
 
 

 

 

 

 

 

 

CAIS DERBYN I GYNLLUN GRADD UWCH  

GAN AELODAU STAFF A CHYNORTHWYWYR YMCHWIL      

 

Darllenwch y Nodiadau Canllaw ynghlwm yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais hon.       

 

ADRAN A –  MANYLION PERSONOL  

Cyfenw/Enw Teuluol:  Enwau Eraill (yn llawn):  

 

Teitl (e.g. Dr/Mr/Ms): 

 

Dyddiad Geni: 
(DD-MM-BBBB) 

Gender (Gwryw/Benyw): Gwlad Geni:  Cenedl: 

Cyfeiriad Cartref Parhaol:  

 

 

 

 

 

Cyfeiriad Gohebu (os yw’n wahanol):  

 

 

 

 

 

O Dyddiad (DD-MM-BBBB): 

Hyd Dyddiad (DD-MM-BBBB): 

Rhif Ffôn: 

 

Rhif Ffacs:     E-bost:           

Gallu yn yr Iaith Gymraeg 

Ydych chi’n siarad Cymraeg?    YDWYF  /   NAC YDWYF  (dilëwch fel bo’n briodol) 

Os YDYCH, a fyddech yn disgrifio eich hun fel Rhugl neu Dysgwr? ___________________ 

Os YDYCH, hoffech chi i’r Brifysgol gyfathrebu â chi yn Gymraeg?  BYDDWN /  NA FYDDWN   (dilëwch fel bo’n briodol) 

 

Ysgol/Adran rydych yn cael eich cyflogi ynddi: 

Teitl y swydd: 

Math Contract - parhaol, dros dro (nodwch ddyddiad dechrau a gorffen), arall (nodwch):     

 

ADRAN B – MANYLION CWRS ASTUDIO     

A fyddwch yn astudio’n LLAWN-AMSER neu’n RHAN-AMSER (dilëwch fel bo’n briodol) 

 

Adran/Ysgol yr hoffech astudio ynddi: _______________________________________________________________________ 

 

Blwyddyn a mis dechrau arfaethedig:                   Blwyddyn: ________________       Mis:  _________________       

(gweler nodyn iii dros y ddalen hefyd) 

Blwyddyn a mis gorffen arfaethedig:                      Blwyddyn:_______________           Mis:  _________________ 

(gweler nodyn iii dros y ddalen hefyd) 

Nodwch pa gwrs astudio yr hoffech gael eich ystyried ar ei gyfer trwy dicio’r blwch priodol isod:                   

  YMCHWIL  

MPhil: PhD: DMin: DClinPsy (CPD): Ymchwil nad yw’n  

arwain at radd: 

 

Maes Ymchwil:     

 

CYRSIAU HYFFORDDEDIG 

Tystysgrif AU: 

 

Diploma AU: MA: MSc MBA 

MTh:                   
                                         

MMus: MMin: Ddim yn arwain at radd (modiwlau hyfforddedig): 

Teitl y Cwrs:    

 

Enw Goruchwyliwr/Goruchwylwyr:   

 

 



 

ADRAN C – ADDYSG A GYRFA        

Dylech roi manylion yma am holl addysg a chymwysterau academaidd a phroffesiynol ÔL-UWCHRADD a gafwyd/a ddisgwylir 

(rhowch deitl swyddogol cymwysterau os gwelwch yn dda) gyda’r un mwyaf diweddar yn gyntaf.  

Rhowch drawsgrifiadau/tystysgrifau swyddogol ynghlwm os gwelwch yn dda 

Prifysgol/Sefydliad a  

fynychwyd (gyda  

dyddiadau) 

 Teitl Gradd/Cymhwyster        

 

       Prif Bwnc    Dosbarth  Dyddiad  

Dyfarnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRAN D – GWYBODAETH YCHWANEGOL       

Mae’r adran hon ar gyfer ymgeiswyr sy’n byw yn Lloegr, Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, Ynys 

Manaw YN UNIG. Cesglir y wybodaeth hon i ddibenion ystadegol yn unig. Ticiwch y blwch perthnasol os gwelwch yn 

dda.  

 

Byddwn yn disgrifio fy nharddiad ethnig fel:  

11  Gwyn (Prydeinig)  29  Du (Arall)     39  Asiaidd (Arall)  

12  Gwyn (Gwyddelig)  31  Asiaidd (Indiaidd)  41  Gwyn a Du Carbïaidd    

19  Cefndir Gwyn arall       32  Asiaidd (Pacistanaidd)  42  Gwyn a Du Affricanaidd   

21  Du Caribïaidd   33  Asiaidd (Bangladeshaidd)  49  Cefndir cymysg arall     

22  Du Affricanaidd  34  Asiaidd (Tsieineaidd)  80  Cefndir ethnig arall      

 

ADRAN E – DATGANIAD      

Rwy’n cadarnhau bod y manylion a roddwyd yn gywir ac y byddaf yn rhoi gwybod i’r Swyddfa Derbyniadau Uwch-radd/  

Cofnodion Myfyrwyr trwy lythyr am unrhyw newidiadau.  

 

Llofnod:   __________________________________________________________  Dyddiad: __________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

ADRAN F –  AT DDEFNYDD YSGOL/ADRAN DDYSGU  

Rwy’n cadarnhau bod yr Ysgol/Adran yn cytuno i’r tâl hyfforddi gael ei esgusodi / ei godi ar raddfa o ____ % (dileer fel bo’n  

Briodol) ar gyfer y sawl a enwir uchod dros gyfnod y cwrs a nodwyd.  

 

 

Llofnod   ___________________________  Enw:  _________________________________________  Dyddiad: __________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

ADRAN G – AT DDEFNYDD YR ADRAN ADNODDAU DYNOL  

A ydyw'n ofynnol yn gytundebol i'r aelod staff ddilyn y rhaglen astudio hon? YDYW / NAC YDYW (dilewch fel bo'n briodol)  

 

Mae'r aelod staff yn gweithio _________ % o oriau Cyfwerth Amser-llawn (FTE)  

 

Rwy’n cadarnhau bod y manylion contract a nodwyd yn ‘Adran A’ yn gywir a bod  yr ymgeisydd yn cyflawni  amod i)  

a geir yn y Nodiadau Canllaw  

 

Llofnod:  __________________________  Enw: _________________________________________  Dyddiad: ____________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

ADRAN H – AT DDEFNYDD Y SWYDDFA UWCH-RADD 

 

Cofnodwyd eithrio    Llofnod:    ______________________________________________________  Dyddiad: __________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAIS DERBYN I GYNLLUN GRADD UWCH 

GAN AELODAU STAFF A CHYNORTHWYWYR YMCHWIL 

 

NODIADAU CANLLAW I LENWI’R FFURFLEN 
 

Dylech chi fel ymgeisydd lenwi’r ffurflen hon a’i throsglwyddo i Bennaeth yr Ysgol/Adran y 

dymunwch astudio ynddi (neu gynrychiolydd a enwebwyd ganddo/ganddi) i’w hawdurdodi. Dylai’r 

ffurflen wedyn gael ei hanfon ymlaen at Louise Shipton, Adnoddau Dynol, i gadarnhau  y gellwch gael 

eich esgusodi rhag talu tâl hyfforddi fel aelod staff. Wedyn bydd yr Adran Adnoddau Dynol yn anfon y 

ffurflen gais i’r Swyddfa Uwch-radd i gael ei phrosesu.  

 

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd lenwi Adrannau A i E.     

 

Dylai Adran F gael ei llenwi gan Bennaeth yr Ysgol/Adran (neu gynrychiolydd a enwebwyd ganddo) y 

dymunwch astudio ynddi.                           

 

Dylai Adran G gael ei llenwi gan yr Adran Adnoddau Dynol.       

 

Mae Adran H ar gyfer y Swyddfa Uwch-radd yn unig.  

 

MEINI PRAWF ESGUSODI TALU TÂL I AELODAU STAFF PCB            

 

i)       Mae’n rhaid i chi fod yn gyflogedig gan PB ar gontract lle mae angen i chi weithio o leiaf 0.33 o’r 

hyn sy’n cyfateb i amser-llawn, h.y. cyfartaledd o fan leiaf 12 awr yr wythnos am flwyddyn lawn. 

 

AC 

 

ii) Ni ddylai eich contract cyflogaeth ddod i ben cyn diwedd disgwyliedig (cofrestru terfynol) y cwrs 

rydych yn ei gymryd.     

 

AC  

 

iii)     Mae’n rhaid i chi gael caniatâd yr Ysgol/Adran y dymunwch astudio ynddi y gall y tâl hyfforddi 

gael ei esgusodi/leihau.                  

 

DS - Gall Cynorthwywyr Ymchwil nad ydynt yn cyflawni ii) uchod gael esgusodi talu’r taliadau am 

gyfnod eu contract cyflogaeth a chymryd eu bod yn cyflawni i) a iii). 

 

NODIADAU 

 

Bydd angen i aelodau staff / Cynorthwywyr Ymchwil / Aelodau Cyswllt y Cwmni Dysgu sy’n cael eu 

hesgusodi rhag talu tâl hyfforddi dalu tâl pan maent yn barod i gyflwyno eu thesis/traethawd hir. I gael 

manylion am y symiau hyn gweler http://www.bangor.ac.uk/ar/main/fees/includes/euhome1112-

cy.pdf  ‘Taliadau a Ffioedd Eraill’. 

 

Bydd angen i ymgeiswyr heblaw graddedigion o PB gyflwyno tystiolaeth swyddogol o’u cymwysterau 

er mwyn bodloni gofynion matriciwleiddio’r Brifysgol. 

 


