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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith 

Dyddiad: 15 Rhagfyr, 2014 

Pwnc: Cytundebau Bysiau Ysgol – y strwythur tendro a’r 
taliadau  

Aelod(au) Portffolio: Cyng. Ieuan Williams 

Pennaeth Gwasanaeth: Delyth Molyneux 

Awdur yr Adroddiad: 

Rhif Ffôn: 

E-bost: 

Jane Marr 

01248 752936 

jaynemarr@anglesey.gov.uk   

Aelodau Lleol:   

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 
 

Mae angen i’r Pwyllgor Gwaith wneud penderfyniad ar dri mater: 
 

A1 Cyflwyno polisi “dim tocyn dim teithio” i bob disgybl. 
A2 Cynyddu’r taliadau i’w halinio’n agosach â’r gwir gostau. 
A3 Rhesymoli gwasanaethau bws an-statudol. 
 
Mae sawl rheswm pan bod angen rhoi ystyriaeth i’r materion hyn gan gynnwys: 
 

 Sicrhau iechyd a diogelwch pob teithiwr wrth sicrhau sedd benodol ar y 
gwasanaeth bws. 

 Adennill costau a gafodd eu hamsugno gan yr adran hyd yma oherwydd ni ellir 
parhau i wneud hynny yn yr hinsawdd presennol. 

 Trin pob teulu’n gyfartal ar draws y ddarpariaeth ysgolion cynradd. 
 
Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn cytuno i’r materion a ganlyn: 

1. Cytuno i gyflwyno system “dim tocyn, dim teithio”.  Bydd hyn yn gymorth i 
sicrhau bod gan bob teithiwr sedd benodol ar y bws.   

2. Opsiwn 2 a nodir yn yr atodiad sef cynyddu’r tal yn raddol er mwyn cysoni’r 
ffioedd gyda gweddill awdurdodau’r Gogledd. 

3. Sicrhau cysondeb yng ngweithrediad y Polisi Cludiant trwy ddileu y 
gwasanaethau anstatudol cyfredol a nodir, sef Pentre Berw i Ysgol Esceifiog a 
Maes Llwyn / Porth Amlwch i Ysgol Gynradd Amlwch. 
 

mailto:jaynemarr@anglesey.gov.uk


CC-14562-LB/193934  Tud 2 o 2 

 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau 

dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

 

Mae’r egwyddor “dim tocyn, dim teithio” yn berthnasol i bob un o’r cynigion.  

Rhoddwyd ystyriaeth i ddau opsiwn arall mewn perthynas â chodi ffioedd, sef (i) 

codi’r ffi 5% yn flynyddol i gyfarfod a chwyddiant a (ii) addasu’r lefel o ffioedd a nodir 

ar gyfer y gwahanol grwpiau o deithwyr a gyfeirir atynt yn yr adroddiad [sef disgyblion 

sy’n byw llai na 3 milltir o’r ysgol (2 yn y cynradd); myfyrwyr ysgol ôl-16; myfyrwyr 

coleg ôl-16; a’r rhai sy’n talu am ‘sedd wag’ o tu allan i’r dalgylch]. 

 

Rhoddwyd ystyriaeth deg i barhau â’r gwasanaeth i ysgolion Esceifiog a chynradd 

Amlwch ar yr amod bod rhaid i ddefnyddwyr dalu’r costau ond ni dderbyniwyd hyn ar 

sail bod y trefniant yn groes i’r polisi sirol. 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

 

Mae’r penderfyniad yn ymwneud â chodi ffioedd cludiant sydd yn rhan o gylch 

gorchwyl y Pwyllgor Gwaith. 

 
 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y 

Cyngor llawn? 

 

Ydi 

 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y 

Cyngor? 

 

Ydi 
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DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu 

sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

 

2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

Dim materion cyfreithiol, ond cynigwyd 
rhai ystyriaethau caffael i’w hystyried. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Dim sylwadau 

5 Eiddo Yr adran drafnidiaeth yn ystyried y 
cynnwys yn rhesymol. Gall rhai costau 
staffio ychwanegol godi yn sgil 
gweinyddu’r tocynnau a ffioedd. Caiff 
hwn ei ystyried ymhellach yn y cam 
nesaf. 

6 Technoleg Gwybodaeth 
Cyfathrebu (TGCh) 

 

7 Sgriwtini Detholiad o Gofnodion Drafft y Pwyllgor 
Craffu Corfforaethol  24ain  Tachwedd, 
2014 – Perthynol i Eitem9/10: 
Cytundebau Bysiau Ysgol; 
  
9       CADW ALLAN  Y WASG A’R 
CYHOEDD 
Penderfynwyd o dan Adran  100(A) (4) 
Deddf Llywodraeth Leol  1972  i gadw 
allan y wasg a’r cyhoedd  o’r cyfarfod yn 
ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn  
ar y sail ei fod yn cynnwys  datgelu  
gwybodaeth eithriedig fel y diffinnir  yn 
Adran  12A  o’r Ddeddf ddywededig  ac 
ym Mhrawf Diddordeb y Cyhoedd  a 
gyflwynwyd. 
10      CYTUNDEBAU BYSIAU YSGOL – 
STRWYTHUR TENDRAU A 
CHODIANNAU 
Cyflwynwyd adroddiad  y Swyddog 
Addysg Uwchradd  yn amlinellu  
newidiadau arfaethedig  yn nhendrau  a 
strwythur codi tâl  bysiau ysgol er 
ystyriaeth y Pwyllgor.  Mae’r adroddiad 
yn gosod allan   y materion y mae angen 
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mynd i’r afael â hwy  yn rhan o’r  broses 
aildendro   ynghyd â chynigion  ar gyfer 
cyflwyno polisi  dim pàs, dim teithio   ar 
gyfer pob disgybl;  cynnydd mewn 
codiannau   yn unol â gwir gostau  a 
rhesymoli  gwasanaethau bysiau 
anstatudol. 
Adroddodd y swyddog Addysg Uwchradd 
ar y rhesymeg ar gyfer cyflwyno  polisi 
dim pàs, dim teithio  a fyddai’n galluogi’r 
Awdurdod Addysg yn well  i sicrhau 
trefniadau iechyd a diogelwch   yn 
nhermau gallu  darparu  rhestr o deithwyr  
mewn amgylchiadau  lle gallai hynny fod 
yn ofynnol. Mewn perthynas â 
chodiannau, esboniodd y Swyddog  y 
bydd y cytundebau newydd  ar gyfer 
teithio ar fysiau  yn parhau i gynnwys  
addasiadau chwyddiant blynyddol  ar 
gyfer yr adran. Tra bo’r adran hyd yma  
wedi gallu amsugno’r costau hyn  heb 
gynyddu costau  i’r teithiwr, mae’r sefyllfa 
ariannol bresennol  yn ei gwneud yn 
anodd i gynnal  y sefyllfa hon.  Cyfeiriodd 
at y strwythur codiannau presennol  o’i 
gymharu â’r sefyllfa  mewn siroedd eraill  
ac ymhelaethodd ar yr opsiynau  ar gyfer 
newid a’u goblygiadau cyllidol.  Mewn 
perthynas â darparu  gwasanaethau 
bysiau anstatudol,  dywedodd y Swyddog  
mai’r cynnig yw  rhoi’r gorau i ddarparu’r 
gwasanaethau anstatudol  a osodwyd yn 
yr adroddiad  sy’n seiliedig ar drefniadau 
hanesyddol  acsydd heb fod yn unol â  
pholisi cludiant presennol y Cyngor.  
Byddai hyn hefyd yn sicrhau  
cydraddoldeb cyfle  i bob teulu  drwy’r 
Ynys na wasanaethir  gan ddarpariaeth 
o’r fath. 
Ystyriodd y Pwyllgor  y cynigion  a 
cheisiodd sicrwydd mewn perthynas â’r  
materion a ganlyn: 
Na fydd  y cynnydd arfaethedig  mewn 
codiannau  yn anffafrio disgyblion  o 
ardaloedd difreintiedig.  Cadarnhaodd y 
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Swyddog Addysg Uwchradd bod 
cyfundrefn o gefnogaeth  ar gael ar gyfer  
teuluoedd tlotach  o dan y Lwfans  
Cynnal Addysg i rai mewn addysg 
bellach.  Ymgymerir ag asesiad effaith ac 
ymgynghori llawn gyda chydranddalwyr  
er mwyn sicrhau na roddir unrhyw  
riant/disgybl/ysgol  dan anfantais  a bod 
cyfundrefn dalu deg  yn cael ei 
chyflwyno. 
•    Y rhoddir amddiffyniadau yn eu lle  er 

mwyn sicrhau na  wrthodir mynediad  i 
wasanaeth bysiau  i ddisgyblion  sy’n 
colli neu’n  camleoli  eu pàs teithio  ac 
y sicrheir eu diogelwch   ar bob adeg.  
Dywedodd   y Swyddog Addysg 
Uwchradd  y bydd angen sefydlu  
trefniadau dros dro digonol  ar gyfer 
disgyblion  sydd wedi colli neu 
gamleoli  eu pàs. 

•    Trefniadau ar gyfer monitro  a 
gweinyddu’r gyfundrefn. Dywedodd y 
Pennaeth Dysgu  mai’r ffordd ddewisol 
ymlaen   yw symud tuag at gyfundrefn 
electronig e.e. drwy Ymestyn  
cyfundren dalu am brydau ysgol  
Squid  lle gwneir taliadau ar lein neu 
drwy drefnu  cyfundrefn dalu debyd 
uniongyrchol. 

•    Mae’r angen hanfodol  i gyfathrebu’r 
newidiadau arfaethedig i rieni, 
disgyblion a llywodraethwyr  mewn 
ffordd sy’n sicrhau  eu bod yn deall yn 
llawn  yr hyn y maent yn ei olygu  a 
pha gefnogaeth   sydd ar gael.  
Cadarnhaodd y Swyddog Addysg 
Uwchradd  bod gwaith yn cael ei 
wneud   gyda’r Swyddogion Lles  a’r 
grwpiau cefnogi e.e. Tîm o amgylch y 
Teulu  i roi gwybod i rieni a 
theuluoedd  am eu hawliau 

•    Yr angen i ymgymryd ag asesiad risg  
mewn perthynas â’r cynnig  i beidio â 
pharhau’r  gwasanaethau anstatudol  
fel y cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad.  
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Dywedodd y Swyddog Addysg 
Uwchradd  mai dyna a fyddai’r cam 
cyntaf  yn y broses. 

Penderfynwyd: 
•    Cefnogi cyflwyno  polisi dim pàs, dim 

teithio  ar gyfer pob disgybl (Ataliodd y 
Cynghorydd A. Griffith ei phleidlais). 

•    Cefnogi codiannau uwch yn unol â 
gwir gostau  o fis Medi  2015  yn unol 
ag  Opsiwn 2  yn yr adroddiad. 

•    Cefnogi amharhad  o fis Medi, 2015 y 
gwasanaethau bysiau anstatudol   y 
cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad,      yn 
ddarostyngedig i gwblhau  asesiad 
risg  o’r teithiau dan sylw. 

DIM GWEITHREDU PELLACH YN CODI 
 

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill Pennaeth Gwasanaeth Plant 
Pwysleisio’r angen i sicrhau diogelwch a 
diogelu plant a phobl ifanc o fewn unrhyw 
gytundeb newydd. 

 

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

 

F - Atodiadau: 
 

Atodiad 1 – Cytundebau Bysiau Ysgol – tendrau a thaliadau. 
 

 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr 

Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach): 
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ATODIAD 1-   

 

Cytundebau Bysiau Ysgol – tendrau a thaliadau 
 

Cyflwyniad 
 
Mae’r adran addysg angen penderfyniad ar dri mater: 
 

 Cyflwyno polisi “dim tocyn dim teithio” i bob disgybl 

 Cynyddu’r taliadau i’w halinio’n agosach  â’r gwir gostau 

 Rhesymoli gwasanaethau bws anstatudol 
 
Cyflwyno polisi “dim tocyn dim teithio”  
 
Y sefyllfa bresennol 
 
Bydd y cytundebau bysiau ysgol presennol yn dod i ben ddiwedd Medi 2015. Mae 
angen gwahodd tendrau ar gyfer y cytundebau newydd a fydd yn weithredol o Hydref 
2015. Ni ragwelir unrhyw newid yn y polisi presennol ar gyfer cytundebau bysiau ysgol 
(fel y cytunwyd gan y Pwyllgor Craffu ar 26/10/12). 
 

Mae’r AALl yn darparu cludiant ysgol di-dâl ar gyfer disgyblion dan 16 oed fel a 
ganlyn:- 
 

a) Ar gyfer disgyblion ysgol gynradd sy’n byw 2 filltir neu fwy o’r ysgol 
gynradd y maent yn byw yn ei dalgylch;  

 

b) Ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd sy’n byw 3 milltir neu fwy o’r ysgol 
uwchradd y maent yn byw yn ei dalgylch; 

 

c) Ar gyfer disgyblion y mae eu hanghenion addysgol arbennig, eu cyflwr 
meddygol neu eu hamgylchiadau unigol eraill, ym marn yr ALL, yn peri 
bod cludiant di-dâl yn angenrheidiol; 

 

d) Ar gyfer disgyblion nad ydynt yn gymwys ar gyfer cludiant o dan (a), (b) 
neu (c) ond sy’n teithio i’r ysgol ar hyd llwybr a ystyrir gan y Cyngor Sir i 
fod yn beryglus; 

 

e) Ar gyfer disgyblion sy’n mynychu ysgol wahanol i un y dalgylch os mai hi 
yw’r ysgol agosaf i’r cartref ac os bydd y pellter o’r cartref i’r ysgol yn 2 
filltir neu fwy yn achos disgyblion cynradd neu 3 milltir yn achos 
disgyblion uwchradd. 
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Ar wahân i’r plant hynny yn (c), disgwylir i blentyn deithio hyd at 2 filltir i gyfarfod 
ag unrhyw gludiant a ddarperir. 

 
Gall disgyblion sy’n byw o fewn y pellterau hyn (2 filltir yn achos ysgol gynradd a 3 milltir 
yn achos ysgol uwchradd) dalu 40c y dydd yn uniongyrchol i yrrwr y bws ar gyfer eu 
cludo i’r ysgol. Cafodd hyn ei gynnwys yn y cytundeb presennol, gyda’r cwmni bysiau yn 
cadw’r arian. Mae’r adran yn trefnu bysiau ychwanegol i ddarparu’r gwasanaeth hwn, ee 
Llanfairpwll, Porth Amlwch, Pencraig.  
 
Nid oes cludiant di-dâl ar gael i ddisgyblion ôl-16 ond gallant brynu tocyn teithio am bris 
wedi ei sybsideiddio’n sylweddol i deithio ar fysiau ysgol/coleg, sef £60. 
 
Mae’r Awdurdod Lleol hefyd yn cynnig “cynllun seddi gweigion” lle gall rhieni brynu 
seddi sbâr ar fysiau ysgol penodol pan fo eu plentyn yn mynychu ysgol tu allan i’w 
dalgylch. Mae’n costio £60 y tymor neu £120 os prynir tocyn blwyddyn gyfan. 
 
Materion sydd angen sylw fel rhan o’r broses ail dendro  
 
Y polisi “dim tocyn dim teithio” 
 
Mae’r polisi presennol o ganiatáu i ddisgyblion dalu ar y bws yn golygu nad oes modd 
sicrhau sedd ar gyfer pob disgybl. O’r herwydd nid oes gan yr Awdurdod restr o’r 
teithwyr dyddiol, a phe bai damwain neu fws yn torri lawr ni all fod yn sicr o’i allu i 
gysylltu â phob rhiant. 
 
Cynigir symud tuag at bolisi lle bydd raid i bob disgybl fod â thocyn deithio. Fe’i rhoddid 
yn ddi-dâl i fyfyrwyr cymwys a’i brynu gan fyfyrwyr heb hawl i docyn di-dâl.  
 
Gweithredai’r polisi “dim tocyn dim teithio” i bawb yn ddiwahân, tra’n sicrhau na fydd 
plentyn yn cael ei roi mewn perygl os cyfyd argyfwng, neu os yw wedi colli neu heb fod 
yn berchen ar docyn bws. Byddid yn cynnal ymgynghoriad llawn gyda phawb 
cysylltiedig i sefydlu dulliau taliadau teg tra’n gwneud yn siŵr nad oes rhieni / disgyblion 
/ ysgolion dan anfantais.  
 
Mae sawl awdurdod eisoes wedi cyflwyno trefniant tebyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CC-14562-LB/193934  Tud 9 o 2 

 

Sicrhau casglu’r taliad am docyn teithio oddi wrth ddisgyblion chweched 
dosbarth.  
 
Mae’r ffigyrau yn y papur hwn i gyd yn ymwneud â’r flwyddyn academaidd ac nid y 
flwyddyn ariannol. 
 
Nid yw pob myfyriwr ol-16 sydd i fod i dalu am docyn teithio yn gwneud hynny ar hyn o 
bryd. 
 
Mae’r Awdurdod yn gofyn am ganiatad i sefydlu trefn fydd yn sicrhau bod pob myfyriwr 
sydd i fod yn talu am docyn teithio ol-16, yn gwneud hynny. Sicrheir bod dulliau taliadau 
teg a hyblyg yn cael eu sefydlu i wireddu hyn, yn dilyn ymgynghoriad llawn. 
 
 
Cynyddu’r taliadau yn unol â’r gwir gostau 
 
Bydd yr adran yn gorfod cynyddu taliadau blynyddol er mwyn cyfarfod a  chwyddiant yn 
y cytundebau teithio newydd. Hyd yma llwyddwyd i amsugno’r costau hyn heb 
gynyddu’r gost i deithwyr. Fodd bynnag, nid yw yn bosib parhau i wneud hyn yn yr 
hinsawdd ariannol gyfredol. 
 
Dyma’r sefyllfa (costau blynyddol) presennol o’i gymharu a siroedd eraill y Gogledd: 
 
  
                     Ôl 16           Disgyblion dan 3 milltir             Tu allan i’r dalgylch 
Ynys Môn               £60                 20p y daith /£60 y flwyddyn           £120  
Awdurdod 2            £0           £150                                          £150  
Awdurdod 3          £0               £150                                           £150  
Awdurdod 4             £0                  £165                                               £165  
Awdurdod 5             £180     30p y daith/ £75 y flwyddyn            £150  
Awdurdod 6              £0                  £150                                               £150 
 
Mae disgyblion ôl-16 Ynys Môn yn talu llawer llai na sir gyfagos a disgyblion Ynys Môn 
yn talu llai o gymharu â’r pum awdurdod lleol arall yn achos disgyblion uwchradd sy’n 
byw lai na thair milltir o’u hysgol.  
 
Newidiadau arfaethedig i’r taliadau teithio 
 
Dymunwn archwilio nifer o opsiynau, fel a ganlyn:  
 
 
Dewis 1  
Cadw at y drefn bresennol OND cyflwyno system “dim tocyn dim teithio”, a codi’r ffi 
oddeutu 5% yn flynyddol i dalu codiadau chwyddiant. 
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MANTEISION RISGIAU FFACTORAU LLINIARU 

Cynyddu refeniw  Teuluoedd yn methu 
talu un lwmp-swm 

Cyflwyno dewisiadau debyd 
uniongyrchol neu daliadau ar-
lein  

Sedd benodol i bob 
teithiwr yn lleihau gofynion 
sy’n gwrthdaro i yrwyr  

 
 

 
 

Cydymffurfio â rheoliadau 
gwregysau teithio 1 Hydref 
2014 

  

Adnabod pob teithiwr ar y 
bws. 

  

 
Ar sail y refeniw a gafwyd eisoes gan fyfyrwyr coleg, y “cynllun seddi gwag” a’r 
tocynnau teithio i ddisgyblion sy’n teithio llai na 3 milltir i’r ysgol, byddai hyn yn 
cynhyrchu refeniw ychwanegol o tua £35,000. Bydd hyn yn golygu na fyddai’r incwm yn 
codi digon i gyfarfod a’r costau ychwanegol o dan y gytundeb newydd. 
 
Dewis 2  
 
Cynyddu’r tâl yn raddol er mwyn dod â’r ffioedd yn agosach at ffioedd gweddill 
awdurdodau Gogledd Cymru.  Er enghraifft, codi’r ffi i deithiau o dan 3 milltir i £80 yn 
2015/16; codi’r ffi ôl-16 i £90 ac y ffi allan o’r dalgylch i £150. 
 
Ar sail y refeniw a dderbyniwyd oddi wrth fyfyrwyr coleg, y “cynllun seddi gwag” a’r 
tocynnau teithio i ddisgyblion sy’n teithio llai na 3 milltir i’r ysgol, byddai hyn yn 
cynhyrchu refeniw ychwanegol o tua £64,000 yn 2015-16; (heb ystyried codiad yng 
nghost y gontract).  
 
 
Dewis 3 
 
Addasu’r opsiynau a nodir ar gyfer y gwahanol grwpiau.   
 
 
Y dewis sy’n cael ei ffafrio 
 
Ni ddymuna’r adran weld tocio gwasanaethau. Fodd bynnag, er mwyn cynyddu refeniw   
yr opsiwn sy’n cael ei ffafrio gan yr adran yw Dewis 2. 
 
Os nad yw’r opsiwn yma’n dderbyniol, bydd unrhyw un o’r ddau opsiwn arall yn gwella 
iechyd a diogelwch ar y bysiau oherwydd trefn ‘dim tocyn, dim teithio’. 
 
 
 



CC-14562-LB/193934  Tud 11 o 2 

 

 
Dewis 1 ydi’r lleiaf ffafriedig gan fod costau uwch ynghlwm â’r contractau newydd o 
Hydref 2015, a bydd mabwysiadu'r dewis yma’n dwysau sefyllfa ariannol yr adran.  
Dewis 3 yw’r ail ddewis ffafriedig. 
 
 
Rhesymoli gwasanaethau bws anstatudol 
 
Ar hyn o bryd mae dau wasanaeth penodol i ddisgyblion ysgolion cynradd sy’n byw lai 
na dwy filltir o’u hysgol. Y rhain yw gwasanaeth Pentre Berw i Ysgol Esceifiog, Gaerwen 
a Maes Llwyn a gwasanaeth Porth Amlwch i Ysgol Gynradd Amlwch. Trefniadau 
hanesyddol ydynt a sefydlwyd pan oedd y ffordd cerdded i’r ysgol yn cael ei ystyried yn 
anaddas. Mae’r ddau wasanaeth yn groes i bolisi trafnidiaeth presennol y cyngor o 
ddarparu cludiant “ar gyfer disgyblion ysgol gynradd sy’n byw 2 filltir neu fwy o’r ysgol y 
maent yn byw yn ei dalgylch”. Ni chynigir gwasanaeth tebyg ar gyfer unrhyw ysgol arall. 
 
Mae cynnig y gwasanaeth anstatudol hwn yn ychwanegu tua £25,000 at gostau cludiant 
yr adran. 
 
Er mwyn trin pob teulu’n gyfartal ar draws yr ynys, y dewis yr ydym yn ei ffafrio yw atal y 
gwasanaethau hyn o fis Medi 2015. 
 


