyn ar ôl ei gyflwyno. Cadarnhaodd mai’r ffactorau y mae’n rhaid eu 
hystyried wrth gymhwyso ei brawf yw, difrifoldeb y tor-amod honedig, a 
oedd budd personol wedi’i geisio’n fwriadol, camddefnyddio safle ag 
ymddiriedaeth gan achosi niwed, gwahaniaethu ac unrhyw ymddygiad 
tebyg blaenorol ar ran yr aelod perthnasol.  

 
4.7     Yn dilyn eitem yr Ombwdsmon, aeth y Fforwm yn ei flaen i ystyried 

gweithrediad y Fforwm yn y dyfodol. Ni chafwyd cyfarfod y Fforwm am beth 
amser a chytunwyd ei fod yn parhau i fod yn offer defnyddiol ar gyfer dysgu 
a rhannu arferion. Cytunwyd y byddai’r Fforwm yn cyfarfod ddwywaith y 
flwyddyn yn y dyfodol. Bydd y Fforwm yn cyfarfod mewn awdurdod 
gwahanol bob tro mewn cylchdro. Bydd yr awdurdod cynnal yn cadeirio’r 
cyfarfod ac yn gwneud yr holl drefniadau gweinyddol gofynnol. Bydd 
Swyddog Monitro’r awdurdod cynnal bob amser yn bresennol. Bydd Sir 
Ddinbych yn cynnal y cyfarfod nesaf yn y gwanwyn yn 2017.  

 
4.8     Yna ystyriodd y Fforwm fater ynglŷn â chwblhau cofrestr cysylltiadau gan 

aelodau yn ddwyieithog a’r materion technegol sydd wedi codi mewn rhai 
ardaloedd. Cytunwyd y byddai pob awdurdod yn gwirio’r sefyllfa yn eu 
hawdurdod eu hunain. Cafwyd trafodaeth hefyd ynglŷn ag argaeledd 
hyfforddiant cyfryngu ar gyfer aelodau pwyllgorau safonau a all fod yn rhan 
o’r gweithdrefnau datrysiad lleol.  

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith uniongyrchol ar y blaenoriaethau corfforaethol.  
 
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 Les? 
 
Nid oes angen asesiad o effaith ar les ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 
Nid yw'r mater hwn wedi ei adrodd nac wedi ei ymgynghori arno yn unrhyw le arall. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid. 
 
Does dim goblygiadau ariannol uniongyrchol yn yr adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn wneud i'w lleihau? 
 
Nid oes unrhyw risgiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
11. Pŵer i wneud Penderfyniad 
 
Does dim angen gwneud penderfyniad.  


