
TAFLEN FFEITHIAU CWYNION GWASANAETHAU CYMDEITHASOL CAERDYDD 
 
CWYNION 
SUT I GAEL EICH CLYWED 
 

Sut i gael eich clywed 
 

Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys 
plentyn, sydd wedi cael, neu yr oedd hawl 
iddo gael gwasanaeth gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, wneud cwyn. 
 

Gallwch wneud cwyn ar ran rhywun arall, os 
yw’r person hwnnw: 
 

 yn blentyn 

 wedi gofyn i chi weithredu ar ei ran 

 methu â gwneud hynny ei hun 

 wedi marw. 
 

Rydym yn anelu at safonau uchel ond 
weithiau mae pethau yn mynd o’i le, ac os na 
fyddwch yn dweud wrthym, ni fyddwn yn 
gwybod eich bod yn anhapus. 
 

Mae’r daflen hon yn esbonio sut y gallwn 
ddatrys eich cwyn, gyda’ch help chi a’r staff 
sy’n gweithio gyda chi.  Mae canllawiau gan 
Lywodraeth Cymru yn nodi sut y dylem 
ymdrin â chwynion. 
 

BETH YW CWYN? 
 

Beth yw cwyn?  
 

 Mynegi anfodlonrwydd neu bryder 

 Gall fod yn ysgrifenedig neu lafar neu 
ar ffurf unrhyw ddull cyfathrebu arall 

 Gall fod gan gan un neu fwy o 
aelodau’r cyhoedd 

 Mae am gamau gweithredu darparwr 
gwasanaeth neu ddiffyg gweithredu; 
neu 

 Mae ynghylch safon y gwasanaeth a 
roddir. 

 

Ond nid yw cwyn yn...  
 

 Gais cychwynnol am wasanaeth 

 Adolygiad ffurfiol neu apêl yn erbyn 
penderfyniad 

 Modd i geisio newid deddfwriaeth neu 
benderfyniad ar bolisi ‘a wnaed yn 
gywir’ 

 Modd i lobïo grwpiau / sefydliadau er 
mwyn hyrwyddo achos.  

 

EDRYCH AR ÔL EICH GWYBODAETH 
BERSONOL 
 

Os gwnewch gŵyn, byddwn yn parchu eich 
hawl i gyfrinachedd.  Er y bydd angen i ni 
rannu'r wybodaeth a rowch ag eraill a fydd yn 
ymdrin â'ch cwyn, ni wnawn hyn oni bai ei fod 
yn angenrheidiol.  Ni fyddwn yn trosglwyddo 
unrhyw wybodaeth oni bai bod yn rhaid i ni 
wneud hynny yn ôl y gyfraith, a dim ond y 
wybodaeth angenrheidiol y byddwn yn ei 
throsglwyddo.  
 

Y BROSES GWYNO 
 

Dylai cwyn gael ei gwneud fel arfer o fewn 12 
mis i ddod yn ymwybodol o’r broblem. 
 

Gall cwyn gael ei gwneud yn ysgrifenedig 
(llythyr neu e-bost) neu ar lafar (dros y ffôn 
neu mewn person). 
 

Mae dau gam i’r broses: 
 

CAM 1 – DATRYSIAD LLEOL 
 

Byddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich 
cwyn o fewn 2 ddiwrnod gwaith. 
 

I geisio datrys problem, byddwn yn cynnig 
trafod eich cwyn â chi (naill ai wyneb yn 
wyneb neu dros y ffôn).  Rhaid i’r drafodaeth 
hon gael ei chynnal o fewn 10 diwrnod 
gwaith i ddyddiad y neges yn cydnabod y 
gŵyn.  Yn dilyn y drafodaeth, byddwn yn 
ysgrifennu atoch o fewn 5 diwrnod gwaith. 
 

Os na fyddwch yn fodlon ar ein hymateb, 
gallwch ofyn iddo gael ei symud i Gam 2. 
 
 
 
CAM 2 – YMCHWILIAD FFURFIOL 
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O fewn 5 diwrnod gwaith i’ch cais i’r gŵyn 
gael ei hymchwilio iddi’n ffurfiol, bydd y 
Swyddog Cwynion yn llunio cofnod 
ysgrifenedig ffurfiol o’ch cwyn a’r canlyniad yr 
hoffech ei gael. 
 

Ni fydd yr ymchwiliad yn dechrau nes i’r ddau 
ohonom gytuno ar beth sy’n cael ei ymchwilio 
iddo. 
 

Bydd y gŵyn yn cael ei hymchwilio iddi gan 
Ymchwiliwr Annibynnol (nid un o weithwyr 
Dinas Cyngor Caerdydd).  Penodir Person 
Annibynnol hefyd er mwyn cael sylwadau gan 
y Gwasanaethau Plant. 
 

Bydd yr Ymchwiliwr Annibynnol yn ymchwilio 
i’r gŵyn drwy: 
 

 Ddod o hyd i ffeithiau 

 Cyfweld â’r rhai dan sylw 

 Llunio adroddiad i’r awdurdod lleol. 
 

Bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried yr 
adroddiad ymchwilio ac yn penderfynu a yw’r 
gŵyn yn un ddilys a’r camau i'w cymryd o 
ganlyniad.  Bydd Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol yno yn 
ysgrifennu atoch. 
 

Rhaid i’r Ymchwiliad Ffurfiol gael ei gwblhau 
o fewn 25 diwrnod gwaith (o’r dyddiad 
dechrau). 
 

BETH ALLAF EI WNEUD OS YDW I’N 
ANFODLON O HYD? 
 

Os byddwch yn anfodlon ar yr ymateb, 
gallwch ofyn i Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru edrych ar eich cwyn. 
 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru 
1 Ffordd yr Hen Gae, Pen-coed, Pen-y-bont 
ar Ogwr, CF35 5LJ 
Rhif Ffôn: 0300 790 0203 (codir cyfradd leol 
ar alwadau) / Ffacs: 01656 641199 
E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk 
 

A ALLAF OFYN I RYWUN FY HELPU Â’M 
CWYN? 
 

Mae gennych hawl i eiriolwr (rhywun a fydd 
yn eich helpu i fynegi eich barn).  Os ydych 
yn iau na 18 oed byddwn fel arfer yn dod o 
hyd i eiriolwr i chi.  Os ydych dros 18 oed 
byddwn yn rhoi gwybod i chi lle i ddod o hyd i 
un. 
 

BETH OS NAD YDW I’N SIŴR I BWY Y 
DYLWN I GWYNO? 
 

Efallai y bydd gennych gŵyn am wasanaeth 

rydym wedi’i drefnu i chi gyda darparwr gofal 
arall, megis cartref gofal preswyl, asiantaeth 
gofal cartref, neu wasanaeth dydd.   Bydd 
gan bob sefydliad ei broses gwyno ei hun a 
byddwn fel arfer yn anfon eich cwyn atynt ac 
yn sicrhau eu bod yn ymdrin â hi.  Byddwn yn 
rhoi gwybod i chi beth yn union rydym yn ei 
wneud.  
 

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

CYSYLLTU Â'N SWYDDOG CWYNION 
 

 
Swyddog Cwynion Plant a Mynediad i 
Gofnodion 
Ystafell 325, Neuadd y Sir 
Glanfa’r Iwerydd 
Caerdydd, CF10 4UW 
Ffôn: 029 2087 3663 
E-bost: cscomplaints@caerdydd.gov.uk  
 

 
Gwasanaethau Cwynion Oedolion 
Ystafell 337, Neuadd y Sir 
Glanfa’r Iwerydd 
Caerdydd, CF10 4UW 
Ffôn: 029 2087 3891 


