
 

Polisi Benthyg Cyfarpar –   

Atebolrwydd am Golled neu Ddifrod  
 

1. Cyflwyniad  
Mae’r Brifysgol yn buddsoddi symiau mawr i ddarparu cyfryngau a chyfarpar cyfrifiadurol cludadwy i 

fyfyrwyr eu defnyddio ar gyfer eu hastudiaethau. Mae gwerth cyfarpar o’r fath wedi cynyddu dros y 

blynyddoedd, yn yr un modd â’r gost o atgyweirio’r cyfarpar hwnnw. Er enghraifft, mae gan rai mathau o 

gyfarpar camera werth ‘fel newydd’ o £5,000, a gall camerâu fideo wedi’u difrodi gostio £1,000 neu fwy i’w 

hatgyweirio. Tra bod cyfarpar wedi’i ddifrodi ac nad oes modd ei ddefnyddio, efallai na fydd defnyddwyr 

eraill sydd wedi trefnu ei fenthyg yn gallu ei ddefnyddio. 

  

Nid cyfrifoldeb y Brifysgol yn unig yw’r broses o gynnal a chadw’r casgliad o gyfarpar; mae’n rhaid i’r sawl 

sy’n defnyddio’r casgliad o gyfarpar gymryd camau rhesymol hefyd i sicrhau eu bod yn gofalu am y 

cyfarpar ac yn ei ddefnyddio’n gywir tra bydd dan eu gofal. Felly, os caiff cyfarpar ei golli neu ei ddifrodi 

tra bod myfyriwr yn gofalu amdano, efallai y byddant yn atebol am y gost o’i ddisodli neu ei atgyweirio.  

  

Mae’r ddogfen hon yn egluro Polisi’r Brifysgol sy’n trafod atebolrwydd myfyrwyr am gyfarpar sy’n cael ei golli 

neu ei ddifrodi, ac mae’n awgrymu ffyrdd y gall myfyrwyr leihau’r risg o orfod cyfrannu at gost atgyweirio 

cyfarpar neu brynu cyfarpar newydd.  

  

2. Atebolrwydd Myfyrwyr  
Caiff atebolrwydd myfyrwyr ei ddiffinio yn y ddogfen – Polisi a Gweithdrefnau sy’n Llywodraethu Ymddygiad 

Myfyrwyr 2013-‐14 sydd ar gael ar: http://academicregistry.southwales.ac.uk/documents/download/221/  

  

2.4 ‘Ni ddylai myfyrwyr tra byddant ar y campws, yn adeiladau’r Brifysgol oddi ar y campws neu’n cymryd rhan 
mewn gweithgareddau’r Brifysgol: 

a) difrodi eiddo’r Brifysgol neu eiddo myfyrwyr, staff neu ymwelwyr eraill;’   

  

Rhoddir manylion pellach y dulliau gweithredu y cytunwyd arnynt i dalu am y colledion hyn yn Adran 7 o’r 

un ddogfen. Bydd atebolrwydd myfyrwyr yn codi mewn nifer o amgylchiadau:  

1. Mewn achosion lle y bydd y myfyriwr yn honni bod y cyfarpar a fenthycwyd wedi’i golli neu ei ddwyn, 

ond lle nad yw’n gallu neu nad yw’n fodlon darparu tystiolaeth ddogfennol ei fod wedi hysbysu’r 

heddlu am hynny, bydd y myfyriwr yn atebol am gost lawn a chyfredol prynu cyfarpar newydd.   

2. Os bydd y myfyriwr yn honni bod y cyfarpar a fenthycwyd wedi’i golli neu ei ddwyn, a’i fod yn 

cynhyrchu tystiolaeth ddogfennol ddigonol, bydd y myfyriwr yn atebol am (a) y costau hyd at yr 

uchafswm a nodir yn y tabl dibrisiant isod NEU (b) y swm a delir fel iawndal gan bolisi yswiriant y 

myfyriwr, pa bynnag swm yw’r mwyaf. Caiff yr atebolrwydd ei leihau gan werth unrhyw swm y gall y Brifysgol 

ei adennill drwy ei hyswiriant ei hun.  

  

3. Os caiff y cyfarpar ei ddychwelyd wedi’i ddifrodi, bydd y myfyriwr yn atebol am unrhyw ddifrod sy’n 

deillio o gam-drin neu gamddefnyddio’r cyfarpar ganddo ef/hi ei hun neu unrhyw un arall sydd wedi 

defnyddio’r cyfarpar yn ystod y cyfnod y rhoddwyd ei fenthyg i’r myfyriwr. Caiff y cyfarpar a ddifrodwyd 

ei archwilio i ganfod i ba raddau y mae’r difrod wedi’i achosi gan gamdriniaeth neu gamddefnydd. Bydd 

uchafswm atebolrwydd y myfyriwr yn cyfateb â’r (a) swm a nodwyd yn y tabl dibrisiant NEU’R (b) swm a 

dalwyd fel iawndal gan bolisi yswiriant a ddelir gan y myfyriwr, pa bynnag swm yw’r mwyaf; gellid 

lleihau’r swm hwn yn ôl disgresiwn y rheolwr.  

  

http://academicregistry.southwales.ac.uk/documents/download/221/


 

 

 
Tabl o gostau dibrisiant  

 
(yn berthnasol i bwyntiau 2/3 uchod) 

 

Cost Prynu Cyfarpar 

Newydd/Atgyweirio 

Cyfarpar (cyfanswm 

gwerth y golled/difrod; 

eitem sengl a/neu 

gyfarpar) 

Oedran y cyfarpar 

(blynyddoedd) 

Cyfraniad bwriadedig gan fyfyrwyr  

 

Hyd at a chan gynnwys 
£500 

Hyd at 1 100% 

 1 -‐ 4 50% 
 Dros 4 10% 
   

Dros £500 Hyd at 1 £500 
 Hyd at 2 75% o’r gwerth hyd at uchafswm o 

£500 
 Hyd at 3 50% o’r gwerth hyd at uchafswm o 

£500 
 Hyd at 4 25% o’r gwerth hyd at uchafswm o 

£500 
 Dros 4 10% o’r gwerth hyd at uchafswm o 

£500 

 
 

3. Y weithdrefn os caiff cyfarpar ei golli neu ei ddifrodi  

 
Adrodd bod cyfarpar wedi’i golli neu ei ddifrodi  

Dylid hysbysu’r Ddeg Wasanaeth/Man rhyddhau cyfarpar o ble y cafodd y cyfarpar ei fenthyca ar unwaith os 

bydd cyfarpar wedi’i golli neu ei ddifrodi. Caiff cyfrif y myfyriwr ei analluogi tra bydd yn aros am gyfweliad 

gyda staff y Gwasanaethau TG/Cyfadran i drafod yr achos o golli/difrodi ac i gytuno ar atebolrwydd a nodi 

unrhyw gostau. 

Bydd dychwelyd cyfarpar yn hwyr yn golygu eich bod yn cronni dirwyon ar y gyfradd y cytunwyd arni nes bod 

y benthyciwr yn hysbysu’r Gwasanaethau TG/Cyfadran bod eitem wedi cael ei cholli neu ei difrodi. 

Sefydlu graddau’r atebolrwydd  

Lle bynnag y bo’n bosibl, bydd y Gwasanaethau TG/Cyfadran yn ceisio dod i gytundeb gyda’r myfyriwr 

ynghylch graddau’r atebolrwydd, gan gynnwys trafodaeth gyda thîm rheoli’r Gwasanaethau TG/Cyfadran (ac 

os yw’n briodol, y Tîm Uwch Reolwyr). Os na fydd y myfyriwr yn cytuno â’r tâl arfaethedig, gellid apelio i 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau TG/Deon y Gyfadran. 

 
Taliad 

Dylid talu’r symiau sy’n ddyledus o fewn un mis i gadarnhau’r atebolrwydd. Os na chaiff y swm ei dalu o 

fewn y cyfnod hwn, gellid atal y gwasanaethau benthyg cyfarpar, a dechrau gweithdrefnau adennill dyled. 



 

 
 

4. Lleihau’r risg o atebolrwydd  
Gall myfyrwyr gymryd camau i helpu i leihau’r risg y byddant yn atebol am gyfarpar a gaiff ei golli neu ei 
ddifrodi. 

 
Gofalu am y cyfarpar  

Dylech ddarllen a dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a ddarperir gan y Brifysgol ynghylch sut i ddefnyddio a 

storio’r cyfarpar. Os caiff hyfforddiant ei gynnig, dylech fanteisio ar y cyfle hwn. Cadwch y cyfarpar gyda chi 

bob amser pan fyddwch mewn man cyhoeddus. Gwnewch yn siŵr fod y cyfarpar yn cael ei storio’n ddiogel 

pan nad yw’n cael ei ddefnyddio a pheidiwch byth â’i adael mewn cerbyd gwag. 

 
Yswiriant 

Dylech ystyried cymryd yswiriant i dalu am rai o’r risgiau sydd ynghlwm wrth fenthyg cyfarpar. Er enghraifft, 

mae Endsleigh yn darparu polisi sy’n talu am £500 cyntaf y cyfarpar a fenthycir o Brifysgol y myfyriwr os 

caiff ei ddifrodi neu ei ddwyn o’r cyfeiriad lleol neu’r cyfeiriad cartref. Anogir myfyrwyr mewn Neuaddau 

Preswyl i drefnu yswiriant i ddiogelu cynnwys eu hystafell. Mae opsiwn i ymestyn yr yswiriant gan 

Endsleigh ar y polisi hwn a fydd yn talu am eitemau hyd at £2,000 a gaiff eu colli neu eu dwyn tra bod y myfyriwr yn gofalu 

amdanynt. Efallai y bydd myfyrwyr yn dymuno gofyn i’w landlord a oes ganddo bolisi yswiriant grŵp ar yr eiddo. 

 

5. Defnyddio incwm atebolrwydd  
Bydd y Brifysgol yn defnyddio incwm a godir drwy weithredu’r polisi hwn fel cyfraniad tuag at atgyweirio 

cyfarpar sydd wedi’i golli neu ei ddifrodi, neu brynu cyfarpar newydd yn ei le. 

 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y modd y caiff y polisi hwn ei weithredu, dylech eu hanfon i’r 
cyfeiriad e-bost priodol: 

 
Caerdydd: medialoanscdf@southwales.ac.uk 

 
Trefforest/Glyn Taf: mediaenq@southwales.ac.uk 
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