
 

Rheolau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) 

Er mwyn derbyn taliadau LCA, rhaid i fyfyrwyr: 

• Mynychu pob gwers ar yr amserlen. 

• Dilyn y Cod Ymddygiad Myfyrwyr - ar Moodle. 

 

Gwybodaeth Gyffredinol 

• Gwneir taliadau LCA bob pythefnos yn ystod y tymor, nid yn ystod y gwyliau. Gellir gweld 

y dyddiadau talu yn y Parth Myfyrwyr ar ein gwefan. 

• Bydd diffyg presenoldeb o leiaf unwaith yr wythnos, ymddygiad annerbyniol, hwyrni o 

fwy na 15 munud neu fethu â chyflwyno gwaith yn golygu colli taliad am yr wythnos. 

• Cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwirio ei fod wedi derbyn taliadau. 

• Gall Cyllid Myfyrwyr Cymru ad-dalu taliadau i fyfyrwyr sydd wedi cael eu gordalu. 

 

Salwch: 

• Rhaid i fyfyrwyr gofnodi eu salwch ar https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk/ cyn 

9:30am am bob diwrnod y maent yn sâl. 

• Mae angen nodyn gan y meddyg ar gyfer absenoldebau o fwy na 5 diwrnod. 

• Nid yw absenoldebau rheolaidd yn dderbyniol a byddant yn golygu bod taliadau'n cael 

eu hatal nes bod presenoldeb yn gwella.  

• Mae LCA yn cael ei atal os yw salwch yn para am fwy na 2 wythnos. 

• Mae pob absenoldeb yn cael ei gyfrif fel un heb awdurdod hyd nes y profir fel arall. 

 

Rhaid trefnu Absenoldebau Awdurdodedig ymlaen llaw gyda Chymorth i Fyfyrwyr. Dim ond un 

cyfnod o Absenoldeb ag Awdurdod fesul hanner tymor a ganiateir ac ymchwilir i lefelau uchel 

o absenoldebau ag awdurdod. Mae absenoldebau ag awdurdod yn cynnwys: 

• Apwyntiadau meddygol na ellir eu gwneud y tu allan i oriau Coleg 

• Ymweliad â phrifysgol neu gyfweliad swydd 

• Lleoliad gwaith fel rhan o'r cwrs. 

• Mynychu priodas neu angladd. 

• Presenoldeb mewn cyfarfod prawf/llys 

• Prawf gyrru, nid prawf theori. 

https://ebsontrackprospect.nptcgroup.ac.uk/


• Cyfarfod cynrychiolwyr myfyrwyr. 

• Cyfarfod disgyblu myfyrwyr. 

• Tarfu difrifol ar drafnidiaeth 

• Cyfrifoldebau gofalu. 

Absenoldebau Anawdurdodedig: 

• Gwyliau – dylid cymryd y rhain y tu allan i ddyddiadau’r tymor 

• Cyflogaeth nad yw'n rhan o'r cwrs. 

• Penblwyddi neu ddathliadau teuluol. 

• Gwersi gyrru a phrofion gyrru theori 

 

Apeliadau yn erbyn: 

• Gwrthod cyllid - dylid apelio at Gyllid Myfyrwyr Cymru 

• Gwrthod peidio â thalu - dylid apelio at Gymorth i Fyfyrwyr. 

 

Cysylltiadau 

• Cymorth i Fyfyrwyr - 01639648177 neu studentsupport@nptcgroup.ac.uk.  

• Cyllid Myfyrwyr Cymru - 03002004050 neu ema@slc.co.uk  
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