
 

                         Dyma eich 
Cytundeb y Dysgwr a’ch Pecyn Gwybodaeth 

                                    2020/2021 

Croeso i Goleg Sir Benfro lle byddwch chi’n cael eich annog i fod yn rhagorol ym 
mhopeth a wnewch gan anelu at fod y gorau y gallwch fod. Ein harwyddair yw… 

Credwch Fwy! Dysgwch Fwy! Byddwch Fwy! 
Yn ystod chwe wythnos gyntaf eich cwrs, bydd eich tiwtor yn gwneud yn siŵr: 

• Bod gennych yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi 
• Eich bod ar y cwrs iawn i chi 
• Taw dod i'r Coleg oedd y dewis iawn i chi 
• Eich bod yn cadw at Gytundeb y Dysgwr 

Beth arall sydd angen i chi wybod? 
Diogelu a Lles 
Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrth y Coleg am unrhyw aterion yn ymwneud â 
diogelwch neu les. 

Teithiau a Gweithgareddau’r Coleg 
Tra'ch bod chi yn y Coleg, efallai y byddwch chi'n cymryd rhan mewn teithiau neu 
weithgareddau, yn dibynnu ar ba gwrs rydych chi arno. Mae angen profion ffitrwydd ar 
rai teithiau ac ymweliadau neu gallent gynnwys gweithio gydag anifeiliaid neu 
ddefnyddio peiriannau. Mae rhai yn ddigwyddiadau chwaraeon tîm y Coleg neu'n 
weithgareddau awyr agored fel dringo creigiau, cerdded bryniau, syrffio a chaiacio. Mae 
rhai teithiau'n golygu aros dros nos yn rhywle ond mae gan y rhain eu ffurflenni 
caniatâd eu hunain. 

Caiff diogelwch holl weithgareddau'r Coleg ei brofi ac mae gan eich tiwtoriaid yr holl 
gymwysterau sydd eu hangen arnynt i sicrhau bod pawb ar y daith mor ddiogel ag y 
gallant fod. Mae'r Coleg yn darparu unrhyw offer diogelwch sydd ei angen. 

Mae yna rai rheolau llym iawn pan fyddwch chi ar drip a rhaid i chi wrando ac ymateb 
i gyfarwyddiadau gan diwtoriaid bob amser. Ni chaniateir yfed alcohol o gwbl a gallech 
gael eich anfon adref os torrir rheolau (a allai gostio arian i rieni/ gwarcheidwaid a/neu 
ofalwyr). 

COVID 19 
Yn dibynnu ar y pandemig, efallai bydd rheolau COVID 19 llym ar waith yn y Coleg yn 
20210/20, gan gynnwys ar gyfer pob taith. Efallai y bydd dysgwyr yn cael eu hanfon 
adref o'r Coleg, teithiau a gweithgareddau os yw'r rheolau hyn yn cael eu torri. 

Ffotograffau yn y Coleg 
Mae'r Coleg yn hoffi tynnu lluniau o ddysgwyr ar gyfer hysbysebion cyhoeddus, taflenni, 
i'w defnyddio ar-lein, papurau newydd, teledu neu gyfryngau cymdeithasol. Weithiau 
mae angen lluniau a fideos ar gyfer gwaith cwrs. Fodd bynnag, i dynnu lluniau ohonoch 
neu wneud fideo gyda chi ynddo, mae angen i’r Coleg gael eich caniatâd. 



             
           Dyma eich Cytundeb y Dysgwr y Coleg 
                                  2020/2021 

 
 

Mae'r Fframwaith Ymddygiad hwn ar gyfer pan fyddwch chi yn y Coleg, ar drafnidiaeth y Coleg, 
ar deithiau neu weithgareddau a lleoliad gwaith neu wirfoddoli.  

 
 
 
 
 
 

ü Helpu i wneud y Coleg yn lle diogel i bawb mewn unrhyw ffordd y 
gallwch, gan gynnwys cadw at reolau COVID 19 

ü Gwrando ac ymateb i gyfarwyddiadau gan eich tiwtoriaid, fel 
ffonau symudol, bwyd a diodydd 

ü Trin y Coleg a phawb yn y Coleg gydag ystyriaeth a pharch, peidio 
â gollwng sbwriel, e.e. rhoi sbwriel yn y biniau ailgylchu a 
ddarperir ar eich cyfer ym mhob ardal 

ü Gwneud yn siŵr bod eich bathodyn adnabod y Coleg gyda chi bob 
amser a bod yn gwrtais pan ofynnir i chi ei ddangos 

ü Dydyn ni ddim am i chi ysmygu ond os oes rhaid, caniateir hynny 
dim ond yn yr ardal ysmygu (gan gynnwys e-sigaréts) 

ü Peidio byth â dod i'r Coleg ar ôl yfed alcohol neu gymryd cyffuriau 
na dod â nhw i'r Coleg 

ü Rhaid i chi beidio â rhegi, bwlio, cam-drin unrhyw un ar lafar na 
bod yn ymosodol, gan gynnwys ar gyfryngau cymdeithasol 

ü Rhaid i chi beidio â defnyddio ffonau symudol i recordio, tynnu 
lluniau na fideo-recordio rhywun arall heb yn wybod iddynt a heb 
eu caniatâd 

 
 
 
 
 
 
 

ü Mynychu eich holl sesiynau a gweithgareddau ar amserlen eich 
cwrs, p'un ai yn y Coleg neu drwy ddysgu ar-lein 

ü Bod yn brydlon ar gyfer pob sesiwn, wedi paratoi ac yn barod i 
ddysgu 

ü Gweithio gyda'n timau cymorth i'ch helpu gyda'ch gwaith cwrs, 
eich dysgu a gyda gweithgareddau cysylltiedig 

ü Gosod eich targedau personol eich hun ar gyfer eich dysgu 
ü Cyflwyno’r holl waith cwrs ar amser ac i'r safon ddisgwyliedig 
ü Dweud wrth y Coleg os na allwch chi fynychu unrhyw un o'ch 

sesiynau neu weithgaredd cwrs am ryw reswm 
ü Dweud wrth y Coleg os yw'ch amgylchiadau personol yn newid o 

gwbl e.e. eich rhif symudol neu gyfeiriad e-bost 
ü Dilyn yr holl ganllawiau a chyfarwyddiadau yng Nghytundeb y 

Dysgwr ar gyfer Sesiynau Ar-lein BYW 
 
 

 
 
 
 
 

ü Bod ag agwedd uchelgeisiol tuag at eich astudiaethau a'ch gyrfa 
yn y dyfodol 

ü Cofio eich bod chi, fel myfyriwr yma, yn cynrychioli Coleg Sir 
Benfro bob amser 

ü Ymdrechu i fod y gorau y gallwch chi fod, ym mhopeth a wnewch! 

Credwch 
Fwy 

Dysgwch 
Fwy 

Byddwch 
Fwy 



 

             Dyma'ch Cytundeb y Dysgwr ar gyfer  

                  Sesiynau Ar-lein BYW  
2020/2021 

Mae'r Fframwaith Ymddygiad hwn ar gyfer pan fydd eich tiwtor yn eich dysgu mewn sesiwn 
ar-lein fyw, yn lle dod i'r Coleg. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ü Helpu i wneud sesiynau ar-lein yn lle diogel i bawb a gweithio'n 
ddiogel ar-lein bob amser 

ü Gwrando ac ymateb i gyfarwyddiadau gan eich tiwtoriaid ar 
ddechrau'r sesiwn ar-lein tan y diwedd 

ü Trin pawb yn y sesiwn ar-lein gydag ystyriaeth a pharch a pheidio 
â rhegi 

ü Rhaid i chi beidio â recordio, tynnu llun na fideo-recordio unrhyw 
un arall, gan gynnwys eich tiwtor, yn y sesiwn ar-lein 

ü Rhaid i chi beidio â lanlwytho na rhannu unrhyw beth oni bai bod 
eich tiwtor yn gofyn i chi, neu uwchlwytho gwaith nad yw'n eiddo i 
chi 

 
 
 
 
 
 
 

ü Mynychu pob sesiwn ar-lein fyw sydd wedi'i chynnwys yn eich cwrs 
ü Os yn bosibl, dewch o hyd i le tawel ar gyfer eich sesiwn ar-lein 

(heb gerddoriaeth, teledu nac anifeiliaid anwes ac ati) 
ü Bod yn brydlon ar gyfer sesiynau ar-lein, wedi paratoi'n dda ac yn 

barod i ddysgu 
ü Gwneud yn siŵr eich bod wedi gwisgo'n addas (dim pyjamas!) 
ü Aros ar-lein am y sesiwn gyfan a dal ati i ganolbwyntio! 
ü Gwneud yr hyn y mae eich tiwtor yn ei ddweud wrthych am 

feicroffonau ymlaen/i ffwrdd a phryd i sgwrsio ac ateb cwestiynau 
ü Gweithio gyda'n timau cymorth mewn sesiynau ar-lein pan fydd 

angen help arnoch gyda'ch gwaith a'ch astudiaeth 
ü Gadael y sesiwn ar-lein cyn gynted ag y bydd eich tiwtor yn dweud 

wrthoch chi 
ü Dweud wrth y Coleg os na allwch chi fynychu unrhyw un o'ch 

sesiynau ar-lein am ryw reswm 
ü Rhoi gwybod i'ch tiwtor os nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel mewn 

sesiwn ar-lein am ryw reswm 
 
 

 
 
 
 
 

ü Cysylltu â'ch tiwtor ar ôl y sesiwn, os nad oeddech chi'n deall 
rhywbeth 

ü Byddai'n dda pe baech chi'n troi'ch camera ymlaen, mae'n gwneud 
y sesiwn yn fwy pleserus i bawb 

ü Bydd clustffonau hefyd yn eich helpu mewn sesiynau ar-lein 
ü Bod yn bositif iawn am sesiynau ar-lein, hyd yn oed os yw'n well 

gennych fod yn y Coleg 

Credwch 
Fwy 

Dysgwch 
Fwy 

Byddwch 
Fwy 



           

          Dyma eich Cytundeb Cyllid y Dysgwr  
                                      2020/2021 

Os ydych chi’n gwneud cais am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA) tra yn y Coleg rhaid i chi 
ddarllen y cytundeb canlynol yn ofalus: 

ü Rydw i’n cadarnhau bod unrhyw wybodaeth rydw i wedi’i chyflwyno o'r blaen yn dal yn 
gywir ac fy mod wedi rhoi gwybod am unrhyw newidiadau, yn unol â thelerau fy nghais 
gwreiddiol. 

ü Rydw i’n deall y bydd unrhyw ymgais i gael EMA yn anonest yn cael ei drin fel twyll ac y 
gallai arwain at achos troseddol a/neu sifil yn fy erbyn.  

ü Rydw i’n deall, fel rhan o'r EMA, gall y wybodaeth rydw i wedi darparu fod yn destun 
adolygiad fel rhan o wiriad sampl.  

ü Mae angen presenoldeb 100% ar gyfer EMA. Os ydych chi'n absennol mae'n rhaid i chi lenwi 
ffurflen absenoldeb â thâl a darparu tystiolaeth o apwyntiadau a dim ond 10 diwrnod o 
absenoldeb â thâl a ganiateir.  

ü Bydd gwyliau yn ystod y tymor, hwyrni parhaus, ymddygiad gwael, adroddiadau gwaith 
gwael yn arwain at beidio â thalu’r EMA.  

ü Os bydd unrhyw daliad yn cael ei stopio, eich cyfrifoldeb chi yw trafod hyn gyda'r Tîm EMA o 
fewn pythefnos i'r dyddiad talu a stopiwyd.  
 

Os ydych chi'n gwneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Gymru Addysg Bellach (WGLG FE) 
tra yn y Coleg mae'n rhaid i chi ddarllen y cytundeb canlynol yn ofalus:  

ü Rydw i’n cadarnhau bod y wybodaeth rydw i wedi’i chyflwyno o'r blaen yn dal yn gywir ac fy 
mod wedi rhoi gwybod am unrhyw newidiadau iddo yn unol â thelerau fy nghais gwreiddiol. 

ü Rydw i’n cadarnhau nad wyf wedi derbyn unrhyw arian arall gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
y lefel astudio neu’r cwrs hon. Nodwch, nid yw hyn yn berthnasol os ydych chi wedi derbyn 
Lwfans Cynhaliaeth Addysg o'r blaen. 

ü Rydw i’n deall y bydd unrhyw ymgais i gael WGLG FE yn anonest yn cael ei drin fel twyll ac 
y gallai arwain at achos troseddol a/neu sifil yn fy erbyn. 

ü Rydw i’n deall fel rhan o WGLG FE, gall y wybodaeth rydw i wedi darparu fod yn destun 
adolygiad fel rhan o wiriad sampl  

ü Rydw i’n cadarnhau, os byddaf yn tynnu'n ôl o fy nghwrs, y byddaf yn ad-dalu'r lwfans 
WGLG FE cyfan neu ran ohono am y flwyddyn gyfan neu ran ohoni.  
 

Rhaid i chi hefyd gytuno ar y canlynol (ticiwch os gwelch yn dda:  

Pa iaith hoffech i ni ddefnyddio wrth gyfathrebu â chi? 
 

Cymraeg  Saesneg  

Ydych chi'n cydsynio i'ch ysgol neu goleg rannu eich gwybodaeth â'ch 
rhiant (rhieni) / gwarcheidwad(waid) neu bartner? 
 

Ydw  Nac 
ydw 

 

Ydych chi'n ymwybodol ar hyn o bryd o unrhyw amgylchiadau esgusodol 
a allai effeithio ar eich presenoldeb (er enghraifft, rydych chi'n helpu i 
ddarparu gofal i aelod o'r teulu sy'n sâl neu'n anabl)? Dylech hysbysu'ch 
coleg os byddwch yn gwybod ar unrhyw adeg am amgylchiadau 
esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb 
 

Ydw  Nac 
ydw 

 

 
Wrth wneud cais am y naill gronfa neu'r llall, mae'n rhaid i'r Coleg gadarnhau eich bod wedi cytuno i'ch Cytundeb y Dysgwr a'i 
lofnodi (p'un ai trwy dicio'r blychau electronig wrth gofrestru ar-lein neu os gwnaethoch chi gwblhau proses gofrestru wedi'i 
hargraffu ar bapur). 



 

 Dyma'ch Tudalen Llofnodi Cytundeb y Dysgwr 
                                       2020/2021 
  
 

Rydw i’n cytuno fy mod i’n … (ticiwch) 
 

 Deall ac yn cytuno i Gytundeb y Dysgwr a'r Cytundeb y Dysgwr ar gyfer Sesiwn 
Ar-lein FYW y Dysgwr 

 Deall ac yn cytuno i Gytundeb Cyllid y Dysgwr ac wedi ticio’r blychau yn y cytundeb 
 

 Deall, os byddaf i’n gweithredu'n wahanol i'r hyn rydw i wedi cytuno iddo yng 
Nghytundeb y Dysgwr a Chytundeb y Dysgwr ar gyfer Sesiwn Ar-lein Fyw y Coleg, 
byddaf yn wynebu camau disgyblu i gytuno ar gamau i wella (yn unol â Pholisi 
Disgyblu'r Coleg) 
 

 Cytuno â’r cyfarwyddiadau a’r rheolau os af i ar deithiau a digwyddiadau 
 

 Rhoi caniatâd i'r Coleg dynnu lluniau ohonof a lluniau fideo  
 

 Rhoi caniatâd i'r Coleg roi triniaeth feddygol frys i mi, os bydd ei angen arnaf 
 

 Wedi darllen ac yn cytuno i'r Cod Ymddygiad ar gyfer defnyddio trafnidiaeth y Coleg ac 
yn cytuno iddo 
 

 Cytuno i Fiwro Cyflogaeth y Coleg gysylltu â mi 
 

 Gwybod bod holl bolisïau'r Coleg ar wefan y Coleg os oes eu hangen arnaf i neu fy 
rhiant/gwarcheidwad a/neu ofalwr 
 

 
Llofnod:                                                         Dyddiad: 
 

Bydd y data sydd gennym arnoch yn cael ei ddefnyddio i hwyluso'ch cwrs a sicrhau eich diogelwch tra'ch bod ar gampws y Coleg yn ogystal 
â thra'ch bod ar deithiau ac ymweliadau a drefnir gan y Coleg. Bydd eich data yn cael ei gadw am gyfnod o dair blynedd yn dilyn dyddiad 

gorffen eich cwrs a gellir ei rannu'n fewnol. 

Gellir defnyddio'ch cyfeiriad e-bost i'ch hysbysu am gynnydd eich dysgwr tra o dan 18 oed ac yn astudio yn y Coleg, yn ogystal â'ch hysbysu 
am ddigwyddiadau sy'n digwydd yn y Coleg. 

 

Eich enw 
 

 Eich rhif 
Adnabod 6 
digid y Coleg  

 

Eich cwrs 
 

Rhiant/Gwarcheidwad a/neu Ofalwr (os yw'r dysgwr dan 18 oed) 
 Rydw i’n cydnabod y cytunwyd ar delerau cytundeb y dysgwr a chytundeb y dysgwr ar 

gyfer sesiynau ar-lein 
 

 
 

Rydw i’n rhoi fy nghaniatâd i dynnu lluniau 
 

 
 

Rydw i’n caniatáu i'r Coleg awdurdodi triniaeth feddygol frys, pe bai angen 
 

 Rydw i’n rhoi fy nghaniatâd i fy mhlentyn fynd ar deithiau a digwyddiadau y Coleg 
 

 
Llofnod:                                                          Dyddiad: 
 
Rhif ffôn/Symudol:                                        Ebost: 
 


