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Mae Cymdeithas Dai Merthyr Tudful (MTHA) wedi ymrwymo i ddelio ag unrhyw bryderon neu 
gwynion a all fod gennych am ein gwasanaeth yn effeithiol. Rydym yn anelu at egluro unrhyw 
faterion nad ydych yn sicr ohonynt. Os yw’n bosib, byddwn yn unioni unrhyw gamgymeriadau 
y gallwn fod wedi’u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl 
iddo, yr ydym wedi methu â’i ddarparu. Os ydym wedi cael rhywbeth yn anghywir, byddwn yn 
ymddiheuro ac yn anelu at unioni pethau. Rydym hefyd yn anelu at ddysgu o’n camgymeriadau 
a defnyddio’r wybodaeth a gawn i wella ein gwasanaethau.

Beth yw cwyn?

Cwyn yw:

• Mynegiant o anfodlonrwydd neu bryder;
• Naill ai’n ysgrifenedig neu ar lafar neu a wneir 

drwy unrhyw ddull cyfathrebu arall;
• Gan un neu fwy o aelodau’r cyhoedd1;
• Am weithredu neu ddiffyg gweithredu MTHA;
• Neu am safon y gwasanaeth a ddarparwn;
• Sy’n mynnu ymateb;
• P’un a yw am MTHA ei hun, person yn 

gweithredu ar ein rhan, neu bartneriaeth yr 
ydym yn rhan ohoni.

1 diffinnir ‘aelod o’r cyhoedd’ fel rhywun sy’n derbyn gwasanaeth 
gan MTHA, neu’n wir, rhywun y gwrthodir gwasanaeth iddo y mae 
ganddo hawl i’w gael - gall fod yn unigolyn neu’n grw^ p o bobl.

2 Penderfyniad ‘a wnaethpwyd yn briodol’ yw penderfyniad lle 
mae’r deddfau, polisïau a gweithdrefnau wedi cael eu dilyn yn 
gywir wrth ddod i benderfyniad e.e. ailgodi am ddifrod a achoswyd 
mewn un o’n cartrefi.

Nid yw cwyn yn:

• Gais cychwynnol am wasanaeth, megis adrodd 
am ollyngiad dw^ r;

• Apêl yn erbyn penderfyniad ‘a wnaethpwyd yn 
briodol’2;

• Dull o geisio newid deddfwriaeth neu 
benderfyniad polisi ‘a wnaethpwyd yn briodol’;

• Dull o lobïo grwpiau/sefydliadau i geisio 
hyrwyddo achos.

Pryd i ddefnyddio’r polisi hwn?
Pan fyddwch yn mynegi eich pryderon neu’n cwyno wrthym, byddwn yn ymateb yn y ffordd yr eglurwn 
isod, fel arfer. Fodd bynnag, weithiau fe allai fod gennych hawl statudol i apelio. Os felly, yn hytrach 
nag ymchwilio i’ch pryder, byddwn yn esbonio wrthych sut y gallwch apelio. Weithiau, gallech fod 
yn pryderu ynghylch materion na chânt eu penderfynu gennym ni (e.e. gofal cymdeithasol) ac yna 
byddwn yn eich cynghori ynghylch sut i fynegi eich pryderon.

Hefyd, nid yw’r polisi hwn yn berthnasol os yw’r mater yn ymwneud â Diogelwch Data.

Ydych chi wedi gofyn i ni eto?
Os ydych yn cysylltu â ni ynghylch gwasanaeth am y tro cyntaf (e.e. adrodd am dap diffygiol, cais am 
apwyntiad etc.) nid yw’r polisi hwn yn berthnasol. Dylech roi cyfle i ni ymateb i’ch cais yn gyntaf. Os 
byddwch yn gwneud cais am wasanaeth ac yna’n anfodlon â’n hymateb, gallwch godi eich pryder fel y 
disgrifiwn isod.
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Datrys Anffurfiol
Os yw’n bosib, credwn ei bod yn well ceisio datrys pethau mor fuan ag y bo modd, yn hytrach na’u 
datrys yn ddiweddarach. Os oes gennych bryder, mynegwch hynny wrth bwy bynnag sy’n delio â chi. 
Bydd yn gwneud pob ymdrech i’w ddatrys i chi yn y fan a’r lle. Os oes gwersi i’w dysgu o roi sylw i’ch 
pryder, bydd yr aelod staff yn eu dwyn i’n sylw. Os na all yr aelod staff helpu, bydd yn egluro pam a 
gallwch chi wedyn ofyn am ymchwiliad ffurfiol.

Sut mae mynegi pryder neu gwyno’n ffurfiol
Gallwch fynegi eich cwyn mewn unrhyw un o’r ffyrdd isod:

• Gallwch ofyn am gopi o’n ffurflen gwynion gan yr aelod staff sy’n delio â chi.   
Dywedwch wrthynt eich bod eisiau i ni ddelio â’ch pryder yn ffurfiol.

• Os ydych yn dymuno gwneud eich cwyn dros y ffôn, cysylltwch â’n Swyddog    
Cwynion ar  01685 352831

• Gallwch ddefnyddio’r ffurflen ar ein gwefan yn  www.mtha.org.uk

• Gallwch anfon e-bost atom yn  complaints@mtha.org.uk
• • Gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad canlynol:       

 MTHA, 11-12 Lower High Street, Merthyr Tydfil, CF47 8EB

Ein nod yw bod ffurflenni cwyno ar gael ym mhob un o’n canolfannau gwasanaeth a’n hardaloedd 
cyhoeddus a hefyd mewn lleoliadau priodol yn y gymuned. Mae copïau o’r polisi hwn a’r ffurflen 
gwyno ar gael yn Gymraeg, Pwyleg a Phortiwgaleg ac yn glywedol, mewn print trwm etc. ar gais.

Delio â’ch pryder
• Byddwn yn cydnabod eich pryder yn ffurfiol o fewn 2 diwrnod gwaith ac yn rhoi gwybod i chi sut y 

bwriadwn ymdrin ag ef.
• Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym sut yr hoffech i ni gyfathrebu â chi ac yn gweld a oes 

gennych unrhyw ofynion penodol - er enghraifft, os ydych yn anabl.
• Byddwn yn delio â’ch pryder mewn ffordd agored a gonest.
• Byddwn yn gwneud yn siw^ r na fyddwch yn wynebu anfantais wrth ddelio â ni yn y dyfodol am eich 

bod wedi mynegi pryder neu wneud cwyn.

Fel rheol, dim ond os ydych yn dweud wrthym am eich pryderon o fewn chwe mis y byddwn yn gallu 
edrych arnynt. Mae hyn oherwydd ei bod hi’n well ymchwilio i’ch pryderon tra mae’r materion yn dal i 
fod yn ffres ym meddyliau pawb.

Mewn achosion eithriadol, mae’n bosib y gallwn edrych ar bryderon a ddygir i’n sylw yn hwyrach na 
hyn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi roi rhesymau cadarn i ni dros pam nad ydych wedi gallu dwyn y 
mater i’n sylw yn gynharach a bydd angen i ni gael gwybodaeth ddigonol am y mater i’n caniatáu i’w 
ystyried yn briodol. (Mewn unrhyw achos, waeth beth fo’r amgylchiadau, ni fyddwn yn ystyried unrhyw 
bryderon am faterion a ddigwyddodd fwy na tair blynedd yn ôl).

Os ydych yn mynegi pryder ar ran rhywun arall, bydd angen eu cytundeb arnom i chi’n gweithredu ar 
eu rhan.
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Beth os yw’r gw^ yn yn   
cynnwys mwy nag un corff?
Os yw’r gw^ yn yn cynnwys mwy nag un sefydliad (e.e. 
darparwr gofal cymdeithasol neu awdurdod lleol) byddwn 
fel rheol yn gweithio gyda nhw i benderfynu pwy ddylai 
arwain wrth ddelio â’ch pryderon.

Os yw’r gw^ yn ynghylch corff yn gweithio ar ein rhan (e.e. 
contractwr atgyweirio), efallai y dymunwch godi’r mater 
gyda nhw’n anffurfiol yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, os 
ydych yn dymuno mynegi eich pryder neu gwyno’n ffurfiol, 
byddwn yn ymchwilio i hyn ein hunain ac yn ymateb i chi.

Ymchwiliad
Byddwn yn dweud wrthych pwy yr ydym wedi gofyn iddo ymchwilio i’ch pryder neu gw^ yn. Os yw eich 
cwyn yn un syml, fel arfer byddwn yn gofyn i rywun o’r gwasanaeth ymchwilio i’r mater a dod yn ôl 
atoch. Os yw’n fwy difrifol, mae’n bosib y byddwn yn defnyddio rhywun o rywle arall yn y Gymdeithas 
neu mewn achosion penodol, gallwn benodi ymchwilydd annibynnol.

Byddwn yn cyflwyno ein dealltwriaeth o’ch pryderon ac yn gofyn i chi gadarnhau p’un a yw’n gywir 
gennym. Byddwn hefyd yn gofyn i chi ddweud am y canlyniad yr ydych yn chwilio amdano. Fel arfer, 
bydd angen i’r person sy’n edrych ar eich cwyn weld y ffeiliau sydd gennym yn ei chylch. Os nad ydych 
am i hyn ddigwydd, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym.

Os oes datrysiad syml i’ch problem, gallwn ofyn i chi a ydych yn fodlon derbyn hyn. Er enghraifft, lle 
gofynnwch am wasanaeth ac fe wnaethom gytuno’n syth, byddwn yn cynnig darparu’r gwasanaeth yn 
hytrach nag ymchwilio a chynhyrchu adroddiad.

Byddwn yn ceisio datrys cwynion mor gyflym â phosibl a byddwn yn disgwyl delio â’r mwyafrif helaeth 
o fewn 10 diwrnod gwaith. Os yw eich cwyn yn fwy cymhleth, byddwn yn:

• Rhoi gwybod i chi o fewn y cyfnod hwn pam y credwn y gall gymryd mwy o amser i ymchwilio iddi

• Dweud wrthych pa mor hir y disgwyliwn iddo gymryd

• Rhoi gwybod i chi ar ba gam ydym yn yr ymchwiliad, a

• Rhoi diweddariadau rheolaidd i chi

Bydd y person sy’n ymchwilio i’ch pryderon yn anelu at sefydlu’r ffeithiau yn y lle cyntaf. Bydd 
graddfa’r ymchwiliad hwn yn dibynnu ar ba mor gymhleth a pha mor ddifrifol yw’r materion a godwyd 
gennych.

Mewn rhai achosion, gallwn ofyn i gwrdd â chi i drafod eich pryderon. Yn achlysurol, gallem awgrymu 
cyfryngu neu ddull arall o geisio datrys anghydfodau.

Byddwn yn edrych ar dystiolaeth berthnasol. Gallai hyn gynnwys ffeiliau, nodiadau sgyrsiau, llythyrau, 
e-byst neu beth bynnag a allai fod yn berthnasol i’ch pryder neilltuol. Os oes angen, byddwn yn siarad 
â’r staff neu eraill dan sylw ac yn edrych ar ein polisïau ac unrhyw hawl gyfreithiol a chanllawiau.
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Canlyniad
Os byddwn yn ymchwilio’n ffurfiol i’ch cwyn, byddwn 
yn rhoi gwybod i chi beth ydym wedi’i ganfod gan 
gyfathrebu â chi yn eich dull dewisol. Gallai hyn fod 
drwy lythyr neu e-bost, er enghraifft. Os oes angen, 
byddwn yn cynhyrchu adroddiad hirach. Byddwn yn 
egluro sut a pham y daethom i’n casgliadau.

Os canfyddwn mai ni oedd ar fai, byddwn yn dweud 
wrthych beth ddigwyddodd a pham. Byddwn yn anelu 
at wneud iawn am effaith y camgymeriad arnoch.

Os canfyddwn fod diffyg yn ein systemau neu’r 
ffordd yr ydym yn gwneud pethau, byddwn yn dweud 
wrthych beth yw’r diffyg hwnnw a sut y bwriadwn 
newid pethau i’w rwystro rhag digwydd eto.

Os oeddem ni ar fai, byddwn bob amser yn 
ymddiheuro.

Datrys Pethau
Os na wnaethom ddarparu 
gwasanaeth y dylech fod wedi’i 
dderbyn, byddwn yn anelu at ei 
ddarparu i chi nawr, os yw hynny’n 
bosib. Os na wnaethom rywbeth yn 
dda, byddwn yn anelu at ei unioni.  Os 
ydych wedi colli allan o ganlyniad i 
gamgymeriad ar ein rhan, byddwn yn 
ceisio eich rhoi yn y sefyllfa y byddech 
wedi bod ynddi pe baem wedi’i gael 
yn iawn.

Os ydych wedi gorfod talu am 
wasanaeth eich hun, pan ddylech fod 
wedi cael un gennym, byddwn, fel 
rheol, yn anelu at adfer yr hyn yr ydych 
wedi’i golli.

Ombwdsmon
Os na lwyddwn i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 
Mae’r Ombwdsmon yn annibynnol ar bob corff y llywodraeth a gall ymchwilio i’ch cwyn os ydych yn 
credu eich bod chi’n bersonol, neu’r sawl yr ydych yn cwyno ar ei ran:

• Wedi cael eich trin/ei drin yn annheg neu wedi cael gwasanaeth gwael oherwydd rhyw ddiffyg ar 
ran y corff a oedd yn ei ddarparu

• Wedi wynebu anfantais yn bersonol oherwydd methiant yn y gwasanaeth neu wedi cael eich trin/ei 
drin yn annheg

Mae’r Ombwdsmon yn disgwyl i chi ddwyn eich cwyn i’n sylw ni yn gyntaf a rhoi’r cyfle i ni gywiro 
pethau. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon fel hyn:

• Ffôn: 0845 601 0987

• E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk

• Gwefan:  www.ombudsman-wales.org.uk

• Ysgrifennu at: Public Services Ombudsman for Wales
         1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ

Mae sefydliadau eraill sy’n ystyried cwynion, er enghraifft, Comisiynydd y Gymraeg. Gallwn eich 
cynghori am sefydliadau o’r fath.



Dysgu Gwersi
Rydym yn cymryd eich pryderon a chwynion o ddifrif ac yn ceisio dysgu o unrhyw gamgymeriadau a 
wnawn. Caiff yr holl gwynion eu monitro a’u hadolygu yn rheolaidd gan reolwyr a’r Bwrdd.

Lle mae angen am newid, byddwn yn datblygu cynllun gweithredu yn amlinellu beth fyddwn yn ei 
wneud, pwy fydd yn ei wneud ac erbyn pa bryd y bwriadwn ei wneud. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan 
fydd newidiadau yr ydym wedi addo, wedi’u gwneud.

Beth os oes angen cymorth arnaf
Bydd ein staff yn anelu at eich helpu i roi gwybod am eich pryderon i ni. Os oes angen cymorth 
ychwanegol arnoch, byddwn yn ceisio eich cysylltu â rhywun a all eich helpu. Efallai yr hoffech gysylltu â 
Shelter neu Cyngor ar Bopeth a allai eich helpu.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r polisi pryderon a chwynion hwn os ydych yn rhywun dan 18 oed. Os oes 
angen cymorth arnoch, gallwch siarad â rhywun ar Linell Gymorth Meic  (ffôn 080880 23456, www.
meiccymru.org) neu gysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru. Manylion cyswllt yw:

• Ffôn: 01792 765600

• E-bost: post@childcomwales.org.uk

• Gwefan:  www.childcom.org.uk

• Ysgrifennu at: Children’s Commissioner for Wales,
        Oystermouth House, Phoenix Way, Llansamlet, Swansea, SA7 9FS

Yr hyn yr ydym yn ei 
ddisgwyl gennych chi
Gall rhai pobl ymddwyn yn groes i’w cymeriad 
pan fydd pethau yn anodd neu’n mynd o chwith.  
Efallai bod yr amgylchiadau a arweiniodd at bryder 
neu gw^ yn wedi tarfu arnoch neu wedi achosi gofid 
i chi. Nid ydym yn ystyried bod ymddygiad yn 
annerbyniol dim ond am fod rhywun yn bod yn 
bendant neu’n benderfynol.

Credwn fod gan bob achwynydd yr hawl i gael ei 
glywed, i gael ei ddeall ac i gael ei barchu. Fodd 
bynnag, rydym yn credu hefyd fod gan ein staff 
ni’r un hawliau. Rydym, felly, yn disgwyl i chi fod yn 
gwrtais a moesgar wrth ddelio â ni. Ni fyddwn yn 
goddef ymddygiad ymosodol na sarhaus, gofynion 
afresymol na dyfalbarhad afresymol. Mae gennym 
bolisi ar wahân i reoli sefyllfaoedd lle canfyddwn fod 
gweithredoedd rhywun yn annerbyniol.
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Atodiad 1 Ffurflen Pryder/Cwyno

A: Eich Manylion

Cyfenw: Enw(au) cyntaf Teitl: Mr/Mrs/Miss/Ms/arall nodwch:

Cyfeiriad a Chod post:

Eich cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd:

Rhif Ffôn Symudol:

Nodwch drwy ba un o’r dulliau uchod y byddai’n well gennych i ni gysylltu â chi:

Swydd E-bost Rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd Rhif ffôn Symudol

Eich gofynion: os yw ein ffordd arferol o ddelio â chwynion yn ei gwneud hi’n anodd i chi ddefnyddio 
ein gwasanaeth, er enghraifft os nad Cymraeg neu Saesneg yw eich iaith gyntaf neu mae angen i chi 
ymgysylltu â ni mewn ffordd benodol, dywedwch wrthym os gwelwch yn dda fel y gallwn drafod sut y 
gallem eich helpu.

Fel arfer, y sawl sydd wedi wynebu’r broblem ddylai lenwi’r ffurflen hon. Os ydych yn ei llenwi ar ran 
rhywun arall, llenwch Adran B. Noder, cyn gweithredu ar y gw^ yn bydd angen i ni fod yn fodlon fod 
gennych yr awdurdod i weithredu ar ran y person dan sylw.

B:

Eu henw llawn:

Cyfeiriad a Chod post:

Beth yw eich perthynas â’r person:

Pam ydych chi’n gwneud cwyn ar eu 
rhan?
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C:  Ynghylch eich pryder/cwyn (Parhewch â’ch atebion i’r cwestiynau canlynol ar   
 dudalen(nau) ar wahân (os oes angen)

C.1 Enw’r adran/isadran/gwasanaeth rydych yn cwyno amdano:

C.2 Beth wnaethon nhw’n anghywir, neu fethu â gwneud?

C.3 Disgrifiwch sut rydych chi’n bersonol wedi dioddef neu yr effeithiwyd arnoch?

C.4 Yn eich barn chi, beth ddylid ei wneud i unioni pethau?

C.5 Pryd ddaethoch chi’n ymwybodol o’r broblem yn gyntaf?

C.6 Ydych chi eisoes wedi mynegi eich pryder i’r staff sy’n gyfrifol am y gwasanaeth? Os felly,   
 nodwch fanylion ynglw^ n â sut a phryd y gwnaethoch hynny.

C.7 Os yw’n fwy na 6 mis ers i chi ddod i wybod am y broblem, nodwch y rheswm pam na   
 wnaethoch gwyno cyn hyn.

Os oes gennych unrhyw ddogfennau i gefnogi eich cwyn/pryder, amgaewch nhw gyda’r ffurflen hon.

Llofnod:

Dyddiad:

Pan fyddwch wedi cwblhau’r ffurflen hon, anfonwch hi at:

Rheolwr Llywodraethu
Cymdeithas Dai Merthyr Tudful 

11-12 Stryd Fawr Isaf
Merthyr Tudful, CF37 8EB

E-bost: complaints@mtha.org.uk


