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Telerau ac Amodau Cynnig gan Brifysgol Glyndŵr  
i ymgeiswyr Cartref Israddedig Llawnamser ar gyfer mynediad 22/23  

 
DARLLENWCH Y CYTUNDEB HWN YN OFALUS. 

MAE’N CYNNWYS GWYBODAETH BWYSIG AM EICH CONTRACT GYDA’R BRIFYSGOL 
 
GWYBODAETH BWYSIG YNGLŶN Â’CH CYNNIG  
 

1. Pan fyddwch yn derbyn cynnig o le ym Mhrifysgol Glyndŵr (y cyfeirir ati isod fel “y Brifysgol”, “ni” a/neu “ein”), 
rydych yn ymrwymo i gytundeb gyda ni ble mae’r Brifysgol yn cytuno i ddarparu lle ichi ar raglen astudio yn y 
Brifysgol, yn amodol ar fodloni unrhyw delerau ac amodau’r cynnig. Rydych hefyd yn cytuno i gydymffurfio gyda’n  
Siarter Myfyrwyr, Statudau, Gorchmynion, Polisïau a Gweithdrefnau a Rheoliadau.  

 
2. Mae’r rheoliadau a’r polisïau yn ymdrin, ymhlith pethau arail, â:  derbyn myfyrwyr; talu ffioedd; mynychu 

dosbarthiadau; cyflwyno gwaith; mynychu arholiadau; disgyblu myfyrwyr; fisâu myfyrwyr; gweithdrefnau cwyno; 
rhyddid i lefaru; Gofynion Iaith Saesneg; a pholisïau cyfle cyfartal. Gofynnwn ichi ddarllen y rhain cyn derbyn eich 
cynnig o le er mwyn sicrhau eich bod yn deall yr ymrwymiad yr ydych yn ei wneud. Noder hefyd y gall ein Siarter 
Myfyrwyr, Polisïau, Rheolau a Rheoliadau newid o dro i dro ond ni fydd newidiadau o’r fath yn newid yn faterol 
natur y gwasanaethau a ddarperir i chi gan y Brifysgol. 

 
CYNNIG 
 

3. Dim ond trwy fodloni union delerau’r cynnig (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i raddau digolledu) y 
gwarentir eich lle i chi, oni bai bod y Brifysgol wedi eich hysbysu fel arall mewn gohebiaeth swyddogol.  

 
4. Os yw eich cynnig lle yn gynnig amodol a bod yr amodau yn seiliedig ar ofynion pellach a amlinellir ym Manyleb 

y Rhaglen e.e. gwaith cymdeithasol, nyrsio, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, mae’n bwysig eich bod yn 
darllen manyleb y rhaglen i wybod beth yw’r amodau a sut y gellir eu boddhau a’u cwblhau cyn cofrestru.  

 
5. Unwaith ichi dderbyn eich canlyniadau, os ydych wedi derbyn eich lle naill ai fel dewis cadarn neu ddewis 

yswiriant, ond nid ydych wedi bodloni union amodau eich cynnig, mae gan y Brifysgol yr hawl i gynnig lle i chi ar 
raglen arall. Os cewch gynnig lle ar raglen arall, nid oes rhaid i chi ei dderbyn ac os byddwch yn ei wrthod, byddwch 
yn mynd yn eich blaen i’ch dewis yswiriant neu drwy broses clirio UCAS fel y bo’n briodol. 

 
6. Bydd y Brifysgol yn rhoi terfynau amser clir ar gyfer darparu gwybodaeth/bodloni amodau eich cynnig. Os ydynt 

yn wahanol i derfynau amser UCAS, mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i wrthod rhoi lle i chi os na fyddwch yn cadw 
at y terfynau amser hyn.  

 
7. Ni ellir gwarantu y caiff ceisiadau i newid rhaglen/cwrs astudio yn ystod y broses ymgeisio neu ar ôl cyrraedd y 

Brifysgol eu derbyn, gan eu bod yn dibynnu ar beth sydd ar gael ac ar fodloni gofynion mynediad y rhaglen benodol 
honno.  

 
NEWIDIADAU I’CH CYNNIG A/NEU RAGLEN ASTUDIO   
 

8. Mae eich cynnig o le i astudio yn y Brifysgol wedi ei seilio ar y canlynol:   
 

 Y telerau a nodir yn eich llythyr cynnig;  
 

 Y wybodaeth allweddol ddiweddaraf a nodir yn y Fanyleb Rhaglen briodol, sydd i’w gweld ar y dudalen 
berthnasol adran rhaglenni ein gwefan (fel ag ydyw ar ddyddiad derbyn eich cynnig). Mae hyn yn cynnwys 
y modiwlau craidd y rhaglen a gallent gynnwys syniad o fodiwlau dewisol tebygol, a;  

 Fersiynau cyfredol Canllaw Myfyrwyr y Brifysgol. 

 
9. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd angen newid gwybodaeth y rhaglen (gan gynnwys y deilliannau dysgu ar gyfer 

y rhaglen, cynnwys y rhaglen, dull asesu a/neu leoliad y ddarpariaeth a/neu’r amserlen), gwasanaethau, 
cyfleusterau a/neu Erthyglau, Statudau, Rheoliadau’r Brifysgol, a’r Canllaw Myfyrwyr. Mae’r rhesymau dros 
newidiadau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhesymau canlynol: 

https://glyndwr.ac.uk/cy/amdanom-ni/polisiau-datganiadau-a-dogfennau/
https://glyndwr.ac.uk/progspecs/Progspecs.shtm
https://glyndwr.ac.uk/progspecs/Progspecs.shtm
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
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 bodloni gofynion corff achredu, proffesiynol, statudol a/neu reoleiddio;  

 ymateb i arferion da neu brosesau gwella ansawdd y sector;  

 cadw rhaglenni'n gyfoes drwy ddiweddaru arferion neu feysydd astudio  

 oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth resymol y Brifysgol, megis aelod allweddol o staff yn gadael 
y Brifysgol neu'n methu addysgu (lle mae'r rhaglen neu'r modiwl yn dibynnu ar arbenigedd yr unigolyn 
hwnnw);   

 gwella Ystâd a Chyfleusterau'r Brifysgol ac adleoli Cyfadrannau neu Adrannau trwy raglen a gynlluniwyd  

 amgylchiadau eraill y tu allan i reolaeth resymol y Brifysgol gan gynnwys gweithredu diwydiannol, tywydd 
garw, tân, anhrefn sifil, anghydfod gwleidyddol, cyfyngiadau'r llywodraeth neu bryder difrifol am 
drosglwyddo salwch difrifol yn gwneud rhaglen yn anniogel i'w darparu  

 
10. Bydd y Brifysgol yn ceisio cyflwyno pob rhaglen neu gwrs yn unol â'r disgrifiad a nodir yn eich Manyleb Rhaglen. 

Fodd bynnag, efallai y bydd sefyllfaoedd (fel y rhestrir uchod a lle mae rhaglen yn Amodol ar Ddilysu, yn Amodol 

ar Ail-ddilysu neu yn Destun Achrediad) lle mae'n ddymunol neu'n angenrheidiol i'r Brifysgol wneud newidiadau 

yn narpariaeth y cwrs, naill ai cyn neu ar ôl cofrestru. 

 

11. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i a) wneud newidiadau rhesymol i'r amserlen, lleoliadau neu staff academaidd a 

bennir ar gyfer cwrs a b) gwneud newidiadau rhesymol i gynnwys, dulliau asesu a maes llafur cwrs pan fo angen. 

Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cynnig a wnawn i chi unrhyw bryd cyn i chi ei dderbyn. Yn yr un 

modd rydym yn cadw'r hawl i wneud amrywiadau i ofynion mynediad, cynnwys neu ddulliau cyflwyno neu ddulliau 

asesu cyrsiau, i derfynu cyrsiau ac i uno neu gyfuno cyrsiau, os ydym o’r farn bod camau o'r fath yn rhesymol 

angenrheidiol. Os bydd unrhyw newidiadau o'r fath yn cael eu gwneud, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted 

â phosibl. 

12. Ble mae cwrs yn ‘amodol ar ddilysu’, bydd hyn yn cael ei nodi’n eglur yn eich llythyr o gynnig. NID YW llythyrau 
cynnig ar gyfer cyrsiau sy'n amodol ar ddilysu yn nodi'n benodol bod y cwrs hwn bellach wedi'i ddilysu, ac ni 
ddylech dybio bod derbyn y llythyr cynnig hwn yn arwydd bod y cwrs yn sicr o redeg. Er bod Prifysgol Glyndŵr yn 
gwneud pob ymdrech i sicrhau y bydd cyrsiau sy’n amodol ar ddilysu yn cael eu cynnal yn eich blwyddyn 
mynediad, rydym yn cadw'r hawl i ganslo cwrs nad yw wedi'i ddilysu'n llwyddiannus. O dan yr amgylchiadau hyn, 
byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl ac yn cynnig lle i chi ar gwrs arall lle bo'n bosibl dechrau yn 
eich blwyddyn mynediad o ddewis. 
 

13. Os gwneir newidiadau i'ch rhaglen ar ôl i chi dderbyn eich cynnig, bydd y Brifysgol yn cymryd camau rhesymol 

i'ch hysbysu am y newidiadau hynny cyn gynted â phosibl a rhoi cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau mewn 

perthynas ag unrhyw newidiadau a wnaed. Bydd y Brifysgol hefyd yn ceisio lleihau unrhyw amhariad i chi ac yn 

gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn deall effaith y newidiadau. 

14. Os tynnir eich rhaglen yn ôl neu os gwneir newidiadau sylfaenol i'ch rhaglen ar ôl i chi dderbyn eich cynnig, bydd 
y Brifysgol yn cymryd camau rhesymol i’ch hysbysu’n fuan am dynnu'r rhaglen yn ôl/y newidiadau hynny, a lleihau 
eu heffaith drwy gynnig rhaglen arall addas (os yw ar gael ac yn amodol arnoch yn bodloni gofynion mynediad y 
rhaglen) neu eich helpu i ganfod rhaglen neu brifysgol amgen. Bydd gennych hefyd hawl i dynnu’n ôl o'ch rhaglen 
a gwneud cais am ad-daliad neu ad-daliad rhannol o unrhyw ffioedd dysgu a dalwyd gennych. 

 
STATWS FFIOEDD 
 

15. Bydd y Brifysgol yn asesu eich statws ffioedd yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarparwyd gennych yn neu 

gyda'ch cais mewn perthynas â Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a 

Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2015. 

16. Os nad yw eich statws ffioedd yn amlwg o’r wybodaeth a ddarparwyd gennych gyda’ch cais, byddwn yn gofyn ichi 
ddarparu gwybodaeth bellach er mwyn i’ch statws ffioedd gael ei gadarnhau. Yn y cyfamser, bydd eich cynnig yn 
nodi’r gyfradd ffioedd “Cartref” is a’r gyfradd ffioedd ‘Rhyngwladol” uwch hyd nes y cadarnheir eich statws. 
 

17. Rhaid darparu manylion am sut yr ydych yn bwriadu talu eich ffioedd dysgu adeg ymrestru (cofrestru). Os ydych 

yn mynd i gael eich noddi i astudio gyda ni, rhaid i chi ddarparu llythyr wrth ymrestru/ail-gofrestru ar gyfer pob 

blwyddyn o'ch cwrs yn cadarnhau y bydd eich noddwr yn talu'r ffi ar gyfer y flwyddyn academaidd benodol 

honno, o fewn 30 diwrnod. Rhaid i'r llythyr gynnwys cyfeiriad, y gallwn anfon ein hanfoneb atynt, gydag enw 

https://glyndwr.ac.uk/progspecs/Progspecs.shtm
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cyswllt, rhif archeb brynu (os yn berthnasol) a swm y nawdd. Os ydych yn fyfyriwr amser llawn a ariennir yn 

llawn (h.y. bydd Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn talu eich ffioedd i ni) rhaid i chi ddarparu’r hysbysiad o 

gymorth i fyfyrwyr gan Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr sydd yn cadarnhau eich cyllid. 

FFIOEDD A THALU 
 

18. Mae’r Brifysgol yn adolygu lefelau ffioedd dysgu yn flynyddol ac yn cadw’r hawl i gynyddu/gostwng ffioedd ar 

gyfer blynyddoedd academaidd yn dilyn eich blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. Byddai unrhyw gynnydd fel rheol yn 

adlewyrchu newidiadau chwyddiannol yng nghostau’r Brifysgol ar gyfer darparu cyrsiau a rhaglenni astudio. 

 
HYSBYSIAD YNGHYLCH CYNYDDU FFIOEDD DYSGU BLYNYDDOL AR GYFER 2022/2023 
Noder y gall ffioedd dysgu gynyddu'n flynyddol ar gyfer pob myfyriwr (bydd ffioedd israddedig cartref, y caiff eu 

cyfraddau eu rheoleiddio gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, yn cael eu diwygio yn unol ag unrhyw newid a 

gynghorir gan Lywodraeth Cymru. Mae Cwestiynau Cyffredin i’w cael ar wefan Llywodraeth Cymru, gyda 

gwybodaeth bellach am y newidiadau i ffioedd dysgu). Mae'r cyfraddau ffioedd a restrir ar gyfer y flwyddyn mynediad a 

gyhoeddwyd fwyaf diweddar yn unig. Ar gyfer blynyddoedd dilynol, yn achos myfyrwyr sy'n parhau i astudio yng 

Nghymru, gall ffioedd gynyddu o flwyddyn i flwyddyn yn ôl chwyddiant ym mhob blwyddyn astudio academaidd ag 

eithrio ble maent wedi eu rheoleiddio. Mae'r ffioedd ar gyfer 2022/2023 wedi'u gosod ar £9000 ar hyn o bryd. Bydd y 

Brifysgol yn cyfleu yn ysgrifenedig ichi unrhyw newid i'r ffioedd hyn. 

19. Bydd gwybodaeth ynghylch maint y cynnydd mewn ffioedd dysgu yn cael ei gyfleu i ddarpar fyfyrwyr trwy e-bost 
cyn iddynt ymrwymo i gytundeb ymrestru gyda’r Brifysgol, a bydd y wybodaeth ar gael yn gynharach ar dudalen 
Ffioedd a Chyllido gwefan y Brifysgol.  
 

20. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich ffioedd a'r holl dreuliau sy'n gysylltiedig â'ch rhaglen yn cael eu talu'n 
llawn ac yn brydlon, gan gynnwys unrhyw gynnydd chwyddiannol/cynnydd gan y Llywodraeth. Mae gofynion y 
Brifysgol ynghylch talu ffioedd, gan gynnwys Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr y Brifysgol, i’w cael ar 
dudalen Ffioedd a Chyllido gwefan y Brifysgol.   

 
21. Noder nad yw’r ffi a ddyfynnir yn eich llythyr sy’n cynnig lle ar gwrs yn cynnwys unrhyw daliadau am lety 

preswyl, ailadrodd cyfnodau astudio, estyniadau i’r cyfnod astudio dynodedig, ffioedd ailgyflwyno, costau teithio 

neu unrhyw gostau amrywiol eraill a all fod yn gysylltiedig â’ch rhaglen astudio (megis cost teithiau maes, llyfrau 

ac offer ac ati), oni bai fod y rhain yn ymwneud â gweithgareddau sy’n cael eu hamlinellu ym manylebau 

eich rhaglen fel rhai sydd wedi eu cynnwys yn eich ffi.  

22. Pan fo ffioedd yn ddyledus, eich rhwymedigaeth chi yw gwneud trefniadau ar ddechrau’ch rhaglen i dalu eich 
ffioedd. 

 
23. Bydd y Brifysgol yn danfon anfoneb atoch am swm llawn neu’r rhan sy’n weddill o’ch ffioedd ar gyfer pob blwyddyn 

eich rhaglen (gan gynnwys blynyddoedd sy’n cael eu hailadrodd), heblaw (ar gyfer pob blwyddyn eich rhaglen) 
bod gennych naill ai: 
 

 gymorth ariannol drwy Cyllid Myfyrwyr Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon neu SAAS; neu 

 lythyr swyddogol gan gyflogwr neu noddwr sy’n nodi eu cyfrifoldeb dros dalu eich ffioedd, naill ai’n llawn 
neu’n rhannol, neu 

 Eich bod wedi gwneud cais am ostyngiad neu ddileu ffioedd, ac wedi derbyn hynny. 
 

24. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau, ble mae hynny’n berthnasol, bod copi o’r ddogfennaeth gyllido briodol fel y 
cyfeiriwyd ati uchod, yn cael ei chyflwyno i Dîm Derbyn Myfyrwyr ac Ymholiadau’r Brifysgol erbyn y dyddiad 
gofynnol   
 

25. Os ydych yn ymrestru ar y sail eich bod gwneud cais, neu’n am wneud cais i hepgor ffioedd dysgu (amser llawn 
neu ran-amser),bwrsariaeth neu ffynhonnell cyllido arall ar gyfer y Brifysgol, bydd yn ofynnol ichi dalu’r swm llawn 
sy’n ddyledus, os na chaiff eich cais ei gymeradwyo. 
 

26. Os ydych yn talu am eich ffioedd dysgu eich hunan, rhaid ichi naill ai dalu’r swm yn llawn ar ddechrau’r flwyddyn 
academaidd, neu wneud cais i dalu mewn rhandaliadau yn unol â Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr 2022/23. 

https://gov.wales/
https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/
https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/
https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/
https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/ffioedd-israddedig/
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Os ydych yn fyfyriwr wedi ei noddi, eich cyfrifoldeb chi yn unig yw sicrhau bod yr holl ffioedd yn cael eu talu’n 
llawn a bod eich noddwr yn talu’n brydlon unrhyw ddyled sy’n weddill i’r Brifysgol mewn perthynas â ffioedd sy’n 
perthyn i chi.  

 
GOHIRIO EICH DYDDIAD DECHRAU  

 
27. Bydd ceisiadau i ohirio mynediad i’r flwyddyn/pwynt mynediad dilynol yn cael eu hystyried ar sail unigol. Noder 

nad yw rhai rhaglenni yn caniatáu gohirio mynediad. Dylid gwneud ceisiadau i ohirio mynediad yn ysgrifenedig 

(gan gynnwys eich rhifyn adnabod myfyriwr) i admissions@glyndwr.ac.uk 

 
28. Mae'r ffioedd dysgu a nodir yn eich llythyr cynnig yn seiliedig ar y dyddiad cychwyn yn 2022 a ddangosir yn y 

llythyr cynnig a byddant yn berthnasol ar gyfer y flwyddyn astudio honno. Fodd bynnag, os byddwch wedyn yn 

gofyn am gael gohirio eich cais i'r flwyddyn ganlynol, efallai y bydd eich ffioedd dysgu yn fwy na'r hyn a nodir yn 

eich llythyr cynnig, a dylech gysylltu â'r Tîm Derbyniadau ac Ymholiadau i gael rhagor o wybodaeth. 

 
29. Os byddwch yn gwneud cais am le ar gyfer y flwyddyn ganlynol o'r cychwyn, mae’n bosib na fydd y ffioedd ar 

gyfer y flwyddyn ganlynol ar gael a bydd eich cynnig yn dyfynnu ffioedd y flwyddyn gyfredol er canllaw. Mae'r 

ffioedd yn debygol o gynyddu ar gyfer y flwyddyn ganlynol a byddwch yn cael gwybod beth yw’r ffioedd dysgu 

cywir sy’n daladwy wrth iddynt ddod i law. 

 

30. O ganlyniad i ohirio eich cais i'r flwyddyn ganlynol, rydych yn derbyn y gall fod yn ofynnol i'r Brifysgol amrywio 

gwasanaethau, cyfleusterau, disgrifiad, cynnwys, modd/a/neu leoliad y ddarpariaeth a/neu amserlen eich 

rhaglen. Os felly, bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i chi am unrhyw amrywiadau materol cyn gynted ag y bo'n 

rhesymol ymarferol a byddwch yn cael y cyfle i ganslo derbyn y cynnig o le (a’r contract gyda'r Brifysgol) os 

ydych yn anhapus gyda'r newidiadau i'r rhaglen. 

 
EICH HAWL I GANSLO 
 

31. Unwaith i’r Brifysgol wneud cynnig o le ichi ar raglen, gan nodi’r telerau a’r amodau sy’n gysylltiedig â’r cynnig, 

a'ch bod chi neu eich cynrychiolwr penodedig wedi ei dderbyn, rydych wedi ymrwymo i gytundeb cyfreithiol gyda 

ni. Os ydych am dynnu’n ôl o’r Cytundeb hwn a chanslo derbyn eich cynnig o le, rhaid ichi ein hysbysu o fewn 

14 diwrnod o’r dyddiad y gwnaethoch dderbyn y cynnig (“Cyfnod Ailfeddwl”): 

 

 Ar gyfer ymgeiswyr sy’n gwneud cais i’r Brifysgol drwy UCAS, mae hyn yn golygu 14 diwrnod o’r dyddiad 
y gwnaethoch chi/eich cynrychiolwr penodedig dderbyn y cynnig fel eich dewis cadarn neu ddewis 
yswiriant drwy UCAS Track. 
 

 Ar gyfer ymgeiswyr sy’n gwneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol, mae hyn yn golygu 14 diwrnod o’r 
dyddiad y gwnaethoch chi/eich cynrychiolwr penodedig dderbyn cynnig drwy’r porth ar-lein neu drwy 
ddanfon e-bost yn derbyn eich cynnig yn ysgrifenedig at Dîm Derbyniadau’r Brifysgol i 
admissions@glyndwr.ac.uk. 

 
. 
SUT I GANSLO EICH CONTRACT  
 
Ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais drwy UCAS  
 

32. Gallwch wrthod y cynnig o le ar raglen gan y Brifysgol drwy UCAS Track. I ganslo eich dewis Prifysgol Glyndŵr 
neu eich cais UCAS yn ei gyfanrwydd, ewch i’r canllawiau ar wefan UCAS. 

 
33. Os ydych am dynnu’n ôl, neu gael eich rhyddhau i’r broses Glirio, a bod eich lle wedi ei warantu’n ddiamod, mae’n 

rhaid ichi hysbysu’r Brifysgol. Gallwch ddweud wrthym drwy ddanfon e-bost at y Tîm Derbyniadau: 
admissions@glyndwr.ac.uk. 

 
Ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais yn uniongyrchol i’r  Brifysgol 
 

https://www.ucas.com/undergraduate/results-confirmation-and-clearing/what-clearing/declining-your-firm-place#:~:text=If%20you%20no%20longer%20want,place%27%20button%20in%20your%20application.


5 
 

 

34. I arfer yr hawl i ganslo, rhaid ichi hysbysu’r Brifysgol yn ysgrifenedig o’ch penderfyniad i ganslo’r contract hwn 
drwy ddarparu manylion y cwrs rydych yn tynnu’n ôl ohono a’ch Rhif Adnabod Myfyriwr. Gallwch naill ai wneud 
hyn drwy ddanfon llythyr drwy’r post (lle gellir gwirio’r dyddiad postio) at y Tîm Derbyniadau, Prifysgol Glyndŵr, 
Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW, neu drwy e-bostio admissions@glyndwr.ac.uk  

 
35. I fodloni’r terfyn amser ar gyfer canslo, mae’n ddigon ichi ddanfon eich cyfathrebu i’r Brifysgol cyn i’r 

Cyfnod Ailfeddwl ddirwyn i ben.  
 
EFFEITHIAU CANSLO  
 
 

36. Os ydych yn canslo’r contract hwn fel y nodir uchod, bydd y Brifysgol yn ad-dalu’r taliadau a dderbyniwyd gennych. 
Bydd y Brifysgol yn gwneud ad-daliad heb unrhyw oedi diangen, a heb fod yn hirach na 14 diwrnod wedi’r dyddiad 
y gwnaethoch ei hysbysu o’ch penderfyniad i ganslo’r contract hwn. 
 

37. Bydd y Brifysgol yn ad-dalu gan ddefnyddio’r un dull talu a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer y trafodiad cyntaf. 
 

38. Os mai noddwr neu gyflogwr wnaeth y taliad, bydd y Brifysgol yn ad-dalu’r parti perthnasol. 
 

CANSLO AR ÔL Y CYFNOD CANSLO STATUDOL  
 

39. Os ydych yn canslo’r contract wedi i’r Cyfnod Ailfeddwl statudol orffen, ni fydd y Brifysgol yn ad-dalu taliadau a 
dderbyniwyd gennych. Yn ddibynnol ar bryd rydych yn canslo’r contract (yn benodol, pa un ai a yw hynny cyn neu 
wedi ichi ymrestru) mae’n bosib y bydd yn ofynnol ichi dalu rhan o’ch ffioedd dysgu, fel sydd wedi ei nodi yn 
Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr y Brifysgol. 

 
40. Byddwch yn atebol i dalu canran o’r ffi dysgu cyn gynted â’ch bod yn ymrestru. Mae atebolrwydd yn 

cychwyn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, hyd yn oed os ydych yn ymrestru’n ddiweddarach na 
dechrau’r tymor.  

 
41. Bydd ffioedd dysgu yn parhau i fod yn ddyledus hyd at y dyddiad y mae’r Tîm Gweinyddu Myfyrwyr yn 

derbyn ffurflen tynnu’n ôl/atal sydd wedi ei chwblhau’n gywir a’i harwyddo gan y Gyfadran ble rydych 
yn astudio. Fel rheol ni chaiff atal yn ôl-weithredol i awdurdodi a dylech gyfeirio at Bolisi’r Brifysgol ar 
Bresenoldeb a Thynnu’n ôl gan Fyfyrwyr. Am ragor o wybodaeth fe’ch cyfeiriwn at y Rheoliadau 
Ffioedd Dysgu Myfyrwyr. 

 
CYRSIAU SY’N DECHRAU O FEWN Y CYFNOD CANSLO STATUDOL  
 

42. Os yw eich cwrs i fod i ddechrau cyn pen 14 diwrnod o’r dyddiad y gwnaethoch chi dderbyn y cynnig o le yn y 
Brifysgol (er enghraifft, os ydych wedi gwneud cais drwy addasu neu Glirio) yna, drwy dderbyn y cynnig o le, 
rydych yn cytuno’n ffurfiol y dylai’r gwasanaeth ddechrau o fewn y cyfnod canslo. Os ydych wedyn yn penderfynu 
canslo’r contract o fewn y cyfnod canslo byddwch yn atebol i dalu rhan o’r ffioedd ar gyfer y cyfnod o ddechrau 
gwasanaeth y Brifysgol i chi hyd at ddyddiad y canslo, fel y nodir yn Rheoliadau Ffioedd Dysgu’r Brifysgol. Os 
ydych wedi cofrestru a’ch bod wedi trefnu benthyciad gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, bydd angen ichi eu 
hysbysu hwythau hefyd o’ch bwriad i dynnu’n ôl. 

 
TROSGLWYDDO I GWRS NEU RAGLEN ARALL  
  

43. Yn amodol ar gymeradwyaeth academaidd ac argaeledd, mae’n bosib y bydd modd ichi drosglwyddo eich 
cofrestriad i gwrs gwahanol, neu i iteriad diweddarach o’r un cwrs, yn amodol ar unrhyw ffioedd gweinyddol. Gellir 
trosglwyddo ffioedd cwrs a dalwyd eisoes i'r cwrs newydd, a rhaid talu unrhyw swm sy'n weddill yn llawn cyn y 
gellir cadarnhau'r lle. Efallai y codir ffi trosglwyddo o £55.00 arnoch hefyd. Am fanylion pellach, gweler y 
Rheoliadau Ffioedd Dysgu Myfyrwyr. 

  
PEIDIO Â THALU FFIOEDD  
 

44. Os nad ydych yn talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu ar amser, gall y Brifysgol osod cosbau a nodir yn y Canllaw 
i Fyfyrwyr. Mae’n bosib o ganlyniad na chaniateir ichi symud ymlaen ar eich rhaglen neu gallech gael eich tynnu’n 
ôl o’r Brifysgol. Os ydych wedi cwblhau eich rhaglen, mae’n bosib na chewch raddio a/neu efallai na fydd eich 
tystysgrif gradd/datganiad academaidd yn cael ei ddarparu i chi nes bod y ffioedd sy’n weddill gennych wedi eu 
talu. Gall y Brifysgol hefyd gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn i adennill unrhyw ffioedd sydd heb eu talu. 
 

 

https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/ffioedd-israddedig/
https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/ffioedd-israddedig/
https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/ffioedd-israddedig/
https://glyndwr.ac.uk/cy/ffioedd-a-chyllido/ffioedd-israddedig/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
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DATGANIAD YNGHYLCH EUOGFARNAU TROSEDDOL 
 

45. Os yw eich cynnig o le yn amodol ar gael archwiliad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), 
bydd y Brifysgol yn penderfynu a yw unrhyw euogfarnau neu wybodaeth a ddatgelir yn anghydnaws â lle ar y 
rhaglen. Os ydynt, neu os byddwch yn methu â darparu'r wybodaeth DBS ofynnol erbyn y dyddiad a nodir, cewch 
eich hysbysu a bydd eich cynnig o le yn cael ei dynnu'n ôl a’ch contract yn cael ei derfynu. Bydd manyleb eich 
rhaglen yn amlinellu ble mae'n ofynnol cael DBS. Os yw gwiriad DBS yn datgelu gwybodaeth a allai fod yn 
anghydnaws â'r rhaglen, h.y. y rhai hynny lle mae angen lleoliadau, gall hyn sbarduno cynnal panel addasrwydd 
i ganfod a wnaiff un o bartneriaid y Brifysgol dderbyn a chynnal lleoliad, gan ystyried yr euogfarn neu'r wybodaeth 
a'ch ymatebion i unrhyw gwestiynau a godir yn y panel ynghylch yr euogfarn/gwybodaeth.  
 

46. Os yw eich rhaglen yn gofyn am wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), bydd angen i 

chi gael a darparu'r wybodaeth yma cyn i chi gofrestru ac ail-gofrestru ar gyfer pob sesiwn academaidd. Bydd y 

brifysgol a/neu banel addasrwydd yn penderfynu a yw unrhyw euogfarnau neu wybodaeth a ddatgelir yn 

anghydnaws â'ch rhaglen. Os ydynt, neu os ydych yn methu â darparu gwybodaeth DBS gofynnol erbyn y 

dyddiad a bennwyd, gall y brifysgol ei gwneud yn ofynnol i chi atal eich astudiaethau, neu mae’n bosib y cewch 

eich tynnu’n ôl o'r Brifysgol.  

47. Mae’n ofynnol hefyd i bob ymgeisydd hysbysu’r Brifysgol yn ddi-oed ynghylch manylion unrhyw arestiadau 
troseddol, cyhuddiadau, rhybuddion a/neu euogfarnau sydd ganddynt (boed hynny’n gysylltiedig â’r Brifysgol ai 
peidio), ac ynghylch unrhyw amodau mechnïaeth a osodwyd arnynt rhwng y dyddiad maent yn derbyn y cynnig o 
le ar un o raglenni’r Brifysgol hyd nes iddynt raddio / tynnu’n ôl o’r Brifysgol. Os ydych yn cael eich arestio a/neu’n 
derbyn unrhyw gyhuddiad, rhybudd a/neu euogfarnau troseddol, neu eich bod yn destun unrhyw amodau 
mechnïaeth, cyn ichi gofrestru, bydd angen ichi ddarparu gwybodaeth o’r fath yn ddi-oed i’r Rheolwr Derbyn 
Myfyrwyr neu, ar ôl cofrestru, i’r Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a’r Gwasanaeth Gweinyddu Myfyrwyr. Gall 
methu â gwneud hynny olygu eich bod yn torri Gweithdrefnau Disgyblu Myfyrwyr y Brifysgol ac mae’n bosib y 
caiff cosbau eu gosod yn eich erbyn un unol â’r Gweithdrefnau hyn. 

 
RHAGLENNI PROFFESIYNOL  
 

48. Os ydych yn gwneud cais am raglen broffesiynol, yn dibynnu ar y rhaglen, bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth 
am eich iechyd, cael gwiriad iechyd a/neu ddarparu tystiolaeth o imiwneiddio erbyn y dyddiadau a nodir. Mae 
rhaglenni o'r fath yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, Nyrsio, Therapi Galwedigaethol, Ffisiotherapi a Gwaith 
Cymdeithasol. Mae eich cynnig o le yn amodol ar fodloni gofynion o'r fath. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd arwyddo 
Cod Ymddygiad Proffesiynol cyn i chi gofrestru fel eich bod yn ymwybodol o ofynion sy'n ymwneud ag addasrwydd 
i ymarfer sy'n benodol i'ch rhaglen. Bydd y Brifysgol yn penderfynu os yw unrhyw wybodaeth a ddatgelir gennych 
yn anghydnaws â lle ar y rhaglen. Os ydynt, neu os byddwch yn methu â darparu gwybodaeth o'r fath/cael gwiriad 
iechyd o'r fath erbyn y dyddiad a bennwyd, cewch eich hysbysu a chaiff eich cynnig o le ei dynnu'n ôl a bydd eich 
contract yn cael ei derfynu. Gweler y wybodaeth fanwl am y rhaglenni i gael gwybodaeth am ba raglenni y mae 
hyn yn berthnasol iddynt.  

 
49. Os ydych wedi cofrestru ar raglen broffesiynol sydd â gofynion "Addasrwydd i Ymarfer", efallai y gofynnir i chi 

ddarparu gwybodaeth am eich iechyd, cael gwiriad iechyd a/neu ddarparu tystiolaeth o imiwneiddio cyn i chi 

gofrestru neu ail-gofrestru ar gyfer pob sesiwn academaidd. Bydd y Brifysgol yn penderfynu a yw unrhyw 

wybodaeth a ddatgelir yn anghydnaws â lle ar y rhaglen. Os ydynt, neu os byddwch yn methu â darparu 

gwybodaeth o'r fath/cael gwiriad iechyd o'r fath erbyn y dyddiad a bennwyd, gall y brifysgol ei gwneud yn 

ofynnol i chi atal eich astudiaethau neu gellir eich tynnu’n ôl o'r Brifysgol yn unol â Pholisi a Gweithdrefn 

Addasrwydd i Ymarfer y Brifysgol.  

 
ANABLEDDAU 
 

50. Os oes gennych anabledd bydd y Brifysgol yn ceisio’ch cefnogi pryd bynnag y bo'n rhesymol gwneud hynny. Os 

nad ydych wedi datgelu anabledd eto, rydym yn eich annog i wneud hynny ar y cyfle cyntaf er mwyn inni asesu 

a cheisio cefnogi eich anghenion. Am fod anghenion myfyrwyr unigol (hyd yn oed y rhai â'r un cyflwr) yn gallu 

amrywio, fe’ch anogwn i gysylltu â'r Swyddfa Cynhwysiant (inclusion@glyndwr.ac.uk ) cyn i chi dderbyn 

unrhyw gynnig o le i ganfod pa fath o gymorth a allai fod ar gael i chi, a pha wybodaeth fyddai ei hangen arnom 

o bosib i drefnu’r cymorth hwnnw. Os byddwch yn dewis peidio â sôn wrthym am eich anabledd, neu eich bod 

yn darparu'r wybodaeth hon ar fyr rybudd cyn dyddiad dechrau eich rhaglen neu arholiad/asesiad, neu os nad 

ydych yn darparu’r wybodaeth yn llawn cyn neu yn ystod eich rhaglen astudio, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch 

https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
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helpu, ond efallai na fyddwn yn gallu darparu'r ystod lawn o gefnogaeth a allai fod ar gael i chi fel arall, neu 

efallai y bydd oedi cyn darparu'r cymorth hwnnw. 

SEFYDLIADAU CYDWEITHREDU  
 

51. Mae rhai rhaglenni’n cynnwys astudio a/neu weithio mewn Sefydliad Cydweithredu y tu allan i'r Brifysgol. 

Ymhlith yr enghreifftiau mae rhaglenni sydd â: blwyddyn o astudio mewn sefydliad dramor; lleoliadau ym myd 

diwydiant/gyda chwmnïau; a lleoliadau mewn sefydliadau proffesiynol fel y GIG, Awdurdod Lleol, cartrefi gofal 

preifat ac ati. 

 

52. Os ydych yn ymgymryd ag astudiaeth a/neu’n gweithio mewn Sefydliad Cydweithredu fel rhan o’ch rhaglen, efallai 
bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth neu ateb gofynion penodol erbyn dyddiadau penodedig cyn dechrau a/neu 
yn ystod y cyfnod astudio/gweithio megis, ond heb fod yn gyfyngedig i, wybodaeth/gofynion yn ymwneud ag 
yswiriant, imiwneiddiadau a fisâu. Bydd y Brifysgol a/neu banel addasrwydd yn penderfynu a yw unrhyw 
wybodaeth a ddatgelir yn ei gwneud yn anghydnaws i chi ymgymryd â'r gwaith/astudiaeth. Os ydyw, neu os 
byddwch yn methu â darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani, neu’n methu â chydymffurfio â'r gofynion hynny 
erbyn y dyddiad a bennwyd, gall y Brifysgol atal eich astudiaethau, eich trosglwyddo i raglen amgen, ei gwneud 
yn ofynnol i chi dynnu’n ôl o'r Brifysgol a/neu derfynu eich Contract gyda'r Brifysgol.  
 

 
53. Os ydych yn astudio a/neu'n gweithio mewn Sefydliad Cydweithredu fel rhan o'ch rhaglen, byddwch yn atebol i 

bolisïau, rheoliadau a thelerau cytundebol penodol ychwanegol gyda’r Sefydliad Cydweithredu hwnnw, gan 

gynnwys rheolau iechyd a diogelwch, rheoliadau disgyblu a phaneli addasrwydd. Gall torri'r polisïau, rheoliadau 

neu delerau cytundebol ychwanegol yma olygu bod y Sefydliad Cydweithredu yn eich eithrio o'r man 

astudio/gweithio. Gall y Sefydliad Cydweithredu hefyd eich eithrio o'r man astudio/gweithio os yw o’r farn bod 

hyn yn angenrheidiol wedi ystyried eich ymddygiad neu addasrwydd proffesiynol, neu lle peryglir diogelwch pobl 

eraill. Os cewch eich gwahardd o fan astudio/gweithio y Sefydliad Cydweithredu, a bod cwblhau 

gwaith/astudiaeth o'r fath yn un o ofynion eich rhaglen, mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i atal eich astudiaethau, 

eich trosglwyddo i raglen amgen, ei gwneud yn ofynnol i chi dynnu ôl o'r brifysgol a/neu derfynu eich Contract 

gyda'r Brifysgol. Gellir hefyd ystyried unrhyw dor-amod gennych o bolisïau, rheoliadau neu delerau cytundebol 

ychwanegol y Sefydliad Cydweithredu i fod yn doriad o Reoliadau'r Brifysgol, a gall olygu bod y Brifysgol yn ei 

gwneud yn ofynnol i chi dynnu’n ôl o'r Brifysgol, atal gwasanaethau a/neu derfynu eich Contract gyda'r Brifysgol.  

 
CYN COFRESTRU  
 

54. Os bydd oedi cyn cofrestru am nad yw gwybodaeth wedi ei chynnwys neu fod gwybodaeth wallus wedi ei 

chyflwyno i’r Brifysgol yn y broses ymgeisio, neu fod canlyniad unrhyw wiriad DBS yn sbarduno cynnal panel 

addasrwydd gydag un o fudiadau cydweithredu'r Brifysgol, ni fydd y Brifysgol yn derbyn unrhyw atebolrwydd am 

unrhyw gynnwys rhaglen a fethwyd neu unrhyw asesiadau a fethwyd. 

 

55. Mae Prifysgol Glyndŵr yn cadw'r hawl i dynnu’r cynnig o le yn ôl os byddwch yn methu â bodloni un neu fwy o'r 

amodau a bennir yn eich cynnig. 

 

56. Os nad ydych wedi bodloni amodau eich cynnig cyn Awst 31ain cyn dechrau'r flwyddyn academaidd, rydym yn 

cadw'r hawl i dynnu'r cynnig yn ôl.  

 

57. Os nad yw amodau eich cynnig wedi eu cyflawni oherwydd penderfyniad gan banel addasrwydd neu apêl i 

benderfyniad dilynol y panel addasrwydd, bydd y Brifysgol yn dal y cynnig amodol yn ôl i hyd nes ceir canlyniad 

proses y panel addasrwydd. 

COFRESTRU AC AIL-GOFRESTRU  
 

58. Mae'n ofynnol i chi gofrestru ac ailgofrestru ar ddechrau pob sesiwn academaidd erbyn y terfynau amser a 

nodir. Os ydych yn methu â gwneud hynny, efallai na chaniateir i chi gychwyn/symud ymlaen ar eich rhaglen 

neu efallai y cewch eich tynnu’n ôl o'r Brifysgol. Os ydych yn cofrestru neu'n ailgofrestru'n hwyr, bydd disgwyl i 

chi gysylltu â'ch Cyfadran i gael unrhyw gynnwys sydd wedi'i fethu o'r rhaglen ac ni fydd y Brifysgol yn derbyn 

unrhyw atebolrwydd am unrhyw gynnwys rhaglen neu asesiadau rydych chi'n eu methu. 
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59. Os nad ydych yn cofrestru erbyn terfynau amser cofrestru'r Brifysgol, efallai y cewch eich tynnu'n ôl am beidio â 

chofrestru. Os cewch eich tynnu'n ôl, cewch eich hysbysu drwy e-bost fod eich cofnod wedi'i gau ac nad ydych 

bellach yn gymwys i barhau â'ch astudiaethau, cael mynediad at gyfleusterau'r Brifysgol neu aros mewn llety 

sy'n eiddo i'r Brifysgol yn unol â Thelerau ac Amodau eich cytundeb llety. 

 
60. Os ydych yn derbyn benthyciad myfyrwyr gan Lywodraeth y DU, bydd y Brifysgol yn hysbysu'r Cwmni 

Benthyciadau i Fyfyrwyr eich bod wedi eich tynnu yn ôl. 

 
61. Mae'n bosibl na fydd myfyrwyr sy'n ddarostyngedig i reolaeth fewnfudo yn gallu parhau â'u cwrs astudio os nad 

oes ganddynt hawl mwyach i aros/astudio yn y DU. Nid oes rheidrwydd ar y Brifysgol i ddarparu Cadarnhad 

Derbyn i Astudio (CAS) i fyfyriwr i gefnogi fisa Myfyriwr. 

 
62. Os byddwch yn derbyn hysbysiad eich bod wedi eich tynnu’n ôl, mae’n bosib y cewch eich adfer o fewn cyfnod 

rhesymol yn dilyn cymeradwyaeth ysgrifenedig gan yr arweinydd rhaglen. 

 
63. Bydd y cynnig y byddwch yn ei dderbyn gennym ni, naill ai'n uniongyrchol neu drwy UCAS, yn amodol fodloni’r 

gofynion academaidd ar gyfer derbyn a nodir yn eich llythyr cynnig ac unrhyw ofynion eraill a bennir gan y 

Brifysgol (p'un a yw'r rhain wedi'u nodi yn ein prosbectws, y llythyr cynnig i chi neu fel arall). 

 
64. Os nad ydych wedi cyflawni amodau eich cynnig cyn Awst 31ain cyn dechrau’r flwyddyn academaidd, rydym yn 

cadw’r hawl i dynnu’r cynnig yn ôl. 

 
65. Os na chaiff amodau eich cynnig eu cyflawni oherwydd penderfyniad panel addasrwydd neu apêl i benderfyniad 

dilynol y panel addasrwydd, bydd y Brifysgol yn dal y cynnig amodol yn ôl i aros am ganlyniad proses y panel 

addasrwydd. 

 
66. Mae'r cynnig hwn ac unrhyw gofrestriad dilynol yn cael eu gwneud ar y sail bod y wybodaeth a ddarparwyd yn 

eich cais yn wir ac yn gyflawn, a'ch bod yn meddu ar y cymwysterau yr ydych yn honni sydd gennych chi. Hefyd, 

eich bod wedi bodloni unrhyw amodau pellach a amlinellir yn eich llythyr cynnig ac unrhyw rai a nodir ym 

manyleb y rhaglen. 

 
EIN HAWL I DYNNU EICH CYNNIG YN ÔL   
 

67. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i dynnu cynnig o le yn ôl o dan yr amgylchiadau canlynol:  
 

 Nid ydych yn cwrdd ag un neu ragor o amodau academaidd eich cynnig;  
 

 Nid ydych yn cwrdd ag un neu ragor o’r amodau anacademaidd i gael mynediad i’ch rhaglen/rhaglenni 
penodol. Ar gyfer rhai rhaglenni, mae’n ofynnol i ymgeiswyr gael gwiriad DBS a/neu wiriad Iechyd 
Galwedigaethol. Mae’r holl ofynion anacademaidd yma wedi eu nodi ar dudalennau gwe’r rhaglenni 
unigol; 

 

 Oherwydd euogfarnau troseddol wedi’i disbyddu a/neu heb eu disbyddu, rydych yn cael eich ystyried i 
fod yn anaddas i gael mynediad i fod yn aelod o gymuned y Brifysgol ar hyn o bryd, neu eich bod yn 
destun cyfyngiadau a fyddai’n eich atal rhag cymryd rhan yn eich rhaglen astudio neu gwblhau’ch rhaglen 
astudio, neu a fyddai’n eich cyfyngu rhag ymgysylltu â bywyd Prifysgol. Mae’n ofynnol felly ichi ddatgelu 
unrhyw euogfarnau perthnasol sydd wedi’i disbyddu/heb eu disbyddu pan fyddwch yn derbyn ein cynnig, 
er mwyn i’r rhain gael eu hystyried. Gweler y Polisi a Gweithdrefn Ystyried Euogfarnau Troseddol am 
ragor o fanylion; 
 

 Wedi gwneud cais i ni, rydych yn methu â chydymffurfio â Siarter Myfyrwyr, Statudau, Ordinhadau, 
Polisïau a Rheoliadau’r Brifysgol a/neu eich bod yn ymddwyn mewn modd a allai, ym marn resymol y 

https://glyndwr.ac.uk/cy/astudio/gwneud-cais/polisiau-mynediad/
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Brifysgol, ddwyn anfri ar y Brifysgol, neu sy’n anghydnaws â’r ymddygiad a ddisgwylir gan gymuned ein 
Prifysgol, yn enwedig y rhai hynny y cyfeirir atynt yn ein Polisi Gwrth-Fwlio a Gwrth-Aflonyddu. Enghraifft 
o hyn fyddai ymddygiad: tra’n ymweld â’r Brifysgol neu fynychu digwyddiad Prifysgol; wrth gyfathrebu â 
ni; tuag at fyfyrwyr cyfredol neu ddarpar fyfyrwyr; ac/neu ar y cyfryngau cymdeithasol;  

 

 Rydych yn methu â darparu’r wybodaeth y gofynnir amdani gennych, neu’n darparu gwybodaeth sy’n 
anghywir neu’n dwyllodrus; 

 

 Pan fo’r holl leoedd sydd ar gael ar raglen wedi eu llenwi (os ydym wedi derbyn blaendal, bydd y swm 
yma’n cael ei ad-dalu’n llawn);  

 

 Mae eich cliriad ATAS wedi ei wrthod;  
  
 

 Nid ydych yn gymwys ar gyfer fisa i astudio yn y DU neu bod fisa o’r fath yn cael ei ganslo neu ei dynnu’n 
ôl, neu bod caniatâd i aros yn y DU at ddibenion astudio yn annilys;  

 

 Rydych yn methu â chofrestru erbyn y dyddiad cofrestru diweddaraf (fel rheol o fewn 2 wythnos cyn 
dechrau rhaglen israddedig neu raglen ôl-radd a addysgir, neu cyn pen 1 mis ar gyfer rhaglen ymchwil ôl-
raddedig). 

  
68. Yn ychwanegol i’r uchod, pan fo rhesymau da dros wneud hynny, gall y Brifysgol dynnu’n ôl/canslo eich cwrs a 

bydd yn gwneud pob ymdrech resymol i roi cymaint o rybudd â phosib ichi o’r tynnu’n ôl/canslo. 
 

69. Os oes raid i’r brifysgol dynnu cwrs yn ôl, neu os oes newidiadau mawr i ddarpariaeth y cwrs (e.e. hyd y cwrs, 

newid lleoliad, neu newidiadau sylweddol i’r cynnwys), byddwn yn rhoi cymaint o gymorth ichi â phosib i ganfod 

dewis amgen. Ni all y Brifysgol roi gwarant ynghylch cynnig neu le amgen, ond fe wnawn ein gorau i’ch 

cefnogi chi gymaint â phosib. Nid oes rheidrwydd arnoch i dderbyn y cwrs amgen ac mae’n bosib y byddwch 

am gael eich ystyried ar gyfer prifysgol arall. Os tynnir y cwrs yn ôl ar ôl i chi dderbyn y cynnig ac nad ydych yn 

dymuno derbyn y cwrs arall a gynigir i chi gan y Brifysgol, fe wnawn ni drafod yr opsiynau gyda chi a rhoi 

unrhyw gyngor a chymorth sydd o bosib eu hangen arnoch.  

 

70. Bydd atebolrwydd y Brifysgol pan fydd yn canslo cwrs yn cael ei gyfyngu i ad-daliad o unrhyw ffioedd neu 

daliadau a dalwyd am y cwrs a ganslwyd, ac i ad-dalu ffioedd llety a dderbyniwyd gan y Brifysgol (lle bo hynny'n 

berthnasol). Ar gyfer canslo cwrs yn rhannol, bydd ad-daliadau o'r fath yn cael eu gwneud yn gymesur. 

LLETY 
 

71. Os ydych yn gwneud cais am le mewn llety Prifysgol, bydd y contract hwnnw yn gontract ar wahân gyda ni fel 
myfyriwr. Mae’n bosib y bydd rhai meysydd yn gorgyffwrdd, yn yr ystyr bod raid ichi fod yn fyfyriwr cyfredol yn y 
Brifysgol i fyw mewn llety myfyrwyr, ac y gallai ymddygiad mewn llety fod yn ddigon difrifol i gael ei ystyried dan 
Bolisi a Gweithdrefn y Brifysgol ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr.  
 

72. Os oes gennych chi euogfarnau troseddol heb ei disbyddu dylech nodi hefyd y gallech chi gael eich asesu i fod 
yn anaddas i fyw yn llety’r Brifysgol ar hyn o bryd. Fel y nodir uchod, mae’n ofynnol ichi ddatgelu inni unrhyw 
euogfarnau wedi eu disbyddu/ heb eu disbyddu er mwyn ichi fedri derbyn ein cynnig, ac fel bo ystyriaeth briodol 
yn cael ei rhoi i’r euogfarnau hynny. Rhoddir ystyriaeth hefyd i euogfarnau heb eu disbyddu pe baech yn gwneud 
cais am lety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir gan y Brifysgol, fel bo ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i’ch cais ar 
gyfer y llety hwnnw. Gweler y Polisi a Gweithdrefn Ystyried Euogfarnau Troseddol am ragor o fanylion. 

 
DIOGELU DATA 
 

73. Er mwyn cyflawni ei swyddogaethau a’i rhwymedigaethau dan ddeddfwriaeth diogelu data perthnasol mewn 
perthynas â’ch cais ac astudiaeth, mae’n hanfodol i’r Brifysgol gasglu, storio, dadansoddi, ac o bryd i’w gilydd 
ddatgelu eich data personol. Am ragor o fanylion ynghylch sut rydym yn trafod eich data personol yn rhinwedd ein 
swydd fel Casglwr Data a’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ewch i’n Hysbysiad a Thabl Preifatrwydd ar gyfer 
Myfyrwyr.  

 
 

https://glyndwr.ac.uk/cy/astudio/gwneud-cais/polisiau-mynediad/
https://glyndwr.ac.uk/cy/llywodraethu-gwybodaeth/polisiau/
https://glyndwr.ac.uk/cy/llywodraethu-gwybodaeth/polisiau/
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74. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn eich cais yn cael ei defnyddio gan y Brifysgol i weinyddu eich cais, eich record 
academaidd, at ddibenion darparu cymorth ac iechyd a diogelwch. Bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion 
ystadegol ac ymchwil wrth gwblhau datganiadau statudol.  

 
75. Os oes gennych anabledd, bydd gwybodaeth rydych yn ei darparu mewn cysylltiad â’r anabledd hwnnw yn cael 

ei phrosesu gan y Tîm Cynhwysiant (inclusion@glyndwr.ac.uk) at ddibenion asesu pa addasiadau rhesymol 
sydd eu hangen, os o gwbl, ac ar gyfer gweithredu’r addasiadau hynny os ydych yn derbyn cynnig o le i astudio 
yn y Brifysgol. Bydd gwybodaeth am eich anabledd yn cael ei rhoi i staff perthnasol arall a fyddai angen yn 
rhesymol cael gwybod gwybodaeth o’r fath at ddibenion gweithredu unrhyw rai, neu bob un o’r addasiadau a 
adnabuwyd, os ydych yn derbyn y cynnig. Mae gennych yr hawl i ofyn nad yw gwybodaeth ynglŷn â’ch anabledd 
yn cael ei datgelu i staff o’r fath, ac er y gwneir pob ymdrech resymol i weithredu addasiadau rhesymol, gall y cais 
am gyfrinachedd atal yr addasiadau hynny rhag cael eu gwneud mewn rhai amgylchiadau. 
 

76. Mae’n bosib y bydd angen i’r Brifysgol rannu eich data personol gyda darparwyr lleoliadau ble mae hyn yn 
angenrheidiol er mwyn ystyried eich cais, ac i ddarparu eich rhaglen astudiaeth.  
 

77. Hefyd, mae’n bosib y bydd angen i’r Brifysgol, wrth gyflawni ei rhwymedigaethau cyfreithiol, ddarparu’r wybodaeth 
yma i sefydliadau allanol gan gynnwys yr heddlu, cyrff arholi a dyfarnu, Fisâu a Mewnfudo y DU, awdurdodau lleol 
neu’r Adran Gwaith a Phensiynau a’i hasiantaethau. Mae hyn yn digwydd fel sydd angen a chan ystyried eich 
hawliau a’ch rhyddid. 
 

78. Ble ceir contract ffurfiol rhyngoch chi a’ch noddwr, mae’n bosib y bydd gwybodaeth (fel arfer cofnodion 
presenoldeb a chynnydd) yn cael eu rhannu yn unol â thelerau contract o’r fath. 
 

79. Mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft, mewn perthynas â’ch anghenion bugeiliol a lles, cofrestru pleidleiswyr neu 
rannu gwybodaeth gyda rhieni, byddwn yn gofyn am gynnwys penodol gennych i’w brosesu. Mae gan unigolion 
hawliau mewn perthynas â data personol a gedwir gan y Rheolwyr Data dan ddeddfwriaeth Diogelu Data 
perthnasol, ac mae manylion am hyn i’w gweld yn adran Gwybodaeth Llywodraethu gwefan y Brifysgol. 
 

80. Gweler Polisi Diogelu Data y Brifysgol am ragor o fanylion.  
 
CYWIRDEB GWYBODAETH  
 

81. Drwy dderbyn cynnig, rydych yn gwarantu ac yn dweud wrth y Brifysgol (ac mae’r Brifysgol yn dibynnu ar y rhain) 
bod y wybodaeth a ddarperir ar eich ffurflen gais ac mewn cysylltiad â’ch cais yn wir, yn gyflawn a chywir, ac na 
hepgorwyd unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani nac unrhyw wybodaeth faterol arall. Mae’r Brifysgol yn cadw’r 
hawl i sefydlu dilysrwydd gwybodaeth a ddarperir ar a/neu mewn cysylltiad â’ch cais, ac mae’n cadw’r hawl i 
ganslo eich cais a therfynu eich contract a/neu eich tynnu’n ôl o’r Brifysgol os yw’n canfod bod gwybodaeth ffug, 
anghywir, anghyflawn a/neu gamarweiniol wedi ei darparu gennych chi, eich canolwr neu unrhyw berson arall sy’n 
gweithredu ar eich rhan i gefnogi eich cais. Bydd y cynnig ac unrhyw gofrestriad dilynol gyda’r Brifysgol yn cael 
eu hystyried i fod yn ddi-rym os canfyddir ar unrhyw adeg eich bod wedi cam-gynrychioli unrhyw agwedd o’ch 
amgylchiadau wrth wneud cais i ni. 
 

 
82. Bydd y Brifysgol yn gofyn am ddilysiad o’ch cymwysterau. Lle na dderbyniwyd hwn cyn cofrestru gyda’r Brifysgol, 

bydd y Tîm Derbyniadau ac Ymholiadau yn gofyn i chi ddarparu eich tystysgrif gradd wreiddiol/cadarnhad 
swyddogol o ddyfarniad eich gradd cyn y caniateir ichi gofrestru gyda’r Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i 
ganslo eich cais a therfynu eich contract a/neu eich tynnu’n ôl o’r Brifysgol os nad ydych yn gallu darparu’r 
ddogfennaeth hon (ble gofynnir amdani) erbyn y dyddiad a nodwyd 

 
 
GOFYNION FISA AR GYFER MYFYRWYR RHYNGWLADOL  
 

83. Os ydych yn fyfyriwr tramor, mae’n bosib y bydd angen fisa myfyriwr arnoch er mwyn ichi fedru derbyn eich lle yn 
y Brifysgol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen Myfyrwyr Rhyngwladol gwefan y Brifysgol. 
 

84. Os bydd angen tystysgrif Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd (ATAS) arnoch, bydd angen ichi sicrhau 
eich bod wedi cael hon cyn gwneud eich cais am fisa. Os nad oes gennych chi’r dystysgrif ATAS (os yn berthnasol) 
wrth gyflwyno eich cais am fisa mae’n bosib y bydd eich fisa yn cael ei wrthod. 
 

GOFYNION IAITH SAESNEG  

https://glyndwr.ac.uk/cy/llywodraethu-gwybodaeth/polisiau/
https://glyndwr.ac.uk/cy/llywodraethu-gwybodaeth/polisiau/
https://glyndwr.ac.uk/cy/rhyngwladol/
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85. Mae'n rhaid i bob myfyriwr nad Saesneg yw eu hiaith frodorol ddangos eu bod wedi cyflawni lefel benodol o 

Saesneg cyn dechrau ar eu rhaglen. Os yw eich amodau cynnig o le yn cynnwys gofyniad iaith Saesneg gellir 

dangos hyn mewn dwy ffordd: 

 

 Drwy brawf Iaith Saesneg cymeradwy neu gymhwyster amgen.  
 

 Llwyddo i gwblhau Rhaglen Paratoi Saesneg ar gyfer IELTS Prifysgol Glyndŵr i’r lefel ofynnol cyn dechrau 
eich rhaglen academaidd. Ceir rhagor o fanylion ar dudalen Cyrsiau Byr gwefan y Brifysgol (pan gânt eu 
cyhoeddi). 
 

 Er y gall myfyrwyr fodloni isafswm gofyniad Iaith Saesneg y Brifysgol, mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i 
ofyn i fyfyrwyr gael eu profi unwaith iddynt gyrraedd y brifysgol er mwyn asesu a oes angen cymorth 
iaith ychwanegol. 
  

 
EIDDO DEALLUSOL  
 

86. Yn gyffredinol, chi fydd yn berchen ar yr eiddo deallusol mewn gwaith a grëwyd gennych chi yn ystod eich 
astudiaethau gyda’r Brifysgol, fodd bynnag, ceir rhai amgylchiadau ble bydd angen ichi drosglwyddo 
perchnogaeth yr eiddo deallusol i’r Brifysgol. Mae amgylchiadau o’r fath wedi eu nodi ym Mholisi Eiddo Deallusol 
y Brifysgol ac maent yn cynnwys, er enghraifft: ble rydych chi’n fyfyriwr ac yn weithiwr cyflogedig gyda’r Brifysgol 
yn eich bod mewn rôl ymchwil fel gweithiwr cyflogedig; rydych yn rhan o raglen fel myfyriwr ble mae’r Brifysgol 
wedi adnabod y gallai eiddo deallusol gael ei greu; mae’n amod ar gyfer cofrestru a/neu gymryd rhan mewn cwrs 
neu brosiect; rydych wedi creu eiddo deallusol y tu allan i’ch rhaglen astudio gan ddefnyddio adnoddau’r Brifysgol; 
mae trydydd parti wedi cyfrannu i’ch astudiaethau megis nawdd ble mae perchnogaeth yr eiddo deallusol wedi ei 
reoli gan  gontract rhwng y Brifysgol a’r trydydd parti; neu gennych chi gyda mewnbwn materol gan staff 
academaidd y Brifysgol neu fel rhan o brosiect ar y cyd, wedi datblygu dyfais, teclyn, darganfyddiad, deunydd, 
cynnyrch, proses, meddalwedd cyfrifiadurol neu unrhyw ganlyniad neu arloesedd arall a allai fod yn werthfawr. 
Am ragor o wybodaeth, ewch i’r Polisi Eiddo Deallusol a’r Canllaw Hawliau Eiddo Deallusol. 
  

 
POLISI A CHANLLAWIAU AR DDEFNYDD DERBYNIOL O TG  
 

87. Cymerwch amser i ddarllen y Polisi a’r Canllawiau ar Ddefnydd Derbyniol o TG i sicrhau eich bod yn 
ymwybodol o ddefnydd diogel, cyfreithiol a theg o wasanaethau TG ym Mhrifysgol Glyndŵr.   

 
YMDDYGIAD A PHRESENOLDEB  
 

88. Mae’n rhaid ichi fod yn ymwybodol o Reoliadau’r Brifysgol parthed ymddygiad, uniondeb academaidd a 
phresenoldeb a glynu atynt. Gall y Brifysgol osod cosbau os nad ydych yn dilyn y gofynion hyn, ac mewn achosion 
difrifol, fe all y Brifysgol eich atal neu eich tynnu’n ôl o’r Brifysgol. Gall y Brifysgol hefyd eich atal neu eich tynnu’n 
ôl o’r Brifysgol os yw’n credu’n rhesymol y byddai caniatáu ichi barhau ar eich rhaglen yn cyflwyno risg 
arwyddocaol o niwed i chi neu i eraill. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Rheoliadau, Polisïau a 
Gweithdrefnau canlynol, gan gynnwys: 

 

 Siarter Myfyrwyr  

 Gweithdrefnau Disgyblu ar gyfer Myfyrwyr  

 Canllaw Uniondeb Academaidd ar gyfer Myfyrwyr  

 Gweithdrefn Addasrwydd i Ymarfer  

 Polisi a Gweithdrefn Cymhwyster i Astudio    

 Polisi Camymddwyn a Thrais Rhywiol  

 Polisi Gwrth-fwlio a Gwrth-Aflonyddu  
 

PRYD Y GALLWN NI DERFYNU’R CONTRACT A’CH TYNNU ODDI AR EICH CWRS/RHAGLEN 
 

89. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i'ch tynnu yn ôl o'r Brifysgol a therfynu ei chontract gyda chi, heb atebolrwydd, ar 

unrhyw adeg (yn unol ag unrhyw bolisïau/gweithdrefnau perthnasol) drwy hysbysiad ysgrifenedig os ydych yn 

torri'r telerau a’r amodau hyn, Rheoliadau'r Brifysgol a/neu unrhyw amodau a nodir yn eich llythyr cynnig o le 

gan wneud hynny mewn modd difrifol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig) i’r amgylchiadau canlynol:  

https://glyndwr.ac.uk/International-students/English-language-requirements/
https://glyndwr.ac.uk/cy/cyrsiau/cyrsiau-byr/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
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 Os yw’n penderfynu bod gwybodaeth ffug, anghywir, anghyflawn ac/neu gamarweiniol wedi cael ei 

darparu i gefnogi neu mewn cysylltiad â’ch cais gennych chi, eich canolwr neu gan unrhyw berson arall 

sydd yn gweithredu ar eich rhan, gan gynnwys gwybodaeth sydd yn berthnasol i unrhyw euogfarnau 

troseddol heb eu disbyddu. 

 

 Os ydych yn methu â bodloni neu, o ganlyniad i'ch amgylchiadau'n newid, nad ydych bellach yn 

bodloni, unrhyw ofynion arbennig a/neu amodau (fel y nodir yn eich llythyr cynnig) ar gyfer eich rhaglen 

(gan gynnwys unrhyw benderfyniad gan banel addasrwydd). 

 

 Os yw eich rhaglen yn golygu astudio a/neu weithio mewn Sefydliad Cydweithredu a'ch bod yn methu â 
bodloni neu, o ganlyniad i'ch amgylchiadau'n newid, nad ydych bellach yn bodloni, unrhyw ofynion a/neu 
amodau perthnasol; neu os byddwch yn torri unrhyw bolisïau, rheoliadau neu delerau cytundebol 
ychwanegol sydd gan y Sefydliad Cydweithredu hwnnw gan gynnwys unrhyw benderfyniad gan banel 
addasrwydd. 

 

 Nid yw eich cynnydd academaidd yn foddhaol ac mae'n ofynnol i chi dynnu'n ôl o'r rhaglen neu'r Brifysgol 
drwy benderfyniad gan Fwrdd Arholi, Cynnydd neu Ddyfarnu’r Brifysgol. 

 

 Rydych yn cael eich tynnu o'r brifysgol am dorri'r Rheoliadau Disgyblu, Camymddwyn  Academaidd, 

Addasrwydd i Ymarfer, Cymhwyster i Astudio a/neu reoliadau a gweithdrefnau Monitro Presenoldeb yn 

unol â'r rheoliadau perthnasol (gweler y dolenni uchod ar gyfer y Rheoliadau a'r Gweithdrefnau hyn). 

 Nid ydych yn talu eich ffioedd dysgu yn unol â Sancsiynau'r Brifysgol ar gyfer Rheoliadau Peidio â Thalu 
Ffioedd (gweler y ddolen i'r Rheoliadau uchod). 

 
  

 Mae sefydliad y mae’n ofynnol ichi eu mynychu neu fod yn aelod ohonynt fel rhan o’ch rhaglen yn eich 
gwahardd, neu’n gwrthod mynediad neu aelodaeth ichi. 

 

 Rydych yn methu â chofrestru neu ail-gofrestru ar eich rhaglen erbyn y dyddiadau a nodir; 
 

 Rydych yn derbyn dedfryd o garchar am gyfnod o 12 mis neu fwy, neu’n hirach na gweddill cyfnod eich 

ymgeisyddiaeth. Byddem yn eich hysbysu’n ysgrifenedig ynghylch penderfyniad o’r fath i dynnu'n ôl 

a’ch hysbysu o'ch hawl i ofyn am adolygiad o'r penderfyniad hwn. 

 

 Bydd penderfyniad sydd yn ei gwneud hi’n ofynnol ichi adael y Brifysgol yn cael ei wneud yn unol ag 
unrhyw weithdrefn berthnasol ac yn amodol ar unrhyw hawl i apêl neu adolygiad. Os oes gan y Brifysgol 
reswm da dros eich tynnu yn ôl ac yn gwneud hynny yn unol â'r telerau a’r amodau hyn ac unrhyw 
weithdrefn berthnasol, ni fydd y Brifysgol yn eich digolledu am unrhyw golled neu ddifrod canlyniadol y 
byddwch yn ei ddioddef. 

 

 Nid ydych yn gymwys ar gyfer fisa i astudio yn y DU neu bod fisa o’r fath yn cael ei ganslo neu ei dynnu’n 
ôl, neu ein bod yn canfod bod hawl i aros yn y DU yn annilys. 

 
90. Wedi eich tynnu yn ôl, mae'n ofynnol i chi ddychwelyd i'ch Swyddfa Gyfadran pob eiddo sydd yn perthyn i'r 

Brifysgol. Rhaid i chi hefyd dalu unrhyw ffioedd sy'n weddill. Ni fydd unrhyw gamau a gymerir gan y Brifysgol i’ch 

tynnu yn ôl yn cyfyngu ar ei gallu i gymryd unrhyw gamau pellach yn eich erbyn y mae ganddi hawl i'w cymryd. 

 
DIRYMU DYFARNIADAU  
 

91. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i ymchwilio a phenderfynu ar honiadau o gamymddwyn academaidd wedi i 

ddyfarniad gael ei gyflwyno i fyfyriwr yn unol â'r Weithdrefn Camymddwyn Academaidd. Os canfyddir eich 

bod wedi camymddwyn yn academaidd ar ôl i chi dderbyn dyfarniad gallai hyn olygu bod y Brifysgol yn dirymu 

eich dyfarniad. Gweler y Rheoliadau uchod. 

https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
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CWYNION  
 

92. Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol o safon uchel, a gefnogir gan ystod o wasanaethau a 
chyfleusterau academaidd a gweinyddol. Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd, fe all pethau fynd o’i le, ac, os na eillir 
datrys y mater yn anffurfiol mae Gweithdrefn Gwyno ar gyfer Myfyrwyr yn nodi gweithdrefn i fyfyrwyr cofrestredig 
godi unrhyw gwynion gyda’r Brifysgol, ac i gwynion o’r fath gael eu trafod yn deg, yn gyson ac mor gyflym â 
phosib.  

 
93. Gall myfyrwyr sydd yn anfodlon gyda phenderfyniad sy’n ymwneud â chwyn a godwyd ganddynt gwyno i Swyddfa'r 

Dyfarnwr Annibynnol, corff annibynnol sy'n adolygu cwynion myfyrwyr: www.oiahe.org.uk    
 

94. Mae’r gweithdrefnau ar gyfer darpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr sy'n anfodlon gyda chanlyniad eu cais neu’r modd y 
cafodd eu cais ei drin i’w cael yn y Polisi Cwyno ynghylch Derbyn Myfyrwyr.  
 
 

CYFATHREBU GYDA’R BRIFYSGOL A CHYFATHREBU DDAW GAN Y BRIFYSGOL   
 

 
95. Pan fyddwch yn cofrestru, byddwch yn cael cyfri e-bost gyda’r Brifysgol. Bydd pob cyfathrebiad o’r Brifysgol yn 

cael eu danfon i’r cyfrif hwnnw a disgwylir ichi ddefnyddio’r cyfrif hwnnw ar gyfer pob cyfathrebiad gyda’r Brifysgol. 
Disgwylir ichi wirio eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd ac o leiaf unwaith yr wythnos. 
 

96. Mae’r Brifysgol yn ymrwymo i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at ddatblygiad y Gymraeg ac yn annog 
siaradwyr Cymraeg i fanteisio ar y gwasanaethau y mae ganddynt hawl i’w derbyn. Os hoffech gyfathrebu gyda 
ni trwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch wybod inni. Mae rhagor o fanylion ynglŷn â’n cyfrifoldebau dan Safonau’r 
Iaith Gymraeg i’w cael yn adran Y Gymraeg  ar wefan y Brifysgol.  
 

ATEBOLRWYDD 
 

97. Os yw’r Brifysgol yn methu â chydymffurfio â'r telerau hyn mae'r Brifysgol yn atebol i chi am unrhyw golled neu 

ddifrod uniongyrchol yr ydych yn ei ddioddef sy'n ganlyniad rhesymol rhagweladwy wedi i'r Brifysgol dorri'r 

contract hwn, neu'r Brifysgol yn methu â defnyddio gofal a sgiliau rhesymol. Ond nid yw'r Brifysgol yn gyfrifol am 

unrhyw golled neu ddifrod na ellir ei rhagweld. Mae colled neu ddifrod yn rhagweladwy os yw naill ai'n amlwg y 

bydd yn digwydd neu, adeg y gwnaed y contract hwn, bod y Brifysgol a chi yn gwybod y gallai ddigwydd, er 

enghraifft, os ydych yn ei drafod gyda'r brifysgol cyn ymrwymo â'r contract. Ni fydd y Brifysgol, fodd bynnag, yn 

gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod yr ydych yn ei ddioddef sydd i'w briodoli i'ch bai chi eich hun a/neu fai 

trydydd parti. 

  
98. Nid yw'r Brifysgol yn gyfrifol am golledion busnes. Dim ond ar gyfer defnydd domestig a phreifat y mae'r 

Brifysgol yn cyflenwi'r gwasanaethau hyn. Os ydych chi'n defnyddio'r gwasanaethau hyn ar gyfer unrhyw ddiben 

masnachol, busnes neu ail-werthu, ni fydd y Brifysgol yn atebol i chi am unrhyw golli elw, colli busnes, tarfu ar 

fusnes, neu golli cyfle busnes. 

 

99. Nid yw'r Brifysgol mewn unrhyw ffordd yn eithrio nac yn cyfyngu ei hatebolrwydd dros: 

 farwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan ei hesgeuluster;   

 twyll neu gamliwio twyllodrus;  

 unrhyw atebolrwydd na ellir ei gyfyngu neu ei eithrio fel y darperir ar ei gyfer o dan adran 57 o Ddeddf 
Hawliau Defnyddwyr 2015; 

 unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio na’i ddileu trwy weithrediad y gyfraith   
 

100. Nid yw’r Brifysgol yn gyfrifol am oedi sydd tu allan i’w rheolaeth. Os oes effaith ar berfformiad y Brifysgol 

o’r gwasanaethau gan ddigwyddiad y tu allan i reolaeth y Brifysgol, yna bydd y Brifysgol yn cysylltu â chi cyn 

gynted â phosibl i roi gwybod i chi, a bydd y Brifysgol yn cymryd camau i leihau effaith yr oedi. Ar yr amod bod y 

Brifysgol yn gwneud hyn, ni fydd y Brifysgol yn atebol am unrhyw oedi a achosir gan y digwyddiad, ond os oes 

risg o unrhyw oedi sylweddol cewch gysylltu â'r Brifysgol i derfynu'r contract a derbyn ad-daliad am unrhyw 

wasanaethau yr ydych wedi talu amdanynt ond heb eu derbyn. 

https://glyndwr.ac.uk/student-administration/
http://www.oiahe.org.uk/
https://glyndwr.ac.uk/cy/astudio/gwneud-cais/polisiau-mynediad/
https://glyndwr.ac.uk/cy/amdanom-ni/y-gymraeg-ym-mhrifysgol-glyndwr-wrecsam/
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101. Ni fydd y Brifysgol yn atebol i chi am ddigwyddiadau sydd y tu allan i'w rheolaeth na allai fod wedi eu 

rhagweld neu eu hatal hyd yn oed pe bai wedi cymryd gofal rhesymol. Mae digwyddiadau y tu allan i reolaeth y 

Brifysgol yn cynnwys gweithredu diwydiannol, gormod neu ddim digon o alw gan fyfyrwyr, salwch staff, 

newidiadau sylweddol i gyllid Addysg Uwch, tywydd garw, tân, anhrefn sifil, aflonyddwch gwleidyddol 

cyfyngiadau a phryder gan y llywodraeth mewn perthynas â throsglwyddo salwch difrifol. Mewn amgylchiadau 

o'r fath, mae’r brifysgol yn cadw’r hawl i newid neu ganslo rhannau, neu'r cyfan, o'ch Rhaglen a/neu'ch contract. 

 
MATERION CYFFREDINOL 
 

102. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i amrywio telerau’r contract hwn o bryd i’w gilydd, gan gynnwys newidiadau 
rhesymol i ddogfennau a ymgorfforir ynddo drwy gyfeirio atynt, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i Reoliadau’r 
Brifysgol. Bydd y Brifysgol yn anelu bob tro at eich hysbysu ymlaen llaw ac yn ysgrifenedig ynghylch newidiadau 
o’r fath. Fodd bynnag rydych yn cydnabod nad fydd hyn yn bosib bob tro. 
 

103. Os yw unrhyw ddarpariaeth neu ddarpariaeth rannol o’r Cytundeb hwn yn annilys, neu’n dod yn annilys, 
anghyfreithlon neu anorfodadwy, fe bennir ei fod wedi ei ddileu, ond ni wnaiff hynny effeithio dilysrwydd a 
gorfodadwyedd gweddill y contract hwn. 
 

 
104. Mae eich contract gyda’r Brifysgol rhyngoch chi a’r Brifysgol a dim ond y ddau barti yma all ei orfodi. Nid yw Deddf 

Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 yn berthnasol.  
 

105. Bydd y contract yn cael ei lywodraethu a’i ddehongli yn unol â chyfreithiau Lloegr a Chymru. Trwy dderbyn eich 
cynnig, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn ac yn ildio i awdurdodaeth anghyfyngedig 
llysoedd Lloegr a Chymru i ddatrys unrhyw anghydfod a allai godi o, neu mewn cysylltiad â’r, contract.  
 

Cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ac Ymholiadau, enquiries@glyndwr.ac.uk am ragor o wybodaeth ynghylch 
unrhyw agwedd o’r telerau ac amodau hyn, neu os yw unrhyw beth yn aneglur.  
 
Y Tîm Derbyniadau ac Ymholiadau  
Hydref 2021              


