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Cyllid Myfyrwyr

“Alla i fforddio mynd i Brifysgol?”

“Faint fydd yn costio?”

“Faint o gymorth sydd ar gael?”

“Faint o ddyled fydd gen i pryd dwi’n graddio?”
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Lot o gyfleoedd yn aros amdanoch yn y 
Brifysgol...

Rhwng £19,000-£22,000 – cyflog cychwyn cyfartalog ar gyfer 
graddedigion (www.graduate-jobs.com). Yn gyffredinol, mae 
graddedigion yn llai tebygol o fod yn ddi-waith.

Ehangu gorwelion:
Archwilio’r byd gan weithio neu astudio tramor.  Ennill profiad 
gwaith ar leoliadau gwaith a datblygu sgiliau gwerthfawr. 

Profiadau Newydd:
Cwrdd â phobl newydd, dysgu llwyth o bethau newydd a phrofi 
pethau gwahanol.

http://www.graduate-jobs.com/
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Faint fydd e’n costio?

Dau brif gost sy’n gysylltiedig â mynd i brifysgol:

Ffioedd Dysgu

Costau Byw

Benthyciad Ffioedd Dysgu hyd at £9,250
• Ddim yn ddibynnol ar brawf modd
• Talu’r ffi cyfan ac yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r Brifysgol

Grant Cynhaliaeth i bawb (£1,000) a
Grant sy’n ddibynnol ar brawf modd a/neu
Benthyciad Cynhaliaeth nad yw e’n ddibynnol ar brawf modd

• Ar gyfer costau byw
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Prawf modd

Yn dibynnu ar:

1. Incwm y cartref

• Annibynnol

• Dibynnol ar ŵr/gwraig/partner

• Dibynnol ar rieni

2. Ble ydych yn byw tra bod chi yn y Brifysgol

3. Astudiaethau blaenorol

Incwm y Cartref

£0 - £18,370

£18,371 - £59,200

£59,201+
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Cymorth Cynhaliaeth
Faint fydd ar gael?

Lleoliad Astudio Uchafswm sydd ar gael

DU (tu allan i Lundain) £9,000

Llundain £11,250

Cartref £7,650



Cyflog Byw gyda rhieni Byw i ffwrdd, tu allan i 

Lundain

Byw ac astudio yn Llundain

G B C G B C G B C
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£20,000 £6,651 £999 £7,817 £1,183 £9,760 £1,490

£25,000 £5,930 £1,720 £6,947 £2,053 £8,643 £2,607

£30,000 £5,209 £2,441 £6,078 £2,922 £7,526 £3,724

£35,000 £4,488 £3,162 £5,208 £3,792 £6,408 £4,842

£40,000 £3,767 £3,883 £4,339 £4,661 £5,291 £5,959

£45,000 £3,047 £4,603 £3,469 £5,531 £4,174 £7,076

£50,000 £2,326 £5,324 £2,600 £6,400 £3,056 £8,194

£55,000 £1,605 £6,045 £1,730 £7,270 £1,939 £9,311

£59,200 £1,000 £6,650 £1,000 £8,000 £1,000 £10,250

G = Grant
B = Benthyciad
C = Cyfanswm



© Prifysgol De Cymru

Mae’n bosib y bydd arian ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd:

• Ag anabledd, sy’n cynnwys cyflwr iechyd tymor-hir, cyflwr iechyd meddwl neu 
anhawster dysgu penodol, neu

• Sydd â phlant neu oedolion sy’n dibynnu arnynt

Mae’n bosib y bydd arian ychwanegol ar gael o brifysgolion: mae angen gwirio hyn 
gyda phrifysgolion unigol

Cymorth Ychwanegol



© Prifysgol De Cymru

MYFYRWYR O GYMRU SY’N ASTUDIO YNG NGHYMRU
• Bwrsari ar gael 
• OS yw’r myfyrwyr yn ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl 

graddio 
• FEL ARALL, bydd myfyrwyr yn gymwys i gael y pecyn cymorth cyffredinol 

MYFYRWYR O GYMRU SY’N ASTUDIO YN LLOEGR
• Dim bwrsari ar gael 
• Bydd myfyrwyr yn gymwys i gael y pecyn cymorth cyffredinol 
• A Chronfa Cymorth Dysgu

Mwy o wybodaeth: www.nwssp.wales.nhs.uk/student-awards

Cyrsiau GIG
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• Nyrsio neu fydwreigiaeth
• Hylendid neu therapi deintyddol
• Ceiropodydd, dieteteg, therapi galwedigaethol, ffisiotherapi, radiograffeg, 
gwyddonydd gofal iechyd, parafeddyg, therapi iaith a lleferydd
• Meddygaeth neu ddeintyddiaeth (yn gymwys i gael bwrsari o flwyddyn 4 
ymlaen)

Sut ydw i’n gwybod os ydw 
i’n astudio cwrs GIG?
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Ad-dalu Benthyciad Myfyriwr
• Ad-daliad lleiaf ydy 9% unrhyw incwm dros £25,000 

• Taliadau misol (ar sail cyflog, nid y swm sydd wedi cael ei 
fenthyg)

• HMRC sy’n delio â’r taliadau’n awtomatig

• Y myfyriwr sy’n atebol am ad-dalu (hy. nid mam a dad!)
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Ad-daliadau Misol
Cyflog Ad-daliadau Misol

£25,000 £0

£30,000 £37

£35,000 £75

£40,000 £112

£50,000 £187
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Cyfraddau Llog

Yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol 
tan ddechrau ad-dalu

Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) + 3%

Cyflog: 

O dan £25,000

RPI yn unig 

Cyflog rhwng: 

£25,000 - £45,000 
RPI yn ogystal â swm rhwng 0% a 3%

Cyflog:

Dros £45,000

RPI + 3%
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Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i 
Fyfyrwyr at Gostau Byw

• Yn gymwys ar ôl dechrau ad-dalu’r benthyciad (naill ai yn wirfoddol neu bryd 
mae angen dechrau gwneud hynny)

• Dileu atebolrwydd yn rhannol o hyd at £1,500

• Os bydd gennych Fenthyciad Cynhaliaeth o £300 a byddwch yn ad-dalu £10, 
bydd £290 yn cael ei ddileu

• Os bydd gennych Fenthyciad Cynhaliaeth o £3,000 a byddwch yn ad-dalu £50, 
bydd £1,500 yn cael ei ddileu
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• Bwrsariaethau Prifysgol – ar sail amgylchiadau personol

• Ysgoloriaethau Prifysgol – ar sail gallu academaidd

• Gwaith rhan-amser ac yn ystod y gwyliau

Ffynonellau Incwm Ychwanegol
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Eisiau astudio rhan o’ch cwrs yn Gymraeg?

Ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol De Cymru

Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

• Prif Ysgoloriaethau (£3,000) 

• Ysgoloriaeth William Salesbury (£5,000) 

• Ysgoloriaethau Cymhelliant (£1,500) 

www.decymru.ac.uk/cymraeg-de-cymru

http://www.decymru.ac.uk/cymraeg-de-cymru
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Cynghorion i Arbed Arian

1. Peidiwch â mynd allan a phrynu’r llyfrau cwrs i gyd

2. Defnyddiwch eich disgownt NUS

3. Dechreuwch gyllideb wythnosol – a daliwch ati!

4. Dewiswch eich cyfrif banc yn ofalus

5. Ewch i chwilio am waith rhan-amser

6. Peidiwch â gwario’ch benthyciad i gyd ar y diwrnod cyntaf! 



© Prifysgol De Cymru

Sut i wneud cais

• Mawrth (dyddiad cau: canol Mai)

• www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

• Gallu gwneud cais cyn cael cynnig gan brifysgol(ion)

• Gallu diweddaru manylion cyn dechrau yn y Brifysgol

http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/
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Cyn gwneud cais, dyma’r wybodaeth sydd angen:

• Pasbort – manylion yn cael eu defnyddio i wirio hunaniaeth

• Manylion y brifysgol a’r cwrs

• Manylion  cyfrif banc a rhif Yswiriant Gwladol (NI)

• Cyfeiriad e-bost rhieni

Sut i wneud cais
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Tîm Cyngor Ariannol Myfyrwyr
www.decymru.ac.uk/arian

01443 483 778

Cyllid Myfyrwyr Cymru
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Cysylltiadau Defnyddiol

http://www.decymru.ac.uk/arian
http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/
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Dydd Mercher 18 Ebrill
4pm – 7pm

www.decymru.ac.uk/diwrnodauagored

Ffair Wybodaeth

http://www.decymru.ac.uk/diwrnodauagored

