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Rhagymadrodd i'r Polisi 
  
Cyfleoedd Cyfartal  
  
Bydd y coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 

chyfleoedd cyfartal yn y meysydd rhyw, hil, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, 

trawsrywedd, crefydd, cred, beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas a 

phartneriaeth sifil ac adsefydlu troseddwyr. Bydd y coleg hefyd yn cydymffurfio â Deddf 

Hawliau Dynol 1998 ac unrhyw ddeddfiadau neu addasiadau dilynol.  

  
Cynaliadwyedd 

  
Bydd y coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 

datblygiad cynaliadwy trwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 

hirdymor pobl a chymunedau. Mae angen i hyn gael ei wneud mewn ffyrdd sy'n hyrwyddo 

cyfiawnder cymdeithasol, cyfle cyfartal ac sy'n gwella'r amgylchedd naturiol a diwylliannol 

tra'n parchu ei derfynau. 

  

Y Gymraeg  

Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r 

Saesneg. Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno 

nifer o 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. 

  

  

  

  



 

 

  

  

1.              Pwrpas  
  

1.1 Mae Llywodraeth Cymru yn dyrannu Gronfa Ariannol Wrth Gefn (CAWG) i bob 

Coleg at y diben o ddarparu cymorth ariannol ychwanegol i ddysgwyr y s Gymuned 

Ewropeaidd. Mae'r CAWG yn gyfyngedig a bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail 

unigol er mwyn sicrhau dosbarthiad teg ac effeithiol o'r arian.  Mae'r Coleg yn cael 

ei reoli gan wahanol gyfarwyddiadau gan yr Adran Addysg a Sgiliau ar y defnydd 

a rheoli CAWG a gall unrhyw ohebiaeth bellach gan yr Adran Addysg a Sgiliau 

effeithio ar y Polisi hwn. 

  

Bydd yr arian yn cael ei dalu allan yn ôl y system a ddisgrifir isod. 

  

1.2.1 Bydd y CAWG yn cael eu hystyried ochr yn ochr â Grant Dysgu'r Cynulliad 

(GDC) sydd ar gael ar gyfer dysgwyr 19 oed a throsodd sy'n bodloni meini prawf 

penodol, ariannol yn bennaf.   

1.2.2 Bydd y CAWG yn cael eu hystyried hefyd ochr yn ochr â'r Lwfans Cynhaliaeth 

Addysg sydd ar gael i ddysgwyr 16, 17 a 18 oed.  

  

  

2.              Gwneud cais 
  

2.1 Bydd ffurflenni cais ar gael pan fydd dysgwr yn penderfynu ymuno â chwrs. 

Mae'r Coleg yn anelu i ddosbarthu ffurflenni cais cyn gynted ag y bo modd. Fel 

arfer, bydd ffurflenni ar gael o 5 Ebrill cyn y Flwyddyn Academaidd y gwneir cais 

amdani. 

  



2.2 Mae gan ddysgwyr yr hawl i wneud cais ar unrhyw adeg yn ystod eu 

hastudiaethau er bod dyraniad penodol o grant. 

  

2.3 Mae staff Gwasanaethau Dysgwyr ar gael i gynorthwyo'r dysgwr gyda'u cais.  

  

2.4 Bydd prawf o bryniant yn ofynnol lle bo'n berthnasol ee prynu offer.   

  

2.5 Bydd ceisiadau yn cael eu prosesu o fewn 4 wythnos. Bydd ymgeiswyr 

aflwyddiannus yn cael gwybod.   

  

  

3.              Cymhwyster 
  

3.1 I fod yn gymwys i gael cymorth gan y Gronfa Ariannol wrth Gefn rhaid i ddysgwr 

gyflawni'r meini prawf canlynol: 

  

(I)                  Dysgwr llawn amser / rhan amser (fel arfer yn byw yn y DU am 3 

blynedd cyn dechrau'r cwrs) . 

(Ii)                Bod yn ddinesydd yr UE gyda statws gweithiwr mudol neu fod yn 

ffoadur neu 

(Iii)              Wedi cael caniatâd eithriadol i aros ac yn bodloni'r gofynion 

preswylio 3 blynedd neu 

(Iv)              Bod yn ddysgwr sydd wedi cofrestru yn unrhyw un o gampysau'r 

Coleg. 

(V)                Bod yn ddinesydd o'r gymuned Ewropeaidd; wedi bod yn byw yn 

yr UE am 3 blynedd cyn dechrau'r cwrs. 

(Vi)              Darparu tystiolaeth o fudd-daliadau'r Wladwriaeth neu Gredyd 

Treth i Deuluoedd sy'n Gweithio. * DS oherwydd y pwynt Ddeddf Diwygio 

Lles sydd ar ddod (vi) bydd yr uchod yn newid ym mis Hydref 2013.O 

ganlyniad, gall y polisi hwn gael ei ddiwygio i adlewyrchu newidiadau 

arwyddocaol sy'n effeithio ar ddysgwyr.   



(Vii)            Gall dysgwyr nad ydynt yn gymwys i ennill cymorth ariannol gan y 

Gronfa Ariannol wrth Gefn dal bod â hawl mewn achosion eithriadol ar gyfer 

cymorth ariannol ar gyfer caledi. 

  

  

  

4.              Taliadau 
  

4.1 Bydd taliadau'n cael eu gwneud drwy drosglwyddiad BACS i gyfrif dysgwr neu 

Ddarparwr.  

  

4.2 Dylai unrhyw ymholiadau ynghylch y taliad gwirioneddol o arian cael ei gyfeirio 

at y Swyddog cyfrifol. 

  

  

5.              Apeliadau 
  

5.1 Rhaid i apeliadau fod yn ysgrifenedig at y Swyddog Grantiau gan nodi'r rheswm 

dros yr apêl gydag unrhyw dystiolaeth ategol ychwanegol. 

 

5.2 Caiff apeliadau eu hystyried gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgywr a 

gwneir penderfyniad ymhen 15 diwrnod ar ôl derbyn yr apêl. Mae eu penderfyniad 

yn derfynol.  

  

5.3 Bydd angen ei wneud apêl o fewn 14 diwrnod i'r penderfyniad a herir. 

  
  
6.              Defnydd o'r cronfeydd 

  



6.1                Mae'r gronfa gyffredinol yn cael ei rhannu'n gategorïau i fynd i'r afael â 

meysydd lle mae'r angen am gymorth ariannol wedi cael ei nodi fel cymorth i 

oresgyn rhwystrau i astudio. 

  

6.2                Mae cymorth ariannol yn cael ei blaenoriaethu ar gyfer y categorïau 

canlynol: Gofal Plant, trafnidiaeth, prydau bwyd, adnoddau cwrs penodol, 

arholiadau / cofrestru, ymweliadau addysgol ac, mewn achosion eithriadol, 

taliadau caledi dewisol.Rhoddir blaenoriaeth i ddysgwyr sydd wedi bod yn / mewn 

gofal a / neu rieni unigol.   

  

7.              Nodiadau canllaw ar gyfer cwblhau'r ffurflen gais 
  

7.1 Rhaid i ymgeiswyr gwblhau pob adran o'r ffurflen Gronfa Ariannol wrth Gefn 

a'u dychwelyd cyn gynted ag y bo modd at y Swyddog cyfrifol. Mae hyn yn bwysig 

iawn gan fod y cyllid yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. 

  

7.2 Os nad yw'r ffurflenni yn cael eu cwblhau'n llawn, byddant yn cael eu 

dychwelyd a gallai hyn achosi oedi. Os yw dysgwr eisiau trafod sut i gwblhau'r 

ffurflen, gall ef / hi gael cymorth gan y Swyddog cyfrifol. 

               

8.              Datganiad 

  

8.1 Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r datganiad. 

  

8.2 Mae'n rhaid i'r dysgwr / rhiant / gwarcheidwad ddarllen a llofnodi'r datganiad 

gan roi gwybodaeth gywir a chyflawn. 

  

8.3 Rhaid i'r Swyddog cyfrifol gael gwybod am unrhyw newid mewn amgylchiadau. 

  

8.4 Mae'n rhaid i ymgeiswyr gytuno i unrhyw ymchwiliad sy'n cael ei wneud i wirio 

cywirdeb y wybodaeth a roddwyd. 



  

8.5 Mae'n rhaid i'r ymgeisydd ad-dalu'r swm a ddyfernir os yw'r wybodaeth yn 

seiliedig wedyn ar wybodaeth anghywir 

  

8.6 Rhaid cyflwyno tystiolaeth os yw'r ymgeisydd yn derbyn budd-daliadau'r 

wladwriaeth.  Rhaid i hyn gael ei ddarparu drwy gyflwyno tystiolaeth berthnasol 

gyda'r ffurflen gais. 

  

  

9.              Cludiant o'r Cartref i'r Coleg 

  
9.1 Mae trafnidiaeth yn un o'r prif rwystrau wrth gyrraedd Colegau. I gydnabod hyn, 

mae'r Coleg yn defnyddio'r Gronfa Ariannol wrth Gefn i ychwanegu at y cludiant a 

ddarperir gan Gynghorau Bwrdeistref.  Gall y gronfa cael ei ddefnyddio i ddarparu 

bysiau contract, tocynnau tymor neu grantiau teithio yn dibynnu ar anghenion a 

chymhwyster unigolyn. Gall rhai ardaloedd sy'n dioddef amddifadedd uwch gael 

bysiau contract wedi'u darparu gan y Gronfa Ariannol wrth Gefn. Os oes cyllid 

digonol, gall y Coleg gefnogi costau teithio i leoliad gwaith lle bo’n elfen orfodol o 

ennill cymhwyster e.e. cymwysterau gofal plant. Fel arfer, bydd disgwyl i ddysgwyr 

gyfrannu at y costau. 

  

10.              Gofal Plant 
  

10.1 Neilltuir swm o gronfa i gefnogi rhieni sydd ag angen am ofal plant. Mae pob 

achos yn cael ei asesu'n unigol ac yn amodol ar gymhwyster.   Fel arfer, bydd 

disgwyl i ddysgwyr wneud cyfraniad at y costau. 

  

  

11. Cymhorthdal Prydau 

  



11.1 Mae'r Coleg yn darparu cymhorthdal prydau bwyd i ddysgwyr o dan 19 oed 

sy'n dod o fewn meini brawf ariannol. Mae'r cymhorthdal ar gyfer defnyddio yn 

ffreutur y Coleg. 

  

12.                Rheoli CAWG 

  

12.1             Bydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr yn datblygu polisïau a 

gweithdrefnau priodol ar gyfer CAWG. Cydnabyddir y bydd y gweithdrefnau hyn 

yn cael eu haddasu o dro i dro er mwyn ystyried y cyllid sydd ar gael, canllawiau’ 

llywodraeth a blaenoriaethau wrth gefnogi dysgwyr. 

  

12.2 Mae gan y Swyddog cyfrifol ddyletswydd i ddatblygu arferion gwaith a gwneud 

penderfyniadau ar alldaliadau'r Gronfa Ariannol wrth Gefn yn unol â'r polisi hwn. 

12.3 Mae gan y Dirprwy dynodedig yr awdurdod i wneud penderfyniadau ar gyfer 

taliadau dewisol i ddysgwyr yn seiliedig ar dystiolaeth ysgrifenedig hyd at 

uchafswm o £ 250. 

  

13.                Diwygiadau 
  

13.1             Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu bob 2 flynedd gan Gyfarwyddwr 

Gwasanaethau Dysgwyr, 

  

13.1  Bydd unrhyw newidiadau / argymhellion ynghylch y gronfa hon a dderbynnir 

gan yr Adran Addysg a Sgiliau neu sefydliad allanol yn cael eu hysbysu i'r Uwch 

Dîm Rheoli.    
 
14.  Atodiad 

 
Mae Rheoliadau Safonau’r Gymraeg Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn ei 

gwneud yn ofynnol i'r Coleg ystyried y canlynol wrth wneud penderfyniadau yn 

ymwneud â dyfarnu grant neu ddarparu cymorth ariannol – 



 
(a) pa effeithiau, os o gwbl (a pha un a yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol), y 
byddai dyfarnu grant neu ddarparu cymorth ariannol yn eu cael ar— 
(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a 
 (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;  
 
(b) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod 
amodau) fel y byddai’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy positif, ar— 
 (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a  
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;  
 
(c) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod 
amodau) fel na fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu fel y byddai’n cael effeithiau 
llai andwyol ar—  
(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a 
(ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;  
 
(ch) a oes angen ichi ofyn i’r ymgeisydd am grant am unrhyw wybodaeth 
ychwanegol er mwyn eich cynorthwyo i asesu effaith dyfarnu grant neu 
ddarparu cymorth ariannol ar—  
(i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a 
(ii)  peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  

 
 

Mae'r cynllun AAaS hwn yn darparu cyllid i sefydliadau addysg bellach yng 

Nghymru er mwyn sefydlu cronfeydd dewisol i'w defnyddio i ddarparu taliadau brys 

ar gyfer argyfyngau annisgwyl; ac i ddarparu cymorth ariannol i'r myfyrwyr cymwys 

hynny y gallai ystyriaethau ariannol effeithio ar eu mynediad at addysg bellach 

mewn sefydliad addysg bellach, neu sydd, am ba reswm bynnag, gan gynnwys 

anabledd corfforol neu anabledd arall, yn wynebu anawsterau ariannol. 

 



Mae meini prawf llym er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y Gronfa Ariannol Wrth 

Gefn a roddir gan Goleg y Cymoedd (gweler cymhwyster, tudalen 5) sydd yn unol 

â meini prawf awdurdodau lleol ar ddyfarnu cyllid a chymorth ariannol. Mae 

mwyafrif y meini prawf hyn yn gysylltiedig â sefyllfaoedd ariannol ac nid oes maen 

prawf sy’n gysylltiedig â chefndir, gallu neu ddewis ieithyddol. Nid yw'r Coleg yn 

ystyried ffactorau ieithyddol fel ystyriaeth a fyddai'n atal mynediad myfyrwyr at 

addysg bellach. 

 

Felly, ni fyddai dyrannu cyllid yn effeithio’n gadarnhaol nac yn andwyol ar 

gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac ni fyddai'n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r 

Saesneg. Bydd siaradwyr Cymraeg yn cael eu trin yn union yr un modd â phobl 

nad ydynt yn siarad Cymraeg, a gall ymgeiswyr lenwi’r ffurflen gais yn Saesneg 

neu yn Gymraeg. Ni chaiff ceisiadau a gwblheir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. 
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