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Cais am Dderbyn 

Uniongyrchol fel Myfyriwr 

Astudiaethau Achlysurol  
  
  
Rydym am brosesu eich cais cyn gynted â phosibl.  
Felly mae’n hanfodol fod pob rhan o’r ffurflen hon 
wedi’i llenwi er mwyn sicrhau y gellir prosesu eich cais 
yn effeithlon.  Darllenwch y Canllawiau i Ymgeiswyr 
cyn llenwi’r ffurflen mewn inc DU. Defnyddiwch 
BRIFLYTHRENNAU.  

 At ddefnydd Derbyn yn unig:  
  Wedi 

Sgrinio  
Llythrennau 

Cyntaf  
DISAB      
DOCC      
FFIOEDD      
CYMWYSTERAU      
Penderfyniad wedi’i 

brosesu      

  
Rhif Ymgeisydd:___________________________  
Cod Cwrs MAS:________________________  

 

 

  

1. Rhaglen/Cwrs/Gradd Arfaethedig  
   
1.1 Ym mha Ysgol ydych chi’n dymuno astudio?___________________________________________________  
  
1.2 Nodwch am ba raglen yr hoffech wneud cais:_____________________________  
  

1.3 Ymgeiswyr Rhaglen Sylfaen Ryngwladol yn unig: Nodwch y rhaglen yr hoffech ei astudio drwy roi tic yn y blwch 
priodol:  
  

     Busnes             Cyfrifiadureg             Peirianneg                Y Gyfraith               Iechyd a Gwyddorau Bywyd  

Pa bwnc mae gennych ddiddordeb ei astudio ar lefel israddedig? ________________________________________  

  
1.4 Os ydych am wneud cais i astudio fel myfyriwr achlysurol yn unig, ticiwch yma:   
  

1.5 Ydych chi’n dymuno astudio: amser llawn?                 rhan-amser?     
  
1.6 Nodwch pryd yr hoffech ddechrau eich astudiaeth: ________________________________________  
  
1.7 Nodwch pryd rydych chi’n disgwyl gorffen eich astudiaeth (ymgeiswyr ar gyfer astudio’n achlysurol yn 
unig):________________________________________  
  

  

2. Manylion Personol  

Cyfenw/Enw Teulu:____________________________________  Enw 
cyntaf/bedydd:__________________________________  
Cyfenw/Enw Teulu blaenorol:____________________________  Enw cyn 
Priodi:___________________________________________________  
Teitl (Mr/Mrs/Miss/Ms/Dr): ______________________________  Gwryw (G) neu Fenyw 
(B):______________________________  
Dyddiad geni:________________________________________  Gwlad 
Enedigol:______________________________________  
Cenedligrwydd:_______________________________________  Gwlad 
Breswyl:________________________________________  
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2.1 Cyfeiriad  
Fel arfer defnyddir y cyfeiriad gohebiaeth pan fyddwn yn ysgrifennu atoch chi.  Cofiwch roi gwybod i ni ymlaen llaw os 
bydd y cyfeiriad yn newid.  
  

 Cyfeiriad post llawn:    Cyfeiriad Cartref (parhaol)       Cyfeiriad Gohebiaeth 
                

  
 Cod Post/Ardal:            

    
Gwlad:  
  
Rhif ffôn   

(yn cynnwys cod cenedlaethol/ardal):                
  
Rhif ffôn symudol y DU:  
  
Rhif Ffacs  

(yn cynnwys cod cenedlaethol/ardal):               
  
Ebost:  

Hoffwn dderbyn ohebiaeth yn y dyfodol am fy nghais yn:              Gymraeg                          Saesneg   
(Sylwer: Byddwn ond yn cynhyrchu gohebiaeth mewn un iaith.  Os ydych yn dewis Cymraeg, bydd yr holl ohebiaeth 
yn cael ei gynhyrchu yn y Gymraeg.)  

2.2 Euogfarnau Troseddol  
*Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, rhowch X yn y blwch.           
* Gweler y Canllawiau i Ymgeiswyr am ddiffiniad o euogfarnau troseddol perthnasol.  
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3. Cymwysterau Academaidd  
  Dylai'r holl ymgeiswyr anfon copïau ardystiedig o'r cymwysterau academaidd a phroffesiynol a enillwyd, lle bo'n 

berthnasol.  
  

3.1 Cymwysterau diweddaraf / cymwysterau heb eu cadarnhau  
Rhowch fanylion eich cymwysterau diweddaraf / cymwysterau heb eu cadarnhau.  

Ysgol/Coleg/Prifysgol (gan gynnwys 
cyfeiriad llawn a’r wlad lle’r ydych 
yn astudio)  

Dyddiadau 
Mynychu  
  
O            I  

Cymhwyster  
(gan gynnwys y 
radd os yw wedi’i 
ddyfarnu)  

  
Pwnc  

Dyddiad Dyfarnu 
Cymhwyster / 
Dyddiad Disgwyl y 
Canlyniadau  

          

  

3.2 Cymwysterau a enillwyd   
Rhowch fanylion unrhyw gymwysterau academaidd eraill a enillwyd o 16 mlwydd oed ymlaen.  

Ysgol/Coleg/Prifysgol  
(gan gynnwys cyfeiriad a gwlad)  

Cymhwyster  
(gan gynnwys gradd)  

Dyddiad Ennill  Llawn amser, rhan-
amser neu ddysgu o 
bell  

        

  
3.3 Cymwysterau Proffesiynol   
Rhowch fanylion cymwysterau proffesiynol neu gymwysterau a enillwyd neu rydych chi’n eu disgwyl.  
  

Enw’r 
Cymhwyster  
  

Dyddiad enillwyd/i’w 
gymryd  

Llawn amser, rhan-amser neu 
ddysgu o bell  

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad 
Addysgol/Corff Dyfarnu  

        

  
3.4 Aelodaeth o Sefydliadau Proffesiynol (os yn berthnasol)  
Nodwch enw'r sefydliad yr ydych yn aelod ohoni, lefel eich aelodaeth, y dyddiad y daethoch yn Aelod, dyddiad dod i 
ben (os yn berthnasol) a’ch rhif cofrestru.  
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 4. Gwybodaeth am Gyflogaeth  
* Rhowch fanylion unrhyw gyflogaeth bresennol a hanes cyflogaeth ar gyfer y pum mlynedd diwethaf, gan gynnwys 
unrhyw brofiad diwydiannol, proffesiynol neu ymchwil (gyda dyddiadau), os o gwbl, a allai fod yn berthnasol i'ch cais.   
  

Cyflogwr  Safle  Natur y Gwaith (nodwch p’un ai Llawn Amser/Rhan 
Amser)  

Dyddiadau  
O            I  

        

 

  

  
5. Cyllid: Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau? (ticiwch un blwch)  

Rhowch enw'r unigolyn neu'r sefydliad sy’n ariannu eich ysgoloriaeth/grant:  
Mae gennyf ysgoloriaeth/grant                                  

_______________________________________________________  

Rhowch enw'r unigolyn neu'r sefydliad yr ydych chi’n gwneud cais iddyn nhw:  
Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth/grant            

_______________________________________________________  

Rhowch enw a chyfeiriad eich cyflogwr: 
Byddaf yn cael fy ariannu gan fy nghyflogwr                         

  
  

Byddaf yn gwneud cais am le a ariennir gan y GIG        Byddaf i (neu fy nheulu) yn ariannu fy astudiaethau   

  
Nodwch: 

Bydd yn ariannu fy astudiaethau mewn ffordd arall   
  

 
  

  

  

  

6. Ymgeiswyr nad ydynt o’r DU sydd yn y DU ar hyn o bryd  
  
A oes gennych fisa sy'n rhoi eich caniatâd i chi fyw a gweithio yn y DU heb gyfyngiadau terfyn amser? Oes*↓ Nac oes ↓ 

* Dylid amgáu copïau o ohebiaeth y Swyddfa Gartref gyda chopïau 

o dudalennau perthnasol eich pasbort.  

Ar ba ddyddiad wnaethoch chi gyrraedd y DU yn gyntaf?      Diwrnod   

At ba ddiben wnaethoch chi ddod i’r DU (e.e. addysg, gwaith ac ati?)_____________________________________________  

Lle mae eich rhieni/teulu yn byw nawr? ___________________________________________________________________________  

  Mis     Blwyddyn     

7. Datganiad Personol  
* Rhowch wybodaeth sy'n berthnasol i'ch cais ar gyfer derbyn, e.e. pam yr ydych yn dymuno dilyn y rhaglen hon?  Pa 

fanteision ydych chi’n disgwyl eu cael o’r rhaglen?  Pa sgiliau a phrofiad ydych chi’n meddu arnyn nhw sy’n eich 

gwneud yn ymgeisydd addas?    
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*(Gallwch barhau ar daflen r wahân os oes angen)  

  

8. Cymhwysedd Iaith Saesneg/Cymraeg   
Fy iaith gyntaf yw:              Saesneg                Cymraeg                 Unrhyw Iaith arall     

  

A oes gennych unrhyw un o'r cymwysterau iaith Saesneg canlynol?    
* Bydd disgwyl i 

ymgeiswyr nad 
Cymraeg neu Saesneg 

yw eu hiaith gyntaf i 

ddarparu tystiolaeth eu 

bod wedi ennill y lefel 

ofynnol o gymhwysedd 
Saesneg ar gyfer y 

cynllun gradd 

arfaethedig (e.e. 

llungopi o'r dystysgrif).  

Cymhwyster *  Gradd/sgôr  Dyddiad yr arholiad  
TGAU/Lefel O       

IELTS       

TOEFL       

Eraill (e.e. gradd gyntaf drwy 
gyfrwng y Saesneg)     

  

9. Geirdaon Cyfrinachol   
Rhaid i chi ddarparu enwau a chyfeiriadau dau ganolwr. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi am ganolwyr 
ychwanegol. Dylai’r canolwyr fod yn ddau o bobl â gwybodaeth am eich gallu proffesiynol neu academaidd.  Os ydych 
yn fyfyriwr ar hyn o bryd neu wedi cwblhau eich astudiaethau’n ddiweddar, rhaid i o leiaf un o'r canolwyr fod yn athro 
o’ch ysgol neu’n ddarlithydd o’ch prifysgol. Fe'ch cynghorir i anfon ffurflenni/llythyrau geirdaon gyda’r cais hwn mewn 
amlen wedi’i selio.  Gallwch ddefnyddio’r ffurflenni canolwr sydd yn cyd-fynd â’r ffurflen gais hon, neu gellir teipio’r 
llythyrau mewn arddull o ddewis eich canolwr.  Dylid stampio llythyrau neu ffurflenni yn ffurfiol pan fo’n bosibl, a dylai 
gynnwys cyfeiriad post, rhif ffôn, rhif ffacs, a chyfeiriad e-bost y canolwr.   

Canolwr Cyntaf: _____________________________  Ail Ganolwr:  _________________________________  

Cyfeiriad:  _____________________________  Cyfeiriad:_____________________________________________  

__________________________________________  __________________________________________  

Dinas/Tref:  _____________________________  Dinas/Tref:  _________________________________  

Cod Post/Ardal:____________________________________  Cod 
Post/Ardal:____________________________________  

Gwlad:  ______________________________  Gwlad: _______________________________________  

Gwybodaeth yr ymgeisydd ________________________________     Gwybodaeth yr ymgeisydd 

____________________________  
  

10. Sut wnaethoch chi ddysgu am gyfleoedd israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd?  

          Y We fyd Eang                       Prosbectws      Ar lafar                          Y Gwasanaeth Gyrfaoedd    

                 Ffair Gyrfaoedd       Cyn-fyfyrwyr      
      Argymhelliad Proffesiynol           Ymgynghorwyr Addysg       Y Cyngor Prydeinig          
  
 Hysbyseb (nodwch fanylion) 

___________________________________________________________________________________  
  
      Arall (nodwch fanylion) 

___________________________________________________________________________________  
  
          ________________________________________________________________  
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11. Gallaf gadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth fod y wybodaeth a roddwyd yn wir ac 

yn gywir ymhob ffordd, ac na hepgorwyd unrhyw wybodaeth y gwnaed cais 

amdano neu wybodaeth berthnasol arall:  
  

Llofnod yr ymgeisydd: ______________________________ 

Dyddiad:_______________________________________  
  

Rhestr wirio- Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y canlynol:  

Ffurflen gais (wedi’i llofnodi a’i dyddio)                          2 lythyr/ffurflen adroddiad Canolwyr a manylion cyswllt 2 ganolwr    

Ffurflen Cyfle Cyfartal                                          Copïau o drawsgrifiadau/dystysgrifau cymhwyster perthnasol      

  

  

Dylid anfon ffurflenni a dogfennau ategol i:  
Tîm Derbyn, Prifysgol Caerdydd, Tŷ McKenzie, 30-36 Ffordd Casnewydd, Caerdydd CF24 0DE, 

DU.  
  

Mae rhagor o wybodaeth am y Brifysgol ar gael yma www.cardiff.ac.uk  

  
Deddf Diogelu Data 1998 Bydd Cofrestrfa’r Brifysgol yn prosesu’r data hwn at ddibenion Gweinyddu Addysgol yn unol â Pholisi Diogelu 

Data’r Brifysgol a’ch hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.  Gellir defnyddio Data Recriwtio hefyd ar gyfer canfod myfyrwyr posibl a 

gweinyddu ymgyrchoedd hyrwyddo.  Bydd ar gael i’n Swyddfa Ryngwladol, adrannau gweinyddol ac academaidd perthnasol, ac i 

asiantau sydd dan gontract gyda’r Brifysgol ar gyfer prosiectau sy’n gysylltiedig â recriwtio.   

http://www.cardiff.ac.uk/
http://www.cardiff.ac.uk/

