
 

 
CYMHWYSEDD AR GYFER 

CYMORTH CLUDIANT YSGOL 
 

Dyma grynodeb o bolisi Cyngor 
Wrecsam ar gymorth cludiant 

ysgol. 
Mae’n ganllaw ar gyfer rhieni 

sy’n ystyried ceisio am y 
gwasanaeth, yn hytrach na 
datganiad cynhwysfawr o 

bolisi’r cyngor. 
Mae’n cyfeirio at ddisgyblion a 

myfyrwyr amser llawn sydd dan 
18 oed ar Fedi’r cyntaf yn y 

flwyddyn academaidd 
berthnasol. 

 
Dewis i rieni 
 
Sail gyffredinol y polisi yw pellter yr aelwyd 
o’r ysgol.  Er bod gan rieni’r hawl i anfon eu 
plant i ysgol arall, dylid nodi bod yr hawl i 
gludiant ysgol yn bwnc ar wahân sy’n parhau 
i gael ei seilio ar bellter yr aelwyd o’r ysgol. 
 
Meini prawf y ddarpariaeth 
 
Mi fydd Cyngor Wrecsam yn darparu 
cymorth cludiant ysgol o dan yr 
amgylchiadau yma: 
 
i] os yw’r aelwyd ymhellach na dwy filltir o’r 
ysgol gynradd addas agosaf 
 
ii] os yw’r aelwyd ymhellach na thair milltir o’r 
ysgol uwchradd addas agosaf. 
 
Ymestyn y tu hwnt i’r ddarpariaeth isaf 
 
Mae’r awdurdod addysg yn medru ystyried 
ceisiadau: 
 
i] i’r ysgol Gymraeg agosaf (naturiol neu 
ddynodedig) neu ysgol sy’n cwrdd â’r meini 
prawf i fod yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir 
 
ii] os yw’r cyngor o’r farn fod y daith i’r ysgol 
yn beryglus 
 
iii] os oes anghenion meddygol perthnasol 
ond nad oes trafnidiaeth gyhoeddus addas ar 
gael 
 
iv] os yw cludiant i ysgol benodol yn hanfodol 
yn ôl datganiad anghenion addysgiadol 
arbennig y plentyn.  Mi fydd hyn fel arfer ar 
sail anghenion meddygol, cymdeithasol neu 
addysgiadol, ac yn cael ei ystyried yn 
hanfodol yng nghyd-destun meini prawf eraill 
sy’n rhan o’r polisi yma. 
 
“Ysgol addas” yw’r ysgol agosaf sy’n darparu 
addysg ar gyfer oedran a gallu’r plentyn; yr 
ysgol Gymraeg agosaf (naturiol neu 
ddynodedig) neu’r ysgol wirfoddol a 
gynorthwyir agosaf. 
 
Seddi mantais 
 
Mae’n bosib y bydd yr awdurdod addysg yn 
darparu cludiant, ar gost, os nad yw’r disgybl 
wedi bodloni’r meini prawf ond bod yna fws 

gyda seddi gwag.  O dan yr amgylchiadau 
yma: 
 
i] y gost yw £50 y tymor, yn daladwy gan y 
rhieni; mae’r gost yn cael ei harolygu’n 
flynyddol 
 
ii] mae’n bosib y bydd y trefniant yn gorfod 
dod i ben ar fyr rybudd os yw’r 
amgylchiadau’n newid; mi fydd ad-daliad pro 
rata’n cael ei dalu. 
 
Ond yn ôl Deddf Trafnidiaeth 1995, nid yw’n 
bosib cynnig seddi mantais os oes yna 
ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus ar hyd y 
llwybr ysgol ar amseroedd cyfleus ar 
ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol. 
 
Cyfrifoldeb rhieni 
 
Rhieni sy’n gyfrifol am: 
 
i] gludo eu plant i ac o’r ysgol, os nad ydyn 
nhw’n gymwys ar gyfer cludiant am ddim 
 
ii] geisio am y ddarpariaeth, os yw’r disgybl 
yn gymwys 
 
iii] rybuddio’r awdurdod addysg, yr Uned 
Cludiant Integredig a’r ysgol am unrhyw 
newidiadau a all newid yr hawl i’r 
ddarpariaeth 
 
iv] sicrhau bod y plentyn yn y man cywir ar yr 
amser cywir; cyfrifoldeb y rhieni yw cludo’r 
plentyn at y man yna ac oddi yno 
 
v] sicrhau bod ymddygiad eu plentyn yn 
dderbyniol yn ystod y daith. 
 
Maen prawf oedran 
 
Cyfrifoldeb yr awdurdod addysg yw darparu 
cludiant am ddim i blant oedran ysgol 
cymwys, o dan yr amodau yma: 
 
i] nid yw’r awdurdod addysg yn darparu 
cludiant am ddim ar gyfer ysgol feithrin na 
dosbarth meithrin pan mae’r plentyn yn dair 
oed.  Mae’r cludiant ar gael ar ddechrau’r 
flwyddyn ysgol mae’r plentyn yn cyrraedd 
pump oed 
 
ii] Ar hyn o bryd mae’r awdurdod addysg yn 
cynnig cludiant am ddim i’r ysgol neu goleg 
agosaf i ddisgyblion dros yr oedran ysgol 
gorfodol ar lwybrau sydd wedi eu clustnodi i 
ddarparu cludiant. 
 
Darparu cynorthwywyr cludiant 
 
Efallai y bydd yr awdurdod addysg yn darparu 
cynorthwyydd cludiant ar gyfer disgybl neu 
ddisgyblion ag anghenion addysgiadol 
arbennig.  Mi fydd swyddogion yn ystyried 
anghenion y disgybl neu’r disgyblion a natur y 
cludiant sydd ar gael cyn penderfynu. 
 
Ymddygiad 
 
Mae’n bosib y bydd unrhyw gamymddwyn gan 
ddisgyblion yn ystod y daith a all beryglu 
diogelwch disgyblion, gyrwyr, cynorthwywyr 
a/neu ddefnyddwyr eraill y ffyrdd arwain at 
gosb.  Mi fydd y disgybl(ion) yn atebol i 
drefniadau disgyblu arferol yr ysgol. 
 
Ymhlith y cosbedigaethau sydd ar gael mae 
gwaharddiadau o’r ysgol ac oddi ar y cludiant 
ysgol. 

Ysmygu 
 
Ni chaniateir ysmygu ar unrhyw gerbyd sy’n 
rhan o gytundeb cludiant ysgol gyda Chyngor 
Wrecsam.  Mi fydd gyrrwr y bws yn rhoi enw 
pob disgybl sy’n ysmygu i bennaeth yr ysgol 
berthnasol.  Mae gan bob pennaeth yr hawl i 
ddisgyblu’r disgybl yn yr achos yma. 
 
Mathau o gludiant 
 
Wrth benderfynu’r math o gludiant mi fydd yr 
egwyddorion yma’n cael eu dilyn: 
 
i] yr angen am drafnidiaeth arbenigol; 
 
ii] yr anghenion addysgiadol arbennig sy’n 
ymddangos yn natganiad y disgybl dan sylw. 
 
Defnydd effeithlon o adnoddau fydd y llinyn 
prawf ymhob achos, (ar wahân i’r achosion 
sy’n berthnasol i’r amodau uwchlaw).  Mae’n 
bosib y bydd y cludiant yn nwylo 
gwasanaethau cludiant cytundebol ysgolion, 
neu drafnidiaeth gyhoeddus.  Defnydd 
effeithlon o arian fydd yn penderfynu ai mewn 
bws, bws mini, trên, tacsi ac yn y blaen fydd y 
daith.  Mewn rhai achosion mi fydd un bws 
dan gytundeb yn cludo disgyblion gwahanol i 
fwy nag un safle ysgol. 
 
Cymhorthdal ariannol 
 
O dan rhai amgylchiadau mi fydd yr awdurdod 
addysg yn talu rhieni i gludo plant sy’n cwrdd 
â’r holl feini prawf, os mai dyna’r ffordd fwyaf 
effeithlon o ddarparu’r cludiant. 
 
Casglu a dychwelyd 
 
Y drefn arferol yw bod y cludiant i ac o 
arosfannau cydnabyddedig neu fannau a 
gytunwyd arnyn nhw o flaen llaw.  Dim ond o 
dan amgylchiadau arbennig y bydd 
gwasanaeth o ddrws i ddrws ar gael.  Mi fydd 
disgwyl i’r disgyblion fod yn y man cywir, a 
fydd o fewn pellter rhesymol o’r cartref.  Ni 
fydd yna drefniadau cludiant ar wahân i 
ddisgybl na myfyriwr sydd ar lwybr cytundeb y 
tu hwnt i amserlen ddyddiol arferol y cytundeb 
yna. 
 
Cludiant 
 
Sail y ddarpariaeth yw’r pellter o’r aelwyd i’r 
ysgol.  Mae gennych yr hawl i anfon eich 
plentyn i ysgol arall, ond dylid nodi mai eich 
cyfrifoldeb chi fydd cludo’ch plentyn i’r ysgol 
honno. 
 
Apelio 
 
Mae gennych yr hawl i apelio yn erbyn 
penderfyniad i beidio darparu cludiant trwy 
ysgrifennu at: 
 
Lawrence Isted 
Pennaeth yr Amgylchedd aChynllunio 
Cyngor Wrecsam 
De Ffordd yr Abaty 
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam 
Wrecsam 
LL13 9PW 
 
Hydref 2016 [ ITU ] 


	CYMHWYSEDD AR GYFER CYMORTH CLUDIANT YSGOL
	Meini prawf y ddarpariaeth
	Ymestyn y tu hwnt i’r ddarpariaeth isaf
	Seddi mantais

	Cyfrifoldeb rhieni
	Maen prawf oedran
	Ymddygiad
	Ysmygu
	Mathau o gludiant
	Casglu a dychwelyd
	Cludiant
	Apelio


