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Enw Llawn yr 
Ymgeisydd 
Cyfeiriad

Rhif Ffôn

Mr/Mrs/Ms/Miss

Enw YsgolDyddiad Geni

Dyddiad
Geni

Cod Post

Perthynas â’r Disgybl(ion)

EBENSUG
09/2019

Nodwch isod enw llawn a manylion bob plentyn dibynnol sy’n: (ticiwch y blwch priodol)

 (a)  mynychu Ysgol Uwchradd, blwyddyn 7 neu 10 (c) mynychu’r dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd
    

 (b)  dechrau mewn Ysgol Uwchradd ym mis Medi (d) dechrau’r dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd ym mis Medi

Rwy’n cadarnhau fy mod yn derbyn un o’r canlynol - rhowch 4 yn y blwch priodol.
Cymorth Incwm (CI)*  Cymorth o dan Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999

Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth* Credyd Treth Plant (fel y disgrifir trosodd)

Lwfans Chwilio am Waith ar Sail Incwm (LChWSI)* Credyd Cynhwysol gydag uchafswm enillion net  
   blynyddol o £7,400 Ebrill, 2019

Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn Gysylltiedig ag Incwm*

Taliadau Credyd Treth Gwaith Ychwanegol - y taliad a all unigolyn ei gael am
bedair wythnos ychwanegol ar ôl i’w hawl am Gredyd Treth Gwaith ddod i ben

Fy Rhif Yswiriant Gwladol yw:

Bydd Grantiau Gwisg Ysgol/Datblygu Disgyblion yn cael eu talu trwy drosglwyddiad BACS neu siec. Ar gyfer 
trosglwyddiad BACS rhowch fanylion eich cyfrif banc/cymdeithas adeiladu er mwyn anfon y taliad ato:

Enw Banc/  Cod
Cymdeithas Adeiladu  Didoli 

Rhif Cyfrif

DATGANIAD
Rwy’n cytuno i chi ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennyf er mwyn prosesu fy nghais am grant gwisg ysgol ac i
gysylltu â ffynonellau eraill fel y caniateir yn gyfreithiol i wirio fy hawl gwreiddiol a chyfredol.
Rwy’n deall y gall canlyniad yr hawl i gael grant gwisg ysgol/datblygu disgybl gael ei ddefnyddio i asesu fy hawl
.
Rwy’n tystio bod yr wybodaeth a roddwyd yn gywir ac mai fi yw rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol y plentyn/plant a enwir uchod.

Llofnod yr ymgeisydd:   Dyddiad

(*Mae disgyblion sy’n cael
Cymorth Incwm neu Lwfans
Chwilio am Waith ar Sail Incwm 
neu Lwfans Cymorth Cyflogaeth 
yn Gysylltiedig ag Incwm eu 
hunain hefyd yn gymwys)

Enw deilydd
y cyfrif

Dylid anfon y ffurflen hon yn ôl at:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-dal
Blwch Post 1, 
Conwy LL30 9GN

Rhif Ffôn Gwasanaethau Cwsmeriaid Budd-daliadau 01492 576491
Ffacs: 01492 576260

E-bost: budd-daliadau@conwy.gov.uk
www.conwy.gov.uk

Os ydych angen copi o’r ffurflen hon yn Saesneg, cysylltwch â’r swyddfa hon.

Cais am Grant Gwisg Ysgol / Grant Datblygu Disgybl 
(Mynediad) Dosbarth Derbyn neu Flwyddyn 3, 7 a 10



Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yng 
Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Pwy sy’n gymwys am Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) ym Mwrdeistref Sirol 
Conwy a beth yw’r meini prawf?

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) ac mae cyfraddau 2019/20 fel a ganlyn:

£125 ar gyfer disgyblion Derbyn mewn ysgol gynradd

£125 ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 mewn ysgol gynradd

£200 ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd

£125 ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd 

Disgyblion 4, 7, 11 ac 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion.

Nod y Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yw helpu pobl brynu gwisg ysgol a dillad chwaraeon, offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau’r 
ysgol, gan gynnwys dysgu yn yr awyr agored ac offer ar gyfer gweithgareddau o fewn y cwricwlwm fel dylunio a thechnoleg.

Bydd y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant Derbyn a Blynyddoedd 3, 7 a 10 ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer 
rhieni/gwarcheidwaid sydd â phlant yn mynd i ysgol o fewn Bwrdeistref Sirol Conwy ac sy’n derbyn unrhyw beth o’r rhestr isod.

• Cymhorthdal Incwm*
• Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm*
• Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm*
•  Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, yn unol 

ag asesiad CThEM, yn uwch na £16,190.
•  Taliadau Credyd Treth Gwaith ychwanegol – y taliadau y gall rhai eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i’w hawl i dderbyn 

Credyd Treth Gwaith ddod i ben.
• Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 
• Credyd Cynhwysol â chyfyngiad enillion net o £7,400 Ebrill 2019*

(*Mae disgyblion sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar 
incwm neu Gredyd Cynhwysol drwy eu hawl eu hunain hefyd yn gymwys)

Mae’r Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) ar gael i blant sy’n derbyn gofal ym mhob blwyddyn ysgol orfodol yn uniongyrchol gan yr 
Adran Addysg, Coed Pella, Conway Road, BAE COLWYN, LL30 9GL

Caiff grantiau eu talu trwy drosglwyddiad BACS i’ch cyfrif banc neu trwy daliad siec, ac fe allant fod yn daladwy mewn perthynas â mwy nag 
un plentyn.

Os ydych yn dymuno gwneud cais llenwch y ffurflen dros y dudalen a’i dychwelyd i:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau,
Blwch Post 1, CONWY, LL30 9GN.

Os ydych yn dymuno ymweld â’r Swyddfa Fudd-daliadau:
Yr oriau agor yw: Dydd Llun – ddydd Iau 9am hyd 5pm a dydd Gwener 9am – 4.45pm yn - 
Y Brif Swyddfa:  Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn LL29 7AZ
Swyddfa Ardal:  Neuadd y Dref, George Street, Llandudno, LL30 2ST 
Swyddfa Ardal:  Bodlondeb, Bangor Road, Conwy, LL32 8DU
Oriau agor:  Dydd Mawrth 10am – 1pm
Swyddfa Ardal:  Plas y Dre, Llanrwst

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Budd-daliadau:
Ffôn 01492 576491    Ffacs 01492 576260 Cyfnewid Testun B.T 18001 01492 576491
E-bost: budd-daliadau@conwy.gov.uk
Gallai eich galwad gael ei recordio at ddibenion hyfforddiant a monitro.

Beth fydd yn digwydd i’m gwybodaeth?
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn casglu eich gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi sy’n berthnasol i’ch cais.  Ni fydd 
yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti arall oni bai fod y gyfraith yn gofyn i ni wneud hynny.  I gael rhagor o 
wybodaeth am y modd rydym yn ymdrin â gwybodaeth bersonol, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd ar http://www.conwy.gov.uk/garb/
preifatrwydd 


