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DECHRAU Ydych chi wedi gwneud cais 
am gyllid ar gyfer 2022/23?

Ydy’ch cais wedi cael 
ei asesu?

Bydd angen i chi gyflwyno cais i'w asesu am gyllid. Mae 
angen i fyfyrwyr israddedig wneud hyn ar gyfer pob 
blwyddyn astudio. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dewis y 
sefydliad cywir (USW). Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â'ch 
corff asesu.* Os oes angen i ni newid eich sefydliad ar eich 
cais cyllid, cysylltwch â'r Gofrestrfa Academaidd drwy'r porth 
Ardal Gynghori Ar-lein gyda'ch cais.

A yw eich manylion 
banc a rhif Yswiriant 
Gwladol yn gywir?

Ydych chi wedi dychwelyd 
unrhyw ddogfennaeth ategol 
all fod yn angenrheidiol
ar gyfer eich cais (h.y. ffurflen 
datganiad / dogfennaeth gan 
eich rhiant / gwarcheidwad  
/ priod os yn berthnasol).

Mewngofnodwch i'ch Cais 
am Gyllid neu ffoniwch 
eich Corff Asesu* i newid y 
manylion hyn.

Gall gymryd hyd at 6-8 
wythnos i'ch cais fod wedi'i 
brosesu. Cysylltwch â'ch Corff 
Asesu* i gael diweddariad.

Sicrhewch eich bod yn cyflwyno 
unrhyw ddogfennaeth sy'n weddill i'ch 
Corff Asesu* cyn gynted â phosibl.

A yw eich enw ar eich Cyfrif Cyllid 
Myfyrwyr yn cyfateb yn union â'ch
enw ar eich cofnod cofrestredig PDC?

Cwblhewch y broses gofrestru. 

Rhowch gwestiwn ar yr Ardal 
Gynghori ar-lein i gael cyngor.

A yw dyddiad heddiw 
cyn 19 Medi 2022?

Gall gymryd 4-6 diwrnod 
gwaith ar gyfer derbyn 
taliad yn eich cyfrif unwaith 
rydych chi wedi cofrestru.  
Caniatewch amser os 
gwelwch yn dda am hyn.

Cysylltwch â'r Tîm Cyngor 
ar Arian i Fyfyrwyr.

Yn y rhan fwyaf o 
achosion, disgwylir i'r 
cyllid gael ei ryddhau 
nid cyn 19 Medi 2022. 
Arhoswch tan y dyddiad 
hwn am daliad.

A yw wedi bod yn 4-6 diwrnod 
Gwaith ers i chi gofrestru?

Awdur: Corrine John 

Ydych chi wedi cofrestru ar-lein 
gyda PDC ar gyfer blwyddyn 
academaidd 2022/23?

Mae angen i fyfyrwyr newydd 
fod wedi logio i mewn i 
Blackboard o leiaf unwaith cyn 
y gallwn gadarnhau eich bod 
wedi cofrestru gyda'r Cwmni 
Cyllid Myfyrwyr.

Rwy’n Fyfyriwr 
sy’n Dychwelyd

Rwy’n Fyfyriwr 
Newydd 

Ydych chi wedi 
mewngofnodi i 
Blackboard eto? 
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Manylion cyswllt PDC:

Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr:
E-bost: money@southwales.ac.uk

URL Ardal Gynghori Ar-lein:
https://advicezone.southwales.ac.uk

URL mewngofnodi Blackboard:
https://unilearn.southwales.ac.uk/

*Cyrff Asesu (Cwmni Cyllid Myfyrwyr)
rhifau cyswllt:
Cyllid Myfyrwyr Cymru: 0300 200 4050
ar gyfer myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Nghymru 

Cyllid Myfyrwyr Lloegr: 0300 100 0607
ar gyfer myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yn Lloegr

Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon: 0300 100 0077 
ar gyfer myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Ngogledd 
Iwerddon
Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban (SAAS):  
https://www.saas.gov.uk/contact-us ar gyfer myfyrwyr 
sydd fel arfer yn byw yn yr Alban.

▲ Gall rhai cyrsiau ddechrau'n gynharach/hwyrach na'r dyddiad hwn; Nodwch na fydd y taliad yn cael ei ryddhau nes bod eich cwrs yn ddechrau.


