
 

Cronfa Cymorth Myfyrwyr 2019/20 
Canllawiau Adolygiad 

Os yw'ch amgylchiadau ariannol wedi newid ers cyflwyno eich cais neu os oes 
gwybodaeth newydd y teimlwch sy’n berthnasol, gallwch ofyn i'r Panel 

adolygu'ch cais. 
 
 
 
 
 
 
 

Pa amgylchiadau y gallaf eu hadolygu? 
 

• A fu unrhyw newidiadau yn eich incwm / gwariant ers i chi gwblhau eich cais neu a fu newid yn eich 
amgylchiadau (e.e., newidiadau mewn oriau gwaith, tai, dyledion ac yn y blaen)? Gall y Panel wedyn 
adolygu'r achos yng ngoleuni'r wybodaeth newydd hon. 

 
• Mae Taflenni Adolygiad ar gael i’w llawrlwytho o https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-

ariannol-i-fyfyrwyr/anawsterau-ariannol/cronfa-cymorth-myfyrwyr/  
 
 

Pa mor hir mae’n ei gymryd i adolygu cais? 
 

Gall gymryd hyd at 15 diwrnod gwaith i brosesu adolygiad yn llawn. Nodwch os oes tystiolaeth / gwybodaeth ar goll 
y gall gymryd 15 diwrnod gwaith arall o'r dyddiad y derbynnir y wybodaeth hon i brosesu'ch cais. 

 
Ai adolygiad yw'r ffordd orau o weithredu? 

 
Os ydych chi'n ansicr a ddylech gyflwyno adolygiad ai peidio, trefnwch apwyntiad gydag Ymgynghorydd Ariannol a 
Chymorth i drafod eich opsiynau. Gallwch drefnu apwyntiad trwy ffonio'r Tîm Cyngor Ariannol ar gyfer Myfyrwyr ar 
(01443) 483778 neu ar-lein: https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/cysylltu-a-ni/  

 
 
 

Nodiadau Cyfarwyddyd 
 

1. Ysgrifennwch eich enw llawn, eich rhif adnabod myfyriwr a'ch rhif Cronfa Cymorth Myfyrwyr yn y gofod a 
ddarperir. 

 
2. Manylwch ar unrhyw newidiadau i'ch incwm neu wariant ers i chi wneud cais i'r Gronfa ddiwethaf. Peidiwch 

ag anghofio cynnwys tystiolaeth o newidiadau i incwm (e.e. colli swydd - t45) newidiadau i'r gwariant (e.e., 
newid mewn rhent / morgais - tystiolaeth o gytundeb tenantiaeth). 

 
 

3. Cynhwyswch unrhyw wybodaeth arall y credwch y gallai fod yn berthnasol i'ch cais. 
 

4. Llofnodwch a dyddiwch y ffurflen i gadarnhau eich bod yn cytuno â'r Datganiad Diogelu Data. Ni allwn 
brosesu eich adolygiad os nad ydych wedi llofnodi'r daflen. 

 
5. Cyflwynwch werth dau fis o ddatganiadau banc diweddar (dyddiedig o fewn mis i gyflwyno ffurflen 

adolygiad) a dynodi'r holl drosglwyddiadau ac unrhyw ddebyd / credyd o £500 neu fwy. 

https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/anawsterau-ariannol/cronfa-cymorth-myfyrwyr/
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/anawsterau-ariannol/cronfa-cymorth-myfyrwyr/
https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/cysylltu-a-ni/


Ble dylwn anfon fy adolygiad? 
 

Anfonwch eich adolygiad a'ch tystiolaeth ategol i studentsupportfund@southwales.ac.uk neu yn y post i: 
 

Y Gronfa Cymorth Myfyrwyr 
Tîm Cyngor Ariannol ar gyfer Myfyrwyr 

Canolfan Llyfrgell a Myfyrwyr 
Prifysgol De Cymru 

Pontypridd 
CF37 1DL

mailto:studentsupportfund@southwales.ac.uk


 

Cais Cronfa Cymorth Myfyrwyr 2019/20 
Ffurflen Adolygiad 

 
Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynglŷn â beth i'w ysgrifennu ar y ffurflen hon, neu os oes angen mwy o 
wybodaeth arnoch am y broses adolygu, dylech wneud apwyntiad gyda chynghorydd. 

 
Enw Llawn:     Rhif Adnabod Myfyriwr:   

Rhif Cais: SSF19    

 
 

Newidiadau i Incwm 
Rhowch fanylion ar eich incwm a chynhwyswch dystiolaeth 

Newidiadau i'r Gwariant 
Rhowch fanylion ar eich gwariant a chynhwyswch 

dystiolaeth 
  

Unrhyw wybodaeth berthnasol arall 
Nodwch yma unrhyw wybodaeth berthnasol arall ynghylch newid i’ch amgylchiadau presennol a chynhwyswch dystiolaeth. 

 

Dogfennau Cefnogol 
Rhestrwch y dogfennau ategol sydd ynghlwm â'ch adolygiad isod 



 
 

Diogelu Data 
Bydd yr holl fanylion personol yn cael eu cynnal yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 fel y nodwyd ar eich cais. 

 
Llofnod:       

Dyddiad:  /  /   
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