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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 

 Mae’r adroddiad yn darparu trosolwg o ganmoliaethau, awgrymiadau a chwynion a 

dderbyniwyd gan Gyngor Sir Ddinbych o dan polisi adborth cwsmeriaid y cyngor ‘Eich 

Llais’ yn ystod trydydd chwarter 2017/18.  Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys cwynion 

a dderbyniodd y Gwasanaethau Cymdeithasol o dan y weithdrefn gwyno statudol. 

 

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 i 

ymdrin ag adborth cwsmeriaid ac i roi gwybodaeth i’r Pwyllgor ynglŷn ag enghreifftiau 

penodol ble mae gwasanaethau’r cyngor wedi bod yn dysgu o gwynion. 

 

3. Beth yw’r argymhellion? 

 

 Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad hwn ac, os yw hynny'n briodol, nodi 

unrhyw feysydd y dylid eu harchwilio ymhellach. 

 

4. Manylion yr adroddiad 

  

4.1 Penawdau ar gyfer trydydd chwarter 2017/18 (gweler atodiad 1 am fanylion pellach): 

 

• Derbyniodd y cyngor 102 o gwynion yn ystod y trydydd chwarter (6% [7] yn llai na’r 

chwarter blaenorol).   

• Derbyniodd y cyngor 231 o ganmoliaethau yn ystod y trydydd chwarter (14% [24] 

yn fwy na'r chwarter blaenorol). 

• Derbyniodd y cyngor 28 o awgrymiadau yn ystod y trydydd chwarter (55% [15] yn 

llai na’r chwarter blaenorol) 

 

4.2 Cafodd pob cwyn ond dwy eu trin ar amser gan roi canran perfformiad cyfan o 98% yn 

y trydydd chwarter ac mae hyn yn adlewyrchu perfformiad y flwyddyn hyd yma. 

 

 Cafodd cwyn yn erbyn Addysg a Gwasanaethau Plant ei thrin y tu allan i’r terfyn 

amser oherwydd bod y Swyddog Ymchwilio yn sâl ar ddiwrnod olaf y terfyn ymateb. 



 Roedd cwyn i’r Adran Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn hwyr gan fod mater 

cynllunio cymhleth wedi gor-redeg. Nid oedd y swyddog cyfrifol wedi casglu’r 

wybodaeth a oedd yn ofynnol i ymateb i’r achwynydd mewn pryd. 

 

 

4.3 Perfformiad trydydd chwarter 2017/18 

 

• Ymatebwyd i 98% (100/102) o gwynion Cam 1 ar amser. Y targed corfforaethol yw 

95% 

• Mae Siart 1 yn atodiad 1 yn darparu tueddiadau pedair blynedd mewn perfformiad 

o ran ymateb i gwynion cam 1. Fel y trafodwyd yn y gorffennol gyda’r pwyllgor, 

mae’r targedau corfforaethol yn uchelgeisiol yn fwriadol, ac er mwyn cyrraedd y 

targedau byddent yn cynrychioli sefyllfa o “ragoriaeth”.   

• Ymatebwyd i 100% (4/4) o gwynion cam 2 ar amser. Y targed corfforaethol yw 

95%. 

• Mae Siart 2 yn atodiad 1 yn darparu tueddiadau pedair blynedd mewn perfformiad 

o ran ymateb i gwynion cam 2.  

 

4.4 Cwynion Cam 1 trydydd chwarter 2017/18 

 

Dim ond un gwasanaeth (Gwasanaethau Plant a Theuluoedd) a fethodd â chyrraedd 

y targed corfforaethol o 95% gydag un cwyn hwyr yn y trydydd chwarter.  Cafodd 

Cynllunio a Gwarchodd y Cyhoedd gŵyn hwyr ond daliodd i gyflawni 97% ar gyfer y 

chwarter.  

 

4.5 Canlyniadau trydydd chwarter 2017/18 

 

• Cynhaliwyd: 20%   (20 cwyn) 

• Cynhaliwyd yn rhannol 23%  (24 cwyn) 

• Ni chynhaliwyd   (58 o gwynion) 

 

4.6 Cwynion ynglŷn â gwasanaethau a gomisiynir: Trydydd chwarter 2017/18 

 

• Derbyniwyd 12 o gwynion cam 1 ynglŷn â gwasanaethau a ddarparwyd gan Civica 

(o’i gymharu ag 8 yn ail chwarter 2017/18). 

•  Derbyniwyd 17 o gwynion cam 1 ynglŷn â gwasanaethau a ddarparwyd gan 

Kingdom Security (o’i gymharu â 12 yn ail chwarter 2017/18). Mae hyn yn 51% o 

gwynion cam 1 a dderbyniwyd ar gyfer Cynllunio a Gwarchodd y Cyhoedd yn ystod 

y trydydd chwarter. 

• Ni dderbyniwyd unrhyw gwynion cam 2 ynglŷn â gwasanaethau a ddarparwyd gan 

Civica (a hefyd 0 yn ail chwarter 2017/18). 

• Cafwyd un gŵyn cam 2 ynglŷn â gwasanaethau a ddarperir gan Kingdom Security 

(o’i gymharu â 3 yn ail chwarter 2017/18). 

 
  



4.7 Gwelliannau i wasanaethau o ganlyniad i gwynion: Trydydd chwarter 2017/18 

 

•  O ganlyniad i gŵyn hwyr (a gynhaliwyd) yn y trydydd chwarter i Wasanaethau Plant 

a Theuluoedd, bydd y Rheolwr Gwasanaeth newydd ar gyfer Derbyn ac Ymyrryd yn 

cynnal trafodaeth gyda’r Rheolwyr Tîm Derbyn er mwyn pwysleisio’r angen i 

gynnwys tadau sydd â chyfrifoldeb rhiant mewn asesiadau a chynlluniau gofal yn 

hytrach na derbyn naratif y rhiant arall yn unig. 

• O ganlyniad i gŵyn a gynhaliwyd i Gyfleusterau, Asedau a Thai rhoddwyd 

hyfforddiant ychwanegol i aelod o staff yn y Gwasanaethau i Gwsmeriaid gyda’r 

bwriad o wella eu sgiliau cyswllt â dinasyddion. 

 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

  

Mae cynllun Eich Llais yn cyfrannu'n uniongyrchol at flaenoriaeth gorfforaethol  

Cymunedau Gwydn, gan mai ei brif nod yw darparu gwasanaethau modern ac 

effeithlon 

sy’n cael eu rheoli’n dda. 

 

6. Faint fydd y gost 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 Les?  

 

Adroddiad perfformiad yw hwn ac ni cheisir unrhyw benderfyniad i wneud unrhyw 

newidiadau a fyddai’n effeithio ar staff neu’r gymuned.  Gan hynny nid oes angen 

Asesiad o Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn.   

 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

 

Adrodd yn fisol i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.  

  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol amlwg yn codi o’r adroddiad. 

 

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 adrannau 7.3 a 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu cylch gwaith y 

Pwyllgor a’i bwerau o ran perfformiad Gwasanaethau. 

 

Swyddog Cyswllt:  

Swyddog Cwynion Statudol a Chorfforaethol  Ffôn:  01824 706409. 


