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Mae copïau o’r polisi hwn ar gael mewn iaith/fformat gwahanol ar gais.   
 
Cyflwyniad 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymroddedig i ymdrin yn effeithiol ag 
unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych chi am y gwasanaethau yr ydym yn eu 
darparu.  Rydym yn anelu at esbonio unrhyw faterion nad ydych yn siŵr ohonynt.  Os yn 
bosib fe fyddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yr ydym wedi eu gwneud.  Byddwn yn 
darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo yr ydym wedi methu â’i ddarparu.  
Os ydym wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro a chywiro ein 
camgymeriad ble’n briodol.  Rydym hefyd yn anelu at ddysgu oddi wrth ein camgymeriadau 
a defnyddio’r wybodaeth yr ydym yn ei hennill i wella ein gwasanaethau.     
 
Pryd i ddefnyddio’r polisi hwn 
 
Pan fyddwch yn mynegi eich cwyn i ni, fel arfer byddwn yn ymateb yn y ffordd a esbonnir 
isod.  Fodd bynnag, weithiau efallai bod gennych hawl statudol i apelio felly, yn hytrach 
nag ymchwilio eich cwyn; byddwn yn esbonio i chi sut y gallwch apelio.  Weithiau, efallai 
eich bod yn pryderu am faterion nad ydym ni’n gyfrifol amdanynt ac yna byddwn yn rhoi 
gwybod i chi sut i wneud cwyn o’r fath. 
 
Nid yw’r Polisi hwn yn berthnasol os yw’r mater yn ymwneud â Rhyddid Gwybodaeth neu 
Ddiogelu Data.   
 
Ydych chi wedi gofyn i ni eto? 
 
Os ydych yn gofyn i ni am wasanaeth am y tro cyntaf, yna nid yw’r polisi hwn yn 
berthnasol. Dylech roi cyfle i ni ymateb i’ch cais i ddechrau. Os ydych yn gwneud cais am 
wasanaeth ac yna’n anfodlon gyda’n hymateb, byddwch yn gallu gwneud cwyn yn y ffordd 
rydym yn ei disgrifio yn y ddogfen hon.  
 
Datrysiad anffurfiol 
 
Os yn bosibl, rydym yn credu ei bod yn well mynd i’r afael â phethau ar unwaith, yn hytrach 
na cheisio’u datrys yn nes ymlaen. Os oes gennych bryderon, soniwch wrth y sawl rydych 
yn cysylltu ag ef/hi. Bydd ef neu hi yn ceisio datrys y mater yn y fan a’r lle. Os oes unrhyw 
wersi i’w dysgu o fynd i’r afael â’ch cwyn, yna bydd yr aelod o staff yn dwyn y rhain i’n sylw 
ni. Os na all yr aelod o staff helpu, byddant yn esbonio pam, ac yna gallwch ofyn iddyn 
nhw am ymchwiliad ffurfiol. 
 
Sut i fynegi pryder neu gŵyn yn ffurfiol 
 
Gallwch fynegi eich pryder neu wneud eich cwyn mewn nifer o ffyrdd:- 



 Gallwch ofyn am gopi o’r ffurflen gwyno gan y sawl rydych eisoes mewn cysylltiad 
ag ef/hi. Dywedwch wrtho/wrthi eich bod am i ni drin eich pryder neu’ch cwyn yn 
ffurfiol. 

 Gallwch gysylltu â’r swyddfa gwynion ar y ffôn: 01685 725000. 

 Gallwch ddefnyddio’r ffurflen ar ein gwefan ar www.merthyr.gov.uk  

 Gallwch gysylltu â ni trwy ebost mtcbccomplaints@merthyr.gov.uk  

 Gallwch ysgrifennu llythyr atom at y cyfeiriad canlynol: Swyddfa Gwynion, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr 
Tudful CF47 8AN.     

Ymdrin â’ch pryderon 
 

 Byddwn yn cydnabod eich pryderon cyn pen 5 diwrnod gwaith ac yn rhoi gwybod i 
chi sut rydym yn bwriadu trin y mater.  

 Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym sut yr hoffech chi i ni gysylltu â chi ac yn 
ceisio darganfod a oes gennych chi unrhyw ofynion penodol – er enghraifft, os oes 
gennych anabledd.   

 Byddwn yn ymdrin â’ch pryderon yn agored ac yn onest. 

 Byddwn yn gwneud yn siŵr na fydd eich cysylltiadau â ni yn y dyfodol yn dioddef 
oherwydd eich bod wedi mynegi pryder neu wneud cwyn.   
 

Fel arfer, ni fyddwn yn gallu ymdrin â’ch cwynion oni bai eich bod yn dweud wrthym 
amdanynt o fewn 6 mis. Y rheswm am hyn yw ei bod yn well ymchwilio i’ch pryderon tra 
bydd y mater yn parhau i fod yn ffres yng nghof pawb.  
 
Mae’n bosibl ambell waith y byddwn yn gallu ymchwilio i gwynion a phryderon sy’n dod i’n 
sylw yn ddiweddarach na hyn. 
Fodd bynnag, bydd angen i chi roi rhesymau cryf inni pam nad ydych wedi gallu dod â’r 
mater i’n sylw yn gynt, a bydd yn rhaid i ni gael digon o wybodaeth am y mater i’n galluogi 
ni i’w ystyried yn iawn.   
 
Os ydych yn mynegi pryder ar ran rhywun arall, bydd angen i ni gael prawf eu bod 
yn cytuno i chi weithredu ar eu rhan ar ddechrau’r gŵyn. 
 
Beth os yw’r gŵyn yn ymwneud â mwy nag un corff? 
 
Er efallai y gall y Cyngor gytundebu darpariaeth gwasanaethau i sefydliadau 
preifat/gwirfoddol, nid yw hyn yn ein rhyddhau o’n cyfrifoldebau dros y swyddogaethau 
hynny. Os fydd eich cwyn yn cynnwys mwy nag un sefydliad, fel arfer byddwn yn gweithio 
gyda’r sefydliad arall i benderfynu pwy ddylai arwain wrth ymdrin â’ch pryderon chi. 
 
Ymchwilio 
 
Byddwn yn dweud wrthych pwy fydd yn ymchwilio i’ch pryder neu’ch cwyn. Os yw eich 
pryder yn un syml, byddwn fel arfer yn gofyn i rywun o’r gwasanaeth penodol hwnnw 
ymchwilio i’r mater a chysylltu â chi yn uniongyrchol.  Os yw’r mater yn fwy difrifol, gallwn 
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ddefnyddio rhywun arall o rywle arall yn yr awdurdod neu mewn rhai achosion fe allwn 
benodi ymchwilydd annibynnol. 
Byddwn yn dweud wrthych beth rydym ni’n ei ddeall o’ch pryder ac yn gofyn i chi 
gadarnhau ein bod wedi deall yn iawn. Byddwn hefyd yn gofyn i chi ddweud wrthym pa 
ganlyniad rydych yn gobeithio amdano.  Bydd angen i’r sawl sy’n edrych ar eich cwyn weld 
y ffeiliau sydd gennym sy’n berthnasol i’ch cwyn. Os nad ydych yn awyddus i hyn 
ddigwydd, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym ar ddechrau’r broses gwyno.  
 
Os oes ffordd syml i ddatrys eich problem, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn a ydych chi’n 
fodlon derbyn hyn. Er enghraifft, os oeddech wedi gofyn am wasanaeth a ninnau’n gallu 
gweld ar unwaith y dylech fod wedi derbyn y gwasanaeth hwn, byddwn yn cynnig darparu’r 
gwasanaeth yn hytrach nag ymchwilio i’r mater ac ysgrifennu adroddiad.    
 
Ein nod fydd datrys pryderon cyn gynted â phosibl ac rydym yn disgwyl trin y rhan fwyaf 
ohonynt cyn pen 20 diwrnod gwaith. Os yw eich cwyn yn fwy cymhleth, byddwn: 
 

 yn rhoi gwybod i chi o fewn yr amser yma pam ein bod yn credu y gallai gymryd mwy o 
amser i ymchwilio i’r mater,  

 yn rhoi gwybod i chi faint o amser yr ydym yn disgwyl i’r broses ei chymryd,  a 

 rhoi gwybod i chi lle rydym ni wedi cyrraedd gyda’r ymchwiliad; ac 

 yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi ar hynt y mater, gan gynnwys dweud wrthych a 
allai unrhyw ddatblygiadau newid ein hamcangyfrif gwreiddiol. 

 
Yn y lle cyntaf, bydd y sawl sy’n ymchwilio i’ch pryderon yn ceisio darganfod beth yw’r 
ffeithiau. Bydd cwmpas yr ymchwiliad yn dibynnu ar ba mor gymhleth a pha mor ddifrifol 
yw’r materion y gwnaethoch chi eu codi.  Mewn achosion cymhleth, byddwn yn llunio 
cynllun ymchwilio. 
 
Ambell waith, gallwn ofyn am gael cyfarfod â chi i drafod eich pryderon.  Ambell waith 
hefyd fe allwn awgrymu cyfryngu i geisio datrys anghydfodau. 
 
Byddwn yn edrych ar y dystiolaeth berthnasol. Gallai hyn gynnwys ffeiliau, nodiadau am 
sgyrsiau, llythyron, negeseuon ebost neu beth bynnag allai fod yn berthnasol i’ch pryder 
penodol chi. Os oes angen, byddwn yn siarad â staff neu bobl eraill sy’n ymwneud â’r 
sefyllfa ac yn edrych ar ein polisïau ac unrhyw hawliau cyfreithiol a chyfarwyddyd.   
 
Canlyniad 
 
Os ydym yn ymchwilio’n ffurfiol i’ch cwyn, byddwn yn rhoi gwybod chi beth rydym wedi ei 
ddarganfod, a hynny trwy’r cyfrwng cyfathrebu rydych chi wedi ei ddewis. Gallai hynny fod 
trwy lythyr neu neges ebost, er enghraifft. Os oes angen, byddwn yn ysgrifennu adroddiad 
hirach. Byddwn yn esbonio sut a pham y gwnaethon ni gyrraedd ein casgliadau. 
 
Os ydym yn darganfod ein bod wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn yn dweud 
wrthych beth ddigwyddodd a pham. Byddwn yn dangos sut y gwnaeth y camgymeriad 
effeithio arnoch chi. 



Os ydym yn darganfod bod yna wall yn ein systemau neu’r ffordd rydym yn gwneud 
pethau, byddwn yn dweud wrthych amdano ac yn esbonio sut rydym yn bwriadu newid 
pethau i atal yr un peth rhag digwydd eto. 
 
Os gwnaethom gamgymeriad, byddwn bob amser yn ymddiheuro.    
 
Cywiro pethau 
 
Os na wnaethom ni ddarparu gwasanaeth y dylech fod wedi ei dderbyn, byddwn yn ceisio 
darparu’r gwasanaeth nawr os yw hyn yn bosibl. Os na wnaethom ni rhywbeth yn dda, 
byddwn yn ceisio cywiro hyn. Os ydych wedi colli allan o ganlyniad i gamgymeriad gennym 
ni, byddwn yn ceisio eich dychwelyd i’r sefyllfa y byddech wedi bod ynddi pe byddem ni 
heb wneud y camgymeriad. 
 
Ombwdsmon 
 
Os nad ydym yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno wrth Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol ar holl gyrff y 
llywodraeth a gall ymchwilio i’ch cwyn os ydych chi’n credu eich bod chi yn 
bersonol, neu’r sawl rydych yn cwyno ar ei ran: 
 

 wedi eich trin/ei drin yn annheg neu wedi derbyn gwasanaeth gwael oherwydd rhyw 
fethiant ar ran y corff sy’n darparu’r gwasanaeth hwnnw, 

 wedi bod o dan anfantais yn bersonol gan gamweinyddu neu fethiant yn y 
gwasanaeth 

 
Bydd yr Ombwdsmon yn disgwyl i chi ddod â’ch pryder i’n sylw ni yn gyntaf, a rhoi’r cyfle i 
ni gywiro pethau. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon trwy:- 

Ebost: ask@ombudsman-wales.org.uk 
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk 

Cyfeiriad: 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 5LJ 
Ffôn: 0300 790 0203 

 
Mae sefydliadau eraill ar gael sy’n ystyried cwynion, e.e. Comisiynydd y Gymraeg am 
wasanaethau yn Gymraeg.  Gallwn eich cynghori chi am sefydliadau o’r fath.  
  
Dysgu gwersi 
 
Byddwn yn ystyried eich pryderon a’ch cwynion o ddifrif ac yn ceisio dysgu oddi wrth 
unrhyw gamgymeriadau a wnaethom.  
  
Beth os oes angen cymorth arnaf i 
 
Bydd ein staff yn ceisio eich helpu i roi gwybod i ni am eich pryderon. Os oes angen 
cymorth ychwanegol arnoch, byddwn yn ceisio eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a fydd 
yn gallu eich helpu.  
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Gallwch ddefnyddio’r polisi pryderon a chwynion hwn hefyd os ydych dan 18 oed.  Os oes 
angen cyngor arnoch chi, gallwch siarad â rhywun ar Linell Gymorth Meic (ffôn: 080880 
23456, www.meiccymru.org) neu cysylltwch â Chomisiynydd Plant Cymru, Tŷ 
Ystumllwynarth, Ffordd Phoenix, Llansamlet, Abertawe SA7 9FS (ffôn: 01792 765600, 
post@childcomwales.org.uk  , www.childcom.org.uk   
 
Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi  
 
Ar adegau pan fydd pobl mewn trafferth neu ofid, byddant yn gallu ymddwyn yn groes i’w 
cymeriad. Efallai bydd pryderon neu gwynion yn cael eu mynegi mewn amgylchiadau 
trallodus neu ofidus.  Rydym yn credu bod gan bawb sy’n cwyno hawl i gael eu clywed, eu 
deall a’u parchu. Fodd bynnag, rydym hefyd yn ystyried bod gan ein staff yr un hawliau.  
Gan hynny, rydym yn disgwyl i chi fod yn gwrtais wrth ymdrin â ni.  Ni fyddwn yn goddef 
ymddygiad bygythiol neu ymosodol, hawliau afresymol neu ddyfalwch afresymol.  Mae 
gennym bolisi ar wahân ar gyfer rheoli sefyllfaoedd pan fyddwn yn canfod bod 
gweithredoedd rhywun yn annerbyniol.  


