
FFURFLEN GAIS I DDEFNYDDIO CYFLEUSTERAU CYFRIFIADURON A LLYFRGELL Y 

BRIFYSGOL/CAIS AM GAEL EICH EITHRIO RHAG TRETH Y CYNGOR 

Defnyddir y ffurflen hon ar gyfer myfyrwyr sydd angen parhau i ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol a llyfrgell y Brifysgol.   

Adran C (Myfyrwyr ymchwil yn unig) gellir defnyddio’r rhan hon i ofyn am lythyr cefnogi gan y Brifysgol i hawlio 

eithriad rhag treth y cyngor (ni all y Brifysgol warantu y bydd hwn yn cael ei dderbyn gan bob Awdurdod Lleol).  

Sylwch bod yn rhaid i’r ffurflen gael ei llofnodi gan Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd /Pennaeth yr Ysgol neu Bennaeth y Coleg (neu 

gynrychiolydd a enwebwyd) a’i hanfon yn ôl i’r Swyddfa Gweinyddiaeth Myfyrwyr, Llawr 1af, Prif Adeilad y Celfyddydau  

(gweinyddiaeth-myfyrwyr@bangor.ac.uk) 

Cynghorir Myfyrwyr Rhyngwladol i gyflwyno copi o'u fisa cyfredol i'r cyngor, ynghyd â'r llythyr eithrio treth cyngor 

Rhan A – i’w llenwi gan y myfyriwr 

Enw: 

 

Dyddiad Geni Rhif Adnabod Myfyriwr: 500_ _ _ _ _ 

_ 

Cyfeiriad e-bost (personol nid cyfeiriad e-bost Prifysgol Bangor): 

 

Cyfeiriad:  

 

 

Cwrs Astudio / Rhaglen Ymchwil: 

 

Ysgol Academaidd : 

 

Cyfnod Cofrestru (nodwch y dyddiadau): 

 

Dyddiad Disgwyliedig Cyflwyno’r Thesis/Traethawd Hir (myfyrwyr Meistr/Ymchwil yn unig): 

 

Cadarnhaf fy mod yng nghyfnod ysgrifennu fy rhaglen astudio a hoffwn wneud cais i gael defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol 

a llyfrgell y Brifysgol.  Cytunaf i gydymffurfio â Rheolau a Rheoliadau'r Brifysgol.  

 

Llofnod (Myfyriwr/wraig): 

 

Dyddiad: 

  

Rhan B – i’w llenwi gan yr ysgol academaidd (Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd /Pennaeth yr Ysgol neu Bennaeth y Coleg 

neu gynrychiolydd a enwebwyd) 

Cefnogaf y cais uchod ac argymhellaf fod y defnydd o gyfleusterau cyfrifiadurol a llyfrgell y Brifysgol yn cael ei estyn am  

________ o fisoedd gan ddechrau _______________________. 

(Uchafswm o 3 mis ar gyfer rhaglenni meistr hyfforddedig.  Os llenwir Adran C dylai fod am 6 mis o leiaf) 
 

CEFNOGI’CH ACHOS (rhowch wybodaeth ychwanegol yma gan nodi pam y byddwch angen mynediad yn ystod y 

cyfnod hwn): [Sylwer na chaniateir mynediad at adnoddau'r brifysgol fel rheol yn ystod cyfnod o ohirio astudiaethau] 

 

 

 

 

 

 

Enw: 

 

Swydd: 
(nodwch eich swydd fel  Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd, Pennaeth yr Ysgol neu Bennaeth y 

Coleg neu gynrychiolydd a enwebwyd). 

Llofnod: 

 

Dyddiad: 

 

Rhan C – i’w llenwi gan yr ysgol academaidd ar gyfer MYFYRWYR YMCHWIL YN UNIG 
 

RHAID I’W LLENWI GAN Y CYFARWYDDWR ASTUDIAETHAU OL-RADD, PENNAETH YR YSGOL NEU BENNAETH Y COLEG (neu 

gynrychiolydd a enwebwyd) I GYD-FYND A LLYTHYR CAIS AM GAEL EICH EITHRIO RHAG TRETH Y CYNGOR 

 

Cadarnhaf fod y myfyriwr a enwir uchod yn y cyfnod ysgrifennu 12 mis, a’u bod yn fyfyriwr llawn amser o’r blaen ac yn 

parhau i astudio tuag at eu gradd am 21 awr yr wythnos o leiaf am 24 wythnos o leiaf.   Yn ystod y cyfnod hwn bydd y 

myfyriwr yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Gorychwyliwr/wraig ac/neu bydd gofyn iddo/iddi gyflwyno gwaith 

ysgrifenedig i’r Gorychwyliwr/wraig yn rheolaidd.  

 

Enw: 

 

Swydd: 
(nodwch eich swydd fel  Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd, Pennaeth yr Ysgol neu 

Bennaeth y Coleg neu gynrychiolydd a enwebwyd). 

Llofnod: 

 

Dyddiad: 

 

Rhan D – at ddefnydd y Gofrestrfa Academaidd yn unig 

Dyddiad derbyn: 

 

Cofnodwyd yn Banner: Llofnod: 

 


