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Canmoliaeth, Sylwadau a Chwynion 
am Wasanaethau Cymdeithasol

Ydych chi eisiau canmol, rhoi sylwadau 
neu wneud cwyn am ein gwasanaeth?
Mae’n bolisi gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent 
i gynnig cyfle i chi, fel defnyddiwr ein gwasanaeth, i gymryd rhan 
yn y ffordd y caiff eich anghenion eu diwallu.  Os nad yw’n bosibl 
rhoi’r hyn a ddymunwch i chi, byddwn yn dweud wrthych beth yw’r 
rhesymau am hynny.

Gwerthfawrogwn adborth gan bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, 
felly cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os dymunwch:

l Roi sylwadau am y ffyrdd y gellid gwella ein gwasanaethau

l Rhoi canmoliaeth/mynegi gwerthfawrogiad

l Gwneud cwyn oherwydd eich bod yn anfodlon gyda gwasanaeth

Byddwn yn sicrhau y caiff yr wybodaeth a roddwch i ni ei 
throsglwyddo i’r aelod(au) perthnasol o staff ac, os oes angen 
byddwn yn anfon ateb ysgrifenedig atoch.

Beth yw Cwyn?
Gellir diffinio Cwyn fel:

‘Unrhyw ddatganiad o anfodlonrwydd neu gonsyrn am y gwasanaethau 
a ddarperir gan, neu ar ran, yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol’.

A gellir ei wneud:

l Mewn ysgrifen (llythyr neu e-bost) neu’n 
llafar (dros y ffôn neu wyneb yn wyneb).
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Cwynion - sut i gael eich clywed
Mae gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent 
ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel i’w 
ddefnyddwyr; fodd bynnag, mae’n cydnabod y gall pethau fynd o 
chwith o bryd i’w gilydd.

Rydym yn gadarnhaol am gwynion felly mae’n bwysig iawn eich 
bod yn ein hysbysu os ydych yn anhapus gyda gwasanaethau 
cymdeithasol oherwydd os na ddywedwch wrthym ni fyddwn yn gallu 
gweithio gyda chi i geisio unioni pethau cyn gynted ag sy’n bosibl.

Bydd adborth gennych hefyd yn ein helpu i wella ein gwasanaethau.  
Ni fydd staff yn gwahaniaethu yn eich erbyn oherwydd eich bod 
yn cwyno.  Caiff cofnodion am unrhyw gŵyn a wnewch eu cadw ar 
wahân i’ch cofnodion eraill.

Pwy all wneud Cwyn?
Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd, yn cynnwys plentyn sydd wedi derbyn 
neu oedd â hawl i dderbyn gwasanaeth gan yr Adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol wneud cwyn.

Gallwch hefyd wneud cwyn ar ran rhywun arall, lle mae’r person 
hwnnw:

l Yn blentyn

l Wedi gofyn i chi weithredu ar eu rhan

l Yn brin o allu meddyliol

l Wedi marw

Nid yw cwyn yn:

l gais dechreuol am wasanaeth

l apêl yn erbyn penderfyniad “a wnaed yn gywir”

l ffordd i geisio newid i ddeddfwriaeth neu benderfyniad polisi “a 
wnaed yn gywir”

l ffordd i grwpiau lobio/mudiadau i geisio hyrwyddo achos

Gofalu am eich gwybodaeth bersonol
Byddwn yn parchu eich hawl i gyfrinachedd os gwnewch gŵyn.  Er 
y bydd angen i ni rannu’r wybodaeth a roddwch i ni gydag eraill a all 
fod yn delio gyda’ch cwyn, dim ond os yw’n angenrheidiol y byddwn 
yn gwneud hynny.  Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth os 
nad oes gofyniad cyfreithiol arnom i wneud hynny, a dim ond cymaint 
o wybodaeth ag sy’n angenrheidiol y byddwn yn ei throsglwyddo.

Mae dau gam yn y broses gwynion:

Cam 1: Datrysiad Lleol (os na ddymunwch geisio 
gwneud hyn gallwch symud ymlaen yn syth i’r 
cam nesaf).

Cam 2: Ymchwiliad Ffurfiol.
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Cam 1: Datrysiad Lleol
Y cam cyntaf wrth ddatrys cwyn yw cysylltu â rhywun sy’n ymwneud 
â darparu’r gwasanaeth neu, os yw’n well gennych, ein Swyddog 
Cwynion.  Gelwir y broses yma yn Ddatrysiad Lleol.

Os yw’ch cwyn ynglŷn â newid i’r gwasanaeth a gewch, byddwn fel 
arfer yn ceisio delio gyda’r broblem yn gyntaf cyn gwneud y newid 
yma.  Byddwn yn esbonio pam os na allwn ohirio’r newid.

Fel arfer, dim ond os dywedwch wrthym o fewn 12 mis o fod 
yn ymwybodol o’r broblem y gallwn edrych ar eich cwyn.  Os 
digwyddodd eich cwyn cyn hynny ac nad ydym wedi medru ei derbyn 
gan na allwn ei hymchwilio’n effeithlon, byddwn yn ysgrifennu atoch i 
esbonio’r rhesymau.

A allaf ofyn i rywun fy helpu gyda fy 
nghwyn?
Mae gennych hawl i eiriolydd (rhywun fydd yn 
eich helpu i nodi eich safbwynt). Gallwn eich 
helpu i ganfod eiriolydd os ydych dan 18. Os 
ydych dros 18, gallwn ddweud wrthych ble i gael 
eiriolydd.

Pa mor hir fydd yn ei gymryd?
l Byddwn yn cydnabod derbyn eich cwyn drwy lythyr o fewn 2 

ddiwrnod gwaith o gael gwybod amdani.

l Byddwn yn cynnig trafod manylion eich cwyn gyda chi o fewn 
10 diwrnod gwaith o ddyddiad eich llythyr cydnabod.

l Byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau’r canlyniad o fewn 5 
diwrnod gwaith o’r dyddiad y gwnaethom ddatrys eich cwyn.

Weithiau oherwydd bod cwyn yn gymhleth gallwn 
fod angen mwy o amser i ymchwilio a datrys y 
materion a godwyd.  Fodd bynnag, os yw hynny’n 
digwydd byddwn yn cysylltu â chi i drafod y 
rhesymau a gofyn am eich cymeradwyaeth i roi 
mwy o amser i ni ddelio gyda’r gŵyn.

Sut y byddwn yn ei datrys?
Byddwn yn trefnu i drafod gyda chi’r materion y gwnaethoch eu codi 
yn eich cwyn fel y gallwn geisio ei datrys i chi.

l Gallwn gytuno i wneud yr hyn a ofynnwch.

l Gallwn ymddiheuro i chi am fod wedi gwneud camgymeriadau.

l Gall fod angen i ni esbonio pethau’n well.

l Gallwn awgrymu cyfryngu - mae hyn yn golygu ein bod yn dod 
o hyd i rywun arall fydd yn gwrando ar yr hyn sydd gan bawb 
ohonom i’w ddweud ac awgrymu sut y gallem symud ymlaen.

l Gall fod angen i’r person sy’n ystyried eich cwyn ddarllen eich 
ffeil ac efallai ofyn rhai cwestiynau cyn penderfynu beth ddylid 
ei wneud.
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Beth allaf ei wneud os wyf yn dal i 
fod yn anhapus?
Gallwch ofyn i rywun sy’n hollol annibynnol o’r Awdurdod Lleol i 
ymchwilio eich cwyn.  Gelwir hyn yn Cam 2: Ymchwiliad Ffurfiol.

Cam 2: Ymchwiliad Ffurfiol
Bydd y Swyddog Cwynion yn paratoi cofnod ysgrifenedig ffurfiol o’ch 
cwyn a’r canlyniad yr hoffech ei gyflawni o fewn 5 diwrnod gwaith o 
gydnabod eich cwyn i’r cam Ymchwiliad Ffurfiol.  Y dyddiad y cytunir 
eich cwyn mewn ysgrifen yw dyddiad dechrau’r Ymchwiliad Ffurfiol.

Bydd y person sy’n ystyried eich cwyn yn:

l annibynnol.

l cynnal ymarferiad canfod ffeithiau.

l cyfweld â’r rhai sy’n gysylltiedig.

l ysgrifennu adroddiad ar gyfer yr Awdurdod 
Lleol.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried adroddiad yr ymchwilydd 
annibynnol ac yn penderfynu os caiff y gŵyn ei chadarnhau a pha 
gamau i’w cymryd.  Byddwch fel arfer yn derbyn copi llawn o’r 
adroddiad yma.  Os yw’n cynnwys gwybodaeth na chaniateir i chi ei 
weld (efallai oherwydd nad yw’r person a roddodd yr wybodaeth wedi 
rhoi caniatâd), byddwch yn dal i dderbyn gweddill yr adroddiad.

Os ydych dan 18 oed byddwn hefyd yn gofyn i rywun sy’n hollol 
annibynnol o’r Cyngor i gadw llygad ar eich cwyn.  Ni fydd y person 
yma’n ymchwilio’r gŵyn ei hunain, ond bydd yn gwneud yn siŵr y 
cafodd pob parti ei glywed, y cafodd y gŵyn ei thrin yn briodol a 
hefyd fod yr adroddiad yn gywir ac yn gyflawn.

Cofiwch: gallwch ddal i roi cynnig ar gyfryngu neu ffordd arall ymlaen 
os dymunwch hynny.

Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd y Cyfarwyddwr neu Bennaeth y Gwasanaeth yn darllen yr 
adroddiad ac yn rhoi ymateb ysgrifenedig i chi ar ganlyniad yr 
ymchwiliad.

Pa mor hir fydd hyn yn ei gymryd?
Rhoddir ymateb ysgrifenedig llawn i chi o fewn 25 diwrnod gwaith o 
ddyddiad dechrau’r gŵyn.

Os oes amgylchiadau eithriadol sy’n golygu na allwn anfon ymateb 
ysgrifenedig atoch o fewn 25 diwrnod gwaith, byddwn yn cysylltu â chi i 
drafod y rhesymau am yr oedi a phryd y disgwyliwn fod mewn sefyllfa i 
ymateb.  Mewn achos o’r fath, byddwn yn rhoi ein hymateb cyn gynted 
ag sy’n bosibl a fan bellaf erbyn chwe mis o ddyddiad derbyn eich cwyn.

Beth allaf ei wneud os wyf yn dal yn 
anhapus?
Gallwch gysylltu â’r Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus i 
ystyried eich cwyn.
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Beth os nad wyf yn siŵr wrth bwy i 
gwyno?
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio’n agos gyda llawer 
o sefydliadau eraill.  Gallwch gwyno wrthym am broblemau gydag 
unrhyw rai o’ch gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol.  
Byddwn yn gwrando arnoch ac os hoffech i ni wneud hynny, byddwn 
yn trosglwyddo eich cwyn i wasanaeth arall.  Ni fydd yn rhaid i chi 
fynd i siarad gydag unrhyw un arall.

Gallech fod â chwyn am wasanaeth yr ydym wedi’i drefnu i chi gyda 
darparydd gofal arall, megis cartref gofal preswyl, asiantaeth gofal 
cartref neu wasanaeth dydd.  Bydd gan bob sefydliad ei broses 
cwynion ei hunan a byddwn fel arfer yn anfon eich cwyn atynt a 
gwneud yn siŵr eu bod yn delio gyda hi.  Byddwn yn dweud wrthych 
yn union yr hyn rydym yn ei wneud.

Os ydych eisoes wedi cwyno at y sefydliad arall, ac nad ydych yn 
hapus gyda’u hateb, byddwn wedyn yn symud ymlaen gyda’ch cwyn.

Os yw’ch cwyn am rywbeth yr ydym wedi’i 
ddarparu ar y cyd gyda sefydliad arall, e.e. 
pecyn gofal gan staff iechyd a hefyd staff gofal 
cymdeithasol, byddwn yn edrych ar eich cwyn 
gyda’n gilydd ac fel arfer yn anfon un ymateb 
atoch.

Manylion Cyswllt
Os oes gennych gŵyn, canmoliaeth neu sylwadau, gallwch gysylltu 
â’r Cyngor yn y ffyrdd dilynol.

I gysylltu â’n Swyddog Cwynion:

Swyddog Cwynion
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: (01495) 357715
Ffacs: (01495) 355285
E-bost: social.services.complaints@blaenau-gwent.gov.uk
www.blaenau-gwent.gov.uk

Tîm Dyletswydd Gwasanaethau Cymdeithasol

Ffôn: (01495) 315700
Ffacs: (01495) 353350

Mae gennym hefyd wasanaeth Cyfaill Rhadffôn os ydych yn blentyn 
neu’n berson ifanc.

Ffôn: 08000 121 123
Testun: 07786 202915
E-bost: help@servicebuddy.co.uk
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A allwn gwyno wrth unrhyw un arall 
os wyf yn dal yn anfodlon?
Gallwch gwyno i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus am 
unrhyw agwedd o wasanaethau cyhoeddus.  Fodd bynnag, mae’n 
well gan yr Ombwdsmon i bobl ddefnyddio proses gwynion y cyngor 
yn gyntaf, ond gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon ar ôl cam 2 os 
dymunwch wneud hynny.

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203
Ffacs: (01656) 641199
E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
www.ombudsman-wales.org.uk

Gall Comisiynwyr Plant a Phobl Ifanc hefyd ymchwilio cwynion.

Comisiynydd Plant Cymru
Tŷ Ystumllwynarth
Phoenix Way
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FS

Ffôn: (01792) 765600
Ffacs: (01792) 765601
E-bost: post@childcomwales.org.uk
www.childcomwales.org.uk

Cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth ar
(01495) 354630 os gwelwch yn dda os hoffech 

dderbyn y ffurflen hon yn electronig.

Taflen BM001-4     Medi 2014
www.blaenau-gwent.gov.uk

Mae Cyngor Gofal Cymru yn rheoleiddio gweithwyr gofal 
cymdeithasol proffesiynol ac mae ganddo’r pŵer i edrych i honiadau 
o gamymddygiad.

Cyngor Gofal Cymru
Tŷ South Gate 
Stryd Wood
Caerdydd, CF10 1EW

Ffôn: 0300 30 33 444
E-bost: info@ccwales.org.uk
www.ccwales.org.uk

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
(AGGCC) yn rheoleiddio pob gwasanaeth gofal yng Nghymru. 
Gallwch gwyno’n uniongyrchol wrthynt am ofal cymdeithasol a 
dderbyniwyd gan gartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref, yn 
ogystal â gwasanaethau a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor.

AGGCC De Ddwyrain Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful, CF48 1UZ

Ffôn: 0300 7900 126
Ffacs: 0872 437 7302
E-bost: cssiw.southeast@wales.gsi.gov.uk
www.cssiw.org.uk


