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I’r rhan fwyaf ohonoch chi, dod i’r
brifysgol yw’r cyfle cyntaf i fyw oddi
cartref. Mae ymgartrefu a gwneud
ffrindiau newydd yn gamau cyntaf
pwysig ar ddechrau eich bywyd
prifysgol. Mae byw mewn preswylfeydd
Prifysgol yn rhoi cyfle delfrydol i chi
gyfarfod pobl o gefndiroedd gwahanol
sy’n astudio amrywiaeth eang o
bynciau. 

Gwarant o Lety: Israddedigion
Gwarentir deiliadaethau sengl mewn preswylfeydd
Prifysgol yn ystod y flwyddyn gyntaf i fyfyrwyr
israddedigion sy’n dewis Caerdydd fel eu dewis
cadarn, cyhyd â’u bod yn bodloni terfynau penodol*.

Ôl-raddedig
Gwarentir deiliadaethau sengl i’r myfyrwyr
rhyngwladol/myfyrwyr yr UE mewn preswylfeydd yn y
Brifysgol cyhyd â’u bod yn bodloni terfynau penodol*.
Mae hyn yn cynnwys gwneud taliad ymlaen llaw na
ellir ei ad-dalu.

*Mae manylion llawn o’n gwarant llety a therfynau cysylltiedig i’w
gweld ar ein gwefan.

Dewis
Mae amrywiaeth o breswylfeydd, nifer gyda
chyfleusterau ystafell ymolchi ensuite ymhob ystafell
wely astudio deiliadaeth sengl ac mae’r rhan fwyaf
wedi’u lleoli o fewn taith gerdded neu feicio o’r
adeiladau academaidd, Undeb Myfyrwyr y Brifysgol a
chanolfan ddinesig arbennig Caerdydd. 
Os fyddwch chi wedi cael cynnig lle i astudio ym
Mhrifysgol Caerdydd, cewch fanylion am sut i wneud
cais ar-lein am le mewn neuaddau preswyl y Brifysgol.
Cyn belled â phosibl, mae’r Brifysgol yn ceisio rhoi
dewis i chi o lety, fodd bynnag, ni allwn warantu y
byddwch yn cael eich dewisiadau uchaf.

Cyflwyniad

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd2
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Gwybodaeth feddygol/anabledd
Mae rhai neuaddau preswyl wedi’u haddasu’n
benodol ar gyfer myfyrwyr gyda chyflwr
meddygol/anabledd. Rydym hefyd yn barod i wneud
addasiadau rhesymol i fyfyrwyr anabl.

Siaradwyr Cymraeg
Cedwir rhai o’r fflatiau yn Llys Senghennydd a
Gogledd Tal-y-bont ar gyfer siaradwyr Cymraeg a
dysgwyr Cymraeg a hoffai fod gyda'i gilydd.

Teuluoedd a chyplau
Mae nifer gyfyngedig iawn o fflatiau a fflatiau un
ystafell y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr ym mlwyddyn
gyntaf eu hastudio.

Llety preifat
Gallwn hefyd gynnig cymorth i fyfyrwyr sydd yn ceisio
llety yn y sector preifat ac rydym yn cadw rhestrau
sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd o fflatiau a thai.

Bwyd
Mae prydau a byrbrydau ar gael am bris rhesymol
mewn siopau coffi a bwytai ar draws y campws ac
Undeb y Myfyrwyr.

Chwaraeon
Mae’r Brifysgol yn cynnig cyfuniad o gyfleusterau ac
amrywiaeth eang o glybiau chwaraeon sydd yn rhoi
cyfle i’r myfyrwyr ddilyn diddordebau chwaraeon
ffurfiol ac anffurfiol mewn tri safle ar draws gampws
y Brifysgol. Yn ôl yr arweinlyfrau...

“Caerdydd yw un o’r dinasoedd gorau yn y DU ar
gyfer oedolion ifanc gan fod costau byw yn isel ac
mae cyfleoedd i gael swyddi ac ennill cyflogau da.”
The Complete University Guide 2015

“Ar y cyfan, mae costau byw myfyriwr yng
Nghaerdydd yn is na mewn mannau eraill yn y
Deyrnas Unedig.”
The Independent A-Z University Guide 2015

Mae Caerdydd yn y 3ydd safle ymhlith dinasoedd
gorau’r DU am ansawdd bywyd. Roedd ymchwil 
gan moneysupermarket yn ystyried ffactorau fel
costau byw, incwm gwario ar gyfartaledd a
bodlonrwydd ar fywyd mewn deuddeg o 
ddinasoedd mwyaf y DU.
Moneysupermarket.com - Mynegai Ansawdd Byw 2015

Ffioedd Preswylfeydd

Math o lety
(ar gyfer 2016/17)

Arlwyo:
- rhannu ystafell ymolchi

Arlwyo’n rhannol:
- ensuite

Arlwyo’n rhannol: 
- rhannu ystafell ymolchi

Hunanarlwyo:
- ensuite

Hunanarlwyo:
- rhannu ystafell ymolchi

Costau
Cysylltiedig
(ar gyfer 2015/16)

Trwyddedau
Parcio

Rhandaliadau

3 x £46 

Cyfanswm

£138

Ffi wythnosol
gyfartalog 

£135

£128 - £136

£112 - £120

£99 - £126

£99 - £107

Mae ffioedd llety a thaliadau cysylltiedig yn daladwy
trwy Ddebyd Uniongyrchol mewn tri rhandaliad (fel
arfer ym mis Hydref, Ionawr ac Ebrill).
Mae pob ffi yn cyfeirio at breswylfeydd sengl.

3Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Residences A5-2016-24pp-WELSH_Residences A5-2013-20feb  12/04/2016  13:55  Page 5



Nina: Llys Tal-y-bont
“Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, arhosais yn Llys Talybont.
Yr oedd yn un o’r neuaddau drytaf ond roedd o werth
hynny er mwyn cael eich ystafell ymolchi eich hun, yn
enwedig yn y flwyddyn gyntaf pan oedd pawb yn dal i
ddysgu sut i lanhau ar eu holau eu hunain! Roedd
gennym ardaloedd cymunedol braf gyda digon o le, a
oedd yn grêt ar gyfer cymysgu gyda’ch fflat ac unrhyw
un arall a oedd yn dod draw”

Dan: Heol Colum
“Mae llawer o byntiau da i fyw mewn llety Prifysgol yn
ogystal â dim biliau cymhleth (mae popeth wedi’i
gynnwys yn y 3 taliad hawdd) ac os oes unrhyw
broblemau’n codi, gallwch ddelio gyda’r brifysgol yn
uniongyrchol, yn hytrach na landlordiaid. Roeddwn i’n
byw yn Heol Colum. Roedd pawb yn pasio’r ffordd
yma ar eu ffordd i’r darlithoedd, a oedd yn golygu fy
mod i’n cael 10 munud ychwanegol o gwsg yn y
bore!”

Toby: Llys Senghennydd
“Fy neuadd breswyl gyntaf yng Nghaerdydd oedd Llys
Senghennydd ac roedd yn gyflwyniad gwych i fywyd
Prifysgol. Er ei bod wir yn frawychus byw gyda
phedwar o bobl nad ydych wedi’u cyfarfod o’r blaen,
mae pawb yn yr un sefyllfa ac mae neuaddau’n ei
gwneud hi’n hawdd iawn i greu ffrindiau a chyfarfod
pobl newydd. Mae llwyth o bobl yn aros gyda’u
ffrindiau neuadd gwreiddiol am dair blynedd lawn.”

Freya: De Tal-y-bont 
“Symud i neuaddau preswyl yw’r peth gorau posibl y
gallai myfyriwr newydd mewn dinas newydd ei wneud.
O fyw yn Ne Tal-y-bont, mae gennych tua 20 o dai
eraill i ymweld â nhw a’r ganolfan gymdeithasol a
chwaraeon, felly roedd digon o adloniant bob amser.
Mae'n anodd disgrifio amser mor anhygoel ges i yn fy
neuadd - rwy'n ei argymell yn gryf i bawb!”

Aimee-Louise: Llys Tal-y-bont   
“Roedd byw yn Llys Talybont yn grêt; mae’n agos at y
ganolfan chwaraeon gymdeithasol ac yn daith
gerdded 10 munud yn unig o’r brifysgol. Mae byw
mewn neuaddau yn brofiad anhygoel ac rydych yn
cyfarfod gymaint o bobl newydd. Roedd y taliadau’n
syml iawn, dim ond 3 taliad mewn blwyddyn heb
unrhyw filiau ar ben hynny ac, os oes gennych
unrhyw broblemau, gallwch alw lawr i’r dderbynfa a’u
datrys yn gyflym iawn.”

Gwybodaeth gan ein myfyrwyr
- Cewch ragor o wybodaeth...
Eisiau gwybod sut beth yw bywyd yng
Nghaerdydd mewn gwirionedd?
Mae ein myfyrwyr sy’n rhoi eu barn yn
fyfyrwyr go iawn, yn astudio amrywiaeth o
bynciau. Cewch chi ddarllen eu blogiau,
anfon sylwadau atynt, eu holi ac anfon
negeseuon atynt ar Facebook a Twitter.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:
www.caerdydd.ac.uk/barnmyfyrwyr

Mae rhai o’n myfyrwyr yn edrych
yn ôl ar sut oedd byw mewn
neuaddau preswyl iddynt nhw:

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd4
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Mae Neuadd Aberconwy wedi’i lleoli'r drws nesaf i Ysgol Busnes
Caerdydd ac mae’n daith gerdded fer o Adeilad John Percival (ar gyfer
pynciau dyniaethau), Ysgol y Gyfraith Caerdydd a’r Prif Gampws. Mae’r
neuadd yn cynnwys fflatiau ar gyfer 3-6 o fyfyrwyr.

Cyfleusterau:

n 72 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, 
gyda chyfleusterau ystafell 
ymolchi i’w rhannu (i’w 
rhannu’n bennaf rhwng pob 
pâr o ystafelloedd)

n Hunanarlwyo, wedi’u grwpio i
fflatiau o 3-6 o fyfyrwyr

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Llety hygyrch i ddefnyddwyr 
cadair olwyn ar y llawr gwaelod

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Golchi dillad

Agosaf:

Siop:
Heol Maendy

Bwyd cyflym:
Canol y Ddinas

Bar:
Undeb y Myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

Siediau beic:
Neuadd Colum

“Mae Neuadd Aberconwy wedi’i lleoli
yn agos i amwynderau angenrheidiol.
Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd i
gyrraedd siopa a bariau ac mae
cyfleusterau trafnidiaeth gerllaw hefyd.
Mae’r amgylchedd byw yn dda ac
mae’n hawdd cymdeithasu a
darganfod pobl sydd yn rhannu’r un
diddordebau cyffredinol.”

Ayasta Pokharel

Neuadd Aberconwy Cyfeirnod Map 12

5Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 8

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.5 milltir
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Neuadd Aberdâr

Mae Neuadd Aberdâr yn neuadd draddodiadol i ferched wrth ymyl y
Prif Gampws ac mae’n cynnig llety arlwyo a llety hunanarlwyo.
Wedi’i hadeiladu yn 1893, mae nodweddion cyfnod diddorol yn
parhau i fod yn y neuadd a rhywfaint o swyn Fictoraidd.

“Mwynheais y byw cymunedol gyda
chyd-fyfyrwyr a’r amrywiaeth o bobl
rydych chi’n byw gyda nhw. Mae’n
hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd,
ac mae’r ffaith bod Neuadd Aberdâr
yn neuadd arlwyo yn hynod o
ddefnyddiol yn hyn o beth. Mae mewn
lleoliad gwych - dim ond 5 munud o
Undeb y Myfyrwyr a 10 munud o
ganol y ddinas.”

Vanessa Platt

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.2 milltir

Campws Parc y 1.5 milltir
Mynydd Bychan

Cyfeirnod Map 22

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd6

Cyfleusterau:

n 132 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, 
gyda chyfleusterau ystafell 
ymolchi i’w rhannu

n Hunanarlwyo ac arlwyo
n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Un ystafell wely addas ar gyfer
y rheiny gyda nam ar y clyw

n Llyfrgell Cerddoriaeth

n Gerddi 

n Ystafell gyffredinol/lolfa 
deledu 

n Golchi dillad

n Ystafell Gyffredinol y 
Gymdeithas Myfyrwyr 

n Siediau beic

Agosaf:

Siop: Heol Maendy

Bwyd cyflym: Canol y Ddinas

Bar: Undeb y Myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd
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Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 8

Cyplau 4

Teuluoedd 4

Y Prif Adeilad 1 milltir

Campws Parc y 1.5 milltir
Mynydd Bychan

7Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Mae Llys Cartwright yn Neuadd hunanarlwyo wedi'i lleoli mewn ardal
breswyl. Mae’r neuadd yn cynnig llety i 172 o fyfyrwyr.

Llys Cartwright Cyfeirnod Map 65

“Mae’n hawdd iawn cyfarfod a dod i
adnabod pobl. Roedd yr ystafelloedd
yn gyfforddus, yn lân ac yn bleserus i
fyw ynddyn nhw.”

Lavonah L. Ditlhako

Cyfleusterau:

n 15 o fflatiau gyda 6 ystafell 
wely astudio, deiliadaeth sengl,
a chyfleusterau ystafell 
ymolchi i’w rhannu (i’w rhannu
rhwng pob pâr o ystafelloedd)

n 16 o dai gyda rhwng 4 a 6 
ystafell wely astudio, deiliadaeth
sengl, a chyfleusterau ystafell
ymolchi i’w rhannu

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n 4 fflat ar gyfer myfyrwyr 
sydd yn dymuno dod â’u 
teuluoedd

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Golchi dillad 

n Siediau beic

n 45 o fannau parcio

Agosaf:

Siop:
Ffordd Crwys

Bwyd cyflym:
Ffordd Crwys

Bar:
Ffordd Crwys

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd
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Cyfleusterau:

n 112 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl

n Mae gan yr holl ystafelloedd 
gyfleusterau cawod/toiled 
ensuite

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Hunanarlwyo, wedi’u grwpio i
fflatiau o 8 o fyfyrwyr

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n 2 ystafell wely astudio addas
ar gyfer y rheiny gyda nam ar
y clyw

n Siediau beic

Agosaf:

Siop:
Heol Maendy

Bwyd cyflym:
Canol y Ddinas

Bar:
Undeb y Myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

Golchi dillad:
Neuadd Aberconwy

Neuadd Colum

Mae hon yn neuadd hunanarlwyo sydd wedi’i lleoli dros y ffordd i
Ysgol Busnes Caerdydd a thaith gerdded fer o ardal y Prif Gampws. 
Mae’r neuadd wedi’i rhannu yn 14 o fflatiau, y cyfan yn darparu llety
ar gyfer 8 o fyfyrwyr.

“Roedd Neuadd Colum yn wych gan fy
mod yn hoffi bod yng nghanol yr ardal
myfyrwyr ac roedd yn golygu fy mod yn
gallu cyfarfod llawer o bobl newydd.
Mae’r cyfleusterau’n dda ac roedd gen
i bopeth yr oeddwn ei angen. Mae’r
neuadd mewn lleoliad perffaith, gyda
siopau a thafarndai cyfagos ac mae’r
ddinas yn daith gerdded 10 munud i
ffwrdd. Mae Neuadd Colum yn brofiad
heb ei ail!”

Vini Holden

Cyfeirnod Map 13

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd8

Israddedigion  4

Ôl-raddedigion 8

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.5 milltir
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Mae Neuadd Gordon yn neuadd arlwyo rhannol. Mae’n neuadd fach wedi’i
lleoli mewn ardal breswyl ac mae’n arbennig o gyfleus i’r rhai sydd yn astudio
Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth, Peirianneg neu Gyfrifiadureg

Cyfleusterau:

n 80 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl

n 11 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, 
gyda chyfleusterau ystafell
ymolchi i’w rhannu

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Darperir prydau gyda’r nos 
dydd Llun i ddydd Gwener yn
ystod amser y tymor ym 
mwyty Trevithick gerllaw yn 
Adeiladau’r Frenhines

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr

n 1 ystafell wely astudio gydag 
ystafell ymolchi ensuite 
hygyrch

n Golchi dillad

n Siediau beic

n 23 o fannau parcio

Agosaf:

Siop: Heol Salisbury

Bwyd cyflym: Canol y Ddinas

Bar: Undeb y Myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

“Yn Neuadd Gordon rydych chi’n daith
gerdded 5 munud yn unig i ffwrdd o
ganol y ddinas a 10 munud o Undeb y
Myfyrwyr, felly mae popeth y byddwch
chi ei angen ar garreg eich drws!
Roedd pawb yn siarad â phawb arall
ac roedd bwyta swper gyda’n gilydd yn
golygu ei bod yn hawdd iawn cwrdd â
phobl newydd. Mi wnes i wneud rhai
o’m ffrindiau gorau yn Neuadd
Gordon!”

Emma Harris

Neuadd Gordon Cyfeirnod Map 43

9Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Israddedigion  4

Ôl-raddedigion 8

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.5 milltir
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Cyfleusterau:

n 12 o fflatiau gyda 4-6 o 
ystafelloedd gwely astudio, 
deiliadaeth sengl

n Cyfleusterau ystafell ymolchi 
i’w rhannu (i’w rhannu rhwng
pob pâr o ystafelloedd)

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Golchi dillad  

n Siediau beic  

n 9 o fannau parcio 

Agosaf:

Siop:
Heol Maendy

Bwyd cyflym:
Canol y Ddinas

Bar:
Undeb y Myfyrwyr /
Heol Woodville

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

Neuadd Hodge

Mae Neuadd Hodge yn cynnig llety hunanarlwyo i fyfyrwyr ôl-raddedig
yn unig.  Mae neuadd fach sydd yn cynnig llety i 60 o fyfyrwyr ac
mae’n agos i’r Prif Gampws.

“Byddwn yn sicr yn argymell
Neuadd Hodge gan ei bod yn
ffordd wych o gyfarfod pobl
newydd, ac yn darparu ffordd
hawdd o’ch cyflwyno i fywyd
myfyriwr a byw yn annibynnol.
Mae’n agos iawn i’r brifysgol, gan
ganiatáu i mi rolio allan o’r gwely
10 munud cyn fy narlithoedd!”

Matt Beckett

Cyfeirnod Map 17

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd10

Israddedigion 8

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.25 milltir

Campws Parc y 1.5 milltir
Mynydd Bychan
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Mae Tŷ Liberty wedi’i leoli drws nesaf i Gampws Parc y Mynydd Bychan
gan gynnig lleoliad delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau Nyrsio a Gofal
Iechyd. 
Sylwer: Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Neuadd Breswyl breifat hon sydd yn
eiddo i Liberty Living, ac yn cael ei rheoli ganddynt.

Cyfleusterau:

n 184 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, 
gyda chyfleusterau ystafell 
ymolchi i’w rhannu a gwely 
3/4 (4 troedfedd)

n 7 stiwdio (hunangynhwysol)

n Hunanarlwyo, wedi’u grwpio i 
fflatiau o 4-6 o fyfyrwyr

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith a 
mynediad Di-Wifr 

n Golchi dillad

n Raciau beic

Agosaf:

Siop:
Heol yr Eglwys Newydd

Bwyd cyflym:
Heol yr Eglwys Newydd

Bar:
Heol Allensbank

Cyfleusterau chwaraeon:
Campws Parc y Mynydd 
Bychan

“Roedd Tŷ Liberty yn le gwych i fyw gan
ei fod yn agos i’r ysbyty lle roeddwn yn
cael fy narlithoedd. Roedd y lleoliad
hefyd yn ddelfrydol oherwydd ei fod yn
agos at siopau lleol ac roedd yn hawdd
mynd i ganol y ddinas. Roedd yn
gymdeithasol iawn, oedd yn ei gwneud
hi’n hawdd i wneud ffrindiau newydd
a oedd yn gwneud cyrsiau tebyg i mi.”

Steph Hemming

Tŷ Liberty Cyfeirnod Map 98

11Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 1.25 milltir

Campws Parc y 0.25 milltir
Mynydd Bychan
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Cyfleusterau:

n 6 o fflatiau gyda 5 o 
ystafelloedd gwely astudio, 
deiliadaeth sengl

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Cyfleusterau ystafell ymolchi 
a rennir

n 12 o fflatiau ar gyfer cyplau 

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Siediau beic

n 20 o fannau parcio

Agosaf:

Siop:
Ffordd Crwys

Bwyd cyflym:
Ffordd Crwys

Bar:
Ffordd Crwys

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

Golchi dillad:
Llys Cartwright

Neuadd Roy Jenkins

Mae Neuadd Roy Jenkins yn neuadd breswyl hunan arlwyo bach llai na
milltir i ffwrdd o’r Prif Gampws. Mae’n agos at ardal siopa leol da sydd
yn cynnwys dwy archfarchnad.

“Un o’r pethau gorau am Neuadd
Roy Jenkins yw bod siopau a
thrafnidiaeth gyhoeddus yn agos sydd
yn golygu bod popeth y byddwch chi
ei angen yn hawdd ei gyrraedd.
Roedd yn hawdd iawn cwrdd â phobl
newydd a gwneud ffrindiau ac roedd
y cyfleusterau’n wych.”

Eliot Murray

Cyfeirnod Map 8

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd12

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 8

Cyplau 4

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.75 milltir
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Mae hon yn neuadd breswyl fawr sy’n agos i ardal y Prif Gampws, Undeb
y Myfyrwyr a chanol y ddinas. Mae’n hynod o gyfleus i fyfyrwyr sydd yn
astudio Mathemateg, Peirianneg, Ffiseg a Seryddiaeth neu Gyfrifiadureg.

Cyfleusterau:

n 490 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, ar 
gyfer myfyrwyr israddedig 
wedi’u grwpio i fflatiau o 5 
myfyriwr gyda chyfleusterau 
ystafell ymolchi i’w rhannu

n Rhai fflatiau wedi’u cadw ar gyfer
siaradwyr Cymraeg a dysgwyr 
Cymraeg sydd yn dymuno cael
eu grwpio gyda’i gilydd

n 120 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, ar
gyfer myfyrwyr ôl-raddedig 
gyda chyfleusterau toiled/ 
cawod ensuite wedi’u grwpio i 
fflatiau o 5 myfyriwr  

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w rhannu
n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad Di-Wifr

n Hunanarlwyo neu wedi arlwyo’n
rhannol

n Un ystafell wely addas ar gyfer
y rheiny gyda nam ar y clyw   

n Opsiwn Ôl-raddedig ‘Mwy’
n Golchi dillad  
n Siediau beic
n 20 o fannau parcio

Agosaf:

Siop: Heol Salisbury
Fast food: Heol Salisbury
Bar: Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

“Roeddwn yn teimlo’n gartrefol iawn
yn Llys Senghennydd gan fod
awyrgylch cyfeillgar iawn yno. Roedd
gennym ystafell fwyta a oedd yn wych
ar gyfer cymdeithasu. Mae’n agos
iawn at ganol y ddinas yn ogystal â
nifer o siopau llai yn Cathays.”

Lindsey Connelly

Llys Senghennydd Cyfeirnod Map 47

13Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.5 milltir

Campws Parc y 2 milltir
Mynydd Bychan
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Cyfleusterau:

n 102 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, 
gyda chyfleusterau 
cawod/toiled ensuite

n 1 llety un ystafell addas ar 
gyfer cwpwl

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Darperir prydau gyda’r nos 
dydd Llun i ddydd Gwener yn
ystod amser y tymor ym 
mwyty Trevithick gerllaw yn 
Adeiladau’r Frenhines

n 3 ystafell wely astudio addas
ar gyfer y rheiny gyda nam ar
y clyw

n Siediau beic

Agosaf:

Siop: Heol Salisbury

Bwyd cyflym: Heol Salisbury

Bar: Undeb y Myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

Golchi dillad:
Llys Senghennydd

Neuadd Senghennydd

Mae Neuadd Senghennydd yn neuadd breswyl wedi’i harlwyo’n rhannol
o fewn pellter bach oddi wrth y Prif Gampws ac yn ddelfrydol ar gyfer
myfyrwyr sydd yn astudio Mathemateg, Ffiseg a Seryddiaeth,
Peirianneg neu Gyfrifiadureg.

“Mi wnes i fwynhau’r agweddau
cymdeithasol o aros yn Neuadd
Senghennydd yn fawr. Mae’n le gwych
i wneud ffrindiau am oes ac yn fodd
pontio rhwng byw gartref a byw ar
eich pen eich hun. Roedd yn
ddefnyddiol bod pawb arall yn yr un
cwch felly roedd pawb yn gyfeillgar ac
eisiau gwneud ffrindiau newydd.”

Kate O’Connor

Cyfeirnod Map 46

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd14

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 8

Cyplau 4

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 0.5 milltir
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Mae gan y Brifysgol nifer o dai myfyrwyr wedi’u lleoli ar Heol Colum,
Plas Colum ac yn ardaloedd Cathays a’r Rhath. Maen nhw wedi eu
lleoli'n agos at y prif gampws.

Cyfleusterau:

n Tai ar gyfer 4 i 11 o fyfyrwyr

n 364 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, 
gyda chyfleusterau ystafell 
ymolchi i’w rhannu

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n 6 o fflatiau ar gyfer cyplau

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr

Agosaf:

Siop:
Ffordd Maendy / 
Ffordd Salisbury

Bwyd cyflym:
Canol y Ddinas

Bar:
Undeb y Myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon:
Canolfan Ffitrwydd a Sboncen 
y Brifysgol
Canolfan Cryfder a Datblygiad
Corfforol Prifysgol Caerdydd

Golchi dillad:
Neuadd Aberconwy / Hodge

“Roedd y cyfleusterau yn ein tŷ
myfyrwyr yn wych - ystafelloedd mawr,
cegin gyda llawer o offer a thŷ
cyfforddus i fyw ynddo! Rydych chi’n
gallu mwynhau mwy o annibyniaeth a
rhyddid ac rydych chi daith gerdded fer
i ffwrdd o ganolfan y ddinas yn unig.
Mae’n brofiad newydd sydd yn caniatáu
i fyfyrwyr gyfarfod â phobl newydd a
mwynhau man gwych i fyw ynddo.”

Hallam Nash

Fflatiau / Tai Myfyrwyr

15Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 4

Teuluoedd 4

Prif adeilad hyd at
0.75 milltir

Campws Parc y  hyd at
Mynydd Bychan  2 milltir
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Cyfleusterau ar y safle:

n Bar/Canolfan Gymdeithasol

n Bwyd cyflym

n Chwaraeon Prifysgol Caerdydd 
Pentref Hyfforddiant 

n Golchi dillad

n Siediau beic 

Agosaf:

Archfarchnad, KFC a bwyty
McDonalds y drws nesaf i
Borth Talybont/Gogledd
Talybont.
Archfarchnad fach a
Subway ar Heol y Gogledd

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd16

Talybont yw’r mwyaf o neuaddau preswyl hunanarlwyo’r Brifysgol. Yn agos
at ardaloedd mawr o barcdir a thaith gerdded fer oddi wrth adeiladau
academaidd y brifysgol gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan.

Canolfan Gymdeithasol Tal-y-bont
n Bwydlen dafarn llawn ar gael bob dydd
n Man dysgu gydag argraffydd/peiriannau llungopïo/sganiwr rhwydweithiol
n Byrddau pŵl/tenis bwrdd/sgriniau plasma/gemau

Pentref Hyfforddi Chwaraeon y Brifysgol
n Ystafell Ffitrwydd
n Neuadd chwaraeon sy’n gartref i nifer o’r clybiau chwaraeon dan do
n Cyrtiau tenis/pêl-rwyd y tu allan, cae hoci a chae 3G pob tywydd

Tal-y-bont
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Llys Tal-y-bont Cyfeirnod Map 7

Cyfleusterau:

n 179 o ystafelloedd gwely astudio, deiliadaeth sengl, gyda 
chyfleusterau ensuite a gwely ¾ (4 troedfedd)

n Fflatiau ar gyfer 6-10 o fyfyrwyr

n Cegin/ardaloedd bwyta/lolfa i’w rhannu

n Llety hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn 

n Mae gan bob ystafell bwynt cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad Di-Wifr

n Mae gan bob fflat deledu Freeview gyda thrwydded wedi’i thalu

“Mwynheais yr ymdeimlad o gymuned a oedd yn Llys Talybont - mae fel
pentref myfyriwr bach ac mae popeth rydych chi ei angen o fewn pellter
cerdded. Mae’r neuaddau eu hunain o safon uchel iawn; yn gyfforddus, gyda
digon o le, a’r union beth yr ydych chi ei angen os ydych chi’n colli cartref!”

John Mason

Porth Tal-y-bont Cyfeirnod Map 21

Cyfleusterau:

n 511o ystafelloeddgwely astudio,
deiliadaeth sengl, gyda 
chyfleusterau cawod/toiled ensuite

n Fflatiau ar gyfer 4-7 o fyfyrwyr

n Cegin/ardaloedd bwyta/lolfa 
i’w rhannu

n Llety hygyrch i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr

n Mae’r holl ystafelloedd yn addas 
ar gyfer pobl gyda nam ar y clyw

n 2 dŷ ar gyfer teuluoedd 

17Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 4

Y Prif Adeilad 0.75 milltir

Campws Parc y 1 milltir
Mynydd Bychan

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 1.5 milltir

Campws Parc y 1.5 milltir
Mynydd Bychan
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Cyfleusterau:

n 972 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth sengl, 
gyda chyfleusterau ensuite

n Fflatiau ar gyfer 6 o fyfyrwyr
n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannu

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Opsiwn Ôl-raddedig ‘a Mwy’
n Rhai fflatiau wedi’u cadw ar 
gyfer siaradwyr Cymraeg a 
dysgwyr Cymraeg sydd yn 
dymuno cael eu grwpio 
gyda’i gilydd

n 130 o fannau parcio

n 3 ystafell wely astudio addas ar 
gyfer y rheiny gyda nam ar y clyw

Cyfleusterau:

n 1252 o ystafelloedd gwely 
astudio, deiliadaeth 
sengl, gyda chyfleusterau 
ensuite

n Fflatiau ar gyfer 4-8 o fyfyrwyr

n Cegin/ardaloedd bwyta i’w 
rhannus

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad 
Di-Wifr 

n Opsiwn Israddedig ‘a Mwy’

n 2 ystafell wely astudio addas
ar gyfer y rheiny gyda nam 
ar y clyw

“Y rhan gorau o fyw yng Ngogledd 
Tal-y-bont oedd y teimlad o fod yn
annibynnol o fyw mewn pentref
myfyrwyr bychan. Gyda nifer o
bethau’n mynd ymlaen drwy’r amser
roedd yn hawdd cyfarfod amrywiaeth o
bobl. Roedd yr ystafelloedd yn fodern,
yn lân ac wedi’u cadw’n dda. Mae
byw yng Ngogledd Tal-y-bont yn
ddechrau perffaith i’r brifysgol.”

Rosi Young

“Mae’r neuaddau hyn mor fawr mae
ganddyn nhw eu hamwynderau eu
hunain ar y safle felly mae’r bar
cymdeithasol a chyfleusterau
chwaraeon y brifysgol ar stepen eich
drws. Mae’n hawdd cerdded i
ddarlithoedd a gyda chymaint o bobl
rydych chi’n sicr o ddod o hyd i rywun
sydd yn byw yno sydd ar eich cwrs.”

Sara Wilson

De Tal-y-bont Cyfeirnod Map 5

Gogledd Tal-y-bont Cyfeirnod Map 4

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd18

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 1.25 milltir

Campws Parc y 1.25 milltir
Mynydd Bychan

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 4

Cyplau 8

Teuluoedd 8

Y Prif Adeilad 1 milltir

Campws Parc y 1.25 milltir
Mynydd Bychan
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Mae Neuadd y Brifysgol yn neuadd hunanarlwyo sydd wedi’i lleoli llai na
2 filltir o’r Prif Gampws ac ychydig dros 1 filltir o Gampws Parc y Mynydd
Bychan. Mae’n sefyll yn ei thir helaeth, dymunol ei hun gan edrych dros y
ddinas. Mae’r neuadd yn cynnig llety i 673 o fyfyrwyr ac mae ganddi
hefyd nifer fechan o breswylfeydd addas i gyplau a theuluoedd.

Cyfleusterau:

n Amrywiaeth o ystafelloedd
gwely astudio, deiliadaeth 
sengl, gyda chyfleusterau 
ystafell ymolchi i’w rhannu 
neu ensuite

n Cegin/ardaloedd bwyta 
i’w rhannu

n Mae gan bob ystafell bwynt 
cysylltu â rhwydwaith 
cyfrifiadurol a mynediad Di-Wifr

n Gwasanaeth bws astudio i’r 
Prif Gampws ac i Gampws 
Parc y Mynydd Bychan am 
ddim cost ychwanegol (am 
wybodaeth ar ddyddiadau/
amseroedd, gwiriwch ein 
gwefan)

n Golchi dillad

n 93 o fannau parcio

n 2 ystafell wely astudio addas
ar gyfer y rheiny gyda nam ar
y clyw

n Lolfa gymdeithasol gyda 
phodiau Skype

n Ardal gemau aml-ddefnydd 
awyr agored (MUGA)

Agosaf:

Siop: Penylan

Bwyd Cyflym: Heol Wellfield

Archfarchnad:
Rhodfa Colchester

“Mae Neuadd y Brifysgol yn cynnwys y
nifer iawn o bobl. Mae pawb yn dod yn
wyneb cyfarwydd sydd yn cyfrannu at yr
ymdeimlad o gymuned agos. Er ei bod
wedi’i lleoli ymhellach o’r brif brifysgol,
mae bws yn rhad ac am ddim yn cael
ei ddarparu ar gyfer mynd i’r
dosbarthiadau a dod yn ôl, ac mae’r
siop gyfleustra leol yn daith gerdded fer
i ffwrdd.”

Emma Benson

Neuadd y Brifysgol Cyfeirnod Map 2

19Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Israddedigion 4

Ôl-raddedigion 8

Cyplau 4

Teuluoedd 4

Y Prif Adeilad 1.75 milltir

Campws Parc y 1.25 milltir
Mynydd Bychan

Residences A5-2016-24pp-WELSH_Residences A5-2013-20feb  12/04/2016  13:55  Page 21



Map o’r Campws

Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd20

Campws Parc Cathays
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21Rhagor ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd

Campws Parc y Mynydd Bychan

Campws Parc Cathays
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Am ragor o fanylion, cysylltwch â:
Swyddfa Llety'r Brifysgol
Prifysgol Caerdydd, Blwch Post 533, Caerdydd CF14 3XZ

Ffôn: +44 (0)29 2087 4849
Ffacs: +44 (0)29 2087 4661
E-bost: residences@caerdydd.ac.uk

Mae’r Brifysgol yn gwneud ei gorau glas i sicrhau bod yr wybodaeth yn y llawlyfr hwn yn gywir
adeg ei gyhoeddi. Fodd bynnag, yn anochel bydd newidiadau yn cael eu gwneud o bryd i’w
gilydd. Felly, ni ddylech ddibynnu ar y llawlyfr hwn yn unig a dylech ymweld â’r wefan
www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Gellir trefnu i’r daflen hon fod ar gael mewn print mawr (testun), 
mewn Braille neu ar dâp sain/CD hefyd.
I ofyn amdano mewn fformat arall, cysylltwch â'r Swyddfa Llety.

www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd
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