Atodiad 2
RHESTR GYSWLLT ALLANOL
Er bod y Cyngor yn annog gweithwyr i wneud defnydd o gysylltiadau mewnol i geisio
codi cwyn rhannu pryderon, caniateir i chi o dan y gyfraith gysylltu â chyrff/unigolion
rheoleiddio penodol. Ar ben hynny, mae'r Cyngor yn cydnabod rhai cyrff allanol
ychwanegol y gallwch eu defnyddio i godi cwyn rhannu pryderon.
.
O dan y Ddeddf Datgan er Lles y Cyhoedd (Unigolion Rhagnodedig) 2014, mae rhestr
ragnodedig o gyrff/unigolion y gellir cysylltu â hwy yn allanol. Gellir gweld y rhestr lawn
yn y gorchymyn 1, ond y rhai sydd fwyaf tebygol o fod yn berthnasol yw: -

Corff/Unigolyn

Materion y gellir cyfeirio atynt

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cynnal busnes cyhoeddus yn briodol; gwerth am
arian, twyll a llygredigaeth mewn perthynas â
darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Rhif Ffôn: 01244 525970

Cyngor Gofal Cymru
Rhif Ffôn: 0300 30 33 444

Materion yn ymwneud â chofrestru gweithwyr
gofal cymdeithasol o dan y Ddeddf Safonau Gofal
2000.

Prif Weithredwr y Comisiwn
Adolygu Achosion Troseddol

Camwedd gwirioneddol neu bosibl.
Comisiwn

Rhif Ffôn: 0121 233 1473
Comisiynydd Plant Cymru

Materion yn ymwneud
buddiannau plant.

â

hawliau,

lles

a

Rhif Ffôn:
01492 523333
(Swyddfa Conwy)
Awdurdod Gweithredol Iechyd
a Diogelwch
Rhif Ffôn: 0300 0031647
(Tîm Pryderon)

Materion a allai effeithio ar iechyd neu ddiogelwch
unrhyw unigolyn yn y gwaith ar wahân i unigolion
yn y gwaith sydd, yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar
safleoedd sydd yn, neu sydd ar safle niwclear Prydain Fawr (o fewn yr ystyr a
roddir yn adran 68 o Ddeddf Ynni 2013);
(b) safle amddiffyniad awdurdodedig (o fewn yr
ystyr a roddir yn rheoliad 2(1) o Reoliadau
Iechyd a Diogelwch (Awdurdod Gorfodi)
1998); neu
(a)

1

Mae copi o'r gorchymyn, fel a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar gael ar:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2418/contents/made Sylwer efallai y bydd y rhestr o gyrff yn newid
o bryd i'w gilydd. Ni all y Cyngor fod yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys ar wefannau allanol.

(c) safle adeiladu gorsaf niwclear newydd (o fewn
yr ystyr a roddir yn rheoliad 2A o'r Rheoliadau
hynny). Materion a allai effeithio ar iechyd a
diogelwch unrhyw aelod o'r cyhoedd, sy'n
deillio
o
neu
mewn
cysylltiad
â
gweithgareddau personau wrth eu gwaith ar
wahân i bersonau yn y gwaith ar safle
niwclear Prydain Fawr, safle amddiffyn
awdurdodedig neu safle adeiladu niwclear
newydd.
Comisiynydd Gwybodaeth
Rhif Ffôn: 0303 123 1113
Y Gymdeithas Genedlaethol er
Atal Creulondeb i Blant
(NSPCC)

Cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth sy'n
ymwneud â diogelu data a rhyddid gwybodaeth.
Materion sy'n ymwneud â lles ac amddiffyn plant.

Rhif Ffôn: 0808 800 5000
Cyfoeth
Naturiol
Cymru
(Asiantaeth yr Amgylchedd
gynt)
Rhif Ffôn: 0300 065 3000
(neu ar gyfer digwyddiadau
brys: 0800 807060)
Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru

Gweithredoedd neu ddiffyg gweithredu sy'n cael
effaith wirioneddol neu bosibl ar yr amgylchedd
neu ar reoli neu reoleiddio’r amgylchedd, gan
gynnwys y rhai sy'n ymwneud â llygredd, tynnu
dŵr, llifogydd, llif mewn afonydd, pysgodfeydd
mewndirol ac eog neu frithyll mudol.

Aelod neu aelod cyfetholedig o awdurdod
perthnasol (h.y. y Cyngor neu gyngor cymuned)
yn torri cod ymddygiad yr awdurdod hwnnw.

Rhif Ffôn: 0300 790 0203
Llywodraeth Cymru
http://wales.gov.uk

Materion yn ymwneud â darparu gwasanaethau
Rhan II fel y'u diffinnir yn adran 8 o Ddeddf
Safonau Gofal 2000 a Deddf Plant 1989.
Materion yn ymwneud ag arolygu ac asesu
perfformiad
gwasanaethau
cymdeithasol
awdurdodau lleol Cymru fel y'i diffinnir yn adran
148 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol
(Iechyd a Safonau Cymunedol) 2003.
Materion yn ymwneud ag adolygiad o, ac
ymchwiliad i, y ddarpariaeth gofal iechyd gan ac
ar gyfer cyrff y GIG yng Nghymru fel y’i diffinnir o
dan Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd
a Safonau Cymdeithasol) 2003.

Yn ogystal â'r uchod, mae'r Cyngor yn cydnabod ac yn cymeradwyo'r cyrff allanol
canlynol y gallwch gysylltu â hwy i wneud cwyn rhannu pryderon:
•

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru - Rhif Ffôn: 0300
7900126

•

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Rhif Ffôn: 020 7832 7800

•

Heddlu Gogledd Cymru - Rhif Ffôn: 0300 330 0101

•

Yr Undebau Llafur cydnabyddedig canlynol:
UNITE
UNSAIN
GMB

Rhif Ffôn: 01352 733611
Rhif Ffôn: 01492 511667
Rhif Ffôn: 01492 535313

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, sut i’w ddefnyddio, neu
p'un a oes angen cyngor annibynnol arnoch, gallwch gysylltu â'r elusen annibynnol,
Public Concern at Work ar 020 7404 6609 neu ar www.pcaw.co.uk. Gall eu cyfreithwyr
roi cyngor annibynnol am ddim i chi ar unrhyw gam ar sut i godi pryder am gamwedd
difrifol yn y gwaith.
Fel arall, os ydych yn dal yn ansicr o beth i'w wneud, gallwch gael cyngor gan eich
canolfan Cyngor ar Bopeth leol (ar gyfer Wrecsam, y rhif cyswllt yw 01978 363332).

