
Mae’r daflen Gwneud cwyn am y Cyngor Osteopathig Cyffredinol yn egluro’r weithdrefn berthnasol. Ar ôl i chi ddarllen y 
daflen, a phenderfynu eich bod am fynd ymlaen â’r gŵyn, helpwch ni drwy ddarparu’r wybodaeth ganlynol: 
 

Gwneud cwyn am y Cyngor 
Osteopathig Cyffredinol
Ffurflen gwneud cwyn a datganiad

Gwneud y gŵyn ar ran rhywun arall

Rwy’n gwneud y gŵyn hon ar ran 

Eu cyfeiriad 

 

 

 

Eu rhif ffôn 

Beth yw eich perthynas â nhw? 

Ydyn nhw’n gwybod eich bod yn gwneud cwyn ar eu rhan?  
  Ydw             Nac ydyn 

Eich manylion

Eich enw 

Eich cyfeiriad 

 

 

 

Eich rhif ffôn cartref 

Eich rhif ffôn gwaith  
(os oes gennych chi un) 

Eich cyfeiriad e-bost   
(os oes gennych chi un) 

Oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig wrth i ni gyfathrebu â chi? 
 

http://www.osteopathy.org.uk/news-and-resources/document-library/our-work/making-a-complaint-about-the-gosc-welsh


Manylion y Gŵyn

Ydy hon yn gŵyn wreiddiol neu’n gŵyn yn sgil ymateb nad oeddech chi’n fodlon ag ef? Ticiwch.

  Cwyn wreiddiol

  Cwyn yn sgil ymateb nad oeddech chi’n fodlon ag ef

Darparwch ddisgrifiad clir o’r gŵyn a phwy sydd wedi bod yn gysylltiedig â hi hyd yma. Beth fyddech chi’n ei ystyried yn ganlyniad 
boddhaol/sut gallwn ni helpu i ddatrys pethau i chi? Parhewch ar dudalen ychwanegol os oes angen.



Os ydych chi’n cael anhawster darllen neu gael gafael ar y ddogfen hon, neu am i ni ei hanfon atoch chi mewn gwahanol 
fformat, cysylltwch â’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol ar: 020 7357 6655 x242 neu e-bost: info@osteopathy.org.uk

Cymorth

Os ydych chi am drafod unrhyw ran o’ch cwyn cyn anfon y ffurflen 
hon, neu am gael cymorth i’w chwblhau, ffoniwch 020 7357 6655 
a gofynnwch am swyddfa’r Prif Weithredwr a’r Cofrestrydd. 

 
 
 
Datganiad

Rwy’n datgan bod y wybodaeth yr wyf wedi’i rhoi yn wir a chywir. 

 

Llofnod:

 

Dyddiad:

 

Os ydych chi’n gwneud y gŵyn hon ar ran rhywun arall, gofynnwch 
iddyn nhw lofnodi i ddangos eu bod yn gwybod bod y gŵyn yn cael 
ei gwneud ar eu rhan, eu bod yn gwybod am y gweithdrefnau a 
fydd yn cael eu dilyn a’u bod yn rhoi eu caniatâd i hyn. 
 

Llofnod:

 

Dyddiad:

 

Rhestr wirio

Diolch am gwblhau’r ffurflen hon. Nawr, gofalwch eich bod wedi:

   Rhoi cymaint o fanylion â phosibl am eich cwyn, ynghyd ag 
unrhyw bapurau a dogfennau ategol.

  Cwblhau pob adran o’r ffurflen hon.

   Cadw copi o’r ffurflen hon wedi’i chwblhau ar gyfer  
eich cofnodion.

  Darllen y datganiad yn ofalus a’i lofnodi.

 
 
Anfonwch y ffurflen i:

Corporate Complaints 
General Osteopathic Council 
Osteopathy House 
176 Tower Bridge Road 
London 
SE1 3LU 

E-bost: corporatecomplaints@osteopathy.org.uk
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