Grant Dysgu Llywodraeth Cymru gyfer Addysg Bellach
Tystiolaeth o Annibyniaeth
Bydd angen i chi anfon tystiolaeth i brofi’ch statws presennol. Defnyddiwch yr wybodaeth isod i
ddarganfod beth fydd angen i chi ei anfon.
Dylech anfon llungopïau o’ch tystiolaeth oni bai y nodir fel arall. Byddwn yn dychwelyd unrhyw
ddogfennau gwreiddiol.

Os ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn
academaidd nesaf eich cwrs,
byddwch yn 25 oed neu’n hŷn

Bydd angen i chi anfon y canlynol atom:
• eich tystysgrif geni/mabwysiadu wreiddiol; neu
• eich pasbort gwreiddiol dilys.
Os ydych chi’n darparu eich manylion pasbort y Deyrnas Unedig
dilys yn adran 5 ar y ffurflen gais, nid oes angen i chi anfon eich
pasbort atom.

Os ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn
academaidd nesaf eich cwrs,
byddwch yn gyfrifol am blentyn

Bydd angen i chi anfon y canlynol atom:
• eich datganiad Budd-dal Plant diweddaraf; neu
• tystysgrif geni wreiddiol eich plentyn a chadarnhad o’ch
cyfeiriad cyfredol.

Os ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn
academaidd gyntaf eich cwrs byddwch
wedi bod yn cefnogi eich hun yn
ariannol am dair blynedd neu fwy

Bydd angen i chi anfon y canlynol atom:
• eich P60 yn ddyddiedig o leiaf 3 blynedd yn ôl; neu’ch
• datganiad budd-daliadau yn ddyddiedig o leiaf 3 blynedd yn ôl.

Os ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn
academaidd nesaf eich cwrs,
byddwch yn, neu wedi bod, yn briod
neu mewn partneriaeth sifil

Bydd angen i chi anfon y canlynol atom:
• eich tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil wreiddiol.

Os ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn
academaidd gyntaf eich cwrs
byddwch naill ai wedi ymddieithrio
o’ch rhieni neu mae’ch dau riant
wedi marw

Bydd angen i chi anfon cadarnhad atom yn ddyddiedig o
fewn y flwyddyn ddiwethaf gan unigolyn proffesiynol y tu
allan i’ch teulu sy’n gwybod am eich amgylchiadau.

Mae ymwahanu yn golygu nad ydych wedi cael
unrhyw gyswllt gyda’ch rhieni ers o leiaf 12 mis.
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Gallwch anfon un o’r canlynol:
• llythyr gan eich gweithiwr cymdeithasol; neu
• os hawlioch Gymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth yn Seiliedig ar Incwm neu Gredyd Cynhwysol
pan oeddech dan 18 oed – llythyr gan eich swyddfa Canolfan
Byd Gwaith leol sy’n dangos eich bod wedi cael budd-daliadau
o ganlyniad i’r ffaith eich bod wedi ymwahanu; neu
• os chwalodd eich perthynas gyda’ch rhieni pan oeddech
yn yr ysgol neu’r coleg – llythyr gan weithiwr cynghori/tiwtor
personol/athro sy’n cadarnhau’ch amgylchiadau.

Os ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs
nad ydych wedi byw dan ofal
cyfreithiol eich rhieni
Mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr dan 25
oed yn unig, ac ni fyddwn yn gofyn i chi am
dystiolaeth ariannol.
Os byddwch chi’n 25 oed ar ddiwrnod cyntaf
blwyddyn academaidd eich cwrs, byddwn yn
gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ariannol.

Mae’ch dau riant wedi marw

Os ar unrhyw adeg o 14 oed hyd at ddiwrnod cyntaf blwyddyn
academaidd gyntaf eich cwrs:
• nad ydych wedi bod yn byw dan ofal cyfreithlon eich rhieni am
gyfanswm o 13 wythnos neu fwy; neu
• eich bod dan orchymyn gwarchodaeth arbennig, yng
nghystodaeth neu ofal cyfreithiol, neu wedi derbyn llety gan
Awdurdod Lleol am o leiaf 13 wythnos.
Os cawsoch eich dychwelyd i ofal cyfreithiol eich rhieni rhwng
14 ac 16 oed (cyn cychwyn eich cwrs), yna gellir eich ystyried yn
rhywun sy’n gadael gofal o hyd.
Bydd angen i chi anfon y canlynol atom:
Llythyr can eich Awdurdod Lleol yn cadarnhau eich cyfeiriad
cyfredol ac os ydych chi, neu os ydych wedi bod, mewn gofal.
Rhaid i’r llythyr hwn fod ar bapur pennawd. Bydd angen iddo
gael ei lofnodi a’ ddyddio gan swyddog awdurdodedig o’h
Awdurdod Lleol, a bydd angen iddo gynnwys stamp swyddogol.

Bydd angen i chi anfon:
• y ddwy dystysgrif marwolaeth wreiddiol neu gopïau wedi
ardystio o’r tystysgrifau marwolaeth.
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