
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi Cwynion 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fersiwn 1.0 
September 2014 



 
 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL 
Cwynion–Suti Gael Eich Clywed 

 

Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd, yn cynnwys plentyn, sydd wedi derbyn, neu sydd 
â hawl i dderbyn gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, wneud cwyn. 
Gallwch wneud cwyn ar ran rhywun arall, os yw’r person hwnnw: 

 
o Yn blentyn. 

 
o Wedi gofyn i chi weithredu ar eu rhan. 

 
o Heb y gallu i weithredu neu wedi marw. 

 
Rydym yn anelu at safonau uchel one weithiau mae pethau’n mynd o’i le. Oni bai 
eich bod yn dweud wrthym, ni fyddwn yn gwybod eich bod yn anhapus. 

 
Mae’r daflen ffeithiau hon yn egluro sut, gyda’ch help chi a’r staff sy’n gweithio 
gyda chi, y gallwn ddatrys eich cwyn. Mae canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn 
dweud wrthym sut y dylem ddatrys cwynion. 

 
Bethywcwyn? 

 
Dyma yw cwyn: 

 
• mynegiant o anfodlonrwydd neu bryder 

 
• naill ai ar bapur neu ar lafar neu drwy unrhyw ffordd arall o gyfathrebu 

 
• fe’i gwneir gan un neu fwy aelod o’r cyhoedd 

 
• mae ynglŷn â’r ffordd y mae darparwr gwasanaeth cyhoeddus wedi gweithredu 

neu heb weithredu; neu 
 

• mae ynglŷn â safon y gwasanaeth a ddarparwyd 
 
Nid cwyn yw: 

 
• cais cychwynnol am wasanaeth 

 
• adolygiad neu apêl ffurfiol yn erbyn penderfyniad 

 
• ffordd o geisio newid deddfwriaeth neu benderfyniad polisi ‘sydd wedi ei wneud 

yn briodol’; neu 
 

• ffordd i grwpiau/mudiadau lobïo geisio hyrwyddo achos 



 

Edrycharôleichgwybodaethbersonol 
 
Os fyddwch yn gwneud cwyn, byddwn yn parchu eich hawl i gyfrinachedd. Er bod 
angen i ni rannu’r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni gydag eraill a allant fod yn 
ymdrin â’ch cwyn, ni fyddwn yn gwneud hynny oni bai ei fod yn angenrheidiol. 
Ni fyddwn yn pasio unrhyw wybodaeth ymlaen oni bai bod hynny’n orfodol yn ôl y 
gyfraith, a dim ond hynny o wybodaeth ac sy’n angenrheidiol fydd yn cael ei 
phasio ymlaen. 

 
I gysyll tu â’nswyddfa cwynion 

 
Swyddog Cwynion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Y Ganolfan 
Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN. 

 
Ffôn: 01685 725000 

 
Ebost: mtcbccomplaints@merthyr.gov.uk 

 

Ybrosesgwyno 
 
Fel arfer dylid gwneud cwyn o fewn 12 mis o ddod yn ymwybodol o’r broblem. 
Gellir gwneud cwyn yn ysgrifenedig (llythyr neu ebost) neu ar lafar (ar y ffôn neu yn 
bersonol). 

 
Mae dau gam i’r broses. 

 
Cam 1- Datrysyn Lleol 

 
Byddwn yn cydnabod derbyn eich cwyn o fewn 2 ddiwrnod gwaith. 

 
Mewn ymgais i ddatrys materion, byddwn yn cynnig trafod eich cwyn gyda chi (naill 
ai wyneb yn wyneb neu ar y ffôn). Byddwn yn ymdrechu i wneud hyn o fewn 10 
diwrnod gwaith o’r dyddiad cydnabod. Byddwn yn ymdrechu i ysgrifennu atoch 
chi o fewn 15 diwrnod gwaith. 

 
Os nad ydych yn fodlon gyda’n hymateb, gallwch ofyn i symud y broses ymlaen at 
Gam 2. 

 
Cam 2 - Ymchwiliad Ffurfiol 

 
Byddwn yn creu cofnod ysgrifenedig ffurfiol o’ch cwyn a’r canlyniad yr hoffech ei 
gyflawni o fewn 5 diwrnod gwaith. 

Ni fydd yr ymchwiliad yn dechrau nes bod y ddau ohonom yn cytuno ar yr hyn 

fydd yn cael ei ymchwilio. Bydd y gŵyn yn cael ei hymchwilio gan Ymchwilydd 

Annibynnol (nid gweithiwr cyflogedig gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful). Bydd Person Annibynnol hefyd yn cael ei benodi ar 
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gyfer cynrychioliadau gan Wasanaethau Plant. 
 
Bydd yr Ymchwilydd Annibynnol yn ymchwilio’r gŵyn: 

 
• trwy gynnal ymarfer canfod ffeithiau 

 
• trwy gyfweld pawb sy’n gysylltiedig 

 
• trwy baratoi adroddiad at gyfer yr Awdurdod Lleol. 

 
Bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried adroddiad yr ymchwiliad a’r camau gweithredu 
i’w cymryd o ganlyniad. Yna bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
ysgrifennu atoch. 

 
Rydym yn anelu at ymateb i’ch cwyn o fewn 25 diwrnod gwaith (o’r dyddiad dechrau). 
Os nad yw hyn yn bosib byddwn yn rhoi gwybod i chi. Mewn unrhyw achos, bydd 
ymateb yn cael ei ddarparu o fewn 6 mis. 

 
Er yr argymhellir eich bod yn ceisio datrys eich cwyn yn anffurfiol yn gyntaf, mae 
gennych hawl i ofyn i gŵyn gael ei hystyried ar y cam hwn o’r cychwyn. 

 
Beth all afieiwneudosydw i’n dalynanhapus? 

 
Os ydych yn anfodlon gyda’r ymateb hwn, gallwch ofyn i Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru edrych ar eich cwyn. 

 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar 

Ogwr CF35 5LJ Ffôn: 0300 790 0203 (cost 

galwad lleol) / Ffacs: 01656 641199 Ebost: 

ask@ombudsman-wales.org.uk 

Ydw i’n gallu gofyn irywunfy helpu gyda fy nghwyn? 
 
Mae gennych chi hawl i eiriolwr (rhywun a fydd yn eich helpu i ddatgan eich 
safbwynt). Os ydych dan 18 oed byddwn fel arfer yn cael eiriolydd ar eich cyfer. Os 
ydych dros 18 oed byddwn yn ymdrechu i ddangos y ffordd i chi ddod o hyd i un. 

 
Eiriolaeth i Blant a Phobl Ifanc 

 
TGP, Y Ganolfan Gweithredu Gwirfoddol, 89-90 Stryd Fawr, Merthyr 

Tudful CF47 8UH Ffôn: 01545 571865 

mailto:ask@ombudsman-wales.org.uk


Beth osnadydw i’n siŵr wrth bwyy dylwn gwyno? 
 
Efallai bod gennych gŵyn am wasanaeth yr ydym wedi ei drefnu ar eich cyfer 
gyda darparwr gofal arall, fel cartref gofal preswyl, asiantaeth gofal yn y cartref, 
neu wasanaeth dydd. Bydd gan bob sefydliad ei broses gwynion ei hun a byddwn 
fel arfer yn anfon eich cwyn atyn nhw ac yn sicrhau eu bod yn ymdrin â’r gŵyn. 
Byddwn yn dweud wrthych yn union beth rydym yn ei wneud. 

 
Os yw eich cwyn ynglŷn â rhywbeth yr ydym wedi ei ddarparu ar y cyd gyda 
sefydliad arall e.e. pecyn o ofal gan staff iechyd a gofal cymdeithasol, byddwn fel 
arfer yn edrych ar eich cwyn gyda’n gilydd ac fel arfer yn anfon un ymateb atoch. 

 
A fyddwn i’n gallucwyno wrth rywunarall ? 

 
Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn 
rheoleiddio’r holl wasanaethau gofal yng Nghymru. Gallwch wneud cwyn yn 
uniongyrchol wrthyn nhw am ofal cymdeithasol a dderbyniwyd gan gartrefi gofal 
ac asiantaethau gofal yn y cartref, yn ogystal â gwasanaethau sy’n cael eu rhedeg 
gan y Cyngor. 

 
Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru, Swyddfa Ranbarthol De Ddwyrain 

Cymru, Llywodraeth Cymru Parc Busnes Rhydycar, Merthyr Tudful 

CF48 1UZ 

Ffôn: 0300 062 8888, Ffacs: 0300 062 8548, www.cssiw.org.uk 
 
Ebost: cssiw.southeast@wales.gsi.gov.uk 

 
Mae Cyngor Gofal Cymru yn rheoleiddio gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol 
ac mae ganddo’r grym i ymchwilio honiadau o gamymddwyn. 

 
Cyngor Gofal Cymru, South Gate House, Wood Street, 

Caerdydd CF10 1EW Ffôn: 0300 303 3444, Ffacs: 029 

2038 4764, www.ccwales.org.uk 

Ebost: info@ccwales.org.uk 

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gallu rhoi cymorth i blant a phobl ifanc a’u 
cynghori ar eu hawliau. 

 
Comisiynydd Plant Cymru, Tŷ 

Ystumllwynarth, Ffordd Phoenix, 

Llansamlet, Abertawe SA7 9FS 

http://www.cssiw.org.uk/
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Ffôn: 0179 276 5600, Ebost: post@childcomwales.org.uk 

www.childcomwales.org.uk 

Oescyngorneu help argaelimi? 
 
Efallai y gall y sefydliadau canlynol eich helpu chi i wneud cwyn. 

 
Cyngor Cyffredinol 

 
Cyngor ar Bopeth Merthyr Tudful, Tramffordd 

y Gogledd, Merthyr Tudful CF47 OAP 

Ffôn: 01685 358111 
Iechyd Meddwl 

 
Advocacy Support Cymru, Ty Brook, 2 Lime Tree 

Court, Mulberry Drive Parc Busnes Porth Caerdydd, 

Caerdydd CF23 8AB. 

Ffôn: 02920 540444 
Ebost: 

 
info@ascymru.org.uk 

Pobl Hŷn 

Age Cymru , Tŷ John Pathy, 13/14 Neptune Court, Vanguard Way, Caerdydd 
CF24 5PJ 

 
Mae’r daflen hon ar gael mewn fformatau eraill ar gais. 

 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Cwynion ar 01685 

725000 
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