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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o’r canmoliaethau, awgrymiadau a chwynion 
y mae Cyngor Sir Ddinbych wedi eu derbyn dan bolisi adborth cwsmeriaid y cyngor 
‘Eich Llais’ yn ystod Chwarter 2 2016/17.  

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

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

gwasanaethau Cyngor wedi bod yn 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 rhagor o archwilio.  
 

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 (17%  [24] yn llai na’r 
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 honno (yn enwedig os yw’r 
niferoedd yn sylweddol uwch na 150). 
 

 Derbyniodd y cyngor 161 o ganmoliaethau yn ystod Chwarter 2 (11% [16] yn fwy na’r 
chwater blaenorol). 

 Derbyniodd y cyngor 21 o awgrymiadau yn ystod Chwarter 2 (28%  [8] yn llai na’r 
chwarter blaenorol).  



4.2  Cwynion ynglŷn â gwasanaethau a gomisiynwyd (gweler atodiad 1 i gael manylion 
pellach):  

 Yn ystod Q2: Derbyniwyd 10 cwyn cam un ynglŷn â gwasanaethau sy’n 
cael eu darparu gan Civica (o gymharu â 6 yn Chwarter 1).  

Derbyniwyd 25 cwyn cam un mewn perthynas â gwasanaethau sy’n 

cael eu darparu gan Kingdom Security (o gymharu â 24 yn Chwarter 1). 

Mae hyn yn cyfrif ar gyfer 71% o’r cwynion a dderbyniwyd ar gyfer 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn ystod Chwarter 2.  

  Derbyniwyd 1 cwyn cam dau ynglŷn â gwasanaethau sy’n cael eu 

darparu gan Civica (o gymharu â 2 yn Chwarter 1).  

Derbyniwyd 2 gwyn cam dau mewn perthynas â gwasanaethau sy’n 

cael eu darparu gan Kingdom Security (o gymharu â 3 yn Chwarter 1). 

Mae hyn yn cyfrif ar gyfer 40% o’r cwynion a dderbyniwyd ar gyfer 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn ystod Chwarter 2.  

Perfformiad – Chwarter 2 2016/17 

 Ymatebwyd i 94% (107/114) 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 deunaw 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 100% (11/11) o gwynion cam 2 o fewn terfynau amser ‘Eich Llais' (20 
diwrnod gwaith). Mae 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 deunaw chwarter a amlygwyd, bodlonwyd y targed saith 
gwaith. 

 Ymdriniwyd â 93% (113/121) o’r cwynion yn llwyddiannus yn ystod cam 1 h.y. ni fu i’r 
cwynion ddatblygu i gam 2 o’r weithdrefn. 

 Cwynion Cam 1  
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:  Darperir rhagor o fanylion ynghylch y 
cwynion lle’r aethpwyd y tu hwnt i’r terfynau amser ar gyfer y gwasanaethau hynny isod: 
 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

1. Gwnaed sawl ymgais i gysylltu â’r cwsmer cyn anfon ymateb ysgrifenedig un 
diwrnod ar ôl y targed.  



2. Roedd pwysau gwaith wedi arwain at oedi o chwe diwrnod ar ôl y targed.   
3. Ymweliad safle wedi’i gwblhau o fewn y terfyn amser ond roedd yr ymateb 

ysgrifenedig wyth diwrnod yn hwyr oherwydd gwall gweinyddol. Cymerwyd 

camau i sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto.  

4. Rheolwr ar wyliau blynyddol, roedd yr ymateb ddau ddiwrnod ar ôl y targed.  

Gwasanaethau Plant- yn y ddau achos, nid oedd yr ymatebion ysgrifenedig wedi’u 

darparu o fewn y terfyn amser oherwydd pwysau gwaith.  

 

Dysgu o gwynion – enghreifftiau o adborth cwsmeriaid yn dylanwadu ar ddyluniad a 

darpariaeth gwasanaeth:  

Cyllid, Asedau a Thai  

 Cyfleusterau Cyhoeddus – hyfforddiant gofal cwsmer wedi’i ddarparu i'r staff yn dilyn 
cwyn mewn perthynas ag agwedd y staff.  

 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

 Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd – Sgwrs Blwch Offer wedi’i darparu i’r staff yn dilyn 
cwyn am ansawdd y gwaith.  

 

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 cynnwys yn y 

cyllidebau presennol. 

 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  
 

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 Asesiad o Effaith ar Les 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 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 7.3 a 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau'r 
Pwyllgor mewn perthynas â pherfformiad gwasanaeth. 

 
Swyddog Cyswllt:  
Swyddog Cwynion Corfforaethol  
Ffôn:  01824 706169. 
 


