
Cymorth           
Ariannol i Fyfyrwyr 
Israddedig yn 19/20 
 

Ffioedd Dysgu 
Mi fydd ffioedd dysgu 2019/20 ym Mhrifysgol 
Bangor hyd at £9,000 i fyfyrwyr israddedig 
llawn amser o’r DU a’r UE. 
Mae Benthyciad Ffioedd Dysgu ar gael i dalu 
eich ffioedd dysgu.  Byddwch yn ad-dalu’r 
benthyciad pam fyddwch yn ennill cyflog o 
£25,000 neu fwy.   

 
Cyllid i Fyfyrwyr o Gymru 

Mi fydd pob myfyrwyr of Gymru yn 
derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru o 
£1,000.  Mae’r grant ychwanegol hefyd  ar gael 
i fyfyrwyr: myfyrwyr gydag incwm cartref is nag 
£18,370 = grant llawn £8,100 
Grant rhannol os fydd yr incwm cartref rhwng 
£18,871 a £59,199.   
A bydd myfyrwyr gydag incwm cartref dros  
£59,200 yn derbyn £1,000. 
    Benthyciadau Cynhaliaeth  
Mae benthyciadau ar gael i gynorthwyo 
myfyrwyr gyda’u costau byw. 
Gallai myfyrwyr sy'n byw oddi cartref derbyn 
hyd at £8,225, a myfyrwyr fydd yn byw gartref 
gyda’u rhieni hyd at £6,840 

Cyllid i Fyfyrwyr o Loegr 
Gall myfyrwyr israddedig llawn amser sy'n hanu 
o Loegr wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth 
hyd at £8,944.  Mi fydd faint fyddwch chi'n ei 
gael yn dibynnu ar incwm trethadwy eich 
cartref. 
 Incwm o £25,000 neu lai = £8,944 
Incwm dros £62,180 = £4,164. 

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i 
fyfyrwyr sy’n astudio ei gradd israddedig 

cyntaf yn unig. 
Rhaid i fyfyrwyr fod o dan 60 oed ar 

ddechau’r cwrs i dderbyn benthyciad 
cynhaliaeth. 

 
Cymorth Ariannol Ychwanegol 
Lwfans Dysgu i Rieni - Ar gael i fyfyrwyr gyda 
phlant dibynnol.  Mi fydd faint fyddwch yn ei 
gael yn dibynnu ar eich incwm eich teulu. 
Grant Gofal Plant - Gall myfyrwyr llawn amser 
sydd â phlant dibynnol mewn gofal plant 
cofrestredig wneud cais am y grant yma. Bydd 
maint y grant yn dibynnu ar eich incwm eich 
teulu. 
Lwfansau Myfyrwyr Anabl - diben y lwfans 
hwn yw helpu myfyrwyr anabl neu fyfyrwyr ac 
anhawster dysgu penodol gyda chostau cwrs 
ychwanegol.   

Nid yw yn dibynnu ar incwm teulu. 
  

Bwrsariaethau’r Brifysgol  
Bwrsariaethau Bangor - seiliedig ar incwm 
cartref (fydd myfyrwyr o Gymru ddim yn 
gymwys)    Incwm o dan £25,000 = £1,000 
Incwm rhwng £25,000 - £40,000 = £500 
Bwrsariaethau Astudio Trwy’r Gymraeg - 
£250 y flwyddyn i’r rhai sy’n dewis astudio o 
leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Bwrsariaethau Cychwyn - £1,000 i fyfyrwyr 
sy’n dod i’r Brifysgol o ofal, ar gael yn y 
flwyddyn gyntaf yn unig 
Bwrsariaethau ar gyfer Myfyrwyr sy’n Gofalu 
- hyd at £1,000 os ydych yn rhoi gofal di dal cyn 
a thra byddwch yn astudio. 
Bwrsari Adleoli - galla’i myfyrwyr sy'n adleoli i 
Fangor gyda’u teulu fod yn gymwys i fwrsari 
hyd at £1,000 os yw eu hincwm trethadwy dan 
£25,000. Ar gael yn y flwyddyn gyntaf yn unig  
Bwrsari Digartref - os ydych yn ddigartref cyn 
mynediad gallai wneud cais am fwrsariaeth o 
£500 i helpu gyda'ch costau cychwynnol. Ar 
gael yn flwyddyn gyntaf yn unig. 

Gwneud cais am Gymorth Ariannol 
Peidiwch â disgwyl tan fyddech wedi cael 

cadarnhad o le pendant ar gwrs cyn gwneud 
cais am gymorth ariannol 

Gall myfyrwyr wneud cais ar-lein gan 
ddefnyddio'r wefan ganlynol.  

Myfyrwyr o Gymru: 
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk 

Myfyrwyr o Loegr: 
       www.gov.uk/student-finance 
Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon: 

www.studentfinanceni.co.uk 
Myfyrwyr o’r Alban 

www.saas.gov.uk 
 

Myfyrwyr O Ofal 
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi 
myfyrwyr sy’n dod i’r brifysgol ac sydd wedi bod 
mewn gofal. Mae gan y Brifysgol aelod o staff 
all fyfyrwyr cysylltu â chyn cychwyn a tra yn y 
Brifysgol.  Rhif ffôn: 01248 383637  
E-bost: cefnogimyfyrwyr@bangor.ac.uk  
 

Cronfa Caledi’r Brifysgol 
Yn darparu cymorth ariannol ychwanegol i 
fyfyrwyr sy'n cael anhawster ariannol annisgwyl 
tra byddant yn astudio. 
Anogir myfyrwyr sy’n cael anhawsterau ariannol 
i gysylltu â'r Uned Cymorth Ariannol am gyngor 
a chefnogaeth cyn gynted ag posib. 
 
Mae'r Uned Cymorth Ariannol yn rhan o dîm 
Cefnogi Myfyrwyr a gall ein saff profiadol  
ddarparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar 
bob agwedd o: 

      Cyllid Myfyrwyr     
      Cyngor Cyllido    
      Cronfa Caledi      
      Bwrsariaethau’r Brifysgol 

Manylion cyswllt: 
Ffon: 01248 38 3566/3637 

E-bost: cymorthariannol@bangor.ac.uk 
Wefan: 

https://www.bangor.ac.uk/studentservices/mone
yadvice/index.php.cy 
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