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Cynllun Cyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe 

 

1. Cynllun Cyhoeddi 
 
Mae’r Coleg yn mabwysiadu, heb addasu, y cynllun cyhoeddi enghreifftiol wedi’i 

gyhoeddi a’i gymeradwyo gan y Comisiynydd Gwybodaeth. 

Mae’r cynllun cyhoeddi hwn yn rhwymo’r Coleg i ddarparu gwybodaeth i’r 

cyhoedd fel rhan o’i weithgareddau busnes arferol. Mae’r wybodaeth a gwmpasir 

wedi ei chynnwys yn y dosbarthiadau o wybodaeth a grybwyllir isod, lle mae’r 

awdurdod yn cadw’r wybodaeth hon, ac fel y disgrifir yn y diffiniad o 

ddosbarthiadau i golegau addysg bellach a gyhoeddir gan y Comisiynydd 

Gwybodaeth. 

Mae’r cynllun yn rhwymo’r Coleg:  

 I gyhoeddi neu wneud ar gael mewn modd arall fel rhan o’i waith arferol 

wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth amgylcheddol, a gedwir gan yr 
awdurdod sydd yn perthyn i’r dosbarthiadau isod.  

 

 I enwi’r wybodaeth a gedwir gan yr awdurdod ac sydd yn perthyn i’r 

dosbarthiadau isod.  
 

 I gyhoeddi neu wneud ar gael mewn modd arall fel rhan o’i waith arferol 

wybodaeth yn unol â’r datganiadau a gynhwysir yn y cynllun hwn.  
 

 I gynhyrchu a chyhoeddi’r dulliau a ddefnyddir i ofalu bod y wybodaeth 

benodol ar gael fel mater o drefn fel bod modd i’r cyhoedd ei hadnabod a’i 
chyrraedd yn hawdd.  

 

 I adolygu a diweddaru’n rheolaidd yr wybodaeth mae’r awdurdod yn 
trefnu ei bod ar gael dan y cynllun hwn.  

 

 I gynhyrchu rhestr o bob ffi a godir i gael mynediad i’r wybodaeth y 
trefnir ei bod ar gael.  

 

 I drefnu bod y cynllun cyhoeddi ar gael i’r cyhoedd. 
 

 I gyhoeddi unrhyw set ddata a gedwir gan yr awdurdod wedi derbyn 

cais amdano, ac unrhyw fersiynau wedi eu diweddaru a gedwir, oni bai fod 
yr awdurdod yn hyderus nad yw’n briodol i wneud hynny; i gyhoeddi’r set 

ddata, ble fo’n rhesymol ymarferol, ar ffurf electronig y gellir ei 
hailddefnyddio; ac, os yw unrhyw wybodaeth yn y set ddata yn waith 

hawlfraint perthnasol ac mai’r awdurdod cyhoeddus yw’r unig berchennog, 

i ddarparu’r wybodaeth i’w hailddefnyddio o dan delerau Rheoliadau 
Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus 2015, os ydynt yn 

berthnasol, ac fel arall o dan delerau adran 19 y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth. Diffinnir y term 'set ddata' yn adran 11(5) y Ddeddf Rhyddid 
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Gwybodaeth. Diffinnir y term ‘gwaith hawlfraint perthnasol’ yn adran 
19(8) y Ddeddf honno. 

 
2. Dosbarthiadau o Wybodaeth 

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud. 

Gwybodaeth sefydliadol, lleoliadau a chysylltiadau, llywodraethu 
cyfansoddiadol a chyfreithiol. 

Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario. 

Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant amcanol a 

gwirioneddol, tendro, caffael a chontractau. 
 

Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn gwneud. 

Gwybodaeth strategaeth a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, 
arolygiadau ac adolygiadau. 

 

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau. 

Cynigion a phenderfyniadau polisi. Prosesau gwneud penderfyniadau, 

meini prawf a gweithdrefnau mewnol ac ymgynghoriadau. 
 

Ein polisïau a'n gweithdrefnau. 

Protocolau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau a'n 

cyfrifoldebau. 

 

Rhestrau a chofrestrau. 
Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestri sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith a 

rhestrau a chofrestrau eraill sy'n ymwneud â swyddogaethau'r awdurdod. 
 

Y gwasanaethau a gynigiwn. 

Cyngor ac arweiniad, llyfrynnau a thaflenni, trafodion a datganiadau i'r 
cyfryngau. Disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir. 

 

Yn gyffredinol ni fydd y dosbarthiadau o wybodaeth yn cynnwys:  
 

 Gwybodaeth y mae ei datgeliad wedi ei atal gan gyfraith, neu wedi 

ei eithrio dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, neu fel arall yn cael 
ei hystyried yn gywir i fod wedi ei diogelu rhag datgeliad. 

 Gwybodaeth ar ffurf drafft. 

 Gwybodaeth nad yw bellach ar gael yn rhwydd gan ei bod wedi ei 

chynnwys mewn ffeiliau sydd wedi eu rhoi mewn storfa archif, neu’n 
anodd cael mynediad atynt am resymau tebyg. 

 

3. Gwybodaeth i Goleg Gŵyr Abertawe 
 

Mae’r wybodaeth sydd ar gael i Goleg Gŵyr Abertawe wedi’i chynnwys yn 
Atodiad A. 
 

https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-1-pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-2-beth-rydym-yn-ei-wario-a-sut-rydym-yn-ei-wario/
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-3-beth-yw-ein-blaenoriaethau-a-sut-rydym-yn-gwneud/
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-4-sut-rydym-yn-gwneud-penderfyniadau/
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-5-ein-polisiau-an-gweithdrefnau/
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-6-rhestrau-a-chofrestrau/
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-7-y-gwasanaethau-a-gynigiwn/
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4. Y dull o ddarparu gwybodaeth a gyhoeddir dan y cynllun hwn 

 
Mae’r wybodaeth a gwmpesir gan y cynllun wedi’i chynnwys yn Atodiad A ac mae 

hyn yn cynnwys manylion sut y gellir cael gafael arno. 

Mae’r wybodaeth ar gael ar wefan y Coleg www.gcs.ac.uk/cy neu fel arall mae ar 

gael ar gais drwy e-bostio foi@coleggwyrabertawe.ac.uk. 

Pan fo’n bosibl bydd gwybodaeth yn cael ei darparu yn electronig ond gellir gofyn 

amdani mewn copi caled. Caiff ei darparu yn yr iaith y’i delir neu mewn iaith arall 

sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith. Os oes gofyniad cyfreithiol ar y Coleg i gyfieithu 

unrhyw wybodaeth bydd yn gwneud hynny. 

Wrth ddarparu gwybodaeth yn unol â’r cynllun hwn, bydd y Coleg yn dilyn ei 

oblygiadau o dan ddeddfwriaeth anabledd ac aflonyddu, i ddarparu gwybodaeth 

mewn ffurfiau neu fformatau eraill.  

5. Ffioedd y gellir eu codi am wybodaeth a gyhoeddwyd dan y cynllun 
hwn 

 
Diben y cynllun hwn yw darparu cymaint o wybodaeth â phosibl gyda chyn lleied 

o anghyfleustra a chost i’r cyhoedd. Bydd taliadau gan yr awdurdod ar gyfer 

deunydd a gyhoeddir fel mater o drefn yn cael eu cyfiawnhau gan sicrhau eu bod 

yn dryloyw ac mor isel ag sy’n bosibl.  

Darperir deunydd a gyhoeddir ac y ceir mynediad ato ar wefan am ddim. 

Gellir codi tâl am wybodaeth sy’n agored i gyfundrefn codi tâl a ragnodwyd gan 

Senedd y Deyrnas Unedig. 

Gellir codi tâl am dreuliau sy’n codi megis: llungopïo; postio a phacio; costau 

sy’n codi’n uniongyrchol o ganlyniad i edrych ar wybodaeth. 

Gellir hefyd codi tâl am wybodaeth a ddarperir dan y cynllun hwn lle maent wedi 

eu hawdurdodi’n gyfreithiol, y gellir eu cyfiawnhau dan bob amgylchiad, yn 

cynnwys egwyddorion cyffredinol yr hawl i fynediad at wybodaeth a gedwir gan 

awdurdodau cyhoeddus, ac yn unol â rhestr a gyhoeddwyd neu restrau o ffioedd 

sydd ar gael yn hwylus i’r cyhoedd.  

Rhestr o ffioedd 

Llungopïo 5c fesul tudalen wedi’i chopïo 

Costau postio a phacio Codi costau gwirioneddol yn dibynnu ar yr eitemau 
sydd i’w postio 

Edrych ar wybodaeth Codi costau’n uniongyrchol 

 
Gellir hefyd codi tâl am ddarparu setiau data (neu rannau o setiau data) sy’n 

weithiau hawlfraint perthnasol i’w hailddefnyddio. Bydd y taliadau hyn yn unol â 

thelerau Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus 2015, os 

http://www.gcs.ac.uk/
mailto:foi@coleggwyrabertawe.ac.uk
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ydynt yn berthnasol, neu â’r rheoliadau a wneir dan adran 11B y Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth neu â phwerau statudol eraill yr awdurdod.  

Os codir tâl, rhoddir cadarnhad o faint sy’n ddyledus cyn darparu’r wybodaeth. 

Gellir gofyn am dâl cyn darparu’r wybodaeth. 

 

6. Ceisiadau ysgrifenedig 

 
Gellir gofyn am wybodaeth a gedwir gan awdurdod cyhoeddus nad yw wedi ei 

chwmpasu gan y cynllun hwn yn ysgrifenedig, ac fe ystyrir ei darparu yn unol â 
darpariaethau’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.  

 
Dylid cyfeirio ceisiadau i foi@coleggwyrabertawe.ac.uk 

 
 
 

mailto:foi@coleggwyrabertawe.ac.uk


 
 

 

 

 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 – Dogfen diffinio i golegau addysg bellach  
 

Manylion y mathau o wybodaeth y mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn disgwyl i’r Coleg eu darparu er mwyn 

cyflawni ei ymrwymiadau o dan y cynllun cyhoeddi enghreifftiol. 

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Coleg trwy’r dolenni a nodir neu mae ar gael ar gais. Gellir gwneud ceisiadau i 

foi@coleggwyrabertawe.ac.uk  

 

Dosbarth 1 - Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud 
 
Gwybodaeth sefydliadol, strwythurau, lleoliadau a chysylltiadau 
 

 Dolen we Neu ar gael ar gais gan: 

Fframwaith Cyfreithiol, Offeryn 
Llywodraethu neu Erthyglau 
Cymdeithasu 

https://www.gcs.ac.uk/cy/llywodraethu  Clerc y Bwrdd  

Strwythur rheolwyr  Adnoddau Dynol 

Trefniadau llywodraethu  Clerc y Bwrdd 

Strwythur sefydliadol gan gynnwys 
disgrifiad o waith pob uned ac 
enwau a chyfrifoldebau staff 
allweddol 

. 
 

Adnoddau Dynol 

Cylch gorchwyl, aelodaeth a 
disgrifiad o’r holl fyrddau a’r 
pwyllgorau 

 Clerc y Bwrdd 

Strwythurau adrannol a nodi uwch 
staff 

 Adnoddau Dynol 

mailto:foi@coleggwyrabertawe.ac.uk
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-1-pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/
https://www.gcs.ac.uk/cy/llywodraethu


 
 

 

Adrodd am y bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau 

https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/CC14501%20Gower%20college%20EDI%20report
%202019-2020%20%28Cymraeg%29.pdf 
 

Adnoddau Dynol 

Rhestr a gwybodaeth cysylltiedig â 
sefydliadau rydych chi’n cydweithio 
â nhw ac unrhyw gwmnïau rydych 
chi’n berchen arnyt yn llwyr neu yn 
rhannol  

Track Training Ltd – cwmni a berchnogir yn rhannol Cyfarwyddwr Sgiliau a 
Datblygu Busnes 

Lleoliad a manylion cyswllt https://www.gcs.ac.uk/cy   

Gweithgareddau myfyrwyr  https://www.gcs.ac.uk/cy/staff-student-portal  

   

Dosbarth 2 - Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario 
 
Gwybodaeth ariannol am y flwyddyn bresennol a’r ddwy flynedd ddiwethaf, o leiaf 
 

Cyllid neu incwm – ffynonellau cyllid 
neu incwm 

https://www.gcs.ac.uk/cy/cyfrifon-y-coleg 
 

 

Gwybodaeth am gyllideb a chyfrifon 
– datganiad blynyddol o gyfrifon  

https://www.gcs.ac.uk/cy/cyfrifon-y-coleg 
 

 

Gwariant – manylion gwariant dros 
£15,000 gan gynnwys gwybodaeth 
am gostau, cyflenwyr a thrafodion 

 Cyfarwyddwr Cyllid 

Adroddiadau archwiliadau ariannol  Cyfarwyddwr Cyllid 

Rhaglen Gyfalaf – gwybodaeth am 
gynlluniau mawr ar gyfer gwariant 
cyfalaf, gan gynnwys unrhyw fenter 
cyllid preifat a chontractau 
partneriaeth cyhoeddus neu breifat 

 Cyfarwyddwr Ystadau 

Rheoliadau a Gweithdrefnau 
Ariannol 

 Cyfarwyddwr Cyllid 

Cyflog staff a strwythurau 
graddfeydd, gan gynnwys manylion 
cyflog uwch aelodau o staff mewn 
bandiau o £5000 

https://www.gcs.ac.uk/cy/cyfrifon-y-coleg 
Gwybodaeth am uwch aelodau o staff wedi’i chynnwys yn y cyfrifon  

Cyflog staff a 
strwythurau graddfeydd 
- Cyfarwyddwr 
Adnoddau Dynol 

Lwfansau a threuliau staff Wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau Ariannol Cyfarwyddwr Cyllid 

https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/CC14501%20Gower%20college%20EDI%20report%202019-2020%20%28Cymraeg%29.pdf
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/CC14501%20Gower%20college%20EDI%20report%202019-2020%20%28Cymraeg%29.pdf
https://www.gcs.ac.uk/
https://www.gcs.ac.uk/cy/staff-student-portal
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-2-beth-rydym-yn-ei-wario-a-sut-rydym-yn-ei-wario/
https://www.gcs.ac.uk/cy/cyfrifon-y-coleg
https://www.gcs.ac.uk/college-accounts
https://www.gcs.ac.uk/cy/cyfrifon-y-coleg


 
 

 

Lwfansau llywodraethwyr Lwfansau y gellir eu hawlio neu eu codi wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau Ariannol 
Taliadau a wneir i lywodraethwyr unigol 

Clerc y Bwrdd 

Cofrestr cyflenwyr  Cyfarwyddwr Cyllid  

Gweithdrefnau caffael a thendro ac 
adroddiadau a chontractau – 
gweithdrefnau a ddefnyddir i gaffael 
nwyddau a gwasanaethau a 
manylion contractau sydd wedi 
mynd drwy broses dendro ffurfiol 

Gweithdrefnau wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau Ariannol 
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/CC7927%20Supplier%20Terms%20and%20Conditi
ons%20%28Cymraeg%29.pdf 
 
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/Polisi%20Ffioedd%20a%20Thaliadau%20Is-
gontractio%202021-2022%20%28Sub-
contracting%20%20Fees%20and%20Charges%20Policy%29.pdf 
 

Cyfarwyddwr Cyllid 

Adrodd am amser  cyfleuster Undeb 
Llafur 

 Cyfarwyddwr Adnoddau 
Dynol 

   

Dosbarth 3 – Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn gwneud 
 
Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau (presennol a rhai y tair blynedd diwethaf) 
 

Adroddiad blynyddol https://www.gcs.ac.uk/cy/cyfrifon-y-coleg 
 

 

Adroddiad hunanasesu  Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Cynlluniau corfforaethol a busnes Cynllun Strategol Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Strategaeth Dysgu ac Addysgu  Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Ansawdd a safonau academaidd  Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Adroddiad arolygu mwyaf diweddar  
Ofsted, Estyn neu’r Arolygiaeth 
Addysg a Hyfforddiant 

https://reports.ofsted.gov.uk/provider/33/2495062 
https://www.estyn.llyw.cymru/node/3481?_ga=2.151824697.1280536383.1652443352-
596007213.1652443352 
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/reports/gower-college-swansea-herw-16-
cy7bf59ebe03dc611ba4caff1e0043ed24.pdf?sfvrsn=c877f581_6 
 
 

Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/Supplier%20Terms%20and%20Conditions.pdf
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/Supplier%20Terms%20and%20Conditions.pdf
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/Work%20Based%20Learning%20Sub-contracting%20Fees%20and%20Charges%20Policy%20%28Sept%202020%20-%20July%202021%29.pdf
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/Work%20Based%20Learning%20Sub-contracting%20Fees%20and%20Charges%20Policy%20%28Sept%202020%20-%20July%202021%29.pdf
https://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/Work%20Based%20Learning%20Sub-contracting%20Fees%20and%20Charges%20Policy%20%28Sept%202020%20-%20July%202021%29.pdf
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-3-beth-yw-ein-blaenoriaethau-a-sut-rydym-yn-gwneud/
https://www.gcs.ac.uk/cy/cyfrifon-y-coleg
https://reports.ofsted.gov.uk/provider/33/2495062
https://www.estyn.gov.wales/provider/f0009035
https://www.estyn.gov.wales/provider/f0009035
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/reports/gower-college-swansea-herw-16.pdf?sfvrsn=c877f581_6
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/reports/gower-college-swansea-herw-16.pdf?sfvrsn=c877f581_6


 
 

 

Canlyniadau arholiadau ac asesiadau https://www.gcs.ac.uk/cy/school-leavers  Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Tablau perfformiad  Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Asesiadau effaith Diogelwch Data 
neu unrhyw asesiad effaith arall, e.e. 
iechyd a diogelwch, cydraddoldeb 

 Swyddog Diogelu Data 

Gweithdrefnau Sicrhau Ansawdd https://www.gcs.ac.uk/cy/yr-asiantaeth-sicrhau-ansawdd-ar-gyfer-addysg-uwch-qaa 
 
 

Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Gwybodaeth adolygiad allanol - 
proses monitro ac adolygu flynyddol 
ynghyd â datganiad o rolau, 
cyfrifoldebau ac awdurdod cyrff 
gwahanol o fewn eich sefydliad sy’n 
ymwneud â chymeradwyo ac 
adolygu rhaglenni 

 Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

Cysylltiadau corfforaethol – 
cysylltiadau â chyflogwyr a noddwyr 
yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a 
datblygu rhaglenni dysgu 

 Cyfarwyddwr Sgiliau a 
Datblygu Busnes 

Adroddiadau llywodraethol a 
rheoleiddiol – adroddiadau achredu 
a monitro gan gyrff proffesiynol, 
statudol neu reoleiddiol  

 Cyfarwyddwr Ansawdd 
a Chwricwlwm 

   

Dosbarth 4 – Sut rydym yn gwneud penderfyniadau 
 
Prosesau gwneud penderfyniadau a chofnodi penderfyniadau 
 

Cofnodion, agendâu a phapurau gan 
fyrddau academaidd, grwpiau llywio 
a phwyllgorau’r corff llywodraethu – 
cofnodion cyfarfodydd lle rydych 

Cofnodion o gyfarfodydd a phwyllgorau Bwrdd y Gorfforaeth ar gael ar gais gan Glerc y 
Bwrdd 
Dim bwrdd academaidd 
 

Clerc y Bwrdd 

https://www.gcs.ac.uk/school-leavers
https://www.gcs.ac.uk/quality-assurance-agency-higher-education-qaa
https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-4-sut-rydym-yn-gwneud-penderfyniadau/


 
 

 

chi’n gwneud penderfyniadau 
allweddol am weithrediad y Coleg 

   

Dosbarth 5 – Ein polisïau a'n gweithdrefnau 
 
Protocolau, polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig presennol ar gyfer cyflawni ein gwasanaethau a’n cyfrifoldebau 
 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer 
cynnal busnes coleg 

https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau   

Safonau’r Gymraeg https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau   

Gweithdrefnau a pholisïau 
cysylltiedig â gwasanaethau 
acdemaidd 

https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau   

Gweithdrefnau a pholisïau 
cysylltiedig â gwasanaethau 
myfyrwyr 

https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau   

Polisïau ysgol a dogfennau eraill https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau   

Gweithdrefnau a pholisïau 
cysylltiedig ag adnoddau dynol 

 Cyfarwyddwr Adnoddau 
Dynol 

Polisi Cyflog  Cyfarwyddwr Adnoddau 
Dynol 

Gweithdrefnau a pholisïau 
cysylltiedig â recriwtio 

https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/current-vacancies  Cyfarwyddwr Adnoddau 
Dynol 

Code of conduct for members of 
governing bodies 

 Clerc y Bwrdd 

Polisïau Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth 

https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau Cyfarwyddwr Adnoddau 
Dynol 

Iechyd a Diogelwch https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau Cyfarwyddwr Ystadau 

Rheoli Ystadau gan gynnwys polisi 
gwaredu, strategaeth a chynllun 
ystadau, polisi rheoli cyfleusterau, 
cynnal a chadw tiroedd ac adeiladau 

 Cyfarwyddwr Ystadau 

Polisi a gweithdrefnau cwynion https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau  

Polisïau rheoli cofnodion, data 
personol a mynediad at wybodaeth 

https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau Polisi Diogelu Data 
https://www.gcs.ac.uk/cy/privacy-notices Hysbysiadau preifatrwydd 

 

https://bipba.gig.cymru/amdanom-ni/deddf-rhyddid-gwybodaeth/cynllun-cyhoeddi/dosbarth-5-ein-polisiau-an-gweithdrefnau/
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/jobs
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/privacy-notices


 
 

 

Trefniadau a pholisïau codi tâl https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau Cyfarwyddwr Cyllid 

   

Dosbarth 6 – Rhestrau a Chofrestrau  
 

Unrhyw wybodaeth y mae’n ofynnol 
yn ôl y gyfraith i chi ei dal mewn 
cofrestrau sydd ar gael i’r cyhoedd.   

 Clerc y Bwrdd 

Cofrestrau Asedau – asedau tir ac 
adeiladau cyhoeddus 

 Cyfarwyddwr Ystadau 

Cofrestr asedau gwybodaeth  Swyddog Diogelu Data 

Camerâu cylch cyfyng – manylion 
camerâu gwyliadwriaeth agored  

 Cyfarwyddwr Ystadau 

Cofnodion datgelu Cofnod datgelu sy’n dangos yr wybodaeth a ddarparwyd mewn ymateb i geisiadau Deddf 
Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 

Clerc y Bwrdd 

Cofrestr buddiannau Buddiannau llywodraethwyr Clerc y Bwrdd 

Uwch aelodau o staff  Clerc y Bwrdd 

Cofrestr rhoddion a lletygarwch a 
ddarperir i uwch aelodau o staff 

 Cyfarwyddwr Cyllid 

   

Dosbarth 7 – Y gwasanaethau a gynigiwn 
 
Gwybodaeth am y gwasanaethau a gynigiwch, gan gynnwys taflenni, canllawiau a chylchlythyrau 
 

Prosbectws a chynnwys cyrsiau https://www.gcs.ac.uk/cy   

Gwasanaethau i gyrff allanol https://www.gcs.ac.uk/cy/Employers  
 

 

Iechyd gan gynnwys gwasanaethau 
meddygol 

https://www.gcs.ac.uk/cy/student-life/student-support   

Gwasanaethau lles a chwnsela https://www.gcs.ac.uk/cy/student-life/student-support   

Cyllid megis grantiau a bwrsarïau 
sydd ar gael i fyfyrwyr o’r coleg 

https://www.gcs.ac.uk/cy/supporting-you   

Cyngor gyrfaoedd a gwybodaeth am 
raglenni gyrfaoedd 

https://www.gcs.ac.uk/cy/supporting-you  
https://employability.gcs.ac.uk/cy/catref/  

 

Gwasanaethau capleiniaeth a 
darpariaeth aml-ffydd 

  

https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/
https://www.gcs.ac.uk/cy/Employers
https://www.gcs.ac.uk/cy/student-life/student-support
https://www.gcs.ac.uk/cy/student-life/student-support
https://www.gcs.ac.uk/supporting-you#sl-student-fund
https://www.gcs.ac.uk/supporting-you#sl-student-fund
https://employability.gcs.ac.uk/


 
 

 

Gwasanaethau y mae gennych hawl i 
adennill ffi ar eu cyfer ynghyd â’r 
ffioedd hynny 

https://www.gcs.ac.uk/cy/higher-education  
https://www.gcstraining.co.uk/  
https://www.gcs.ac.uk/cy/adult-learners  

 

Cyfleusterau chwaraeon a hamdden https://www.gcs.ac.uk/cy/sports-centre  
https://www.gcs.ac.uk/cy/school-leavers-sport-academies  
 

 

Cyfleusterau cysylltiedig â 
cherddoriaeth, celf a 
gweithgareddau diwylliannol eraill 

https://www.gcs.ac.uk/cy/school-leavers-enrichment   

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd, 
casgliadau arbennig ac archifau 

https://www.gcs.ac.uk/cy/libraries   

Cyfleusterau cynadledda   

Cyngor a chyfarwyddyd https://www.gcs.ac.uk/cy/supporting-you  
https://www.gcs.ac.uk/cy/polis%C3%AFau-a-gweithdrefnau 
 

 

Datganiadau i’r cyfryngau https://www.gcs.ac.uk/cy   

 

https://www.gcs.ac.uk/cy/higher-education
https://www.gcstraining.co.uk/
https://www.gcs.ac.uk/cy/adult-learners
https://www.gcs.ac.uk/cy/sports-centre
https://www.gcs.ac.uk/cy/school-leavers-sport-academies
https://www.gcs.ac.uk/cy/school-leavers-enrichment
https://www.gcs.ac.uk/cy/libraries
https://www.gcs.ac.uk/cy/supporting-you
https://www.gcs.ac.uk/policies-and-procedures
https://www.gcs.ac.uk/
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