
 

 
 
 
 
 
 

Cwblhewch y ffurflen yma i wneud cais am Grant Datblygu Disgyblion am eich plentyn 

Rhan 1 - Eich Manylion 

Enw Llawn: 
 

Dyddiad Geni: 

Cyfeiriad: 
……………………………………………………………………… 
 

Rhif Yswiriant Gwladol: 

……………………………………………………………………………………. 
 

Rhif Ffôn 

……………………………………………………………………………………. Ebost: 

Côd Post:   
 

 

 

Rhan 2 – Eich Manylion Banc 

Gwneir y taliadau drwy daliad BACS yn syth i mewn i'ch cyfrif banc, felly gofynnir i chi roi'r manylion canlynol: 

           Manylion y Cyfrif: Rhowch fanylion y cyfrif Banc neu Gymdeithas Adeiladu yr ydych am i'r lwfans gwisg ysgol gael ei 
dalu iddo.  
 

 
Enw'r Banc neu'r Gymdeithas 
Adeiladu: 

 

 Côd Didoli:      
 

 

Rhif y Cyfrif: 

 

 Enw Deiliad y Cyfrif 
 

 

Rhif Rhestr y Gymdeithas Adeiladu: 

 

 

                             

Rhan 3 - Datganiad  

Rwyf yn tystio trwy hyn fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon, hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, yn gywir.  Rwyf 

yn deall y gallai unrhyw berson sy'n rhoi gwybodaeth anwir yn fwriadol ar y ffurflen hon, neu sy'n rhoi unrhyw 

ddogfennaeth gefnogol, gael eu herlyn, a allai arwain at ddirwy a / neu gyfnod yn y carchar. 

Rwyf yn rhoi caniatâd i Gyngor Sir Caerfyrddin wneud unrhyw ymholiadau sy'n angenrheidiol er mwyn gwirio'r 

wybodaeth sydd ar y ffurflen hon gydag adrannau'r Cyngor Sir a'r Llywodraeth. 
 

Llofnod Rhiant/Gofalwr: ………………………………………………………  Dyddiad:         …………………………..  

 

At ddefnydd y 
swyddfa'n unig: 

Dim taliad blaenorol Gwiriwyd gan Hwb Derbynebau Plentyn sy'n derbyn 
gofal 

Rhif yr Anfoneb:  PDG            / 2020 6809 3806 089 Y swm i'w dalu:  £                 .   
 

 

 

Cyngor Sir Caerfyrddin                               

Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad       
Ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020/21 - PDG A 

 
 

 
 



 

Mae'n rhaid bod gennych hawl i dderbyn un o'r canlynol 
i'ch plentyn gael Grant Datblygu Disgyblion 
 

• Cymhorthdal Incwm 

• Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm 

• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar 
Incwm 

• Credyd Pensiwn (Credyd Gwarant) 

• Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol o lai na 
£16,190 

• Credyd Cyffredinol ag enillion aelwyd net o lai na 
£7,400 

 
Os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith ni fydd 
gennych hawl i gael y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer 
eich plentyn, hyd yn oed os ydych yn derbyn un o'r 
incymau a restrir uchod. 

 Bydd eich plentyn yn gallu cael Grant Datblygu Disgyblion 
dim ond os yw'n bodloni'r canlynol ym mis Medi 2020: 
 

• Yn y dosbarth derbyn neu Flwyddyn 3 mewn ysgol 
gynradd a gynhelir 

• Ym Mlwyddyn 7 neu Flwyddyn 10 mewn ysgol 
uwchradd a gynhelir 

• Yn 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgol arbennig, 
canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu 
unedau cyfeirio disgyblion 

•  
A yw'r plentyn yn blentyn sy'n derbyn gofal? Mae plentyn 
sy'n derbyn gofal yn cyfeirio at blentyn sy'n derbyn gofal 
gan awdurdod lleol yng Nghymru, yn unol ag adran 74 o 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 neu yn Lloegr yn unol ag adran 22 o Ddeddf Plant 
1989 ar yr adeg y cyflwynir y cais.   Ydy/Nac ydy 

 
 

Rhan 4 – Manylion eich Plentyn 

Os oes gennych fwy nag un plentyn, bydd angen i chi gwblhau cais arall ar gyfer pob plentyn. 

Perthynas y plentyn â chi Enw Llawn y Plentyn Dyddiad Geni'r 
Plentyn 
 

Enw'r Ysgol  Gwryw / 
Benyw 

 
 

  ___   /___    /____           

 

Rhan 5 – Eitemau rydych yn hawlio cymorth ariannol tuag atynt 

Mae'n rhaid darparu copïau o'r derbynebau neu bydd eich cais yn cael ei wrthod – os nad yw'r dderbynneb ar ffurf 

rhestr, rhowch restr o'r eitemau a brynwyd gyda'r dderbynneb.  Nodwch ar y dderbynneb pa eitemau yr ydych yn 

hawlio ar eu cyfer. 

 Ticiwch 

 

Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau 
 

 

Cit chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau 
 

 

Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, sgowtiaid; 
geidiaid; cadetiaid; crefft ymladd; chwaraeon; celfyddydau perfformio a dawns 

 

 

Cyfarpar e.e. bagiau ysgol a deunyddiau swyddfa 
 

 

Cyfarpar arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau megis dylunio a 
thechnoleg (mae offer TG, megis ffonau symudol ac iPads wedi eu heithrio o'r cyllid hwn) 
 

 

Cyfarpar ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dysgu yn yr awyr agored e.e. dillad glaw 
 

 

Dylid dychwelyd y ffurflen hon at: Yr Adran Addysg a Phlant, Gwasanaethau Addysg, Grant Datblygu Disgyblion ( PDG) Mynediad, 

Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB 

 


