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Siarter y Brifysgol 
ELIZABETH YR AIL drwy Ras Duw Brenhines Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon 
a’n Gwledydd a’n Tiriogaethau Eraill: Pennaeth y Gymanwlad, Amddiffynnydd y Ffydd: 

I BAWB Y DAW’R PRESENOLION HYN ATYNT, CYFARCH! 

YN GYMAINT ag y darfu i’w Mawrhydi y Frenhines Victoria ar y degfed dydd ar hugain o Dachwedd 
yn y flwyddyn Mil wyth cant a naw deg tri ganiatáu Siarter (a elwir wedi hyn yn “Siarter 1893”) yn 
cyfansoddi ac yn sefydlu Prifysgol yng Nghymru ac ar gyfer Cymru, mae paragraff cyntaf Erthygl 
gyntaf y Siarter honno fel a ganlyn: 

“I. SEFYDLU PRIFYSGOL CYMRU 

Fe fydd ac fe gyfansoddir ac fe sefydlir drwy hyn Brifysgol yng Nghymru a Sir Fynwy (y cymerir bod 
y Sir honno wedi ei chynnwys yn y gair ‘Cymru’ lle bynnag y bo Cymru yn digwydd wedi hyn yn hon 
Ein Siarter) ac ar gyfer Cymru, ac iddi’r enw Prifysgol Cymru ac yn ôl yr enw hwnnw y bydd ac y 
sefydlir drwy hyn y Canghellor ac aelodau eraill Prifysgol Cymru yn gorff corfforedig ag olyniaeth 
barhaol a Sêl Gyffredin ac â’r pŵer heb unrhyw drwydded bellach mewn marwddaliad i gymryd, prynu 
a dal a hefyd i werthu, caniatáu, cyfnewid, prydlesu neu waredu mewn unrhyw ffordd arall eiddo real a 
phersonol a bydd gan y Brifysgol honno y cyfansoddiad a’r pwerau a bydd yn ddarostyngedig i’r 
rheoliadau a bennir ac a gynhwysir yn hon Ein Siarter ac fe gyfeirir at y Brifysgol yn hon Ein Siarter 
fel ‘y Brifysgol’ ”: 

AC YN GYMAINT â bod Siarter 1893 wedi darparu y dylai merched fod yr un mor gymwys â dynion 
i’w derbyn i unrhyw un neu rai o Raddau neu swyddi’r Brifysgol: 

AC YN GYMAINT ag y caniatawyd yn y blynyddoedd Mil naw cant a chwech, Mil naw cant ac ugain, 
Mil naw cant a thri deg un a Mil naw cant a chwe deg Siarteri Atodol i’r Brifysgol (y gelwir y Siarter 
Atodol olaf wedi hyn yn “Siarter Atodol 1960”) ac y dirymwyd pob un ohonynt cyn hyn ac eithrio 
Siarter Atodol 1960: 

AC YN GYMAINT â bod Prifysgol Cymru drwy Ddeiseb ostyngedig a gyflwynwyd i Ni yn Ein 
Cyngor wedi erfyn arnom Ni i ymfodloni’n raslon yn awr i ddirymu Siarter Atodol 1960 a chaniatáu 
iddynt Siarter Atodol bellach: 

AC YN GYMAINT â’i bod yn Ein Bryd gytuno ag erfyniad y Ddeiseb honno: 

GWYBYDDWCH YN AWR Ein Bod Ni, ar ôl cymryd y Ddeiseb honno i ystyriaeth, wedi ewyllysio 
ac ordeinio, yn rhinwedd Ein Rhagorfraint Frenhinol a’n graslonrwydd neilltuol, ein gwybodaeth sicr 
a’n hysgogiad ein hun drwy’r Presenolion hyn ar Ein Rhan Ni ac ar ran Ein Hetifeddion a’n Holynwyr, 
yn ewyllysio ac yn ordeinio heb ragfarnu’r rhan honno o Erthygl I Siarter 1893 a gyfansoddodd ac a 
sefydlodd y Brifysgol fel corfforaeth ag olyniaeth barhaol a Sêl Gyffredin, fod y cyfan o Siarter atodol 
1960 yn cael ei ddirymu drwy hyn a bod y darpariaethau a gynhwysir yma wedi hyn yn cymryd eu lle 
fel y caiff unrhyw gyfeiriad mewn unrhyw Siarter Ymgorffori neu unrhyw weithred, ewyllys neu 
offeryn o unrhyw fath at Siarter 1893 neu unrhyw ddarpariaeth ynddi neu unrhyw un neu rai o’r 
Siarteri Atodol a enwyd uchod ei ddarllen a’i ddehongli fel cyfeiriad at ddarpariaeth neu 
ddarpariaethau neu’r hyn a fo’n cyfateb agosaf yn hon Ein Siarter Atodol a’r Statudau a’r Ordiniannau 
a’r Rheoliadau a wneir odani. 

I YR ENW 

Adwaenir Prifysgol Cymru o hyn ymlaen naill ai fel “PRIFYSGOL CYMRU” neu fel “THE 
UNIVERSITY OF WALES” (a elwir wedi hyn “y Brifysgol”) a gall ddwyn ac amddiffyn achos llys a 
dal tir ac eiddo a gall ddwyn Pais Arfau yn y naill enw neu deitl neu’r llall neu’r ddau enw neu deitl a 
gall ddangos y naill neu’r llall neu’r ddau enw neu deitl ar ei Sêl Gyffredin.  
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II AELODAETH 

Bydd y canlynol yn Aelodau o Brifysgol Cymru:  
Canghellor y Brifysgol (a elwir wedi hyn “y Canghellor”)  
Dirprwy Ganghellor y Brifysgol (a elwir wedi hyn “y Dirprwy Ganghellor”) 
Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr y Brifysgol (a elwir wedi hyn “yr Is-Ganghellor”) 
Aelodau Cyngor y Brifysgol (a elwir wedi hyn “y Cyngor”) 
Aelodau Bwrdd Academaidd y Brifysgol (a elwir wedi hyn “y Bwrdd Academaidd”) 
Graddedigion (fel y’u diffinnir yn y Statudau) y Brifysgol 
Aelodau staff (fel y’u diffinnir yn y Statudau) y Brifysgol  
Pob person a chorfforaeth arall y datgenir gan yr Ordiniannau eu bod yn Aelodau. 

III YR AWDURDODAU 

Awdurdodau’r Brifysgol yw’r personau neu’r cyrff y cyflwynir iddynt y pwerau neu’r dyletswyddau i 
gyflawni swyddogaethau yn unol â hon Ein Siarter Atodol. 

IV SEFYDLIADAU ACHREDEDIG A SEFYDLIADAU PERTHYNOL 

A. Gall y Brifysgol gael Sefydliadau Achrededig. 

B. Gall y Brifysgol gael Sefydliadau Perthynol.  

C. Bydd Sefydliadau Achrededig a Sefydliadau Perthynol cyntaf y Brifysgol a’r meini prawf a’r 
gweithdrefnau ar gyfer derbyn sefydliad yn Sefydliad Achrededig neu’n Sefydliad Perthynol 
yn y dyfodol, neu ar gyfer colli neu newid ei statws fel Sefydliad Achrededig neu Sefydliad 
Perthynol, yn cael eu pennu gan Ordiniant. 

V PWERAU’R BRIFYSGOL 

Bydd gan y Brifysgol y pwerau canlynol: 

(a) I bennu yn y Statudau, yr Ordiniannau neu’r Rheoliadau y gofynion ar gyfer matriciwleiddio. 

(b) I bennu yn y Statudau, yr Ordiniannau neu’r Rheoliadau ddynodiad graddau, diplomâu, 
tystysgrifau ac anrhydeddau academaidd eraill y Brifysgol. 

(c) I ganiatáu a chyflwyno o dan amodau a ragnodwyd yn y Statudau, neu’r Ordiniannau neu’r 
Rheoliadau, Raddau, Diplomâu, Tystysgrifau ac anrhydeddau academaidd eraill y Brifysgol i 
bersonau a fydd wedi dilyn a chwblhau’n llwyddiannus gynllun astudio neu ymchwil a 
bennwyd gan Statud, Ordiniant neu Reoliad. 

(d) I dderbyn graddedigion Prifysgolion eraill i Raddau o safle cyfartal neu debyg yn y Brifysgol o 
dan yr amodau a bennir gan Statud, Ordiniant neu Reoliad. 

(e) O dan amodau sydd i’w rhagnodi yn y Statudau neu’r Ordiniannau, cyflwyno i sefydliadau 
 eraill statws Sefydliad Achrededig neu Sefydliad Perthynol y Brifysgol. 

(f) O dan amodau sydd i’w rhagnodi yn y Statudau neu’r Ordiniannau 
(i) caniatáu i Sefydliadau Achrededig a Sefydliadau Perthynol, ac i Gyrff Cysylltiol eraill yr 

hawl i sefydlu a gweithredu cynlluniau astudio a rhaglenni ymchwil sy’n arwain at 
ddyfarniadau’r Brifysgol a chofrestru myfyrwyr ar y cyfryw gynlluniau a rhaglenni;   

(ii) pennu trefniadau ar gyfer sicrhau ansawdd a safonau mewn perthynas â’r cynlluniau 
astudio a’r rhaglenni ymchwil hynny sy’n arwain at ddyfarniadau’r Brifysgol a 
sefydlwyd yn unol ag Erthygl V(f)(i); 
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(iii) caniatáu i unrhyw Sefydliad Achrededig a Sefydliad Perthynol a fydd wedi ennill ei 
bwerau dyfarnu graddau a ddysgir ei hun, cyfrifoldeb dirprwyedig am faterion yn 
ymwneud ag ansawdd a safonau cynlluniau astudio sy’n arwain at ddyfarniadau’r 
Brifysgol lle bydd cynlluniau astudio o’r fath yn cael eu gweithredu gan y cyfryw sefydliad 
neu gan unrhyw Sefydliad Achrededig neu Sefydliad Perthynol arall; 

(iv) caniatáu i unrhyw Sefydliad Achrededig a Sefydliad Perthynol a fydd wedi ennill ei bwerau 
dyfarnu graddau ymchwil ei hun, cyfrifoldeb dirprwyedig am faterion yn ymwneud ag 
ansawdd a safonau rhaglenni ymchwil sy’n arwain at ddyfarniadau’r Brifysgol lle bydd 
rhaglenni ymchwil o’r fath yn cael eu gweithredu gan y cyfryw sefydliad neu gan unrhyw 
Sefydliad Achrededig neu Sefydliad Perthynol arall.  

(g) O dro i dro, adolygu unrhyw benderfyniadau a fydd wedi’u gwneud gan y Brifysgol mewn 
perthynas â darpariaethau Erthygl V(f), ac y barna’r Brifysgol eu bod yn gymwys, i  
(i) gadarnhau’r hawliau a’r cyfrifoldebau a ganiatawyd o dan Erthygl V(f)(i), Erthygl 

V(f)(iii) ac Erthygl V(f)(iv); 
(ii) pennu’r amodau ar gyfer parhad yr hawliau a’r cyfrifoldebau a ganiatawyd o dan 

Erthygl V(f)(i), Erthygl V(f)(iii) ac Erthygl V(f)(iv); neu 
(iii) tynnu’n ôl yr hawliau a’r cyfrifoldebau a ganiatawyd o dan Erthygl V(f)(i), Erthygl 

V(f)(iii) ac Erthygl V(f)(iv). 

(h) I gyflwyno Graddau er Anrhydedd ac anrhydeddau eraill ar yr amod y caiff pob Gradd er 
Anrhydedd ac Anrhydedd a gyflwynir felly ei chyflwyno a’i dal yn ddarostyngedig i unrhyw 
ddarpariaethau a wneir neu a fo’n cael eu gwneud mewn perthynas â hynny gan Statudau, 
Ordiniannau neu Reoliadau y Brifysgol. 

(i) Am yr hyn a farno’r Brifysgol ei fod yn achos da, i amddifadu personau o unrhyw Raddau neu 
anrhydeddau eraill a gyflwynwyd iddynt gan y Brifysgol ac i ddiddymu unrhyw Ddiplomâu neu 
Dystysgrifau a gyflwynwyd iddynt gan y Brifysgol ac, os gwêl y Brifysgol yn dda, i adfer i 
unrhyw berson y Radd neu anrhydedd arall y bydd wedi ei hamddifadu ohoni neu wedi ei 
amddifadu ohono neu i adfer unrhyw Ddiploma neu Dystysgrif a fydd wedi ei diddymu fel hynny. 

(j) I ddarparu ar gyfer gwneud cyrff a sefydliadau eraill yn gysylltiol (ac eithrio drwy fod yn 
Sefydliadau Achrededig neu Berthynol) ar y telerau a’r amodau ac yn ddarostyngedig i’r 
rheoliadau hynny a bennir o bryd i’w gilydd yn y Statudau neu’r Ordiniannau. 

(k) I gydweithio gyda chyrff dyfarnu eraill ac awdurdodau eraill i gynnal arholiadau ac at unrhyw 
ddibenion eraill y bo’r Brifysgol yn penderfynu arnynt o bryd i’w gilydd. 

(l) I ymwneud â llywodraeth a gweinyddiaeth Sefydliadau eraill hynny yn y ffordd y bo wedi ei 
phennu yn awr neu ar ôl hyn gan offerynnau cyfansoddiadol y Sefydliadau eraill hynny ond 
gan sicrhau yr ymarferir y pwerau a roir felly i’r Brifysgol yn ddarostyngedig i unrhyw amodau 
y bo’r Statudau neu’r Ordiniannau yn eu pennu. 

(m) O dan amodau sydd i’w pennu yn y Statudau neu’r Ordiniannau sefydlu Cadeiriau Athro, 
Darllenyddiaethau ac unrhyw swyddi academaidd eraill y Brifysgol. 

(n) O dan amodau sydd i’w pennu yn y Statudau neu’r Ordiniannau gyflwyno i unrhyw berson deitl 
Athro neu Ddarllenydd neu unrhyw un o deitlau eraill (ac i dynnu’n ôl unrhyw deitl o’r fath). 

(o) I sefydlu’r swyddi gweinyddol y bo eu hangen ar y Brifysgol ac i ddarparu ar gyfer penodi 
personau iddynt. 

(p) I sefydlu a dyfarnu Cymrodoriaethau, Efrydyddiaethau, Ysgoloriaethau, Arddangostaloedd, 
Addysgedau a Gwobrau’r Brifysgol a chynorthwyon eraill i astudio ac ymchwilio.  

(q) I wneud darpariaeth ar gyfer gwasanaethau ymchwilio a chynghori ac, er mwyn hyrwyddo’r 
nodau hynny, i wneud y trefniadau â sefydliadau eraill neu â chyrff cyhoeddus y bo’r Brifysgol 
yn eu hystyried yn ddymunol. 
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(r) I ddarparu ar gyfer argraffu a chyhoeddi gwaith ymchwil a gweithiau eraill. 

(s) I hawlio a chael ffioedd. 

(t) I weithredu yn ymddiriedolwr neu reolwr unrhyw eiddo, cymynrodd, gwaddoliad, becwêdd 
neu rodd at ddibenion addysg neu ymchwil neu er hyrwyddo gwaith a lles y Brifysgol fel arall 
ac i fuddsoddi unrhyw arian sy’n cynrychioli’r rheiny yn unol â darpariaethau’r Statudau. 

(u) I ddwyn ac arddangos y bais arfau a ganiatawyd i’r Brifysgol gan Ein Coleg Herodrol ac, os 
gwêl y Brifysgol yn dda, i sicrhau’r diwygiadau a’r amrywiadau ynddi a farno’r Brifysgol yn 
ddymunol. 

(v) Os gwêl y Brifysgol fod angen gwneud hynny, i benodi person neu bersonau i ymweld â’r 
adeiladau, yr offer a’r cyfleusterau cyffredinol o ran dysgu ac ymchwilio mewn unrhyw gorff 
neu sefydliad sydd ar hyn o bryd neu a allai ddarparu cynlluniau astudio neu raglenni ymchwil 
yn arwain at ddyfarniadau’r Brifysgol. 

(w) I gynnal, rheoli, trafod, gwaredu ac, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau hon Ein Siarter Atodol 
a’r Statudau, i fuddsoddi holl eiddo, arian, asedion a hawliau’r Brifysgol ym mha bynnag 
stociau, cronfeydd, cyfrannau, sicrydau neu fuddsoddiadau (heblaw tir) a lle bynnag y bônt 
(p’un a awdurdodir hynny gan y gyfraith gyffredinol ar gyfer buddsoddi arian ymddiried neu 
nad awdurdodir mohono) fel y gwêl y Brifysgol yn dda neu mewn prynu tir yn Ein Teyrnas 
Unedig boed drwy fuddsoddi neu er mwyn ei feddiannu ac yn ddarostyngedig neu heb fod yn 
ddarostyngedig i brydlesoedd neu denantiaethau ac i amrywio unrhyw fuddsoddiadau gan 
gynnwys sylweddoli’r buddsoddiadau presennol ac ail-fuddsoddi derbyniadau net y 
sylweddoliad, ar yr amod yn achos arian a ddelir gan y Brifysgol fel ymddiriedolwr y caiff y 
pwerau a gyflwynir drwy hyn eu hymarfer yn ddarostyngedig i ddarpariaethau’r gyfraith 
ynglŷn â buddsoddi gan ymddiriedolwyr. 

(x) I roi gwarantebau i gymdeithasau adeiladu, cymdeithasau cyfeillgar, awdurdodau lleol a 
chwmnïau yswiriant boed hynny’n unol â threfniadau parhaol neu beidio.  

(y) I gymryd y camau hynny a fernir yn fuddiol o bryd i’w gilydd er sicrhau cyfraniadau i 
gronfeydd y Brifysgol ac i godi arian mewn unrhyw ddull arall a farno’r Brifysgol yn addas. 

(z) I wneud yr holl weithredoedd a phethau eraill (gan gynnwys hyrwyddo Mesur neu Fesurau 
Seneddol os bernir bod angen hynny), boed yn gysylltiedig â’r pwerau uchod neu beidio, a fo’n 
ofynnol er mwyn hyrwyddo gwaith y Brifysgol. 

VI YR YMWELYDD 

Byddwn Ni, Ein Hetifeddion a’n Holynwyr yn Ymwelydd ac Ymwelwyr y Brifysgol, ac yn parhau i 
fod felly, drwy Arglwydd Lywydd Ein Cyngor ar y pryd a chan ymarfer Awdurdod yr Ymwelydd bydd 
gennym Ni, Ein Hetifeddion a’n Holynwyr yr hawl o bryd i’w gilydd ac yn y dull y credwn Ni neu y 
credant Hwy yn dda i gyfarwyddo archwiliad o’r Brifysgol a’i hadeiladau a’i hoffer cyffredinol a hefyd 
ymchwiliad i waith y Brifysgol. 

VII Y CANGHELLOR 

Bydd Canghellor i’r Brifysgol, a bydd yn Bennaeth y Brifysgol. 

VIII Y DIRPRWY GANGHELLOR 

Bydd Dirprwy Ganghellor a fydd yn ymarfer ac yn cyflawni holl swyddogaethau’r Canghellor os bydd 
y swydd honno’n wag, ac yn cyflawni unrhyw rai o swyddogaethau’r Canghellor y bo’r Canghellor yn 
eu dirprwyo i’r Dirprwy Ganghellor. 
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IX YR IS-GANGHELLOR A PHRIF WEITHREDWR 

Bydd Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr i’r Brifysgol a fydd yn Brif Swyddog Academaidd a 
Gweithredol y Brifysgol a bydd yn llywyddu cyfarfodydd y Bwrdd Academaidd. Bydd gan yr Is- 
Ganghellor y pŵer i dderbyn personau i Raddau’r Brifysgol yn unol â hon Ein Siarter Atodol a’r 
Statudau. 

X DILEWYD 

XI DILEWYD 

XII Y SWYDDI ERAILL 

Yn ogystal â’r swyddi a gyfansoddwyd uchod bydd y swyddi eraill hynny yn y Brifysgol ag a bennir 
gan y Statudau. 

XIII DILEWYD 

XIV Y CYNGOR 

Bydd Cyngor i’r Brifysgol (a elwir wedi hyn “y Cyngor”) a fydd, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau 
hon Ein Siarter Atodol a darpariaethau’r Statudau, yn gorff llywodraethu goruchaf ac awdurdod 
gweinyddol y Brifysgol, ac ef a gaiff gadw a defnyddio’r Sêl Gyffredin.  Bydd yn gyfrifol am reoli a 
gweinyddu cronfeydd, refeniw, eiddo a buddsoddiadau’r Brifysgol a bydd ganddo reolaeth gyffredinol 
dros weithredu busnes y Brifysgol a bydd ganddo bob pŵer, dyletswydd a swyddogaeth arall o’r fath 
ag a roir iddo gan y Statudau. 

XV Y BWRDD ACADEMAIDD 

Bydd Bwrdd Academaidd i’r Brifysgol (a elwir wedi hyn “y Bwrdd Academaidd”) a fydd, yn 
ddarostyngedig i ddarpariaethau hon Ein Siarter Atodol a’r Statudau yn gyfrifol am bob mater 
academaidd a ddaw o fewn maes sylw’r Brifysgol a bydd ganddo bob pŵer, dyletswydd a swyddogaeth 
arall o’r fath ag a roir iddo gan y Statudau. 

XVI DILEWYD 

XVII CYRFF Y BRIFYSGOL 

Fe sefydlir drwy Ordiniant, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau hon Ein Siarter Atodol a’r Statudau, y 
cyfryw gyrff Prifysgol, ei myfyrwyr neu ei Graddedigion ag y bo’r Brifysgol yn ystyried o bryd i’w 
gilydd eu bod yn ddymunol. 

XVIII DILEWYD 

XIX Y STATUDAU 

1. Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau hon Ein Siarter Atodol, gall Statudau bennu neu reoli fel y 
bo’r achos: 
(a) Statws, penodiad a pharhad mewn swydd, a phwerau a dyletswyddau y Canghellor, y 

Dirprwy Ganghellor a’r Is-Ganghellor. 
(b) Cyfansoddiad, pwerau, dyletswyddau a swyddogaethau’r Cyngor a’r Bwrdd 

Academaidd. 
(c) Y materion eraill hynny y bo’r Brifysgol yn penderfynu arnynt, mewn perthynas â 

llywodraethu’r Brifysgol, neu fel arall i hyrwyddo nodau hon Ein Siarter Atodol. 
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2. Y Statudau a nodir yn Atodlen hon Ein Siarter Atodol fydd Statudau’r Brifysgol a dônt i rym ar 
y dyddiad isod a pharhau mewn grym tan yr ychwanegir atynt, eu diwygio neu eu diddymu yn 
y modd a bennir wedi hyn. 

3. (a) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Erthygl V uchod gall y Cyngor, drwy Benderfyniad, 
wneud Statudau ar gyfer y Brifysgol a all ychwanegu at y Statudau sydd mewn grym ar y pryd, 
eu diwygio neu eu dirymu, ar yr amod na wneir unrhyw Statudau o’r fath tan i’r Bwrdd 
Academaidd fod wedi cael cyfle i ystyried y Statudau arfaethedig a chyflwyno adroddiad 
arnynt i’r Cyngor ac na chaiff unrhyw Statudau o’r fath ddod i rym tan eu cymeradwyo gan 
Arglwyddi Ein Hanrydeddusaf Gyfrin Gyngor, a bydd Tystysgrif dan law Clerc Ein dywededig 
Gyfrin Gyngor yn dystiolaeth derfynol o hynny. 

(b) Bydd gan y Bwrdd Academaidd y pŵer i gynnig i’r Cyngor Statudau sydd i’w gwneud gan y 
Cyngor. 

XX YR ORDINIANNAU 

1. Gall y Statudau gyfarwyddo bod unrhyw rai o’r materion a bennir neu a reolir gan Statud fel yr 
awdurdodir neu y cyfarwyddir yn hon Ein Siarter Atodol yn cael eu pennu neu eu rheoli 
ymhellach drwy Ordiniant, ar yr amod na fydd unrhyw bennu neu reoli pellach felly yn 
anghymarus â darpariaethau hon Ein Siarter Atodol neu’r Statudau. 

2. Drwy Benderfyniad y Cyngor y gwneir Ordiniannau ar yr amod bod Ordiniannau sydd yn 
effeithio yn uniongyrchol ar faterion academaidd wedi cael eu hystyried yn gyntaf gan y 
Bwrdd Academaidd. 

3. Gall Ordiniannau ychwanegu at Ordiniannau a fydd o bryd i’w gilydd mewn grym, eu diwygio 
neu eu diddymu. 

XXI Y RHEOLIADAU 

1. Gall unrhyw un o’r materion a bennir neu a reolir drwy Ordiniant fel yr awdurdodir neu y 
cyfarwyddir yn hon Ein Siarter Atodol neu yn y Statudau i gael ei bennu neu ei reoli ymhellach 
drwy Reoliad ar yr amod na fydd unrhyw bennu neu reoli pellach o’r fath yn anghymarus â 
darpariaethau hon Ein Siarter Atodol, y Statudau neu’r Ordiniannau. 

2. Drwy Benderfyniad y Bwrdd Academaidd y gwneir Rheoliadau. 

3. Gall Rheoliadau ychwanegu at Reoliadau a fydd o bryd i’w gilydd mewn grym, eu diwygio 
neu eu diddymu. 

XXII Y RHEOLAU SEFYDLOG 

Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau hon ein Siarter Atodol a darpariaethau’r Statudau, yr Ordiniannau 
a’r Rheoliadau, bydd gan y Cyngor, y Bwrdd Academaidd a chyrff eraill y Brifysgol bob un y pŵer i 
wneud Rheolau Sefydlog i lywodraethu eu dulliau gweithredu eu hunain ynghyd â’r pŵer o bryd i’w 
gilydd i ddiwygio unrhyw Reol Sefydlog felly neu ei diddymu. 

XXIII DILEWYD 

XXIV DILEWYD 

XXV DOSBARTHU EIDDO  

Ni chaiff y Brifysgol roi unrhyw ddifidend, rhodd, rhaniad na bonws mewn arian i na rhwng unrhyw 
rai o’i Haelodau ond ar ffurf gwobr, taledigaeth neu grant arbennig. 
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XXVI NEWIDIADAU I’R SIARTER 

1. Gellir ychwanegu at unrhyw un o ddarpariaethau hon Ein Siarter Atodol, ei hamrywio neu ei 
diddymu drwy Benderfyniad Arbennig gan y Cyngor ond fel na bo’r ychwanegu, yr amrywio 
neu’r diddymu hwnnw’n dod i rym hyd oni fydd wedi ei gymeradwyo gennym Ni, Ein 
Hetifeddion a’n Holynwyr yn y Cyngor. 

2. Yn ddarostyngedig i’r Statudau rhaid rhoi rhybudd digonol, fel y’i diffinnir yn yr Ordiniannau, 
i’r Cyngor o unrhyw fwriad i gynnig Penderfyniad i ddiddymu neu amrywio neu ychwanegu at 
hon ein Siarter Atodol gan roi manylion y diddymu, yr amrywio neu’r ychwanegu a arfaethir. 

3. (a) Os paratoir fersiwn o hon Ein Siarter Atodol a’r Statudau sydd mewn grym ar y pryd yn yr 
iaith Gymraeg ac os mabwysiedir y fersiwn hwnnw drwy Benderfyniad Arbennig a’i 
gymeradwyo gennym Ni, Ein Hetifeddion a’n Holynwyr yn y Cyngor, fe fernir bod fersiwn 
Cymraeg hon Ein Siarter Atodol wedi ei ymgorffori yn hon Ein Siarter Atodol ac yn rhan 
ohoni ac fe fernir bod fersiwn Cymraeg y Statudau wedi ei ymgorffori yn y Statudau ac yn rhan 
ohonynt a bod iddynt yn y naill achos a’r llall yr un grym a dilysrwydd â’r fersiynau Saesneg 
ohonynt.  

 (b) Caiff unrhyw fersiwn Cymraeg o’r Ordiniannau a’r Rheoliadau a fabwysiedir yn yr un ffordd ag y 
mae’n ofynnol mabwysiadu amrywiadau iddynt eu trin fel Ordiniannau neu Reoliadau fel y bo’r 
achos a bydd iddynt yr un grym a dilysrwydd â’r fersiynau Saesneg ohonynt.  

 (c) Os oes fersiynau Cymraeg yn bodoli ac os cawsant eu cymeradwyo, rhaid i unrhyw ddiwygio dileu 
amrywio neu ychwanegu at hon Ein Siarter Atodol neu’r Statudau neu’r Ordiniannau neu’r 
Rheoliadau gael eu gwneud yn y fersiynau Cymraeg a Saesneg. 

XXVII PENDERFYNIADAU 

(a) At ddiben hon Ein Siarter Atodol mae Penderfyniad yn golygu Penderfyniad gan yr awdurdod 
priodol ac wedi ei gymeradwyo gan fwyafrif syml o’r aelodau o’r awdurdod sy’n bresennol ac 
yn pleidleisio. 

(b) At ddiben hon Ein Siarter Atodol mae Penderfyniad Arbennig yn golygu Penderfyniad gan yr 
awdurdod priodol ac wedi ei gymeradwyo gan fwyafrif heb fod yn llai na dau o bob tri o’r 
aelodau o’r awdurdod sy’n bresennol ac yn pleidleisio. 

XXVIII Y RHEOLIADAU A’R RHEOLAU SEFYDLOG SY’N BODOLI 

Bydd yr holl Reoliadau, Rheolau Sefydlog a Phenderfyniadau presennol gan y Cyngor, y Bwrdd 
Academaidd a chyrff eraill y Brifysgol, ac eithrio lle y bônt yn anghyson â darpariaethau hon Ein 
Siarter Atodol neu â’r Statudau yn parhau mewn grym ac effaith lawn oni chânt eu dirymu neu eu 
hamrywio gan yr awdurdod priodol ar gyfer hynny, a than y gwneir hynny, a bernir eu bod wedi eu 
gwneud yn unol â hon Ein Siarter Atodol a’r Statudau, ac i’r graddau y bo’n addas i’r hyn sydd 
ynddynt, bernir fod iddynt rym Ordiniannau. 

A’n Hewyllys a’n Pleser Brenhinol Ni yw bod hon Ein Siarter Atodol i’w dehongli bob amser yn 
haelionus ac ym mhob achos yn y modd mwyaf ffafriol i’r Brifysgol. 

YN DYSTIOLAETH i hyn parasom wneud yn Amlwg Ein Llythyrau hyn. 

TYST Ni Ein Hunain yn Westminster yr unfed dydd ar ddeg o Ragfyr yn unfed flwyddyn ar bymtheg 
Ein Teyrnasiad. 

TRWY WARANT O DAN LOFNOD Y FRENHINES 
 




