
 
 
 

 

Cais am Gymorth Cludiant 

AAA Ôl-16 2015/16 

Defnydd swyddfa yn unig 

      

 

ADRAN 1 MANYLION Y MYFYRIWR  

Cyfenw'r myfyriwr  

Enw cyntaf y myfyriwr  

Dyddiad geni'r 
myfyriwr  

DYDDIAD MIS       BLWYDDYN 

Gwryw  

Benyw  

Oed ar 1/9/2015  

Ysgol/Coleg Cyfredol  

 
GOFYNNIR I CHI DDARLLEN YR WYBODAETH BWYSIG 

A'R POLISI A ATODIR CYN LLENWI'R FFURFLEN YMA 

Rheswm am y cais  Cais  
newydd  

neu  
gyntaf  

          Ailgais/ 
      Parhad cwrs  

  Newid cwrs a 
astudiwyd  

 

   

Enw/Rhif Tŷ  

Cyfeiriad cartref 

Stryd  

Tref/Pentref  Cod Post 

Sir (Awdurdod y talir 
Treth Gyngor iddynt)  

Cyfeiriad E-bost 

Rhif Cyswllt  

 

Astudiaethau/Cwrs 
Cyfredol 

Statws Byrddio  
      

         Preswyl  
 

   Dyddiol  
   
 

A oes gan y myfyriwr/ymgeisydd weithiwr gofal cymdeithasol  

 

 
      

Oes  
 

Na 
   
 

Enw'r gweithiwr cymdeithasol  Dyddiad adolygu trosglwyddo  

Os oes …. 

ADRAN 2 CAIS CWRS A CHOLEG 

Ysgol/Coleg a fynychir  Campws  

Teitl y cwrs  Lefel/Gradd  

Cwrs a fynychir    Llawn-
amser  

    Rhan-amser  
 

   
 

Blwyddyn cwrs                  Blwyddyn 1      Blwyddyn 2  
 

Blwyddyn 3  

Llofnod y myfyriwr:  Dyddiad:  



` 

ADRAN 3 GOFYNION ARBENNIG AR GYFER MYFYRWYR GYDAG ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG 

Bydd angen i chi roi'r wybodaeth ddilynol lle bu'ch plentyn yn mynychu ysgol AAA yn ystod blwyddyn 11 ac yn mynd ymlaen i 
addysg ôl 16. 

      
      Oes 

 
Na 

   
 

Awdurdod Dyfarnu  

Os oes …. 

A oes gan y myfyriwr/ymgeisydd ddatganiad o anghenion addysgol arbennig? 

Dyddiad Adolygu  

Anghenion addysgol arbennig neu feddygol (ticiwch i fanylu) 

Nodwch natur anghenion addysgol arbennig eich plentyn. 

Anawsterau dysgu   Nam ar y golwg  

Anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol   Nam ar y clyw  

Anawsterau lleferydd ac iaith   Amhariad corfforol neu feddygol  

Datgeliadau/sylwadau ychwanegol:   

 

 

 

 

Gofynion offer cludiant (ticiwch i nodi)  

Dim Teithio mewn cadair olwyn/wthio 

Sedd babanod  Symud o gadair olwyn plygu i gerbyd  

Sedd godi  Teithio mewn cadair olwyn drydan  

Harnais Crelling  Mynd â chadair wthio plygu yn y cerbyd  

Os oes gan eich plentyn angen gofal iechyd arbenigol, bydd y gwasanaeth yn ystyried a phenderfynu os oes angen asesiad risg neu gymorth 
ychwanegol ar gludiant. Bydd hyn yn sicrhau y rhoddir cefnogaeth addas i anghenion gofal iechyd unigol eich plentyn a'u trin yn briodol gan staff 
gweithredwyr. 
Cadarnhewch os oes gan eich plentyn unrhyw un o'r dilynol drwy dicio'r blwch priodol: 

Gofal iechyd arbenigol pan ar gludiant 

Epilepsi  Defnydd ocsigen  

Gweini meddygaeth argyfwng  Sugnad drwy'r geg neu'r trwyn  

Diabetes  Porthiant gastronomeg  

Anaffalycsis (adwaith alergaidd/ adwaith alergaidd difrifol)  Arall  

A gynhaliwyd asesiad risg yn y 2 flynedd ddiwethaf?  
      
      Do 

 
Na 

   
 

As Do…. 

Swyddog Asesu Risg :  Dyddiad cynnal  

      
      Ydw 

 
Na 

      
      Ydw 

 
Na 

`

      
      Ydw 

 
Na 

   
 Rwyf yn amgáu gwybodaeth feddygol gefnogol gan y meddyg teulu, ymgynghorydd iechyd neu gorff proffesiynol.  

Rwyf yn amgáu adolygiad blynyddol y Datganiad (a gyflwynir i ddisgyblion mewn ysgolion sydd â datganiad o anghenion 
arbennig)  

Rwyf yn amgáu adroddiad cyfredol gan y gwasanaethau plant (os yn berthnasol)  

      
      Ydw 

 
Na Rwyf yn amgau adroddiad cyfredol gan y gwasanaethau oedolion (os yn berthnasol)  

Rwyf yn amgáu adroddiad cyfredol gan y gwasanaethau iechyd (os yn berthnasol)  
      

      Ydw 
 

Na 

Rwyf yn amgáu adroddiad cyfredol o'r coleg a fynychir (ar gyfer disgyblion sy'n parhau lle'n berthnasol)  
      

      Ydw 
 

Na 



Assessment Date 

   
 

   
 

` 

ADRAN 4 TALU AM DDARPARIAETH 

Cyfraniad sydd ei angen gan y rhieni  

£380  

£190  (Lle cyflawnir meini prawf modd ar gyfer disgownt ar gludiant ôl 16 neu Deithio Ychwanegol)  

(Lle mae angen cyfraniad llawn gan y rhieni) 

Meini prawf modd ar gyfer disgownt ar gludiant ôl 16 neu grant teithio ychwanegol. 
 
1.  A ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisiwr Swydd Seiliedig ar incwm? Rhaid rhoi llythyr yn 
cadarnhau eich bod ar Lwfans Ceisiwr Gwaith a'r hysbysiad dyfarnu gan Refeniw a Thollau Ei Mawrhydi. 
 
 
2. A ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith ond DIM Credyd Treth Gwaith ac incwm blynyddol eich aelwyd yn 
llai na £19,690 (i'w adolygu). Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad dyfarnu gan Refeniw a Thollau Ei Mawrhydi.     
 
3.  A ydych yn derbyn elfen gwarant Credyd Pensiwn Gwladol? Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad dyfarnu M1000 
Credyd Pensiwn. 
 
4.  A ydych yn derbyn cymorth dan Rhan VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999? Rhaid rhoi copi o'r llythyr  
     cadarnhad. 
 
5.  Ydych chi'n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig â chymhorthdal incwm? 

      
      Ydw 

 
Na 

      
      Ydw 

 
Na 

      
      Ydw 

 
Na 

      
      Ydw 

 
Na 

ADRAN 5 DATGANIAD RHIANT/GOFALWR 

Rwyf drwy hyn yn datgan: 
a) Fod yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred. Rwy'n ymgymryd i 

hysbysu'r Cyngor ar unwaith, mewn ysgrifen, am unrhyw newidiadau i'r uchod gan y bydd angen ail-asesu'r hawliad a gall 
hyn effeithio ar gostau cludiant taladwy sy'n ddyledus gennych (£380/£190 y flwyddyn academaidd). 

b) Rwyf hefyd yn cytuno i gynnal unrhyw ymchwiliad am gywirdeb yr wybodaeth a roddir yn cynnwys cysylltu â'r Adran Gwaith a 
Phensiynau. 

Cyfenw 

Enw cyntaf 

Rhif Yswiriant 
Gwladol 

   

Enw/Rhif Tŷ  

CYFEIRIAD CARTREF 

Stryd  

Pentref/Tref  Cod Post  

Cyfeiriad E-bost   

Perthynas i'r disgybl 

Rhif Cyswllt  

Llofnod   Dyddiad  

Rwy'n gwybod fod angen ffurflen cais am gludiant yn flynyddol. 
   
 

   
 

   
 

      
      Ydw 

 
Na 

      
      Ydw 

 
Na 


