
DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

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

 

Tudalen 1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Polisi Addasrwydd i Astudio ar gyfer 
Dysgwyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratowyd gan:  Rheolwr Gwasanaethau Dysgwyr a Chefnogaeth 
 

 

    
Cymeradwywyd y 
Polisi gan:  

Y Tîm Rheoli Strategol  Cofnod: 3503c 15/07/14 

  Cofnod: 3829 
Cofnod: 4145 

24/05/16 
10/12/19 

 
 

Y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd  Cofnod: 360 
Cofnod: 410ii 

17/11/14 
06/06/16 

  Rhif Agenda: 12 24/02/20 
Asesu Effaith: Hydref 2019   
    
Adolygwyd  Ebrill 2016, Hydref 2019   
    
Dyddiad Adolygu : Chwefror 2023   



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

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

 

Tudalen 2 
 

Cynnwys 

 

Tudalen 3  Rhaglith i’r Polisi 

Tudalen 4  1- Nod y Polisi  

Tudalen 4  2 – Ystod ac Amcanion 

Tudalen 5  3 – Sail i bryder am addasrwydd dysgwyr i astudio  

Tudalen 5 –10  4 – Proses Ymyriad ar gyfer dysgwyr sy’n achos pryder 

Tudalen 10 5 – Apeliadau yn erbyn Gwaharddiad dros dro/stopio 

astudiaethau 

Tudalen 11  6 - Gweithdrefnau ymchwilio a disgyblu 

Tudalen 11-12 7 - Addasrwydd i astudio adeg gwneud cais i’r Coleg  

  



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

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

 

Tudalen 3 
 

Rhaglith 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 ail-sefydlu 
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. 

 

Yr Iaith 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.  
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1. Nod   

Mae'r polisi a'r weithdrefn hon ar waith i ddelio â sefyllfaoedd lle mae addasrwydd 
dysgwr i astudio yn destun pryder. 
 
Beth yw ‘addasrwydd i astudio’? 
 
Mae addasrwydd i astudio yn ymwneud â gallu unigolyn i ymgysylltu'n foddhaol fel 
dysgwr, gan gynnwys o ran materion academaidd a bywyd yn gyffredinol yn y Coleg. 
Gallai pryderon ynghylch addasrwydd dysgwr i astudio ddeillio o broblemau’n 
ymwneud ag anawsterau iechyd corfforol neu feddyliol neu anawsterau sy'n deillio o 
anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir; fel bod cynnydd academaidd unigolyn yn y 
Coleg neu les neu iechyd a diogelwch neu bobl eraill o’u cwmpas yn cael eu 
heffeithio'n andwyol. 
  

2. Ystod ac Amcanion 

Mae’r Coleg yn sylweddoli bod ganddo ddyletswydd gofal i ymateb yn briodol pan fydd 
pryderon sylweddol am iechyd a lles dysgwr.  

• Mae'r polisi a'r weithdrefn addasrwydd i astudio yn cynnig fframwaith effeithiol 
lle mae ymddygiad dysgwr yn gofyn am reolaeth ystyriol a sensitif, yn hytrach 
na chamau disgyblu. 

• Mae'n galluogi dull cadarnhaol o reoli problemau iechyd corfforol a meddyliol 
ac yn gweithredu i gefnogi dysgu, cyflawniad academaidd unigolyn a gwella 
profiad dysgwr. 

• Mae'n darparu dull cydgysylltiedig o reoli sefyllfa sydd wedi ymestyn y tu hwnt 
i'r gefnogaeth fugeiliol arferol a roddir yn y Coleg. 

• Mae'n nodi'r ymateb priodol gan staff addysgu a chymorth. 
• Mae'n helpu nodi proses lle gweithredir addasiadau rhesymol, ond hefyd yn 

nodi'r cyfyngiadau i'r gefnogaeth y gall staff y Coleg ei darparu a phriodoldeb 
cyfeirio'r dysgwr at asiantaethau eraill. 

• Mae'n nodi'r hyn y gall y dysgwr ei ddisgwyl a'u rôl yn y broses 
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3. Sail i byderon am addasrwydd dysgwr i astudio  
 
Gallai sail i bryderon am addasrwydd dysgwr i astudio gynnwys y canlynol (ond heb 

fod yn gyfyngedig i’r canlynol):  

 

• presenoldeb, sylw, ansawdd gwaith, ymddangosiad neu ymddygiad dysgwr 

yn gwaethygu yn gynyddol neu’n sydyn 

• bod dysgwr wedi dweud wrth aelod o staff y Coleg fod ganddynt broblem 

a/neu wedi rhoi gwybodaeth sy’n nodi bod angen mynd i’r afael ag 

addasrwydd y dysgwr i astudio 

• bod y dysgwr wedi ymdddwyn mewn modd y byddid wedi, fel arall, ei ystyried 

yn fater disgyblu ond bod tystiolaeth wedi ei darparu (sy’n bodloni Pennaeth 

yr Ysgol) mai problem iechyd neu gorfforol sylfaenol sydd wrth wraidd ei 

ddiffyg addsrwydd i astudio; 

• nid yw cyfranogiad y dysgwr yn y rhaglen astudio yn eu galluogi i wneud 

cynnydd a bod rheswm i gredu bod hyn yn gysylltiedig â’u haddasrwydd i 

astudio; 
 (Cyfeiriad/Ref: University of Surrey, FTS Regulations) 

 

Mewn sefyllfa lle canfyddir bod ymddygiad dysgwr yn peri risg uniongyrchol iddynt 

eu hunain neu i ddiogelwch pobl eraill, dylid galw'r gwasanaethau brys priodol. 

 

Mae'r weithdrefn Addasrwydd i Astudio yn dilyn ymateb graddedig a bydd y rhan 

fwyaf o achosion yn cychwyn ac yn cael eu rheoli yng Ngham 1. Gall y dysgwr 

symud ymlaen i Gam 2 ac yna Cam 3 os bydd pryderon yn parhau. Yn anaml a dim 

ond pan fernir bod 'pryder sylweddol' y gofynnir am fewnbwn gan Wasanaethau 

Dysgwyr, y gellir cyfeirio dysgwr yn syth i Gam 3. Gall pryderon sylweddol gynnwys 

ymddygiad sy'n rhoi iechyd, diogelwch neu les y dysgwr neu aelodau eraill o 

cymuned y Coleg mewn perygl. 

 

 

 

 

 



DOGFEN BOLISI COLEG Y CYMOEDD  
 

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

 

Tudalen 6 
 

4.  Camau ymateb graddedig 
 
 

Cam 1 – Egin bryderon neu bryderon cychwynnol am addasrwydd dysgwr i 
astudio 
 
Gall unrhyw aelod o staff leisio’u pryder ond y Tiwtoriaid Personol sydd fwyaf tebygol 
o ganfod problemau a mynd i’r afael â hwy gyda’r dysgwr, fel arfer drwy broses 
Diwtorialau’r Coleg. Dylai'r aelod o staff siarad â'r unigolyn mewn modd 
cydymdeimladol a dealladwy, gan nodi bod pryderon ynghylch eu hasaddrwydd i 
astudio. 

Dylai staff geisio: 

Nodi natur y pryderon yn glir ac annog trafodaeth, gan bwysleisio’r effaith bosibl ar eu 
llwyddiant yn y Coleg.  

Rhoi gwybodaeth am gefnogaeth sydd ar gael yn y Coleg a gwneud yr atgyfeiriadau 
at gefnogaeth (e.e. Lles, Cymorth Dysgu Ychwanegol, cefnogaeth YiG, 
Gwasanaethau Dysgwyr). Argymhellir ymyrraeth gynnar a gallai osgoi argyfyngau 
rhag digwydd. 

Annog y dysgwr i gael trafodaeth gychwynnol gyda staff Cymorth i Ddysgwyr hyd yn 
oed os ydynt yn amharod i dderbyn cefnogaeth. 

Cysylltu â'r cartref (lle bo hynny'n briodol) a cheisio cynnwys rhieni / gofalwyr 

Sylwer: Mewn achosion lle mae unigolyn yn datgelu anabledd (gan gynnwys cyflwr 
iechyd meddwl ac angen dysgu penodol megis ADHD, ASD) i unrhyw aelod o staff, 
mae Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd yn barnu bod yr anabledd wedi’i ddatgelu 
i’r Coleg yn gyfan ac y dylai’r Coleg wneud addasiadau rhesymol i gwrdd ag anghenion 
y dysgwr anabl. I’r perwyl hwn, os yw dysgwr yn datgelu anabledd rhaid i’r aelod staff 
wneud un o’r canlynol:  

Gofyn i’r dysgwr a hoffai gymorth ac os felly eu cyfeirio at y gwasanaeth er mwyn gallu 
trefnu’r cymorth priodol. 

NEU 

Os yw dysgwr wedi datgelu cyflwr iechyd meddwl, salwch neu anabledd i aelod o staff 
ond nid yw’n dymuno rhannu’r wybodaeth hon gydag eraill, gan gynnwys adran 
Cymorth Dysgu/Cymorth Lles, mae’n bwysig bod y penderfyniad hwn yn cael ei 
gofnodi. 

Fodd bynnag, yn yr amgylchiadau hyn, dylai’r dysgwr hefyd ddeall y gallai’r Coleg ei 
chael hi’n anodd gwneud addasiadau rhesymol a chwrdd â’u hanghenion fel dysgwr 
anabl. Dylai staff fod yn ymwybodol hyd yn oed os bydd dysgwr wedi llofnodi datganiad 
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o’r fath y bydd gan y Coleg o hyd gyfrifoldeb cyfyngedig i wneud addasiadau rhesymol 
os yw’n bosibl ac efallai bod rhai addasiadau rhesymol cyfyngedig y gall aelod unigol 
o’r staff eu gwneud ac os yw hyn yn bosibl ac yn rhesymol, dylai’r aelod o staff wneud 
hyn.  

Cytuno ar dargedau a chamau gweithredu allweddol i helpu i ddelio â'r pryderon 
sydd wedi codi ynghylch eu haddasrwydd i astudio. Bydd y rhain yn unigol i'r dysgwr 
a'u hamgylchiadau. (Er enghraifft, cynllun i ddal i fyny â gwaith; cytuno ar estyniadau 
i derfynau amser aseiniadau; darparu sesiynau tiwtorial ychwanegol; caniatáu i waith 
gael ei gwblhau gartref; darparu nodiadau / adnoddau pwnc ychwanegol; caniatáu 
seibiannau gorffwys mwy rheolaidd; newid diwrnod neu amseroedd pynciau. neu 
newid grwpiau). 
 
Cofnodi canlyniadau'r cyfarfod hwn a'r gweithredoedd / targedau gan ddefnyddio 
systemau Tiwtorial Dysgwyr Coleg (On Track). Os bernir bod rhywfaint o wybodaeth 
yn rhy sensitif i'w chofnodi ar lwyfannau y mae grŵp staff ehangach yn eu cyrchu, 
gellir cadw cofnodion unigol eraill. 
 
Egluro sut mae cyfranogiad a / neu gynnydd y dysgwr yn cael eu monitro, ynghyd â’r 
cyfnodau amser y disgwylir gwelliant ynddynt. 
 
Rhoi gwybod i'r dysgwr, os nad oes gwelliant, os bydd unrhyw achos pryder 
ychwanegol yn codi, neu os yw'n gwrthod cymryd rhan yn y broses, gallai ystyriaeth 
o’u addasrwydd i astudio symud ymlaen i'r cam nesaf. 
 
Hysbysu Pennaeth yr Ysgol a cheisio eu cyfranogiad os oes angen. 
 
Dylai Penaethiaid Ysgol fonitro nifer y dysgwyr yng Ngham 1 y broses Addasrwydd i 
Astudio a chysylltu â staff fel sy'n briodol. 
 
Dylai dysgwyr geisio: 
 
Gofyn am gymorth yn y Coleg mor gynnar â phosibl trwy siarad â'r Tiwtor Personol 
(neu staff eraill) neu ddefnyddio hunan-atgyfeirio ar-lein i gael cefnogaeth 
 
Gwneud y defnydd gorau o'r gefnogaeth sydd ar gael yn y Coleg 
 
Gofyn am gymorth y tu allan i'r coleg ar gyfer anghenion sy'n gysylltiedig ag iechyd 
(fel apwyntiadau gyda meddyg teulu) 
 
Cymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd trwy ddilyn cyngor meddygol (fel cymryd 
meddyginiaeth ar bresgripsiwn) 
 
Rhoi gwybod am absenoldebau 
 
Cam 2 – Pryderon parhaus a/neu bryderon sy’n dwysáu  
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Os na fydd y sefyllfa’n gwella a/neu os bydd pryderon ynghylch addasrwydd y dysgwr 
i astudio’n dwysáu, dylid cyfeirio’r dysgwyr ar gyfer cyfarfod Cam 2 gyda 
Gwasanaethau Dysgwyr. Dylai staff cyfeirio lenwi a chyflwyno Ffurflen Cyfeirio Cam 2 
Addasrwydd i Astudio (FTS) gyda manylion llawn camau gweithredu Cam 1. Bydd 
Gwasanaethau Dysgwyr cydweithio gyda’r staff sy’n cyfeirio.   

Gwahoddir y dysgwr yn ffurfiol i fynychu cyfarfod Cam 2 i gwrdd ag aelod o’r adran 
Gwasanaethau Dysgwyr (fel arfer uwch aelodau o staff Cymorth i Ddysgwyr) a rheolir 
y cyfarfod hwn gan y cyfryw staff. Byddai gwrthod â mynychu yn gallu golygu symud 
ymlaen at Gam 3.  

Gall y dysgwr ddewis dod â rhywun arall gyda nhw (nid cynrychiolydd cyfreithiol) ac 
estynnir gwahoddiadau hefyd i rieni / gwarcheidwad / gofalwr, gweithiwr gofal iechyd 
neu weithiwr cymorth proffesiynol a pherthnasol arall. 

Pwrpas y cyfarfod yw clywed barn y dysgwr am yr hyn nad yw'n gweithio a chlywed 
gan staff sy'n adnabod y dysgwr i drafod yr effaith y mae eu salwch a / neu eu 
hymddygiad yn ei chael arnynt hwy a / neu gymuned ehangach y Coleg. Pwrpas y 
cyfarfod yw cytuno ar ganlyniadau ar y cyd a rhoi cynllun gweithredu ar waith a chytuno 
ar y gefnogaeth sydd ei hangen i helpu i gyflawni'r canlyniadau hyn. 

Os na ellir cytuno ar ganlyniadau a chynllun gweithredu ar Gam 2, yna rhaid symud yr 
achos i Gam 3. 

Mewn rhai achosion, gall dysgwr benderfynu tynnu nôl o’i astudiaethau ar y cam hwn. 
Yn yr achosion hyn, gallai fod yn dal yn berthnasol i gytuno ar gamau gweithredu i 
gynorthwyo’r dysgwr i dynnu nôl megis ei atgyfeirio at yr adran Gyrfaoedd neu 
asiantaeth gymorth allanol.  

Gall dysgwr fod yn dymuno dychwelyd i’w raglen astudio yn y dyfodol. Bydd y Coleg 
yn gwneud pob ymdrech i ganiatáu i’r dysgwr gofrestru yn y coleg unwaith eto ar 
ddyddiad priodol yn y dyfodol. Gallai hyn olygu ailadrodd cyfnodau astudio. Mae’r gallu 
i ddychwelyd i gwrs newydd neu ailadrodd cwrs astudiaeth yn dibynnu ar ddichonoldeb 
a rhesymoldeb cynnig o’r fath a phenderfynir ar hyn fesul achos. Ar y cam lle ystyrir 
bod dysgwr yn ffit i ddychwelyd i astudio, gellir ystyried addasiadau priodol.    

Dylai staff geisio: 
 
Trafod yr angen am Atgyfeiriad i Gam 2 gyda'r dysgwr 
 
Cwblhau Atgyfeiriad Cam 2 gan ddarparu manylion llawn y camau a gymerwyd yng 
Ngham 1 
 
Bod ar gael i fynychu'r cyfarfod Cam 2 
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Dod yn barod i roi adborth ar gynnydd academaidd y dysgwr a'r hyn y mae angen 
iddynt ei wneud (gall hyn olygu cysylltu â staff eraill ar dîm y cwrs) 
 
Adrodd y canlyniadau y cytunwyd arnynt ac unrhyw gamau y mae'n rhaid i staff eu 
cymryd i dîm y cwrs 
 
Parhau i fonitro, cefnogi ac adolygu cynnydd y dysgwr a diweddaru eu cynllun 
gweithredu erbyn y dyddiad adolygu a bennwyd. 
 
Os nad oes unrhyw welliant erbyn y dyddiad hwnnw, os bydd unrhyw achos pryder 
ychwanegol yn codi, neu os bydd y dysgwr yn gwrthod cymryd rhan yn y broses, 
dylid atgyfeirio i Gam 3. 
 
Dylai dysgwyr geisio: 
 
Gwneud pob ymdrech i fynychu'r cyfarfod 
 
Dod â dilysiad o unrhyw argymhellion rheoli iechyd, therapi, triniaeth neu gymorth 
cyfredol 
 
Meddwl am yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio yn y Coleg a bod yn barod 
i siarad amdano 
 
Cyfrannu cymaint â phosibl at osod camau gweithredu fel eu bod yn ystyrlon, yn 
realistig ac yn gyraeddadwy i chi 
 
Bydd y canlyniadau ysgrifenedig a'r cynllun gweithredu yn cael eu cyfleu'n glir i'r 
dysgwr, mynychwyr eraill a staff a enwir sydd â rôl wrth gefnogi'r dysgwr. Bydd hefyd 
yn cael ei chyflwyno i Bennaeth Ysgol y dysgwr a fydd â rôl wrth sicrhau bod 
gwybodaeth yn cael ei rhannu â staff perthnasol yn yr Ysgol. 
 
Mewn rhai amgylchiadau, gellir argymell cefnogaeth allanol / a / neu arbenigol. 
 
Cam 3 – Pryderon Difrifol neu Fynych  
 
Pan godir pryderon difrifol neu barhaus am weithredoedd neu ymddygiad unigolyn sy'n 
peryglu iechyd, diogelwch, lles neu gynnydd academaidd eu hunain neu aelodau eraill 
o gymuned y Coleg, defnyddir Cam 3 y polisi a'r weithdrefn hon a chynhelir 
'Chynhadledd Achos'. Fel rheol, bydd hyn yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau Dysgwyr. Pwrpas y cyfarfod yw adolygu'r holl gamau gweithredu 
blaenorol a chlywed gan yr holl gyfranogwyr perthnasol i gael golwg gyfannol ar 
amgylchiadau cyfredol y dysgwr. 

 

Gallai’r canlynol fod ymhlith y rhai fyddai’n bresennol yn y Gynhadledd Achos:  

• Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr neu gynrychiolydd a enwir (Cadeirydd)  
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• Y Dysgwr 
• Pennaeth Ysgol neu enwebai  
• Tiwtor y Cwrs/cynrychiolydd yr Ysgol  
• Cynrychiolwyr priodol o’r timoedd Lles/Cymorth Dysgwyr  
• Rhieni, gwarchodwr, gofalwr, partner y dysgwr neu unrhyw berson arall 
• cynrychiolydd meddygol/iechyd neu gymorth proffesiynol perthnasol arall (nid 

cynrychiolydd cyfreithiol). 

 
Bydd y Gynhadledd Achos yn sefydlu camau gweithredu cytûn:  
 

• gwell Gynllun Gweithredu a allai gynnwys newid yn y modd o astudio (e.e. 
lleoliad, amseroedd), neu 

• argymell rhoi gwaharddiad ar y dysgwr rhag astudio dros dro ar sail iechyd a 
lles er mwyn caniatáu adferiad i’r dysgwr (e.e. sefydlogi meddyginiaeth),  

• argymell stopio astudiaeth ar sail iechyd a lles, os cytunir bod cymaint â 
phosibl o addasu rhesymol wedi digwydd ar yr adeg honno.  

• trefniant unigol arall 
 
Os argymhellir gwell Gynllun Gweithredu, sefydlir dyddiad adolygu ac egluro’n glir 
ganlyniadau methu â glynu at y Cynllun Gweithredu. Caiff y dysgwr gopi o’r Cynllun 
Gweithredu cytûn ac anfonir copi hefyd at Bennaeth yr Ysgol. 

Bwriad rhoi gwaharddiad ar y dysgwr rhag astudio ydy rhoi amser i’r dysgwr ddelio â’u 
problemau salwch a lles er mwyn, lle bynnag bo hynny'n bosibl, iddynt ddychwelyd i’r 
Coleg ac ail-afael yn eu hastudiaethau.  

Mewn achos o wahardd dros dro, darperir modd i’r dysgwr barhau i astudio adref (e.e. 
mynediad i adnoddau electronig ac adnoddau dysgu eraill a mecanweithiau cymorth 
addysgol eraill).  

Gallai dysgwr a waharddwyd dros dro fod yn cael eu gwahardd yn rhannol neu’n llawn 
rhag cael mynediad i adeiladau’r Coleg. Efallai codir y gwaharddiad mewn rhai 
achosion megis caniatâd i sefyll arholiad. Dylai dysgwr a waharddwyd dros dro ofyn 
i’w Hysgol am gyfarwyddyd ar sut i barhau â’u hastudiaethau. 

Ni chodir y gwaharddiad dros dro hyd nes i’r dysgwr ddarparu’r dystiolaeth feddygol 
briodol gan eu Meddyg Teulu neu berson proffesiynol meddygol cymwys bod y dysgwr 
yn ffit i ddychwelyd i astudio. Gallai’r Coleg ofyn i’r person proffesiynol meddygol ateb 
cwestiynau penodol neu ystyried materion penodol ac ni chodir y gwaharddiad dros 
dro nes bodlonir bod y dysgwr yn ffit i ddychwelyd i’r Coleg.  

Dim ond yn yr achosion mwyaf difrifol yr argymhellir terfynu astudiaethau a phan fydd 
pob llwybr cymorth wedi’u disbyddu neu pan fydd y dysgwr wedi manteisio ar y cyfryw 
gymorth. Mewn unrhyw achos, ni ddylid terfynu astudiaethau dysgwr onibai y teimlir 
mai hwn ydy’r unig opsiwn ar ôl ac yn amlwg er lles y dysgwr a/neu aelodau eraill o 
gymuned y Coleg. 
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Bydd y Coleg yn gwneud pob ymdrech i ganiatáu i’r dysgwr ailgofrestru yn y Coleg ar 
ddyddiad addas yn y dyfodol. Gallai hyn olygu ailadrodd cyfnodau o astudio. Bydd y 
penderfyniad i ddychwelyd i gwrs newydd neu ailadrodd cwrs yn dibynnu ar 
ddichonolrwydd a rhesymoldeb cynnig o’r fath a phenderfynir ar bob achos yn unigol. 
Pan dybir bod dysgwr yn ffit i ddychwelyd i astudio, gellir ystyried addasiadau priodol 
bryd hynny.  

Bydd dysgwyr Cam 2 a Cham 3 yn cael eu ‘nodi’ ar system Derbyn y Coleg lle y 
gellir canfod darpar geisiadau a’r broses Addasrwydd i Astudio yn cael ei gweithredu 
er mwyn adolygu eu hamgylchiadau a chanfod anghenion cymorth. 
 
Ar bob Cam, gwahoddir y dysgwr i gymryd rhan mewn trafodaethau ar y camau 
gweithredu sydd eu hangen. Fodd bynnag, os digwydd bod dysgwr yn methu â bod 
yn bresennol mewn cyfarfod sydd wedi’i drefnu neu heb gymryd rhan yn y broses, 
gall ei achos gael ei symud i’r cam nesaf neu, ar Gam 3, benderfynu ar y 
canlyniadau yn ei absenoldeb. 
 

5. Apeliadau yn erbyn Gwaharddiad dros dro/Stopio Astudiaethau  

Os bydd y dysgwr yn dymuno apelio yn erbyn dyfarniad y Gynhadledd Achos, rhaid 
gwneud apêl ysgrifenedig at y Pennaeth o fewn 15 diwrnod i ddyddiad y Gynhadledd 
Achos a rhaid nodi sail yr apêl.  

Gellir cyflwyno apeliadau drwy’r post gan ddefnyddio tystiolaeth o’r postio, at Clair 
Mapp, Ysgrifennydd Gweithredol neu drwy e-bost at clair.mapp@cymoedd.ac.uk. 
Dylid anfon dogfennau apêl mewn fformat pdf. Y cyngor yw y dylid copio e-bost ar 
gyfer y dysgwyr eu hunain, er diogelwch. 

Dim ond ar sail y canlynol y gellir cyflwyno apêl:   

• bod tystiolaeth ar gael na chyflwynwyd, am resymau dilys, i Gadeirydd y 
Gynhadledd Achos, neu   

• bod camgymeriad perthnasol a sylweddol wedi digwydd wrth weithredu 
gweithdrefnau polisi Addasrwydd i Astudio.  

• bod y rhai oedd yn bresennol yn y Gynhadledd Achos wedi dangos rhagfarn 
wrth ddod i benderfyniad a/neu wneud argymhellion. 

Gall apêl gael ei gwrthod os yw’n cael ei chyflwyno’n hwyr neu heb ei chyflwyno yn 
unol â’r seiliau a ganiateir. 

Ar ôl derbyn apêl ysgrifenedig, anfonir ymateb i’r dysgwr o fewn 10 diwrnod gwaith a 
threfnir panel Addasrwydd i Astudio o fewn 21 diwrnod gwaith.  

Gwahoddir y dysgwr i fynychu panel apêl a gall ddewis ddod â rhiant, gwarchodwr, 
gofalwr, partner neu unrhyw berson arall gyda nhw gan gynnwys cynrychiolydd 
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meddygol/iechyd neu berson cymorth proffesiynol perthnasol arall (nid cynrychiolydd 
cyfreithiol). 

Bydd aelodau Panel Apêl Addasrwydd i Astudio yn dod o gronfa o aelodau staff a thu 
allan i Ysgol y dysgwr.  

Ni fydd unrhyw berson a fu’n rhan o gamau blaenorol y broses Addasrwydd i Astudio 
yn cymryd rhan yng nghyfarfod panel Apêl Addasrwydd i Astudio (ar wahân i gyflwyno 
adroddiad). 

Gall panel Apêl Addasrwydd i Astudio benderfynu ategu’r dyfarniad gwreiddiol, ei 
ddiwygio, neu ei dynnu’n nôl. 

 
 

6. Gweithdrefnau ar gyfer Ymchwilio a Disgyblu 

Weithiau, mae dysgwyr sydd â phroblemau addasrwydd i astudio yn gallu ymddwyn 
mewn modd sy’n galw am Weithdrefn Disgyblu Dysgwr. Mewn achosion o’r fath, ni 
fyddant, o anghenrhaid, wedi’u hesgusodi rhag ymchwiliad a chael eu disgyblu o 
bosib. Ystyrir pob achos yn unigol gan roi'r sylw dyladwy i faterion yn ymweud â salwch 
meddwl a'r polisi Addasrwydd i astudio. 

 

7 Addasrwydd i astudio ar gam gwneud cais I’r Coleg  

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan unigolion ’ag anableddau corfforol a 
meddyliol, neu anawsterau dysgu, ac yn eu hannog i gysylltu ymlaen llaw â’i 
Wasanaethau Dysgwyr fel y gall staff y Coleg eu cynghori ar ba gyfleusterau a 
threfniadau a allai fod ar gael i’w cefnogi. 

Gall pob ymgeisydd gwrdd â staff Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr i drafod 
anghenion unigol a gofynion cymorth posibl ond bydd angen i unrhyw un sydd wedi 
cael adolygiad Addasrwydd i Astudio o'r blaen yng Ngham 2 neu 3 yn y Coleg ac sy'n 
dymuno dychwelyd i raglen astudio newydd neu gychwyn arni, gwrdd â staff Cymorth 
Gwasanaethau Dysgwyr i drafod eu haddasrwydd i ddychwelyd i astudio a nodi 
unrhyw anghenion cymorth parhaus. 

 


