
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont-ar Ogwr 
 

Cynllun peilot Dim Pas Dim Teithio  

 
Darperir cludiant am ddim o’r cartref-i’r-ysgol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont-i ddisgyblion ar sail meini prawf.    
 
Mae cynllun ‘Dim Pas Dim Teithio’ yn cael ei dreialu ar gyfer Tymor yr Haf yn Ysgol 
Brynteg, gan ddechrau Ebrill 16, 2018. 

Annwyl riant/ofalwr 

Mae’r awdurdod lleol yn darparu trafnidiaeth cartref-i’r-ysgol i filoedd o 

ddisgyblion cymwys bob dydd. Fodd bynnag, mae contractwyr trafnidiaeth wedi 

adrodd, lawer tro, bod y nifer o ddisgyblion sydd yn dringo ar y bysus lawer yn uwch 

na’r disgyblion sydd yn gymwys. Mae hyn wedi arwain at y canlynol:  

 disgyblion cymwys yn cael eu gadael wrth y safle bws; 

 gyrwyr yn gorlwytho eu cerbydau yn beryglus;  

 problemau ymddygiad ychwanegol;  

 disgyblion yn penderfynu mynd tua thre ac felly’n colli gwersi; neu 

 disgyblion yn penderfynu cerdded i’r ysgol, ar lwybrau peryglus ambell dro, yn 
hytrach na chysylltu â’r rhif argyfwng ar eu pas bws. 

 

Hyd yn hyn ni fu gorfodaeth yn rhan o drefniadau gweithredu’r awdurdod lleol. Fodd 

bynnag, oherwydd pryderon cynyddol ynghylch diogelwch disgyblion mae’r 

awdurdod lleol yn cynnig gweithredu ymagwedd ‘dim pas, dim teithio’ ar ein 

cytundebau bysus ysgol.  

Baswn yn croesawu eich cefnogaeth i’r trefniant hwn.  

O’r dyddiad hyn ymlaen, yr unig ddisgyblio â phas bws cartref-i’r-ysgol a roddwyd 

gan yr awdurdod lleol fydd yn cael teithio. Rhaid cael data terfynu dilys ar y pas a 

rhaid i rif y daith gyfateb i rif y bws maent yn ei ddal.  

Os bydd unrhyw ddisgybl yn ceisio dringo ar fws ysgol heb bas dilys, waeth beth fo’i 

gymhwyster/chymhwyster, ni chaiff ei gludo/chludo..   

Os oes yna blentyn cymwys heb bas dilys, dylai’r rhieni gysylltu â Thîm Trafnidiaeth 

yr Ysgol ar 01656 642654 neu e-bostio schooltransport@bridgend.gov.uk  

Ceir manylion pellach gyda’r llythyr am y cynllun peilot gyda chwestiynau a ofynnir 

amlaf. 

Diolch am eich cydweithrediad yn y mater hwn. 
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Cwestiynau a Ofynnir Amlaf  

 

A gaiff fy mhlentyn/plant deithio ar y bws heb bas bws dilys? 

 Na.  Dim ond disgyblion sy’n dangos pas bws dilys i’r gyrrwr ar siwrnai fydd yn 
cael teithio. 

Os yw fy mhlentyn/plant yn defnyddio trafnidiaeth ysgol yn rheolaidd, fydd y 
gyrrwr yn caniatáu iddynt deithio heb bas bws? 

 Na. Ni chaiff gyrwyr gludo teithwyr heb bas dilys, hyd yn oed os ydynt yn gwybod 
bod disgybl yn defnyddio’r drafnidiaeth yn rheolaidd. Rhaid i ddisgyblion 
gyflwyno pas dilys er mwyn teithio ar unrhyw wasanaeth cartref-i’r ysgol.  

Os na fedr fy mhlentyn/plant ddangos pas bws dilys a gwrthodir iddo/iddynt 
deithio, sut maen nhw fod cyrraedd yr ysgol? 

 Gwnewch yn siŵr bod gan eich plentyn y teithio cyn gadael y tŷ. Dylai rhieni 
benderfynu a ddylid mynd â’r plentyn i ac o’r bws. .   

 Fodd bynnag, mae’n hanfodol bod eich plentyn yn gwybod beth i’w wneud os yw 
wedi anghofio neu golli’r pas a bod y gyrrwr yn gwrthod iddo/iddi deithio. Gallai 
hyn fod yn fater o ddychwelyd adref, eich ffonio neu neu’r gofalwr neu fynd i 
gartref perthynas.  

Os yw fy mhlentyn/plant  wedi colli’r pas bws, beth sydd agen ei wneud? 

 Os yw’ch plentyn yn colli’r pas yn ystod y dydd, dylai fynd i swyddfa’s sygol i ofyn 
am bas dros dro sy’n para am 10 diwrnod. Bydd yr ysgol yn anfon manylion eich 
plentyn i Dîm Trafnidiaeth Cyngor yr Ysgol; bydd pas newydd yn cael ei 
gyflwyno a’i anfon i’r ysgol. Bydd y pas dros dro yn caniatáu iddo/iddi ddefnyddio 
trafnidiaeth yr ysgol.  

Os yna gost ynghlwm â chael pas bws newydd? 

 Mae’r un cyntaf am ddim. Os bydd angen eraill, byddant yn costio £5 yr un.  

Os yw fy my mhlentyn/plant yn dymuno ymweld â ffrind gyda’r nos neu wedi 
aros dros nos gyda ffrind, a fedrant ddefnyddio bws ysgol gwahanol? 

 No, caiff disgyblion deithio ar y cerbyd sydd wedi ei nodi ar y pas yn unig.  
 

Sut bydd y cynllun yn cael ei fonitro? 

 Bydd staff CBSP yn cadw llygad ar y pasys yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn.  

 


