
Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)
Mae LCA yn daliad wythnosol o £30 i helpu pobl ifanc 
16-18 oed gyda chostau addysg bellach ac mae’n 
dibynnu ar incwm y cartref. Gwneir taliadau bob 
pythefnos cyhyd â bod y myfyriwr yn bodloni gofynion 
presenoldeb, perfformiad ac ymddygiad y Coleg. Ni 
fydd LCA yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau rydych 
chi neu’ch teulu eisoes yn eu derbyn.

I fod yn gymwys i gael LCA, rhaid bod y myfyriwr yn:
• byw yng Nghymru
• bodloni’r rheolau cenedligrwydd a phreswyl
• dilyn cwrs amser llawn am o leiaf 12 awr yr 

wythnos
• byw mewn cartref lle mae’r incwm yn llai na 

£20,817 neu mae incwm y cartref yn llai na 
£23,077 os oes plant iau sy’n gymwys i gael 
Budd-dal Plant.

Os ydych eisoes yn derbyn LCA ni fydd rhaid 
i chi lenwi ffurflen gais arall ond bydd rhaid i 
chi arwyddo Cytundeb Dysgu LCA newydd pan 
ddechreuwch yn y Coleg.

Pryd allaf wneud cais?
Mehefin 2020 - anfonwch eich cais LCA wedi’i lenwi 
gyda thystiolaeth wreiddiol erbyn y dyddiad hwn i 
sicrhau bod eich cyllid ar gael erbyn dechrau’ch cwrs.

31 Awst 2021 - dyma’r dyddiad olaf y bydd Cyllid 
Myfyrwyr yn derbyn eich cais i chi fod yn gymwys i gael 
LCA yn y flwyddyn academaidd 2020-2021.

Gellir lawrlwytho a llenwi ffurflenni cais LCA ar-lein yma  
www.studentfinancewales.co.uk/fe/ema/how-
do-i-apply.aspx

Tri pheth i’w cofio
1)  Anfonwch y ffurflen wedi’i llenwi mor gynnar ag sy’n 

bosibl cyn dechrau’ch cwrs. Os nad oes gennych eich 
holl ddogfennau ategol, anfonwch y ffurflen ac anfon 
y dystiolaeth pan gewch chi hi.

2)  Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys yr holl 
dystiolaeth gyda’ch cais wedi’i lenwi..
•  prawf o’r cyfeiriad cartref wedi’i ddyddio yn y tri 

mis diwethaf
•  tystysgrif geni wreiddiol os nad ydych wedi nodi 

manylion pasbort dilys ar y ffurflen
•  younger children(s) birth certificate if applicable.

3)  Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu’r pris postio iawn 
trwy bwyso’r eitem yn y Swyddfa Bost a gofynnwch 
am brawf postio. Dychwelwch i’r cyfeiriad canlynol:

EMA Customer Services 
PO Box 5596 
Glasgow 
G52 9BR

Beth sy’n digwydd nesaf?
Gallwch olrhain eich cais gan ddefnyddio’r ddolen 
ganlynol.

Pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo, bydd Cyllid 
Myfyrwyr yn anfon Llythyr Dyfarniad atoch gyda Rhif 
Cyfeirnod Cwsmer. Bydd eich llythyr dyfarnu hefyd yn 
cadarnhau ble byddwch chi’n astudio. Gwiriwch fod 
hyn yn gywir a hefyd bod y campws a ddangosir mewn 
cromfachau yn gywir. Os oes angen newid hyn, bydd 
angen i chi ffonio Cyllid Myfyrwyr ar 0300 200 4050 
and ask them to amend it as soon as possible. Keep 
the letter safe as you will need it to sign your Learning 
Agreement when you start College.

https://www.studentfinancewales.co.uk/fe/ema/how-do-i-apply.aspx
https://www.studentfinancewales.co.uk/fe/ema/how-do-i-apply.aspx


Canllaw cam wrth gam:
Adran 1: Agreements and consent
1.1 Ticiwch y datganiad sy’n berthnasol i chi a dilyn y 
cyfarwyddiadau.

O dan y Cytundeb Myfyriwr rhowch enw llawn y 
myfyriwr a dyddio a llofnodi’r ffurflen

Caniatâd i rannu: gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio  
ie os ydych yn rhoi caniatâd i’ch rhieni/gwarcheidwad 
gysylltu â Chyllid Myfyrwyr ar eich rhan neu na os 
ydych yn anghytuno.  

Cytundeb Trydydd Parti A/B/C: (tudalennau 4 a 5) – 
dylech lenwi hwn dim ond os ydych wedi’ch awdurdodi 
i weithredu a/neu dderbyn taliadau ar ran y myfyriwr. 
Bydd rhaid i chi anfon tystiolaeth o hyn (gweler tudalen 
3 y Nodiadau Cais am enghreifftiau).

Adran 2: Manylion y myfyriwr  
Os ydych yn gwneud cais am LCA am y tro cyntaf 
gadewch 2.1 yn wag gan na fydd Cyfeirnod Cwsmer 
gennych eto. 

Cwblhewch eich manylion personol ar gyfer 2.2. Dim 
ond os nad oes gennych basbort dilys y bydd angen i 
chi anfon eich tystysgrif geni wreiddiol (gweler 5.1).

Nodwch pa iaith sy’n well gennych ar gyfer 2.3 ac 
wrth gwblhau 2.4 gofynnir i chi anfon tystiolaeth fel 
llungopi o fil cartref sy’n dangos eich cyfeiriad cartref. 
Gall y prawf hwn fod yn enw’r myfyriwr neu’r rhiant / 
gwarcheidwad / partner a rhaid ei ddyddio o fewn y 
tri mis olaf i chi wneud cais.

Yr ateb i 2.5 fydd y cwestiwn diogelwch a ofynnir i chi 
pe bai angen i chi siarad â Chyllid Myfyrwyr ar unrhyw 
adeg.

Os mai chi yw’r myfyriwr ticiwch na ar gyfer 3.1 a 
chwblhewch eich manylion banc ar gyfer 3.2, neu ie 
os ydych yn drydydd parti awdurdodedig i’r myfyriwr a 
chwblhewch 3.2

Adran 4: Manylion ysgol neu goleg y 
myfyriwr 
Llenwch 4.1 gyda manylion ble byddwch yn astudio. 
Ewch i wefan Coleg Gŵyr Abertawe am gyfeiriadau 
llawn y campysau gwahanol.   

Adran 5: Manylion cenedligrwydd a 
phreswyl y myfyriwr
Os ydych yn ddinesydd yn y DU ac yn meddu ar 
basbort dilys, gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’ch 
manylion pasbort o dan 5.1. Ni fydd angen i chi anfon 
eich pasbort. Os yw’ch pasbort wedi dod i ben neu os 
nad oes gennych basbort y DU, bydd angen i chi anfon 
eich tystysgrif geni wreiddiol gyda’ch ffurflen gais.

Os nad ydych yn ddinesydd yn y DU, cwblhewch yr 
adran sy’n berthnasol i chi ac anfonwch y dogfennau 
gwreiddiol perthnasol y gofynnwyd amdanynt.

Adran 6: Hanes preswyl y myfyriwr
Rhowch fanylion eich cyfeiriad am y tair blynedd cyn 
diwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs.    

Adran 7: Manylion annibyniaeth y myfyriwr  
Ticiwch y datganiad sy’n berthnasol i chi ar gyfer 7.1  
a 7.2.

Adran 8: Manylion ariannol
Rhan A
Os ydych chi’n rhiant/ gwarcheidwad sengl i’r myfyriwr, 
cwblhewch ‘Person 1’ a gadael ‘Person 2’ yn wag.

Os oes dau riant/gwarcheidwad cwblhewch Person 1 a 
Person 2.

Os ydych chi’n fyfyriwr annibynnol gyda phartner, 
nodwch eich gwybodaeth ar gyfer Person 1, mae angen 
i’ch partner nodi ei (g)wybodaeth fel Person 2.

Os ydych chi’n fyfyriwr annibynnol sy’n byw ar eich 
pen eich hun, nodwch eich gwybodaeth fel Person 1 a 
gadael Person 2 yn wag. Lle mae’n gofyn am Berthynas 
â’r myfyriwr, os mai chi yw’r myfyriwr, ysgrifennwch 
Amh. (amherthnasol).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’ch Rhif Yswiriant 
Gwladol.

Rhan B
Bydd yr adran hon yn edrych ar wybodaeth ariannol ar 
gyfer y flwyddyn dreth 2018/19.

•  Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb pob cwestiwn
•  Os ydych yn ateb ie i gwestiwn rhaid i chi roi incwm 

gros (cyn treth)
•  Os ydych yn gadael unrhyw gwestiwn yn wag yn yr 

adran hon ni chaiff eich cais ei brosesu
•  Os nad ydych yn cael/derbyn yr incwm a restrir 

mewn cwestiwn, ysgrifennwch Amh.

Nid oes angen i chi anfon unrhyw dystiolaeth o fanylion 
ariannol. Mae’n bosibl y bydd Cyllid Myfyrwyr yn 
ysgrifennu atoch i ofyn am hyn yn nes ymlaen.

Os yw incwm eich aelwyd wedi gostwng yn 
barhaol er 2018/19, darllenwch dudalen 12 y  
nodiadau cais ynghylch beth i’w wneud nesaf.  

Adran 9: Manylion teulu’r myfyriwr
Os yw cyfanswm incwm yr aelwyd yn llai na £20,817 y 
flwyddyn, ticiwch ie ac ewch i Adran 10.

Os yw incwm yr aelwyd yn £23,077 neu lai y flwyddyn 
a bod pobl ifanc eraill yn eich cartref sy’n gymwys i 
gael Budd-dal Plant, ticiwch ie ac ewch i 9.3 gan roi 
manylion unrhyw bobl ifanc neu blant yn eich cartref.

Bydd angen i chi anfon tystiolaeth ar gyfer pob person 
ifanc rydych chi’n ei nodi. Darllenwch y nodiadau cais 
ar gyfer 9.3 ar dudalen 18 i weld beth sydd angen i chi 
ei anfon.

Adran 10: Cytundeb rhieni/
gwarcheidwaid/partner
Bydd rhaid i’r Person(au) a enwyd ar dudalen 15 y cais 
hwn gwblhau eu manylion, llofnodi a dyddio’r ffurflen.  

Adran 11: Cwblhau’ch cais  
Atebwch y cwestiynau 11.1 i 11.4 a llenwch yr holiadur 
Cyfle Cyfartal ar dudalen 25.

http://www.gcs.ac.uk/cy

