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Rwy'n dymuno talu mewn 10 rhandaliad misol drwy archeb banc.                                                                                    Ydw / Na 
 (Peidiwch trefnu nes i chi dderbyn cadarnhad y dyfarnwyd cludiant os gwelwch yn dda.)     
 

Dymunaf wneud cais am i'r plentyn/myfyriwr uchod gael ei ystyried ar gyfer sedd ratach ar y bws cludiant ysgol sy'n 
gwasanaethu'r ysgol uchod. Dalier sylw os gwelwch yn dda: Bydd methu gwneud taliad ar ôl derbyn neu ddefnyddio'r 
cludiant yn golygu y cymerir camau cyfreithiol. 
 
Rwyf wedi darllen a derbyn y telerau ac amodau'r cynllun ar gyfer dyrannu sedd ratach a deallaf y gellir dileu'r sedd ar unrhyw 
amser. Nodwch: os ydych yn penderfynu na ydych angen y cludiant ar ôl iddo gael ei ddarparu i chi rhaid rhybuddio’r 
swyddfa hon yn ysgrifenedig yn syth i osgoi unrhyw daliadau diangen. 
 
Caiff yr wybodaeth a roddwch i Dîm yr Uned Cludiant Teithwyr i ddyrannu cludiant ysgol ar gyfer eich plentyn. Bydd Cyngor Sir 
Fynwy, wrth gyflawni ei oblygiadau diogelu data, yn trin yr holl ddata personol a gedwir ar bapur ac ar gronfa ddata 
gyfrifiadurol, gyda'r gofal dyladwy a gellir ei rhannu gydag asiantaethau eraill sy'n ymwneud ag iechyd a lles plant ysgol. Daw'r 
defnyddiau hyn o wybodaeth bersonol dan gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998. 
 
Enw Rhiant/Gofalwr (Printiwch mewn llythrennau bras os gwelwch yn dda)__________________________________________ 
 
Llofnod:  _______________________________________________________       Dyddiad:  ___________________________ 
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CYNLLUN TEITHIO RHATACH CYNGOR SIR FYNWY 

 
2017/2018 

 
1. Bydd yr Uned Cludiant Teithwyr yn ymdrechu i ddyfarnu seddi rhatach o fewn cyfnod o bedair i chwe 

wythnos ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd, gan felly ganiatáu am leoliad disgyblion gyda hawl. (Tybir 
presenoldeb llawn disgyblion wrth gyfrif lleoedd dros ben). 

 
2. Dim ond oes sedd wag ar gael, dim goblygiadau ariannol i'r Awdurdod, dim newid/ymyriad i'r llwybr 

cludiant ac yr eir â'r plentyn i'r pwynt cas glu agosaf ar y llwybr fel y'i penderfynir gan yr Uned Cludiant 
Teithwyr y dyrennir seddi rhatach. 

 
3. Ni chaiff disgyblion eu hawdurdodi i ddefnyddio lleoliad rhatach nes y cadarnheir hynny'n swyddogol 

mewn ysgrifen gan yr Uned Cludiant Teithwyr. 
 

4. Cafodd y costau eu gosod am £390 fesul blwyddyn academaidd ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/2018 fel 
sy'n dilyn: 

 
Codir £11 yr wythnos ar ddisgyblion y dyrennir sedd ratach iddynt hanner ffordd drwy dymor. Fodd bynnag 
codir swm y tymor llawn ar seddi a ddyrennir hyd at chwech wythnos i mewn i Dymor yr Hydref. 
 
Gellir talu am gludiant rhatach mewn 10 rhandaliad misol drwy orchymyn banc. Trefnir hyn gyda Thîm 
Dyledwyr Amrywiol Cyngor Sir Fynwy. Anfonir manylion unwaith y dyfarnwyd cludiant. (Nodwch ar 
gefn y ffurflen hon os gwelwch yn dda os dymunwch fanteisio ar y cynnig hwn). 
 

5. Mae angen ffurflen gais am deithio rhatach bob blwyddyn academaidd.   
 

Ni all yr Uned Cludiant Teithwyr warantu y bydd cludiant rhatach yn parhau am flynyddoedd olynol.    
 

6. Mae meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o seddi ar gael. Caiff ceisiadau eu hasesu a chaiff seddi 
eu dyrannu yn y drefn flaenoriaeth ddilynol lle mae mwy na un disgybl teithio rhatach yn cael ei gludo ar y 
llwybr hwnnw:  

  

 Disgyblion ôl-16 sy'n byw yn Sir Fynwy. 

 Ymgeiswyr sy'n byw yn Sir Fynwy. 

 Dyddiad derbyn y ffurflen gais. 

 Ar gyfer un neu fwy o geisiadau a dderbynnir ar yr un dyddiad, dyfernir cludiant rhatach i'r 
disgybl/myfyriwr y mae eu cyfeiriad cartref y pellter cerdded diogel pellach i'r sefydliad addysgol. 

 
7.  Gall weithiau fod angen dileu sedd teithio rhatach: 

 

 Os caiff sedd ei dileu gellir gweithredu hyn ar wythnos o rybudd a bydd angen i rieni wneud 
trefniadau eraill a gwneir ad-daliad priodol. 

 Ar gyfer un neu fwy o geisiadau a dderbyniwyd ar yr un dyddiad, caiff sedd y disgybl/myfyriwr y mae 
eu cyfeiriad cartref yn mesur y pellter cerdded diogel byrraf i'r sefydliad addysgol ei dileu 

 
8. Dim ond pan gaiff sedd teithio rhatach ei dileu y gwneir ad-daliad. 

 
Ni wneir ad-daliad dan £11, ond caiff unrhyw gredyd yn codi mewn un tymor ei gario ymlaen i'r tymor dilynol 
gan felly ostwng cost y tymor hwnnw gan swm cyfatebol.   
 
Bydd ad-daliadau yn seiliedig ar gyfradd wythnos lawn o £11. 
 

9. BYDD UNRHYW DDIGWYDDIADAU O GAMYMDDWYN DIFRIFOL YN GOLYGU Y CAIFF Y SEDD EI 
DILEU AR UNWAITH. 
 

10. Os ydych yn stopio'r taliad drwy randaliadau neu ddim yn talu erbyn diwedd y mis yn dilyn cyhoeddi’r 
anfoneb, caiff y cludiant ei ddileu. 
 

 
Dychweler y ffurflen hon i Uned Cludiant Teithwyr, Cyngor Sir Fynwy, Blwch Post 106, Cil-y-coed, NP26 9AN neu ei 
e-bostio i passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk 


