
 
 

YMGYNGHORIAD AR Y DEWISIADAU ARFAETHEDIG I DDIWYGIO'R POLISI 
CLUDIANT YN ÔL DISGRESIWN  

 
 HAWL I GLUDIANT YSGOL A CHOLEG ÔL 16 OED A BUDD-DALIADAU. 

 
 

18 Chwefror – 5 Ebrill 2019 
 
 

Cyflwyniad 
 
Dogfen ymgynghori yw hon ar y dewisiadau arfaethedig i ddiwygio Polisi Cludiant Ysgol 
a Choleg y Cyngor.  
 
Mae’r ddogfen yn canolbwyntio ar ddau faes lle mae newid polisi yn bosibl, darpariaeth 
cludiant ôl 16 a’r meini prawf o ran hawlio os yn derbyn “budd-daliadau”.  
 
Mae’r ddogfen yn darparu rhesymeg y Cyngor dros ymgynghori ac yn darparu dewisiadau 
i fudd-ddeiliaid eu hystyried. 
 
Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 18 Chwefror 2019 a bydd yn cau ar 5 Ebrill 2019. 
Mae gan y Cyngor ddiddordeb mewn derbyn safbwyntiau unrhyw un sy'n debygol o gael 
eu heffeithio, un ai yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan y dewisiadau arfaethedig.   
  
Bydd ymatebion a dderbynnir o fewn y cyfnod ymgynghori yn ffurfio rhan o adroddiad i 
Gabinet y Cyngor. 
 
Fel y corff sy’n llunio penderfyniadau i’r Cyngor, bydd y Cabinet yn ystyried yr adroddiad 
yn ofalus cyn gwneud penderfyniad p’run ai i weithredu newid mewn polisi yn y meysydd 
sydd wedi eu nodi.  

 
Pam fod y Cyngor yn ymgynghori? 
 
Fel pob cyngor, mae Cyngor Sir y Fflint yn parhau i wynebu heriau cyllidebol sylweddol, 
y soniwyd amdanynt yn aml. Felly mae’n rhaid i’r Cyngor ystyried ffyrdd gwahanol o 
ddarparu’r gwasanaethau neu p’run ai i barhau gyda rhai gwasanaethau.  
 



Caiff darpariaeth cludiant ysgol a choleg ei arwain gan Fesur Teithio gan Ddysgwyr 
(Cymru) 2008. Mae’r Mesur yn nodi peth o’r ddarpariaeth cludiant ysgol a choleg fel 
darpariaeth statudol y mae gan y cyngor ymrwymiad cyfreithiol i’w ddarparu. Mae’n nodi 
elfennau eraill fel rhai yn ôl disgresiwn, ac nid oes gan y Cyngor rwymedigaeth gyfreithiol 
i ddarparu'r rhai hynny.  
 
Bydd darpariaeth cludiant statudol yn parhau heb ei effeithio ac nid yw’n ffurfio rhan o’r 
ymgynghoriad hwn. Ond mae elfennau o'r ddarpariaeth cludiant sydd yn ôl disgresiwn 
wedi eu cynnwys o fewn polisi cyfredol y Cyngor.  Bydd yr ymgynghoriad hwn yn 
canolbwyntio ar gludiant ôl 16 ac ar yr hawl os yn derbyn “budd-daliadau”.  
 
Nid yw’r sefyllfa hon yn unigryw yng Nghymru, gydag Awdurdodau Lleol eraill un ai yn 
adolygu neu eisoes wedi adolygu'r elfennau sydd yn ôl disgresiwn yn eu polisïau cludiant.   
  
Mae Sir y Fflint yn parhau yr unig awdurdod lleol yng Nghymru i gadw’r hawl os yn derbyn 
“budd-daliadau” yn ôl disgresiwn o dan y polisi.   
 
Yn dilyn yr ymgynghoriad, pe byddai’r Cabinet yn cymeradwyo’r newidiadau i’r polisi, y 
cyfnod cynharaf y gallant gael eu gweithredu fyddai Medi 2020.  

 
Y Polisi Presennol 

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Cyngor i asesu anghenion teithio dysgwyr yn ardal eu 

hawdurdod ac i ddarparu cymorth i'r dysgwyr hynny sy'n gymwys. 

Yn Sir y Fflint, caiff cludiant o'r cartref i'r ysgol am ddim ei ddarparu i Ddysgwyr o oed 

ysgol statudol (h.y. 5-16 oed) fel a ganlyn: 

 Pan fydd plentyn sy'n derbyn addysg gynradd yn byw dros ddwy filltir o'r ysgol 

addas agosaf a  

 Pan fydd plentyn sy'n derbyn addysg uwchradd yn byw dros dair milltir o'r ysgol 

addas agosaf. 

Dyma’r “gofynion cludiant gorfodol” gan mai dyma’r hyn y mae’n rhaid i'r Cyngor ei 

ddarparu yn ôl gofynion Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. 

Yn ychwanegol at hyn, mae’r Cyngor yn ymarfer ei ddisgresiwn i ddarparu cludiant am 

ddim ar gyfer: 

 myfyrwyr ôl 16 sy’n byw yn Sir y Fflint sy’n mynychu cwrs llawn amser cyntaf 

mewn ysgol neu goleg, ar yr amod y bodlonir y maen prawf pellter o dair milltir, a 

bod y myfyrwyr yn mynd i'r sefydliad addysgol agosaf sy'n cynnig y cyrsiau y 

maent yn dymuno eu gwneud.  Dim ond i rai safleoedd penodol y darperir 

cludiant am ddim.  Y rhain yw: 

 Pob Ysgol Uwchradd yn Sir y Fflint sy’n cynnig cyrsiau ôl-16 
 Safleoedd Coleg Cambria yng Nghei Connah, Llaneurgain, Wrecsam a Llysfasi 

(ar gyfer cyrsiau tir yn unig)  



 Ysgol Uwchradd Gatholig Caer, Ysgol Uwchradd Prestatyn, Rhyl 6, Ysgol y 
Santes Ffraid ac Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. 

 
Caiff cludiant am ddim ei ddarparu hefyd o dan bwerau disgresiwn ar gyfer disgyblion o 
oed ysgol statudol y mae eu rhieni yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu Gredyd Treth 
Gwaith a sy’n byw rhwng 2.5 a 3 milltir o'r ysgol addas agosaf. 
 

Beth yw’r Dewisiadau? 

1. Cludiant Ôl 16 i Goleg ac Ysgolion 
 
Dewis 1 

Cadw pethau’r un fath. Bydd y Cyngor yn cadw’r ddarpariaeth cludiant ôl 16 i'r holl 

sefydliadau addysgol y cyfeirir atynt yn y Polisi Cludiant presennol ar y lefel 

bresennol.  

Dewis 2 
 
Cyflwyno ffi ar gyfer yr holl ddarpariaeth cludiant ôl 16 i'r holl sefydliadau addysgol y 
cyfeirir atynt yn y Polisi Cludiant presennol. 
 
Enghreifftiau o Ffioedd 
 

Ffi bob tymor (£) Ffi bob blwyddyn (£) Incwm Gros (£) 

50.00 150.00 293,000 

80.00 240.00 468,000 

100.00 300.00 585,000 

150.00* 450.00 877,500** 
 *£150.00 fydd cost sedd ratach ar gludiant dysgwyr o Fedi 2019. Sedd ratach yw un y gall dysgwr nad 
oes ganddo hawl statudol i gludiant am ddim ei brynu. 
** Yn cynrychioli adennill yr holl gostau cludiant ôl-16 

Dewis 3 
 
Cyflwyno ffi ar gyfer yr holl gludiant ôl 16 i’r holl sefydliadau addysgol y cyfeirir atynt 
yn y Polisi Cludiant presennol fel yn Dewis 2, ond bod y ffi yn cael ei hepgor ar gyfer 
dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim. 
 
Enghreifftiau o Ffioedd 
 

Ffi bob tymor (£) Ffi bob blwyddyn (£) Incwm Gros (£) 

50.00 150.00 249,000 

80.00 240.00 398,000 

100.00 300.00 498,000 

150.00* 450.00 728,375 

173.00 519.00 860,500** 



*£150.00 fydd cost sedd ratach ar gludiant dysgwyr o Fedi 2019. Sedd ratach yw un y gall dysgwr nad 
oes ganddo hawl statudol i gludiant am ddim ei brynu. 
** Yn cynrychioli adennill yr holl gostau cludiant ôl-16 

Dewis 4 
 
Rhoi’r gorau i ddarparu cludiant i'r holl fyfyrwyr ôl 16 a’u bod hwythau’n gwneud eu 
trefniadau eu hunain. 
 
Dewis 5 
 
Eithrio ysgolion cyfrwng Cymraeg o Ddewisiadau 2 a 3.  
 
Dewis 6 
 
Eithrio ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion enwadol o Ddewisiadau 2 a 3.  
 
2. Hawl os yn derbyn budd-daliadau 
 
Dewis 7 
 
Cadw pethau fel y maent a pharhau gyda’r polisi “budd-daliadau” presennol. 
 
Dewis 8 
 
Diddymu'r ddarpariaeth “budd-daliadau” yn llwyr ar gyfer pob dysgwr o fis Medi 2020 
ymlaen. 
 
Dewis 9 
 
Diddymu’r ddarpariaeth “budd-daliadau” yn raddol h.y. dim myfyrwyr newydd i 
dderbyn cludiant am ddim o dan y maen prawf hwn o Fedi 2020.  
 
 

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn drwy gwblhau copi electronig o’r ffurflen ymateb 

hon drwy https://www.surveymonkey.co.uk/r/SchoolTransportPolicy 

Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau’r holiadur, galwch heibio un o Swyddfeydd Sir 

y Fflint yn Cysylltu ym Mwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon neu'r Wyddgrug. 

Mae fersiynau print bras, Braille a fersiynau mewn iaith wahanol o’r ddogfen hon ar gael 

ar gais drwy: 

 Ysgrifennu at y Tîm Ymgynghoriad Cludiant Ysgol, Adran Addysg ac Ieuenctid, 

Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, CH7 6NB. 

 Ebostio schooltransportpolicy@flintshire.gov.uk  

 Ffonio 01352 704187 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SchoolTransportPolicy
mailto:schooltransportpolicy@flintshire.gov.uk

