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Annwyl Jayne,
Diolch am eich gohebiaeth dyddiedig 31 Mawrth ynglŷn â’r adolygiad o Fesur Teithio gan
Ddysgwyr (Cymru) 2008.
Mae’n bleser gennyf eich hysbysu imi gyhoeddi canfyddiadau’r adolygiad, a gynhaliwyd yn
2021, ar 31 Mawrth. Mae’r adroddiad, ynghyd â fersiwn ar gyfer pobl ifanc a’r gymuned, ar
gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn y cyfeiriad isod.
Adolygiad 2021 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (2008) | GOV.WALES
Fel y cafodd ei amlinellu yn fy Natganiad Ysgrifenedig i Aelodau o’r Senedd yr wythnos
diwethaf, byddwn ni nawr yn bwrw ymlaen â rhagor o waith gyda rhanddeiliad, yn unol â’r
pynciau a nodwyd yn yr adroddiad, i gefnogi unrhyw newidiadau arfaethedig i sicrhau eu
bod yn deg, yn gymesur ac yn fforddiadwy. Rwy’n awyddus i edrych ar sut y caiff teithio gan
ddysgwyr ei ddatblygu ochr yn ochr â’n cynlluniau i ddiwygio bysiau gan fod teithio i’r ysgol
yn gysylltiedig â’r ddarpariaeth bysiau ehangach. Rwy’n bwriadu ymgynghori ynghylch
canlyniadau cam nesaf y gwaith yn hwyrach eleni.
Byddwn i’n croesawu barn a thystiolaeth y Pwyllgor i helpu i lywio’r gwaith hwn.
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