
EIN POLISI CWYNION  

Datganiad Polisi  

Rydym ni am wybod eich barn am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, 

ein gweithgareddau a’n gwasanaethau, a’r modd rydym ni’n eu darparu. Mae eich 

adborth chi’n bwysig iawn i ni gan ei fod yn ein cynorthwyo i wella, fel y medrwn eich 

gwasanaethu chi’n well.   

 

CWYNION 

Rydym ni’n croesawu eich barn ar sut y medrwn ni wella ein gwasanaethau.   

Rydym ni’n gweithio i ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel. Er gwaethaf ein 

bwriadau gorau a’n gwaith caled, gall pethau fynd o chwith o dro i dro. Pan fo 

hynny’n digwydd efallai y byddwch chi’n dymuno cyflwyno cwyn.   

Ein nod yw trin pawb yn deg a chydradd ac mae gennym ni bolisi cyfle cyfartal i 

sicrhau bod hyn yn cael ei wireddu, yn cynnwys oedran, anabledd, hil, 

cenedligrwydd a rhywedd.   

Cewch ofyn i’ch cwyn fod yn ddienw, ac fe wnawn ni barchu hynny. Fodd bynnag, yn 

achos cwynion ffurfiol ni ellir gwarantu parhau’n ddienw.   

Rydym ni’n ceisio ymdrin â’r holl gwynion mewn cyfrinachedd, ond mae’n bosibl y 

bydd adegau pan nad yw hyn yn bosibl. Fe wnawn ni drafod hyn gyda chi dan yr 

amgylchiadau hyn.  

Rydym ni’n gwybod bod gwneud cwyn yn cymryd eich amser chi, a gall fod ychydig 

yn frawychus, felly rydym ni’n trin pob cwyn gyda difrifoldeb ac yn eu hystyried yn 

gyfle i wella ein gwasanaethau.   

 

DIFFINIAD  

Cwyn: mynegi anfodlonrwydd ynghylch un neu fwy o’r canlynol (nid yw hwn yn rhestr 

hollgyhwysol o anghenraid):   

Ansawdd a natur gwasanaeth a ddarparwyd  

Y gallu/anallu i ddarparu gwasanaeth  

Diffyg bodolaeth gwasanaeth penodol  

Ymddygiad neu agwedd aelod o staff, gwirfoddolwr neu Ymddiriedolwr  

Y ddirnadaeth ynghylch lefel effeithlonrwydd sefydliad  

Priodoldeb ymateb  

Cywirdeb gwybodaeth  

Polisïau a/neu weithdrefnau Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.   



Noder: Er mwyn ymchwilio cwyn yn llawn ac yn deg mae’n rhaid i’r gwyn fod yn 

benodol, cyfredol/diweddar iawn a chynnwys rhywfaint o dystiolaeth ‘prima facie’.  

 

A GAIFF RHYWUN FY HELPU I GYFLWYNO CWYN? 

Os ydynt wedi derbyn eich caniatâd chi, gall unrhyw un wneud cwyn ar eich rhan chi. 

Os ydych chi’n dymuno cyflwyno eich cwyn eich hunan, gall unrhyw un sy’n 

ddefnyddiol yn eich tyb chi ddod i gyfarfodydd gyda chi neu roi unrhyw gymorth a 

chefnogaeth arall sydd ei angen arnoch chi.   

Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i wneud cwyn ar eu pennau eu hunain neu gyda 

chymorth ffrind, perthynas neu unrhyw unigolyn arall sy’n siarad ar eu rhan.   

 

BETH FYDDWN NI’N EI WNEUD GYDA CHWYN 

Byddwn yn: 

Trin y gwyn gyda difrifoldeb, sut bynnag y’i cyflwynir  

Ymdrin â’r gwyn gynted ag y bo modd (ymateb ymhen uchafswm o ddau ddiwrnod)  

Osgoi jargon 

Rhoi esboniadau sy’n glir ac yn hawdd eu deall  

Rhoi enw unigolyn cyswllt a rhif ffôn ar gyfer ymholiadau  

Eich hysbysu am y cynnydd o ran ymdrin â’ch cwyn – mae croeso i chi gysylltu gyda 

ni i gael diweddariad ar y cynnydd  

 

SUT Y GWNAWN NI REOLI EICH CWYN  

Trafodaeth Anffurfiol  

Os yn bosibl, siaradwch yn uniongyrchol gyda’r aelod staff perthnasol. Os nad ydynt 

ar gael dylech drefnu amser i ffonio eto neu alw heibio. Os yw eich cwyn yn 

gymharol syml dylid cysylltu gyda’r aelod staff sy’n gyfrifol am ddarparu’r 

gwasanaeth yn y lle cyntaf. Nod y dull hwn yw annog datrys y mater yn ddioed ac 

osgoi gwrthdaro am gyfnod maith, neu sy’n esgyn.   

Siaradwch gyda ni am yr hyn sydd wedi digwydd a’ch teimladau chi ynghylch hynny. 

Ein blaenoriaeth gyntaf yw gwrando ar yr hyn sydd gennych chi i’w ddweud, cael 

eglurder ynghylch ffeithiau’r sefyllfa a deall eich pryder.   

Ar y cam hwn byddwn un ai’n medru rhoi ein hadborth, gan amlinellu’r rhesymau am 

unrhyw gamau gweithredu, neu gallai fod yn ofynnol i ni gasglu rhagor o wybodaeth 

cyn ymateb. Os nad fedrwn ni ymateb ar unwaith fe wnawn ni drafod gyda chi sut a 

phryd y byddwn ni’n cysylltu gyda chi.   



Fe wnawn ni nodi’r materion a drafodwyd fel sail ar gyfer gweithredu i wella ein 

gwasanaethau. Fe wnawn ni nodi eich enw a’ch manylion personol chi yn unig os 

ydych chi’n dymuno i ni wneud hynny er mwyn i ni fedru cysylltu gyda chi i’ch 

hysbysu am welliannau i’n gwasanaethau.   

Os ydych chi’n parhau’n anfodlon gyda’r modd rydym ni wedi trin eich cwyn efallai y 

byddwch chi’n dymun cyflwyno cwyn ysgrifenedig ffurfiol.   

 

Hysbysiad ac ymchwiliad ffurfiol  

Os ydych chi’n teimlo bod natur eich cwyn yn haeddu ymchwiliad ffurfiol neu os 

ydych chi’n teimlo na fedrwch chi drafod y mater yn uniongyrchol gydag aelod o 

staff, cewch ysgrifennu at Brif Swyddog Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 

Ddinbych. Fodd bynnag, os yw eich cwyn yn ymwneud â’r Prif Swyddog, cewch 

ysgrifennu at Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr. Rhaid cyfeirio unrhyw gwynion ynghylch 

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr at y Bwrdd.   

Bydd y Prif Swyddog neu, lle bo’n berthnasol, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr neu’r 

Bwrdd yn ymdrin â’r gwyn cyn pen dau ddiwrnod gwaith.   

Cynhelir ymchwiliad i’ch cwyn a byddwch yn derbyn ateb ysgrifenedig.   

Os ydych chi’n anfodlon gydag ymateb y Prif Swyddog, yna cewch ysgrifennu at 

Gadeirydd neu Is-gadeirydd yr Ymddiriedolwyr, a bydd ei benderfyniad yn derfynol.    

Cedwir manylion eich cwyn ffurfiol am flwyddyn a’u dileu wedyn, onibai eich bod 

chi’n gwneud cais fel arall.   

 

SUT FEDRWCH CHI GYSYLLTU GYDA NI? 

Cysylltwch gyda’r unigolyn sy’n darparu neu’n cydlynu’r gwasanaeth/gweithgaredd 

yn uniongyrchol, neu os ydych chi’n ansicr, cysylltwch gyda’r Prif Swyddog os 

gwelwch yn dda.   

Ysgrifennwch atom ni yn: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan 

Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AF  

Ffoniwch ni ar:  01824 702441 

E-bostiwch ni: office@dvsc.co.uk 


