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Paratowyd gan :  Cyfarwyddwr Cyllid  
    
Cymeradwywyd y Polisi gan UDRh 29/04/14 3455 
  23/06/15 3640 
  11/04/16 3793 
  28/03/17 4074a 
  

Pwyllgor Cyllid ac Ystadau  
13/05/19 4123 

    
    
 Y Gorfforaeth  23/06/14 

20/06/16 
617 
670i 

    
Aseswyd yr Effaith: Chwefror 2018  29/06/15 195 
  26/03/18 077iid 
   
    
Gweithredwyd Mehefin 2014   
    
I'w Adolygu: Hydref 2022   
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Rhaglith i’r Polisi 
 
Cyfleoedd Cyfartal 
Bydd y Coleg yn cydymffurfio â holl ddyletswyddau statudol cyfleoedd cyfartal ym 
meysydd 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'r holl ddyletswyddau statudol o ran datblygiad cynaliadawy 
drwy geisio gwella lles hirdymor economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 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 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      Egwyddorion Cyffredinol  
 

• Mae'r tâl ffioedd yn un blynyddol. 

• Seilir ffioedd cyrsiau AU ar y ffioedd a osodir gan y sefydliad sy'n eu Rhyddfreinio a 
Pholisi’r Llywodraeth. 

• Mae cyfnodau taliad gohiriedig ar gael i rai myfyrwyr ar gyfer ffioedd cyrsiau sydd 
yn uwch nag uchafswm y cytunir arno. 

• Mae ffi ymrestriad i'w dalu i gwrdd â chostau gweinyddol yr ymrestru ar gyfer 
dysgwyr llawn a rhan amser. 

• Bydd lleiafswm ffi ar gyfer dysgwyr rhan amser cyn hepgor unrhyw ffi yn weithredol. 

• Defnyddir prisiau gwahaniaethol, mewn ychydig o achosion, lle gwelir bod gwerth y 
cwrs i fyfyrwyr yn uwch na’r pris wrth ei gyfrifo yn ôl cyfradd £/yr awr. 

• Bydd ffi weinyddol yn cael ei chodi am wneud ad-daliad  

• Mae’r coleg yn cadw’r hawl i newid ffioedd dysgu ar unrhyw adeg mewn ymateb, er 
enghraifft ‘i rym y farchnad’ neu ar gyfarwyddyd DfES. CCAUC neu eraill.  

 
 
2.   Talu Ffioedd 
 
2.1 Rhaid talu’r holl ffioedd yn llawn adeg ymrestru neu o fewn y cyfnod a bennwyd gan y 
Coleg.    
2.2 Bydd cyfanswm y ffi a godir ar ddechrau’r cwrs yn cynnwys ffi dysgu fel y cyfrifwyd yn   

defnyddio’r polisi hwn, a chostau ychwanegol megis ffioedd arholiad a chost offer.  
2.3 Os anghytunir â lefel y ffi, rhaid rhoi gwybod a’i ddatrys cyn ymrestru. 
2.4 Os oes rhywun yn hawlio y dylid anfonebu rhywun arall, megis noddwr (e.e. cyflogwr), 

rhaid darparu tystiolaeth ysgrifenedig gan y noddwr ei fod/bod yn caniatáu. Os bydd 
noddwr yn ddiweddarach yn gwrthod talu, y myfyriwr fydd yn atebol am unrhyw ffi sy’n 
ddyledus. Dylid nodi bod ein telerau’n gofyn am dâl 30 diwrnod ar ôl derbyn anfoneb. 

2.4 Gofynnir i fyfyrwyr sy’n methu â thalu ffioedd dysgu i adael eu cwrs (gweler 2.1)  
2.5 Rhaid dod i gytundeb gyda'r staff Gwasanaethau Dysgu ar delerau hepgor ffi neu 

ohirio talu a hynny cyn ymrestru a chychwyn dosbarthiadau. 
2.6 Dim ond ar gyfer personau a ystyrir yn drigolion brodorol yr Undeb Ewropeaidd y bydd 

peidio â chodi tâl/hepgor ffioedd yn berthnasol, ond bydd hyn yn parhau i gael ei 
adolygu yn unol ag unrhyw newidiadau yn sgil “Brecsit” yn ôl cyfarwyddyd Llywodraeth 
Cymru. 

2.7 Bydd pob dysgwr llawn amser yn talu ffi weinyddol wrth ymrestru. 
2.8 Lle bo noddwyr yn gyfrifol am y taliadau, ni fydd trefn hepgor tâl am y ffi ar gael. 
 
3   Polisi Ad-dalu  
 
Bydd y Coleg yn ad-dalu ffioedd llawn neu rhai rhannol am y rhesymau canlynol: 
3.1 Os na fydd cwrs yn digwydd. 
3.2 Mewn amgylchiadau eithriadol, os bydd y dysgu’n methu cwrdd â’r safon angenrheidiol 
ac yn dilyn cwyn ysgrifenedig i Bennaeth Gwasanaethau Dysgwyr. 
3.3 Lle bydd y Coleg yn dangos arwydd o ewyllys da wrth ymateb i amgylchiadau 
eithriadol (fel arfer a fernir gan Bennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac yn dilyn datganiad 
ysgrifenedig). 
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4.   Cyfraddau ffioedd dysgu ac arholiadau 
 
Bydd y Pennaeth neu eu dynodydd yn adolygu a chytuno'n flynyddol ar gyfraddau cost ar 
gyfer cyrsiau. Cyhoeddir y cyfraddau a rhan o'r gweithdrefnau a'r cyfraddau ffioedd dysgu 
ar gyfer pob blwyddyn academaidd cyn y flwyddyn dan sylw. 
 
5.   Hepgor ffioedd 
 
Rhaid i'r gweithdrefnau ffioedd dysgu a hepgor ffioedd fanylu ar y cyfleusterau hepgor 
ffioedd y gall y coleg eu cynnig. Bydd y rhain yn cael eu hadolygu'n flynyddol a'u cytuno 
gan y Pennaedd neu eu dynody
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