GWNEWCH YN SIŴR EICH BOD WEDI TICIO’R DATGANIAD OHERWYDD CAIFF
FFURFLENNI HEB FARC GWIRIO EU DYCHWELYD ATOCH.
Adran 1 - Manylion personol y myfyriwr
Teitl
Enw Cyntaf
Cyfenw
Dyddiad geni (dd.mm.bbbb.)
Rhif Myfyriwr (os yw'n hysbus) e.e. 05CPE1234/5, 1234567/8
Os ydych wedi astudio gydag Addysg Barhaus a Phroffesiynol yn y gorffennol, mae eich rhif myfyriwr ar eich
Cadarnhad o Gofrestru a Thalu.
Eich cyfeiriad cartref presennol yn llawn:
Cyfeiriad – Llinell 1
Cyfeiriad – Llinell 2
Tref/Dinas
Sir
Gwlad
Côd post

Rhif ffôn symudol
Rhif ffôn arall
Cyfeiriad ebost
Bydd eich Cadarnhad o Gofrestru a Thalu yn cael ei anfon i’r cyfeiriad ebost a nodir.
Os ydych wedi astudio gyda ni yn y gorffennol ac os oes unrhyw fanylion megis eich cyfeiriad cartref a/neu eich
enw wedi newid, nodwch eich manylion blaenorol.

Fyddwch chi’n iau na 18 oed ar ddechrau’r cwrs?
Byddaf ☐
Na fyddaf ☐
Os ydych wedi ticio ‘byddaf’, byddwn yn cysylltu â chi i gael manylion eich rhieni/gwarcheidwaid ac yna byddwn
yn ysgrifennu atynt.

Adran 2 – Cwrs/Cyrsiau astudio arfaethedig
Rhif y
Cwrs

Teitl y
Cwrs

Dyddiad
Dechrau

Amser
Dechrau

Ffi
sy’n
Daladwy

Categori’r
Ffi*
Dewiswch
Dewiswch

Dewiswch

Dewiswch

Dewiswch

Dewiswch

Rhandaliad
Ydy/Nac ydy

Ydy
☐
Ydy
☐
Ydy
☐
Ydy
☐
Ydy
☐
Ydy
☐

Nac ydy
☐
Nac ydy
☐
Nac ydy
☐
Nac ydy
☐
Nac ydy
☐
Nac ydy
☐

*Categorïau Ffioedd
Llawn
(F)

Ffi ratach
Pensiwn y
Wladwriaeth
(HS)

Ffi ratach
Staff/Myfyriwr
PC
(CU)

Ffi ratach
Budd-daliadau
Gwladol
(HR)

CCAUC
Ffioedd a gaiff
eu hepgor
(FW)

Benthyciad
Cyllid Cymru
(L)

Rhaid cyflwyno tystiolaeth ddogfennol o’ch hawl i dalu ffioedd rhatach gyda’ch ffurflen gofrestru. Gweler adran Ffioedd a Chymorth

Ariannol y canllawiau cofrestru ar gyfer manylion ynghylch categorïau’r ffioedd, cymhwysedd a thystiolaeth briodol.

Adran 3 - Manylion talu
Enw a chyfeiriad y person sy’n talu, os yw’n wahanol i’r ymgeisydd:
Enw:

Cyfeiriad
Dull talu (ticiwch fel bo’n briodol):
Cerdyn credyd/debyd: ☐
Nawdd gan gyflogwr (atodwch Archeb Brynu):☐
Prifysgol Caerdydd (atodwch Archeb Brynu Masnach Fewnol): ☐
Benthyciad gan Gyllid Myfyrwyr Cymru*: ☐ *Ychwanegwch Gyfeirnod Cwsmer a Rhif Cefnogaeth Myfyrwyr (os
yw'n hysbys) isod:
Cyfeirnod y Cwsmer
e.e. 12345678911
Eich Cyfeirnod Cwsmer yw eich rhif cyfeirnod personol gyda Chyllid Myfyrwyr Cymru ac mae'n 11 digid.

Rhif Cefnogi Myfyrwyr
e.g. ABCD12345678A

Y Rhif Cefnogi Myfyrwyr (SSN) yw'r cyfeirnod 13 digid unigryw a neilltuwyd i chi gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ac a
ddefnyddir ar gyfer cyfathrebu rhwng Cyllid Myfyrwyr Cymru a'r Brifysgol. Mae'n cynnwys pedair llythyren, yna wyth

rhif, ac mae’n gorffen gyda llythyren.

At ddefnydd y swyddfa’n unig
Côd Awdurdodi Côd:

Derbyniwyd

Llythrenna
u cyntaf
eich enw

Dechrau

Rhif y myfyriwr:

Mynediad

Gwiriwyd

Copi anabledd

Tystiolaeth ar gyfer ffioedd
rhatach:
Cymeradwywyd y
gostyngiad:
PDQ

Ffurflen dderbyniad
Cofnod ar SIMS
Rhif Swp

Llythrennau
cyntaf eich
enw

Dechrau

Adran 4
Mae'r Asiantaeth Ystadegol Addysg Uwch (HESA) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Brifysgol gasglu'r wybodaeth ganlynol.
Os ydych yn fyfyriwr newydd neu’n fyfyriwr sy’n dychwelyd sydd heb gyflwyno’r manylion o’r blaen, cwblhewch yr
holl adrannau. Os ydych yn fyfyriwr sy’n dychwelyd ac mae eich gwybodaeth wedi newid ers eich cofrestriad
diwethaf, cyflwynwch y data wedi’i ddiwygio. Os ydych yn fyfyriwr sy’n dychwelyd, ac nid yw eich manylion wedi
newid ers eich cofrestriad diwethaf, ewch ymlaen i Adran 5.

Beth yw eich rhywedd? (ticiwch y blwch)
Benywaidd ☐

Gwrywaidd ☐

Arall ☐

A yw eich hunaniaeth o ran rhywedd yr un fath â'r rhyw a'r neilltuwyd i chi adeg eich
geni?
(Ticiwch y blwch)

Ydy ☐

Nac ydy ☐

Mae'n well gen i ☐
beidio â dweud

Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol?
Deurywiol

☐

Cyfeiriadedd rhywiol
arall

Hoyw neu
Lesbiaidd
☐

(ticiwch y blwch)

Heterorywiol neu Syth

☐

Mae'n well gen i
beidio â dweud

☐

☐

Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio eich ethnigrwydd orau? (ticiwch y blwch)
Arabaidd

☐

Asiaidd - Bangladeshaidd neu Bangladeshaidd Prydeinig

☐

Asiaidd - Tsieineaidd neu Tsieineaidd Prydeinig

☐

Asiaidd - Indiaidd neu Indiaidd Prydeinig
Asiaidd - Pacistanaidd neu Brydeinig Pacistanaidd
Unrhyw gefndir Asiaidd arall
Du - Affricanaidd neu Affricanaidd Prydeinig
Du - Caribïaidd neu Caribïaidd Prydeinig
Unrhyw gefndir Du arall
Grwpiau cymysg neu amlethnig - Gwyn neu Gwyn
Prydeinig ac Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
Grwpiau cymysg neu amlethnig - Gwyn neu Gwyn
Prydeinig a Du Affricanaidd neu Ddu Affricanaidd
Prydeinig

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Grwpiau cymysg neu amlethnig - Gwyn neu Gwyn
Prydeinig a Du Caribïaidd neu Ddu Caribïaidd
Prydeinig
Unrhyw Gefndir Cymysg neu Amlethnig arall
Gwyn - Seisnig, Albanaidd, Cymreig, Gwyddel o
Ogledd Iwerddon neu Brydeinig
Gwyn - Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Gwyn – Gwyddelig
Gwyn - Roma
Unrhyw gefndir Gwyn arall
Unrhyw gefndir ethnig arall
Ddim yn hysbys

☐

Mae'n well gen i beidio â dweud

Dim crefydd
Bwdhydd
Cristion
Hindŵ
Iddew

☐
☐
☐
☐
☐

☐

Mwslim
Sîc
Unrhyw grefydd neu gred arall
Mae'n well gen i beidio â dweud

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Beth yw eich Cenedligrwydd? (nodwch)

Beth yw eich crefydd? (ticiwch y blwch)

☐

☐
☐
☐
☐

Y Gymraeg

Ydych chi'n Siarad Cymraeg? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Nid wyf yn siarad ☐
Siaradwr Cymraeg, ddim yn ☐ Siaradwr Cymraeg rhugl ☐
Cymraeg.
rhugl
*Os ydych chi'n 'siaradwr Cymraeg – ddim yn rhugl', sut fyddech chi'n disgrifio eich gallu i siarad Cymraeg? (ticiwch y
blwch)

Rwy’n gallu siarad cryn dipyn o
Gymraeg

☐

Rwy’n gallu dweud ychydig eiriau
yn Gymraeg

Dealltwriaeth o'r Gymraeg: (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Rwy’n gallu deall Cymraeg llafar
Rwy’n gallu darllen yn Gymraeg

☐
☐

Rwy’n gallu siarad ychydig o
Gymraeg

☐

Rwy’n gallu ysgrifennu yn Gymraeg
Dim un o'r uchod

☐

☐
☐

Hoffech chi dderbyn gohebiaeth gan dîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol yn Gymraeg?
Hoffwn☐
Dim diolch ☐

Beth yw eich statws profiad gofal? (ticiwch y blwch)

Ymadawr Gofal: Rhywun sy'n cael ei gydnabod ar hyn o bryd gan ei Awdurdod Lleol (ALl) yn rhywun sy'n gadael gofal ac sy'n
gymwys i gael cymorth statudol.
Profiad o fod mewn gofal: Rhywun sydd wedi bod mewn gofal ar unrhyw adeg hyd at 18 oed, ac nad yw'n berson sy'n gadael
gofal ar hyn o bryd (fel y'i diffinnir uchod)

Gadael ☐
Gofal

Pobl â ☐
phrofiad o
fod mewn
gofal

Dim profiad o ☐
ofal

Ddim yn hysbys ☐

Mae'n well gen i ☐
beidio â dweud

Ydych chi'n Fyfyriwr sy’n Ofalwr? (ticiwch y blwch)

Myfyrwyr sy’n Ofalwyr yw’r rhai sy’n gofalu’n ddi-dâl, am ffrind neu aelod o’r teulu nad yw’n gallu gofalu am ei hun oherwydd
salwch, anabledd neu broblem iechyd meddwl.

Ydw ☐

Nac ydw ☐

Anabledd

Mae'n well gen i
beidio â dweud

☐

A oes gennych chi nam, cyflwr iechyd, neu wahaniaeth dysgu sy'n cael effaith sylweddol neu hirdymor ar
eich gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd ac sydd wedi para, neu y disgwylir iddo bara, o leiaf 12
mis?

Natur yr anabledd/anhawster dysgu penodol (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
Dim nam, cyflwr iechyd neu wahaniaeth dysgu hysbys
Gwahaniaeth dysgu megis dyslecsia, dyspracsia neu AD(H)D
Cyflyrau cymdeithasol/cyfathrebu megis nam ar leferydd ac iaith neu gyflwr sbectrwm awtistig

☐
☐

Salwch neu gyflwr iechyd hirdymor e.e. canser, HIV, diabetes, clefyd cronig y galon neu epilepsi
Cyflwr, her neu anhwylder iechyd meddwl, megis iselder, sgitsoffrenia neu bryder
Nam corfforol (cyflwr sy’n cyfyngu’n sylweddol ar un neu fwy o’ch gweithgareddau corfforol sylfaenol megis cerdded,
dringo’r grisiau, codi neu gario).

☐
☐

Byddar neu nam ar y clyw
Dallineb neu nam ar y golwg nad yw sbectol yn ei gywiro
Cyflwr datblygu a gawsom ers plentyndod sy'n effeithio ar sgiliau echddygol, gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol, a
lleferydd ac iaith

☐
☐

Nam, cyflwr iechyd neu wahaniaeth dysgu nad yw wedi’i restru uchod
Mae'n well gen i beidio â dweud

☐
☐

Ydych chi'n derbyn Lwfans i Fyfyrwyr Anabl?
Ydw ☐
Nac ydw ☐

☐

☐

☐

Cymhwyster uchaf Ticiwch y cymhwyster uchaf sydd gennych ar adeg cofrestru:
Lefel O/TGAU
Safon Uwch
HNC
HND
BTEC (nodwch ba lefel)

NVQ Lefel 1

☐
☐
☐
☐
☐

NVQ Lefel 2
NVQ Lefel 3
NVQ Lefel 4
NVQ Lefel 5
Gradd Gyntaf yn y DU

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Diploma/Tystysgrif Ôlraddedig y DU
Gradd Uwch y DU

Gradd yr UE
Gradd Dramor
TAR gyda SAC
TAR heb SAC
Arall (rhowch
fanylion)

☐
☐
☐
☐
☐

☐

Profiad blaenorol o Addysg

Beth oedd y sefydliad addysgol diwethaf i chi astudio ynddo? (nodwch os gwelwch yn dda)
Enw’r sefydliad
Tref/Dinas
UKPRN (os yw'n
hysbys)

Mae'r cwestiwn canlynol yn ymwneud â lefel addysg eich rhieni. Mae hyn yn cynnwys rhieni naturiol, rhieni sydd
wedi mabwysiadu, llys-rieni neu warcheidwaid sydd wedi eich magu.
A oes gan unrhyw un o'ch rhieni (fel y'u diffinnir uchod) unrhyw gymwysterau addysg uwch, megis gradd, diploma
neu dystysgrif addysg uwch?
Oes
Nac oes
Wn i ddim
Mae’n well gen i beidio â dweud

Adran 5 – Anabledd – Hygyrchedd ac addasiadau rhesymol

Os oes gennych anabledd, a oes unrhyw ofynion mynediad, addasiadau rhesymol neu gymorth ychwanegol
rydych chi'n credu y gallai fod eu hangen arnoch o ganlyniad uniongyrchol i'ch anabledd, e.e. mynediad i
lifft, taflenni print bras, neu amser ychwanegol ar gyfer asesiadau?
Oes☐
Nac oes☐
Os nac oes, ewch i Adran 6
Os oes, disgrifiwch eich anghenion neu'r addasiadau rhesymol rydych yn credu sydd eu hangen arnoch isod:

Oes angen mynediad cerdyn ar gyfer y drws cefn arnoch oherwydd anawsterau symudedd?
Oes☐
Nac oes ☐
Os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch allwn ni roi gwybod am hyn i'ch tiwtor?

(nodwch os byddwch yn ticio nac oes, gall hyn gyfyngu ar yr addasiadau y gallwn eu gwneud)
Oes – ar unwaith ☐ Oes – ar ôl trafod â'r tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol ☐ Nac oes☐

Adran 6

Helpwch ni i farchnata ein cyrsiau’n fwy effeithiol drwy ateb y ddau gwestiwn hyn.

1. Beth yw eich prif reswm dros gofrestru ar y cwrs hwn? (ticiwch eich PRIF reswm yn unig)
Datblygiad proffesiynol ar gyfer eich swydd
Diddordeb yn y pwnc
☐
bresennol
Datblygiad proffesiynol ar gyfer newid gyrfa
Ennill cymhwyster
☐
Cymdeithasu/cwrdd â phobl newydd
☐
2. Sut ddaethoch i wybod am y cwrs? (ticiwch UN blwch)
Gwefan
Facebook/Twitter
☐
☐
Prosbectws
Ebost
☐
☐
Ar lafar
Taflen am y Cwrs
☐

☐
☐

Adran 7
Darllenwch y canlynol a thiciwch y blwch datganiad isod. Ni fydd modd prosesu
ffurflenni sydd heb eu ticio, a byddant yn cael eu dychwelyd.
Bydd yr holl faterion sy'n deillio o'ch cofrestriad yn fyfyriwr gyda thîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol yn cael eu llywodraethu a'u
dehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr ac maent o dan awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr yn unig. Gellir cyfeirio
cwynion mewn perthynas ag unrhyw faterion sy'n deillio o'ch cofrestriadyn fyfyriwr at Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol, ond
dim ond ar ôl i weithdrefnau mewnol ddod i ben.
Caiff y data a gesglir ar y ffurflen hon eu defnyddio i weinyddu'r cwrs/cyrsiau rydych yn gwneud cais amdano/amdanynt. Gall
y Brifysgol ddatgelu'r wybodaeth hon i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

O bryd i'w gilydd hoffem anfon copi atoch o'n prosbectws a gwybodaeth am gyrsiau a digwyddiadau ym
Mhrifysgol Caerdydd drwy'r post.
Os nad ydych chi eisiau cael y wybodaeth hon, ticiwch y blwch hwn ☐
Ticiwch y blwch hwn os ydych am dderbyn ebyst am gyrsiau, digwyddiadau a newyddion gennym ni
a'ch maes pwnc astudio.
Ydw ☐

Nac ydw ☐

Datganiad y myfyriwr
Rwy'n ardystio bod yr wybodaeth a roddir yn y cais hwn wedi'i chwblhau ac yn gywir hyd eithaf fy
ngwybodaeth.
Rwy'n derbyn y telerau ac amodau wrth gofrestru ac hefyd yn cytuno i gadw at reoliadau'r tîm Addysg
Barhaus a Phroffesiynol.
Rwy'n deall bod fy nghofrestriad yn cynnwys rhandaliadau, rwy'n atebol ar gyfer talu'r ail randaliad megis
taliad llawn y cwrs yn unol â'r telerau ac amodau wrth gofrestru gyda thîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
ni waeth a ydw i wedi bod i bob dosbarth.
Yn yr un modd, rwy'n deall os yw fy nghofrestriad yn cynnwys benthyciad gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, rwy'n
atebol am dalu holl ffioedd y cwrs yn llawn os bydd fy nghais am fenthyciad yn aflwyddiannus neu heb ei
gadarnhau erbyn 31/05/2023.
☐ Ticiwch y blwch i gadarnhau eich bod wedi darllen y datganiad i fyfyrwyr ac yn cytuno i'r holl
delerau ac amodau.

Ebostiwch eich ffurflen wedi’i chwblhau at:
LEARN@caerdydd.ac.uk

