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Ein hymrwymiad 
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag 
unrhyw ganmoliaeth, pryderon neu gwynion sydd gennych o bosibl am y 
gwasanaethau rydym yn eu darparu.   
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Cyflwyniad 
Nod Cyngor Dinas Casnewydd yw dilyn Egwyddorion Gweinyddiaeth Dda a Rheoli 
Cofnodion Da (fel a nodwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru) 
wrth weithredu’r polisi hwn. Dyma’r rhestr o’r rhain: 

 Ei wneud yn iawn 

 Canolbwyntio ar gwsmeriaid 

 Bod yn agored ac yn atebol 

 Gweithredu’n deg ac yn gymesur 

 Unioni pethau 

 Chwilio am welliant parhaus 

 Creu cofnodion o ansawdd da 

 Rheoli cofnodion yn effeithiol 
 
Mae’r polisi hwn yn ymdrin â phob cwyn am wasanaethau a ddarperir gan y 
Cyngor. 
 
Mae gwasanaethau a ddarperir gan ysgolion yn destun polisïau ar wahân ym mhob 
ysgol. Os oes gennych gŵyn ynglŷn ag ysgol, ewch at bennaeth yr ysgol yn y lle 
cyntaf – gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gwynion ysgol ar wefannau 
ysgolion neu ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd: www.newport.gov.uk 
 

http://www.newport.gov.uk/
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Mae’n bosibl y bydd deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau eraill yn gymwys, gan 
gynnwys: 

 Siartiau Llif y Broses Gwynion 

 Y Polisi a’r Weithdrefn ar gyfer Gweithredoedd Annerbyniol gan Gwsmeriaid 

 Rheoliadau Gweithdrefn Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 

 Gweithdrefn Sylwadau’r Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 

 Deddf Cydraddoldeb 2010  

 Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 
2011. 

 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 (yn benodol Safonau 147, 148 a 
149) 

 Gweithdrefnau Apelio Amrywiol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r 
canlynol: 

o Gwrthod Caniatâd Cynllunio 
o Derbyniadau Ysgol 
o Anghenion Addysg Arbennig (AAA) 
o Penderfyniadau ar Fudd-daliadau Tai 

Diffiniad o Gwynion, Canmoliaeth a Sylwadau 

Cwynion 

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r diffiniad canlynol o gŵyn a awgrymwyd gan 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: 

 “Mynegiant o anfodlonrwydd gan un neu fwy o aelodau’r cyhoedd ynglŷn â 

gweithredoedd neu ddiffyg gweithredoedd y Cyngor, neu am safon y gwasanaeth, 

boed i'r gweithred gael ei gwneud neu i’r gwasanaeth gael ei ddarparu gan y 

Cyngor ei hun, neu gan berson neu gorff sy’n gweithredu ar ran y Cyngor. " 

Canmoliaeth  

 “Mynegiant o ganmoliaeth ynglŷn â lefel uchel o gyflawniad gwasanaeth a/neu ofal 

cwsmeriaid a dderbyniwyd." Sylwadau  

 “Cynigion i helpu’r Cyngor i wella’r gwasanaethau a ddarperir ganddo a/neu 

agweddau ar ofal cwsmeriaid.” 

Caiff sylwadau a chanmoliaeth ei gofnodi – os yw’n briodol, darperir ymateb o fewn 

10 niwrnod gwaith. 

Beth nad yw’n gŵyn? 

Nid cwyn yw:  

 Adrodd am nam, e.e. golau stryd gwallus.  
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 Cais cychwynnol am wasanaeth, e.e. symud sbwriel sydd wedi’i dipio’n 
anghyfreithlon.  

 Cais cyntaf am wybodaeth, neu esboniad o bolisïau neu benderfyniadau’r 
Cyngor.  

 Sylwadau am rinweddau penderfyniadau polisi’r Cyngor.  

 Materion cwyno nad ydynt yn gyfrifoldeb i’r Cyngor. 
 
Nid yw’r Cyngor yn ystyried y canlynol yn gwynion o dan y polisi hwn 

Cais am wasanaeth 

Os ydych yn dweud wrthym am rywbeth rydych yn credu y mae angen ei wneud, er 
enghraifft, trwsio twll yn y ffordd, yna rydych yn gofyn am wasanaeth. Yn gyntaf, 
mae’n rhaid i chi roi cyfle i ni ymateb i’r cais am wasanaeth. 
 
Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud cais am wasanaeth ac nad ydych yn fodlon 
ar ein hymateb, byddwch yn gallu cwyno gan ddefnyddio’r polisi hwn fel rydym yn 
disgrifio isod. 

Gwrthwynebiadau eraill:  

Ni ellir defnyddio’r polisi hwn fel: 
 apêl yn erbyn penderfyniad a "wnaed yn briodol" gan gorff cyhoeddus 
 modd o geisio newid i ddeddfwriaeth neu benderfyniad ar bolisi “a 

wnaed yn briodol” 
 modd o lobïo grwpiau/sefydliadau/unigolion i geisio hyrwyddo achos. 

 
Mae penderfyniad “a wnaed yn briodol” yn un lle y cafodd y cyfreithiau, y polisïau 
a’r gweithdrefnau perthnasol eu dilyn yn gywir wrth gyrraedd penderfyniad e.e. 
gosod cyfradd y Dreth Gyngor. Fodd bynnag, os ydych yn credu ein bod wedi 
gweithredu’r polisi'n anghywir neu’n annheg, gallwch wneud cwyn am sut y 
gweithredwyd y polisi (gweler isod).   

Apeliadau yn erbyn penderfyniad 

O dan rai amgylchiadau mae’n bosibl y bydd gennych hawl i apelio yn erbyn 
penderfyniad y mae’r Cyngor wedi’i wneud.  
 
Dyma rai enghreifftiau o’r rhain: 
 gwrthod rhoi caniatâd cynllunio i chi 
 peidio â rhoi lle i’ch plentyn mewn ysgol neu ysgol feithrin benodol 
 dyfarniadau a phenderfyniadau a wnaed ynglŷn â Budd-daliadau Tai 
 gostyngiadau o ran darparu gofal 

 
Yn yr achosion hyn, byddwn yn esbonio wrthych sut y gallwch apelio. 

Materion AD a Chyflogaeth  

Nid yw’r polisi hwn yn fodd i aelod o staff godi materion cyflogaeth. Mae polisïau 
mewnol eraill ar gyfer y math hwn o bryderon, er enghraifft, chwythu’r chwiban, 
bwlio neu weithdrefnau achwyn y gall staff ddod o hyd iddynt ar fewnrwyd y 
Cyngor. 
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Cwynion am Gynghorwyr 

Nid ymdrinnir â'r rhain gan y polisi hwn ond gellir eu gwneud yn uniongyrchol i 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (mae'r manylion cyswllt isod). 

Ymchwiliadau Cydamserol 

Ceir rhai amgylchiadau lle nad yw’n briodol i’r Cyngor ystyried cwyn pe bai 
ystyriaeth o’r fath yn niweidio cynnal rhai achosion neu ymchwiliadau penodol. 
Mae’r amgylchiadau hynny’n cynnwys y canlynol: 

 Mae’r achwynydd yn dangos yn ysgrifenedig ei fod yn dwyn neu'n bwriadau 
cychwyn achos cyfreithiol 

 Mae’r Cyngor yn ystyried achos cyfreithiol, er enghraifft, achos gofal neu 
achos y Llys Gwarchod 

 Mae’r Cyngor yn dwyn neu’n cynnig achos disgyblu yn erbyn aelod o staff 

 Mae awdurdod erlyn, er enghraifft yr heddlu neu Gyfarwyddiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, yn ymchwilio gyda’r bwriad o erlyn 
troseddol 

 Os gallai ymchwiliad cwyno beryglu unrhyw broses diogelu oedolion neu 
blant. 

Cwynion i gyrff cyhoeddus eraill 

Weithiau byddwch o bosibl yn pryderu am faterion nad yw’r Cyngor yn penderfynu 
arnynt, megis problemau ar briffyrdd neu gefnffyrdd. Byddwn wedyn yn rhoi 
gwybod i chi am sut i wneud eich pryderon yn hysbys. 

Ymholiadau Deddfau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data   

Nid yw’r polisi hwn yn gymwys os bydd y mater yn ymwneud â mater Rhyddid 
Gwybodaeth neu Ddiogelu Data.  O dan yr amgylchiadau hyn, dylech gysylltu â’n 
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth ar 01633 656 656 or info@newport.gov.uk   

Sut i gwyno  

Datrysiad anffurfiol 

Os yw’n bosibl, rydym yn credu mai’r peth gorau yw ymdrin â phethau ar unwaith 
yn hytrach na cheisio eu datrys wedyn.  Os bydd pryder gennych, codwch ef gyda’r 
person rydych yn ymdrin ag ef.  Bydd ef neu hi’n ceisio ei ddatrys i chi yn y fan a’r 
lle.  Os bydd unrhyw wersi i’w dysgu trwy fynd i’r afael â’ch pryder, bydd yr aelod 
staff yn cofnodi hyn mewn ffordd briodol.   
Byddwn yn ceisio gwneud hyn o fewn 10 niwrnod gwaith. Os na fydd y mater wedi’i 
ddatrys ar y cam hwn, gallwch ofyn am ymchwiliad ffurfiol (gweler isod). 

Sut i fynegi pryder neu gwyno’n ffurfiol 

Gallwch fynegi eich pryder mewn unrhyw un o’r ffyrdd isod. 

 Gallwch ofyn am gopi o’n ffurflen gwyno gan y person rydych eisoes mewn 
cysylltiad ag ef. Dywedwch wrtho eich bod am i ni ymdrin â’r pryder yn ffurfiol. 

 Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ar ein gwefan yn: 
www.Newport.gov.uk/complaints  

 Gallwch e-bostio ni ar: complaints@newport.gov.uk  

 Gallwch ffonio ar: 01633 656 656 os hoffech chi wneud eich cwyn dros y ffôn. 

mailto:info@newport.gov.uk
http://www.newport.gov.uk/complaints
mailto:complaints@newport.gov.uk
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 Gallwch ysgrifennu llythyr atom yn y cyfeiriad canlynol: Datrys Cwynion, 
Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 
4UR   

 
Mae copïau o’r polisi hwn a’r ffurflen gwyno ar gael yn Saesneg, ac mewn ieithoedd 
eraill ar gais, yn ogystal ag ar ffurf clywedol, print bras a Braille. 

  Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi  

 
Rydym yn credu bod gan bob achwynydd yr hawl i gael ei glywed, ei ddeall a’i 
barchu. Fodd bynnag, rydym hefyd yn ystyried bod gan staff y Cyngor yr un 
hawliau. Felly rydym yn disgwyl i chi fod yn gwrtais yn eich trafodion â ni. Rydym yn 
derbyn y byddai amgylchiadau sy’n arwain at gŵyn wedi bod yn drallodus, ond ni 
fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol neu ddifrïol, galwadau afresymol neu 
daerni afresymol.   
 
Pan fyddwn yn gweld bod gweithredoedd rhywun yn annerbyniol, bydd ein Polisi 
Gweithredoedd Annerbynio gan Gwsmeriaid (yn Saesneg) yn gymwys. Gellir dod o 
hyd i’r polisi ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd. 
 

Y Gymraeg a Chydraddoldebau  

 
Mae Mesur y Gymraeg 2011 a Deddf Cydraddoldeb 2011 yn gofyn i’r cyngor 
gofnodi, ymateb i, monitro ac adrodd am gwynion ar faterion y Gymraeg a 
chydraddoldeb. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Gymraeg a 
Chydraddoldeb ar wefan y cyngor 
 
Rydym yn cadw cofnod ac yn cadw copi o’r cwynion rydym wedi’u derbyn bob 
blwyddyn am y Gymraeg a Safonau’r Gymraeg. Rydym yn adrodd yn flynyddol am 
gydraddoldeb a’r Gymraeg. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn 
adrodd am faterion sy'n codi o gwynion yn yr adran 'Dysgu Gwersi'.  

  
Bydd y Cyngor yn ymateb i unrhyw gwynion a wneir yn Gymraeg, ac i'r un 
amserlenni ac ansawdd â chwyn yn y Saesneg. Os ydych yn dymuno trafod mater 
ag aelod o staff, gallwch wneud hynny yn Gymraeg. Os na fydd aelod o staff sy'n 
siarad Cymraeg ar gael, byddwn yn cynnig cyfieithu ar y pryd.   
 
Mae’r cyngor yn annog pobl i gysylltu â ni yn gyntaf ynglŷn ag unrhyw gŵyn, fel y 
gallwn ymdrin â'r mater yn brydlon a chael cyfle i unioni pethau os bydd yn bosibl. 
Gellir gwneud cwyn yn uniongyrchol i Gomisiynydd y Gymraeg y gellir dod o hyd i’w 
fanylion cyswllt yn yr adran ‘Ombwdsmon a Chomisiynydd y Gymraeg'.  

Ymdrin â’ch pryder 

 

 Byddwn yn cydnabod eich pryder yn ffurfiol o fewn 2 ddiwrnod gwaith. 

 Os am unrhyw reswm na allwn dderbyn eich cwyn neu os nad ydym yn 
ystyried bod ymchwilio’n briodol, byddwn yn ysgrifennu atoch i esbonio pam. 
Os yw’n bosibl, byddwn yn nodi unrhyw gamau gweithredu pellach y gallwch 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Unacceptable-Actions-by-Complainants-Policy-v1-2-ENG.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/Unacceptable-Actions-by-Complainants-Policy-v1-2-ENG.pdf
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eu cymryd a/neu’n rhoi gwybod i chi am sefydliadau eraill a fydd yn gallu eich 
helpu.  

 Byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni sut yr hoffech i ni gyfathrebu â chi a 
gweld a oes gennych unrhyw ofynion penodol - er enghraifft, os oes anabledd 
gennych.   

 Byddwn yn ymdrin â'ch pryder mewn ffordd agored ac onest. 

 Byddwn yn sicrhau na fydd eich trafodion â ni yn y dyfodol yn dioddef 
oherwydd eich bod wedi mynegi pryder neu wneud cwyn.   
 

Amserlenni 

Fel arfer, ni allwn ystyried eich pryderon oni bai eich bod yn dweud wrthym 
amdanynt o fewn 12 mis. Mae hyn oherwydd ei fod yn well ymchwilio i’ch pryderon 
pan fydd y materion yn ffres o hyd ym meddyliau pawb. 

 
Fel eithriad, byddwn yn gallu ystyried pryderon y deuir â nhw at ein sylw yn 
ddiweddarach na hyn.  Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi roi rhesymau cryf i ni pam 
nad ydych wedi llwyddo i dynnu ein sylw atynt yn gynharach a bydd rhaid bod 
gennym ddigon o wybodaeth am y mater er mwyn ein galluogi i'w ystyried yn 
briodol.  (Ond ni waeth beth yw'r amgylchiadau, ni fyddwn yn ystyried unrhyw 
bryderon am faterion a ddigwyddodd fwy na thair blynedd yn ôl.) 
 

Cynrychioli rhywun arall ac eiriolaeth 

Gall unrhyw gynrychiolydd wneud cwyn ar ran rhywun arall o dan yr amgylchiadau 
canlynol: 

 Gofynnwyd iddynt wneud hynny gan y person mae’n ei gynrychioli 

 Mae’r person mae’n ei gynrychioli yn blentyn 

 Mae’r person mae’n ei gynrychioli heb alluedd fel y'i diffinnir gan Ddeddf 
Galluedd Meddyliol 2005   

 Mae’r person mae’n ei gynrychioli wedi marw (o dan amgylchiadau priodol) 

 

Os ydych yn mynegi pryder ar ran rhywun arall, bydd angen i ni gael 
cadarnhad ei fod yn cydsynio i weithredu ar ei ran.  
 

Beth os bydd mwy nag un corff neu sefydliad proffesiynol yn cymryd 

rhan? 

 
Os bydd eich cwyn yn ymwneud â mwy nag un sefydliad e.e. Cyngor Dinas 
Casnewydd a Heddlu De Cymru, byddwn fel arfer yn gweithio gyda’r sefydliad er 
mwyn penderfynu pwy ddylai arwain wrth ymdrin â’ch pryderon.  Wedyn rhoddir 
enw'r person i chi sy’n gyfrifol am gyfathrebu â chi wrth i ni ystyried eich cwyn.   
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Os bydd y gŵyn ynglŷn â sefydliad sy’n gweithio ar ein rhan ni,  efallai y byddwch 
yn dymuno codi’r mater yn anffurfiol gydag ef yn gyntaf. Fodd bynnag, os hoffech 
chi fynegi eich pryder neu eich cwyn yn ffurfiol, byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn ein 
hunain, oni bai ein bod wedi cytuno ar broses gwynion gytundebol o fewn y 
sefydliad sy'n darparu'r gwasanaeth. Os bydd proses gwynion gytundebol ar waith, 
byddwn yn parhau i fonitro’r cwynion a dderbynnir a sut mae'r contractwr yn ymdrin 
â nhw. 

Ymchwilio i gŵyn 

 
Byddwn yn ceisio datrys pryderon cyn gynted ag y bo modd ac rydym yn disgwyl 
ymdrin â’r mwyafrif llethol o fewn 20 niwrnod gwaith. Os bydd eich cwyn yn fwy 
cymhleth, byddwn yn: 
 

 rhoi gwybod i chi o fewn y cyfnod hwn pam rydym yn credu y bydd yn cymryd 
mwy o amser i ymchwilio iddi  

 dweud wrthych pa mor hir rydym yn disgwyl y bydd yn ei gymryd.   

 rhoi gwybod i chi am ba gam rydym arno gyda'r ymchwiliad 

 rhoi diweddariadau rheolaidd i chi, gan gynnwys dweud wrthych a allai 
unrhyw ddatblygiadau newid ein hamcangyfrif gwreiddiol.  
 

1. Byddwn yn dweud wrthych pwy rydym wedi gofyn iddo i ymchwilio i'ch 
pryder neu i'ch cwyn.  Os bydd ateb syml i’ch problem, mae’n bosibl y 
byddwn yn gofyn i chi a ydych yn fodlon derbyn hyn. Er enghraifft, pan 
fyddwch wedi gofyn am wasanaeth ac  rydym yn gweld ar unwaith y 
dylech fod wedi ei dderbyn, byddwn yn cynnig darparu'r gwasanaeth yn 
hytrach na'i ymchwilio a llunio adroddiad.  
 

2. Os bydd yn briodol, mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio rhywun o 
rywle arall yn yr awdurdod neu y tu allan i'r awdurdod i ymchwilio. Er 
enghraifft, os yw’r gŵyn ynglŷn â’r Gwasanaethau Cymdeithasol, 
byddwn yn penodi Ymchwilydd Annibynnol i gwblhau'r ymchwiliad. 

 
3. Bydd y Swyddog sy’n ymchwilio i’ch cwyn yn disgrifio ein dealltwriaeth 

o'ch pryderon ac yn gofyn i chi gadarnhau ein bod wedi eu deall yn 
iawn.  Bydd hefyd yn gofyn i chi ddweud wrthym pa ganlyniad rydych 
yn gobeithio ei gael.   

 
4. Bydd y person sy’n ymchwilio i’ch pryderon yn cael gwybod y ffeithiau.  

Bydd graddau'r ymchwiliad yn dibynnu ar gymhlethdod a difrifoldeb y 
materion rydych wedi'u codi. Mae’n bosibl y bydd angen i’r person sy’n 
ystyried eich cwyn weld y ffeiliau sydd gennym sy'n berthnasol i'ch 
cwyn.  Os nad ydych yn fodlon ar hyn, mae’n bwysig eich bod yn 
dweud wrthym. 

 
5. O dan rai amgylchiadau, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i gwrdd â chi 

er mwyn trafod eich pryderon.  O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y 
byddwn yn awgrymu cyfryngu er mwyn ceisio datrys anghydfodau.  
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6. Bydd y Swyddog Ymchwilio yn ystyried tystiolaeth berthnasol.  Gallai 
hyn gynnwys ffeiliau, nodiadau sgyrsiau, llythyrau, e-byst neu beth 
bynnag a fydd yn berthnasol i’ch pryderon penodol.  Os bydd angen, 
bydd yn siarad â staff neu bobl eraill sy'n cymryd rhan ac yn edrych ar 
ein polisïau a'n gweithdrefnau, ac unrhyw hawliad a chanllawiau 
cyfreithiol.  

 

Canlyniad 

 
Os byddwn yn ymchwilio yn ffurfiol i’ch cwyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr 
hyn rydym wedi dod o hyd iddo yn unol â'r modd cyfathrebu o’ch dewis.  Gallai hyn 
fod dros y ffôn, trwy lythyr neu mewn e-bost, er enghraifft.  Os bydd angen, byddwn 
yn llunio adroddiad.  Byddwn yn esbonio sut a pham y daethom i’n casgliadau. 
 

 Os byddwn yn gweld ein bod wedi ei wneud yn anghywir, byddwn yn dweud 
wrthych beth ddigwyddodd a pham y digwyddodd.   

 Os byddwn yn gweld bod nam ar ein systemau neu ar y ffordd rydym yn 
gwneud pethau, byddwn yn dweud wrthych beth ydyw a sut rydym yn 
bwriadu newid pethau i sicrhau na fydd yn digwydd eto. 

 Os gwnaethom hyn yn anghywir, byddwn bob amser yn ymddiheuro.  
 

Unioni pethau  

 
Os gwnaethom rywbeth yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro. Os bydd yn bosibl, 
byddwn yn unioni unrhyw gamgymeriadau rydym wedi’u gwneud.  

 Os na wnaethom ddarparu gwasanaeth y dylech chi fod wedi'i dderbyn, 
byddwn yn ceisio ei ddarparu os bydd hynny'n ymarferol ac yn synhwyrol 

 Os na wnaethom rywbeth yn ddigon da, byddwn yn ceisio gwella hyn 

 Os buoch ar eich colled o ganlyniad i gamgymeriad ar ein rhan ni, byddwn yn 
ceisio eich dychwelyd i’r sefyllfa y byddwch wedi bod ynddi pe bawn ni wedi ei 
wneud yn iawn. 
 

Hyfforddiant i Gyflogeion y Cyngor 

 

Byddwn yn darparu hyfforddiant i staff i’w cefnogi i ymdrin â chwynion yn effeithiol, 

gan gynnwys hyfforddiant ar Bolisi Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion y Cyngor.  

 

Gellir darparu hyfforddiant yn Gymraeg neu yn Saesneg gan ddibynnu ar ofynion y 

staff sy'n cael eu hyfforddi. 

Yr Ombwdsmon a Chomisiynydd y Gymraeg 

 
Os na fyddwn yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno i Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol ar holl gyrff 
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y llywodraeth a gall ymchwilio i'ch cwyn os ydych yn credu eich bod chi, neu'r 
person rydych yn cwyno ar ei ran: 
 

 wedi cael eich trin yn annheg neu wedi derbyn gwasanaeth gwael oherwydd 
rhyw fethiant ar ran y sefydliad sy'n ei ddarparu  

 wedi cael eich rhoi dan anfantais yn bersonol gan fethiant yn y gwasanaeth 
neu wedi’ch trin yn annheg.   

 
Mae’r Ombwdsmon yn disgwyl i chi dynnu ein sylw at eich pryderon yn gyntaf ac i 
roi cyfle i ni unioni pethau.  Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon trwy: 

 ffonio:  0845 601 0987 

 e-bostio:   ask@ombudsman-wales.org.uk 

 fynd i’r wefan:  www.teacherspensions.co.uk 

 ysgrifennu at:  Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru,  
1 Ffordd yr Hen Gae,  
Pencoed   
CF35  5LJ 

 

Hefyd mae sefydliadau eraill sy’n ystyried cwynion.  Er enghraifft, mae 
Comisiynydd y Gymraeg yn ystyried cwynion ynglŷn â darparu gwasanaethau 
cyhoeddus yn Gymraeg.  

Gallwch gysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg trwy:  
 

 ffonio:    0845 6033 221  

 e-bostio:  post@welshlanguagecommissioner.wales  

 ysgrifennu at:     Comisiynydd y Gymraeg  
Siambrau’r Farchnad,  
5/7 Heol yr Eglwys Fair, 
Caerdydd  
CF10 1AT  

Dysgu Gwersi 

 
Rydym yn ystyried eich pryderon a'ch cwynion o ddifrif ac yn ceisio dysgu o unrhyw 
gamgymeriadau rydym wedi'u gwneud.  Rhennir crynodeb o'r holl ganmoliaeth a 
chwynion (gan gynnwys y rhai a dderbynnir am gydymffurfiaeth y Cyngor â 
Safonau’r Gymraeg) â’r Tîm Rheoli Corfforaethol bob tri mis, yn ogystal â manylion 
unrhyw gwynion neu dueddiadau difrifol a nodir. Mae’r Pwyllgor Craffu ar Gynllunio 
a Datblygu Cymunedol hefyd yn ystyried ymateb y Cyngor i gwynion yn flynyddol. 
 
Pan fydd angen am newid, byddwn yn datblygu cynllun gweithredu, gan restru'r 
hyn y byddwn yn ei wneud, pwy fydd yn ei wneud ac erbyn pryd rydym yn bwriadu 
ei wneud.  Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd newidiadau rydym wedi’u haddo 
wedi’u gwneud. 

mailto:ask@ombudsman-wales.org.uk
http://www.ombudsman-wales.org.uk/
mailto:post@welshlanguagecommissioner.wales
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Beth os bydd angen cymorth arnaf  
 
Bydd eich staff yn ceisio eich helpu i roi gwybod am eich pryderon i ni.  Os bydd 
angen rhagor o gymorth arnoch, byddwn yn ceisio eich rhoi mewn cysylltiad â 
rhywun a all eich helpu.  O dan bob amgylchiad, byddwn yn ystyried eich 
amgylchiadau penodol yn briodol. 
 
Hefyd gallwch ddefnyddio’r polisi pryderon cwynion a chanmoliaeth os rhywun dan 
18 oed ydych chi. Gallwch gysylltu â'r Swyddogion Datrys Cwynion a fydd yn eich 
cefnogi ac yn eich helpu i ddefnyddio'r polisi pryderon a chwynion hwn:  
 
Manylion Cyswllt: 
Tîm Datrys Cwynion 
Swyddfeydd Dinesig Cyngor Casnewydd 
NP20 4UR 
 
E-bost: complaints@newport.gov.uk 
 
 
Os ydych yn anfodlon o hyd neu os oes angen rhagor o gymorth arnoch, gallwch 
gysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru.  Manylion Cyswllt: 
 
Rhif rhadffôn Plant a Phobl Ifanc: 0808 801 1000 
 
Neu anfonwch neges destun at 80 800 a dechreuwch eich neges gyda COM 
 
post@childcomwales.org.uk 
www.childcom.org.uk 
 
Tŷ Ystumllwynarth 
Ffordd y Ffenics 
Llansamlet 
Abertawe 
SA7 9FS 
 
 
 

mailto:complaints@newport.gov.uk
mailto:post@childcomwales.org.uk
http://www.childcom.org.uk/

