
CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR ARHOLIADAU 

  

 Atgoffir ymgeiswyr sy’n sefyll arholiadau ysgrifenedig yn y Brifysgol ei bod yn ofynnol bod 
ganddynt brawf adnabod ar eu desgiau yn yr ystafell arholi, sef cerdyn adnabod myfyriwr a llyfrgell dilys 
a roddir i bob myfyriwr wrth gofrestru. 

  

 Efallai na fydd ymgeiswyr na fydd yn gallu dangos eu cerdyn ID Myfyriwr neu gerdyn Llyfrgell pan ofynnir 
iddyn nhw gan Oruchwyliwr yr ystafell arholi yn cael eu marc wedi’i brosesu 

  

 Ni ddylai fod gan ymgeiswyr yn eu meddiant yn yr ystafell arholi, ac ni ddylent wneud unrhyw 
ddefnydd o, unrhyw lyfr, llawysgrif, cyfrifiannell electronig nac unrhyw gynhorthwyon eraill nas caniateir 
yn benodol yng nghyfarwyddiadau’r papur arholiad. Os caniateir cyfrifianellau ni ddylent gynnwys unrhyw 
ddata neu raglen a recordiwyd gan y defnyddiwr ac ni ddylent allu cyfathrebu’n electronig. 

  

 Dim ond cymhorthion a ganiateir ar gyfer yr arholiad y gall ymgeiswyr fynd â nhw i mewn i leoliad yr 
arholiad. Rhaid cludo’r cymhorthion hyn (e.e. penseli, beiros) mewn cas penseli clir neu “poly pocket” a 
gaiff ei archwilio wrth ddod i mewn i’r arholiad. 

  

 Ni chaniateir i ymgeiswyr gyfathrebu â’i gilydd mewn unrhyw ffordd unwaith y byddan nhw wedi mynd i 
mewn i leoliad yr arholiad. 

 

 Os yw ymgeisydd, ym marn y goruchwylydd, yn tarfu ar arholiad neu wedi cael ei weld yn torri’r 
rheoliadau, e.e. siarad neu gyfathrebu â rhywun arall mewn arholiad, bydd ef/hi yn cael rhybudd. Os yw’r 
ymgeisydd yn dal i darfu ar yr arholiad neu’n dal i dorri’r rheoliadau, gofynnir iddo/iddi adael y lleoliad.  Ni 
fydd yr ymgeisydd yn cael dychwelyd i’r arholiad hwnnw a hysbysir yr Uwcharolygydd Arholiadau am y 
digwyddiad. 

 
 

 Ni chaniateir ffonau symudol na pheiriannau galw yn yr ystafelloedd arholi. Adroddir unrhyw ymgeisydd 
sy’n cael ei ddal â ffon symudol neu unrhyw ddyfais electroneg gwaharddedig i’r Uwch-arolygydd 
Arholiadau a fydd yn ystyried a oes arfer annheg wedi digwydd 

  

 Ni chaniateir i unrhyw ymgeisydd ddod i mewn i’r ystafell arholi wedi i’r arholiad fynd rhagddo am dri deg 
munud ac ni all unrhyw ymgeisydd adael yr ystafell nes bod yr arholiad wedi bod yn mynd rhagddo 
am bedwar deg pum munud. 

 

 Ni all unrhyw ymgeisydd adael yr ystafell arholi yn ystod hanner awr olaf arholiad gan y gallai symudiad 
yn ystod y cyfnod hwn darfu ar ymgeiswyr eraill sy’n dal i fod yn yr ystafell arholi. 

 

 Ni chaniateir bwyta yn yr ystafelloedd arholi. 
 

 Gofynnir i unrhyw fyfyriwr sy’n gwisgo rhywbeth ar ei ben (megis helmed ddamwain, cap pêl fas, het 
wlanog, hijab, ac yn y blaen) ei dynnu, neu, yn achos dillad megis yr hijab, gofynnir iddo ddangos nad 
yw’n cuddio unrhyw declyn gwrando yn ei glust. 

 

 Ni chaniateir i ymgeiswyr ddefnyddio’u cyfrifianellau eu hunain oni bai ei bod wedi’i nodi’n glir yng 
nghyfarwyddiadau’r papur dan sylw y gallant wneud hynny. Bydd y Brifysgol, fodd bynnag, yn darparu 
cyfrifiannell safonol (Casio FX-83 neu FX-85) i’w defnyddio ym mhob lleoliad. 

 

 Ni chaniateir mynd â geiriaduron Saesneg/iaith dramor i mewn i ystafelloedd arholi oni nodir yn glir yn y 
cyfarwyddiadau y caniateir eu defnyddio. Bydd gan oruchwylwyr eiriaduron Saesneg yn unig a 
Saesneg/Cymraeg ym mhob lleoliad y gall ymgeiswyr gyfeirio atynt, ar yr amod bod y cyfarwyddiadau’n 
caniatáu hynny. 

 

 Ar ddiwedd yr arholiad, rhaid i fyfyrwyr aros yn eu seddau mewn distawrwydd nes bod yr holl sgriptiau 
arholiad wedi’u casglu a nes bod y Prif Oruchwylydd wedi cyhoeddi eu bod yn gallu gadael y lleoliad 
arholi. 

 

 


