Cyngor Sir Caerfyrddin ar ran Llywodraeth Cymru
Grant Datblygu Disgyblion (PDG) - Mynediad
Mae cyllid o hyd at £125 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio'r rhai ym Mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr
cymwys ym mlwyddyn 7 hawl i gael uchafswm o £200.
Sylwch: Bydd y Grant Datblygu Disgyblion (PDG) – Mynediad yn cael ei drosglwyddo’n uniongyrchol
i’ch Cyfrif Banc / Cymdeithas Adeiladu trwy BACS. Rhaid cyflwyno copïau o'r derbynebau gwreiddiol
sy'n nodi'r eitemau gyda'ch cais fel prawf prynu.
I’w gwblhau gan riant/warcheidwad cyfreithiol y plentyn/plant y mae Grant Datblygu Disgyblion (GDD) yn cael
eu hawlio ar ei gyfer/eu cyfer.
Enw’r Ymgeisydd: ……………………………………………………………….. Perthynas i’r disgybl(ion): ………………………………………………
Cyfeiriad llawn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. Côd post: ……………………………………………………………………
Rhif Ffôn: ……………………………………………………… Dyddiad Geni Rhiant / Gwarcheidwad: …………………………………………………

Rhif Yswiriant Gwladol: ……………………………………………………
Manylion y Cyfrif: Rhowch fanylion y cyfrif Banc neu Gymdeithas Adeiladu yr ydych am i'r lwfans gael ei dalu iddo.
Banc/Enw Cymdeithas Adeiladu: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Enw (au) Deiliad y Cyfrif: …………………………………………………………………………………………………………………………….................
Côd Sort:

Rhif y Cyfrif:

Rhif Rhestr y Gymdeithas Adeiladu:

Sylwch na fydd eich cais yn cael ei brosesu oni bai eich bod yn llofnodi'r datganiad hwn ac yn
darparu COPÏAU o'r derbynebau gwreiddiol fel prawf prynu.
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.
Mae copïau o'r derbynebau gwreiddiol fel prawf prynu wedi'u hamgáu (√)

Llofnod y Rhiant/Gwarcheidwad ……………………………………………….......
At ddefnydd y
swyddfa’n unig
Dim tâl blaenorol:

Rhif Anfoneb
PDG
/ 2019

Dyddiad ...............................................................

Rhif y Cais: 2019 /

Gwiiriwyd gan:

Derbynebau

Wedi Gwirio
Cymhwysedd:

System Wirio’r
HUB:

LAC

Côd Gwariant
6809 3806 089

Swm i’w Dalu
£
.

Nodwch y ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau canynol:
Ydw /Nac
Ydw
Cymhorthdal Incwm
Lwfans Ceisio Gwaith – yn Seiliedig ar Incwm
Yr elfen warrant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn berthnasol i incwm)
Hawl i Gredyd Treth Plant ond nid Credyd Treth Gwaith, ac nid yw’r incwm blynyddol yn uwch na
£16,190 (yn unol â Deddf Credydau Treth 2013)
Credyd Cynhwysol - Ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400
(ar ôl treth a heb gynnwys unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu derbyn)
Nodwch isod fanylion pob plentyn dibynnol sy’n mynd i’r ysgol yn amser llawn:
Enw llawn y plentyn

Dyddiad
Geni

Enw’r Ysgol
(y bydd y plentyn yn mynd iddi
ym mis Medi 2019)

Ydy’r plentyn yn *Blentyn sy’n Derbyn Gofal ?

Blwyddyn Ysgol
(ym mis Medi
2019)

A yw pob plentyn
yn byw gyda chi?
Ydy /Nac Ydy

Ydy / Nac Ydy

Os ydyw, nodwch y rhiant corfforaethol (h.y. yr Awdurdod Lleol) ………………………………………………………………………………
*Ystyr plentyn sy’n derbyn gofal yw plentyn sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru, yn unol ag adran 74 Deddf
Gwansanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, neu yn Lloegr yn unol ag adran 22 Deddf Plant 1989 ar yr adeg y
cyflwynir y cais.
Rwy’n hawlio cymorth arainnol ar gyfer y canlynol:-

Ticiwch (√)

Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau
Dillad chwaraeon, gan gynnwys esgidiau chwaraeon
Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, y sgowtiaid, y
geidiaid, karate ac ati, chwaraeon, celfyddyd perfformio neu ddawns
Offer ee. bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu
Offer arbenigol ar gyfer gweithgareddau ar y cwricwlwm megis dylunio a thechnoleg (Mae offer TG megis
ffonau symudol ac iPads wedi'u heithrio o'r cyllid hwn)
Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol, megis dysgu yn yr awyr agored, ee. dillad sy’n dal dŵr
Dylid dychwelyd y ffurflen hon at:Yr Adran Addysg a Phlant, Gwasanaethau Addysg, Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad, Adeilad 2,
Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB

