
Diagram yn cynrychioli Gweithdrefn Adolygiad Terfynol 
(darllenwch ar y cyd â’r weithdrefn ysgrifenedig sydd ar gael yma: 
https://www.aber.ac.uk/cy/regulations/appeals/appeals-proc/ )

3. A ydych wedi cynnwys tystiolaeth 
newydd, annibynnol ac ategol sy’n 

dangos rheswm da pam na chafodd y 
dystiolaeth ei gyflwyno yn gynharach 

yn y broses, cyn yr Adolygiad Terfynol?

2. A yw eich Adolygiad Terfynol 
wedi’i seilio ar un o’r ddau reswm a 

nodir yn y Weithdrefn Adolygiad 
Terfynol?

Gallwch holi am gyngor pellach ynghylch y Weithdrefn hon trwy gysylltu â caostaff@aber.ac.uk
neu Gynghorydd Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr (union.advice@aber.ac.uk).

1. A ydych wedi derbyn llythyr yn eich 
hysbysu o benderfyniad a wnaed dan pump o 
Weithdrefnau’r Brifysgol a nodir y Weithdrefn 

Adolygiad Terfynol?

4. A ydych yn cyflwyno eich cais 
am Adolygiad Terfynol o fewn i 
10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn 

y penderfyniad gwreiddiol?

Mae eich 
Adolygiad Terfynol 

yn gymwys i’w 
ystyried ymhellach 

Gellir gofyn i adrannau perthnasol 
gynnig sylwadau ac argymhellion 

ysgrifenedig

Rhoddir manylion y penderfyniad 
terfynol mewn llythyr Cwblhau 

Gweithdrefnau a anfonir atoch chi 
a’ch adran

Rydych yn derbyn Penderfyniad yr 
Adolygiad Terfynol

Gweithdrefn Fewnol yn dod i ben

Rydych dal yn anfodlon â’r Penderfyniad
Mae’r Weithdrefn Fewnol wedi dod i ben ond gallwch 

ystyried anfon cwyn at yr OIA, os yw’n gymwys
(Gweler y llythyr Cwblhau Gweithdrefnau am fanylion)

Derbyn yr Adolygiad 
Terfynol

Bydd pob canlyniad a 
ddymunwch yn cael ei 

gadarnhau

Derbyn yr Adolygiad 
Terfynol yn rhannol

Bydd rhai o’r canlyniadau a 
ddymunwch yn cael eu 

cadarnhau

Gwrthod yr Adolygiad Terfynol
Ni all y Panel Apêl gefnogi’r 
canlyniadau a ddymunwch

A yw eich Adolygiad Terfynol yn gymwys 
i’w ystyried?

Os byddwch yn ateb NA i unrhyw un o’r pwyntiau isod  
(1.-5.) NI fydd eich Adolygiad Terfynol fel arfer yn gymwys 

i’w ystyried ymhellach a bydd yn cael ei wrthod.

Ydy

Ydw Ydy

Do

Bydd Dirprwy Is-Ganghellor 
(neu Banel) yn adolygu’r holl 
ddogfennau a gyflwynwyd ac 

yn dod i benderfyniad terfynol

Fe’ch gwahoddir i’r 
Gwrandawiad Panel, os 

trefnir hynny

https://www.aber.ac.uk/en/regulations/appeals/appeals-proc/
mailto:caostaff@aber.ac.uk
mailto:union.advice@aber.ac.uk

	Slide Number 1

