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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 3 Mawrth at Weinidog y Gymraeg ac Addysg ar ran Emma 
Jane Granville ynghylch Deiseb P-06-1264 Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion 
ysgolion cyfun. Rwyf yn ymateb yn sgil fy nghyfrifoldebau portffolio. 

Fel y gwyddoch, mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gosod dyletswyddau ar 
awdurdodau lleol i asesu anghenion teithio pob dysgwr yn eu hardal hyd at 19 oed a 
darparu cludiant am ddim i ddysgwyr o oedran ysgol statudol (5 i 16 oed), i'w hysgol addas 
agosaf ar sail oedran, pellter, doniau a diogelwch. Mae'r awdurdod lleol yn penderfynu pa  
ysgol yw’r un addas agosaf ar gyfer pob dysgwr yn ei ardal yn unol â pholisi derbyn eu 
hysgol. 

Cynhaliwyd adolygiad cychwynnol o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn ystod 
2020 – 2021, gan ddod i ben ar ddiwedd tymor blaenorol y llywodraeth.  Casglodd 
dystiolaeth a safbwyntiau ar y posibilrwydd o’r canlynol:  

o lleihau'r trothwyon pellter ar gyfer teithio am ddim i'r ysgol;
o teithio am ddim i ddysgwyr ôl-16, plant oedran meithrin a dysgwyr sy'n mynychu eu

hysgol cyfrwng Cymraeg a'u hysgol ffydd agosaf; a
o diwygio'r canllawiau.

Fodd bynnag, yn sgil trafodaethau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid fel rhan o'r adolygiad, 
daeth yn amlwg fod angen adolygiad ehangach o'r Mesur oherwydd natur gymhleth a 
goblygiadau cludiant o'r cartref i'r ysgol. Mae swyddogion bellach yn ystyried y ffordd orau o 
fwrw ymlaen â'r gwaith pellach sydd ei angen i adolygu teithio gan ddysgwyr yng Nghymru 
yn fwy trylwyr yn ystod y flwyddyn hon. 
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Wrth i ni gynnal yr adolygiad pellach, byddwn yn casglu amrywiaeth eang o safbwyntiau am 
y trefniadau cludiant presennol rhwng y cartref a'r ysgol, a byddaf yn sicrhau bod sylwadau 
Ms Granville yn cael eu bwydo i'r darn pwysig hwn o waith.  

Mae Ms Granville yn codi rhai pwyntiau pwysig iawn yn y ddeiseb a chytunaf na ddylai 
argaeledd trafnidiaeth fod yn rhwystr i addysg. 

Yn gywir, 

Lee Waters AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
Deputy Minister for Climate Change 


