2022/23

PTGFD

Ffurflen gais am Grantiau i Ddibynyddion ar gyfer
myfyrwyr rhan-amser

Am y ffurflen hon

Pwy ddylai lenwi’r ffurflen hon?
Dylech lenwi’r ffurflen hon:
• os ydych yn byw yng Nghymru
• os ydych yn dymuno gwneud cais am Lwfans
Dysgu i Rieni, Grant Oedolion Dibynnol a/neu
Grant Gofal Plant

• os ydych yn fyfyriwr rhan-amser sy’n astudio
cwrs cymwys
• os ydych eisoes wedi gwneud cais am
fenthyciadau a/neu grantiau rhan-amser ar
gyfer blwyddyn academaidd 2022/23

Sut i ddefnyddio’r ffurflen hon
• Gwiriwch eich manylion personol, yna atebwch yr holl gwestiynau sy’n berthnasol i chi yn adran 2.

i Pan welwch yr eicon hwn, rydym wedi darparu arweiniad ychwanegol i’ch helpu i ateb y
cwestiwn.

t

Pan welwch yr eicon hwn, bydd angen i chi anfon dogfennau atom i gefnogi’ch cais.

•	 Dylech ddarllen, llofnodi a nodi’r dyddiad wrth ymyl y datganiad yn adran 3 a dychwelyd eich
ffurflen atom gydag unrhyw ddogfennau y gofynnom amdanynt.
• Darllenwch adran 4 i ddarganfod a fydd angen i’ch prifysgol neu’ch coleg wneud unrhyw beth.
I ddarganfod sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir, ewch i
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/hysbysebpreifatrwydd i ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd cyn
llenwi’r ffurflen hon.
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Eich manylion personol

Cyfeirnod Cwsmer
Enw(au) cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad y cyswllt

Cod post

Dyddiad geni
Dydd

Mis

-

2
2.1

Blwyddyn

-

Lwfans Dysgu i Rieni, Grant Oedolion Dibynnol a Grant Gofal Plant
A ydych yn unig riant?

Nac ydw
Ydw – ewch i 2.4

2.2

2.2.1

A ydych chi dan 25 oed, yn byw
gyda phartner ac yn gwneud cais
am Grant Gofal Plant neu Lwfans
Dysgu i Rieni?

Nac ydw – ewch i 2.4
Ydw – Os ydych chi’n gadael gofal – ewch i 2.3

A wnaethoch chi gychwyn eich cwrs
ar neu wedi 1 Awst 2018?

Nac ydw
Ydw – ewch i 2.4

2.3

Nodwch gyfanswm yr incwm a
amcangyfrifir ar ôl didyniadau
Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol
yn ystod blwyddyn academaidd
2022/23 ar gyfer:
Faint o hwn fydd yn Gredyd Treth
Plant neu’n elfen plentyn y Credyd
Cynhwysol ar gyfer blwyddyn
academaidd 2022/23?

2

You
£

You
£

Your partner
£
Your partner
£

Os nad ydych yn gwneud cais am Grant
Gofal Plant, ewch yn syth i 2.5
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Lwfans Dysgu i Rieni, Grant Oedolion Dibynnol a Grant Gofal Plant – parhad

2.4

Atebwch y cwestiwn hwn os ydych yn
gwneud cais am Grant Gofal Plant.

Na

Yn ystod blwyddyn academaidd
2022/23, a ydych chi neu’ch cymar,
partner sifil neu bartner sy’n cydfyw yn
derbyn, neu’n disgwyl derbyn:

Ydw/Ydyw – Ni allwch gael Grant Gofal Plant os
ydych yn derbyn cefnogaeth gofal
plant gan un o’r ffynonellau hyn ar
yr un pryd.

• elfen gofal plant Credyd Treth
Gwaith neu Gredyd Cynhwysol; neu

		 Rydych yn dal i allu gwneud cais
am Grant Gofal Plant, ond dim
ond os ydych yn stopio derbyn
cefnogaeth gan y ffynonellau hyn y
byddwch yn ei gael.

• Ofal Plant Di-dreth gan HMRC; neu
• Lwfans Gofal Plant gan y
Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG)?

i

Os ydych yn gwneud cais am Grant Gofal Plant neu os ydych yn derbyn Grant Gofal Plant yn
hytrach na’r elfen gofal plant o’r Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol, Gofal Plant didreth gan HMRC neu Lwfans Gofal Plant gan y GIG, byddwch yn derbyn ffurflen arall (PTCCG1)
i roi gwybod i ni beth yw eich costau gofal plant amcangyfrifiedig.

i

Gwneud cais am Grant Oedolion Dibynnol
Nid ydych yn gymwys i wneud cais am Grant Oedolion Dibynnol ar gyfer:
• eich oedolyn dibynnol arall os yw ei incwm yn fwy na £3,923 yn ystod y flwyddyn academaidd
2022/23.
• eich partner sy’n cyd-fyw â chi os dechreuoch eich cwrs cyn 1 Awst 2018, a’ch bod dros 25
oed ar ddiwrnod 1af blwyddyn academaidd 1af eich cwrs.

2.5

A ydych yn gwneud cais am Grant
Oedolion Dibynnol?

Nac ydw – ewch i 2.8
Ydw – Pwy yw’ch oedolyn dibynnol?
gŵr, gwraig, partner sifil – ewch i 2.7
partner – ewch i 2.7
oedolyn dibynnol arall

2.6

A fydd incwm eich oedolyn dibynnol
arall yn fwy na £3,923 ar gyfer
blwyddyn academaidd 2022/23?
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Na fydd
Bydd – Ni fydd modd i chi gael Grant
Oedolion Dibynnol
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2.7

Nodwch incwm eich gŵr, eich
gwraig, eich partner sifil, eich partner
neu’ch oedolyn dibynnol arall ar
gyfer blwyddyn dreth 2020-21 t

Sylwer: Rhaid llenwi pob blwch gyda £0 neu
Amh, peidiwch â’u gadael yn wag

Bydd angen i chi anfon copïau o ddogfennau
sy’n dangos unrhyw incwm trethadwy a gafwyd.
Er enghraifft: P60, slip cyflog mis 12/ wythnos 53,
neu lythyr gan gyflogwr sy’n cadarnhau’r enillion.

Incwm
Yr holl incwm o gyflog ac incwm
hunangyflogaeth (gan gynnwys incwm o
eiddo)

Gŵr, gwraig, partner
sifil neu bartner

Oedolyn dibynnol
arall

£

£

£

£

Yr holl incwm trethadwy gros a llog gan
gynilion, buddsoddiadau a difidendau

£

£

Budd-daliadau trethadwy’r wladwriaeth

£

£

£

£

Didyniadau
Cyfraniadau i gynllun pensiwn preifat a
Chyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol
(AVCs)

£

£

Treuliau a ganiateir, y caiff gostyngiad
yn y dreth ei hawlio ar eu cyfer

£

£

Pob pensiwn, gan gynnwys pensiynau
preifat, pensiynau galwedigaethol a
phensiwn y wladwriaeth
Os byddwch chi’n derbyn pensiwn cyfandaliad,
dim ond y swm a dderbynioch y gwnaethoch dalu
treth arno ddylech chi ddatgan.

Yr holl 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.

i

Os bydd incwm eich gŵr, eich gwraig, eich partner sifil, eich partner neu’ch oedolyn dibynnol
arall o leiaf £1,000 yn is yn ystod blwyddyn dreth 2022-23 nag yr oedd yn ystod blwyddyn dreth
2020-21, bydd modd i chi wneud cais am asesiad incwm yn ystod y flwyddyn bresennol. Mae
hyn yn golygu y byddem yn defnyddio ei incwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn dreth 2022-23
yn hytrach na’i incwm go iawn ar gyfer 2020-21 wrth gyfrifo’ch hawl i gael grant. Os hoffech
gael eich asesu gan ddefnyddio’r incwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn dreth 2022-23, dylech
osod darn o bapur ar wahân gyda’ch cais i’n hysbysu.
Byddwn dal angen i chi lenwi’r adran hon gan nodi incwm eich gŵr, eich gwraig, eich
partner sifil, eich partner neu’ch oedolyn dibynnol arall ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21.
Os byddwch yn dweud wrthym eich bod yn dymuno gwneud cais am asesiad incwm yn ystod y
flwyddyn bresennol, byddwn yn anfon ffurflen arall atoch i’w llenwi.
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Dim ond os cychwynnoch eich cwrs cyn 1 Awst 2018 y dylech chi ateb y cwestiwn hwn.
2.9

Nodwch fanylion yr ymrwymiadau
ariannol sydd gennych cyn i’ch
cwrs gychwyn, y byddwch chi, eich
gŵr, eich gwraig neu’ch partner yn
parhau i’w talu yn ystod blwyddyn
academaidd 2022/23. t

Math

Swm Blynyddol
£
£

Byddai’r ymrwymiadau ariannol i’w cynnwys
yn bolisïau yswiriant fel yswiriant meddygol
neu yswiriant y cartref, premiymau yswiriant
bywyd, ad-daliadau morgais neu daliadau
cynhaliaeth ar gyfer unigolyn dibynnol. Bydd yn
rhaid i chi anfon dogfennau sy’n dangos unrhyw
ymrwymiadau ariannol y byddwch yn dweud
wrthym amdanynt yn y ffurflen hon.

£
£
£
£

Datganiad
Os na allwch lofnodi’r ffurflen, rhaid i’ch atwrnai ei llofnodi ar eich rhan. Rhaid anfon llythyr y Pŵer
Atwrnai gyda’r cais hwn cyn y derbynnir llofnod gan y atwrnai hwnnw.
• Rydw i’n cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd gennyf yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy
ngwybodaeth a’m cred. Os na fydd, deallaf ei bod yn bosibl na fyddaf yn cael cymorth ariannol,
y gallai unrhyw gymorth ariannol a gefais gael ei dynnu yn ôl ac y gallwn gael fy erlyn. Gallai
unrhyw wybodaeth a ddarparir ac y darganfyddir ei bod yn anghywir yn ei hanfod, gael ei
hystyried fel tystiolaeth o ymgais i gamarwain y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr Cyf (SLC). Mewn
amgylchiadau o’r fath, efallai y bydd SLC yn sôn wrth yr awdurdodau am y mater a/neu’n terfynu
eich cymhwystra i gael cyllid i fyfyrwyr.
												
Eich enw llawn
(mewn PRIFLYTHRENNAU)
Eich llofnod

			

Y dyddiad heddiw

x

Dydd

Mis

Blwyddyn

Unwaith y bydd eich ffurflen wedi ei chwblhau a’r datganiad wedi ei lofnodi a’i ddyddio, dylech ei
dychwelyd at: Cyllid Myfyrwyr Cymru,
Blwch Post 211,
Cyffordd Llandudno,
LL30 9FU
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Gwybodaeth gan
brifysgol neu goleg
Rydym angen gwybodaeth gan eich prifysgol neu goleg i gyfrifo faint o grant allwch
chi gael.
Os byddwch chi’n cychwyn eich cwrs ar neu wedi 1 Awst 2018, does dim
rhaid i’ch prifysgol neu goleg lenwi’r adran hon.

Beth sydd angen i chi ei wneud
1) Cwblhewch eich manylion personol a chwrs yn yr adran hon
2) Ewch â hyn i’ch prifysgol neu goleg i gwblhau gweddill yr adran
3) Dychwelwch eich ffurflen gais wedi ei chwblhau atom.
Os ydych chi eisoes wedi mynd â’r adran hon i’ch prifysgol neu goleg yn rhan
o gais ar gyfer grantiau rhan-amser, ni fydd angen i chi wneud hyn eto.

Beth sydd angen i’ch prifysgol neu goleg wneud
Mae angen iddynt gwblhau gwybodaeth y Brifysgol neu goleg i gadarnhau manylion
eich cwrs a dwyster eich cwrs.
Does dim ond angen iddynt gwblhau’r adran hon unwaith.

Beth os nad yw fy mhrifysgol yn gallu llenwi’r adran hon ar hyn o
bryd?
Os ydych chi’n ymgeisio’n gynnar, efallai na fydd eich prifysgol neu goleg yn gallu
cwblhau’r adran hon eto. Peidiwch â phoeni, byddwch yn dal i allu ymgeisio’n
gynnar.
Yr oll sydd angen i chi wneud yw torri’r adran hon allan a’i chadw nes bydd eich
prifysgol neu goleg yn gallu ei chwblhau yn hwyrach. Yn y cyfamser, anfonwch
weddill eich ffurflen gais wedi ei chwblhau atom er mwyn i ni allu cychwyn ei
phrosesu.
Yna, pan fydd eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 4, gallwch ei phostio atom
a byddwn yn cwblhau’ch asesiad ac yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi beth
allwch chi gael.
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Gwybodaeth gan brifysgol neu goleg

Manylion y myfyriwr
Mae angen i chi gwblhau’r manylion isod cyn rhoi’r adran hon i’ch prifysgol neu goleg.
Cyfeirnod Cwsmer
Eich enw

Dydd

Mis

Blwyddyn

-

Eich dyddiad geni

-

Enw’r cwrs
Cymhwyster yr ydych yn disgwyl ei ennill
Nawr rhowch yr adran hon i’ch prifysgol neu goleg i’w cwblhau.
Gwybodaeth prifysgol neu goleg
Cwblhewch y manylion isod yna pasio’r adran hon yn ôl i’r myfyriwr.
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.
Ffi’r cwrs a godir ar y myfyriwr hwn ar
£
gyfer 2022/23
Dydd

Mis

-

Dyddiad dechrau’r cwrs
Dydd

Blwyddyn

Mis

-

Dyddiad gorffen y cwrs

Blwyddyn

-

Cod SLC neu UCAS y brifysgol/coleg
Rydw i’n cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred:
• bod y myfyriwr yn bwriadu cwblhau nifer ganlynol y credydau, pwyntiau credyd, modiwlau neu unrhyw
uned fesur arall trwy astudio dan drefniant rhan-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23
• y byddai’r nifer ganlynol y credydau, y pwyntiau credyd, y modiwlau neu unrhyw uned fesur arall yn
cynnwys y cwrs amser llawn cyfatebol o fewn un flwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr newydd,
neu hyd y cwrs ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau
• bod modd i’r myfyriwr gwblhau’r cwrs cyn pen dwywaith yr amser a fyddai’n ofynnol er mwyn
cwblhau’r cwrs amser llawn cyfatebol ar y mwyaf
• bod cwrs y myfyriwr yn cael ei ddynodi yn gwrs cymwys i gael cymorth ariannol dan Reoliad 90
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018.
• y byddai’r cwrs amser llawn cyfatebol yn para
Unedau
rhan-amser

Blwyddyn

Unedau amser
llawn

Uned fesur
(dewiswch yn berthnasol)

Dwyster cwrs y
myfyriwr yw

Nodwch nifer yr unedau

Nodwch nifer yr unedau
credydau
modylau
pwyntiau credyd

arall

÷

x 100 =
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Eich enw llawn (mewn PRIFLYTHRENNAU)

Eich swydd

Eich rhif ffôn (gan gynnwys y cod ardal)

Eich cyfeiriad e-bost

Eich llofnod

Dyddiad heddiw
Dydd

Mis

-

Blwyddyn

-

Stamp y brifysgol neu’r coleg

Unwaith y bydd eich ffurflen wedi ei chwblhau a’r datganiad wedi ei lofnodi a’i ddyddio, dylech ei
ddychwelyd at y cyfeiriad ar y llythyr eglurhaol a anfonwyd gyda’r ffurflen hon.
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