Côd Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg
Dylai dysgwyr sy’n defnyddio bysiau coleg allu teithio’n ddiogel.
Er mwyn sicrhau hyn, rhaid i ddysgwyr sy’n defnyddio cludiant
coleg gytuno i’r canlynol:

1.

Rhaid i ddysgwyr sydd â hawl i docyn taith fod â’u cerdyn gyda nhw bob amser, a’i
ddangos pryd bynnag y gofynnir am ei weld. Os bydd myfyriwr yn gwrthod dangos
ei gerdyn, gellir gwrthod iddo/iddi deithio neu gellir codi tâl.
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Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser, wrth aros am drafnidiaeth coleg,
wrth deithio ac wrth adael trafnidiaeth coleg.
Wrth aros am y bws, dylai i ddysgwyr gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol o 2
fetr a mynd i mewn i’r bws dim ond pan fydd gyrrwr y bws yn eu cynghori i wneud hynny.

Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddiheintiwch eich dwylo cyn mynd ar
y bws ac ar ôl cyrraedd pen eich taith.
Wrth fynd i mewn i’r bws dylai dysgwyr symud i’r sedd bellaf yn y cefn a llenwi’r bws
o’r cefn.
Disgwylir i ddysgwyr barchu hawliau defnyddwyr eraill, ac ni fydd unrhyw aflonyddu
neu fwlio yn cael ei dderbyn.
Ni chaniateir ysmygu ar fysiau coleg.
Ni ddylai dysgwyr yfed alcohol na bod o dan ddylanwad alcohol ar drafnidiaeth coleg.

Ni ddylai dysgwyr fod o dan ddylanwad nac ym meddiant cyffuriau anghyfreithlon
ar drafnidiaeth coleg.
Ni ddylai dysgwyr difrodi na difwyno unrhyw gerbyd na ffitiadau.
Ar ôl i’r bws gyrraedd coleg, rhaid i’r dysgwr adael y bws o’r tu blaen. Ni ddylai
dysgwyr adael eu seddi nes bod y sedd o flaen wedi gadael y bws.
Mae gan yrrwr trafnidiaeth coleg a thrafnidiaeth gyhoeddus defnyddiwyd gan
ddysgwyr coleg awdurdod llwyr. Bydd methiant i ddilyn eu cyfarwyddyd yn cael ei
drin fel tramgwydd difrifol.

Ni fyddwn yn caniatáu unrhyw gamymddwyn ar drafnidiaeth coleg. Bydd rhai sy’n camymddwyn yn gyson ac/neu
yn ddifrifol yn colli eu hawl i deithio.
Bydd y coleg yn monitro ymddygiad ar y bysiau ac yn disgyblu unrhyw fyfyriwr lle bo angen.
Mae’r Côd Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru ac y gallai
newidiadau i ganllawiau cenedlaethol effeithio ar y côd hwn.

