
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau  

Dyddiad y Cyfarfod 12 Mawrth 2020 

Swyddog Arweiniol Karen Evans (Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant) 

Awdur yr Adroddiad Ian Land (Rheolwr Adnoddau a Chynllunio Addysg) 

Teitl Polisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych: Elfennau 

Anstatudol 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad hwn yn darparu crynodeb o broses a chanlyniadau'r Gweithgor 
Cludiant i Ddysgwyr.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1 I ddarparu gwybodaeth am Bolisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych: Elfennau 
Anstatudol.  Gofynnodd y Pwyllgor Craffu Cymunedau (9 Mai 2019) bod Gweithgor 
yn cael ei sefydlu dan arweiniad yr Aelodau er mwyn archwilio’r elfennau anstatudol 
ym Mholisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych 2018. Mae’r Cylch Gorchwyl i’w weld yn 
Atodiad 1.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod Aelodau Craffu yn cael gwahoddiad i drafod manylion yr adroddiad hwn a’i 
argymhellion.  

  
3.2 Yn dilyn ymchwiliad gan y Gweithgor, yr argymhelliad yw na ddylid gwneud unrhyw 

newid i’r elfennau anstatudol sydd yn y Polisi Cludiant i Ddysgwyr ar hyn o bryd.  
Fodd bynnag, fe awgrymwyd gan y Cadeirydd na ddylid diddymu’r Gweithgor ac y 
dylai’r Awdurdod gadw briff gwylio dros y 12 mis nesaf mewn perthynas ag effaith y 
Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus; sydd wedi cael effaith 
sylweddol ar drafodaethau cludiant ôl-16.    

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Yn unol â’r Cylch Gorchwyl, roedd y Gweithgor yn gyfrifol am archwilio ac adolygu 
Polisi Cludiant i Ddysgwyr y Cyngor er mwyn:  

  
(i) darparu eglurder a chynorthwyo â dealltwriaeth o gyllideb flynyddol cludiant 

i ddysgwyr y Cyngor a’r gost o gludo disgyblion / myfyrwyr a sut mae hyn yn 
ymwneud â:  



 
 

 chludiant statudol ac anstatudol 

 cludiant dewisol ac annewisol; a  

 gwella gwybodaeth yr aelodau am ddeddfwriaeth cludiant i ddysgwyr ac 
addysg a’r effaith ar y gyllideb; 

 
(ii) asesu’r effaith bosibl o dynnu’r ddarpariaeth o gludiant am ddim i 

ddisgyblion / myfyrwyr sy’n defnyddio’r elfennau addysgiadol anstatudol neu 
ddewisol sy’n cael eu cynnig ar hyn o bryd (yr asesiad hwn i gynnwys nodi 
unrhyw risg i’r ddarpariaeth addysg ehangach yn yr ardal ac i’r sgiliau sydd 
eu hangen yn yr economi leol); a  

 

(iii) sicrhau bod gan bob disgybl/myfyriwr yn y sir fynediad teg at ddarpariaeth 
addysg ac nad ydynt yn cael eu gwahaniaethu mewn unrhyw ffordd.  

 

4.2 Bu i dros 3 o gyfarfodydd ar wahân gyda’r Gweithgor a swyddogion o’r Cyngor, 
ddarparu manylion am y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, sy’n darparu’r 
sylfaen statudol ar gyfer cludiant i'r ysgol.  Yna, trafodwyd yr elfennau dewisol o 
Bolisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych 2018 yn eu tro (gweler Atodiad 2); gyda’r 
Gweithgor yn ystyried ac yn herio pob un o’r elfennau hyn.  

 
4.3 Bu i’r gweithgor ystyried y goblygiadau ariannol a chytundebol o’r trefniadau dewisol 

hyn a sut maent yn effeithio ar gyllidebau cludiant i'r ysgol. Bu i swyddogion Cyllid a 
Chludiant Teithwyr ddarparu crynodebau yn hyn o beth. (Gweler Atodiad 3). 
Darparwyd unrhyw eglurder a geisiwyd mewn perthynas â’r goblygiadau cyfreithiol, 
gan Wasanaethau Cyfreithiol Sir Ddinbych.   

 
4.4 Yn benodol o safbwynt y trefniadau ar gyfer cludiant ôl-16, mae newidiadau diweddar 

i reoliadau yn y DU wedi cyfyngu ar allu’r Awdurdod i wneud newidiadau yn hyn o 
beth (darperir crynodeb yn Atodiad 4); yn benodol o amgylch y gallu i godi tâl am 
gludiant dewisol o’r fath. Mae’r rheoliadau hyn hefyd wedi cael effaith ar y gallu i godi 
tâl am unrhyw seddi gwag ar gludiant ysgol yr Awdurdod; a elwir yn gludiant 
consesiynol (gweler Atodiad 4).  

 
4.5 Ym mis Tachwedd 2019, bu i Lywodraeth Cymru gyflwyno hysbysiad mewn 

perthynas â phryderon am Awdurdodau yng Nghymru yn symud tuag at godi tâl am 
wasanaethau ôl-16. Maent felly wedi gofyn am adolygiad o’r Mesur Teithio gan 
Ddysgwyr (Cymru) 2008 mewn perthynas â darpariaeth ôl-16 (gweler eu datganiad 
yn Atodiad 5).  

 
Casgliadau ac Argymhellion 

 
4.6 Roedd casgliadau proses y gweithgor fel a ganlyn:  
 
 Elfen Ddewisol  Adran Polisi Canlyniad Gweithgor  
 

Cludiant Ysgolion Ffydd   Adran 3.2 Dim Newid  
 
 Hyrwyddo’r Gymraeg  
         mewn Addysg  Adran 3.3 Dim Newid  
 

Trefniadau Ysgolion Bwydo  Adran 3.4 Dim Newid 
 
 Cludiant Ôl-16   Adran 3.5 Dim Newid   

 



 
 

Ad-Drefnu Ysgolion  Adran 3.6 Dim Newid 
 

Symud Tŷ Adran 3.7 Dim Newid 
 
Trosglwyddiadau Ysgol a Reolir  Adran 3.8  Dim Newid 
 
Cludiant Dewisol Arall   Adran 3.10 Dim Newid 

 
 
4.7  Bu i’r Gweithgor drafod a herio’r rhesymau dros ddarparu pob un o’r elfennau 

dewisol. Roedd hyn yn cynnwys trafodaeth ar yr effaith bosibl o gael gwared ar bob 
un. Mae’r rhesymeg dros beidio â gwneud unrhyw newid i’w gweld yn Atodiad 6.  

 
4.8  O ran yr elfennau annewisol o’r cludiant a ddarperir gan yr Awdurdod, mae 

cyfiawnhad cadarn dros barhau i ddarparu’r rhain am y rhesymau a nodir yn Atodiad 
6. Yn benodol o ran cludiant ôl-16, mae cyfyngiadau rheoleiddio ar yr hyn y mae’r 
Awdurdod yn gallu ei newid oherwydd Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau 
Gwasanaeth Cyhoeddus. Am y rheswm hwn, bydd yn elfen a fydd yn cael ei 
hadolygu’n barhaus.  

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

5.1 Mae’n gysylltiedig 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 hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1 Amherthnasol, dim newidiadau arfaethedig.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 

7.1 Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Les gan nad yw’r adroddiad hwn yn gysylltiedig â 

newid polisi. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1 Mae hon yn drafodaeth ddilynol â Chraffu yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Craffu 

Cymunedau ar 9 Mai 2019.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Er nad oes unrhyw godiadau mewn costau o ganlyniad uniongyrchol i'r adroddiad 

hwn, mae'r gyllideb Trafnidiaeth Ysgol gyffredinol yn parhau i fod yn faes pryder 

enfawr er gwaethaf buddsoddiad sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf gyda £600k 



 
 

ychwanegol wedi'i gynnwys yn y gyllideb a gymeradwywyd yn ddiweddar ar gyfer 

2020/21. Mae'n bwysig bod yr holl opsiynau sy'n ymwneud â darpariaeth anstatudol 

yn aros ar y bwrdd yn y tymor canolig a bod tueddiadau ac arloesiadau cenedlaethol 

a lleol yn cael eu monitro. 

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

         Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y risgiau posibl sy’n gysylltiedig â gwneud 

newidiadau i elfennau anstatudol y Polisi Cludiant i Ddysgwyr 2018; sydd yna wedi 

llywio’r penderfyniad gan y Gweithgor i beidio â gwneud unrhyw newid.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008  

11.2 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 

 


