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Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg 

 

 

 

 

 

 
Annwyl Ms Hart, 
 
Mesur Teithio gan Ddysgwyr - Trefniadau Cludiant Addas 
 
Diolch am eich llythyr ynghylch trefniadau cludiant addas, ac yn benodol i geisio barn ar y dulliau sydd 
ar waith i alluogi pobl ifanc i godi unrhyw bryderon sydd ganddynt ynghylch darparu cludiant ysgol. 
 
Mae nifer o ddulliau ar waith yn yr awdurdod hwn rydym yn fodlon sy’n gyfeillgar i blant a phobl ifanc.  
Mae rhaglen strwythuredig, ragweithiol o fonitro cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys gwirio mannau casglu a 
gollwng, cysylltu â gyrwyr a siarad gyda'r cysylltiadau cludiant ysgol dynodedig (athro fel arfer) ar 
safleoedd addysgol. Mae Swyddog Monitro'r Cyngor yn mynd ar y cerbyd, gan roi cyfle i berson ifanc 
godi unrhyw bryderon sydd ganddynt yn uniongyrchol gydag ef / hi yn hytrach na’u hathro. Ystyrir 
amseroedd teithio ac oedran y dysgwr wrth asesu llwybrau, yn unol â'r Mesur.  
  
Lle bydd hebryngwyr yn cael eu darparu ar gontractau ysgol, maent yn cael llyfrau poced i gofnodi'r holl 
wybodaeth berthnasol, gan gynnwys unrhyw bryderon a fynegwyd gan bobl ifanc. Mae'r hebryngwyr yn 
codi unrhyw bryderon dybryd gyda'u goruchwyliwr ar unwaith. Yn ogystal, mae’r llyfrau hyn yn cael eu 
casglu o bryd i'w gilydd a'u hadolygu er mwyn cael dealltwriaeth gyffredinol o'r math o faterion a 
gofnodwyd.  
 
Mae trefniadau'n cael eu gwneud i roi holiadur manwl i ddysgwyr er mwyn cael adborth uniongyrchol ar 
amrywiaeth o faterion. Bydd y wybodaeth a geir yn cael ei hadolygu, ac fe weithredir arnynt lle bo 
angen.  
 
Yn ddiffuant  
 
 
 
 
Ian Budd 
Prif Swyddog Addysg ac Ieuenctid 

 
 

 

Edwina Hart CStJ AC/AM 
Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaet 
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