
 

 

CAIS AM BRYDAU YSGOL AM DDIM &  
GRANT GWISG YSGOL BLWYDDYN 7, 2014/2015 

 
Mae’r ffurflen hon i’w llenwi i sicrhau hawl i gael prydau ysgol am ddim ar gyfer mis Medi 2014.  

 

 

Dychwelwch y ffurflen hon at: Y Tîm Prydau Bwyd Ysgol, Y Ganolfan Ddinesig, Ystafell 425w,  

Casnewydd, NP20 4UR. 

 

A – Manylion y rhiant / gwarcheidwad – RHAID llenwi POB maes 

 
Cyfenw’r rhiant / gwarcheidwad…………………………..........  Enw cyntaf……………………..………...  Teitl………. 
 

Cyfeiriad………………………………………………………………………….……..........   Cod post……………...…….. 
 

Rhif ffôn……………………………..   Cyfeiriad e-bost (dewisol) .................................................................................. 
 

Dyddiad geni rhiant / gwarcheidwad ……………………..…… 
 

Rhif yswiriant cenedlaethol y rhiant / gwarcheidwad ……………………..  neu  rif NASS………………………………. 
 

B – Rhowch fanylion pob plentyn sydd llawn amser mewn ysgol yng NGHASNEWYDD  

Enw llawn Dyddiad geni 
Perthynas â’r 
ymgeisydd 

Enw’r ysgol y mae’r 
plentyn yn mynychu 

 o fis Medi 2013 
    

    

    

    

    

    

C – Tâl ar gyfer grant gwisg ysgol – Disgyblion sy’n cychwyn Blwyddyn 7 yn unig 
I alluogi ni i roi taliad mewn perthynas â’r Grant Gwisg Ysgol ar gyfer plant sy’n cychwyn Blwyddyn 7, mae angen arnom 
eich manylion banc. Nid ydym yn gallu gwneud taliadau i gyfrif y swyddfa bost. Os nad oes gennych gyfrif banc, cewch 
ddefnyddio cyfrif perthynas neu ffrind os ydynt wedi rhoi eu caniatâd isod.  
 

Enw Banc / Cymdeithas Adeiladu                                                                              Rhif Cyfrif Banc / Cymdeithas Adeiladu 

          

 Enw(au) deiliaid y cyfrif                                                                                                   Cod didoli cangen 

        
    

Yr wyf yn awdurdodi Cyngor Dinas Casnewydd i wneud yr holl daliadau i mi trwy’r system BACS 
 

 

 
Llofnod deiliad y cyfrif:……………………….……………………….……..…..     Dyddiad:……………………………….. 
 

DATGANIAD 
Tystiaf fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir. Byddaf yn hysbysu'r Awdurdod Lleol ar unwaith am unrhyw newid yn fy 
amgylchiadau. Yr wyf hefyd yn rhoi caniatâd i unrhyw ymchwiliadau mewn perthynas â'r wybodaeth a roddwyd. Yr wyf yn addo ad-dalu i'r 

Awdurdod Lleol, yn ôl y galw, unrhyw daliad sy'n ddyledus am brydau ysgol a derbynnir y tu allan i hawl, fodd bynnag y byddant yn codi. 
 

Yr wyf yn cytuno y byddwch yn defnyddio'r wybodaeth yr wyf wedi ei rhoi i brosesu fy nghais am Brydau Ysgol am Ddim a byddwch yn 
cysylltu â'r asiantaethau perthnasol fel y caniateir gan y gyfraith i wirio fy hawl cychwynnol a pharhaus. 
 

Rwy'n deall y gall canlyniadau unrhyw archwiliad ynghylch cymhwyster Prydau Ysgol am Ddim hefyd cael ei ddefnyddio i asesu fy hawl i 
dderbyn Grant Gwisg Ysgol ar gyfer unrhyw ddisgybl sy’n dechrau Blwyddyn 7 eu haddysg. 
 

Llofnod:………………………………………………….................................................      Dyddiad:…………………………………... 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2014/15 Cais Prydau Ysgol am Ddim a Gwisg Ysgol 
Gwybodaeth Bwysig i Rieni / Warcheidwaid 

      Adnewyddu 

1. Os yw eich plant yn mynychu ysgol yng Nghasnewydd ac eisoes yn hawlio prydau am ddim, yna rydym yn awr yn gallu gwirio 
eich hawl parhaus heb fod angen i chi lenwi ffurflen newydd, oni bai ein bod yn cysylltu â chi ar wahân. Os yw unrhyw un o'ch plant 
yn mynychu ysgol y tu allan i Gasnewydd gweler nodyn 3 isod am fanylion. Ein nod yw hysbysu pob rhiant/gwarcheidwad ar 
ganlyniad eu cais am brydau ysgol am ddim erbyn dydd Gwener 8 Awst 2014. Os nad ydych wedi clywed erbyn y dyddiad hwn, 
yna cysylltwch â'r swyddfa ar y rhif uchod neu anfonwch e-bost fel y gallwn drafod eich cais. 

2. Byddwn yn cysylltu â rhieni/gwarcheidwaid disgyblion cyfredol Blwyddyn 6 sydd eisoes yn gymwys i ofyn am fanylion er 
mwyn gwneud taliad Grant Gwisg Ysgol. Dylech anfon eich manylion erbyn dydd Gwener 27 Mehefin 2014 fel y gallwn wneud y 
taliad i'ch cyfrif banc a enwebwyd ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd newydd. 
 

Ceisiadau newydd 

1. Mae’n rhaid llenwi ffurflen gais newydd ar gyfer pob plentyn nad ydynt erioed wedi mynychu ysgol yng Nghasnewydd. Mae’n 
RHAID i chi lenwi pob adran ar y ffurflen gais a llofnodi'r datganiad. Bydd ffurflenni anghyflawn yn arwain at oedi o unrhyw 
ddyfarniad Prydau Ysgol am Ddim neu Grant Gwisg Ysgol wrth i ni gysylltu â chi i gael y wybodaeth sydd ar goll. 

New Claims 

2. Meini prawf cymhwyster – Bydd disgyblion yn gymwys lle mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn un o’r budd-daliadau 
canlynol: 
 

 Cymorth incwm neu lwfans chwilwyr am waith ar sail incwm 

 Lwfans cymorth cyflogaeth ar sail incwm   

 Credyd treth plant (mae’n rhaid i’ch incwm blynyddol fod yn llai na £16,190 ar gyfer y cartref) 
SYLWER: os yr ydych yn derbyn credyd treth i bobl sy’n gweithio, NI fyddwch yn gymwys am brydau ysgol am ddim 

 Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 

 Budd-dal Cymorth Ceiswyr Lloches Cenedlaethol. 

 Credyd Cyffredinol 
 

Rydym yn gallu gwirio eich cymhwyster, nid oes angen i chi ddarparu prawf cymhwyster heblaw ein bod yn gofyn 
yn benodol.  
 

3. Sylwer ein bod yn prosesu ceisiadau ar gyfer ysgolion CASNEWYDD yn unig. Os yw unrhyw un o'ch plant yn mynychu 

ysgol mewn awdurdod cyfagos bydd angen i chi gysylltu â nhw i wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim / Grant Gwisg Ysgol. Mae'r 
rhifau cyswllt ar gyfer yr awdurdodau cyfagos fel a ganlyn: 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - 01495 235262  

Cyngor Sir Fynwy  - 01633 644508 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - 01633 647715/19 

Grant Gwisg Ysgol 

4. Mae disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim hefyd yn gymwys am grant gwisg ysgol os byddant yn cychwyn eu 
haddysg ysgol uwchradd (dechrau blwyddyn 7) ym mis Medi 2014. Cwblhewch Adran C gyda manylion eich cyfrif banc. Yn 
anffodus, nid ydym yn gallu gwneud taliad i gyfrif Swyddfa Bost. Nid yw’n bosibl prosesu ceisiadau ar gyfer grant gwisg ysgol ar ôl 
31 Rhagfyr 2014. 
 

NODWCH Y CANLYNOL: 
 

 

 Eich cyfrifoldeb chi yw hysbysu’r Tîm Prydau Bwyd Ysgol o unrhyw newid amgylchiadau cyllidol/teuluol. Mae’n bosibl 
y bydd methiant i hysbysu’r Tîm Prydau Bwyd Ysgol yn arwain at eich gorfod talu costau llawn unrhyw brydau ysgol y bydd eich 
plentyn neu blant yn derbyn o’r dyddiad y mae eich amgylchiadau yn newid. 

 Os yw eich plentyn / plant yn symud i ysgol arall yn ystod y flwyddyn ysgol, mae’n rhaid i chi gysylltu â’r Tîm Prydau Bwyd 
Ysgol, iddynt allu rhoi gwybod i’r ysgol newydd o’u hawl. 

 Ni allwch wneud cais ar gyfer plant sy’n mynychu meithrinfa rhan-amser.  

 

Tîm Prydau Bwyd Ysgol, Ystafell 425w, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR 
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