
Atodiad 2 
 
Mae'r wybodaeth isod yn ddyfyniad o adran 3 o bolisi trafnidiaeth dysgwyr Sir 
Ddinbych 2018 sy'n dangos trefniadau dewisol. 
 
 

3.1 Trefniadau Dewisol  
O fewn Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, gellir gwneud trefniadau dewisol 
o dan ran 6 y Mesur. Mewn rhai achosion, gellir codi ffi am gost y trefniadau hynny i’r 
rhiant / gofalwr cyfrifol. 
 

3.2 Ysgolion Ffydd  
Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i’r ysgol Ffydd addas agosaf ar sail ddewisol os 
dyma yw dewis y rhieni / gofalwyr. Bydd hyn yn berthnasol hyd yn oed os nad hon 
yw’r ysgol addas agosaf. Bydd y meini prawf pellter yn rhan 2.2 yn parhau i fod yn 
berthnasol. Gweler y tabl yn Atodiad 1 am ragor o fanylion ar ysgolion Ffydd.  
Os ydy’r ysgol Ffydd addas agosaf y tu allan i’r Sir, yna bydd cludiant yn parhau i gael 
ei ddarparu gan yr Awdurdod.  
 
Lle mae rhieni / gofalwyr wedi datgan addysg Ffydd yn benodol ac nad oes gan yr 
ysgol Ffydd addas agosaf unrhyw le ar gael, yna bydd yr ysgol Ffydd addas agosaf 
nesaf yn cael ei hystyried.  
 
3.3 Addysg Cyfrwng Cymraeg neu Saesneg  
Yn unol â rhan 10 y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae’r Awdurdod yn 
hyrwyddo mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg trwy ddarparu cludiant dewisol i’r 
addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg addas agosaf, os dyma yw dewis y rhiant / 
gofalwr. Bydd hyn yn berthnasol hyd yn oed os nad yr ysgol addas agosaf yw hon.  
Ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, byddai’n ysgol sydd wedi’i chategoreiddio’n 1 neu 
2 yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg. Ar gyfer 
categori 2, byddai’n ysgol lle addysgir o leiaf 80% o bynciau (ac eithrio’r Gymraeg a’r 
Saesneg) trwy gyfrwng y Gymraeg ond a addysgir hefyd trwy gyfrwng y Saesneg. 
Mae’r tabl yn Atodiad 1 yn dangos categorïau Ysgolion Cyfrwng Cymraeg Sir 
Ddinbych.  
 
Os ydy’r ysgol cyfrwng Cymraeg neu Saesneg agosaf y tu allan i’r Sir, byddai cludiant 
yn parhau i gael ei ddarparu gan yr Awdurdod. Bydd ffafriaeth yn cael ei hystyried yn 
erbyn ysgolion Cyfrwng Cymraeg neu Gyfrwng Saesneg yn unig. Bydd y meini prawf 
pellter yn rhan 2.2 yn parhau i fod yn berthnasol.  
 
3.4 Trefniadau Ysgolion Bwydo  
Mae’r Awdurdod yn cydnabod bod rhai ysgolion Cynradd yn ysgolion bwydo naturiol 
i rai ysgolion Uwchradd ar sail ddewisol. Felly, mewn perthynas ag addysg Uwchradd, 
gallai cludiant ysgol am ddim gael ei ddarparu naill ai i’r Ysgol Uwchradd addas agosaf 



neu i’r Ysgol Uwchradd fwydo gydnabyddedig; ar yr amod bod y dysgwr yn byw dros 
y meini prawf pellter yn rhan 2.2, a chytunir bod y daith yn rhesymol; dengys y meini 
prawf hyn isod.  
 

Mae’r Awdurdod yn cadw’r hawl i wneud cais am brawf rhesymoldeb i’r rhieni 
/ gofalwyr hynny sy’n gofyn am gludiant ysgol uwchradd ar sail ysgolion 
bwydo. Er mwyn cael cludiant am ddim ar y sail hon, rhaid i’r dysgwr:  
 
• Fod wedi bod yn mynychu eu hysgol gynradd addas agosaf o’u lleoliad adref fel yr 
asesir yn y man derbyn.  

• Bodloni’r meini prawf pellter yn rhan 2.2 ar gyfer ysgolion uwchradd.  

• Os bydd dysgwyr yn symud tŷ cyn dechrau’r ysgol uwchradd, bydd eu hawl yn 
gofyn am ailasesiad, yn ôl y meini prawf a ddengys yn rhan 2.  

• Mewn achosion lle nad yw’r dysgwyr wedi mynychu eu hysgol gynradd addas 
agosaf yn ôl ffafriaeth y rhiant / gofalwr, ni fydd rhan 3.4 yn berthnasol. Yna, bydd yr 
asesiad o geisiadau cludiant ysgol yn seiliedig ar yr ysgol Uwchradd addas agosaf yn 
unig.  
 
3.5 Cludiant Ôl-16  
Mae’r Awdurdod Lleol yn darparu cludiant dewisol y tu hwnt i oedran ysgol statudol 
lle mae dysgwr o Sir Ddinbych yn byw 3 milltir neu’n fwy o’r ysgol neu’r coleg AB 
addas agosaf. Rhaid i’r dysgwr fod yn astudio’n amser llawn a bod yn llai nag 19 oed 
ar 1 Medi yn y flwyddyn academaidd y dilynwyd y cwrs. Bydd cludiant yn cael ei 
ddarparu i’r ysgol uwchradd agosaf a ddynodwyd gan yr Awdurdod i wasanaethu 
cyfeiriad cartref y dysgwr yn unig, neu yn achos cyrsiau galwedigaethol amser llawn, 
i’r coleg AB agosaf. Darperir cludiant rhwng sefydliadau dysgu sy’n gweithio mewn 
partneriaeth â’i gilydd gan y partneriaid hynny.  
 
3.6 Ad-drefnu Ysgolion  
Mewn achosion lle mae ysgolion wedi’u had-drefnu, bydd yr Awdurdod Lleol yn 
ystyried y dewisiadau mwyaf priodol ar gyfer cludiant ysgol. Gallai hyn gynnwys 
darparu cludiant am ddim am gyfnod penodedig o amser yn dibynnu ar yr 
amgylchiadau. Bydd y fath drefniadau’n cael eu darparu ar sail ddewisol ac yn cael eu 
dogfennu yn y broses ad-drefnu; felly bydd ysgolion, cyrff llywodraethol, rhieni / 
gofalwyr perthnasol ac unrhyw fudd-ddeiliaid eraill i gyd yn ymwybodol o delerau’r 
trefniant.  
 
3.7 Symud Cartref  
Mewn achosion lle mae dysgwr, sydd wedi bod yn derbyn cludiant ysgol am ddim, yn 
symud cartref rhan o’r ffordd trwy’r flwyddyn academaidd, bydd cludiant yn darfod 
os nad ydynt mwyach yn mynychu eu hysgol addas agosaf.  



Os ydyw rhan o’r ffordd trwy flwyddyn TGAU (blynyddoedd ysgol 10 ac 11), bydd yr 
Awdurdod yn parhau i ddarparu cludiant dewisol hyd nes i’r blynyddoedd 
academaidd gael eu cwblhau, h.y. tan ddiwedd blwyddyn 11.  
Mae’r ymrwymiad hwn yn dibynnu ar y dysgwr yn byw yn ardal yr Awdurdod fel 
rheol. Sylwch: Mae’r Awdurdod Lleol hefyd yn cadw’r hawl i brofi rhesymoldeb y 
cludiant y gofynnwyd amdano dan yr amod hwn, o ystyried pellter, amser y daith a’r 
agosrwydd i sefydliadau addas eraill.  
Bydd pob ailasesiad cymhwyster arall yn dilyn yr un meini prawf a osodwyd yn rhan 
2. Ni fydd y rhan hon yn berthnasol lle mae rhieni / gofalwyr wedi defnyddio 
ffafriaeth yn flaenorol fel y manylir yn rhan 2.7.  
 
3.8 Trosglwyddiadau Ysgol a Reolir  
Lle cefnogir trosglwyddiadau ysgol a reolir gan bennaeth ysgol y cyrchfan newydd a’r 
Gwasanaethau Addysg, bydd rhieni / gofalwyr yn ymwybodol o’r weithred hon ac yn 
cael eu cynnwys yn y trafodaethau hyn ar lefel ysgol. Gallai cludiant ysgol dan yr 
amgylchiadau hyn gael eu cefnogi ar sail ddewisol lle ffurfia ran o’r weithred a 
chytundeb pob parti i fynd ar drywydd newid ysgol er lles y dysgwr.  
Cyfrifoldeb y rhiant / gofalwr yw sicrhau eu bod yn ymgysylltu’n llawn gyda’r 
Awdurdod a’r ysgol wrth fynd ar drywydd trosglwyddiad a reolir. Mae angen gwirio’r 
materion hyn ac mae tystiolaeth ar gael. Mae hyn yn galluogi Cefnogi Addysg i wneud 
penderfyniad deallus ar sail y dystiolaeth sy’n cefnogi’r cais am gludiant.  
Lle nad oes tystiolaeth ar gael ac/neu lle mae rhiant / gofalwyr yn gwrthod ymhél â’r 
broses gyda’r ysgol a’r Gwasanaethau Addysg, bydd y cais am gludiant yn cael ei 
wrthod. Bydd hyn yn seiliedig ar y diffyg tystiolaeth sydd ar gael i wneud 
penderfyniad deallus.  
 
3.9 Tynnu Cludiant Dewisol yn Ôl  
Gall Awdurdod Lleol dynnu’n ôl darpariaethau cludiant ysgol dewisol, ar yr amod y 
cytunwyd ac y cyhoeddwyd y newidiadau perthnasol i’r polisi cyn 1 Hydref yn y 
flwyddyn cyn y flwyddyn academaidd lle bydd y newidiadau’n dod i rym.  
 
3.10 Darpariaethau Dewisol Eraill  
Gellir gwneud trefniadau dewisol eraill mewn perthynas â chludiant ysgol dan ran 6 y 
Mesur. Gallai Pennaeth y Gwasanaethau Addysg a Phlant roi’r grymoedd hyn ar 
waith am gludiant am ddim mewn achosion fel:  
• Diogelu dysgwr, neu lle mae effaith andwyol arwyddocaol yn debygol o fod ar les y 
dysgwr hwnnw;  

• Gallai cludiant am resymau meddygol fod yn berthnasol hefyd dan y meini prawf 
hyn hefyd, gan gynnwys achosion lle mae gan y rhiant anabledd sy’n cyfyngu ar allu 
dysgwr i deithio i’r ysgol heb gludiant am gyfnod o amser; neu lle mae dysgwr wedi’i 
analluogi dros dro trwy salwch neu anaf.  

• Lletya teulu dros dro y tu allan i’r ardal breswyl flaenorol oherwydd argyfwng, fel 
rheol trwy Wasanaeth Tai’r Awdurdod, er mwyn lleihau’r amhariad ar addysg.  



 
Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr a hwyrach fod amgylchiadau eraill lle gellir rhoi 
disgresiwn ar waith; fodd bynnag, er mwyn sicrhau cysondeb y dull mewn perthynas 
â disgresiwn, hwyrach y gofynnir am dystiolaeth gan weithwyr proffesiynol 
perthnasol a bydd yr asesiad yn cael ei gofnodi.  
 
Lle rhoddir trefniadau cludiant dewisol tymor byr ar waith, bydd yr Awdurdod yn rhoi 
gwybod i’r rhieni / gofalwyr pan fydd y trefniadau hyn yn dod i ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


