
Cyngor Caerdydd                             

Grant Datblygu Disgyblion(Grant Gwisg) 

blwyddyn academaidd 2019/20 
  
 
 
 

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais am Grant Datblygu Disgyblion i’ch plentyn.  
 

Rhan 1 – Eich Manylion 

Rhan 2 – Manylion eich Plentyn 

Eich 

perthynas 

â’r plentyn 

Enw Llawn Dyddiad 

Geni 

Enw’r ysgol  Gwryw 

/ 

Benyw 

  

 

 

/     / 

  

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

Bydd eich plentyn ond yn gallu cael Grant Datblygu Disgyblion os yn mis Medi 2019 mae 
nhw; 

 Yn nosbarth derbyn neu Blwyddyn 3 mewn Ysgol Gynradd a gynhelir  

 Ym mlwyddyn 7 neu Blwyddyn 10 mewn Ysgol Uwchradd a gynhelir 

 Yn nosbarth derbyn, Blwyddyn 3, Blwyddyn 7, Blwyddyn 10 neu’r cyfwerth yn ysgol 
arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion 

 
 

Caiff taliadau eu gwneud drwy BACS yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc, felly nodwch y manylion 
canlynol: 

Enw Llawn Cod Didoli Rhif cyfrif 

   

 
Enw llawn....................................................... 

Dyddiad Geni................................................. 

Rhif Yswiriant Gwladol 
.......................................................... 

Cyfeiriad......................................................... 

………………………………………………...... 

Phone number….……………………………… 

 
Rhaid i chi fod yn gymwys i gael un o’r canlynol  
er mwyn i’ch plentyn gael GDD 
 

 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 llai na 
£16,190. 

 Credyd Cynhwysol os mae os mae enillion net 
y teulu yn llai na £7400  

 
Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith ni fydd 
hawl gennych i gael y GDD i’ch plentyn, hyd yn 
oed os ydych chi’n cael un o’r budd-daliadau 
uchod hefyd. 



Ni allwn wneud taliadau i gyfrifon Swyddfa’r Post. Os nad oes gennych gyfrif banc gallwn anfon 
eich taliad ar ffurf siec. Dim ond i’r person sy’n hawlio ar gyfer y plentyn y gellir gwneud y siec yn 
daladwy. 
 
Ticiwch y blwch hwn os hoffech wneud cais am Brydau Ysgol Am Ddim hefyd  
 

Rhaid i chi ddweud wrth yr Adran Fudd-daliadau am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau a 
allai newid faint o fudd-dal y byddwch yn ei gael. Gallwch ddweud hyn wrthym dros y ffôn, wyneb 
yn wyneb neu yn ysgrifenedig.  Gallwn ddelio â’r newid yn gynt o lawer dros y ffôn. Dylech hefyd 
adael eich rhif ffôn gyda ni, fel y gallwn gysylltu â chi’n gyflym i gael rhagor o wybodaeth. 
Dylech ddweud wrthym am y newidiadau canlynol, ymysg eraill: 

Os ydych yn newid cyfeiriad 

 Os yw eich incwm chi neu eich partner yn newid 
 
Rhan 3 - Eich datganiad 
Darllenwch y datganiad yn ofalus cyn ei lofnodi a nodi’r dyddiad arno. 
• Rwy'n deall y gwneir y cais hwn i chi, Cyngor Caerdydd. 

• Rwy’n datgan bod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. 

Rwy'n deall y gall rhoi gwybodaeth sy'n anghywir neu'n anghyflawn ar y ffurflen hon arwain at fy 
erlyn neu gymryd camau eraill yn fy erbyn. 

• Rwy’n cytuno i chi ddefnyddio’r wybodaeth a roddwyd gennyf i brosesu fy nghais am Grant 

Gwisg. Efallai y byddwch yn penderfynu cadarnhau’r wybodaeth â ffynonellau eraill megis yr 
Adran Gwaith a Phensiynau neu adrannau eraill yn y Cyngor. 

• Rwy’n gwybod bod yn rhaid i mi roi gwybod i chi ar unwaith am unrhyw newid yn fy 
amgylchiadau a allai effeithio ar fy nghais.  
 

Llofnod.........................………………………………   Dyddiad ...………….   
 

Cysylltu â ni  
Ffôn: 029 20537250 
Post: Yr Adran Budd-daliadau, RHADBOST CF429, Blwch SP 6000, Caerdydd, CF11 0WZ 
Ffacs: 029 20877034 
E-bost: prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk 
Wyneb yn wyneb: 
 

Ardal  Cyfeiriad  
Canol Caerdydd  
Hyb y Llyfrgell Ganolog  

2il Lawr , Yr Aes, CF10 1FL  

Llaneirwg  
Yr Hyb yn Llaneirwg  

30 Crickhowell Road, Llaneirwg CF3 0EF  

Llanrhymni  
Yr Hyb yn Llanrhymni  

Countisbury Avenue, Llanrhymni CF3 5NQ  

Llanedern  
Y Powerhouse  

Canolfan Ddysgu , Gymunedol Maelfa. , CF23 9PN  

Trelái a Chaerau  
Trelái a Chaerau Hyb Cymunedol  

Heol Orllewinol y Bont-faen, CF5 5BQ  

Butetown  
Yr Hyb yn Loudon  

Plas Iona, Butetown, CF10 5HW  

Sblot STAR  
Canolfan Hamdden  

Muirton Rd, CF24 2SJ 

Tredelerch  
Hyb Partneriaeth Tredelerch  

Llanstephan Rd. Tredelerch Caerdydd, CF3 3JA.  

Grangetown  
Grangetown Hyb Cymunedol  

Lle Havelock, Grangetown, CF11 6PA  



Tyllgoed  
Hyb y Tyllgoed  

Doyle Ave, Y Tyllgoed, CF5 3HU  

Treganna 
Llyfrgell Treganna (Dydd Mawrth yn 
unig. 9-1.y.p. 2- 6.y.p.) 

Llyfrgell St, Treganna CF5 1QD  

Hyb Ystum Taf a Gabalfa,  Gabalfa Avenue, Caerdydd, CF14 2HU 

I weld yr oriau agor diweddaraf ewch i www.caerdydd.gov.uk/hybiau  neu ffoniwch y Llinell Gyngor ar  029 2087 1071 

http://www.caerdydd.gov.uk/hybiau

