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Rhagymadrodd i’r Polisi 

 

Cyfleoedd Cyfartal 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal o ran 
rhyw, hil, oed, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, trawsrywioldeb, crefydd, cred, 
beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas a phartneriaethau sifil ac adsefydlu 
troseddwyr. Bydd y Coleg hefyd yn cydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998 ac 
unrhyw ddeddfiad neu addasiadau dilynol 

 

Cynaliadwyedd 

Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad 
cynaliadwy drwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol  hir-
dymor pobl a chymunedau. Rhaid i hyn ddigwydd mewn modd sy’n hyrwyddo 
cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal a dulliau sy’n gwella’r amgylchedd naturiol 
a’r hinsawdd diwylliannol tra’n parchu ei gyfyngiadau. 

 

Y Gymraeg 

Mae Coleg y Cymoedd wedi ymrwymo i'w rwymedigaethau o dan Fesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011. Mae'r mesur hwn wedi cyflwyno Safonau’r Gymraeg y mae'r Coleg o 
dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â hwy. Mae hyn yn cynnwys cynnal Asesiadau 
Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi newydd a diwygiedig. Bydd y Coleg yn sicrhau 
y gofynnir i ddysgwyr a'u cynrychiolwyr a ydynt yn dymuno defnyddio'r Gymraeg mewn 
cyfarfodydd a bod y trefniadau cyfieithu ar y pryd angenrheidiol ar waith os oes angen. 
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1. Cyflwyniad i’r Polisi  

Mae’r Coleg wedi datblygu’r polisi ar ymddygiad a disgyblu i egluro: 

a. Y mathau o ymddygiad sy’n annerbyniol 
b. Y gweithdrefnau a ddefnyddir i ddelio ag ymddygiad annerbyniol 
c. Y sancsiynau tebygol ar gyfer ymddygiad annerbyniol 

Mae gofyn i’r polisi hwn a’r gweithdrefnau yn ei sgil hyrwyddo amgylchedd iach, diogel 
a chynhyrchiol ar gyfer yr holl ddysgwyr a staff. 

 

2. Ystod a phwrpas 
 

a) Mae’r ddogfen hon yn egluro cod ymddygiad y mae disgwyl i ddysgwyr lynu ato 
am gael eu derbyn i’r Coleg a chael eu darparu â gwasanaethau a 
chyfleusterau addysgol a gwasanaethau a chyfleusterau eraill. Mae hefyd yn 
egluro’r weithdrefn y dylid ei dilyn os yw’r cod ymddygiad yn cael ei dorri.   

 
b) Gall torri’r cod ymddygiad arwain at gamau disgyblu gael eu cymryd yn erbyn 

dysgwr. Gall ei dorri dro ar ôl tro neu ei dorri’n ddifrifol iawn unwaith olygu bod 
dysgwr yn cael ei atal rhag mynychu’r Coleg neu hyd yn oed ei ddiarddel o’r 
Coleg.  

 
c) Mae’r Polisi hwn yn berthnasol i holl ddysgwyr y Coleg, yn ddysgwyr llawn 

amser neu ran amser, boed eu cwrs wedi’i ddilysu gan unrhyw sefydliad arall 
neu’n gysylltiedig ag unrhyw sefydliad arall, ac ar bob adeg o’r flwyddyn p’un ai 
yn ystod tymhorau’r Coleg ai peidio. 
 

d) Nid yw’r cod hwn yn cyfeirio at faterion yn ymwneud â pherfformiad 
academaidd. Gweithdrefn ar wahân sy’n delio â’r mater hwnnw. 

 

 
3. Egwyddorion ymddygiad 

 
Mae’r Coleg yn hyrwyddo rhai egwyddorion ymddygiad i annog amgylchedd pleserus 
ar gyfer dysgu a gweithio. Mae hyn yn golygu bod rhai disgwyliadau yn cael eu rhoi ar 
staff a dysgwyr: Gweler polisi ymddygiad y coleg.  
 

 
4. Code of Conduct 
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Disgwyliwn i ddysgwyr fodloni'r cod ymddygiad a fanylir yn yr adran hon. Gall methu 
â gwneud hynny arwain at sancsiynau disgyblu fel y nodir yn y tabl ar ddiwedd y 
ddogfen hon. Rhaid i ddysgwyr: 
 

a) Fynychu pob dosbarth a phrofiad gwaith yn brydlon. Caiff cofrestrau eu cau  
bum munud ar ôl cychwyn y dosbarth.  

b) Cadw at Bolisi’r Coleg ar adrodd absenoldebau  
c) Dilyn canllawiau’r Coleg ar ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth a’r Rhyngrwyd;  
d) Cadw at holl weithdrefnau iechyd a diogelwch, rheoliadau dillad arbennig ayb. 
e) Cymryd eu cwrs o ddifrif a dilyn cyfarwyddiadau gan y staff i gyd. 
f) Cwblhau pob gwaith cwrs a gwaith cartref a’i gyflwyno ar amser.  
g) Parchu eiddo’r coleg, y staff, dysgwyr eraill ac ymwelwyr.  
h) Parchu amrywiaeth pawb yn y coleg.  
i) Gweithredu polisi ‘clirio ar eich ôl’ yn ffreutur y Coleg a mannau’r caffis. 
j) Datgan pob collfarn troseddol  
k) Peidio â chreu sbwriel.  
l) Osgoi defnyddio iaith fygythiol, poeri neu wisgo dillad â sloganau bygythiol. 
m) Peidio â dod â bwyd poeth i mewn i’r ystafell ddosbarth (ar wahân i ddŵr). 
n) Gadael ffôn symudol neu ddyfais tebyg heb ei diffodd yn ystod gwersi oni bai 

bod y tiwtor yn rhoi caniatad uniongyrchol i wneud hynny. 
o) Peidio ag ysmygu mewn mannau di-ysmygu. 
p) Peidio â dod i mewn i’r Coleg os ydyn nhw wedi bod yn defnyddio neu’n cario 

cyffuriau neu alcohol. Ni chaniateir y sylweddau hyn ar unrhyw gampws.  
q) Peidio â dod i mewn i’r Coleg yn cario arf bygythiol. 
r) Peidio â bwlio neu aflonyddu ar eraill. 
s) Peidio â thwyllo mewn asesiadau neu mewn arholiadau. 
t) Heb gyflawni trosedd a allai effeithio ar addasrwydd y dysgwr i barhau i 

fynychu’r Coleg; a 
u) Peidio â darparu gwybodaeth ffals  

 
Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn a gall unrhyw ymddygiad annerbyniol arwain at 
sancsiwn disgyblu hefyd. 
 
 
 
 

5 Camymddwyn 
 

Mae torri'r cod ymddygiad drwy ddiffiniad yn enghraifft o gamymddwyn. 
 
Gellir diffinio rhai agweddau ar gamymddwyn fel achosion arbennig o ddifrifol o 
gamymddwyn. Er enghraifft, mae unrhyw gamymddwyn sy'n ymwneud â thrais neu 
fygythiad difrifol o drais, niwed bwriadol i eiddo, sy'n peryglu iechyd a diogelwch pobl 
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eraill, neu unrhyw weithgareddau troseddol sy'n effeithio ar y Coleg neu ddysgwyr 
eraill (neu a allai ddwyn anfri ar y Coleg) yn debygol o gael ei drin fel camymddwyn 
difrifol. Pwysleisir nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr o'r mathau o achosion y gall y 
Coleg eu trin fel camymddwyn difrifol. Dylid nodi y bydd honiadau o dorri rheolau mwy 
difrifol yn neidio i'r cam priodol i'w hystyried fel y nodir gan y "Nodyn Cyfarwyddyd - 
Sancsiynau Disgyblu Dysgwyr" sydd ynghlwm wrth y polisi hwn. 
 

5 Gweithdrefnau Disgyblu 
 

Os ydy archwiliad yn datgelu unrhyw dystiolaeth o gamymddwyn, defnyddir y 
gweithdrefnau canlynol.  

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd adroddiad ysgrifenedig yn cael ei gynhyrchu a'i roi 
gerbron neu mewn rhai achosion gofynnir i Diwtor y Cwrs neu aelod priodol o staff 
fynychu'r cyfarfod disgyblu. Bydd nodiadau’n cael eu gwneud mewn cyfarfod disgyblu 
yn disgrifio’r mater, tystiolaeth a gynhyrchir, trafodethau a’r canlyniadau. 

Fel arfer, trefnir cyfarfodydd disgyblu o fewn 10 diwrnod gwaith a gwneir penderfyniad 
y cyfarfod disgyblu o fewn 5 diwrnod gwaith i ddyddiad y cyfarfod. 

Bydd y cyfarfod disgyblu yn un o'r camau canlynol yn dibynnu ar ddifrifoldeb y honiad 
neu os oes honiad o dorri'r cod ymddygiad fwy nag unwaith. Mae'r "Nodyn 
Cyfarwyddyd - Sancsiynau Disgyblu Dysgwyr" yn rhoi syniad o ym mha gam y dylai 
cyfarfod disgyblu ddechrau. 

Clywir yr apêl gan: Pennaeth Ysgol 

   

Cam 2 – Rhybudd Ysgrifenedig 

Os ydy’r drosedd yn un ddifrifol neu os digwydd trosedd bellach neu un arall, caiff y 
dysgwr RYBUDD YSGRIFENEDIG yn dilyn cyfarfod disgyblu. Os yw’n briodol, bydd 
rhieni’n cael eu gwahodd i fynychu’r cyfarfod hwn. Bydd hwn yn cynnwys manylion yr 
achwyniad, y gwelliannau sy’n ofynnol a’r raddfa amser. Bydd yn rhybuddio yr ystyrir 
camau gweithredu o dan Cam 3 os na fydd gwelliant boddhaol a chynghorir ar yr hawl 
i apelio. Gwneir nodyn ar  “ONTRACK”.  Bydd y rhybudd wedi’i ‘dreulio’ ar ôl chwe 
mis. 

Lefel y mater: Pennaeth Ysgol 

Gwrandewir ar yr apêl gan: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws
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Cam  3 – Rhybudd Ysgrifenedig Terfynol 

Os na fydd unrhyw welliant a bod yr ymddygiad neu'r perfformiad yn dal i fod yn 
anfoddhaol yn dilyn rhybudd Cam 1 neu 2, neu fod yr achos yn un digon difrifol caiff y 
dysgwr lythyr o RYBUDD YSGRIFENEDIG TERFYNOL (Ffurflen C) yn dilyn 
gwrandawiad disgyblu. Yn hwn, ceir manylion am yr achwyniad a rhybudd y gallai mai 
gwaharddiad fyddai’r cam nesaf. Bydd hefyd yn egluro bod gan y dysgwr yr hawl i 
apelio. Gwneir nodyn ar  “ONTRACK”. Bydd y rhybudd wedi’i ‘dreulio’ ar ôl chwe mis 
neu gyfnod a bennir gan y Cyfarwyddwr Campws. Os yw’n briodol, dylai rhieni fod yn 
rhan o gyfarfod yn ystod y cam hwn.    

Lefel y mater: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws (y campws dan 
sylw) 

Gwrandewir ar yr apêl gan: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws 
(campws arall) 

Cam 4 - Gwaharddiad 

Os ydy’r ymddygiad yn anfoddhaol, gallai’r dysgwr gael ei wahardd / ei gwahardd. 
Hysbysir y dysgwr yn ysgrifenedig gyda rhesymau dros y gwahardd, dyddiad y 
terfyniad a’r hawl i apelio. (Gweler yr adran Apelio yn erbyn gwaharddiad). Bydd 
angen tystiolaeth ddogfennol briodol gan y meysydd academaidd. Bydd y 
gwaharddiad yn berthnasol i bob safle a reolir gan y Coleg, oni nodir yn wahanol.  Bydd 
gwaharddiad yn para o leiaf 12 mis calendr ac mae angen caniatad gan Gyfarwyddwr 
y Gwasanaethau Dysgwyr a Champws os dymunir dychwelyd. Byddant yn asesu ar 
yr adeg honno os oes tystiolaeth sy'n cefnogi dychwelyd. Dylai rhieni, os yn briodol, 
fod yn rhan o gyfarfod yn ystod y cam hwn. 

Lefel y mater: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a Champws 

Gwrandewir ar yr apêl gan: Pennaeth neu aelod uwch o staff dynodedig 

 

6.2 Gwaharddiad nes cynnal cyfweliad 

 
Gellid gwahardd dysgwr o’r Coleg yn syth gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr 
a Champws neu eu cynrychiolydd dynodedig) tra’n disgwyl gwrandawiad disgyblu. Ni 
ddylid ystyried hyn yn sancsiwn disgyblu. Gwaherddir er mwyn caniatáu cyfnod o 
ymbwyllo ar ôl digwyddiad difrifol a/neu ganiatáu i’r archwiliad ddigwydd yn ddilestair. 
Caiff unrhyw waharddiad ei gadarnhau yn ysgrifenedig. Gwahoddir y cyfryw ddysgwr 
i wrandawiad disgyblu, lle bo’n bosibl, o fewn 10 diwrnod i’r gwaharddiad. 
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6.3   Y Gwrandawiad Disgyblu  

Cynhelir gwrandawiad dysgyblu ffurfiol gan aelod priodolo staff yn dibynnol ar lefel y 
sancsiwn posibl a ysytyrir. Bydd Tiwtor Cwrs y dysgwr neu gynrychiolydd maes 
addysgu arall cyflwyno’r materion sy’n cael eu hystyried. Gall un o’r categorïau 
canlynol fod gyda’r dysgwr – cynrychiolydd undeb y myfyrwyr/senedd y myfyrwyr, cyd-
ddysgwr, ffrind, ei rieni/rhieni, gwarcheidwaid, gofalwyr neu gynrychiolydd cymorth (ac 
eithrio unrhyw gynrychiolaeth gyfreithiol). 

Pwrpas gwrandawiad disgyblu ydy: 

i sefydlu ffeithiau’r achos 
ii ystyried y ffeithiau hynny ar ôl gwrando ar gynrychiolaeth gan neu ar ran 

y dysgwr 
iii sefydlu a oes achos i’w ateb 
iv penderfynu pa mor addas ydy’r camau disgyblu arfaethedig 
v gosod y sancsiwn disgyblu neu argymell rhywbeth arall. 
 

Os caiff cyfweliad ei ohirio nes cynnal ymchwiliad pellach, bydd unrhyw ddysgwr sydd 
wedi’i wahardd o dan y ddarpariaeth hon yn parhau ar waharddiad tan i’r cyfweliad 
gael ei ail-gynnal. 

 

 

6.4 Apêl yn erbyn gwaharddiad 
 
At Bennaeth y Coleg y bydd yr hawl i wneud yr apêl derfynol. 

Dylai dysgwr sy’n dymuno apelio yn erbyn gwaharddiad hysbysu’r Pennaeth yn 
ysgrifenedig o fewn 10 diwrnod gwaith o ddyddiad llythyr y gwaharddiad yn nodi sail 
yr apêl. Dylai’r Pennaeth neu aelod o’r Uwch Dîm Arwain (UDA) wrando ar yr apêl .  o 
fewn 15 diwrnod gwaith o gyflwyno’r apêl. Gall y Pennaeth neu aelod o’r UDA ofyn i 
berson arall i eistedd gyda nhw i wrando ar yr apêl. 

O fewn 5 diwrnod i gyfweliad yr apêl, bydd y Pennaeth yn cadarnhau’r penderfyniad 
yn ysgrifeneidg  gan y Pennaeth. 

 
6.5  Troseddau 

 
Os bydd gan aelod o’r staff unrhyw reswm dros gredu bod dysgwr wedi troseddu, dylai 
gyfeirio’r mater at yr Is-Bennaeth (Academaidd) neu eu cynrychiolwyr / ei 
chynrychiolwyr dynodedig). Gallai’r Coleg gyfeirio’r mater a pharhau gyda’r disgyblu o 
dan y Polisi hwn neu wahardd y dysgwr tra’n disgwyl canlyniadau ymholiadau’r heddlu 
ac unrhyw gyhuddiad wneir yn erbyn y dysgwr. Os gwaharddwyd y dysgwr o dan y 
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ddarpariaeth hon, pan fydd canlyniadau’r ymholiadau hyn ac unrhyw drafodion 
troseddol yn hysbys, bydd y Coleg yn cadw’r hawl i ail-gychwyn y trafodion disgyblu.  
 
Seilir unrhyw weithrediad disgyblu o ran troseddau honedig ar gred ddilys yr aelod 
staff yn gweithredu ar ôl ymchwiliad priodol ac ni fydd angen collfarn droseddol. Nid 
yw’r Coleg yn cael ei gyfyngu gan ganlyniadau unrhyw drafodion troseddol yn erbyn 
dysgwyr ond gall ddylanwadu ar unrhyw benderfyniad ar addasrwydd yr unigolyn i 
barhau i astudio yn y Coleg.  
 

 

6.6   Cyfnodau Amser 

Ac eithrio’r amser a ganiateir ar gyfer cyflwyno apêl, cyfarwyddyd yw’r cyfnodau amser 
a nodir yn y polisi hwn a gall y Coleg eu hamrywio os yw ystyriaethau ymarferol yn 
rhwystro pobl rhag eu cadw. Dylid rhoi rhybudd ysgrifenedig o unrhyw amrywiad. 
 
Diwrnodau gwaith yw’r cyfnodau dyddiau yn y polisi hwn. Ystyrir bod dogfennau a 
anfonwyd drwy bost dosbarth cyntaf wedi’u derbyn o fewn 48 awr o’u postio. 
 
Ar y cychwyn, bydd pob gwaharddiad mewn grym am gyfnod o flwyddyn, oni nodir yn 
wahanol. Unwaith bydd sancsiwn wedi darfod, gall dysgwr wneud cais i ymrestru ar 
gwrs ond dim ond ar ôl mynychu cyfweliad gyda Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Dysgwyr a Champws. Bydd y cyfweliad hwn yn penderfynu a ydy bwriad y dysgwr i 
astudio ac ymddwyn mewn modd priodol yn ddiffuant. Cytunir ar gytundeb 
ysgrifenedig a bydd y dysgwr yn ei lofnodi. 

Er y bydd sancsiynau'n cael eu "treulio" byddant yn aros yng nghofnodion y coleg am 
hyd at ddeunaw mis ar ôl y flwyddyn academaidd dan sylw. Bydd gwaharddiadau yn 
aros yn y cofnodion am gyfnod amhenodol. 

6.7   Dysgwyr a Noddir 

Os yw dysgwr, sy’n cael ei noddi yn y Coleg gan gyflogwr, yn derbyn rhybudd 
ysgrifenedig ffurfiol neu’n cael ei ddiarddel/diarddel neu ei wahardd/gwahardd 
hysbysir y cyflogwr lle bynnag bo hynny'n bosibl. 
 

6.8   Partneriaethau Ysgol 

Os ydy dysgwr ar raglen partneriaeth ysgol, yna dylid cysylltu â’r ysgol briodol a dylid 
delio â’r dysgwr yn ôl gweithdrefn Ddisgyblu’r Ysgol. Fodd bynnag, mae’r Coleg yn 
cadw’r hawl i weithredu ei sancsiwn disgyblu ei hun yn unol â’r polisi hwn. Cyfrifoldeb 
y Cydlynydd Partneriaethau Ysgolion ydy cyfeirio’r mater at yr Ysgol. 
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6.9   Addysg Uwch 

Os ydy dysgwr ar raglen Addysg uwch, bydd y coleg a'r dysgwr yn dilyn polisi a 
gweithdrefnau'r Brifysgol ar gyfer gweithredu'r drefn ddisgyblu. Dylid mynd at 
gydlynydd AU y Coleg os oes unrhyw bryderon disgyblu ar gyfer dysgwyr o’r fath. 

 

7  Monitoring 

The Vice Principal (Learner Services and Support or designated representatives) will 
produce an annual summary of learner disciplinary activity for the Strategic Leadership 
Team, and Curriculum & Quality Committee. 

7  Monitro 

Bydd y Pennaeth Cynorthwyol (Profiad y Dysgwyr) yn cynhyrchu crynodeb blynyddol 
o weithgaredd disgyblu dysgwyr ar gyfer y Tîm Arwain Strategol a’r Pwyllgor 
Cwricwlwm ac Ansawdd. 

 

8   Hyrwyddo, Amrywiadau neu welliannau  

Bydd y coleg yn cymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod y polisi hwn yn wybyddus 
drwy drefnu ei fod ar gael yn electronig ar borth y dysgwyr “bywyd myfyriwr” ac ar 
wefan y Coleg. O sicrhau bod y polisi ar gael fel hyn, disgwylir i’r dysgwyr gadw at y 
polisi, ac ni fydd honni nad ydyn nhw’n gwybod am ei fodolaeth yn amddiffyniad 
derbyniol. 

Mewn rhai achosion gallai fod yn ddymunol amrywio agweddau o weithdrefnau’r 
polisi hwn. Gallai’r Coleg wneud amrywiadau fel y gwêl orau, yn amodol ar hysbysu’r 
dysgwr dan sylw, ar yr amod bob amser fod hyn yn deg. Heb gyfyngiadau, gallai 
amrywiadau o’r fath olygu y gallai cyfweliadau disgyblu gael eu cynnal gan bobl 
wahanol, os ydy’r person sy’n cynnal y cyfweliad wedi bod yn ymwneud yn agos yn 
bersonol gyda’r mater dan sylw. 
 

 

Nodyn Cyfarwyddyd - Sancsiynau Disgyblu Dysgwyr 
 
Mae’r nodyn hwn yn arweiniad ar gyfer penderfynu ar sancsiynau ar gyfer staff sy'n 
ymgymryd â chyfarfodydd disgyblu. Dylid ei ddefnyddio fel canllaw i sicrhau 
cysondeb ar draws y coleg. Mae'n rhaid i bob achos gael ei farnu bob amser yn ôl ei 



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

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

 

Tudalen 11 
 

amgylchiadau, ac felly, mae’n bosibl symud rhwng camau sancsiwn os yw'r achos yn 
ei warantu. 
 
Wrth bennu sancsiwn, dylai staff: 
 
1. Bennu os yw camymddwyn wedi digwydd yn eu barn hwy trwy ystyried y 
dystiolaeth a gyflwynwyd. 
2. Pennu a yw hyn yn digwydd eto yn dilyn sancsiwn heb ei dreulio o'r blaen. 
3. Ystyried unrhyw amgylchiadau lliniarol a allai effeithio ar lefel y sancsiwn 
4. Cael eu harwain gan y tabl isod er mwyn sicrhau bod cysondeb yn y sancsiynau 
ar draws y coleg. 
5. Wrth ystyried sancsiynau neu gamau gweithredu eraill dylai'r aelod o staff sy'n 
ymgymryd â'r disgyblu hefyd ystyried effeithiau, neu gysylltiad â: 
• Cymorth Ysbrydoli i Gyflawni 
• Polisi ffitrwydd i astudio 
• Cefnogaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol 
• cynllun gweithredu ILP neu gontract ymddygiad 
• Cofnodion ar ONTRACK 
 
Dylid ystyried pwy sy'n eu cefnogi y tu allan i’r coleg e.e. gweithiwr cymdeithasol, tîm 
troseddwyr ifanc, gwasanaethau plant sy'n derbyn gofal. 

Sancsiwn a awgrymir Math o gamymddwyn 

Diarddel Parhaol Trosedd ddifrifol yn erbyn y Coleg a/neu ei staff neu ddysgwyr 

Cam 4 

Gwaharddiad ond gellir 
ei ystyried ar gyfer ail-
gofrestru ar ôl 1 
flwyddyn gan 
Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Dysgwyr a Champws 

• Ailadrodd materion a godwyd yn gyson yn ystod camau blaenorol 
• Difrod maleisus i neu ladrata eiddo'r Coleg/Staff/dysgwyr. 
• Ymosodiad treisgar gwirioneddol neu fygythiol, camdrin geiriol 

neu fwlio. 
• Twyll, neu ymgais i dwyllo. 
• Mynediad heb ei awdurdodi i wybodaeth wedi ei gadw ar 

gyfrifiadur neu offer neu ddeunydd cysylltiol, neu ymyrryd â 
gwybodaeth o’r fath. 

• Defnyddio technoleg i gynhyrchu, i gael mynediad i unrhyw 
ddeunydd treisgar, masweddus neu sarhaus, ei anfon neu ei 
lawrlwytho neu gymryd rhan mewn seiber fwlio  

• Gweithred ddifrifol o anufudd-dod e.e. rhegi ar aelod o staff. 
• Peryglu iechyd a diogelwch eraill. 
• Niweidio enw da’r Coleg yn ddifrifol. 
• Aflonyddu parhaus a/neu difrifol ar ddysgu eraill. 
• Collfarn mewn llys am drosedd dramgwyddol, cysylltiedig â’r 

Coleg neu beidio, a allai effeithio ar briodoldeb y dysgwr i barhau i 
fynychu. 
 

Cam 3 

Rhybudd ysgrifenedig 
terfynol gan y 

• Ailadrodd ymhellach materion yng ngham 1 a 2 
• Parchu amrywiaeth pawb yn y coleg. 
• Datgan yr holl euogfarnau troseddol 
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Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Dysgwyr a Champws 

• Peidio â mynd i mewn i adeiladau'r coleg os ydych mewn 
meddiant neu wedi cymryd cyffuriau neu alcohol anghyfreithlon. 
Ni chaniateir y sylweddau hyn ar gampysau. 

• Peidio â mynd i mewn i adeiladau'r coleg yn cario arf 
dramgwyddus. 

• Ddim wedi cyflawni trosedd a allai effeithio ar addasrwydd dysgwr 
ar gyfer presenoldeb parhaus; a 

• Peidio â darparu gwybodaeth ffug 
Cam 2 

Rhybudd Ysgrifenedig 
gan Bennaeth yr Ysgol 

• Ailadrodd Mater Cam 1 
•  Parchu eiddo'r coleg, y staff, dysgwyr eraill ac ymwelwyr. 
• Peidio â bwlio nac aflonyddu ar eraill. 
• Peidio â thwyllo mewn asesiadau ac arholiadau 

Cam 1 

Rhybudd llafar wedi'i 
gofnodi gan y Tiwtor 

• Mynychu pob dosbarth a phrofiad gwaith ar amser. Mae'r 
cofrestrau'n cael eu cau bum munud ar ôl dechrau'r dosbarth. 

• Dilyn Polisi'r Coleg ar gyfer adrodd absenoldeb 
• Dilyn canllawiau'r Coleg ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a 

defnydd o'r Rhyngrwyd; 
• Cadw at bob gweithdrefn iechyd a diogelwch, rheoliadau dillad 

arbennig, ac ati. 
• Cymryd eu cwrs o ddifrif a dilyn cyfarwyddiadau gan yr holl staff 
• Cwblhau a chyflwyno'r holl waith cwrs a gwaith cartref ar amser. 
• Peidio â chreu sbwriel 
• Osgoi defnyddio iaith sarhaus, gwisgo neu wisgo dillad gyda 

sloganau tramgwyddus. 
• Peidio â mynd â bwyd neu ddiod i mewn i'r ystafell ddosbarth 

(heblaw am ddŵr). 
• Sicrhau bod ffonau symudol neu ddyfais debyg wedi'u diffodd yn 

ystod gwersi oni bai bod y tiwtor yn rhoi caniatâd fel arall. 
• Gweithredu polisi clirio eich hun o fewn ffreuturau a chaffis y 

Coleg 
• Gwrthod ysmygu mewn ardaloedd nad ydynt yn rhai dynodedig. 

 
Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr ac efallai y bydd ymddygiad 
annerbyniol arall yn arwain at sancsiwn disgyblu hefyd. 
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Atodiad i'r Polisi Disgyblu Dysgwyr mewn ymateb i bandemig Covid-19 

Yr un yw ein disgwyliadau o ran ymddygiad o hyd; rydym yn disgwyl i bob dysgwr 
fod yn barod, yn barchus ac yn ddiogel bob amser. Mae'r atodiad hwn yn atodi ein 
Polisi Disgyblu Dysgwyr ac nid yw'n ei ddisodli. 

Rydym yn cydnabod na all cymuned ein coleg weithredu o dan arferion safonol ar 
hyn o bryd ac mae ein dull o ddysgu ar y campws wedi newid i sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio â gofynion ymbellhau cymdeithasol ac arferion gweithio diogel. Byddwn 
yn parhau i adolygu a diweddaru'r atodiad hwn yn unol ag unrhyw newidiadau gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru. 

Mae lles a diogelwch ein dysgwyr a'n staff yn parhau i fod yn ganolog i bopeth a 
wnawn. Er mwyn sicrhau y gallwn gadw dysgwyr a staff yn ddiogel pan fyddant ar y 
campws rhaid ichi ddilyn y disgwyliadau hyn: 

Dysgwyr sy'n mynychu Campws Coleg y Cymoedd: 

Rhaid i ddysgwyr barhau i ddilyn y disgwyliadau hyn: 

a) Mynychu pob dosbarth (ar y campws NEU ar-lein) a phrofiad gwaith mewn pryd. 
b) Dilyn Polisi'r Coleg ar gyfer adrodd absenoldeb 
c) Dilyn canllawiau'r Coleg ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a defnyddio'r 
Rhyngrwyd; 
d) Dilyn yr holl weithdrefnau iechyd a diogelwch, rheoliadau dillad arbennig, ac ati. 
e) Cymryd y cwrs o ddifrif a dilyn cyfarwyddiadau gan yr holl staff. 
f) Cwblhau a chyflwyno'r holl waith cwrs a gwaith cartref mewn pryd. 
g) Parchu eiddo'r coleg, staff, dysgwyr eraill ac ymwelwyr. 
h) Parchu amrywiaeth pawb yn y coleg. 
i) Datgan pob euogfarn droseddol 
j) Cael gwared ar sbwriel yn gywir 
k) Osgoi defnyddio iaith sarhaus, poeri neu wisgo dillad gyda sloganau sarhaus. 
l) Diffodd eich ffôn symudol neu ddyfais debyg yn ystod gwersi oni bai bod y tiwtor yn 
cytuno fel arall. 
m) Ymatal rhag ysmygu mewn ardaloedd heb eu dynodi. 
n) Peidio â mynd i mewn i safleoedd y coleg os ydych yn eu meddu ar gyffuriau 
anghyfreithlon neu alcohol neu wedi’u cymryd. Ni chaniateir y sylweddau hyn ar y 
campysau. 
o) Peidio â mynd i mewn i safleoedd y coleg yn cario arf ymosodol. 
p) Peidio â bwlio nac aflonyddu ar bobl eraill. 
q) Dilyn yr holl ganllawiau a gweithdrefnau asesu ac arholi. 
r) Peidio â bod wedi cyflawni trosedd a allai effeithio ar addasrwydd dysgwr ar gyfer 
presenoldeb parhaus; a 
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s) Peidio â darparu gwybodaeth ffug 
 

Ac yn enwedig mewn perthynas â COVID-19 

Mae'n RHAID ichi: 

1. Dilyn ceisiadau a chyfarwyddiadau staff bob amser. 

2. Dilyn y rheolau a nodir pan fyddwch mewn ardaloedd cyffredinol fel coridorau, 
toiledau a ffreuturau. 

3. * Gwisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus neu’r coleg. 

4. * Gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob man cymunedol ar safle’r coleg. 

5. Dilyn yr arferion gweithio diogel penodol a gyhoeddwyd ar gyfer eich amgylchedd 
(e.e. gweithdy). 

6. Dilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol bob amser y tu allan a'r tu mewn i 
adeiladau’r coleg. 

7. Golchi eich dwylo yn rheolaidd a defnyddio’r hylif diheintio dwylo sydd ar gael. 

8. Dilyn yr holl arwyddion gan nodi llwybrau at y mynedfeydd a’r allanfeydd a 
llwybrau unffordd sydd wedi'u marcio. 

9. Golchi eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn mynd i mewn i unrhyw 
amgylchedd dysgu. 

10. Gadael y campws cyn gynted â phosibl ar ôl i'ch amserlen ddod i ben. 

* Rydym yn cydnabod efallai na fydd rhai unigolion yn gallu gwisgo gorchudd wyneb 
oherwydd salwch corfforol neu feddyliol, anabledd neu nam neu oherwydd eu bod yn 
dod gyda rhywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefusau er mwyn cyfathrebu. 

Rhaid ichi BEIDIO â: 

1. Rhaid i chi beidio â dod i'r coleg os oes gennych symptomau COVID-19 a / neu os  
gofynnwyd ichi hunan-ynysu. 

2. Rhaid i chi beidio â dod i'r coleg os gofynnwyd i chi hunan-ynysu gan y Tîm Profi, 
Olrhain ac Amddiffyn. 

3. Rhaid ichi beidio â dod i mewn i unrhyw adeiladau eraill ar y campws heblaw lle 
rydych chi i fod yn ôl eich amserlen ond gallwch fynd allan am awyr iach wrth gynnal 
pellter cymdeithasol. 

 



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

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

 

Tudalen 15 
 

Bydd methu â chydymffurfio â'r disgwyliadau hyn yn golygu y gofynnir ichi adael y 
campws ar unwaith. Efallai y bydd camau disgyblu yn dilyn a fyddai’n debygol o 
effeithio ar eich gallu i gwblhau a llwyddo yn eich cymhwyster. 

Dysgwyr sy'n cymryd rhan mewn dysgu ar-lein a dysgu hunangyfeiriedig: 

Mae'n RHAID ichi: 

1. Mynychu sesiynau wedi'u cynllunio ac wedi'u hamserlennu a rhoi gwybod i'ch 
tiwtor am unrhyw absenoldeb. 

2. Ymddwyn mewn ffordd barchus. Ni oddefir ymddygiad sy’n gwahaniaethu,  
ymddygiad sy’n ymosodol na bwlio. 

3. Sicrhau eich bod yn gwisgo dillad priodol. 

4. Sicrhau bod pobl eraill yn eich lleoliad neu'ch cartref yn ymwybodol eich bod ar 
fideo. 

 

Rhaid i chi BEIDIO â:  

1. Recordio neu dynnu llun o sesiwn yn ddiarwybod i bawb sy'n rhan o'r sesiwn neu'r 
alwad neu heb eu caniatâd 

2. Dosbarthu neu rannu unrhyw recordiadau, ffotograffau neu sgrinluniau yn 
ddiarwybod i’r holl gyfranogwyr a heb eu cymeradwyaeth. Mae methu â gwneud 
hynny yn mynd yn groes i ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu preifatrwydd a 
chydsyniad unigolyn. 

Bydd methu â dilyn y disgwyliadau ymddygiad a amlinellir yn yr atodiad hwn 
yn arwain at gamau disgyblu o dan y Polisi Disgyblu Dysgwyr. 
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