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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
1.1  Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o’r canmoliaethau, awgrymiadau a 

chwynion a dderbyniodd Cyngor Sir Ddinbych dan bolisi adborth cwsmeriaid y 
cyngor ‘Eich Llais’ yn ystod Chwarter 3 2015/16.  

 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
2.1 I alluogi'r Pwyllgor i gyflawni ei rôl archwilio mewn perthynas â pherfformiad y 

cyngor wrth ddelio ag adborth cwsmeriaid.   
 
2.2 I ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch enghreifftiau penodol lle mae 

gwasanaethau cyngor wedi bod yn dysgu o gwynion (Atodiad 2). 
 
2.3 I ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch y broses ar gyfer delio â chwynion 

am wasanaethau a gomisiynir (Atodiad 3). 
 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad hwn, ac os yw’n addas, yn nodi 

unrhyw fannau sydd angen rhagor o archwilio.  
 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Penawdau ar gyfer Chwarter 3 (gweler Atodiad 1 am ragor o fanylion): 

 Derbyniodd y Cyngor 96 o ganmoliaethau yn Chwarter 3 (gostyngiad o 21% o’i 
gymharu â Chwarter 2).   

 Derbyniodd y Cyngor 106 o ganmoliaethau yn Chwarter 3 (cynnydd o 19% o’i 
gymharu â Chwarter 2).  

 Derbyniodd y cyngor 12 o awgrymiadau yn ystod Chwarter 3 (un yn fwy na 
Chwarter 2). 

 Bu tuedd ar i lawr yn nifer cyffredinol y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y 4 
blynedd diwethaf (Siart 3: Atodiad 1). Mae newidiadau i'r ffordd y mae cwynion 



bellach yn cael eu cofnodi i gyfrif am hyn yn rhannol, ond mae nifer y cwynion a 
dderbynnir yn parhau i ostwng o flwyddyn i flwyddyn. 

 
4.2 Perfformiad – Chwarter 3 2015/16 

 Ymatebwyd i 89% (80/90) 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 yn Atodiad 1 yn dangos tuedd pedair blynedd o berfformiad o 
safbwynt ymateb i gwynion cam 1.  O'r pymtheg chwarter a amlygwyd, 
bodlonwyd y targed bedair gwaith. 

 Ymatebwyd i 73% (11/15) 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 yn Atodiad 1 yn dangos tuedd pedair blynedd o berfformiad o 
safbwynt ymateb i gwynion cam 2.  O'r pymtheg chwarter a amlygwyd, 
bodlonwyd y targed bum gwaith. 

 Ymdriniwyd â 90% (81/90) o’r cwynion yn llwyddiannus yn ystod cam 1 h.y. ni fu 
i’r cwynion ddatblygu i gam 2 o’r weithdrefn. 

 Mae dau faes gwasanaeth wedi cael statws COCH ar gyfer cwynion cam 1 (tabl 
1, atodiad 1). Mae statws COCH yn golygu bod llai na 90% o gwynion cam 1 
wedi cael eu trin o fewn y terfynau amser o 10 diwrnod gwaith: 

Addysg: Derbyniwyd 1 gŵyn, ac ni chafodd 1 gŵyn ei thrin o fewn y terfynau 
amser: 

 Roedd y gŵyn yn ymwneud ag aelod o staff a oedd yn absennol oherwydd 
salwch ac na ellid ei gyfweld ar unwaith. 

 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd:  yn derbyn nifer uchel o gwynion, oherwydd 
natur eu gwaith.  Yn Chwarter 3, derbyniodd y gwasanaeth 29 o gwynion cam 
un, ymatebwyd i 23 o'r rhain o fewn yr amserlen, ond roedd 6 yn hwyr.  Roedd 
hyn yn bennaf oherwydd cymhlethdod y materion a godwyd a oedd yn cynnwys 
llawer o waith ymchwilio.  Mae'r gwasanaeth wedi datgan y byddai'n well 
ganddynt ddarparu ymateb o ansawdd uchel, a all gymryd mwy o amser, yn 
hytrach nag ymateb is-safonol nad yw'n mynd i'r afael â'r holl faterion ac yn fwy 
tebygol o gael ei symud ymlaen i’r cam nesaf.  Fodd bynnag, bydd y gwasanaeth 
yn adolygu eu prosesau ac yn ceisio ymateb o fewn y terfyn amser yn y dyfodol i 
wella eu perfformiad.   Mae'r gwasanaeth wedi darparu'r wybodaeth ychwanegol 
ganlynol mewn perthynas â'r 6 chŵyn a fethodd y dyddiad cau:  

1. Swyddog Ymchwilio ar wyliau pan dderbyniwyd y llythyr o gŵyn.  Ar ôl 
dychwelyd, anfonwyd ymateb dros dro drwy e-bost ar ôl methu cysylltu dros 
y ffôn.  Rhagor o oedi pellach gan nad oedd y swyddog perthnasol yn y 
swyddfa o ganlyniad i hyfforddiant, absenoldeb ac ymweliadau safle.  

2. Swyddog Ymchwilio ar wyliau yn fuan ar ôl i’r gŵyn gyrraedd.  Ar ôl 
dychwelyd, roedd y swyddog yn ymwybodol bod yr achwynydd wedi apelio 
yn erbyn y penderfyniad a wnaed gan y swyddog perthnasol ac roedd angen 
ymgynghori â'r dyfarnwr ar y canlyniad hwnnw, ynghylch a fyddai’r gŵyn yn 



cael ei thrin hefyd.  Yn ogystal, nid oedd y swyddog perthnasol yn y swyddfa 
o ganlyniad i hyfforddiant, absenoldeb ac ymweliadau safle. 

3. Achos cymhleth. 

4. Achos cymhleth yn cynnwys partneriaeth. 

5. Achos cymhleth. 

6. Roedd ymateb yn ddyledus dros gyfnod y Nadolig ac mae angen gwneud 
llawer o waith i ymchwilio i gŵyn o'r fath, a bydd ymdrechion yn cael eu 
gwneud yn y dyfodol i gyflawni terfynau amser.   

 Mae un maes gwasanaeth wedi cael statws OREN ar gyfer cwynion cam 1 (tabl 
1, atodiad 1). Mae statws OREN yn golygu bod rhwng 90% a 95% o gwynion 
cam 1 wedi cael eu trin o fewn y terfynau amser o 10 diwrnod gwaith: 

Priffyrdd: Derbyniwyd 35 o gwynion, ac ni chafodd 3 ohonynt eu trin o fewn y 
terfynau amser: 

1. Cwsmer yn gwrthod talu anfoneb ac fe wnaeth hawliad yswiriant dilynol 
oedi’r ymateb. 

2. Nid oedd yn eglur pa wasanaeth roedd y gŵyn yn ymwneud â hi yn y lle 
cyntaf. Unwaith y sefydlwyd hyn, ymdriniwyd â'r gŵyn yn brydlon. 

3. Roedd y gŵyn dan sylw yn ymwneud â chludiant ysgol ac fe geisiodd 
swyddogion addysg ei datrys cyn ei throsglwyddo. Unwaith y cafodd ei 
throsglwyddo i'r gwasanaeth, ymdriniwyd â’r gŵyn o fewn deg diwrnod 
gwaith. 

 Mae un maes gwasanaeth wedi cael 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 cael eu trin o fewn y terfynau amser o fewn 20 diwrnod gwaith: 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd:  Derbyniwyd 6 o gwynion, ac ni chafodd 4 
ohonynt eu trin o fewn y terfynau amser: 

1. Roedd hwn yn achos cymhleth a oedd angen mewnbwn proffesiynol. 
Cyfnewidiwyd cyfathrebiad rhwng swyddogion a'r achwynydd yn ystod yr 
ymchwiliad.  Cafwyd pedwar cais Rhyddid Gwybodaeth gan yr achwynydd 
hefyd, yn ystod y cyfnod ymchwilio. 

2. Cafwyd llawer o ohebiaeth gan yr achwynydd yn ystod yr ymchwiliad ac 
roedd angen ymdrin â llawer o faterion.  Cynhaliwyd cyfarfod safle hefyd 
rhwng swyddogion Cyngor Sir Ddinbych a Heddlu Gogledd Cymru, a oedodd 
y broses. 

3. Roedd gan y swyddog ymchwilio bwysau gwaith eraill a arweiniodd at wneud 
y gŵyn hon yn hwyr. 

4. Roedd hwn yn achos cymhleth lle’r oedd yn rhaid i ni gysylltu â swyddogion 
yng Nghyngor Dinas Lerpwl a chynnal ymweliad safle, a arweiniodd at oedi 
wrth ymateb. 

 

  



4.3 Perfformiad cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Chwarter 3: 

 Ymdriniwyd â 5 allan o 6 (83%) o gwynion Cam 1 o fewn y terfynau amser 
disgwyliedig yn ystod Chwarter 3. Anfonwyd yr ymateb ysgrifenedig ynghylch 
y gŵyn wedi mynd heibio terfynau amser dri diwrnod ar ôl y dyddiad cau, 
oherwydd pwysau llwyth gwaith.  Roedd y gŵyn yn ymwneud â’r 
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.  

 Ymdriniwyd ag 1 allan o 1 (100%) o gwynion cam 2 o fewn y terfynau amser 
disgwyliedig yn ystod Chwarter 3.   
 

4.4. Cwynion am wasanaethau a gomisiynir: 
 

 Yng nghyfarfod blaenorol y Pwyllgor Archwilio Perfformiad, gofynnodd yr 
Aelodau am wybodaeth ynghylch y broses ar gyfer delio â chwynion am 
wasanaethau a gomisiynir.  Mae Atodiad 3 yn cynnwys detholiad o ddogfen 
drefniadol Eich Llais sy'n disgrifio’r broses hon.  Ar hyn o bryd, mae’r cwynion 
hyn yn cael eu cynnwys yn y ffigurau cyffredinol, er enghraifft, mae cwynion 
am Civica yn cael eu cynnwys o fewn cwynion am Refeniw a Budd-daliadau, 
a chwynion am Kingdom Security (sy'n cael eu comisiynu gan Gynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd ac sy’n rhoi Rhybuddion Cosb Benodedig ar ein rhan) 
yn cael eu cynnwys o fewn cwynion am Gynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.  
Mae hyn yn rhywbeth rydym yn gweithio arno, ac yn y dyfodol rydym yn 
bwriadu nodi cwynion hyn ar wahân yn yr adroddiad.  
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae cynllun Eich Llais yn cyfrannu'n uniongyrchol at y flaenoriaeth gorfforaethol: 
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 (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AEC 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.  Felly 
nid oes angen AEC 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 


