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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 Mae’r adroddiad yn ymwneud ag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) 2017/18. 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 I roi cyfle i aelodau o’r Pwyllgor Safonau i ystyried cynnwys Adroddiad Blynyddol yr 
Ombwdsmon ac i roi eu sylwadau. 

3.  Beth yw’r Argymhellion? 

 Fod aelodau yn ystyried Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru 2017/18 (yr Adroddiad). 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Bob blwyddyn mae'r Ombwdsmon yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar 
weithgareddau swyddfa'r Ombwdsmon yn ymdrin â chwynion yn erbyn cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru. 

4.2  Mae gan swyddfa’r Ombwdsmon ddwy swyddogaeth. Y cyntaf yw i ymchwilio i 
gwynion yn ymwneud â chamweinyddu gan gyrff cyhoeddus. Yr ail, a sy'n fwy 
perthnasol i'r Pwyllgor hwn, yw cyfrifoldeb swyddfa'r Ombwdsmon o ran ymchwilio i 
gwynion yn ymwneud â honiadau fod aelodau etholedig Cynghorau Unedol, Dinas, 
Tref a Chymuned yn torri’r Cod Ymddygiad.  

4.3  Mae Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon ar gyfer y flwyddyn oedd yn dod i ben ar 
31 Mawrth 2018 wedi ei atodi fel Atodiad 1. Mae’r wybodaeth yn ymwneud â 
chwynion ynglŷn â’r Cod Ymddygiad wedi eu nodi ar dudalennau 21 – 25 yr 
Adroddiad ac fel Atodiad B ar dudalennau 113-115. 

4.4  Mae’r nifer o gwynion a dderbyniwyd gan yr Ombwdsmon yn ymwneud â'r Cod 
Ymddygiad yn ystod y cyfnod y cyfeirir ato yn yr Adroddiad wedi codi o 14%, o 236 o 
gwynion yn 2016/17 i 270 yn 2017/18. Mae’r sefyllfa yn ymwneud ag Awdurdodau 
Unedol yn sylweddol wahanol i sefyllfa'r Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned.  Mae’r 
nifer o gwynion a dderbyniwyd mewn perthynas ag Awdurdodau Unedol wedi 
gostwng o 108 yn 2016/17 i 102 yn 2017/18. Yn gyferbyniad i hynny mae'r nifer o 



gwynion mewn perthynas â Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned wedi codi o 33%, o 
126 yn 2016/17 i 167 yn 2017/18. 

4.5  Mae’r Ombwdsmon yn rhannau’r cwynion a dderbyniwyd yn ôl eu natur ar dudalen 
22 yr Adroddiad.  Y 3 prif gategori o ran cwynion yw Cydraddoldeb a Pharch (42%), 
Datgelu a Chofrestru Cysylltiad (19%) a Gonestrwydd (16%). 

4.6  Yn nhermau'r canlyniad, o’r 247 o gwynion a gaewyd yn ystod y cyfnod, cafodd 213 
eu cau ar ôl ystyriaeth gychwynnol. Mae hyn yn golygu un ai nad oedd yna 
dystiolaeth ymddangosiadol o dorri’r Cod Ymddygiad neu fod yr Ombwdsmon wedi 
dod i'r casgliad nad oedd er budd y cyhoedd i ymchwilio.  

4.7  Roedd yna lai o achosion a gaewyd yn dilyn ymchwiliad llawn, 26 yn 2017/18 o’i 
gymharu â 34 yn 2016/17. Ystyria’r Ombwdsmon mai’r rheswm am hyn yw am fod ei 
swyddfa yn parhau i weithredu prawf lles y cyhoedd ac felly dim ond i’r honiadau 
mwyaf difrifol y mae’n ymchwilio. O’r achosion a arweiniodd at ymchwiliad a 
gwblhawyd, ni chafodd yr un eu cyfeirio at y Pwyllgorau Safonau a chafodd 3 eu 
cyfeirio at Banel Dyfarnu Cymru. O’r gweddill ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth o 
dorri’r Cod mewn 13 achos, ac mewn 10 achos penderfynodd swyddfa’r 
Ombwdsmon nad oedd unrhyw weithredu pellach yn angenrheidiol. 

4.8  Dywed yr Ombwdsmon fod 91% o’r achwynwyr wedi eu hysbysu o fewn pedair 
wythnos, wedi i'r Ombwdsmon dderbyn gwybodaeth ddigonol ynglŷn â’u cwyn, p’un 
ai fyddai ymchwiliad i’w cwyn ai peidio. Mae hyn yn welliant o ffigwr y flwyddyn 
flaenorol sef 82%. 

4.9  Ond er hynny mae gostyngiad wedi bod yn y ganran o ymchwiliadau a gaiff eu 
cwblhau o fewn 3 mis i 10% o 34% yn 2016/17. Mae'r Ombwdsmon yn credu mai 
cymhlethdod cynyddol yr achosion hyn a’r llwyth gwaith trwm wrth ystyried cwynion 
iechyd yw’r rhesymau dros y gostyngiad hwn. Mae’r graff ar dudalen 25 yr Adroddiad 
yn dangos fod y mwyafrif o achosion wedi eu cwblhau o fewn 3 i 9 mis. 

4.10  Mae’r tabl ar dudalen 113 yr Adroddiad yn nodi canlyniad yr achosion yn ôl 
Awdurdod Unedol. Roedd yna 2 achos yn ymwneud â Chynghorwyr Cyngor Sir 
Ddinbych, a chaewyd y ddau achos yn dilyn ystyriaeth gychwynnol. 

4.11  Mae'r tabl ar dudalennau 114 a 115 yn nodi'r canlyniadau mewn perthynas â 
chwynion yn ymwneud â Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned. Mae hyn yn dangos 
fod yna 2 achos yn Sir Ddinbych, y ddau yn ymwneud â Chyngor Tref Prestatyn, a 
chaewyd y ddau achos yn dilyn ystyriaeth gychwynnol. 

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 Les?  

 Nid oes angen asesiad o'r effaith ar les ar gyfer yr adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgor Craffu ac eraill? 

 Nid oes ymgynghoriadau wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Craffu. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol arwyddocaol yn codi o’r adroddiad hwn. 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes yna 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 

 Nid oes angen penderfyniad. 

 


