
Adroddiad i’r:    Pwyllgor Archwilio Perfformiad 

Dyddiad y Cyfarfod:   28 Ionawr 2016 

Aelod / Swyddog Arweiniol:  Aelod Arweiniol Addysg / Pennaeth Addysg 

Awdur yr Adroddiad:  Pennaeth Addysg 

Teitl:      Cludiant Ysgolion Cynradd  

 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
1.1 Darparu eglurder ar y polisi o safbwynt Cludiant Ysgolion Cynradd.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
2.1 Yn sgìl asesiad diweddar o Gludiant Ysgol yn ardal Rhuddlan a Diserth, a llwybrau 

cerdded i’r ysgol o Ruddlan, gofynnwyd i Gymorth Addysg ddarparu eglurder o 
safbwynt Cludiant Ysgolion Cynradd.  

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
3.1 Bod Aelodau yn ystyried y wybodaeth sydd wedi ei ddarparu yma ac yn cefnogi 

gweithrediad teg a chyson y polisi.  
 
4. Manylion yr adroddiad 
4.1 Cefndir  

4.1.1 Yng Ngweithdy Rhyddid a Hyblygrwydd 17 Mehefin 2014 cymeradwyodd yr 
Aelodau Etholedig y bwriad o adolygu’r Polisi Cludiant Ysgolion cyfredol.  
Canlyniad y broses hon oedd Polisi diwygiedig a gafodd ei roi ar waith o fis Medi 
2015. Cyfyngwyd y newidiadau yn y Polisi i ddarpariaeth cludiant ysgolion 
Uwchradd yn unig.  

 
4.1.2 Fel rhan o’r broses hon rhoddwyd cyfarwyddyd i’r adain Gymorth Addysg a 

Chludiant Teithwyr i sicrhau bod y polisi yn cael ei weithredu’n gyson.  
 

4.2 Cefndir Deddfwriaethol y Polisi Cludiant i’r Ysgol  
4.2.1 Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn darparu’r sail gyfreithiol ar 

gyfer darparu cludiant i ysgolion.  O fewn y Mesur hwn mae’n ofynnol i 
Awdurdodau Lleol ddarparu cludiant i’r ysgol am ddim i’r ysgol addas agosaf ar 
gyfer:  

 Disgyblion ysgolion cynradd os ydynt yn byw ymhellach na 2 filltir oddi wrth 
ysgol; neu 

 Ddisgyblion ysgolion uwchradd os ydynt yn byw ymhellach na 3 filltir oddi wrth 
ysgol. 

 
4.2.2 Os yw disgyblion yn byw yn agosach na’r pellteroedd hyn yna o dan 

Ddeddfwriaeth mae disgwyliad rhesymol iddynt gerdded i’r ysgol, cyn belled â bod 
llwybr cerdded diogel ar gael iddynt.  Os nad oes llwybr cerdded diogel ar gael yna 
bydd yr Awdurdod Addysg lleol yn darparu cludiant ysgol am ddim i’r ysgol addas 
agosaf atynt.  

 



4.2.3 Os yw rhieni yn mynegi eu bod am i’w plant gael mynediad i ysgol nad yw’n ysgol 
addas agosaf iddynt fel blaenoriaeth yna ni fydd yr Awdurdod Lleol yn darparu 
cludiant i’r ysgol am ddim; fodd bynnag gall rhieni dalu am seddi sydd ar gael ar 
gludiant a ddarperir (o fewn cytundebau ysgolion caeedig yr Awdurdod); os oes 
seddi ar gael.     

 
4.2.4 Ar sail ddewisol, bydd yr Awdurdod Lleol hefyd yn darparu cludiant ysgol am ddim 

i’r ysgol gyfrwng Gymraeg neu ysgol ffydd agosaf hefyd os yw hyn yn flaenoriaeth 
i’r rhiant.  

  
4.3 Asesiad o Wasanaethau Cludo i Ysgol Dewi Sant  

4.3.1 Dangosir esiampl o sut mae’r Polisi yn cael ei weithredu’n gyson yn yr asesiad 
diweddar hwn o gludiant o ardaloedd Diserth a Rhuddlan i Ysgol Dewi Sant.  

 
4.3.2 Mae adran Gludiant Teithwyr Sir Ddinbych yn trefnu holl gludiant ysgolion yr 

Awdurdod. Mae’n ofynnol iddynt sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn 
effeithlon, yn gost effeithiol, wedi eu hasesu o safbwynt risg ac yn berthnasol ar 
gyfer y nifer o ddisgyblion sy’n cael eu cludo.  

 
4.3.3 O safbwynt cludiant o Ddiserth a Rhuddlan i Ysgol Dewi Sant, darparwyd cludiant i 

ddysgwyr cynradd sy’n byw ymhellach na dwy filltir oddi wrth eu hysgol addas 
agosaf; fodd bynnag nodwyd nad oes unrhyw un yn Rhuddlan sy’n mynychu Ysgol 
Dewi Sant o fewn y categori hwn.  

 
4.3.4 Roedd y gwasanaeth cyfredol felly yn cael ei ddarparu am ddim i'r rheiny oedd yn 

gymwys ac roedd y gweithredwr yn codi tâl bychan am y rheiny a oedd am 
ddefnyddio’r gwasanaeth gan eu bod yn byw’n agosach na 2 filltir.  

 
4.3.5 O’r asesiadau rheolaidd a gynhelir gan Gludiant Teithwyr, daeth i’r amlwg bod y 

nifer o fyfyrwyr cymwys ar y gwasanaeth hwn wedi lleihau’n sylweddol dros y 
blynyddoedd diweddar ac mai tri dysgwr yn unig ac un cynorthwyydd teithwyr oedd 
yn cael eu cario bellach.  

 
4.3.6 O weithredu’r Polisi’n gywir o safbwynt ‘ysgol addas agosaf’, nodir bod y niferoedd 

ar y gwasanaeth hwn o Ddiserth wedi lleihau gan mai Ysgol Y Llys yw eu hysgol 
gynradd Gymraeg agosaf yn hytrach nac Ysgol Dewi Sant.  

 
4.3.7 O safbwynt sicrhau tegwch a chysondeb polisi, a hefyd o safbwynt costau roedd 

yn anodd cyfiawnhau gwasanaeth bws pan oedd cyn lleied yn gymwys i’w 
ddefnyddio.  Felly rhoddodd gwneud y newidiadau hynny gyfle i adolygu’r 
gwasanaeth hwn.  Roedd y gwasanaeth cyfredol yn costio £26,600 y flwyddyn a 
drwy ei newid i wasanaeth tacsi i’r tri oedd yn gymwys (sy’n byw y tu hwnt i 
Ruddlan) gall yr Awdurdod arbed hyd at £21,000 y flwyddyn, sydd, dros gyfnod o 
bum mlynedd y cytundeb yn gyfwerth â mwy na £100,000.  

 
4.3.8 Cydnabyddir nad yw rhieni yn yr ardal efallai yn fodlon gyda’r newidiadau, ac 

maent wedi mynegi pryder na fydd cynorthwyydd teithwyr ar y gwasanaeth; fodd 
bynnag, mae opsiynau eraill wedi eu trafod gyda’r ysgol a’r darparwyr gwasanaeth 
bws lleol, ond mae’r rhain wedi bod yn aflwyddiannus.  Mae asesiadau hefyd wedi 



eu gwneud ar lwybrau cerdded posib i’r ysgol o ardal Rhuddlan er mwyn sicrhau 
bod llwybr cerdded diogel ar gael.  

 
4.4 Asesiad o'r Llwybrau Cerdded i’r Ysgol yn Rhuddlan  

4.4.1 Gan fod Rhuddlan o fewn 2 filltir o bellter i Ysgol Dewi Sant, roedd Cynghorwyr 
lleol wedi gofyn cwestiynau i Gymorth Addysg ynghylch llwybr cerdded posib i’r 
ysgol er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel.  Pe byddai llwybr cerdded diogel y gellid 
ei ddiffinio yna byddai hynny o gymorth i’r teuluoedd yn yr ardal a allai fod wedi eu 
heffeithio gan y newidiadau i’r gwasanaeth y soniwyd amdano uchod.  

 
4.4.2 Roedd asesiad blaenorol o’r llwybr cyfan rhwng canol Rhuddlan ac Ysgol Dewi 

Sant / Ysgol Uwchradd Y Rhyl wedi nodi mai’r unig ran o’r llwybr a allai achosi 
pryder o bosib oedd croesi’r A547 ym Mryn Cwybr.  Ar ymweliadau blaenorol yn 
2013 ystyriwyd bod llif y traffig yn ddiogel oherwydd roedd bylchau digonol yn y 
traffig er mwyn galluogi cerddwyr i groesi heb oedi gormodol.  

 
4.4.3 Cynhaliwyd asesiadau blaenorol gan Swyddog Ffyrdd Diogelach Sir Ddinbych a 

Swyddog Cymorth (Cludiant) Ysgolion a bu’r Cynghorydd A.Roberts a’r 
Cynghorydd Tref Mr A. Smith hefyd yn cerdded y llwybr yn Hydref 2013.  

 
4.4.4 Byddai angen ail-asesu’r llwybr cerdded hwn yn dilyn newidiadau sylweddol ar y 

safle o safbwynt symudiadau cerbydau.  Yn y cyfnod rhwng 2013 a Hydref 2015 
mae gwaith gwella’r briffordd wedi eu gwneud ar y bont yn Rhuddlan.  Mae’r 
gwaith hwnnw yn cynnwys rhoi signalau ar Bont Rhuddlan er mwyn cadw’i 
uniondeb strwythurol.  Mae’r gwaith hwn wedi cael effaith sylweddol ar y llif 
cerbydau sy’n defnyddio’r A548 rhwng cylchfan Bryn Cwybr a’r gylchfan ym mhen 
uchaf Rhuddlan a adnabyddir yn lleol fel ‘Cylchfan y Clwb Golff’.  

 
4.4.5 Felly gwnaethpwyd 3 ymweliad asesu safle ar 4, 7 a 10 Rhagfyr 2015 er mwyn ail-

asesu’r llwybr cerdded hwn.  Cynhaliwyd yr asesiadau gan y Swyddog Cymorth 
(Cludiant) Ysgolion, gyda’r Rheolwr Cefnogi’r Ysgol neu’r Peiriannydd Diogelwch 
ar y Ffyrdd.  Cofnodwyd maint y traffic a’r chyfrwyd y nifer o fylchau digonol yn y 
traffig i gerddwyr groesi’r ffordd yn ddiogel. Roedd yr asesiad hwn yn dilyn y 
Canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yng Nghanllawiau Gweithredol 
ynghylch y Mesur Teithio gan Ddysgwyr, Mehefin 2014.  

 
4.4.6 Gwelwyd bod llif y traffig yn amrywiol iawn ar wahanol ddyddiau, ond ar 10 

Rhagfyr 2015 roedd y traffig yn symud mewn modd a achosodd nifer cynyddol o 
gerbydau i symud yn araf wrth adael Rhuddlan i gyfeiriad cylchfan Bryn Cwybr.  
Byddai traffig ar y ar yr un ffordd ddeuol hon yn ei gwneud hi’n anodd i gerddwyr 
weld ac asesu'n ddiogel pryd fyddai’n addas i groesi’r ddwy ffrwd o draffig.  

 
4.4.7 Asesodd Swyddog Ffyrdd Diogelach Sir Ddinbych hefyd y safle’n agos at y 

croesiad cerddwyr / beic presennol ym Mryn Cwybr er mwyn penderfynu os oedd 
lle digonol i newid y croesiad er mwyn ei wella.  Daethpwyd i’r canlyniad y byddai 
digon o le i greu ynys groesi ganolog addas ei maint er mwyn i gerddwyr neu 
feicwyr allu aros yn ddiogel tan y byddai bwlch addas mewn un ffrwd o draffig i’w 
galluogi i groesi.  Roedd yr asesiad hwn hefyd yn dilyn Canllawiau Priffyrdd o 
safbwynt maint a dyluniad priodol a gosod yr ynys groesi ganolog yn y safle cywir.   

 



4.4.8 Cynhaliwyd cyfarfod ar y safle ar 15 Rhagfyr 2015 gyda Swyddog Ffyrdd 
Diogelach Sir Ddinbych, y Swyddog Cymorth (Cludiant) Ysgolion, Y Cyng. A. 
Roberts, Y Cyng. A. Davies a Phennaeth Ysgol Dewi Sant.  Roedd Y Cyng. J. 
Chamberlain Jones am fod yn bresennol ond roedd ganddo ymrwymiadau eraill.  
Ar y safle, cadarnhaodd Swyddog Ffyrdd Diogelach Sir Ddinbych a’r Swyddog 
Cymorth (Cludiant) Ysgol nad oedd y llwybr ar gael ar hyn o bryd fel llwybr 
cerdded ac y  byddai cludiant am ddim ar gael i bob disgybl cymwys hyd nes y 
byddai’r gwelliannau yn cael eu gwneud.   

 
4.4.9 Nododd pawb yn y cyfarfod eu bod yn fodlon ac yn cytuno gyda chanlyniad yr 

asesiad.  Bydd yr Awdurdod hefyd yn gweithio gydag ysgolion yn y Flwyddyn 
Newydd er mwyn cynorthwyo i annog rhieni a phlant i gerdded neu feicio i’r ysgol, 
unwaith bydd y llwybr ar gael.  Bydd creu bws cerdded hefyd yn cael ei ystyried a 
derbyniwyd yr awgrym hwn yn gadarnhaol gan Bennaeth Dewi Sant.  Bydd yr 
Awdurdod yn hyrwyddo’r llwybr cerdded diogel unwaith y bydd ar gael, er mwyn 
perswadio disgyblion a rhieni rhag croesi yn uwch i fyny ger cylchfan Cwybr.   

 
4.4.10 Trefnwyd cludiant am ddim a gychwynnodd ar 5 Ionawr 2016 ar gyfer dysgwyr 

cymwys yn byw yn Rhuddlan ac yn mynychu ysgolion Y Rhyl.    Bydd rhieni 
disgyblion cymwys yn cael e-bost neu lythyr yn cynnig y cyfle iddynt ymgeisio am y 
cludiant am ddim hwn o 5 Ionawr 2016. Hyd yma mae 22 disgybl wedi manteisio 
ar y cynnig ac mae pob un ond 1 o’r rhain eisoes yn mynychu Ysgol Dewi Sant. 
Mae’r llall yn Ysgol y Bendigaid Edward Jones.  

 
4.4.11 Mae trefniadau’n mynd rhagddynt i wneud gwelliannau i’r croesiad a bydd y llwybr 

wedyn yn cael ei ail-asesu.  Os yw’r llwybr cerdded ar gael fel llwybr diogel wedi’r 
asesiad hwn yna bydd y cludiant yn dod i ben, gydag o leiaf 2 wythnos o rybudd i 
rieni.  Disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau oddeutu Pasg 2016. Dangosir 
map o’r gyffordd dan sylw yn Atodiad 1.  

 
4.4.12 Mae gweithrediad cywir y Polisi o safbwynt esiampl Rhuddlan a Diserth yn 

amlinellu’r materion ynghylch cadw at y polisi ‘ysgol addas agosaf', a’r broses 
ddatrys mae’r Awdurdod yn ei dilyn.   

4.4.13 Nodwyd hefyd nad oes unrhyw newidiadau arbennig yn dod i rym o Ionawr 2016 
fel yr awgrymwyd, a bod gweithrediad ‘ysgol addas agosaf’ a’r asesiadau gan 
Trafnidiaeth Gyhoeddus yn rhan o’r prosesau arferol sydd mewn lle.  

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  Mae’r gwasanaethau a ddisgrifir yma oll yn gefnogol i flaenoriaeth “Gwella Addysg”.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 Amcangyfrif na fydd mesurau gwella’r gyffordd yn fwy na £30,000 yn erbyn costau 

cytundeb tymor llawn parhaol o £26,600 y flwyddyn.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AoEaG) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AoEaG wedi'i lenwi gael ei 
atodi fel atodiad i'r adroddiad. 

  Mae'r Asesiad gwreiddiol o Effaith ar Gydraddoldeb ar y Polisi diwygiedig wedi 
dangos nad oes unrhyw grŵp dan unrhyw anfantais anghymesur o ganlyniad i'r 



newidiadau hyn. Cafodd yr adroddiad hwn ei gyflwyno yng nghyfarfod y Cyngor 
Llawn ar 11 Medi 2014. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad gyda'r Cynghorwyr Lleol, yr Ysgol a rhieni.  
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Cytunodd Aelodau Etholedig i adolygu’r Polisi Cludiant yn y Gweithdy Rhyddid a 
Hyblygrwydd i Aelodau a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2014. Eglurwyd, gan fod y 
gwasanaeth yn gorwario ar hyn o bryd, mai bwriad yr adolygiad fyddai canfod 
arbedion er mwyn dod â’r gwasanaeth i sefyllfa o fod yn adennill costau. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Cyhoeddusrwydd negyddol posib wrth ddileu’r gwasanaeth a sylwadau cyhoeddus 

negyddol a chwynion.  Mae'r Cyngor yn ymateb i'r rhain wrth sicrhau bod y Polisi yn 
cael ei gymhwyso'n gywir. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008  

 
Mae Erthygl 6.3.2(c) a 6.3.3 (ch)  o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r 
Pwyllgor Archwilio mewn perthynas â'r mater hwn. 
 
 
Atodiad 1 
 
Gweler y map PDF atodol 
 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Adnoddau a Chynllunio Addysg 
Ffôn:  01824 712633 
 
 
 
 
 


