
 

 

 

 

 

8 Awst 2022 

Diwygiadau addysg allweddol: sesiwn ryngweithio haf 2022 

 

Annwyl Jeremy, 

Diolch i chi am ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 14 Gorffennaf i drafod y cwricwlwm newydd a’r 

diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol fel rhan o’r sesiwn ryngweithio gyntaf ar gyfer ein 

hymchwiliad drwy gydol y Senedd ar y diwygiadau addysg allweddol hyn. 

O'r sesiwn ryngweithio hon, rydym yn pryderu nad yw rhai o'r disgyblion a fu ar gofrestr Anghenion 

Addysgol Arbennig ysgolion yn flaenorol yn cael Cynllun Datblygu Unigol statudol o dan y system 

Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd. Rydym yn ceisio eich barn ar y rhesymau dros hyn, eglurhad 

ynghylch a yw'n cyd-fynd â disgwyliadau Llywodraeth Cymru, a diweddariadau rheolaidd ar nifer y 

dysgwyr sydd wedi'u cofrestru ag Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

Mae rhagor o fanylion i’w gweld isod. 

Cefndir 

O dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (“Deddf 2018”), 

mae diffiniad Anghenion Dysgu Ychwanegol mwy neu lai yr un peth â diffiniad Anghenion Addysgol 

Arbennig o dan yr hen system. 

Dywedodd eich rhagflaenydd, Kirsty Williams, yn y Senedd ym mis Mawrth 2021: “Nid yw'r prawf i 

benderfynu pwy sydd ag ADY wedi newid” (paragraff 397). Mae canllaw Llywodraeth Cymru i rieni 

hefyd yn nodi “Mae bod ag ADY yr un fath â bod ag AAA. Mae hyn yn golygu os oes gan blentyn 

neu berson ifanc AAA, mae'n debygol y bydd ganddo ADY hefyd”. 

Mae Deddf 2018 hefyd yn nodi bod gan unrhyw ddysgwr sydd ag ADY hawl i ‘Gynllun Datblygu 

Unigol’ statudol. 
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Fodd bynnag, fe wnaeth y Pwyllgor a’n rhagflaenodd godi pryderon yn 2019 ynghylch a oedd gan 

ysgolion y gallu i ddarparu Cynllun Datblygu Unigol ar gyfer pob dysgwr ag ADY. Awgrymodd y 

Pwyllgor, oherwydd problemau adnoddau mewn ysgolion, efallai na fyddai rhai dysgwyr a oedd ar y 

gofrestr AAA o dan yr hen system yn cael eu cydnabod fel rhai ag ADY, er bod y diffiniad o AAA ac 

ADY yn ei hanfod yr un fath. Cyfeiriodd y Pwyllgor hwn at hyn fel effaith ‘codi’r bar’: gallai’r trothwy ar 

gyfer dysgwyr yr ystyrir bod ganddynt ADY fod yn uwch na’r trothwy ar gyfer AAA o dan yr hen 

system. 

Fe wnaethom godi’r mater hwn gyda chi mewn llythyr dyddiedig 12 Ionawr 2022, ar ôl i’r Gymdeithas 

Genedlaethol i Blant Byddar Cymru gysylltu â ni gyda phryderon ynghylch dehongliad gwallus o 

Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol y GIG o dan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys 

Addysg Cymru a’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mewn ymateb, fe wnaethoch 

gadarnhau “Mae CDUau wedi’u llunio ar gyfer dysgwyr ag ADY ar bob lefel – o anghenion llai i rai 

cymhleth iawn”. 

Trosglwyddo dysgwyr o’r hen system AAA i’r system ADY newydd 

Gan fod y diffiniad o ADY yn Neddf 2018 yn ei hanfod yr un fath â’r diffiniad o AAA o dan yr hen 

system, byddem yn disgwyl y byddai’r holl ddisgyblion ar yr hen gofrestr AAA yn cael eu cydnabod fel 

rhai ag ADY, ac felly, na fyddai gan y disgyblion hynny Gynllun Datblygu Unigol. 

Fodd bynnag, mae'r datganiad ystadegol dros dro yn nodi y bu gostyngiad o 20 y cant mewn 

gwirionedd yn nifer y disgyblion y nodir bod ganddynt AAA neu ADY (Yn 2020-21, roedd 92,688 o 

ddisgyblion ag AAA. Yn 2021-22, mae 74,595 o ddisgyblion ag AAA/ADY). Mae’r gostyngiad hwn yn 

cyd-fynd â dechrau’r gwaith o weithredu'r system ADY newydd. 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r gostyngiad  

Mae’r datganiad ystadegol dros dro yn rhoi dau esboniad am y gostyngiad: 

▪ Roedd data a gasglwyd yn flaenorol yn cynnwys disgyblion ag anawsterau dysgu 

cyffredinol yn hytrach nag AAA/ADY yn benodol. Nid yw’r disgyblion hynny’n cael eu 

trosglwyddo i'r system ADY newydd. 

▪ Mae ysgolion wedi adolygu eu cofrestrau AAA yn barod ar gyfer gweithredu'r system 

newydd ac wedi tynnu rhai dysgwyr y mae angen y lefel isaf o gymorth arnynt oddi ar eu 

cofrestrau AAA/ADY. 

 Yn ystod ein cyfarfod ar 14 Gorffennaf, fe wnaethoch awgrymu trydydd esboniad: y gallai 

ysgolion bellach fodloni anghenion rhai dysgwyr drwy ddarpariaeth gyffredinol yn hytrach 

na diwallu eu hanghenion drwy Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol. Mewn geiriau eraill: mae 

ysgolion yn mabwysiadu dull mwy cynhwysol o addysgu a dysgu yn unol ag ethos y 
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cwricwlwm newydd, sydd wedi newid y ffordd y mae ysgolion yn diwallu anghenion 

disgyblion ag ADY llai difrifol. 

Ein barn ni 

Nid yw'n glir i ni pam fod 20 y cant yn llai o blant wedi'u cofrestru fel rhai ag AAA/ADY yn 2021-22 

nag yn 2020-21. Mae pob un o’r tri esboniad gan Lywodraeth Cymru am y gostyngiad yn awgrymu 

nad yw’r ddarpariaeth ar lawr gwlad yn gyson â bwriad polisi Llywodraeth Cymru yn y gorffennol na’r 

presennol: 

▪ Os oedd y data a gasglwyd yn flaenorol yn cynnwys disgyblion ag anawsterau dysgu 

cyffredinol yn hytrach nag AAA/ADY yn benodol, mae hyn yn awgrymu bod AAA wedi 

cael eu gor-adrodd yn y gorffennol. 

▪ Os yw ysgolion wedi adolygu eu cofrestrau AAA yn barod ar gyfer gweithredu'r system 

newydd ac wedi tynnu rhai dysgwyr oddi arnynt, mae hyn yn awgrymu bod y diwygiadau 

wedi codi’r bar ar gyfer darparu’r Cynlluniau Datblygu Unigol. 

▪ Os yw ysgolion bellach yn gallu bodloni anghenion rhai dysgwyr drwy ddarpariaeth 

gyffredinol yn hytrach na diwallu eu hanghenion drwy Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol, 

mae hyn yn awgrymu mai un o ganlyniadau anfwriadol y diwygiadau addysg yw bod 

ysgolion yn newid yn sylfaenol sut maent yn bodloni anghenion plant sydd ag Anghenion 

Dysgu Ychwanegol llai difrifol. 

Ar ôl ystyried y tri esboniad posibl uchod yng nghyd-destun ein gwaith craffu ac ymgysylltu hyd yma, 

rydym o’r farn naill ai: 

▪ bod y diffiniad o ADY o dan Ddeddf 2018 yn cael ei ddehongli a’i gymhwyso mewn ffordd 

wahanol i’r diffiniad hirsefydlog o AAA, ac nad yw anghenion rhai disgyblion a oedd ar y 

gofrestr AAA yn cael eu cydnabod fel rhai ag ADY; neu  

▪ mae anghenion y disgyblion hynny yn dal i gael eu cydnabod fel ADY ond mae ysgolion 

yn ymateb iddynt mewn ffyrdd na ragwelwyd gan Ddeddf 2018. 

Cais am ragor o wybodaeth 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech nodi pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ganfod pam 

y bu gostyngiad mor sylweddol yn nifer y disgyblion sydd wedi’u cofrestru fel disgyblion ag 

AAA/ADY, a phryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl cael esboniad pendant am y gostyngiad 

hwnnw. 

Byddwn hefyd yn gwerthfawrogi eich barn ar sut y mae Deddf 2018 yn cael ei gweithredu hyd yn hyn, 

yn benodol mewn perthynas â’r gostyngiad yn nifer y plant sydd wedi’u cofrestru ag AAA/ADY a’r 

pryderon eraill a nodir yn y llythyr hwn. 



 

 

Hefyd, byddwn yn ddiolchgar pe gallech: 

i. darparu ffigurau wedi’u diweddaru i ni ar nifer y disgyblion sydd wedi’u cofrestru fel 

disgyblion ag AAA/ADY o fis Medi 2022, a phob chwe mis wedi hynny, yn fras (hynny yw 

ym mis Ebrill a mis Medi neu o gwmpas y misoedd hynny drwy gydol y broses o 

weithredu’r diwygiadau ADY); a 

ii. egluro ai amcan polisi Llywodraeth Cymru o hyd yw y dylai pob disgybl a gofrestrwyd ar y 

gofrestr AAA o dan yr hen system AAA gael Cynllun Datblygu Unigol o dan y system ADY 

newydd os ydynt yn dal i fodloni’r prawf Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd heb ei 

newid. 

Byddwn yn gwerthfawrogi'r wybodaeth hon erbyn dydd Iau 29 Medi 2022 fan bellaf fel y gallwn ei 

thrafod yn ein cyfarfod Pwyllgor ar 6 Hydref. 

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


