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Polisi Teithio o'r Cartref i'r Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 

Talbot  

Cyd-destun 
 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot1, fel awdurdod lleol yr 
ardal, yn gyfrifol am asesu addasrwydd cludiant i ddysgwyr o'r cartref i 
leoliadau addysg a hyfforddiant. 

 
1. Mae'r polisi hwn yn adlewyrchu dyletswyddau a gofynion y cyngor parthed 

cludiant o'r cartref i'r ysgol drwy rinwedd Deddf Addysg 1996; Mesur 
Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008; Teithio gan Ddysgwyr - Darpariaeth 
Statudol a Chanllawiau Gweithredol 2014; Rheoliadau Gwybodaeth am 
Deithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2009; Mesur Diogelwch ar Gludiant i 
Ddysgwyr (Cymru) 2011: a'r Côd Ymddygiad wrth Deithio i Gymru Gyfan. 

 

2. Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 20082 yn pennu'r fframwaith 
cyfreithiol penodol sy'n berthnasol i ddarpariaethau teithio a chludiant i 
ddysgwyr sy'n teithio o'r cartref i'r ysgol yng Nghymru. Mae'r paragraffau 
dilynol yn crynhoi rhai o ddarpariaethau'r Mesur hwnnw. Dylid cyfeirio at y 
mesur yn llawn am fanylion pellach ac ni ddylid dibynnu ar y polisi hwn am 
eiriad y Mesur ei hun. 

 

3. Yn ôl y Mesur, mae'n ddyletswydd ar y cyngor: 

 
 Asesu anghenion dysgwyr sydd fel arfer yn preswylio yn ei awdurdod ar 

gyfer trefniadau teithio addas bob dydd i leoedd perthnasol lle maent yn 
derbyn addysg neu hyfforddiant ac oddi yno. 
 

 Darparu cludiant addas am ddim neu dalu'r holl gostau teithio rhesymol i 
ddysgwyr o oedran ysgol gorfodol sydd fel arfer yn preswylio yn ardal y 
cyngor ac sy'n derbyn addysg gynradd mewn ysgol a gynhelir, uned 
cyfeirio disgyblion, ysgol annibynnol a enwir ar eu datganiad o 
anghenion addysgol arbennig neu mewn ysgol arbennig nas cynhelir, lle 
nad oes llwybr cerdded diogel o lai na 2 filltir o'u cartref i leoliad eu 
haddysg ac nid yw'r cyngor wedi gwneud trefniadau iddynt gofrestru fel 
disgybl mewn lleoliad addysgu addas agosach neu lety preswyl addas. 
 
 

 
 

Y 'cyngor' o'r hyn ymlaen. 
 

Y 'mesur' o'r hyn ymlaen.
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 Darparu cludiant addas am ddim neu dalu'r holl gostau teithio 
rhesymol i ddysgwyr o oedran ysgol gorfodol sydd fel arfer yn 
preswylio yn ardal y cyngor ac sy'n derbyn addysg uwchradd mewn 
ysgol a gynhelir, uned cyfeirio disgyblion, ysgol annibynnol a enwir ar 
eu datganiad o anghenion addysgol arbennig neu mewn ysgol 
arbennig nas cynhelir, lle nad oes llwybr cerdded diogel o lai na 3 
milltir o'u cartref i leoliad eu haddysg ac nid yw'r cyngor wedi gwneud 
trefniadau iddynt gofrestru fel disgybl mewn lleoliad addysgu addas 
agosach neu lety preswyl addas. 

  Mewn achos lle bydd plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol, 
ddarparu cludiant addas am ddim neu dalu'r holl gostau teithio 
rhesymol os bodlonir y meini prawf pellter (uchod), ni waeth a yw'r 
cyngor wedi trefnu iddo gofrestru fel disgybl mewn lleoliad addysg 
addas agosach ai peidio. 

 

  Gwneud trefniadau teithio priodol (hynny yw darparu cludiant am ddim, 
hebryngwr, talu'r holl gostau teithio rhesymol neu dalu lwfans) ar gyfer 
plant o oedran ysgol gorfodol sydd fel arfer yn preswylio yn ardal y 
cyngor lle ystyrir gan y cyngor fod y trefniadau hynny'n angenrheidiol 
er mwyn hwyluso eu presenoldeb ar gyfer addysg neu hyfforddiant. 

 

4. Rhaid i'r trefniadau teithio uchod hwyluso presenoldeb y plentyn bob dydd 
yn y lle perthnasol lle mae'n derbyn addysg neu hyfforddiant. Fe'i darperir at 
ddiben mynychu lle perthnasol er mwyn derbyn addysg neu hyfforddiant yn 
unig. Nid yw'r trefniadau cludiant yn berthnasol i unrhyw deithio yn ystod y 
dydd rhwng mannau perthnasol neu safleoedd gwahanol. 

 

5. Lle nad oes dyletswydd ar y cyngor i wneud trefniadau teithio ar gyfer 
dysgwyr penodol sydd fel arfer yn preswylio yn ardal y cyngor neu'n derbyn 
addysg neu hyfforddiant yn ei ardal, mae gan y cyngor y pŵer i ddarparu 
cymorth (hynny yw, cludiant, hebryngwr, talu'r holl gostau teithio rhesymol 
neu ran ohonynt neu dalu lwfans) iddynt ar sail ddewisol. Mae gan y cyngor 
yr hawl i godi tâl am y fath drefniadau teithio. 

 
6. Wrth ymgymryd â'r swyddogaethau uchod, mae'n ddyletswydd ar y cyngor 

i hyrwyddo addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar ben hynny, 
mae'n ddyletswydd arno i hybu ffyrdd cynaliadwy o deithio. 
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Egwyddorion sy'n sail i ddarparu'r polisi 
 



  

7.  Bydd y cyngor yn cydymffurfio â'r Mesur drwy wneud trefniadau teithio 
addas i'r holl ddysgwyr sy'n gymwys iddynt. Bydd y dysgwyr hyn, sy'n 
bodloni'r meini prawf a nodir isod, fel arfer yn derbyn cludiant am ddim ar 
ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol rhwng lleoliad sy'n rhesymol agos i'w 
cartref a lleoliad sy'n rhesymol agos i'w hysgol. Fel y nodir isod, mewn rhai 
amgylchiadau bydd y cyngor yn talu'r costau teithio rhesymol yn lle hynny. 

 
8. Bydd y cyngor yn arfer ei ddisgresiwn yn unol â'r gyfraith er mwyn gwneud 

trefniadau teithio ar gyfer categorïau penodol o ddysgwyr eraill. Bydd y 
dysgwyr hyn, sy'n bodloni'r meini prawf a nodir isod, fel arfer yn derbyn 
cludiant am ddim ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol rhwng lleoliad sy'n 
rhesymol agos i'w cartref a lleoliad sy'n rhesymol agos i'w hysgol.  Mae'r 
categorïau penodol (a bennir yn llawn isod) yn cynnwys plant sy'n bodloni'r 
meini prawf perthnasol mewn perthynas â dewisiadau ar gyfer ysgolion 
Saesneg, ysgolion Cymraeg ac ysgolion ffydd a gynorthwyir yn wirfoddol. 
Gan ddibynnu ar y categori (fel y nodir isod), darperir cludiant addas i'r 
dysgwyr hyn am ddim neu am ffi sy'n gyfwerth â £260 y flwyddyn neu £100 i 
fyfyrwyr ôl-16. 

 

9. Ni chaiff unrhyw drefniadau teithio disgresiynol eu gwneud ar gyfer y plant 
hynny nad ydynt yn mynychu'r ysgol agosaf oherwydd mynegwyd dewis ar 
gyfer addysg ddwyieithog.  Dewis ar gyfer ysgolion Cymraeg neu ysgolion 
Saesneg yn unig fydd yn arwain at hawl i gludiant dan y polisi hwn.  

 

10. Bydd y cyngor yn cydymffurfio â dyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 ac ni fydd trefniadau 
teithio yn gwahaniaethu yn erbyn grwpiau â nodweddion gwarchodedig.   
Ni fydd trefniadau teithio a wneir gan y cyngor yn gwahaniaethu rhwng 
categorïau gwahanol o ddysgwyr gan gynnwys y rheiny o'r un oedran sydd 
ag anawsterau dysgu, anabledd neu sydd yn 'derbyn gofal' gan yr 
awdurdod lleol, p'un a ydynt yn mynychu ysgol a gynhelir neu leoliad 
addysg arall a gaiff ei nodi yn y Mesur fel 'lle perthnasol'.  

 
11. Wrth ddarparu cludiant o'r cartref i'r ysgol, bydd y côd ymddygiad wrth deithio 

yn berthnasol. 
 

12. Bydd y cyngor yn ymdrechu i ddarparu cludiant effeithlon a chost-effeithiol i 
ddysgwyr sy'n gymwys a bydd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau y caiff 
hwn ei gynnal ar bob adeg.  Gallai hyn gynnwys tocyn i'w ddefnyddio ar 
wasanaeth bws lleol, lle ar gerbyd contract, lwfans i rieni neu lwfans beic. 
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13. Bydd y cyngor yn cefnogi mentrau sydd wedi'u llunio i sicrhau bod cynifer 

o'n dysgwyr â phosib yn ddefnyddwyr hyderus o gludiant cyhoeddus a 
dulliau teithio cynaliadwy eraill, megis cerdded neu feicio, erbyn iddynt 
adael yr ysgol.  

 
14. Bydd trefniadau teithio'r cyngor yn cefnogi dulliau teithio cynaliadwy ac 

mae'r cyngor yn cadw'r hawl i amrywio darpariaeth er mwyn bod yn gost-
effeithiol. 

 

15. Bydd y cyngor yn darparu cludiant o leoliad sy'n rhesymol agos i gartref y 
dysgwr i le sy'n rhesymol agos i ysgol y dysgwr. Gan ddibynnu ar oedran a 
gallu, efallai bydd yn rhaid i ddysgwyr gerdded i fan codi a gollwng 
canolog. 

 
16. Lle nad yw manylion sy'n ymwneud â gweithredu polisi teithio o'r cartref i'r 

ysgol y cyngor wedi'u cynnwys yn benodol yn y ddogfen hon, bydd y 
cyngor yn cyfeirio at ddarpariaethau o fewn Canllawiau Gweithredol a 
Darpariaeth Statudol (2014) ynghylch y Mesur Teithio gan Ddysgwyr. 

 

Cymhwyster 
 
17. Mae'n ofyniad statudol ar y cyngor i ddarparu cludiant o'r cartref i'r ysgol i 

ddysgwyr cymwys a gall hefyd arfer ei ddisgresiwn i ddarparu cymorth 
cludiant i ddysgwyr nad oes ganddynt hawl statudol er mwyn cefnogi a 
hyrwyddo mynediad i addysg. 

 

Cymhwyster: hawl statudol 
 
18. Er mwyn cyflawni ei ddyletswydd statudol i ddysgwyr sy'n gymwys, bydd y 

cyngor yn darparu cludiant (hynny yw, darparu cludiant am ddim, 
hebryngwr, talu'r holl gostau teithio rhesymol neu dalu lwfans) i ddysgwyr 
o oedran ysgol gorfodol sy'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf dilynol. 

 
a. Mae'r dysgwr o oedran ysgol gynradd ac yn byw 2 filltir neu fwy o'r 

ysgol gynradd addas agosaf.  Mesurir y pellter hwn yn ôl y llwybr 
cerdded byrraf sydd ar gael. 

 

b. Mae'r dysgwr o oedran ysgol uwchradd ac yn byw 3 milltir neu fwy o'r 
ysgol uwchradd addas agosaf.  Mesurir y pellter hwn yn ôl y llwybr 
cerdded byrraf sydd ar gael. 

 

c. Nid oes llwybr cerdded rhwng cartref y dysgwyr a'r ysgol 
gynradd/uwchradd addas agosaf. 
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ch. Mae asesiad o anghenion teithio unigol y dysgwr yn pennu pa 
gymorth teithio sy'n ofynnol. 

 

d. Plant sy'n Derbyn Gofal.  Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb fel rhiant 
corfforaethol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG). Gwneir pob 
ymdrech i ddarparu parhad a sefydlogrwydd i'r plant hynny o ran 
darpariaeth ysgol.  Os bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
penderfynu y dylai plentyn barhau i fynd i'w ysgol arferol, darperir 
cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol i gynnal presenoldeb yn ysgol 
arferol y plentyn lle mae cartref y gofalwr yn bellach na 2 filltir i ffwrdd yn 
achos plentyn ysgol gynradd, neu 3 milltir yn achos plentyn o ysgol 
uwchradd. Bydd y trefniad hwn hefyd ar gael i'r plant hynny sy'n derbyn 
gofal mewn cartrefi mewn awdurdodau cyfagos. Fodd bynnag, dylai'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol fod yn ymwybodol o'r uchafswm 
amser/pellter teithio a argymhellir wrth benderfynu ar anghenion y 
plentyn. Defnyddir cludiant cyhoeddus lle bynnag y bo modd. Ariennir 

cludiant a ddarperir i blant PDG gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 
19. Ar ben hynny, mae'n ofynnol i'r cyngor wneud trefniadau teithio addas 

(hynny yw, darparu cludiant am ddim, hebryngwr, talu'r holl gostau 
teithio rhesymol neu dalu lwfans) i blant o oedran ysgol gorfodol lle bydd 
y cyngor yn ystyried bod trefniadau o'r fath yn angenrheidiol er mwyn 
hwyluso eu presenoldeb mewn addysg neu hyfforddiant. 

 

20. Mae'r cyngor yn gyfrifol am ddarparu cymorth gyda chludiant ar gyfer 
y dysgwyr hynny sydd fel arfer yn preswylio yn ardal y cyngor yn unig. 

 
Cymhwyster: darpariaeth ddewisol  

 

21. Yn ogystal â bodloni hawl statudol dysgwyr, bydd y cyngor yn arfer ei 
ddisgresiwn i ddarparu cludiant (hynny yw, darparu cludiant am ddim, 
hebryngwr, talu'r holl gostau teithio rhesymol neu dalu lwfans) i ddysgwyr 
sy'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf isod. 
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a. Mae'r dysgwr yn mynychu ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg y 

dalgylch ac mae'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn 2 filltir neu fwy, neu 
nid oes llwybr cerdded ar gael.  Mesurir y pellter hwn yn ôl y llwybr 
cerdded byrraf sydd ar gael. I bob pwrpas, mae hyn yn sicrhau fod 
mynediad i drefniadau cludiant gan blant sy'n mynychu ysgol gynradd 
cyfrwng Saesneg y dalgylch, er nad yr ysgol ddalgylch cyfrwng Saesneg 
yw'r ysgol addas agosaf iddynt; 

 

b. Mae'r dysgwr yn mynychu ysgol uwchradd gymunedol cyfrwng Saesneg 
y dalgylch ac mae'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn 3 milltir neu fwy, 
ac nid oes llwybr cerdded ar gael.  Mesurir y pellter hwn yn ôl y llwybr 
cerdded byrraf sydd ar gael. I bob pwrpas, mae hyn yn sicrhau fod 
mynediad i drefniadau cludiant gan blant sy'n mynychu ysgol uwchradd 
cyfrwng Saesneg y dalgylch, er nad yr ysgol ddalgylch cyfrwng Saesneg 
yw'r ysgol addas agosaf iddynt; 

 

c. Bydd y dysgwyr yn troi'n 5 oed yn ystod y flwyddyn ysgol ac yn byw 2 
filltir neu fwy i ffwrdd, neu nid oes llwybr cerdded ar gael rhwng y cartref 
ac ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg y dalgylch addas. 
Mesurir y pellter hwn yn ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael. 

 

ch. Mae gan y dysgwr brawf o breswylfa ddeuol ac mae'n teithio o fwy nag 
un man preswyl yn rheolaidd ac yn barhaus.  Darperir cludiant o'r naill 
breswylfa neu'r llall ar yr amod bod y dysgwr yn mynychu ysgol 
gymunedol cyfrwng Saesneg y dalgylch/ysgol addas agosaf o'r brif 
breswylfa a bod yr ysgol honno 2 filltir neu fwy i ffwrdd i ddysgwyr oed 
cynradd a 3 milltir neu fwy i ddysgwyr oed uwchradd neu nid oes llwybr 
cerdded ar gael. 

 
d.  Mae'r dysgwr yn mynychu ysgol gynradd gymunedol Gymraeg y 

dalgylch ac mae'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn 2 filltir neu fwy, 
neu nid oes llwybr cerdded ar gael.  Mesurir y pellter hwn yn ôl y llwybr 
cerdded byrraf sydd ar gael. 

 

dd. Mae'r dysgwr yn mynychu ysgol uwchradd gymunedol Gymraeg y 
dalgylch ac mae'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn 3 milltir neu fwy, ac 
nid oes llwybr cerdded. Mesurir y pellter hwn yn ôl y llwybr cerdded 
byrraf sydd ar gael. 
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e.  Mae'r dysgwr yn mynychu'r ysgol gynradd enwadol agosaf (yn unol â'i 
enwad crefyddol dewisol) ac mae'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn 2 
filltir neu fwy, neu nid oes llwybr cerdded. Mesurir y pellter hwn yn ôl y 
llwybr cerdded byrraf sydd ar gael. 

 

f.    Mae'r dysgwr yn mynychu'r ysgol uwchradd enwadol agosaf (yn unol â'i 
enwad crefyddol dewisol) ac mae'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn 3 
milltir neu'n fwy, neu nid oes llwybr cerdded. Mesurir y pellter hwn yn 
ôl y llwybr cerdded byrraf sydd ar gael. 

 
ff.   Mae'n ofynnol, yn ôl Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, i 

awdurdodau lleol ystyried anghenion dysgwyr sydd rhwng 16 a 19 oed. 
Serch hynny, nid yw'n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu cludiant i'r 
ysgol neu'r coleg am ddim i unrhyw ddysgwr sy'n hŷn na'r oedran ysgol 
gorfodol.  

 

Er hynny, mae'r cyngor yn arfer ei ddisgresiwn a bydd yn darparu cludiant 
i ddysgwyr sy'n hŷn na'r oedran ysgol gorfodol sy'n bodloni'r meini prawf o 
ran y pellter gofynnol neu ddiffyg llwybr addas/diogel. Codir tâl cyffredinol 
am y gwasanaeth hwn o £100 y flwyddyn oni bai fod gan y dysgwr 
ddatganiad o anghenion addysgol arbennig a'i fod yn bodloni'r meini prawf 
eraill a nodir ar gyfer cludiant am ddim. 
 

Dan drefniadau dewisol, gall dysgwyr rhwng 16 ac 19 oed brynu sedd ar 
lwybrau cludiant cartref i'r ysgol sy'n bodoli eisoes.  Er hyn, bydd y cyngor 
yn asesu a yw sefydliad yn cynnig amrywiaeth rhesymol o gyrsiau sy'n 
addas ar gyfer medrau, galluoedd a gofynion dysgwyr unigol. 
 

Darperir cludiant i sefydliad addysgol nad yw'r un agosaf dim ond os yw'r 
cyngor o'r farn bod amrywiad sylweddol rhwng cwrs y dysgwr a'r cwrs a 
gynigir yn y sefydliad agosaf. 

 
22. Mae'r cyngor yn gyfrifol am ddarparu cymorth gyda chludiant ar gyfer 

dysgwyr sy'n byw yn ardal y cyngor yn unig. 
 

'Teithio' a 'chludiant' 
 
23. Yn y polisi hwn, mae ystyr 'teithio' a 'chludiant' yn gyson â defnydd y 

termau hyn o dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 a Mesur 
Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011 yn eu tro. 
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24. Cyfeiria teithio at yr holl ffyrdd o deithio, gan gynnwys cerdded, ac ystyr 
cludiant yw cludiant mewn cerbyd, ac felly nid yw'n cynnwys cerdded. 



  

 
Ysgol addas agosaf 

 

25. Cyfrifoldeb y cyngor yw penderfynu ar ysgol addas agosaf dysgwyr. 
 

26. Mae'r cyngor yn penderfynu pa ysgol yw'r ysgol addas agosaf ar sail 
addasrwydd yr addysg neu'r hyfforddiant a gynigir yno o ran oedran, gallu a 
medrau'r dysgwr ac unrhyw anawsterau dysgu y gallai fod ganddo. 

 

27. Mae'r ysgol addas agosaf yn gymwys i ysgol cyfrwng Saesneg, ysgol 
Gymraeg, ysgol brif ffrwd (ffydd) a gynorthwyir yn wirfoddol neu ysgol 
arbennig y dalgylch. 

 
Ysgol y dalgylch 

 

28. Cyfrifoldeb y cyngor yw penderfynu ar ysgol y dalgylch ar gyfer y 
dysgwyr. 

 

29. Mae ysgol ddalgylch yn ysgol gymunedol wedi'i dynodi gan y cyngor i 
wasanaethu ardal ddaearyddol benodol sydd â dynodiad ieithyddol 
penodol, h.y. cyfrwng Saesneg neu gyfrwng Gymraeg.  Fel arfer, hon fydd 
yr ysgol gymunedol addas agosaf at gyfeiriad preswylfa'r dysgwr. Serch 
hyn, ac yn enwedig o ran ysgolion Cymraeg, nid yw hyn bob amser yn wir. 

 

30. Mae ardal dalgylch yn cynnig blaenoriaeth ar gyfer derbyn plentyn i 
ysgol ac, o ganlyniad, mae'n rhan o drefniadau derbyn ysgolion. 

 

31. Mae rhestr o ysgolion cymunedol y dalgylch cyfrwng Saesneg, cyfrwng 
Cymraeg ac ysgolion (ffydd) a gynorthwyir yn wirfoddol a gwybodaeth 
am ardaloedd penodol a wasanaethir gan ysgolion dalgylch ar gael ar 
wefan y cyngor, www.npt.gov.uk.  
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Diwrnod Ysgol 
 
32. Yn y polisi hwn, ystyr 'diwrnod ysgol' yw unrhyw ddiwrnod y mae'r ysgol 

ar agor i ddisgyblion.  Pennir amserau dechrau a gorffen y diwrnod 
ysgol gan y cyngor. Mewn perthynas â dehongliad manwl o'r diwrnod 
ysgol, mae'r cyngor yn cyfeirio at ddarpariaethau yn y ddogfen Teithion 
gan Ddysgwyr - Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 2014. 

 
Categorïau ysgolion 

 

33. Mae 3 chategori o ysgolion a gynhelir gan y cyngor.  Mae'r rhain yn cynnwys: 
 

34. Ysgolion cymunedol - ysgolion a ariennir ac a gynhelir yn gyfan gwbl gan 
y cyngor yw'r rhain.  Cyflogir staff gan y cyngor, er bod gan y corff 
llywodraethu gyfrifoldeb am rai swyddogaethau cyflogi.  Y cyngor yw'r 
awdurdod derbyn. 

 

35. Ysgolion arbennig cymunedol - ysgolion a ariennir ac a gynhelir yn gyfan 
gwbl gan y cyngor ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig 
yw'r rhain. Cyflogir staff gan y cyngor, er bod gan y corff llywodraethu 
gyfrifoldeb am rhai swyddogaethau cyflogi.  Y cyngor yw'r awdurdod derbyn. 

 

36. Ysgolion enwadol (a gynorthwyir yn wirfoddol) - mae'r rhain yn ysgolion 
lle mae'r corff llywodraethu yn gyflogwr ac yn awdurdod derbyn ac mae 
ganddo gyfrifol i'r Awdurdod Addysg Esgobaethol perthnasol.  Delir yr 
adeilad dan ymddiried gan sefydliad ac yn achos ardal y cyngor hwn, naill ai 
gan yr Eglwys Gatholig neu gan yr Eglwys yng Nghymru. 

 

Iaith y dysgu 
 

37. Iaith y dysgu a'r addysgu yn ysgolion y cyngor yw naill ai'r Gymraeg neu'r 
Saesneg. 

 

Ysgolion Saesneg 
 
38. Yn ysgolion cyfrwng Saesneg y cyngor, mae'r dysgu a'r busnes arferol yn 

digwydd drwy gyfrwng y Saesneg yn bennaf, gyda'r Gymraeg yn cael ei 
haddysgu fel ail iaith. Gall ysgolion cyfrwng Saesneg fod yn gymunedol, yn 
arbennig cymunedol neu wedi'u cynorthwyo'n wirfoddol. 
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Ysgolion Cymraeg 
 

39. Yn ysgolion Cymraeg y cyngor, mae'r dysgu a'r busnes arferol yn digwydd 
drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf, yn unol â'r diffiniad o ysgol Gymraeg. 
Ysgolion cymunedol yw ysgolion Cymraeg y cyngor. 

 
Derbyniadau ysgol 

 

40. Mae Is-adran Derbyniadau Ysgolion y cyngor yn gyfrifol am dderbyniadau i 
ysgolion cymunedol ac ysgolion arbennig cymunedol. Cyfrifoldeb corff 
llywodraethu'r ysgol berthnasol yw derbyniadau i ysgol a gynorthwyir yn 
wirfoddol. 

 
Mae Polisi Derbyniadau Ysgolion y cyngor ar gael yn www.npt.gov.uk 
 
Gellir cysylltu ag Is-adran Derbyniadau Ysgolion y cyngor drwy ysgrifennu i'r 
cyfeiriad isod. 
Swyddog Derbyniadau,  
Y Tîm Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd,  
Canolfan Ddinesig Port Talbot,  
Port Talbot   
SA13 1PJ. 
 

Ysgolion cymunedol a chludiant o'r cartref i'r ysgol 
 

41. Nid yw derbyn plentyn i ysgol gymunedol o reidrwydd yn rhoi hawl i 
gymorth gyda chludiant. 

 

42. Pan fydd rhiant yn mynegi dewis ar gyfer ysgol gymunedol y maent yn 
dymuno i'w plentyn fynd iddi ac nid yr ysgol honno yw ysgol y dalgylch, yna 
os derbynnir y cais am le yn yr ysgol honno, ni ddarperir cludiant oni bai fod 
yr ysgol a ddewisir yn nes na'r ysgol ddalgylch sy'n gwasanaethu'r ardal ac y 
bodlonir meini prawf pellter perthnasol. 

 

43. Os nad yw rhiant wedi llwyddo i sicrhau lle i'w blentyn yn ysgol gymunedol 
y dalgylch neu'r ysgol addas agosaf, yna darperir cludiant am ddim i'r 
ysgol addas agosaf nesaf, ar yr amod y bodlonir meini prawf pellter 
perthnasol y polisi hwn. 

 

Ysgolion arbennig cymunedol a chludiant o'r cartref i'r ysgol 
 

44. Nid yw derbyn plentyn i ysgol arbennig gymunedol o reidrwydd yn rhoi hawl 
i gymorth gyda chludiant.  Nodir hawliau teithio yn natganiad o anghenion 
addysgol arbennig y dysgwr a chaiff cymhwysedd ei adolygu'n flynyddol. 
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Ysgolion (a gynorthwyir yn wirfoddol) enwadol a chludiant o'r cartref i'r 
ysgol 

 

45. Mae'r rhaid i'r Cyngor ystyried dymuniadau rhieni parthed addysg grefyddol 
wrth ystyried darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol am ddim.  
 
Mae'r cyngor wedi penderfynu arfer ei ddisgresiwn wrth ystyried 
dymuniadau rhieni, ac felly bydd yn darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol am 
ddim (sef cludiant am ddim neu gostau teithio rhesymol wedi'u hariannu'n 
llawn) i ddisgyblion sy'n mynychu'r ysgol enwadol agosaf o'u dewis hwy 
neu eu rhieni, yn amodol ar fodloni'r meini prawf pellter (2 filltir i ddisgyblion 
ysgol gynradd a 3 milltir i ddisgyblion ysgol uwchradd). 

 
Pellteroedd cerdded a llwybrau cerdded sydd ar gael  

 

46. Yn amodol ar ganlyniad asesiad anghenion teithio unigol y dysgwr, ni fydd 
hawl i gymorth gyda chludiant o'r cartref i'r ysgol os yw'r pellter o gartref y 
dysgwr i ysgol y dalgylch (ac felly wrth reswm yr ysgol addas agosaf) yn 
llai na: 

 
a. 2 filltir i ddisgyblion oedran ysgol gynradd, 
b. 3 milltir i ddisgyblion oedran ysgol uwchradd  
     a  
c. bod llwybr cerdded wedi'i nodi sy'n fyrrach na'r pellter penodol (a all 

gynnwys llwybr cyhoeddus, llain ymyl ffordd o led a chyflwr rhesymol, 
neu lwybr ceffyl). 

 
47. Mae hyn yn berthnasol i'r holl ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny sydd 

â datganiad o anghenion addysgol arbennig. 
 

48. Ystyrir bod llwybr ar gael yw'n ddiogel (cyhyd ag y bo'n rhesymol 
ymarferol bosib) i ddysgwr heb anabledd neu anhawster addysgol i 
gerdded ar y llwybr ar ei ben ei hun neu â hebryngwr os yw oedran a 
dealltwriaeth y dysgwr yn gofyn am hynny. 

 
49. Mae'r cyngor yn pennu pellteroedd cerdded a llwybrau i'r ysgol yn unol â 

gofynion canllawiau Llywodraeth Cymru ar asesu risg llwybrau cerdded i'r 
ysgol, fel y'u nodir yn y ddogfen Teithio gan Ddysgwyr - Darpariaeth 
Statudol a Chanllawiau Gweithredol 2014. 

 
50. Mae'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn cael ei fesur o'r man lle mae terfyn 

y cartref yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus agosaf i'r gât fynediad i gerddwyr 
yn yr ysgol. 
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Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) 
 
51. Bydd y cyngor yn gwneud trefniadau addas i ddysgwyr ag anghenion 

arbennig i fynychu'r ysgol, gan gynnwys trefniadau cludiant o'r cartref i'r 
ysgol yn ôl y galw.  Bydd asesiad o anghenion teithio unigol y dysgwr yn 
llywio'r math a'r lefel o gludiant y gall fod angen ei ddarparu. Adolygir yr 
hawl hon yn flynyddol. 

 

Byw yn ardal y cyngor 
 
52. Ystyrir bod dysgwr yn 'byw' yn ardal y cyngor os yw fel arfer yn preswylio 

ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.  At ddiben y ddogfen bolisi 
hon, mae preswylfa yn cael ei diffinio fel 'lle bydd y dysgwr fel arfer yn 
preswylio neu, os yw'n iau nac 16 oed, lle mae'r rheiny sydd â chyfrifoldeb 
rhiant am y dysgwr yn preswylio'. 

 

53.  ‘Mae 'byw' yn golygu mwy nac ymweld â rhywle o bryd i'w gilydd.  Os nad 
oes gan ddysgwr breswylfa arferol, yna bydd y lleoliad lle mae'n byw ar hyn 
o bryd yn cael ei drin fel ei breswylfa. Wrth benderfynu ar breswylfa 
gyffredin person mewn amgylchiadau penodol, bydd y cyngor yn dilyn y 
gweithdrefnau a nodir yn Adran 19 y Mesur. 

 

Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG) 
 
54. Mae Plentyn sy'n Derbyn Gofal yn blentyn sydd yng ngofal yr 

awdurdod lleol neu sy'n derbyn llety gan yr awdurdod lleol dan 
gyfrifoldebau Gwasanaethau Cymdeithasol yr awdurdod lleol. 

 

55. Wrth benderfynu ar hawliau teithio o'r cartref i'r ysgol i Blentyn sy'n Derbyn 
Gofal, bydd meini prawf cymhwysedd statudol oed a phellter y polisi teithio 
hwn yn berthnasol.  Serch hynny, ni fydd meini prawf ar gyfer ysgol y 
dalgylch/yr ysgol agosaf yn berthnasol oherwydd bydd hyn yn caniatáu i'r 
cyngor sicrhau y gellir lleoli Plentyn sy'n Derbyn Gofal yn unol â'i anghenion 
ac amgylchiadau unigol gyda chyn lleied of aflonyddwch â phosib, gan 
sicrhau dilyniant yn yr addysg a chyda chyfeillion a brodyr a chwiorydd wrth 
gynnal lles y plentyn. 

 
56. Gan ddibynnu ar asesiad o anghenion teithio'r dysgwr, defnyddir cludiant 

cyhoeddus lle bo'n briodol. 
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Preswylfa ddeuol 
 

57. Lle mae dysgwr yn teithio i'r ysgol o fwy nag un breswylfa yn rheolaidd ac 
yn barhaus, bydd y cyngor yn darparu cymorth gyda chludiant o'r naill 
breswylfa neu'r llall ar yr amod mai'r ysgol yw'r ysgol addas agosaf i'r brif 
breswylfa, ac ar yr amod y bodlonir y meini prawf pellter yn y polisi teithio 
gan ddysgwyr hwn. 

 
58. Rhaid cyflwyno prawf o breswylfa ddeuol. 

 

59. Nid yw preswylfa dros dro, fel aros gyda pherthnasau am gyfnod byr, yn 
gymwys am gymorth gyda chludiant. 

 

60. Os yw un o'r preswylfeydd mewn ardal awdurdod arall, yna'r awdurdod 
lleol hwnnw fydd yn gyfrifol am gludiant. 

 

Talu lwfans milltiredd  
 

61. Lle ceir hawl statudol i gludiant ysgol neu lle mae'r cyngor wedi arfer ei 
ddisgresiwn, mewn rhai amgylchiadau gall y cyngor gytuno i gynnig lwfans 
petrol lle bydd rhiant/gofalwr yn cludo'r dysgwr. 

 

62. Os cytunwyd ar lwfans milltiredd gyda'r rhiant/gofalwr, byddai'r gyfradd ar 
gyfer dwy daith yno ac yn ôl yn ddyddiol ac yn seiliedig ar gyfradd 
uchafswm presennol cyfraddau CThEM. Mae hyn yn talu am y costau 
teithio rhesymol yn llawn. 

 

63. Bydd unrhyw gytundeb yn ddibynnol ar y rhiant/gofalwr yn meddu ar 
drwydded yrru, MOT (os yw'n berthnasol) a thystiolaeth o yswiriant 
priodol (naill ai defnydd busnes dosbarth 1 neu lythyr gan y cwmni 
yswiriant yn hepgor yr angen am ddefnydd busnes dosbarth 1 er mwyn 
cludo eu plentyn am lwfans). 

 

Gwerthu seddi gwag ar gludiant ysgol 
 

64. Blaenoriaeth y cyngor wrth neilltuo seddi ar gerbydau dan gontract fydd 
cadw lle ar gyfer dysgwyr sy'n gymwys am gludiant am ddim yn y lle 
cyntaf. Lle bydd seddi gwag ar gael, gall y cyngor gynnig seddi i'w gwerthu 
i ddysgwyr nad ydynt yn gymwys am gymorth gyda chludiant.  Os bydd 
argaeledd, gellir prynu sedd wag am ffi o £260 y flwyddyn. 

 

65. Cyflwynir y fath gynigion yn dymhorol a bydd yn drefniad y gall y cyngor 
neu'r dysgwr/rhiant/gofalwr ei derfynu drwy roi rhybudd o chwe wythnos. 
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66. Er mwyn sicrhau lle i ddysgwr sy'n gymwys ar gyfer cludiant am ddim, gall 

fod yn angenrheidiol i ddiddymu'r penderfyniad i werthu sedd wag. Bydd y 
swyddog cludiant i deithwyr yn gwneud y penderfyniad hwn mewn 
ymgynghoriad â'r pennaeth gwasanaeth. 

 

67. Ceir mwy o wybodaeth am brynu seddi gwag drwy gysylltu â'r: 
 

Is-adran Cludiant i Deithwyr  
Y Ceiau, 
Ffordd Brunel, 
Parc Ynni Baglan 
SA11 2GG 

 

Seddi ceir i blant 
 

68. Er nad yw'r defnydd o seddi car i blant yn orfodol mewn tacsis, mae'n rhaid i 
gerbydau dan gontract gyda'r cyngor gynnwys y seddi car priodol ar gyfer 
dysgwyr dan 12 oed neu sy'n llai na 135cm o daldra. 

 

Côd teithio 
 

69. Mae'r 'Côd Ymddygiad wrth Deithio i Gymru Gyfan' (Côd Ymddygiad wrth 
Deithio) yn nodi holl gyfrifoldebau a safonau ymddygiad disgwyliedig 
dysgwyr wrth deithio rhwng y cartref a'r ysgol.   

 

70. Mae diogelwch dysgwyr yn holl bwysig. Mae'r cyngor yn disgwyl i ddysgwyr 
ymddwyn yn gyfrifol ac yn ddiogel wrth deithio o'r cartref i'r ysgol neu'r coleg 
ac yn ôl, p'un a ydynt yn teithio ar fws, trên, tacsi, cerbyd dan gontract, beic, 
cerdded neu unrhyw ffordd arall. 

 
71. Mae'n rhaid i ddysgwyr sy'n teithio ar fws i'r ysgol neu'r coleg ddilyn 

rheolau'r Côd Ymddygiad Teithio ar Fws Ysgol a gall y cyngor dynnu'r 
cludiant yn ôl os yw'n argyhoeddedig bod plentyn wedi peidio â 
chydymffurfio â'r Côd. 
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Rhieni/gofalwyr absennol 
 
72. Os nad oes rhywun ar gael i gwrdd â phlant diamddiffyn, megis plant ifanc 

iawn neu rai plant ag anghenion addysgol arbennig ar ddiwedd y daith, cânt 
eu cadw ar y cerbyd fel na fydd oedi i blant eraill ar y llwybr.  Mewn achos 
o'r fath, hysbysir y cyngor gan yrrwr y bws fel y gall y rhiant/gofalwr drefnu i 
gasglu'r plentyn ar ddiwedd y llwybr. Os nad oes modd cysylltu â'r 
rhiant/gofalwr, cysylltir â swyddog ar ddyletswydd y Gwasanaethau 
Cymdeithasol neu'r Heddlu am gymorth. 

 

Cynorthwywyr teithwyr 
 

73. Caiff llwybrau cludiant o'r cartref i'r ysgol eu hasesu yn unigol ond fel arfer 
ni ddarperir cynorthwywyr teithwyr ar lwybrau prif ffrwd ar gyfer naill ai 
disgyblion uwchradd neu gynradd. 

 

74. Cyfrifoldeb y rhiant/gofalwr fydd sicrhau bod y dysgwr yn mynd ar y bws 
yn ddiogel a chwrdd â'r plentyn o'r bws ar ôl ysgol. 

 

75. Efallai bydd amgylchiadau lle gellir cyflogi cynorthwywyr teithwyr i gefnogi 
disgyblion ar rai llwybrau.  Caiff y penderfyniad i gyflogi cynorthwy-ydd 
teithwyr ar lwybrau penodol neu beidio ei bennu yn unol â'r ddogfen Teithio 
gan Ddysgwyr - Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 2014 ac 
yn seiliedig ar asesu anghenion unigol y dysgwyr. 

 
Gwneud cais am gymorth gyda chludiant o'r cartref i'r ysgol 

 

76. Ceir ffurflenni cais ar gyfer cymorth gyda chludiant o'r cartref i'r ysgol o 
ysgolion, colegau ac ar wefan y cyngor. 

 

77. Gellir gwneud cais ar-lein yn www.npt.gov.uk/admissions neu gellir 
lawrlwytho ffurflen gais a'i e-bostio i'r cyngor ar ffurf electronig neu anfon 
copi caled i'r cyfeiriadau a nodir ar y ffurflen. 

 

78. Cyhyd â nad yw cyfeiriad cartref y dysgwr a'r ysgol a fynychir ganddo'n 
newid, nid oes angen cyflwyno cais arall nes i'r dysgwr ddechrau yn y 
Chweched Dosbarth. 
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79. Bydd y cyngor yn cadarnhau a yw cais ar gyfer cludiant ysgol wedi ei 

gymeradwyo neu beidio o fewn 15 niwrnod i dderbyn y ffurflen gais. Bydd 
ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn manylion amserau a lleoliadau codi 
plentyn yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer dechrau tymor ym mis Medi neu cyn 
gynted ag y bo modd os caiff cais ei gyflwyno yn ystod y flwyddyn ysgol. 

 

80. Mae hawl i apelio gan ymgeiswyr nad ydynt yn llwyddiannus. 
 
Apelio yn erbyn penderfyniad teithio o'r cartref i'r ysgol 

 

81. Lle mae cais am gymorth gyda chludiant wedi ei wrthod, bydd y cyngor 
yn ysgrifennu at yr ymgeisydd o fewn 10 niwrnod gwaith i esbonio'r 
penderfyniad a rhoi manylion y broses apêl. 

 
82. Gall ymgeisydd apelio yn erbyn cais sydd wedi'i wrthod am un o'r rhesymau 

canlynol: 

 
 mae'r ymgeisydd yn credu nad yw'r cyngor wedi gweithredu'r 

polisi'n gywir, a/neu 

 
 gall yr ymgeisydd grybwyll amgylchiadau arbennig/eithriadol y 

mae'n credu y dylid eu hystyried. 
 

83. Dylid cyflwyno apeliadau'n ysgrifenedig gan nodi'r rhesymau dros yr apêl, 
a darparu copïau o unrhyw wybodaeth gefnogi. 

 

84. Caiff yr apêl yn erbyn y polisi cludiant o'r cartref i'r ysgol ei hystyried 
gan banel o swyddogion annibynnol a chaiff penderfyniad ei wneud ar 
sail yr wybodaeth a ddarperir. 

 
85. Hysbysir yr ymgeisydd o benderfyniad yr apêl yn ysgrifenedig o fewn 

pum niwrnod gwaith o ystyried yr apêl, cyhyd â nad oes angen unrhyw 
wybodaeth ychwanegol i gefnogi'r penderfyniad. 

 

86. Gellir cael manylion llawn y broses apêl trwy ysgrifennu i'r cyfeiriad isod. 

Panel Apeliadau Cludiant Ysgol, 
Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes, 
Canolfan Ddinesig Port Talbot, 
Port Talbot  
SA13 1PB 
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87. Os nad yw apelyddion yn fodlon ar y ffordd yr ymdriniwyd â'r apêl, gallant 
gyflwyno cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  Mae'r 
Ombwdsmon yn ymchwilio i gwynion ysgrifenedig am y modd y cynhaliwyd 
yr apêl, nid y penderfyniad. 

 
Cyfeiriadau 

 

Deddf Addysg 1996 
Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 
Teithio gan Ddysgwyr - Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 
2014 Rheoliadau Gwybodaeth am Deithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2009  
Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru) 2011 
Côd Ymddygiad wrth Deithio i Gymru Gyfan (Côd 
Ymddygiad wrth Deithio) 
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