
Polisi Trin Cwynion Parc Chwaraeon Bae Abertawe  

Diffiniadau  

Parc Chwaraeon Bae Abertawe (SBSP) yw'r hunaniaeth ambarél ar gyfer y cyfleusterau chwaraeon 

yn Lôn Sgeti, Abertawe, SA2 8QB sy'n cynnwys:  

• Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe 

• Canolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe 

• Canolfan Athletau a Hoci Abertawe 

Datblygwyd a mabwysiadwyd SBSP ar gyfer brandio a marchnata safle Lôn Sgeti yn bennaf, gan 

alluogi'r cyfleusterau a restrir i fabwysiadu ymagwedd ar y cyd at wella profiad y cwsmer wrth hybu 

effeithlonrwydd. 

Defnyddir brand SBSP ar blatfformau diriaethol a digidol gan gynnwys arwyddion, cyfryngau 

argraffu, gwefannau a'r cyfryngau cymdeithasol.  Bydd y platfformau hyn yn adnodd a rennir ar gyfer 

yr holl gyfleusterau perthnasol. 

Er mai SBSP fydd yr hunaniaeth bennaf a'r unig hunaniaeth ar gyfer safle Lôn Sgeti, nid yw'n disodli'n 

uniongyrchol hunaniaethau presennol y cyfleusterau unigol ac nid yw'n creu perthynas gytundebol 

ychwanegol rhwng cyfleusterau nac yn newid y statws cyfreithiol na statws y berchnogaeth.   

Ceisiwyd cymeradwyaeth i ddatblygu a gweithredu'r ymagwedd SBSP gan Uwch-dîm Rheoli Prifysgol 

Abertawe, Cabinet Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Bwrdd Pwll Cenedlaethol Cymru. 

Mae pob cyfeiriad at 'chi', 'eich' neu 'Aelod(au)' yn golygu aelod presennol o SBSP. 

Mae pob cyfeiriad at 'ni', 'ninnau' ac 'ein' yn gyfeiriad at Brifysgol Abertawe a/neu Bwll Cenedlaethol 

Cymru Abertawe. 

"Rheolwr" Diffinnir rheolwr fel person sy'n rhan o dîm rheoli SBSP.  
Er mai nod Parc Chwaraeon Bae Abertawe yw lleihau cwynion gan gwsmeriaid, mae'n derbyn ei bod 

hi bron yn amhosibl bodloni holl ofynion cwsmeriaid ar bob adeg. Mae'r canlynol yn nodi'r 

gweithdrefnau ar gyfer trin Cwynion Cwsmeriaid. 

1) Yn gyntaf, os bydd cwsmer yn dod at aelod o staff SBSP â chwyn/sylw, mae'n rhaid i'r 

aelod hwnnw o staff gymryd yr amser i wrando'n astud ar gŵyn y cwsmer. Unwaith y bydd 

wedi lleisio ei gŵyn, os gallwch roi cymorth, e.e. mae'r amserlen wedi'i ddrysu, mae'n 

bosibl esbonio hyn iddo yn rhagweithiol a dylech wneud hynny. Er hynny, mae'n hanfodol 

rhoi FFEITHIAU yn unig ac nid barn bersonol, e.e. os bydd cwsmer yn cwyno am lendid y 

pwll, ymateb derbyniol fyddai rhoi gwybod i'r cwsmer eich bod wedi nodi ei sylw a bod 

mesurau ar waith i ddatrys y broblem. Dylid nodi manylion llawn y gŵyn a rhoi gwybod i 

Reolwr ar Ddyletswydd. Yna dylai'r Rheolwr ar Ddyletswydd gynnwys manylion am hyn 

yn ei ôl-drafodaeth ddyddiol am y sifft. Dylid nodi cwynion a wneir yn y dderbynfa pan 

nad yw'r cwsmer am gyflwyno e-bost nac ysgrifennu'r gŵyn yn swyddogol, yn ôl-

drafodaeth y derbynnydd. 

2) Os na fydd modd i staff ymateb i'r gŵyn, dylid cysylltu â Rheolwr ar Ddyletswydd. Dylid rhoi 

cymaint o fanylder â phosibl am natur y gŵyn i'r Rheolwr ar Ddyletswydd er mwyn osgoi'r 

angen i'r achwynydd ail-adrodd ei hunan. Dylai'r Rheolwr ar Ddyletswydd fel "rheolwr llinell" 

gweithredol wrando ar yr achwynydd ac ymateb yn ôl yr angen. 

 



3) Dylid argymell i'r achwynydd bob amser anfon e-bost i enquiries.sbsp@abertawe.ac.uk er 

mwyn cofnodi manylion am ei gŵyn. 

4) Rhaid cofnodi pob cwyn yn ddyddiol. Caiff y cofnod hwn ei wirio'n ddyddiol gan yr OM/AA a'i 

gofnodi ar y gronfa ddata o Sylwadau Cwsmeriaid ar yriant-S Gladstone.  

5) Rhaid cofnodi cwynion a gyflwynir drwy e-bost, y cyfryngau cymdeithasol neu'r arolwg canslo 

ar-lein yn y gronfa ddata o Gwynion Cwsmeriaid.  

6) Rhaid ymateb i bob cwyn gan gwsmer a gyflwynir drwy e-bost neu neges uniongyrchol yn y 

cyfryngau cymdeithasol ymhen 48 awr o'r gŵyn honno.   

7) Rhaid gwerthuso pob sylw cyhoeddus a wneir yn y cyfryngau cymdeithasol i benderfynu ai 

cwyno go-iawn neu 'trolio' ydyw. Os tybir mai pryder dilys yw sylw, rhowch wybod i Reolwr ar 

Ddyletswydd neu'ch cynrychiolydd Cyfryngau Digidol. Peidiwch ag ymateb i sylwadau nes bod 

y cynrychiolydd Cyfryngau Digidol ar gyfer eich maes wedi'i hysbysu ac mae wedi darllen y 

Canllawiau Cyfryngau Digidol. Penderfynir a ddylid ymgysylltu neu beidio ac a yw'r sylw'n 

ddilys, ac yna anogir y cwsmer i ddilyn y weithdrefn uchod a chyflwyno neges swyddogol i gael 

ymateb uniongyrchol.  

8) Fel swyddog cwynion dynodedig, bydd Rheolwr y Swyddfa yn ymateb i sylwadau cwsmeriaid 

ar ran y Rheolwr. Cymeradwyir a llofnodir pob llythyr gan y Rheolwr cyn ei anfon at yr unigolyn 

dan sylw. Anfonir copïau at y Rheolwr ar Ddyletswydd ynghyd â chamau gweithredu priodol 

lle bo angen.  

9) Os nad yw'r cwsmer yn gofyn am ymateb i'w sylw ac os ydym yn derbyn nifer o gwynion am 

yr un mater, rhoir manylion am y camau gweithredu a gymerwyd ar yr hysbysfwrdd yn y 

dderbynfa a dylid cyfeirio cwsmeriaid at y bwrdd hwn er eu gwybodaeth. 

10) Dadansoddir y cofnod o sylwadau cwsmeriaid yn fisol, a dosberthir y canlyniad rhwng yr holl 

staff a defnyddwyr pan fo'n briodol. Dirprwyir camau gweithredu i staff fel y bo'n briodol. 

11) Pan dderbynnir llythyron o ddiolch a chardiau sylwadau cadarnhaol gan gwsmeriaid, byddwn 

yn ymateb i'r rhain fel uchod a'u cofnodi yn y cofnod o sylwadau cwsmeriaid fel y bo’n briodol. 

 

 


