
Tachwedd 2019 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  
 

GWEITHDREFN APELIADAU CYMORTH CLUDIANT O'R CARTREF I'R YSGOL  

 
Lle mae cais am gymorth cludiant wedi ei gyflwyno a'i wrthod, bydd gan y rhiant/gofalwr yr 
hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn.  
 
Gellir gwneud apêl am y rhesymau canlynol yn unig:  

 nid yw'r awdurdod wedi gweithredu'r polisi neu'r gyfraith yn gywir 

 mae amgylchiadau arbennig/eithriadol, a gyflwynwyd yn y gorffennol, y dylid eu 
hailystyried  

 
Lle mae rhiant/gofalwr yn credu y gellir cyflwyno achos ynghylch naill ai un neu'r ddau o'r 
meini prawf hyn, bydd y weithdrefn ganlynol yn berthnasol:  
 

Cam Un: Adolygiad gan Grŵp Cludiant y cyngor  

 
1. Gwahoddir y rhiant/gofalwr i gyflwyno Ffurflen Adolygiad Cam Un i amlinellu sail yr 

apêl. Atodir y ffurflen hon isod.  
 

Sylwer:  
Bydd Cam Un y broses apeliadau'n dechrau pan gyflwynir Ffurflen Adolygiad Cam 

Un yn unig. Ni chaiff cais trwy e-bost, llythyr neu alwad ffôn i ailystyried cais a 
wrthodwyd eu derbyn fel hysbysiad bod y rhiant/gofalwr am apelio.  

 
2. Mae angen i'r rhiant/gofalwr gyflwyno'r holl dystiolaeth i ddangos eu rhesymau dros 

apelio wrth gyflwyno'r Ffurflen Adolygiad Cam Un.  
 

3. Dylid dychwelyd Ffurflen Adolygiad Cam Un a'r holl dystiolaeth drwy e-bost i 
education@npt.gov.uk.  Os nad ydych yn gallu eu dychwelyd drwy e-bost, gallwch eu 
postio i Apeliadau Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol, Cyfarwyddiaeth Addysg, 
Hamdden a Dysgu Gydol Oes, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ.  
 

4. Mae angen i'r rhiant/gofalwr gyflwyno ei Ffurflen Adolygiad Cam Un a'r holl 
dystiolaeth y maent yn dymuno dibynnu arni o fewn 20 niwrnod gwaith o dderbyn y 
cadarnhad o wrthod ei gais am gymorth cludiant. Caiff ceisiadau am apêl a 
dderbynnir y tu allan i'r cyfnod hwn eu gwrthod.  
 

5. Ar ôl derbyn Ffurflen Adolygiad Cam Un, trefnir cyfarfod ffurfiol o Grŵp Cludiant y 
cyngor i ystyried yr apêl. Cynullir y cyfarfod hwn o fewn 20 niwrnod gwaith o dderbyn 
y ffurflen apêl a'r holl dystiolaeth berthnasol (sylwer: os oes cais gan yr apelydd i oedi 
darparu ei dystiolaeth, bydd hyn yn golygu gohirio'r dyddiad y cynhelir cyfarfod y 
Grŵp Cludiant).  
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Bydd Grŵp Cludiant y cyngor yn cynnwys 5 aelod. Bydd yr aelodau'n swyddogion o'r 
cyngor. Bydd y swyddogion yn cynrychioli Is-adran Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol 
Cyfarwyddiaeth Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes a hefyd Is-adran Cludiant i 
Deithwyr Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd. Bydd gan y pum aelod wybodaeth 
broffesiynol am Bolisi Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol y cyngor.  
 
Er mwyn ystyried yr apêl, bydd gan rai o'r aelodau wybodaeth flaenorol am yr achos 
ond bydd eraill yn annibynnol ac ni fyddant wedi bod yn rhan o ystyried y mater hyd 
yma.  
 
Bydd Grŵp Cludiant y cyngor yn adolygu'r achos ac wrth wneud hynny byddant yn 
ystyried y ffurflen apêl a'r dystiolaeth a gyflwynwyd. Bydd y grŵp yn dod i 
benderfyniad cytunedig yn dilyn trafodaethau am yr achos o'u blaenau. Bydd y 
penderfyniad yn ystyried y canlynol: (a)a yw'r polisi a'r ddeddf wedi'u cymhwyso'n 
gywir 
(b)a gyflwynwyd amgylchiadau arbennig/eithriadol yn y dystiolaeth a fyddai'n 
gymwys ar gyfer derbyn cymorth cludiant a gwrthdroi'r penderfyniad gwreiddiol i 
wrthod.  

 

6. Ni chaiff y rhiant/gofalwr ei wahodd i fod yn bresennol yn y cyfarfod hwn felly mae'n 
bwysig bod y rhiant/gofalwr yn darparu'r holl wybodaeth y mae am iddi gael ei 
hystyried pan gyflwynir ei apêl.  

 

7. Bydd y Grŵp Cludiant yn ysgrifennu at y rhiant/gofalwr (fel arfer drwy e-bost) gan 
gadarnhau ei benderfyniad o fewn 5 niwrnod gwaith i'w gyfarfod. 
 

Os caiff adolygiad Cam Un ei wneud ond ni chaiff ei gynnal, bydd gan y rhiant/gofalwr yr 
hawl i wneud cais am wrandawiad apêl gerbron panel apêl annibynnol.  

 
Sylwer:  

Os oes newid pwysig mewn amgylchiadau neu os oes tystiolaeth newydd ac y mae'r 
dystiolaeth hon yn sylweddol, yn y lle cyntaf, dylid cyflwyno cais newydd ar gyfer cymorth 

cludiant.  
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Cam Dau: Adolygiad gan Banel Apêl Annibynnol  

 
8. Gwahoddir y rhiant/gofalwr i gyflwyno Ffurflen Apêl Cam Dau i amlinellu ei resymau 

dros ddymuno symud y mater yn ei flaen i gam dau. Atodir y ffurflen isod. 
 

9. Os yw'r rhiant/gofalwr yn dewis symud ei achos ymlaen at gam dau, rhaid iddo 
gyflwyno Ffurflen Apêl Cam Dau o fewn 30 niwrnod gwaith i dderbyn llythyr 
canlyniad Cam Un.  
 

10. Dylid dychwelyd y Ffurflen Apêl Cam Dau drwy e-bost i education@npt.gov.uk.  Os 
nad ydych yn gallu ei dychwelyd drwy e-bost, gallwch ei phostio i Apeliadau Cymorth 
Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol, Cyfarwyddiaeth Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes, 
Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ. 
 

Sylwer:  
Bydd Cam Dau'r broses apeliadau'n dechrau pan gyflwynir Ffurflen Apêl Cam Dau 

gan y rhiant/gofalwr yn unig. Ni fydd y cam hwn yn dechrau'n awtomatig os na 
gynhaliwyd yr apêl ar gyfer Cam Un. 

 
11. Ar ôl derbyn Ffurflen Apêl Cam Dau, trefnir gwrandawiad ffurfiol i ystyried yr apêl. 

Cynhelir Gwrandawiadau Apêl Cam Dau yn ôl amserlen a drefnir ymlaen llaw sy'n 
cyfateb i ddeuddydd fesul tymor academaidd. Felly, nid oes sicrwydd y caiff pob apêl 
ei chlywed yn ystod yr un tymor â dyddiad cyflwyno'r cais ar gyfer Cam Dau.  
 

12. Caiff yr apêl ei chlywed gan y Panel Apeliadau Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. 
Bydd y Panel Apeliadau Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol yn cynnwys tri aelod 
annibynnol o'r panel. Yn ystod y gwrandawiad, caiff un person ei ethol gan aelodau'r 
panel i fod yn Gadeirydd. I fod yn gymwys ar gyfer bod yn Gadeirydd, mae'n rhaid 
bod yr unigolyn wedi derbyn yr hyfforddiant priodol. Caiff y panel ei gefnogi gan 
aelod o'r Gwasanaethau Cyfreithiol.  
 

Bydd y tri aelod o'r panel yn annibynnol ar y broses benderfynu wreiddiol. Gall 
Aelodau Annibynnol y Panel gael eu dewis yn fewnol o'r cyngor neu'n allanol. Os yw'r 
apêl yn ymwneud â dysgwr ag ADY/AAA bydd angen i un o'r aelodau'r panel feddu ar 
wybodaeth, sgiliau a phrofiad priodol o ADY/AAA.  
 

13. Darperir hysbysiad o'r gwrandawiad apêl a'r holl dystiolaeth oddi wrth yr Adran 
Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol sy'n dangos ei rheswm dros wrthod y cais am gymorth 
cludiant i'r rhiant/gofalwr a holl aelodau'r Panel Apeliadau o fewn 5 niwrnod gwaith i 
ddyddiad Gwrandawiad Apêl Cam Dau. Bydd yr wybodaeth hon hefyd yn cynnwys 
tystiolaeth o Gam Un y broses apelio, gan gynnwys y sail ar gyfer peidio â chynnal 
adolygiad Cam Un.  
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14. Byddwn yn gwirio a fydd y rhieni/gofalwyr ar gael ar gyfer y gwrandawiad apêl cyn 
cadarnhau dyddiad (sylwer: mae'r gwrandawiadau apêl ar gael yn ôl yr amserlen a 
drefnir ymlaen llaw yn unig). Wrth gadarnhau eu bod ar gael, dylai'r rhiant/gofalwr 
hefyd ddweud a oes ganddynt unrhyw ofynion arbennig y mae angen iddynt gael eu 
hystyried at ddibenion bod yn bresennol yn y gwrandawiad apêl.  
 

15. Bydd gwahoddiad i'r rhiant/gofalwr gyflwyno sylw'n bersonol o flaen y Panel 
Apeliadau Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol neu gyflwyno datganiad ysgrifenedig 
i'w ystyried gan y panel os nad ydynt am fod yn bresennol. Gall y rhiant/gofalwr fod 
yng nghwmni person arall sydd â'r rôl o'i gynorthwyo yn ystod y gwrandawiad apêl.  

 
Sylwer: 

Os oes gan y rhiant/gofalwr dystiolaeth ychwanegol i'r hyn a ddarparwyd yn ystod 
Cam Un i'w hystyried gan y Grŵp Cludiant, ac mae'r dystiolaeth ychwanegol hon yn 

dangos newid sylweddol neu bwysig mewn amgylchiadau, yn y lle cyntaf, dylid 
cyflwyno cais newydd sbon ar-lein ar gyfer cymorth cludiant fel bod y broses 

gwneud cais yn dechrau ar y cam cychwynnol unwaith eto.  
 

16. Bydd y rhiant/gofalwr a'r Adran Cludiant o Adran Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol wedi'u 
rhwymo gan benderfyniad Panel Apeliadau Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.  

 

17. Bydd y gwrandawiad apêl yn dilyn y ffurf gyffredinol:-  
(i) Bydd y cadeirydd yn esbonio'r broses ac yn cyflwyno pawb.  

(ii) Gwahoddir y rhiant/gofalwr i gyflwyno'i sylwadau.  

(iii) Bydd swyddog yn cyflwyno safbwynt yr Adran Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.  

(iv) Bydd gan aelodau'r panel y cyfle i ofyn cwestiynau i'r ddau barti.  

(v) Bydd gan y ddau barti'r cyfle i ofyn cwestiynau i'w gilydd.  

(vi) Bydd y rhiant/gofalwr a'r swyddog yn gadael yr ystafell a bydd y panel yn aros i 
ystyried ei benderfyniad.  

(vii) Bydd yr holl bartïon yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig o'r penderfyniad o fewn 5 
niwrnod gwaith i'r gwrandawiad apêl.  

Penderfyniad y panel:-  

(i) Wrth benderfynu, mae'n rhaid i'r panel roi sylw dyladwy i Bolisi Cymorth 
Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol y cyngor. Bydd angen iddynt fodloni eu hunain bod 
y polisi wedi cael ei weithredu'n gywir. Byddant yn ystyried yr amgylchiadau 
arbennig/eithriadol er mwyn penderfynu a ydynt yn ddigon cryf i'w galluogi i 
fynd yn groes i'r trefniadau a amlinellir dan y polisi a gwrthdroi penderfyniad y 
Grŵp Cludiant yn ystod adolygiad Cam Un .  
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Nodyn:  

 Yn dilyn canlyniad y broses apeliadau dau gam, nid oes hawl ychwanegol i apelio. 

 Ni fydd gan y rhieni/gofalwyr yr hawl i wneud unrhyw geisiadau pellach am gymorth 
cludiant mewn perthynas â'r un plentyn a'r un ysgol, oni bai:  

 eu bod yn gallu dangos newid sylweddol a phwysig mewn amgylchiadau ers y 
penderfynwyd ar yr apêl ddiwethaf 

 bod y cyngor yn newid ei bolisi ac mae unrhyw newid i'r polisi'n berthnasol i'r 
achos 

 bod newid perthnasol i'r ddeddf sy'n llywodraethu darpariaeth cymorth cludiant 
o'r cartref i'r ysgol  

 Os oes gan y rhiant/gofalwr gŵyn ynghylch sut y cynhaliwyd y broses apelio, mae 
ganddynt yr hawl i gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Bydd yr 
Ombwdsmon yn ystyried cŵyn o natur weithdrefnol yn unig, nid yw'n hawl apêl 
ychwanegol.  

 Mae gan y rhiant/gofalwr yr hawl i wneud cais am Adolygiad Barnwrol os ydyw am 
herio cyfreithlondeb penderfyniad neu gam gweithredu a gymerwyd yn ystod y broses 
apeliadau. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y weithdrefn apeliadau hon, e-bostiwch eich cwestiwn at 
education@npt,gov.uk neu ffoniwch swyddog cludiant y cyngor ar 01639 861104.  

 

Atodiad 1 - Ffurflen Adolygiad Cam Un 

Atodiad 2 - Ffurflen Apêl Cam Dau 
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Atodiad 1 

CYMORTH CLUDIANT O'R CARTREF I'R YSGOL  

FFURFLEN ADOLYGIAD CAM UN 

Sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:  

 Darllen y canllawiau atodedig ar gyfer y weithdrefn gwrandawiad apêl Cymorth Cludiant 
i'r Ysgol. 

 Darllen y Polisi Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol  

 Llofnodwch y ffurflen hon a'i dychwelyd i:  
 
Apeliadau Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol  
Cyfarwyddiaeth Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes  
Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ 
 
neu e-bostiwch y ffurflen at: elections@npt.gov.uk 

 
  

Cyfenw'r Disgybl  

  

Enw(au) Cyntaf  

  

Enw’r Ysgol   

  

Dyddiad geni  

  

Cyfeiriad Post Llawn gan gynnwys y 
côd post 

 

  

Enw'r Rhiant/Gofalwr  
 

  

Perthynas â'r disgybl 
 

  
Cyfeiriad presennol gan gynnwys côd 
post (os yw'n wahanol i gyfeiriad y 
disgybl)  

 
 
 
 
 

  

Rhif Ffôn Cyswllt   

E-bost cyswllt  
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EICH SAIL/RHESYMAU DROS GYFLWYNO'R APÊL (ticiwch)  
 

1)   Nid yw'r awdurdod wedi gweithredu'r Polisi Cymorth Cludiant o'r 
Cartref i'r Ysgol yn gywir.  

 

  

2)   Gall yr ymgeisydd grybwyll amgylchiadau arbennig/eithriadol y 
mae'n credu y dylid eu hystyried.  

 

  
Manylion yr apêl:  
Mae'n bwysig eich bod chi'n esbonio, mor glir â phosib, y rhesymau pam rydych yn apelio yn 
unol â'r blwch neu'r blychau a diciwyd uchod.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cyflwynwch yr holl dystiolaeth i gefnogi'ch apêl gyda'r ffurflen hon.   

 

Llofnod: Dyddiad: 
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Atodiad 2  

CYMORTH CLUDIANT O'R CARTREF I'R YSGOL  

FFURFLEN APÊL CAM DAU 

Sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:  

 Darllen y canllawiau atodedig ar gyfer y weithdrefn gwrandawiad apêl Cymorth Cludiant 
i'r Ysgol. 

 Darllen y Polisi Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol  

 Llofnodwch y ffurflen hon a'i dychwelyd i:  
 
Apeliadau Cymorth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol  
Cyfarwyddiaeth Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes  
Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ 
 

      neu e-bostiwch y ffurflen at: elections@npt.gov.uk 

 
  

Cyfenw'r Disgybl  

  

Enw(au) Cyntaf  

  

Enw’r Ysgol   

  

Dyddiad geni  

  

Cyfeiriad Post Llawn gan gynnwys y 
côd post 

 

  

Enw'r Rhiant/Gofalwr 
 

  

Perthynas â'r disgybl 
 

  
Eich Cyfeiriad Presennol gan 
gynnwys côd post 

 
 
 

  

Rhif Ffôn Cyswllt   

Cyswllt E-bost 
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EICH RHESYMAU DROS GYFLWYNO'R APÊL HON  

Manylion yr apêl:  
Darparwch esboniad manwl o'r rhesymau dros eich cais i symud y mater ymlaen i Gam Dau y 
weithdrefn apeliadau: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Llofnod: Dyddiad: 

 


