
Adroddiad i’r:   Pwyllgor Craffu Cymunedau 
 
Dyddiad y Cyfarfod:  9 Mai 2019 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol: Yr Aelod Arweiniol dros Addysg, Plant a Phobl Ifanc/  

Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant  
 
Awdur yr Adroddiad:  Rheolwr Adnoddau a Chynllunio Addysg  
 
Teitl:     Polisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych:  

Elfennau Anstatudol 
 

 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Polisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych 2018. 
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Darparu manylion elfennau anstatudol Polisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych 2018. 
 
3. Beth yw’r Argymhellion?  
 
3.1 Gwahoddir y Pwyllgor Craffu i drafod y camau nesaf posibl ar gyfer Sir Ddinbych 

ynghylch Cludiant i Ddysgwyr; rhoi ystyriaeth i’r cludiant anstatudol mae'r Awdurdod 
yn ei ddarparu ar hyn o bryd.  Nodir fod angen cwblhau unrhyw newidiadau a wneir 
mewn perthynas â’r polisi cludiant i'r ysgol flwyddyn ysgol lawn cyn eu rhoi ar waith. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1  Daeth Polisi Cludiant i Ddysgwyr presennol Sir Ddinbych i rym o fis Medi 2018.  

Gweithredwyd y polisi yn dilyn ymgynghori gyda holl fudd-ddeiliaid yn 2017 i gwblhau 
blwyddyn ysgol lawn cyn gweithredu.    Mae’r polisi yn cynrychioli sut mae’r 
Awdurdod yn cyflawni ddyletswyddau o dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 
2008; a elwir o hyn allan y ‘Mesur’.  
 

4.2  Mae’r Mesur yn darparu’r sail statudol ar gyfer darparu holl gludiant i ysgolion yng 
Nghymru.   Mae Atodiad 1 yn dangos manylion ymrwymiadau’r Awdurdod dan statud.  

 
4.3 Cludiant Dewisol 
4.3.1 Heb ystyried elfennau statudol y Mesur, gall Awdurdodau Lleol gynnwys elfennau 

dewisol yn eu polisi.  Mae’r Awdurdodau hefyd yn cael eu harwain i arfer disgresiwn, 
mewn meysydd penodol, dan Ddarpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 
Teithio Gan Ddysgwyr, sy’n cyd-fynd â'r Mesur.   Lle caiff disgresiwn ei arfer, rhaid i’r 
Awdurdod amlinellu'r meysydd hyn yn glir yn eu polisi.  Mae sawl Awdurdod ar draws 
Cymru, gan gynnwys Sir Ddinbych, yn defnyddio disgresiwn i fynd i’r afael ag 
amgylchiadau penodol yn eu hardaloedd.   Yn Sir Ddinbych, mae’r polisi ar hyn o 
bryd yn cynnwys yr elfennau dewisol a ddangosir isod. Ym mhob achos, dangosir yr 
adran berthnasol yn ein polisi yn Atodiad 2. 



 
4.3.2 Cludiant ôl-16 – mae’r Mesur yn gorchymyn fod Awdurdodau yn asesu anghenion 

pob dysgwr hyd at 19 oed. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ddyletswydd statudol i 
ddarparu cludiant i ddysgwyr sy'n parhau ag astudiaethau ôl-16 mewn addysg 
bellach neu hyfforddiant prif ffrwd.  
 

4.3.3 Cludiant Ysgolion Ffydd - Mae Sir Ddinbych, ynghyd â nifer o Awdurdodau Lleol 
eraill, yn darparu cludiant dewisol i’r ysgolion ffydd addas agosaf, os mai dyma gais y 
rhieni/ gwarcheidwaid.  Mae’r Awdurdod hefyd yn ystyried ceisiadau am gludiant i 
ysgolion nad ydynt yn ysgolion ffydd lle mae rhieni/ gwarcheidwaid yn gofyn yn 
benodol i gael peidio mynd i ysgol ffydd, os mai dyna eu hysgol addas agosaf.   
 

4.3.4 Trefniadau Ysgolion Bwydo – Yn adolygiad polisi 2018, ceisiodd yr Awdurdod 
gefnogi lles y dysgwyr drwy gynnwys perthynas fwydo ddewisol gan ein hysgolion 
cynradd i’w hysgolion uwchradd dynodedig.  Mae’r broses hon yn caniatáu dysgwyr i 
gael dewis, yn ystod y cyfnod pontio i’r ysgol uwchradd, o naill ai gael cludiant i’w 
hysgol uwchradd addas agosaf neu ysgol uwchradd fwydo.  Yn y rhan fwyaf o 
achosion, yr un ysgol fydd hon; fodd bynnag, mewn rhai ardaloedd gwledig gallai’r 
ysgol uwchradd addas agosaf fod tu allan i’r sir ac nid oedd rhai dysgwyr yn gallu 
aros gyda’u cohort o ffrindiau a derbyn cludiant am ddim.  Mae nifer o gafeatau 
ynghylch y defnydd o’r disgresiwn hwn.  Mae'r rhain wedi'u dangos yn Atodiad 2.   
 

4.3.5  Hyrwyddo’r Gymraeg – Dan adran 10 y Mesur, mae gofyn i Awdurdodau Lleol 
hyrwyddo mynediad i addysg Cyfrwng Cymraeg – dangosir isod:   
 

10 Hyrwyddo mynediad i addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg - 
Rhaid i bob awdurdod lleol a Gweinidogion Cymru hyrwyddo mynediad i addysg a 
hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg wrth arfer swyddogaethau dan y Mesur hwn. 

 
Dehonglir hyn ar draws Cymru fel gofyniad i ddarparu cludiant am ddim i’r ysgol 
Cyfrwng Cymraeg addas agosaf, naill ochr i unrhyw gynnig o gludiant am ddim i'r 
ysgol cyfrwng Saesneg addas agosaf; pa bynnag un yw dewis y rheini/gwarchodwyr.  
Fodd bynnag, mae’r ddau’n ddibynnol ar gyflawni’r meini prawf pellter.   
 
Gan nad yw adran 10 yn gorchymyn yn benodol fod rhaid darparu cludiant, mae’r 
elfen hon yn dod o dan drefniadau dewisol yr Awdurdod gan fod Sir Ddinbych yn 
dewis ‘hyrwyddo mynediad’ i addysg cyfrwng Cymraeg drwy ddarparu cludiant 
ffafriol. 
 

4.3.6  Symud Tŷ – O fewn y Ddarpariaeth Statudol Teithio gan Ddysgwyr a’r Canllawiau 
Gweithredol, mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylai dysgwyr sy’n symud tŷ yn 
ystod astudiaethau TGAU dderbyn cludiant am ddim i’w ysgol flaenorol; cyn belled eu 
bod yn cwrdd â’r meini prawf perthnasol o ran pellter.   Os yw’r dysgwr yn symud i 
awdurdod cyfagos, disgwylir i’r awdurdod hwnnw dalu a threfnu’r teithio.   
 

4.3.7 Ad-drefnu Ysgolion – Fel rhan o raglen Moderneiddio Addysg Sir Ddinbych, gall yr 
Awdurdod ddefnyddio eu disgresiwn wrth ystyried cludiant i ddysgwyr a effeithir gan 
newidiadau.  Bydd natur a'r math o ddisgresiwn yn amrywio yn ôl amgylchiadau’r 
ysgol unigol; serch hynny, ymgynghorir ar un rhyw drefniadau a byddant yn cael eu 
cofnodi o fewn y broses ffurfiol o ad-drefnu ysgolion.  



 
4.3.8  Trosglwyddiadau Ysgol a Reolir – Gall yr Awdurdod, dan amgylchiadau penodol, 

ddarparu cludiant dewisol i ddysgwyr lle mae Addysg ac Ysgolion yn cytuno y byddai 
trosglwyddiad a reolir i ysgol arall yn fuddiol i’r dysgwr.  Mae hyn hefyd yn dibynnu ar 
sicrhau fod y dystiolaeth berthnasol ar gael sy’n cefnogi’r disgresiwn hwn gan yr 
Awdurdod a’r ysgol. 
 

4.3.9 Darpariaethau Dewisol Eraill  - Gall yr Awdurdod weithredu disgresiwn dan 
amgylchiadau eraill gyda chytundeb y Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant.  
Mae disgresiwn o’r fath fel rheol yn ymwneud ag amgylchiadau penodol e.e. diogelu, 
meddygol, anabledd ac ati; gyda thystiolaeth gefnogol yn cael ei darparu.  Lle caiff 
disgresiwn o’r fath ei arfer, mae’r Awdurdod yn cofnodi hyn er mwyn sicrhau dull 
cyson.     
 

4.4 Cludiant Arall 
4.4.1 Cludiant AAA – Nodir ynghyd â Pholisi Cludiant i Ddysgwyr yr Awdurdod y gallai 

penderfyniadau i ddarparu cludiant hefyd gael eu darparu ar sail angen addysgol 
arbennig (AAA).  Mae hyn yn dilyn y canllawiau a ddarperir yng Nghod Ymarfer AAA 
Cymru gyda cheisiadau cludiant AAA unigol yn cael eu prosesu gan y tîm ADY a 
Chynhwysiant.  Mae swyddogion yn datblygu canllawiau pellach yn y maes hwn i 
sicrhau eglurder ynghylch pryd y caiff cludiant AAA ei ddarparu, yn ogystal ag amlygu 
cyfrifoldeb rhieni / gwarchodwyr i rannu gwybodaeth berthnasol.  Nid yw’r adroddiad 
hwn yn cyflwyno cost llawn cludiant AAA; fodd bynnag dangosir enghraifft o un safle 
yn Atodiad 3.   
 

4.4.2  TRAC ac ADTRAC – Mae hefyd niferoedd llai o ddysgwyr sy’n derbyn cludiant i 
gefnogi eu hanghenion a gwaith y timau hyn.   

 
4.5 Cost Gwasanaethau yn ôl Disgresiwn 
4.5.1 Mae tîm Cludiant i Deithwyr Sir Ddinbych yn gyfrifol am drefnu gwasanaethau ar 

gyfer dysgwyr cymwys.  Cyfeirir at grynodeb o’r costau sy'n gysylltiedig â'r meysydd 
dewisol yn 4.3.1 i 4.3.5 (ar gyfer 2017/18) yn Atodiad 5. Nid yw’r meysydd dewisol 
eraill (4.3.6 i 4.3.9) wedi eu cynnwys yn benodol gan fod y rhain naill ai’n mynd i’r 
afael ag amgylchiadau unigol ar gyfer nifer llai o ddysgwyr ac/ neu eu bod yn 
anoddach i’w cyfrifo o safbwynt eu canran o'r costau llawn; neu eu bod yn drefniadau 
mwy tymor byr i fynd i'r afael ag anghenion penodol. 

 
4.5.2 Costau Cludiant Ôl 16 (Gweler Tabl 1 Atodiad 4) 
4.5.3 Costau Cludiant Ffydd (Gweler Tabl 2 Atodiad 4) 
4.5.4 Costau Cludiant Addysg Gymraeg (Gweler Tabl 3 Atodiad 3) 
 
4.5.5 Cludiant Ysgolion Bwydo - Cyn i’r Polisi Cludiant i Ddysgwyr newydd ddod i 

rym o 2018, cynhaliai Cludiant Addysg wiriadau i sicrhau bod dysgwyr a arferai gael 
eu hasesu yn erbyn yr ysgol uwchradd addas agosaf yn unig yn cael eu hailasesu’n 
gywir.  Dangosodd canlyniad y broses hon fod y newid hwn yn y polisi ond yn 
effeithio ar niferoedd cymharol fychan o ddysgwyr.  O safbwynt costau, mae’n 
ymddangos yn bennaf fod hyn wedi golygu fod dysgwyr yn eistedd ar seddi ar 
wasanaethau i ysgolion uwchradd Sir Ddinbych a fyddai fel arall wedi bod yn wag ac 
ar gael fel seddi gostyngol.  Mae hefyd wedi lleihau’r angen i’r Awdurdod ddarparu 
gwasanaethau unigol ar gyfer dysgwyr i ysgolion uwchradd eraill, gan gynnwys rhai y 



tu allan i’r sir. Mae disgwyl felly i effaith net y trefniant ysgolion bwydo hwn barhau i 
fod yn isel, er nad oes crynodeb o’r union gostau ar gael i’w cyflwyno yma.     

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  

Mae’r polisi cysylltiol hwn wedi ei gysylltu â’r flaenoriaeth ‘Mae pobl ifanc eisiau byw a 
gweithio yn Sir Ddinbych, ac yn meddu ar y sgiliau i wneud hynny’. 

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  

Dangosir costau perthnasol i’r gwasanaeth hwn yn atodiadau’r adroddiad hwn. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

 
Nid oes asesiad o’r effaith ar les wedi ei chynnal eto gan fod hon yn drafodaeth 
ragarweiniol ar ddiwygiadau posibl i’r polisi yn y dyfodol. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

  
Trafodaeth cam cyntaf yw hon i ystyried hyfywedd y dewisiadau. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
Mae hwn yn faes cymhleth sydd â goblygiadau ariannol sylweddol.  Er mwyn cael 
dealltwriaeth llawn o oblygiadau ariannol unrhyw newidiadau i bolisiau mae’n ofynnol 
iddynt gael eu profi’n drwyadl.  
 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

Nid yw’r adroddiad hwn, ar hyn o bryd, yn amlygu newidiadau penodol. Bydd 

dadansoddiad risg felly’n cael ei gwblhau unwaith y cytunir ar ddewisiadau posibl i'w 

hymchwilio ymhellach.   

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008  
 
Mae Adran 7.4.1 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau Craffu o ran datblygu 
ac adolygu polisïau.  

 
  
 Swyddog Cyswllt: 
 Rheolwr Adnoddau a Chynllunio Addysg 
 Ffôn:  01824 712692 


