
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 24 Mawrth 2022 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Naomi Stocks 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPlant@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(08.45 - 09.15) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.15)   

 

2 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn 

dystiolaeth 6 

(09.15 - 10.15) (Tudalennau 1 - 31)  

Laura Doel, Cyfarwyddwr Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) 

Cymru 

Chris Parry, Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) Cymru  

Eithne Hughes, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau 

(ASCL) Cymru  

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Papur 1 - Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) 

Cymru (Saesneg yn unig) 

 

Egwyl  

(10.15 - 10.25) 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

3 Peer on peer sexual harassment among learners - evidence 

session 7 

(10.25 - 11.25) (Tudalennau 32 - 39)  

Mary van den Heuvel, Uwch-swyddog Polisi yr Undeb Addysg Cenedlaethol 

(NEU) 

Mairead Canavan, Ysgrifennydd Rhanbarth NEU Bro Morgannwg, ac Aelod 

Gweithredol NEU 

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi Undeb 

Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) 

Dogfennau atodol: 

Papur 2 - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) 

Papur 2  - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) (Cyfieithwyd) 

 

Egwyl  

(11.25 - 11.35) 

 

4 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn 

dystiolaeth 8 

(11.35 - 12.35)   

Kelly Harris, Arweinydd Datblygu Busnes a Chyfranogiad Brook Cymru  

Iestyn Wyn, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil, Stonewall Cymru 

Sophie Weeks, Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu, Cymorth i 

Ferched Cymru 

 

Egwyl i ginio  

(12.35 - 13.00) 

 



 

 

5 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn 

dystiolaeth 9 

(13.00 - 13.30) (Tudalennau 40 - 47)  

Yr Athro EJ Renold, Prifysgol Caerdydd 

Dogfennau atodol: 

Papur 3 - Yr Athro  EJ Renold (Saesneg yn unig) 

 

Egwyl  

(13.30 - 13.40) 

 

6 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn 

dystiolaeth 10 

(13.40 - 14.10)   

Kerry Packman, Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglenni, Aelodaeth a 

Gwasanaethau Elusennol ParentKind  

Ceri Reed, Cyfarwyddwr CBC Lleisiau Rhieni yng Nghymru  

 

Egwyl  

(14.10 - 14.20) 

 

7 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - sesiwn 

dystiolaeth 11 

(14.20 - 14.50)   

Cyfarwyddwr yng Ngwersyll Llangrannog, Canolfan Breswyl yr Urdd 

Sally Thomas, Rheolwr Hawliau, Polisi ac Eiriolaeth Merched y DU, Plan UK 

International 

Siobhan Parry, Pennaeth Gwasanaethau Pobl Ifanc Platfform   

  



 

 

8 Papurau i’w nodi 

(14.50)   
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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Tystiolaeth ASCL cyn y cyfarfod – papur a ysgrifennwyd ar y cyd ag ASCL UK

https://www.ascl.org.uk/ASCL/media/ASCL/Our%20view/Campaigns/Under 
standing-and-combatting-youth-experiences-of-image-based-sexual-
harassment-and-abuse-full-report.pdf 
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Mae UCAC yn cyflwyno’r papur hwn i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg cyn rhoi tystiolaeth lafar ar ddydd Iau, 
24 Mawrth. Yn ogystal, rydym yn bwriadu cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’r ymgynghoriad erbyn y dyddiad cau ar 
1 Ebrill. 

1. Problem ddifrifol

1.1. Cytunwn yn llwyr gyda dadansoddiad Estyn yn ei adroddiad thematig ‘“Dydyn ni ddim yn dweud wrth ein
hathrawon”: Profiadau o aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yng 
Nghymru’ (Rhagfyr 2021) fod hon yn broblem sylweddol iawn ei maint ac yn un y mae’n rhaid ei gymryd o 
ddifrif. Mae aflonyddu rhywiol yn effeithio’n uniongyrchol ar les dysgwyr ac yn naturiol felly ar eu gallu i 
ddysgu a datblygu. Mewn amrywiol ffyrdd, mae’n effeithio mewn modd dinistriol ar y gymuned ysgol 
gyfan. 

1.2. Nodwn fod llawer o’r elfennau sydd wrth wraidd yr aflonyddu sy’n digwydd rhwng cyfoedion mewn 
ysgolion (oddi fewn a thu hwnt i leoliadau ac oriau ysgol) â’u gwreiddiau yn y gymdeithas ehangach. Mae’r 
mathau o ymddygiad y mae Estyn wedi’u nodi yn seiliedig ar agweddau ac ymddygiad y mae’r dysgwyr 
wedi’u gweld a’u clywed yn eu cartrefi a’u cymunedau, a/neu ar y cyfryngau, gan gynnwys y cyfryngau 
cymdeithasol yn arbennig. 

1.3. Felly nid problem ysgolion yn unig yw hon, ac nid yw ysgolion ar eu pennau eu hunain yn mynd i ddatrys y 
broblem. Fodd bynnag, yn yr un modd â heriau cymdeithasol ehangach eraill, mae rôl bwysig gan ysgolion 
i’w chwarae – rôl warchodol, wareiddiol a thrawsnewidiol. Yn ogystal, mae gan ysgolion ddyletswydd gofal 
i’w dysgwyr ac i’w staff. 

1.4. Am y rhesymau hynny, rydym yn croesawu adroddiad Estyn ac ymchwiliad y Pwyllgor i’r mater, gyda 
phwyslais ar adnabod maint a natur yr her, ac ar argymell camau cadarnhaol penodol i geisio creu 
cymunedau ysgol mwy diogel, gyda’r bwriad o gyfrannu at greu cymdeithas fwy diogel dros amser. 

2. Ymagwedd ysgol gyfan: Ethos a diwylliant

2.1. Yn union fel y gwaith ar les a iechyd meddwl, dim ond ymagwedd ysgol gyfan fydd yn llwyddo wrth fynd i’r
afael â’r heriau hyn. Nid yw’n fater i arweinwyr, nac i staff bugeiliol, yn unig. Mae’n fater perthnasol, ac yn 
wir, yn fater o flaenoriaeth, i bob aelod o staff a phob dysgwr, yn ogystal â theuluoedd.  

2.2. Mae’n ymwneud â chreu a chynnal ethos a diwylliant positif sy’n seiliedig ar barch at bawb, ac sy’n 
hyrwyddo cydraddoldeb yn rhagweithiol ym mhob agwedd o weithgarwch yr ysgol. Mae angen i bob aelod 
o gymuned yr ysgol ddeall nad oes unrhyw le yn niwylliant yr ysgol i fwlio nac aflonyddu o unrhyw fath, ac
y caiff pob achos ei drin â’r difrifoldeb priodol. Mae angen i’r ethos a’r diwylliant anelu at sicrhau bod yr
ysgol yn ofod diogel i bawb, ble all pawb fod yn hyderus yn eu hunaniaeth.
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2.3. Bydd angen cefnogaeth ar ysgolion i ysgogi a chefnogi’r gwaith o sefydlu’r ethos. Mewn llawer o achosion, 
bydd cefnogaeth ‘gyffredinol’ (e.e. adnoddau, datblygiad proffesiynol) yn ddigonol. Mewn achosion eraill, 
ble mae angen newid diwylliant sydd wedi mynd yn broblematig, dylai bod cefnogaeth arbenigol wedi’i 
deilwra i’r ysgol a’r sefyllfa benodol ar gael, a hynny dros gyfnod o amser.  

3. Addysg ‘ffurfiol’ 

3.1. Yn ogystal â’r diwylliant ac ethos cyffredinol, mae angen i ysgolion sicrhau lle priodol ar draws y cwricwlwm 
ar gyfer ymwneud â materion perthnasol, a hynny mewn dull sensitif. 

3.2. Unwaith eto, byddai cefnogaeth o ran adnoddau a datblygiad proffesiynol yn y maes hwn yn hynod o 
fuddiol. Ble mae’r cyfleoedd ar draws y cwricwlwm? Pa ddulliau ellir eu defnyddio (e.e. siaradwyr allanol, 
theatr mewn addysg, grwpiau trafod)? Sut i sicrhau bod yr ymdriniaeth yn addas a phriodol? Sut i ragweld 
ac osgoi peryglon, a delio gyda sefyllfaoedd anodd all godi wrth ymdrin â materion sensitif; hynny yw, sut i 
sicrhau gofod diogel. 

3.3. Wrth reswm, rhaid i’r ymdriniaeth fod yn addas at oedran y dysgwyr, ond mae angen sylw yn ogystal at 
aeddfedrwydd, waeth beth yw’r oedran cronolegol. Efallai y bydd yn briodol ar adegau i gynnal sesiynau i 
grwpiau ar wahân e.e. bechgyn a merched, dysgwyr LGBTQ+ (neu grwpiau penodol oddi fewn i’r categori 
eang ac amrywiol hwn), dysgwyr sy’n newid eu rhyw neu sy’n drawsryweddol. 

3.4. Mae llawer o waith da wedi digwydd mewn ysgolion dros y blynyddoedd diwethaf mewn perthynas â 
chodi ymwybyddiaeth ynghylch trawma, gan gynnwys trawma plentyndod cynnar. Mae hyn yn 
uniongyrchol berthnasol i unrhyw ymdriniaeth gwricwlaidd â materion allai fod yn ‘triggers’ ar gyfer 
profiadau mae dysgwyr (neu staff) wedi’u cael, ac efallai nad yw’r ysgol yn ymwybodol ohonyn nhw. Nid ar 
chwarae bach yr ymdrinnir â’r materion hyn, a dyna pam bod angen y gefnogaeth arbenigol, gref ar 
ysgolion i sicrhau eu bod yn barod i wynebu’r her. 

4. Sut i ymateb i ddigwyddiadau ac achosion 

4.1. Mae dwy agwedd, o leiaf, i sicrhau ymateb priodol i achosion o aflonyddu. Un yw sicrhau lefel o  
ymwybyddiaeth ymhlith staff a dysgwyr, a’r llall yw sicrhau bod polisïau a phrosesau priodol yn eu lle, ac 
yn cael eu gweithredu’n gywir. 

4.2. Ymwybyddiaeth 

• Bydd y gwaith o sefydlu a chynnal diwylliant ac ethos o barch yn rhan o’r gwaith o godi ymwybyddiaeth. 
Mae angen dealltwriaeth ar y cyd, ar draws y gymuned ysgol, o’r mathau o ymddygiad sy’n dod dan 
bennawd aflonyddu – yr hyn nad yw’n dderbyniol yng nghymuned yr ysgol, na thu hwnt, yn y 
gymdeithas ehangach.  

• Bydd angen i bawb, yn staff ac yn ddysgwyr, wybod sut orau i ymateb os fyddant yn dyst i aflonyddu, 
neu’n destun aflonyddu eu hunain, er mwyn cadw’n ddiogel, osgoi gwaethygu’r sefyllfa, a sicrhau yr 
ymdrinnir yn briodol â’r mater. 
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• Er mwyn sicrhau’r uchod, bydd datblygiad proffesiynol i holl staff yr ysgol yn hanfodol, a bydd angen 
sicrhau bod y negeseuon priodol yn cael eu trosglwyddo’n briodol, ac yn gyson i ddysgwyr 

4.3. Polisïau a phrosesau 

• Bydd cael polisi neu bolisïau clir a chadarn yn y maes hwn yn greiddiol ar gyfer gweithredu. Fel gydag 
unrhyw bolisïau a phrosesau bydd angen sicrhau ymwybyddiaeth briodol ohonynt, a sicrhau y cânt eu 
gweithredu’n gyson ac yn effeithiol. Byddai angen i’r polisïau hyn gynnwys adrannau ynghylch adrodd, 
cofnodi, dadansoddi, a’r cydberthynas gyda pholisïau eraill megis Polisi Diogelu/Amddiffyn Plant, Polisi 
Diogelwch Arlein. 

• Agweddau pwysig eraill o bolisïau a phrosesau’r ysgol yw: 

• sut i ymdrin â’r sawl sydd wedi gwneud yr aflonyddu; mae’n debygol mai ymagwedd adferol 
(restorative) fyddai ei angen, yn sicr yn y lle cyntaf 

• sut i gefnogi’r sawl sydd wedi dioddef yr aflonyddu 

• sut i gefnogi staff, neu ddysgwyr eraill, sydd wedi ymwneud â’r digwyddiad/au 

• Mae rôl gan Awdurdodau Lleol a/neu Lywodraeth Cymru i sicrhau polisïau enghreifftiol priodol, ac i 
sicrhau y cânt eu diweddaru’n gyson i adlewyrchu newidiadau yn y maes. 

• Yn sicr bydd rôl i wasanaethau ehangach wrth ymdrin â’r camau yn 4.1.5. Trafodwn hynny isod. 

5. Isadeiledd a gwasanaethau allanol 

5.1. Rhaid cydnabod sensitifrwydd a chymhlethdod sefyllfaoedd sy’n codi mewn perthynas ag aflonyddu 
rhywiol. Tra bod modd i ysgolion ddelio gyda rhai agweddau o’r materion hyn, gyda’r cymorth a’r 
gefnogaeth briodol a amlinellir uchod, nid oes modd disgwyl i ysgolion ddelio â phob agwedd eu hunain. 
Mae rôl greiddiol i wasanaethau arbenigol allanol. 

5.2. Mae angen i ysgolion wybod beth yw’r gwasanaethau sydd ar gael, a phryd/sut i gyfeirio aelodau o 
gymuned yr ysgol atynt. 

5.3. Gall y rhain fod yn wasanaethau sy’n: 

• helpu’r ysgol fel cymuned gyfan i sefydlu neu newid diwylliant ac ethos 

• camu mewn i weithio gydag unigolion neu grwpiau penodol o ddysgwyr, ac o bosib eu teuluoedd, os yw 
eu hymddygiad annerbyniol yn parhau er gwaethaf ymdrechion yr ysgol 

• rhoi cefnogaeth arbenigol i’r sawl sydd wedi dioddef aflonyddu rhywiol 

• rhoi cefnogaeth i’r sawl sydd wedi bod yn dyst i aflonyddu, neu sydd wedi bod yn rhoi cefnogaeth i 
ddioddefwr/wyr 
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5.4. Mae trafodaethau diweddar ynghylch ysgolion cymunedol, a dulliau o ganoli gwasanaethau ehangach o 
gwmpas ysgolion yn hynod o berthnasol yn y cyd-destun hwn, gan gynnwys y potensial fyddai ganddynt i 
gydweithio gyda theuluoedd a’r gymuned ehangach all fod mor ddylanwadol ar ddysgwyr 

6. I gloi 

6.1. Nid oes unrhyw amheuaeth bod aflonyddu rhywiol ymhlith cyfoedion yn broblem ddifrifol yn ein 
hysgolion.  

6.2. Mae cyfrifoldeb ar ysgolion i gydnabod y sefyllfa ac i’w chymryd o ddifrif. 

6.3. Mae cyfrifoldeb ar y system addysg (gan gynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau 
eraill), a gwasanaethau ehangach i ymateb mewn ffordd gydlynus i gefnogi ysgolion yn eu hymdrechion i 
fynd i’r afael â materion sydd, o reidrwydd, yn sensitif ac yn gymhleth, ac sydd yn aml y tu hwnt i 
arbenigedd a chapasiti arferol ysgolion i ddelio â nhw. 

6.4. Dylai: 

• creu cymunedau ysgol sy’n ofodau mor ddiogel a chynhaliol â phosib 

• siapio dysgwyr fydd yn mynd allan i’r byd gydag agweddau’n seiliedig ar barch a chydraddoldeb 

fod yn nodau system-gyfan. Bydd angen llawer o gydweithio i sicrhau hynny. 
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www.senedd.wales 

CYPE(6)-07-22 – Papur 3 

Cyflwynwyd yr ymateb hwn i ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
ynghylch aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr 

This response was submitted to the Children, Young People and Education 
Committee inquiry into Peer on peer sexual harassment among learners 

Ymateb gan: Yr Athro EJ Renold 

Response from: Professor EJ Renold 

_____________________________________________________________________________________

5. Your views

Record your views against the inquiry’s terms of reference, which have been grouped into 5 themes:

1. Scale
2. Impact
3. Effectiveness of interventions
4. Wider context
5. Other

5.1 Scale 

• The scale and nature of the issue in education settings and how many learners are
affected.

• The extent to which this issue also occurs outside the formal education setting, including
online.

• Schools, colleges and local authorities’ collection and use of bullying and harassment
data.

There are over two decades of research into sexual bullying and harassment between children 
and young people within and beyond educational settings. There have also been some high 
profile government inquiries on sexual harassment in schools (Women and Equalities Committee 
2016) and public spaces (Women and Equalities Committee 2018). In Wales, we have seen a 
range of guidance published by Welsh Government, from the statutory 2019 “Challenging 
Bullying: rights, respect and equality’ guidance (which includes sexual, sexist, and homophobic, 
biphobic and transphobic bullying), and the more recent 2020 Peer sexual abuse, exploitation 
and harmful sexual behaviour. However, concerns have resurfaced since Soma Sara launched the 
Everyone’s Invited movement in 2022 (Charnock 2021; Firmin 2020), and both Ofsted and Estyn 
carried out their own inquiries. 
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The overwhelming key messages from research in this field confirm many of the findings in 
Estyn’s own review into sexual harassment between young people. They include:  

1) Verbal and non-contact sexual harassment between young people is widespread in 
schools and increasingly prevalent online (Ringrose et al. 2021) and in public spaces 
(Renold et al. 2016). 50% of secondary school students in Wales reported being called 
sexually offensive names by boys, and this increases with age (SHRN 2019).  

2) Sexual harassment between young people disproportionately affects girls/women, 
gender and sexuality non-conforming young people and LGBTQ+ young people (Renold et 
al. 2016, SHRN 2019). 

3) Sexual harassment needs to be understood in the context of how harmful gender and 
sexual norms routinely regulate young people’s identities, experiences of their body and 
appearance, their social activities (offline/online), and friendship and relationship 
cultures. These norms also underpin and are used to justify a range of harmful sexual 
behaviours. 

4) Recent research into image-based harassment has shown that 66% of the requests for 
nude images that girls received came from people under the age of 18. Of those 
teenagers who requested girls’ nudes, 39% came from a romantic or sexual partner, 36% 
came from a friend or acquaintance, and 21% came from a stranger. A key finding of this 
research was how masculinity norms motivate boys to solicit and/or forward nude 
images from girls (Ringrose et al. 2021)  

5) Sexual harassment is not confined to the secondary school or older teens. but is 
happening in the everyday lives of pre-teen children and in primary school. This includes 
heteronormative, homophobic, biphobic and transphobic harassment (see Renold 2013; 
Renold and Huuki 2015; Renold et al. 2019). However, little is known about image-based 
harassment amongst primary school aged children.  

6) A growing number of young people are beginning to speak out about their experiences, 
particularly vis a vis social media, but also through gender equality or feminist youth 
clubs, and LGBTQ+ youth groups (Mendez et al. 2018) 

7) There is a rapidly expanding vocabulary that is providing young people with a language to 
describe not just types of sexual harassment (e.g. cyber-flashing, up-skirting, revenge 
porn, gaslighting etc) but concepts that are helping us understand the wider conducive 
cultures that enable sexual harassment in all its formations to thrive (e.g. rape culture, 
lad culture, toxic masculinity etc. (Renold 2016) 

8) We are witnessing a wider range of collective movements, particularly online 
movements, which young people have access to, and participate in. Some of these are 
affirmative and focused on supporting and understanding victims’ experiences of sexual 
harasssment (e.g. ‘Everyday Sexism’ and ‘Everyone’s Invited’). Other movements are 
creating and inciting a complex culture of hate that perpetuates and discriminates 
against girls, women and gender and sexual minorities (e.g. Alt right groups and Incels, 
see Ging 2018 ). 

 
NB. Terminology: the shift from sexual bullying to sexual harassment 
The concept of sexual harassment, rather than sexual bullying, is a welcome shift in 
terminology. The individualising logic of ‘bullying’, with its psychological categories of victim, 
perpetrator and bystander, struggle to address the social and cultural power relations that 
children are caught up in and negotiate on a daily basis. 
 
‘Harassment’ can better capture the textual, verbal, physical, material, emotional 
and psychological sexual and gendered abuses of power in children’s everyday peer cultures, 
relationships and social and cultural worlds more widely, including the routine and normalised 
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everyday sexisms and rape culture circulating across their ‘online’ and 
‘offline’ worlds and in wider media representations. 
 
However, the ways in which both learners and schools understand what constitutes sexual 
harassment and/or sexual bullying informs what is reported. Moreover, the focus on defining the 
phenomenon through the available categories and reporting procedures, and not on the wider 
conducive social and cultural contexts within which sexual harassment thrives, often means that 
prevention programmes and pedagogy in this field are limited in scope at best, and driven by a 
shame and blame pedagogy at worst.  

 

5.2 Impact 

• The impact on pupils’ learning, mental health and well-being. 
• The impact on education settings and staff, for example in terms of discipline and the 

extent to which harassment among learners has become ‘normalised’. 
• The specific impacts on particular groups of learners (e.g., older pupils, girls, LGBTQ+ 

pupils, etc.). 

 
“Most of the girls, when something happens to them, like they get sexually assaulted or 
something they don’t tell the teachers” (age 14, Renold and Timperley 2021, Unboxing 
Relationships and Sexuality Education). 
 
As outlined above, sexual harassment, the normalisation of sexual harassment (offline and 
online) and the subtle and explicit ways in which sexual harassment is steeped in and 
consolidates gender and sexual norms is widespread in secondary schools, but begins in 
children’s formative years. As the quote above illustrates, however, children and young people 
“don’t tell the teachers”. This is often due to a number of reasons including; feelings of 
discomfort, embarrassment and shame; a wider victim-blaming culture that is steeped in harmful 
gender and sexual norms; peer group dynamics and reporting on ‘friends’; its normalisation and 
thus the futility of the reporting process. 
 
Research on gender and sexual harassment has conclusively demonstrated that girls/young 
women, LGBTQ+ young people and those young people who are perceived not to conform to the 
normative categories of ‘femininity’, ‘masculinity’ and ‘heterosexuality’ are most at risk of 
discrimination, exclusion and abuse (Mayo and Blackburn 2019; Meyer, 2018; Ging and Neary, 
2019; Renold et al. 2016).  
 
For example in relation to our research with young people aged 12-14 (Renold, Bragg, Ringrose 
and Jackson 2016; 2018):  
 

●      Girls, gender/sexuality non-conforming youth and LGBTQ+ youth in particular 
reported feeling at risk of judgement based on norms around the body and appearance; 
pressures around heterosexual relationship cultures and heterosexual double standards. 

 
●      Just over one third (35%) of survey respondents agreed or strongly agreed that they had 

experienced sexual harassment because of their gender. Indeed, when young people did 
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not conform to heteronormative identity constructions or normative ideas about gender 
they could be subject to various forms of harassment, attacks or unwelcome regulatory 
sexual banter, especially in public places.  

 
●    While reporting was rare, those young people who did report experiencing sexual 

harassment in school, online and in public spaces, felt unsupported by schools or parents 

in dealing with these issues.  

 
In research into the gender and sexual cultures of pre-teen children (Renold 2013) most children 
age 10-12 reported either witnessing or experiencing direct or indirect incidents of sexual 
harassment, particularly slut-shaming and anti-gay talk (at school, in the street, and 
online), with gender and sexual stereotypes used by children and some staff to justify these 
forms of harassment. Much of this occurred in and across the gendered and sexual dynamics of 
children’s everyday peer cultures, and the severity and impact were context and locality specific 
Moreover, young boyfriend-girlfriend cultures were a volatile mix of anxiety, pain, pleasure and 
power. Indeed, many children talked about group coercive sexual practices, such as being ‘forced 
to kiss’ in the playground by their peers, which urges us to shift our understandings from consent 
as a process between two individuals to consent as a social process negotiated in peer group 
cultures. 
 
*Intersectionality matters Central to understanding the impact of sexual harassment upon 
different groups of learners is paying attention to how sexism, heterosexism, racism, classism, 
ableism, homophobia, biphobia and transphobia work together in how sexual harassment is 
experienced and normalised (Pasco, 2011; Payne and Smith, 2012, 2018; Ringrose and Renold, 
2010). Indeed the way that teachers and other educators (struggle to) understand the diverse 
ways in which intersectional gender norms impact upon young people’s experiences of sexual 
harassment, informs the approach and effectiveness of school-based interventions and 
pedagogies. 

 

5.3 Effectiveness of interventions 

• The effectiveness of existing policies and guidance, and the identification of potential 
solutions and improvements. 

• The effectiveness of the roles of a wide range of statutory bodies (including the police, 
social services, local authority education departments, pupil referral units and schools 
themselves) and the extent to which a multi-agency approach is being taken where 
appropriate.  

• The effectiveness of the Welsh Government’s response across all its relevant 
departments with a focus on education, social services and community safety and its 
inclusion of non-devolved services such as the police and the criminal justice system. 
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This section focuses specifically upon school-based interventions with an understanding that 
schools are key sites for prevention, protection and change.  
 
International research shows that promising interventions in educational settings to address 
sexual harassment do so when they are proactive, not reactive (e.g. in response to a disclosure or 
incident); addressed within the full spectrum of gender-based and sexual violence; and situated 
within a rights and gender-equity based, trauma-informed, whole school approach.  Some of 
these elements are summarised below: 

 
Cross-curricular: A holistic, cross-curricular approach to sexual harassment, will include 
but does not stop and start with knowing the law, knowing how to report, or knowing 
where to seek advice. Rather, it uses the full curriculum, and within a whole school 
approach, to progressively explore how and why sexual harassment happens. For 
example, a upper secondary school project exploring the regulation of gendered clothing 
or gendered bodies through history and across different cultures (e.g. a project on ‘skirts’ 
or ‘public toilets’) could enable a rich exploration of how girls’ and women’s bodies have 
been objectified, sexualised and commodified, as public property and always under 
surveillance. This could be complimented by a fact-finding project on organisations and 
movements which have addressed ‘street harassment’ (e.g. Hollaback, see Mendes, 
Ringrose and Keller, 2018) and ‘cyber-flashing’ (Ringrose et al. 2021). External providers 
with specific expertise could be drawn upon to support key topics/areas.  
 
Rights and Gender Equity: Schools need to proactively find ways to address and advance 
a rights-based approach to gender and sexual equalities and equity. This could include, 
for example, providing resources and commitment to youth led feminist and 
LGBTQ+groups and using existing or co-creating new resources and curricula with young 
people that situates sexual harassment in a range of sites and spaces (from social media, 
to public places) and within a wide range of gender-based and sexual violence.  
 
Intersectional and global: An intersectional and local and global understanding of power 
relations around girls and women’s bodies, and understanding the nature and impact of 
sexual harassment across public, institutional and private spaces need to be prioritized in 
teacher training, curricula materials and dedicated RSE lessons.  
 
Pupil Voice: Children and Young People’s own understandings and experiences must be 
prioritized in the design and delivery of resources, strategies and prevention 
programmes in order to be relevant, responsive and developmentally appropriate. They 
must be affirmative in their approach, and mitigate against potential binary victim-
blaming or perpetrator-shaming and in ways that are inclusive of all gender and sexual 
identity and expression. See the following two examples from a recent research project 
in Wales with young people, aged 13-17 (Renold and Timperley 2021) which highlights 
the limits to drop-down days and external providers:  
 
Rosa and Lissy (age 14) describe annual visits from a school community police officer in 
Year’s 7 and 8. As part of the lesson the policeman shows the class a video on ‘sexting’.  
Lissy: We were just sitting there for, like, two hours just talking to this police officer, who 
was talking at us, not with us, in terms of what to do and what not to do.  
Rosa: We learned about it, but all we really do is... like, they just tell us it’s wrong and 
then show us a video, that’s just kind of it.  
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Lissy: Yeah! I was just about to say about the video, it’s the same video every year and it’s 
still boring.  
Rosa: It just looks really staged, it’s not very... it’s not very accurate, I don’t think.  
Lissy: Really stereotypical as well. 
 
When asked about the kind of video they would create ...  
Lissy: I would probably show, like, how you would actually deal with it, because at the end 
it just says, like, “Don’t send nudes,” not ... it doesn’t talk about the, like, pressure, and 
how to, like, actually say no, it just says, “Don’t do it,” at the end.  
Rosa: Like, it doesn’t go into any, like, detail and also, it doesn’t talk about how you 
shouldn’t shame people when they get that kind of thing, like ... because people just 
shame them automatically and call them a slut. Or they, like, stereotype it, it’s always the 
girl doing it to ... like, it’s always the boy asking for it or something.  
Lissy: Yeah... yeah, yeah, yeah. Yeah, it is’! 
Rosa: I don’t think there should be a video at all.  
 

 
Trauma-informed: All of the above, is part of what is being conceptualised as a trauma-
informed approach to sexual harassment. A trauma-informed approach focuses on 
affirmative, empowering and transformative practices to address harmful sexual 
behaviours (Renold, 2019; Biglia and Alldred, 2015, Jones et al., 2016) and interventions 
that focus on collective (rather than individual) understandings, actions and solutions 
(Fava and Bay-Cheng 2013). Central here is knowing how to create a safe, non-
judgemental and inclusive learning environment, across the whole school.  
 
Over 28 case studies that take a rights and equity based approach address gender-
based and sexual harassment and violence in schools can be found in the AGENDA 
resource (www.agendaonline.co.uk, Renold 2019) 

 

5.4 The wider context 

• The impact of online content and influences on young people’s attitudes, and the wider 
context of online safety and potential legislation at Westminster. 

• The role of families, parents, and carers. 
• The role of the new Curriculum for Wales in developing healthier attitudes towards 

relationships and sexuality issues. 
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Image-based abuse and online safety 
 
Space precludes an extensive response here, but the recent research by Ringrose et al. (2022) 
into understanding and combatting young people’s experiences of image based sexual 
harassment includes a range of recommendations for schools, families, parents and carers.  
https://www.ascl.org.uk/ASCL/media/ASCL/Our%20view/Campaigns/Understanding-and-
combatting-youth-experiences-of-image-based-sexual-harassment-and-abuse-full-report.pdf 
 
As outlined above, it is vital that our understanding and interventions to address sexual 
harassment and image-based abuse in the context of young people’s online learning and 
experience is not viewed in isolation from their ‘off-line’ worlds. They are part of the same social 
and cultural landscape.  
 
While new laws and legislation, such as the new offence of ‘cyber-flashing’ in the Online Safety 
bill are crucial and welcome, they must be accompanied with an educational response that both 
joins-up and goes beyond the existing policy-focused guidance that is rarely accompanied by  a 
fully resourced and evidence based robust professional learning framework. 
 
Wales’ forthcoming RSE and the need for specialist RSE professional learning  
 
Wales’ new forthcoming cross-curricular statutory Relationships and Sexuality Education, has 
rights, equity, empowerment, and a whole school approach as key principles for RSE provision.  
 
The RSE code enables schools to begin creating safe, inclusive and empowering learning 
environments to explore the fundamentals of rights, consent and gender equity from the early 
years. And while the third strand in the RSE code, “Empowerment, Safety and Respect” focuses 
on how “Learners need to develop an understanding of the social, emotional, physical and legal 
nature and impact of harmful behaviours, including all bullying, and LGBTQ+ based bullying, 
sexual violence and gender-based violence in a range of contexts, including online”. This focus on 
understanding harm is embedded in a range of rights and equity ‘what matters’ statements that 
support learners to understand the role of harmful gender and sexual norms in influencing social 
interactions, behaviours and relationships, and how sex, gender and sexuality rights have 
changed over time and around the world. The code thus provides schools to develop a holistic 
approach and a progressive scaffolding, that if realised, can enable schools to address sexual 
harassment across the curriculum and as part of a whole school approach.  
 
However, as I have repeatedly outlined in previous inquiries and consultations one of the biggest 
challenges facing schools is the time, resources and access to research-informed professional 
learning and training. Of the 150+ primary, secondary and special school teachers that have 
participated in our own (Renold et al. 2021) professional learning workshops designed to  
prepare them for the new RSE (2019-2022), very few have had any RSE training, and gender, 
sexuality and violence are often identified as one of their curriculum panic zones. 
 
Key to any future professional learning, training and interventions in this area will mean 
reviewing how existing programmes or interventions are specifically challenging the shame and 
blame, risk-based approaches to ‘healthy/unhealthy’ relationships education’ and supporting 
those that advance a much wider understanding that foregrounds the complex and intersectional 
abuses of power in all inter-personal relationships – relationships that include, but also go 
beyond, peer relationships (i.e. relationships that young people don’t have control over). Such 
interventions might depart from what is expected from a conventional ‘healthy relationships’, 
‘anti-bullying’ or ‘sexual harassment’ resource. Some of these interventions and resources may 
be targeted to supporting particular at-risk groups such as girls/women, LGBTQ+ young people or 
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specific issues such as ‘toxic masculinity’. The AGENDA resource is one such example 
(www.agendaonline.co.uk). 
 
The DfE (England) has recently commissioned a piece of work to explore a range of interventions 
that can support schools to better understand the impact of sexual harassment and address the 
wider conducive context and culture. This could be something that Welsh Government undertake 
and/or learn from.  
 
The need for a national RSE Network 
There are many interventions and resources currently available that collectively could provide 
educational settings to develop a holistic, affirmative and rights and equity based approaches to 
address sexual harassment in schools, and beyond.   
 
However, many of these resources are not bilingual, some have not been revised to meet the 
requirements and principles of the new RSE curriculum in Wales, and most teachers, and in some 
cases, external providers are unaware that they exist, because there is still no national 
policy/practice/research RSE network or hub through which Government approved and endorsed 
resources can be shared and developed.  
 
The new RSE for Wales carries the potential for schools to develop a preventative pedagogy and 
spark the culture shift that is needed to enact change. However, schools need to be fully 
supported on that journey, and the role of external providers and specialists cannot be under-
estimated. If Wales is committed to addressing the prevalence and normalisation of sexual 
harassment in the lives of young people, then a fully resourced, research informed, multi-agency 
response which supports schools to know how to develop a whole school approach to the issue 
within (and not in isolation to) a wider programme of RSE, is certainly a step in the right direction. 

 

5.5 Other 

Please record any views you have below that do not fit into the themes above. 
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Pencadlys Headquarters 
Tŷ Glasbury, Ysbyty Bronllys, 
Aberhonddu, Powys LD3 0LY 

Glasbury House, Bronllys Hospital 
Brecon, Powys LD3 0LY 

Ffôn: 01874 711661  Tel: 01874 711661 

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg We welcome correspondence in Welsh 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yw enw gweithredd Bwrdd Iechyd Lleol 
Addysgu Powys 

Powys Teaching Health Board is the operational name of 
Powys Teaching Local Health Board 

1 March 2022 

Thank you for your letter dated 17th December 2021 regarding information in relation 
to the proportion of standard contacts Health Visiting visits that have been carried out. 
The Health Board routinely provides the Welsh Government with statistical data in 
relation to the Health Child Wales Programme; the latest statistical data return covered 
Quarter 1 of this financial year (April/May/June 2021) and it is understood that Quarter 
2 data is due for publication shortly. 

The Health Board is committed to delivering the Healthy Child Wales Programme and 
the health visiting service is aligned to this. More recently period, Health Visiting teams 
are reporting an increased need for additional visits and support for those families who 
are presenting with greater need. This is leading to the need to prioritise specific 
contacts with families. This is guided by using the All-Wales Guidance for Managing 
Caseloads in terms of priority planning. This is regularly reviewed, and parents and 
families are made aware of how to contact the service. This approach is also used 
where there are instances of staff vacancies or prolonged absence. 

The Health Board is currently undertaking an internal review of systems and processes 
focusing on accuracy, timeliness of data entry and analysis; as well as working with 
colleagues in Welsh Government to optimise the data available in the published return.  

The latest data available from our internal data collection systems is as follows: 

CYPE(6)-07-22 - Papur i'w nodi 1

Vivienne Harpwood, Cadeirydd/Chair 
Ffon / Phone: 01874 712502 
E-bost / Email:
Vivienne.Harpwood@wales.nhs.uk

Carol Shillabeer, Y Prif Weithredwr/
Chief Executive
Ffon/Phone: 01874 712659
E-bost/Email:
Carol.Shillabeer2@wales.nhs.uk

CS/LT/PW 

Jayne Bryant MS 

Chair of the Children, Young People and Education 

Committee Welsh Parliament 

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1SN 

Dear Ms Bryant 

Health Visitor Visits 
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Please note that the number is the % of completed contacts against the number of 
eligible children within that category registered on the Child Health System. These 
figures are taken from internal data systems and may vary from the published return. 
 
I hope this information is helpful to the Committee. Should the Committee feel that 
further detail would be useful or if I can be of any further assistance, please do not 
hesitate to contact me. 
 
Yours sincerely, 
 

 
Carol Shillabeer 
Prif Weithredwr  
Chief Executive 
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(PTHB 
data) 

Quarter 
Change 

Q3 
 

(PTHB 
data) 

Quarter 
Change 

10-14 
Day 

87.8 89.7 
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12 
weeks 
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weeks 

64.6 79.5 
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79.73 
  

77.13 
  

3.5 
Years 

74.8 75.3 
 

78.62 
 

79.01 
 

  

Tudalen y pecyn 49



1 

YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I’R ARGYMHELLION YN ADRODDIAD Y 

PWYLLGOR PLANT, POBL IFANC AC ADDYSG: CYLLIDEB DDRAFFT 

LLYWODRAETH CYMRU 2022-23  

MAWRTH 2022 

__________________________________________________________________ 

Rydym yn diolch i’r Pwyllgor am ei waith yn craffu ar Gyllideb Ddrafft 2022-23. Mae’r 

adroddiad hwn yn rhoi ymateb Llywodraeth Cymru i’r 24 argymhelliad a nodwyd yn 

adroddiad y Pwyllgor. 

Argymhelliad 1 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Er ein bod eisoes yn darparu llawer iawn o wybodaeth, sy’n cael ei chyhoeddi fel rhan 

o’n Cyllideb Ddrafft, rydym yn agored i archwilio beth arall y gellir ei wneud. Amlinellir 

effeithiau penderfyniadau gwariant fel rhan o’r prif naratif ym mhenodau pedwar a 

chwech, wedi’u hategu gan yr Asesiad o Effaith Integredig Strategol (AEIS) yn Atodiad 

D. Mae’r AEIS yn amlinellu’r dystiolaeth gyd-destunol sydd wedi cefnogi ein

penderfyniadau gwariant, gan gynnwys astudiaethau achos manylach ar effeithiau 

penderfyniadau gwariant penodol sy’n cynnwys yr effaith ar blant a phobl ifanc. Rydym 

hefyd wedi cyhoeddi Adroddiad y Prif Economegydd, dadansoddiad dosbarthiadol o 

wariant cyhoeddus sydd wedi’i ddatganoli a Chynllun Cyllid Seilwaith newydd o dan 

ein Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru newydd.  

Bob blwyddyn, pan fydd yn cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft a’r dogfennau atodol, dylai 

Llywodraeth Cymru hefyd gyhoeddi’r Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant y 

mae’n eu cynnal fel rhan o’r broses gyllidebu, a nodi’n glir sut y maent yn cyfrannu 

i’r Asesiad Effaith Integredig Strategol cyffredinol a phenderfyniadau ar 

ddyraniadau cyllid. 

CYPE(6)-07-22 - Papur i'w nodi 2 
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Mae’r dull rydym wedi’i fabwysiadu drwy ein AEIS yn cydnabod pwysigrwydd dull 

integredig er mwyn sicrhau y bydd canlyniadau anfwriadol, fel effaith negyddol mewn 

un maes sy’n cael ei sbarduno gan effaith gadarnhaol mewn maes arall, yn cael eu 

hystyried yn fwy effeithiol.   

 

Credwn fod y dull integredig hwn yn ein galluogi i fynd ati’n fwy effeithiol i roi sylw 

priodol a chytbwys i’r hawliau a nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn.  

 

Mae’r dull hwn yn defnyddio amrywiaeth o dystiolaeth a gwybodaeth gan gynnwys 

asesiadau manwl o effaith polisïau, yn cynnwys Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau Plant 

a gynhelir fel rhan o’n gwaith parhaus o ddatblygu ac adolygu polisïau. Mae rhagor o 

fanylion am hyn wedi’u cynnwys ym mhapurau tystiolaeth ysgrifenedig manwl 

Gweinidogion i bwyllgorau craffu’r Senedd a gyhoeddwyd gennym hefyd fel rhan o 

becyn Cyllideb Ddrafft 2022-23. 

 

Rydym wedi ymrwymo o hyd i adolygu ein dull gweithredu’n barhaus fel rhan o Gynllun 

Gwella’r Gyllideb yn flynyddol ac, fel rhan o hynny, rydym wedi ymrwymo i archwilio 

sut y gallwn adlewyrchu hawliau plant yn well fel rhan o ddull integredig o asesu effaith. 

Mae hyn yn cynnwys gwaith rydym yn ei wneud ar sut y gallwn adeiladu ar y gwaith 

ymgysylltu rydym yn ei wneud eisoes gyda phlant a phobl ifanc ar y gyllideb, ynghyd 

â gwella’r daflen ar y gyllideb a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer plant a phobl ifanc, 

a’n gwaith ehangach i ddatblygu sut y gallwn asesu effaith penderfyniadau’r gyllideb 

yn well. 

 

Argymhelliad 2 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Bob blwyddyn, pan fydd yn cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft a dogfennau atodol, dylai 

Llywodraeth Cymru hefyd gyhoeddi data y mae’n eu dal sy’n nodi i ba raddau y 

mae cyllid yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a phob MEG 

perthnasol arall wedi’i ddyrannu i blant a phobl ifanc. 
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Ymateb: Derbyn  

Fel rhan o’r Gyllideb Ddrafft eleni, cyhoeddwyd cyfres o ddogfennau i gefnogi a 

darparu tystiolaeth ychwanegol ynghylch sut mae cyllid yn cael ei ddyrannu. 

 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig Strategol yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn i roi 

darlun manwl o sut mae penderfyniadau ynghylch y gyllideb yn effeithio ar wahanol 

grwpiau.  Yn ogystal â’r Asesiad Effaith Integredig Strategol (Atodiad D), a oedd yn 

darparu’r dystiolaeth gyd-destunol a oedd yn helpu i lywio penderfyniadau strategol 

ynghylch gwariant, roedd y Gyllideb Ddrafft yn cynnwys manylion am effeithiau 

penderfyniadau gwario penodol fel rhan o’r prif naratif ym mhenodau pedwar a 

chwech. Roeddem hefyd wedi cyflwyno astudiaethau achos manylach ar effeithiau 

penderfyniadau penodol ynghylch gwariant er mwyn dangos yn fanylach sut mae’r 

gwaith asesu’n cael ei wneud.  

 

Cafodd papurau tystiolaeth ysgrifenedig Gweinidogion i bwyllgorau craffu’r Senedd 

hefyd eu cyhoeddi fel rhan o becyn Cyllideb Ddrafft 2022-23, sy’n cynnwys rhagor o 

wybodaeth am sut mae ystyriaethau effaith wedi dylanwadu ar ddyraniadau cyllideb 

ym mhob MEG. 

 

Rydym wedi ymrwymo i archwilio sut y gallwn wella ein dull o asesu effaith 

penderfyniadau cyllideb fel rhan o Gynllun Gwella’r Gyllideb a gyhoeddir bob blwyddyn 

ochr yn ochr â’r Gyllideb Ddrafft.   

 

Argymhelliad 3 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru roi fframwaith ar waith i fonitro a gwerthuso gwerth 

am arian cynlluniau cymorth iechyd meddwl y trydydd sector a ariennir gan y sector 

cyhoeddus. Dylai’r fframwaith fod yn gyson, yn canolbwyntio ar gyflawni 

canlyniadau mesuradwy i blant a phobl ifanc, ac yn gymesur er mwyn osgoi gosod 

gofynion adrodd rhy feichus ar sefydliadau’r trydydd sector. 
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Ymateb: Gwrthod. Ni chredir y byddai fframwaith ar wahân yn ddefnyddiol gan y 

gallai hyn ychwanegu cymhlethdod a tharfu ar y gallu i ymateb i dueddiadau newydd.  

 

Fodd bynnag, rydym yn derbyn yr egwyddorion o sicrhau bod mecanweithiau cyllido 

yn gyson, yn canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau mesuradwy ac yn gymesur o ran 

gofynion adrodd. Mae ein Cynllun Trydydd Sector yn annog swyddogion i ymgysylltu 

â sefydliadau yn ystod camau cynnar datblygu polisi, yn ogystal â mecanweithiau 

cyllido, i sicrhau bod rhaglenni Llywodraeth Cymru yn hygyrch ac yn syml. Gallwn 

gadarnhau y byddwn yn ystyried yr egwyddorion hyn fel rhan o ryddhau cyllid newydd 

a gynlluniwyd o gyllidebau iechyd meddwl. Yn ogystal, gan ganolbwyntio ar werthuso 

canlyniadau, rydym wrthi’n cwblhau Fframwaith Canlyniadau Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol integredig a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddangos sut y bydd nifer o 

ymyriadau a chynlluniau, gan gynnwys cynlluniau cymorth trydydd sector, yn cael 

effaith ar draws systemau, gan gynnwys ar iechyd meddwl yn benodol.  

 

Argymhelliad 4 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn pwyntiau bwled un a dau a byddwn yn darparu’r manylion hyn pan 

fyddant ar gael. Derbynnir y trydydd pwynt bwled mewn egwyddor.  

Mewn perthynas â’r gwasanaeth iechyd meddwl amenedigol arfaethedig yn Lloegr 

i gefnogi teuluoedd yn y gogledd a’r canolbarth, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru 

nodi’r canlynol:  

 amserlen ar gyfer pryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd yr uned 

yn Lloegr yn dechrau derbyn atgyfeiriadau ar gyfer teuluoedd; 

 eglurhad ynghylch pa ddarpariaeth fydd ar gael i deuluoedd o Gymru, gan 

gynnwys capasiti, staffio a darpariaeth Gymraeg; 

 i ba raddau y bydd gweithio gyda GIG Lloegr yn effeithio ar y ddarpariaeth i 

gleifion; atebolrwydd am ddarparu gwasanaethau; ac i ba raddau y bydd 

cymorth i deuluoedd o Gymru yn cael ei ddarparu mewn fframwaith 

deddfwriaeth sy’n benodol i Gymru (e.e. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015) ac amcanion polisi ehangach Llywodraeth Cymru. 
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Rydym yn gweithio i lynu wrth egwyddorion polisi a deddfwriaeth Cymru mewn 

perthynas â darpariaeth unedau mamau a babanod ar gyfer cleifion yng ngogledd 

Cymru a ddarperir gan GIG Lloegr.  Gallaf hefyd gadarnhau bod llawer o ymgysylltu’n 

parhau rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Pwyllgor Gwasanaethau 

Iechyd Arbenigol Cymru a GIG Lloegr ynghylch datblygu’r uned newydd hon. 

 

Argymhelliad 5 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod pob ysgol yn cynnig 

amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol o safon uchel i 

ddisgyblion.  Dyma pam y cytunodd y Gweinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ddatblygu 

cynnig Bywiog Bob Dydd newydd ar gyfer ysgolion ym mis Mawrth 2021, fel rhan o’r 

dull gweithredu strategol i fynd i’r afael ag atal gordewdra ar raddfa eang ac yn gyflym 

drwy’r strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach. 

 

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, Pwysau Iach: Cymru Iach, yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r llywodraeth alluogi ein plant a’n pobl ifanc i gael mynediad i leoliadau 

addysg lle mae iechyd corfforol a meddyliol yn parhau i fod yn flaenoriaeth drwy 

hybu iechyd a lles ar bob cyfle. Dyma pam mae ein Cynllun Cyflawni Pwysau Iach 

Cymru Iach ar gyfer 2022 i 2024 yn ein hymrwymo i: 

 Cefnogi’r rôl fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru, gan gynnwys:  

- Rhoi rhaglen ddiwygiedig sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar waith drwy 

gyfrwng y Cynllun Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru, sy’n cyd-fynd â’r 

Fel rhan o’i ffrwd waith grŵp gweithgareddau dyddiol a gweithgareddau gwerthuso 

neu fonitro perthnasol y mae’n eu cynnal, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried 

sut y gall sicrhau bod pob ysgol yn cynnig ystod o gyfleoedd chwaraeon ac ymarfer 

corff o ansawdd uchel i’w disgyblion fel rhan o’i strategaethau ehangach i atal 

gordewdra ymhlith plant. 
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cwricwlwm newydd ac sy’n cryfhau’r ffocws ar bwysau iach, gan gwmpasu’r 

diwrnod ysgol cyfan. 

 Canolbwyntio ar fanteision iechyd gweithgarwch corfforol rheolaidd yn ystod y 

diwrnod ysgol, gan gynnwys: 

- Datblygu a gweithredu Cynnig Bywiog Bob Dydd i ysgolion, sy’n cwmpasu’r 

diwrnod ysgol cyfan ac yn mynd law yn llaw â gwaith ar ailffurfio’r diwrnod 

ysgol. 

- Gweithio gyda Chwaraeon Cymru i sicrhau bod pob plentyn yn gallu manteisio 

ar gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol y tu hwnt i’r diwrnod 

ysgol, gan wneud y defnydd gorau posibl o gyfleusterau ysgolion er budd eu 

cymunedau lleol. 

 

Bydd y cynnig yn mabwysiadu dull gweithredu penodol i oedran ar gyfer yr ysgol gyfan, 

a fydd yn seiliedig ar newid ymddygiad ac amrywiaeth o ddulliau y gellir eu haddasu, 

i gyd-fynd â’r cwricwlwm newydd.  Bydd yn ymateb i dystiolaeth, yn cynnig 

hyblygrwydd ac yn cynnwys gwerthuso i asesu canlyniadau iechyd o’r cychwyn. 

 

Yn 2021-22, mae pecyn Gaeaf Llawn Lles gwerth £6.4m wedi cael ei rannu ar draws 

pob ysgol yng Nghymru i ddarparu rhagor o sesiynau o gwmpas y diwrnod ysgol i 

hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol drwy gynyddu mynediad at 

weithgareddau creadigol, chwaraeon, chwarae a diwylliannol yn Gymraeg ac yn 

Saesneg.  

 

Mae ymchwil yn dangos bod rhaglenni sy’n darparu sesiynau ychwanegol sy’n 

cyfoethogi ac yn ysgogi dysgwyr ac yn cefnogi dysgwyr i ailafael mewn dysgu, yn gallu 

cael mwy o effaith ar gyrhaeddiad na’r rhai sy’n canolbwyntio’n academaidd yn unig. 

Ar hyn o bryd, rydym hefyd yn datblygu’r sylfaen dystiolaeth ac yn casglu barn, 

safbwyntiau a phrofiadau ar strwythur y diwrnod a’r flwyddyn ysgol er mwyn gweld sut 

y gallem fanteisio mwy ar gyfleoedd i Gefnogi Dysgwyr yng Nghymru. 

 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 55



7 
 

Argymhelliad 6 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio drwy gynlluniau, gan gynnwys cyllido ac amserlennu, 

i fwrw ymlaen â’r ymrwymiadau yn ein Rhaglen Lywodraethu y gallwn eu darparu yn 

y dyfodol. 

 

Bydd ein Bwrdd Goruchwylio a sefydlwyd yn ddiweddar, sydd â chynrychiolwyr o blith 

randdeiliaid allweddol, yn cynnwys Comisiynydd Plant Cymru, yn chwarae rhan 

strategol arweiniol yn y gwaith o ddatblygu sut rydym yn bwrw ymlaen â’r gwaith hwn 

ac yn ei roi ar waith.  Bydd y Bwrdd hefyd yn ystyried effeithiau a chanlyniadau ein 

cynlluniau i sicrhau ein bod, gyda’n partneriaid, yn gallu cyflawni ein gweledigaeth ar 

gyfer gwasanaethau Plant yng Nghymru.  

 

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ymrwymo i fwrw ymlaen 

â’r gwaith hwn ar y cyd â’n partneriaid, gan gynnwys pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, 

a bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd i’r Senedd ac i’r Pwyllgor am y 

cynnydd. 

 

Argymhelliad 7 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru nodi amserlen glir a manwl ar gyfer ei chynlluniau 

i ddiwygio gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal fel y nodir yn y Rhaglen 

Lywodraethu a’r ymateb i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru. Mae’n 

rhaid i'r amserlen gynnwys cerrig milltir gweithredu allweddol a gofynion cyllid 

cysylltiedig. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod digon o gyllid wedi’i neilltuo i ddatrys 

problemau capasiti yn y gweithlu gofal plant i’w alluogi i ehangu gofal plant yn 

llwyddiannus fel y nodir yn y Rhaglen Lywodraethu. 
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Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Fe wnaethom gyhoeddi ein cynllun 10 mlynedd i gefnogi’r gweithlu gofal plant, gwaith 

chwarae a blynyddoedd cynnar yn 2017, gan nodi ein blaenoriaethau i gefnogi’r 

sector.  Roedd hyn yn cynnwys camau gweithredu i gefnogi recriwtio a chadw staff, 

yn ogystal â chefnogi hyfforddiant a datblygiad.  Rydym wedi ymrwymo o hyd i 

gyflawni yn erbyn y camau gweithredu yn y cynllun hwnnw, ac i fwrw ymlaen â 

gweithgarwch ychwanegol yn ôl yr angen i gyflawni’r cynlluniau ar gyfer ehangu’r 

ddarpariaeth gofal plant a ariennir sydd wedi’i nodi yn y Rhaglen Lywodraethu.  

 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnal 

ymgyrch recriwtio a chadw genedlaethol: Gofalwn Cymru.  Oherwydd y pandemig, 

mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn bwrw ymlaen ag ymgyrch sy’n “fyw” bob amser 

sy’n caniatáu iddynt ymateb i unrhyw faterion yn ymwneud â denu, recriwtio a chadw 

staff.  Yn ogystal, mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cefnogi lleoliadau gofal plant a 

chwarae sy’n ceisio recriwtio ac mae ganddo borth pwrpasol i hysbysebu swyddi gwag 

ym maes gofal plant a chwarae.  

   

Ochr yn ochr â hyn, ac i sicrhau bod digon o ymarferwyr wedi cymhwyso i’r lefel 

briodol, mae cynllun Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Llywodraeth Cymru yn cefnogi 

ymarferwyr yn y sector gofal plant a chwarae i uwchsgilio.  Cynllun a ariennir gan 

Ewrop yw Cynnydd ar gyfer Llwyddiant a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 2023. Mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu cynllun olynol, gyda chyllid wedi’i glustnodi o 

fewn dyraniadau’r gyllideb o 2023 ymlaen.  Bydd olynydd Cynnydd ar gyfer Llwyddiant 

yn parhau i gefnogi recriwtio a hyfforddi yn y sector gofal plant a chwarae. 

 

Yn ogystal â’r cymorth ar gyfer recriwtio i’r sector a chyfleoedd hyfforddi, mae 

Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth cynaliadwyedd i leoliadau fel y rhyddhad 

ardrethi busnes 100% ar gyfer lleoliadau gofal plant cofrestredig i sicrhau eu bod yn 

gallu manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd twf fel yr estyniad i blant dwy oed.  Er mwyn 

datblygu darpariaeth newydd, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi £20m o 

gyllid cyfalaf yn 2022-23 i gefnogi’r gwaith o ddatblygu capasiti yn y sector gofal plant 

a chwarae.   
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Er bod cyllid Llywodraeth Cymru wedi’i anelu at bob lleoliad gofal plant a chwarae, 

mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu cyllid penodol i ddatblygu capasiti o fewn 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Rydym wedi darparu £3m i’r Mudiad Meithrin i arwain 

y gwaith o ehangu’r ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg ledled Cymru yn 

ogystal â chynllunio’r gweithlu sydd ei angen i’w chefnogi.  Cyhoeddwyd £0.190 miliwn 

ychwanegol yn ddiweddar i gefnogi ailagor grwpiau chwarae cyfrwng Cymraeg yn 

ogystal â chefnogi ac ehangu’r rhaglen Cam wrth Gam, sy’n darparu cyrsiau gofal 

plant ar gyfer disgyblion blwyddyn 10-13 mewn ysgolion uwchradd. Mae’r cyllid hwn 

yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar 

cyfrwng Cymraeg, drwy gyfrannu at ddatblygu staff cymwys ar gyfer gofal plant 

cyfrwng Cymraeg. 

 

Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod sefydliadau eraill ar draws y sectorau cyhoeddus 

a phreifat a’r trydydd sector hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi’r 

sector gofal plant a chwarae, a’r gweithlu.  Mae’r rhain yn cynnwys awdurdodau lleol, 

cyrff ymbarél a chyflogwyr unigol, pob un ohonynt yn cynnig rhaglenni hyfforddi a 

chefnogi ac yn buddsoddi yn y sector a’r gweithlu’n lleol.  

 

Argymhelliad 8  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Sefydlwyd y rhaglen Adfywio a Diwygio i oruchwylio’r cyllid a’r cymorth i 

ysgolion/colegau a dysgwyr i hyrwyddo lles a chynnydd, er mwyn mynd i’r afael â 

heriau pandemig COVID-19 i ddysgwyr.  Datblygwyd y rhaglen ar y cyd â phartneriaid, 

ac mae’n ceisio darparu cyllid i bartneriaid sy’n hyblyg ac sy’n galluogi cefnogaeth 

bwrpasol i blant a phobl ifanc.  Mae’r rhaglen Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau yn 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor hwn bob 

chwe mis am adferiad wedi’r pandemig mewn perthynas â phlant a phobl ifanc, 

gan gynnwys data sydd ar gael am wasanaethau iechyd adferiad wedi’r pandemig 

ac effaith adferiad wedi’r pandemig ar ddarpariaeth addysgol (cynnydd addysgol, 

cyrhaeddiad, anghydraddoldebau, ac ati). 
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ymrwymiad parhaus yn y Rhaglen Lywodraethu ar gyfer y tymor hwn.  Y prif feysydd 

ffocws – dysgwyr blynyddoedd cynnar, dysgwyr ôl-16, a dysgwyr agored i niwed a 

than anfantais – yw ein blaenoriaeth o hyd ac mae ymchwil newydd a pharhaus yn 

cefnogi’r ffocws hwn a’r pwyslais ar les fel llwyfan i alluogi dysgu.  Mae’r rhaglen 

Adfywio a Diwygio yn gyson ac yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru a fydd yn cael ei 

gyflwyno o 2022 ymlaen.  Rydym yn rhagweld y byddwn yn adrodd yn flynyddol ar sut 

mae’r Cwricwlwm i Gymru yn hyrwyddo ac yn galluogi cynnydd a chyrhaeddiad 

dysgwyr a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y materion 

penodol sy’n ymwneud â'r adferiad ar ôl COVID a chynnydd addysgol yn y cyfnod 

interim o chwe mis.   

 

Bydd y Prosiect ôl-16 a Phontio yn parhau i weithio ar y cyd â darparwyr dysgu i 

sicrhau bod dysgwyr yn parhau i gael y cymorth sydd ei angen arnynt wrth iddynt 

symud ymlaen ar y llwybrau yn y dyfodol drwy addysg, hyfforddiant neu i gyflogaeth. 

Bydd y tîm yn gwerthuso’r cyllid hyd yma a’r cyllid a fydd ar gael drwy’r prosiect yn y 

dyfodol. Rydym yn derbyn yr argymhelliad y dylem adrodd i’r Pwyllgor ar y cynnydd.    

 

Byddwn yn gallu darparu cynnydd chwe misol o ran amseroedd aros gofal wedi’i 

gynllunio ar gyfer plant 0-16 a 17-18 oed yn erbyn y targedau adfer cenedlaethol sydd 

i ddod ym mis Ebrill 2022. Rydym yn disgwyl i fyrddau iechyd sicrhau drwy eu 

cynlluniau lleol fod amseroedd aros plant yn dilyn y targedau adfer cenedlaethol. 

 

Argymhelliad 9  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae’r Adolygiad o Wariant Ysgolion yng Nghymru wedi bod yn werthfawr o ran 

darparu dadansoddiad manwl ac argymhellion ynghylch sut y gellir addasu’r system 

ariannu ysgolion i gefnogi nodau polisi ac uchelgeisiau er mwyn gwella’r system 

ysgolion yng Nghymru. 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei hymateb i adolygiad Sibieta o gyllid 

ysgolion a nodi sut y bydd yn bwrw ymlaen â’r argymhellion. 
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Mae’r adolygiad yn tynnu sylw at gymhlethdodau’r system, ond hefyd sut mae’r 

cymhlethdodau hyn yn adlewyrchu gallu awdurdodau lleol i dargedu cyllid lle mae yna 

anghenion uwch a lle gall cyllid ychwanegol gael yr effaith orau.  

 

Cyn bo hir, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei hymateb 

i’r adolygiad a sut mae’n bwrw ymlaen â’r argymhellion.  

 

Argymhelliad 10  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae darparu’r setliad gorau posibl i lywodraeth leol, sy’n darparu’r rhan fwyaf o gyllid 

craidd awdurdodau lleol ar gyfer addysg, wedi bod yn ganolog i’n paratoadau ar y 

gyllideb. Mae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg yn parhau i gynnal trafodaethau 

gyda’r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol i sicrhau bod setliad y gyllideb ar 

gyfer addysg yn ddigonol i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein blaenoriaethau. 

 

Mae ein blaenoriaethau yn glir ac yn cael eu rhannu ar draws y Llywodraeth: codi 

safonau i bawb, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau system addysg sy’n destun 

balchder yn genedlaethol ac y mae gan y cyhoedd ffydd ynddi. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn trafod ac yn cytuno ar lefel gyffredinol y cyllid i lywodraeth 

leol drwy’r setliad llywodraeth leol a grantiau penodol. Fel rhan o’r trafodaethau hyn, 

mae’r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cwrdd â’r Gweinidog dros Addysg 

a’r Gymraeg a’r holl Weinidogion eraill i drafod blaenoriaethau.  

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro sut y mae Gweinidog y Gymraeg ac 

Addysg yn gweithio ochr yn ochr â’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ac 

awdurdodau lleol i sicrhau bod ysgolion yn cael cyllid digonol i gyflawni 

ymrwymiadau polisi Llywodraeth Cymru. 
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Mae’r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cwrdd yn rheolaidd â 

chynrychiolwyr etholedig Llywodraeth leol drwy Is-grŵp Cyllid Cyngor Partneriaeth 

Cymru.  Bu’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg hefyd yn yr Is-grŵp Cyllid yn 

benodol i drafod ac ymgysylltu â llywodraeth leol ar gyllid ysgolion fel rhan o’n 

trafodaethau blynyddol ar y gyllideb. Ystyriwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy 

grantiau heb eu neilltuo a grantiau penodol, fel y gellir dangos y pwysau ar 

awdurdodau lleol ar draws ystod o wasanaethau gan gynnwys ysgolion. Cyhoeddir 

cofnodion y grŵp hwn ar wefan Llywodraeth Cymru.  

 

Mae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg yn cynnal trafodaethau rheolaidd gydag 

awdurdodau lleol a rhanddeiliaid addysg eraill. Mae’r Gweinidog yn pwysleisio 

pwysigrwydd sicrhau bod cyllid yn cyrraedd ysgolion rheng flaen, a bydd yn parhau i 

wneud hynny. 

 

Gan mai setliad heb ei neilltuo yw'r setliad i lywodraeth leol, mater i’r awdurdodau yw 

sut maen nhw’n gwario’r cyllid hwn, er mwyn diwallu anghenion a blaenoriaethau lleol. 

Mae fformiwla ariannu’r setliad yn ystyried yr angen cymharol i awdurdodau wario ar 

draws pob gwasanaeth, o ystyried faint o arian sydd ar gael i’w ddosbarthu a gallu 

cymharol awdurdodau i godi incwm yn lleol, drwy’r dreth gyngor. 

 

Er mai awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am bennu cyllidebau ysgolion a bod hyn yn cyfrif 

am y rhan fwyaf o’r cyllid a gaiff ysgolion, rydym yn parhau i ddarparu cyllid grant 

ychwanegol sylweddol y tu hwnt i’r cyllid craidd ar gyfer pob ysgol drwy’r awdurdodau 

lleol. Mae ein buddsoddiad cyffredinol mewn grantiau penodol i awdurdodau lleol ar 

draws ein cyllideb Addysg a’r Gymraeg i gefnogi canlyniadau gwell i ddysgwyr yng 

Nghymru yn dod i gyfanswm o dros £500m o refeniw o 2022-23. Mae hyn yn cynnwys 

cyllid drwy Grant Addysg yr Awdurdodau Lleol, Grant Gwella Ysgolion y Consortia 

Rhanbarthol, Grant Datblygu Disgyblion, darpariaeth chweched dosbarth, a Grant 

Cymorth Ieuenctid. 
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Argymhelliad 11  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae gan Lywodraeth Cymru fecanweithiau ar waith ar gyfer monitro rheolaidd yn ystod 

y flwyddyn.   Mae hyn yn cynnwys: 

 cyfarfodydd Herio ac Adolygu bob tymor lle mae consortia’n adrodd i Lywodraeth 

Cymru ac yn cael eu dal yn atebol am reoli’r Grant Datblygu Disgyblion a 

chyflawni canlyniadau; a 

 chyfarfodydd bob hanner tymor rhwng swyddogion a chynghorwyr strategol 

Grant Datblygu Disgyblion y consortia, sy’n canolbwyntio ar weithredu gan 

gynnwys ymyriadau wedi’u targedu, monitro effaith a mentora cymheiriaid.   

 

Mae penodi cynghorwyr strategol y Grant Datblygu Disgyblion wedi cryfhau rôl y 

consortia.    Mae eu ffocws ar anghenion dysgwyr difreintiedig yn cryfhau’r gefnogaeth 

a ddarperir i ysgolion.  Ein nod yw sicrhau bod y cynghorwyr yn gallu cael gafael ar yr 

adnoddau angenrheidiol, gan gynnwys yr arferion gorau, ymchwil a data i godi 

cyrhaeddiad addysgol ein dysgwyr mwyaf agored i niwed.  Yn bwysig, bydd hefyd yn 

ofynnol iddynt gryfhau’r cydweithredu ledled Cymru er mwyn sicrhau bod arferion da 

yn cael eu rhannu a’u datblygu.  

 

Mae tystiolaeth gan Arweinwyr y Grant Datblygu Disgyblion yn dangos sut mae’r ffordd 

mae ysgolion yn gwario’r Grant wedi esblygu o’r dechrau, i ymyriadau ysgol gyfan sy’n 

seiliedig ar dystiolaeth. Felly, er bod y grant wedi’i anelu at ddarparu ymyriadau wedi’u 

targedu ar gyfer plant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a phlant sy’n derbyn 

gofal, gellir defnyddio’r grant hefyd ar gyfer strategaethau ysgol gyfan a all fod o fudd 

i bob dysgwr.  Bydd y strategaethau hyn o fudd anghymesur i ddysgwyr sy’n gymwys 

i gael prydau ysgol am ddim a dysgwyr sy’n derbyn gofal, ond byddant hefyd o fudd i 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y Grant Datblygu Disgyblion yn 

parhau i gael ei ddefnyddio i ddatblygu a darparu ymyriadau wedi’u targedu sydd 

o fudd i blant o deuluoedd incwm isel a phlant sydd wedi’u mabwysiadu a phlant â 

phrofiad o fod mewn gofal. 
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ddysgwyr eraill sy’n byw mewn tlodi, ond nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am 

ddim, ynghyd â’r boblogaeth ysgol ehangach. 

 

Mae’r gwaith o ddatblygu strategaeth tegwch ar y gweill, gyda’r nod o leihau yn 

gynyddol anghydraddoldebau mewn canlyniadau addysgol sy’n deillio o anfantais 

economaidd-gymdeithasol. Fel rhan o hyn, byddwn yn ystyried sut y gellir defnyddio 

cyllid drwy’r Grant Datblygu Disgyblion yn fwyaf effeithiol i gefnogi’r nod hwn. Bydd yr 

adolygiad hwn yn ystyried y gofynion presennol, er mwyn i ranbarthau/awdurdodau 

lleol ddangos tystiolaeth o sut maent yn cefnogi ysgolion i fabwysiadu gwybodaeth 

sy'n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn gweithio i leihau effaith tlodi ar ganlyniadau 

addysgol, fel:  

 uwchsgilio staff fel eu bod yn defnyddio dulliau addysgeg y gwyddys eu bod yn 

fwyaf effeithiol i ddysgwyr o gefndiroedd dan anfantais, gan gynnwys mewn cyd-

destun dysgu cyfunol; 

 defnyddio systemau diagnostig ac olrhain effeithiol i deilwra cymorth; a 

 defnyddio ymchwil a thystiolaeth i wneud penderfyniadau gwybodus gan 

gynnwys defnyddio Pecyn Adnoddau Addysgu a Dysgu’r Sefydliad Gwaddol 

Addysgol sy’n darparu dadansoddiad o ymyriadau a dulliau gweithredu cyfredol 

mewn ffordd hygyrch i ymarferwyr ar sail cost ac effaith. 

 

Rydym yn parhau i gefnogi plant sy’n derbyn gofal a phlant a oedd yn derbyn gofal yn 

flaenorol, gan gynnwys y rhai a gafodd eu mabwysiadu o ofal, yn flynyddol drwy’r 

Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Mae’r Consortia Addysg 

Rhanbarthol yn gweinyddu’r grant hwn ar y cyd ag awdurdodau lleol ac ysgolion.  

 

Yn ogystal â chyllid uniongyrchol i gefnogi plant sydd â phrofiad o ofal, mae’r cyllid yn 

cynnwys darpariaeth ar gyfer Cydlynwyr Arweiniol Rhanbarthol i blant sy’n derbyn 

gofal. Mae’r Cydlynwyr yn cydweithio’n agos â’i gilydd a chyda Llywodraeth Cymru i 

sicrhau y manteisir i’r eithaf ar effaith a gwerth am arian y Grant Datblygu Disgyblion i 

blant sy’n derbyn gofal. 

 

Mae’r cyllid Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy’n derbyn gofal wedi’i seilio ar 

£1,150 ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal; fodd bynnag, nid yw’r cyllid wedi’i 
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glustnodi ar gyfer pob plentyn. Mae’r dull hwn yn galluogi Consortia, drwy weithio gyda 

phartneriaid, i bennu’r ymyriadau strategol mwyaf effeithiol i gefnogi pobl ifanc sydd â 

phrofiad o ofal, ni waeth beth yw’r newidiadau o ran gofal neu leoliadau mewn 

ysgolion.  

 

Er mwyn sicrhau bod y grant mor effeithiol â phosibl, meithrin gallu a hwyluso 

cynaliadwyedd, mae ffocws cryf yn parhau ar weithio mewn clystyrau. Mae’r dull hwn 

yn golygu bod modd rhannu adnoddau ac arferion yn fwy strategol a gall hefyd arwain 

at arbedion maint er mwyn caniatáu i’r grant fynd ymhellach fyth i gefnogi’r dysgwyr 

hyn. 

 

Argymhelliad 12  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae’r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i lawer 

o deuluoedd dan anfantais ledled Cymru, gan ddileu’r pryder ynghylch prynu gwisg 

ysgol ac offer a chaniatáu i blant fynd i’r ysgol a chymryd rhan mewn gweithgareddau 

ar yr un lefel â’u cyfoedion. Bydd yr holl ddysgwyr hynny sy’n gymwys ar hyn o bryd i 

gael y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad yn parhau i fod yn gymwys, fel petaent 

yn dal i wneud cais am brydau ysgol am ddim, a byddwn yn sicrhau bod hyn yn cael 

ei gyfleu’n glir i deuluoedd.  

 

Yn 2021-22 gwnaethom sicrhau cyllid ychwanegol gan Gronfa Wrth Gefn COVID-19 i 

helpu teuluoedd gyda chost y diwrnod ysgol. Mae’r cyllid hwn wedi caniatáu i ni 

ariannu disgyblion cymwys ym mhob blwyddyn ysgol mewn ysgolion cynradd ac 

uwchradd, gan gynyddu’r cyllid ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion-Mynediad i bron 

i £13m.  

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro manylion am ehangu’r cynllun Grant 

Datblygu Disgyblion - Mynediad, gan gynnwys newidiadau i feini prawf 

cymhwysedd (gan gynnwys grwpiau blwyddyn), faint o gyllid fydd ar gael i 

ddisgyblion cymwys, pryd y bydd y newidiadau’n dod i rym a’r effaith cost debygol. 
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Mae’r grant ar gael yn awr i ddysgwyr sy’n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim neu 

sy’n Derbyn Gofal ym mhob blwyddyn ysgol orfodol (Derbynfa – Blwyddyn 11). Fe’i 

telir drwy’r awdurdodau lleol ar gyfradd o £200 i ddysgwyr sy’n dechrau yn yr ysgol 

uwchradd (blwyddyn 7) a £125 am bob blwyddyn arall. Rydym yn parhau i gefnogi pob 

grŵp blwyddyn i mewn i 2022-23, ond rydym yn mynd ymhellach drwy ddarparu taliad 

ychwanegol untro o £100 i bob dysgwr cymwys i gydnabod y pwysau eithafol sy’n 

wynebu llawer o deuluoedd, ynghyd â’r argyfwng costau byw. Cafodd y cyllid 

ychwanegol ei ddyrannu yng Nghyllideb Derfynol 2022-23 a gyhoeddwyd ar 1 Mawrth, 

gan ein galluogi i gefnogi mwy o deuluoedd y mae’r pandemig wedi effeithio arnynt. 

 

Argymhelliad 13 

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

 

Cyn gynted ag y gall wneud hynny, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro’r 

canlynol mewn perthynas ag ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i ehangu 

cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd:  

 A fydd newidiadau i'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Grant Datblygu 

Disgyblion neu’r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad 

 Pa newidiadau y bydd angen i ysgolion, awdurdodau lleol a Llywodraeth 

Cymru eu gwneud i’w prosesau gweinyddol i sicrhau bod ysgolion yn cael 

cyllid y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer yr holl blant cymwys ar y gofrestr, 

a sut y caiff ysgolion eu helpu i wneud y newidiadau hynny yn ystod y cyfnod 

pontio 

 Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau y bydd pob teulu sy’n gymwys i 

gael y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad yn parhau i allu hawlio’r cyllid 

hwnnw 

 Manylion am y dangosyddion y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu 

defnyddio yn lle cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim at ddibenion 

adrodd ar ddata, olrhain canlyniadau disgyblion a sail ei pholisïau sy’n ceisio 

cefnogi addysg plant o gefndiroedd difreintiedig. 

 

Tudalen y pecyn 65



17 
 

Ymateb: Derbyn  

Ar hyn o bryd, does dim newidiadau’n cael eu cynnig i’r meini prawf cymhwysedd ar 

gyfer y Grant Datblygu Disgyblion neu’r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad, ond fel 

yr amlinellir uchod, mae’r grant wedi cael ei ymestyn i grwpiau blwyddyn eraill. Mae 

disgyblion cymwys ym mhob blwyddyn ysgol orfodol mewn ysgolion cynradd ac 

uwchradd bellach yn gallu elwa o’r grant.  

 

Bydd newidiadau i’r ffordd y caiff y grantiau hyn eu gweinyddu yn y dyfodol yn cael eu 

hystyried yn ofalus wrth i ni gyflwyno ymrwymiad y Cytundeb Cydweithredu i ymestyn 

y cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd. Wrth wneud 

hynny, a phan fydd angen gwneud newidiadau, bydd teuluoedd, ysgolion ac 

awdurdodau lleol yn cael eu cefnogi i roi unrhyw newidiadau ar waith a pharhau i 

fanteisio ar eu hawliau.  

 

Gwyddom fod bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cyfrannu wedyn at nifer 

o hawliau ac at ddarparu cymorth ar lefel genedlaethol a lleol. Mae nifer o gamau’n 

cael eu cymryd fel y bydd cyn lleied â phosibl o darfu ar y rhain o ganlyniad i unrhyw 

newidiadau posibl i’r ffordd y mae cymhwysedd am brydau ysgol am ddim yn cael ei 

gofnodi. 

 

Ar lefel genedlaethol, gyda rhaglenni fel y Grant Datblygu Disgyblion er enghraifft, er 

bod cyllid yn cael ei ddyrannu ar sail nifer y dysgwyr sy’n gymwys, mae’r ymyriad ar 

lefel cohort (ac nid yw’n gysylltiedig â darparu hawl unigol). Ar ben hynny, mae 

dyraniad pob blwyddyn yn seiliedig ar ffigurau’r flwyddyn flaenorol, felly rydym yn 

rhagweld y gall dyraniadau cyllid barhau i gael eu llywio gan ffigurau dysgwyr sy’n 

gymwys am brydau ysgol am ddim (fel y’u diffinnir a’u cofnodi ar hyn o bryd) hyd at ac 

yn cynnwys 2023-24. Bydd hyn yn rhoi cyfnod o sefydlogrwydd lle byddwn yn gweithio 

drwy opsiynau ar gyfer naill ai datblygu dangosyddion newydd sy’n gysylltiedig ag 

anfantais neu barhau i ddefnyddio’r mecanweithiau gwirio cymhwysedd presennol 

mewn ffordd wahanol.  

 

Fodd bynnag, o ran y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad, nid yw’r sefyllfa mor syml. 

Mae’r dyraniadau cyllid yn gweithio yn yr un ffordd â’r Grant Datblygu Disgyblion er 

mwyn gallu cyfrifo dyraniadau cyllid hyd at ac yn cynnwys 2023-24 yn yr un modd â’r 
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Grant Datblygu Disgyblion. Fodd bynnag, mae'r Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad 

yn cynrychioli hawl unigol, felly mae angen i ysgolion gael mecanwaith i ganfod y rheini 

sy'n gallu hawlio. Mae’r sefyllfa hon yn debyg i hawliau eraill a gyflwynir yn lleol sydd 

hefyd yn defnyddio’r dynodydd dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim i roi 

hawl. 

 

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wrthi’n archwilio ffyrdd o ymdrin â’r sefyllfa hon 

mewn partneriaeth â rhanddeiliaid lleol. Fel y nodwyd, gallai hyn gynnwys datblygu 

dangosyddion newydd i ddisodli’r drefn dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am 

ddim ar lefel gynradd neu barhau i ddefnyddio’r system gwirio cymhwysedd honno.  

 

Bydd yr holl ddysgwyr hynny sy’n gymwys ar hyn i gael y Grant Datblygu Disgyblion - 

Mynediad yn parhau i fod yn gymwys, fel petaent yn dal i wneud cais am brydau ysgol 

am ddim, a byddwn yn sicrhau bod hyn yn cael ei gyfleu’n glir i deuluoedd. Byddwn 

yn sicrhau bod y materion hyn yn cael eu datrys a chytunir ar ateb interim cyn y 

cyflwyno ym mis Medi, er mwyn i ni allu bod yn glir gyda rhanddeiliaid a theuluoedd 

ynghylch pa gymorth y mae ganddynt hawl iddo.  

 

Ar lefel leol, rydym wedi darparu £1.48m i awdurdodau lleol yn 2021-22 i ddechrau’r 

broses o gynllunio ar gyfer cyflwyno’r ymrwymiad. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y 

gallai fod angen newid hawliau neu drefniadau lleol er mwyn adlewyrchu newidiadau 

posibl i’r dangosydd dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim.  

 

Argymhelliad 14  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gadarnhau cost ddisgwyliedig y cynllun Prydau 

Ysgol am Ddim estynedig, beth yw ei amcanion polisi, a’r rhesymeg polisi ar gyfer 

blaenoriaethu’r cyllid hwn dros fentrau eraill sy’n targedu plant o deuluoedd incwm 

isel neu blant â phrofiad o fod mewn gofal. 
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Ymateb: Derbyn  

Mae cyllid refeniw o hyd at £200m dros dair blynedd wedi cael ei neilltuo o fewn 

cyllideb MEG Addysg a’r Iaith Gymraeg er mwyn i awdurdodau lleol reoli’r gwaith o 

gyflwyno’r ymrwymiad prydau ysgol am ddim i bawb mewn ysgolion cynradd. Mae hyn 

yn cynnwys £40m yn 2022-23, £70m yn 2023-24 a £90m yn 2024-25 er mwyn rhoi’r 

cynllun ar waith fesul cam. Ar ben hynny, mae cymorth ariannol o £1.482m eisoes 

wedi cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru yn 2021-22 er mwyn i awdurdodau lleol 

ddechrau ymgysylltu â phartneriaid, archwilio eu gweithlu a’u seilwaith, a chanfod 

unrhyw oblygiadau ymarferol eraill sy’n gysylltiedig â newidiadau o ran cymhwysedd i 

gael prydau ysgol am ddim. Mae dadansoddiad manwl pellach o’r costau sy’n 

gysylltiedig â’r ymrwymiad prydau ysgol am ddim i bawb mewn ysgolion cynradd yn 

cael ei gynnal mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac mae’n cael ei lywio gan yr 

arolwg manwl a’r gwaith archwilio sy’n cael ei wneud ar lefel leol. Bydd hyn yn cynnwys 

rhoi ystyriaeth bellach i unrhyw ofynion cyllido cyfalaf cysylltiedig.  

 

Mae ein nodau’n seiliedig ar ein dealltwriaeth bod plant iau yn fwy tebygol o fod yn 

byw mewn tlodi incwm cymharol ac felly mae ein hymrwymiad yn ymyriad 

trawsnewidiol o ran mynd i’r afael â thlodi a newyn plant. Fodd bynnag, mae tystiolaeth 

hefyd yn cyfeirio at fanteision ehangach prydau ysgol am ddim, gan gynnwys codi 

proffil bwyta’n iach, cynyddu’r amrywiaeth o fwyd y mae disgyblion yn ei fwyta a gwella 

eu sgiliau cymdeithasol adeg prydau bwyd yn ogystal â gwella ymddygiad a 

chyrhaeddiad.  

 

Yn ehangach, ac fel y nodir yn ein Rhaglen Lywodraethu a’r Cytundeb Cydweithredu, 

wrth gyflawni’r ymrwymiad hwn rydym yn cydnabod yn benodol bwysigrwydd 

cynyddu’r cyflenwad o fwyd o Gymru ar blât yr ysgol er mwyn cwtogi cadwyni cyflenwi 

a lleihau allyriadau carbon, cefnogi cynhyrchwyr a dosbarthwyr bwyd lleol a chryfhau’r 

Economi Sylfaenol – gan adeiladu ar y gwaith sydd eisoes ar y gweill yn y cyswllt hwn.  

 

Cafodd y penderfyniad i gyflwyno prydau ysgol cynradd am ddim i bawb ei ystyried yn 

ofalus a’i lywio gan ein dealltwriaeth o’r pwysau a wynebir gan blant a theuluoedd yn 

yr ystod oedran hon, yn ogystal â’r manteision tymor hwy y gellid eu sicrhau drwy 

ymyrraeth gynnar. Wrth weithredu fel hyn, bydd 196,000 yn rhagor o blant iau yn 

gymwys i fanteisio ar y cynnig o Brydau Ysgol am Ddim yng Nghymru.  

Tudalen y pecyn 68



20 
 

Fodd bynnag, datblygwyd yr ymrwymiad hwn hefyd yng nghyd-destun ein hymdrech 

genedlaethol ehangach i sicrhau tegwch i bawb a dileu anghydraddoldeb ar bob lefel 

o gymdeithas. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol sylweddol, gan 

gynnwys drwy’r portffolio Addysg, gyda’r nod o fynd i’r afael ag amddifadedd a’r effaith 

y mae’n ei chael ar gyfleoedd bywyd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Felly, 

nid yw cyflawni’r ymrwymiad yn y Cytundeb Cydweithredu yn dod ar draul darparu 

cymorth dwys a phenodol arall i’r rheini y mae eu statws economaidd-gymdeithasol 

mewn bywyd yn effeithio ar eu cyfleoedd. Er enghraifft, mae’r cyllid ar gyfer y Grant 

Datblygu Disgyblion wedi cynyddu o un flwyddyn i’r llall, yn enwedig y flwyddyn 

ariannol hon oherwydd y pandemig a nifer cynyddol y dysgwyr sy’n gymwys i gael 

Prydau Ysgol am Ddim. 

 

Wrth gwrs, byddwn yn parhau i ystyried ein dulliau gweithredu ac yn pwyso a mesur 

tystiolaeth newydd sy’n dod i’r amlwg neu wrth i gyllidebau neu’r cyd-destun cyflawni 

newid. Rwyf wedi ymrwymo o hyd i gadw golwg ar y meini prawf cymhwysedd o ran 

prydau ysgol am ddim wrth inni gyflwyno’r ymrwymiad hwn a byddaf yn parhau i chwilio 

am gyfleoedd i sicrhau bod y cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf. Byddwn 

yn parhau i weithio’n agos gyda chynrychiolwyr rhanbarthol y Grant Datblygu 

Disgyblion i nodi’r meysydd hynny lle gall cyllid gael yr effaith fwyaf.  

 

Argymhelliad 15  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Cafodd Cyllideb Ddrafft 2022-23 ei chyflwyno ochr yn ochr â Chyllideb Derfynol 2021-

22. Roedd cyllidebau atodol cyntaf ac ail 2021-22 yn cynnwys dyraniadau COVID-19 

anghylchol sylweddol mewn ymateb i’r pandemig ac felly nid yw’n gymhariaeth llinell 

sylfaen ystyrlon.  

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro pam mae’n credu bod angen llai o gyllid ar 

gyfer y camau gweithredu 'Cwricwlwm ac Asesu' ac 'Addysgu ac Arweinyddiaeth' 

yn 2022-23 nag yn 2021-22. 
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O ran y Cam Gweithredu Cwricwlwm, roedd cyllid COVID-19 anghylchol ychwanegol 

yn 2021-22 yn cynnwys £9m i gefnogi dysgwyr mewn blynyddoedd cymwysterau, i 

gefnogi adferiad dysgu a chyflawni’r trefniadau amgen ar gyfer cymwysterau a 

gynhaliwyd yn 2021. O ran y Cam Gweithredu Addysgu ac Arweinyddiaeth, roedd 

dyraniadau ychwanegol untro COVID-19 yn 2021-22 yn cynnwys dros £11m i gefnogi 

athrawon newydd gymhwyso i bontio i addysgu, gan fod llawer o athrawon dan 

hyfforddiant ledled Cymru wedi colli’r cyfle i gael profiad am fod y pandemig wedi tarfu 

ar eu haddysg.   

 

Wrth i ni barhau i ymateb i’r pandemig a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, rydym 

wedi blaenoriaethu adnoddau yn y gyllideb hon i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein 

Rhaglen Lywodraethu uchelgeisiol. Wrth gymharu â llinell sylfaen 2021-22, a 

ddefnyddir at ddibenion cymharu yng Nghyllideb Ddrafft 2022-23, mae’r Cam 

Gweithredu Cwricwlwm yn cynyddu £8.4m a’r Cam Gweithredu Addysgu ac 

Arweinyddiaeth yn cynyddu £15.7m yn 2022-23.  

 

O fewn y Cam Gweithredu Cwricwlwm, mae hyn yn cynnwys £3m ychwanegol o 2022-

23 i gefnogi’r gwaith o weithredu ein hymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i sefydlu 

gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol. Bydd £5.3m ychwanegol yn 2022-23, sy’n 

lleihau yn y blynyddoedd wedyn, yn parhau i fwrw ymlaen â’r ymrwymiad yn ein 

Rhaglen Lywodraethu i gefnogi ysgolion a lleoliadau i wireddu ein Cwricwlwm i Gymru 

sydd gyda’r gorau yn y byd, gan fynd i’r afael hefyd â llesiant ac anghenion dilyniant 

dysgwyr.  Yn y Cam Gweithredu Addysgu ac Arweinyddiaeth, bydd y cyllid ar gyfer 

2022-23 a fydd yn cefnogi addysg gychwynnol athrawon, dysgu proffesiynol ac 

arweinyddiaeth yn aros yr un fath, gydag £1m ychwanegol yn cael ei ddyrannu i 

gefnogi ein nod o gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg, gyda chynnydd pellach 

o £0.5m yn 2023-24 a £2m yn 2024-25. 
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Argymhelliad 16  

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

O fewn llinell wariant Anghenion Dysgu Ychwanegol MEG Addysg a’r Gymraeg, rydym 

yn buddsoddi £7m ychwanegol o 2022-23, gan fynd â chyfanswm y cyllid i gefnogi 

plant a phobl ifanc ag ADY i dros £21m y flwyddyn o 2022-23. 

 

Bydd y £7m ychwanegol y flwyddyn yn cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol a lleoliadau 

addysg, gyda’r bwriad penodol o sicrhau bod plant a phobl ifanc ag ADY yn cael y 

ddarpariaeth y mae arnynt ei hangen. Ar y cyd â’r gyllideb bresennol, bydd yn golygu 

cyfanswm o £14m i gefnogi ein partneriaid cyflawni i ganfod a diwallu anghenion plant 

a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, ac felly bydd yn llwyddo i weithredu 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 o 2022-23 

ymlaen. 

 

Bydd y gyllideb o £7m sy’n weddill yn cyflawni rhaglen weithredu genedlaethol sy’n 

cynnwys arweinwyr gweithredu cenedlaethol, dysgu proffesiynol ac ymchwil. Mae hyn 

yn adeiladu ar y rhaglen drawsnewid flaenorol a bydd yn darparu arweinyddiaeth 

strategol genedlaethol i gyflawni uchelgeisiau’r diwygiadau ADY.   

 

Argymhelliad 17  

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro faint o’r cyllid y mae wedi’i ddyrannu ar 

gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd wedi’i glustnodi i fynd i’r afael â’r pwysau 

presennol, a faint sydd wedi’i neilltuo i weithredu Deddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru wneud y canlynol:  

 rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor hwn am gynnydd ei gwaith yn 

canolbwyntio ar oresgyn heriau i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050; a 

 chyhoeddi asesiad o gapasiti presennol y gweithlu i gefnogi Llywodraeth 

Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. 
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Ymateb: Derbyn  

Caiff cynnydd yn erbyn Cymraeg 2050: Rhaglen Waith 2021 i 2026 ei fonitro’n 

flynyddol drwy broses sy’n cynnwys cyhoeddi Cynllun Gweithredu blynyddol ar 

ddechrau’r flwyddyn ariannol, ac yna Adroddiad Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn i 

adrodd yn ôl ar y camau gweithredu a nodir yn y Cynllun Gweithredu. Disgwylir y bydd 

y Cynllun Gweithredu ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23 yn cael ei gyhoeddi’n 

ddiweddarach ym mis Mawrth. Cynhelir adolygiadau rheolaidd i fonitro gwariant a 

chanlyniadau i sicrhau bod unrhyw adnoddau sydd ar gael yn cael eu hailflaenoriaethu 

i gyflawni’r strategaeth. 

 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu 

cynllun 10 mlynedd ar gyfer y gweithlu Cymraeg mewn Addysg. Bydd y cynllun hwn 

yn cyd-fynd â Chynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol a bydd 

yn cynnwys dadansoddiad o gapasiti presennol y gweithlu yn ogystal ag anghenion 

capasiti’r dyfodol er mwyn ymateb i gynlluniau awdurdodau lleol i ehangu addysg 

cyfrwng Cymraeg.  

 

Argymhelliad 18  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  

Cafodd Cyllideb Ddrafft 2022-23 ei chyflwyno ochr yn ochr â Chyllideb Derfynol 2021-

22. Roedd Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 yn cynnwys dyraniadau anghylchol 

sylweddol mewn ymateb i’r pandemig ac felly nid yw’n gymhariaeth llinell sylfaen 

ystyrlon. Mae cynllun y Gyllideb Ddrafft yn adlewyrchu’r uchelgeisiau yn y Rhaglen 

Lywodraethu ac mae’n ymateb i’r blaenoriaethau presennol ar gyfer y sector. Mae’n 

cynnwys dyraniad ychwanegol o £52m yn 2022-23, o’i gymharu â Chyllideb Derfynol 

2021-22, i gefnogi darpariaeth bellach i ddysgwyr ôl-16. Mae hyn yn cynnwys: £3.2m 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro faint o’r £11 miliwn ychwanegol a 

ddyrannwyd i’r BEL Darpariaeth Ôl-16 mewn cymhariaeth â’r Gyllideb Atodol 

gyntaf sydd er mwyn galluogi darparwyr Addysg Bellach i ddarparu ar gyfer 

dysgwyr ychwanegol yn ystod 2022-23, a faint sydd at ddibenion eraill. 
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fel ymrwymiad i gyllid pontio blwyddyn academaidd 2021/22; £21.4m ar gyfer 

gweithgarwch adnewyddu a diwygio; £26.9m i adlewyrchu newidiadau demograffig ôl-

16 (gan gynnwys cyllid ar gyfer dyfarniad cyflog posibl 2022/23); a £0.5m i gynyddu’r 

cyllid ar gyfer Cyfrifon Dysgu Personol. 

 

Argymhelliad 19  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Mae swyddogion wedi gwneud gwaith cwmpasu cychwynnol i ganfod y gyllideb sydd 

ei hangen i gynyddu cyfradd y lwfans i £45 yr wythnos ac i gynyddu trothwyon incwm 

aelwydydd i gyd-fynd â’r rheini a gyhoeddwyd yn adroddiad Sefydliad Bevan1 ym mis 

Chwefror 2020.  Ar sail nifer presennol y dysgwyr sy’n mynd drwy’r system (ffigurau 

20/21), byddai’r cynnydd hwn yn unig yn gofyn am tua £15m yn ychwanegol y flwyddyn 

(£16m yw’r gyllideb LCA bresennol).    

 

Cadarnhaodd y gwerthusiad o’r LCA yn 2014 fod yr LCA yn lwfans i’w groesawu a bod 

mwy na hanner y myfyrwyr AB ar y pryd yn elwa o’r LCA. Fodd bynnag, daeth i’r 

casgliad hefyd bod y rhan fwyaf o’r myfyrwyr a gyfrannodd at yr adolygiad (80%) yn 

dweud y byddent wedi cofrestru ar eu cwrs heb LCA ac mai dim ond i leiafrif o fyfyrwyr 

yr oedd yr LCA yn ffynhonnell hanfodol o gymorth ariannol.   Ni welwyd unrhyw 

dystiolaeth i awgrymu bod derbyn yr LCA wedi cynyddu’r gyfradd a oedd yn mynd 

ymlaen i astudio ar lefel AU, er bod hyn yn cael ei gydbwyso gan ymarferwyr yn dweud 

bod presenoldeb y rhai a oedd yn derbyn LCA yn well. 

 

 

                                                           
1 £25,161 i aelwydydd ag un plentyn dibynnol a £27,892 i aelwydydd â mwy nag un plentyn dibynnol. 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal adolygiad o ddyfarniad yr LCA a’r trothwy 

cymhwysedd incwm i gadarnhau cyfraddau priodol sy’n darparu’r un buddion i’r un 

gyfran o ddysgwyr a’u teuluoedd ag y gwnaethant pan gyflwynwyd yr LCA yn 2004. 

Tudalen y pecyn 73

https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/Learning-a-Living-Report-.pdf


25 
 

Daeth argymhellion y gwerthusiad i’r casgliad y dylid cynnal yr LCA ar £30 ond y dylid 

ei dargedu’n well at y myfyrwyr hynny sydd fwyaf mewn angen, o bosibl drwy ostwng 

y trothwyon asesu incwm.  Ni wnaed unrhyw newid i’r polisi i adlewyrchu’r 

argymhelliad hwn er y gellir dweud bod natur statig y trothwyon ers y gwerthusiad wedi 

darparu ar gyfer hyn. 

 

Bydd swyddogion yn KAS yn parhau â’r gwaith i ddeall beth fyddai cyfradd y lwfans 

a’r trothwyon incwm heddiw, ar gyfer yr un gyfran o ddysgwyr o’i chymharu â 2004, a 

faint o gyllideb ychwanegol fyddai ei hangen.  Gwaith cwmpasu fydd hwn ac nid yw’n 

dangos ymrwymiad i roi newidiadau ar waith.   

 

Argymhelliad 20  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Ni fu unrhyw benderfyniad polisi gweithredol i beidio â chynyddu’r LCA.  Mae’r 

cyfyngiadau o ran cynyddu cyfradd y lwfans a throthwyon asesu incwm aelwydydd yn 

dibynnu ar y gyllideb sydd ar gael.  

 

Wrth ymateb i gwestiynau ym mis Rhagfyr 2021, eglurodd y Prif Weinidog y byddai’n 

rhaid, yn sgil yr ymrwymiadau newydd o ganlyniad i’r cytundeb Cydweithredu ochr yn 

ochr ag ymrwymiadau presennol yn y sector addysg, darparu arian newydd i dalu am 

y gost o gynyddu’r LCA a’r trothwyon incwm.  Nid yw’r arian hwn ar gael ar hyn o bryd 

heb dorri cyllid yn rhywle arall. 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro’r canlynol: 

 y rhesymeg polisi dros beidio â chynyddu cyfradd yr LCA, sef £30 yr wythnos, 

ers 2004, sydd wedi arwain at ddibrisiant sylweddol yng ngwerth y dyfarniad; 

ac 

 effaith newidiadau (neu ddiffyg newidiadau) i drothwy incwm yr LCA ar gyfran 

y dysgwyr sy’n gallu hawlio’r LCA ers 2011-12 (h.y., data sy’n nodi nifer y 

dysgwyr sy’n hawlio’r LCA yn erbyn cyfanswm y dysgwyr a’r trothwy incwm 

ar gyfer pob blwyddyn). 
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Nid ydym yn gallu pennu union effaith y trothwyon incwm sydd heb eu newid gan nad 

yw data incwm manwl ar gael yn rhwydd. Fodd bynnag, rydym wedi amcangyfrif bod 

enillion wedi cynyddu 26% ers 2011 felly mae’n debygol bod y trothwy heb ei newid 

wedi cyfrannu at ostyngiad yn nifer y dysgwyr sy’n gymwys i gael LCA ac yn ei hawlio. 

 

Er nad oes gennym ddata ar nifer yr aelwydydd cymwys, mae’r siart isod yn dangos 

nifer y dysgwyr 16-18 oed yn erbyn nifer y ceisiadau am LCA. Mae’r siart yn dangos 

bod nifer y dysgwyr 16-18 oed wedi gostwng 6% ers 2011, ond mae nifer y ceisiadau 

LCA wedi gostwng 39%. 

 

Noder: Yn 2017/18, cafodd nifer o ymgeiswyr eu cynnwys yn anghywir yng nghyfanswm ffigur y 

ceisiadau am LCA. 

 

Argymhelliad 21  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru egluro pam nad yw’r newidiadau demograffig sy’n 

debygol o arwain at fwy o ddysgwyr mewn Addysg Bellach o 2022-23 ymlaen wedi 

arwain at gyllideb uwch ar gyfer yr LCA. 
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Ymateb: Derbyn  

Ni ragwelir y bydd cyllideb yr LCA yn cynyddu er gwaethaf y cynnydd a ragwelir yn y 

boblogaeth AB. Nid yw model rhagamcanu’r gyllideb yn dibynnu’n drwm ar ddata’r 

boblogaeth AB oherwydd mae’r boblogaeth wedi bod yn rhagfynegydd gwael o 

daliadau LCA yn y gorffennol. Mae’r siart o dan ein hymateb i’r argymhelliad yn dangos 

nad yw'r ceisiadau LCA yn dilyn y duedd ddemograffig yn agos.  Fodd bynnag, gallai 

hyn fod o ganlyniad i’r trothwyon incwm sydd heb eu newid, felly bydd y model 

rhagamcanu yn cael ei adolygu yn unol ag unrhyw newidiadau i’r cynllun LCA. 

 

Argymhelliad 22  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn  

Rydym yn buddsoddi dros £500m yn y Warant i Bobl Ifanc yn 2022-23. Bydd yn 

cynnwys y canlynol: 

 £20m o gyllid newydd sydd wedi cael ei ddyrannu ym MEG yr Economi i’r Llinell 

Wariant yn y Gyllideb Cyflogadwyedd sy’n cynnwys y Warant i Bobl Ifanc i 

gefnogi’r garfan newydd ddisgwyliedig o Bobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, 

Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) yn 2022-23.   

 Bydd £513.8m o gyllid presennol yn parhau i gefnogi’r bobl ifanc 16-24 NEET 

hynny drwy ymyriadau niferus, ac yn cael ei ategu gan wasanaeth cynghori 

Cymru’n Gweithio, a ddarperir gan Gyrfa Cymru.  Dyma amcangyfrif o’r 

cyfraniadau fesul MEG: 

- £463.5m yn y MEG Addysg a’r Gymraeg; 

- £47.9m ym MEG yr Economi; a 

- £2.4m yn y MEG Cyllid a Llywodraeth Leol. 

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg yn argymell ar y cyd y dylai Llywodraeth Cymru nodi dadansoddiad 

o’r cyfraniadau o bob Prif Grŵp Gwariant – ar lefel llinell wariant yn y gyllideb – sy’n 

cyfuno i greu’r cyllid £500m yr amcangyfrifir bod ei angen er mwyn cyflawni'r 

Warant i Bobl Ifanc.  Dylai'r dadansoddiad hwn ei gwneud yn glir beth yw cyllid 

newydd a beth yw parhad rhaglenni presennol. 
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Dangosir manylion y cyllid ar lefel Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) yn y tabl isod: 

BEL 

MEG Addysg 
a’r Gymraeg 

 
£000 

MEG yr 
Economi 

 
£000 

MEG Cyllid a 
Llywodraeth 

Leol 
£000 

Cyfanswm 
 

 
£000 

Darpariaeth ôl-16 463,500   463,500 

Cyflogadwyedd gan gynnwys 
GPI 

 44,000  44,000 

Cymunedau am Waith  790  790 

Grant Plant a Chymunedau   2,400 2,400 

Rhieni, Gofal Plant a 
Chyflogaeth 

 600  600 

Busnes Cymru  2,500  2,500 

Cyllideb bresennol  463,500 47,890 2,400 513,790 

Cyflogadwyedd gan gynnwys 
GPI 

 20,000  20,000 

Cyllideb newydd - 20,000 - 20,000 

Cyfanswm y gyllideb 463,500 67,890 2,400 533,790 

 

Argymhelliad 23  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Rydym yn bwriadu gweithio’n agos gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 

(CCAUC) a rhanddeiliaid eraill i ystyried ehangu’r rhaglen gradd-brentisiaethau. 

Disgwylir y bydd y gwaith ehangu’n canolbwyntio ar raglenni presennol ym maes 

Digidol/TGCh a Gweithgynhyrchu Uwch yn ogystal â datblygu llwybrau newydd sy’n 

seiliedig ar gynlluniau cyflogaeth a sgiliau’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, 

canlyniadau’r gwerthusiad o’r rhaglen, blaenoriaethau buddsoddi a’r gyllideb. Mae’r 

gwerthusiad yn cynnwys casglu barn dysgwyr. Rydym eisoes yn gweithio gyda 

CCAUC i wella’r gwaith o farchnata gradd-brentisiaethau er mwyn ysgogi’r galw gan 

ddysgwyr a chyflogwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar gyrhaeddiad rhaglenni. 

 

 

 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru nodi’n glir sut y mae’n bwriadu gweithio ochr yn 

ochr â rhanddeiliaid, dysgwyr a chyflogwyr i ysgogi’r galw am radd-brentisiaethau, 

a’r nifer sy’n eu dilyn, ar draws ystod o sectorau. 
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Argymhelliad 24  

 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol: 

 

Ymateb: Derbyn 

Bob chwe mis bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor 

am y cynnydd a’r gwaith o hyrwyddo rhaglen Taith, sydd wedi’i hailenwi’n ddiweddar, 

a hynny bob blwyddyn tra bydd ar waith. 

  

I baratoi ar gyfer agor i geisiadau ar 4 Mawrth, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio 

gydag ILEP Cyf (y sefydliad darparu ac is-gwmni o Brifysgol Caerdydd) i gydlynu 

strategaethau cyfathrebu a marchnata priodol, i sicrhau bod y manteision a’r cyfleoedd 

sydd ar gael drwy Taith yn cael eu hyrwyddo i ddysgwyr a staff ar draws pob sector 

addysg, gan gynnwys AB. 

 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor bob chwe 

mis ar hynt gweithredu’r Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol ar gyfer Dysgu, gan 

gynnwys gwybodaeth am sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo’r rhaglen i 

ddysgwyr Addysg Bellach. 
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Papur ar bwerau cyfreithiol a chylch gorchwyl Comisiynydd Plant Cymru 

Tachwedd 2021 

Yn 2021, cynhaliodd Comisiynydd Plant Cymru (CPC) adolygiad ffurfiol o sut bu Gweinidogion 
Llywodraeth Cymru yn ymarfer eu swyddogaethau mewn perthynas â dau fater polisi addysg, gan 
ddefnyddio’r pŵer yn adran 72B o Ddeddf Safonau Gofal 2000. Mae adroddiad yr Adolygiad hwnnw 
yn cyflwyno nifer o feysydd lle nodwyd anawsterau neu ddiffygion wrth ymarfer ein pwerau ffurfiol. 
Mae’r papur hwn yn datblygu’r pwyntiau hynny ymhellach, a dylid ei ddarllen ochr yn ochr â’r 
adroddiad a gyhoeddwyd ar yr Adolygiad. 

Mewn ymateb i’r Adolygiad hwnnw, gwrthododd Llywodraeth Cymru alwadau’r Comisiynydd 
ynghylch ei phwerau cyfreithiol, ond yn dilyn trafodaeth bellach gyda Changen Plant a Theuluoedd 
Llywodraeth Cymru, gofynnwyd i CPC gyflwyno ei meddyliau ynghylch meysydd lle gellid newid neu 
wella pwerau cyfreithiol y Comisiynydd.   

O ran cefndir, mae crynodeb o’n pwerau presennol wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan yma 

Deddfwriaeth berthnasol 

Deddf Safonau Gofal 2000, Rhan V a’r Atodlenni cysylltiedig â’r Ddeddf 

Deddf Comisiynydd Plant Cymru 2001 

Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru 2001 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Chôd Ymarfer Rhan 6 

Cefndir / Cyd-destun  

CPC oedd y swydd Comisiynydd gyntaf i gael ei chreu yng Nghymru, a’r rôl Comisiynydd Plant gyntaf 
yn y Deyrnas Unedig.  Hefyd dyma oedd y darn cyntaf ‘Cymru’n unig’ o ddeddfwriaeth sylfaenol a 
basiwyd ers datganoli i Gymru. O ganlyniad, seiliwyd y rôl ar ddeddfwriaeth a oedd yn arloesol ar y 
pryd.  

Yn y ddau ddegawd ers hynny, mae llawer y gallwn ei ddysgu o ddeddfwriaeth arall a ddatblygwyd 
ers hynny mewn perthynas â Chomisiynwyr Plant eraill y Deyrnas Unedig, a Chomisiynwyr statudol 
eraill Cymru. Ar adegau mae deddfwriaeth CPC wedi cael ei defnyddio’n lasbrint neu’n fan cychwyn 
ar gyfer swyddfeydd Comisiynwyr eraill. Felly pam mae angen edrych o’r newydd ar gwmpas ac 
estyniad cylch gorchwyl a phwerau cyfreithiol y Comisiynydd nawr? 

Mae’n hanfodol bod Cymru’n cadw i fyny â datblygiadau yng ngwledydd eraill y Deyrnas Unedig. 
Mae’n iawn ein bod ni’n ymfalchïo mai ni oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i greu swydd o’r 
fath, ond ers hynny mae gwledydd eraill wedi symud y tu hwnt i’r rôl a’r pwerau a grëwyd yng 
Nghymru.  

Defnyddiodd y ddeddfwriaeth yng ngwledydd eraill y Deyrnas Unedig ac yn Jersey ar gyfer penodi 
Comisiynydd Plant agweddau ar ddeddfwriaeth CPC, ond gan ychwanegu atynt a’u cryfhau, er mwyn 

CYPE(6)-07-22 - Papur i'w nodi 3 
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creu sylfaen fwy effeithiol i Gomisiynwyr gyflawni eu cylch gorchwyl. Mae’r bylchau a nodwyd yn y 
sylfaen gyfreithiol ar gyfer CPC yn amlygu y dylid adolygu’r ddeddfwriaeth, gyda golwg ar gryfhau’r 
mesurau diogelu y mae’r Comisiynydd yn eu darparu ar gyfer hawliau a lles plant a phobl ifanc yng 
Nghymru.  

Mae achosion diweddar hefyd wedi amlygu diffygion clir yn y pwerau, neu rwystrau o ran sut gall y 
Comisiynydd ymyrryd er mwyn diogelu ac amddiffyn hawliau pob plentyn yng Nghymru, mewn 
unrhyw leoliad. Mae pandemig Covid-19 hefyd wedi amlygu’n boenus o eglur yr anghydraddoldebau 
a’r anfanteision y mae plant mewn ystod eang o leoliadau wedi’u profi a phwysigrwydd pencampwr 
annibynnol i’w helpu i gael mynediad i’w hawliau, lle mae’r rheiny wedi cael eu cwtogi neu eu 
diystyru.  

Ni fwriadwyd y papur hwn i fod yn hollgynhwysol, ond mae’n ystyried sut gellid symud ymlaen gyda’r 
broses o newid, gan awgrymu hefyd y dylid datblygu’r ddeddfwriaeth gan y Senedd, yn hytrach na 
Llywodraeth Cymru.  

Cryfderau deddfwriaeth gyfredol CPC 

• Deddfwriaeth hanesyddol sydd wedi arwain y ffordd i wledydd eraill ddilyn; 
• Ymateb yn uniongyrchol i Ymchwiliad Waterhouse ac o ganlyniad mae’r pwerau’n 

canolbwyntio’n arbennig ar blant sy’n derbyn gwasanaethau gan wasanaethau cymdeithasol 
awdurdod lleol; 

• Pwerau cyfreithiol cryf mewn rhai sefyllfaoedd i fedru cynnal archwiliadau achos ffurfiol, fel 
Ymchwiliad Clywch; 

• Awdurdod sy’n cwmpasu ystod eang o wasanaethau cyhoeddus datganoledig; 
• Y gallu i gefnogi unigolion i symud eu hachosion neu eu cwynion ymlaen ar y lefel isaf, heb 

orfod cymryd camau cyfreithiol i ddatrys y sefyllfa bob tro, a thrwy hynny wella a chyflymu’r 
canlyniadau er lles plant a’u teuluoedd;  

• Seiliwyd ar hawliau dynol rhyngwladol, gyda gofyniad am roi sylw i Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn wrth ymarfer pob swyddogaeth. 

Bylchau neu anghysondebau ymddangosiadol – rhoddir sylw pellach i’r rhain yn y papur hwn 

• Penodir gan y Weithrediaeth yn hytrach na’r Ddeddfwrfa; nid dyma’r arfer a argymhellir ar 
gyfer sefydliadau hawliau dynol annibynnol; 

• Darlun cymysg o ran sut mae modd ymarfer y gwahanol bwerau, gyda rhai heb fanylion 
gweithredol neu ymarferol sy’n angenrheidiol i’w gwneud yn ddichonadwy; 

• Newidiadau i rolau a chylchoedd gorchwyl sefydliadau, a sefydliadau newydd wedi’u creu ers 
i’r swydd ddod i rym, nad ydynt yn rhan o gylch gorchwyl presennol y Comisiynydd;  

• Diffyg gwybodaeth ynghylch sut gall y Comisiynydd fynnu mynediad at ddogfennaeth a 
lleoliadau wrth iddynt gyflawni eu swyddogaethau; 

• Anallu i ymyrryd mewn rhai lleoliadau oherwydd y setliad datganoli presennol.  
 

Mae’r bylchau hyn yn amharu ar allu’r Comisiynydd i gyflawni cylch gorchwyl statudol y swydd yn 
llawn, gan fod diogelu hawliau plant yn galw am fynediad at sefydliadau a dogfennaeth er mwyn 
deall sut rhoddwyd sylw dyledus i hawliau plant yng Nghymru.  O ganlyniad, mae hyn yn golygu na 
all y Comisiynydd gefnogi rhai plant nac ymchwilio i’w pryderon, oherwydd y math o leoliad lle 
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maent wedi digwydd, neu oherwydd nad yw’r ddeddfwriaeth yn rhoi pŵer i dderbyn papurau neu 
fynd i mewn i safleoedd.  
 

Sylwadau yn ystod proses y ddeddfwriaeth wreiddiol 

Mae’n werth nodi bod y drafodaeth ynghylch Bil Comisiynydd Plant Cymru 2001, yn Nhŷ’r Arglwyddi, 
fel y’i cofnodwyd yn Hansard1, yn amlygu penderfyniad i basio’r Bil yn ddi-oed, a hynny cyn yr 
etholiad nesaf. Fel y crynhôdd y Farwnes Gale, “efallai nad yw’r Bil yn cynnwys popeth mae pawb 
eisiau, ond rwy’n sicr y byddai’n well gan yr holl sefydliadau a’r rhai sy’n pryderu am lesiant a 
hawliau plant gael hyn na’r dewis arall.”  Gwnaeth yr Arglwydd Hooson sylw hefyd mai’r “Peth 
gwaethaf gallen ni gael fyddai comisiynydd aneffeithiol, oherwydd byddai hynny’n rhoi enw drwg i’r 
system gyfan.”   

Nododd y Farwnes Farrington o Ribbleton, ar ran y Llywodraeth, fod y penderfyniad i gyfyngu cylch 
gorchwyl y Comisiynydd i wasanaethau a ddatganolwyd yn unig yn “fater polisi yn hytrach na 
chyfansoddiad”.  Penderfyniad y Llywodraeth a wnaed hefyd ynghylch hawliau mynediad, a godwyd 
gan nifer o Arglwyddi yn eu cyfraniadau at daith y Bil. Ymateb y Llywodraeth oedd “eu bod am 
sicrhau bod gan y comisiynydd yr holl bwerau angenrheidiol i fod yn effeithiol, ond nad ydynt yn 
credu bod hawl mynediad yn angenrheidiol”. Roedd y ddeddfwriaeth wreiddiol yn rhag-ddyddio 
estyniad y setliad datganoli yng Nghymru, ond mae’r swydd gyfatebol yn Lloegr, a ddaeth i rym wedi 
hynny, yn rhoi pŵer mynediad, yn Adran 2E o Ddeddf Plant 2004 (cynhwyswyd gan Ddeddf Plant a 
Theuluoedd 2014).  Mae’n werth nodi bod pwerau deilydd y swydd yn Lloegr wedi cael eu hadolygu 
a’u diwygio 10 mlynedd wedi i’r swyddfa gael ei chreu; mae dros 20 mlynedd wedi mynd heibio ers 
i’r swydd gael ei chreu yng Nghymru, ac ni wnaed unrhyw newidiadau sylweddol i’r ddeddfwriaeth y 
tu hwnt i newidiadau canlyniadol.  

Yn Nhŷ’r Cyffredin, cadarnhaodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd, mewn ymateb i gwestiynau 
gan yr aelodau, “y bydd gan y comisiynydd orolwg ar bob corff cyhoeddus yng Nghymru, yn arbennig 
y rhai hynny y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn delio â hwy”.2  (Ar yr adeg hon nid oedd Llywodraeth 
Cymru yn gorff ar wahân). Er mai hynny oedd y bwriad gwreiddiol o bosib, gwaetha’r modd nid yw 
pwerau’r Comisiynydd yn cwmpasu holl gyrff cyhoeddus Cymru.  

Nododd diwygiad a gyflwynwyd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr adeg hon hefyd: “mae’r 
Cynulliad yn cadarnhau ei fod yn credu y dylai fod gan Gomisiynydd Plant Cymru bwerau statudol ar 
draws pob maes sy’n effeithio ar yr holl blant yng Nghymru, ac y dylai ei b/phwerau gynnwys y 
canlynol: 

• Pŵer i fynnu cynnal ymchwiliadau 
• Pwerau i orchymyn datgelu gwybodaeth 
• Pwerau i fynnu bod awdurdodau a chyrff cyhoeddus yn gweithredu, yn unol â’u 

dyletswyddau eu hunain.” 

                                                            
1 https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/2001/feb/19/childrens-commissioner-for-wales-
bill#S5LV0622P0_20010219_HOL_229  
2 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/2000/dec/13/childrens-
commissioner#S6CV0359P0_20001213_HOC_15  
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Pasiwyd y newid hwn yn unfrydol gan bob un o’r pedair plaid yn y Cynulliad. Mae’n amserol myfyrio 
ar y bwriad hwnnw a sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn cefnogi’r Comisiynydd i gyflawni 
dyletswyddau’r swydd hyd eithaf eu gallu.  

Isod ceir rhagor o fanylion ynghylch yr anghysondebau neu’r bylchau hyn, yn ogystal â’r achos o 
blaid newid.  

 

Newidiadau a gynigir i ddeddfwriaeth CPC 

Materion gweithredol: 

• Mae pob un o’r gwahanol bwerau yn neddfwriaeth y Comisiynydd yn cynnwys lefel wahanol 
o fanyldeb ynghylch sut mae’r pŵer hwnnw’n cael ei ymarfer.   
 

o Mewn perthynas ag archwiliadau achosion (a.74 o Ddeddf Safonau Gofal 2000), mae 
manylion helaeth yn y Rheoliadau ynghylch y weithdrefn berthnasol, a’r broses o 
gasglu tystiolaeth, gan gynnwys rhagdybiaeth o bwerau tebyg i’r Uchel Lys yng 
nghyswllt tystion.    
 

o Mewn perthynas ag adolygu’r trefniadau ar gyfer datgelu camarfer, eiriolaeth a 
chwynion (adran 73 o Ddeddf Safonau Gofal 2000), mae manylion gweithdrefnol, 
sy’n cynnwys pennu Cylch Gorchwyl a gofyn bod sefydliadau’n cyflwyno tystiolaeth o 
fewn terfynau amser penodedig.  

 
o Nid ymhelaethir ar y pŵer o dan adran 72B o Ddeddf Safonau Gofal 2000 (adolygu 

dull cyrff dynodedig o ymarfer eu swyddogaethau); mae’r ddeddfwriaeth yn ddistaw 
ynghylch sut ymarferir y pŵer hwn.  

Gellid barnu bod bwriad i hyn fod yn gryfder ar adeg drafftio, er mwyn peidio â chyfyngu ar sut 
byddai’r Comisiynydd yn gallu ymarfer pŵer a.72B. Fodd bynnag, trwy ein defnydd o’r pŵer penodol 
hwn yn yr Adolygiad diweddar, daeth yn amlwg bod hyn yn cyflwyno rhwystr i rannu papurau 
perthnasol yn ddiogel er mwyn cwblhau’r adolygiad o sut roedd swyddogaethau Llywodraeth Cymru 
wedi cael eu hymarfer. Nid oes modd i hawliau plant a phobl ifanc gael eu diogelu’n llawn gan 
swyddfa’r Comisiynydd heb fynediad i’r holl ddogfennau perthnasol er mwyn deall y prosesau a 
gyflawnwyd a’r hanes o ran penderfyniadau. Ni fydd y Llywodraeth yn gallu cyflwyno swyddfa’r 
Comisiynydd fel enghraifft o graffu manwl arnyn nhw, os bydd y ddeddfwriaeth yn parhau fel y mae 
wedi’i drafftio, gan ei bod yn caniatáu gwrthod y ddogfennaeth y gofynnwyd amdani. 

Mae pŵer a.72B yn galluogi’r Comisiynydd i adolygu swyddogaethau Llywodraeth Cymru, ymhlith 
cyrff eraill. Fodd bynnag, mae’r Llywodraeth hefyd yn penodi’r Comisiynydd ac yn darparu cyllid 
blynyddol ar gyfer y swyddfa. Nid yw pŵer a.72B yn cynnwys pŵer i adolygu swyddogaethau’r 
Senedd.  

Dyma pam y dylai fod rôl ganolog i’r Senedd wrth benodi ac ariannu swyddfa’r Comisiynydd. Mae 
gwrthdaro budd cynhenid yn y ffaith mai’r corff sy’n destun craffu ac yn cael ei alw i gyfrif (LlC) yw 
ceidwad y pwrs, sy’n rheoli sut caiff y Comisiynydd ymarfer pwerau llawn y swydd. Byddai symud y 
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broses benodi i’r ddeddfwrfa yn hytrach na’r weithrediaeth yn gwahanu materion gweithredol ac 
ariannol, a’r rôl graffu, yn glir oddi wrth ei gilydd. 

Yn achos yr Adolygiad a.72B, roedd swyddogion wedi awgrymu defnyddio’r fframwaith Rhyddid 
Gwybodaeth fel cyfaddawd posibl yn hyn o beth. Er bod awgrymu trefniadau amgen i’w groesawu o 
safbwynt pragmatiaeth, yn ymarferol ni fyddai hynny wedi caniatáu datgelu unrhyw bapurau / 
gynnwys papurau ychwanegol i’w datgelu i’r swyddfa. Ar ben hynny, fel y nodwyd yn adroddiad yr 
Adolygiad, nid yw hyn yn rhoi mwy o fynediad at bapurau i’r Comisiynydd nag a allai fod gan aelod 
o’r cyhoedd. Nid ydym yn credu mai dyna nod nac ysbryd y pŵer hwn yn neddfwriaeth y 
Comisiynydd.  

Mae Egwyddorion Paris3 yn gofyn bod gan sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol ‘bwerau 
digonol’, er mwyn iddyn nhw fedru cychwyn ymholiadau ac ymchwiliadau, casglu’r dystiolaeth a’r 
dogfennau angenrheidiol, ymgynghori â Chyrff Anllywodraethol a sefydliadau’r Wladwriaeth a rhoi 
cyhoeddusrwydd i’w hadroddiadau, eu canfyddiadau a’u hargymhellion. Ni ellir dweud ar hyn o bryd 
bod swyddfa a chylch gorchwyl y Comisiynydd yn cyflawni’r egwyddor bwysig honno, tra bod 
mynediad at sefydliadau a dogfennau i bob pwrpas wedi’i gyfyngu oherwydd absenoldeb eglurder yn 
y ddeddfwriaeth.  

 

Dylid penodi’r Comisiynydd gan y Ddeddfwrfa (y Senedd) yn hytrach na’r Weithrediaeth (y 
Llywodraeth) er mwyn cynnal y gwahaniad oddi wrth y rhai sy’n destun craffu gan y Comisiynydd a 
phwerau’r swydd. 

Rydym hefyd yn argymell, fel lleiafswm, bod Rheoliadau CPC sy’n ymwneud ag ymarfer pŵer 
a.72B yn cael eu hadolygu ac yn destun sylw o’r newydd, er mwyn creu proses ar gyfer rhannu 
dogfennaeth mewn modd tryloyw a chyfreithlon.   

Yn ogystal rydym ni’n argymell ystyried y materion isod er mwyn galluogi’r Comisiynydd Plant i 
ymarfer pwerau’r swydd yn llawn, er budd plant yng Nghymru.  

 

Meysydd polisi:  

• Darpariaeth breifat i blant: Nid oes gan y Comisiynydd bwerau cyfreithiol i ymchwilio neu 
ymholi ynghylch pob ysgol yng Nghymru, er bod addysg wedi’i datganoli. Fel y dangosodd 
achos 2019 yng ngogledd Cymru, roeddem ni’n gyfyngedig o ran ein pwerau mewn 
perthynas ag ysgolion annibynnol. Nodwyd trwy gyngor cyfreithiol y byddai gennym ni rai 
pwerau mewn perthynas â gwasanaethau rheoledig a ddarperir yng Nghymru, sef llety 
preswyl yn cael ei ddarparu fel rhan o ysgol. Oherwydd bod hon yn ysgol breswyl, roedd yr 
ysgol dan sylw yn rhan o’n cylch gorchwyl, ac roedd ymyriad CPC yn ffactor allweddol o ran 
diogelu plant yn y lleoliad hwn, ond ar hyn o bryd ni fyddai ysgol ddydd annibynnol yn 
syrthio o fewn ein cylch gorchwyl.   

                                                            
3 https://ganhri.org/paris-principles/  
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Yn yr un modd, nid yw cartrefi plant preifat (sef mwyafrif y ddarpariaeth cartrefi plant yng 
Nghymru) na lleoliadau iechyd meddwl plant preifat yn rhan o’n cylch gorchwyl. Ar hyn o 
bryd mae gennym bryderon ynghylch darpariaeth benodol ym mhob un o’r categorïau 
hynny.  

 
Rydym ni’n argymell ehangu categorïau’r gwasanaethau a’r sefydliadau yng Nghymru sy’n 
rhan o gylch gorchwyl y Comisiynydd o dan Atodlenni 2A a 2B o Ddeddf Safonau Gofal 
2000, gan gydnabod anghenion a hawliau plant ym mhob lleoliad yng Nghymru i gael eu 
cadw’n ddiogel a’u cefnogi.  
 

• Yn gysylltiedig â hyn, mae gan y Comisiynydd Pobl Hŷn bŵer mynediad4 i unrhyw safle 
heblaw preswylfa breifat ar unrhyw adeg resymol, at ddibenion cyfweld â pherson hŷn yng 
nghyswllt eu pwerau i adolygu sut mae sefydliadau’n cyflawni eu swyddogaethau. Mae gan 
Gomisiynydd Plant Lloegr bwerau mynediad i leoliadau5 yn ogystal, ac mewn gwirionedd 
byddai ganddyn nhw fwy o bwerau mynediad i ymweld â phlant mewn lleoliadau diogel yng 
Nghymru na CPC. Gallai pŵer tebyg i CPC fod yn ffordd amgen o newid pwerau’r 
Comisiynydd Plant yng nghyswllt ysgolion annibynnol, ond hefyd byddai hynny’n cwmpasu 
lleoliadau caeedig eraill megis darpariaeth cyfiawnder ieuenctid/warchodol sydd y tu allan i 
gylch gorchwyl y Comisiynydd ar hyn o bryd. Er ein bod yn mwynhau perthynas waith 
gynhyrchiol â’r ddau leoliad gwarchodol yng Nghymru (HMP Parc YOI a Chartref Plant Diogel 
Hillside), nid yw’n ofynnol eu bod yn cydweithio â’r swyddfa ac ni ellid eu gorfodi i wneud 
hynny petai amheuon neu honiadau ynghylch digwyddiad difrifol. Nawr bod gwaith yn mynd 
rhagddo ar lety therapiwtig diogel newydd a lleoliadau llety newydd o dan y Glasbrint 
Cyfiawnder Ieuenctid i Gymru, mae’n amserol ystyried sut bydd hawliau plant mewn 
lleoliadau o’r fath yn cael eu diogelu a’u cynnal.  
 
Pwerau mynediad a chael gweld cofnodion fyddai’r elfennau allweddol i’w hystyried, yn ein 
barn ni. 
 
Rydym ni’n argymell ystyried sut gellid ehangu cylch gorchwyl CPC i gynnwys pŵer 
mynediad i unrhyw safle heblaw preswylfa breifat ar unrhyw adeg resymol, at ddibenion 
siarad â phlentyn neu berson ifanc mewn perthynas â’u pwerau i adolygu sut mae 
sefydliadau’n cyflawni eu swyddogaethau.  
 

• Sefydlwyd swyddfa CPC mewn ymateb i ganfyddiadau ymchwiliad Waterhouse, ac oherwydd 
cyd-destun yr ymchwiliad arbennig hwnnw, mae gennym bwerau datblygedig yng nghyswllt 
plant y mae dyletswyddau parhaus yn ddyledus iddynt gan y gwasanaethau cymdeithasol ar 
ôl iddynt gyrraedd 18 oed. Mae hyn yn amlygu dau fater perthnasol wrth ystyried pwerau’r 
Comisiynydd ar hyn o bryd: 
 

                                                            
4 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/30/section/13  
5 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/pdfs/ukpga_20040031_en.pdf section 2(8) Children Act 2004 
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o Mae geiriad y pŵer hwn yn ein deddfwriaeth yn cysylltu’n ôl â Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’r dyletswyddau cysylltiedig i gefnogi 
ymadawyr gofal ar ôl iddynt gyrraedd 18 oed. Yn achos rhai pobl ifanc mae hyn yn 
codi i 25 oed, ond yn achos eraill y sefyllfa swyddogol yn y ddeddfwriaeth yw bod y 
gefnogaeth honno’n dod i ben yn 21 oed. Er ein bod wedi croesawu a chefnogi 
cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru i wasanaethau cymdeithasol y dylen nhw bellach 
fod yn ariannu Ymgynghorwyr Personol i bawb sy’n gadael gofal hyd at 25 oed6, hyd 
nes bod y ddeddfwriaeth berthnasol yn cael ei newid i adlewyrchu hynny, bydd yn 
effeithio ar y dehongliad o’r pŵer hwn yn neddfwriaeth y Comisiynydd. Rydym wedi 
dehongli hyn mewn modd pwrpasol; gan barhau i gefnogi ymadawyr gofal hyd at 25 
oed a herio awdurdodau lleol nad ydynt yn cydymffurfio â chyfarwyddyd LlC, ond os 
daw cwyn, nid yw safbwynt ffurfiol y ddeddfwriaeth yn ein cefnogi ar hyn o bryd. 
Rydym ni’n ymwybodol o gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth a fydd yn cywiro hyn, 
ond rydym ni’n gwneud y pwynt hwn yma yn syml i dynnu sylw at y galwadau a 
wnaed mewn nifer o adroddiadau blynyddol dilynol ynghylch hyn.   
 

o Ar ben hynny, gallai fod angen gwneud newidiadau canlyniadol i’n deddfwriaeth, 
yng ngoleuni’r ddeddfwriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd sy’n estyn 
dyletswyddau hyd at 25 oed. Ar hyn o bryd ni allwn gefnogi plant a theuluoedd 
unwaith mae eu plentyn yn cyrraedd 18 oed; ond mae addysg ffurfiol yn parhau tan 
19 oed o leiaf yn achos llawer o blant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Dylid 
nodi bod y gefnogaeth i blant ag AAA/ADY wedi bod yn faes amlwg yn gyson yng 
ngwaith achosion ein swyddfa o flwyddyn i flwyddyn.  

 
o Gallai datblygu a gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid i Gymru sy’n estyn hyd at 

25 oed hefyd fod o ddiddordeb wrth ystyried terfynau cylch gorchwyl y 
Comisiynydd, er mwyn sicrhau bod modd i’r swyddfa gefnogi pobl ifanc sy’n derbyn 
gwasanaethau gwaith ieuenctid lle mae problemau neu anawsterau’n codi, a galw 
sefydliadau perthnasol i gyfrif wrth wneud hynny. 

Byddem ni’n agored i gynnal trafodaeth ynghylch cyfyngiadau ein cylch gorchwyl mewn perthynas 
ag oed, yng nghyd-destun darnau penodol o ddeddfwriaeth neu strategaethau. Nodir y gallai hyn 
alw am newidiadau y tu hwnt i Reoliadau’r Comisiynydd eu hunain, ac y byddai hefyd yn anochel 
yn cynyddu gofynion y swyddfa o ran adnoddau.  

Materion ehangach: 

Newidiwyd deddfwriaeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PSOW) yn 2019, i greu 
pwerau newydd ar gyfer yr Ombwdsmon: 

• derbyn cwynion ar lafar; 
• cynnal ymchwiliadau ar eu menter eu hun; 
• ymchwilio i driniaeth feddygol breifat, gan gynnwys gofal nyrsio ar lwybr iechyd 

cyhoeddus/preifat; 
• cyflawni rôl mewn perthynas â safonau a gweithdrefnau delio â chwynion. 

                                                            
6 Mewn ymateb i’n hadroddiad Breuddwydion Cudd 

Tudalen y pecyn 85

https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/Hidden-Ambitions.pdf


 

8 
Papur a baratowyd gan swyddfa CPC ym mis Tachwedd 2021 

  

Roedd deddfwriaeth flaenorol yr Ombwdsmon, a ddiwygiwyd, yn dyddio o 2005. Mewn cyferbyniad, 
nid edrychwyd o’r newydd ar ddeddfwriaeth CPC ers iddi ddod i rym yn 2000 a 2001. 

Bu angen sawl blwyddyn i basio’r ddeddfwriaeth oedd yn newid PSOW; o ganlyniad, rydym ni’n 
credu bod angen gweithredu ar frys yn y cyswllt hwn. Rydym ni’n credu bod y papur hwn a’n 
Hadolygiad Statudol yn cyflwyno achos cryf o blaid newid, er mwyn sicrhau bod pob plentyn yng 
Nghymru yn cael eu diogelu ac yn derbyn eu hawliau, ble bynnag maen nhw’n byw neu’n derbyn 
gwasanaethau. Dyna oedd bwriad gwreiddiol y ddeddfwriaeth pan gafodd ei chyflwyno, ac mae’n 
briodol bod y darpariaethau, ugain mlynedd yn ddiweddarach, yn cael eu hadolygu i sicrhau eu bod 
yn rhoi’r effaith fwyaf sy’n bosibl i weithrediad y pwerau cyfreithiol a luniwyd i ddiogelu’r hawliau 
plant hynny.  

Yn 2021, pasiodd Senedd yr Alban Fil yn unfrydol i ymgorffori CCUHP yng nghyfraith y wlad. Heriwyd 
y Bil gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn y Goruchaf Lys ar sail gyfansoddiadol; anfonodd y 
dyfarniad ym mis Medi y Bil yn ôl at Senedd yr Alban, ond ar y sail bod rhai adrannau yn ceisio 
cyfyngu ar bwerau deddfwriaethol Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Nid oedd darpariaeth o’r fath yn 
gydnaws â’r setliad datganoli, lle na fynegodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig anfodlonrwydd 
ynghylch penderfyniad Senedd yr Alban i ymgorffori CCUHP, a “chydnabuwyd bod hwn yn fater i 
Senedd yr Alban”7.  Nid yw unrhyw newidiadau sy’n ofynnol i’r Bil yn ymwneud ag ymgorffori CCUHP 
yn llawn a rhoi CCUHP ar waith yn yr Alban a chan gyrff cyhoeddus datganoledig. 

Byddai Bil yr Alban yn rhoi hwb pellach i’r amddiffyniad a roddir i hawliau dynol plant yn yr Alban, 
gan fynd y tu hwnt i’r trefniadau yma yng Nghymru o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 
2011, sy’n gyfystyr ag ymgorffori rhannol yn unig. Mae dadl gref yn parhau dros ymgorffori CCUHP 
ymhellach yma yng Nghymru.   

Mewn digwyddiad gweminar ym mis Hydref 20218, cyflwynodd yr Athro Kilkelly ganfyddiadau ei llyfr 
a gyhoeddwyd yn ddiweddar 'Incorporating the UN Convention on the Rights of the Child', y 
dadansoddiad cynhwysfawr cyntaf o gynnydd ar draws y byd tuag at rymuso’r Comisiwn ar Hawliau’r 
Plentyn yn gyfreithiol. Rhannodd yr Athro Kilkelly gipolwg ar yr heriau a’r llwyddiannau a welwyd 
mewn amrywiol wledydd wrth ymgorffori’r Confensiwn yn eu cyd-destunau unigryw eu hunain. Yn y 
digwyddiad rhyngwladol hwn, amlygodd sut mae Cymru wedi cyrraedd ail gyfnod y daith ymgorffori 
yn unig, fel y dangosir yn y diagram sy’n dilyn:  

 

                                                            
7 REFERENCES (Bills) by the Attorney General and the Advocate General for Scotland - United Nations 
Convention on the Rights of the Child and European Charter of Local Self-Government (Incorporation) 
(Scotland) [2021] UKSC 42 (06 October 2021) (bailii.org)  paragraff 4 o’r dyfarniad 
8 http://www.crae.org.uk/news/rock-event-on-incorporating-the-un-convention-on-the-rights-of-the-child-
into-national-law-with-ursula-kilkelly/   
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Nid yw pwerau’r Comisiynydd mewn perthynas â chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gryfach na’r 
darpariaethau deddfwriaethol eraill sy’n cynnal sut maent yn gweithredu. Er bod modd i’r 
Comisiynydd adolygu sut mae cyrff cyhoeddus yn ymarfer eu swyddogaethau, ar hyn o bryd nid oes 
dyletswydd ar gyrff megis byrddau iechyd ac awdurdodau lleol i weithredu’n gydnaws â hawliau 
plant nac i ddangos sut maen nhw wedi gwneud hynny. Mae enghreifftiau yn ystod y pandemig 
megis cadw parciau a chanolfannau hamdden ar gau yn ardaloedd rhai awdurdodau lleol yn dangos 
cyn lleied y gall y Comisiynydd ei wneud i’w herio, cyhyd â bod ALlau wedi ystyried hawliau plant 
wrth wneud eu penderfyniadau, hyd yn oed os nad yw’r penderfyniad terfynol yn cynnal hawliau 
plant. Gellir dweud yr un peth am y model ‘sylw dyledus’ sy’n berthnasol i Weinidogion Cymru o dan 
Fesur 2011; nid yw rhoi sylw i hawliau yr un fath â gweithredu’n gydnaws â hwy.    

Dim ond trwy ymgorffori CCUHP yn llawn ac yn uniongyrchol yng nghyfraith gwlad Cymru y gellir 
sicrhau newid yn arferion cyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Bydd hyn hefyd yn fodd 
i’r Comisiynydd, ond hefyd i aelodau o’r cyhoedd, alw’r cyrff hynny i gyfrif yn fwy effeithiol lle nad 
ydynt wedi gweithredu mewn modd sy’n cyd-fynd â hawliau plant. Ond yn bwysicach fyth, bydd yn 
newid sut mae cyrff cyhoeddus yn meddwl am hawliau ac yn eu cymhwyso wrth wneud 
penderfyniadau, gan sicrhau profiadau gwell i blant a’u teuluoedd.  

Rydym ni’n argymell adolygu ymgorfforiad CCUHP yng Nghymru hyd yma, a symud ymlaen i 
ymgorffori CCUHP ymhellach, mewn cydweithrediad â newidiadau i gylch gorchwyl a 
deddfwriaeth y Comisiynydd. Byddai hynny’n gwella profiadau uniongyrchol plant a theuluoedd 
yn sylfaenol wrth dderbyn gwasanaethau gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru a/neu eu gallu i 
herio’n effeithiol lle na fyddai’r profiad hwnnw’n cyd-fynd â’u hawliau.  
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Dyddiad: 10 Mawrth 2022 

Pwnc: Cais am gyfarfod ychwanegol 

Annwyl Elin 

Hoffem ofyn am gyfarfod ychwanegol yn wythnos olaf tymor y Gwanwyn (yr wythnos yn dechrau 28 

Mawrth.) Dyma ein cais cyntaf yr hanner tymor hwn. Byddai’n gyfarfod byr, preifat, ffurfiol i’n galluogi 

i drafod ac ystyried ein blaenraglen waith. Roeddem wedi bwriadu gwneud hyn yn wreiddiol fel rhan 

o’n cyfarfod a drefnwyd ar 24 Mawrth, ond mae’r agenda ar gyfer y cyfarfod hwnnw bellach yn llawn 

ac ni fyddai’n rhoi digon o amser inni. Byddem yn trefnu’r cyfarfod ar gyfer amser nad yw’n 

gwrthdaro â busnes arall y Senedd.  

Yn gywir 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 Elin Jones AS 

Llywydd 

CYPE(6)-07-22 - Papur i'w nodi 4
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14 Mawrth 2022 

Canfyddiadau ymgysylltiad ynghylch blaenoriaethau’r Chweched Senedd â phlant a phobl 

ifanc 

Annwyl gyfeillion 

Fel rhan o’r ymgynghoriad a gynhaliwyd gennym i lywio ein blaenoriaethau ar gyfer y Chweched 

Senedd, cynhaliodd tîm ymgysylltu â dinasyddion y Senedd gyfres o weithgareddau ymgysylltu â 

phlant a phobl ifanc ar ein rhan. Diben yr ymgysylltiad hwnnw oedd dysgu mwy am yr hyn sydd 

bwysicaf i blant a phobl ifanc. 

Clywodd y tîm ymgysylltu â dinasyddion yn uniongyrchol gan 127 o blant ar draws saith sesiwn. 

Ymgysylltwyd â phlant a phobl ifanc ledled Cymru, mewn ystod amrywiol o leoliadau. Roeddent yn 

targedu plant yr ydym ni fel Pwyllgor yn ei chael yn anodd eu cyrraedd, megis plant o dan 12 oed a 

phlant o deuluoedd incwm isel. Adroddodd y tîm eu canfyddiadau inni yn ystod ein cyfarfod ar 27 

Ionawr. 

Cawsom ein synnu gan yr eglurder a oedd gan y plant a’r bobl ifanc i gyfleu eu pryderon a’u 

blaenoriaethau. Daeth themâu clir i’r amlwg o’r gwaith ymgysylltu, gyda manylion sy’n adlewyrchu 

amrywiaeth y plant a gyfrannodd a’u profiadau gwahanol o’r byd o’u cwmpas. Trafodwyd 

datgoedwigo, sbwriel, ynysu cymdeithasol, iechyd meddwl, tlodi, amseroedd aros ysbytai, seilwaith, 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 

— 

Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddPlant@Senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 

0300 200 6565 Y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg 
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Eitem 8.5



 

 

amrywiaeth, y cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy. Roeddent yn rhannu eu safbwyntiau – a’u 

gweledigaethau ar gyfer Cymru well – yn glir ac yn groyw. 

Ar ôl ystyried yr adroddiad, teimlaf y byddai’n ddefnyddiol ei rannu â chi. Mae’n rhoi rhyw syniad o’r 

hyn sydd bwysicaf i rai plant a phobl ifanc yng Nghymru. Nid yw popeth a ddwedwyd wrthym yn 

uniongyrchol berthnasol i'ch portffolios. Fodd bynnag, fel y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 yn ein hatgoffa, mae hyd yn oed materion nad ydynt yn ymddangos, ar yr olwg 

gyntaf, fel rhai sy’n effeithio’n uniongyrchol ar blant a phobl ifanc, yn aml yn hollbwysig ar gyfer eu 

haddysg a’u llesiant corfforol a meddyliol. 

Rwyf felly wedi atodi adroddiad y tîm ymgysylltu â dinasyddion i’r llythyr hwn. Hyderaf y gallwch ddod 

o hyd i’r amser i’w ystyried, myfyrio ar yr hyn sydd bwysicaf i’r plant a’r bobl ifanc hynny, a’i 

ymgorffori yn eich gwaith – a gwaith eich cyd-Aelodau yn y cabinet – yn unol â hynny. 

Yn gywir 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Blaenoriaethau pobl ifanc ar 
gyfer y Pwyllgor yn y 
Chweched Senedd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg   

Ionawr 2022   

Yn ystod haf 2021, cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
(y Pwyllgor o hyn ymlaen) ymgynghoriad agored gyda’r bwriad o 
ddeall blaenoriaethau rhanddeiliaid ar gyfer y Pwyllgor yn ystod 
tymor y Chweched Senedd. Paratowyd crynodeb o'r ymatebion gan 
Wasanaeth Ymchwil y Senedd. 

Ym mis Hydref 2021, cytunodd y Pwyllgor i ganfod barn plant a phobl 
ifanc i ddeall ymhellach y materion maent yn poeni amdanynt ac i 
lywio cynllun strategol y Pwyllgor.  

Oherwydd ehangder y data ymgynghori sydd ar gael yn gyhoeddus 
yn sgil gwaith ymgysylltu a gynhaliwyd â phlant 12 oed a hŷn (pobl 
ifanc o hyn ymlaen), cynhaliwyd ymgynghoriad â phwyslais gyda 
phlant 11 oed ac iau (plant o hyn ymlaen) i lenwi bwlch gwybodaeth 
ac, felly, cael yr effaith fwyaf ar y wybodaeth y mae’r pwyllgor yn ei 
chael.  

I sicrhau bod lleisiau o bob oedran yn cael eu clywed, cytunodd y 
Pwyllgor i siarad ag un grŵp o bobl ifanc hefyd. 
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Methodoleg 

Roedd y dull a ddefnyddiwyd ar gyfer y darn hwn o waith yn hwyluso sgyrsiau i'w 
galluogi i gasglu gwybodaeth am fywydau plant a'u safbwyntiau. Defnyddiwyd dull 
ansoddol yn bennaf. Gan ddefnyddio’r egwyddorion canlynol o fframweithiau 
cyfranogol, cynlluniwyd y gwaith ymgysylltu er mwyn: 

- Sicrhau gofod diogel a chyfathrebol, lle nad oedd cyfranogwyr yn teimlo bod ateb 
'cywir' neu 'anghywir' i'r cwestiynau a ofynnwyd iddynt, oherwydd gallent fod 
wedi arfer â hyn yng nghyd-destun yr ysgol.  

- Cynnwys grwpiau a oedd yn llai gweladwy, naill ai'n gyffredinol o fewn 
ymgynghoriadau’r Pwyllgor neu o'r ymchwil a wnaed eisoes. Cyflawnwyd hyn 
trwy dargedu grŵp oedran o dan 12 oed a chynnwys un grŵp yn unig o bobl ifanc. 
Hefyd, roedd pob un o’r grwpiau ysgolion yn dod o ysgolion sy’n cynnig Prydau 
Ysgol Am Ddim i dros 40 y cant o’u disgyblion.  

- Cynnig amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ymgysylltu a oedd yn addas i gyfranogwyr 
unigol, er enghraifft, roedd y dull hwn yn caniatáu i gyfranogwyr gyfrannu'n 
weledol, ar lafar, yn ysgrifenedig neu drwy arlunio.  

 
Sampl 
 

Cynhaliwyd saith sesiwn gyda 127 o blant a phobl ifanc. Roedd y cynulleidfaoedd yn 
cynnwys: 
 

▪  Plant a phobl ifanc sy’n cael addysg gartref. Cynhaliwyd sesiwn galw heibio 
yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi’i hwyluso gan staff y Senedd.  

▪ Plant sy’n cael addysg mewn ysgol gynradd. Cynhaliwyd tair sesiwn mewn 
ystafell ddosbarth dan arweiniad staff y Senedd neu staff yr ysgol. Roedd y 
cyfranogwyr yn dod o'r ysgolion canlynol;  Ysgol Ffordd Dyffryn, Llandudno; 
 Ysgol Gynradd Trinant, Caerffili ac; Ysgol Gynradd Ringland, Casnewydd.  

▪ Plant ysgol feithrin. Cynhaliwyd dwy sesiwn mewn meithrinfa gan staff y 
feithrinfa yn y lleoliad ac yn eu hardal leol. Roedd y cyfranogwyr yn dod o 
Gylch Chwarae Thornhill, Cwmbrân.  

▪ Pobl ifanc. Cynhaliwyd sesiwn rithwir gan ddau Aelod o'r Senedd gyda 
chymorth gan staff y Senedd. Roedd y cyfranogwyr yn dod o Ffederasiwn 
Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI o hyn ymlaen).  

 

Ar gyfer y dull hwn, dylai maint y sampl hwn ddarparu digon o ddata i fynd i'r afael â 
nodau'r gwaith hwn ac ategu gwaith ymchwil presennol sy'n seiliedig ar Gymru gyfan.  

 

Y dull gweithredu 
 
Gwahoddwyd pob grŵp i gymryd rhan wyneb yn wyneb. Cyflwynwyd cyfanswm o dair 
sesiwn gan staff y Senedd wyneb yn wyneb. Cyflwynwyd dwy sesiwn yn ddigidol gan 
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staff y Senedd a chyflwynwyd dwy sesiwn gan y lleoliad. Cynhaliwyd y ddwy sesiwn a 
gyflwynwyd gan staff y lleoliad yn y feithrinfa, sef dull a argymhellir ar gyfer y grŵp 
oedran hwn oherwydd gall cyflwyno person newydd i gyfranogwyr ifanc iawn dynnu 
sylw ac effeithio ar y broses o gasglu canlyniadau dilys.   
 
Datblygwyd cynllun pob sesiwn grŵp o amgylch y cwestiynau cyffredinol canlynol:  
 

1. Pe gallech chi greu “gweledigaeth berffaith o Gymru” beth fyddech chi'n ei 
gynnwys? 

2. Beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf am Gymru? Pam?  

3. Beth nad ydych chi'n ei hoffi am Gymru a pham fyddech chi eisiau gweld llai o 
hyn? 

4. Beth hoffech chi ei newid am Gymru pe bai modd i chi wneud hynny? 

Cyn y sesiwn, gwahoddwyd pob grŵp i ateb y cwestiynau hyn gyda ffotograffau. Ym 
mhob sesiwn, ac eithrio’r digwyddiad rhithwir gyda’r CFfI, defnyddiwyd mapiau A0 o 
Gymru a phobl wedi’u gwneud o bapur fel adnodd i’w hannog i rannu eu barn am y 
cwestiynau hyn. Gallwch weld lluniau o rai o’r mapiau yn Atodiad A.  
 
Yn ystod pob sesiwn, byddai staff yn archwilio'r rhesymeg ar gyfer yr hyn yr oedd y bobl 
ifanc yn ei greu gan ofyn cwestiynau nad oedd yn eu harwain i ateb mewn ffordd 
benodol. Casglwyd dyfyniadau gair am air i ychwanegu cyd-destun at eu lluniau, eu 
marciau a’r mapiau a grëwyd ganddynt. Roedd hyn yn galluogi'r bobl ifanc i 
ddadansoddi eu myfyrdodau a'u safbwyntiau ac yna eu cyfleu ar lafar. 
 
Roedd cyfraniad Aelodau a’u presenoldeb mewn sesiynau wyneb yn wyneb wedi’u 
cyfyngu gan y rheoliadau Covid parhaus. Fodd bynnag, roedd Jayne Brant AS 
(Cadeirydd y Pwyllgor) a James Evans AS (Aelod o’r Pwyllgor) yn gallu bod yn bresennol 
yn y sesiwn rithwir a gynhaliwyd gyda’r CFfI.   
 
 

Y canfyddiadau allweddol 
  
Mae'r data a gasglwyd ym mhob sesiwn wedi'u dadansoddi a chaiff y canfyddiadau 
allweddol eu nodi isod. Y themâu allweddol oedd y themâu mwyaf cyffredin a ddaeth i'r 
amlwg o'r data. Mae llawer o’r themâu yn gysylltiedig ag Erthyglau o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Caiff y dyfyniadau gair-am-air eu harddangos 
mewn blychau llwyd. Caiff y themâu eu dangos yn ôl pa mor gyffredin oeddent, gyda’r 
mwyaf cyffredin yn gyntaf: 
 

Pryderon amgylcheddol 

Erthygl 12: Eich hawl i ddweud beth ddylai digwydd ac i rywun wrando arnoch. 

Pryderon amgylcheddol oedd y prif ffocws ar bron bob un o'r mapiau yn ogystal ag yn y 
sesiwn rithwir gyda'r CFfI, a chawsant eu darlunio â ffotograffau.  

Gellid rhannu sylwadau yn: 
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a) rhai a ddangosodd ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o’r amgylchedd, natur a 
bywyd gwyllt; 

Yn y feithrinfa, roedd dau blentyn yn hoffi'r mynyddoedd gerllaw; fe ddywedon nhw 
'mynd i'r mynyddoedd gyda dadi' a 'Dwi’n hoffi mynyddoedd hefyd'.  

 

Fe wnaeth cyfranogwyr o’r ysgolion dynnu lluniau yn eu hardaloedd o harddwch 
naturiol lleol a sôn am fannau prydferth yr oeddent yn hoffi ymweld â nhw.  
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Roedd anifeiliaid gwyllt a chaeth hefyd yn ymddangos yn y delweddau: 

    

 

b) apeliadau am wneud eu hardal leol yn fwy glân; 
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Fe wnaeth cyfranogwyr mewn ysgolion dynnu lluniau o sbwriel a rhannu pryderon am 
faint o sbwriel sydd yn eu hardaloedd. Roedd ffocws penodol ar blastig.  

Yn y feithrinfa roedd nifer o blant yn cytuno nad oeddent yn hoffi sbwriel a dywedodd 
un plentyn 'rhoi sbwriel yn y bin'.  

Soniwyd ar lafar sawl gwaith am faw cŵn a thynnodd y plant ei lun unwaith. Dim ond un 
llun a ychwanegwyd at y map (dywedodd staff y feithrinfa ‘byddai'r map wedi'i 
orchuddio â lluniau o faw cŵn fel arall!’) Dywedodd un plentyn ‘ych a fi!’ ‘Mae sbwriel yn 
mynd yn y bin’, ‘dyw sbwriel ddim yn mynd fan’na’ a ‘falle bydd rhywun yn sefyll ynddo’ 
mewn perthynas â baw cŵn.  

 

Y sylwadau gan blant a phobl ifanc eraill i ategu’r pryderon am yr amgylchedd lleol 
oedd:  

Mae yna lygredd ym mhobman ac mae angen mwy o finiau sbwriel – plentyn 
9-11 oed 
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Aethon ni allan i gasglu sbwriel, a chawsom sawl llond bag o blastig – plentyn 
9-11 oed 

Rhaid cadw’r môr/traethau yn lân – cyfrannwr a addysgir gartref 

(Gofynnodd yr hwylusydd: beth nad wyt ti’n ei hoffi am Gymru?) Y sbwriel gan 
ei fod yn effeithio ar yr anifeiliaid – plentyn 9-11 oed 

(Gofynnodd yr hwylusydd: Beth nad wyt ti’n ei hoffi am Gymru?) Yn gyntaf, 
mae gennyn ni lygredd, ac os yw hwnnw’n mynd i’r môr gall lygru’r blaned. 
Gall achosi mwy o danau, mwy o stormydd ac mae hynny’n effeithio arnom 
ni. (Gofynnodd yr hwylusydd: Lle mae’r sbwriel?) Ni yw un o’r goreuon am 
beidio llygru, ond rydw i’n gweld pobl yn gollwng papurau ar y llawr wrth 
iddyn nhw ddod o’r siop. (Gofynnodd yr hwylusydd: Beth allwn ni ei wneud am 
hyn, beth yw dy syniadau di?) Efallai y gallen ni ychwanegu llai o blastig i rai 
pethau a all ddefnyddio cardfwrdd, oherwydd mae yna lot o bethau plastig 
mewn siopau wrth ichi gerdded i mewn – plentyn 9-11 oed 

Stopio defnyddio plastig, rhoi dirwy i bobl am lygru a gellid rhoi camerâu ym 
mhobman ar bob stryd – plentyn 9-11 oed 

Allwn ni ddim gwahardd plastig, mae’n siŵr bod dal angen ei ddefnyddio ar 
gyfer gwahanol bethau yn does, ond gallwn gael gwared ar rywfaint o blastig. 
Mae angen i ni fod y wlad orau yn y byd o ran ailgylchu, fel na fydd dim 
sbwriel yn y strydoedd – plentyn 9-11 oed 

c) Ac; apeliadau i weithredu yn erbyn y pethau sy’n peryglu’r amgylchedd ym marn 
y plant a phobl ifanc. 

Roedd sylwadau a gasglwyd o’r mapiau neu a rannwyd ar lafar yn cynnwys: 

Stopio lladd anifeiliaid a stopio defnyddio gwellt plastig – plentyn 9-11 oed 

Cael gwared ar rai plastigau – plentyn 9-11 oed 

Ffyrdd haws o ailgylchu a llai o blastig mewn pecynnau yn archfarchnadoedd 
Cymru – cyfrannwr a addysgir gartref 

Mwy o goed, ddylen ni ddim torri’r holl goed – plentyn 9-11 oed 

(Gofynnodd yr hwylusydd: Beth nad wyt ti’n ei hoffi am Gymru?) 
Dadgoedwigo. (Gofynnodd yr hwylusydd: Yng Nghymru neu yn y byd?) Yn y 
byd. (Gofynnodd yr hwylusydd: Ydi hynny’n ein heffeithio ni yma yng 
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Nghymru?) Ydi. (Gofynnodd yr hwylusydd: Beth ddylen ni fod yn ei wneud?) Yn 
hytrach na thorri coed, dylen ni fod yn eu plannu – plentyn 9-11 oed 

Llai o danau gwyllt oherwydd ein bod ni’n cael lot o danau gwyllt yn y 
mynyddoedd. Maen nhw’n lladd anifeiliaid ac yn beryg i bobl – plentyn 9-11 
oed 

(Gofynnodd yr hwylusydd: Beth nad wyt ti’n ei hoffi am Gymru?) Ceir, dydw i 
ddim yn eu hoffi nhw gan eu bod nhw’n llygru’r aer. Mwy o feicio a cherdded 
i’r ysgol, ceir trydan yn hytrach na tanwydd ffosil – plentyn 9-11 oed. 

Ceir gwyrdd yn unig – adeiladu llai o ffyrdd – cyfrannwr a addysgir gartref 

Rwy’n meddwl bod pethau fel y ffi o 5c am fag plastig yn gwneud 
gwahaniaeth mawr oherwydd cyn hynny rwy’n cofio mynd ar wyliau yn Lloegr 
ac roedd cymaint o wastraff plastig o’i gymharu â Chymru. Rwy’n meddwl ei 
fod yn bwysig inni feddwl mwy am yr amgylchedd fel yr oedden ni pan 
wnaeth y ffi 5c ddod i rym. Mae gennyn ni amgylchedd a thirwedd mor hardd 
yng Nghymru. Dwi’n meddwl ein bod ni’n gwneud llawer hefyd. Ond gallwn ni 
wneud mwy. – Cyfrannwr o CFfI. 

Casglwyd y lluniau hyn o’r sesiynau mewn ysgolion: 
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Fe wnaeth cyfranogwyr mewn ysgolion rannu lluniau roeddent wedi’u tynnu o sbwriel 
yn eu hardal a phresenoldeb ffynonellau ynni adnewyddadwy yn eu hardal leol: 

  

 

Diogelwch yng nghyd-destun ymlacio a chwarae 

Erthygl 31: Eich hawl i ymlacio a chwarae. 
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Mynegodd plant a phobl ifanc ar draws llawer o grwpiau pa mor bwysig oedd chwarae 
iddynt.  

Geiriau sy’n crynhoi’r agweddau gorau o Gymru i mi – rhyddid, creadigrwydd, 
cadernid – cyfrannwr a addysgir gartref 

Yn y sesiynau meithrin, roedd thema amlwg yn ymwneud â chwarae a mwynhad yn y 
feithrinfa ac yn eu hardal leol. Roedd y plant eisiau tynnu llun o ardd y cylch chwarae 
gan ddweud 'Dwi’n chwarae mewn mwd'. Roedd un o'r plant hynaf eisiau llun o flaen y 
'pili-pala mawr' ac ymunodd y plant eraill gan ddweud 'chwarae gyda theganau', 'tynnu 
lluniau' a 'sticeri'. 
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Fodd bynnag roedd rhai cyfranogwyr yn cael trafferth dod o hyd i leoedd i chwarae am 
wahanol resymau:  

Dydw i ddim wir yn mynd allan oherwydd does dim llawer i'w wneud ac efallai 
y bydd Mam yn symud eto. Mae gen i dri ffrind, roedd gen i ffrindiau cyn i mi 
symud. Rwyf wedi symud sawl gwaith (dros 5 o weithiau). Rydw i eisiau 
gwneud mwy o ffrindiau a hoffwn siarad â fy hen ffrindiau hefyd. Dydw i ddim 
wir eisiau symud eto. – plentyn 9-11 oed 

Rhannodd y cyfranogwyr mewn ysgolion brofiadau a safbwyntiau ynghylch adegau pan 
roedd y mannau hynny neu eu diogelwch personol yn teimlo dan fygythiad: 

     

Mae llawer o ymladd o gwmpas fan hyn. Mae fel yr Hood yma. Yr holl bobl 
ddrwg yn eu harddegau. Maen nhw'n chwistrellu paent ar draws y lle ac fe 
wnaethon nhw ddifetha ein siglenni a neidio drostynt. Maen nhw'n dweud 
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wrthyn ni i ddod oddi ar y siglenni. Gallant fynd ymhell i ffwrdd a pheidio â 
dinistrio parciau’r plant. – plentyn 9-11 oed 

Rydw i eisiau parc sglefrio nad yw'r bobl ifanc yn ei sbwylio, maen nhw'n ei 
dyrchu ac yn ceisio ei roi ar dân o hyd. - plentyn 9-11 oed 

Yn y sesiwn yn y feithrinfa, dywedodd un plentyn ‘parcio fan’na’ gan dynnu sylw at y 
ffaith mai ychydig iawn o le oedd ar gael i staff a phlant fynd heibio’n ddiogel ar y llwybr: 

 

 

Fe wnaeth plant eraill dynnu sylw at lwyni oedd wedi gordyfu a oedd yn golygu nad 
oedd plant yn gallu cerdded ar lwybr heb symud ar y glaswellt (wrth ddal dwylo mewn 
parau) 'ddim yn hoffi'r pigau'. 

Gofynnodd llawer o blant a phobl ifanc am gynnydd yn nifer, amrywiaeth ac ansawdd y 
lleoedd i dreulio amser gyda'r teulu, gan gyfeirio’n benodol at fannau awyr agored a 
pharciau lleol: 
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Dw i eisiau mwy o lefydd i fynd iddyn nhw fel llefydd i fynd ar deithiau cerdded 
gyda fy nheulu. Fel Pwll Pen y Fan, oherwydd dyw hwnna ddim wrth ymyl y 
ffordd. – plentyn 9-11 oed 

Rwy'n hoffi lleoedd dan do fel amgueddfa a pharciau trampolîn. Rwy'n hoffi 
mynd i lefydd gyda fy nheulu. – plentyn 9-11 oed 

Diwylliant – Gwell mynediad os gwelwch yn dda, ond rwyf wrth fy modd â’r 
cyfleoedd yng Nghymru; y cestyll, y theatrau, dawnsio - Cyfrannwr a addysgir 
gartref 

 

Iechyd – gan gynnwys mynediad at iechyd meddyliol a chorfforol da 

Erthygl 6: Mae gennych yr hawl i fywyd ac i dyfu i fod yn iach. 

Yn y sesiwn rithwir gyda’r CFfI, trafodwyd iechyd meddwl yn fanwl. Dywedodd pobl ifanc 
fod teimlo wedi’u hynysu oherwydd y pandemig, y cyfryngau cymdeithasol a thlodi 
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plant yn rhesymau dros iechyd meddwl gwael. (Gweler yr adran “Amrywiaeth a 
Chynhwysiant” am ddata ar dlodi plant): 

Mae cymorth iechyd meddwl yn rhywbeth rwy'n wirioneddol angerddol yn ei 
gylch. Yn fy nhraethawd hir israddedig, ysgrifennais am sut rydyn ni fel 
cymdeithas yn gyffredinol yn meddwl mai pobl hŷn sydd ddim eisiau dod 
ymlaen a siarad am y peth - efallai oherwydd agwedd draddodiadol o frathu 
eich tafod. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, canfu fy ymchwil mai pobl ifanc 
oedd â mwy o stigma tuag at iechyd meddwl, er iddynt gael eu haddysgu 
cymaint mwy yn ei gylch. – Cyfrannwr o CFfI 

Mae COVID wedi effeithio ar lefelau iechyd meddwl. Mae iechyd meddwl pobl 
wedi gwaethygu yn sgil ynysu. Rydyn ni wedi bod y tu ôl i sgrin y cyfrifiadur, ac 
mae'r unigedd o fod i ffwrdd o'r teulu ac ati wedi gwaethygu'r broblem. – 
Cyfrannwr o CFfI 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rhan enfawr yn iechyd meddwl 
pobl ifanc – ond yn anffodus ydw i ddim yn gweld sut y gallwn ei blismona'n 
hawdd mewn gwirionedd. Mae yna rai dulliau amlwg y gellid eu defnyddio. 
Fel annog pobl ifanc i ddad-ddilyn pobl sydd ddim yn gwneud iddyn nhw 
deimlo'n hapus. Ond ar ddiwedd y dydd, wn i ddim pwy sydd mewn 
gwirionedd yn mynd drwy eu cyfryngau cymdeithasol a dad-ddilyn y bobl 
sydd ddim yn gwneud iddyn nhw deimlo'n dda. Mae'n beth mor fawr yn ein 
bywydau ac mae'n mynd i fod yn ein bywydau nawr am byth. – Cyfrannwr o 
CFfI 

Yn anffodus, rydym yn gweld llawer mwy o'r broblem hon [iechyd meddwl 
gwael] nag a welwn o ochr bositif y cyfryngau cymdeithasol. – Cyfrannwr o CFfI 

Un peth y byddwn i’n ei newid pe bawn i’n gallu, pe bai gen i ryw fath o bŵer 
hud, fyddai sicrhau mai dim ond postio eu bywyd go iawn y gall pobl yn 
hytrach na’u delfryd berffaith […] rydyn ni [defnyddwyr cyfryngau 
cymdeithasol] yn y pen draw yn cymharu ein hunain ac yn teimlo’n 
anobeithiol. – Cyfrannwr o CFfI 

Awgrymodd y cyfranogwyr y gallai natur helpu i liniaru iechyd meddwl gwael: 

Rwyf wrth fy modd â chefn gwlad a thraethau – dylai mwy o bobl dreulio mwy 
o amser y tu allan yn fy marn i – mae hynny’n gwneud pobl yn hapus! - 
Cyfrannwr a addysgir gartref 
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Gall pobl fynd allan i fyd natur er mwyn clywed yr adar yn canu ac mae 
hynny'n eu helpu i dawelu’r meddwl. – plentyn 9-11 oed 

Cafwyd cyfeiriadau gan gyfranogwyr mewn ysgolion am amseroedd aros a'u hatgasedd 
at ysmygu ac o dan y map o’r enw “Beth hoffech chi ei newid am Gymru?” dywedodd un 
cyfranogwr a addysgir gartref “Mwy o Ofalwyr” a “Mwy o Ofalwyr Gwrywaidd!”: 

  

     

Gall ysmygu effeithio ar eich iechyd, rwy'n gwybod ei fod yn gwneud ichi fod 
yn gaeth iddo, ond ddylai hyn ddim bod os yw'n effeithio ar eich iechyd. Pam 
ddylai ysmygu fod yn opsiwn hyn yn oed os yw’n effeithio ar eich ysgyfaint. – 
plentyn 9-11 oed 

(Gofynnodd yr hwylusydd: Beth hoffech chi ei newid?) Pan fyddwch chi'n 
mynd i'r ysbyty mae yna giwiau enfawr.  – plentyn 9-11 oed  
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Mynediad at wasanaethau 

Erthygl 29: Eich hawl i fod y gorau gallwch fod. 

Roedd cau gwasanaethau a chanoli cyfleusterau, diffyg tai fforddiadwy a chysylltiad 
gwael â’r rhyngrwyd ymhlith amrywiaeth o bethau yr oedd pobl ifanc yn teimlo eu bod 
yn eu hatal rhag bod y gorau y gallent fod.  

Teimlai cyfranogwyr o grŵp y CFfI y dylai dyfodol Cymru ganolbwyntio ar blant a phobl 
ifanc yn bennaf. Sicrhau bod gan y grŵp hwn y sicrwydd a’r gefnogaeth i allu tyfu’n hŷn 
a byw yn eu hardal leol gan eu bod yn teimlo bod llawer o wasanaethau’n cael eu canoli 
neu eu cau. Ategwyd hyn gan rai cyfranogwyr iau a oedd yn ymwybodol o gau ysbytai 
neu’r angen i gael gwasanaethau mwy lleol: 

Rwy’n meddwl bod gan ffermwyr ifanc weledigaeth o greu Cymru well ar 
gyfer dyfodol pobl ifanc […] Mae angen i ni wneud yn siŵr bod y dyfodol yn saff 
ac yn sicr iddynt o ran gallu gweithio ym myd amaethyddiaeth. Mae llawer o 
bobl ifanc yn symud i ffwrdd o amaethyddiaeth ac yn gadael ardaloedd 
gwledig gan nad ydynt yn gallu fforddio byw yn yr ardaloedd hynny […] Rydym 
wedi clywed am ysgolion bach lleol yn cau, ac rydym yn colli’r cymunedau 
hynny yn yr ardaloedd hyn. Rwy'n gwybod bod fy ysgol leol i yn fan hyn wedi 
cau, ac mae'n teimlo fel eich bod yn colli'r gymuned. – Cyfrannwr o CFfI 

Rydw i’n meddwl ei bod yn bwysig cael rhywbeth i ddod â’r bobl ifanc hynny 
yn ôl i’r ardaloedd yma. – Cyfrannwr o CFfI 

Rhoddais ysgol ar y map hefyd er mwyn i mi allu cerdded iddi, ac mae'n rhaid 
i dad godi'n gynnar iawn yn y bore i deithio i'r gwaith. Byddwn yn hoffi pe bai 
gennyn ni bopeth o fewn cerdded, fel ysgol leol a swyddi. - plentyn 9-11 oed 

Roedd ymdeimlad bod y cyfranogwyr yn ddiolchgar am eu hamgylchedd gwledig ond 
hefyd eu bod yn awyddus i gael cydbwysedd da wrth ei rannu gyda phobl sy'n dod o'r tu 
allan i'r ardal. Eu rhesymau am hyn oedd i sicrhau parch at yr ardal a diogelwch y bobl 
leol a’r economi leol.  

Dwi'n lwcus yn yr ardal dwi'n byw ynddi. Dwi’n byw mewn ardal wledig o 
Gymru ac rydym wedi bod yn ffodus iawn drwy gydol cyfnod COVID. Mae 
hynny wedi gwneud i mi werthfawrogi llawer mwy o'r hyn sydd o'm cwmpas. – 
Cyfrannwr o CFfI 

(Gofynnodd yr hwylusydd: Sut ydych chi'n teimlo am fyw yma yn yr haf?) Mae 
sawl peth gwych am yr haf, ond mae llawer gormod o dwristiaid. – plentyn 9-11 
oed 
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Rydyn ni eisiau i'n tref ni beidio â bod mor flêr. Mae twristiaid yn dod ac yn 
gadael eu sbwriel - plentyn 9-11 oed 

Rhannodd y grŵp siom ynghylch y seilwaith yn ymwneud â mynediad at y rhyngrwyd 
mewn ardaloedd gwledig. Fe wnaethant egluro sut mae hyn yn cyfyngu ar eu bywydau 
a'u gallu i aros yn yr ardaloedd gwledig hyn oherwydd nad ydynt yn gallu gweithio'n 
llwyddiannus gartref, rhywbeth y maent wedi sylwi sy'n fwy cyffredin yn ddiweddar. 
Codwyd pryderon ganddynt hefyd ynghylch diogelwch personol pan oedd ganddynt 
ddiffyg signal mewn ardaloedd gwledig:  

Bydd mynediad i’r rhyngrwyd yn rhywbeth sy’n effeithio ar benderfyniad pobl 
ifanc i aros mewn ardaloedd gwledig. Oni bai ein bod yn gallu datrys hynny, 
bydd yn rhaid i bobl symud i ffwrdd o'u hardaloedd oherwydd na allant 
weithio gartref cystal â rhywun mewn ardal drefol. – Cyfrannwr o CFfI 

Yr hyn nad wyf yn ei hoffi am Gymru yw'r broblem â’r we a signal ffôn. Fel 
rhywun sy'n gweithio gartref ar hyn o bryd, mae'n boendod weithiau. Ond 
hefyd, fe wnaeth i mi deimlo'n llai diogel mynd ar deithiau cerdded yn fy ardal 
[...] Weithiau roedd hyn yn fy atal rhag mynd ar y teithiau cerdded hynny. – 
Cyfrannwr o CFfI 

Codwyd materion yn ymwneud â thai fforddiadwy, gyda phryderon fod pobl ifanc yn 
gorfod gadael yr ardaloedd y cawsant eu magu ynddynt: 

Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig iawn yn ystod y pum mlynedd nesaf yn y 
Senedd fod Aelodau’n gwneud yn siŵr y gofelir am bobl ifanc a bod pobl ifanc 
sydd wedi bod yn yr ardaloedd hynny dros y blynyddoedd yn gallu aros yn eu 
hardal. Neu mae cefn gwlad Cymru yn mynd i fod yn debycach i ardal i 
bensiynwyr yn unig. Mae lle i’r ddau grŵp oedran ym mhob ardal, ond rwy’n 
meddwl bod angen blaenoriaethu’r cymorth i’r genhedlaeth iau ar gyfer 
dyfodol Cymru. – Cyfrannwr o CFfI 

Gan fy mod yn 22 oed nawr, rydw i yn y grŵp oedran a fyddai fel arfer yn 
edrych i brynu tŷ ond gyda phrisiau tai yn codi ac ati, mae hynny'n profi'n 
anodd iawn. Rwy'n gwybod y gallai'r mater hwn fod yn anodd ei ddatrys dros 
bum mlynedd oherwydd mae hynny'n waith mawr, ond gallaf weld nad yw 
ond yn mynd yn anoddach ac yn anoddach, gyda phobl ar eu gwyliau yn dod 
yma drwy'r amser. Prisiau uwch gydag ail gartrefi. Mae’n beth anodd ei 
gydbwyso yng Nghymru oherwydd dydyn ni ddim am wahanu ein hunain 
oddi wrth weddill y wlad. Rydyn ni eisiau i bobl ddod yma. Rydyn ni eisiau’r 
hwb economaidd hwnnw a’r arian gan y rhai sydd ar eu gwyliau. Ond dydyn 
ni ddim am i'r bobl hynny gymryd ein tai. – Cyfrannwr o CFfI 
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Esboniodd un cyfranogwr ei fod yn teimlo o dan anfantais gan ei fod wedi dod yn 
weithiwr proffesiynol, er mai dyma sydd ei angen ar gymdeithas. Roedd hyn yn golygu 
ei fod wedi 'colli ei annibyniaeth': 

Fel rhywun a aeth i'r brifysgol ac felly na chafodd gyflog o 16 oed hyd nes nawr 
(22 oed) mae'n ei gwneud hi'n anoddach fyth i brynu tŷ. Dim ond 20 oed yw fy 
mrawd, ac mae'n prynu tŷ ar hyn o bryd, ond dim ond gan ei fod wedi 
gweithio'n syth ar ôl gorffen yn yr ysgol. Gan fy mod wedi mynd i'r brifysgol, 
rydw i dan anfantais er bod gen i swydd broffesiynol. Does gen i ddim 
annibyniaeth oherwydd fy mod yn dal i fyw gartref. Efallai bod hyn yn 
adlewyrchiad o gyflogau presennol hefyd. Gan fy mod i’n gwneud swyddi sy'n 
aros ar yr isafswm cyflog. Rydyn ni [cymdeithas] yn ei gwneud hi'n anodd i 
bobl sy'n mynd i'r brifysgol ddod allan y pen arall mewn sefyllfa ariannol dda, 
ond rydyn ni [cymdeithas] angen i bobl fynd i'r brifysgol i ennill y graddau a'r 
sgiliau angenrheidiol oherwydd y bobl hyn yw'r dyfodol. Nhw fydd yr athrawon 
a fydd yn addysgu ein plant. – Cyfrannwr o CFfI 

 

Addysg a’r Gymraeg 

Erthygl 28: Eich hawl i ddysgu a mynd i’r ysgol. 

Yn gyffredinol, mynegodd y bobl ifanc eu bod yn fodlon â’u haddysg.  

Mae gan ein hysgol lawer o egni, mae'n braf ac yn bositif, maen nhw'n neis 
pan mae pobl yn drist – plentyn 9-11 oed 

Isod, ceir person papur dwy-ochr a greodd un cyfranogwr i gynrychioli ei ‘arwr’ o athro. 

Tudalen y pecyn 108



Blaenoriaethau pobl ifanc ar gyfer y Pwyllgor yn y Chweched Senedd 

18 

  -  

Cyflwynodd aelod o CFfI y llun hwn gan ddweud bod ysgolion yn rhywbeth mae’n ei 
hoffi am Gymru: 

 

Roedd cyfranogwyr a oedd yn cael addysg gartref am weld mwy o gyllid tymor hir ar 
gyfer addysg yn y cartref ac fe wnaethant ofyn am arholiadau am ddim a gwersi 
Cymraeg am ddim.  

Trafodwyd prentisiaethau yn sesiwn y CFfI. Roedd y cyfranogwyr yn teimlo, er eu 
bod yn angenrheidiol, bod angen mwy o strwythur arnynt ac y dylent gael eu 
hasesu yn ôl y galw o safbwynt y cyflogwr a’r prentis: 
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Rwy’n meddwl bod prentisiaethau yn rhan hanfodol o ardaloedd gwledig a 
dweud y gwir. Gyda phrentisiaethau, beth sy’n bwysig yw cael y 
prentisiaethau cywir yn y lleoedd cywir. Achos rydyn ni'n gweld llawer o bobl 
yn mynd am brentisiaethau ond efallai nad ydyn nhw'n ddigon hen i yrru. 
Efallai eu bod yn ddigon hen i yrru, ond nad ydynt yn gallu gyrru. Mae dal bws 
ar yr amser cywir i'r lle cywir yn gwbl amhosibl yn ein hardal ni beth bynnag. 
Fel arfer dydyn nhw ddim yn cyrraedd o gwbl, neu maent yn cyrraedd ddwy 
awr yn rhy hwyr. – Cyfrannwr o CFfI 

Trafodwyd y cyfryngau cymdeithasol hefyd, gyda'r pwyslais ar eu cynnwys yn y 
cwricwlwm er mwyn lliniaru iechyd meddwl gwael:  

Rwy’n bendant yn meddwl ei bod yn bwysig i gyfryngau cymdeithasol fod yn 
rhan o’r cwricwlwm, ond rwyf wedi gweithio mewn ysgol lle neilltuwyd amser 
ar gyfer siarad am y pwnc hwn, ond roedd eu tiwtor dosbarth yn hen ddyn 
nad oedd yn deall y cyfryngau cymdeithasol a’i effeithiau. Felly mae'n bwysig 
cael cydbwysedd o ran sut i gyfleu'r neges honno'n gywir a chael y plant i 
gymryd sylw ohoni.– Cyfrannwr o CFfI  

Roedd pobl ifanc yn gadarnhaol am addysg Gymraeg: 

Rydyn ni eisiau i fwy o Gymraeg gael ei chynnwys yn y byd. – plentyn 9-11 oed 

Rwy’n caru'r iaith!!! Mwy o weithgareddau Cymraeg. - Cyfrannwr a addysgir 
gartref 

 

Amrywiaeth a chynhwysiant 

Erthygl 3: Dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant bob amser wneud yr hyn sydd 
orau i bob plentyn. 

Fe wnaeth pynciau hiliaeth a chydbwysedd rhwng y rhywiau godi mewn sawl grŵp, yn 
bennaf gyda cheisiadau i 'stopio hiliaeth' neu lle'r oedd cyfranogwyr am amlygu eu bod 
yn teimlo bod y pynciau hyn yn 'dal' yn broblem. Cododd y pwnc hwn ar lafar ac yn 
weledol:  
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Rwyf eisiau mwy o gynwysoldeb o ran rhywedd a hil – person ifanc a addysgir 
gartref 

Dywedais fod bywydau du yn bwysig oherwydd ei fod yn fater pwysig. – 
plentyn 9-11 oed 

Rwy'n meddwl mewn ysgolion eu bod nhw [teuluoedd a phlant tlotach] yn 
gallu cael eu trin yn wahanol. O fy mhrofiad i, efallai nad yw’r ysgol yn edrych 
allan amdanyn nhw gymaint â disgyblion eraill gan fod ganddyn nhw 
anghenion addysgol arbennig ac ati, ac wedyn maen nhw’n wynebu 
sefyllfaoedd anffafriol pan maen nhw’n hŷn ac yna’n costio arian ychwanegol 
i Gymru yn anffodus, oherwydd dylai cymdeithas fod wedi ymyrryd yn 
gynharach yn hytrach nag ymyrryd ar adeg o argyfwng. – Cyfrannwr o CFfI 

Nid mater i ysgolion yn unig yw cynwysoldeb. Mae'n cynnwys y gymuned. 
Mae’n ein cynnwys ni fel cenhedlaeth iau a’r cenedlaethau hŷn sy’n byw 
mewn cymunedau gwledig. – Cyfrannwr o CFfI 

Rwyf wedi gweld newid mawr o ran menywod mewn amaethyddiaeth yn 
ystod y 5 i 10 mlynedd diwethaf. Rwy'n meddwl bod y gwerthfawrogiad o'r 
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gwaith y mae menywod yn ei wneud o fewn amaethyddiaeth yn dod yn nes 
at fod yn gyfartal â dynion. […] Rydyn ni wedi gweld yr undebau yn gwneud 
llawer o waith yn dangos beth mae menywod yn ei wneud mewn 
amaethyddiaeth. Ond yn fy marn i ddylen ni ddim gorfod gwneud hynny, fe 
ddylai’r sefyllfa fod yn gyfartal erbyn hyn heb fod ots pa ryw ydych chi, 
oherwydd ar ddiwedd y dydd gallwn ni gyd wneud y gwaith. Rwy’n falch o 
ddweud ei fod yn mynd i’r cyfeiriad cywir. – Cyfrannwr o CFfI 

Hefyd, gan gyfeirio at Erthygl 27: Eich hawl i safon dda o fywyd, trafodwyd tlodi plant. 
Roedd plant yn bryderus bod tlodi plant yn dal yn gyffredin a mynegwyd sut yr oeddent 
yn teimlo ei fod yn effeithio ar blant a phobl ifanc heddiw:  

Rwy'n meddwl ei bod yn ddrwg nad oes gan rai plant arian i gael beic. – 
plentyn 9-11 oed 

Mae'n rhaid i mi feicio i gyrraedd yr ysgol, mae'n iawn gan nad yw'r traffig yn 
ddrwg. Dylai mwy o bobl feicio i'r ysgol ond ni all pawb fforddio beic, dylem 
wneud rhywbeth am hynny. – plentyn 9-11 oed 

Creu mwy o swyddi a rhoi mwy o arian (gofynnodd yr hwylusydd: Beth wyt ti’n 
ei olygu, mwy o swyddi a swyddi sy'n talu'n well?) Ie, fel nad yw pobl yn mynd 
yn ddigartref fel y gallant fforddio'r hyn sydd ei angen arnynt. – plentyn 9-11 
oed 

Rwy'n teimlo bod COVID wedi gwahanu pobl rhag bod yn bobl sy'n gallu 
fforddio gliniadur, a phobl na all fforddio gliniadur, yn enwedig i bobl ifanc. 
Pan nad oes ganddynt liniadur, dydyn nhw ddim yn gallu ailgydio yn eu 
gwaith ysgol mor hawdd ac mae hyn yn ei gwneud yn fwy anodd pan 
fyddant yn mynd yn ôl i'r ysgol. Rwy’n gweithio mewn ysgol ac rwyf wedi 
gweld pa mor bell ar ei hôl hi y mae rhai plant wedi bod oherwydd na allant 
fforddio gliniadur, ac mae hynny’n effeithio’n wirioneddol ar eu hiechyd 
meddwl, nid yn unig oherwydd eu bod yn gallu gweld eu bod ar ei hôl hi, ond 
oherwydd eu bod yn gallu gweld na allant fforddio un fel pobl eraill. Maen 
nhw'n gwybod eu bod nhw wedi colli allan ar ddau fis o addysg ac maen 
nhw'n gofyn i'w hunain “Ble ydw i'n mynd i fod yn y dyfodol? Beth yw'r pwynt 
gwneud ymdrech ar gyfer fy nyfodol?" A gall yr agwedd hon achosi i’r sefyllfa 
fynd o ddrwg i waeth. – Cyfrannwr o CFfI 
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Trafnidiaeth a chysylltedd 

Roedd y cyfranogwyr eisiau gwell trafnidiaeth gyhoeddus, gan gyfeirio’n benodol at well 
seilwaith trenau, trafnidiaeth gyhoeddus a mwy o geir trydan (gweler y sylwadau 
uchod): 
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Roedd y dyfyniad hwn yn ymwneud â’r map uchod ar y chwith:  

Mae angen gwell trenau a ffyrdd. Rydyn ni'n rhoi mwy o orsafoedd trên ar ein 
map fel bod pobl yn gallu cael y trên yn lle gyrru. Mi allai pob trac ar hyd a lled 
Cymru gysylltu â’i gilydd. – plentyn 9-11 oed 

Cyfeiriwyd hefyd at gysylltiadau ffyrdd y de a’r gogledd (gweler y map uchod ac ar y 
dde):  

Es i fyny i Ogledd Cymru am daith feicio fawr. Cymerodd am byth ac roedd y 
ffordd yn ddrwg iawn i gyrraedd yno. – plentyn 9-11 oed  
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Atodiad A:  

 

Uchod: Enghraifft o fap a grëwyd gyda’r grŵp addysg gartref 

Isod: Llun manwl o enghraifft o fap a grëwyd gyda’r grŵp addysg gartref 
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Uchod: Enghraifft o fap a grëwyd gyda’r grŵp addysg gartref 
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Isod: Uchod: Enghraifft o fap a grëwyd gyda’r lleoliad meithrin 
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Uchod ac isod: Enghreifftiau o fap a grëwyd gyda’r grwpiau ysgol  
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Kirsten Jones 

Natspec Policy Officer (Wales) 

Kirsten.jones@natspec.org.uk  

10 March 2022 

Dear Children, Young People and Education Committee, 

I make contact in relation to the Tertiary Education and Research Bill and the forthcoming debate 

in the Senedd on 15 March 2022.   

We welcome the Children, Young People and Education Committee’s Stage 1 report and in 

particular, the references to young people with additional learning needs (p.137) and the issues 

raised by Natspec, Estyn and the Third Sector Additional Needs Alliance (TSANA) as part of your 

consultation.   

As previously raised, we are concerned that the proposed Commission for Tertiary Education and 

Research will not include responsibilities for the further education for young people with complex 

additional learning needs or for data and research on these learners. We believe the Commission 

should have responsibility for the oversight and funding of specialist further education colleges. 

We bring to your attention paragraph 499 of your report and the reference to the Minister’s 

response to concerns raised about how providers will be accountable for needs of students with 

ALN. That is:  

‘The responsibility for securing “specialist ALN provision for individual young people aged 16-25 
with complex needs in private specialist colleges where they are required to maintain Individual 
Development Plans for them” will sit with local authorities. He said local authorities were “best 
placed” to make arrangements that met individual learners’ needs at a local level’.  

We take no issue with the premise that local authorities are ‘best-placed’ to make arrangements 

that meet individuals’ learners’ needs at a local level. However, we are deeply concerned that 

differences in funding and decision-making processes will result in inequitable access to further 

education and training for young people with learning difficulties and disabilities in Wales.  Access 

to further education is problematised by the proposed devolution of funding (2018 ALN Act) to 

local authorities for young people whose additional learning provision (ALP) is a specialist college. 

Along with a breadth of other stakeholders including the Third Sector Additional Needs Alliance 

(TSANA), and Estyn (paragraph 494 of the Stage 1 report), concerns have been raised that this 

will result in postcode lotteries of inequitable access to further education across Wales. Local 

authorities are compromised as assessors, commissioners and funders for Welsh learners whose 

additional learning provision is not a mainstream further education college. Furthermore, the 

reference to ‘private specialist colleges’ in the Children, Young People and Education Committee’s 

report is misleading. In many cases, specialist colleges are non-profit making charitable 

organisations. All young people in specialist colleges in Wales are funded entirely by the state, 

whether that be by Welsh Government or by English Local Authorities. Specialist colleges provide 
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education and training for young people whose needs cannot be met in mainstream further 

education colleges. Welsh Government delegates tertiary education for this group of young 

people to specialist further education colleges. It is thus disingenuous to use the label ‘private 

specialist colleges’ as this brings with it, connotations of privately funded and elite organisations 

only accessible to a privileged few as matters of choice and financial circumstance. 

In terms of equitable access to further education and training for young people with complex 

additional learning needs, it is vital that these perceptions are challenged and not promulgated. 

Young people attend specialist colleges because that is where their specific needs can meet. For 

a minority of young people with ALN in Wales, specialist further education providers, whether day 

or residential, are sometimes the only organisations able to offer provision that meets their 

specific needs. Given the small numbers of young people in scope, it would not be practicable for 

such provision to be made available in every local area. For this reason, we should guard against 

definitions of inclusive education as being wholly ‘place-based’ and recognise the importance for 

young people with complex learning difficulties and disabilities that it should be ‘needs-led’.  

Different funding mechanisms for further education for these young people in comparison to their 

less-disabled peers undoubtedly compromises decision making. Concerns are compounded by the 

pandemic and the resulting additional financial pressures on local authorities. We are already 

seeing evidence in regional ALN plans of local authorities preparing for young people unable to 

attend mainstream colleges, to move straight from school to social care day services.  This is 

wholly incompatible with an inclusive education system where all young people in Wales should 

be able to access the further education and training they require. It is also counter to the 

aspirations of a more equal Wales espoused in the Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 

2015.  

To discharge its duties in respect of further education and training, the Commission for Tertiary 

Education and Research has the power to fund providers of post-16 education and training and 

we believe it is in the public interest that specialist further education colleges come under the 

auspices of the Tertiary Education and Research Bill. The Bill provides an ideal opportunity to 

transfer the funding for young people requiring specialist colleges to the Commission. By doing 

so, the Commission would have strategic oversight of national costs and be well positioned to 

undertake the demographic planning necessary to make sure the needs of young people with low 

incidence and complex needs can be met equitably across Wales. It would reduce pressure on 

local authorities and provide a vehicle for monitoring expenditure and outcomes associated with 

these learners. 

Young people with complex ALN who require placements at specialist further education colleges 

often rely on multi-agency collaboration and agreements to fund their placements. Currently, 

applications to colleges are progressed by Careers Wales Advisors and Welsh Government’s 

Support for Learners Division, effectively serve as the lead commissioner funding young people 

whose ALP is a specialist FE college. For example, Welsh Government officials will liaise with 

social services departments and health professionals to ensure young people with complex ALN 

can access the ALP they require to meet their education and training needs. 

Without appropriate interventions, the loss of the lead commissioning role (2018 ALN Act) 

presents the very real danger of internecine disagreements over what or who will be funded. The 

ramifications of this for young people with complex ALN whose ALP is a specialist college is late 

decision making, resulting in poor, or no, transition planning. The resulting uncertainty placing 

inordinate stress on learners and their families. This is particularly detrimental to young people 

with complex needs including autism and challenging behaviour where certainty is crucial to 

health and well-being.  
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Under the new legislative arrangements (2018 ALN Act), young people in Wales whose complex 

additional learning needs can be met by a mainstream further education college have an 

uncontested route onto ‘Independent Living Skills’ courses. However, for those who need a 

specialist college, the compromised position of local authorities is likely to result in decisions 

being made that individuals’ needs for education and training are ‘unmeetable’ rather than a 

specialist placement secured. It should not be the case that the type of provider the young 

person requires, determines whether they are able to access further education and training. It 

cannot be right that some young people miss out on further education, resulting in a significant 

reduction in their life chances, simply because of the complexity of their ALN.  

The Tertiary Education and Research Bill provides the opportunity to mandate equitable access to 

post-school education and training. To not do so perpetuates the notion of young people with 

complex additional learning needs as ‘other’ for whom regulation, quality assurance, research 

and data collection are not deemed relevant.  

Welsh Government should demonstrate a clear commitment to an inclusive and person-centred 

education system able to respond to individual’s needs and avoid the pitfalls of SEND reform in 

England.  

While recognising the far reaching nature of the reforms we urge you to consider the following 

points in relation to the debate on 15 March: 

➢ Young people with complex ALN should not be excluded from the Commission’s 

responsibilities for data and research and they should have equitable access to further 

education and training.   

➢ This can be achieved through specialist colleges being included under the auspices of the 

Commission and the Commission having responsibility for funding for young people 

requiring specialist colleges.  

  

Yours sincerely 

 

Kirsten Jones  

Policy Officer (Wales)  
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Jayne Bryant AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Senedd Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
Caerdydd    
CF99 1NA 

14 Mawrth 2022 

Annwyl Jayne 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc am y gwaith craffu a wnaed ganddo ar y Bil 
Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 ac am yr adroddiad a 
gyhoeddwyd ar 4 Mawrth 2022.  

Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhelliad yn ceisio rhagor o wybodaeth cyn y ddadl ar 
yr egwyddorion cyffredinol. Rwyf wedi nodi fy ymateb i'r argymhelliad hwn isod at 
ddefnydd y Pwyllgor.  

Yn argymhelliad 23, gofynnodd y Pwyllgor imi nodi sut y byddai Llywodraeth Cymru yn 
rheoli unrhyw newidiadau i rôl a swyddogaeth Estyn mewn perthynas â darpariaethau'r Bil. 

Mae rolau a swyddogaethau Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng 
Nghymru (Estyn) wedi'u gosod mewn deddfwriaeth sylfaenol, fel y nodir isod. Gallaf 
gadarnhau nad oes unrhyw fwriad i newid y rolau na'r swyddogaethau hyn ymhellach. Pe 
bai angen gwneud hynny yn y dyfodol, byddai disgwyl i Weinidogion Cymru gynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus a dilyn y drefn briodol gan gynnwys gwneud y ddeddfwriaeth 
sylfaenol berthnasol. 

Mae Deddf Addysg 2005 yn gwneud darpariaeth ar gyfer Ei Mawrhydi i benodi unigolyn i 
swydd Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (“y Prif 
Arolygydd”), drwy Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor. Mae Gweinidogion Cymru yn gyfrifol am 
gyllido'r Prif Arolygydd yn unol ag adran 104 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.  

O dan Ddeddf Addysg 2005 mae dyletswydd ar y Prif Arolygydd i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i Weinidogion Cymru am ansawdd addysg mewn ysgolion yng Nghymru. Gall 
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hefyd gynnig cyngor ar faterion sy'n gysylltiedig ag ysgolion, neu ag ysgol benodol, yng 
Nghymru. Yn yr un modd, o dan Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 (“Deddf 2000”), gall y Prif 
Arolygydd gynghori Gweinidogion Cymru ar faterion sy'n gysylltiedig ag ansawdd addysg 
neu hyfforddiant i ddysgwyr dros 16 oed a gyllidir ganddynt.   
 
Mae'r Bil, sy'n diwygio Deddf 2000 a Deddf Addysg 2005, yn nodi bod yn rhaid i'r 
Comisiwn ddarparu'r cyllid i'r Prif Arolygydd y mae'n ystyried ei fod yn briodol er mwyn i'r 
Prif Arolygydd arfer ei swyddogaethau, cyn belled ag y bo'r swyddogaethau yn ymwneud 
ag addysg neu hyfforddiant sy'n cael ei gyllido neu ei sicrhau fel arall gan y Comisiwn. 
Drwy wneud hyn, sicrheir bod modd i’r Comisiwn gyflawni ei ddyletswyddau statudol mewn 
perthynas â sicrhau bod addysg a hyfforddiant ôl-16 o ansawdd uchel, yn ogystal â 
bodloni ei ddyletswydd statudol gyffredinol o hybu gwelliant parhaus yn ansawdd addysg 
drydyddol yng Nghymru.   
 
Byddaf yn ymateb i weddill yr argymhellion yn y ddadl ar yr egwyddorion cyffredinol ac 
mewn llythyr arall yr wyf yn bwriadu ei anfon at y Pwyllgor ar ôl y ddadl honno.  
  
Gobeithio bod y llythyr hwn o ddefnydd o ran darparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am y 
materion hyn. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda'r Aelodau wrth i'r Bil fynd yn ei 
flaen drwy broses y Senedd.  
 
Yn gywir 
 

 
 
 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  
Minister for Education and Welsh Language  
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Jeremy Miles AS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei hateb yn 
Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi cyn ymateb.  

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.  

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
Caerdydd    
CF99 1NA 

14 Mawrth 2022 

Annwyl Huw 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad am graffu ar y Bil 
Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 ac am yr adroddiad a 
gyhoeddwyd ar 2 Mawrth 2022.    

Yn yr adroddiad, roedd rhai argymhellion a oedd yn gofyn am ragor o wybodaeth cyn y 
ddadl ar yr egwyddorion cyffredinol. Er hwylustod i’r Pwyllgor rwyf wedi nodi fy ymateb i'r 
argymhellion hyn isod. 

Yn argymhelliad 2 , holodd y pwyllgor am ein hystyriaeth o ddarpariaethau'r Bil, gan 
gynnwys yr hawliau mynediad ac arolygu y darperir ar eu cyfer yn adrannau 62 a 72, 
mewn perthynas â Deddf Hawliau Dynol 1988 (Deddf 1988). Gallaf gadarnhau bod 
goblygiadau dynol darpariaethau'r Bil wedi'u hystyried wrth ddatblygu'r Bil ac rwy'n fodlon 
bod y Bil, gan gynnwys y darpariaethau hynny a grybwyllwyd yn benodol gan y Pwyllgor, 
yn gydnaws â hawliau'r Confensiwn. 

Mae argymhelliad 11 ac argymhelliad 14 yn ymwneud â darostwng rhai pwerau gwneud 
rheoliadau gan Weinidogion Cymru, yn benodol adran 30 a 77 o'r Bil, i ddyletswydd 
ymgynghori statudol.  

Fel yr eglurais wrth fynychu'r Pwyllgor ym mis Rhagfyr, y disgwyliad cyffredinol yw y bydd 
is-ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn destun ymgynghoriad. Mae rhai pwerau i wneud 
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rheoliadau yn y Bil yn ddarostyngedig i ddyletswydd ymgynghori statudol oherwydd eu 
natur neu am fod ymgynghori ag unigolion penodol yn arbennig o berthnasol. Byddaf yn 
ystyried ymhellach a fyddai'r pwerau hyn yn elwa'n benodol ar ddyletswydd ymgynghori 
statudol. 
 
Mae fy ymateb i argymhelliad 4, ynghylch ystod o bwerau i wneud rheoliadau yn Rhan 2 
a 3 o'r Bil, wedi'i nodi yn yr Atodiad i'r llythyr hwn. 
 
Mewn perthynas ag argymhelliad 17, sy'n cwestiynu a yw'r pŵer i wneud cyfarwyddyd yn 
adran 106 o'r Bil yn deillio o adran 81(3) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (Deddf 
1992) ac os felly, y rhesymeg dros y weithdrefn a bennir yn adran 106 mewn perthynas â 
rhoi cyfarwyddyd cymorth ariannol i'r Comisiwn. 
 
Gallaf gadarnhau bod adran 106 o'r Bil yn deillio o adran 81(3) o Ddeddf 1992. Ar hyn o 
bryd, mae adran 81(3) o Ddeddf 1992 yn galluogi Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo 
CCAUC ynghylch darparu cymorth ariannol i sefydliad yn y sector addysg uwch os ydynt 
o'r farn bod materion ariannol y sefydliad naill ai wedi'u camreoli, neu'n cael eu camreoli.  
 
Mae adran 106 o'r Bil yn gwneud darpariaeth debyg sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i roi 
cyfarwyddiadau cymorth ariannol i'r Comisiwn ynghylch darparu neu sicrhau adnoddau 
ariannol o dan bwerau penodedig i berson perthnasol, os yw'n ymddangos i Weinidogion 
Cymru bod materion ariannol y person hwnnw wedi cael eu camreoli, neu'n cael eu 
camreoli.  
 
Mae holl bwerau'r Bil wedi cael eu hystyried yn drylwyr mewn perthynas â'r modd y mae'r 
pŵer i gael ei arfer a gweithdrefn briodol y Senedd. Wrth wneud hynny, ystyriwyd natur 
unrhyw ddarpariaeth bresennol, y deilliodd y pŵer ohoni, ond nid yw'r dull hanesyddol o 
ymdrin â'r pŵer gwreiddiol wedi'i ddwyn ymlaen yn awtomatig os nad ystyriwyd bod 
gwneud hynny o reidrwydd yn briodol.  
 
Mae'r pŵer yn adran 106 yn galluogi Gweinidogion Cymru i roi cyfarwyddiadau i'r 
Comisiwn ar faterion penodol, fel y nodir yn adran 106. O'r herwydd, mae'r cyfarwyddiadau 
hyn yn ymwneud ag un corff a materion penodol ac nid ydynt yn darparu ar gyfer deddfu 
cyffredinol o natur ehangach.  
 
Rwyf o'r farn bod gofynion y Bil mewn perthynas â'r gofyniad ar Weinidogion Cymru i 
gyhoeddi'r cyfarwyddyd, adrodd i'r Senedd bod cyfarwyddyd wedi'i roi a gosod copi 
gerbron y Senedd, yn ddigonol i sicrhau hygyrchedd a thryloywder y cyfarwyddiadau a 
roddir i'r Comisiwn o dan adran 106. 
 
Gan droi at argymhelliad 20 a oedd yn gofyn am gadarnhad y byddwn yn ymgynghori â 
chyrff a gaiff eu heffeithio gan adran 111 o'r Bil, sy'n darparu ar gyfer pennu gofynion 
mewn perthynas â phrentisiaeth gymeradwy yng Nghymru, cyn i'r gofynion gael eu pennu 
mewn perthynas â'r adran honno.  
 
Gallaf gadarnhau bod adran 112 o'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 
ymgynghori'n gyntaf â'r Comisiwn a gydag unrhyw bersonau eraill y tybiant sy'n briodol 
cyn pennu, diwygio neu dynnu'n ôl unrhyw ofynion o dan adran 111. Rwyf o'r farn y 
byddai’r cyfryw bersonau eraill yn cynnwys y cyrff hynny a gaiff eu heffeithio gan unrhyw 
ddarpariaeth a wneir o dan adran 111, fodd bynnag rwy'n fodlon ystyried drafftio adran 
112 ac ystyried a allai fod angen gwelliant i gryfhau'r gofyniad. 
 
Gallaf hefyd gadarnhau, mewn ymateb i argymhelliad 21, nad oes dyletswydd yn cael ei 
rhoi ar y Comisiwn yn y Bil i ymateb i ymgynghoriad o dan adran 112 o'r Bil. 
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Ymatebaf i'r argymhellion sy'n weddill yn y ddadl ar egwyddorion cyffredinol a thrwy lythyr 
pellach y bwriadaf ei anfon at y Pwyllgor yn dilyn y ddadl honno.    
  
Rwy'n gobeithio y bydd y llythyr hwn yn ddefnyddiol o ran rhoi rhagor o wybodaeth i'r 
Pwyllgor. Mae copi o'r llythyr hwn wedi'i anfon at y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc. 
 
Yn gywir 
 

 
 
 

 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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Atodiad 
 

Argymhelliad 4. Dylai’r Gweinidog, cyn dadl Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol y Bil, roi rhagor o eglurder ynghylch y pwerau yn 
adrannau 32, 52(8), 55(1)(f), 59(1), 61(9)(a), 86(6), 95(2) a 101(3) o’r Bil a sut y bwriedir iddynt gael eu defnyddio gan Weinidogion 
Cymru  
 

Adran  Disgrifiad Diben arfaethedig 

32 
Pŵer i ddarparu ar gyfer amodau cofrestru parhaus 
mandadol pellach 

Bwriedir i'r pŵer hwn gael ei ddefnyddio gan Weinidogion Cymru i 
bennu amodau cofrestru parhaus gorfodol yn ychwanegol at y rhai a 
bennir yn y Bil. 
 
Er nad oes bwriad ar unwaith i arfer y pŵer hwn, gan fod yr holl 
amodau cofrestru parhaus perthnasol cyfredol wedi'u nodi ar wyneb 
y Bil, rhagwelir, wrth i'r sector addysg drydyddol esblygu, y gallai fod 
materion rheoleiddio ychwanegol a all fod yn briodol neu'n 
angenrheidiol i ddarparu ar eu cyfer. 
 
Mae'r pŵer hwn yn galluogi i ddisgwyliadau rheoleiddio o'r fath gael 
eu nodi'n glir a bod yn destun craffu gan y Senedd. 
 
Mae'r Bil yn darparu ar gyfer pŵer cyfatebol mewn perthynas â 
darparu amodau cofrestru cychwynnol ychwanegol (adran 25(3)) ac 
mae'r datganiad o fwriad polisi a gyhoeddir gyda'r Bil yn nodi'r 
bwriad i ddefnyddio'r pŵer hwnnw. 

52(8) 

Pŵer i wneud darpariaeth ynghylch yr 
amgylchiadau pan fo person i’w drin fel pe bai’n 
gyfrifol am ddarparu cwrs. 
 

Mae adran 52(8) yn caniatáu i Weinidogion Cymru bennu 
amgylchiadau lle y dylai neu na ddylai darparwr allanol gael ei drin 
fel petai’n darparu’r cwrs cyfan neu ran o gwrs ar ran sefydliad 
cofrestredig. Ar hyn o bryd, mae gan Weinidogion Cymru bŵer 
cyfatebol o dan adran 17(4)(a) o Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 
2015.  
 
Mae trefniadau partneriaeth rhwng darparwyr, fel trefniadau 
masnachfraint, yn aml ar ffurf newydd ac yn esblygu'n rheolaidd. 
Gall y rhain gynnwys, er enghraifft, trefniadau rhwng darparwyr 
addysg uwch neu rhwng prifysgolion a cholegau lle, fel y nodir yn 
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Adran  Disgrifiad Diben arfaethedig 

adran 52(7)(b), y gall person ac eithrio darparwr cofrestredig fod yn 
gyfrifol am ddarparu cwrs addysg uwch cyfan neu ran ohono. 
 
Mewn achosion o'r fath, mae'n hollbwysig at ddibenion sicrhau 
ansawdd, lle y gall fod perygl o ddryswch ynghylch pa ddarparwr 
sydd i'w drin fel yr un sy'n gyfrifol am ddarparu cwrs, bod y gyfraith 
yn gallu rhoi eglurder ar faterion o'r fath. Mae perygl y byddai 
darparu ar gyfer pob math posibl o drefniant cyfredol ar faterion o'r 
fath mewn deddfwriaeth sylfaenol esgor ar ddeddfwriaeth anhylaw a 
rhy hir a allai ddyddio hefyd, ac felly mae'n briodol bod pŵer o'r fath i 
ddarparu eglurder yn bodoli drwy is-ddeddfwriaeth. 

55(1)(f) 

Pŵer i bennu addysg a hyfforddiant y mae’n rhaid 
i’r Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant (y "Prif 
Arolygydd") eu harolygu, yn ychwanegol at 
addysg a hyfforddiant a nodir ar wyneb y Bil. 

Mae swyddogaethau'r Prif Arolygydd yn addasu dros amser yn unol 
â newidiadau yn y sector ôl-16.  
 
Er enghraifft, mae'r ddarpariaeth brentisiaethau, ar lefelau is ac 
uwch o gymwysterau, yn llawer mwy eang heddiw nag yr oedd yn y 
flwyddyn 2000, sef y tro diwethaf i swyddogaethau ôl-16 y Prif 
Arolygydd gael eu pennu mewn deddfwriaeth. Mae prentisiaethau 
lefel uwch yn enwedig, yn faes lle gall swyddogaethau'r Prif 
Arolygydd fod yn llai clir o dan y fframwaith deddfwriaethol sylfaenol, 
a bu hyn yn destun trafodaeth a gwaith partneriaeth yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf rhwng Llywodraeth Cymru, Estyn a CCAUC.  
 
Beth bynnag y cytunir arno ynghylch rôl y Prif Arolygydd mewn 
perthynas â phrentisiaethau uwch neu unrhyw fathau eraill o addysg 
a hyfforddiant ôl-16 a ddaw i’r fei, mae'n bwysig bod swyddogaethau 
o'r fath o fewn vires. Y rhesymeg dros gynnal y pwerau hyn i nodi 
ymhellach mewn is-ddeddfwriaeth y disgrifiad o addysg y mae'n 
rhaid i Estyn ei harolygu a'i swyddogaethau yn hynny o beth felly yw 
sicrhau y gall gwaith Estyn barhau i adlewyrchu newidiadau ym 
mhatrwm a darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 yn y dyfodol. 
 

59(1) 
Pŵer i roi swyddogaethau pellach i’r Prif 
Arolygydd mewn cysylltiad â’r addysg a’r 
hyfforddiant a ddisgrifir yn adran 55(1). 
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61(9)(a) 

Pŵer i wneud darpariaeth bellach mewn 
perthynas â’r ddyletswydd i ddarparu  
gwybodaeth i’r Prif Arolygydd am arolygiad ardal; 
a’i gwneud yn ofynnol i adroddiadau arolygu gael 
eu cyhoeddi cyn diwedd cyfnod penodedig.  

Gall y materion a'r personau sy'n berthnasol i gynnal arolygiad ardal 
amrywio yn dibynnu ar bolisi presennol Estyn, y Comisiwn, neu 
Weinidogion Cymru. Mae adran 61 yn dweud y gall Estyn, wrth 
gynnal arolygiad ardal, ystyried ansawdd a rheolaeth ariannol 
adnoddau ar gyfer addysg a hyfforddiant mewn ardal, gan gynnwys 
gwerth am arian. Wrth lunio barn o'r fath ar ansawdd neu werth am 
arian addysg a hyfforddiant, gall y Prif Arolygydd ofyn am 
wybodaeth berthnasol gan amrywiaeth o randdeiliaid yn ehangach 
na'r rhai a nodir yn adran 61(7), megis Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol, Cydbwyllgorau Corfforaethol, grwpiau cyflogwyr a 
chynrychiolwyr, undebau llafur, cynrychiolwyr myfyrwyr a dysgwyr, 
neu gyrff perthnasol eraill. Mae'r pŵer hwn yn sicrhau y gellir 
gwneud darpariaeth ar gyfer, lle bo angen, y cyfryw wybodaeth 
berthnasol i'w chaffael gan y Prif Arolygydd. 

86(1) 

Pŵer i bennu cwrs addysg uwch penodol neu 
ddisgrifiad o gwrs addysg uwch y gall y Comisiwn 
ddarparu adnoddau ariannol mewn perthynas ag 
ef. 

Y bwriad yw defnyddio'r pŵer hwn i fynd i'r afael â bylchau mewn 
darpariaeth addysg uwch pe bai angen. Gall bylchau yn y 
ddarpariaeth ddeillio o’r ffaith bod prinder sefydliadau penodol (h.y. 
darparwyr a gofrestrwyd mewn categori a nodwyd mewn rheoliadau 
a wnaed dan adran 85(3)) yn gallu diwallu angen a nodwyd. Er 
enghraifft, yr angen i ddarparu cwrs arbenigol yng Nghymru neu 
gwrs i’w ddilyn gan nifer fach o fyfyrwyr sydd fel arfer yn preswylio 
yng Nghymru, ac na fydd o bosibl yn gost-effeithiol i sefydliadau 
penodol ei ddarparu. 
 
Hefyd, mae rhai cyrsiau sy'n is na lefel gradd sy'n arwain at 
gymwysterau proffesiynol ar lefelau 4 a 5 ar y fframwaith 
cymwysterau yn cael eu hariannu ar hyn o bryd gan Lywodraeth 
Cymru a'u darparu gan sefydliadau Addysg Bellach. Gall cyrsiau o'r 
fath fod yn berthnasol i wella rhagolygon cyflogaeth, ailsgilio neu 
fodloni safonau diwydiant neu sector-benodol. 
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95(2) 

Pŵer i wneud amod mai dim ond at ddibenion 
penodedig ar gyfer addysg a hyfforddiant pellach 
y gellir sicrhau cymorth ariannol dan adran 
94(1)(a) neu (b) i ddarparwyr sy’n gofrestredig 
mewn categorïau penodol. Caiff rheoliadau 
ddarparu ar gyfer eithriadau i gyrsiau neu 
hyfforddiant penodedig neu i ddisgrifiadau 
penodedig o gyrsiau o’r fath fod yn gofrestredig. 

Er nad yw'n bolisi gan y llywodraeth i greu unrhyw gategorïau 
cofrestru ar gyfer darparwyr prentisiaethau, addysg bellach neu 
hyfforddiant yn y tymor byr, mae'r Bil wedi'i ddrafftio yn y fath fodd 
fel y gellir ehangu'r trefniadau rheoleiddio fel y'u nodir yn y Bil dros 
amser i gynnwys categorïau eraill heb fod angen deddfwriaeth 
sylfaenol bellach.  

101(3) 

Pŵer i wneud amod na chaiff y Comisiwn 
ddarparu adnoddau ariannol mewn perthynas â 
gwariant sy'n gysylltiedig â darparu prentisiaeth 
Gymreig gymeradwy ac eithrio i ddarparwyr sydd 
wedi eu cofrestru mewn categorïau a bennir yn y 
rheoliadau. 
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