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CLUDIANT RHATACH ÔL-16 
AR GYFER  

MYFYRWYR YN PRESWYLIO YN SIR FYNWY 
 
 

Daeth yr amser i benderfynu beth fyddwch yn ei wneud nesaf unwaith y byddwch wedi gorffen eich TGAU neu Astudiaethau 
Galwedigaethol. 
 
Mae gan fyfyrwyr sy’n preswylio yn Sir Fynwy sydd dros 16 a dan 19 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hawl i 
gludiant rhatach yn amodol ar y meini prawf ôl-16 a nodir islaw. Mae cymorth yn parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn 
academaidd pan gaiff y myfyriwr eu pen-blwydd yn 19 oed. 
 

(i) Mae’r myfyriwr yn preswylio yn Sir Fynwy. 
(ii) Mae’r myfyriwr yn byw 2 filltir neu fwy o’r sefydliad addysgol, ac yn 
(iii) Mynychu’r sefydliad addysgol priodol agosaf. 

 
Dalier sylw: Nid oes bellach ddarpariaeth cludiant statudol ar gyfer myfyrwyr ôl-16, felly mae’n rhaid llenwi Ffurflen 
Gais Ôl-16 ar gyfer pob opsiwn a amlinellir islaw bob blwyddyn academaidd newydd. 
 
Gellir lawrlwytho ffurflenni o wefan Sir Fynwy yn www.monmouthshire.gov.uk (chwilio am Cludiant Ysgol) neu gan eich 
ysgol/coleg neu Hybiau Cymunedol Sir Fynwy yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy.  
 
Os nad ydych wedi penderfynu neu’n disgwyl canlyniadau eich arholiadau, byddem yn eich cynghori i lenwi’r 
ffurflen gais a nodi fel darpariaeth ôl yn yr adran a roddwyd. Unwaith y bydd gennych le pendant, mae’n rhaid i chi 
wedyn hysbysu’r Uned Cludiant Teithwyr mewn ysgrifen pan fydd gennych le wedi’i gadarnhau. Dim ond wedyn yr 
aiff eich cais ymlaen ar gyfer asesiad cludiant. Cadarnhewch mewn ysgrifen os gwelwch yn dda i’r Uned Cludiant 
Teithwyr, Cyngor Sir Fynwy, Blwch SP 106, Cil-y-coed, NP26 9AN neu drwy e-bost at 
passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk.  Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn rhoi eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni, 
sefydliad addysgol y byddech yn ei fynychu, teitl llawn a hyd y cwrs/cyrsiau y byddwch yn ei/eu astudio a’ch bod yn bendant 
yn mynd i astudio’r cwrs neu wedi newid eich cwrs/sefydliad addysgol ar eich ffurflen gais wreiddiol. 
 
Cludiant Rhatach Ôl-16 
 
Dim ond fel sedd ratach ar wasanaethau cludiant cartref i ysgol presennol y gellir cynnig yr opsiwn Cludiant Ôl-16. Ni 
chaiff y sedd ratach ei chadarnhau hyd at bedwaredd wythnos o ddechrau Tymor yr Hydref gan fod gan Gyngor Sir 
Fynwy ofyniad statudol i ddyrannu seddi yn gyntaf i ddisgyblion dan 16 oed sy’n cyflawni’r Polisi Cludiant Cartref i Ysgol. 
 
Mae’r gost yn £380 fesul blwyddyn academaidd neu £190 fesul academaidd flynyddol (mae’r swm hwn yn cynnwys y gost 
tan eu habsenoldeb astudiaeth, ni fydd cost ychwanegol os dymunwch ddefnyddio’r cludiant wedi hyn) os ydych ar 
gymhorthdal incwm/credyd treth gwaith (dim credyd treth gwaith) gydag enillion aelwyd dan £16,190 (amodol ar adolygiad). 
Gellir talu hyn mewn 10 rhandaliad misol drwy ddebyd uniongyrchol. 
  
Rhoddir manylion unwaith y dyfarnwyd cludiant felly peidiwch anfon taliad nes y byddwch wedi derbyn anfoneb gan Dîm 
Dyledwyr Amrywiol Cludiant Ôl-16 Cyngor Sir Fynwy. Ar ôl derbyn eich llythyr dyfarnu, mae’n rhaid i chi hysbysu’r Uned 
Cludiant Teithwyr mewn ysgrifen os na dderbyniwch dderbyn y cynnig o gludiant. 



8 Mawrth 2017 

 

 
 
 
Meini Prawf Modd ar gyfer Disgownt ar Gludiant Rhatach Ôl-16 
 
1.  A ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisiwr Gwaith Seiliedig ar Incwm? Mae’n rhaid darparu llythyr yn 
cadarnhau eich bod ar Lwfans Ceisiwr Gwaith a’r hysbysiad dyfarnu gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.  
2.  A ydych yn derbyn Credyd Treth Plant ond DIM Credyd Treth Gwaith a bod incwm blynyddol eich aelwyd yn llai na 
£16,190 (amodol ar adolygiad)? Mae’n rhaid darparu hysbysiad dyfarniad gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.  
3.  A ydych yn derbyn yr elfen gwarant o’r Credyd Pensiwn Gwladol? Mae’n rhaid darparu Hysbysiad Dyfarniad Credyd 
Pensiwn M1000.   
4.  A ydych yn derbyn cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999? Mae’n rhaid rhoi darparu llythyr cadarnhad. 
 
Gall fod gennych hawl i Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA). Cysylltwch â’ch ysgol/coleg neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru 
www.studentfinancewales.co.uk (chwilio EMA) i gael mwy o wybodaeth. 
 
Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant 
 
Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant wedi cytuno i dalu £380 ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno defnyddio cludiant 
presennol i’r ysgol cyhyd â bod sedd wag ar gludiant presennol. Dylid mynd a’r llythyr cadarnhad gan yr Uned Cludiant 
Teithwyr i’r ysgol a bydd yr ysgol yn cael anfoneb yn uniongyrchol. 
 
 
DS:  Mae’n rhaid hysbysu’r Uned Cludiant Teithwyr mewn ysgrifen os ydych yn gadael neu’n newid yr ysgol/coleg a 
nodir ar y ffurflen gais. Bydd methiant i gydymffurfio gyda’r cais hwn yn golygu y bydd y Cyngor yn cymryd camau 
cyfreithiol yn erbyn y rhiant/gofalwr a lofnododd y ffurflen gais lle mae anfoneb am gludiant yn ddyledus. 


