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Mae'r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg a fformatau amgen ar gais. 
Darllenwch y nodiadau canllaw canlynol yn ofalus cyn bwrw ymlaen â'r cais. 
 

Nodiadau Canllaw 
 

Beth yw'r Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr?  
 

Mae'r Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr yn gronfa a ddarperir gan y Brifysgol i gynnig cymorth, o bosibl, i fyfyrwyr o'r DU sy'n 
wynebu anawsterau ariannol.  Mae'n bwysig cydnabod bod y Gronfa wedi'i sefydlu i weithredu fel rhwyd     ddiogelwch i 
fyfyrwyr, ac nid i ariannu dewisiadau ffordd o fyw sy'n arbennig o ddrud, megis gwyliau neu gostau car nad ydynt yn hanfo-
dol.  Fel myfyriwr, disgwylir i chi gymryd camau i gynyddu eich incwm a lleihau eich gwariant. 

Gweler ein tudalennau Rheolaeth Ariannol am ragor o gyngor ac arweiniad: 
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/rheoli-eich-arian/ 
 

Pwy all wneud cais? 
 

 Rhaid i chi fod yn fyfyriwr y DU sy'n gymwys i gael Arian Myfyrwyr 'Cartref ' ac sy'n astudio ar gampws PDC. 
 Eich bod wedi derbyn yr holl hawliau Benthyciadau Myfyrwyr a/neu unrhyw gyllid statudol arall sydd ar gael i chi. 
 Os ydych yn rhan-amser, rhaid i chi fod yn astudio am o leiaf 25% o'r credydau cyfwerth ag amser llawn bob blwyddyn. 
 Fel arfer, mae'n rhaid i fyfyrwyr nad ydynt yn cael cymorth statudol (e.e. rhai myfyrwyr ôl-raddedig a'r rhai sy'n cwblhau 

ail radd) fod â darpariaeth ddigonol yn ei lle ar gyfer costau byw a ffioedd cyn i'r cwrs ddechrau. 
 Dylai myfyrwyr mewn colegau partner gysylltu â'u coleg eu hunain ynghylch cronfeydd cymorth ariannol. 
 Nid yw myfyrwyr a ariennir gan yr UE yn gymwys i wneud cais i'r Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr ond dylech wneud apwyn-

tiad gyda Chynghorydd Arian a Chymorth os ydych yn profi anawsterau ariannol. 
 Dim ond un cais y gellir ei wneud bob blwyddyn academaidd ond, os bydd eich amgylchiadau'n newid yn sylweddol, 

gallwch gyflwyno adolygiad a darparu dogfennau ategol. 
 

A allaf wneud cais am gymorth ariannol tuag at fy anabledd/anghenion     med-
dygol penodol?  

 

Os ydych yn gwneud cais am help yn unig tuag at anghenion meddygol penodol/anabledd, dylech gysylltu â'r gwasanaeth 
anabledd a dyslecsia i gael rhagor o wybodaeth yn y lle cyntaf: https://disability.southwales.ac.uk/anabledd/  
Os ydych yn fyfyriwr Cyllid Myfyrwyr Lloegr sy'n gorfod talu cyfraniad o £200 tuag at eich costau cyfarpar, darparwch gopi 
o'r dudalen berthnasol o'ch Asesiad Anghenion gyda'ch cais. 
 

A allaf adolygu neu apelio yn erbyn y penderfyniad? 
 

Os ydych yn anhapus gyda'r penderfyniad a wnaed gan y Panel, gallwch naill ai apelio yn erbyn y penderfyniad, neu os yw 
eich amgylchiadau ariannol wedi newid ers i chi gyflwyno eich ffurflen gais, gallwch ofyn i'r panel adolygu eich achos. Gwel-
er y broses adolygu ac apelio am ragor o wybodaeth: 
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/anawsterau-ariannol/cronfa-cymorth-
myfyrwyr/ 
 

Â phwy y byddaf yn cysylltu i gael cymorth? 
 

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cymhwysedd, cysylltwch 
â'r Tîm Arian a Chymorth Myfyrwyr drwy e-bost studentsupportfund@southwales.ac.uk neu drwy ffonio 01443 483778 
(dydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 12pm). 
Gallwch hefyd wneud apwyntiad gyda Chynghorydd Arian a Chymorth a fydd yn hapus i'ch cynorthwyo. 

Gallwch wneud hynny ar-lein: https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/cysylltu-a-ni/ neu 
drwy ffonio'r rhif uchod. 

Ar gyferdefnydd swyddfa’n unig  

Rhif SSF Dyddiad Derbyn Wedi gwneud cais o’r blaen Dyledwr Llofnod 

     SSF19                             /                 / D    /    N D    /    N  

Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr 2019/20 
Ffurflen Gais a Nodiadau Canllaw 
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  Nodiadau Canllaw 

 Adran 1: Manylion Personol  

 Adran 2: Manylion Cwrs  

 Adran 3: Amgylchiadau Personol  

 Adran 4: Amgylchiadau Ariannol  

 Adran 5: Datganiad Ategol  

 Adran 6: Nodiadau Canllaw ar gyfer Incwm  

 Adran 7: Incwm y Cartref  

 Adran 8: Nodiadau Canllaw ar gyfer Gwariant  

 Adran 9: Gwariant yr Aelwyd  

 Adran 10: Gwariant Teithio  

 Adran 11: Dyledion heb eu Talu  

 Adran 12: Manylion Banc  

 Adran 13: Datganiad Diogelu Data a Datganiad  

 

 

 Sut mae llenwi’r ffurflen gais?  
 

Cwblhewch bob adran mor glir â phosibl. 
Mae'n bwysig bod y dogfennau ategol yn cael eu hamgáu gyda'ch ffurflen gais. 
Bydd cyplau sy’n fyfyrwyr ac yn byw gyda'i gilydd yn cael eu trin fel ceisiadau ar y cyd, felly rydym yn argymell eich bod yn 
gwneud apwyntiad gyda Chynghorydd Arian a Chymorth gyda'ch gilydd ac yn llenwi un ffurflen. 
 

Rhestr wirio 
 

Mae'r ffurflen gais yn cynnwys yr adrannau canlynol, defnyddiwch y rhestr wirio hon i nodi'r adrannau sydd wedi’u 
cwblhau'n llawn. 
 

Tudalen 1 a 2 
 

 
 

Tudalen 3 

 

 
 

Tudalen 4 
 

Tudalen 4 a 5 
 

Tudalen 6 
 

Tudalen 7 
 

Tudalen 8 
 

Tudalen 9 
 

Tudalen 10 
 

Tudalen 11 
 

Tudalen 12 
 

Tudalen 13 

Sicrhewch eich bod yn llenwi pob adran yn llawn ac yn darparu'r dystiolaeth a amlinellir yn y manau gwirio ar ddiwedd 
pob adran.  Byddwch cystal â darparu llungopïau darllenadwy neu ddogfennau wedi'u sganio gan y bydd dogfennau o 
ansawdd gwael yn achosi oedi. Bydd tystiolaeth sydd ar goll, neu ffurflen anghyflawn yn arwain at oedi wrth asesu 
eich cais. 
 

Beth sy'n digwydd ar ôl imi gyflwyno fy nghais? 
 

 Os bydd arnom angen rhagor o dystiolaeth neu wybodaeth i gefnogi eich cais, byddwn fel arfer yn cyfathrebu â chi 
drwy eich cyfeiriad e-bost Prifysgol.  Eich cyfrifoldeb chi yw darparu'r wybodaeth sydd ei hangen. 

 Bydd Panel y Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr yn ystyried eich amgylchiadau unigol ac yn gwneud penderfyniad ar eich dy-
farniad. 

 Mae'r arian a ddyfernir o'r Gronfa yn amrywio ac ni ddylid ei ystyried yn hawl awtomatig. 
 Mae'r Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr yn gyfyngedig ac yn destun adolygiad ac o'r herwydd, nid yw'n sicr o fod ar gael bob 

blwyddyn academaidd neu yn ystod blwyddyn academaidd gyfan.  
 

Beth yw'r amserlen ar gyfer gwneud penderfyniad?  
 

 Rydym yn ceisio prosesu ceisiadau cyn gynted â phosibl, ond dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol y gall ceisiadau gym-
ryd hyd at 15 diwrnod gwaith i'w prosesu. 

 Os oes tystiolaeth ar goll o’ch cais, yr ystyrir ei bod yn hanfodol ar gyfer asesiad o'ch achos, gallai hyn olygu bod angen 
hyd at 15 diwrnod gwaith ychwanegol i brosesu unwaith y bydd y dystiolaeth wedi dod i law. 

 Os na allwch ddarparu'r wybodaeth hon o fewn pythefnos, bydd eich cais yn cael ei roi o'r neilltu ac efallai y gofynnir i 
chi fynychu apwyntiad gyda Chynghorydd Arian a Chymorth. 
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 Cod post 

Cod post 

 

 

        Ar fy mhen fy hun, neu fel rhiant sengl                        Gyda rhiant/rhieni/gwarcheidwad/gwarcheidwaid                
 

        Gyda phartner/priod                                                        Mewn llety a rennir   
 

        Mewn neuaddau                                            Arall (manylwch isod) 

 

 

  

          Ar hyn o bryd yn gofalu*, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o'r teulu sydd oherwydd salwch, anabledd, problem    
          iechyd meddwl neu gaethiwed yn methu ymdopi heb fy nghefnogaeth. *Nodwch y byddai’r dyletswyddau hyn  
          yn ychwanegol at y cyfrifoldebau gofalu arferol y byddai rhiant yn eu cael ar gyfer plentyn dibynnol. 
 
          Ar hyn o bryd yn derbyn cymorth ariannol fel rhywun sy'n Gadael Gofal o'm Hawdurdod Lleol. 
 
          Ar hyn o bryd yn ddigartref/wedi bod yn ddigartref yn ystod fy nghwrs neu'r chwe mis cyn dechrau fy nghwrs. 
 

Mae’r isod ar gyfer myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr Lloegr yn unig: 
  

         Myfyriwr anabl sydd wedi'i asesu fel un sy'n gorfod gwneud cyfraniad o £200 tuag at fy nghostau DSA.  
 

Os ‘Ydw’, darparwch gopi o’r dudalen berthnasol o’ch Asesiad Anghenion fel tystiolaeth.  
  

        Dibynyddion sy’n Blant                                              Dibynyddion sy’n Oedolyn 
 

Parhewch i Adran 4 os nad oes gennych unrhyw ddibynyddion.  

Enw Oed Perthynas 
Ydyn nhw’n 
mynychu’r 

ysgol?  

Ydyn nhw’n 
byw gyda 

chi?  

Os ‘Nac ydyn’ 
amlder yr      

ymweliadau  

    Y   /   N Y     /   N  

   Y   /   N Y     /   N  

   Y   /   N Y     /   N  

   Y   /   N Y   /   N  

Sylwch yr anfonir yr holl ohebiaeth sy'n ymwneud â'ch cais fel arfer i'ch cyfeiriad e-bost Prifysgol.  

ADRAN 1: Manylion Personol  
 
 

Enw llawn              
 

Rhif Adnabod Myfyriwr                                                            Dyddiad Geni 
 

Teleffon 
 
 

E-bost 
 
 

Cyfeiriad yn  
ystod y Tymor 
 
 

Cyfeiriad yn  
ystod y Gwyliau 
 

 
ADRAN 2: Manylion Cwrs 
 
Teitl y Cwrs 
 

Statws 
 

Campws 
 

Cyfadran 
 

Blwyddyn Olaf 
 

 
ADRAN 3: Amgylchiadau Personol  
 
 

Rwy’n byw 
 
 
 
 
 

Rwyf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae gen i 
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ADRAN 4: Amgylchiadau Ariannol  
 
 

Fy mhrif reswm 
dros wneud cais 
am gymorth yw: 
(Ticiwch un yn 
unig) 

 

 
 
 

 

ADRAN 5: Datganiad Ategol 
 
Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn eich datganiad ategol yn rhoi'r cyfle i chi egluro eich anawsterau ariannol 
ac yn ein galluogi i wneud asesiad cywirach o'ch sefyllfa ariannol. 
 

Dylech egluro pam eich bod o dan bwysau ariannol arbennig ac amlinellu unrhyw faterion penodol sy'n effeithio ar eich 
cyllid yn eich barn chi. 
 

Dylech egluro'r effaith y mae'r pwysau ariannol hwn yn ei chael ar eich astudiaethau. 
 

Os yw'n well gennych, cewch gyflwyno eich datganiad ategol ar ddarn o bapur ar wahân.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn 
atodi hyn i'ch ffurflen gais ac ysgrifennwch eich enw a'ch Rhif Myfyriwr ar frig y dudalen. 
 

Esboniwch pam eich bod yn wynebu anawsterau ariannol: 

 

 

Problemau gyda Cyllid Myfyrwyr                            Costau Byw Cyffredinol 
 

Costau Cwrs                     Costau Llety 
 

Costau Anabledd                                                Costau Teithio 
 

Dyled Prifysgol                                                  Costau Gofal Plant 
 

Dyled ion hebeu rheoli                                            Arall (manylwch isod)                                       
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Adran 5 parhad...  

 
 
 

Pwynt Gwirio Datganiad Ategol  
 

Cyn bwrw ymlaen i'r adran nesaf, sicrhewch eich bod wedi:  
 

 

 Darparu tystiolaeth o unrhyw gostau ychwanegol y soniwyd amdanynt yn eich datganiad ategol. 
 e.e. tystiolaeth o gostau teithio ychwanegol, anfonebau am gostau annisgwyl, derbynebau amcangyfrifon ar    
 gyfer offer/atgyweiriadau neu gostau cwrs eraill, hysbysiadau dirwyon neu dystiolaeth o ddyledion nas rheolir. 

 
Darparu tystiolaeth o unrhyw newid mewn amgylchiadau. 

 

Fel myfyriwr, mae'n hanfodol eich bod yn byw o fewn eich modd ac yn cymryd camau i gynyddu eich incwm a lleihau eich 
gwariant. 
 

Esboniwch: 
 

Pa gamau yr ydych eisoes wedi'u cymryd i leddfu'ch anawsterau?  Os nad ydych yn gweithio, beth yr ydych yn ei wneud 
i newid hyn? 
Os nad ydych chi'n gallu gweithio, pam? 
Pa ddarpariaethau yr ydych wedi'u gwneud os nad ydych yn cael Cyllid Safonol i Fyfyrwyr? 
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ADRAN 6: Nodiadau Canllaw ar gyfer Incwm  
 

Cwblhau Adran 7 
 

Llenwch swm ar gyfer pob math o incwm a dderbyniwch yn y golofn gyfatebol gyferbyn ac yna cadarnhewch pa mor amly 
byddwch yn derbyn yr incwm hwn trwy dicio'r blwch amlder perthnasol. 
 

Nodwch fod angen incwm partner/priod os ydynt fel arfer yn byw gyda chi. 
 

Mae'r adrannau sydd wedi'u hamlygu mewn glas tywyll i'w cwblhau yn unig gan fyfyrwyr sydd â phlentyn neu oedolion 
dibynnol. 
 

Wrth lenwi'r adran hon, ystyriwch y canlynol: 
 

 Benthyciad Cynhaliaeth 
     Dylech fod wedi cymryd uchafswm y Benthyciad Cynhaliaeth sydd ar gael i chi. 
 Ysgoloriaeth neu Fwrsari Prifysgol/Allanol 
     A fyddech cystal â datgan a ydych yn derbyn unrhyw ddyfarniad arall i helpu gyda'ch astudiaethau a/neu'ch         
     costau byw. 
 Cynhaliaeth Plant 
     Os ydych yn unig riant nad yw'n derbyn cynhaliaeth plant, esboniwch pam yn adran 5. 
 Cyfraniad Rhieni/Teulu 
     Os yw eich rhieni/teulu yn rhoi lwfans i chi neu'n talu'ch rhent, nodwch faint o gymorth sy'n cael ei ddarparu a 
     nodwch pa mor aml. 
 Incwm Arall 
      Dywedwch wrthym am unrhyw incwm arall a chynilion rydych chi neu'ch partner sy'n byw gyda chi yn ei gael a  
     nodwch beth ydyw e.e. arbedion arian parod, incwm o log, incwm o fuddsoddiadau, incwm heb ei ennill. 
 

 

Dangos Tystiolaeth Adran 7 
 

Mae’n ofynnol I chi ddangos tystiolaeth o bob math o incwm a dderbyniwch.   
Ceir canllawiau ar sut i ddangos eich incwm isod. 
 

Incwm Myfyriwr 
 

 

Budd-daliadau’r Wladwriaeth 
 

 

Cyflogaeth ac Incwm Arall 

 

 Myfyrwyr Israddedig Amser Llawn neu Ran-amser gan gynnwys Myfyrwyr TAR 
 

  Argraffiad o'ch crynodeb hawliau o'ch cyfrif ar-lein Cyllid Myfyrwyr (Cyllid Myfyrwyr Cymru, Cyllid Myfyrwyr Lloegr,  
  Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon neu Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban).  

 

Myfyrwyr Ôl-raddedig Amser Llawn neu Ran-amser  
 

   Tystiolaeth o sut rydych chi'n ariannu'ch astudiaethau e.e. Argraffiad o'ch crynodeb hawliau o'ch cyfrif Cyllid   
   Myfyrwyr neu fenthyciad preifat, manylion noddi cyflogwyr, ac yn y blaen. 

 

Myfyrwyr GIG neu Waith Cymdeithasol 
 

  Copi o'ch llythyr dyfarnu Bwrsariaeth GIG neu Waith Cymdeithasol, amserlen talu a thystiolaeth o'ch hawl i gael   
  benthyciad Cyllid Myfyrwyr cyfradd is (os cymerir ef).  

 

Pob Myfyriwr 
 

  Tystiolaeth o unrhyw ddyfarniad, ysgoloriaeth, cronfeydd ymddiriedolaeth neu ddyfarniad arall o'r wlad gartref. 

 

Copi o holl dudalennau'r llythyrau dyfarnu ar gyfer pob budd-daliadau a dderbynnir neu a amlygir ar gyfriflenni banc.  

Cyflogau 
 

  Tystiolaeth o gyflogau'r 3 mis diwethaf e.e. slipiau cyflog, wedi'u hamlygu ar gyfriflenni banc. Nodwch, os ydych yn  
  hunangyflogedig darparwch gopi o'r cyfrifon diwedd blwyddyn a awdurdodwyd gan gyfrifydd neu CThEM. 

 

Cyfraniad Rhieni 
 

  Tynnu sylw at symiau a dderbyniwyd ar ddatganiad banc neu lythyr gan riant/teulu i gadarnhau faint o gymorth  
   a gafwyd. 

Arall 
 

  Tystiolaeth o unrhyw incwm arall a restrir yn adran 7 i chi a'ch partner – os mai taliad gwirfoddol yw hwn 
  e.e. cynhaliaeth plant lle nad oes gennych waith papur swyddogol, amlygwch y datganiad banc lle bo'n bosibl. 
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ADRAN 7: Incwm y Cartref  
 

Nodwch swm ar gyfer pob math o incwm ac yna ticiwch y blwch amlder perthnasol.  
 
Incwm Myfyrwyr  
      
  

                  Eich Incwm chi                                  Incwm eich Partner 
                                      (os yn berthnasol)       

 
Benthyciad Cynhaliaeth 
 

Grant Cynhaliaeth/Grant Cymorth Arbennig 
 

Cyllid Ôl-raddedig/Doethuriaeth/Benthyciad Arall 
 

Bwrsari GIG/Gwaith Cymdeithasol/Addysgu 
 

Ysgoloriaeth neu Fwrsari Prifysgol 
 

Ysgoloriaeth neu Fwrsari Allanol 
 

Grant Oedolion sy’n Ddibynyddion 
 

Lwfans Dysgu i Rieni 
 

Grant Gofal Plant 
 

 
 

Budd-daliadau’r Wladwriaeth 
 

 

 
Credyd Cynhwysol 
 

Budd-dal Tai 
 

Lwfans Ceisio Gwaith 
 

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 
 

Cymhorthdal Incwm 
 

Lwfans Gofalwr 
 

Budd-dal Anabledd (e.e. TAP, LBA) 
 

Credyd Treth Gwaith 
 

Credyd Treth Plant 

  
 

Cyflogaeth ac Incwm Arall 
 

  
Cyflogau o waith 
 

Cyfraniad Rhieni / Teulu 
 

Arall (e.e. cynilion, ac yn y blaen) 
 

Cynhaliaeth Plant 
 

 
 
 

Pwynt Gwirio Adran Incwm  

 

Cyn bwrw ymlaen i'r adran nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi: 

Darparu tystiolaeth o bob math o incwm a restrwyd, yn ôl y Nodiadau Canllaw ar gyfer Incwm gyferbyn. 

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    
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ADRAN 8: Nodiadau Canllaw ar gyfer Gwariant  
 
Cwblhau Adran 9 
 

Cofiwch gynnwys y ffigur Wythnosol, Misol neu flynyddol am yr holl wariant sy'n gymwys i chi. Nodwch fod angen gwari-
ant partner/priod os ydynt fel arfer yn byw gyda chi. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ar gyfer rhai neu'r 
cyfan o'r costau hyn (gweler isod am ragor o wybodaeth). 
 

Os na fyddwch yn darparu'r dystiolaeth angenrheidiol efallai na fydd y gost yn cael ei hystyried wrth asesu eich cais. 
 

Dylech fod yn ymwybodol y gall rhywfaint o wariant gael ei gapio at ddibenion asesu. Os credwch y bydd gennych gostau 
uwch o bosibl oherwydd mater penodol, yna dylech egluro hyn yn eich datganiad ategol (Adran 5). 
 

Hefyd, nid oes angen i chi roi ffigurau ar gyfer costau sy'n gysylltiedig â'r cwrs megis llyfrau ac offer. Bydd yr aseswyr yn 
priodoli'r lwfansau safonol sy'n ddibynnol ar eich cwrs.  Os credwch fod eich gwariant ar y cwrs yn eithriadol o uchel a'ch 
bod am i hyn gael ei ystyried fel rhan o'ch cais, dylech roi ffigurau penodol ac esboniad o'ch amgylchiadau eithriadol yn y 
Datganiad Ategol. Dylech hefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi hyn. 
 

Dangos Tystiolaeth Adran 9 
 

Mae'n ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth ar gyfer yr holl wariant a amlygir mewn glas tywyll. 
 

Gallwch roi tystiolaeth o hyn drwy ddarparu'r dogfennau isod neu drwy dynnu sylw at daliadau rheolaidd yn glir ar eich 
cyfriflenni banc (gweler Adran 12). 
 

Gwariant yr Aelwyd 
 

Mae angen y dystiolaeth ganlynol ar gyfer gwybodaeth a gofnodir yn yr adran 'Gwariant yr Aelwyd': 

 

Benthyciadau a Hurbwrcas 
 

Mae angen y dystiolaeth ganlynol ar gyfer gwybodaeth a gofnodir yn yr adran 'Benthyciadau a Hurbwrcas': 

 

Cost Astudio 
 

Os ydych yn ystyried bod costau eich cwrs (heb gynnwys ffioedd dysgu) yn fwy na'r £50 y mis tybiedig ar gyfer amser llawn 
neu £25 y mis ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, rhowch dystiolaeth gan eich tiwtor yn nodi'ch costau a ph'un a ydynt yn 
hanfodol. 

 

Costau Gofal Plant 
 

Mae angen y dystiolaeth ganlynol ar gyfer gwybodaeth a gofnodir yn yr adran 'Costau Gofal Plant': 

 

Benthyciadau a / neu Hurbwrcas 
 

Copi o’ch cytundeb yn manylu ar eich taliadau misol.  

Rhent/Morgais 
 

Copi o'ch Cytundeb Tenantiaeth (dim ond y tudalennau sy'n dangos eich enw, cyfeiriad eiddo a swm rhent sydd eu 
hangen arnom) neu gopi o'ch Datganiad Morgais (NID oes angen tystiolaeth os ydych chi'n byw gartref gyda rhieni /
gwarcheidwaid, neu'n byw mewn neuadd breswyl). 
 

Y Dreth Gyngor 
 

Copi o’ch Bil Treth Gyngor presennol (os yn atebol i dalu)  
 

Yswiriant Cartref, Cynnwys ac Arall  
 

Copi o’ch polisi yswiriant sy’n cynnwys manylion eich taliad blynyddol neu fisol. 

Costau Cwrs 
 

Tystiolaeth o gostau cynyddol (e.e. derbynebau, llythyr gan diwtor). 

Gofal Plant Cofrestredig 
 

Tystiolaeth o’ch costau gofal plant gan eich darparwr gofal plant cofrestredig sy’n cadarnhau eich costau  
wythnosol neu fisol.  
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ADRAN 9: Gwariant yr Aelwyd  
 

Nodwch swm ar gyfer pob un yna ticiwch y blwch amlder perthnasol. 
 

Gwariant yr Aelwyd 
   

 
Rhent / Morgais 
 

Y Dreth Gyngor 
 

Nwy / Trydan / Dŵr 
 

Trwydded Deledu 
 

Yswiriant Cartref a/neu Gynnwys 
 

Yswiriant arall 

 
Costau Byw Cyffredinol 
 
 
 Bwyd / Pethau ymolchi / Aelwyd  
 

Golchi Dillad 
 

Dillad  
 

Hamdden  
 

Taliadau Ffôn  

 
Benthyciadau a Hurbwrcas 
 
 
 

Benthyciadau 
 

Hurbwrcas 

 
Cost Astudio 
 

 
Ffioedd Dysgu  
 

Costau Cwrs  
 
 

Costau Gofal Plant 
 

 
Gofal Plant Cofrestredig  
 

Teithio i / o’r Feithrinfa ac / o’r Ysgol  
 

Arall (manylwch isod)  
 

 
 

 
Pwynt Gwirio Adran Gwariant 
 

Cyn bwrw ymlaen i'r adran nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi: 

  Darparu tystiolaeth o bob math o incwm a restrir, yn unol â'r nodiadau Canllaw ar Wariant gyferbyn. 

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    
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milltir  

£ 

 

ADRAN 10: Gwariant Teithio   
 

Nodwch swm ar gyfer pob un yna ticiwch y blwch amlder perthnasol. 

 
Costau Teithio 
 

Rhowch swm ar gyfer pob math o wariant sy'n berthnasol i chi/i'ch partner, yna ticiwch y blwch amlder perthnasol. 

 
    

 

 
Teithio i / o’r Brifysgol 
 

Teithio i / o’r Gwaith 
 

Teithio i / o’r Lleoliad  
 

Nifer y diwrnodau ar Leoliad     
 

Arall (nodwch isod)  

 

Treuliau Car 
 

Rhowch swm ar gyfer pob math o wariant sy'n berthnasol i chi/i'ch partner, yna ticiwch y blwch amlder perthnasol. Os 
ydych wedi nodi eich bod yn defnyddio car, esboniwch pam eich bod o'r farn bod hwn yn hanfodol yn y bwlch isod. 

 
 
Yswiriant Car 
 

Treth Car 
 

Cynnal a Chadw Car 
 

Teithio Adref 
 

Os ydych yn teithio adref yn y gwyliau, cwblhewch isod:  
 

Dull o deithio (e.e. trên) 
 

Pellter bras fesul taith yn ôl a blaen 
 

Cost fesul taith yn ôl a blaen 

 
 

Pwynt Gwirio Gwariant Teithio 
 

Cyn bwrw ymlaen i'r adran nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi:  

 

 

Cwblhau pob adran sy'n berthnasol i chi.  Ni chynhwysir unrhyw adrannau anghyflawn yn eich asesiad. 
 

Os ydych chi ar leoliad, cadarnhewch nifer y diwrnodau fesul Wythnos / Mis / Blwyddyn y mae'n ofynnol i chi eu 
mynychu. 

 

Os ydych wedi nodi defnydd o gar, wedi darparu copi o'ch dadansoddiad yswiriant car neu'n tynnu sylw at y taliad ar 
eich datganiadau banc. 

  

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

diwrnod    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

diwrnod    

£    

               Eich Incwm chi                                         Incwm eich Partner
                              (os yn berthnasol) 

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    

Swn Wythnos Mis Blwyddyn 

£    

£    

£    
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ADRAN 11: Dyledion heb eu Talu  
 
A oes gennych ddyledion heb eu talu? 

 
Os 'Oes ', llenwch yr adran ganlynol. Os 'Nac oes', ewch ymlaen i Adran 12. 
 

Dyledion Rheoledig a Heb eu Rheoli 
 

Rhowch fanylion unrhyw ddyledion a ddelir gennych chi neu'ch partner. 
Os ydych yn gwneud ad-daliadau rheolaidd ar hyn o bryd, rhowch fanylion swm a thymor eich cynllun ad-dalu.  Ar gyfer 
dyledion y byddwch yn methu â'u had-dalu bob mis, darparwch dystiolaeth o'r swm sy'n weddill yn ôl y pwynt gwirio 
adran isod. 

 
Manylwch ar ba gamau yr ydych wedi eu cymryd i reoli eich dyledion: 

 
 

Pwynt Gwirio Dyledion sydd heb eu talu 
 

Cyn bwrw ymlaen i’r adran nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod: 

 

Oes              Nac oes 

 

 

Wedi darparu tystiolaeth o unrhyw ddyledion ac ad-daliadau dyled rheolaidd. e.e. datganiad cyfrif. 
 
Wedi darparu tystiolaeth o unrhyw ddyledion heb eu rheoli, e.e. rhybudd ôl-ddyledion, rhybudd o 
gamau adfer. 
 

Sylwch, os na fyddwch yn darparu tystiolaeth berthnasol ni ystyrir y ddyled a / neu'r ad-daliad dyled rheolaidd wrth 
asesu. Nid oes angen i chi ddarparu tystiolaeth o arian sy'n ddyledus i deulu a ffrindiau. 

  

  
Credydwr 

  
  

 Math o ddyled (e.e. 
cyfleustodau, biliau, 

cerdyn credyd, 
rhent) 

 Cyfanswm sy’n 
ddyledus 

 Cynllun        
ad-dalu wedi’i 

sefydlu? 
  

  
Ad-daliad pob mis 

  

  
Cynllun ad-dalu yn 
dechrau / gorffen 

  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  

  £ Y   /   N £  
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ADRAN 12: Manylion Banc 

Nodiadau Canllaw Cyfrif Banc 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhestru'r holl gyfrifon sydd gennych. 

Mae hyn yn cynnwys: 

 Cyfrifon banc, Cymdeithas Adeiladu, Cynilion a Chyfrifon e-Fanc. e.e. Plum, Monzo, PayPal, Starling.

 Cyfrifon sydd â balans sero neu nad ydynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd.

 Cyfrifon sy'n perthyn i bartner/priod, os ydynt fel arfer yn byw gyda chi.

 Cyfrifon sy'n perthyn i blant lle cewch eich enwi'n ymddiriedolwr/yn eich enw.

Cyfrifon Banc 

Yn dilyn y nodiadau canllaw uchod, rhestrwch yr holl gyfrifon perthnasol: 

Nodiadau Canllaw Datganiadau Banc 

Rhaid i bob myfyriwr ddarparu'r datganiadau eitemedig ar gyfer yr holl gyfrifon Banc, Cymdeithas Adeiladu, Swyddfa'r 
Post a PayPal am y 2 fis diwethaf sy'n dangos hyd at y dyddiad presennol. 

Bydd angen i chi ddarparu copi o ddatganiadau ar gyfer pob cyfrif. 

Mae angen datganiadau banc ar gyfer yr holl gyfrifon sydd gan eich partner / priod hefyd os ydyn nhw fel arfer yn byw 
gyda chi. 

Rhaid i'r datganiadau banc a gyflwynwch: 

 Dangos enw deiliad y cyfrif a manylion eich cyfrif banc.

 Dangos swm y trafodyn llawn, manylion y trafodion a'r balans rhedegog.

 Cael esboniad am bob taliad dros £500.

 Sicrhau bod yr holl drosglwyddiadau i/o gyfrifon eraill yn cael eu hegluro waeth beth fo'r symiau.

 Bod â Debydau Uniongyrchol neu daliadau cylchol wedi'u hanodi os dewisoch chi ddefnyddio hyn fel tystiolaeth o'ch
gwariant.

Derbynnir datganiadau banc papur neu ddatganiadau a argraffwyd o'ch cyfrif ar-lein fel tystiolaeth cyn belled â bod eich 
enw, manylion banc a’r balans rhedegog wedi'u dangos yn glir ar y dudalen. 

Pwynt Gwirio Manylion Banc 

Cyn bwrw ymlaen i'r adran nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi: 

Rhestru POB cyfrif banc a chynilo cymwys yn dilyn y Nodiadau Canllaw Cyfrif Banc. 

Darparu'r 2 ddatganiad banc misol olaf ar gyfer pob cyfrif yn unol â'r Nodiadau Canllaw Datganiadau Banc. 

Enw Deiliad y Cyfrif 
Banc Pedwar digid 

olaf y cyfrif 
Cyfleuster 
Gorddrafft? 

Terfyn 
Gorddrafft

 O   /   N

O    /   N £ 

O    /   N £ 

O    /   N £ 

O    /   N £ 

O    /   N £ 

O  N   /  £ 

O   /   N £ 

£ 
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ADRAN 13: Datganiad Diogelu Data a Datganiad  

Datganiad Diogelu Data  

Mae angen y wybodaeth hon ar y Brifysgol i weinyddu a phrosesu eich cais. Lle bo angen, mae'n bosibl y caiff 
gwybodaeth a gyflwynir ei rhannu a'i phrosesu'n fewnol gan staff Prifysgol De Cymru yn y Gwasanaethau Myfyrwyr ac 
adrannau a chyfadrannau eraill y Brifysgol.  Gellir datgelu gwybodaeth yn allanol lle bo angen i sefydliadau gan gynnwys 
y Dyfarnwr Apeliadau Annibynnol a'r Adran Gwaith a Phensiynau (ond heb fod yn gyfyngedig i hynny). Cedwir yr holl 
fanylion personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. 

Cynhwysir rhagor o wybodaeth am sut caiff eich data ei brosesu yn yr Hysbysiad Preifatrwydd i Fyfyrwyr: 
https://uso.southwales.ac.uk/information-compliance-unit/data-protection/  

Deallaf y canlynol: 

• Gellir gofyn am dystiolaeth ddogfennol ar unrhyw adeg i egluro'r wybodaeth a roddir yn y cais hwn.

• Rwyf wedi atodi'r dogfennau perthnasol fel y gofynnwyd ac yn deall os yw eitem ar goll neu os yw'n anghywir, bydd 
fy nghais yn cael ei ohirio neu ei wrthod.

• Mae'r wybodaeth a roddir gennyf ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, ac 
rwy'n ymgymryd â chyfrifoldeb cyfreithiol llawn amdano.

• Byddaf yn rhoi gwybod i chi ar unwaith am unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a ddarparwyd gennyf.

• Rwy'n cytuno i ad-dalu unrhyw gymorth a roddwyd fel benthyciad, yn unol â'r telerau y cytunwyd arnynt.

• Rwy'n cytuno i ad-dalu unrhyw ddyfarniad a dalwyd fel camgymeriad gweinyddol.

• Rwyf wedi rhoi manylion yr holl gyfrifon banc yn fy enw i ac enw fy mhartner, lle bo hynny'n berthnasol, a deallaf, os 
na fyddaf yn datgelu cyfrif, neu unrhyw fanylion eraill sy'n ymwneud â'm statws ariannol, efallai na fyddaf yn cael 
cymorth gan y Gronfa ac y gallai fod yn ofynnol i mi ad-dalu dyfarniadau sy'n seiliedig ar wybodaeth anghywir/
anghyflawn.

• Rwyf hefyd yn deall y byddwn, o ganlyniad i hynny, yn destun Rheoliadau'r Brifysgol mewn perthynas ag ymddygiad 
myfyrwyr, a ddarperir yma: https://registry.southwales.ac.uk/student-regulations/ 

Datganiad 

Llofnodwch i gadarnhau eich bod wedi darllen, deall a chytuno â'r Datganiad Diogelu Data a'r Datganiad sy'n ymwneud 
â'r cynllun hwn. 

Enw 

Llofnod 

Dyddiad 

Cyflwyno'ch cais 

Ar ôl ei chwblhau'n llawn, cyflwynwch y ffurflen hon a'r dystiolaeth sy'n cyd-fynd â hi i Ardal Gynghori neu sganiwch ac   
e-bostiwch eich cais at studentsupportfund@southwales.ac.uk. 

Fel arall, gallwch ddychwelyd y ffurflen hon trwy'r post i: 

Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr,  
Tîm Cyngor ar Arian Myfyrwyr, 
Canolfan Llyfrgell a Myfyrwyr, 

Prifysgol De Cymru,  
Campws Trefforest,  

Pontypridd  
CF37 1DL 

Cofiwch, os byddwch yn dewis anfon eich cais a'ch dogfennau ategol drwy e-bost, byddwch yn gwneud 
hynny ar eich risg eich hun. 

Mae ceisiadau i'r Gronfa yn cau 6 wythnos cyn diwedd eich astudiaethau. Dylech nodi y bydd y Gronfa yn cau cyn y 
dyddiadau isod os yw wedi'i disbyddu.
 

Rhaid i chi gyflwyno ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn a thystiolaeth erbyn: 
Myfyrwyr Blwyddyn Olaf: 4pm ar 17/04/2020 
Myfyrwyr sy’n Parhau: 4pm ar 26/06/2020 

mailto:studentsupportfund@southwales.ac.uk
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