
Proses Apeliadau Academaidd Myfyrwyr, gan gynnwys Monitro Cynnydd Academaidd 
(ar gyfer apeliadau yn erbyn gweithdrefnau eraill gweler y drefn ar gyfer yr Adolygiad 

Terfynol) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen Camau Pwy sy’n gyfrifol 

A yw’r apêl yn gymwys? Rhaid i’r myfyriwr fodloni pob un o’r 4 

maen prawf isod i gyflwyno apêl 

A yw’r apêl yn cynnwys tystiolaeth annibynnol, ategol newydd 

sy’n dangos yr effaith ar eich perfformiad? 

A roddwyd rheswm da, gyda thystiolaeth ategol, pam na roddwyd 

gwybod am yr amgylchiadau cyn rhyddhau canlyniadau’r 

arholiad/y gwaharddiad? 

A yw’r apêl yn seiliedig ar un o’r seiliau a nodir yn y Weithdrefn 

Apeliadau Academaidd? 

A yw’r myfyriwr yn deall na all yr apêl gwestiynu barn 

academaidd, na mynnu newid yng ngweithdrefnau presennol y 

Brifysgol i fodloni’r canlyniad delfrydol? 

Os mai Ydy/Do yw’r ateb i’r 4 cwestiwn 

uchod, mae’r apêl yn gymwys i’w 

chyflwyno. Dylid cyflwyno’r apêl I’r 

Gofrestrfa Academaidd 

Myfyriwr (gellir gofyn 

am gyngor gan Undeb y 

Myfyrwyr) 

Cofrestrfa Academaidd i anfon 

at yr holl staff adrannol 

perthnasol 

Adrannau perthnasol yn cynnig argymhellion a 

sylwadau ysgrifenedig 

Cadeirydd a/neu’r Panel Apeliadau 

Academaidd yn adolygu’r apêl a’r dystiolaeth 

Cymeradwyo’r Apêl – Yr 

holl ganlyniadau delfrydol 

yn cael eu bodloni 

Cymeradwyo’r Apêl yn Rhannol – Rhai 

o’r canlyniadau delfrydol yn cael eu 

bodloni 

Gwrthod yr Apêl – dim un 

o’r canlyniadau delfrydol yn 

cael eu bodloni 

Myfyriwr yn derbyn Canlyniad yr 

Apêl diwedd y broses apelio 

Myfyriwr yn parhau i fod yn anfodlon â Chanlyniad yr Apêl. 

Gallant ystyried gwneud cais am Adolygiad Terfynol, os ydynt yn 

gymwys, a rhaid cyflwyno hwn ymhen 10 diwrnod gwaith i 

ganlyniad yr Apêl 

Cofrestrfa Academaidd 

i drefnu panel 

Cofrestrfa Academaidd 

i roi gwybod i’r 

myfyriwr am y 

canlyniad a’r 

dewisiadau 
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Ymhen 10 diwrnod ar ôl 

cyhoeddi’r canlyniadau 

(20 diwrnod gwaith ar 

gyfer apeliadau 

Ymchwil Uwchraddedig) 


