
 

 

Holiadur Asesu Ffioedd: Swyddfa Derbyn Prifysgol Abertawe 

Cwblhewch y ffurflen ganlynol i'n helpu i asesu eich statws ffioedd a'i hanfon i 

feeassessment.admissions@abertawe.ac.uk neu yn y post i: 

Y Tîm Cydymffurfiaeth Derbyn, y Swyddfa Derbyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP. 

Gall gymryd hyd at bum niwrnod gwaith i gwblhau asesiad. 

Sylwer, gall gymryd mwy o amser yn ystod ein cyfnodau prysur a byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd hyn yn digwydd. 

 

Mae deddfwriaeth Llywodraeth y DU yn caniatáu i sefydliadau addysgol a ariennir gan gyllid cyhoeddus godi ffioedd 
myfyriwr 'tramor' ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eu bod yn bodloni gofynion penodol o ran statws preswylio a 
mewnfudo. Os ydych yn bodloni'r gofynion o ran statws preswylio a mewnfudo, byddwch yn gymwys i dalu cyfradd 
ffioedd is a godir ar fyfyrwyr 'cartref' ac mae'n bosib y gallwch dderbyn dyfarniad gan eich awdurdod addysg lleol i 
helpu i dalu'r ffi gyfan neu ran ohoni. 

 

Mae eich statws ffioedd yn amodol ar fodloni'r meini prawf preswylio a mewnfudo a nodir yn Rheoliadau Ffioedd 
Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2011 fel y'u diwygiwyd. 

 

Byddem yn argymell eich bod yn darllen crynodeb defnyddiol o reoliadau'r llywodraeth a gyhoeddwyd gan Gyngor y 
DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA). Mae'r rhain ar gael yn –  

 http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status 

 

 

Adran A - Manylion Cyffredinol 

Enwau Cyntaf                                                                         Cyfenw  

Y cwrs rydych wedi gwneud 
cais amdano 

 Dyddiad dechrau (mm/bb)  

Cyfeirnod UCAS neu Rif 
Myfyriwr 

 Dyddiad Geni  

Cyfeiriad Presennol   

Cyfeiriad e-bost  

 

Cenedligrwydd: Os ydych yn ddinesydd mwy nag un wlad, rhestrwch BOB UN OHONYNT 

Eich Cenedligrwydd 

(Dinasyddiaeth) 

 

Gwlad Geni   

Cenedligrwydd eich Mam 

(os yw'n berthnasol) 

 

Cenedligrwydd eich Tad 

(os yw'n berthnasol) 

 

Cenedligrwydd Eich Priod 

(os yw'n berthnasol) 
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Adran A Parhad: 

Statws Mewnfudo: Ticiwch/amlygwch UN opsiwn isod gan 

ddarparu'r dystiolaeth berthnasol 

RHESTR WIRIO - tystiolaeth ofynnol: 

Anfonwch gopïau (nid y dogfennau gwreiddiol) o'r 

dystiolaeth ganlynol gan ddibynnu ar eich categori: 

☐ 

 

Dinesydd Prydeinig neu'r Gymanwlad  

â Hawl Preswylio 

 

 Pasbort neu Dystysgrif o hawl preswylio. 
 Tystiolaeth o dair blynedd neu fwy o 

breswylio yn yr EEA - e.e. bil cyfleustodau 
neu rywbeth tebyg â dyddiad o leiaf dair 

blynedd yn ôl arno 

☐ 

 

Caniatâd Amhenodol i ddod i mewn i'r wlad/aros 

 

 

 Tystiolaeth o ganiatâd amhenodol i aros, e.e. 
pasbort â stamp, cerdyn Hawlen Breswyl 
Fiometrig (BEP) neu lythyr gan y Swyddfa 
Gartref 

 Tystiolaeth o dair blynedd neu fwy o 
breswylio yn yr EEA - e.e. bil cyfleustodau 
neu rywbeth tebyg â dyddiad o leiaf dair 

blynedd yn ôl arno  

☐ 

 

Statws ffoadur neu briod ffoadur, neu blentyn ffoadur. 

 

 Llythyr gan y Swyddfa Gartref neu ddogfen 
deithio ffoadur neu Hawlen Breswyl 
Fiometrig  

 Tystysgrif Priodas (yn achos priod ffoadur) 
neu dystysgrif geni (yn achos plentyn 
ffoadur) 

 Tystiolaeth o fan preswylio cyfredol, e.e. bil 
cyfleustodau 

☐ 

 

Lloches wedi'i wrthod ond diogelwch dyngarwch neu 

ganiatâd yn ôl disgresiwn wedi'i roi neu ganiatâd ar sail 

bywyd preifat. 

 

 Copi o lythyr y Swyddfa Gartref (rhaid i hwn 
nodi'n benodol y math o ganiatâd a 
roddwyd) 

 Tystysgrif priodas (yn achos priod unigolyn â 
chaniatâd i aros) neu dystysgrif geni (yn 
achos plentyn unigolyn â chaniatâd i aros) 

 Tystiolaeth o fan preswylio cyfredol e.e. bil 
cyfleustodau 

☐ 

 

Terfyn amser ar ganiatâd i aros 

 

Dyddiad y rhoddwyd y stamp diwethaf ar y pasbort neu'r 

fisa diwethaf: 

Dyddiad y daw'r caniatâd i aros diweddaraf i ben: 

 Copi o'r tudalennau perthnasol yn y pasbort 
gan gynnwys y tudalennau sy'n cadarnhau 

enw a chenedligrwydd 

☐ 

 

Dinesydd yr EAA, ac eithrio'r DU. Mae'r EAA yn cynnwys y 

DU, ynghyd ag Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Gweriniaeth 

Ciprys (ond nid Gweriniaeth Dwrcaidd Gogledd Ciprys), 

Croatia, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, 

Ffrainc, yr Almaen, Groeg, Hwngari, Gwlad yr Iâ, yr Eidal, 

Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr 

Iseldiroedd, Norwy, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Gweriniaeth 

Iwerddon, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sbaen a Sweden. 

 Pasbort 
 Tystiolaeth o dair blynedd neu fwy o 

breswylio yn yr EEA - e.e. bil cyfleustodau 
neu rywbeth tebyg â dyddiad o leiaf dair 
blynedd yn ôl arno. 

☐ 

 

Arall (rhowch fanylion) 

 

 

 

 Darparwch gopïau o ddogfennau perthnasol 
e.e. Pasbort, Cerdyn Preswylio Biometrig, 

llythyr gan y Swyddfa Gartref 



 

Adran B - Preswylfa Arferol  

Rhowch fanylion eich tref a'ch gwlad preswylio am o leiaf y tair blynedd diwethaf 

Gwlad a thref/rhanbarth preswyl  

e.e. Abertawe, y DU 

Dyddiadau preswylio  

e.e. Ionawr 2003 - Mehefin 2014 

Prif reswm dros breswylio  

(e.e byw gyda'ch teulu, gwaith) 

   

   

   

   

   

Os ydych wedi preswylio yn y DU yn ystod y tair blynedd diwethaf, a oedd unrhyw ran o'ch 

cyfnod preswylio at ddiben addysg amser llawn yn unig, e.e. mynychu Ysgol Breswyl? 
☐Oedd  ☐Nac oedd  

 

Adran C - Absenoldeb Dros Dro o'r DU a'r EEA yn unig 

Os nad ydych yn bodloni'r maen prawf o ran tair blynedd o breswylio arferol, ond credwch mai dros dro yn unig y buoch 

chi/eich teulu yn absennol o'r DU/yr EEA, darparwch ddatganiad isod i esbonio hyn, yn unol â'r meini prawf asesu 

canlynol: 

Dylech gynnwys yn eich datganiad: RHESTR WIRIO - tystiolaeth ofynnol 

1. Hyd y cyfnod amser a dreuliwyd dramor a natur y gwaith  Copi o gontract gwaith dros dro neu 
lythyr gan y cyflogwr 

2. Oeddech chi/ydych chi’n cadw tŷ neu fflat yn yr EEA yn ystod yr 
absenoldeb dros dro dramor? Os oeddech/ydych chi, ydy'r tŷ 
yn cael ei rentu i denantiaid neu ei gadw i'r teulu ei ddefnyddio 

 Bil cyfleustodau, llythyr gan HMRC neu 
lythyr morgais 

3. Pa mor aml ydych chi wedi ymweld â'r tŷ yn ystod y tair blynedd 

diwethaf (nodwch ddyddiadau a hyd yr amser buoch chi'n aros) 

 Tocynnau teithio (trên/awyr) a/neu 
docynnau byrddio 

4. Ydych chi/eich rhieni yn bwriadu dychwelyd i'r DU i fyw'n 
barhaol? Os ydych, pryd? 

 Tocynnau teithio (trên/awyr) a/neu 
docynnau byrddio (os ydynt wedi’u 

harchebu) 

5. Pa mor aml ydych chi wedi ymweld â'r DU i ymweld â'ch teulu?  Tocynnau teithio (trên/awyr) a/neu 

docynnau byrddio 

Datganiad o absenoldeb dros dro o'r DU/yr EEA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Adran Ch - Gweithwyr Mudol yn unig 

Rhowch gylch o gwmpas pob un sy'n berthnasol: 

Ydych chi'n byw yn y DU ar hyn o bryd?  Ydw/Nac ydw 

Os ydych, ydych chi neu eich priod neu eich rhiant yn gweithio yn y DU ar hyn o bryd? Neb / Fi / Priod / Rhiant 

Os 'Neb' yw'r ateb, ydych chi, eich priod neu eich rhieni'n chwilio am waith yn y DU?   Ydw/Ydy/Ydynt/Nac ydw/Nac 

ydy/Nac ydynt 

 

Adran D - Ffoaduriaid / Ceiswyr Lloches yn y DU yn unig 

Ticiwch/amlygwch bob datganiad sy'n berthnasol i chi a darparwch y dystiolaeth angenrheidiol: 

☐ 
Mae gennyf statws ffoadur 

☐ 
Mae statws ffoadur gan fy rhiant (rhieni)/gwarcheidwaid 

☐ 
Rwyf yn geisiwr lloches ac rwy'n aros am benderfyniad gan y Swyddfa Gartref neu ganlyniad apêl (os felly, pryd 

gwnaethoch gais am loches yn y DU?) Dyddiad (dd/mm/bbbb):  

☐ 
Mae fy nghais am statws ffoadur wedi cael ei wrthod ond rwyf wedi cael Caniatâd yn ôl Disgresiwn i aros yn y DU. 

☐ 
Mae fy nghais am loches wedi cael ei wrthod ond rwyf wedi cael caniatâd i aros yn y DU ar sail Diogelwch Dyngarol 

 

Adran Dd - Gwybodaeth Ychwanegol 

Defnyddiwch y blwch hwn i ychwanegu unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol (defnyddiwch ddalen ar wahân os oes 

angen): 

 

Rwy'n cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn yr holiadur hwn yn wir, yn gyflawn ac yn 

gywir ac nad oes unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani, na gwybodaeth berthnasol arall, wedi'i 

hepgor.  Gweler y rhestr wirio uchod. 

☐Ydw  ☐Nac ydw 

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi cynnwys y dystiolaeth berthnasol a restrwyd yn ADRAN A (ac 
ADRAN C os oes angen) 

☐Ydw ☐Nac ydw 

    Llofnod yr Ymgeisydd 
 

 
Dyddiad  

Gall gymryd hyd at bum wythnos waith i gwblhau asesiadau ffioedd a mwy yn ystod cyfnodau prysur iawn. 

Sicrhewch eich bod yn anfon copïau o'r dogfennau perthnasol atom yn y cyfeiriad canlynol fel y gallwn asesu eich statws 

ffioedd yn brydlon: feeassessment.admissions@abertawe.ac.uk neu yn y post i: 

Tîm Cydymffurfiaeth Derbyn, y Swyddfa Derbyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP 

Os ydych yn aros am eich Caniatâd Amhenodol i Aros ar hyn o bryd ac mae gennych gwestiynau am sut bydd hyn yn 
effeithio ar eich cais am Gyllid Myfyriwr, e-bostiwch money.campuslife@abertawe.ac.uk.  
 
Mae gan Arian@BywydCampws dîm o ymgynghorwyr arbenigol hyfforddedig sy'n gallu darparu gwybodaeth, cyngor ac 
arweiniad ar faterion ariannol myfyrwyr, megis cyllid myfyriwr, caledi ariannol, cyllidebu a chymorth penodol i fyfyrwyr 
sydd ag ystyriaethau ychwanegol. Ewch i'w gwefan am ragor o wybodaeth:  
https://www.swansea.ac.uk/money-campuslife/ 
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