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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o’r sylwadau da, awgrymiadau a chwynion 
y mae Cyngor Sir Ddinbych wedi eu derbyn dan bolisi adborth cwsmeriaid y cyngor 
‘Eich Llais’ yn ystod Chwarter 2 2015/16.  
 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
Darparu gwybodaeth i'r Pwyllgor am unrhyw faterion perfformiad ac i wneud 
argymhellion i ymdrin â'r rhain yn unol â hynny. 
 
Mae’r swyddogaeth cwynion corfforaethol wedi symud yn ddiweddar i’r Tîm 
Cysylltiadau Cwsmeriaid o fewn y gwasanaethau cymdeithasol. Un o brif amodau'r 
trosglwyddiad oedd ein bod yn gwella sut rydym yn dysgu o gwynion. Bydd 
adroddiadau'r dyfodol yn canolbwyntio mwy ar hyn ac yn cynnwys esiamplau 
penodol o sut mae gwasanaethau wedi dysgu o gwynion.  
 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad hwn, ac os yw’n addas, yn nodi 
unrhyw fannau sydd angen archwilio pellach.  
 
4. Manylion yr adroddiad 
 
Penawdau ar gyfer Chwarter 2 (gweler atodiad 1 am fanylion pellach): 

 Derbyniodd y cyngor 121 o gwynion yn ystod Chwarter 2 (13% yn fwy na 
Chwarter 1).  

 Derbyniodd y Cyngor 89 o ganmoliaethau yn Chwarter 2 (gostyngiad o 12% o’i 
gymharu â Chwarter 1).  

 Derbyniodd y cyngor 13 awgrym yn ystod Chwarter 2 (gostyngiad o 28% o’i 
gymharu â Chwarter 1)  

 
Perfformiad – Chwarter 2 2015/16 

 Ymatebwyd i 92% (101/110) o gwynion cam 1 o fewn terfynau amser ‘Eich Llais' 
(10 diwrnod gwaith). Nid yw hyn yn cyrraedd y targed corfforaethol o 95%. 



 Mae siart 1, atodiad 1 yn dangos patrwm 4 blynedd o berfformiad o safbwynt 
cwynion cam 1. Er bod perfformiad Chwarter 2 yn is na’r targed eleni, mae’n 
uwch nag oedd ar yr un pwynt yn 2014/15, ac mae hefyd yn uwch nag oedd yn y 
ddau chwarter blaenorol.    

 Ymatebwyd i 80% (12/15) o gwynion cam 2 o fewn terfynau amser ‘Eich Llais' 
(20 diwrnod gwaith). Nid yw hyn yn cyrraedd y targed corfforaethol o 95%. 

 Mae siart 2, atodiad 1 yn dangos patrwm 4 blynedd o berfformiad o safbwynt 
cwynion cam 2. Er bod perfformiad Chwarter 2 yn is na’r targed eleni, mae’n 
uwch nag oedd ar yr un pwynt yn 2014/15. Mae perfformiad dros y 12 mis 
diwethaf wedi amrywio mwy nag y mae wedi ei wneud dros y blynyddoedd 
diwethaf.   

 Deliwyd â 96% (106/110) o’r cwynion yn llwyddiannus yn ystod cam 1 h.y. ni fu 
i’r cwynion ddatblygu i gam 2. 

 Mae tri maes gwasanaeth wedi eu hamlinellu â statws COCH ar gyfer cwynion 
cam 1 (atodiad 1, tabl 1). Mae statws COCH yn golygu bod llai na 90% o 
gwynion cam 1 wedi eu trin o fewn y terfynau amser. 

o Addysg: Ni lwyddwyd i ddelio gydag 1 o 4 cwyn o fewn y terfyn amser. 
Oherwydd cymhlethdod y gwyn doedd nid oedd modd trin â’r gwyn o fewn y 
terfyn amser.  Mae’r sefyllfa yn parhau ac yn cael ei chefnogi gan uwch 
swyddogion.  

o Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol: Ni lwyddwyd i ddelio â 5 o 41 o 
fewn y terfyn amser: 

1. Nid oedd yn y gwyn, fel y’i derbyniwyd, unrhyw fanylion ynghylch lle na 
phryd digwyddodd y digwyddiad honedig a chymerodd sawl diwrnod i’r 
swyddog gysylltu'n llwyddiannus gyda’r achwynydd er mwyn derbyn y 
wybodaeth hon. Unwaith y derbyniwyd y wybodaeth hon, cafodd y gwyn 
ei thrin o fewn y terfyn amser deg diwrnod.  

2. Ymwelodd swyddog â’r achwynydd o fewn y dyddiad targed a delio 
gyda’r gwyn, ond aeth yr ymateb ffurfiol allan chwe diwrnod yn hwyrach 
na’r dyddiad cau.  

3. Roedd hon yn gwyn a rannwyd rhwng Priffyrdd ac Addysg.  Roedd 
materion a gododd gynnar ym mis Medi yn ymwneud â’r holl gludiant i 
safleoedd Coleg Cambria yn gymhleth ac yn cael eu cymhlethu 
ymhellach drwy newid polisi ymddangosol yn y coleg ei hun, yn ogystal 
â’n newid polisi ein hunain. Bu raid i’r gwasanaeth aros am gyfarfod 
gyda’r coleg ei hun er mwyn deall ei sefyllfa cyn penderfynu ar ymateb 
addas. Cadwodd y gwasanaeth mewn cysylltiad â’r achwynydd drwy 
gydol y broses.  

4. Roedd hon yn gwyn arall gymhleth, aml-wasanaeth oedd yn ymwneud â 
llawer o ymholiadau gwasanaeth a chwynion. Bu ymateb cydlynol, ond 
methwyd cwrdd â’r targed o oddeutu dau fis.  

5. Ffoniodd y swyddog yr achwynydd ar sawl achlysur ond bu’n 
aflwyddiannus.  Yn y pen draw llwyddodd i siarad gyda’r achwynydd 



ddiwrnod wedi’r dyddiad targed er mwyn rhoi gwybod bod y gwaith wedi 
ei orffen.   

o Cyllid ac Asedau: Ni lwyddwyd i ddelio gyda 3 o 14 cwyn o fewn y terfyn 
amser ac roeddynt oll yn ymwneud â thai.  Mae Pennaeth Gwasanaeth 
newydd wedi ei benodi ers hynny ac wedi newid prosesau mewnol.  Bellach 
mae cwynion yn cael eu cydlynu gan un swyddog ac yn cael eu llofnodi gan 
y Pennaeth Gwasanaeth. Ers hynny mae’r holl gwynion wedi cael eu trin o 
fewn y terfyn amser.  

 Mae tri maes gwasanaeth wedi eu hamlinellu â statws COCH ar gyfer cwynion 
cam 2 (tabl 2, atodiad 1). Mae statws COCH yn golygu bod llai na 90% o 
gwynion cam 2 wedi eu trin o fewn y terfynau amser. 

o Addysg: Ni lwyddwyd i ddelio gyda 1 o 2 gwyn o fewn y terfyn amser. 
Cafodd yr achwynydd ei wrthod fel blinderus yn gyntaf, yna bu peth 
trafodaeth gyda swyddfa’r Ombwdsman, ac fe’i atgyfeiriodd yn ôl at y cyngor 
i’w hystyried yn y pen draw. Yn y pen draw cafodd y mater ei atgyfeirio at y 
Prif Weithredwr am benderfyniad.  

o Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol: Ni lwyddwyd i ddelio gyda 1 o 1 gwyn 
o fewn y terfyn amser.  Mae’r gwyn yn dod o dan y Gwasanaethau Cymorth 
Cymunedol oherwydd bod y gwasanaeth hwn bellach yn gyfrifol am reoli’r 
broses gwynion corfforaethol. Mae hyn yn berthnasol i’r gwyn uchod, gydag 
un elfen yn berthnasol i benderfyniad y cyngor i wrthod y gwyn fel un 
flinderus yn y man cyntaf.  

o Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd: Ni lwyddwyd i ddelio ag 1 o 5 cwyn o 
fewn y terfyn amser. Roedd angen amser ychwanegol er mwyn ymchwilio 
mater sensitif sef os oedd ymddygiad y swyddog yn addas ac er mwyn 
adolygu’n drylwyr y fideo o’r digwyddiad a ffilmiwyd ar y camera corff ac er 
mwyn cyfweld y swyddogion.  

 Mae perfformiad terfynau amser yn y gwasanaethau cymdeithasol yn parhau’n 
sefydlog, gyda 100% o gwynion yn cael eu trin o fewn y terfynau amser 
penodedig.   

 Yn dilyn symud y Swyddog Cwynion Corfforaethol i'r Gwasanaethau Cefnogaeth 
Gymunedol, rydym ar hyn o bryd yn ymchwilio os yw’n bosib creu un broses 
gwynion i’r cyngor, yn hytrach na bod a dwy broses ar wahân.  Rydym yn 
rhagweld y bydd system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid newydd yn cael ei 
chyflwyno erbyn 1 Ebrill 2016, a bydd hyn yn ein galluogi i symud ymlaen gyda’r 
gwaith i ddatblygu proses unigol ar gyfer pob cwyn, gan ddefnyddio’r system 
Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid newydd.  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae cynllun Eich Llais yn cyfrannu'n uniongyrchol at y blaenoriaethau corfforaethol 
canlynol:  
 
Moderneiddio'r Cyngor 
 



6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 
eraill? 

 
Mae'r holl gostau sy'n ymwneud ag adborth cwsmeriaid yn cael eu hamsugno yn y 
cyllidebau presennol. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AoEaG) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AoEaG wedi'i lenwi gael 
ei atodi fel atodiad i'r adroddiad. 

 
Adroddiad perfformiad yw hwn ac nid ydym yn ceisio unrhyw benderfyniad er mwyn 
gwneud unrhyw newidiadau a fyddai’n effeithio ar y staff nag ar y gymuned.  Nid oes 
angen AoEaG ar gyfer yr adroddiad hwn.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac 

eraill?  
 
Adrodd yn fisol i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.  
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
Nid oes goblygiadau ariannol amlwg yn sgil yr adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
Drwy beidio â delio â chwynion yn effeithiol, efallai y bydd enw da’r cyngor yn 
dioddef. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
Mae erthyglau 6.1 a 6.3.4(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau'r 
Pwyllgor mewn perthynas â chwynion a pherfformiad gwasanaeth. 
 
 
Swyddog Cyswllt: 
Swyddog Cwynion Corfforaethol 
Ffôn:  01824 706169 


