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Mae’r ddogfen hon yn gosod y broses gwyno sydd i’w dilyn gan yr 

holl gleientiaid/tenantiaid. 
 

Mae Business in Focus yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn darparu’r safonau 
uchaf o wasanaeth cwsmer yn ein holl weithgareddau busnes. 

 
Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod yr holl gwynion a gyflwynir i ni yn cael eu 
hymchwilio’n llawn mewn modd diduedd ac amserol yn unol â’r polisi a 
amlinellir isod. 

 
Sut i wneud cwyn 

 
Os yw cleient/tenant yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol dylid gwneud hynny yn 
ysgrifenedig a’i hanfon i’r cyfeiriad canlynol: 

 
Drwy’r post: Ymgynghorydd Systemau Ansawdd 

Business in Focus 
Uned 14/15 Parc Bocam 
Ffordd yr Hen Gae, 
Pencoed  
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF35 5LJ 

 
Drwy e-bost: hello@businessinfocus.co.uk 

 
Neu ffoniwch 01656 868545 am ragor o fanylion. 

 
Dylai unrhyw gŵyn a gyflwynir gynnwys manylion cyswllt y sawl sy’n gwneud y 
gŵyn, manylion y gŵyn ac unrhyw dystiolaeth ategol. 

 
Pa mor fuan y byddwn yn delio â’ch cwyn 

 
Pan gawn gwynion byddwn yn ceisio cydnabod eu bod wedi dod i law cyn pen 
dau ddiwrnod gwaith. Gwnawn hyn naill ai drwy e-bost neu drwy lythyr a 
byddwn yn amlinellu pwy sy’n delio â’r gŵyn a’r amserlenni dan sylw. 

 

Os nad yw manylion y gŵyn yn glir a bod amwysedd ynghylch y pwnc, bydd 
gofyn i’r sawl sy’n gwneud y gŵyn egluro natur y gŵyn cyn yr ymgymerir ag 
ymchwiliad.  

 
Ar y cam hwn, byddwn hefyd yn gofyn i’r sawl sy’n gwneud y gŵyn 
ddarparu unrhyw dystiolaeth ategol y dymunant i ni ei hystyried wrth 
ymchwilio i’r gŵyn. 

 
Lle gwneir Cais Gwrthrych am Wybodaeth fel rhan o’r gŵyn, caiff hwn ei drin yn 
unol â chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Cydnabyddir a 
chwblheir y cais cyn pen 40 diwrnod. 
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Datrys cwynion 
 
Cam 1 
Ymchwilir i’r gŵyn fel arfer gan yr Ymgynghorydd Systemau Ansawdd, ac os 
yw’r sawl sy’n gwneud y gŵyn wedi darparu unrhyw dystiolaeth ategol caiff hon 
ei hystyried yn ystod yr ymchwiliad. 

 
Cam 2 
Unwaith y bydd y gŵyn wedi’i hymchwilio, caiff y canfyddiadau eu hadrodd 
i’r Prif Weithredwr cyn pen deng niwrnod gwaith. Yna bydd y Prif Weithredwr 
neu’r unigolyn enwebedig yn ymateb gyda chanfyddiadau’r gŵyn. 

 
Wedi i’r gŵyn gael ei datrys, anfonir ymateb terfynol at y sawl sy’n 
gwneud y gŵyn cyn pen wyth wythnos o dderbyn y gŵyn. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Byddwn yn sicrhau bod yr holl gwynion yn parhau’n gyfrinachol. Fodd bynnag, 
mewn rhai achosion gall natur y gŵyn olygu nad yw hynny’n bosibl. Lle cyfyd y 
sefyllfa hon, byddwn yn ei thrafod gyda’r sawl sy’n gwneud y gŵyn yn unigol.  

 

Bydd yr holl gwynion yn cael eu cofnodi yn y ffeil gwynion yn y brif swyddfa. 
Bydd copïau o’r holl ohebiaeth ac adroddiadau yng nghyswllt y gŵyn hefyd yn 
cael eu cadw. Caiff cofnodion cwynion eu cadw am leiafswm o dair blynedd er 
mwyn cydymffurfio â chanllawiau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol. 

 
Caiff yr holl gwynion eu hadolygu’n rheolaidd a byddwn yn newid unrhyw 
brosesau lle bydd angen fel rhan o’n hymrwymiad i wella safon y gwasanaeth a 
gynigiwn yn barhaus.  


