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Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Rhagfyr 2022 mewn perthynas ag adolygiad teithio i 
ddysgwyr. 

Mae llawer wedi newid ers i Fesur Teithio i Ddysgwyr ddod i rym yn 2008. Bellach, mae 
cludiant o’r cartref i'r ysgol yn cyfrif am chwarter holl wariant uniongyrchol yr awdurdodau lleol 
ar addysg - mae hyn yn gost gynyddol.  

Yn ystod 2020, gwnaethom adolygiad o'r Mesur Teithio presennol i Ddysgwyr a oedd yn 
cynnwys casglu tystiolaeth gychwynnol. Canfuwyd gwendidau sylweddol yn y rhwydweithiau 
a'r seilwaith presennol sy'n gwneud gweithredu ehangiad o'r ddarpariaeth yn anodd. 
Roeddem yn gweld bod anghysondeb yn y ddarpariaeth ar draws Cymru gyfan. 

Bu swyddogion yn cyfarfod â'r Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru yn yr hydref 
lle cawsant glywed yr adborth gan awdurdodau lleol ynglŷn â rhai o'r heriau sy'n eu hwynebu 
wrth sicrhau trafnidiaeth i ddysgwyr. Mae'r ddeialog hon yn parhau ac yn adeiladu ar y 
dystiolaeth a ystyriwyd gennym fel rhan o'r adolygiad cyntaf. 

Yn ddiweddar mae swyddog wedi ei benodi i arwain ar yr adolygiad ehangach ar deithio i 
ddysgwyr. Ar hyn o bryd maen nhw'n cynllunio'r adolygiad ehangach a byddaf yn hapus i 
rannu manylion amserlen yr adolygiad hwnnw pan fydd ar gael. 

Yn hytrach na newidiadau mân, mae'n rhaid dod o hyd i gynllun cynaliadwy hir dymor. 

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi Papur Gwyn, Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn, sy'n 
cyflwyno gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer trawsnewid gwasanaethau bysiau yng Nghymru. 
Bydd y bil arfaethedig yn cynnig cyfle i ni edrych o'r newydd ar ddarparu gwasanaethau bws 
ledled Cymru, gan gynnwys darpariaeth cludiant i'r ysgol. 
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Gan fod ein nodau'n uchelgeisiol, bydd y diwygiadau hyn yn cymryd amser, ond mae'n 
hanfodol ein bod yn cael yr hawl hon i gefnogi dysgwyr a'n rhaglen ddiwygio ehangach. Yn y 
cyfamser, byddwn ni'n parhau i weithio gydag Awdurdodau Lleol i annog cysondeb o ran dull 
gweithredu. 
 
 
Yn gywir, 
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