
 

Polisi i fyfyrwyr sy’n dod i’r Brifysgol sydd dan 18 oed 

Fel arfer mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn 18 oed neu’n hŷn.  Ond mae Prifysgol Caerdydd 

weithiau’n derbyn myfyrwyr sydd dan 18 oed ar ddechrau eu rhaglen astudio. I’r mwyafrif o fyfyrwyr, 

bydd y statws hwnnw am gyfnod dros dro gan y byddent fel arfer yn troi’n 18 oed yn ystod eu 

blwyddyn gyntaf. Mae’r polisi’n nodi’r sail i’r Brifysgol dderbyn myfyrwyr dan 18 oed ar ddechrau eu 

rhaglen astudio.  

Mae’r Brifysgol yn amgylchedd i oedolion ac felly mae’n trin ei holl fyfyrwyr yn annibynnol, caiff 

unigolion aeddfed a myfyrwyr dan 18 oed eu trin yn yr un modd.  

Ar yr adegau prin hynny pan fo myfyriwr yn gwneud cais ac y bydd dan 16 oed wrth ddechrau yn y 

Brifysgol a lle nad oes angen fisa haen 4 i’r rhaglen astudio (gweler yr adran ar fyfyrwyr yn gorfod cael 

fisa Haen 4 ar gyfer astudio) bydd y Brifysgol yn ystyried mynediad yn unigol drwy Banel Diogelu a 

fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Ysgol neu Goleg perthnasol, Derbyniadau, Preswylfeydd, Cymorth 

a Lles Myfyrwyr, lle y bo’n briodol (i fyfyrwyr ag angen fisa i astudio yn y DU) Tîm Mewnfudo Seiliedig 

ar Bwyntiau yn ei rôl fel Swyddog Diogelu’r Brifysgol neu unrhyw uwch aelod enwebedig o’r Tîm Rheoli 

a fydd yn cymryd rôl Swyddog Diogelu’r Brifysgol at ddibenion y panel, i’r Brifysgol yn ei absenoldeb. 

Bydd y panel yn ystyried gofynion diogelu a gallu’r Brifysgol i’w cyflawni mewn perthynas â’r rhaglen 

astudio y ceisiwyd amdani. 

Mae natur amgylchedd y Brifysgol yn anochel yn golygu y daw myfyrwyr dan 18 oed i gysylltiad nas 

goruchwylir ag amrywiaeth eang o bobl sy’n 18+ oed yn ystod eu hastudiaethau academaidd, 

preswylio yn llety’r Brifysgol neu unrhyw weithgareddau eraill a drefnir.  Mae hyn yn cynnwys dod i 

gysylltiad â staff a chyd-fyfyrwyr.  Ond, nid yw’r cyswllt hwn yn dod o fewn gofynion statudol cynnal 

gwiriadau cofnodion troseddol ac yn unol â hynny nid oes rheidrwydd cynnal gwiriadau o’r fath ar bob 

un o staff y Brifysgol gan gynnwys y sawl a aseinir fel tiwtoriaid personol ac aelodau o staff neu fyfyrwyr 

sy’n gweithio ym Mhreswylfeydd y Brifysgol.   

Bydd y trefniadau cymorth personol ac academaidd yn berthnasol i fyfyrwyr dan 18 oed. Ond mae’r 
Brifysgol yn cydnabod bod unrhyw un dan 18 oed sy’n byw yng Nghymru’n blentyn yn ôl y gyfraith a 
bod rhai cyfyngiadau cyfreithiol yn berthnasol i’r cohort hwnnw fel gwaharddiad i yfed alcohol ar 
safleoedd trwyddedig. 

Myfyrwyr ag angen fisa Haen 4 i astudio 
Dan delerau Trwydded Noddwr Haen 4 y Brifysgol ni all y Brifysgol ond â bod yn noddwr i fyfyrwyr o 
dramor sy’n 16 oed neu’n hŷn ar ddechrau eu rhaglen astudio. Oherwydd y gofyniad hwn ni all y 
Brifysgol dderbyn unrhyw fyfyriwr sy’n gofyn am fisa haen 4 oni fydd yn 16 oed ar ddechrau’r 
rhaglen. 

Mae gan fyfyriwr 16 neu 17 oed hawl i fyw’n annibynnol yn y DU a gall wneud ei drefniadau llety ei 
hun. Ond, pan fydd rhywun 16 neu 17 oed yn gwneud cais am fisa dan Haen 4 (Cyffredinol), rhaid 
fod ganddo ganiatâd ei rieni/gwarcheidwaid i deithio i’r DU a byw’n annibynnol. Fel rhan o’r broses 
gwneud cais fisa Haen 4 rhaid i fyfyrwyr 16-17 oed gyflwyno caniatâd ysgrifenedig gan eu 
rhieni/gwarcheidwaid ac ynghyd â hynny dystiolaeth o’u perthynas â’r rhiant/rhieni neu 
warcheidwad cyfreithiol. Ymhlith y mathau o dystiolaeth derbyniol mae’r dogfennau canlynol, boed 
yn wreiddiol neu’n gopi wedi’i ardystio.  
a) eich tystysgrif geni’n dangos enw’ch rhiant/rhieni,  

b) eich tystysgrif mabwysiadu’n dangos enw(au) eich rhiant/rhieni neu warcheidwad cyfreithiol,  

c) dogfen llys yn enwi’ch gwarcheidwad cyfreithiol  

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/473212/2016-Jun-Interim-Safeguarding-Policy-v1.pdf


 

 
 
Cymeradwywyd yn weithredol Mehefin 2017 

Cyfrifoldebau rhiant 
Ni all ac nid oes rhwymedigaeth i’r Brifysgol ymgymryd â hawliau, cyfrifoldebau ac awdurdod arferol 
rhieni/gwarcheidwaid mewn perthynas â phlentyn ac ni fydd yn gweithredu fel rhiant mewn 
perthynas â myfyrwyr sydd dan 18 oed. 

Mae’r Brifysgol yn argymell dod o hyd i warcheidwad yn y DU y gall y Brifysgol gysylltu ag ef os oes 
argyfwng ac a all weithredu’n absenoldeb y rhieni. Gall gwarcheidwad yn y DU fod yn oedolyn 
cyfrifol sy’n berthynas neu’n ffrind i’r teulu sy’n byw yn y DU. 

Contractau 
Nid fydd gan rywun sy’n 16 neu’n 17 oed statws i ymrwymo i gontractau angenrheidiol e.e. addysg a 
llety, nes eu bod yn 18 oed, gan na fydd yn gyfreithiol gymwys i ymrwymo i bob contract cyfreithiol. 
Mewn amgylchiadau pan fo’n rhaid i berson fod yn 18 oed neu’n hŷn i fod yn gymwys yn gyfreithiol i 
gytuno i gontract mae’r Brifysgol yn gofyn i rieni/gwarcheidwaid  y myfyriwr anrhydeddu holl 
rwymedigaethau (dan unrhyw gontractau â’r Brifysgol) y myfyriwr cyn ei fod yn 18 oed. 

Rhaglen Astudio 
Mae rhai rhaglenni astudio lle mae gofynion dysgu neu leoli critigol yn gwahardd myfyrwyr dan 18 
oed rhag astudio’r rhaglen, megis rhai Meddygaeth neu Ofal Iechyd.  

Mae gan y Brifysgol raglenni astudio lle gallai fod angen i’r modiwl astudio ofyn am weld ffilm neu 
raglen ddogfen sydd i’r sawl sydd dros 18 oed yn ôl Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain. Mae 
deddfwriaeth yn gwahardd pobl dan 18 oed rhag gwylio ffilmiau â dosbarthiad 18 mewn sinemâu 
trwyddedig.  Nid yw’r gwaharddiad yn ymestyn i wylio ffilmiau o’r fath fel rhan o ddarlith neu diwtorial.  
Yn dibynnu ar amgylchiadau penodol a lle y bo’n bosibl, bydd y Brifysgol yn cynnwys modiwl astudio 
amgen i fyfyrwyr dan 18 oed. Pan fo gwylio ffilmiau 18 oed yn elfen ofynnol/craidd o raglen, ystyrir yn 
y cam derbyn allu’r myfyriwr i ddilyn y rhaglen, o ystyried y gwaharddiad oedran, a gallai myfyriwr dan 
18 oed gael cynnig lle gohiriedig ar raglen/cwrs astudio amgen. 

Ystadau’r Brifysgol 
Mae rhai adeiladau campws yn adeiladau cyhoeddus ynghyd â safleoedd y Brifysgol, ac ar agor i 
ymwelwyr ac aelodau’r cyhoedd. 

Preswylfeydd y Brifysgol 
Y mae preswylfeydd y Brifysgol at ddefnydd oedolion ac ni ellir gwneud trefniadau arbennig i 
fyfyrwyr dan 18 oed. Ni roddir goruchwyliaeth unigol, a gall myfyrwyr preswyl hefyd ddod ar draws 
aelodau’r cyhoedd sy’n dod i’r safle i wneud eu busnes arferol. 

Nid yw’r Brifysgol yn cymryd cyfrifoldeb rhiant dros fyfyriwr dan 18 oed. Disgwylir i fyfyrwyr feddu ar 

y sgiliau angenrheidiol i astudio a byw’n annibynnol ynghyd â phobl o amrywiaeth eang o 

gefndiroedd. Cynigir llefydd ym mhreswylfeydd y Brifysgol gan ddeall y bydd y myfyriwr yn gallu 

addasu i fyw oddi cartref a bod yn gyfrifol drosto’i hun yn ymarferol. 

Gweithgaredd cymdeithasol 
Caiff myfyrwyr eu trin fel oedolion a disgwylir iddynt fynychu gweithgareddau addysgu ac i fyw ac 

astudio’n annibynnol heb oruchwyliaeth ffurfiol.  Mae amgylchedd y Brifysgol yn cynnwys grwpiau 

cyfoedion o oedolion grŵp cymysg, na chaiff yr un ohonynt wiriadau cofnod troseddol. Mae’r hyn a 

wna myfyrwyr yn gymdeithasol ar y campws ac oddi arno yn ôl eu disgresiwn nhw, ac ni all y 

Brifysgol fod yn gyfrifol am fyfyriwr dan 18 oed mewn perthynas â gweithgareddau o’r fath. 
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Teithiau maes a gweithgarwch/gweithgareddau dysgu ar y campws 

Gall rhaglenni gynnwys gwibdeithiau, teithiau maes neu gyfnodau neu weithgareddau astudio eraill i 
ffwrdd o’r Brifysgol (y mae rhai ohonynt yn deithiau preswyl).  Yn amodol ar gyflawni dyletswyddau’r 
Brifysgol dan gyfraith iechyd a diogelwch, ni all y Brifysgol gymryd unrhyw gyfrifoldeb ychwanegol 
dros fyfyriwr sydd dan 18 oed mewn perthynas â gweithgareddau o’r fath. 

Llyfrgell 

Mae’n anghyfreithlon rhoi (h.y. gwerthu neu fenthyg) fideo â chyfyngiad oedran i rywun dan  y 
cyfyngiad oedran. O ganlyniad, ni fydd staff llyfrgell yn benthyca DVDs/Blu-ray na recordiadau fideo 
eraill a ddosberthir fel rhai i oedolion i fyfyrwyr dan 18 oed. 

Alcohol a thybaco 
Mae’n anghyfreithlon i alcohol a/neu dybaco gael eu gwerthu i neu eu prynu gan fyfyrwyr dan 18 
oed. Bydd y Brifysgol yn gweithredu’n rhesymol i geisio sicrhau na thorrir y gyfraith hon mewn 
perthynas â safleoedd trwyddedig dan reolaeth y Brifysgol ond ni ellir ymgymryd i oruchwylio 
myfyriwr unigol. Undeb y Myfyrwyr sy’n gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol ar waith yn ei 
safleoedd trwyddedig ei hun ac am gydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau ar werthu neu gyflenwi 
alcohol i fyfyrwyr dan 18 oed.  

Swyddi 
Ni all myfyrwyr dan 18 oed gael swydd swyddogol ei naws e.e. ni allant fod yn ysgrifennydd na’n 
drysorydd mewn clwb neu gymdeithas Undeb y Myfyrwyr. 

Perthnasau â staff 
Dan Ddeddf Troseddau Rhywiol (Diwygiad) 2000, mae’n drosedd i unrhyw berson mewn sefyllfa o 
ymddiriedaeth (a all gynnwys aelodau o staff y Brifysgol) gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol 
ag unrhyw dan 18 oed.  

Amddiffyn plant 
Yng Nghymru, mae rhywun 18 oed yn blentyn yn ôl y gyfraith.  Nid oes gan y Brifysgol 
ddyletswyddau diogelu statudol, ond mae ganddi bolisi diogelu (gweler isod) a bydd yn adrodd 
unrhyw amheuon neu gyhuddiadau o gam-drin plant i’r swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol 
priodol. Caiff unrhyw amheuon neu gyhuddiadau o’r fath eu hadrodd i’r Cofrestrydd Academaidd a 
fydd yn cysylltu â’r awdurdodau priodol. 
 

Hysbysiad 
Caiff y Rheolwr Ysgol a’r Dirprwy Gyfarwyddwr (Preswylfeydd a Chyfleusterau), Cyfleusterau 
Campws eu hysbysu, am unrhyw fyfyriwr yn yr Ysgol neu’r Breswylfa a fydd dan 18 oed wrth ddod i’r 
Brifysgol. Caiff y tiwtor personol hefyd ei hysbysu (ni chaiff staff addysgu na staff eraill wybod fel 
mater o drefn oedran myfyriwr). 

Cynnwys Rhieni 
Polisi arferol y Brifysgol yw delio â myfyrwyr (y mae ganddi berthynas gontractiol â nhw) ac nid â’r 
rhieni/gwarcheidwaid. Bydd hyn yn berthnasol i fyfyrwyr dan  18 oed. Felly bydd y Brifysgol yn 
gohebu â myfyrwyr, nid rhieni/gwarcheidwaid. 

Diogelu Data  
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Pan fo angen cydsyniad, ystyrir y gall myfyrwyr dan 18 oed gydsynio i broses eu data personol ac ni 
cheisir caniatâd rhieni fel mater o drefn.   

Enw Cyswllt Mewn Argyfwng 
Gall rhieni/gwarcheidwaid i fyfyrwyr nad ydynt eto’n 18 oed ddiystyru penderfyniad ganddynt i 
wrthod triniaeth feddygol ac felly rhaid rhoi manylion cyswllt mewn argyfwng cyn i’r myfyrwyr 
gyrraedd y Brifysgol. Ond mae gan blentyn dros 16 oed hawl i gydsynio i driniaeth feddygol, ac ni all 
rhieni/gwarcheidwaid ddiystyru hynny. 

Gallwch ddarllen Polisi Diogelu llawn y Brifysgol ar ein gwefan yn 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/473212/2016-Jun-Interim-Safeguarding-

Policy-v1.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWBLHEWCH A DYCHWELWCH OS OES ANGEN FISA HAEN 4 I ASTUDIO ARNOCH  

Y mae’n ofynnol i fyfyrwyr 16 a 17 oed ar ddyddiad ymuno â’r Brifysgol sydd angen fisa Haen 4 i 

astudio yn y DU gyflwyno tystiolaeth o ganiatâd rhieni y mae’n rhaid i’r Brifysgol ei chadw ar 

gofnod. 

Gofynnwch i’ch rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol gwblhau a dychwelyd y canlynol i gadarnhau eu 

caniatâd: 

 

Enw Llawn y Myfyriwr:                          

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/473212/2016-Jun-Interim-Safeguarding-Policy-v1.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/473212/2016-Jun-Interim-Safeguarding-Policy-v1.pdf
https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/documents-you-must-provide
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Rhif Adnabod Personol UCAS:    Rhif Adnabod Caerdydd:   

Cadarnhaf  fy mod wedi darllen a derbyn yr amodau a nodir yn y ddogfen “Polisi i fyfyrwyr sy’n dod 

i’r Brifysgol ac sydd dan 18 oed” a gyflwynwyd gan y Brifysgol.   

 

Enw’r Llofnodydd (rhiant/gwarcheidwad): 

Perthynas â’r ymgeisydd: 

Llofnod:         Dyddiad: 

Peidiwch â chwblhau’r adran hon os ydych yn rhiant/gwarcheidwad yn y DU 

 penodi gwarcheidwad yn y DU. 

Argymhellir i chi ystyried penodi gwarcheidwad yn y DU y gall y Brifysgol gysylltu ag ef os oes 

argyfwng ac a all weithredu yn absenoldeb rhieni. Gall gwarcheidwad yn y DU fod yn oedolyn cyfrifol 

sy’n berthynas neu’n ffrind i’r teulu sy’n byw yn y DU. 

 

Mae’r Gymdeithas Gwarcheidwaid Addysgol dros Fyfyrwyr Rhyngwladol (AEGIS) yn arolygu ac yn 

achredu sefydliadau gwarcheidiaeth yn y DU.  Mae manylion pellach ar gael oddi ar eu gwefan. 

Cofiwch y bydd yr astianaethau hyn yn codi ffi. 

 Os penderfynwch benodi gwarcheidwad yn y DU rhowch y manylion isod: 

Enw gwarcheidwad cyfreithiol yn y DU 

Cyfeiriad: 

Ffôn: 

Sicrhewch eich bod wedi trafod â’r gwarcheidwad yn y DU y cyfrifoldebau a amlinellir yn ein Polisi 

i Fyfyrwyr dan 18 Oed a bod gennych ei ganiatâd llawn cyn rhoi ei fanylion cyswllt i’r Brifysgol. 

Datodwch a dychwelwch o fewn 21 diwrnod gwaith i: 

 

Cyfeiriad Post: Swyddfa Derbyniadau, Tŷ Mackenzie, 30-36 Heol Casnewydd, Caerdydd CF240DE  

E-bost: admissions@caerdydd.ac.uk 

Uwchlwytho: https://ask.cardiff.ac.uk 

 

 

CWBLHEWCH A DYCHWELWCH OS YDYCH YN PENODI 

GWARCHEIDWAD YN Y DU 

 

Peidiwch â chwblhau’r adran hon os ydych yn rhiant/gwarcheidwad yn y DU 

 penodi gwarcheidwad yn y DU. 

Argymhellir i chi ystyried penodi gwarcheidwad yn y DU y gall y Brifysgol gysylltu ag ef os oes 

argyfwng ac a all weithredu yn absenoldeb rhieni. Gall gwarcheidwad yn y DU fod yn oedolyn cyfrifol 

http://www.aegisuk.net/
mailto:admissions@cardiff.ac.uk
https://ask.cardiff.ac.uk/
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sy’n berthynas neu’n ffrind i’r teulu sy’n byw yn y DU. 

 

Mae’r Gymdeithas Gwarcheidwaid Addysgol dros Fyfyrwyr Rhyngwladol (AEGIS) yn arolygu ac yn 

achredu sefydliadau gwarcheidiaeth yn y DU.  Mae manylion pellach ar gael oddi ar eu gwefan. 

Cofiwch y bydd yr astianaethau hyn yn codi ffi. 

 Os penderfynwch benodi gwarcheidwad yn y DU rhowch y manylion isod: 

Enw gwarcheidwad cyfreithiol yn y DU 

Cyfeiriad: 

Ffôn: 

Sicrhewch eich bod wedi trafod â’r gwarcheidwad yn y DU y cyfrifoldebau a amlinellir yn ein Polisi 

i Fyfyrwyr dan 18 Oed a bod gennych ei ganiatâd llawn cyn rhoi ei fanylion cyswllt i’r Brifysgol. 

 

Enw’r Llofnodydd (rhiant/gwarcheidwad): 

Perthynas â’r ymgeisydd: 

Llofnod:         Dyddiad: 

 

 

 

 

 

 

Datodwch a dychwelwch o fewn 21 diwrnod gwaith i: 

 

Cyfeiriad Post: Swyddfa Derbyniadau, Tŷ Mackenzie, 30-36 Heol Casnewydd, Caerdydd CF240DE  

E-bost: admissions@caerdydd.ac.uk 

Uwchlwytho: https://ask.cardiff.ac.uk 

http://www.aegisuk.net/
mailto:admissions@cardiff.ac.uk
https://ask.cardiff.ac.uk/

