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GWEITHDREFN CWYNION AC APELAU (CEISIADAU) 

1.  Egwyddorion 

1.1  Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym wedi ymrwymo i ddarparu gweithdrefnau derbyn o 

ansawdd uchel, teg a thryloyw ar gyfer ein holl ymgeiswyr sy'n rhydd o ragfarn a 

rhagfarn. Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, y gall fod adegau pan fydd ymgeisydd 

yn teimlo'n anfodlon ag ymddygiad proses dderbyn y Brifysgol neu ei chanlyniad. 

1.2  Mae Prifysgol Caerdydd yn gwneud ymdrech sylweddol i sicrhau bod y gofynion 

mynediad lleiaf (gan gynnwys gofynion anacademaidd) ar gyfer ei chyrsiau yn 

hygyrch. Ar gyfer y rhan fwyaf o'n rhaglenni, bydd hyn trwy'r wybodaeth cwrs a 

ddarperir ar dudalennau Astudio gwefan Prifysgol Caerdydd (trwy'r offeryn 

Coursefinder) ac ar gyfer rhaglenni israddedig trwy chwilio cwrs UCAS. 

1.3  Rydym yn annog ymgeiswyr sy'n profi problem gyda'r gwasanaeth i godi'r mater yn 

anffurfiol gyda'r Tîm Derbyn i ddechrau trwy admissions@cardiff.ac.uk. Os hoffech 

wedyn apelio yn ffurfiol yn erbyn y penderfyniad a wnaed ar eich cais, neu os ydych 

am wneud cwyn ffurfiol am unrhyw agwedd ar y broses dderbyn (ar ôl cysylltu gyntaf 

â'r Tîm Derbyn yn anffurfiol), mae gweithdrefn gwyno ac apelio ffurfiol ar gael fel y 

manylir arno yn y ddogfen hon (adran 4). 

1.4 Dim ond ar seiliau a ganiateir y mae apeliadau a chwynion yn cael eu hystyried, a 

fydd yn cael eu rheoli trwy weithdrefnau cyson, teg a thryloyw mewn modd amserol. 

1.5  Ni fyddwch dan anfantais mewn unrhyw ffordd oherwydd eich bod wedi defnyddio'r 

Weithdrefn Cwynion ac Apeliadau. 

1.6  Dylid darllen y polisi hwn ar y cyd â: 

• Rheoliadau Academaidd Prifysgol Caerdydd 

• Polisïau Derbyn Prifysgol Caerdydd gan gynnwys gofynion iaith Saesneg. 

2.  Diffiniadau 

2.1  Diffinnir apêl fel cais am adolygiad o benderfyniad dewis a / neu ganlyniad cais. 

2.2  Diffinnir cwyn fel mynegiant o anfodlonrwydd ynghylch ymddygiad unrhyw agwedd 

ar broses recriwtio neu dderbyn y Brifysgol. 

 

 

 

3.  Who can use the Appeals and Complaints Procedure? 

https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/academic-regulations
https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/students-applicants/admissions-policies/complaints-and-appealshttps:/www.cardiff.ac.uk/public-information/students-applicants/admissions-policies/complaints-and-appeals
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3.1  Mae'r weithdrefn hon ar gyfer unrhyw un sydd wedi dod ar draws mater ar unrhyw 

gam o broses ymgeisio Prifysgol Caerdydd.1 

3.2  Mae'r weithdrefn yn berthnasol i bob ymgeisydd, p'un a yw'n cyflwyno'i gais yn 

uniongyrchol i'r Brifysgol, trwy drydydd parti fel UCAS, neu fel cais am drosglwyddiad 

mewnol o fewn y Brifysgol. 

3.3  Ni fydd apeliadau a gyflwynir gan drydydd partïon heb gydsyniad yr ymgeisydd yn 

cael eu hystyried, ac ni fydd cwynion a gyflwynir yn ddienw yn cael eu hymchwilio. 

 i. Gallwch enwebu cynrychiolydd i reoli'ch cwyn neu apêl ar eich rhan. I wneud hyn 

rhaid i'r ymgeisydd anfon e-bost at applicantappeals@caerdydd.ac.uk gan 

ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddarperir ar ei ffurflen gais i gadarnhau enw a 

chyfeiriad e-bost y person y mae'n dymuno gweithredu ar ei ran. 

3.4  Ni fydd apeliadau sy'n seiliedig ar heriau i farn detholwyr mewn perthynas â'r meini 

prawf dewis academaidd ac anacademaidd ar gyfer ei raglenni yn cael eu hystyried 

oni bai bod tystiolaeth nad yw cais wedi'i drin yn gyson â cheisiadau eraill ar gyfer yr 

un rhaglen astudio yn ystod y proses benderfynu. 

3.5  Gallwch ddefnyddio'r weithdrefn hon i gwyno o fewn yr un cylch derbyn y mae'r 

gŵyn honno wedi codi ynddo.  

3.6 Gallwch ddefnyddio'r weithdrefn hon i apelio hyd at 28 diwrnod calendr ar ôl derbyn 

penderfyniad y Brifysgol.  

i. Rhaid i chi ddarparu rheswm da neu amgylchiadau esgusodol dros gyflwyno'ch apêl 

y tu allan i'r 28 diwrnod calendr er mwyn i'r apêl gael ei hystyried. Bydd y Pennaeth 

Derbyn neu'r enwebai yn ystyried y rheswm dros hwyrni ac yn cadarnhau a fydd yr 

apêl yn cael ei derbyn i'w hystyried; bydd y penderfyniad hwn yn derfynol. 

4.  Gweithdrefn 

4.1  Cam 1a - Adborth Anffurfiol 

Os ydych chi'n anhapus â phenderfyniad derbyn, neu gyda'r ffordd yr ymdriniwyd â 

chais, yna fe'ch anogir i godi'r mater gyda'r Tîm Derbyn i ddechrau, trwy 

admissions@caerdyddrdiff.ac.uk. Ein nod yw darparu ymateb i chi, yn ysgrifenedig, 

cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais. 

4.2 Cam 1b - Apêl Anffurfiol 

i. Os ydych chi am i'ch cais gael ei ailystyried ar ôl i chi dderbyn adborth anffurfiol 

(gweler 4.1), gellir gwneud hyn yn ffurfiol (gweler 4.3) neu'n anffurfiol (4.2.ii).  

ii. Os oes gennych wybodaeth ychwanegol na chafodd ei chynnwys ar eich cais 

gwreiddiol, megis cymwysterau neu ddysgu / gwybodaeth flaenorol, gallwch ofyn am 

ailystyried eich cais. Dylai'r cais hwn gael ei gyflwyno'n ysgrifenedig i 

applicantappeals@caerdydd.ac.uk gyda chopïau o'r wybodaeth ychwanegol a 

 
1 A complaints and appeals policy is available for current students of Cardiff University at 
intranet.cardiff.ac.uk/students 

mailto:applicantappeals@caerdydd.ac.uk
mailto:admissions@caerdyddrdiff.ac.uk
file:///C:/Users/sagsr18/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R7MRK1L7/intranet.cardiff.ac.uk/students
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ddarperir fel atodiadau. Ein nod yw darparu ymateb i chi, yn ysgrifenedig, cyn pen 10 

diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais. 

4.3 Cam 2 - Cwyn neu Apêl Ffurfiol 

i. Er bod y rhan fwyaf o achosion yn cael eu datrys trwy ddarparu adborth anffurfiol 

neu apêl anffurfiol, os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon â'r penderfyniad, yna 

gellir cyflwyno cwyn neu apêl ffurfiol. Dylid cyflwyno hwn yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad 

canlynol: 

Er sylw:   Pennaeth Derbyniadau Prifysgol 

E-bost:   applicantappeals@caerdydd.ac.uk   

Post:    Prifysgol Caerdydd 

Tŷ McKenzie 

30-36 Ffordd Casnewydd 

Caerdydd, CF24 0DE 

ii. Dylid cyflwyno cwyn yn ysgrifenedig o fewn yr un cylch derbyn y mae'r gŵyn 

honno wedi codi ynddo. Dylai eich cwyn gynnwys yr holl wybodaeth ganlynol: 

• Eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, ac (os yw'n briodol) eich rhif 

cais; 

• Manylion y rhaglen rydych wedi gwneud cais amdani; 

• Natur y gŵyn, gan roi cymaint o fanylion â phosibl; 

• Unrhyw gamau sydd eisoes wedi'u cymryd i ddatrys y mater; 

• Manylion unrhyw ymatebion a gawsoch a datganiad pam eich bod yn 

teimlo bod yr ymateb yn anfoddhaol; 

• Unrhyw dystiolaeth i gefnogi'ch cwyn; 

• Arwydd o'r canlyniad rydych chi'n ei geisio. 

iii. Dylid cyflwyno apêl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod calendr ar ôl 

penderfyniad y Brifysgol. Dylai eich apêl gynnwys yr holl wybodaeth ganlynol: 

• Eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post a rhif cais; 

• Manylion y rhaglen rydych wedi gwneud cais amdani; 

• Manylion penodol y seiliau / rhesymau ar gyfer yr apêl; 

• Unrhyw dystiolaeth i gefnogi'ch apêl; 

• Arwydd o'r canlyniad rydych chi'n ei geisio. 

 

iv. Fel rheol cewch eich hysbysu o fewn 10 diwrnod gwaith yn ysgrifenedig a fydd yr 

apêl neu'r gŵyn yn cael ei hystyried o dan y weithdrefn ffurfiol.  

v. Os derbynnir yr apêl neu'r gŵyn, cynhelir ymchwiliad, dan arweiniad y Pennaeth 

Derbyniadau Prifysgol neu enwebai, gyda mewnbwn gan y Tîm Derbyn, yr Ysgol 

Academaidd, neu rannau eraill o'r Brifysgol fel y bo'n briodol. Os bydd angen 

gwybodaeth bellach arnoch chi, neu'n rhagweld oedi cyn ymateb, byddwn yn 

ysgrifennu atoch trwy e-bost yn eich cynghori. 

vi. Byddwn yn ymateb i'ch cwyn neu apêl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod gwaith 

ar ôl derbyn yr holl wybodaeth. Bydd yr ymateb yn cynnwys manylion yr ymchwiliad 

mailto:applicantappeals@caerdydd.ac.uk
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sydd wedi digwydd, yn amlinellu'r ymateb i'r ymchwiliad o rannau o'r Brifysgol dan 

sylw, a bydd yn manylu ar ganfyddiadau'r ymchwiliad. 

vii. Os cadarnheir eich cwyn neu apêl, bydd y Brifysgol yn cymryd unrhyw gamau 

rhesymol sy'n briodol a chewch eich hysbysu o'r canlyniad yn ysgrifenedig. Os na 

chaiff eich apêl ei chadarnhau, byddwn yn cyfleu'r rhesymau dros y penderfyniad 

hwn yn ysgrifenedig. 

viii. Camau rhesymol yn deillio o apêl a gadarnheir fyddai ailystyried y cais. Mewn 

amgylchiadau o'r fath, efallai na fydd y Brifysgol yn gallu gwarantu mynediad yn y 

sesiwn academaidd y gofynnwyd amdani i ddechrau; gellir cynnig mynediad mewn 

man mynediad arall. 

ix. Gallai gweithredu rhesymol i unioni cwyn sy'n cael ei chadarnhau gynnwys, er 

enghraifft, ymddiheuriad neu ymrwymiad i adolygu'r weithdrefn. 

4.4  Cam 3 - Adolygiad annibynnol gan y Cofrestrydd Academaidd 

i. Os nad ydych yn fodlon â'r penderfyniad a wnaed mewn perthynas â'ch apêl 

neu'ch cwyn, gallwch ofyn am adolygiad annibynnol. Adolygydd annibynnol y 

Brifysgol yw'r Cofrestrydd Academaidd neu'r enwebai. Rhaid gwneud cais i achos 

gael ei adolygu cyn pen 7 diwrnod calendr o ddyddiad canlyniad ysgrifenedig Cam 2, 

a'i gyflwyno'n ysgrifenedig i'r cyfeiriad canlynol: 

Er sylw:   Y Cofrestrydd Academaidd  

E-bost:   applicantappeals@caerdydd.ac.uk   

Post:    Prifysgol Caerdydd 

Tŷ McKenzie 

30-36 Ffordd Casnewydd 

Caerdydd, CF24 0DE 

ii. Yn eich cais, dylech egluro'n glir y rhesymau pam eich bod yn anfodlon â'r 

penderfyniad a gawsoch. Bydd y Cofrestrydd Academaidd neu'r enwebai yn cynnal yr 

adolygiad gan ystyried yr holl ffeithiau perthnasol. Gall y Cofrestrydd Academaidd 

benderfynu gwneud hynny: 

• • Cynnal y gŵyn neu'r apêl; 

• • Dewch i'r casgliad nad oes sail ddigonol i gymryd unrhyw gamau pellach 

a dod â'r mater i ben o dan y broses hon. 

iii. Hysbysir ymgeiswyr o benderfyniad y Cofrestrydd Academaidd neu'r enwebai yn 

ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais. Bydd penderfyniad y 

Cofrestrydd Academaidd yn derfynol, ac ni wneir unrhyw ohebiaeth bellach. 

 

5.  Storio a Phrosesu Gwybodaeth Cwynion ac Apeliadau 

5.1  Ymdrinnir â phob cwyn ac apêl yn gyfrinachol a rhoi sylw dyledus i breifatrwydd. 

Gellir datgelu gwybodaeth i aelodau o'r Brifysgol sydd angen ei gweld i ymchwilio i'r 

apêl neu'r gŵyn. 

mailto:applicantappeals@caerdydd.ac.uk


Page 5 of 5 
 

5.2  Bydd y wybodaeth yn cael ei storio a'i phrosesu yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data 

Cyffredinol (2018). Bydd cofnod y gŵyn / apêl ac unrhyw bapurau ategol yn cael ei 

ddinistrio ddwy flynedd galendr ar ôl datrys yr achos. 

6. Manylion cyswllt 

I gael rhagor o wybodaeth am y weithdrefn hon, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi 

Derbyniadau: 

E-bost:   applicantappeals@caerdydd.ac.uk 

Ffôn:   +44 (0)29 20879999 

Post:    Prifysgol Caerdydd 

Tŷ McKenzie 

30-36 Ffordd Casnewydd 

Caerdydd, CF24 0DE 
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