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Cyfarwyddiadau ar gyfer Darpar-raddedigion



Bydd y ddogfen hon yn rhoi canllawiau manwl am yr hyn y bydd eisiau i chi 
ei wneud cyn y diwrnod, yn ogystal â beth y dylech ei ddisgwyl ar ddiwrnod y 
seremoni ei hunan.

Tocynnau
Mae gan bob myfyriwr sy’n graddio hawl awtomatig i ymgeisio am 2 docyn i 
westeion ar gyfer y Seremoni.  Gwerthfawrogwn y bydd eisiau tocynnau ychwanegol 
arnoch o bosib ac awn ati i gwrdd â’ch gofynion lle y bo hynny’n bosib.

I wneud cais am eich HOLL docynnau, dylech naill ai
enfonwch e-bost: graduation@nptcgroup.ac.uk
dychwelwch y bonyn ymateb yn y llythyr sydd ynghlwm
ffoniwch 01686 614222

Bydd gofyn i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:
eich enw

 Colagau NPTC)
teitl y cwrs eich bod chi’n graddio ohono
faint o docynnau i westeion eich bod am gael ar gyfer y Seremoni Raddio 

 gan gynnwys y dda docyn y byddwch yn eu derbyn yn awtomatig.

yn rhoi gwybod i chi faint o docynnau a fydd yn cael eu rhoi i chi erbyn 24 

Byddwch yn derbyn eich tocynnau i westeion wrth gofrestru ar fore’r seremoni 
ac ni fydd modd i chi gael mynediad i’r seremoni heb docyn.

Wrth ymgeisio am eich tocynnau i’ch gwesteion, rhowch wybod i ni os 

symudedd neu fynediad i’r lleoliad, er mwyn i ni allu sicrhau y bydd y diwrnod 
mor gysurus â phosib.

Llogi Gwisgoedd Academaidd
Fe’ch argymhellwn i archebu’ch gwisgoedd academaidd heb oedi.  Dylid nodi 
na ellir gwarantu unrhyw archebion sy’n cael eu gwneud yn llai na 21 diwrnod 
cyn i’r digwyddiad gael ei gynnal.

Gallwch archebu gwisgoedd academaidd ar-lein gydag Ede and Ravenscroft.  
Gallwch naill ai fynd i’r wefan: www.edandravenscroft.com neu dilynwch y 
ddolen gyswllt isod a fydd yn mynd â chi’n uniongyrchol i ran y wefan lle y 
gallwch archebu gwisgoedd.
https://www.gownhire.co.uk/Gownhire/FindInstitution.aspx

Gwybodaeth i Ddarpar-raddedigion



Ar y wefan, dilynwch y cyfarwyddiadau isod: 
os nad ydych wedi defnyddio’r 

 wefan hon o’r blaen dewiswch 
 ‘New Customer’ 

Dewiswch eich sefydliad  
 > teipiwch ‘NPTC Group’ 
 > > cliciwch ‘submit’

Dewiswch eich seremoni raddio  
 > 8 July 2019 > clicwich ‘submit’

Dewiswch lefel eich dyfarniad 
 

Sicrhewch eich bod yn dewis y 
 sefydliad dyfarnu cywir.

Bydd gofyn i chi wedyn gofrestru fel 
defnyddiwr newydd gydag Ede and 
Ravenscroft.

Os ydych wedi cofrestru yn barod, 
bydd gofyn i chi fewngofnodi.

Os oes angen canslo llogi’ch 
gwisgoedd, gallwch wneud hyn ar y 
wefan hon.

Printiwch gofnod o’ch archeb ac ewch â’r cofnod i’r seremoni.  Bydd eich 
gwisgoedd ar gael i’w casglu yn Ystafell GH029 ar ôl i chi gofrestru.  Bydd 
cynrychiolwyr o Ede and Ravenscroft ar gael i helpu wrth i chi wisgo.  Mae 
gofyn i ddarpar-raddedigion gasglu’r gwisgoedd academaidd ddwy awr cyn i’r 
Seremoni ddechrau.

Ar ddiwedd y Seremoni, dychwelwch eich gwisgoedd i gynrychiolydd Ede and 
Ravenscroft a leolir ym mhrif gyntedd y Neuadd Fawr.

Os nad oes modd i chi fynychu’r Seremoni, beth bynnag fo’r rheswm, bydd 
Ede a Ravenscroft yn ad-dalu’r taliad a wnaethpwyd gennych o dan y Cytundeb 
Llogi, ar yr amod ei fod wedi derbyn rhybudd i ganslo drwy e-bost o leiaf saith 

raddio 2019).

The Great Hall, Swansea, 8 July 2019



Bydd ffotograffwyr proffesiynol Ede & Ravenscroft ar gael yn ystafell GH001 ar ôl 
i chi gofrestru a gwisgo.  Gallwch fwcio’ch ffotograffau cyn y digwyddiad a thalu 
ar ddiwrnod y seremoni. Fe’ch argymhellir yn gryf i fwcio ymlaen llaw.  Gallwch 
fwcio dros y ffôn: 01223 861854 neu ewch i’r wefan www.edeandravenscroft.
com.  Gweler y llyfryn amgaeëdig os gwelwch yn dda am fwy o wybodaeth.

Yn ystod y seremoni, bydd Ede a Ravenscroft yn tynnu llun o bob myfyriwr 

ffotograffau hyn yn uniongyrchol gan Ede and Ravenscroft.  Mae’n bosibl 

Lleoliad
Y Neuadd Fawr, Campws y Bae Abertawe, Prifysgol Abertawe SA1 8EN yw 
lleoliad ein seremonïau graddio 2019 a chynhelir dwy seremoni ar wahân.  

Cyfarwyddiadau - pob cyfeiriad: Gadewch y M4 ar Gyffordd 42.  Dilynwch 
yr arwyddion ar gyfer A483/Fabian Way.  Bydd arwyddion Campws y Bae 
Abertawe i’w gweld ar yr ochr chwith.

Parcio: mae nifer gyfyngedig o lefydd parcio cyhoeddus ar y campws, ond fe’ch 

Os oes gennych fathodyn glas ac mae eisiau lle parcio i bobl anabl, anfonwch 
e-bost: graduation@nptcgroup.ac.uk gyda’ch enw a manylion eich cerbyd er 
mwyn i ni allu trefnu hyn i chi.

Cofrestru a Chasglu Tocynnau i Westeion
Bydd gofn i ddarpar-raddedigion gofrestru wrth gyrraedd.  Fe’ch argymhelir i 
gyrraedd tua dwy awr cyn i’r seremoni ddechrau.  Lleolir y ddesg gofrestru yn 
y cyntedd yn y Neuadd Fawr a bydd tocynnau’ch gwesteion ar gael i’w casglu hefyd.

Bydd y sesiwn gofrestru yn dechrau am 10.00yb ar gyfer seremoni’r bore ac 
am ganol dydd ar gyfer seremoni’r prynhawn am 13.00yp.

Ar ôl i chi gofrestru, bydd gofyn i chi fynd i’r ystafell gasglu gwisgoedd ac 
wedyn i gael tynnu’ch llun.  Bydd arwyddion clir yn dangos lleoliad pob ystafell 
ar y diwrnod.



Seddi
Mae gofyn i’r holl westeion fod yn eu seddi 15 munud cyn i’r seremoni 
ddechrau (11.45 ar gyfer seremoni’r bore a 14.45 ar gyfer seremoni’r 
prynhawn).  Unwaith i’r Seremoni ddechrau, ni fydd modd mynd i mewn i’r 
awditoriwm.

Lleolir yr awditoriwm ar lawr gyntaf y Neuadd Fawr.  Mae’n bosibl trefnu 
mynediad yn y lifft lle y bo’r angen.  Os oes angen seddi hygyrch gan eich 
gwesteion, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda wrth archebu tocynnau i’ch 
gwesteion.

Lleolir y seddi ar gyfer darpar-raddedigion ar ochr dde’r awditoriwm.  Bydd y 
seddi’n cael eu trefnu fesul cwrs a chewch rif eich sedd ar fore’r seremoni wrth 
i chi gofrestru.  Mae’n bwysig eich bod yn eistedd yn eich sedd benodedig.  
Os oes angen sedd hygyrch arnoch, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda 
wrth gadarnhau’ch bwriad i fynychu’r Seremoni.

Gorymdaith y Graddedigion a’r Weithdrefn Wobrwyo
Wrth i’r tywyswyr roi arwydd i chi sefyll, dilynwch y tywyswyr i’r llwyfan yn ôl
trefn eich seddi
Unwaith i chi gyrraedd o flaen y llwyfan, arhoswch nes i’ch enw gael ei alw
Unwaith i chi glywed eich enw, cerddwch i ganol y llwyfan a sefwch a
chodwch eich het i’r cynrychiolydd o’r Brifysgol sy’n cyflwyno’r radd
Bydd cynrychiolydd y Brifysgol yn gwneud yr un peth a bydd gofyn i chi
gerdded tuag ato ac ysgwyd ei law
Gadewch y llwyfan ar yr ochr arall ac ewch i fyny’r grisiau ac yn ôl i’ch sedd.

Lluniaeth
Bydd modd i raddedigion a gwesteion brynu lluniaeth yn y bar a leolir yn yr oriel.



Amserlen y diwrnod
Seremoni’r Bore Lleoliad
10.00am Desg Gofrestru ar agor Cyntedd
10.00am - 
11.30am

Gwisgo a ffotograffau proffesiynol GH029 a GH001

11.45am Pawb (darpar-raddegidion a’u gwesteion) i fod yn eu seddi 
er mwyn i’r Seremoni ddechrau

Awditoriwm y
Neuadd Fawr

12.00pm
Seremoni Raddio’n dechrau gyda gorymdaith a ffanffer Awditoriwm y 

Neuadd Fawr

1.00pm Graddedigion yn gadael yr awditoriwm i gael tynnu eu 
lluniau a ffotograffau cyhoeddusrwydd

Seremoni’r Prynhawn Lleoliad
1.00pm Desg Gofrestru ar agor Cyntedd
1.00pm – 2.30pm Gwisgo a ffotograffau proffesiynol GH029 a GH001

2.45pm Pawb (darpar-raddegidion a’u gwesteion) i fod yn eu seddi 
er mwyn i’r Seremoni ddechrau

Awditoriwm y
Neuadd Fawr

3.00pm Seremoni Raddio’n dechrau gyda gorymdaith a ffanffer Awditoriwm y 
Neuadd Fawr

4.00pm Graddedigion yn gadael yr awditoriwm i gael tynnu eu 
lluniau a ffotograffau cyhoeddusrwydd

Timetable for the day
Morning Ceremony Location
10.00am Registration desks open Foyer
10.00am - 
11.30am

Robing and professional photography GH029 & GH001

11.45am All graduands and guests to be seated in readiness for the 
Ceremony to commence

Great Hall
auditorium

12.00pm
Graduation Ceremony begins with procession and fanfare Great Hall 

auditorium

1.00pm Graduates leave the auditorium to have photographs and 
publicity photos taken

Afternoon Ceremony Location
1.00pm Registration desks open Foyer
1.00pm – 2.30pm Robing and professional photography GH029 & GH001

2.45pm All graduands and guests to be seated in readiness for the 
Ceremony to commence

Great Hall
auditorium

3.00pm Graduation Ceremony begins with procession and fanfare Great Hall 
auditorium

4.00pm Graduates leave the auditorium to have photographs and 
publicity photos taken
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