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DYDDIADAU ALLWEDDOL (i'w hadolygu ac ychwanegu atynt dros gyfnod y 
beichiogrwydd a’r cyfnod mamolaeth) 

Beth yw'r dyddiad y disgwylir i'r myfyriwr roi 
genedigaeth? 

 

Sawl wythnos yn feichiog oedd y myfyriwr 
pan hysbyswyd y Brifysgol? 

 

CYFATHREBU Â'R MYFYRIWR 

Beth yw dull cyfathrebu dewisol y myfyriwr: 

Yn ystod y beichiogrwydd?  

Yn ystod absenoldeb cysylltiedig â 
mamolaeth? 

 

Ar ôl dod nôl i astudio?  

HYSBYSU STAFF A MYFYRWYR ERAILL 

Pwy fydd angen cael gwybod am feichiogrwydd y myfyriwr a pha bryd yr hoffai'r 
myfyriwr iddynt gael eu hysbysu? 

Enw a Theitl Dyddiad 

  

  

  

ASESIAD RISG (atodwch gopi at y ffurflen hon) 

A oes asesiad wedi'i gynnal sy'n cynnwys (lle bo'n berthnasol): 

Cwrs y myfyriwr?  

Lleoliadau gwaith neu gyfnodau astudio 
dramor? 

 

Arholiadau neu asesiadau eraill?  

Teithiau maes?  

Dod nôl ar ôl absenoldeb cysylltiedig â 
mamolaeth? 

 

Bwydo ar y fron?  

Os oes angen newidiadau er mwyn 
lleihau’r risg, pwy sy'n gyfrifol am 
sicrhau bod y newidiadau’n cael eu 
gwneud? 
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ABSENOLDEB CYSYLLTIEDIG Â 
BEICHIOGRWYDD 

 

A fydd dyddiadau neu amseroedd 
apwyntiadau cyn geni yn effeithio ar 
astudiaethau’r myfyriwr? 

 

A ydych chi wedi trafod unrhyw salwch 
cysylltiedig â beichiogrwydd sydd wedi 
effeithio ar allu’r myfyriwr i ddilyn y cwrs? 

 

Os oes ateb cadarnhaol wedi ei roi i unrhyw 
un o’r cwestiynau uchod, pa drefniadau a 
wnaed i sicrhau nad yw’r myfyriwr yn colli tir 
yn y pwnc? 

 

ASESIAD 

A yw'r myfyriwr yn methu â chwblhau 
unrhyw asesiadau o ganlyniad i’r 
beichiogrwydd neu'r famolaeth? 

 

Os ydy, rhowch fanylion: 

 

 

 

Pa drefniadau eraill sydd wedi'u gwneud 
ar gyfer unrhyw asesiadau sydd heb eu 
gwneud neu heb eu gorffen? 

 

 

 

 

ABSENOLDEB CYSYLLTIEDIG Â MAMOLAETH  

Faint o amser mae'r myfyriwr yn bwriadu ei 
gymryd yn absenoldeb cysylltiedig â 
mamolaeth? 

 

Pa bryd mae'r myfyriwr yn bwriadu cychwyn 
ar yr absenoldeb cysylltiedig â mamolaeth? 

 

Pa bryd mae'r myfyriwr yn bwriadu dod nôl 
wedi’r absenoldeb cysylltiedig â mamolaeth? 

 

A fydd dyddiadau'r absenoldeb cysylltiedig â 
mamolaeth yn effeithio ar allu’r myfyriwr i 
gyflawni unrhyw rai o ofynion modiwlau'r 
cwrs? 
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Os bydd, pa drefniadau sydd wedi'u gwneud 
i alluogi'r myfyriwr i gwblhau'r modiwl? 

 

 

 

Pa wybodaeth fydd ei hangen ar y myfyriwr 
yn ystod yr absenoldeb cysylltiedig â 
mamolaeth er mwyn bod yn ymwybodol o 
ddatblygiadau diweddaraf y cwrs? 

 

Pwy fydd yn gyfrifol am roi'r 
wybodaeth i'r myfyriwr? 

 

 

CEFNOGAETH ARIANNOL 

A yw’r myfyriwr wedi cael gwybod am 
ffynonellau cymorth ariannol neu a 
gyfeiriwyd y myfyriwr at dîm Cyngor ac Arian 
y Gwasanaethau Myfyrwyr? 

 

Nodwch y manylion a pha gamau dilynol sydd eu hangen: 

 

 

 

GOFAL PLANT 

A yw’r myfyriwr wedi cael gwybod am y 
cyfleusterau gofal plant yn yr ardal leol? 

 

A yw'r myfyriwr (os yn ddinesydd y Deyrnas 
Unedig) yn ymwybodol y bydd eu dull 
astudio yn effeithio ar eu hawliau i gymorth 
cyllidol ar gyfer gofal plant? 

 

MYFYRWYR RHYNGWLADOL / MYFYRWYR SY'N ASTUDIO DRAMOR 

A yw myfyrwyr rhyngwladol neu'r rhai sy'n astudio dramor wedi cael eu hysbysu am: 

Yr angen i wneud yn siŵr eu bod yn deall yr 
holl oblygiadau ar eu fisa os yw’n dychwelyd 
adref neu’n ymestyn yr harhosiad oherwydd 
beichiogrwydd a mamolaeth? (cyflwynwch y 
myfyriwr i Gynghorydd Cymorth Myfyrwyr 
Rhyngwladol y Gwasanaethau Myfyrwyr) 

 

Cyfyngiadau posib cwmnïau hedfan?  

MYFYRWYR AR LEOLIAD GWAITH 
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A yw darparwr y lleoliad wedi cael gwybod 
am feichiogrwydd y myfyriwr? 

 

A yw darparwr y lleoliad wedi cynnal asesiad 
risg? 

 

A yw darparwr y lleoliad yn ymwybodol o 
bolisi'r Brifysgol ar gefnogi myfyrwyr yn 
ystod beichiogrwydd, mamolaeth a 
thadolaeth? 

 

A fydd yn bosib i'r myfyriwr gwblhau'r cyfnod 
ar leoliad? 

 

Os na fydd, pa drefniadau gwahanol a wneir?  

 

 

Pwy sy'n gyfrifol am gysylltu â darparwr y 
lleoliad? 

 

AMGYLCHIADAU EITHRIADOL 

A yw’r myfyriwr wedi cael gwybod sut i 
wneud cais amgylchiadau arbennig os bydd 
eu beichiogrwydd, mamolaeth neu 
gyfrifoldebau rhiant yn effeithio ar arholiadau 
ac asesiadau?  

 

LLETY 

A yw'r myfyriwr yn bwriadu symud i lety 
arall?  

 

A yw’r myfyriwr wedi cael cyngor ar lety arall 
a chanlyniadau posib terfynu unrhyw 
gontract presennol? (Cyfeiriwch at y Tîm 
Llety lle bo'n briodol). 

 

DOD NÔL I ASTUDIO 

Pa gymorth a roddir i'r myfyriwr pan fydd yn dod nôl i astudio? (e.e. cyfarfodydd gyda 
staff allweddol, cysylltu â myfyrwyr eraill sy'n rhieni, ac ati) 
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GWYBODAETH BELLACH 

Unrhyw wybodaeth neu sylwadau eraill: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOFNODION 

Cytundeb aelod o staff 

Enw  

Teitl  

Llofnod  

Dyddiad  

Cytundeb y myfyriwr 

Enw  

Llofnod  

Dyddiad  

 


