
Ffurflen Asesiad o Amgylchiadau Ariannol – 
Blwyddyn academaidd 2022/23
Gallwch anfon y manylion yr ydym yn gofyn amdanynt ar-lein ar: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
Rhaid i’r myfyriwr yr ydych yn darparu gwybodaeth ar ei gyfer lenwi a dychwelyd ei brif gais hefyd.

Am y ffurflen hon
Fel rhan o gais myfyriwr am gyllid i fyfyrwyr, byddwn yn gofyn iddo gadarnhau ei drefniadau byw 
presennol. Gan ddibynnu ar ei oedran a’r sawl y mae’n byw gyda nhw, efallai y bydd angen iddo ofyn i 
rywun anfon rhywfaint o wybodaeth atom er mwyn cefnogi ei gais. Bydd gofyn gwneud hyn er mwyn iddo 
gael yr holl gyllid i fyfyrwyr y mae’n gymwys i’w gael.

Beth fydd angen i chi ei ddweud wrthym
Rhai manylion personol a’ch incwm ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21. Ni allwn dderbyn manylion am 
incwm mewn unrhyw flwyddyn dreth arall. Byddwn yn defnyddio manylion eich incwm i gyfrifo faint o gyllid 
i fyfyrwyr y bydd y myfyriwr(myfyrwyr) yr ydych yn eu cefnogi yn ei gael.

Sut i lenwi’r ffurflen hon
Dilynwch y cyfarwyddiadau, byddwn yn dweud wrthych pa gwestiynau fydd angen i chi eu hateb a pha rai 
y gallwch eu hanwybyddu. Bydd angen i chi sicrhau bod eich rhif Yswiriant Gwladol y DU, a’ch ffurflen P60 
neu wybodaeth eich ffurflen dreth ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21, gyda chi wrth law.

Bydd angen i chi ateb yr holl gwestiynau y gofynnir i chi eu hateb. Bydd unrhyw wybodaeth sydd ar goll yn 
oedi cais y myfyriwr am gyllid i fyfyrwyr.

Pan welwch hyn, dylech droi at y nodiadau ar gefn y ffurflen hon i gael gwybodaeth benodol i’ch helpu  
i ateb cwestiwn neu lenwi adran.

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 bydd y myfyriwr yn gymwys am fwrsariaeth neu ysgoloriaeth. Er mwyn i’r brifysgol neu goleg 
bennu a thalu unrhyw fwrsariaeth neu ysgoloriaeth y gallai’r myfyriwr (neu fyfyrwyr) yr ydych yn cefnogi 
fod â hawl iddynt, byddwn yn rhannu rhywfaint o’ch manylion personol ac ariannol gyda nhw. Am ragor o 
wybodaeth am hyn, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Beth fydd yn digwydd os bydd incwm eich cartref wedi gostwng ers blwyddyn dreth 2020-21?
Os bydd incwm eich cartref wedi gostwng 15% neu fwy ers blwyddyn dreth 2020-21, gallwch wneud cais 
am ‘Asesiad Incwm y Flwyddyn Gyfredol’. Mae gwneud hyn yn golygu y gallai’r myfyriwr gael mwy o gyllid i 
fyfyrwyr.
I wneud hyn, rhaid i chi lenwi’r ffurflen hon, ac yna troi at: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i lawrlwytho a 
llenwi ‘Ffurflen Incwm y Flwyddyn Gyfredol’.
Sylwer na allwn ddefnyddio’ch ffurflen Incwm Blwyddyn Gyfredol os na fyddwch yn llenwi ac yn dychwelyd y 
ffurflen hon hefyd.

facebook.com/SFWales

twitter.com/SF_WalesSFW/PFF2/2223/A

https://www.facebook.com/SFWales
https://twitter.com/SF_Wales
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Sut i lenwi’r ffurflen hon
Ticiwch y dewis isod sy’n berthnasol i chi, yna dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir.

Dewis 1

Fi yw:
• rhiant naturiol neu riant mabwysiadol y myfyriwr; neu

• lys-riant y myfyriwr; neu

• ŵr, gwraig, partner sifil neu bartner sy’n cyd-fyw gydag un o rieni’r myfyriwr.

Bydd angen i chi a’ch partner yr ydych yn cyd-fyw gydag ef/hi, os oes gennych un, lenwi gweddill y 
ffurflen yn unol â’r cyfarwyddiadau. 

Pan fyddwn yn cyfeirio at bartner yr ydych yn cyd-fyw gydag ef/hi, rydym yn golygu eich gŵr, eich 
gwraig, eich partner sifil, neu bartner tymor hir sy’n byw gyda chi.

Dylech chi ddarparu manylion y myfyriwr yn Adran 1, gan lenwi gweddill y ffurflen fel Person 1. 

Dylai’ch partner yr ydych yn cyd-fyw gydag ef/hi lenwi gweddill y ffurflen fel Person 2. Os nad oes 
gennych chi bartner yr ydych yn cyd-fyw gydag ef/hi, dylech adael Person 2 yn wag.

Os gofynnir i chi neu’ch partner yr ydych yn cyd-fyw gydag ef/hi ateb cwestiwn ac os bydd y cwestiwn 
hwnnw yn cael ei adael yn wag, gallai hyn oedi unrhyw daliadau i’r myfyriwr.

Nid oes yn rhaid i chi ddatgelu eich gwybodaeth ariannol i’ch partner.
Os hoffech ddarparu eich gwybodaeth ar wahân, trowch at: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk a 
galwch lawrlwytho copi arall o’r ffurflen hon.

Dewis 2

Rwy’n:
• ŵr, gwraig neu bartner sifil y myfyriwr; neu

•  bartner sy’n cyd-fyw’r myfyriwr ac rwy’n byw gyda’r myfyriwr fel petaem yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil. Rhaid i chi lenwi’r ffurflen hon os:
• dechreuodd y myfyriwr ar ei gwrs ar neu wedi 1 Awst 2018; neu
•  dechreuodd y myfyriwr ei gwrs cyn 1 Awst 2018 ac roedd dros 25 oed ar ddiwrnod 1af 

blwyddyn academaidd 1af ei gwrs.

Dylech ddarparu manylion y myfyriwr yn Adran 1 a llenwi gweddill y ffurflen fel Person 1, gan adael 
person 2 yn wag. Wrth gyfeirio at bartner yr ydych yn cyd-fyw gydag ef/hi, rydym yn golygu eich gŵr, 
eich gwraig, eich partner sifil, neu bartner tymor hir sy’n byw gyda chi.

Os nad yw’r ddau ddewis uchod yn berthnasol i chi, ni fydd modd i chi lenwi’r ffurflen hon. Dylech 
roi’r ffurflen yn ôl i’r myfyriwr.!
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1 Manylion y myfyriwr

1.1 Manylion y myfyriwr
Dywedwch wrthym am y myfyriwr yr ydych yn 
cefnogi ei gais.

Os ydych yn cefnogi mwy nag un myfyriwr, 
byddwn yn defnyddio eich manylion ar gyfer 
cais y myfyriwr arall hefyd.

Cyfeirnod Cwsmer y Myfyriwr

Enw(au) cyntaf y myfyriwr

Cyfenw’r myfyriwr

Dyddiad geni’r myfyriwr
Dydd Mis Blwyddyn

2 Eich manylion chi

Person 1

Eich Cyfeirnod Cwsmer

Beth yw’ch perthynas gyda’r myfyriwr? 
Ticiwch un

Rhiant naturiol neu fabwysiadol y myfyriwr

Llys-riant y myfyriwr

Gŵr, gwraig, partner sifil neu bartner sy’n 
cyd-fyw gydag un o rieni’r myfyriwr

Gŵr, gwraig, partner sifil neu bartner sy’n 
cyd-fyw gyda’r myfyriwr

Teitl

Enw(au) cyntaf

Cyfenw/enw teuluol

Rhyw

Gwryw Benyw
Iaith gohebiaeth a Ffefrir

Cymraeg Saesneg

Person 2

Eich Cyfeirnod Cwsmer

Beth yw’ch perthynas gyda’r myfyriwr? 
Ticiwch un

Rhiant naturiol neu fabwysiadol y myfyriwr

Llys-riant y myfyriwr

Gŵr, gwraig, partner sifil neu bartner sy’n 
cyd-fyw gydag un o rieni’r myfyriwr

Teitl

Enw(au) cyntaf

Cyfenw/enw teuluol

Rhyw

Gwryw Benyw
Iaith gohebiaeth a Ffefrir

Cymraeg Saesneg
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2 Eich manylion chi – parhad

- - - -

Person 1

Beth yw’ch statws priodasol presennol? 
Ticiwch un

Sengl

Priod/mewn partneriaeth sifil

Wedi ysgaru/partneriaeth sifil wedi’i diddymu

Yn byw gyda phartner

Wedi gwahanu

Gŵr neu wraig gweddw/partner sifil sy’n fyw

Dyddiad geni
Dydd Mis Blwyddyn

Lleoliad geni 
Nodwch enw’r dref neu’r pentref yn union fel y mae’n ymddangos ar eich
tystysgrif geni neu’ch pasbort

Cyfeiriad y Cartref 
Nodwch fanylion llawn eich cyfeiriad

Cod post

Rhif ffôn y cartref

Cyfeiriad e-bost

Person 2

Beth yw’ch statws priodasol presennol? 
Ticiwch un

Sengl

Priod/mewn partneriaeth sifil

Wedi ysgaru/partneriaeth sifil wedi’i diddymu

Yn byw gyda phartner

Wedi gwahanu

Gŵr neu wraig gweddw/partner sifil sy’n fyw

Dyddiad geni
Dydd Mis Blwyddyn

 No
Lleoliad geni 

dwch enw’r dref neu’r pentref yn union fel y mae’n ymddangos ar eich 
tystysgrif geni neu’ch pasbort

Cyfeiriad y Cartref 
Nodwch fanylion llawn eich cyfeiriad

Cod post

Rhif ffôn y cartref

Cyfeiriad e-bost
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3 Rhannu data gyda HMRC

Byddwn yn rhannu ac yn cadarnhau’r manylion y byddwch yn eu rhoi i ni gyda Chyllid a Thollau EM, a fydd 
yn caniatáu i ni sicrhau’r wybodaeth ariannol fwyaf cywir ag y bo modd. Dim ond os oes gennych chi rif 
Yswiriant Gwladol (YG) dilys y gellir gwneud hyn. Fe gedwir yr wybodaeth hon yn ddiogel ac yn gyfan gwbl 
yn unol â darpariaethau’r ddeddfwriaeth diogelu data perthnasol yn y Deyrnas Unedig.
Os na fyddwch yn rhoi rhif YG i ni, byddwn yn gofyn i chi ddarparu llungopïau o’ch dogfennau ariannol. Nid oes 
rhaid i chi anfon unrhyw beth atom nawr – byddwn yn cysylltu â chi pan fydd angen i chi anfon eich tystiolaeth.
Os nodir eich rhif YG ar unrhyw ddogfennau yr anfonwch atom i gefnogi cais, byddwn yn defnyddio’r 
wybodaeth hon ac yn ei rhannu a’i chadarnhau gyda Chyllid a Thollau EM er mwyn sicrhau gwybodaeth 
ariannol gywir amdanoch chi.

Person 1

A oes gennych chi rif Yswiriant Gwladol y DU? 
Ticiwch un

Nac oes -  Os nad oes gennych chi rif Yswiriant 
Gwladol oherwydd eich bod yn cael 
incwm na chodir treth arno yn y 
DU, bydd angen i chi lenwi’r adran 
nesaf, gan nodi’r wybodaeth ariannol 
gyfatebol mewn punnoedd sterling. 
– Ewch i Adran 4

Oes -  Nodwch eich rhif Yswiriant Gwladol y DU

nawr ewch i adran 4

Person 2

A oes gennych chi rif Yswiriant Gwladol y DU? 
Ticiwch un

Nac oes -  Os nad oes gennych chi rif Yswiriant 
Gwladol oherwydd eich bod yn cael 
incwm na chodir treth arno yn y 
DU, bydd angen i chi lenwi’r adran 
nesaf, gan nodi’r wybodaeth ariannol 
gyfatebol mewn punnoedd sterling. 
– Ewch i Adran 4

Oes -  Nodwch eich rhif Yswiriant Gwladol y DU

nawr ewch i adran 4
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4 Gwybodaeth ariannol
Sut i lenwi Adran 4
• Rhaid i unrhyw symiau neu wybodaeth a nodwch fod ar gyfer y flwyddyn dreth a gychwynnodd ar 

6 Ebrill 2020 ac a ddaeth i ben ar 5 Ebrill 2021.
• Rhaid i chi nodi symiau incwm gros.
• Ar gyfer unrhyw incwm a dalwyd mewn arian tramor, rhaid i chi nodi’r swm cyfatebol mewn punnoedd sterling.
• Os na fyddwch yn cael math penodol o incwm a restrir mewn cwestiwn – nodwch ‘amh’.
• Gallwch ddefnyddio’ch P60 neu wybodaeth eich ffurflen dreth ar-lein i lenwi’r adran hon. Os llenwoch chi 

ffurflen dreth bapur, gallwch lawrlwytho canllaw o: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i’ch helpu i lenwi’r 
adran hon.

• Pan fyddwch yn gweld eicon      , gallwch weld rhagor o wybodaeth am y cwestiwn hwnnw yn y 
nodiadau sy’n cyd-fynd â’r ffurflen hon.

Os ydych yn hunanasesu
Os llenwoch ffurflen dreth ar-lein
Dylech droi at eich ffurflen dreth ar-lein wedi’i chadw i gael y ffigurau incwm sy’n ofynnol yn yr adran hon.
Os llenwoch ffurflen dreth bapur
Ceir canllaw ar-lein i’ch helpu i ateb y cwestiynau yn yr adran hon, trowch at: 
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i’w lawrlwytho.
Cofiwch ateb bob cwestiwn – os byddwch yn gadael cwestiwn yn wag, ni allwn dderbyn 
y ffurflen hon.

Person 1

4.1 A gawsoch chi Gredydau Treth Gwaith 
neu Gredydau Treth Plant?

Naddo

Do

4.2 A gawsoch chi Gymhorthdal Incwm neu 
Gredyd Cynhwysol?

Naddo

Do

4.3 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
gyflogau?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.4 Beth oedd cyfanswm eich incwm o fudd-
daliadau trethadwy’r wladwriaeth?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.5 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
bensiwn (neu bensiynau) galwedigaethol?
Os byddwch chi’n derbyn pensiwn cyfandaliad, dim ond y swm a 
dderbynioch y gwnaethoch dalu treth arno ddylech chi ddatgan.

Person 2

4.1 A gawsoch chi Gredydau Treth Gwaith 
neu Gredydau Treth Plant?

Naddo

Do

4.2 A gawsoch chi Gymhorthdal Incwm neu 
Gredyd Cynhwysol?

Naddo

Do

4.3 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
gyflogau?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.4 Beth oedd cyfanswm eich incwm o fudd-
daliadau trethadwy’r wladwriaeth?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.5 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
bensiwn (neu bensiynau) galwedigaethol?
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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4 Gwybodaeth ariannol – parhad
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Person 1

4.6 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
bensiwn (neu bensiynau) preifat?
Os byddwch chi’n derbyn pensiwn cyfandaliad, dim ond y swm a 
dderbynioch y gwnaethoch dalu treth arno ddylech chi ddatgan.

4.7 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
bensiynau ymddeol y wladwriaeth?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

Cyfandaliadau

Symiau nad oeddent yn gyfandaliadau

4.8 Beth oedd cyfanswm eich incwm gan 
fanciau, cymdeithasau adeiladu a 
chwmnïau buddsoddi yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.9 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
enillion yswiriant bywyd, gwarannau a 
phartneriaethau yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.10 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
fuddsoddiadau a difidendau yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.11 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
fuddsoddiadau a difidendau tramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.12 Beth oedd cyfanswm eich incwm o fuddion 
trethadwy mewn nwyddau?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.13 A gawsoch chi unrhyw incwm arall yn 
ystod blwyddyn dreth 2020-21 nad ydych 
wedi dweud wrthym amdano yn Adran 4?

Naddo - Ewch i Adran 6

Do - Ewch i Adran 5

Person 2

4.6 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
bensiwn (neu bensiynau) preifat?
Os byddwch chi’n derbyn pensiwn cyfandaliad, dim ond y swm a 
dderbynioch y gwnaethoch dalu treth arno ddylech chi ddatgan.

4.7 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
bensiynau ymddeol y wladwriaeth?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

Cyfandaliadau

Symiau nad oeddent yn gyfandaliadau 

4.8 Beth oedd cyfanswm eich incwm gan 
fanciau, cymdeithasau adeiladu a 
chwmnïau buddsoddi yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.9 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
enillion yswiriant bywyd, gwarannau a 
phartneriaethau yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.10 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
fuddsoddiadau a difidendau yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.11 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
fuddsoddiadau a difidendau tramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.12 Beth oedd cyfanswm eich incwm o fuddion 
trethadwy mewn nwyddau?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

4.13 A gawsoch chi unrhyw incwm arall yn 
ystod blwyddyn dreth 2020-21 nad ydych 
wedi dweud wrthym amdano yn Adran 4?

Naddo - Ewch i Adran 6

Do - Ewch i Adran 5
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5 Incwm arall

Sut i lenwi Adran 5
• Rhaid i unrhyw symiau neu wybodaeth a nodir gennych fod ar gyfer y flwyddyn dreth a gychwynnodd ar 

6 Ebrill 2020 ac a ddaeth i ben ar 5 Ebrill 2021.
• Rhaid i chi nodi symiau incwm gros.
• Os na chawsoch chi unrhyw fath penodol o incwm a restrir mewn cwestiwn – nodwch ‘amh’.

Cofiwch ateb bob cwestiwn – os byddwch yn gadael cwestiwn yn wag, ni allwn dderbyn y ffurflen 
hon.

Person 1

5.1 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
hunangyflogaeth?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

Cyfanswm yr elw addasedig o fusnesau

Cyfanswm yr elw addasedig o bartneriaethau

5.2 Beth oedd cyfanswm eich incwm fel 
Gweinidog yr efengyl?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

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

5.3 Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
gyfandaliadau neu incwm trethadwy arall?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.4 Beth oedd cyfanswm eich incwm o osod 
eiddo?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.5 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
ymddiriedolaethau yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

Person 2

5.1 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
hunangyflogaeth?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

Cyfanswm yr elw addasedig o fusnesau

Cyfanswm yr elw addasedig o bartneriaethau

5.2 Beth oedd cyfanswm eich incwm fel 
Gweinidog yr efengyl?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

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

5.3 Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
gyfandaliadau neu incwm trethadwy arall?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.4 Beth oedd cyfanswm eich incwm o osod 
eiddo?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.5 Beth oedd cyfanswm eich incwm o 
ymddiriedolaethau yn y DU?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’



SFW/PFF2/2223 9

5 Incwm arall – parhad

Person 1 Person 2

5.6 Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
ffynhonnell dramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.7 Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
bensiwn tramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.8 Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
incymau ac enillion tramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.6 Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
ffynhonnell dramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.7 Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
bensiwn tramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

5.8

£

£
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£

Beth oedd cyfanswm eich incwm o unrhyw 
incymau ac enillion tramor?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’
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6 Didyniadau incwm

Sut i lenwi Adran 6
• Rhaid i unrhyw symiau neu wybodaeth a nodir gennych fod ar gyfer y flwyddyn dreth a gychwynnodd ar 

6 Ebrill 2020 ac a ddaeth i ben ar 5 Ebrill 2021.
• Rhaid i chi nodi symiau incwm gros.
• Os na chawsoch chi unrhyw fath penodol o incwm a restrir mewn cwestiwn – nodwch ‘amh’.

Cofiwch ateb bob cwestiwn – os byddwch yn gadael cwestiwn yn wag, ni allwn dderbyn y ffurflen 
hon.

Person 1

6.1 Faint wnaethoch chi ei dalu tuag at 
gyfraniadau pensiwn preifat?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

6.2 Faint wnaethoch chi ei dalu tuag at 
Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

6.3 Faint wnaethoch chi ei dalu tuag at unrhyw 
dreuliau a ganiateir, y gwnaethoch chi 
hawlio gostyngiad yn y dreth arnynt?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

Person 2

6.1 Faint wnaethoch chi ei dalu tuag at 
gyfraniadau pensiwn preifat?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

£ 

6.2 Faint wnaethoch chi ei dalu tuag at 
Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’

6.3 Faint wnaethoch chi ei dalu tuag at unrhyw 
dreuliau a ganiateir, y gwnaethoch chi 
hawlio gostyngiad yn y dreth arnynt?
Os na chawsoch chi unrhyw incwm o’r math hwn – nodwch ‘amh’
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7 Dibynyddion

Am yr adran hon
Mae angen i ni gael gwybod am unrhyw blant dibynnol eraill sy’n byw yn eich cartref ac os ydynt yn 
ennill unrhyw incwm yn ystod blwyddyn academaidd y myfyriwr.

Wrth sôn am blentyn dibynnol, rydym yn golygu unrhyw un o’ch plant sy’n byw yn eich cartref ac sy’n 
ddibynnol arnoch chi (a’ch partner sy’n cyd-fyw gyda chi) yn ariannol. Os yw dros 18 oed, byddwn 
angen tystiolaeth i gadarnhau ei fod yn ddibynnol arnoch yn ariannol.

7.1 A oes yna unrhyw blant yn eich cartref 
sy’n ddibynnol arnoch yn ariannol? Nac oes - ewch i 7.3

Oes

7.2 A oes unrhyw rai o’ch plant dibynnol heb fod 
mewn addysg bellach neu uwch yn ystod 
blwyddyn academaidd 2022/23 y myfyriwr?

Nac oes -  bydd fy holl blant mewn addysg 
bellach uwch. Ewch i 7.3

Oes - nodwch fanylion pob plentyn isod
Plentyn 1
Enw llawn

- -

Dyddiad geni
Dydd Mis Blwyddyn

Incwm yn ystod blwyddyn 
academaidd 2022/23 y myfyriwr

£
Dim ond manylion incwm a enillwyd ar gyfer unigolion sy’n 16 
oed a throsodd y dylech eu cynnwys. 
 
Ni ddylech gynnwys enillion dros dro unigolion dan 16 oed. 
 
Os bydd angen mwy o le arnoch, gallwch atodi darnau 
ychwanegol o bapur i’r ffurflen hon.

Plentyn 2
Enw llawn

- -

Dyddiad geni
Dydd Mis Blwyddyn

Incwm yn ystod blwyddyn 
academaidd 2022/23 y myfyriwr

£
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7 Dibynyddion – parhad

7.3 A oes unrhyw rai o’ch plant dibynnol 
mewn addysg bellach neu uwch yn 
ystod blwyddyn academaidd 2022/23 y 
myfyriwr?

 Ni ddylech gynnwys yr ymgeisydd pan fyddwch yn ateb 
y cwestiwn hwn.

 Os mai’ch partner yr ydych yn cyd-fyw gydag ef/hi yw’r 
myfyriwr, dylech gynnwys unrhyw blant yr enwodd yn 
ei Gais am Gyllid i Fyfyrwyr os yw’r plant wedi gwneud 
cais am gyllid i fyfyrwyr.

Nac oes - ewch i Adran 8

Oes - nodwch fanylion pob plentyn isod

Plentyn 1
Enw llawn

Dyddiad geni
Dydd Mis Blwyddyn

Enw’r ysgol, y brifysgol neu’r coleg

Cwrs

A yw’n cael cymorth ariannol?

Nac ydi – ewch i Adran 8

Ydi -  nodwch fanylion yr awdurdod 
neu sefydliad

Plentyn 2
Enw llawn

- -

- -

Dyddiad geni
Dydd Mis Blwyddyn

Enw’r ysgol, y brifysgol neu’r coleg

Cwrs

A yw’n cael cymorth ariannol?

Nac ydi

Ydi - nodwch fanylion yr awdurdod 
neu sefydliad
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- - - -

x x

8 Datganiadau

Gallai’r cais hwn am gymorth ariannol gael ei oedi oni bai eich bod yn llofnodi a dyddio’r datganiad hwn.
Person 1 
Darllenwch, yna llofnodi a dyddio ble gofynnir i chi
wneud hynny

• 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 cymorth ariannol y myfyrwyr yr wyf yn eu 
cefnogi gael ei dynnu yn ôl ac y gallwn gael fy 
erlyn.

• Rydw i’n cytuno i ddarparu unrhyw wybodaeth 
bellach mewn perthynas â chais yr ymgeisydd 
am gymorth ariannol ag y mae’n rhesymol gofyn 
amdani, ac rydw i’n cytuno rhoi gwybod ar 
unwaith am unrhyw newid yn fy amgylchiadau 
a allai effeithio ar y cais hwn am gymorth 
ariannol mewn unrhyw ffordd, a’r manylion mewn 
perthynas â’r newid hwn.

Dyddiad heddiw
Dydd Mis Blwyddyn

Eich enw llawn (PRIFLYTHRENNAU)

Eich llofnod (mewn inc)

Person 2 
Darllenwch, yna llofnodi a dyddio ble gofynnir i chi 
wneud hynny

• 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 cymorth ariannol y myfyrwyr yr wyf yn eu 
cefnogi gael ei dynnu yn ôl ac y gallwn gael fy 
erlyn.

• Rydw i’n cytuno i ddarparu unrhyw wybodaeth 
bellach mewn perthynas â chais yr ymgeisydd 
am gymorth ariannol ag y mae’n rhesymol gofyn 
amdani, ac rydw i’n cytuno rhoi gwybod ar 
unwaith am unrhyw newid yn fy amgylchiadau 
a allai effeithio ar y cais hwn am gymorth 
ariannol mewn unrhyw ffordd, a’r manylion mewn 
perthynas â’r newid hwn.

Dyddiad heddiw
Dydd Mis Blwyddyn

Eich enw llawn (PRIFLYTHRENNAU)

Eich llofnod (mewn inc)
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Rhestr gyfeirio
Cyn dychwelyd y ffurflen hon, a fyddech gystal â sicrhau eich bod wedi gwneud y canlynol:

• Rydw i wedi ateb popeth perthnasol  
Os gofynnwyd i chi ateb cwestiwn ac nad ydych wedi gwneud hynny – 
ni allwn dderbyn eich ffurflen.

  Ticiwch 

•  Llofnodi a dyddio’r datganiad    Ticiwch

• Talu’r pris postio cywir   Ticiwch

Nawr, dylech ddychwelyd eich ffurflen atom, yn:
Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU
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Nodiadau i’ch helpu 
i lenwi eich 
ffurflen Asesiad o 
Amgylchiadau Ariannol.
Sut i ddefnyddio’r nodiadau hyn.
  Pan welwch hyn yn y ffurflen, mae’n golygu bod gwybodaeth ychwanegol yn y nodiadau hyn. Pryd 

bynnag y byddwch yn gweld yr eicon nodiadau, dylech ddarllen y nodyn sy’n cyd-fynd ag ef i’ch helpu i 
ateb y cwestiwn.

  Mae’r nodiadau wedi eu rhifo yn yr un ffordd â’r cwestiynau yn y ffurflen i’ch helpu i ddarganfod y nodyn 
cywir ar gyfer pob cwestiwn.
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4 Gwybodaeth ariannol

4.3 Incwm o gyflogau Dylech gyfeirio at eich P60 2020-21 neu slip cyflog 
terfynol ar gyfer eich incwm o gyflogau. Os derbynioch 
gildyrnau a thaliadau eraill yn rhan o’ch cyflogau ar 
gyfer y flwyddyn dreth 2020-21 nad oeddynt wedi eu 
nodi ar eich P60, bydd angen i chi gynnwys y ffigwr 
hwn wrth ddarparu cyfanswm eich incwm a enillwyd 
o gyflogaeth. Os gwnaethoch ddatgan y math hwn o 
incwm i Gyllid a Thollau EM byddech wedi gwneud 
hynny trwy lenwi Blwch 3 ar Dudalen E1 ar gyfer y 
Ffurflen 2020-21 SA102 (Cyflogaeth).

4.4 Budd-daliadau trethadwy’r 
wladwriaeth

Dylech gyfeirio at eich P60 2020-21 neu P45 gan yr 
Adran Waith a Phensiynau ar gyfer eich manylion budd-
daliadau’r wladwriaeth trethadwy. Cynhwyswch incwm a 
dderbyniwyd o’r budd-daliadau canlynol yn unig:
• Lwfans Profedigaeth
• Lwfans Gofalwr
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar 

Gyfraniadau
• Budd-dal ymddeol graddedig
• Budd-dal Analluogrwydd
 (dim ond y swm a gafwyd ar ôl 28 wythnos o 

analluogrwydd y dylid ei gynnwys)
• Budd-dal Marwolaeth Ddiwydiannol
• 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.

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

Mae hyn yn cynnwys:

Llog gros y DU (cyn didynnu treth)
Unrhyw log y byddwch yn ei gael ar gyfrifon banc, 
cymdeithas adeiladu a chyfrifon cynilo eraill oni bai ei 
fod yn ddi-dreth, er enghraifft, Cyfrif Cynilo Unigol (ISA) 
di-dreth ac ati.

Os na ddatgeloch unrhyw incwm o gynilion a 
buddsoddiadau i HMRC, trowch at eich datganiadau 
banc neu gymdeithas adeiladu i gael y ffigurau hyn.
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4.9 Cyfanswm yr incwm o enillion 
yswiriant bywyd, gwarannau a 
phartneriaethau yn y DU

Mae hyn yn cynnwys:
• Llog gan warannau eurymylog a gwarannau eraill yn y 

DU – y swm gros cyn treth
• Enillion o bolisi yswiriant bywyd y DU ac ati, yr 

ystyriwyd bod treth wedi ei thalu arnynt
• Enillion o bolisi yswiriant bywyd y DU ac ati, lle na 

ystyriwyd bod unrhyw dreth wedi ei thalu arnynt
• Enillion o bolisi yswiriant bywyd y DU ac ati gan ISAs a 

ddiddymwyd
• Eich cyfran o log y codwyd treth arno ac ati.
• Cyfanswm yr incwm o gynilion di-dreth, y codir treth o 

20% arno
• Incwm trethadwy y codir treth o 10% arno
• Incwm trethadwy y codir treth o 20% arno

4.10 Cyfanswm yr incwm o fuddsoddiadau 
a difidendau yn y DU

Mae hyn yn cynnwys:

• Difidendau gan gwmnïau yn y DU
• Difidendau eraill
• Difidendau stoc
• Dosbarthiadau anghymwys a benthyciadau cwmni 

agos a gafodd eu dileu neu eu rhyddhau
• Cynlluniau cyfranddaliadau – swm trethadwy

4.11 Cyfanswm yr incwm o ddifidendau a 
buddsoddiad tramor

Mae hyn yn cynnwys:

• Difidendau tramor
• Llog ac incwm arall o gynilion tramor
• Difidendau gan gwmnïau tramor
• Incwm difidend a gafwyd gan unigolyn mewn gwlad 

dramor

4 Gwybodaeth ariannol – parhad
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4 Gwybodaeth ariannol – parhad

4.12 Cyfanswm yr incwm o fuddion 
trethadwy mewn nwyddau

Dywedwch wrthym am unrhyw rai o’r buddion trethadwy 
mewn nwyddau canlynol a gawsoch:
• Asedau a drosglwyddwyd neu a roddwyd at ddefnydd 

cyflogeion
• Taliadau a wnaethpwyd ar ran cyflogai
• Talebau a chardiau credyd
• Llety byw
• Lwfans milltiredd a thaliadau teithwyr
• Cyfanswm ariannol cyfatebol yr holl geir/faniau oedd 

ar gael
• Cyfanswm ariannol cyfatebol y tanwydd ar gyfer yr holl 

geir/faniau oedd ar gael
• Swm ariannol cyfatebol benthyciadau ar ôl didynnu 

unrhyw log a dalwyd gan y benthyciwr
• Yswiriant neu driniaeth feddygol breifat
• Buddion a thaliadau treuliau adleoli cymwys
• Gwasanaethau a ddarparwyd
• Asedau oedd ar gael at ddefnydd cyflogeion
• Eitemau eraill (gan gynnwys tanysgrifiadau a ffioedd 

proffesiynol)
• Taliadau treuliau a wnaethpwyd i, neu ar ran, y cyflogai

5 Incwm arall

5.1 Incwm o hunangyflogaeth

 

I wneud y cwestiwn hwn yn haws i’w ateb, rydym wedi 
ei rannu yn ddwy ran. Efallai’ch bod neu efallai nad 
ydych wedi cael incwm hunangyflogaeth gan y ddwy 
ran, dylech nodi’r rhai y cawsoch yn unig.

Cyfanswm elw addasedig gan 
fusnesau

 

Dylech gynnwys unrhyw:

• Gyfanswm elw addasedig gan y busnes hwn (wedi’i 
gyfuno ar gyfer gweithgarwch hunangyflogaeth lluosog)

Cyfanswm elw addasedig gan 
bartneriaethau

Mae hyn yn cynnwys:

• Cyfran o gyfanswm yr incwm trethadwy a di-dreth ac 
eithrio’r hyn y codir treth o 10% ac 20% arno

• Eich cyfran o gyfanswm elw trethadwy o’r 
partneriaethau
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5.3 Unrhyw gyfandaliadau neu incwm 
trethadwy arall

Mae hyn yn cynnwys:

• Incwm trethadwy arall – cyn tynnu treuliau a threth
• Enillion tramor nad ydynt yn drethadwy yn y DU
• Cyfandaliadau trethadwy
• Cyfandaliadau neu fuddion a gafwyd gan Gynllun 

Buddion Ymddeol a Ariannwyd gan Gyflogwr ac 
eithrio pensiynau

• Tâl dileu swydd a thaliadau iawndal a chyfandaliadau 
eraill

5.4 Incwm o osod eiddo Mae hyn yn cynnwys:

• Incwm o eiddo yn y DU
• Incwm o eiddo neu dir mewn gwlad dramor

5.5 Incwm gan ymddiriedolaethau 
yn y DU

Mae hyn yn cynnwys:

• Taliad incwm yn ôl disgresiwn gan ymddiriedolaeth 
sefydlog yn y DU – swm net

• Taliad incwm yn ôl disgresiwn gan ymddiriedolaeth 
sefydlog yn y DU – cyfanswm y taliadau gan 
ymddiriedolaethau hunanlesol setlwr

• Hawl i gael incwm nad yw yn ôl disgresiwn gan 
ymddiriedolaeth – swm net incwm nad yw ar ffurf 
cynilion

• Hawl i gael incwm nad yw yn ôl disgresiwn gan 
ymddiriedolaeth – swm net incwm gan gynilion

• Hawl i gael incwm nad yw yn ôl disgresiwn gan 
ymddiriedolaeth – swm net incwm gan ddifidend

• Incwm a godir ar setlwyr
• Incwm o ystadau yn y DU
• Incwm o ystâd dramor

5 Incwm arall – parhad
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5 Incwm arall – Parhad

5.6 Incwm tramor Mae hyn yn cynnwys:

• Cyfanswm trethadwy pensiynau, budd-daliadau nawdd 
cymdeithasol a breindaliadau tramor ac ati.

• Cyfanswm trethadwy’r holl incwm arall a gafwyd gan 
unigolyn mewn gwlad dramor ac unrhyw incwm tramor 
‘wedi’i neilltuo’ a anfonwyd

• Enillion ar waredu daliadau cronfeydd tramor ac incwm 
yn ôl disgresiwn gan ymddiriedolaethau dibreswyl

• Budd a gafwyd gan ymddiriedolaeth, cwmni neu 
unigolyn arall mewn gwlad dramor

• Enillion ar bolisïau bywyd tramor (swm a enillwyd)

5.7 Incwm gan bensiwn tramor Mae hyn yn cynnwys:

• Gwerth buddion pensiwn sy’n uwch na’ch Lwfans Oes 
sydd Ar Gael, a gymerwyd gennych chi fel cyfandaliad

• Swm y taliad anawdurdodedig gan gynllun pensiwn, 
nad yw’n destun gordal

• Cyfanswm y taliad anawdurdodedig gan gynllun 
pensiwn, sy’n destun gordal

• Ad-daliad cyfraniad gwasanaeth byr trethadwy 
(cynlluniau pensiwn tramor yn unig)

• Taliad budd marwolaeth ar ffurf cyfandaliad trethadwy 
(pensiynau tramor yn unig)

5.8 Incwm ac enillion tramor Mae hyn yn cynnwys:

• Swm yr hepgoriadau (eithriadau dan drosglwyddo 
asedau tramor)
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6 Didyniadau incwm

6.3 Treuliau a ganiateir, yr hawlioch 
ostyngiad yn y dreth arnynt

Mae hyn yn cynnwys:

• Cyfanswm y treuliau a ganiateir
• Didyniad Enillion Morwyr
• Treth dramor na hawliwyd gostyngiad credyd treth ar 

ei chyfer
• Treuliau cynhaliaeth a theithio at ddibenion busnes
• Didyniadau sefydlog ar gyfer treuliau
• Tanysgrifiadau a ffioedd proffesiynol
• Treuliau a lwfansau cyfalaf eraill

7 Eich dibynyddion

 Incwm eich plentyn(plant) dibynnol 
yn ystod blwyddyn academaidd y 
myfyriwr

Dylech ddarparu incwm y plant dibynnol ar gyfer y 
flwyddyn academaidd. Pennir y flwyddyn academaidd 
yn ôl pryd y bydd y myfyriwr yn dechrau astudio.
Bydd y myfyriwr yn 
dechrau astudio rhwng:

Blwyddyn academaidd

1 Awst 2022 a 31 Rhagfyr
2022 

 1 Medi 2022 tan 31 Awst 
2023 

1 Ionawr 2023 a 31 
Mawrth 2023 

1 Ionawr 2023 tan 31 
Rhagfyr 2023 

1 Ebrill 2023 a 30 Mehefin
2023 

 1 Ebrill 2023 tan 31 
Mawrth 2024 

1 Gorffennaf 2023 a 31 
Gorffennaf 2023 

1 Gorffennaf 2023 tan 30 
Mehefin 2024 

7.2 Incwm Mae angen nodi incwm y plentyn dibynnol er mwyn 
asesu cymhwystra ar gyfer didyniadau wrth gyfrifo 
incwm y cartref ar gyfer pob plentyn sy’n dibynnu ar 
y myfyriwr, gŵr, gwraig neu bartner y myfyriwr neu 
rieni neu lys-rieni y myfyriwr yn ariannol yn llwyr neu 
ar y cyfan. Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy droi 
at: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i weld sut caiff 
gwybodaeth y cartref ei chyfrifo.
Ni ddylech gynnwys incwm o ffynonellau megis 
Ymddiriedolaeth Plant y Llywodraeth, Budd-dal Plant y 
Wladwriaeth, Credyd Treth Plant, elfen blant y Credyd 
Cynhwysol neu fân symiau ariannol gan ffynonellau 
eraill wrth nodi incwm plentyn dibynnol.
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Gwybodaeth Ychwanegol

 Newid mewn amgylchiadau Rhaid i chi roi gwybod ar unwaith am unrhyw newid yn 
eich amgylchiadau, allai effeithio ar hawl yr ymgeisydd i 
gael cymorth ariannol, ynghyd â manylion y newid hwn. 
Y newid mwyaf cyffredin mewn amgylchiadau fyddai:

• os yw incwm eich cartref yn newid; neu
• os yw’ch statws priodasol yn newid.

Datganiad 

Os na allwch lofnodi’r ffurflen, rhaid i’ch atwrnai ei llofnodi ar eich rhan. Rhaid anfon llythyr y Pŵr Atwrnai 
gyda’ cais hwn cyn y derbynnir llofnod gan y atwrnai hwnnw.

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