
 

Adroddiad i’r  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Dyddiad y cyfarfod  16 Mawrth 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol Cllr Huw Hilditch-Roberts /Ann Lloyd – Gwasanaethau 

Cymorth Cymunedol 

Awdur yr Adroddiad  Lisa Lovegrove, Prif Archwilyd Mewnol a Kevin Roberts, 

Swyddog Cwynion Statudol a Chorfforaethol 

Teitl  Adroddiad Cwynion Blynyddol 2020-21 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o’r broses ymdrin â chwynion a pherfformiad 

cwynion. Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at nifer y cwynion a dderbynwyd 

gan y cyngor ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn ystod 

2020-21. Er mwyn ymateb at ofynion a phryderon aelodau’r cyhoedd, mae 

monitro cwynion yn adnodd gwerthfawr i gymorth gwelliant parhaus o 

wasanaethau. Cymerwyd cwynion o ddifrif ac maent yn cynnig mewnwelediad 

gwerthfawr i’n cwsmeriaid. 

2. Beth yw’r rheswn dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Mae monitro proses ymdrin â chwynion yn ffurfio rhan o Amodau Gorchwyl y 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o dan gofynion y Ddeddf Llywodraeth Leol 

ac Etholiadau (Cymru) 2021. Fe arolygir Pwyllgor Craffu Perfformiad 

perfformiad cwynion drwy wahanol lens i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 

gyda’r blaenorol yn ystyried perfformiad mewn mwy o fanylder, a’r diwethaf yn 

ymofyn am sicrwydd bod y cyngor hefo proses ymdrin â chwynion effeithiol. 

Mae llythyr blynyddol yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru hefyd 

yn mynd i Gabinet yn ôl dymuniad yr Ombwdsmon.  



 
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad ynglŷn â’r broses ymdrin â 

chwynion ac yn cytuno os oes gwybodaeth ymhellach ei angen er mwyn cael 

sicrwydd bod y cyngor hefo systemau cryf mewn lle i ddelio hefo cwynion 

cwsmeriaid.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Yn Mai 2021, daw Deddf Llywodraethu Lleol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a 

ofyniad i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i: wneud adroddiadau ac 

argymhellion mewn perthynas hefo gallu’r cyngor i ymdrin â chwynion yn 

effeithiol. Hwn yw’r adroddiad cyntaf i’r pwyllgor yma a rhoddir trosolwg ar sut y 

mae’r cyngor yn rheoli cwynion ac adroddiad blynyddol ar berfformiad y cyngor 

yn 2020/21. Defnyddir y wybodaeth yma ar gyfer datblygu’r Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol. 

4.2. Mae Egwyddorion Gweinyddu Da’r Ombwdsmon yn canolbwyntio ar chwe 

egwyddor:  

 Cael pethau yn iawn: gweithredu yn unol â’r gyfraith a pholisiau, a 

gweithdrefnau mewnol. Defnyddio staff cymwys sydd wedi eu hyfforddi’n 

briodol.  

 Canolbwyntio ar y cwsmer: sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar 

wasanaethau’n rhwydd. Ymateb I anghenion pobl yn hyblyg, gan gynnwys, 

lle bo hynny’n briodol, cydlynu ymateb gyda darparwyr gwasanaeth eraill.  

 Bod yn agored ac yn atebol: Bod yn glir am bolisiau a gweithdrefnau a 

sicrhau bod gwybodaeth, ac unrhyw gyngor a ddarperir, yn glir, yn gywir ac 

yn gyflawn. Cymryd cyfrifoldeb.  

 Gweithredu’n deg ac yn gymesur: Trin pobl gyda pharch a chwrteisi, heb 

ddangos rhagfarn anghyfreithlon a sicrhau nad oes gwrthdaro rhwng 

buddiannau.  

 Gwneud pethau’n iawn: Cydnabod camgymeriadau ac ymddiheuro lle bo 

hynny’n briodol. Unioni camgymeriadau’n gyflyn ac yn effeithiol gan 

ddarparu gwybodaeth am sut i apelio.  



 
 

 Ceisio gwelliant parhaus: Adolygu polisiau a gweithdrefnau yn rheolaidd i 

sicrhau eu bod yn effeithiol. Gofyn am adborth a’i ddefnyddio i wella 

gwasanaethau a pherfformiad.  

4.3. Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn rhoi 

pwerau newydd i’r Ombwdsmon gan gynnwys.  

 Derbyn cwynion ar lafar yn ogystal ag ysgrifenedig  

 Ymdrin â chwynion ar draws gwasanaethau cyhoeddus  

 Galluogi’r cychwyn ymchwiliadau ar ei liwt ei hun lle ystyrir yr Ombwdsmon 

ei fod mewn diddordeb y cyhoedd.  

 Hel gwybodaeth cwynion gan wasanaethau cyhoeddus Cymru bob chwarter 

(Cwynion yn Unig) 

4.4. Rhoddir adroddiad, Atodiad 1, crynodeb o’r broses ymdrin â chwynion a 

gwybodaeth ar y nifer o gwynion Cam 1 a Cham 2 a dderbynwyd, amserau 

ymateb, nifer canmoliaeth a dderbynwyd. Mae prif faterion amlygir gan yr 

Ombwdsmon yn ei lythyr blynyddol, gweler Atodiad 2.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriathau 
Corfforaethol? 

5.1. Nid oes angen penderfyniad. Mae trefniant ymdrin â chwynion effeithlon yn 

cyfrannu at nod y cyngor i fod yn gyngor rhagorol, agos i’r gymuned. 

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

6.1. Mae costau sy’n ymwneud ag adborth cwsmeriaid yn cael eu hamsugno o fewn 

cyllidebau presennol. 

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

7.1. Ddim yn berthnasol, eitem gwybodaeth yn unig. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1. Adrodd i’r Uwch Dim Arweinyddiaeth a Phwyllgor Craffu Perfformiad. 



 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Ni does unrhyw oblygiadau ariannol amlwg yn codi o’r adroddiad. 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau 

10.1. Drwy beidio â delio hefo chwynion yn effeithiol, gall enw da’r cyngor ddioddef. 

11. Pwer i wneus y Penderfyniad 

11.1. Dim yn berthnasol, nid oes angen penderfyniad. 


