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DSA1 Cais am Lwfansau i 
Fyfyrwyr Anabl (DSAs) 

Eich enw(au) cyntaf

Eich cyfenw
Os ydych wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr o’r 
blaen, rhowch eich Cyfeirnod Cwsmer
Cyfarwyddiadau

I gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol megis Braille, print mawr neu sain 
e-bostiwch: brailleandlargefonts@slc.co.uk neu ffoniwch 0141 243 3686.
Atebwch bob cwestiwn. Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag ni fyddwn 
yn gallu prosesu eich cais. Os na fydd cwestiwn yn berthnasol i chi, rhowch ‘Dim’ neu 
‘Amh.’ fel yr ateb.
Trowch at nodiadau DSA1 bob tro y byddwch yn gweld yr eicon hwn.
Pan fyddwch yn gweld yr eicon tystiolaeth, bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth 
i gefnogi’ch cais. Bydd gwybodaeth am y dystiolaeth ofynnol ar gael yn y nodiadau 
DSA1 a bydd wedi ei nodi gyda’r eicon hwn.

 Wedi llofnodi a dyddio’r Amodau a Thelerau.
Dychwelwch eich ffurflen at:  Cyllid Myfyrwyr Cymru  

Blwch Post 211 
Cyffordd Llandudno 
LL30 9FU

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ffoniwch Ganolfan Gyswllt Cyllid Myfyrwyr Cymru 
ar 0300 200 4050.

I gael gwybod sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth a ddarparwch, ewch i 
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwydd i ddarllen ein Hysbysiad 
Preifatrwydd cyn llenwi’r ffurflen hon.

Efallai y byddwch yn gymwys am fwrsariaeth neu ysgoloriaeth. Er mwyn i brifysgol neu 
goleg allu pennu a thalu unrhyw fwrsariaeth neu ysgoloriaeth y bydd gennych hawl 
iddo, byddwn yn rhannu rhywfaint o’ch manylion personol, ariannol a chwrs yn ogystal â 
gwybodaeth am eich cymhwyster am gyllid i fyfyrwyr gyda nhw. 
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adran 1 - manylion personol

a
Manylion personol
Teitl  Mr Mrs Miss Ms 
Enw(au) blaen

Cyfenw 
Os oes gennych gyfenw dwbl, sicrhewch  
eich bod yn rhoi dwy ran eich cyfenw gyda chysylltnod rhyngddynt, os yn berthnasol.

Unrhyw enwau eraill yr  
ydych yn cael eich galw

Rhyw Benyw Gwryw Dyddiad gen
Dydd Mis Blwyddyn

Atebwch y cwestiynau hyn gan nodi’r union wybodaeth sy’n ymddangos ar eich 
tystysgrif geni neu’ch pasbort.

Man geni (tref/pentref)

Dinasyddiaeth  
Manylion tystiolaeth o’ch hunaniaeth

b1 Oes gennych chi basbort y DU? Oes     

Nac oes Os ‘Nac oes’ ewch i b3

b2 Rhowch y manylion canlynol o’ch pasbort y DU, y bydd yn rhaid iddo fod yn 
ddilys ar hyn o bryd a heb ddod i ben (dyma’r ffordd hawsaf i chi wirio eich 
hunaniaeth a bydd yn golygu nad oes raid i chi anfon eich pasbort atom). Os 
nad yw’ch pasbort yn ddilys neu os yw wedi dod i ben, ewch i b3.
Byddwn yn rhannu’r manylion pasbort a roddwch gyda Swyddfa Basbort EM i 
gadarnhau eu bod yn ddilys.

Rhif pasbort

Enw(au) blaen

Cyfenw

Dyddiad cyhoeddi

Dyddiad dod i ben
b3 Anfonwch eich pasbort heb fod yn un y DU neu Drwydded Preswylio 

Biometrig;
neu
Anfonwch eich tystysgrif geni neu fabwysiadu’r DU.
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adran 1 - manylion personol

Parhad

Benthyciadau blaenorol
c Ydych chi erioed wedi cael unrhyw fenthyciadau 

eraill gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC)? Ydw
Nac os ‘Nac ydw’ ydw ewch i d

Os ‘Ydw’, ydych chi yn hwyr gyda’r
ad-daliadau? 

  

 

Ydw
Nac 
ydw

d 
Manylion cyswllt
Rhowch gyfeiriad eich cartref presennol. Os ydych yn ei wybod, nodwch eich  

 cyfeiriad ar gyfer anfon gohebiaeth atoch yn ystod y tymor.

Cyfeiriad cartref

Cod Post 

Rhif ffôn cartref 

Cyfeiriad yn ystod y tymor

Cod Post 
Y dyddiad pan fyddwch yn symud 
i’ch cyfeiriad yn ystod y tymor 
Dydd  Mis Blwyddyn

Rhif ffôn symudol 

Cyfeiriad e-bost 

Pa iaith ydych yn dymuno i ni ei defnyddio yn y llythyrau  
y byddwn yn eu hanfon atoch? Saesneg

Cymraeg

d1  A symudoch i Gymru yn gyfan gwbl neu’n  
rhannol i’r diben o dderbyn Addysg Uwch? Ie Na

 Os ‘Ie’ cysylltwch â 
Chyllid Myfyrwyr Cymru

 

e1  

Lluoedd Arfog
A ydych chi’n aelod o’r Lluoedd Arfog sy’n  

 gwasanaethu y tu allan i Gymru?

 

Ydw
Nac 
ydw

e2 A ydych chi’n aelod o deulu rhywun sydd yn y Lluoedd  
 Arfog sy’n gwasanaethu y tu allan i Gymru? 

(er enghraifft: cymar neu blentyn) 

 
 

Ydw
Nac 
ydw
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Adran 2 - cymorth ariannol arall

Bwrsariaethau a dyfarniadau

Os ydych yn fyfyriwr israddedig yn y flwyddyn academaidd hon byddwch chi’n 
gymwys i wneud cais am:

• fwrsariaeth gan yr Adran Iechyd neu’r GIG (ac eithrio’r fwrsariaeth gwaith
cymdeithasol a delir gan Gyngor Gofal Cymru); neu

• Fwrsariaeth Cyfarwyddfa Iechyd Llywodraeth yr Alban (Lwfans Gofal
Iechyd yr Alban); neu

• bwrsariaeth gofal iechyd gan yr Adran Iechyd, (Gogledd Iwerddon)?

Byddaf Na fyddaf

Os ydych yn fyfyriwr ôl-raddedig yn y flwyddyn academaidd hon byddwch chi’n 
gymwys i wneud cais am:

• fwrsariaeth gan yr Adran Iechyd, GIG, Cyfarwyddiaeth Iechyd Llywodraeth
yr Alban (Lwfans Gofal Iechyd yr Alban) neu fwrsariaeth gofal iechyd arall;
neu

• fwrsariaeth gan Gyngor Ymchwil neu
• fwrsariaeth gan Gyngor Gofal Cymru i fyfyrwyr sy’n astudio cwrs gwaith

cymdeithasol ôl-raddedig cymeradwy neu
• bwrsariaeth gan eich coleg neu brifysgol sy’n cynnwys cefnogaeth

ychwanegol oherwydd eich anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu
anhawster dysgu penodol (peidiwch â chyfrif unrhyw daliad a gewch gan
gronfa caledi eich prifysgol neu goleg)? Byddaf Na fyddaf

Os ydych wedi ateb ‘Byddaf’ i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, ni fyddwch 
yn gymwys i gael DSAs gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Peidiwch â pharhau 
gyda’r cais hwn. Dylech gysylltu â darparwr eich bwrsariaeth am gyngor 
ar unrhyw gymorth ychwanegol y gallech fod yn gymwys i’w gael oherwydd 
eich anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl, anhawster 
dysgu penodol neu anhwylder sbectrwm awtistiaeth.
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Adran 3 - preswylio

Dinasyddiaeth 
a1 Ydych chi’n ddinesydd y DU? Ydw Nac ydw Os ‘Ydw’ ewch i b1

a2 Ydych chi’n ddinesydd yr UE? Ydw Nac ydw

a3 Ydych chi’n blentyn i ddinesydd o’r Swistir? Ydw
Nac
ydw os ‘Nac ydw’ ewch i a5

a4 Fydd eich rhiant sydd yn ddinesydd Swisaidd yn byw 
yn y DU ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd? Bydd

Na 
fydd

os ‘Bydd’  
ewch i b2

Statws preswylio 
a5 Ydych chi neu eich:

• gŵr, gwraig, partner sifil; neu
• riant(rhieni), llys riant; neu
• blentyn, mab neu ferch yng nghyfraith neu blentyn eich partner sifil
yn ddinesydd o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu’n ddinesydd Swisaidd
sy’n gweithio, wedi gweithio neu’n chwilio am waith yn y DU? Ydw/ 

ydy
Nac ydw/

nac ydy
 Os ‘Ydw/Ydy’, rhowch fanylion isod o’r lle y 
cawsoch eich addysg cyn mynd i’r brifysgol. os ‘Nac ydw/Nac ydy’ ewch i a6

 Os ydych yn gweithio ar hyn o bryd, ydych chi am barhau i weithio yn ystod 
eich cyfnod astudio?
Os ‘Ydw’, rhowch fanylion. Ydw Nac ydw

ewch i b2

a6 Oes gennych chi ‘statws preswylydd  
sefydlog’ yn y DU? Oes

Nac 
oes os ‘Nac oes’ ewch i a7

 Os ‘Oes’, rhowch y dyddiad panroddwyd y 
statws hwn i chi 

Dydd Mis Blwyddyn
ewch i b2

a7 Ydych chi neu eich:
• gŵr, gwraig, partner sifil; neu
• riant(rhieni) neu lys riant
wedi derbyn ‘statws ffoadur’ gan 
Lywodraeth y DU?

Ydw/ 
ydy

Nac ydw/
nac ydy

os ‘Nac ydw/Nac 
ydy’ ewch i a8

Os ‘Ydw/Ydy, ac os yn berthnasol, rhowch y canlynol:
Cyfeirnod y Swyddfa Gartref
Y dyddiad pan fydd y statws hwn yn dod i ben

Dydd Mis Blwyddyn ewch i b2
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Adran 3 - preswylio

Parhad

a8 A ydych chi neu’ch:
• gŵr/gwraig/partner sifil
• rhiant (neu rieni)/llys riant
wedi derbyn:
•  ‘Caniatâd mynediad neu aros’ yn y Deyrnas Unedig o ganlyniad i gais

aflwyddiannus am loches;
neu
•  Caniatâd yn ôl Disgresiwn ble na wnaethpwyd cais am loches;
neu
•  ‘Caniatâd mynediad neu aros’ yn y Deyrnas Unedig ar sail bywyd teuluol neu

breifat;
neu
• ‘Caniatâd  mynediad neu aros’ yn y Deyrnas Unedig yn dilyn cais

aflwyddiannus am ‘Ganiatâd mynediad neu aros’ ar sail bywyd teuluol neu
personol ar sail Erthygl 8 yr Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR)

neu
• Diogelwch Dyngarol? Ydw/ 

ydy
Nac ydw/

nac ydy
Os ‘Ydw/Ydy’, ac os yn berthnasol, rhowch
 Gyfeirnod y Swyddfa Gartref

Y dyddiad y bydd y statws hwn yn dod i ben
Dydd Mis Blwyddyn

ewch i b2

a9 A ydych chi neu’ch:
• gŵr/gwraig/partner sifil;neu
• riant (neu rieni), llys riant
wedi derbyn hawl i aros fel Person
heb Ddinasyddiaeth? Ydw/ 

ydy
Nac ydw/

nac ydy
Os ‘Ydw/Ydy’, ac os yn berthnasol, rhowch 
Gyfeirnod y Swyddfa Gartref

Y dyddiad y bydd y statws hwn yn dod i ben
Dydd Mis Blwyddyn

ewch i b2

Os ydych wedi ateb ‘Nac ydw’ i bob un o’r cwestiynau yn yr adran hon 
nid ydych yn gymwys am gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.
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Adran 3 - preswylio

Parhad

a10 A ydych wedi cael ‘caniatâd mynediad neu 
aros’ yn y Deyrnas Unedig dan adran 67 
Deddf Mewnfudo 2016, neu a ydych yn 
blentyn dibynnol i rywun sydd?

Ydw/ 
ydy

Nac ydw/
nac ydy

Os ‘Ydw’, ac os yn berthnasol, rhowch 
gyfeirnod y Swyddfa Gartref

Dyddiad pan fydd y statws hwn ddod i ben
Dydd Mis Blwyddyn

ewch i b2

Os ydych wedi ateb ‘Nac ydw’ i bob un o’r cwestiynau yn yr adran hon 
nid ydych yn gymwys am gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

b1 
Hanes preswylio
 Yn ystod y tair blynedd cyn dechrau blwyddyn academaidd 
gyntaf eich cwrs, fuoch chi’n byw y tu allan i’r DU a’r 
Ynysoedd ar unrhyw adeg? Do Naddo

b2  Rhowch eich manylion preswylio am y tair blynedd cyn dechrau blwyddyn gyntaf 
academaidd eich cwrs.
Cyfeiriad llawn 

O
Dydd Mis Blwyddyn

Hyd
Dydd Mis Blwyddyn

Pam oeddech chi yno?

O
Dydd Mis Blwyddyn

Hyd
Dydd Mis Blwyddyn

Os byddwch angen mwy o le i nodi’ch ateb, rhowch y manylion y gofynnwyd 
amdanynt ar ddarn o bapur ar wahân, a’i gynnwys gyda’r ffurflen hon.
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Adran 3 - preswylio

Parhad

b3 Ar unrhyw adeg ers 1 Medi 2017 oes:
• un o’ch rhieni, llys rieni, gwarchodwyr; neu
• eich gŵr, gwraig neu bartner
sifil wedi byw neu weithio tu allan i’r DU a’r Ynysoedd neu, yn achos
dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir, y tu allan i’r AEE neu’r Swistir? Oes

Nac 
oes

Os ‘Oes’, rhowch y manylion isod.

Cyfeiriad llawn O 
Dydd Mis Blwyddyn

Hyd 
Dydd Mis Blwyddyn

Pam oeddent yn 
byw yno?
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Adran 4 - am eich cwrs a’ch prifysgol neu goleg

Yn yr adran hon, rhowch fanylion eich dewis cyntaf o brifysgol neu 
goleg a’r cwrs.

Manylion y brifysgol neu goleg
a Enw a chyfeiriad y brifysgol neu goleg

  Cod Post 

Manylion y cwrs
b Enw’r cwrs 

 Os ydych yn dilyn cwrs astudiaethau cyfunol neu fodiwlaidd, rhestrwch bob un 
o’r pynciau a astudir gennych

Y cymhwyster yr ydych 
yn disgwyl ei sicrhau (e.e. 
BSc Ffiseg)

Dyddiad cychwyn y cwrs
Mis Blwyddyn

Dyddiad gorffen y cwrs
Mis Blwyddyn

Hyd y cwrs (blynyddoedd)

Blwyddyn y cwrs Sylfaen
Blwyddyn gyntaf
Ail flwyddyn

Trydedd flwyddyn
Pedwaredd flwyddyn

Arall (rhowch fanylion)

A ydych chi’n newydd-ddyfodiad 
uniongyrchol? Ydw Nac ydw



SFW/DSA1F/2021/CY10

 

Adran 4 - am eich cwrs a’ch prifysgol neu goleg

Parhad

Os yw’r cwrs wedi’i ryddfreinio i brifysgol/coleg arall, rhowch gyfeiriad y brifysgol 
neu goleg arall
 

 Cod Post 
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Adran 5 - eich prifysgol neu goleg 

Gofynnwch i’ch prifysgol neu goleg i lenwi’r adran hon.

Os nad ydych am ddweud wrth eich prifysgol neu goleg am eich anabledd, 
eich anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl, anhawster dysgu 
penodol neu anhwylder sbectrwm awtistiaeth, yna darllenwch nodiadau adran 5 
am gyfarwyddiadau pellach ac yna ewch i adran 6.

I’w lenwi gan brifysgol neu goleg y Myfyriwr.
Cod SLC neu UCAS y brifysgol neu goleg   
Myfyrwyr israddedig rhan-amser         

Bydd dyddiad dechrau cwrs y myfyriwr ar neu ar ôl 1 Medi 2014
Rwyf yn cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred:
• Bod y myfyriwr a enwir yn adran 1 yn astudio neu’n gwneud  cais am y cwrs a

enwir yn adran 4 ac yn bwriadu astudio ar gyfradd o 25% o leiaf yn y flwyddyn
academaidd hon; a

•  Bod cyfradd astudio’r myfyriwr yn cyfateb i        o’r cwrs amser llawn cyfatebol.%

Cychwynnodd y myfyriwr ei gwrs cyn 1 Medi 2014
Rwyf yn cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred:
• bod y myfyriwr a enwir yn adran 1 yn astudio neu’n gwneud cais am y cwrs a

enwir yn adran 4 ac yn bwriadu cwblhau’r cwrs ar gyfradd astudio ar gyfartaledd
o 50% o leiaf o’r hyn sy’n angenrheidiol i gwblhau’r cwrs, neu gwrs cyfatebol, dan
drefniant amser llawn; a

• Bod cyfradd astudio’r myfyriwr yn %    o’r cwrs llawn-amser cyfatebol.
Enghraifft
Mae’r myfyriwr yn astudio cwrs rhan-amser dros gyfnod o chwe blynedd ond
byddai’n astudio am dair blynedd pe byddai ef neu hi ar gwrs amser llawn
cyfatebol. 50% yw’r gyfradd astudio.

Myfyrwyr israddedig amser llawn, (nad ydynt yn gwneud cais am 
gyllid arall) a myfyrwyr dysgu o bell israddedig amser llawn

Rwyf yn cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred: 
•  bod y myfyriwr a enwir yn adran 1 yn astudio neu’n gwneud cais am y

cwrs a enwir yn adran 4; a
•  bod y myfyriwr a enwir yn adran 1 yn bwriadu cwblhau’r cwrs dan drefniant

amser llawn trwy gyfrwng dulliau dysgu o bell.
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Stamp y brifysgol neu goleg

  

Adran 5 - eich prifysgol neu goleg 

Parhad

Myfyrwyr ôl-raddedig rhan-amser  

Bydd dyddiad dechrau cwrs y myfyriwr ar neu ar ôl 1 Medi 2014
Rwyf yn cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred bod y myfyriwr a enwir yn 
adran 1 yn astudio neu’n gwneud cais am gwrs ôl-raddedig rhan-amser na fydd 
yn cymryd mwy na dwywaith yr amser y byddai’n ei gymryd i gwblhau cwrs amser 
llawn.

Cychwynnodd y myfyriwr ei gwrs cyn 1 Medi 2014

Rwy’n cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred bod y myfyriwr a enwir yn 
adran 1 yn astudio neu’n ymgeisio ar gyfer cwrs ôl-raddedig rhan-amser na fydd yn 
cymryd dim mwy na phedair gwaith cymaint o amser i’w gwblhau a chwrs amser 
llawn cyfatebol.

Pob myfyriwr ôl-raddedig  

Rwyf yn cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred: 
• bod y myfyriwr a enwir yn adran 1 yn astudio neu’n gwneud cais am y cwrs a 

enwir yn adran 4;
• bod gan y cwrs hwn gymhwyster mynediad fel arfer o radd gyntaf neu uwch; ac
•  na fydd y myfyriwr yn derbyn dyfarniad gan ei sefydliad (heb gynnwys unrhyw

daliad gan Gronfa Ariannol Wrth Gefn y sefydliad) i dalu’r costau ychwanegol
sy’n gysylltiedig â’r cwrs y bydd yn rhaid iddo’i dalu oherwydd ei anabledd.

Eich enw llawn (mewn PRIFLYTHRENNAU)

Eich llofnod

Safle

Eich rhif ffôn (yn cynnwys cod ardal)

Eich cyfeiriad e-bost

Dyddiad
Dydd Mis Blwyddyn
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Adran 6 - gwybodaeth a thystiolaeth DSAs

Eich anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl, anhawster 
dysgu penodol neu anhwylder sbectrwm awtistiaeth
Rydych wedi’ch diffinio fel rhywun ag anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010 os oes gennych nam corfforol neu feddyliol, sydd yn cael effaith 
niweidiol sylweddol a thymor hir ar eich gallu i wneud gweithgareddau arferol 
o ddydd i ddydd.a

Rhowch fanylion llawn am natur eich anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr 
iechyd meddwl, anhawster dysgu penodol neu anhwylder sbectrwm awtistiaeth. 
Os oes angen mwy o le arnoch defnyddiwch y dudalen nodiadau ychwanegol ar 
gefn y ffurflen hon.

b
Ai hwn yw eich cais cyntaf am Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl (DSAs)?   Ie  Na 

Os ‘Ie’ ewch i adran 7

Os ‘Na’, rhowch y manylion canlynol ar gyfer pob cais blaenorol a wnaed 
gennych am arian DSAs.
Dyddiad y cais Awdurdod ariannu y cyflwynwyd y cais iddo
Dydd Mis Blwyddyn

Os na allwch ddarparu tystiolaeth o bob cais blaenorol am arian DSAs a wnaed 
gennych, rhowch fanylion llawn yr arian a gawsoch yn y blwch isod.
Efallai y byddwn yn cysylltu â’r awdurdodau ariannu perthnasol am wybodaeth 
bellach.
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Adran 7 - eich caniatâd

Eich caniatâd i drefniadau DSAs

 Ticiwch y blychau isod os ydych yn rhoi eich caniatâd i’r trefniadau DSA canlynol.

Mae gennych yr hawl i dynnu eich cydsyniad i ni brosesu eich gwybodaeth 
bersonol yn ôl parthed y ffurflen gais hon. I dynnu eich cydsyniad yn ôl, cysylltwch 
â ni.

Rwy’n cytuno y gall Cyllid Myfyrwyr Cymru, cynghorwr anabledd fy mhrifysgol 
neu goleg, a’m Haseswr Anghenion DSA gyfnewid gwybodaeth am fy nghais 
am DSAs pan fydd angen gwneud hynny er mwyn sicrhau fy mod yn cael yr 
help angenrheidiol.
Cytunaf y gall cyflenwyr offer a chyflenwyr help anfeddygol Cyllid Myfyrwyr 
Cymru gyfnewid gwybodaeth am fy nghais am DSAs pan fydd angen am 
hynny, i wneud yn siŵr fy mod yn cael yr help fydd ei angen arnaf.
Rwy’n cytuno y gall Cyllid Myfyrwyr Cymru dalu’r ganolfan asesu anghenion a 
chyflenwyr offer a chefnogaeth yn uniongyrchol.

Adran 8 - manylion eich cyfrif banc neu gymdeithas 
adeiladu

Manylion cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu’r DU

Pan fo modd byddwn yn talu cyflenwyr eich offer neu’ch gwasanaethau cymorth 
yn uniongyrchol. Fodd bynnag, cwblhewch yr adran isod fel ein bod yn gallu talu 
i chi os bydd angen i ni wneud hynny. Nid oes raid i chi ddarparu’r manylion hyn 
os ydych eisoes wedi eu rhoi i ni.

Rhaid i’r cyfrif fod yn eich enw chi ac mae’n rhaid ei fod yn gallu derbyn 
credydau uniongyrchol.

Cod didoli 
Rhif cyfrif 
Rhif rhôl y gymdeithas adeiladu 
(os yn berthnasol)
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Amodau a Thelerau
Mae’r telerau ac amodau (“telerau”) hyn a deddfwriaeth berthnasol yn weithredol 
o ran yr holl gyllid i fyfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 
2020/21.  
Rwy’n deall bod yn rhaid i mi ddarllen y telerau penodol ynghylch cynnyrch cyllid 
i fyfyrwyr ar gael oherwydd y byddant yn effeithio arnaf os byddaf yn ymgeisio 
amdanynt ar unrhyw adeg yn y flwyddyn academaidd hon. 
Rwy’n deall y gallai fy nghais am gyllid i fyfyrwyr gael ei ohirio oni bai fy mod yn 
llofnodi a dyddio’r telerau hyn.
Contract y Benthyciad
1. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall y telerau hyn a bod Canllaw i 

Amodau a Thelerau ar gael ar  
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/telerau-ac-amodau

2. Rwy’n cadarnhau fod yr wybodaeth rwyf wedi ei darparu, hyd eithaf fy 
ngwybodaeth a chred, yn wir a chyflawn. Os nad yw, rwy’n deall ei bod yn bosibl 
na fyddaf yn derbyn cyllid i fyfyrwyr, y bydd unrhyw gefnogaeth yr wyf wedi ei 
chael yn cael ei thynnu yn ôl ac y gellir fy erlyn.

3. Rwy’n deall fod cyllid i fyfyrwyr yn cael ei ddarparu i mi gan Weinidogion Cymru 
(y “Rhoddwr Benthyciadau”) sy’n cynnwys unrhyw bersonau yn gweithredu ar eu 
rhan ac unrhyw amnewidiad(au) dan adran 23(4) Deddf Addysg Uwch 1998 fel y’i 
diwygiwyd neu amnewidiwyd o bryd i’w gilydd (y “Ddeddf”).

4. Rwy’n deall y bydd y telerau hyn, y Ddeddf a’r rheoliadau a wneir dan adran 
22 y Ddeddf yn berthnasol i unrhyw gyllid i fyfyrwyr a roddir mi gan y Rhoddwr 
Benthyciadau. 

5. Rwy’n deall bod “cyllid i fyfyrwyr” yn y telerau hyn yn golygu cefnogaeth ariannol 
trwy grant(iau) ac/neu fenthyciad(au) a wneir gan y Rhoddwr Benthyciadau dan y 
rheoliadau.

6. Rwy’n deall bod y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (“SLC”) yn cyflawni 
swyddogaethau penodol ar ran y Rhoddwr Benthyciadau. 

Fy Ymrwymiadau 
7. Rwy’n deall os ydw i: 

(i) wedi cyrraedd 18 oed; ac 
(ii) fy mod wedi mynd i gytundeb(au) am fenthyciad dan adran 22 y Ddeddf cyn i 

mi gyrraedd 18 oed,
fy mod yn cytuno i “ddilysu” unrhyw a phob benthyciad myfyriwr trwy lofnodi’r 
telerau hyn. Mae hyn yn golygu fy mod yn cadarnhau fy mod wedi mynd i 
gytundeb(au) gyda’r Rhoddwr Benthyciadau ac yn cytuno i delerau unrhyw 
gytundeb(au) blaenorol o’r fath. Os ydw i wedi cyrraedd 18 oed ac yn gwrthod 
“dilysu” unrhyw gytundeb(au) blaenorol, rwy’n deall na fyddaf yn gymwys i gael 
unrhyw gyllid i fyfyrwyr pellach dan y rheoliadau.

8. Rwy’n cytuno i roi unrhyw wybodaeth i SLC y bydd angen i gefnogi’r cais yma am 
gyllid i fyfyrwyr ac/neu i gasglu ad-daliad. 

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/telerau-ac-amodau
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9. Rwy’n cytuno i roi gwybod i SLC ar unwaith s bydd fy amgylchiadau’n newid 
mewn unrhyw fodd a allai effeithio ar fy hawl i gyllid i fyfyrwyr. Os na fyddaf yn 
gwneud hyn deallaf na fyddaf efallai yn cael taliadau pellach a bod posibilrwydd 
y bydd yn rhaid i mi ad-dalu’r cyllid i fyfyrwyr yr ydw i eisoes wedi’i gael. Rwy’n 
cytuno o’r dyddiad y byddaf yn cyflwyno fy nghais am gyllid i fyfyrwyr nes 
bydd fy menthyciad(au), ynghyd â’r holl ac unrhyw log, cosbau a thaliadau 
sy’n berthnasol, yn cael ei ad-dalu yn llawn, bod yn rhaid i mi hysbysu SLC 
am unrhyw newidiadau yn fy manylion personol (gan gynnwys fy rhif Yswiriant 
Gwladol) a’r manylion cyswllt a roddais.

10. Rwy’n cytuno os byddaf yn cael gordaliad o gyllid i fyfyrwyr, mae angen i mi ei 
ad-dalu’n llawn ac y gellir casglu unrhyw ordaliad o unrhyw gais pellach am gyllid 
i fyfyrwyr.

11. Rwy’n cytuno y byddaf yn ad-dalu’r Rhoddwr Benthyciadau unrhyw 
fenthyciad(au), ynghyd â phob ac unrhyw log, gosbau a thaliadau sy’n 
berthnasol. Rwy’n deall y bydd yr ad-daliad hwn yn ddyledus gennyf fi i’r 
Rhoddwr Benthyciadau fel dyled. Os byddaf yn torri unrhyw un o delerau fy 
menthyciad, rwy’n cytuno i dalu unrhyw gostau a chosbau perthnasol dan 
y Ddeddf a’r rheoliadau. Rwy’n deall y byddaf yn ad-dalu fy menthyciad(au) 
trwy system dreth y Deyrnas Unedig (“DU”) ac/neu y gallaf ad-dalu SLC yn 
uniongyrchol.  Os ydw i’n byw dramor, byddaf yn ad-dalu fy menthyciad(au) i 
SLC yn uniongyrchol. 

12. Rwy’n cytuno fod unrhyw fenthyciad(au) a wneir i mi yn unol â’r rheoliadau 
unwaith y derbynnir fy nghais gan y Rhoddwr Benthyciadau yn gytundeb(au) 
rhyngof fi a’r Rhoddwr Benthyciadau. Rwy’n deall fy mod yn atebol ar gyfer fy 
menthyciad(au) ac y codir llog arnaf o daliad cyntaf y benthyciad gan y Rhoddwr 
Benthyciadau.

13. Rwy’n cytuno i roi gwybod i SLC os byddaf yn gadael y DU i fyw tu allan i’r DU 
neu os am ba bynnag reswm arall y byddaf tu allan i system dreth y DU am fwy 
na thri mis.

Camau Cyfreithiol a Deddfau Perthnasol
14. Os bydd galw am unrhyw achos cyfreithiol, rwy’n cytuno mai deddfau Cymru a 

Lloegr fydd yn weithredol ac y bydd y llysoedd yn y rhan honno o’r DU yn clywed 
unrhyw achos cyfreithiol. Os yw fy nghyfeiriad tu allan i’r DU, bydd deddfau’r rhan 
o’r DU ble mae fy narparwr addysg wedi ei leoli yn berthnasol a bydd y llysoedd 
yn y rhan honno o’r DU yn clywed unrhyw achos cyfreithiol. Rwy’n cytuno bod 
gan y Rhoddwr Benthyciadau’r hawl i gymryd camau cyfreithiol yn fy erbyn mewn 
unrhyw lys arall gydag awdurdod.   

Rhannu Gwybodaeth
15. Os ydw i’n torri’r telerau hyn ac/neu’r rheoliadau, rwy’n cytuno y gall y Rhoddwr 

Benthyciadau rannu gwybodaeth amdanaf a fy nghyfrif gydag unrhyw drydydd 
parti yn cynnwys y llywodraeth neu asiantaeth llywodraeth gwlad arall, allai helpu 
fy lleoli ac/neu helpu gweithredu i adfer unrhyw daliadau sy’n ddyledus.  

16. Rwy’n cadarnhau ble rwyf wedi darparu unrhyw wybodaeth bersonol ynghylch 
unrhyw berson arall yn fy nghais am gyllid i fyfyrwyr, fy mod wedi gwneud hynny 
gyda’i ganiatâd neu ei chaniatâd.
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17. Rwy’n deall y bydd SLC yn prosesu fy nata personol yn unol â’r hysbysiad 
preifatrwydd sydd ar gael ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-

 a allai gael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd.
Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl (“DSAs”)
Mae’r adran hon yn berthnasol os byddaf yn ymgeisio am DSAs yn y flwyddyn 
academaidd hon.
18. Rwy’n deall y bydd rhaid defnyddio unrhyw offer a dderbyniaf trwy Lwfans i 

Fyfyriwr Anabl ar gyfer fy nghwrs astudiaeth a fy mod yn gyfrifol am dalu unrhyw 
gostau atgyweirio.

19. Rwy’n deall os byddaf yn cydsynio i SLC ddarparu ffynhonnell fy offer a 
chefnogaeth, y gall SLC dalu cyflenwyr unrhyw offer cymeradwy yn uniongyrchol.

20. Rwy’n deall gyda fy nghydsyniad, y gall SLC wneud taliadau i’r ganolfan asesu 
anghenion ar fy rhan.

21. Rwy’n deall gyda fy nghydsyniad y gall SLC wneud taliad uniongyrchol ar fy rhan i 
drydydd partïon yn darparu unrhyw wasanaeth neu gefnogaeth gymeradwy arall i mi.

22. Os nad ydw i’n cytuno i SLC dalu cyflenwyr offer, cefnogaeth neu wasanaethau 
eraill ar fy rhan, rwy’n deall y byddaf yn gyfrifol am ddiwallu costau unrhyw 
offer, cefnogaeth neu wasanaethau cymeradwy eraill gan ddefnyddio fy lwfans 
DSAs. Mae SLC yn cadw’r hawl i ofyn am dystiolaeth fy mod wedi derbyn offer, 
cefnogaeth neu wasanaethau eraill parthed fy DSAs.  

Grant Gofal Plant (“CCG”)
Mae’r adran hon yn berthnasol os byddaf yn ymgeisio am CCG yn y flwyddyn 
academaidd hon.
23. Os na fyddaf yn darparu tystiolaeth o’r costau gofal plant o fewn yr amserlenni 

a bennwyd, deallaf y byddaf o bosibl yn colli fy hawl. Os yw fy nghostau gofal 
plant yn wahanol i’r amcangyfrifon a ddarparwyd gennyf, gallai taliadau pellach fy 
CCG gynyddu neu leihau yn unol â hynny. Os nad oes taliadau CCG pellach yn 
ddyledus i’w talu i mi, gallaf fod yn atebol i ad-dalu unrhyw wahaniaeth. 

24. Os na fyddaf yn manteisio ar y gofal plant neu os byddaf yn penderfynu defnyddio 
darparwr gofal plant nad yw’n gofrestredig neu wedi’i gymeradwyo, deallaf y bydd 
yn rhaid i mi ad-dalu unrhyw ordaliad.

25. Rwy’n cadarnhau nad ydw i na fy ngŵr, gwraig, partner sifil neu bartner sy’n 
cydfyw wedi dewis derbyn cefnogaeth ar gyfer gofal plant o:
(i) elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith; 
(ii) elfen gofal plant Credyd Cynhwysol; 
(iii) Gofal Plant Di-dreth; ac/neu 
(iv) Lwfans Gofal Plant Bwrsariaeth y GIG; 
ac rwy’n cytuno i ddweud wrth yr SLC ar unwaith os byddaf fi neu fy ngŵr, gwraig, 
partner sifil neu bartner sy’n cydfyw yn derbyn y gefnogaeth hon. Rwy’n deall y 
gallai SLC rannu fy nata personol gyda HMRC i wirio a ydw i’n cael cefnogaeth 
gofal plant.

Cyfeirnod Cwsmer
Eich enw llawn
(mewn PRIF LYTHRENNAU) 
 
Eich llofnod (mewn inc)

preifatrwydd

Dyddiad heddiw
Dydd Mis Blwyddynx

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwydd
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Rhestr gyfeirio
Cyn dychwelyd y ffurflen hon, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud y canlynol:

Wedi llofnodi a dyddio’r Amodau a Thelerau.

Amgáu pob un o’r eitemau tystiolaeth y gofynnir amdanynt yn y nodiadau 
DSA1. Bydd unrhyw dystiolaeth wreiddiol a anfonwch yn cael ei ddychwelyd i 
chi cyn gynted ag y bo modd.

Os yn berthnasol, bod eich prifysgol neu goleg wedi llenwi adran 5.

       

        Cofiwch dalu’r tâl postio cywir.

Unwaith y bydd eich ffurflen wedi ei chwblhau a’r Amodau a Thelerau wedi ei 
lofnodi a’i ddyddio, dylech ei dychwelyd at:

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU
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Nodiadau ychwanegol
Os ydych yn darparu unrhyw wybodaeth ychwanegol nodwch yn glir pa adran a 
pha rif cwestiwn y bydd yr wybodaeth yn cyfeirio atynt.
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Nodiadau ychwanegol
Os ydych yn darparu unrhyw wybodaeth ychwanegol nodwch yn glir pa adran a 
pha rif cwestiwn y bydd yr wybodaeth yn cyfeirio atynt.
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Nodiadau ychwanegol
Os ydych yn darparu unrhyw wybodaeth ychwanegol nodwch yn glir pa adran a 
pha rif cwestiwn y bydd yr wybodaeth yn cyfeirio atynt.
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