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Polisi a Gweithdrefn Cwynion Anacademaidd Dysgwyr Athrofa 

Padarn Sant  

 

1. Cynnwys y Polisi 

1. Cynnwys y Polisi 

2. Cyflwyniad 

3. Polisi 

4. Datrysiad Anffurfiol 

5. Cwyn Ffurfiol 

6. Gweithdrefn Gwyno 

7. Gweithdrefn Apelio 

 

2. Cyflwyniad 

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob cwyn gan ddysgwyr, ac eithrio’r rhai sy’n 

ymwneud ag asesiad academaidd. Gall enghreifftiau o gŵyn gynnwys pryder 

penodol ynghylch darpariaeth modiwl, ymddygiad aelod o staff neu ddysgwr 

arall neu ddarpariaeth cyfleusterau. Mae gan ein prifysgolion partner 

weithdrefnau priodol ar gyfer ymdrin ag unrhyw apêl yn erbyn marc neu 

ganlyniad cymhwyster penodol ac, os hoffech wneud apêl o’r fath, dylech fynd ati 

yn y lle cyntaf i gyfeirio’r mater at y Tiwtor neu’r Cofrestrydd perthnasol yn 

Athrofa Padarn Sant. 

Mae polisi cwynion llawn pob prifysgol yn y llawlyfr perthnasol (ar gael ar Moodle 

neu drwy anfon e-bost i info@stpadarns.ac.uk). Mae canllawiau ar y seiliau y 

caniateir apêl arnynt wedi’u cynnwys hefyd.  

 

3. Polisi 

Mae Athrofa Padarn Sant yn disgwyl y bydd pawb sy’n rhan o’i gweithgareddau 

yn trin ei gilydd â thegwch, urddas a pharch, ac y bydd ei darpariaeth, ei 

phrosesau a’i gwaith gweinyddu yn rhagorol. Fodd bynnag, cydnabyddir y bydd 

materion yn codi o bryd i’w gilydd. Gall y rhain fod rhwng dysgwyr, dysgwyr a 

staff neu gyda’r ddarpariaeth, y prosesau a’r gwaith gweinyddu (mae materion 

rhwng staff yn cael eu trafod o dan bolisi cwynion Gorff Cynrychiadol yr Eglwys 
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yng Nghymru). Mae’n bwysig bod problemau’n cael eu datrys cyn gynted a chyn 

deced â phosibl. 

 

4. Datrysiad Anffurfiol 

Yn y lle cyntaf, os yn bosibl, dylai mater gael ei godi’n anffurfiol gyda’r parti arall 

er mwyn ceisio datrys y mater yn gyflym. Os yw’r mater yn ymwneud â phroses, 

gwasanaeth neu ddarpariaeth gwaith Padarn Sant, dylai’r mater gael ei godi 

gyda’r person sy’n gyfrifol am y maes hwnnw. 

 

Cydnabyddir y gall hyn fod yn anodd o dan rai amgylchiadau. 

 

4.1 Dysgwyr rhan-amser mewn grwpiau dysgu lle mae mater yn tarfu ar waith y 

grŵp. O dan yr amgylchiadau hyn, os nad oes modd datrys y mater, dylai’r 

mater gael ei drafod gyda hwylusydd y grŵp a fydd, os bydd angen, yn 

atgyfeirio’r mater yn gyfrinachol i’r Tiwtor priodol yn Athrofa Padarn Sant a 

fydd yn cynnig cymorth i ddatrys y mater yn anffurfiol. Os yw’r mater yn 

ymwneud â hwylusydd y grŵp ac nad oes modd ei ddatrys, dylai gael ei 

atgyfeirio i Diwtor Padarn Sant yn y lle cyntaf. Os bydd y mesurau hyn yn 

methu, gall y mater gael ei godi fel cwyn ffurfiol. 

4.2 Ymgeiswyr llawn amser sy’n cynnal bywyd cymunedol trwy rannau o bob 

wythnos yn ystod y tymor. Os oes gan ymgeisydd llawn amser broblem gydag 

ymgeisydd arall, os nad oes modd datrys y mater, dylai’r mater gael ei 

atgyfeirio i’r Tiwtor Preswyl a fydd yn cynnig cymorth i ddatrys y mater yn 

anffurfiol. Os na lwyddir i ddatrys y mater, gall y mater gael ei godi fel cwyn 

ffurfiol. 

4.3 Os yw cwyn yn ymwneud ag ymddygiad camdriniol neu wahaniaethol gan 

ddysgwr arall neu aelod o staff, ni ddylai gael ei drafod yn anffurfiol a dylai 

gael ei atgyfeirio’n uniongyrchol i’r Prifathro. 

4.4 O dan rai amgylchiadau, gallai’r cydbwysedd pŵer rhwng dysgwr ac aelod o 

staff neu wirfoddolwr Padarn Sant (e.e. tiwtor, hwylusydd) ei gwneud hi’n 

anodd i ddysgwr fynd i’r afael â mater yn anffurfiol. Mewn achosion o’r fath, 

gall y mater gael ei atgyfeirio’n uniongyrchol i’r Prifathro. 
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5. Cwyn Ffurfiol 

Os nad oes modd datrys cwyn yn anffurfiol, dylai’r dysgwr godi’r mater gyda’r 

Prifathro, a fydd yn penodi aelod o staff uwch i roi’r Weithdrefn Gwyno ar waith. 

D.S. Os yw’r gŵyn yn erbyn y Prifathro, dylai’r mater gael ei godi gydag 

ysgrifennydd Taleithiol yr Eglwys yng Nghymru (mae manylion cyswllt ar gael ar 

wefan yr Eglwys yng Nghymru).  

 

6. Gweithdrefn Gwyno 

6.1 Rhaid i chi amlinellu’r gŵyn yn ysgrifenedig ac anfon y datganiad at y 

Prifathro, gan roi cymaint o fanylion (digwyddiadau penodol, dyddiadau ac 

ati) â phosibl. 

6.2 Bydd y Prifathro yn penodi aelod o staff uwch a fydd yn trefnu i gyfarfod 

ffurfiol gael ei gynnal o fewn 5 diwrnod gwaith i drafod y gŵyn. 

6.3 Mae gennych chi’r hawl i ofyn i ddysgwr arall neu aelod o staff ddod i’r 

cyfarfod hwn gyda chi. 

6.4 Os yw’r gŵyn yn erbyn unigolyn, mae gan yr unigolyn hwnnw yr hawl i gael ei 

glywed ac i gael cwmni yn ystod y broses hefyd. 

6.5 Bydd yr aelod o staff uwch yn ysgrifennu atoch chi gyda’i ymatebion i’ch 

cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith i’r gwrandawiad. 

6.6 Os nad oes modd ymateb i’ch cwyn o fewn yr amser hwnnw, byddwch chi’n 

cael esboniad o’r rheswm dros yr oedi ac yn cael gwybod pryd y gallwch chi 

ddisgwyl ymateb. 

6.7 Yn ei ymateb, bydd yr aelod o staff uwch sy’n mynd i’r afael â’r gŵyn yn dod i 

gasgliad ac yn gwneud argymhellion. Hyd yn oed os na chaiff cwyn ei derbyn, 

efallai y bydd modd dysgu o’r profiad.  

6.8 Bydd yr ymateb yn cael ei anfon hefyd at y Prifathro a fydd yn asesu’r 

argymhellion ac yn sicrhau bod y camau priodol yn cael eu cymryd. Os caiff 

cwyn yn erbyn unigolyn ei derbyn, efallai y bydd hyn yn cynnwys rhoi’r broses 

ddisgyblu ar waith. 

6.9 Os nad ydych chi’n fodlon bod y mater wedi’i ddatrys yn ddigonol, neu os 

bydd yr aelod o staff yn methu ag ymdrin â’ch cwyn ysgrifenedig, mae 

gennych chi’r hawl i apelio. 
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Bydd pob cofnod ysgrifenedig o’r broses gwyno yn cael eu trin yn gyfrinachol a’u 

cadw yn unol â’n polisi diogelu data. 

 

7. Gweithdrefn Apelio 

7.1 Os ydych chi’n teimlo nad yw’r mater wedi’i ddatrys yn ddigonol a’ch bod yn 

dymuno apelio, rhaid i chi hysbysu’r Prifathro yn ysgrifenedig o fewn pum 

diwrnod gwaith. 

7.2 Bydd y Prifathro yn trefnu i glywed eich apêl o fewn 10 diwrnod gwaith i 

dderbyn hysbysiad ysgrifenedig. 

7.3 Gall dysgwr arall neu aelod o staff ddod gyda chi i’r apêl. 

7.4 Bydd y Prifathro yn gwneud penderfyniad ynghylch eich apêl o fewn 10 

diwrnod gwaith. 

7.5 Os nad oes modd ymateb i’ch apêl o fewn yr amser hwnnw, byddwch chi’n 

cael esboniad o’r rheswm dros yr oedi ac yn cael gwybod pryd y gallwch chi 

ddisgwyl ymateb. 

7.6 Bydd penderfyniad y Pennaeth yn dod â phroses gwynion Padarn Sant i ben.   

Os ydy’r achwynydd yn astudio ar gwrs yn Athrofa Padarn Sant a’i hachredir, 

gallant ddewis i fynd a’i cwyn at y brifysgol perthnasol sy’n achredu’r cwrs. 

Ar gyfer Prifysgol Caerdydd gweler: 

 Gweithdrefn gwyno i fyrfyrwyr - Gwybodaeth gyhoeddus - Prifysgol Caerdydd 

(cardiff.ac.uk) 

Ar gyfer Prifysgol y Drindod Dewi Sant 

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddfaacademaidd/llawlyfr-ansawdd-academaidd/ 

Ar gyfer Prifysgol Durham gweler: 

https://www.durham.ac.uk/study/undergraduate-module-handbook/ 

 

Lle nad ydych yn fodlon gyda chanlyniad eich cwyn, mae gennych hawl i fynd a’r 

mater at yr Office of the Independent Adjudicator (OIA) ar gyfer Addysg Uwch 

Gweler manylion llawn y weithdrefn ar wefan OIA: http://www.oiahe.org.uk. 

 

https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/students-applicants/complaints
https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/students-applicants/complaints
https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddfaacademaidd/llawlyfr-ansawdd-academaidd/
https://www.durham.ac.uk/study/undergraduate-module-handbook/
http://www.oiahe.org.uk/

