
Cyllid ôl-raddedig
Meistr

Ffurflen Asesu Incwm yn ystod y Flwyddyn Bresennol 

Cyn i chi lenwi’r ffurflen hon 
Er mwyn i’r myfyriwr gael ei asesu ar sail eich incwm a amcangyfrifir ar gyfer blwyddyn dreth 2022-23, 
mae angen bod modd i ni gymharu’ch incwm a amcangyfrifir gyda’ch incwm go iawn ar gyfer blwyddyn 
dreth 2020-21.

A ydych wedi dweud wrthym eich manylion ariannol ar  
gyfer blwyddyn dreth 2020-21?

Unigolyn 1 Unigolyn 2

Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Os ‘Na’, rhaid i chi roi eich manylion ariannol i ni. Mae modd i chi  
lawrlwytho ‘Ffurflen Asesiad o Amgylchiadau Ariannol’ at: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-ol-raddedig 
Sut ddylwn i lenwi’r ffurflen hon?
Dylech ddechrau trwy lenwi Adran A, ac yna mynd trwy’r ffurflen. (Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, 
efallai na fydd angen i chi lenwi pob adran.) Peidiwch ag anghofio llofnodi’r Datganiad ar y diwedd.

  Ceir nodiadau i’ch helpu i ateb rhai o’r cwestiynau yn y ffurflen bob tro y byddwch yn gweld yr 
eiconhwn.

Ar ôl i mi anfon fy ffurflen wedi’i llenwi atoch, a fydd angen i mi wneud unrhyw beth arall?
Bydd, ond nid yn syth. Ar ôl i flwyddyn dreth 2022-23 ddod i ben, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn i 
chi gadarnhau, gyda thystiolaeth, eich enillion go iawn ar gyfer y flwyddyn dreth honno.
Bydd yr eitemau hyn o dystiolaeth yn cyfateb â’r un dogfennau y byddwch yn eu hanfon at neu’n eu cael 
gan Gyllid a Thollau EM. Er enghraifft, P60, SA200 neu Ffurflen Dreth Hunanasesu.
Os yw’ch incwm go iawn yn wahanol i’ch amcangyfrifon, efallai y byddwn yn newid swm y cyllid i fyfyrwyr 
a ddyfarnir. Os byddwn wedi talu gormod i’r myfyriwr neu fyfyrwyr, efallai y bydd yn rhaid i ni adfer y cyllid 
i fyfyrwyr ganddynt.
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Adran 1 Manylion personol

Unigolyn 1
Eich Cyfeirnod Cwsmer

Enw llawn

•

•

•

•

Dyddiad geni

Diwrnod Mis Blwyddyn

Cyfeiriad

Cod post

Unigolyn 2
Eich Cyfeirnod Cwsmer

Enw llawn

Dyddiad geni

Diwrnod Mis Blwyddyn

Cyfeiriad

Cod post

Os ydych yn dymuno darparu’ch manylion ariannol ar wahân, gallwch lawrlwytho copi arall o’r ffurflen 
hon trwy droi at: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-ol-raddedig

Adran 2 Gwybodaeth Qriannol

Rhan A Eich incwm disgwyliedig ar gyfer y flwyddyn dreth 2022-23
 Sut i ateb y cwestiynau yn yr adran hon:
  Os byddwch yn ateb ‘Ydw’ i unrhyw rai o’r cwestiynau hyn, bydd angen i chi nodi cyfanswm yr incwm 
gros yr ydych yn disgwyl ei gael ar gyfer y math hwnnw o incwm.

  Dylai’r cyfanswm gynnwys yr holl enillion ar gyfer y flwyddyn dreth lawn. Er enghraifft, os colloch eich swydd 
hanner ffordd drwy’r flwyddyn, bydd angen i chi gynnwys eich enillion o 6 Ebrill 2022 tan y dyddiad pan 
wnaethoch chi golli eich swydd ac unrhyw incwm yr ydych yn disgwyl ei gael o’r dyddiad hwnnw tan 5 Ebrill 
2023.

 Ar gyfer cwestiynau ynghylch taliadau pensiwn, nodwch swm y pensiwn yr ydych yn disgwyl ei gael o’r 
mis cyntaf y byddwch yn ei gael tan ddiwedd y flwyddyn dreth.  

 Os byddwch yn ateb ‘Nac ydw’ i unrhyw gwestiwn, rydych yn dweud wrthym nad ydych yn disgwyl 
cael unrhyw incwm gan y math o incwm penodol hwnnw.

C1 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o gyflogau, 
budd-daliadau trethadwy’r wladwriaeth neu o bensiynau 
galwedigaethol neu breifat?

 a Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o gyflogau

 b  Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o fudd-daliadau trethadwy’r 
wladwriaeth

 c  Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o bensiwn(pensiynau) 
galwedigaethol
Os byddwch chi’n derbyn pensiwn cyfandaliad, dim ond y swm a dderbynioch y 
gwnaethoch dalu treth arno ddylech chi ddatgan.

 d  Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o bensiwn(pensiynau) preifat
Peidiwch â chynnwys taliadau o Bensiynau Rhyfel
Os byddwch chi’n derbyn pensiwn cyfandaliad, dim ond y swm a dderbynioch y 
gwnaethoch dalu treth arno ddylech chi ddatgan.

£

£

£

£

£

£

£

£

Unigolyn 1 Unigolyn 2

Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-ol-raddedig


 

 

£ £

PGW/CYI/2223 3

Adran 2 Gwybodaeth Qriannol – parhad

•  
•  
• 

• 

•  

•

• 
• 
•
•
• 
• 

Os ydych yn cael budd-daliadau trethadwy’r wladwriaeth, dim ond y budd-daliadau canlynol ddylech 
eu cynnwys yn eich cyfanswm uchod:

Lwfans Profedigaeth
Lwfans Gofalwr
 Lwfans Cyflogaeth a  
Chymorth yn seiliedig ar 
Gyfraniadau
 Budd-dal ymddeol graddedig

Budd-dal Marwolaeth 
Ddiwydiannol

  Budd-dal Analluogrwydd (dim ond 
y swm a gafwyd ar ôl gwerth 28 
wythnos o analluogrwydd y dylid 
ei gynnwys)

 Lwfans Ceisio Gwaith
 Tâl Mabwysiadu Statudol

  Tâl Mamolaeth Statudol
  Tâl Tadolaeth Statudol
 Tâl Salwch Statudol
 Lwfans Rhiant Gweddw

Ni ddylech gynnwys incwm o unrhyw fudd-daliadau eraill, gan gynnwys y Credyd Cynhwysol.

C2 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o Bensiwn 
Ymddeol y Wladwriaeth?

 

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£ £

Unigolyn 1 Unigolyn 2

Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

a Cyfanswm y swm disgwyliedig nad yw’n gyfandaliad

b Cyfanswm y swm disgwyliedig sy’n gyfandaliad

C3 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o gynilion a 
buddsoddiadau? Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

a  Cyfanswm y llog a ddisgwylir yn y DU gan fanciau, 
cymdeithasau adeiladu a chwmnïau buddsoddi yn y DU

b  Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o gynilion a buddsoddiadau 
eraill

c  Cyfanswm yr incwm o fuddsoddiadau difidendau yn y DU

d  Cyfanswm yr incwm o fuddsoddiad a difidendau tramor 

Llog gros o’r DU (cyn y caiff treth ei didynnu) 
Rhaid i chi gynnwys llog yr ydych yn ei gael ar eich cyfrifon banc, cymdeithas adeiladu a’ch cynilion 
eraill oni bai ei fod yn ddi-dreth yn benodol, er enghraifft, Cyfrif Cynilion Unigol (ISA) di-dreth ac ati.

C4 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o fuddion 
trethadwy ar ffurf nwyddau? Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o fuddion trethadwy ar ffurf 
nwyddau

Mae buddion trethadwy eraill ar ffurf nwyddau yn fuddion eraill y mae gennych yr hawl i’w cael, 
ond nad ydynt yn rhan o’ch cyflog. Er enghraifft, lwfans tanwydd neu gar cwmni.

C5 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm arall yn ystod 
blwyddyn dreth 2022-23 nad ydych wedi sôn wrthym 
amdano eto?

Ydw – ewch 
i Rhan C

Ydw – ewch 
i Rhan C

Nac ydw – 
ewch i 
Rhan D

Nac ydw – 
ewch i 
Rhan D

£ £
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Adran 2 Gwybodaeth Qriannol – parhad

Rhan B Incwm arall

C1 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o hunangyflogaeth?

Unigolyn 1 Unigolyn 2

Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

a Cyfanswm elw wedi’i gymhwyso o fusnesau

b Cyfanswm elw wedi’i gymhwyso o bartneriaethau

C2 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm fel Gweinidog yr 
efengyl?

Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig (yn llai treuliau na fyddent yn 
ymddangos ar P60 neu P11D fel arfer)

C3 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o gyfandaliadau neu 
ffynonellau incwm trethadwy eraill? Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig gan gyfandaliadau neu gan 
ffynonellau incwm trethadwy arall

Er enghraifft, arian a dderbynioch fel iawndal neu o ddiswyddiad. Rhaid i chi gynnwys swm llawn 
eich taliad diswyddo, hyd yn oed os nad ydych yn disgwyl treth arno.

C4 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm trwy osod eiddo? 
Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o osod eiddo

C5 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o 
ymddiriedolaethau yn y DU? Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o ymddiriedolaethau yn y DU

Er enghraifft, taliadau gan ymddiriedolaethau budd setlwyr ac incwm o ystadau yn y DU.

C6 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm tramor? Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm tramor a ddisgwylir 

C7 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o bensiwn tramor? Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm a ddisgwylir o bensiwn tramor

C8 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm ac enillion tramor 
eraill? Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm yr incwm a’r enillion tramor eraill a ddisgwylir 
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Adran 2 Gwybodaeth Qriannol – parhad

Rhan C Didyniadau incwm

C1 A ydych yn disgwyl talu unrhyw gyfraniadau i gynllun 
pensiwn preifat?

 

Unigolyn 1 Unigolyn 2

Ydw
Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm y cyfraniadau disgwyliedig i gynllun pensiwn preifat

 

£ £

£ £

C2 A ydych yn disgwyl talu unrhyw Gyfraniadau Gwirfoddol 
Ychwanegol (AVCs)? Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

£ £

Cyfanswm yr AVCs disgwyliedig 

C3 A ydych yn disgwyl cael unrhyw dreuliau a ganiateir y 
byddwch yn hawlio gostyngiad yn y dreth arnynt? Ydw

Nac 
ydw Ydw

Nac 
ydw

Cyfanswm y treuliau disgwyliedig a ganiateir, y byddwch yn 
hawlio gostyngiad yn y dreth arnynt

Datganiad
Dylech sicrhau eich bod yn llofnodi’r datganiad gan ddefnyddio inc. Ni dderbynnir llofnod digidol.
I gael gwybod sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth a roddwch, ewch i 
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwyddi ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd cyn 
llofnodi’r ffurflen hon.

Os na allwch lofnodi’r ffurflen, rhaid iddi gael ei llofnodi ar eich rhan gan eich Atwrneiaeth. Rhaid anfon 
llythyr yr Atwrneiaeth gyda’r cais cyn y derbynnir llofnod gan yr Atwrneiaeth hwnnw. 

Gallai’r cais hwn am gymorth ariannol gael ei oedi oni bai eich bod yn llofnodi’r datganiad hwn ac yn 
nodi’r dyddiad.

Rydw i’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred, bod yr wybodaeth a ddarparwyd gennyf yn 
gywir ac yn gyflawn. Os nad yw, deallaf y gallai’r myfyriwr beidio cael cymorth ariannol, y gallai unrhyw 
gymorth y mae wedi’i dderbyn gael ei dynnu yn ôl, ac y gallwn i gael fy erlyn.
Rwy’n cytuno i ddarparu unrhyw wybodaeth bellach parthed cais yr ymgeisydd am gymorth ariannol fel 
fydd yn rhesymol angenrheidiol, ac rwy’n cytuno i ddarparu hysbysiad ar unwaith o, a manylion parthed, 
unrhyw newid mewn amgylchiadau a allai effeithio mewn unrhyw fodd ar y cais hwn am gymorth ariannol.

Unigolyn 1

Eich enw llawn (mewn priflythrennau) 

Eich llofnod

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

Unigolyn 2

Eich enw llawn (mewn priflythrennau) 

Eich llofnod

Dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbyseb-preifatrwyddi
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