
ALG/LGA/2223/CY/A

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach 2022/23
Ffurflen Cytundeb GDLlC AB
Dyma eich ffurflen Cytundeb Dysgu.
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Enw’r myfyriwr

Dyddiad geni’r myfyriwr
Dydd Mis Blwyddyn

Cyfeirnod cwsmer

Gwybodaeth ychwanegol

Cytundeb Myfyriwr
Darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus
Ni fydd modd i ni symud ymlaen gyda’ch cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLLC AB) os na 
fydd eich coleg wedi cadarnhau eich bod wedi llofnodi’r cytundeb grant dysgu hwn a nodi’r dyddiad arno.
• Rydw i’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, bod y wybodaeth a roddais i wasanaethau 

cwsmeriaid GDLLC AB yn gywir ac yn gyflawn.
• Rydw i’n cadarnhau nad wyf wedi cael unrhyw gyllid arall gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cwrs neu’r 

lefel astudio hon. Sylwer, ni fydd hyn yn berthnasol os ydych wedi cael Lwfans Cynhaliaeth ac Addysg 
yn flaenorol.

• Deallaf y bydd unrhyw ymgais i geisio sicrhau GDLLC AB mewn ffordd anonest yn cael ei thrin fel twyll 
ac fe allai arwain at ddwyn achos troseddol a/neu sifil yn fy erbyn.

• Fel rhan o’r GDLLC AB, deallaf y gallai’r wybodaeth a ddarparwyd gennyf gael ei hadolygu fel rhan o 
archwiliad sampl.

• Os byddaf yn gadael fy nghwrs, rydw i’n cadarnhau y byddaf yn ad-dalu’r holl lwfans GDLLC AB, neu 
rywfaint ohono, ar gyfer y flwyddyn gyfan neu ran ohoni.

Iaith gohebiaeth a ffefrir
Pa iaith hoffech chi i ni ddefnyddio pan fyddwn ni’n cyfathrebu gyda chi? Saesneg Cymraeg 

Caniatâd i rannu 
A ydych chi’n cydsynio i’ch coleg yn rhannu gwybodaeth gyda’ch rieni neu 
partner? Ydw Nac ydw

Amgylchiadau Eithriadol
A ydych chi ar hyn o bryd yn ymwybodol o unrhyw amgylchiadau 
esgusodol cyfredol a allai effeithio ar eich presenoldeb (er enghraifft, eich 
bod yn gofalu am aelod o'r teulu sy'n sâl neu'n anabl)?
Dylech chi hysbysu eich coleg os ydych yn dod yn ymwybodol ar unrhyw 
adeg o amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar eich presenoldeb.

Ydw Nac ydw

Manylion y Cwrs

Nawr trowch i’r dudalen nesaf
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Meini Prawf Mynychu

Rhestr wirio coleg
Rhaid i hyn gael ei chwblhau gan yr coleg i gadarnhau:

Rydych wedi esbonio i’r myfyriwr sut mae cynllun GDLLC AB yn gweithio, yn cynnwys monitro 
presenoldeb a llwyddiannau.

Rydych wedi esbonio i’r myfyriwr y bydd yn dechrau cael ei daliadau GDLlC AB pan fyddwch yn 
cadarnhau ei fod wedi llofnodi ei Gytundeb GDLlC AB.

Byddwch yn cadarnhau fod y myfyriwr wedi llofnodi ei Gytundeb GDLlC AB ar Borth y 
Ganolfan Ddysgu.

Byddwch yn cadarnhau presenoldeb y myfyriwr ar Borth y Ganolfan Ddysgu pob tymor.

Myfyriwr
Eich enw llawn (mewn 
PRIFLYTHRENNAU)

Eich llofnod Dyddiad
Dydd Mis Blwyddyn

r

Coleg
Eich enw llawn (mewn 
PRIFLYTHRENNAU)

Eich llofnod r

Teitl Swydd Dyddiad
Dydd Mis Blwyddyn
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	Meini prawf presenoldeb: I dderbyn taliad GDLlC bob tymor, mae’n rhaid i chi:

Bod yn bresennol trwy gydol dwy wythnos gyntaf pob tymor a chyrraedd cyfradd presenoldeb o 90% am weddill y flwyddyn academaidd a chwblhau’r holl waith dosbarth a gwaith cwrs yn brydlon ac i safon dderbyniol.

Cofnodi absenoldeb salwch trwy EBS Prospect erbyn 9.30am ar bob diwrnod eich absenoldeb.

Bwcio absenoldebau awdurdodedig (fel apwyntiadau meddygol) ymlaen llaw ar EBS Prospect gyda thystiolaeth. 

Am fwy o wybodaeth am absenoldebau awdurdodedig/heb ganiatâd, gweler WGLG Guidance Notes.

Ymddwyn yn unol â’r Student Entitlements and Code of Conduct 

Bydd y Tîm Cymorth i Fyfyrwyr yn gohirio/atal eich taliadau os nad ydych yn cydymffurfio â’r amodau uchod.  I apelio yn erbyn penderfyniad a wneir gan y Coleg o ran peidio â thalu’r GDLlC, cysylltwch â Chymorth i Fyfyrwyr: studentsupport@nptcgroup.ac.uk.

Wrth arwyddo isod, rydych yn cytuno â’r meini prawf presenoldeb!
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