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Rhagymadrodd  i’r Polisi 

 

Cyfleoedd Cyfartal 
 
Bydd y Coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 
chyfleoedd cyfartal ym meysydd rhyw, hil, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, 
trawsrywedd, crefydd, cred, beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas a 
phartneriaeth sifil ac adsefydlu troseddwyr. Bydd y coleg hefyd yn cydymffurfio â 
Deddf Hawliau Dynol 1998 ac unrhyw ddeddfiadau neu addasiadau dilynol. 
 
Cynaliadwyedd  
 
Bydd y coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 
datblygiad cynaliadwy trwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol hirdymor pobl a chymunedau. Mae angen i hyn gael ei wneud mewn 
ffyrdd sy'n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal ac sy'n gwella'r 
amgylchedd naturiol a diwylliannol tra'n parchu ei derfynau. 
 
Y Gymraeg 

Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r 
Saesneg. Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno 
nifer o Safonau'r Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â 
hwy. Mae hyn yn cynnwys cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi 
newydd a diwygiedig. 
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1. Trosolwg 
 

Nod y Coleg yw darparu gwasanaeth o safon uchel ym mhob agwedd ar ei 
ddarpariaeth. 
 
Nid yw mwyafrif y bobl sy’n defnyddio safleoedd a chyrsiau’r Coleg yn cael unrhyw 
broblemau. Fodd bynnag, mae’r Coleg yn cydnabod y gall pethau fynd o’i le o dro i 
dro, a phan fo hynny’n digwydd, hoffai’r Coleg gael gwybod fel bod modd gwneud yn 
iawn. Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ymateb yn brydlon er mwyn sicrhau ei fod yn 
cyflawni ei nod o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Nod y weithdrefn gwyno yw 
rhoi ymateb cyflym ond trwyadl sy’n ateb pob pryder mewn modd priodol. 
 
Mae Swyddog Cwynion Dynodedig (SCD) yn gyfrifol am ymdrin â’r holl gwynion yn y 
Coleg. Bydd y SCD yn sicrhau y bydd materion yn cael eu datrys cyn gynted ag y bo 
modd yn unol â Pholisi Cwynion y Coleg. Bydd y SCD yn ceisio canfod pa ateb fyddai’n 
bodloni’r achwynydd o’r dechrau. 
 
Mae’r Coleg yn adolygu natur a nifer y cwynion yn flynyddol. Mae monitro ac adolygu 
cwynion yn cyfrannu at y broses hunanasesu sy’n arwain at wasanaeth o ansawdd 
gwell. 
 
 

2. Diffiniad Cwyn 
 

Mae’r Coleg yn diffinio cwyn fel a ganlyn:  
 
“mynegiant o anfodlonrwydd gan un neu fwy o randdeiliaid ynghylch gweithredu neu 
ddiffyg gweithredu gan y Coleg, neu am safon y gwasanaeth a ddarperir gan y Coleg 
(neu ar ei ran) sydd wedi cael effaith negyddol ar brofiad yr achwynydd.” 

 
Dylid cyfeirio at y SCD ar unwaith unrhyw gwynion yn ymwneud â materion diogelu, 
datgelu materion yn ymwneud â budd y cyhoedd, pryderon difrifol megis twyll honedig, 
camweinyddu neu weithgareddau anghyfreithlon fel bod modd eu cyfeirio at y polisi 
priodol ac at yr aelodau priodol o staff hŷn. 
 
Yn dilyn adolygiad cychwynnol, delir â chwynion yn ymwneud ag ymddygiad aelod o 
staff yn unol â gweithdrefnau adnoddau dynol y Coleg os yw’n briodol. Bydd yr 
achwynydd yn cael gwybod bod camau wedi cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r mater 
ond ni fyddant yn gwybod natur y camau hynny. 
 
Dylid mynd i’r afael â chwynion sy’n ymwneud â materion academaidd ar gyfer 
rhaglenni Addysg Uwch breiniol gan gyfeirio at bolisi a gweithdrefnau cwyno’r 
Brifysgol. Lle bo materion yn gyfrifoldeb y Coleg, bydd yn rhaid i’r achwynydd ddilyn 
polisi a gweithdrefnau cwyno’r Coleg.   
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Nid cwyn yw: 

o cais rheolaidd am wasanaeth am y tro cyntaf  
o cais am wybodaeth, neu eglurhad o bolisi, neu arfer 
o anghytundeb â barn academaidd / penderfyniad asesu  
o cais am iawndal gan y Coleg 
o mater sydd yn y llys, neu sydd eisoes wedi bod yn y llys, neu dribiwnlys 
o anghytundeb â phenderfyniad lle ceir hawl i apelio, er enghraifft, y 

broses apelio academaidd 
o cais am wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data a’r Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth 
o cwyn gan aelod o staff 
o ymgais i ailagor neu ailystyried cwyn sydd wedi dod i ben neu gŵyn lle 

gwnaethpwyd penderfyniad terfynol yn ei chylch  
 
 

1. Gweithdrefn Ymdrin â Chwynion 
 

Pwy all wneud Cwyn? 
Gall unrhyw un sy’n defnyddio gwasanaethau’r Coleg wneud cwyn. 
 
Amseroldeb Cwyn 
 
Dylid cyflwyno pob cwyn ddim mwy na phedwar mis ar ôl y digwyddiad diwethaf yn 
ymwneud â’r gŵyn. 

 
Sut i wneud Cwyn 
Os yw unigolyn yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol, rhaid iddo roi manylion ysgrifenedig 
y gŵyn honno i'r Pennaeth a fydd yn ei hanfon ymlaen at y SCD. Gall unigolyn wneud 
cwyn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. 
 
Dylid cynnwys cyfeiriad llawn, rhif cyswllt a manylion cyfeiriad e-bost yn y llythyr 
cwyno. Bydd hyn yn sicrhau bod y SCD yn anfon unrhyw ohebiaeth i'r cyfeiriad cywir. 
 
Os yw'r achwynydd yn ddysgwr, bydd angen iddynt hefyd gynnwys ei rif Adnabod 
Dysgwr, y cwrs y mae'n ei astudio a lleoliad y campws. 
 
Dylid defnyddio'r penawdau canlynol mewn llythyr cwyn: 
 
1. Beth sydd wedi digwydd? 
2. Pryd ddigwyddodd hyn? 
3. Pwy oedd yn gysylltiedig? 
4. Nodwch pa ganlyniad neu ateb fydd yn eich bodloni 
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Sicrhewch eich bod yn nodi'n glir brif bwyntiau eich cwyn. Peidiwch â chynnwys 
unrhyw fanylion diangen. 
 
Nodwch brif bwyntiau'r gŵyn yn glir a pheidiwch â chynnwys unrhyw fanylion diangen.. 
 
 
Cyfeiriad y Coleg yw: 
 
Y Pennaeth 
Coleg y Cymoedd 
Campws Nantgarw  
Heol y Coleg 
Parc Nantgarw 
Caerdydd 
CF15 7QX 
 
Gweithdrefn Tri Cham 
 
Bydd y Coleg yn mabwysiadu gweithdrefn tri cham er mwyn ymdrin â chwynion: 
 
 

 
 
 
 

Cam 1 – Datrysiad Rheng Flaen 
 
Ar gyfer materion syml y mae modd eu datrys yn hawdd heb fawr ymchwilio 
 
Bydd Rheolwr o’r Coleg yn adolygu’r gŵyn ac yn trafod y materion gyda’r partïon 
addas. 
 
Nod y Coleg fydd datrys y gŵyn cyn pen 5 diwrnod gwaith. 
  
Os yw’r achwynydd yn anfodlon â chanlyniad Cam 1, mae'n rhaid iddynt roi gwybod 
i’r SCD. Yna bydd y gŵyn yn symud ymlaen i Gam 2. Bydd y Coleg yn ceisio darparu 
ymateb ysgrifenedig llawn o fewn 15 diwrnod gwaith o'r dyddiad y rhoes yr achwynydd 
wybod i'r SCD eu bod yn anfodlon â chanlyniad Cam 1. 

Cam 1
Datrysiad Rheng 

Flaen
Ar gyfer materion syml y 
mae modd eu datrys yn 

hawdd heb fawr 
ymchwilio

Cam 2
Ymchwiliad

Ar gyfer materion nad 
ydynt wedi cael eu 

datrys yn y rheng flaen 
neu sy'n gymhleth neu'n 
'risg uchel' ac yn gofyn 
am ymchwiliad pellach 
neu eu cyfeirio o dan 

bolisi arall

Cam 3
Apêl

Ar gyfer materion nad 
ydynt wedi cael eu 

datrys hyd at foddhad 
rhesymol y sawl sy'n 

cwyno.
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Cam 2 - Ymchwiliad 

 
Ar gyfer materion nad ydynt wedi cael datrys yn y rheng flaen neu sy’n gymhelth 
neu’n ‘risg uchel’ ac yn gofyn am y ymchwilad pellach neu eu cyfeirio o dan 
bolisi arall. 
 
Bydd Rheolwr o’r Coleg yn ymchwilio i’r gŵyn yn ffurfiol gan gynhyrchu adroddiad 
gydag argymhellion a chanfyddiadau. 
 
Bydd yr achwynydd yn derbyn llythyr o gydnabyddiaeth cyn pen 5 diwrnod gwaith a 
fydd yn nodi’r Rheolwr o’r Coleg a benodwyd i ymchwilio. 
 
Nod y Coleg yw darparu ymateb ysgrifenedig llawn cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl 
derbyn y gŵyn. Os yw’r ymchwiliad yn parhau, fe fydd y SCD yn rhoi gwybod i’r 
achwynydd. 
 
Gyda chwynion yr ymdrinnir â hwy o dan weithdrefnau adnoddau dynol ni ddarperir 
unrhyw wybodaeth am unrhyw gamau y gall y Coleg eu cymryd mewn perthynas ag 
aelod o staff am resymau’n ymwneud â chyfrinachedd. 
 
 

Cam 3 – Apêl 
 
Ar gyfer materion nad ydynt wedi cael eu datrys hyd at foddhad rhesymol yr 
achwynydd. 

 
Os nad yw canlyniad ymchwiliad yn bodloni disgwyliad yr achwynydd, gallant ddewis 
apelio. Gellir ond ystyried yr hawl i apelio  
 

• os oes tystiolaeth newydd, nad oedd ar gael cyn hynny  
• neu os yw’r achwynydd’n teimlo na chafodd yr ymchwiliad ei gynnaL mewn 

modd teg neu drylwyr 
• ac/neu os na chafodd y canlyniadau eu harwain gan y dystiolaeth.  

 
Mae’n rhaid i’r achwynydd apelio’n ysgrifenedig at y Pennaeth cyn pen 15 diwrnod 
gwaith ar ôl derbyn ymateb y gwrandawiad apêl. Bydd y gwrandawiad yn ystyried yr 
holl ddogfennaeth yn ymwneud ag ymchwiliad Cam 2 ac unrhyw dystiolaeth newydd 
a ddarperir gan yr achwynydd. Bydd y Pennaeth yn anfon ymateb ysgrifenedig at y 
sawl sy’n apelio cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl yr apêl. 
 
Mae gan yr achwynydd hawl i ddod â rhywun gyda nhw e.e. cynrychiolydd o undeb y 
myfyrwyr, ffrind, aelod o’r teulu neu eiriolwr; fodd bynnag nid oes ganddynt yr hawl i 
ddod â chynrychiolydd cyfreithiol. 
 
Yn ddelfrydol, bydd cyfarfod apêl yn digwydd cyn pen 10 diwrnod ar ôl derbyn y 
rhybudd o apêl. 
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Os yw’r achwynydd yn absennol, gall y panel ddewis clywed apêl os oes rhybudd 
addas wedi’i roi. Mae’n rhaid cofnodi’r canlyniadau a rhoi gwybod i’r achwynydd. 
 
Canlyniad yr apêl fydd penderfyniad terfynol y Coleg 
 
Trafod Cwynion Anhysbys  
Mae’r Coleg yn gwerthfawrogi unrhyw adborth sy’n golygu y caiff pob cwyn, gan 
gynnwys rhai anhysbys, ei thrin mewn modd priodol ac y cymerir camau er mwyn ei 
hystyried ymhellach, lle bynnag bo’n gywir gwneud hynny. Mewn egwyddor bydd 
darparwyr yn ystyried cwyn anhysbys os ceir digon o wybodaeth i wneud ymholiadau 
pellach. Os nad oes gwybodaeth ddigonol ar gael bydd y gŵyn yn cael ei chofnodi ac 
ni fydd gweithredu pellach. Y SCD fydd yn penderfynu peidio â mynd i’r afael â chwyn 
anhysbys. 
 
Cwynion Blinderus 
Diffinnir cwyn flinderus fel defnydd amlwg anghyfiawn, anaddas neu amhriodol o 
weithdrefn ffurfiol. 
 
Bydd yr achwynydd yn cael eu cynghori gan y SCD os teimlir bod natur neu nifer y 
cwynion a wnaethpwyd ganddynt yn flinderus. Os felly, bydd y SCD yn ceisio cyngor 
gan uwch swyddog fel ag y sy’n briodol.  

 
Cofnodi, Monitro ac Adrodd Cwynion 
Bydd y Coleg yn cofnodi pob cwyn mewn modd systematig. Mae hyn yn galluogi’r 
Coleg i gynrhychu adroddiadau rheoli.  
 
Bydd y SCD yn cofnodi ac yn monitro pob cwyn ar gronfa ddata electronig. Cofnodir y 
manylion canlynol: 
 

o Dyddiad derbyniwyd 
o Dyddiad caewyd 
o Y gŵyn 
o Crynodeb o’r gŵyn 
o I ba gategori y mae’r gŵyn yn perthyn 
o Canlyniad y gŵyn ym mhob cam 
o Unrhyw wybodaeth arall a ystyrir yn berthnasol. 

 
Mae’r Coleg yn cynhyrchu adroddiadau ar gwynion bob tymor ynghyd ag adrodidad 
blynyddol. Bydd y Coleg yn cadw copïau o gwynion am ddwy flynedd academaidd. 
Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd gofyn i'r Coleg gadw cofnodion am gyfnod 
hirach e.e. Hawliad yswiriant. 
 

 

3. ADOLYGU 
 

Caiff y polisi hwn a’r weithdrefn hon eu hadolygu ym mis Mehefin 2022. 
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Siart Llif Proses Gwynion Coleg y Cymoedd  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nac 
ydy 

Anfonir y gŵyn yn ysgrifenedig 
at y Pennaeth 

Bydd y Pennaeth yn anfon y gŵyn at y SCD, sy’n penderfynu a oes 
modd ymdrin â’r gŵyn yng Ngham 1 – Datrysiad Rheng Flaen, neu 

Gam 2 – Ymchwiliad  

Ydy 

Bydd y sawl sy’n cwyno yn derbyn ymateb ysgrifenedig cyn 
pen 15 diwrnod. Os yw’r ymchwiliad yn parhau, bydd y SCD 
yn cysylltu â’r sawl sy’n cwyno ac yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf iddynt. 
 

Cam 1 
Datrysiad Rheng Flaen 

Os nad yw’r sawl sy’n cwyno yn fodlon â’r ymateb, mae ganddynt 
15 diwrnod gwaith o ddyddiad yr ymateb i apelio’n ysgrifenedig at 
y Pennaeth. 
 
Bydd aelod hŷn o staff yn cadeirio gwrandawiad apêl. Bydd y 
gwrandawiad yn ystyried yr holl ddogfennaeth yn ymwneud ag 
ymchwiliad Cam 2 ac unrhyw dystiolaeth newydd a gyflwynir gan 
y sawl sy’n cwyno. 

Cam 2 
Ymchwiliad 

Caiff pob apêl ei ystyried gan y Pennaeth a fydd yn ymateb cyn pen 15 
diwrnod gwaith ar ôl derbyn yr apêl. Dyma fydd penderfyniad terfynol y Coleg. 

Bydd Rheolwr o’r Coleg yn adolygu’r 
gŵyn ac yn trafod gyda phartïon 
priodol. Bydd y Coleg yn ceisio datrys y 
gŵyn cyn pen 5 diwrnod gwaith. 
 

Ymchwilir lle bo’n amlwg bod angen ymchwiliad 
manwl i’r gŵyn nad oedd modd ymdrin â hi yng 
Ngham 1, neu os na chafodd y gŵyn ei datrys 
yng Ngham 1.  
 
Anfonir llythyr cydnabyddiaeth at y sawl sy’n 
cwyno cyn pen 5 diwrnod gwaith.  
 
Ymchwilir yn swyddogol i’r gŵyn gan Reolwr o’r 
Coleg sy’n cynhyrchu adroddiad gydag 
argymhellion a chanfyddiadau. 
 

A yw’r sawl sy’n cwyno 
yn fodlon â’r canlyniad?  

Mae’r SCD yn cau’r gŵyn ac yn 
cofnodi’r canlyniad.  

 

           Cam 3 
Apêl 
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Atodiad i'r Polisi Cwynion 
 
Cwynion sy'n ymwneud â Safonau’r Gymraeg a osodwyd ar y Coleg o dan 
Hysbysiad Cydymffurfio Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011  
 
Delio â Chwynion 
 
Ymdrinnir â chwynion sy'n ymwneud â Safonau'r Gymraeg y mae'n rhaid i'r Coleg 
gydymffurfio â nhw yn yr un ffordd ag unrhyw gŵyn arall trwy ddefnyddio gweithdrefn 
gwyno'r Coleg. Dylid cyfeirio unrhyw gŵyn at Y Pennaeth, Coleg y Cymoedd, Heol y 
Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QY. 
 
Safonau'r Iaith Gymraeg y mae'n rhaid i'r Coleg gydymffurfio â nhw mewn perthynas 
â chwynion yw: 
 
Safon 155 Rhaid ichi gadw copi o unrhyw gŵyn ysgrifenedig yr ydych yn ei 

chael sy'n ymwneud â’ch chydymffurfedd â'r safonau yr ydych 
dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 

 
Safon 156 Rhaid ichi gadw copi o unrhyw gŵyn ysgrifenedig yr ydych yn ei 

chael sy'n ymwneud â’r Gymraeg (pa un a yw'r gŵyn yn ymwneud 
â'r safonau yr ydych dan ddyletswydd i gydymffurfio â hwy ai 
peidio). 

 
Safon 164 Rhaid ichi - (a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy'n delio 

â'r materion a ganlyn - (i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion 
ynglŷn â’ch cydymffurfedd â'r safonau cyflenwi gwasanaethau yr 
ydych o dan  ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, a (ii) sut y 
byddwch yn darparu hyfforddiant i'ch staff ynglŷn â delio â'r 
cwynion hynny, (b) cyhoeddi dogfen sy'n cofnodi'r weithdrefn 
honno ar eich gwefan, a (c) sicrhau bod copi o'r ddogfen honno 
ar gael ym mhob un o’ch swyddfeydd sy'n agored i'r cyhoedd. 

 
Safon 170 Rhaid ichi - (a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy'n delio 

â'r materion a ganlyn - (i) sut yr ydych yn bwriadu delio â chwynion 
ynglŷn â’ch cydymffurfedd â'r safonau llunio polisi yr ydych dan 
ddyletswydd  i gydymffurfio â nhw, a (ii) sut y byddwch yn darparu 
hyfforddiant i'ch staff ynglŷn â delio â'r cwynion hynny, (b) 
cyhoeddi dogfen sy'n cofnodi'r weithdrefn honno ar eich gwefan, 
a (c) sicrhau bod copi o'r ddogfen honno ar gael ym mhob un 
ohonoch swyddfeydd sy'n agored i'r cyhoedd. 

 
Safon 176 Rhaid ichi - (a) sicrhau bod gennych weithdrefn gwyno sy'n delio 

â'r materion a ganlyn- (i) sut rydych yn bwriadu delio â chwynion 
ynglŷn â’ch cydymffurfedd â'r safonau gweithredol y mae 
dyletswydd arnoch i gydymffurfio â hwy, a (ii) sut y byddwch yn 
darparu hyfforddiant i'ch staff mewn perthynas â delio â'r cwynion 
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hynny, a (b) cyhoeddi dogfen sy'n cofnodi'r weithdrefn honno ar 
eich mewnrwyd. 

 
Hyfforddiant i Staff wrth ddelio â Chwynion yn ymwneud â Safonau'r Iaith 
Gymraeg y mae'n rhaid i'r Coleg gydymffurfio â hwy. 
 
Penodir Rheolwr Coleg i adolygu cwyn a thrafod y materion gyda'r partïon priodol o 
dan Gam 1 y Weithdrefn Gwyno (Datrysiad Rheng Flaen) neu i ymchwilio dan Gam 2 
y Weithdrefn Gwyno (Ymchwiliad). 
 


	Rhagymadrodd  i’r Polisi
	Cyfleoedd Cyfartal

