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8. RHEOLIADAU GRADDAU YMCHWIL 
 
8.1 Cyflwyniad 
 

(1) Mae’r bennod hon yn darparu manylion fframwaith rheoleiddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant (PCYDDS) ar gyfer graddau ymchwil ôl-raddedig, a dylid ei darllen ar y cyd â Chod 
Ymarfer y Brifysgol ar gyfer rhaglenni Graddau Ymchwil a dogfennau canllaw cysylltiedig. 
Mae’r dogfennau hyn yn rhoi cyngor ac arweiniad ond maent yn isradd i’r Rheoliadau. 
 

(2) Ceisia’r Rheoliadau a’r dogfennau canllaw ddarparu fframwaith sy’n ymgorffori arfer da a 
gydnabyddir yn genedlaethol, ynghyd ag arfer sy’n deillio o bolisïau a/neu godau ymarfer cyrff 
megis yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, y cynghorau cyllido cenedlaethol, cynghorau ymchwil 
a sefydliadau fel UK Research and Innovation, Vitae a’r Council for Graduate Education. 
 

(3) Mae’n gyson â’r canllawiau yng  Nghod Ansawdd y DU: Cyngor ac Arweiniad: Graddau 
Ymchwil, Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch yr ASA yng Nghymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon a Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru. 
 

(4) Mae Pennod 8 y Llawlyfr Ansawdd Academaidd a’r Cod Ymarfer yn berthnasol i bob myfyriwr 
gradd ymchwil, oni bai, yn achos myfyrwyr Prifysgol Cymru (PC) fod rhywbeth yn y dogfennau 
hyn sy’n gwrth-ddweud yr hyn sydd yn rheoliadau a Chod Ymarfer PC. 
 

(5) Nod y Brifysgol yw sicrhau: 
 
• bod ei safonau academaidd yn gyfwerth â safonau sefydliadau addysg uwch eraill y DU 

a’u bod yn gyson â Disgrifyddion Lefel Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru 
 

a 
 
• bod ansawdd y ddarpariaeth yn rhoi cyfle teg a rhesymol i fyfyrwyr ennill cymhwyster o 

fewn cyfnod amser derbyniol. 
 

8.1.1 Graddau Ymchwil y mae’r Rheoliadau’n Berthnasol Iddynt  
 

(1) Mae’r bennod hon yn cynnwys y rheoliadau academaidd ar gyfer y graddau ymchwil Meistr 
trwy Ymchwil, Meistr mewn Athroniaeth (MPhil) a Doethur mewn Athroniaeth (PhD), 
Doethuriaethau Proffesiynol, Doethuriaethau Uwch a Doethur mewn Athroniaeth trwy 
Weithiau Cyhoeddedig. 
 
• Doethuriaeth Uwch (Doethur mewn Llên (DLitt) a Doethur yn y Gwyddorau (DSc) (Adran 

8.11)) 
• Doethur mewn Athroniaeth, gan gynnwys doethuriaethau seiliedig ar arfer (PhD)  (Adran 

8.12); 
• Doethur mewn Athroniaeth (PhD) trwy Weithiau Cyhoeddedig (Adran 8.13) 
• Doethuriaethau Proffesiynol (ProfDoc) (Adran 8.14) sy’n cynnwys y dyfarniadau a enwir 

canlynol: 
• Doethur mewn Arfer Proffesiynol   
• Doethur mewn Addysg 
• Doethur mewn Gweinyddiaeth Busnes 
• Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg 
• Doethuriaeth Broffesiynol mewn Astudiaethau Rhyng-ffydd 
• Doethuriaeth Broffesiynol mewn Celf a Dylunio 
• Doethuriaeth Broffesiynol mewn Treftadaeth 
• Doethuriaeth Broffesiynol mewn Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned 
• Professional Doctorate Children’s, Young People’s and Community’s Services 
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• Meistr mewn Athroniaeth trwy Ymchwil (MPhil), yn cynnwys graddau MPhil seiliedig ar 
arfer (Adran 8.15) 

• Meistr trwy Ymchwil (MRes) (Adran 8.16); 
• Meistr yn y Celfyddydau trwy Ymchwil (MA) a Meistr yn y Gwyddorau trwy Ymchwil 

(MSc) (Adran 8.17); 
 

8.1.2 Disgrifyddion Lefel Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, Chwefror 2009 
 

Yn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru caiff Graddau Ymchwil eu dynodi naill ai’n 
rhai Lefel 7 neu Lefel 8. Mae’r Disgrifyddion Lefel i’w gweld ar: https://llyw.cymru/fframwaith-
credydau-chymwysterau     

 
8.1.3 Diffiniadau 

 
(1) Mae’r traethawd ymchwil yn ymgorffori holl ddulliau a chanlyniadau’r ymchwil ac mae’n 

cynnwys yr elfennau adfyfyriol ac ymarferol yn achos graddau seiliedig ar arfer, a’r gweithiau 
cyhoeddedig a’r dadansoddiad adfyfyriol yn achos y PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig.  

 
(2) Myfyriwr yw unrhyw un sydd wedi cofrestru i ddilyn gradd ymchwil ôl-raddedig a gynigir gan 

y Brifysgol. 
 

(3) Ystyrir bod myfyriwr yn aelod o staff os mai prif swyddogaeth y myfyriwr yw bod yn 
ddarlithydd/cymrawd addysgu/tiwtor/staff gweinyddol. Ni fydd myfyrwyr fel arfer yn cael eu 
hystyried yn aelod o staff os mai eu prif swyddogaeth adeg asesu yw bod yn fyfyriwr. 

 
8.1.4 Trefniadau Sefydliadol 

 
(1) Caiff polisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol ar gyfer rhaglenni gradd ymchwil ôl-raddedig eu 

goruchwylio gan Fwrdd y Coleg Doethurol a’r Pwyllgor Graddau Ymchwil (gweler Adrannau 
2.5.1 a 2.5.5 o Bennod 2 y llawlyfr hwn).  

 
8.2 Gofynion Mynediad ar gyfer Graddau Ymchwil 

 
(1)   

Dyfarniad  Gofyniad Sylfaenol Arferol  Gofyniad Ychwanegol 
Doethuriaethau 
Uwch (Adran 8.11); 

Dylai ymgeisydd am ddoethuriaeth 
o’r fath fod wedi graddio o’r Brifysgol 
neu yn aelod o staff y Brifysgol neu 
un o’i sefydliadau rhagflaenol, neu’n 
unigolyn sydd â chysylltiadau 
sefydledig â’r Brifysgol.  

 

Gradd Doethur 
mewn Athroniaeth 
(PhD), gan 
gynnwys 
doethuriaethau 
seiliedig ar arfer 
(PhD) (Adran 8.12); 

Gradd Meistr neu radd anrhydedd 
ail ddosbarth uwch sy’n berthnasol 
i’r prosiect ymchwil arfaethedig neu 
brofiad proffesiynol cyfatebol. 

I ddechrau, cofrestrir 
ymgeiswyr llwyddiannus ar y 
PhD am gyfnod astudio prawf. 
Gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr 
ymgymryd â modylau 
methodoleg ymchwil penodol. 
 

PhD trwy Weithiau 
Cyhoeddedig 
(Adran 8.13); 

Gradd Meistr neu radd anrhydedd 
ail ddosbarth uwch sy’n berthnasol 
i’r prosiect ymchwil arfaethedig neu 
brofiad proffesiynol cyfatebol 

Ni fydd person yn gymwys i 
fwrw ymlaen i radd PhD trwy 
Weithiau Cyhoeddedig dan y 
rheoliadau hyn os ydy’r person 
wedi’i gymeradwyo’n flaenorol  

 

 

https://llyw.cymru/fframwaith-credydau-chymwysterau
https://llyw.cymru/fframwaith-credydau-chymwysterau
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  ar gyfer PhD yn y ddisgyblaeth 
hon gan y Brifysgol. 

Doethuriaethau 
Proffesiynol 
(Adran 8.14); 

Gradd Meistr neu radd anrhydedd 
ail ddosbarth uwch sy’n berthnasol 
i’r prosiect ymchwil arfaethedig neu 
brofiad proffesiynol cyfatebol. 

Fel arfer bydd yn ofynnol i 
ymgeiswyr feddu ar rywfaint o 
brofiad proffesiynol cyn y’u 
derbynnir. Rhaid i unrhyw 
ofynion o’r fath gael eu 
cymeradwyo adeg dilysu a’u 
mynegi’n glir i ymgeiswyr.  

Meistr mewn 
Athroniaeth trwy 
Ymchwil (MPhil), 
gan gynnwys 
graddau MPhil 
seiliedig ar arfer 
(Adran 8.15); 

Gradd Meistr neu radd anrhydedd 
ail ddosbarth uwch sy’n berthnasol 
i’r prosiect ymchwil arfaethedig neu 
brofiad proffesiynol cyfatebol. 

Gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr 
ymgymryd â modylau 
methodoleg ymchwil penodol. 

Meistr trwy 
Ymchwil (MRes) 
(Adran 8.16) 

Gradd anrhydedd ail ddosbarth 
uwch sy’n berthnasol i’r prosiect 
ymchwil arfaethedig neu brofiad 
proffesiynol cyfatebol. 

 

Meistr yn y 
Celfyddydau trwy 
Ymchwil (MA) a 
Meistr yn y 
Gwyddorau trwy 
Ymchwil (MSc) 
(Adran 8.17); 

Gradd anrhydedd ail ddosbarth 
uwch sy’n berthnasol i’r prosiect 
ymchwil arfaethedig neu brofiad 
proffesiynol cyfatebol. 

 

 
(2) Rhaid i bob ymgeisydd sydd ag iaith heblaw Cymraeg neu Saesneg yn famiaith iddynt 

ddarparu tystiolaeth o’u gallu yn Gymraeg neu Saesneg sy’n ddigonol ar gyfer astudiaeth 
ymchwil, ac ar ôl iddynt gael eu derbyn i’r Brifysgol, gallai fod yn ofynnol iddynt gael 
hyfforddiant ychwanegol yn y Gymraeg/Saesneg. 
 

(3) Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd gydymffurfio â’r gofynion mynediad cyffredinol a nodwyd yn y 
Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil. 

 
(4) Gall myfyriwr wneud cais i Gydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) naill ai ar sail Dysgu 

Tystysgrifedig neu Ddysgu drwy Brofiad, ar gyfer Rhan Un Doethuriaeth Broffesiynol neu radd 
Meistr trwy Ymchwil yn gyfan gwbl neu’n rhannol, gan ddilyn Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol 
y Brifysgol. Rhaid i bob cais i Gydnabod Dysgu Blaenorol gael ei wneud cyn i fyfyriwr gofrestru 
yn y lle cyntaf. Rhaid i unrhyw gyfyngiadau o ran cydnabod dysgu blaenorol gael eu 
cymeradwyo adeg dilysu. 
 

8.3 Cymhwystra a Dulliau Astudio ar gyfer Graddau Ymchwil  
 

(1) Er mwyn cynnal statws cofrestru cyfredol, rhaid i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â Gradd Ymchwil 
dalu’r holl ffioedd perthnasol ac ymgymryd â phrosiect ymchwil cymeradwy am yr isafswm 
cyfnod gofynnol ar gyfer un o’r pedwar dull astudio a ganiateir ym mharagraff 8.3. (2) isod. 

 
(2) Gallai myfyriwr ymgymryd â Gradd Ymchwil trwy un o’r dulliau astudio canlynol: 

 
A. ymgymryd ag ymchwil amser llawn yn y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 
B. ymgymryd ag ymchwil amser llawn yn allanol mewn amgylchiadau a gymeradwyir gan y 

Brifysgol; 
C. ymgymryd ag ymchwil rhan-amser yn y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 
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D. ymgymryd ag ymchwil rhan-amser yn allanol mewn amgylchiadau a gymeradwyir gan y 
Brifysgol. 
 

8.4 Cyfnodau Astudio Gofynnol 
 

(1) Rhaid i fyfyriwr sy’n ymgymryd â Gradd Ymchwil ddilyn rhaglen o astudiaeth dan 
oruchwyliaeth, naill ai fel myfyriwr amser llawn neu ran-amser.  
 

(2) Dyddiad dechrau Gradd Ymchwil sydd â Rhan II yw dyddiad trosglwyddo o Ran I Ran II. Ar 
gyfer pob Gradd Ymchwil arall, y dyddiad dechrau yw dyddiad y cofrestriad cyntaf. 

 
(3) Mae terfynau amser ar gyfer cyfnodau astudio i'w gweld yn y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau 

Ymchwil. 
 

(4) Mewn rhai achosion, gallai myfyrwyr wneud cais i newid y modd astudio neu’r rhaglen astudio 
neu gallai’r Pwyllgor Graddau Ymchwil ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud hynny.  
 

(5) Mae angen i fyfyriwr gyflwyno traethawd ymchwil erbyn diwedd yr uchafswm cyfnod astudio.  
 

(6) Os bydd myfyriwr yn methu cyflwyno traethawd ymchwil erbyn diwedd yr uchafswm cyfnod 
astudio, bydd ymgeisyddiaeth y myfyriwr fel arfer yn cael ei therfynu. 

 
(7) Ni chaiff myfyriwr drosglwyddo ei ymgeisyddiaeth i sefydliad arall ar ôl i’r isafswm cyfnod 

astudio gael ei gwblhau yn y Brifysgol hon. 

8.5 Gohiriadau, toriadau ac estyniadau i astudiaethau  
 

(1) Dan amgylchiadau eithriadol, gallai fod yn ofynnol i’r myfyriwr ohirio’i astudiaethau yn unol â 
Fframwaith Polisi Achosion Myfyrwyr y Brifysgol (Pennod 13). 

 
(2) Gallai myfyriwr wneud cais am doriad i astudiaethau neu estyniad i’r dyddiad cyflwyno terfynol 

yn unol â Pholisi Amgylchaidau Lliniarol y Brifysgol. 
 
8.6 Goruchwyliaeth 
 

(1) Rhaid i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar ddyfarniad PhD, Doethuriaeth Broffesiynol neu 
MPhil fod â thîm goruchwylio o ddim llai na dau oruchwyliwr. 

 
(2) Rhaid i bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar MA/MSc trwy Ymchwil neu MRes fod ag o leiaf 

un goruchwyliwr. 

(3) Un o’r goruchwylwyr, fel arfer y Cyfarwyddwr Astudiaethau, fydd yn bennaf gyfrifol am 
gefnogi’r myfyriwr ar lefel fugeiliol ac am yr arolygiaeth weinyddol o’r oruchwyliaeth a’r tîm 
goruchwylio.  

 
(4) Nodir meini prawf penodol ar gyfer timau goruchwylio yn y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau 

Ymchwil. 
 
8.7 Cynnydd, Monitro ac Adroddiadau 
 

(1) Bydd cynnydd myfyriwr yn cael ei fonitro’n flynyddol, o leiaf, i benderfynu a ydy’r myfyriwr: 
 

(a) wrthi o hyd yn gweithio ar y prosiect ymchwil ac yn gwneud cynnydd boddhaol; 
(b) yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd a mynych gyda’r tîm goruchwylio; 
(c) yn debygol o gwblhau’n llwyddiannus erbyn diwedd yr isafswm cyfnod astudio. 
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(2) Mae’r broses ar gyfer monitro cynnydd wedi’i nodi yn y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau 
Ymchwil. 

 
8.8 Cyflogaeth Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig 
 

(1) Rhaid i fyfyrwyr sy’n chwilio am swydd yn ychwanegol at eu hastudiaethau, naill ai yn y 
Brifysgol neu’r tu allan iddi, gydymffurfio â’r gofynion a nodwyd yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Graddau Ymchwil. 

 
8.9 Camymddwyn Academaidd 

 
(1) Caiff honiadau o gamymddwyn academaidd eu hystyried yn unol â’r gweithdrefnau a nodwyd 

ym Mholisi Camymddwyn Academaidd y Brifysgol.  
 
8.10 Apeliadau a Chwynion 
 

(1) Mae gan fyfyrwyr yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau’n ymwneud â’r cyfnod prawf, 
terfynu astudiaeth neu yn erbyn canlyniad y broses arholi, yn unol â’r gweithdrefnau a nodir 
yn y Polisi Apeliadau Academaidd. 
 

(2) Mae gan fyfyrwyr yr hawl i wneud cwyn ynglŷn ag unrhyw bryder penodol am ddarpariaeth eu 
rhaglen astudio, goruchwyliaeth neu wasanaethau academaidd, yn unol â’r gweithdrefnau a 
nodir yn y Polisi Cwynion Myfyrwyr.  

8.11  Y Rheoliadau ar gyfer Doethur mewn Llên (DLitt) a Doethur yn y Gwyddorau  (DSc) 
 
8.11.1. Cyflwyniad  
 
(1) Gall y Brifysgol ddyfarnu Gradd Doethur mewn Llên neu Ddoethur yn y Gwyddorau i 

gydnabod cyfraniad gwreiddiol a pharhaus unigolyn i faes ysgolheictod neu faes astudio.  
 

(2) Dyfernir Doethuriaethau Uwch i ymgeiswyr sydd wedi cyflwyno tystiolaeth sy’n arddangos 
rhagoriaeth mewn ysgolheictod academaidd ac sydd: 

a. o’r safon uchaf posibl; 
b. yn sylweddol o ran graddfa ac o ran y cyfraniad mae wedi’i wneud i wybodaeth; 
c. wedi’i gynnal dros amser ac sy’n dangos cyfraniad cyfredol a pharhaol i ysgolheictod; 
d. yn awdurdodol, yn gallu dangos effaith ar waith pobl eraill; 
e. â chyrhaeddiad byd-eang ac sydd o bwys rhyngwladol o fewn y maes; ac 
f. yn ddigon eang neu’n cwmpasu canghennau o wybodaeth sy’n briodol i’r maes ac yn 

unol â normau a disgwyliadau disgyblaethol. 
 

8.11.2 Y Broses Ymgeisio 
 

(1) Bydd ymgeisydd yn gwneud cais cychwynnol i’r Brifysgol fel y nodwyd yn y wybodaeth a 
gyhoeddwyd.  

 
(2) Bydd y cais cychwynnol yn cynnwys y deunyddiau a’r ffi ymgeisio a nodwyd yn y wybodaeth 

a gyhoeddwyd gan y Brifysgol. Bydd ceisiadau cychwynnol yn amodol ar broses sgrinio i 
benderfynu a oes achos prima facie dros ystyried yr ymgeisydd ar gyfer y radd. Cyhoeddir 
natur y broses sgrinio a ddilynir ochr yn ochr â’r broses ymgeisio.  

 
(3) Petai’r broses sgrinio’n casglu nad oes achos prima facie i’w ystyried, hysbysir yr ymgeisydd, 

dychwelir cyfran o’i ffi ymgeisio fel y nodwyd mewn gwybodaeth a gyhoeddwyd gan y 
Brifysgol ac ni chaiff ei wahodd i wneud cais llawn.  
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(4) Nid oes hawl apelio ynghylch penderfyniad sgrinio; gall ymgeiswyr aflwyddiannus ail-
ymgeisio ar y cyfle nesaf sydd ar gael. 

 
(5) Os bydd y broses sgrinio’n casglu bod achos prima facie i’w ystyried, gwahoddir yr ymgeisydd 

i wneud cais llawn.  
 
(6) Bydd y fformat sy'n ofynnol ar gyfer y cais llawn fel y'i cyhoeddir ochr yn ochr â'r broses 

ymgeisio a bydd yn cynnwys papurau, llyfrau neu ddeunyddiau cyhoeddedig eraill fel y nodir.  
 
(7) Rhaid i'r gwaith cyhoeddedig gael ei gyhoeddi neu ei arddangos yn y fath fodd fel ei fod ar 

gael yn gyffredinol ar gyfer ymgynghori gan ysgolheigion neu eraill sydd â diddordeb, ac felly 
gellir ei olrhain drwy gatalogau neu lyfrgelloedd. 

 
(8) Yn achos gwaith sydd wedi’i lunio ar y cyd, rhaid i ymgeisydd nodi maint ei gyfraniad personol 

ar gyfer pob eitem. Ni fydd unrhyw waith a gyflwynwyd yn flaenorol ar gyfer dyfarniad gan y 
sefydliad hwn neu unrhyw sefydliad arall yn gymwys i’w ystyried i gefnogi cais am 
ddoethuriaeth uwch. 

 
8.11.3  Asesu  

 
(1) Bydd y Senedd yn penodi dau asesydd i ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gan yr 

ymgeisydd. Ar gyfer ceisiadau gan aelodau staff cyfredol neu ddiweddar y Brifysgol, bydd y 
ddau asesydd yn allanol i’r Brifysgol. O ran ceisiadau eraill, gellir penodi un asesydd mewnol 
ac un asesydd allanol, neu ddau asesydd allanol os nad oes asesydd mewnol ar gael. 

 
(2) Os na all y Senedd benodi aseswyr o fewn cyfnod rhesymol o amser, gall y Brifysgol wrthod 

ystyried y cais llawn. Yn yr achos hwn, ad-delir y ffi ymgeisio llawn i’r ymgeisydd.   
 
(3) Bydd pob asesydd yn cyflwyno adroddiad annibynnol i’w ystyried. Pe bai casgliadau'r ddau 

asesydd yn amrywio ynghylch a yw’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn bodloni'r meini prawf ar 
gyfer y dyfarniad, bydd y Senedd yn gofyn am farn trydydd asesydd, a fydd yn allanol i'r 
Brifysgol ac y bydd ei farn yn derfynol. 

 
8.11.4  Canlyniad  

 
(1) Os bydd y Senedd yn cadarnhau bod y dystiolaeth yn ddigonol i deilyngu’r radd, bydd yn 

dyfarnu’r radd briodol (DLitt neu DSc). Caiff un copi o’r papurau a’r llyfrau a gyflwynwyd fel 
tystiolaeth ei gadw ym meddiant y Brifysgol i’w adneuo yn Llyfrgell ac Archif Roderic Bowen, 
oni bai bod y Llyfrgell yn meddu ar gopi eisoes. Gall hwn fod naill ai ar ffurf copi ffisegol neu 
ddigidol. 

 
(2) Gall ymgeisydd aflwyddiannus apelio yn erbyn y penderfyniad yn unol â Pholisi Apeliadau 

Academaidd y Brifysgol. 
 
(3) Gall ymgeiswyr aflwyddiannus ailymgeisio ar y cyfle nesaf sydd ar gael. 
 

8.12  Rheoliadau ar gyfer Gradd Doethur mewn Athroniaeth (PhD) 
 
8.12.1 Cyflwyniad 

 
(1) Gall y Brifysgol ddyfarnu Gradd Doethur mewn Athroniaeth i gydnabod cwblhau’n 

llwyddiannus raglen ymchwil ac astudiaeth uwch.  
 

(2) Dyfernir graddau doethur i fyfyrwyr sydd wedi dangos tystiolaeth o’r canlynol: 
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• creu a dehongli gwybodaeth newydd, trwy ymchwil gwreiddiol neu ysgolheictod uwch arall, 
o ansawdd sy’n bodloni adolygiadau cymheiriaid, sy’n estyn ffiniau’r ddisgyblaeth ac sy’n 
deilwng i’w chyhoeddi; 

• caffael a deall yn systematig gorff sylweddol o wybodaeth sy’n arwain disgyblaeth 
academaidd neu faes ymarfer proffesiynol; 

• y gallu cyffredinol i gysyniadu, dylunio a gweithredu prosiect er mwyn creu gwybodaeth, 
cymwysiadau neu ddealltwriaeth newydd sy’n arwain y ddisgyblaeth, ac addasu dyluniad y 
prosiect yng ngoleuni problemau annisgwyl; 

• dealltwriaeth fanwl o dechnegau perthnasol ar gyfer ymchwil ac ymholi academaidd uwch. 
 

(3) Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu: 
 
• ffurfio barn ddeallus ar faterion cymhleth mewn meysydd arbenigol, yn aml yn absenoldeb 

data cyflawn, a gallu cyfleu eu syniadau a’u casgliadau’n glir ac yn effeithiol i 
gynulleidfaoedd arbenigol a heb fod yn arbenigol; 

• parhau i ymgymryd ag ymchwil a datblygu pur a/neu gymhwysol ar lefel uwch, gan 
gyfrannu’n sylweddol at ddatblygu technegau, syniadau neu ymagweddau newydd. 

 
(4) Bydd gan ddeiliaid: 

• y rhinweddau a’r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy’n gofyn am 
arfer cyfrifoldeb personol a menter annibynnol gan mwyaf mewn sefyllfaoedd cymhleth ac 
anrhagweladwy, mewn amgylcheddau proffesiynol neu gyfatebol. 

 
8.12.2 Cyfnod Astudio Prawf 
 

(1) Bydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar y radd PhD yn cael eu cofrestru ar gyfnod astudio prawf yn y 
lle cyntaf. 

  
(2) Mae’r prosesau ar gyfer monitro cynnydd yn ystod y cyfnod prawf ac i asesu a ydy myfyriwr 

wedi cwblhau’r cyfnod prawf yn llwyddiannus ai peidio wedi’u nodi yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Graddau Ymchwil. 

 
(3) Gellir ymestyn y cyfnod prawf i fyfyriwr unwaith yn unig. Gofynnir i fyfyrwyr y barnwyd nad 

ydynt wedi cwblhau’r cyfnod prawf angenrheidiol yn llwyddiannus dynnu’n ôl o’r radd neu 
drosglwyddo i radd arall lle bo’n briodol.  

 
(4) Mae gan fyfyrwyr yr hawl i apelio yn erbyn pob penderfyniad yn ymwneud â’r cyfnod prawf fel 

y nodir yn y Polisi Apeliadau Academaidd. 
 
8.12.3 Arholi PhD  
 

(1) Mae’r broses arholi i fyfyrwyr y radd PhD yn cynnwys dau gam: 
 

(a) arholiad annibynnol rhagarweiniol o’r traethawd ymchwil gan arholwyr; 
(b) arholiad llafar a gynhelir gan Fwrdd Arholi . 

 
(2) Rhaid i fyfyriwr gradd PhD gael ei arholi ar y gwaith a gyflwynwyd gan y myfyriwr hwnnw. Ni 

chaiff myfyriwr addasu, ychwanegu at na dileu o’r traethawd ymchwil ar ôl iddo gael ei 
gyflwyno a chyn ei arholi ac eithrio gyda chaniatâd Cadeirydd y Bwrdd Arholi. Gall myfyriwr 
dynnu’r traethawd ymchwil yn ôl ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi, ond ar ôl i 
draethawd ymchwil gael ei dynnu’n ôl gan y myfyriwr, ni ellir fel arfer ei gyflwyno eto i’w arholi 
ar gyfer yr un radd. 

 
(3) Os yw’r cyflwyniad yn cynnwys arteffactau di-destun, rhaid i’r broses arholi galluogi arholwyr i 

gael mynediad priodol i’r arteffactau. Gallai hyn fod ar ffurf arddangosfa, datganiad neu 
berfformiad, sy’n gorfod digwydd cyn yr arholiad llafar fel y gall yr arholwyr adfyfyrio ar hyn yn 
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eu hadroddiadau annibynnol a gyflwynir cyn yr arholiad llafar. Rhaid nodi’r fformat cyn 
cyflwyno; rhaid i’r union drefniadau ar gyfer darparu mynediad gael eu cytuno pan enwebir y 
Bwrdd Arholi a phan benderfynir yn derfynol ar y trefniadau arholi.  

 
8.12.4 Cyflwyno Traethawd Ymchwil 
 

(1) Rhaid i ymchwil myfyriwr ar gyfer PhD gael ei gwblhau trwy gyflwyno traethawd ymchwil sy’n 
ymgorffori dulliau a chanlyniadau’r ymchwil.  

 
(2) Caiff y traethawd ymchwil ei gyflwyno yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Caniateir defnyddio 

dyfyniadau byr mewn ieithoedd eraill. 
 

(3) Er mwyn bod yn gymwys i gyflwyno traethawd ymchwil, rhaid i fyfyrwyr graddau ymchwil fod 
wedi cofrestru ar y radd y bwriedir cyflwyno ar ei chyfer, ac wedi talu’r holl ffioedd dysgu sy’n 
ddyledus (gan gynnwys unrhyw ffi ail-arholi ofynnol). 

 
8.12.5 Mynediad i draethawd ymchwil 
 

(1) Fel rheol, bydd traethawd ymchwil a gyflwynir ar gyfer gradd ymchwil ar gael yn agored ac ni 
fydd yn destun mesur diogelwch na chyfyngiad o ran mynediad. Gall y Pwyllgor Graddau 
Ymchwil gymeradwyo bod gwaharddiad ar fynediad i draethawd ymchwil yn cael ei roi ar waith 
am gyfnod penodedig o hyd at 5 mlynedd.  
 

(2) Fel rheol, bydd teitl a chrynodeb y traethawd ymchwil ar gael i bawb. Bydd y Pwyllgor Graddau 
Ymchwil yn cymeradwyo cyfyngu mynediad i’r rhain mewn achosion eithriadol yn unig. 

 
8.12.6 Y Bwrdd Arholi 
 

(1) Swyddogaeth y Bwrdd Arholi yw cadarnhau bod y traethawd ymchwil a gyflwynwyd am 
ddyfarniad o safon briodol, mai gwaith y myfyriwr sy’n cael ei arholi ydyw a bod y myfyriwr yn 
dangos y priodweddau a ddisgwylir gan ddeiliaid y dyfarniad. 

 
(2) Fel rheol, bydd Bwrdd Arholi’n cynnwys y canlynol: 

 
• Cadeirydd; 
• Arholwr Mewnol; 
• Arholwr Allanol; 

 
(3) Mewn achosion gan gynnwys y rhai lle: 

 
(i) mae’r myfyriwr yn aelod o staff y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 
(ii) mae’n profi’n amhosibl penodi arholwr mewnol naill ai oddi mewn i’r Brifysgol neu o 

sefydliad partner cydweithredol; 
(iii) gwneir achos arbennig i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil, neu ganddo; 

 
bydd y Bwrdd Arholi yn hytrach yn cynnwys: 
 
• Cadeirydd; 
• Dau Arholwr Allanol. 

 
(4) Rhaid peidio â phenodi aelod o’r tîm goruchwylio (neu unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan 

yng ngoruchwyliaeth y myfyriwr) yn arholwr y myfyriwr. Gallai’r unigolion hynny, gyda 
chaniatâd y myfyriwr ymlaen llaw, gael eu gwahodd i fynychu’r arholiad llafar.   
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(5) O’r pwynt enwebu ymlaen, rhaid i fyfyrwyr beidio â chyfathrebu ag unrhyw aelodau o’r Bwrdd 
Arholi, ac eithrio’r Cadeirydd, ynglŷn â’r traethawd ymchwil, naill ai cyn neu yn dilyn yr arholiad 
llafar, tan i’r broses arholi gael ei chwblhau. 

 
8.12.7 Arholiad llafar 
 

Mae angen i’r Bwrdd Arholi gynnal arholiad llafar ar gyfer myfyrwyr ym mhob achos. Fodd 
bynnag, gallai’r gofyniad am arholiad llafar gael ei hepgor am draethawd ymchwil wedi’i 
ailgyflwyno, yn ôl disgresiwn y Bwrdd Arholi ailgyflwyno a dim ond lle mae adroddiadau 
annibynnol rhagarweiniol yr arholwyr yn argymell yn glir y dylai’r myfyriwr gael ei gymeradwyo 
ar gyfer y radd a geisir.  
 

(1) Gellir cynnal yr arholiad llafar naill ai wyneb yn wyneb neu drwy gyswllt fideo. 
 
(2) Yn dilyn yr arholiad llafar, mae angen i’r Bwrdd Arholi ddarparu adroddiad ar yr arholiad a 

gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 
 

A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD; 
 

B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD yn amodol ar gwblhau’n foddhaol 
y cywiriadau a’r newidiadau a all fod yn ofynnol gan y Bwrdd Arholi. Gallai’r Bwrdd Arholi 
fynnu bod y cywiriadau a wneir yn cael eu craffu gan y naill arholwr neu’r llall, neu’r ddau, 
cyn cychwyn ar y broses ddyfarnu. Fel rheol, bydd y cywiriadau’n cael eu cwblhau cyn 
pen 6 mis o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad; 

 
C. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD ar hyn o bryd ond y caniateir i’r  

myfyriwr addasu’r traethawd ymchwil a’i ailgyflwyno i’w arholi ar gyfer y radd PhD trwy 
Ymchwil ar un achlysur pellach. Dylid ailgyflwyno o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 
blwyddyn o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad (nid 
yw’r dewis hwn ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w 
arholi); 

 
D. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD ond yn cael ei gymeradwyo yn 

lle hynny am radd MPhil trwy Ymchwil, yn amodol lle bo’n briodol ar gwblhau’n foddhaol 
y cywiriadau a’r newidiadau a all fod yn ofynnol gan y Bwrdd Arholi. Gallai’r Bwrdd Arholi 
fynnu bod y cywiriadau a wneir yn cael eu craffu gan y naill arholwr neu’r llall, neu’r ddau, 
cyn cychwyn ar y broses ddyfarnu; rhaid i’r cywiriadau a’r newidiadau gael eu cwblhau 
o fewn cyfnod o 6 mis o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr 
arholiad; 

 
E. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD ond y caniateir i’r myfyriwr 

addasu’r traethawd ymchwil a’i ailgyflwyno i’w arholi ar gyfer y radd MPhil trwy Ymchwil 
ar un achlysur pellach. Dylid ailgyflwyno o fewn cyfnod heb fod yn fwy na blwyddyn o 
ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad (nid yw’r dewis hwn 
ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w arholi); 

 
F. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am ddyfarniad gradd.  
 
Nid yw Canlyniadau C ac E ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd 
ymchwil i’w arholi. 

 
(3) Ni all myfyrwyr y dyfarnwyd iddynt radd MPhil trwy Ymchwil dan ganlyniadau D neu E, 

gyflwyno am radd PhD yn ddiweddarach heb ddilyn cynllun ymchwil newydd. 
 

(4) Os na all arholwyr gytuno ar ganlyniad i’w argymell, rhaid i’r arholwyr gyflwyno adroddiadau 
ac argymhellion annibynnol ar wahân i’r Swyddfa Academaidd o fewn 10 diwrnod gwaith clir 
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ar ôl yr arholiad llafar a rhaid dilyn y gweithdrefnau a ddisgrifiwyd yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Graddau Ymchwil o ran cyflafareddu. 

 
(5) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan ganlyniadau B neu D, nad yw myfyriwr  wedi 

mynd i’r afael yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan y Bwrdd Arholi, gallai’r myfyriwr, yn 
ôl disgresiwn y Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf 
o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn 
llwyddiannus.  

 
8.13 Y Rheoliadau ar gyfer y Radd Doethur mewn Athroniaeth (PhD) trwy Weithiau 

Cyhoeddedig 
 

8.13.1 Cyflwyniad 
 

(1) Gall y Brifysgol ddyfarnu Gradd Doethur mewn Athroniaeth trwy Weithiau Cyhoeddedig i 
gydnabod cwblhau’n llwyddiannus raglen ymchwil ac astudiaeth uwch.  
 

(2) Dyfernir graddau doethur i fyfyrwyr sydd wedi dangos tystiolaeth o’r canlynol: 
 

• creu a dehongli gwybodaeth newydd, trwy ymchwil gwreiddiol neu ysgolheictod uwch arall, 
o ansawdd sy’n bodloni adolygiadau cymheiriaid, sy’n estyn ffiniau’r ddisgyblaeth ac sy’n 
deilwng i’w chyhoeddi;  

• caffael a deall yn systematig gorff sylweddol o wybodaeth sy’n arwain disgyblaeth 
academaidd neu faes ymarfer proffesiynol; 

• y gallu cyffredinol i gysyniadu, dylunio a gweithredu prosiect er mwyn creu gwybodaeth, 
cymwysiadau neu ddealltwriaeth newydd sy’n arwain y ddisgyblaeth, ac addasu dyluniad y 
prosiect yng ngoleuni problemau annisgwyl; 

• dealltwriaeth fanwl o dechnegau perthnasol ar gyfer ymchwil ac ymholi academaidd uwch. 
 

(3) Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu: 
 
• ffurfio barn ddeallus ar faterion cymhleth mewn meysydd arbenigol, yn aml yn absenoldeb 

data cyflawn, a gallu cyfleu eu syniadau a’u casgliadau’n glir ac yn effeithiol i 
gynulleidfaoedd arbenigol a heb fod yn arbenigol; 

• parhau i ymgymryd ag ymchwil a datblygu pur a/neu gymhwysol ar lefel uwch, gan 
gyfrannu’n sylweddol at ddatblygu technegau, syniadau neu ymagweddau newydd. 

 
(4) Bydd gan ddeiliaid: 

 
• y rhinweddau a’r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy’n gofyn am 

arfer cyfrifoldeb personol a menter annibynnol gan mwyaf mewn sefyllfaoedd cymhleth ac 
anrhagweladwy, mewn amgylcheddau proffesiynol neu gyfatebol. 

 
8.13.2 Y Diffiniad o Weithiau Cyhoeddedig 
 

(1) At ddiben y Rheoliadau hyn, gallai ‘gweithiau cyhoeddedig’ gael eu diffinio fel casgliad o 
weithiau cyhoeddedig, papurau, penodau, llyfrau, a/neu weithiau creadigol mewn unrhyw 
gyfrwng (gan gynnwys dogfennaeth briodol yn ymwneud â pherfformiad, gosodwaith a 
gweithiau dros dro eraill) sydd gyda’i gilydd yn ffurfio rhaglen ymchwil gydlynol ac sydd wedi’u 
derbyn i’w lledaenu gan gylchgronau, tai cyhoeddi, orielau, lleoliadau neu gyfryngau cyhoeddi 
tebyg ag iddynt enw da yn y maes. Bydd iaith y cyhoeddiad naill ai’n Gymraeg neu’n Saesneg.  

 
(2) Rhaid i’r holl waith fod wedi’i gyhoeddi yn y fath fodd fel ei fod ar gael yn gyffredinol i ysgolheigion 

neu bobl gyfrannog eraill droi ato. Ystyrir bod gwaith wedi’i gyhoeddi dim ond os gellir ei olrhain 
drwy gatalogau cyffredin, crynodebau neu fynegeion dyfynnu, ac mae copïau ar gael i’r 
cyhoedd. Ni chaniateir cyflwyno llawysgrifau o broflenni gweithiau sydd ar fin cael eu cyhoeddi 
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oni bai bod ganddynt gyfeirnod DOI.<Fel rheol ni chaniateir cyflwyno adroddiadau a baratowyd 
ar gyfer Adrannau’r Llywodraeth neu sefydliadau diwydiannol a’u tebyg oni bai eu bod wedi’u 
cyhoeddi ac ar gael i’r cyhoedd a bod modd dangos tystiolaeth o hynny e.e. gyda rhif ISBN. 

 
(3) Rhaid i’r holl waith fod wedi’i adolygu gan gymheiriaid yn rhyngwladol ac wedi’i gyhoeddi dim 

mwy na 10 mlynedd cyn y dyddiad cyflwyno. 
 

(4) Rhaid i’r gweithiau cyhoeddedig a gyflwynir ar gyfer y radd ffurfio corff o gyhoeddiadau sy’n 
arwain at  draethawd ymchwil cydlynol, yn hytrach na chyfres o gyhoeddiadau digyswllt. 
 

(5) Rhaid i’r gweithiau cyhoeddedig a gyflwynir ar gyfer y radd fod tipyn yn wahanol i unrhyw waith 
a allai fod wedi’i gyflwyno cyn hynny ar gyfer unrhyw radd yn y sefydliad hwn neu unrhyw 
sefydliad arall. 
 

(6) Gallai gwaith a gyflwynir yn ddigidol gael ei ystyried yn gymwys, ond dylai’r ymgeisydd 
ddarparu tystiolaeth y bydd y gwaith yn parhau i fod ar gael i’r cyhoedd hyd y gellir rhagweld 
yn ei ffurf bresennol. 
 

(7) Dylai’r gweithiau cyhoeddedig fod o safon gyfatebol i PhD “traddodiadol” yn y maes 
academaidd perthnasol a dylai ddangos cyfraniad gwreiddiol y myfyriwr at wybodaeth. 

 
8.13.3 Y Broses Ymgeisio 

 
(1) Rhaid i ymgeisydd gyflwyno cais a fydd yn cynnwys y canlynol: 

 
(i) Rhestr fanwl o’r gweithiau cyhoeddedig fydd yn cael eu cynnwys yn y cyflwyniad terfynol 

a thystiolaeth fod y gweithiau cyhoeddedig  ar gael i’r cyhoedd ac y gellir eu holrhain; 
(ii) Datganiad o ddim mwy na 3,000 o eiriau sy’n ceisio dangos cydlyniad ac effaith 

academaidd y corff o waith a gyflwynir; 
 

(2) Wrth gyflwyno cais, mae angen i ymgeisydd (a) ddatgan nad oes yr un o’r gweithiau 
cyhoeddedig yr un fath yn unigol neu ar y cyd ag unrhyw waith a gyflwynwyd yn flaenorol ar 
gyfer cymhwyster arall mewn unrhyw brifysgol neu sefydliad tebyg, (b) datgan hyd nes bod 
canlyniad y cais cyfredol yn hysbys, ni fydd yr un o’r gweithiau cyhoeddedig, boed yn unigol 
neu ar y cyd, yn cael eu cyflwyno am unrhyw gymhwyster mewn prifysgol neu sefydliad tebyg 
arall. 
 

8.13.4 Arholi PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig 
 

(1) Caiff myfyrwyr graddau PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig eu harholi ar y gweithiau 
cyhoeddedig a gyflwynwyd a’r dadansoddiad adfyfyriol. Mae’r broses arholi i fyfyrwyr y radd 
PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig yn cynnwys dau gam: 

 
(a) arholiad annibynnol rhagarweiniol o’r dadansoddiad adfyfyriol ynghyd â’r gweithiau 

cyhoeddedig gan yr arholwyr, a gymeradwyir at y diben gan y Brifysgol ac a fydd yn 
paratoi adroddiadau interim annibynnol ar y dadansoddiad adfyfyriol a’r gweithiau 
cyhoeddedig (gweler y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil; 

(b) arholiad llafar a gynhelir gan Fwrdd Arholi. 
 

(2) Rhaid i fyfyriwr y radd PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig gael ei arholi ar y gwaith a gyflwynwyd 
gan y myfyriwr  hwnnw. Ni chaiff myfyriwr addasu, ychwanegu at na dileu o’r dadansoddiad 
adfyfyriol ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi ac eithrio gyda chaniatâd Cadeirydd y 
Bwrdd Arholi. Gall myfyriwr dynnu’r dadansoddiad adfyfyriol yn ôl ar ôl iddo gael ei gyflwyno 
a chyn ei arholi, ond ar ôl i ddadansoddiad adfyfyriol gael ei dynnu’n ôl gan y myfyriwr, ni ellir 
ei gyflwyno eto i’w arholi ar gyfer yr un radd. 
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8.13.5 Cyflwyniad 
 

(1) Bydd maint y gwaith cyhoeddedig a gyflwynir yn dibynnu ar y maes academaidd a’r math o 
weithiau cyhoeddedig sydd wedi’u cynnwys yn y cyflwyniad, ond fel rheol, dylai’r cyflwyniad 
gynnwys dim llai na 4 a dim mwy na 10 darn o waith cyhoeddedig unigol. Fodd bynnag, mae’r 
mater o nifer yn eilradd i’r cwestiwn o  ansawdd ac effaith yr allbwn. 

 
(2) Bydd y cyflwyniad yn cynnwys: 

 
a) Crynodeb sy’n rhoi adroddiad cryno o’r gweithiau cyhoeddedig gan gynnwys yr holl brif 

gysyniadau a chasgliadau’r gwaith cyhoeddedig, a fydd yn ddim mwy na 300 o eiriau; 
b) Taflen grynodeb sy’n rhestru’r holl weithiau cyhoeddedig a gyflwynwyd ynghyd â datganiad 

o hyd a lled cyfraniad y myfyriwr i unrhyw waith aml-awdur, wedi’i gadarnhau gan bob 
cydawdur; 

c) Copi o bob gwaith cyhoeddedig wedi’i rifo yn unol â b) uchod; 
d) Dadansoddiad adfyfyriol o ddim mwy na 30,000 o eiriau sy’n gosod yr holl waith 

cyhoeddedig a gyflwynwyd yng nghyd-destun y wybodaeth a oedd yn gyfredol  ar y pryd 
a chan nodi hefyd y cyfraniad annibynnol, cydlynol a gwreiddiol y mae’r gwaith 
cyhoeddedig wedi’i wneud i ddysg yn y maes academaidd hwnnw, ym marn y myfyriwr. 

e) Tystiolaeth o statws yr holl weithiau cyhoeddedig a gyflwynwyd. 
f) Ar gyfer gweithiau cyhoeddedig sydd â sawl awdur, rhaid i’r ymgeisydd ddarparu 

datganiad wedi’i lofnodi yn amlinellu cyfraniad yr ymgeisydd i gynhyrchu’r gwaith 
cyhoeddedig perthnasol. 

 
(3) Bydd y dadansoddiad adfyfyriol yn cynnwys adfyfyrio beirniadol ar y fethodoleg a’r dulliau 

ymchwil a ddefnyddiwyd. Dylai hefyd fynegi rhesymeg i brofi bod y gwaith o leiaf yn gyfwerth 
â’r safon a ddangosir fel rheol gan draethawd ymchwil PhD llwyddiannus. 
 

(4) Caiff y dadansoddiad adfyfyriol ei gyflwyno yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Caniateir defnyddio 
dyfyniadau byr mewn ieithoedd eraill. 
 

(5) Er mwyn bod yn gymwys i gyflwyno traethawd ymchwil, rhaid i fyfyrwyr graddau ymchwil fod 
wedi cofrestru ar y radd y bwriedir cyflwyno ar ei chyfer, ac wedi talu’r holl ffioedd dysgu sy’n 
ddyledus (gan gynnwys unrhyw ffi ail-arholi ofynnol) ac wedi bodloni’r holl rwymedigaethau 
ariannol eraill. 

 
8.13.6 Mynediad i’r cyflwyniad 
 

(1) Oherwydd natur y dyfarniad, ni fydd unrhyw ofyniad am waharddiad ar lungopïo a/neu 
fynediad i unrhyw ran o’r PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig yn cael ei ystyried. 

 
8.13.7 Y Bwrdd Arholi 
 

(1) Swyddogaeth y Bwrdd Arholi yw cadarnhau bod y dadansoddiad adfyfyriol a’r gweithiau 
cyhoeddedig a gyflwynir am ddyfarniad o safon briodol, mai gwaith y myfyriwr sy’n cael ei 
arholi ydyw a bod y myfyriwr yn dangos y priodweddau a ddisgwylir gan ddeiliaid y dyfarniad). 

 
(2) Fel rheol, bydd Bwrdd Arholi’n cynnwys y canlynol yn unig: 

 
• Cadeirydd; 
• Arholwr Mewnol; 
• Arholwr Allanol; 

 
(3) Mewn achosion gan gynnwys y rhai lle: 

 
(i) mae’r myfyriwr yn aelod o staff y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 
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(ii) mae’n profi’n amhosibl penodi arholwr mewnol naill ai oddi mewn i’r Brifysgol neu o 
sefydliad partner cydweithredol; 

(iii) gwneir achos arbennig i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil, neu ganddo; 
 

bydd y Bwrdd Arholi yn hytrach yn cynnwys : 
 
• Cadeirydd; 
• Dau Arholwr Allanol. 

(4) Rhaid peidio â phenodi aelod o’r tîm goruchwylio (neu unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan 
yng ngoruchwyliaeth y myfyriwr) yn arholwr y myfyriwr. Gallai’r unigolion hynny, gyda 
chaniatâd y myfyriwr ymlaen llaw, gael eu gwahodd i fynychu’r arholiad llafar.  

(5) Ar gyfer rheoliadau mewn perthynas â dewis a phenodi aelodau’r Bwrdd Arholi a 
chymeradwyo’r bwrdd arholi cyffredinol, gweler y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil 
(Adran: Cyfansoddiad y Bwrdd Arholi a’r Arholwyr).   

(6) O’r pwynt enwebu ymlaen, rhaid i fyfyrwyr beidio â chyfathrebu ag unrhyw aelodau o’r Bwrdd 
Arholi, ac eithrio’r Cadeirydd, ynglŷn â’r traethawd ymchwil, naill ai cyn neu yn dilyn yr arholiad 
llafar, tan i’r broses arholi gael ei chwblhau. 

 
8.13.8 Arholiad llafar 

Mae angen i’r Bwrdd Arholi gynnal arholiad llafar ar gyfer myfyrwyr ym mhob achos. Fodd 
bynnag, gallai’r gofyniad am arholiad llafar gael ei hepgor am ddadansoddiad adfyfyriol wedi’i 
ailgyflwyno yn ôl disgresiwn y Bwrdd Arholi ailgyflwyno a dim ond lle mae adroddiadau 
annibynnol rhagarweiniol yr arholwyr yn argymell yn glir y dylai’r myfyriwr gael ei gymeradwyo 
am y radd a geisir.  

(1) Gellir cynnal yr arholiad llafar naill ai wyneb yn wyneb neu trwy gyswllt fideo.  

(2) Dylai’r Cadeirydd gwrdd â’r myfyriwr yn breifat cyn yr arholiad llafar er mwyn gofyn i’r myfyriwr 
a oes unrhyw amgylchiadau iechyd neu bersonol eraill, heb eu hysbysu’n flaenorol trwy’r 
goruchwyliwr, a allai effeithio ar berfformiad y myfyriwr yn yr arholiad llafar. 

(3) Yn dilyn yr arholiad llafar, mae angen i’r Bwrdd Arholi ddarparu adroddiad ar yr arholiad a 
gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 
A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig; 
 
B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig yn 

amodol ar gwblhau’n foddhaol y cywiriadau a’r newidiadau hynny i’r dadansoddiad 
adfyfyriol a all fod yn ofynnol gan y Bwrdd Arholi. Gallai’r Bwrdd Arholi fynnu bod y 
cywiriadau a wneir yn cael eu craffu gan y naill arholwr neu’r llall, neu’r ddau, cyn 
cychwyn ar y broses ddyfarnu. Fel rheol, bydd y cywiriadau’n cael eu cwblhau cyn pen 
12 wythnos o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad; 

 
C. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig ar 

hyn o bryd ond y caniateir i’r myfyriwr addasu’r dadansoddiad adfyfyriol a’i ailgyflwyno 
i’w arholi ar gyfer y radd PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig ar un achlysur pellach. Dylid 
ailgyflwyno o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 6 mis o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol 
i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad (nid yw’r dewis hwn ar gael yn achos myfyriwr sydd 
wedi ailgyflwyno dadansoddiad adfyfyriol i’w arholi); 

 
D. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am ddyfarniad gradd.  
 
Nid yw Canlyniad C ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno dadansoddiad adfyfyriol 
i’w arholi.  
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(4) Os na all arholwyr gytuno ar ganlyniad i’w argymell, rhaid i’r arholwyr gyflwyno adroddiadau 
ac argymhellion annibynnol ar wahân i’r Swyddfa Academaidd o fewn 10 diwrnod gwaith clir 
ar ôl yr arholiad llafar a rhaid dilyn y gweithdrefnau a ddisgrifiwyd yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Graddau Ymchwil o ran cyflafareddu. 

(5) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan ganlyniad B, nad yw myfyriwr wedi mynd i’r afael 
yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan y Bwrdd Arholi, gallai’r myfyriwr, yn ôl disgresiwn y 
Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf o ddyddiad yr 
hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn llwyddiannus.  

 
8.14 Y Rheoliadau ar gyfer y Radd Doethuriaeth Broffesiynol 
 
8.14.1 Cyflwyniad 

(1) Gall y Brifysgol ddyfarnu Gradd Doethuriaeth Broffesiynol i gydnabod cwblhau’n llwyddiannus 
raglen astudiaeth gyfeiriedig gymeradwy (Rhan Un) ynghyd â chwblhau’n llwyddiannus raglen 
ymchwil ac astudiaeth uwch (Rhan Dau).  

 
(2) Mae dwy ran i’r Ddoethuriaeth Broffesiynol. Bydd Rhan Un yn cynnwys 180 credyd o fodylau 

a addysgir ar Lefel 7 a asesir yn unol â’r rheoliadau a nodir ym Mhennod 6 o’r llawlyfr hwn. 
Bydd Rhan Dau yn canolbwyntio ar ymchwil ac fe’i cwblheir trwy gyflwyno traethawd ymchwil 
ac unrhyw bortffolio o ddeunydd ategol sy’n ymgorffori dulliau’r ymchwil. 

 
(3) Dyfernir graddau doethur i fyfyrwyr sydd wedi dangos tystiolaeth o’r canlynol: 

 
• creu a dehongli gwybodaeth newydd, trwy ymchwil gwreiddiol neu ysgolheictod uwch arall, 

o ansawdd sy’n bodloni adolygiadau cymheiriaid, sy’n estyn ffiniau’r ddisgyblaeth neu’r 
maes astudio, ac sy’n deilwng i’w chyhoeddi;  

• caffael a deall yn systematig gorff sylweddol o wybodaeth sy’n arwain disgyblaeth 
academaidd neu faes ymarfer proffesiynol; 

• y gallu cyffredinol i gysyniadu, dylunio a gweithredu prosiect er mwyn creu gwybodaeth, 
cymwysiadau neu ddealltwriaeth newydd sy’n arwain y ddisgyblaeth, ac addasu dyluniad y 
prosiect yng ngoleuni problemau annisgwyl; 

• dealltwriaeth fanwl o dechnegau perthnasol ar gyfer ymchwil ac ymholi academaidd uwch. 
 

(4) Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu: 
 
• ffurfio barn ddeallus ar faterion cymhleth mewn meysydd arbenigol, yn aml yn absenoldeb 

data cyflawn, a gallu cyfleu eu syniadau a’u casgliadau’n glir ac yn effeithiol i 
gynulleidfaoedd arbenigol a heb fod yn arbenigol; 

• parhau i ymgymryd ag ymchwil a datblygu pur a/neu gymhwysol ar lefel uwch, gan 
gyfrannu’n sylweddol at ddatblygu technegau, syniadau neu ymagweddau newydd. 

 
(5) Bydd gan ddeiliaid: 

 
• y rhinweddau a’r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy’n gofyn am 

arfer cyfrifoldeb personol a menter annibynnol gan mwyaf mewn sefyllfaoedd cymhleth ac 
anrhagweladwy, mewn amgylcheddau proffesiynol neu gyfatebol. 

 
8.14.2 Arholi Doethuriaeth Broffesiynol 
 
8.14.2.1 Arholi Rhan Un 

 
(1) Bydd Rhan Un yn cynnwys modylau ar Lefel 7 gwerth cyfanswm o 180 credyd. Mae’r broses 

ar gyfer rheoli asesiad modylau, dyfarnu credyd a’r rheolau dilyniant ar gyfer modylau ar 
Lefel 7 yn dilyn yr un egwyddorion â’r rhai a amlinellir yn Adrannau 6.6 ac eithrio’r ffaith na 
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esgusodir methiannau mewn modylau ac mae’n rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau ar 
Lefel 7 yn Rhan Un er mwyn symud ymlaen i Ran Dau. 

 
(2) Mae’r broses o osod tasgau ar gyfer ailasesu’n dilyn yr un egwyddorion â’r rhai a amlinellir 

yn Adran 7.11. 
 
(3) Bydd arholwyr allanol modylau’n cael eu penodi i bob modwl sy’n rhan o Ran Un yn unol ag 

Adran 7.15. Bydd perfformiad myfyrwyr yn Rhan Un yn cael ei ystyried gan Fyrddau Arholi 
yn unol ag Adran 6.10. 

 
8.14.2.2 Arholi Rhan Dau 
 

(1) Rhaid i fyfyriwr fod wedi cwblhau Rhan Un yn llwyddiannus cyn y caniateir iddo gyflwyno’r 
traethawd ymchwil ac unrhyw bortffolio i’w arholi dan Ran Dau. 

  
(2) Mae’r broses arholi i fyfyrwyr Rhan Dau'r radd Doethuriaeth Broffesiynol yn cynnwys dau 

gam: 
(a) arholiad annibynnol rhagarweiniol o’r traethawd ymchwil gan arholwyr, sydd wedi’u 

cymeradwyo at y diben gan y Brifysgol ac a fydd yn paratoi adroddiadau interim 
annibynnol ar y traethawd ymchwil ; 

(b) arholiad llafar a gynhelir gan Fwrdd Arholi. 
 

(3) Rhaid i fyfyriwr gradd Doethuriaeth Broffesiynol gael ei arholi ar y gwaith a gyflwynwyd gan 
y myfyriwr hwnnw. Ni chaiff myfyriwr addasu, ychwanegu at, na dileu o’r traethawd ymchwil 
ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi ac eithrio gyda chaniatâd Cadeirydd y Bwrdd 
Arholi. Gall myfyriwr dynnu’r traethawd ymchwil yn ôl ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei 
arholi, ond ar ôl i draethawd ymchwil gael ei dynnu’n ôl gan y myfyriwr, ni ellir ei gyflwyno 
eto i’w arholi ar gyfer yr un radd. 
 

(4) Os yw’r cyflwyniad yn cynnwys arteffactau di-destun, rhaid i’r broses arholi gynnwys protocol 
i alluogi arholwyr i gael mynediad priodol i’r arteffactau.  Gallai hyn fod ar ffurf arddangosfa, 
datganiad neu berfformiad, sy’n gorfod digwydd cyn yr arholiad llafar fel y gall yr arholwyr 
adfyfyrio ar hyn yn eu hadroddiadau annibynnol a gyflwynir cyn yr arholiad llafar. Rhaid nodi’r 
fformat adeg cyflwyno’r cynnig ymchwil llawn; rhaid i’r union drefniadau ar gyfer darparu 
mynediad gael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Graddau Ymchwil pan enwebir y Bwrdd Arholi 
a phan benderfynir yn derfynol ar y trefniadau arholi.  

 
8.14.3 Cyflwyno Traethawd Ymchwil 
 

(1) Rhaid i ymchwil myfyriwr ar gyfer Rhan Dau’r Ddoethuriaeth Broffesiynol gael ei gwblhau 
trwy gyflwyno traethawd ymchwil sy’n ymgorffori dulliau a chanlyniadau’r ymchwil.  

 
(2) Caiff y traethawd ymchwil ei gyflwyno yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Caniateir defnyddio 

dyfyniadau byrion mewn ieithoedd eraill. 
 
(3) Er mwyn bod yn gymwys i gyflwyno traethawd ymchwil, rhaid i fyfyrwyr graddau ymchwil fod 

wedi cofrestru ar y radd y bwriedir cyflwyno ar ei chyfer, ac wedi talu’r holl ffioedd dysgu sy’n 
ddyledus (gan gynnwys unrhyw ffi ail-arholi ofynnol) ac wedi bodloni’r holl rwymedigaethau 
ariannol eraill. 

 
8.14.4 Mynediad i draethawd ymchwil  
 

(1) Fel rheol, bydd traethawd ymchwil a gyflwynir ar gyfer gradd ymchwil ar gael yn agored ac 
ni fydd yn destun mesur diogelwch na chyfyngiad o ran mynediad. Gallai’r Pwyllgor Graddau 
Ymchwil gymeradwyo bod gwaharddiad ar lungopïo a/neu fynediad i draethawd ymchwil yn 
cael ei roi ar waith am gyfnod penodedig o hyd at 5 mlynedd.  
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(2) Fel rheol, bydd teitl a chrynodeb y traethawd ymchwil ar gael i bawb. Bydd y Pwyllgor Graddau 

Ymchwil yn cymeradwyo cyfyngu mynediad i’r rhain mewn achosion eithriadol yn unig. 
 
8.14.5 Y Bwrdd Arholi ar gyfer Rhan Dau 
 

(1) Swyddogaeth y Bwrdd Arholi yw cadarnhau bod y traethawd ymchwil a gyflwynwyd am 
ddyfarniad o safon briodol, mai gwaith y myfyriwr sy’n cael ei arholi ydyw a bod y myfyriwr 
yn dangos y priodweddau a ddisgwylir gan ddeiliaid y dyfarniad. 

 
(2) Fel rheol, bydd Bwrdd Arholi’n cynnwys y canlynol yn unig: 

• Cadeirydd; 
• Arholwr Mewnol; 
• Arholwr Allanol; 

 
(3) Mewn achosion gan gynnwys y rhai lle: 

(i) mae’r myfyriwr yn aelod o staff y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 
(ii) mae’n profi’n amhosibl penodi arholwr mewnol naill ai oddi mewn i’r Brifysgol neu o 

sefydliad partner cydweithredol; 
(iii) gwneir achos arbennig i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil, neu ganddo; 

 
bydd y Bwrdd Arholi yn hytrach yn cynnwys: 
 
• Cadeirydd; 
• Dau Arholwr Allanol. 

 
(4) Rhaid peidio â phenodi aelod o’r tîm goruchwylio (neu unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan 

yng ngoruchwyliaeth y myfyriwr) yn arholwr y myfyriwr. Gallai’r unigolion hynny, gyda 
chaniatâd y myfyriwr ymlaen llaw, gael eu gwahodd i fynychu’r arholiad llafar.   

 
(5) Ar gyfer rheoliadau mewn perthynas â dewis a phenodi aelodau’r Bwrdd Arholi a 

chymeradwyo’r bwrdd arholi cyffredinol, gweler y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil    
 

(6) O’r pwynt enwebu ymlaen, rhaid i fyfyrwyr beidio â chyfathrebu ag unrhyw aelodau o’r Bwrdd 
Arholi, ac eithrio’r Cadeirydd, ynglŷn â’r traethawd ymchwil, naill ai cyn neu yn dilyn yr arholiad 
llafar, tan i’r broses arholi gael ei chwblhau. 

 
8.14.6 Arholiad llafar 
 

(1) Mae angen i’r Bwrdd Arholi gynnal arholiad llafar ar gyfer myfyrwyr ym mhob achos. Fodd 
bynnag, gallai’r gofyniad am arholiad llafar gael ei hepgor am draethawd ymchwil wedi’i 
ailgyflwyno yn ôl disgresiwn y Bwrdd Arholi ailgyflwyno.  
 

(2) Gellir cynnal yr arholiad llafar naill ai wyneb yn wyneb neu trwy gyswllt fideo  
 

(3) Yn dilyn yr arholiad llafar, mae angen i’r Bwrdd Arholi ddarparu adroddiad ar yr arholiad a 
gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 

 
A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am  radd Doethuriaeth Broffesiynol; 

B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am  radd Doethuriaeth Broffesiynol yn amodol ar 
gwblhau’n foddhaol y cywiriadau a’r newidiadau a all fod yn ofynnol gan y Bwrdd Arholi. 
Gallai’r Bwrdd Arholi fynnu bod y cywiriadau a wneir yn cael eu craffu gan y naill arholwr 
neu’r llall, neu’r ddau, cyn cychwyn ar y broses ddyfarnu. Fel rheol, bydd y cywiriadau’n 
cael eu cwblhau cyn pen 6 mis o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o 
ganlyniad yr arholiad; 
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C. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am  radd Doethuriaeth Broffesiynol ar hyn o 
bryd ond y caniateir i’r myfyriwr addasu’r traethawd ymchwil a’i ailgyflwyno i’w arholi ar 
gyfer y radd Doethuriaeth Broffesiynol ar un achlysur pellach. Dylid ailgyflwyno o fewn 
cyfnod heb fod yn fwy na blwyddyn o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o 
ganlyniad yr arholiad (nid yw’r dewis hwn ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi 
ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w arholi); 

D. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd Doethuriaeth Broffesiynol. 
  

Nid yw Canlyniad C ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w 
arholi.  

 
(4) Os na all arholwyr gytuno ar ganlyniad i’w argymell, rhaid i’r arholwyr gyflwyno adroddiadau 

ac argymhellion annibynnol ar wahân i’r Swyddfa Academaidd o fewn 10 diwrnod gwaith clir 
ar ôl yr arholiad llafar a rhaid dilyn y gweithdrefnau a ddisgrifiwyd yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Graddau Ymchwil o ran cyflafareddu. 

 
(5) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan Ganlyniad B, nad yw myfyriwr wedi mynd i’r afael 

yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan y Bwrdd Arholi,  gallai’r myfyriwr, yn ôl disgresiwn y 
Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf o ddyddiad yr 
hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn llwyddiannus.  

 
8.14.7 Dyfarniadau Ymadael ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol 
 

(1) Os bydd myfyriwr yn methu bodloni’r amodau ar gyfer dilyniant ar ddiwedd Rhan Un neu’n 
methu bodloni’r amodau ar gyfer y dyfarniad ar ddiwedd Rhan Dau, gallai’r myfyriwr fod yn 
gymwys am ddyfarniad ymadael dilysedig sef Diploma Ôl-raddedig, Tystysgrif Ôl-raddedig 
neu Radd Meistr yn unol ag Adran 6.6.2.  

 
8.15 Y Rheoliadau ar gyfer y Radd Meistr mewn Athroniaeth (MPhil) trwy Ymchwil 
 
8.15.1 Cyflwyniad 

 
(1) Gall y Brifysgol ddyfarnu Gradd Meistr mewn Athroniaeth trwy Ymchwil i gydnabod cwblhau’n 

llwyddiannus raglen ymchwil ac astudiaeth uwch.  
 
(2) Dyfernir gradd Meistr i fyfyriwr sydd wedi dangos tystiolaeth o’r canlynol: 

 
• creu a dehongli gwybodaeth newydd, trwy ymchwil gwreiddiol neu ysgolheictod uwch 

arall, o ansawdd sy’n bodloni adolygiadau cymheiriaid, sy’n estyn ffiniau’r ddisgyblaeth ac 
sy’n deilwng i’w chyhoeddi; 

• dealltwriaeth systematig o wybodaeth ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol 
a/neu fewnwelediadau newydd, sydd i raddau helaeth yn arwain eu disgyblaeth 
academaidd, eu maes astudio neu’u maes ymarfer proffesiynol, neu’n cael eu harwain 
ganddynt; 

• dealltwriaeth gynhwysfawr o dechnegau sy’n berthnasol i’w hymchwil eu hunain neu eu 
hysgolheictod uwch; 

• gwreiddioldeb yn y defnydd o wybodaeth, ynghyd â dealltwriaeth ymarferol o’r modd y 
defnyddir technegau ymchwil ac ymholi sefydledig i greu a dehongli gwybodaeth yn y 
ddisgyblaeth; 

• dealltwriaeth gysyniadol sy’n galluogi’r myfyriwr i: 
• werthuso’n feirniadol ymchwil cyfredol ac ysgolheictod uwch o fewn y 

ddisgyblaeth; 
• gwerthuso methodolegau a datblygu beirniadaethau ohonynt a, lle bo’n briodol, 

cynnig damcaniaethau newydd. 
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(3) Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu: 
 
• delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol, ffurfio barn gadarn yn absenoldeb 

data cyflawn, a chyfleu eu casgliadau’n glir i gynulleidfaoedd arbenigol a heb fod yn 
arbenigol; 

• dangos hunan-gyfeiriad a gwreiddioldeb wrth fynd i’r afael â phroblemau a’u datrys, a 
gweithio’n annibynnol wrth gynllunio a gweithredu tasgau ar lefel broffesiynol neu gyfatebol; 

• parhau i gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, a datblygu sgiliau newydd i lefel uchel. 
 

(4) Bydd gan y deiliaid: 
 
• y rhinweddau a’r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy’n gofyn am: 

• arfer menter a chyfrifoldeb personol; 
• gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth ac anrhagweladwy; 
• y gallu i ddysgu’n annibynnol sy’n ofynnol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. 

 
8.15.2 Arholi MPhil trwy Ymchwil 
 

(1) Mae’r broses arholi i fyfyrwyr y radd MPhil trwy Ymchwil yn cynnwys dau gam: 
 
(a) archwiliad annibynnol rhagarweiniol o’r traethawd ymchwil gan yr arholwyr; 
(b) arholiad llafar a gynhelir gan Fwrdd Arholi. 

 
(2) Rhaid i fyfyriwr gradd MPhil trwy Ymchwil gael ei arholi ar y gwaith a gyflwynwyd gan y 

myfyriwr hwnnw. Ni chaiff myfyriwr addasu, ychwanegu at, na dileu o’r traethawd ymchwil ar 
ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi ac eithrio gyda chaniatâd Cadeirydd y Bwrdd Arholi. 
Gall myfyriwr dynnu’r traethawd ymchwil yn ôl ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi, ond 
ar ôl i draethawd ymchwil gael ei dynnu’n ôl gan y myfyriwr, ni ellir ei gyflwyno eto i’w arholi ar 
gyfer yr un radd. 

 
(3) Os yw’r cyflwyniad yn cynnwys arteffactau di-destun, rhaid i’r broses arholi gynnwys protocol 

i alluogi arholwyr i gael mynediad priodol i’r arteffactau. Gallai hyn fod ar ffurf arddangosfa, 
datganiad, neu berfformiad, sy’n gorfod digwydd cyn yr arholiad llafar, fel y gall yr arholwyr 
fyfyrio ar hyn yn eu hadroddiadau annibynnol a gyflwynir cyn yr arholiad llafar. Rhaid nodi’r 
fformat adeg cyflwyno’r cynnig ymchwil llawn; rhaid i’r union drefniadau ar gyfer darparu 
mynediad gael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Graddau Ymchwil pan enwebir y Bwrdd Arholi 
a phan benderfynir yn derfynol ar y trefniadau arholi.  

 
8.15.3 Cyflwyno Traethawd Ymchwil 
 

(1) Rhaid i ymchwil myfyriwr ar gyfer yr MPhil trwy Ymchwil gael ei gwblhau trwy gyflwyno traethawd 
ymchwil sy’n ymgorffori dulliau a chanlyniadau’r ymchwil.  

 
(2) Caiff y traethawd ymchwil ei gyflwyno yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Caniateir defnyddio 

dyfyniadau byr mewn ieithoedd eraill. 
 

(3) Er mwyn bod yn gymwys i gyflwyno traethawd ymchwil, rhaid i fyfyrwyr graddau ymchwil fod 
wedi cofrestru ar y radd y bwriedir cyflwyno ar ei chyfer, ac wedi talu’r holl ffioedd dysgu sy’n 
ddyledus (gan gynnwys unrhyw ffi ail-arholi ofynnol) ac wedi bodloni’r holl rwymedigaethau 
ariannol eraill. 

 
8.15.4 Mynediad i draethawd ymchwil 
 

(1) Fel rheol, bydd traethawd ymchwil a gyflwynwyd ar gyfer gradd ymchwil ar gael yn agored ac 
ni fydd yn destun mesur diogelwch na chyfyngiad o ran mynediad. Gall y Pwyllgor Graddau 
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Ymchwil gymeradwyo bod gwaharddiad ar lungopïo a/neu fynediad i draethawd ymchwil yn 
cael ei roi ar waith am gyfnod penodedig o hyd at 5 mlynedd.  
 

(2) Fel rheol, bydd teitl a chrynodeb y traethawd ymchwil ar gael i bawb. Bydd y Pwyllgor Graddau 
Ymchwil yn cymeradwyo cyfyngu mynediad i’r rhain mewn achosion eithriadol yn unig. 

 
8.15.5 Y Bwrdd Arholi 
 

(1) Swyddogaeth y Bwrdd Arholi yw cadarnhau bod y traethawd ymchwil a gyflwynwyd am 
ddyfarniad o safon briodol, mai gwaith y myfyriwr sy’n cael ei arholi ydyw a bod y myfyriwr yn 
dangos y priodweddau a ddisgwylir gan ddeiliaid y dyfarniad. 

 
(2) Fel rheol, bydd Bwrdd Arholi’n cynnwys y canlynol: 

 
• Cadeirydd; 
• Arholwr Mewnol; 
• Arholwr Allanol. 

 
(3) Yn yr achosion gan gynnwys y rhai lle: 

 
(i) mae’r myfyriwr yn aelod o staff y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 

 
(ii) mae’n profi’n amhosibl penodi arholwr mewnol naill ai oddi mewn i’r Brifysgol neu o 

sefydliad partner cydweithredol; 
(iii) gwneir achos arbennig i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil, neu ganddo; 

 
bydd y Bwrdd Arholi yn hytrach yn cynnwys: 
 
• Cadeirydd 
• Dau Arholwr Allanol. 

 
(4) Rhaid peidio â phenodi aelod o’r tîm goruchwylio (neu unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan 

yng ngoruchwyliaeth y myfyriwr) yn arholwr y myfyriwr. Gallai’r unigolion hynny, gyda 
chaniatâd y myfyriwr ymlaen llaw, gael eu gwahodd i fynychu’r arholiad llafar. 

 
(5) O’r pwynt enwebu ymlaen, rhaid i fyfyrwyr beidio â chyfathrebu ag unrhyw aelodau o’r Bwrdd 

Arholi, ac eithrio’r Cadeirydd, ynglŷn â’r traethawd ymchwil, naill ai cyn neu yn dilyn yr arholiad 
llafar, tan i’r broses arholi gael ei chwblhau. 

 
8.15.6 Arholiad llafar 
 

Mae angen i’r Bwrdd Arholi gynnal arholiad llafar ar gyfer myfyrwyr ym mhob achos. Fodd 
bynnag, gallai’r gofyniad am arholiad llafar gael ei hepgor am draethawd ymchwil wedi’i 
ailgyflwyno, yn ôl disgresiwn y Bwrdd Arholi ailgyflwyno a dim ond lle mae adroddiadau 
annibynnol rhagarweiniol yr arholwyr yn argymell yn glir y dylai’r myfyriwr gael ei gymeradwyo 
am y radd a geisir.  

 
(1) Gellir cynnal yr arholiad llafar naill ai wyneb yn wyneb neu trwy gyswllt fideo.  
 
(2) Yn dilyn yr arholiad llafar, mae angen i’r Bwrdd Arholi ddarparu adroddiad ar yr arholiad a 

gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 
 

A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd MPhil trwy Ymchwil; 
 

B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd MPhil trwy Ymchwil yn amodol ar 
gwblhau’n foddhaol y cywiriadau a’r newidiadau a all fod yn ofynnol gan y Bwrdd Arholi. 
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Gallai’r Bwrdd Arholi fynnu bod y cywiriadau a wneir yn cael eu craffu gan y naill arholwr 
neu’r llall, neu’r ddau, cyn cychwyn ar y broses ddyfarnu. Fel rheol, bydd y cywiriadau’n 
cael eu cwblhau cyn pen 6 mis o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o 
ganlyniad yr arholiad; 

 
C. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd MPhil trwy Ymchwil ar hyn o bryd ond 

y caniateir i’r myfyriwr addasu’r traethawd ymchwil a’i ailgyflwyno i’w arholi ar gyfer y 
radd MPhil trwy Ymchwil ar un achlysur pellach. Dylid ailgyflwyno o fewn cyfnod heb fod 
yn fwy na blwyddyn o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr 
arholiad (nid yw’r dewis hwn ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd 
ymchwil i’w arholi); 

 
D. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd MPhil trwy Ymchwil.  
  
Nid yw Canlyniad C ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w 
arholi.  

 
(3) Os na all arholwyr gytuno ar ganlyniad i’w argymell, rhaid i’r arholwyr gyflwyno adroddiadau 

ac argymhellion annibynnol ar wahân i’r Swyddfa Academaidd o fewn 10 diwrnod gwaith clir 
ar ôl yr arholiad llafar a rhaid dilyn y gweithdrefnau a ddisgrifiwyd yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Graddau Ymchwil o ran cyflafareddu. 

 
(4) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan Ganlyniad B, nad yw myfyriwr wedi mynd i’r afael 

yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan y Bwrdd Arholi, gallai’r myfyriwr, yn ôl disgresiwn y 
Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf o ddyddiad yr 
hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn llwyddiannus. 

 
8.16 Y Rheoliadau ar gyfer y Radd Meistr trwy Ymchwil (MRes) 
 
8.16.1 Cyflwyniad 

 
(1) Gall y Brifysgol ddyfarnu Gradd Meistr trwy Ymchwil i gydnabod cwblhau’n llwyddiannus 

raglen astudiaeth gyfeiriedig gymeradwy (Rhan Un) ynghyd â chwblhau’n llwyddiannus  raglen 
ymchwil ac astudiaeth uwch (Rhan Dau).  

 
(2) Bydd Rhan Un fel arfer yn cynnwys 60 credyd o fodylau a addysgir ar Lefel 7 a asesir yn unol 

â’r rheoliadau a nodir ym Mhennod 6 o’r llawlyfr hwn. Bydd Rhan Dau yn canolbwyntio ar 
ymchwil ac fe’i cwblheir trwy gyflwyno traethawd ymchwil ac unrhyw bortffolio o ddeunydd 
ategol sy’n ymgorffori dulliau’r ymchwil. 

 
(3) Dyfernir gradd Meistr i fyfyrwyr sydd wedi dangos tystiolaeth o’r canlynol: 

 
• creu a dehongli gwybodaeth newydd, trwy ymchwil gwreiddiol neu ysgolheictod uwch 

arall, o ansawdd sy’n bodloni adolygiadau cymheiriaid, sy’n estyn ffiniau’r ddisgyblaeth 
ac sy’n deilwng i’w chyhoeddi;  

• dealltwriaeth systematig o wybodaeth ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau 
cyfredol a/neu fewnwelediadau newydd, sydd i raddau helaeth yn arwain eu 
disgyblaeth academaidd, eu maes astudio neu’u maes ymarfer proffesiynol, neu’n cael 
eu harwain ganddynt; 

• dealltwriaeth gynhwysfawr o dechnegau sy’n berthnasol i’w hymchwil eu hunain neu 
eu hysgolheictod uwch; 

• gwreiddioldeb yn y defnydd o wybodaeth, ynghyd â dealltwriaeth ymarferol o’r modd y 
defnyddir technegau ymchwil ac ymholi sefydledig i greu a dehongli gwybodaeth yn y 
ddisgyblaeth; 

• dealltwriaeth gysyniadol sy’n galluogi’r myfyriwr i: 
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o werthuso’n feirniadol ymchwil cyfredol ac ysgolheictod uwch o fewn y 
ddisgyblaeth; 

o gwerthuso methodolegau a datblygu beirniadaethau ohonynt a, lle bo’n briodol, 
cynnig damcaniaethau newydd. 

 
(4) Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu: 

 
• delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol, ffurfio barn gadarn yn 

absenoldeb data cyflawn, a chyfleu eu casgliadau’n glir i gynulleidfaoedd arbenigol a 
heb fod yn arbenigol; 

• dangos hunan-gyfeiriad a gwreiddioldeb wrth fynd i’r afael â phroblemau a’u datrys, a 
gweithio’n annibynnol wrth gynllunio a gweithredu tasgau ar lefel broffesiynol neu 
gyfatebol; 

• parhau i gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, a datblygu sgiliau newydd i lefel 
uchel. 

 
(5) Bydd gan ddeiliaid: 

 
• y rhinweddau a’r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy’n gofyn 

am: 
o arfer menter a chyfrifoldeb personol; 
o gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth ac anrhagweladwy; 
o y gallu i ddysgu’n annibynnol sy’n ofynnol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. 

 
8.16.2 Arholi gradd Meistr trwy Ymchwil 
 
8.16.2.1 Arholi Rhan Un 

 
(1) Bydd Rhan Un yn cynnwys modylau ar Lefel 7 gyda chyfanswm o 60 credyd. Mae’r broses 

ar gyfer rheoli asesiad modylau, dyfarnu credydau a’r rheolau dilyniant ar gyfer modylau ar 
Lefel 7 yn dilyn yr un egwyddorion â’r rhai a amlinellir yn Adrannau 6.6, ac eithrio’r ffaith na 
esgusodir methiannau mewn modylau a rhaid i’r myfyrwyr ennill 60 credyd ar Lefel 7 yn Rhan 
Un er mwyn symud ymlaen i Ran Dau. 

 
(2) Mae’r broses o osod tasgau ar gyfer ailasesu’n dilyn yr un egwyddorion â’r rhai a amlinellir 

yn Adran 7.11. 
 
(3) Bydd arholwyr allanol modylau’n cael eu penodi i bob modwl sy’n ffurfio Rhan Un yn unol ag 

Adran 7.15. Bydd perfformiad myfyrwyr yn Rhan Un yn cael ei ystyried gan Fyrddau Arholi 
yn unol ag Adran 6.10. 

 
8.16.2.2 Arholi Rhan Dau 
 

(1) Rhaid i fyfyriwr fod wedi cwblhau Rhan Un yn llwyddiannus cyn y caniateir iddo gyflwyno’r 
traethawd ymchwil ac unrhyw bortffolio i’w arholi dan Ran Dau. 

  
(2) Mae’r broses arholi i fyfyrwyr Rhan Dau’r radd Meistr trwy Ymchwil yn cynnwys arholiad 

annibynnol o’r traethawd ymchwil gan yr arholwyr, sydd wedi’u cymeradwyo at y diben gan 
y Brifysgol. 

 
(3) Mewn rhai achosion, gallai’r arholwyr ofyn i’r Bwrdd Arholi gynnal arholiad llafar. 
 
(4) Rhaid i fyfyriwr y radd Meistr trwy Ymchwil gael ei arholi ar y gwaith a gyflwynwyd gan y 

myfyriwr hwnnw. Ni chaiff myfyriwr addasu, ychwanegu at, na dileu o’r traethawd ymchwil ar 
ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi ac eithrio gyda chaniatâd Cadeirydd y Bwrdd Arholi. 
Gall myfyriwr dynnu’r traethawd ymchwil yn ôl ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi, 
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ond ar ôl i draethawd ymchwil gael ei dynnu’n ôl gan y myfyriwr, ni ellir ei gyflwyno eto i’w 
arholi ar gyfer yr un radd. 

 
(5) Os yw’r cyflwyniad yn cynnwys arteffactau di-destun, rhaid i’r broses arholi gynnwys protocol 

i alluogi’r arholwyr i gael mynediad priodol i’r arteffactau. Gallai hyn fod ar ffurf arddangosfa, 
datganiad neu berfformiad, sy’n gorfod digwydd cyn yr arholiad fel y gall yr arholwyr adfyfyrio 
ar hyn yn eu hadroddiadau annibynnol. Rhaid nodi’r fformat adeg cyflwyno’r cynnig ymchwil 
llawn; rhaid i’r union drefniadau ar gyfer darparu mynediad gael eu cymeradwyo gan y 
Pwyllgor Graddau Ymchwil pan enwebir y Bwrdd Arholi a phan benderfynir yn derfynol ar y 
trefniadau arholi.  

 
8.16.3 Cyflwyno Traethawd Ymchwil 
 

(1) Rhaid i ymchwil myfyriwr ar gyfer Rhan Dau’r radd Meistr trwy Ymchwil gael ei gwblhau trwy 
gyflwyno traethawd ymchwil sy’n ymgorffori dulliau a chanlyniadau’r ymchwil. Dylai myfyrwyr 
gyflwyno ffurflen bwriad i gyflwyno 3 mis o leiaf cyn y dyddiad cyflwyno disgwyliedig. 

 
(2) Caiff y traethawd ymchwil ei gyflwyno yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Caniateir defnyddio 

dyfyniadau byr mewn ieithoedd eraill. 
 
(3) Ar ôl cyflwyno’r ffurflen bwriad i gyflwyno, dylai’r Swyddfa Academaidd a’r tîm goruchwylio 

ddechrau sefydlu Bwrdd Arholi er mwyn sicrhau y gellir bodloni’r graddfeydd amser ar gyfer 
Byrddau Arholi. 

 
(4) Ar ôl cwblhau’r isafswm cyfnod astudio a chyn y dyddiad cyflwyno terfynol, rhaid i fyfyrwyr 

gyflwyno i’r Brifysgol ddau gopi wedi’u rhwymo o’r traethawd ymchwil a deunydd ategol fel y 
bo’n briodol, yn ogystal â chopi rhydd ychwanegol o’r crynodeb wedi’i drawsgrifio ar y ffurflen 
briodol. Yn ogystal, rhaid darparu copi digidol. 

 
(5) Er mwyn bod yn gymwys i gyflwyno traethawd ymchwil, rhaid i fyfyrwyr graddau ymchwil fod 

wedi cofrestru ar y radd y bwriedir cyflwyno ar ei chyfer, ac wedi talu’r holl ffioedd dysgu sy’n 
ddyledus (gan gynnwys unrhyw ffi ail-arholi ofynnol) ac wedi bodloni’r holl rwymedigaethau 
ariannol eraill. 

 
(6) Rhaid i fformat, hyd a dull cyflwyno’r traethawd ymchwil ufuddhau i’r gofynion a nodwyd yn 

y Cod Ymarfer ar gyfer Graddau Ymchwil (Adran: Cyflwyno Traethawd Ymchwil). 
 

8.16.4 Mynediad i draethawd ymchwil  
 

(1) Fel rheol, bydd traethawd ymchwil a gyflwynir ar gyfer gradd ymchwil ar gael yn agored ac ni 
fydd yn destun mesur diogelwch na chyfyngiad o ran mynediad. Gall y Pwyllgor Graddau 
Ymchwil gymeradwyo bod gwaharddiad ar lungopïo a/neu fynediad i draethawd ymchwil yn 
cael ei roi ar waith am gyfnod penodedig o hyd at 5 mlynedd.  
 

(2) Fel rheol, bydd teitl a chrynodeb y traethawd ymchwil ar gael i bawb. Bydd y Pwyllgor Graddau 
Ymchwil yn cymeradwyo cyfyngu mynediad i’r rhain mewn achosion eithriadol yn unig. 

 
8.16.5 Bwrdd Arholi Rhan Dau 
 

(1) Swyddogaeth y Bwrdd Arholi yw cadarnhau bod y traethawd ymchwil a gyflwynwyd am 
ddyfarniad o safon briodol, mai gwaith y myfyriwr sy’n cael ei arholi ydyw a bod y myfyriwr yn 
dangos y priodweddau a ddisgwylir gan ddeiliaid y dyfarniad. 
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(2) Fel rheol, bydd Bwrdd Arholi’n cynnwys y canlynol: 
• Cadeirydd; 
• Arholwr Mewnol; 
• Arholwr Allanol; 

 
(3) Mewn achosion gan gynnwys y rhai lle: 

 
(i) mae’r myfyriwr yn aelod o staff y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 
(ii) mae’n profi’n amhosibl penodi arholwr mewnol naill ai oddi mewn i’r Brifysgol neu o 

sefydliad partner cydweithredol; 
(iii) gwneir achos arbennig i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil, neu ganddo; 

 
bydd y Bwrdd Arholi yn hytrach yn cynnwys: 
 
• Cadeirydd; 
• Dau Arholwr Allanol. 

 
(4) Rhaid peidio â phenodi goruchwyliwr (neu unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan yng 

ngoruchwyliaeth y myfyriwr) yn arholwr y myfyriwr. Gallai’r unigolion hynny, gyda chaniatâd y 
myfyriwr ymlaen llaw, gael eu gwahodd i fynychu arholiad llafar, os caiff un ei gynnal.   
 

(5) O’r pwynt enwebu ymlaen, rhaid i fyfyrwyr beidio â chyfathrebu ag unrhyw aelodau o’r Bwrdd 
Arholi, ac eithrio’r Cadeirydd, ynglŷn â’r traethawd ymchwil, naill ai cyn neu yn dilyn yr arholiad 
llafar, tan i’r broses arholi gael ei chwblhau. 

 
8.16.6 Arholiad cychwynnol 

(1) Bydd gan oruchwyliwr y myfyriwr yr hawl i fynegi wrth Gadeirydd y Bwrdd Arholi unrhyw 
bryderon sy’n berthnasol i brosiect ymchwil y myfyriwr, y traethawd ymchwil a ddeilliodd ohono 
neu’r arholiad ohono, y barna’r goruchwylwyr y dylai’r Bwrdd fod yn ymwybodol ohonynt cyn 
dod i benderfyniad.  Bydd y goruchwylwyr yn cyfleu’r pryderon hyn yn ysgrifenedig i’r 
Cadeirydd ac i’r myfyriwr cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl cyflwyno’r traethawd ymchwil. 

(2) Mae angen i bob arholwr ddarparu adroddiad rhagarweiniol annibynnol ar y traethawd ymchwil 
a gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 
A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd Meistr trwy Ymchwil; 
B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd Meistr trwy Ymchwil yn amodol ar 

gwblhau’n foddhaol y cywiriadau a’r newidiadau a allai fod yn ofynnol gan yr arholwr. Fel 
rheol, bydd y cywiriadau’n cael eu cwblhau cyn pen 12 wythnos o ddyddiad yr hysbysiad 
swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad; 

C. bod arholiad llafar yn ofynnol er mwyn gwneud argymhelliad. 

(3) Os bydd anghytundeb rhwng yr arholwyr ynglŷn â'r canlyniad, disgwylir y bydd cyswllt rhwng 
aelodau’r Bwrdd Arholi i ddod i ganlyniad y cytunir arno. Bydd y Bwrdd Arholi’n dynodi pa 
arholwr fydd yn gwirio unrhyw gywiriadau gofynnol. 

(4) Os mai B yw'r canlyniad (naill ai fel canlyniad cychwynnol neu fel canlyniad yn dilyn arholiad 
llafar), disgwylir y bydd adroddiad ar y cyd gan yr arholwyr ac argymhellion y cytunwyd arnynt. 

(5) Os bydd y ddau arholwr yn argymell y dylai’r myfyriwr gael ei gymeradwyo am y radd yn 
amodol ar gwblhau cywiriadau a newidiadau’n foddhaol (canlyniad B), yna rhaid i’r myfyriwr 
gyflwyno cywiriadau i’r arholwr perthnasol o fewn yr amserlen ragnodedig. Dylai Cadeirydd y 
Bwrdd Arholi gysylltu â’r ddau arholwr i benderfynu pa arholwr fydd yn archwilio’r cywiriadau. 

(6) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan ganlyniad B, nad yw myfyriwr wedi mynd i’r afael 
yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan yr arholwr/arholwyr, gallai’r myfyriwr, yn ôl disgresiwn 



115 Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2022/23 

y Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf o ddyddiad yr 
hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn llwyddiannus.  

(7) Os bydd un neu ddau arholwr yn argymell bod angen arholiad llafar, yna bydd arholiad llafar 
yn cael ei drefnu (gweler Adran 8.16.7(1)). 

 
8.16.7 Arholiad llafar 

(1) Gellir cynnal yr arholiad llafar naill ai wyneb yn wyneb neu trwy gyswllt fideo. 

(2) Dylai’r Cadeirydd gwrdd â’r myfyriwr yn breifat cyn yr arholiad llafar i ofyn i’r myfyriwr a oes 
unrhyw amgylchiadau iechyd neu bersonol eraill, heb eu hysbysu’n flaenorol trwy’r 
goruchwyliwr, a allai effeithio ar berfformiad y myfyriwr yn yr arholiad llafar. 

(3) Yn dilyn yr arholiad llafar, mae angen i’r Bwrdd Arholi ddarparu adroddiad ar yr arholiad a 
gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 
A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd Meistr trwy Ymchwil; 
B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd Meistr trwy Ymchwil yn amodol ar 

gwblhau’n foddhaol y cywiriadau a’r newidiadau a allai fod yn ofynnol gan y Bwrdd Arholi. 
Gallai’r Bwrdd Arholi fynnu bod y cywiriadau a wneir yn cael eu craffu gan y naill arholwr 
neu’r llall, neu’r ddau, cyn cychwyn ar y broses ddyfarnu. Fel rheol, bydd y cywiriadau’n 
cael eu cwblhau cyn pen 12 wythnos o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o 
ganlyniad yr arholiad; 

C. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd Meistr trwy Ymchwil ar hyn o bryd 
ond y caniateir i’r myfyriwr addasu’r traethawd ymchwil a’i ailgyflwyno i’w arholi ar gyfer 
y radd Meistr trwy Ymchwil ar un achlysur pellach. Dylid ailgyflwyno o fewn cyfnod heb 
fod yn fwy na 6 mis o ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i'r myfyriwr o ganlyniad yr 
arholiad (nid yw’r dewis hwn ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd 
ymchwil i’w arholi); 

D. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd Meistr trwy Ymchwil.  
Nid yw Canlyniad C ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w 
arholi.  

(4) Os na all arholwyr gytuno ar ganlyniad i’w argymell, rhaid i’r arholwyr gyflwyno adroddiadau 
ac argymhellion annibynnol ar wahân i’r Swyddfa Academaidd o fewn 10 diwrnod gwaith clir 
ar ôl yr arholiad llafar a rhaid dilyn y gweithdrefnau a ddisgrifiwyd yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Graddau Ymchwil o ran cyflafareddu. 

(5) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan Ganlyniad B, nad yw myfyriwr wedi mynd i’r afael 
yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan y Bwrdd Arholi,  gallai’r myfyriwr, yn ôl disgresiwn y 
Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf o ddyddiad yr 
hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn llwyddiannus.  

8.16.8 Dyfarniadau Ymadael ar gyfer gradd Meistr trwy Ymchwil 

(1) Os bydd myfyriwr yn methu bodloni’r amodau ar gyfer dilyniant ar ddiwedd Rhan Un neu’n 
methu bodloni’r amodau ar gyfer dyfarniad ar ddiwedd Rhan Dau, gallai’r myfyriwr fod yn 
gymwys am ddyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig yn unol ag Adran 6.6.2. 
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8.17 Rheoliadau ar gyfer Gradd Meistr yn y Celfyddydau (MA) trwy Ymchwil a Meistr yn y 

Gwyddorau (MSc) trwy Ymchwil  
 
8.17.1 Cyflwyniad 

 
(1) Gall y Brifysgol ddyfarnu Gradd Meistr yn y Celfyddydau trwy Ymchwil / Gradd Meistr yn y 

Gwyddorau trwy Ymchwil i gydnabod cwblhau’n llwyddiannus raglen ymchwil ac astudiaeth 
uwch.  

 
(2) Dyfernir gradd Meistr i fyfyrwyr sydd wedi dangos tystiolaeth o’r canlynol: 

 
• creu a dehongli gwybodaeth newydd, trwy ymchwil gwreiddiol neu ysgolheictod uwch arall, 

o ansawdd sy’n bodloni adolygiadau cymheiriaid, sy’n estyn ffiniau’r ddisgyblaeth ac sy’n 
deilwng i’w chyhoeddi;  

• dealltwriaeth systematig o wybodaeth ac ymwybyddiaeth feirniadol o broblemau cyfredol 
a/neu fewnwelediadau newydd, sydd i raddau helaeth yn arwain eu disgyblaeth 
academaidd, eu maes astudio neu’u maes ymarfer proffesiynol, neu’n cael eu harwain 
ganddynt; 

• dealltwriaeth gynhwysfawr o dechnegau sy’n berthnasol i’w hymchwil eu hunain neu eu 
hysgolheictod uwch; 

• gwreiddioldeb yn y defnydd o wybodaeth, ynghyd â dealltwriaeth ymarferol o’r modd y 
defnyddir technegau ymchwil ac ymholi sefydledig i greu a dehongli gwybodaeth yn y 
ddisgyblaeth; 

• dealltwriaeth gysyniadol sy’n galluogi’r myfyriwr i: 
• werthuso’n feirniadol ymchwil cyfredol ac ysgolheictod uwch o fewn y ddisgyblaeth; 
• gwerthuso methodolegau a datblygu beirniadaethau ohonynt a, lle bo’n briodol, 

cynnig damcaniaethau newydd. 
 

(3) Yn nodweddiadol, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu: 

• delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol, ffurfio barn gadarn yn absenoldeb 
data cyflawn, a chyfleu eu casgliadau’n glir i gynulleidfaoedd arbenigol a heb fod yn 
arbenigol; 

• dangos hunan-gyfeiriad a gwreiddioldeb wrth fynd i’r afael â phroblemau a’u datrys, a 
gweithio’n annibynnol wrth gynllunio a gweithredu tasgau ar lefel broffesiynol neu gyfatebol; 

• parhau i gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, a datblygu sgiliau newydd i lefel uchel. 
 

(4) Bydd gan ddeiliaid: 

• y rhinweddau a’r sgiliau trosglwyddadwy angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth sy’n gofyn am: 
• arfer menter a chyfrifoldeb personol; 
• gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd cymhleth ac anrhagweladwy; 
• y gallu i ddysgu’n annibynnol sy’n ofynnol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. 

 
8.17.2 Arholi MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil 
 

(1) Mae’r broses arholi i fyfyrwyr y radd MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil yn cynnwys arholiad 
annibynnol o’r traethawd ymchwil gan yr arholwyr, sydd wedi’u cymeradwyo at y diben hwn 
gan y Brifysgol. 

 
(2) Mewn rhai achosion, gallai’r arholwyr ofyn i’r Bwrdd Arholi gynnal arholiad llafar. 

 
(3) Rhaid i fyfyriwr gradd MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil gael ei arholi ar y gwaith a 

gyflwynwyd gan y myfyriwr hwnnw. Ni chaiff myfyriwr addasu, ychwanegu at, na dileu o’r 
traethawd ymchwil ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn ei arholi ac eithrio gyda chaniatâd 
Cadeirydd y Bwrdd Arholi.  Gall myfyriwr dynnu’r traethawd ymchwil yn ôl ar ôl iddo gael ei 
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gyflwyno a chyn ei  arholi, ond ar ôl i draethawd ymchwil gael ei dynnu’n ôl gan y myfyriwr, ni 
ellir ei gyflwyno eto i’w arholi ar gyfer yr un radd. 

 
(4) Os yw’r cyflwyniad yn cynnwys arteffactau di-destun, rhaid i’r broses arholi gynnwys protocol 

i alluogi’r arholwyr i gael mynediad priodol i’r arteffactau.  Gallai hyn fod ar ffurf arddangosfa, 
datganiad neu berfformiad, sy’n gorfod digwydd cyn yr arholiad fel y gall yr arholwyr adfyfyrio 
ar hyn yn eu hadroddiadau annibynnol. Rhaid nodi’r fformat adeg cyflwyno’r cynnig ymchwil 
llawn; rhaid i’r union drefniadau ar gyfer darparu mynediad gael eu cymeradwyo gan y 
Pwyllgor Graddau Ymchwil pan enwebir y Bwrdd Arholi a phan benderfynir yn derfynol ar y 
trefniadau arholi.  

 
8.17.3 Cyflwyno Traethawd Ymchwil 
 

(1) Rhaid i ymchwil myfyriwr ar gyfer MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil gael ei gwblhau trwy 
gyflwyno traethawd ymchwil sy’n ymgorffori dulliau a chanlyniadau’r ymchwil.  

 
(2) Caiff y traethawd ymchwil ei gyflwyno yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Caniateir defnyddio 

dyfyniadau byr mewn ieithoedd eraill. 
 
(3) Er mwyn bod yn gymwys i gyflwyno traethawd ymchwil, rhaid i fyfyrwyr graddau ymchwil fod 

wedi cofrestru ar y radd y bwriedir cyflwyno ar ei chyfer, ac wedi talu’r holl ffioedd dysgu sy’n 
ddyledus (gan gynnwys unrhyw ffi ail-arholi ofynnol) ac wedi bodloni’r holl rwymedigaethau 
ariannol eraill. 

 
8.17.4 Mynediad i draethawd ymchwil  
 

(1) Fel rheol, bydd traethawd ymchwil a gyflwynir ar gyfer gradd ymchwil ar gael yn agored ac ni 
fydd yn destun mesur diogelwch na chyfyngiad o ran mynediad. Gall y Pwyllgor Graddau 
Ymchwil gymeradwyo bod gwaharddiad ar lungopïo a/neu fynediad i draethawd ymchwil yn 
cael ei roi ar waith am gyfnod penodedig o hyd at 5 mlynedd.  

 
(2) Fel rheol, mae teitl a chrynodeb y traethawd ymchwil ar gael i bawb. Bydd y Pwyllgor Graddau 

Mynediad yn cymeradwyo cyfyngu mynediad i’r rhain mewn achosion eithriadol yn unig. 
 

8.17.5 Y Bwrdd Arholi 
 

(1) Swyddogaeth y Bwrdd Arholi yw cadarnhau bod y traethawd ymchwil a gyflwynwyd am 
ddyfarniad o safon briodol, mai gwaith y myfyriwr sy’n cael ei arholi ydyw a bod y myfyriwr yn 
dangos y priodweddau a ddisgwylir gan ddeiliaid y dyfarniad. 

 
(2) Fel rheol, bydd Bwrdd Arholi’n cynnwys y canlynol: 

• Cadeirydd; 
• Arholwr Mewnol; 
• Arholwr Allanol. 

 
(3) Mewn achosion gan gynnwys y rhai lle: 

 
(i) mae’r myfyriwr yn aelod o staff y Brifysgol neu sefydliad partner cydweithredol; 
(ii) mae’n profi’n amhosibl penodi arholwr mewnol naill ai oddi mewn i'r Brifysgol neu o 

sefydliad partner cydweithredol; 
(iii) gwneir achos arbennig i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil, neu ganddo; 

 
bydd y Bwrdd Arholi yn hytrach yn cynnwys: 
• Cadeirydd; 
• Dau Arholwr Allanol. 
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(4) Rhaid peidio â phenodi goruchwyliwr (neu unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan yng 
ngoruchwyliaeth y myfyriwr) yn arholwr y myfyriwr. Gallai’r unigolion hynny, gyda chaniatâd 
y myfyriwr ymlaen llaw, gael eu gwahodd i fynychu arholiad llafar os caiff un ei gynnal.   

 
(5) O’r pwynt enwebu ymlaen, rhaid i fyfyrwyr beidio â chyfathrebu ag unrhyw aelodau o’r Bwrdd 

Arholi, ac eithrio’r Cadeirydd, ynglŷn â’r traethawd ymchwil, naill ai cyn neu yn dilyn yr 
arholiad llafar, tan i’r broses arholi gael ei chwblhau. 

 
8.17.6 Arholiad cychwynnol 
 

(1) Bydd gan oruchwyliwr myfyriwr yr hawl i fynegi wrth Gadeirydd y Bwrdd Arholi unrhyw 
bryderon sy’n berthnasol i brosiect ymchwil y myfyriwr, y traethawd ymchwil a ddeilliodd 
ohono neu’r arholiad ohono, y barna’r goruchwylwyr y dylai’r Bwrdd fod yn ymwybodol 
ohonynt cyn dod i benderfyniad.  Bydd y goruchwylwyr yn cyfleu’r pryderon hyn, yn 
ysgrifenedig, i’r Cadeirydd ac i’r myfyriwr cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl cyflwyno’r 
traethawd ymchwil. 

  
(2) Mae angen i bob arholwr ddarparu adroddiad rhagarweiniol annibynnol ar y traethawd 

ymchwil a gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 
 

A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am  radd MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil; 
 
B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am  radd MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil 

yn amodol ar gwblhau’n foddhaol y cywiriadau a’r newidiadau a all fod yn ofynnol gan yr 
arholwr. Fel rheol, bydd y cywiriadau’n cael eu cwblhau cyn pen 12 wythnos o ddyddiad 
yr hysbysiad swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad; 

 
C. bod arholiad llafar yn ofynnol er mwyn gwneud argymhelliad. 

 
(3) Os bydd anghytundeb rhwng yr arholwyr ynglŷn â'r canlyniad, disgwylir y bydd cyswllt rhwng 

aelodau’r Bwrdd Arholi i ddod i ganlyniad y cytunir arno. Bydd y Bwrdd Arholi’n dynodi pa 
arholwr fydd yn gwirio unrhyw gywiriadau gofynnol. 

 
(4) Os mai B yw'r canlyniad (naill ai fel canlyniad cychwynnol neu fel canlyniad yn dilyn arholiad 

llafar), disgwylir y bydd adroddiad ar y cyd gan yr arholwyr ac argymhellion y cytunwyd 
arnynt.  

 
(5) Os bydd y ddau arholwr yn argymell y dylai’r myfyriwr gael ei gymeradwyo am y radd yn 

amodol ar gwblhau cywiriadau a newidiadau’n foddhaol (canlyniad B), yna rhaid i’r myfyriwr 
gyflwyno cywiriadau i’r arholwr perthnasol o fewn yr amserlen ragnodedig. Dylai Cadeirydd 
y Bwrdd Arholi gysylltu â’r ddau arholwr i benderfynu pa arholwr fydd yn archwilio’r 
cywiriadau. 

 
(6) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan ganlyniad B, nad yw myfyriwr wedi mynd i’r 

afael yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan yr arholwr/arholwyr, gallai’r myfyriwr, yn ôl 
disgresiwn y Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf o 
ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn llwyddiannus. 

 
(7) Os bydd un neu ddau arholwr yn argymell bod angen arholiad llafar, yna bydd arholiad llafar 

yn cael ei drefnu.  
 

8.17.7 Arholiad llafar 
 

(1) Gellir cynnal yr arholiad llafar naill ai wyneb yn wyneb neu trwy gyswllt fideo. 
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(2) Yn dilyn yr arholiad llafar, mae angen i’r Bwrdd Arholi ddarparu adroddiad ar yr arholiad a 
gwneud un o’r argymhellion canlynol i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil: 

 
A. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil; 
 
B. bod y myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am radd MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil 

yn amodol ar gwblhau’n foddhaol y cywiriadau a’r newidiadau a all fod yn ofynnol gan 
y Bwrdd Arholi. Gallai’r Bwrdd Arholi fynnu bod y cywiriadau a wneir yn cael eu craffu 
gan y naill arholwr neu’r llall, neu’r ddau, cyn cychwyn ar y broses ddyfarnu. Fel rheol, 
bydd y cywiriadau’n cael eu cwblhau cyn pen 12 wythnos o ddyddiad yr hysbysiad 
swyddogol i’r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad; 

 
C. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am  radd MA trwy Ymchwil / MSc trwy 

Ymchwil ar hyn o bryd ond y caniateir i’r myfyriwr addasu’r traethawd ymchwil a’i 
ailgyflwyno i’w arholi ar gyfer y radd MA trwy Ymchwil / MSc trwy Ymchwil ar un 
achlysur pellach. Dylid ailgyflwyno o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 6 mis o ddyddiad 
yr hysbysiad swyddogol i'r myfyriwr o ganlyniad yr arholiad (nid yw’r dewis hwn ar gael 
yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w arholi); 

 
D. nad yw’r myfyriwr yn cael ei gymeradwyo am ddyfarniad gradd MA trwy Ymchwil / MSc 

trwy Ymchwil.  
 

Nid yw Canlyniad C ar gael yn achos myfyriwr sydd wedi ailgyflwyno traethawd ymchwil i’w 
arholi.  
 

(3) Os na all arholwyr gytuno ar ganlyniad i’w argymell, rhaid i’r arholwyr gyflwyno adroddiadau 
ac argymhellion annibynnol ar wahân i’r Swyddfa Academaidd cyn pen 10 diwrnod gwaith 
clir ar ôl yr arholiad llafar a rhaid dilyn y gweithdrefnau a ddisgrifiwyd yn y Cod Ymarfer ar 
gyfer Graddau Ymchwil o ran cyflafareddu. 

 
(4) Os gwelir, yn dilyn cyflwyno’r cywiriadau dan Ganlyniad B, nad yw myfyriwr wedi mynd i’r 

afael yn briodol â’r holl faterion a godwyd gan y Bwrdd Arholi, gallai’r myfyriwr yn ôl 
disgresiwn y Pwyllgor Graddau Ymchwil, gael un cyfnod pellach o 4 wythnos ar y mwyaf o 
ddyddiad yr hysbysiad swyddogol i gwblhau’r holl gywiriadau angenrheidiol yn llwyddiannus. 
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