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Trefn Gwyno’r Gwasanaethau Masnachol ar gyfer staff Prifysgol, Ymwelwyr ac Aelodau o’r 

Cyhoedd 

Mae’r drefn hon ar gyfer staff y Brifysgol, ymwelwyr ac aelodau o’r cyhoedd YN UNIG. 

Dylai myfyrwyr ddilyn trefn gwyno’r Brifysgol sydd ar gael ar: 

https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/complaints/ 

Os nad ydych yn hapus â’r gwasanaeth y mae’r Gwasanaethau Masnachol yn ei ddarparu neu os nad 

ydym wedi gwneud rhywbeth y gwnaethom addo ei wneud, y ffordd orau i ni wneud gwelliannau yw 

trwy glywed gennych chi. Mae eich barn yn bwysig i ni. 

Gwneud Cwyn 

Cam 1 

Cysylltwch â rheolwr y gwasanaeth yr hoffech wneud cwyn amdano cyn gynted â phosibl a byddant 

hwy, pan fo’n bosibl, yn ymdrin â’r peth ar unwaith. Os nad yw’n bosibl ymdrin â’r mater yn y ffordd 

yr hoffech, bydd y rheolwr yn egluro’r rhesymau pam. 

Cam 2 

Os nad ydych yn fodlon, neu os hoffech gwyno’n ysgrifenedig, dylech gyfeirio eich cwyn at John 

Glasby, Pennaeth y Gwasanaethau Masnachol. Mae’n bosibl y caiff y gŵyn ei rheoli’n uniongyrchol 

ganddo ef neu gan reolwr yr adran sy’n gysylltiedig â’ch cwyn. Byddant yn ymchwilio ac yn ymateb i 

chi’n ysgrifenedig o fewn 10 diwrnod gwaith. Bydd yr ymateb yn disgrifio canlyniadau’r ymchwiliad 

a’r camau arfaethedig neu’n nodi pryd y bydd yr wybodaeth hon ar gael. 

Gwybodaeth Gyswllt: 

Swyddog Gweinyddol y Gwasanaethau Masnachol 

E-bost: hsastaff@aber.ac.uk 

Ffôn: (01970) 622778 Mewnol: 2778 

 

Cyfeiriad Post: 

 

Gwasanaethau Masnachol 

Prifysgol Aberystwyth 

Penbryn 

Penglais 

Aberystwyth 

SY23 3BY 

Cam 3 
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Os nad ydych chi’n hapus â’r modd yr ymdriniwyd â’ch cwyn, neu os yw’r gŵyn o natur ddifrifol iawn, 

dylech gysylltu â’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol. Bydd eich sylwadau yn cael 

sylw llawn ac anfonir ymateb ysgrifenedig atoch o fewn 10 diwrnod gwaith. 

Gwybodaeth Gyswllt: 

Stephen Forster, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 

E-bost: stf17@aber.ac.uk  

Ffôn: (01970) 622026 Mewnol: 2026 

Cyfeiriad Post: fel y cyfeiriad uchod 
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