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Rhagymadrodd i'r Polisi 

  

Cyfleoedd Cyfartal  

Bydd y coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 

chyfleoedd cyfartal yn y meysydd rhyw, hil, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, 

trawsrywedd, crefydd, cred, beichiogrwydd, mamolaeth a thadolaeth, priodas a 

phartneriaeth sifil ac adsefydlu troseddwyr. Bydd y coleg hefyd yn cydymffurfio â Deddf 

Hawliau Dynol 1998 ac unrhyw ddeddfiadau neu addasiadau dilynol.  

Cynaliadwyedd 

Bydd y coleg yn cydymffurfio â'r holl ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 

datblygiad cynaliadwy trwy geisio gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 

hirdymor pobl a chymunedau. Mae angen i hyn gael ei wneud mewn ffyrdd sy'n hyrwyddo 

cyfiawnder cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal ac sy'n gwella'r amgylchedd naturiol a 

diwylliannol tra'n parchu ei derfynau. 

Y Gymraeg  
 
Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r 

Saesneg. Mae'r gyfraith hon wedi creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac wedi cyflwyno nifer 

o Safonau'r Gymraeg y mae'r Coleg o dan ddyletswydd statudol i gydymffurfio â hwy. 

Mae hyn yn cynnwys cynnal Asesiadau Effaith ar y Gymraeg ar gyfer pob polisi newydd 

a diwygiedig.  

  

  

  

  
  

  
  
 



Cyflwyniad 
  

Mae’r Polisi Cludiant O’r Cartref i’r Coleg ar gyfer Dysgwyr yn cyfleu ymrwymiad y coleg 

i ddarparu cymorth ar gyfer trafnidiaeth i ddysgwyr cymwys i'w galluogi i gyrraedd pob 

campws y coleg a chyrraedd adref, ar draws yr awdurdodau lleol perthnasol. Gall yr 

Awdurdodau Addysg Lleol priodol ddarparu cludiant i bob dysgwr amser llawn o dan 19 

oed ar 1 Medi yn y flwyddyn gofrestru. Bydd y coleg yn cysylltu ac yn trafod gyda'r 

awdurdodau lleol i ddarparu'r opsiynau mwyaf effeithlon a phriodol. Gall hyn gynnwys 

gwasanaethau dan gontract, opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus neu opsiynau llogi preifat. 

Mae llawer o gludiant awdurdodau lleol yn ein rhanbarth ar fysiau contract. Gall 

cynghorau ddefnyddio tocynnau tymor ar lwybrau byrrach a lle mae trafnidiaeth 

gyhoeddus yn opsiwn gwell. 

 

Gellir cynnig cyllid hefyd i ddysgwyr er mwyn talu am gludiant i leoliadau profiad gwaith a 

/ neu deithiau. Bydd union fanylion y gweithdrefnau ar gyfer gwneud cais am gyllid ar gael 

i ddysgwyr ar yr adegau priodol yn ystod y calendr ceisiadau a chofrestru. 

  

Cyd-destun cyfreithiol 
Mae Deddf Addysg 1996 (fel y'i diwygiwyd) yn nodi'r gyfraith ar gyfer presenoldeb 

disgyblion yn yr ysgol ac mae Mesur Teithio Dysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi darpariaeth 

gysylltiedig ar gyfer cludiant ysgol ac i ddysgwr yng Nghymru. Mae'r Mesur yn cynnwys, 

ymhlith pethau eraill, dyletswyddau ar awdurdodau lleol i asesu trefniadau teithio dysgwyr 

ac i wneud trefniadau trafnidiaeth ar gyfer grwpiau diffiniedig o ddysgwyr. Mae llawer o 

awdurdodau lleol yn cynnig cludiant cartref i’r coleg i'r un lefel i ddysgwyr coleg ag y maent 

yn ei ddarparu ar gyfer yr un grŵp oedran yn yr ysgol ond nid yw hyn wedi'i warantu. Mae 

gan bob awdurdod lleol ei bolisi cyllido trafnidiaeth ei hun felly gall y ddarpariaeth amrywio 

o awdurdod i awdurdod ac o flwyddyn i flwyddyn. 

 

Cymhwysedd 
Dylai dysgwyr sy’n dymuno derbyn cefnogaeth ddefnyddio’r broses briodol ar gyfer eu 

categori, naill ai: 



Proses ar gyfer dysgwyr llawn amser o dan 19 oed  

Proses ar gyfer dysgwyr dros 19 oed 

Proses ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol a / neu anableddau 

 

Gellir cael a thrafod manylion pob proses o Wasanaethau Dysgwyr. 

 

Dim ond pan fydd cludiant cyhoeddus neu dan gontract yn anaddas y gellir darparu grant 

teithio. 

 

Ni ddarperir cefnogaeth ariannol ar gyfer trafnidiaeth ar ddiwrnodau pan na fydd amserlen 

y myfyriwr yn gofyn iddo fynychu'r coleg. 

 

Gall Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr wneud penderfyniad ar geisiadau trafnidiaeth 

eithriadol. 

 

Apeliadau 
 

Dylid apelio yn erbyn unrhyw benderfyniadau mewn perthynas â'r polisi yn ysgrifenedig i 

Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr. Os oes angen, gellir cynnull panel apelio i ystyried 

pob apêl. Fel rheol, hysbysir yr apelydd o'r penderfyniad cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl 

derbyn yr apêl. 

 

Ymddygiad 
Gellir dileu cymorth cludiant os yw dysgwr yn euog o gamymddwyn wrth ddefnyddio'r 

gwasanaeth. Disgwylir i bob dysgwr gadw at god ymddygiad y Coleg a'r darparwr 

trafnidiaeth. 

 

Tywydd garw 
Os bydd achosion o gau mewn argyfwng, fel tywydd garw, efallai y bydd angen i ddysgwyr 

wneud trefniadau cludo amgen er mwyn dychwelyd adref os nad yw'r dull cludo arferol ar 

gael. 



Cwynion 
Efallai y bydd y Coleg yn derbyn mân gwynion a sylwadau gan fyfyrwyr ynghylch 

trafnidiaeth. Bydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr yn ceisio mynd i'r afael â nhw 

gyda'r ALl a'r contractwr trafnidiaeth perthnasol. Ymdrinnir â chwynion o natur fwy difrifol 

trwy weithdrefn gwynion safonol y Coleg. Yn y pen draw, yr awdurdod lleol a / neu 

gwmnïau bysiau lleol sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau bysiau’r coleg. 

 
Monitro ac Adolygu’r Polisi 
 

Bydd y polisi hwn yn cael ei fonitro gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr a'i adolygu 

bob tair blynedd. Bydd y gweithdrefnau o ran cymhwysedd a'r trafodaethau gyda'r 

awdurdodau lleol perthnasol yn cael eu hadolygu'n flynyddol. 


