
 

AMSERLEN / CYNLLUN AR GYFER CYFLWYNO EICH 

TRAETHAWD YMCHWIL PE CAECH CHI ESTYNIAD (YMCHWIL 

ÔL-RADD) 
 
Wrth wneud cais am estyniad i ddyddiad cau cyflwyno traethawd ymchwil (cyn ac ar ôl viva) trwy'r Ganolfan 

Geisiadau (https://apps.bangor.ac.uk/requests/), mae'n ofynnol i chi gwblhau ac uwchlwytho cynllun / amserlen 

i'r cyflwyno. Oni chwblhewch chi’r ffurflen hon yn llawn caiff eich cais am estyniad i ddyddiad cau 

cyflwyno'r traethawd ymchwil ei wrthod. 

 

Adran A – i'w llenwi gan y Myfyriwr 

Enw:Jenny Ddrwg Rhif Adnabod Myfyriwr: 
500999999 

Ysgol:  

Cwrs / Rhaglen Astudio:PhD 

Dyddiad Cyflwyno Presennol (DD/MM/BBBB):30/06/22 

Dyddiad Cyflwyno Diwygiedig Arfaethedig (DD/MM/BBBB): 41/08/22 

Rhowch gynllun gwaith manwl gyda manylion y penodau sydd eto i'w cwblhau, manylion y 

gwaith sydd angen ei wneud ar bob pennod a llinell amser i gwblhau pob pennod. Ni ddylai 

hynny gynnwys amser i archwilio'r traethawd ymchwil. 

 

Dyddiad o Dyddiad hyd at Gweithgareddau’r Cynllun Gwaith 

Mai Gorffennaf Gwneud nodiadau pennod 5 a’i hysgrifennu - angen help. Sicrhau 
adborth Goruchwyliwr i Benodau 4, a 6. Gorffen gael yr ychydig 
ganlyniadau olaf o'r holiadur. Mynychu cyfweliadau swydd. 

Mehefin 25 Awst Ychwanegu dadansoddiad data’r holiadur at bennod 6. Cwblhau 
Pennod 7.  

25 Awst 31 Awst  Golygu a chyflwyno’r traethawd ymchwil. Torri nifer y geiriau tua 
5,000 o eiriau  

Medi  Viva 

   

   
 

Datganiad: 

Rwy'n cytuno i gydweithio'n llawn â'm goruchwyliwr / goruchwylwyr er mwyn cadw at y cynllun 

uchod. Oni wnaf i hynny deallaf y gellid gwrthod ceisiadau am estyniadau pellach a gallai beryglu 

diwedd fy astudiaethau 

 

Llofnod (Myfyriwr):  Jenny Ddrwg 

 

Dyddiad: 15/07/22 

 

Adran B (i'w llenwi gan y Goruchwyliwr/Goruchwylwyr) 

 

Y Goruchwyliwr/Goruchwylwyr i wneud sylwadau ynglŷn â pha mor realistig yw cynllun y 

myfyriwr, sut y byddan nhw a/neu aelodau eraill y Tîm Goruchwylio’n cydweithio â'r 

myfyriwr yn ystod cyfnod yr estyniad, ac i bwy y byddant yn adrodd yn rheolaidd am 

gynnydd y myfyriwr yn ystod cyfnod yr estyniad. 

 

Rwy'n cadarnhau bod y cynllun hwn yn realistig. Fi yw goruchwyliwr y myfyriwr. 

 

Enw:Dr Dimdod                                                    Llofnod: Dr Dimdod 

Enw:                                                                                   Llofnod: 

 

 

D.S. Rhesymau dros anfon y cais hwn yn ôl i'w ailystyried gan yr Ysgol: 
Gwybodaeth yn eisiau (Ysgol) 

Gwybodaeth anghywir (dyddiadau cau) 

https://apps.bangor.ac.uk/requests/


 

Cais ôl-weithredol rhannol sy'n torri’r rheoliadau 

Cynllun afrealistig o ran ei gwblhau, ac ychydig iawn o fanylion ychwanegol 

Ni ddarparodd y Goruchwyliwr unrhyw fanylion na hyder bod y cynllun yn realistig 

Dim goruchwyliaeth ymddangosiadol dros y Tîm Goruchwylio, ee llofnod yr Arweinydd Ymchwil 

Ôl-Radd  


