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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 1 2016/17.  

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). 

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 1 (gweler atodiad 1 am fanylion pellach): 

 Derbyniodd y cyngor 145 o gwynion yn ystod Chwarter 1 (20% yn fwy na’r 121 
yn y chwarter blaenorol).   Fel y trafodwyd yn y cyfarfod ar 17 Mawrth 2016, 
mae nifer y cwynion fesul chwarter yn tueddu i syrthio o fewn yr ystod rhwng 80 
a 150, a chytunodd y swyddogion y byddai'n werth gwneud rhywfaint o waith 
dadansoddi ychwanegol os byddwn yn gweld niferoedd tu allan i'r ystod hwnnw 
(yn enwedig os yw’r niferoedd yn sylweddol uwch na 150). 

 Derbyniodd y cyngor 145 o ganmoliaethau yn ystod Chwarter 1 (21% yn fwy 
na’r chwarter blaenorol).  

 Derbyniodd y cyngor 29 o awgrymiadau yn ystod Chwarter 1 (un yn llai na'r 
chwarter diwethaf). 

 

 

 



4.2 Cwynion ynghylch gwasanaethau a gomisiynir (gweler atodiad 1 am fanylion 
pellach): 

 

Yn ystod Ch1: derbyniwyd 6 o gwynion cam un ynglŷn â gwasanaethau a 
ddarperir gan Civica 

derbyniwyd 24 o gwynion cam un ynglŷn â gwasanaethau a 
ddarperir gan Kingdom Security 

derbyniwyd 2 o gwynion cam dau ynglŷn â gwasanaethau a 
ddarperir gan Civica 

derbyniwyd 3 o gwynion cam dau ynglŷn â gwasanaethau a 
ddarperir gan Kingdom Security 

4.3 Perfformiad ar gyfer Chwarter 1 

 Ymatebwyd i 88% (121/137) 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 ddau ar bymtheg chwarter a amlygwyd, 
dim ond pedair gwaith y bodlonwyd y targed.  Fodd bynnag, fel y trafodwyd yn 
flaenorol gyda'r pwyllgor, mae'r targedau corfforaethol yn fwriadol uchelgeisiol 
iawn, a byddai cyrraedd y targedau yn cynrychioli sefyllfa o "ragoriaeth".   

 Ymatebwyd i 93% (14/15) 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 ddau ar bymtheg chwarter a amlygwyd, 
chwe gwaith y bodlonwyd y targed. 

 Ymdriniwyd â 95% (130/137) o’r cwynion yn llwyddiannus yn ystod cam 1 h.y. ni 
fu i’r cwynion ddatblygu i gam 2 o’r weithdrefn. 

 Mae pedwar maes 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.  Darperir rhagor 
o fanylion ynghylch y cwynion lle rhagorwyd ar amserlenni ar gyfer y 
gwasanaethau hynny isod: 

 
Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata  
1. Roedd un gŵyn yn hwyr. Roedd yr oedi oherwydd y berthynas gymhleth 

rhwng y cwsmer a'r cyngor, a oedd yn gofyn cryn dipyn o ystyriaeth a 
sensitifrwydd, ynghyd ag absenoldeb annisgwyl y rheolwr sy'n ymchwilio.   
 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
1. Roedd hon yn gŵyn gymhleth mewn perthynas â hawddfraint ar gyfer draenio  

ar dir yn ymwneud ag Ysgol Glan Clwyd. Roedd y darluniau ar gyfer yr 
adeilad newydd yn Ysgol Glan Clwyd, a ofynnwyd gan Rheoli Adeiladu, wedi 
eu rhyddhau gan Adran Addysg Cyngor Sir Ddinbych. 



2. Yn ystod y tri diwrnod yn arwain i fyny at y targed ar gyfer gŵyn hon, cafodd y 
swyddog ymchwilio ei ddargyfeirio i ddelio â mater ymddygiad 
gwrthgymdeithasol difrifol, a oedd gyda blaenoriaeth uwch a dyna achosodd 
yr oedi.  

3. Gwnaed sawl ymgais aflwyddiannus yn ystod yr ymchwiliad i gysylltu â'r 
achwynydd, a oedd wedi oedi’r broses.  Mae cynnwys rhai cwynion, pan 
dderbynnir hwy, yn aml yn anodd ei ddeall felly mae angen i siarad â'r 
achwynwyr i sicrhau ymchwiliad priodol.  

4. Derbyniwyd nifer o gwynion a oedd yn cael eu hymchwilio ar yr un pryd, gan 
yr un swyddog ymchwilio (yn berthnasol i dair cwyn hwyr). 

5. Bu oedi wrth ymateb oherwydd gorfod siarad ag amrywiaeth o unigolion, yn 
ogystal â'r achwynydd, ac ymchwilio i'r 'hanes' y tu ôl i barcio ym maes 
parcio'r Pafiliwn, cyn y gallai ymateb gael ei gynhyrchu. 

6. Mae'n faes cymhleth sy'n cynnwys llawer o faterion yr oedd angen ymchwilio. 
 

Refeniw a Budd-daliadau (gwasanaethau a ddarperir gan Civica) 
1. Ni lwyddwyd i ddelio gyda 3 cwyn o fewn y terfyn amser.  Derbyniwyd pob un 

ym mis Ebrill pan mae lefel uchel o ohebiaeth ar ôl hysbysiadau galw am dalu 
treth y cyngor a biliau ardrethi busnes yn cael eu hanfon allan. 

 
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd  
1.  Dryswch rhwng staff ynghylch pwy fyddai'n ymateb a phwysau amser wedi 

oedi ymateb ysgrifenedig.  
2. Teimlai'r rheolwr gwasanaeth nad oedd yn briodol i ymateb nes bod 

ymchwiliad amddiffyn plant parhaus wedi ei gwblhau, yna teimlwyd y gellid 
rhoi ymateb llawn.  

 Mae un maes gwasanaeth wedi cael statws OREN ar gyfer cwynion cam 1 (tabl 
1, atodiad 1). Mae statws OREN yn golygu bod mwy na 90% ond llai na 95% o 
gwynion cam 1 wedi eu trin o fewn y terfynau amser o 10 diwrnod gwaith:  
Darperir rhagor o fanylion ynghylch y cwynion lle rhagorwyd ar amserlenni isod: 

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol 
1. System annheg ar gyfer talu biniau gwyrdd. Roedd yr ymateb yn araf i’r gŵyn 

hon o ganlyniad i nifer o ymholiadau a chwynion tebyg yn cael eu gwneud o 
amgylch yr un pryd (anterth y cyfnod adnewyddu ar gyfer tanysgrifiadau 
gwastraff gardd) gan arwain at y swyddog cyfrifol yn colli golwg ar y gŵyn. 

2. Cyflwr y ffordd ar y ffordd at Groesffordd y Crown yn Llandegla. 
Yn anffodus, roedd rhywfaint o ddryswch ynglŷn â lleoliad a achosodd yr oedi 
cyn ateb. 

 

 Mae un maes gwasanaeth â statws COCH ar gyfer cwynion cam 2 ( tabl 2, 
atodiad 1):  Darperir rhagor o fanylion ynghylch y cwynion lle rhagorwyd ar 
amserlenni ar gyfer y gwasanaethau hynny isod: 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
1. Derbyniwyd nifer o ohebiaeth oddi wrth yr achwynydd yn ystod yr ymchwiliad, 

oedd yn ymwneud â materion amrywiol yn cynnwys Priffyrdd.   Roedd yn fater 
cymhleth i ymchwilio a arweiniodd yn fwy o gwmpas materion iechyd a 
diogelwch yn hytrach na materion cynllunio a phriffyrdd. 



4.4  Dysgu o gwynion – mae atodiad 2 yn rhoi crynodeb o'r dysgu a gasglwyd o 
gwynion yn ystod Ch1. 

 
4.5  Ynghlwm yn Atodiad 3 er gwybodaeth i'r aelodau, mae'r Adroddiad Blynyddol 

Adborth Cwsmeriaid 2015/16 yn ymwneud â'r Adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  

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 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.   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 Penderfyniad 

Mae Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau'r Pwyllgor mewn 
perthynas â pherfformiad a chyflawni amcanion. 

Swyddog Cyswllt: 
Swyddog Cwynion Corfforaethol 
Ffôn:  01824 706169 


