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Ein canllawiau a phroses cwynion y Cod Ymddygiad 
 
Annwyl Cadeiryddion  
 
Dechreuais yn fy rôl fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar  
1 Ebrill 2022.  Ers hynny rydym wedi parhau i hyrwyddo safonau uchel mewn 
bywyd cyhoeddus er mwyn cynnal ymddiriedaeth a hyder yn y sawl sy'n dal 
swyddi cyhoeddus.  
 
Wrth i arweinwyr gwleidyddol a Phwyllgorau Safonau ledled Cymru fwrw ymlaen 
â’u dyletswyddau newydd i hybu safonau ymddygiad uchel o dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, rwyf wedi achub ar y cyfle i adolygu 
fy nghanllawiau i aelodau.  Bydd hyn yn helpu fy swyddfa i’w cefnogi yn eu gwaith 
a bydd yn helpu pob aelod i ddeall yn llawn y gofynion a osodir arnynt wrth 
gyflawni eu rôl.  
 
I gefnogi’r Pwyllgorau Safonau, byddwn yn gwneud rhai mân newidiadau i’n proses.  
Byddwn yn parhau i rannu ein penderfyniadau â Swyddogion Monitro, yn unol â 
gofynion deddfwriaeth.  Fodd bynnag, byddwn nawr yn rhannu’r gŵyn a’n 
penderfyniad mewn hysbysiad annibynnol o benderfyniad i hwyluso gwaith y 
Swyddogion Monitro o rannu’r wybodaeth am y gŵyn gyda Phwyllgorau Safonau 
(pan fyddant yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny). 
 
Ers mis Mehefin, rydym wedi bod yn treialu dull newydd o roi gwybod i aelodau am 
gwynion a wneir yn eu herbyn.  Ein harfer blaenorol oedd rhoi gwybod i’r aelod 
cyhuddedig, y Swyddog Monitro, a’r Clerc (os yn Gyngor Tref/Cymuned) am y gŵyn 
cyn gynted ag y’i derbyniwyd.  Rydym nawr yn rhoi gwybod i’r partïon perthnasol 
pan fyddwn naill ai’n gwrthod ymchwilio neu’n penderfynu ymchwilio i’r gŵyn.  Yn 
ystod y treial, canfuom fod y dull hwn yn cyflymu ein proses.  Helpodd hefyd i osgoi 
pryder diangen i aelodau sy’n destun cwyn, wrth iddynt aros am benderfyniad 
ynghylch a ddylid ymchwilio i’r gŵyn.  Felly, byddwn yn parhau â’r dull hwn.  
 
Lle bynnag y bo modd, hoffwn weld unrhyw bryderon am ymddygiad aelod yn cael eu 
datrys yn lleol ac yn gynnar yn y broses.  Gall hyn dawelu sefyllfaoedd ac atal yr 
angen am ddwysâd pellach ac ymchwiliad ffurfiol gan fy swyddfa.  Bydd y canllawiau  
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a’r newidiadau yr ydym wedi’u gwneud i’n proses yn cynorthwyo Pwyllgorau Safonau 
drwy roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am faterion cyfredol, fel y gallant gymryd 
camau i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon posibl.  
 
Bydd sicrhau bod Pwyllgorau Safonau yn cael digon o wybodaeth hefyd yn eu 
cefnogi i lunio cynlluniau hyfforddi.  Rwyf i, ac aelodau’r cyhoedd, yn disgwyl i bob 
aelod fanteisio ar yr hyfforddiant sydd ar gael iddynt.  Byddwn hefyd yn annog 
aelodau i ddefnyddio unrhyw drefniadau lleol ar gyfer delio â chwynion ‘aelod yn 
erbyn aelod’, sydd wedi bod yn hynod effeithiol fel ffordd o ddatrys llawer o’r 
achosion hyn.  
 
Dylem barhau i gydweithio i godi safonau mewn bywyd cyhoeddus ac i greu 
diwylliant lle caiff aelodau eu parchu am eu hanhunanoldeb, eu gwrthrychedd a’u 
hymddygiad parchus.  Os gwnawn hynny, gallwn feithrin hyder y cyhoedd yn ein 
sefydliadau democrataidd a hyrwyddo llywodraethu da er budd y bobl ym mhob un 
o’n cymunedau.  Rwyf i, a fy swyddfa, yn edrych ymlaen at ymgysylltu â phob un 
ohonoch drwy’r Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Pwyllgorau Safonau. 
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