
 

 

CYNGOR BRO MORGANNWG 
 

DISGRIFIAD SWYDD 
 
TEITL Y SWYDD : Gyrrwr Bws Mini 
   
CYFEIRNOD Y SWYDD : SNPS-MBM 
   
ADRAN / CYFARWYDDIAETH : Dysgu a Datblygu 
   
IS-ADRAN : Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 

Nghymru Sain Nicolas 
   
LLEOLIAD : Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 

Nghymru Sain Nicolas 
   
GRADD Y SWYDD : Gradd 2   
   
YN ATEBOL I’R : Pennaeth 
   
YN GYFRIFOL AM : Cludo disgyblion yn ddiogel wrth 

yrru i’r ysgol ac yn ôl 
   
CYDGYSYLLTU AG : Hebryngwr, Ysgol, Rhieni 
   
PRIF DDIBEN Y SWYDD : Sicrhau diogelwch disgyblion wrth 

gael eu cludo i’r ysgol ac yn ôl 
   
PRIF DDYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU 
 
Mae’r disgrifiad swydd hwn yn cyfeirio at brif ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r 
Swydd.  Nid yw o reidrwydd yn rhestru’n fanwl yr holl dasgau y mae angen eu 
gwneud i gyflawni’r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau hyn. 
 

• Gwirio'r cerbyd yn ddyddiol ac adrodd unrhyw ddiffygion i'r Pennaeth ar 
unwaith 

 

• Sicrhau bod y gwiriadau swyddogol rheolaidd - gwasanaeth, MOT ac ati - 
ar waith ac yn rhoi atgofion i’r Pennaeth o fewn 2 fis i adnewyddu 

 

• Sicrhau bod milltiroedd wedi'u cofnodi ar ddechrau a diwedd pob taith bob 
dydd 

 

• Ymgymryd â dyletswyddau gyrru gan gynnwys cludo disgyblion i’r ysgol ac 
yn ôl, sicrhau gofal, diogelwch a chysur i deithwyr. 

 

• Gweithio'n agos gyda'r Hebryngwr i annog ymddygiad da’r plant ar y 
cerbyd ac wrth fyrddio neu adael y cerbyd. 

 

• Rhoi cymorth lle bo angen i blant mewn gofid. 



 
 

• Sicrhau bod pob plentyn yn eistedd yn iawn ac wedi clymu’i wregys 
diogelwch, sedd arbennig a / neu harnais yn briodol  

 

• Sicrhau bod eiddo teithwyr a'r offer arbennig yn cael eu cludo’n ddiogel os 
oes angen 

 

• Defnyddio sgiliau'r hebryngwr i wrthdroi'n ddiogel 
 

• Sicrhau bod y cerbyd yn cwblhau’r llwybrau a bod plant yn cael eu 
casglu’n unol â’r amserlen. 

 

• Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd ag anghenion penodol y plant 
sy'n cael eu cludo. 

 

• Gwnewch yn siŵr bod gennych   

•  Reoliadau Ariannol, Rheolau Sefydlog, Polisïau a Gweithdrefnau’r Cyngor 

• Rhoi egwyddorion Polisi Cyfle Cyfartal y Cyngor ar waith wrth gyflawni'r 
dyletswyddau uchod. 

• Cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch/gweithdrefnau a 
pholisïau perthnasol y Cyngor a gofalu’n rhesymol am eich iechyd a’ch 
diogelwch eich hun ac iechyd a diogelwch eraill y gallai eich 
gweithrediadau/esgeulustod effeithio’n negyddol arnynt.  

• Rhoi egwyddorion Polisi Amgylcheddol y Cyngor ar waith wrth gyflawni’r 
dyletswyddau uchod. 

• Cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill sy’n cyd-fynd â’r radd ac 
sydd yn unol â natur y swydd yn gyffredinol, fel y bo’n rhesymol ofynnol 
gan y Pennaeth o bryd i’w gilydd. 

 
 
 
LLOFNOD:                                               DYDDIAD: 
(Pennaeth) 
 
LLOFNOD:                                               DYDDIAD:             
 

        (Deiliad y Swydd) 


