
FFURFLEN GOFRESTRU 
Nodwch ba rif sy’n gallu derbyn negeseuon testun   

LN02 Rhif Adnabod 
Myfyriwr 

LN12  (Cartref)

LN04 Cyfenw/Enw teulu  (Gwaith)

LN05 Enw Cyntaf 
(Enw llawn a roddwyd) 

 (Symudol)

Yn Adnabyddus fel Enw  Dewis derbyn negeseuon testun at ddibenion
gweinyddu a chyfathrebu

LN14 Cyfenw yn 
16 oed 

Cyfeiriad e-bost 

LN15 Dyddiad 
Geni 

LN06 
hyd 
LN10 

Cyfeiriad 

LN11 Cod Post 

LN16 Rhywedd:       Benywaidd  Gwrywaidd      Arall LN22 Unique Learning Number (ULN) 
if known: 

Os hoffech i ni gysylltu â chi drwy’r Gymraeg yn unig, ticiwch yma os gwelwch yn dda:  Ydw
Ein nod yw cynnig cyrsiau dwyieithog, lle bynnag fo’n bosib. Os hoffech gymryd rhan mewn cwrs a gynigir yn 
arbennig drwy’r Gymraeg, cliciwch yma os gwelwch yn dda:  Ydw
Ydych chi’n dymuno cymryd rhan yn ein Fforymau/Ymgynghoriadau Dysgwyr?  Ydw
O bryd i’w gilydd, efallai byddwn yn dymuno tynnu ffotograffau/fideos o ddosbarthiadau a gaiff eu defnyddio mewn 
deunyddiau hyrwyddo, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefannau. 
Ticiwch y blwch i nodi eich bod yn cydsynio 
LN17 Ethnigrwydd: (Ticiwch UN blwch yn 

unig os gwelwch yn dda) 
 Gwyn-Cymreig/Seisnig/Albanaidd/

Gogledd Iwerddon/Prydeinig
Gwyn-Gweriniaeth Iwerddon Gwyn-
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Gwyn-Roma
Unrhyw gefndir Gwyn arall

Affricanaidd Du 
Caribïaidd Du

Cefndir Du arall 
Tsieineaidd Asiaidd-
Indiad

 Asiaidd-Pacistani 
Asiaidd-Bangladeshi 
Cefndir Asiaidd arall

LN18 Hunaniaeth Genedlaethol: 
    Cymreig    Seisnig  Gwyddelig    Albanaidd

 Prydeinig  Arall – rhowch beth:

LP08 Preswylfan: Os NAD yw yn y DU, 
nodwch y wlad yr ydych 
yn byw’n barhaol ynddi: 

Nodwch y cymhwyster uchaf yr ydych wedi ei gyflawni hyd yma: Lefel 1 (e.e. TGAU D-G)
Lefel 2 (e.e. TGAU A*-C) Lefel 3 (e.e. AS, lefel A)

 Dim 
 Lefel 4 neu uwch (e.e. tyst HE/DCU)

LP23 Rhugledd yn yr iaith Gymraeg:  Siarad Cymraeg - yn rhugl Siarad Cymraeg – ddim yn rhugl
LP67      Lefel mynediad

Lefel 3 neu uwch e.e. UG, Safon Uwch
Cymwysterau Cymraeg uchaf:       
    Lefel 1 e.e. TGAU D-G
Math:  Cymraeg ail iaith

      DIM neu cyn lefel mynediad
Lefel 2 e.e. TGAU A*-C
Cymraeg iaith gyntaf

LP30 A oes gennych anabledd ac/neu anhawster dysgu? Nac oes 
 Anhwylderau’r sbectrwm awtistaidd 
 Anawsterau dysgu cymedrol 

Anawsterau dysgu difrifol 
 ADP - Dyspracsia 

  ADP - ADCG

Nam ar y golwg
Nam ar y clyw
Nam ar nifer o synhwyrau
ADP - Dyslecsia
ADP - Dyscalciwlia

Oes – Rhowch beth: 
Anawsterau corfforol neu feddyliol 
Ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol 
Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu 
Anawsterau dysgu dwys a lluosog  
Byddai'n well gennyf beidio â dweud 

Dewis derbyn negeseuon e-bost at ddibenion gweinyddu a chyfathrebu

Dewis derbyn negeseuon e-bost ar gyfer deunydd marchnata a 
chylchlythrau Dysgu Bro Ceredigion

Manylion cysylltu mewn argyfwng : 
Enw: 
Perthynas: 
Ydy'r person yma wedi rhoi caniatad i chi rannu ei wybodaeth gyda Dysgu Bro i'r 
pwrpas hwn?       Ydy Nac ydy

Arabaidd
Grwpiau ethnig cymysg - Gwyn ac Asiaidd 
Grwpiau ethnig cymysg - Gwyn a Du 
Caribiaidd

Grwpiau ethnig cymysg - Gwyn a Du 
Affricanaidd
Grwpiau ethnig cymysg neu luosog eraill
Unrhyw grwpiau ethnig eraill
Wedi gwrthod yr wybodaeth



A oes gennych gyflwr meddygol heb ei weld y mae angen i ni wybod amdano? 
(e.e. asthma, clefyd siwgr, epilepsi, anawsterau iechyd y meddwl) Oes

Os OES rhowch beth:..................................................................................................................................... 
Ydych chi’n dymuno i rywun gysylltu â chi ynglŷn â’ch anabledd, cyflwr neu anhawster dysgu?        Nac ydw Ydw 
LP11 Statws cyflogaeth:       Cyflogedig (ddim 
yn cynnwys: hunangyflogedig)

…………………………… 

Nac ydwOs ydych yn gweithio, ydych chi’n gweithio i Gyngor Sir Ceredigion? 
Sut gawsoch chi wybodaeth am y cwrs hwn / cyrsiau hyn?     Dysgwr sy’n bodoli 

 Arall – rhowch beth: .............................................................................................................................. 
Lleoliad: Gwybodaeth ffi a derbynneb – i’w llenwi gan weithwyr 

gweinyddol NEU gan diwtoriaid, os cesglir hwy yn y dosbarth 
Rhif y 
Dosbarth: 

Teitl y Cwrs Dyddiad 
Dechrau 

Math o Ffi* 
Ll neu Rh 

Ffi Rhif 
Derbynneb 

Os telir ffioedd rhatach neu ffioedd rhatach llai, mae angen tystiolaeth o’ch 
hawl *Math o Ffi Ll = Llawn: Rh = Rhatach
Talwyd y ffioedd gan:     Dim ffioedd  Y Myfyriwr ei Hun  Y Cyflogwr  Arall – rhowch beth:

A oes collfarnau heb ddarfod gennych neu’n aros am ddedfryd? 

Rwy’n cadarnhau bod yr holl wybodaeth ar y ffurflen hon yn gywir ac fy 
mod wedi gweld Hysbysiad Preifatrwydd Dysgu Bro Ceredigion a 
Hysbysiad Preifatrwydd  Cofnod Dysgu Gydol Oes Llywodraeth 
Cymru. 

Llofnod y Myfyriwr .................................................................................. 

Dyddiad: 

I’w gwblhau gan y Tiwtor 
Asesiad Sgiliau Hanfodol Cychwynnol:.............................................. 

LP76 Ticiwch y blwch hwn os oes gan y dysgwr Anghenion Dysgu 

Ychwanegol 

Mae tystiolaeth wedi ei chyflwyno o’r hawl 
i ffioedd rhatach  Ydyw Nac ydyw

Os YDYW – Nodwch y math a gyflwynwyd a’r 
dyddiad(au): 
.............................................................................. 

Dilys o: 

Daw I ben: 

Llofnod y Tiwtor ..........................................

Dyddiad: 

Prosesu data: Defnyddio eich gwybodaeth bersonol: Caiff y wybodaeth hon a ddarparwyd gennych ei dal ar 
gronfa ddata Sir Benfro yn Dysgu a’i defnyddio yn y ffyrdd canlynol: 1) at ddibenion gweinyddol a dysgu ar- 
lein sy’n ymwneud â Dysgu Oedolion a’r Gymuned, 2) at ddibenion gweinyddol ar gyfer Cofnod Dysgu Gydol 
Oes Cymru Llywodraeth Cymru - data a gasglwyd yn adrannau LN02 i LN22 a LP08 i LP76, 3) er mwyn 
cynllunio, monitro ac archwilio gweithgarwch dysgu, 4) er mwyn paratoi ystadegau yn unol â Rheoliad 
Diogelu Data Cyffredinol 2018. 
Dim ond i’r graddau y mae’n angenrheidiol i arfer yr awdurdod swyddogol a freinir yn y rheolydd y caiff eich 
data personol eu prosesu. Os ydych yn astudio tuag at gymhwyster neu gredyd(au), bydd angen anfon eich 
manylion i’r corff dyfarnu at ddibenion achredu. 

Bydd hysbysiadau preifatrwydd yn cael eu harddangos ar hysbysiadau ar waliau ystafelloedd hyfforddi, byddant ar gael gan staff Dysgu 
Bro Ceredigion a hefyd drwy ddolenni gwefan a gyhoeddir ar ein gwefan ac yn ein llawlyfr i Ddysgwyr. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn 
â sut y delir eich gwybodaeth a’ch hawliau i weld gwybodaeth amdanoch a ddelir gennym, gofynnwch i’ch tiwtor neu cysylltwch â 
Rheolwr Addysg Gymunedol. Cyfathrebu digidol: Gallwch ddewis peidio â bod yn rhan o’r trefniant hwn ar unrhyw adeg, drwy gysylltu 
 â staff yn Swyddfa Dysgu Bro neu drwy e-bostio admin@dysgubro.org.uk 

            Data wedi eu cofnodi ar SID-MIS dyddiad Awst 2021 Gwaith papur wedi ei wirio Blaenlythrennau 

Arall - rhowch beth:Di-waith cyfnod bir
Di-waith cyfnod hir
Economaidd anweithgar neu wedi 
ymddeol

Hunangyflogedig
Mewn addysg llawn amser neu hyfforddiant

Ydw

NewyddlenGwiblen / poster Dydd Agored
Teledu Cyfryngau CymdeithasolRadio

Tiwtor / Staff
Papur Newydd
E-bost

Oes Nac oes

Nac oes

mailto:admin@dysgubro.org.uk
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