
Gwneud cais ar gyfer Modiwl DPP i Brifysgol Bangor 
 

CYFARWYDDYD I’R YMGEISYDD 
 

I wneud cais i Brifysgol Bangor ar gyfer modiwl datblygiad proffesiynol parhaus, mae'n 
ofynnol i chi wneud fel a ganlyn: 
 

• Cyflwyno cais ffurfiol i'r system Ceisiadau Uniongyrchol (DA)  
• Ar gyfer 'Rhagnodi Annibynnol', rhaid i chi hefyd lenwi a chyflwyno'r Ffurflen 
Gwybodaeth Atodol (cyswllt i'r ffurflen ar gyfer aelodau cofrestredig y Cyngor 
Fferyllol Cyffredinol (GPhC) ac aelodau cofrestredig y Cyngor Nyrsio a 
Bydwreigiaeth/Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (NMC/HCPC) 
 

Canllawiau ar gyflwyno cais ffurfiol i'r system Ceisiadau Uniongyrchol (DA) 
 

1. Dylai ymgeiswyr wneud eu cais trwy DA: https://apps.bangor.ac.uk/applicant/ 
 
 

 
 

o Dewiswch 'Gwneud cais yn awr' 
 
Bydd tudalen Gartref eich cais yn agor, yn rhestru'r adrannau y mae'n rhaid eu cwblhau:  
 
 

https://apps.bangor.ac.uk/applicant/


 
 

o Cwblhewch bob adran yn unol â'r cyfarwyddiadau canlynol.  
o Defnyddiwch y tabiau ar y brig, neu'r rhestr adrannau i we-lywio i'r adrannau. 
o Wrth i bob adran gael ei chwblhau'n llawn, caiff ei 'thicio'. 

 
 

1. Adran Manylion Personol.  Mae’r holl feysydd * yn orfodol. 
 

 
Unwaith mae’r holl feysydd * wedi'u cwblhau, dewiswch Cadw a pharhau, a symud ymlaen i'r adran nesaf.



 

2. Adran Rhaglen: dewiswch 'Israddedigion nad ydynt yn graddio' ar gyfer modiwlau Lefel 6 neu 'Ôl-
raddedigion Hyfforddedig nad ydynt yn graddio ’ ar gyfer modiwlau Lefel 7 
 

 
 

• Dewiswch y rhaglen briodol -  
 

➢ lefel 6, rhaglen Israddedig / Baglor / ‘Modiwlau Hyfforddedig mewn Iechyd Heb Raddio' 

(NGU/HS, B7AU) [bydd y cwrs hwn yn ymddangos yn y gwymplen]  
 

 
 

➢ lefel 7: Meistr Ôl-raddedig Hyfforddedig / ‘Modiwlau Hyfforddedig mewn Iechyd Heb Raddio 
(NGGT/IECHYD B7AV)’ [bydd y cwrs hwn yn ymddangos yn y gwymplen]  
 

 



 

➢ Yna cwblhewch y sgrin ganlynol: 
 

 
 

o Nodwch y cod modiwl penodol (neu’r teitl os nad ydych yn gwybod y cod) yma. Mae'r 
rhan fwyaf o’r codau modiwl i'w gweld ar dudalen we'r Ysgol: 
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/post-registration-modules.php.en 
 

o Yn dechrau: Dewiswch y flwyddyn academaidd briodol o'r gwymplen - mae'r flwyddyn 
academaidd yn rhedeg o fis Medi - Awst. 

o Ychwanegu: cofiwch osod y dewis trwy ddefnyddio'r botwm hwn. 
 
 

3. Adran Gwybodaeth Ychwanegol. Mae hon yn gyfres fach iawn o gwestiynau ie/na. Dim ond 

pan fydd hynny’n berthnasol i'ch dewis o'r botymau radar y bydd testun / cwymplenni 
ychwanegol yn ymddangos. 
 

 
 

o Gwasgwch y botwm Cadw a pharhau a symud ymlaen i'r adran nesaf. 

https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/post-registration-modules.php.en


4. Adran Cysylltu. Cwblhewch eich manylion cyswllt. 
 

 
o Gwasgwch y botwm Cadw a pharhau a symud i'r adran nesaf. 

 
 

5. Adran Addysg 

 

 
 

o Mae'r adran hon yn holi am hanes addysgol a chymwysterau proffesiynol. Mae’n ddealledig y bydd 
gennych gymwysterau o'r fath. Serch hynny, os cofnodir y manylion, bydd gofyn i chi uwchlwytho 
tystiolaeth bellach. Er mwyn symleiddio'r broses ymgeisio, cytunwyd gyda'r ysgol y gallwch ddewis y 
botwm 'Dim hanes addysgol' a symud ymlaen i'r adran nesaf.  
 
Fel arall, cwblhewch yr adran gyda'ch manylion Addysgol a Phroffesiynol. Bydd tab terfynol 
Dogfennau yn cynhyrchu slot uwchlwytho i chi ddarparu copïau o'ch tystysgrifau ac ati, ond nid yw 
uwchlwytho yn orfodol ar gyfer cyflwyno'r cais. 

 



6. Adran Cyflogaeth  

 

 
 

o Mae'r adran hon yn holi am hanes cyflogaeth a phrofiad proffesiynol. Mae’n ddealledig y bydd 
gennych hanes cyflogaeth a phrofiad. Serch hynny, os cofnodir y manylion, bydd gofyn i chi 
uwchlwytho tystiolaeth bellach. Er mwyn symleiddio'r broses ymgeisio, cytunwyd gyda'r ysgol y 
dylech ddewis y botwm 'Dim hanes cyflogaeth' a symud ymlaen i'r adran nesaf. 
 
Fel arall, cwblhewch yr adran gyda'ch manylion Cyflogaeth. Bydd tab terfynol Dogfennau yn 
cynhyrchu slot uwchlwytho i chi ddarparu tystiolaeth, ond nid yw uwchlwytho yn orfodol ar gyfer 
cyflwyno'r cais. 

 
 

7. Adran Cyllid. Os yw'r Bwrdd Iechyd neu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) yn talu am 
eich ffioedd dysgu, ychydig iawn o wybodaeth sydd angen ei chyflwyno, yn unol â'r enghraifft 

isod. 

 
o Cwblhewch y meysydd fel yr awgrymir uchod. 



o Os ydych yn hunangyllido, neu'n cael eich ariannu gan feddygfa annibynnol, rhowch y 

manylion fel sy'n briodol. 
o Bydd ffioedd modiwl DPP yn amrywio, nodwch swm enghreifftiol o £100.  
o 'A ddyfarnwyd y cyllid hwn i chi?': 

o Os dewiswch 'Do', bydd gofyn i chi uwchlwytho tystiolaeth o'r cyllid yn Adran 8, 
Dogfennau. 

o Os dewiswch 'Naddo', ni fydd gofyn i chi uwchlwytho tystiolaeth yn Adran 8.  
o Unwaith mae’r holl feysydd * wedi'u cwblhau, gwasgwch y botwm Cadw a pharhau. 

 
 

8. Adran Dogfennau. 

Mae'r adran hon yn gofyn am uwchlwytho dogfennaeth i gefnogi'ch cais. Bydd y rhestr o 
ddogfennau y gofynnir amdanynt yn adlewyrchu'r wybodaeth rydych wedi'i chyflwyno yn yr 
adrannau blaenorol. 

Y lleiafswm GORFODOL o ddogfennau wedi’u huwchlwytho a gânt eu harddangos yw'r 
Datganiad Personol / datganiad o bwrpas (os ydych wedi cadarnhau bod cyllid wedi'i 
gymeradwyo, bydd dogfen orfodol i’w huwchlwytho ar gyfer y dystiolaeth hon hefyd  - gweler 

Adran 7). 
 

 

 
 

o Ni fyddwch yn gallu cyflwyno'ch cais oni bai bod dogfen ynghlwm o dan y Datganiad Personol.  

o Canllawiau i’r Datganiad Personol: nodwch yn y datganiad personol fanylion megis eich 
gweithle presennol, eich swydd a’r Band GIG (neu gyfwerth) rydych ynddo a pham yr ydych 
am ddilyn y modiwl hwn. 

 
o Os ydych yn gwneud cais am fodiwl 'Rhagnodi Annibynnol’, dylech atodi ac uwchlwytho eich 

ffurflen Gwybodaeth Atodol wedi'i chwblhau'n llawn i'r slot Datganiad Personol.  


