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Sut i lenwi’r Ffurflen Manylion Ariannol
• Dilynwch y cyfarwyddiadau, byddwn yn dweud wrthych pa gwestiynau fydd angen i chi eu hateb a pha rai
na fydd angen i chi eu hateb.
• Mae Adran 1 yn holi amdanoch chi a gyda phwy ydych chi’n byw, a bydd yn dweud wrthych hefyd pwy
fydd angen llenwi gweddill y ffurflen.
• Bydd adrannau 2, 3 a 4 yn gofyn i chi am fanylion ariannol eich cartref. Yn ddibynnol ar eich sefyllfa,
bydd angen i naill ai:
• chi (a’ch partner, os oes gennych chi un); neu
• chi a’ch rhiant (neu rieni); neu
• chi, eich rhiant a’i bartner/phartner (os oes un)
bydd angen i chi gwblhau hyd at ddau o’r adrannau hyn. Byddwch angen eich rhifau Yswiriant Gwladol
wrth law. Mae Adran 5 yn cynnwys eich datganiadau, y bydd yn rhaid eu llofnodi.
• Bydd angen i chi ateb yr holl gwestiynau y gofynnir i chi eu hateb. Bydd unrhyw wybodaeth sydd ar goll
yn arwain at oedi gyda’ch cais.
• Pan fyddwn yn gofyn am ddogfennau ategol – bydd angen i ni eu cael cyn y gellir prosesu’ch cais yn
llawn. Bydd unrhyw ddogfennau coll yn arwain at oedi gyda’ch cais.

Defnyddiwch y nodiadau

g

Pan welwch hwn, dylech droi at y nodiadau am wybodaeth benodol i’ch helpu i ateb cwestiwn
neu adran.
Pan welwch hwn bydd angen i chi anfon dogfennau ategol atom. Defnyddiwch y nodiadau i weld yr
union bethau fydd angen i chi eu hanfon. Dylech anfon llungopïau o’ch tystiolaeth oni bai y nodir fel
arall. Byddwn yn dychwelyd unrhyw ddogfennau gwreiddiol.

Sut fyddwn ni’n prosesu eich data
I gael gwybod mwy am sut y defnyddir eich gwybodaeth a pham, sicrhewch eich bod yn darllen ein
Crynodeb Defnydd Gwybodaeth ar dudalen 11 y nodiadau cysylltiedig.
Help a Gwybodaeth Ychwanegol
Os byddwch angen unrhyw help i lenwi’r ffurflen hon, ffoniwch ni ar 0300 200 4050
(Minicom: 0300 100 1693). Mae ein gwefan yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol am Grant
Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach hefyd: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/gdllcab
Gallwch gael copïau Braille, print mawr neu sain o ffurflenni a chanllawiau. Anfonwch eich enw a’ch
cyfeiriad atom, ynghyd â neges yn nodi pa fformat yr hoffech ei gael, at brailleandlargefonts@slc.co.uk
neu gallwch ein ffonio ar 0141 243 3686.
Sylwer: dim ond gyda cheisiadau am ffurflenni a chanllawiau mewn ffurfiau amgen y gall y cyfeiriad e-bost
a’r rhif ffôn hwn ddelio â nhw.
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Adran 1 Manylion y myfyriwr
1.1

Cyfeirnod Cwsmer

1.2

Manylion y myfyriwr

Enw cyntaf

Cyfenw

1.3

A yw’ch enw wedi newid o’r un a
ddangosir uchod?

Nac ydy – ewch i 1.4
Ydy – bydd angen i chi anfon dogfennau ategol,
darllenwch y nodiadau i weld beth i’w anfon.
Ewch i 1.4.

1.4

1.5

A yw’ch statws priodasol wedi newid
ers eich cais gwreiddiol am y grant
hwn?

Nac ydy – ewch i 1.6

Beth yw’ch statws priodasol newydd?

Rydw i’n sengl nawr

Ticiwch y blwch sy’n disgrifio’ch statws orau.

Ydy – ewch i 1.5

Rydw i wedi gwahanu nawr
Bydd angen i chi anfon dogfennau ategol, darllenwch
y nodiadau i gael gwybod beth i’w anfon.
Rydw i wedi ysgaru nawr
Bydd angen i chi anfon dogfennau ategol, darllenwch
y nodiadau i gael gwybod beth hyn i’w anfon.
Mae fy mhartneriaeth sifil wedi ei therfynu
Bydd angen i chi anfon dogfennau ategol, darllenwch
y nodiadau i gael gwybod beth i’w anfon.
Rydw i’n weddw/partner sifil sy’n fyw
Rydw i’n briod nawr
Bydd angen i chi anfon dogfennau ategol, darllenwch
y nodiadau i gael gwybod beth i’w anfon.
Rydw i mewn partneriaeth sifil nawr
Bydd angen i chi anfon dogfennau ategol, darllenwch
y nodiadau i gael gwybod beth i’w anfon.
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Adran 1 Manylion y myfyriwr (parhad)
1.6

Ticiwch un o’r datganiadau canlynol
a fydd yn berthnasol i chi ar ddiwrnod
cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf
eich cwrs

Byddaf yn gyfrifol am blentyn – ewch i 1.7
Byddaf wedi bod yn cynnal fy hun yn ariannol am
dros 3 blynedd (nid oes rhaid i hyn fod am gyfnod o 3
blynedd yn olynol) – ewch i 1.7
Dwi heb fod yn byw dan ofal cyfreithlon fy rhieni am
gyfanswm o 13 wythnos neu fwy cyn troi’n 25 oed
(mae angen i chi anfon dogfennau ategol, darllenwch y nodiadau
i weld beth sydd angen i chi anfon) – ewch i Adran 5

Byddaf yn briod neu mewn partneriaeth sifil neu
byddaf wedi bod yn briod neu mewn partneriaeth
sifil – ewch i 1.7
Byddaf wedi dieithrio oddi wrth fy rhieni ers dros
12 mis – ewch i 1.7
Mae fy nau riant wedi marw – ewch i 1.7
Dim un o’r uchod – ewch i 1.8

1.7

Os gwnaethoch dicio unrhyw un o’r uchod.
A ydych chi eisoes wedi anfon dogfennau ategol i brofi pob datganiad y rhoddwyd tic wrth ei ymyl?
Nac ydw – darllenwch y nodiadau a nodir uchod i weld beth sydd angen i chi anfon. Rydych
yn fyfyriwr annibynnol, ewch i Adran 2.
Ydw – rydych yn fyfyriwr annibynnol. Ewch i Adran 2.

1.8

Os gwnaethoch chi dicio’r ‘dim un o’r uchod’.
Rydych yn fyfyriwr dibynnol. Mae angen i chi gwblhau Adran 3 ac mae angen i’ch rhiant (neu rieni)
lenwi Adran 4. Mae angen i chi’ch dau/pawb ohonoch lenwi Adran 5.
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Adran 2 Manylion ariannol myfyriwr annibynnol
Pwy ddylai lenwi’r adran hon?
Dim ond os rhoddwyd cyfarwyddyd i chi wneud hynny yn 1.7 y dylech lenwi’r adran hon.
Bydd yr incwm uwch gennych chi neu’ch partner (os yn berthnasol) yn cael ei ddefnyddio i asesu eich hawl.

Rhan A

Incwm y cartref ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22
Rhaid i chi ddarparu amcangyfrifon o’ch incwm disgwyliedig chi ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22
(6 Ebrill 2021 tan 5 Ebrill 2022).
Sut i lenwi Rhan A
• Dylech nodi amcangyfrif ar gyfer pob math o incwm a restrir isod.
• Os na fyddwch yn cael incwm o unrhyw fath a restrir isod, ysgrifennwch ‘amh’.
• Mae’r amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn dreth sy’n cychwyn ar 6 Ebrill 2021 ac sy’n dod i ben ar
5 Ebrill 2022.
• Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag yn Rhan A, ni fyddwn yn gallu prosesu’r cais hwn.
2.1

A ydych chi’n cael Cymhorthdal Incwm
neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn
Seiliedig ar Incwm ar hyn o bryd?

Nac ydw

Ydw

2.2

A ydych chi’n cael Credyd
Cynhwysolar hyn o bryd?

Nac ydw

Ydw

2.3

Incwm o gyflogau gros?

£

2.4

Incwm o Hunangyflogaeth?

£

2.5

Incwm o unrhyw fudd-daliadau
trethadwy’r wladwriaeth?

£

2.6

Incwm o unrhyw ffynhonnell arall?
Dynodwch bob ffynhonnell isod.
Nodwch bob ffynhonnell isod.
£
£
£
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Adran 2 Manylion ariannol myfyriwr annibynnol
(parhad)
Rhan B

Didyniadau’r cartref
Sut i lenwi Rhan B
• Dylech roi amcangyfrif ar gyfer pob math o ddidyniad a restrir isod.
• Os na fyddwch yn talu math penodol o ddidyniad a restrir mewn cwestiwn, nodwch `amh’.
• Mae’r amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn dreth yn cychwyn ar 6 Ebrill 2021 ac yn dod i ben ar 5 Ebrill 2022.
• Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag yn Rhan B, ni fyddwn yn gallu prosesu’r cais hwn.

2.7

Didyniadau tuag at gyfraniadau
pensiwn preifat

£

Peidiwch â chynnwys unrhyw daliadau i
bensiwn gweithle.

2.8

Didyniadau tuag at Gyfraniadau
Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)

£

2.9

Didyniadau tuag at gyflogau am help
domestig oherwydd analluogrwydd

£

2.10 Didyniadau tuag at unrhyw gostau
eraill yn ymwneud â chyflogaeth

2.11 A oes gennych chi bartner?
Pan fyddwch yn cyfeirio at bartner, rydym yn
golygu eich gwraig, eich gŵr, eich partner sifil
neu bartner sy’n cyd-fyw gyda chi.

£

Nac oes – ewch i Adran 5 a llofnodwch eich datganiad.
Oes – bydd angen i’ch partner lenwi Adran 4, yna bydd
angen i’r ddau ohonoch lenwi Adran 5.
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Adran 3 Manylion ariannol myfyriwr dibynnol
Pwy ddylai lenwi’r adran hon?
Dim ond os rhoddwyd cyfarwyddyd i chi wneud hynny yn 1.8 y dylech lenwi’r adran hon.

i

Rhannu Data
Byddwn yn rhannu ac yn cadarnhau’r manylion y rhoddwch i ni gyda Chyllid a Thollau EM, sy’n ein
galluogi i gael yr wybodaeth fwyaf manwl posibl. Dim ond os oes gennych rif Yswiriant Gwladol (YG)
dilys allwn ni wneud hyn. Defnyddir yr wybodaeth hon i gyfrifo os ydych chi’n gymwys i gael Grant
Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn seiliedig ar incwm y cartref. I gael gwybod
mwy am sut y defnyddir eich gwybodaeth a pham, sicrhewch eich bod yn darllen ein Crynodeb
Defnydd Gwybodaeth ar dudalen 11 y nodiadau cysylltiedig.

Gallwch gael hyd at £1,500 ar gyfer cwrs amser llawn neu hyd at £750 ar gyfer cwrs rhan-amser, yn
ddibynnol ar incwm y cartref. Bydd yr incwm uwch gennych chi neu’ch rhiant (neu rieni) yn cael ei
ddefnyddio i asesu eich hawl.

Incwm cartref blynyddol

Rhan-amser (275 – 499 awr)

Amser llawn (500+ awr)

Hyd at £6,120

£750

£1,500

£6,121 – £12,235

£450

£750

£12,236 – £18,370

£300

£450

£18,371 ac uwch

£0

£0

Rhan A

Gwybodaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2019-20
Sut i lenwi Rhan A
• Atebwch bob cwestiwn.
• Pan fyddwch yn rhoi ateb cadarnhaol i gwestiwn,
rhaid i chi nodi symiau incwm gros.
• Rhaid i unrhyw symiau a nodir fod ar gyfer y
flwyddyn dreth yn cychwyn ar 6 Ebrill 2019 ac yn
dod i ben ar 5 Ebrill 2020.
• Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag
yn Rhan A, ni fyddwn yn gallu prosesu’r cais hwn.
• Os nad ydych yn cael math penodol o incwm a
restrir mewn cwestiwn, nodwch ‘amh’.

A fydd angen i mi anfon unrhyw dystiolaeth o
fanylion ariannol gyda’r cais hwn?
Na, ni fydd angen i chi anfon unrhyw dystiolaeth o’ch
manylion ariannol nawr, ond efallai y byddwn yn
ysgrifennu atoch yn gofyn amdanynt yn nes ymlaen.
Beth os bydd fy incwm wedi lleihau ers 2019-20?
Os yw incwm eich cartref wedi newid yn barhaol
ers blwyddyn dreth 2019-20, trowch at dudalen
5 y nodiadau am ragor o wybodaeth.

Os ydych yn hunanasesu – darllenwch dudalen 5 y nodiadau am ragor o wybodaeth.
Os nad ydych yn hunanasesu – gallwch ddefnyddio’ch P60 i lenwi’r adran hon.

-

-

3.1

Rhif Yswiriant Gwladol

3.2

A oeddech yn cael Cymhorthdal Incwm
neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn
Seiliedig ar Incwm?

Oeddwn

Nac oeddwn

A oeddech yn cael Credydau Cynhwysol?

Oeddwn

Nac oeddwn

3.3
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Adran 3 M
 anylion ariannol myfyriwr dibynnol
(parhad)
3.4

A gawsoch chi unrhyw incwm o gyflog,
budd-daliadau trethadwy’r wladwriaeth neu
bensiynau galwedigaethol neu breifat?

Cyfanswm yr incwm o gyflogau

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.5

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.6

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.7

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.8

Do – ewch i
Rhan B

Naddo – ewch i
Adran 4

£

Cyfanswm yr incwm o fudd-daliadau trethadwy’r
wladwriaeth

£

Cyfanswm yr incwm 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.

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

3.5

3.6

3.7

A gawsoch chi unrhyw incwm o bensiwn ymddeol
y wladwriaeth?
Cyfanswm y swm a gafwyd, nad oedd ar ffurf
cyfandaliad

£

Cyfanswm y cyfandaliad a gafwyd

£

A gawsoch chi unrhyw incwm o gynilion a
buddsoddiadau?
Cyfanswm y llog gan fanciau, cymdeithasau
adeiladu a chwmnïau buddsoddi o’r DU

£

Cyfanswm yr incwm o enillion yswiriant bywyd,
gwarannau a phartneriaethau o’r DU

£

Cyfanswm yr incwm o fuddsoddiadau a
difidendau o’r DU

£

Cyfanswm yr incwm o fuddsoddiad a
difidendau tramor

£

A gawsoch chi unrhyw fuddion trethadwy ar
ffurf nwyddau?
Cyfanswm yr incwm o fuddion trethadwy
ar ffurf nwyddau

3.8

£

A gawsoch chi unrhyw incwm arall yn ystod
blwyddyn dreth 2019-20 nad ydych wedi
dweud wrthym amdano yn Rhan A?

£
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Adran 3 M
 anylion ariannol myfyriwr dibynnol
(parhad)
Rhan B
Unrhyw incwm arall
Sut i lenwi Rhan B
• Atebwch bob cwestiwn.
• Pan roddwch ateb gadarnhaol i gwestiwn, rhaid i chi nodi symiau incwm gros.
• Rhaid i unrhyw symiau a nodir fod ar gyfer y flwyddyn dreth yn cychwyn ar 6 Ebrill 2019 ac yn dod i ben
ar 5 Ebrill 2020.
• Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag, ni fyddwn yn gallu prosesu’r cais hwn.
• Os nad ydych yn cael math penodol o incwm a restrir mewn cwestiwn, nodwch ‘amh’.
3.9

A gawsoch chi unrhyw incwm o
hunangyflogaeth?
Cyfanswm yr elw trethadwy o fusnesau
Cyfanswm yr elw trethadwy o bartneriaethau

3.10

3.11

3.12

Naddo – ewch
i 3.11

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.12

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.13

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.14

£

£

A gawsoch chi unrhyw incwm o osod eiddo?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

3.13

Do – nodwch y
manylion

£

A gawsoch chi unrhyw gyfandaliadau neu
incwm trethadwy arall?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

Naddo – ewch
i 3.10

£

A gawsoch chi unrhyw incwm fel Gweinidog yr
efengyl?
Cyfanswm yr incwm trethadwy yn llai treuliau nad
ydynt yn cael eu cynnwys yn eich P60 neu P11D

Do – nodwch y
manylion

£

A gawsoch chi unrhyw incwm o
ymddiriedolaethau yn y DU?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

£
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Adran 3 M
 anylion ariannol myfyriwr dibynnol
(parhad)
3.14

A gawsoch chi unrhyw incwm tramor?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

3.15

3.16

Do – nodwch y
manylion

Naddo – ewch
i 3.16

Do – nodwch y
manylion

Nac oedd – ewch

i
Adran 4

£

A gawsoch chi unrhyw incwm ac enillion
tramor eraill?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

Naddo – ewch
i 3.15

£

A gawsoch chi unrhyw incwm gan bensiwn
tramor?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

Do – nodwch y
manylion

£

– ewch i Adran 4
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Adran 4 Manylion ariannol Rhiant(Rhieni)/Partner
Sut i lenwi’r adran hon
Os ydych yn rhiant sengl y myfyriwr.
Nodwch eich gwybodaeth fel Rhiant 1, a dylech adael Rhiant 2/partner y myfyriwr yn wag.
Os oes dau riant yng nghartref y myfyriwr.
Dylech lenwi’r adran hon gan ddarparu gwybodaeth ar gyfer Rhiant 1 a Rhiant 2/partner y myfyriwr.
Cofiwch lenwi’r blwch ‘Perthynas i’r myfyriwr’.
Os mai chi yw partner y myfyriwr.
Nodwch eich gwybodaeth fel Rhiant 2/partner y myfyriwr. Cofiwch lenwi’r blwch ‘Perthynas i’r myfyriwr’,
gadewch Rhiant 1 yn wag. Darllenwch dudalen 5 y nodiadau am ragor o wybodaeth. g

g

Os ydych yn hunanasesu – darllenwch dudalen 5 y nodiadau am ragor o wybodaeth.
Os nad ydych yn hunanasesu – gallwch ddefnyddio’ch P60 i lenwi’r adran hon.

g

Rhannu Data
Byddwn yn rhannu ac yn cadarnhau’r manylion y rhoddwch i ni gyda Chyllid a Thollau EM, sy’n ein
galluogi i gael yr wybodaeth fwyaf manwl posibl. Dim ond os oes gennych rif Yswiriant Gwladol (YG)
dilys allwn ni wneud hyn. Defnyddir yr wybodaeth hon i gyfrifo os yw’r myfyriwr yn gymwys i gael Grant
Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlC AB) yn seiliedig ar incwm y cartref. I gael gwybod
mwy am sut y defnyddir eich gwybodaeth a pham, sicrhewch eich bod yn darllen ein Crynodeb Defnydd
Gwybodaeth ar dudalen 11 y nodiadau cysylltiedig.

Gall y myfyriwr gael hyd at £1,500 ar gyfer cwrs amser llawn neu hyd at £750 ar gyfer cwrs rhan-amser, yn
ddibynnol ar incwm y cartref. Bydd yr incwm uwch gan y ddau riant neu’r myfyriwr yn cael ei ddefnyddio i
asesu hawl y myfyriwr.

Incwm cartref blynyddol

Rhan-amser (275 – 499 awr)

Amser llawn (500+ awr)

Hyd at £6,120

£750

£1,500

£6,121 – £12,235

£450

£750

£12,236 – £18,370

£300

£450

£18,371 ac uwch

£0

£0

Manylion personol

Rhiant 2/partner y myfyriwr

Rhiant 1
Perthynas â’r myfyriwr

Perthynas â’r myfyriwr

Enw cyntaf

Enw cyntaf

Enw teuluol

Enw teuluol

Rhif Yswiriant Gwladol

Rhif Yswiriant Gwladol

-

-

-

Dyddiad geni
Diwrnod

-

Mis

-

Dyddiad geni

-

Blwyddyn

ewch i
Rhan A

Diwrnod

-

Mis

-

Blwyddyn

ewch i
Rhan A
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Adran 4 M
 anylion ariannol Rhiant(Rhieni)/Partner
(parhad)
Rhan A

Gwybodaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2019-20
Sut i lenwi Rhan A

A fydd angen i mi anfon unrhyw dystiolaeth o
fanylion ariannol gyda’r cais hwn?

• Atebwch bob cwestiwn.

Na, ni fydd angen i chi anfon unrhyw dystiolaeth
o’ch manylion ariannol nawr, ond efallai y byddwn
yn ysgrifennu atoch yn gofyn amdanynt yn nes
ymlaen.

• Pan fyddwch yn rhoi ateb cadarnhaol i
gwestiwn, rhaid i chi nodi symiau incwm gros.
• Rhaid i unrhyw symiau a nodir fod ar gyfer y
flwyddyn dreth yn cychwyn ar 6 Ebrill 2019 ac
yn dod i ben ar 5 Ebrill 2020.

Beth os bydd fy incwm wedi lleihau ers
2019-20?
g Os yw incwm eich cartref wedi newid
yn barhaol ers blwyddyn dreth 2019-20,
trowch at dudalen 5 y nodiadau am ragor o
wybodaeth.

• Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag
yn Rhan A, ni fyddwn yn gallu prosesu’r cais hwn.
• Os nad ydych yn cael math penodol o incwm a
restrir mewn cwestiwn, nodwch ‘amh’.
Rhiant 1

Blwyddyn dreth 2019-20

4.1

4.2

4.3

g

Rhiant 2/partner y myfyriwr

Blwyddyn dreth 2019-20

	
Nac oeddwn

Nac oeddwn

Oeddwn

Oeddwn

Blwyddyn dreth 2019-20

Blwyddyn dreth 2019-20

A oeddech yn cael Credydau
Cynhwysol?

Nac oeddwn

Nac oeddwn

Oeddwn

Oeddwn

Blwyddyn dreth 2019-20

Blwyddyn dreth 2019-20

	

Naddo – ewch i 4.4

Naddo – ewch i 4.4

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

Cyfanswm yr incwm o fudd-daliadau
	
g
trethadwy’r wladwriaeth

£

£

Cyfanswm yr incwm o
bensiwn(pensiynau) galwedigaethol

£

£

£

£

	

Cyfanswm yr incwm o gyflogau

Os byddwch chi’n derbyn pensiwn
cyfandaliad, dim ond y swm a dderbynioch
y gwnaethoch dalu treth arno ddylech chi
ddatgan.

	

Cyfanswm yr incwm o
bensiwn(pensiynau) preifat
Os byddwch chi’n derbyn pensiwn
cyfandaliad, dim ond y swm a dderbynioch
y gwnaethoch dalu treth arno ddylech chi
ddatgan.
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Adran 4 M
 anylion ariannol Rhiant(Rhieni)/Partner
(parhad)
4.4

Cyfanswm y cyfandaliad a gafwyd

g

g
g

Rhiant 2/partner y myfyriwr
Blwyddyn dreth 2019-20

A gawsoch chi unrhyw incwm o
bensiwn ymddeol y wladwriaeth?

Cyfanswm y swm a gafwyd, nad oedd
ar ffurf cyfandaliad

4.5

Rhiant 1
Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.5

Naddo – ewch i 4.5

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

£

£

Blwyddyn dreth 2019-20

A gawsoch chi unrhyw incwm o
gynilion a buddsoddiadau?

Cyfanswm y llog gan fanciau,
cymdeithasau adeiladu a chwmnïau
buddsoddi o’r DU
Cyfanswm yr incwm o enillion
yswiriant bywyd, gwarannau a
phartneriaethau o’r DU

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.6

Naddo – ewch i 4.6

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

£

£

g

Cyfanswm yr incwm o fuddsoddiadau
a difidendau o’r DU

£

£

g

Cyfanswm yr incwm o fuddsoddiad a
difidendau tramor

£

£

4.6

g

Blwyddyn dreth 2019-20

A gawsoch chi unrhyw fuddion
trethadwy ar ffurf nwyddau?

Cyfanswm yr incwm o fuddion
trethadwy ar ffurf nwyddau

4.7

Naddo – ewch i 4.7

Naddo – ewch i 4.7

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

Blwyddyn dreth 2019-20

A gawsoch chi unrhyw incwm
arall yn ystod blwyddyn dreth
2019-20 nad ydych wedi dweud
wrthym amdano yn Rhan A?

Blwyddyn dreth 2019-20

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i Rhan C

Naddo – ewch i Rhan C

Do – ewch i Rhan B

Do – ewch i Rhan B
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Adran 4 M
 anylion ariannol Rhiant(Rhieni)/Partner
(parhad)
Rhan B

Unrhyw incwm arall
Sut i lenwi Rhan B
• Atebwch bob cwestiwn.
• Pan roddwch ateb gadarnhaol i gwestiwn, rhaid i chi nodi symiau incwm gros.
• Rhaid i unrhyw symiau a nodir fod ar gyfer y flwyddyn dreth yn cychwyn ar 6 Ebrill 2019 ac yn dod i ben ar
5 Ebrill 2020.
• Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag, ni fyddwn yn gallu prosesu’r cais hwn.
• Os nad ydych yn cael math penodol o incwm a restrir mewn cwestiwn, nodwch ‘amh’.

4.8

Cyfanswm yr elw trethadwy o
bartneriaethau

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.9

Naddo – ewch i 4.9

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

£

£

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.10

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion
£

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.11

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion
£

Blwyddyn dreth 2019-20

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

£

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.11

£

A gawsoch chi unrhyw incwm o
osod eiddo?

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.10

£

A gawsoch chi unrhyw
gyfandaliadau neu incwm
trethadwy arall?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

4.11

Blwyddyn dreth 2019-20

A gawsoch chi unrhyw incwm fel
Gweinidog yr efengyl?

Cyfanswm yr incwm trethadwy yn
llai treuliau nad ydynt yn cael eu
cynnwys yn eich P60 neu P11D
4.10

Rhiant 2/partner y myfyriwr

A gawsoch chi unrhyw incwm o
hunangyflogaeth?

Cyfanswm yr elw trethadwy o fusnesau

4.9

Rhiant 1

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.12

Naddo – ewch i 4.12

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion
£

14
ALG/FINDET/F/2122/CY

Adran 4 M
 anylion ariannol Rhiant(Rhieni)/Partner
(parhad)
4.12

g

g

g

g

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.13

Naddo – ewch i 4.13

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.14

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion
£

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.15

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion
£

Blwyddyn dreth 2019-20

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.15

£

A gawsoch chi unrhyw incwm ac
enillion tramor eraill?

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.14

£

A gawsoch chi unrhyw incwm gan
bensiwn tramor?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

4.15

Blwyddyn dreth 2019-20

A gawsoch chi unrhyw incwm
tramor?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

4.14

Rhiant 2/partner y myfyriwr

A gawsoch chi unrhyw incwm o
ymddiriedolaethau yn y DU?

Cyfanswm yr incwm a gafwyd

4.13

Rhiant 1

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i Rhan C

Naddo – ewch i Rhan C

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£
ewch i Rhan C

ewch i Rhan C
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Adran 4 M
 anylion ariannol Rhiant(Rhieni)/Partner
(parhad)
Rhan C

Didyniadau incwm
Sut i lenwi Rhan C
• Atebwch bob cwestiwn.
• Pan fyddwch yn rhoi ateb cadarnhaol i gwestiwn, rhaid i chi nodi symiau didyniadau gros.
• Rhaid i unrhyw symiau a nodir fod ar gyfer y flwyddyn dreth yn cychwyn ar 6 Ebrill 2019 ac yn dod i ben
ar 5 Ebrill 2020.
• Os byddwch yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag yn Rhan C, ni fyddwn yn gallu prosesu’r cais hwn.
• Os nad ydych yn cael math penodol o ddidyniad a restrir mewn cwestiwn, ysgrifennwch ‘amh’.

4.16

A wnaethoch chi dalu unrhyw
gyfraniadau i gynllun pensiwn
preifat?

	

Peidiwch â chynnwys unrhyw daliadau i
bensiwn gweithle.

Cyfanswm a dalwyd gennych

4.17

Rhiant 1

Rhiant 2/partner y myfyriwr

Blwyddyn dreth 2019-20

Blwyddyn dreth 2019-20

Naddo – ewch i 4.17

Naddo – ewch i 4.17

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

Blwyddyn dreth 2019-20

A wnaethoch chi dalu unrhyw
Gyfraniadau Gwirfoddol
Ychwanegol (AVCs)?

Cyfanswm a dalwyd gennych

Naddo – ewch i 4.18

Naddo – ewch i 4.18

Do – nodwch y manylion

Do – nodwch y manylion

£

£

Blwyddyn dreth 2019-20

4.18

g

A oedd gennych chi unrhyw
dreuliau a ganiateir y gwnaethoch
hawlio gostyngiad yn y dreth
arnynt?
Cyfanswm yr hawlioch ostyngiad
yn y dreth arno

Blwyddyn dreth 2019-20

Blwyddyn dreth 2019-20

Nac oedd – ewch i
Adran 5
Oedd – nodwch y
manylion
£

Nac oedd – ewch i
Adran 5
Oedd – nodwch y
manylion
£

ewch i Adran 5

ewch i Adran 5
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Adran 5 Datganiadau
Sut i lenwi Adran 5.
Os ydych yn fyfyriwr annibynnol heb bartner.
Dylech lenwi’r Datganiad Myfyriwr isod, a gadael y Datganiad Rhiant/Partner yn wag.
Os ydych yn fyfyriwr annibynnol ac mae gennych chi bartner.
Dylech lenwi’r Datganiad Myfyriwr, bydd angen i’ch partner lenwi’r Datganiad Rhiant 2/partner y
myfyriwr isod.
Os ydych yn fyfyriwr dibynnol mewn cartref sy’n cynnwys un rhiant.
Dylech lenwi’r Datganiad Myfyriwr, a bydd angen i’r rhiant a lenwodd Adran 4 lenwi’r Datganiad Rhiant 1.
Os ydych yn fyfyriwr dibynnol mewn cartref sy’n cynnwys dau riant.
Dylech lenwi’r Datganiad Myfyriwr, bydd angen i’r rhiant a lenwodd Adran 4 fel Rhiant 1 lenwi’r Datganiad
Rhiant 1 a bydd angen i’r rhiant a lenwodd Adran 4 fel Rhiant 2 lenwi’r Datganiad Rhiant 2/partner.
Datganiad Myfyriwr g
Trwy lofnodi’r datganiad hwn, rydych yn cadarnhau:
• bod yr wybodaeth a roddwch yn y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf eich gwybodaeth a’ch cred;
• y byddwch yn cyflwyno tystiolaeth ategol yn unol â’r nodiadau cysylltiedig;
• eich bod yn deall y bydd unrhyw ymgais i sicrhau’r grant hwn mewn ffordd anonest yn cael ei thrin fel twyll
ac y gallai arwain at ddwyn achos troseddol a/neu sifil yn eich erbyn; a’ch
• os ydych chi wedi darparu unrhyw wybodaeth bersonol parthed trydydd parti, rydych wedi eu hysbysu o hyn.
Dyddiad heddiw

Enw llawn y myfyriwr (mewn PRIFLYTHRENNAU)

Diwrnod

-

Mis

-

Blwyddyn

Llofnod y myfyriwr		 				

Datganiad Rhiant/Partner
Trwy lofnodi a dyddio’r datganiad hwn, rydych yn cadarnhau:
• bod yr wybodaeth a roddwyd yn y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf eich gwybodaeth a’ch cred;
• eich bod yn deall y bydd unrhyw ymgais i sicrhau’r grant hwn mewn ffordd anonest yn cael ei thrin fel twyll
ac y gallai arwain at ddwyn achos troseddol a/neu sifil yn eich erbyn; a’ch
• bod wedi darllen a deall y datganiadau hyn.
Rhiant 1

Rhiant 2/partner y myfyriwr

Enw llawn (mewn PRIFLYTHRENNAU)

Enw llawn (mewn PRIFLYTHRENNAU)

Llofnod

Llofnod

Dyddiad heddiw
Diwrnod

-

Mis

Dyddiad heddiw

-

Blwyddyn

Diwrnod

-

Mis

-

Blwyddyn
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I ble ddylwn i anfon fy nogfennau a’m
ffurflen ar ôl i mi ei llenwi?

Anfonwch eich ffurflen wedi ei chwblhau a’r holl dystiolaeth ategol at y cyfeiriad:

Student Finance Wales
FE Customer Services
PO Box 5597
Glasgow
G52 9BS

Gwiriwch y costau postio

Sicrhewch eich bod wedi cynnwys yr holl dystiolaeth gyda’ch cais wedi ei gwblhau, wedi ei
bwyso a thalu’r costau postio cywir.
Cofiwch ofyn am brawf postio!
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