
DYCHWELER Y FFURFLEN HON I’R SWYDDFA  
MARCHNATA A DENU MYFYRWYR ERBYN 

18 IONAWR 2020 (15 IONAWR I 
YMGEISWYR  O DU ALLAN Y DU).  

NI DDERBYNNIR CEISIADAU HWYR.

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA

Siec

Cyf

FFURFLEN GAIS YR 
ARHOLIADAU MYNEDIAD

1. Cyfenw: _______________________________________________________________________

Enw(au) Cyntaf: _________________________________________________________________

2. Rhif Personol UCAS: 

3. Cyfeiriad Cartref (ble dylid anfon holl wybodaeth am yr Arholiadau Mynediad): ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  Cod Post: ________________________

Ffôn: _____________________________________________________  Ebost: ____________________________________________________________

4. Tref eich Geni: _____________________________________________  5.  Cenedl: _______________________________________________________

6. Hoff iaith cyswllt:       Saesneg Cymraeg

7. Enw(au) llawn yr Ysgol(ion)/Coleg(au) Uwchradd a fynychwyd, ynghyd â dyddiadau (mis a blwyddyn): _______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Rhaid i ymgeiswyr dewis DDAU bwnc o’r pynciau rydym yn eu cynnig – gweler llyfryn Cymorth Ariannol a Gwobrau neu’r wefan 
(www.aber.ac.uk/ysgoloriaethau) am fanylion. RHAID i ymgeiswyr sicrhau eu bod yn dewis pynciau addas ar gyfer y radd mae nhw’n dymuno astudio. 
Rhowch y teitlau LLAWN a CHYWIR i’r papurau arholiad. Os ydych am eu cymryd trwy gyfrwng y Gymraeg, ticiwch y blychau priodol.

1.  ___________________________________________________ 2. _______________________________________________________

9. Rwy’n dymuno sefyll yr Arholiadau Mynediad yn:                            Aberystwyth Ysgol/Coleg

10. Oes gennych unrhyw anghenion arbennig sydd wedi eu cymeradwyo a’u mabwysiadu ar gyfer arholiadau yn yr ysgol/coleg?

OES NAC Os ‘OES’, atodwch nodyn o’r ysgol yn amlinellu’ch anghenion (e.e. amser ychwanegol, defnyddio prosesydd geiriau ayb). 
OES Os nad ydych yn cynnwys yr wybodaeth yma, ni fyddwn yn gallu caniatáu unrhyw drefniadau arbennig.

11. Enw’r Swyddog Arholiadau: Mr/Mrs/Ms/Miss/Dr/arall: ________________________________________________________________________________

Datganiad: Cadarnhaf fod yr ysgol/coleg yn fodlon gwneud 
y trefniadau angenrheidiol er mwyn i’r myfyriwr yma eistedd 
yr Arholiadau’r Mynediad, a deallaf nad yw’n bosibl i
Brifysgol Aberystwyth gyfrannu tuag at unrhyw gostau.

Enw Llawn a Chyfeiriad 
yr Ysgol/Coleg: ________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ Cod Post: ________________________

Ebost: ________________________________________________________________________________________________________________________

Ffôn: _______________________________________________________

12. Rwy’n fodlon i fy enw ac enw fy ysgol/coleg ymddangos ar safle gwe’r Brifysgol ac mewn 
print os ydwyf yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth yr Arholiadau Mynediad: YDW NAC YDW 

Llofnod:  _____________________________________________________



NODIADAU AR LENWI’R FFURFLEN
LLENWCH Y FFURFLEN AG INC DU NEU LAS, A PHRINTIWCH YN EGLUR

Mae’r rhan fwyaf o’r adrannau’n syml, ond noder:

8) (a)  Os ydych yn sefyll yr arholiad ‘Cymraeg’, nodwch a ydyw’n Iaith Gyntaf (IG) neu Iaith Fodern (IF). Rhaid i ymgeiswyr am Gymraeg IF drefnu bod eu 
Hysgol/Coleg yn danfon llythyr atom yn cadarnhau eu bod wedi dysgu’r Gymraeg fel ail iaith.

(b) Rhaid i ymgeiswyr Celf sydd eisiau cyflwyno PORTFFOLIO o’u gwaith fel un o’r pynciau gwneud hynny erbyn diwedd Ionawr.
Cysylltwch â’r Ysgol Gelf ar: 01970 622460 / artschool@aber.ac.uk os ydych angen cymorth.

10) Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig ar gyfer yr arholiadau, rhaid cynnwys llythyr/e-bost o gadarnhad o’r trefniadau oddi wrth eich ysgol/coleg, 
a sicrhau fod y Swyddog Arholiadau yn ymwybodol o’r anghenion.

11) Rhaid rhoi enw’r Swyddog Arholiadau neu enw aelod arall o’r staff a fydd yn gyfrifol am yr arholiadau hyn. Cofiwch gynnwys unrhyw gyfeiriad gwahanol 
i’r unigolyn hwnnw. Rhaid i chi hysbysu’r person hwnnw y byddwn ni’n anfon y Papurau Arholiad, Amserlen ayb. atynt yn ystod yr wythnos cyn yr
arholiadau, a thrafod unrhyw drefniadau arholiad gyda nhw.

PWYSIG: DARLLENWCH Y CYFARWYDDIADAU HYN YN OFALUS, A CHYSYLLTWCH Â NI OS OES GENNYCH GWESTIWN 
Ceir y manylion cyswllt a’r wybodaeth isod hefyd yn llyfryn Cymorth Ariannol a Gwobrau.

A. Rhaid i’r Swyddfa Marchnata a Denu Myfyrwyr dderbyn y ffurflenni cais erbyn 18 Ionawr ar gyfer ymgeiswyr o’r DU. Rhaid i geisiadau gan ymgeiswyr 
o du allan i’r DU gyrraedd ni erbyn 15 Ionawr. NI dderbynnir ceisiadau hwyr.

B. Byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost ein bod wedi derbyn eich ffurflen gais. Dyma’r unig brawf sydd gyda chi ein bod wedi derbyn eich ffurflen
gais. Cysylltwch â ni os na fyddwch wedi derbyn cydnabyddiaeth o fewn tri diwrnod gwaith ar ôl anfon y ffurflen gais atom.

C. Rydym yn hapus i dderbyn eich ffurflen gais wedi’i sganio trwy ebost. Os ydych yn postio’r ffurflen atom, cofiwch sicrhau eich bod wedi cynnwys tâl
post digonol (os ydych yn defnyddio amlen maint A4, bydd angen stamp ‘llythyr mawr’). Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw ffurflen gais a bostiwyd cyn
y dyddiad cau, ond nad ydynt yn cyrraedd ni tan ar ôl y dyddiad cau, pan fyddant wedi cael eu dal nôl oherwydd nad yw stamp digonol wedi cael ei
ddefnyddio, a ni fyddwn yn medru eu derbyn.

CH. Rhaid rhoi gwybod i’r Tîm Ysgoloriaethau ar UNWAITH am unrhyw newid yn y manylion ar y ffurflen hon.

D. Cynhelir yr Arholiadau Mynediad ar ddydd Mawrth, 28 Ionawr 2020. NID YW’N BOSIB eistedd yr arholiadau ar unrhyw ddiwrnod
arall. Mae’r Amserlen ar y we. Rhaid i ymgeiswyr gadarnhau trefniadau gyda’u Swyddog Arholiadau mewn da bryd. 

DD. Rhaid rhoi gwybod i ni ac i’r ysgol/coleg ar unwaith os ydych am dynnu’n ôl o’r gystadleuaeth.

SWYDDFA MARCHNATA A DENU MYFYRWYR, ADEILAD CLEDWYN, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH, CAMPWS PENGLAIS, ABERYSTWYTH, CEREDIGION, SY23 3DD 
Ffôn: (01970) 622065             Ebost: ysgoloriaethau@aber.ac.uk             Y We: www.aber.ac.uk/ysgoloriaethau

13. Arholiadau a safwyd (defnyddiwch bapur ychwanegol os oes angen)

Mis a Blwyddyn
yr Arholiad Pwnc

TGAU 
neu arall

Gradd/Marc/ 
Band

14. Arholiadau Safon Uwch neu arall i’w sefyll cyn mis Medi
(prif bwnc yn unig, nid oes angen modiwlau):

Bwrdd Arholi Mis a Blwyddyn Pwnc Lefel

15. Pynciau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt yn
Aberystwyth:

Cod Cwrs UCAS Teitl y Cwrs

16. Llofnod yr 
Ymgeisydd:__________________________________________________          Dyddiad:  ______________________________________________




