
 

Gweithdrefnau Cwynion, Disgyblaeth ac Apeliadau  

Diweddariad i Atodiad Is Ddeddfau 1 a’r Is Ddeddfau cysylltiol  
 

 

Cyflwyniad 

 

Gweithred 

Y camau a gymerir wedi cymeradwyo’r diweddariad hyn fydd: 

 Diweddaru cyfansoddiad y panel o fewn y gweithdrefnau Disgyblaeth, Cwynion ac 

Apeliadau 

 Ychwanegu eglurder o amgylch gwrthdaro buddiannau yn affeithio gweithdrefn Apeliadau 

y byddai fel arfer yn cael ei gynnull gan y Llywydd.  

 

Esboniad 

Croesawyd y newidiadau a wnaed gan y Senedd ynghylch y gweithdrefnau Cwynion, Disgyblaeth 

ac Apeliadau gan Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae’r polisïau diweddaraf wedi’u cymeradwyo a 

bellach yn fyw. 

 

Fodd bynnag, fe wnaeth Bwrdd yr Ymddiriedolwr gynnig dau newid pellach i wella’r polisïau 

ymhellach. 

 

Diwygiad Un 

Yn gyntaf, tra bod y Bwrdd yn cytuno y dylai cynrychiolaeth myfyrwyr ar y panel fod ar y 

mwyafrif, fe awgrymon nhw, oherwydd agosrwydd y swyddogion sabothol tuag at y corff 

myfyrwyr, nid yw’n afresymol disgwyl digwyddiadau lle gall gwrthdaro buddiannau 

ddigwydd. Gall hyn godi lle bo swyddogion sabothol yn ymwybodol o ddigwyddiadau neu’n 

ymwybodol neu ynghlwm ag unigolion o dan sylw. Awgrymiad y Bwrdd yw i ehangu’r 

gynrychiolaeth myfyrwyr ar y paneli hyn i gynnwys Ymddiriedolwyr Myfyrwyr.  

Yn debyg, mewn sefydliad bach, roedden yn ei gweld yn resymol ar gyfer Ymddiriedolwyr 

Allanol i chwarae rôl tebyg fel aelod staff os oedd yr amgylchiadau yn galw am hynny, 

unwaith eto pe bai gwrthdaro buddiannau yn bodoli.  

 

Diwygiad Dau 

Yn ail, gofynnodd y Bwrdd am fwy o eglurder ynghylch y gweithred os bydd gwrthdaro 

buddiannau. 

 

O ganlyniad cynigwyd y newidiadau sydd wedi’u uwch-oleuo.  

 

 

 

 
 



 

Adran A 

Proses Gwyno Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 
 

 

Cyflwyniad 

Mae’r weithdrefn gwyno hwn yn nodi’r broses o wneud cwynion yn erbyn yr Undeb neu unrhyw 

aelod staff (gan gynnwys Ymddiriedolwyr Swyddog) neu Aelod Cyffredin neu aelod nad yw’n 

gyffredin yr Undeb.   

 

Os gwneir cwyn o dan y weithdrefn hon ynghylch cyflogai Undeb y Myfyrwyr fe fydd yn cael ei 

drafod gyda’r Rheolwr Adnoddau Dynol.   Os ystyrir gall y camau gweithredu honedig gan yr aelod 

o staff yn gyfystyr â chamymddwyn fe fydd yn cael ei ymchwilio a’i ddatblygu yn unol â 

Gweithdrefn Disgyblu’r Cwmni.  

 

 

Cam Un 

Lle bo’n bosibl, bydd cwynion yn cael eu datrys mor agos i darddiad y gŵyn â phosib. Bydd pawb 

yn cymryd ymagwedd adeiladol gyda’r golwg i ddarparu ateb a datrysiad derbyniol. 

 

Os ar ôl dilyn y weithdrefn anffurfiol, cred yr achwynydd nad yw eu pryderon ef neu hi wedi cael 

sylw priodol, neu os yw’r gŵyn yn arbennig o ddifrifol neu gyfrinachol, yna bydd y gŵyn yn symud 

ymlaen i gam dau, fel y nodir isod. 

 

 

Cam Dau 

Bydd cwynion a dderbyniwyd gan y sefydliad yn cael eu hymchwilio a’u harwain gan Bennaeth yr 

Adran berthnasol mewn perthynas â natur y gŵyn. Gellir anfon cwyn at unrhyw aelod o staff, 

swyddog neu eu danfon i’n cyfeiriad e-bost cyffredinol ar studentsunion@cardiff.ac.uk 

 

Bydd panel yn cael ei gynnull gan Bennaeth yr Adran ac fe fydd fel arfer yn cynnwys: 

 

 Pennaeth Adran/ Ymddiriedolwr Allanol 

 Dau Swyddog Sabothol/ Ymddiriedolwyr Myfyrwyr  

 

 

Dylai pob unigolyn uchod ddatgan unrhyw wrthdaro mewn perthynas i’r mater neu unrhyw 

unigolion sydd ynghlwm. Os bo gwrthdaro buddiannau yn bodoli, dylid ystyried priodoldeb 

ymglymiad Ymddiriedolwr neu aelod Staff yn y panel.  

 

 

 

Panel Cwynion 

Bydd y panel yn cysylltu neu gyfarfod gyda'r achwynydd er mwyn deall natur y gŵyn. 

 

Bydd crynodeb o’r gŵyn yn cael ei roi i’r unigolion a enwir yn y gŵyn, cyn cyfarfod y panel er mwyn 

iddynt ddeall unrhyw safbwynt amgen. 

 

Yn y ddau achos hyn, dylai pob unigolyn gael gwybod bod ganddynt gyfle i ddarparu gwybodaeth 

ychwanegol i'r panel ar ôl y cyfarfod cychwynnol. 

 

Bydd y panel yn cyfarfod ag unigolion eraill yn ôl eu disgresiwn lle credant fod unigolyn efallai 

wedi bod yn dyst i unrhyw ddigwyddiad sy'n berthnasol i'r gŵyn. 
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Pan fo’r panel yn cyfarfod gyda myfyrwyr, mae gan unrhyw fyfyriwr yr hawl i gael cwmni myfyriwr 

arall er gyfer cymorth. 

 

Yn achos cwyn yn cael ei wneud yn erbyn cymdeithas/clwb, bydd eu cadeirydd (neu enwebai) yn 

cynrychioli’r gymdeithas/clwb. 

 

Os bydd unigolyn (neu gynrychiolydd y grŵp myfyrwyr) a enwir gan yr achwynydd yn methu â 

mynychu cyfarfod gydag achos da, efallai y bydd y cyfarfod yn cael ei ohirio.  Os yw’r panel yn 

credu fod yr unigolyn, heb achos rhesymol, yn methu â mynychu dau o’r cyfarfodydd, bydd 

ymchwiliad y panel yn parhau yn eu habsenoldeb. 

 

Bydd y panel yn: 

 barnu’r gŵyn a phenderfynu, ar gydbwysedd tebygolrwydd, os yw’r unigolyn neu’r grŵp 

wedi ymddwyn mewn ffordd amhriodol/yn groes i ymddygiad a ddisgwylir 

 gwneud penderfyniad ar unrhyw gamau o ganlyniad 

 

Yn ystod y cyfnod rhwng derbyn y gŵyn ac unrhyw benderfyniad gan y Panel Cwynion, bydd y 

troseddwr honedig yn ôl disgresiwn Pennaeth yr Adran, fynediad at wasanaethau neu 

gyfleusterau sy'n cael eu hatal er mwyn cynnal ymchwiliad effeithiol.  Dylid ystyried hyn mewn 

perthynas â risg o niwed neu ofid i staff neu fyfyrwyr neu lle tybir yn ymarferol bod mynediad 

parhaus i'r gwasanaeth neu gyfleuster y gallai effeithio ar ymchwiliad effeithiol. 

 

 

Camau Gweithredu 

Gall y panel ddod i'r casgliad, ar ôl ystyried sylwadau priodol o bob person, bod cwyn yn cael ei 

wrthod, ei gadarnhau’n llawn neu’n rhannol.  O ganlyniad i gŵyn yn cael ei gadarnhau’n llawn 

neu’n rhannol, caiff y panel wneud cais neu sancsiynau yn erbyn yr unigolyn neu grŵp o dan sylw: 

 

 cerydd ysgrifenedig; a/neu 

 ataliad o unrhyw un neu holl freintiau aelodaeth yr Undeb, er mwyn osgoi amheuaeth, na 

fydd yn cynnwys diswyddo unrhyw berson etholedig drwy gyfrwng pleidlais traws-gampws; 

a/neu 

 gwaharddiad oes a fydd yn golygu gwaharddiad llwyr o fangre’r Undeb ar bob adeg. Ni 

fydd hyn yn ymyrryd ag ymrwymiadau academaidd nag arholiadau allanol sy’n digwydd yn 

yr Undeb; a/neu 

 os yw’r drosedd wedi digwydd gan aelod sy’n Fyfyriwr a bod y drosedd i’w gweld yn ddigon 

difrifol, rhaid cyfeirio’r Myfyriwr i’r Cod Disgyblu Myfyrwyr y Brifysgol. Unwaith hysbysir y 

Brifysgol o hyn, mae’r Myfyriwr yn destun Gweithdrefnau Disgyblu’r Brifysgol; a/neu 

 lle y caiff y gŵyn ei gadarnhau yn erbyn grŵp myfyrwyr, ataliad rhag freintiau neu 

gysylltiad; a/neu 

 lle y caiff y gŵyn ei gadarnhau yn erbyn grŵp myfyrwyr, gall unigolion mewn swyddi o 

gyfrifoldeb neu aelodaeth ehangach fod yn destun gweithredu fel unigolyn; neu 

 gwrthod yr honiadau. 

 

Bydd y panel cwynion yn darparu esboniad ysgrifenedig o’r penderfyniad i’r unigolyn a/neu’r grŵp 

myfyrwyr o dan sylw. 

 

 

Amserlen 

Dylai'r panel geisio sicrhau bod ymchwiliad yn digwydd mewn modd amserol.  Byddai hyn fel arfer 

yn golygu ceisio dod i gasgliad o fewn yr ymchwiliad a chyfathrebu’r canlyniadau i’r unigolion neu 

grwpiau sy'n gysylltiedig o fewn 21 diwrnod. 

 

Apeliadau 

Gellir gwneud apêl gan yr unigolyn neu’r grŵp sydd wedi’u cymeradwyo ar y sail bod: 



 Y broses Gwynion heb ddilyn y weithdrefn gywir; a/neu 

 Bod gwybodaeth newydd wedi dod i law nad oedd wedi gallu ei gyflwyno yn ystod y Broses 

Gwyno am reswm da ar gyfnod yr ymchwiliad gwreiddiol; a/neu 

 Bod y camau gweithredu yn gymwys o ganlyniad i’r ymchwiliad yn anghymesur 

Dylid cyflwyno'r apêl yn ysgrifenedig at Lywydd Undeb Myfyrwyr o fewn 7 diwrnod gwaith ar ôl cael 

canlyniad yr ymchwiliad. 

 

 

Gweithred Bellach 

Gall fod yn angenrheidiol ystyried camau disgyblu yn erbyn aelodau staff o ganlyniad i faterion yn 

cael eu dwyn i sylw’r Undeb drwy gŵyn. Mewn achosion o’r fath, bydd camau disgyblu yn cael eu 

hystyried yn unol â Pholisi Disgyblu Staff yr Undeb. 

 

 

 

Adran B 

Proses Gwyno Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 
 

 

Cyflwyniad 

Mae’r ddogfen hon yn nodi proses yr Undeb i ymchwilio a chymryd camau gydag unigolion neu 

grwpiau mewn perthynas ag ymddygiad amhriodol ac yn gymwys i bob unigolyn sy’n dal 

aelodaeth Gyffredin neu nad yw’n gyffredin Undeb y Myfyrwyr.  Mae pob aelod yr Undeb yn 

gymwys i’r cod disgyblu a safonau ymddygiad tra: 

 ar safle’r Undeb; a/neu 

 yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd o dan nawdd yr Undeb gan gynnwys 

ymddygiad oedd cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd sy'n gysylltiedig â grwpiau o 

fyfyrwyr sy’n gysylltiedig. 

 

 

Safonau o ymddygiad a ddisgwylir 

Mae’r Undeb yn disgwyl i aelodau a gwesteion yr Undeb ymgysylltu mewn modd cadarnhaol â 

myfyrwyr, staff ac ymwelwyr y Brifysgol a'r Undeb wrth ddefnyddio’r gwasanaethau a'r 

gweithgareddau a ddarperir, neu pan fyddant yn cael eu hadnabod fel cynrychiolwyr y sefydliad.   

 

Bydd y canlynol (rhestr nad yw'n holl-gynhwysfawr) yn cael eu hystyried yn enghreifftiau lle byddai 

safon ymddygiad eu haelodau yn destun pryder ac efallai’n arwain at gamau disgyblu os mae’n 

digwydd: 

 ymddygiad sy’n achosi neu’n debygol o achosi niwed corfforol i eraill;  

 unrhyw fodd o aflonyddu, gwahaniaethu anghyfreithlon neu bwlio eraill;  

 ymddygiad meddw ac afreolus;  

 meddiant neu werthu cyffuriau’n anghyfreithlon;  

 dwyn yr Undeb i anfri;  

 lladrad neu dwyll;  

 difrod bwriadol i eiddo; neu  

 torri unrhyw delerau aelodaeth Undeb Athletaidd neu Urdd Cymdeithasau.  

 torri unrhyw Bolisïau neu Is-Ddeddfau’r Undeb 

 

Ymhellach at y rhestr uchod, byddai’r Undeb hefyd yn cyfeirio at y rheolau ymddygiad fel cymorth i 

lawr o fewn Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. 

 

Gellir anfon achosion honedig o dorri’r cod ymddygiad hwn at unrhyw aelod o staff, swyddog neu 

eu danfon i’n cyfeiriad e-bost cyffredinol ar studentsunion@cardiff.ac.uk 

 



 

Asesiad Cychwynnol 

Ar ôl cael gwybod am honiad o dorri ymddygiad honedig, bydd Pennaeth Adran yn cael ei benodi i 

ystyried y mater.  Ar y cam cychwynnol, bydd y Pennaeth Adran yn asesu: 

 A yw’r honiad yn ymwneud ag ymddygiad aelod yr Undeb 

 A yw’r honiad yn ymwneud ag ymddygiad gan yr unigolyn hwnnw tra o dan nawdd yr 

Undeb 

 A yw’r honiad yn ymddangos fel ymddygiad y gall ei ystyried i fod yn torri safon ymddygiad 

sy’n ddisgwyliedig gan aelodau 

 

Os bodlonir y meini prawf hyn, bydd panel ymchwilio yn cael ei ffurfio. Os na fodlonir unrhyw un 

o'r uchod, ni fydd y mater yn cael ei ystyried o dan y broses disgyblu a bydd y mater yn cael ei 

wrthod. 

 

 

Ymchwiliad 

Bydd panel ymchwilio yn ystyried achosion o dorri safonau ymddygiad. Bydd y panel yn cael ei 

gynnull gan Bennaeth Adran briodol o ran y toriad honedig ac fel arfer bydd yn cynnwys: 

 Pennaeth Adran/ Ymddiriedolwr Allanol 

 Dau Swyddog Sabothol/ Ymddiriedolwr Myfyrwyr 

 
 

Dylai pob unigolyn uchod ddatgan unrhyw wrthdaro mewn perthynas i’r mater neu unrhyw 

unigolion sydd ynghlwm. Os bo gwrthdaro buddiannau yn bodoli, dylid ystyried priodoldeb 

ymglymiad Ymddiriedolwr neu aelod Staff yn y panel.  

 

 

Bydd y panel ymchwilio yn ceisio ymchwilio unrhyw achos o dorri safonau ymddygiad honedig.   

Wrth wneud hynny, gall y panel ofyn am wybodaeth gan aelodau, staff Undeb neu Brifysgol neu 

drydydd parti. 

 

Bydd crynodeb o’r gŵyn yn cael ei roi i’r unigolion a enwir yn y gŵyn, cyn cyfarfod y panel er mwyn 

iddynt ddeall unrhyw safbwynt amgen. 

 

Bydd y panel yn cyfarfod ag unigolion eraill yn ôl eu disgresiwn lle credant fod unigolyn efallai 

wedi bod yn dyst i unrhyw ddigwyddiad sy'n berthnasol i'r gŵyn. 

 

Pan fo’r panel yn cyfarfod gyda myfyrwyr, mae gan unrhyw fyfyriwr yr hawl i gael cwmni myfyriwr 

arall er gyfer cymorth. 

 

Yn achos cwyn yn cael ei wneud yn erbyn cymdeithas/clwb, bydd eu cadeirydd (neu enwebai) yn 

cynrychioli’r gymdeithas/clwb. 

 

Os bydd unigolyn (neu gynrychiolydd y grŵp myfyrwyr) a enwir gan yr achwynydd yn methu â 

mynychu cyfarfod gydag achos da, efallai y bydd y cyfarfod yn cael ei ohirio.  Os yw’r panel yn 

credu fod yr unigolyn, heb achos rhesymol, yn methu â mynychu dau o’r cyfarfodydd, bydd 

ymchwiliad y panel yn parhau yn eu habsenoldeb. 

 

Bydd y panel yn: 

 barnu’r gŵyn a phenderfynu, ar gydbwysedd tebygolrwydd, os yw’r unigolyn neu’r grŵp 

wedi ymddwyn yn y modd sy’n honedig 

 cadarnhau a yw hyn yn groes safonau disgwyliedig ymddygiad yr aelodau neu gyfranogwyr 

mewn gweithgaredd 

 gwneud penderfyniad ar unrhyw gamau o ganlyniad 

 



Yn ystod y cyfnod rhwng derbyn y gŵyn ac unrhyw benderfyniad gan y panel, bydd gan y 

troseddwr honedig yn ôl disgresiwn Pennaeth yr Adran, fynediad at wasanaethau neu 

gyfleusterau sy'n cael eu hatal er mwyn cynnal ymchwiliad effeithiol.  Dylid ystyried hyn mewn 

perthynas â risg o niwed neu ofid i staff neu fyfyrwyr neu lle tybir yn ymarferol bod mynediad 

parhaus i'r gwasanaeth neu gyfleuster y gallai effeithio ar ymchwiliad effeithiol. 

 

 

Camau Gweithredu 

Bydd y panel yn dod i'r casgliad, ar ôl ystyried sylwadau priodol o bob un, a yw unigolyn neu grŵp 

sydd wedi bod yn torri’r safonau ymddygiad a ddisgwylir.  Lle bernir bod hyn yn wir, caniateir i'r 

panel wneud cais camau priodol a allai gynnwys: 

 

 cerydd ysgrifenedig; a/neu  

 ataliad o unrhyw un neu holl freintiau aelodaeth yr Undeb, na fydd yn cynnwys diswyddo 

unrhyw berson etholedig drwy gyfrwng pleidlais traws-gampws; a/neu  

 gwaharddiad oes a fydd yn golygu gwaharddiad llwyr o fangre’r Undeb ar bob adeg. Ni 

fydd hyn yn ymyrryd ag arholiadau allanol sy’n digwydd yn yr Undeb; a/neu  

 ataliad parhaol neu dros dro o un neu holl fanteision o ymlyniad â’r Undeb fel clwb neu 

gymdeithas; a/neu  

 dirwy ariannol i’w dalu i’r Undeb na fydd yn fwy na’r swm a amcangyfrifwyd gan y Pwyllgor 

o’r gost i wneud yn dda neu’n iawndal ar gyfer unrhyw ddifrod a ddioddefir gan yr Undeb o 

ganlyniad i weithredoedd yr aelod, clwb neu gymdeithas; a/neu  

 os yw’r drosedd wedi digwydd gan aelod sy’n Fyfyriwr a bod y drosedd i’w gweld yn ddigon 

difrifol, rhaid cyfeirio’r Myfyriwr i’r Cod Disgyblu Myfyrwyr y Brifysgol. Unwaith hysbysir y 

Brifysgol o hyn, mae’r Myfyriwr yn destun Gweithdrefnau Disgyblu’r Brifysgol; a/neu  

 gwrthod yr honiadau.  

 

 

Amserlen 

Dylai'r panel geisio sicrhau bod ymchwiliad yn digwydd mewn modd amserol.  Byddai hyn fel arfer 

yn golygu ceisio dod i gasgliad o fewn yr ymchwiliad a chyfathrebu’r canlyniadau i’r unigolion neu 

grwpiau sy'n gysylltiedig o fewn 21 diwrnod. 

 

 

Apeliadau 

Gellir gwneud apêl gan yr unigolyn neu’r grŵp sydd wedi’u cymeradwyo ar y sail bod: 

 Y broses Gwynion heb ddilyn y weithdrefn gywir; a/neu 

 Bod gwybodaeth newydd wedi dod i law nad oedd wedi gallu ei gyflwyno yn ystod y Broses 

Disgyblu am reswm da ar gyfnod yr ymchwiliad gwreiddiol; a/neu 

 Bod y camau gweithredu yn gymwys o ganlyniad i’r ymchwiliad yn anghymesur 

Dylid cyflwyno'r apêl yn ysgrifenedig at Lywydd Undeb Myfyrwyr o fewn 7 diwrnod gwaith ar ôl cael 

canlyniad yr ymchwiliad. 

 

 

 

 

Adran C 

Proses Apêl Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd 

 

 

Cyflwyniad 

Dylid defnyddio'r broses hon i apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir o dan y broses Cwynion 

neu Disgyblu. 



 

Y sail dros yw apelio yw: 

 Bod y broses Cwyno neu Disgyblu heb ddilyn y weithdrefn gywir; a/neu 

 Bod gwybodaeth newydd wedi dod i law nad oedd wedi gallu ei gyflwyno yn ystod y broses 

Cwyno a Disgyblu ar gyfnod yr ymchwiliad gwreiddiol a/neu 

 Bod y camau gweithredu sy’n gymwys o ganlyniad i’r ymchwiliad yn anghymesur 

 

Er mwyn osgoi amheuaeth, ni fydd y broses Apeliadau yn ailystyried tystiolaeth bresennol i ail-

asesu canlyniad yr ymchwiliad gwreiddiol. 

 

 

Cyflwyno Apêl 

Dylid cyflwyno apeliadau yn ysgrifenedig at y Llywydd Undeb Myfyrwyr 

(supresident@cardiff.ac.uk). O fewn 7 diwrnod i’r unigolyn neu grŵp dderbyn hysbysiad 

ysgrifenedig o ganlyniad y broses cwyno neu ddisgyblu. 

 

Dylai’r apêl gynnwys datganiad ar seiliau’r apêl a ffeithiau a materion y dibynnir arnynt. 

 

 

Panel Apeliadau 

Bydd panel yn cael ei gynnull gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr ac fe fydd fel arfer yn cynnwys: 

 

 Pennaeth Adran/ Ymddiriedolwr Allanol 

 Dau Swyddog Sabothol/ Ymddiriedolwr Myfyrwyr 

 
 

Dylai pob unigolyn uchod ddatgan unrhyw wrthdaro mewn perthynas i’r mater neu unrhyw 

unigolion sydd ynghlwm. Os bo gwrthdaro buddiannau yn bodoli, dylid ystyried priodoldeb 

ymglymiad Ymddiriedolwr neu aelod Staff yn y panel.  

 

 

Y Panel 

Bydd y panel yn adolygu cyflwyniad apêl a phenderfynu os gallant ganiatáu apêl o dan y seiliau a 

restrir uchod. 

 

Caiff y panel ofyn am wybodaeth gan unrhyw barti perthnasol er mwyn penderfynu a yw unrhyw 

un o'r seiliau uchod wedi'u cadarnhau. 

 

Ym mhob achos sy’n cael eu hapelio, pan fo hysbysiad ysgrifenedig o benderfyniad y panel yn 

cael ei gyhoeddi, os yw’r apelydd yn Aelod Cyffredin fe fyddant yn cael gwybod am y prosesau 

cwynion a gynigir gan y Brifysgol yn ôl Cod Ymarfer rhwng yr Undeb a’r Brifysgol. Nid yw’r cam 

pellach hwn ar gael i aelodau nad ydynt yn gyffredin. 

 

 

Amserlen 

Bydd y panel apeliadau fel arfer yn cael ei gynnull o fewn 21 diwrnod i dderbyn yr apêl.  Bydd y 

panel apeliadau fel arfer yn ceisio dod i benderfyniad a rhoi gwybod i'r apelydd o fewn 14 

diwrnod ar ôl cyfarfod cyntaf. 

 

Lle bydd yr apelydd yn mynychu cyfarfod gyda'r Panel Apeliadau, bydd ganddynt yr hawl i fod yng 

nghwmni cyd-fyfyriwr am gymorth. 

 

Mae gan yr apelydd yr hawl i gyflwyno eu hachos yn bersonol neu’n ysgrifenedig i’r Pwyllgor 

Apeliadau. 
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Canlyniadau 

Bydd y Pwyllgor Apeliadau ar ddiwedd ei ymchwiliad naill ai’n cadarnhau’r apêl yn gyfan neu’n 

rhannol, gwneud argymhelliad ar gyfer unrhyw welliannau i’w defnyddio neu eu gwrthod yn yr 

apêl. 

 

Bydd y panel Apeliadau wedi bod yn agored iddynt, yr un canlyniadau posib â’r Paneli Cwynion a 

Disgyblu. 

 

 

 

 


