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Rhagarweiniad
Mae Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol er Addysg Uwch (SDA) yn darparu Cynllun annibynnol 
a thryloyw ar gyfer adolygu cwynion yn erbyn darparwyr addysg uwch unigol.

Dynodwyd SDA yn weithredwr y Cynllun Cwynion Myfyrwyr yn Lloegr a Chymru dan adran 
13 o Ddeddf Addysg Uwch 2004, a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2005. Ers hynny, mae Deddf 
Hawliau Defnyddwyr 2015 a Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 wedi ymestyn ystod y 
darparwyr addysg uwch y mae gofyn iddynt gyfranogi yn y Cynllun. Er mwyn hwylustod, 
defnyddiwn y termau “darparydd addysg uwch” neu “darparydd” gydol y daflen hon.

Mae’r daflen hon yn cynnwys gwybodaeth a chanllawiau ar ein proses adolygu ar gyfer 
darparwyr AU sy’n aelodau a’u Pwyntiau Cyswllt ar gyfer SDA. Dylid ei darllen ynghyd â’r 
Rheolau sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes unrhyw anghysondeb rhwng y daflen hon a’r 
Rheolau, yna mae’r Rheolau’n cymryd blaenoriaeth. Ymysg y canllawiau pellach y dylid eu 
darllen ynghyd â’r daflen hon mae ein Nodyn arweiniad ar y Rheolau a’n Canllawiau ar gyfer 
Cwblhau Gweithdrefnau. 

Gallwn ddarparu ein llenyddiaeth mewn gwahanol ffurfiau; mae croeso i chi gysylltu â ni os 
oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â hyn neu ein proses gwynion ar:

enquiries@oiahe.org.uk

0118 959 9813 

www.oiahe.org.uk
https://www.oiahe.org.uk/about-us/our-scheme/our-rules/guidance-on-the-rules/
https://www.oiahe.org.uk/providers/completion-of-procedures-letters/completions-of-procedures-letter-guidance-note/
https://www.oiahe.org.uk/providers/completion-of-procedures-letters/completions-of-procedures-letter-guidance-note/
mailto:enquiries@oiahe.org.uk
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Darparwyr addysg uwch a 
SDA

Beth yw Pwynt Cyswllt a beth mae’r rôl yn  
ei olygu?
Gofynnwn i bob darparydd addysg uwch sy’n aelod i enwebu Pwynt Cyswllt (PC) i gydlynu’n 
uniongyrchol â ni ac ymateb i’n hymholiadau ynglŷn â chwynion unigol. Er mwyn i ni 
gydymffurfio â Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data (GDPR), a Deddf Amddiffyn Data 1998 
(a phan ddaeth i rym, Deddf Amddiffyn Data 2018), nid ydym fel arfer yn trosglwyddo data 
personol y tu allan i’r DU. Mae gofyn i’r Pwynt Cyswllt fod wedi’i leoli yn y DU. Os oes angen 
i chi drosglwyddo gwybodaeth ynglŷn â chŷyn sy’n cynnwys data personol y tu allan i’r DU, 
mae’n gyfrifoldeb ar eich darparydd i osod gweithdrefnau gwarchod mewn lle, fel rheolydd y 
data.

Os ydych chi am drosglwyddo cwyn i aelod staff arall, a’ch bod am i ni ddelio â’r person 
hwnnw, yna rhowch wybod i ni mewn ysgrifen. Os yw myfyriwr yn cwyno amdanoch chi, gall 
fod yn briodol penodi Pwynt Cyswllt amgen i ymdrin â’r gŷyn benodol honno.

Mae angen i ni allu cysylltu â darparwyr drwy gydol y flwyddyn. Gall myfyrwyr gyflwyno 
cwynion i ni gydol y flwyddyn, ac maent yn gwneud hynny, felly mae’n bwysig gwneud 
trefniadau eraill ar gyfer yr adegau pan nad ydych chi ar gael i ddelio â ni eich hun. Rydym yn 
argymell bod darparwyr hefyd yn enwebu Dirprwy Bwynt Cyswllt a fydd yn gallu ein helpu 
os nad ydych chi ar gael am unrhyw reswm. Dylid gwneud trefniadau amgen os nad ydych 
chi ar gael, er enghraifft os ydych chi ar wyliau neu ar gyfnod o absenoldeb estynedig yn sgil 
salwch.

Pan fyddwn ni’n cyfathrebu â chi, byddwn bob amser yn eich cyfarch yn ffurfiol, hyd yn oed 
mewn e-byst. Nid yw’n fwriad gennym ymddangos yn anghyfeillgar; serch hynny, gan fod 
pob cyfathrebiad yn cael ei rannu â’r myfyriwr mae’n bwysig i ni gael ein gweld fel corff 
annibynnol a diduedd.
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Ymateb i geisiadau am wybodaeth
Unwaith y byddwn ni’n derbyn cwyn ac yn penderfynu ei bod yn ddilys, byddwn yn 
ysgrifennu atoch yn gofyn am bob gwybodaeth berthnasol a ystyriwyd gan y darparydd 
wrth wneud eu penderfyniad, ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall a ystyriwn i fod yn 
angenrheidiol ar gyfer ein hadolygiad. Byddwn hefyd yn gofyn i chi os ydych chi am wneud 
unrhyw sylwadau pellach ynghylch y gŷyn.

Rhaid i ddarparwyr gydymffurfio ag unrhyw gais rhesymol am wybodaeth a wnawn, ac 
mae’r disgwyliad hwn wedi’i nodi yn ein Rheolau a’r ddeddfwriaeth sy’n sail i’n Cynllun. 
Swyddogaeth y darparydd yw esbonio ei safbwynt yn eglur, ynghyd â darparu unrhyw 
sylwadau mae’n awyddus i ni roi ystyriaeth iddynt parthed y gŷyn/cwynion a wnaed gan y 
myfyriwr, fel y nodir yn ein Ffurflen Gwynion. Dylech ddweud wrthym cynted â phosib os oes 
unrhyw fater heb gael ei ystyried fel rhan o brosesau mewnol y darparydd.

Mae’n well gennym dderbyn gwybodaeth ar ffurf electronig. Dylech gyfeirio at yr Atodlen 
neu ein gwefan am ein canllawiau ar ymateb i geisiadau am wybodaeth. 

Bydd ein ceisiadau am wybodaeth yn gofyn i chi ymateb erbyn dyddiad penodol. Mae hyn 
er mwyn rheoli disgwyliadau’r myfyriwr a’ch rhai chi o ran yr amserlen ac unrhyw gynnydd a 
wneir ynglŷn â’r gŷyn. Os ydych chi angen mwy o amser i ymateb, dylech gysylltu â ni cynted 
â phosib, gan esbonio pam fod angen estyniad. Rydym yn darparu arweiniad ar gyfer ein 
hymagwedd tuag at geisiadau am estyniadau. Rhaid i’n proses fod yn deg i’r naill ochr a’r llall 
ac, os yw darparydd yn methu â gweithredu o fewn terfyn amser, mae’n bosib y byddwn yn 
bwrw ymlaen, a gwneud penderfyniad ar sail yr hyn mae’r myfyriwr wedi ei ddweud wrthym.

O bryd i’w gilydd, rydym yn diweddaru ein canllawiau ar gyfer ein prosesau o ran amserlenni, 
terfynau amser a cheisiadau am estyniadau. Mae’r canllawiau diweddaraf ar gyfer hyn ar gael 
ar ein gwefan.

A gaiff pob dogfennaeth ei hanfon at y myfyriwr? 
Mae ein proses yn dryloyw, felly byddwn yn cyfnewid pob gwybodaeth a gyflwynir i ni gan 
y naill ochr a’r llall. Pan fyddwch yn darparu gwybodaeth ynglŷn â materion a effeithiodd ar 
fwy nag un myfyriwr, neu oedd yn ymwneud â thrydydd parti arall, dylech sicrhau bod enwau 
neu fanylion personol unrhyw fyfyrwyr eraill wedi’u cuddio fel nad oes modd eu darllen, er 
enghraifft, mewn cofnodion Bwrdd Apêl.

Byddwn, fel arfer yn anwybyddu neu’n dychwelyd gwybodaeth a gyflwynwyd i ni’n 
gyfrinachol, er mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn, mae’n bosib y byddwn yn caniatáu 
cyflwyno gwybodaeth ar y sail na chaiff ei datgelu i’r myfyriwr, e.e. mewn achos lle mae’r 
wybodaeth yn ymwneud ag ymchwiliad troseddol.

https://www.oiahe.org.uk/providers/information-for-you-as-our-point-of-contact/information-requests/
https://www.oiahe.org.uk/about-us/reviewing-complaints/what-happens-when-a-student-complains-to-us/deadlines-and-extensions/
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Ydyn ni’n cynnal gwrandawiadau llafar? 
Mae ein Rheolau’n datgan na fyddwn yn cynnal gwrandawiad nac yn cyfarfod wyneb-yn-
wyneb â’r myfyriwr a/neu’r darparydd oni fyddwn yn credu ei bod yn angenrheidiol gwneud 
hynny. Fodd bynnag, anaml y byddwn ni’n gwneud hynny, gan nad oes angen fel rheol. Os 
yw’r sawl sy’n ymdrin â’r achos yn ystyried y gallai fod angen cynnal gwrandawiad neu fod 
myfyriwr yn gofyn am wrandawiad, bydd yr aelod staff hwnnw’n cyfeirio’r gŷyn at eu rheolwr.

A all y darparydd geisio datrys cwyn unwaith y daw 
atom ni? 
Rydym yn croesawu cynigion i ddatrys cwyn yn ystod pob cam o’n proses cyn y caiff 
Deilliant Cwyn ei gyhoeddi. Serch hynny, rydym yn gofyn i chi ein darparu â’r wybodaeth 
ddiweddaraf, gan ei bod yn bosib y byddwn yn penderfynu atal ein hadolygiad tra bydd 
ymgais i ganfod datrysiad yn cael ei gwneud.

Pwy all wneud cwyn i ni am ddarparydd?
Gallwch chwilio am ddarparydd yn ein rhestr o ddarparwyr y gallwn dderbyn cwynion 
amdanynt

Gellir gwneud cwyn gan rywun sydd:

• yn fyfyriwr, neu wedi bod yn fyfyriwr, yn y darparydd maen nhw’n cwyno 
amdano; neu

• yn astudio, neu wedi bod yn astudio, ar gwrs sy’n arwain at un o 
gymwysterau’r darparydd maen nhw’n cwyno amdano.

A yw yn gwneud gwahaniaeth pa gwrs mae’r 
myfyriwr yn ei astudio yn y darparydd addysg 
uwch?
Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 a Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 wedi ehangu 
aelodaeth y Cynllun i gynnwys llawer o Golegau Addysg Bellach a Chweched Dosbarth, 
darparwyr amgen a darparwyr Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon Mewn Ysgolion (SCITT). 
Rydym ni’n gallu ystyried cwynion gan fyfyrwyr addysg uwch yn y darparwyr hynny yn unig. 
Gall myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgol, neu oedd yn astudio yno, wneud cwyn am y 
brifysgol honno, waeth pa gwrs maen nhw’n ei astudio, neu roedden nhw’n ei astudio.

https://www.oiahe.org.uk/about-us/our-scheme/our-members/
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Y Broses Gwynion 

A all myfyriwr gwyno i ni ynglŷn â rhywbeth a 
ddigwyddodd cyn i’r darparydd ymuno â’n Cynllun?
Os yw myfyriwr yn gwneud cwyn am rywbeth a ddigwyddodd cyn i’r darparydd ddod yn 
aelod o’r Cynllun, ni fyddwn yn ystyried y gŷyn. Serch hynny, weithiau bydd cwyn gan fyfyriwr 
yn ymwneud â rhywbeth a ddigwyddodd ynghynt, ac sydd wedi parhau i ddigwydd ar ôl i’r 
darparydd ddod yn aelod. Yn yr achosion hynny, mae’r hyn a ddigwyddodd cyn i’r darparydd 
ddod yn aelod yn debygol o roi gwybodaeth gefndir berthnasol, y byddwn yn ei hystyried 
wrth ymdrin â’r gŷyn am ddigwyddiadau ar ôl i’r darparydd ddod yn aelod.

Gallwch ddarganfod y dyddiad yr ymunodd pob aelod â’r Cynllun drwy chwilio am y 
darparydd yn ein rhestr o aelodau. 

A all rhywun gwyno i ni ar ran myfyriwr? 
Er ei bod yn well i fyfyrwyr gyflwyno eu cwynion eu hunain, gall myfyrwyr benodi 
cynrychiolydd, e.e. cyfaill, aelod o’r teulu neu gynghorydd o undeb y myfyrwyr, cyn belled â’n 
bod yn derbyn awdurdod ysgrifenedig yn ein Ffurflen Gwynion. Pan gaiff cynrychiolydd ei 
benodi, byddwn yn gohebu â’r person hwnnw’n unig.

https://www.oiahe.org.uk/about-us/our-scheme/our-members/
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Pa fath o gwynion allwn ni ymdrin â nhw? 
Gallwn adolygu cwynion ynglŷn ag unrhyw beth mae darparydd wedi’i wneud neu ddim wedi 
ei wneud.

Corff adolygu ydym ni, ac ni fyddwn fel arfer yn ymchwilio i faterion o’r cychwyn. Fel arfer, 
byddwn yn adolygu a yw darparydd wedi dilyn ei weithdrefnau ac wedi gweithredu ei 
reoliadau, ac a oedd ei benderfyniad terfynol yn rhesymol ym mhob un o’r amgylchiadau. 
Rydym yn gwbl ddiduedd ac annibynnol o’r myfyriwr a’r darparydd, ac mae ein penderfyniad 
yn seiliedig ar y dystiolaeth a ddarperir.

Mae’r cwynion y gallwn roi sylw iddynt yn cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i gwynion 
ynghylch:

 •   Apeliadau academaidd   •    Llety

 •   Bwlio ac aflonyddu   •    Materion disgyblu - gan gynnwys llên-ladrad

 •   Camwahaniaethu (gweler isod)   •    Amgylchiadau lliniarol 

 •   Prosesau cymhwyster i ymarfer   •    Lleoliadau gwaith

 •   Anghysondebau gweithdrefnol  •    Goruchwyliaeth ymchwil

 •   Darpariaeth a chyfleusterau addysgu •    Arferion annheg

 •   Lles

A oes unrhyw gwynion na allwn ni ymdrin â nhw?  
Ni allwn roi sylw i gwynion ynghylch: 

• Derbyniadau, oni bai bod y sawl sy’n cwyno’n gyn-fyfyriwr yn y darparydd 
addysg uwch hwnnw sy’n gwneud cais i gael ei ail-dderbyn, a bod y gŷyn yn 
ymwneud yn uniongyrchol â’i amser fel myfyriwr.

• Barn academaidd

• Cyflogaeth myfyrwyr

• Materion sydd eisoes, neu sydd wedi bod, yn destun achos llys neu dribiwnlys, 
oni fydd yr achos wedi cael ei atal neu ei ohirio.
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Beth os yw myfyriwr yn dod atom ni gyda chŵyn 
am gamwahaniaethu? 
Wrth ystyried materion sy’n ymwneud â chamwahaniaethu, nid ydym yn gweithredu fel llys. 
Nid ydym yn ymchwilio nac yn gwneud canfyddiadau cyfreithiol fel y gwna llys. Fodd bynnag, 
mae’n briodol i ni gyfeirio at y gyfraith a chanllawiau ar gamwahaniaethu i ffurfio barn ynglŷn 
ag arfer da a phenderfynu a yw’r darparydd wedi gweithredu’n deg. Felly, er enghraifft, 
efallai y byddwn yn edrych a yw darparydd wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i’r cwestiwn: a yw ei 
weithdrefnau’n gosod myfyriwr anabl dan anfantais sylweddol? Ac os nad yw, mae’n bosib y 
byddwn yn argymell ei fod yn gwneud hynny. Serch hynny, ni fyddem yn gwneud canfyddiad 
bod y darparydd wedi camwahaniaethu yn erbyn y myfyriwr.

Dan Ddeddf Addysg Uwch 2004, caniateir amser ychwanegol i fyfyrwyr sy’n gwneud cwyn 
i ni am gamwahaniaethu ar sail rhywedd, hil neu anabledd er mwyn cychwyn achos llys, yn 
ychwanegol i’r terfynau amser a osodir fel arfer gan y llysoedd. Gosodir terfynau amser gan y 
llys, gan ddechrau o adeg y digwyddiad gwreiddiol. 

Beth sydd rhaid i fyfyriwr ei wneud cyn cwyno i ni 
am ddarparydd? 
Cyn i fyfyrwyr gwyno i ni, rhaid iddynt fel arfer fod wedi cwblhau gweithdrefnau cwynion ac 
apeliadau mewnol y darparydd. Unwaith y byddant wedi gwneud hynny, dylai’r darparydd 
gyflwyno’r myfyriwr â Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau. Dylai’r llythyr hwn osod allan yn eglur 
y materion sydd wedi cael eu hystyried, penderfyniad terfynol y darparydd a therfyn amser ar 
gyfer cyflwyno cwyn i ni. Mae mwy o wybodaeth am Lythyron Cwblhau Gweithdrefnau a’r 
hyn y dylent ei gynnwys i’w gweld ar ein gwefan. 

Mewn amgylchiadau eithriadol, mae’n bosib y byddwn yn ystyried y gŷyn lle nad yw’r 
gweithdrefnau cwynion neu apeliadau mewnol wedi cael eu cwblhau. Os yw myfyriwr am 
gwyno i ni, rhaid iddynt anfon y canlynol atom: 

• Ffurflen Gwynion SDA wedi’i chwblhau a’i harwyddo

• Copi o’r Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau

o fewn y terfyn amser a nodir yn y Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau.

Rhaid i Ffurflen Gwynion gael ei chyflwyno o fewn 12 mis o benderfyniad terfynol y 
darparydd. Fel arfer, bydd y cyfnod 12 mis yn dechrau o ddyddiad y Llythyr Cwblhau 
Gweithdrefnau. Awgrymwn fod darparwyr yn annog myfyrwyr i gyflwyno eu cwynion cynted 
ag y gallant wneud hynny, yn hytrach nag aros tan y dyddiad cau. Mae hyn oherwydd y gall y 
datrysiadau y gallwn ni eu hargymell fod yn gyfyngedig os ydyn nhw’n aros am flwyddyn cyn 
cwyno i ni.

https://www.oiahe.org.uk/providers/completion-of-procedures-letters/
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Beth sy’n digwydd pan fyddwn ni’n derbyn cwyn?  
Fel arfer, byddwn yn anfon copi o’n Ffurflen Gwynion at y Pwynt Cyswllt, ynghyd ag unrhyw 
ddogfennau a gyflwynwyd gan y myfyriwr. Bydd hyn yn cynnwys copi o’r Llythyr Cwblhau 
Gweithdrefnau a gyflwynwyd gan y darparydd. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i’r darparydd 
wneud sylwadau ar y gŷyn neu anfon gwybodaeth bellach atom. Caiff pob gwybodaeth 
mae’r darparydd yn ei hanfon atom ei hanfon at y myfyriwr.

Ein cam cyntaf yw penderfynu a yw’r gŷyn yn disgyn o fewn Rheolau’r Cynllun. Os na allwn, 
o ddarllen y papurau, benderfynu a yw’r gŷyn yn rhywbeth y gallwn ei adolygu, byddwn 
yn cysylltu â chi i egluro’r sefyllfa. Mae’n debygol y byddwn yn gofyn am gopi o’r Ffurflen 
Gwynion neu’r apêl ac unrhyw bapurau ategol a ystyriwyd gan y darparydd cyn cyflwyno’r 
Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau. Byddwn yn penderfynu a yw cwyn yn gymwys ai peidio.

Os ydym yn penderfynu nad yw cwyn yn gymwys, byddwn yn ysgrifennu atoch chi a’r 
myfyriwr ac yn esbonio’r rheswm dros ein penderfyniad. Mae gan y myfyriwr hawl i apelio yn 
erbyn y penderfyniad hwn.

Os ydym ni’n derbyn y gŷyn yn dilyn yr archwiliad cychwynnol hwn, gall y sawl sy’n ymdrin â’r 
achos: 

• Ceisio setlo’r gŷyn neu weithredu fel canolwr

• Gofyn i’r darparydd am ei sylwadau ar y gŷyn

• Gofyn i’r darparydd neu’r myfyriwr am fwy o wybodaeth

• Cyflwyno Deilliant Cwyn parthed y gŷyn

• Cysylltu â’r myfyriwr i drafod eu cwyn ac a yw’r datrysiad maen nhw am i 
weld yn rhywbeth y gellir ei gyflawni

• Anfon gwybodaeth at y myfyriwr am ei sylwadau

Rydym yn gweithredu Cynllun tryloyw, a chaiff pob gwybodaeth a dderbynnir gan y 
darparydd ei anfon ymlaen i’r myfyriwr. Fel arfer, byddwn yn anwybyddu unrhyw ddeunydd a 
anfonir i ni sy’n gyfrinachol. 

Sut ydyn ni’n adolygu cwynion? 
Mae gennym ddisgresiwn o ran penderfynu sut y bydd yr adolygiad yn symud ymlaen a pha 
wybodaeth sydd ei hangen. Bydd y sawl sy’n ymdrin â’r achos yn ystyried, yn ystod pob 
cam, a ellir o bosib setlo’r gŷyn. Mae ein staff sy’n gyfrifol am ymdrin ag achosion yn casglu 
gwybodaeth a thystiolaeth hyd nes byddant yn fodlon bod ganddynt yr holl ddeunydd sydd 
ei angen arnynt i wneud penderfyniad ar y gŷyn unigol.

Unwaith y bydd yr holl wybodaeth berthnasol ym meddiant y sawl sy’n ymdrin â’r achos, 
bydd yn ysgrifennu atoch chi a’r myfyriwr i ddweud bod y ffeil yn gyflawn. Byddwn fel arfer 
yn cwblhau ein hadolygiad o fewn 90 diwrnod o dderbyn y ffeil gwynion yn ei chyfanrwydd. 
Os ydym yn credu bod y gŷyn yn eithriadol o gymhleth, yna gall hyn gymryd mwy o amser. 

Mae pob cwyn yn unigryw. Nid yw bob amser yn bosib darparu datrysiad cyflym, a gall rhai 
cwynion cymwys gymryd chwe mis neu fwy i’w datrys os yw’n cymryd amser hir i gasglu’r 
wybodaeth angenrheidiol neu os yw’r achos yn eithriadol o gymhleth.
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Deilliant y gŵyn
Gallwn benderfynu bod Cyfiawnhad, Rhywfaint o Gyfiawnhad neu Dim Cyfiawnhad am gŷyn.

Rydym yn ystyried a yw darparydd wedi dilyn ei weithdrefnau ei hun yn gywir, ac a yw 
unrhyw benderfyniad a wnaed gan y darparydd yn rhesymol. Mae’r prawf y byddwn yn ei 
weithredu fel a ganlyn: a ellir dweud bod y penderfyniad neu’r weithred ar ran y darparydd 
yn “rhesymol ym mhob un o’r amgylchiadau”?

Os ydym yn penderfynu bod Cyfiawnhad neu Rywfaint o Gyfiawnhad am y gŷyn, gallwn 
wneud Argymhellion. Er enghraifft, efallai y byddwn yn gofyn i’r darparydd adolygu neu 
newid ei weithdrefnau neu reoliadau; adolygu neu newid y ffordd mae’n ymdrin ag apeliadau 
a/neu gwynion; cynnig iawndal; neu ailystyried yr apêl/cwyn. Yn yr achosion hyn, byddwn yn 
gofyn i’r darparydd a’r myfyriwr wneud sylwadau ar yr Argymhellion a ddisgrifir yn Neilliant y 
Gŷyn cyn llunio’r fersiwn derfynol.

Os ydym yn penderfynu bod Cyfiawnhad neu Rywfaint o Gyfiawnhad am gŷyn, byddwn fel 
arfer yn ceisio gosod y myfyriwr yn ôl yn y sefyllfa roedd ynddi cyn i’r hyn a arweiniodd at y 
gŷyn ddigwydd. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn bob amser yn bosib na’n briodol, ac mewn 
achosion o’r fath gallwn ddyfarnu iawndal neu ryw ddatrysiad arall.

Mae disgwyl i ddarparwyr gydymffurfio â’n Hargymhellion, a hynny o fewn yr amserlen a 
nodir yn ein penderfyniadau. Yn ein profiad ni, mae cydymffurfiad â’n Hargymhellion gan 
ddarparwyr yn ardderchog. Byddwn yn cymryd unrhyw amharodrwydd i gydymffurfio o 
ddifrif; caiff ei adrodd yn ôl i’r Bwrdd a’i gyhoeddi yn ein Hadroddiad Blynyddol.

Os ydym yn penderfynu Nad Oes Cyfiawnhad am gŷyn, mae’n bosib y byddwn yn gwneud 
argymhellion a/neu sylwadau o ran arfer da i’r darparydd eu hystyried. 

Cyfathrebu â ni
Rydym yn cadw set o reoliadau a gweithdrefnau gan bob darparydd ar ffurf electronig. Mae 
o gymorth i ni pan fo Pwyntiau Cyswllt yn ein darparu â’u rheoliadau’n flynyddol, neu pan 
fyddant yn cael eu diweddaru.

Mae’n bwysig eich bod chi’n ein cadw ni’n gyfoes ag unrhyw newidiadau ym manylion ein 
Pwynt Cyswllt.

Ar ddiwedd pob blwyddyn galendr, byddwn yn gyrru anfoneb i chi am y tanysgrifiad craidd ar 
gyfer y flwyddyn galendr ganlynol. Caiff ffioedd am ymdrin ag achosion unigol eu hanfonebu 
ar wahân, a hynny dim ond pan fo’r darparydd wedi mynd y tu hwnt i’r trothwy o ran 
pwyntiau. Am wybodaeth bellach, ewch i’r dudalen danysgrifiadau ar ein gwefan. Os oes 
gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â finance@oiahe.org.uk. 

Ar ddechrau pob blwyddyn, byddwn yn ysgrifennu atoch yn gofyn i chi ddweud wrthym beth 
oedd cyfanswm nifer y Llythyron Cwblhau Gweithdrefnau a gyflwynwyd gan eich darparydd 
yn y flwyddyn galendr flaenorol.

https://www.oiahe.org.uk/about-us/our-scheme/our-subscriptions/
mailto:finance@oiahe.org.uk
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Cwynion amdanom ni
Beth bynnag fo deilliant y gŷyn, rydym yn gobeithio y byddwch yn fodlon â lefel y 
gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Serch hynny, os oes gennych chi unrhyw bryderon, dylech  
gyfeirio at ein gwefan am wybodaeth bellach.

Sut allwch chi ddysgu mwy amdanom ni ac ymdrin 
â chwynion? 
Mae’r Fframwaith Arfer Da ar gyfer ymdrin â chwynion ac apeliadau academaidd yn gosod 
allan egwyddorion a chanllawiau gweithredu ar sefydlu a chynnal prosesau cwynion ac 
apeliadau. Byddwn yn cyfeirio at y Fframwaith wrth adolygu cwynion a dderbyniwyd o’r 
flwyddyn academaidd 2015-16.

Fframwaith Arfer Da Mae ‘Darparu cyfleoedd dysgu gydag eraill’ yn amlinellu canllawiau arfer 
da ychwanegol i ddarparwyr eu hystyried wrth ymdrin â chwynion ac apeliadau yng nghyd-
destun darparu addysg uwch gydag eraill. Fframwaith Arfer Da Mae ‘Rhoi cymorth i fyfyrwyr 
anabl’ yn amlinellu canllawiau arfer da i ddarparwyr eu hystyried wrth roi cymorth i fyfyrwyr 
anabl. Byddwn yn cyfeirio at y penodau hyn o’r Fframwaith Arfer Da wrth adolygu cwynion 
o’r flwyddyn academaidd 2018/19.

Mae ein gwefan yn cynnwys ystod o nodweddion gan gynnwys penderfyniadau diweddar a 
wnaed gennym ni. Gallwch hefyd gael mynediad i MyOIA drwy ein gwefan. Gall myfyrwyr a 
darparwyr ddefnyddio MyOIA i olrhain cynnydd cwyn ac i ddiweddaru eu manylion cysylltu. 
Rhoddir manylion mewngofnodi MyOIA i ddarparwyr, a fydd yn eu galluogi i olrhain pob 
cwyn rydym ni wedi’u derbyn gan eu myfyrwyr.

Rydym yn cynnal gweithdai a gweminarau’n rheolaidd, a chaiff y rhain eu hysbysebu drwy 
ein e-gylchlythyr. Rydym hefyd yn cynnal rhaglen o ymweliadau â darparwyr. Yn ystod yr 
ymweliadau hyn, rydym yn gwneud pob ymdrech i siarad ag undeb y myfyrwyr yn gyntaf, ac 
yna cysylltu â’r darparydd.

https://www.oiahe.org.uk/about-us/our-organisation/our-service/complaints-about-our-service/
https://www.oiahe.org.uk/resources-and-publications/good-practice-framework/handling-complaints-and-academic-appeals/
https://www.oiahe.org.uk/myoia/
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Ymateb i geisiadau am wybodaeth gan SDA - 
Canllawiau ar gyfer Pwyntiau Cyswllt Darparwyr
Er mwyn gwneud penderfyniad ar gŷyn, byddwn fel arfer yn ystyried yr holl wybodaeth oedd 
ar gael i’r darparydd addysg uwch yn ystod y weithdrefn gwynion fewnol a phryd y bu i’r 
darparydd gyrraedd ei benderfyniad terfynol.

Yn ystod camau cynnar ein prosesau, rydym yn gofyn am hyn ac unrhyw wybodaeth 
berthnasol arall gan ddarparwyr er mwyn llunio ffeil ar gyfer y gŷyn. Rydym yn sylweddoli bod 
angen i geisiadau am wybodaeth fod yn gymesur ac yn perthyn yn benodol i amgylchiadau 
pob achos unigol. Serch hynny, mae gofyn i’r wybodaeth angenrheidiol gael ei chyflwyno ar 
ffurf resymegol a hygyrch o’r dechrau, er mwyn ein galluogi ni i ymdrin â’r gŷyn mor gyflym â 
phosib ac atal oedi yn sgil ceisiadau am wybodaeth bellach yn nes ymlaen yn y broses. Mae’r 
ddogfen hon yn darparu rhywfaint o arweiniad o ran sut i gyflwyno’r ymateb i’n ceisiadau 
am wybodaeth.

Ffeiliau sy’n perthyn i achosion sy’n ein helpu i adolygu 
cwynion yn fwy effeithlon ac effeithiol:
Dylech gynnwys clawrlythyr neu e-bost sy’n rhoi crynodeb o fater canolog y gŵyn ac 
ymateb y darparydd

Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol pan fo mater canolog y gŷyn yn aneglur o ddarllen 
Ffurflen Gwynion y myfyriwr, neu mewn achosion lle mae gweithdrefnau cwynion mewnol 
wedi bod yn hirfaith.

Dylech gynnwys mynegai neu dudalen cynnwys ar gyfer yr wybodaeth a ddarperir

Mae mynegai neu dudalen cynnwys yn ei gwneud yn haws i ni wirio bod y darparydd wedi 
darparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani, yn arbennig os yw’r mynegai neu dudalen 
cynnwys:

• yn dweud ble gellir dod o hyd i’r dogfennau, er enghraifft: bwndel 1, tudalen 
108, Cam 1 Apêl.doc

• yn cyfeirio at ddogfennau yn ôl enw’r ffeil

• yn croes-gyfeirio’r rhifau a ddefnyddiwyd yn ein cais gwreiddiol.

Nodwch unrhyw ddogfennau sydd heb gael eu darparu ac esboniwch pam

Er enghraifft, “ni chymerwyd unrhyw gofnodion” neu “nid yw’n berthnasol i’r gŷyn”.

Nodwch y gweithdrefnau/rheoliadau a ddefnyddiwyd (gan gynnwys y flwyddyn 
berthnasol) ac anfonwch gopi neu ddolen os yw hynny’n briodol.

Dylid cyfeirio at y rheoliadau a ddefnyddiwyd yn y Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau (gweler 
y canllawiau) a chaiff llawer o ddogfennau eu darparu i ni’n flynyddol. Fodd bynnag, os 
ydych chi’n cyfeirio at reoliadau a ddylai fod gennym yn ein banc rheoliadau, neu os ydych 
chi’n anfon dolen at dudalen y rheoliadau ar y we atom ni, mae’n ddefnyddiol i ni os ydych 
chi’n nodi pa reoliadau neu fersiwn a ddefnyddiwyd. Os ydych chi’n credu y gallai fod 
unrhyw ddryswch, er enghraifft oherwydd y gall y dolenni newid wrth i’r rheoliadau gael eu 
diweddaru, dylech anfon copi o’r gweithdrefnau/rheoliadau perthnasol atom ni ynghyd â ffeil 
yr achos.

AppendixAtodlen
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Dylech gynnwys llinell-amser 

Gall llinell-amser o ddigwyddiadau allweddol (e.e. cyflwynwyd Cam 1 o’r Apêl, gwrthodwyd 
Cam 1 o’r Apêl) ein helpu i wirio’r wybodaeth a ddarparwyd yn gyflymach. Er na fydd yn 
gymesur ym mhob achos, o bosib, gall llinell-amser gryno fod yn arbennig o ddefnyddiol: 

• pan fo’r gweithdrefnau cwynion mewnol wedi bod yn arbennig o hirfaith

• pan fo trefn y digwyddiadau’n aneglur o’r olwg gyntaf ar y dogfennau, neu 
pan fo “bylchau” sydd angen eu hesbonio

• pan fo’r myfyriwr wedi bod drwy sawl gweithdrefn wahanol

• pan fo’r myfyriwr wedi cyfuno sawl mater a godwyd ar wahanol adegau wrth 
ddwyn eu cwyn i ni.

Manteisiwch ar y cyfle (lle bo hynny’n berthnasol) i ddarparu sylwadau ynglŵn â 
chŵyn y myfyriwr i ni

Mae’n bosib y bydd y darparydd am wneud sylw ar faterion penodol mae’r myfyriwr wedi’u 
codi yn ein Ffurflen Gwynion, neu roi gwybod i ni am unrhyw faterion sydd heb eu codi 
o’r blaen neu a all fod yn anghymwys am unrhyw reswm arall. Mae hefyd o gymorth os 
yw’r darparydd yn rhoi gwybod i ni am unrhyw beth sydd wedi digwydd ar ôl cyflwyno’r 
Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau a all fod yn berthnasol, neu er enghraifft, bod y myfyriwr 
yn y cyfamser wedi derbyn cynnig a wnaed neu wedi pasio ail-asesiad sy’n perthyn i’r apêl 
sy’n desun ein hadolygiad. Mae’n arbennig o bwysig bod y darparydd yn rhoi gwybod i ni 
am unrhyw weithrediadau cyfreithiol a all fod yn berthnasol i’r gŷyn, oherwydd y gall hyn 
effeithio ar ein gallu i gwblhau ein hadolygiad.

Dylech ddarparu gwybodaeth ar ffurf gronolegol a rhesymegol, gan nodi’r eglur 
yr wybodaeth oedd ar gael ac a ystyriwyd yn ystod pob cam o’r gweithdrefnau 
cwynion mewnol.

Mae’n syniad da cadw dogfennau ar wahân mewn un ffeil (gan ddefnyddio tabiau) fesul 
adrannau ar gyfer pob cam o’r gweithdrefnau. Dylid cyflwyno pob adran yn gronolegol, fel 
y gallwn ni weld yn glir pa wybodaeth a ystyriwyd yn ystod pob cam o’r broses, yn ogystal â 
threfn ac amseru’r hyn a ddigwyddodd. Neu gallwch anfon bwndeli ar wahân sydd wedi’u 
labelu’n eglur, e.e. Bwndel 1 - Dogfen Apêl, Bwndel 2 - Rheoliadau a llawlyfrau perthnasol.

Cadwch drefn ar ohebiaeth e-bost drwy: 

• osgoi anfon e-byst o fewn e-byst, sy’n aml yn creu anhawster pan fyddwn ni’n 
eu hanfon ymlaen at fyfyrwyr am sylwadau, a gallai olygu ein bod ni’n methu 
rhywbeth

• osgoi anfon yr un gadwyn o negeseuon e-bost ddwywaith.

Dylech ddarparu’r wybodaeth ar ffurf hygyrch

Lle bo hynny’n bosib, dylid cyflwyno un PDF yn electronig, oherwydd mae’r mathau yma o 
ffeiliau fel arfer yn osgoi anawsterau cyfaddasrwydd pan fyddwn ni’n anfon gwybodaeth 
ymlaen at y myfyriwr am sylwadau, yn ogystal â’i gwneud yn haws cuddio unrhyw 
wybodaeth am drydydd parti. Os yw’n angenrheidiol anfon amryw o ffeiliau, dylid rhoi enw 

Appendix
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clir a dealladwy i bob ffeil, a fydd yn ei gwneud yn haws i ni eu croes-gyfeirio â naill ai’r 
mynegai neu’r dudalen cynnwys, neu ein cais gwreiddiol.

Lle mae maint ffeil yn golygu bod yn rhaid i’r darparydd anfon mwy nag un e-bost, mae’n 
help os yw’r e-byst wedi’u labelu’n glir, e.e. 1 o 5, 2 o 5 ac ati, a lle bo hynny’n bosibl, 
ffeil neu fwndel cyflawn ynghlwm wrth un e-bost; er enghraifft un e-bost yn cynnwys y 
rheoliadau, y llawlyfr a’r gweithdrefnau perthnasol; ac un arall yn cynnwys dogfennau Cam 1 
yr Apêl.

Pan fo gwybodaeth wedi’i hanfon ar ffurf electronig, nid oes angen anfon copi papur yn 
ogystal.

Dylech osgoi dyblu gwaith yn ddiangen 

Er enghraifft, os rhoddwyd ystyriaeth i’r un bwndel o ddogfennau yn ystod pob cam o’r 
weithdrefn gwynion fewnol, does ond angen i’r darparydd anfon y bwndel unwaith. Serch 
hynny, dylai wneud yn eglur yn naill ai’r clawrlythyr neu yn y mynegai neu’r dudalen cynnwys 
pa bryd yr ystyriwyd y dogfennau hyn. Gall hefyd leihau maint y ffeil a’r amser mae’n ei 
gymryd i ystyried y ffeil os ydych chi’n osgoi anfon yr un gadwyn o e-byst fwy nag unwaith. 

Dylech guddio unrhyw ddata personol fel sy’n briodol 

Dylai darparwyr ystyried eu cyfrifoldebau dan y Ddeddf Diogelu Data 1998 wrth gyflwyno 
gwybodaeth i ni. Er enghraifft, dylai darparwyr guddio unrhyw ddata personol am fyfyrwyr 
eraill (gan gynnwys rhifau myfyrwyr) o gofnodion cyfarfodydd byrddau arholi, pwyllgorau 
amgylchiadau lliniarol a.y.b. cyn eu hanfon atom ni, oherwydd caiff yr wybodaeth hon ei 
hanfon ymlaen i’r myfyriwr i wneud sylwadau arni. Dylid cymryd gofal i sicrhau nad oes 
modd datgelu gwybodaeth sydd wedi’i chuddio’n electronig. Mae hefyd yn bosib y bydd 
angen i ddarparwyr guddio gwybodaeth bersonol am staff neu unrhyw drydydd parti arall. 
Mewn achosion lle nad yw data o’r fath wedi cael ei chuddio’n briodol, mae’n bosib y gallwn 
ni ddileu enwau trydydd parti ein hunain. Fodd bynnag, os oes cryn lawer o ddata o’r fath i’w 
chuddio, ac y byddai hynny’n cymryd gormod o amser, byddwn yn dychwelyd y ddogfen i’r 
darparydd. 
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