Cais am Dystysgrif Newydd
Annwyl Gyn Fyfyriwr
Gyda’r llythyr hwn, fe welwch ffurflen gais am dystysgrif newydd. Bydd ceisiadau am dystysgrifau o’r fath yn
cael eu caniatáu cyn belled â’ch bod yn cyflwyno datganiad wedi’i arwyddo yn datgan bo d y dystysgrif wedi ei
dinistrio neu wedi ei cholli. Pe bai eich tystysgrif wedi’i difrodi, dylid dychwelyd y dystysgrif i’r Brifysgol ac
fe gewch un newydd yn rhad ac am ddim. Mewn pob amgylchiad arall, codir ffi o £35. Dylid gwneud
sieciau’n daladwy i Brifysgol Bangor a’u cyflwyno gyda’r ffurflen wedi’i llenwi. Gall gymryd hyd at fis o
amser rhwng derbyn y datganiad wedi’i arwyddo i gynhyrchu tystysgrifau newydd.
Caiff y tystysgrifau newydd eu dynodi’n rhai “dyblyg”. Nodwch y gall y dystysgrif fod yn wahân ôl o ran ei
fformat i’r un wreiddiol ond fe fydd yn cynnwys yr un wybodaeth. Ni fydd modd derbyn mwy o gopïau o’r
tystysgrifau (e.e. ar gyfer dibenion arddangos). Os na fydd y Brifysgol y n gallu cael hyd i’ch cofnodion,
byddwn yn cysylltu â chi.
Os hoffech drawsgrifiad academaidd, sydd yn rhoi manylion llawn o’r marciau a gawsoch, dylech gysylltu â’r
Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr yn y Brifysgol Bangor (student-admin@bangor.ac.uk)
Yr eiddoch yn gywir

Ruth Goggin
Pennath Chymwysterau a Chyflwyno
Cofrestrfa Academaidd
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Cais am Gopi o Dystysgrif
Enw llawn adeg ymgymhwyso: ………………………………….………………………………
Dyddiad Geni: …………………………………………………………………………………...
Ysgol y buoch yn astudio: ………………………………………………………………………..
(e.e. Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg, etc)
Blynyddoedd Astudiaeth: …………………………………………………………………………
Pwnc/pynciau Astudiaeth: ……………………………………………………………………….
(e.e. Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor)
Cymhwyster/cymwysterau a gawsoch: …………………………………………………………
(e.e. Llwyddo, etc)
Y rheswm am ofyn am gopi o’ch tystysgrif: …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Y cyfeiriad i anfon y copi o’r dystysgrif: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Datganaf fod fy nhystysgrif wreiddiol wedi mynd ar goll / wedi’i difrodi / dinistrio. Rwyf yn addo
anfon y dystysgrif gopi yn ôl os caf hyd i’r un wreiddiol.
Printiwch eich enw: ……………………………………………………………………………………...
Llofnod: …………………………………………………………………………………………….
Dyddiad: …………………………………………………………………………………………..
Sylwch fod yn rhaid ichi anfon tystysgrifau sydd wedi’u difrodi yn ôl i’r Brifysgol gyda’r
ffurflen gais hon.
Anfonwch y ffurflen hon, wedi’i llenwi: Swyddfa Chymwysterau a Chyflwyno, Cofrestrfa Academaidd,
Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.
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