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Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Craffu Cyn y Broses Ddeddfu ar 
Fil drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)  

 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Rhagfyr yn gofyn am ragor o wybodaeth am nifer 
o bwyntiau yn dilyn fy ymddangosiad yn y sesiwn craffu ar dystiolaeth cyn y broses 
ddeddfu ar Fil drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 
("y Bil drafft"). Rwyf wedi nodi isod fy ymateb i bob un o'r pwyntiau y mae'r Pwyllgor 
wedi tynnu sylw atynt.  
 
Yn gyntaf, fodd bynnag, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i dynnu sylw at y ffaith fy 
mod o'r farn fod y diwygiadau hyn yn hollbwysig. Mae diwygio deddfwriaeth a 
diwygiadau ehangach ym maes anghenion dysgu ychwanegol yn flaenoriaeth 
hollbwysig i mi. Mae'r amcanion sylfaenol a'r deg nod craidd yn ceisio mynd i'r afael 
â diffygion y system bresennol. Tynnir sylw at y diffygion hyn mewn gwahanol 
adroddiadau gan gynnwys rhai'r Pwyllgor blaenorol. Fel y nodais yn fy sesiwn 
dystiolaeth, maent yn seiliedig ar synnwyr cyffredin. Credaf yn bendant y bydd y 
cynigion yr ydym wedi'u disgrifio yn y Bil drafft a fersiwn ddrafft y Cod ADY yn cael 
effaith wirioneddol a hirdymor, ac yn gwneud gwahaniaeth i fywydau rhai o'n 
dysgwyr mwyaf agored i niwed a'u teuluoedd.  

7 Rhagfyr 2015 



 
Rwy'n awyddus iawn i sefydlu system deg a chyfartal ar gyfer pob dysgwr sydd ag 
ADY. Fy nod yw sicrhau'r ddarpariaeth gywir, ar yr adeg gywir, ar gyfer y dysgwr 
cywir. Bydd y system yr ydym yn ei chynnig yn cyflawni hyn ac rydym yn parhau i 
gydweithio â rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau y caiff ein nod ei gyflawni.  
 
Hoffwn sicrhau system addysg gynhwysol sy'n ei gwneud hi'n bosibl i bob dysgwr 
elwa ar y safonau addysgu uchaf posibl ac sy'n cefnogi pob dysgwr i gyflawni hyd 
eithaf ei allu. Mae ein diwygiadau ym maes ADY yn rhan o becyn ehangach o 
ddiwygiadau sy'n cynnwys "Cwricwlwm i Gymru - Cwricwlwm am Oes", "y Fargen 
Newydd" ac "Addysgu Athrawon Yfory". Bydd ein holl newidiadau'n creu system 
addysg gynhwysol a fydd yn cefnogi pob dysgwr i gyflawni hyd eithaf ei allu.  
 
Dyma fy nod ac rydym wedi disgrifio sut yr ydym yn cynnig cyflawni hyn. Wedi 
dweud hynny, rydym wedi cyhoeddi'r Bil ar ffurf ddrafft, ynghyd â fersiwn ddrafft o'r 
Cod, er mwyn sicrhau ein bod ar y trywydd cywir ac y caiff Bil ei gyflwyno i'r 
Cynulliad yn y pen draw a fydd yn cynnwys cyfres o gynigion sydd mor gadarn a 
chynhwysfawr â phosibl. Rwy'n gobeithio y bydd casgliadau'r Pwyllgor yn helpu i 
sicrhau hyn ac rwy'n edrych ymlaen at eu hystyried maes o law.  
 
Dyma fy ymateb i'r pwyntiau penodol y mae'r Pwyllgor wedi gofyn am ragor o 
wybodaeth yn eu cylch: 
 

1. A ydych yn rhagweld cydbwysedd tebyg rhwng nifer y dysgwyr y mae 
ysgolion yn gyfrifol am eu CDU a nifer y dysgwyr y mae awdurdodau 
lleol yn gyfrifol am eu CDU, o'i gymharu â'r cydbwysedd presennol 
rhwng y rhai sy'n derbyn cefnogaeth drwy Gweithredu gan yr Ysgol neu 
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy a'r rhai sydd â datganiadau. 

 

Mae'r Bil drafft yn rhoi'r hawl i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol dderbyn cynllun statudol (sef CDU) beth bynnag y bo lefel eu 
hanghenion neu eu lleoliad. Golyga hyn y bydd gan yr unigolion hyn hefyd hawl i'r 
ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y bernir ei bod yn briodol.   
 
Mae'r cydbwysedd presennol rhwng dysgwyr sydd â datganiad AAA a'r rhai a 
gefnogir drwy gweithredu gan yr ysgol/gweithredu gan yr ysgol a mwy yn amrywio'n 
sylweddol rhwng awdurdodau lleol. Mae'r amrywiad hwn yn deillio'n rhannol, man 
lleiaf, o'r amrywiadau rhwng awdurdodau lleol o ran i ba raddau y maent yn dyrannu 
cyllid AAA i ysgolion ac i ba raddau y maent yn cydweithio'n dda gyda rhieni wrth 
gytuno ar y gefnogaeth gywir ar gyfer dysgwyr heb droi at ddatganiad.  

 
Mae'r amrywiadau hyn o ran dyrannu cyllid hefyd yn debygol o ddigwydd o dan ein 
system arfaethedig ar gyfer ADY. Mae'n debygol hefyd, yn sgil hyn, y bydd 
amrywiadau rhwng awdurdodau lleol o ran cydbwysedd rhwng y CDU a gaiff eu 
cynnal gan ysgolion a'r CDU a gaiff eu cynnal gan awdurdodau lleol. Eto i gyd, os 
bydd cyfraddau dyrannu cyllid yn parhau'n gymharol debyg i'r cyfraddau presennol 
byddwn yn disgwyl i'r cydbwysedd cyffredinol rhwng y CDU a gaiff eu cynnal gan 
ysgolion a'r CDU a gaiff eu cynnal gan awdurdodau lleol fod yn debyg iawn i'r 



cydbwysedd presennol rhwng dysgwyr a gaiff eu cefnogi drwy gweithredu gan yr 
ysgol/gweithredu gan yr ysgol a mwy a'r rhai sydd â datganiad. 
 

2. Eich sylwadau ynghylch y dybiaeth y bydd llai o fanylion penodol 
ynghylch y broses y mae'n rhaid ei dilyn o ran asesu - amserlenni ac â 
phwy y bydd angen ymgynghori etc.  

 

Mae'n wir fod asesiadau statudol o AAA a gaiff eu cynnal gan awdurdodau lleol ar 
hyn o bryd yn cael eu cynnal yn unol â phroses a gaiff ei disgrifio mewn 
deddfwriaeth. Mae hyn yn cynnwys ceisio cyngor ar gyfer pob asesiad gan grŵp 
penodol o gyfranwyr, gan gynnwys seicolegydd addysg, ymarferwr meddygol a 
gweithiwr cymdeithasol. Yn ogystal, caiff rhai terfynau o ran rheoleiddio eu pennu o 
safbwynt yr amserlen ar gyfer cyflwyno cyngor a chwblhau'r asesiad cyffredinol.  

 
Fodd bynnag, o safbwynt disgyblion sydd ag AAA nad ydynt yn cael eu cyfeirio at 
awdurdod lleol ar gyfer asesiad statudol, nid oes proses wedi'i phennu ar gyfer 
'asesu' eu hangen ac nid oes terfynau amser wedi'u pennu o ran pa mor gyflym y 
mae hyn yn digwydd. 

 
O dan y system arfaethedig ar gyfer ADY, caiff y broses a'r amserlenni o ran pennu 
a oes gan blentyn ADY, ac felly fod angen CDU arno, eu pennu fel gofynion 
cyfreithiol gorfodol yn y Cod ADY. Caiff ein casgliadau cychwynnol ynghylch y 
mater hwn eu disgrifio yn y fersiwn ddrafft sydd wedi'i chyhoeddi o'r Cod. Er y 
gallai'r rhai newid wrth i'r Cod gael ei ddatblygu ymhellach rhagwelir y bydd yr 
amserlenni ar gyfer pennu ADY a sefydlu CDU yn fyrrach na'r amserlenni presennol 
ar gyfer asesiadau statudol o AAA. Yn ogystal, bydd y prosesau a'r amserlenni'n 
berthnasol i bob dysgwr sydd ag ADY, ac nid dim ond y rhai a gaiff eu cyfeirio at yr 
awdurdod lleol. 

 
Nid oes disgwyl i'r Cod gynnwys rhestr orfodol o weithwyr proffesiynol y bydd yn 
rhaid iddynt gyfrannu at ddatblygu CDU oherwydd mae hyn yn aml yn arwain at 
wastraffu adnoddau ac amser o ran ceisio a darparu cyngor sy'n amherthnasol i 
amgylchiadau'r plentyn unigol. Rydym eisiau rhoi'r gorau i broses o dicio blychau, 
gan yn hytrach ganolbwyntio ar sylwadau ac amgylchiadau plentyn neu berson 
ifanc. Byddai'r model hwn yn hyblyg ac wedi'i deilwra i'r unigolyn a bydd yn gallu 
ymateb yn gyflym er mwyn cefnogi dysgwyr.  

 
Byddem felly'n disgwyl i'r rhai sy'n arwain y gwaith o bennu a oes gan blentyn ADY 
ac o ddatblygu'r CDU geisio mewnbwn proffesiynol gan bobl eraill, a hynny'n unol 
ag amgylchiadau'r plentyn. Gallai awdurdodau lleol ofyn am fewnbwn o'r fath ar sail 
eu pŵer i geisio gwybodaeth a chymorth o dan adran 49 o'r Bil drafft. Byddai 
rheoliadau a gaiff eu llunio o dan yr adran honno'n nodi'r amserlenni ar gyfer 
cydymffurfio â cheisiadau. Rhagwelir y bydd yr amserlenni hyn yn debyg i'r rhai 
sydd ynghlwm wrth gyngor ar asesiadau statudol.  
 
Rydym hefyd yn barnu y gall adran 49 gael ei defnyddio ar adegau eraill lle y mae 
gofyn i awdurdodau lleol a'r rhai a restrir yn adran 49(4) o'r Bil drafft gydweithredu. 



Bydd yn rhaid i berson sy'n penderfynu peidio â chydymffurfio â chais am gymorth 
neu wybodaeth ddarparu rhesymau ysgrifenedig dros y penderfyniad hwnnw.  
 

3. Ym mha ffyrdd y mae'r trefniadau arfaethedig ar gyfer darpariaeth ôl-16 
yn cyfrif am lwybrau gyrfa galwedigaethol (fel dysgu seiliedig ar waith) 
a mynediad a throsglwyddo ar gyfer pobl ifanc sydd ag ADY i fyd 
gwaith?  

 
Mae'r Bil drafft yn disgrifio'n glir yr holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau sy'n 
gysylltiedig â phob grŵp oedran, gan gynnwys dysgwyr mewn lleoliadau a gynhelir 
a lleoliadau nas cynhelir, ysgolion, sefydliadau addysg bellach a'r rhai nad ydynt 
wedi cychwyn eu haddysg eto.  Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, nad yw'r 
manylion ymarferol o ran sut y bydd y dyletswyddau a bennir yn y Bil drafft o ran 
dysgwyr ôl-16 a dysgwyr y blynyddoedd cynnar yn gweithredu mor gynhwysfawr. 
Mae Grŵp Datblygu Cynnwys y Cod yn mynd i'r afael â'r gwaith yma a byddaf yn 
disgwyl i fersiynau diweddarach o'r Cod fod yn fwy cynhwysfawr o ran hyn.  
 
Byddai'r darpariaethau ôl-16 yn y Bil drafft yn berthnasol o ran pobl ifanc sy'n 
mynychu ysgolion, sefydliadau addysg bellach neu'r rhai sy'n mynychu sefydliad ôl-
16 arbenigol. Pob tro y caiff y term "person ifanc" ei ddefnyddio yn y Bil drafft, mae'r 
adran yn berthnasol i'r grŵp hwn. Mae llawer o'r darpariaethau craidd yn y Bil drafft 
yn berthnasol i ddysgwyr ôl-16, gan gynnwys er enghraifft adrannau 2 a 3 sy'n 
ymdrin â'r diffiniadau o ADY a darpariaeth ddysgu ychwanegol. Mae Adran 4 yn 
cynnwys darpariaeth a fydd yn golygu bod y Cod yn berthnasol i Sefydliadau 
Addysg Bellach. Mae Adran 10 yn ymdrin â CDU mewn Sefydliadau Addysg 
Bellach ac mae adran 6 (y ddyletswydd i gynnwys a chefnogi) yn cynnwys pobl 
ifanc. 
 
Nid yw'r darpariaethau, fodd bynnag, yn berthnasol i ddarparwyr dysgu seiliedig ar 
waith nac i fathau eraill o ddysgu galwedigaethol.  

 
Byddai gosod dyletswyddau statudol ar gyflogwyr yn estyn yn sylweddol gwmpas y 
Bil drafft a byddai hefyd yn gosod beichiau ychwanegol sylweddol ar awdurdodau 
lleol na fyddai unrhyw gyllid ychwanegol ar gael ar eu cyfer. Rydym yn disgwyl, fodd 
bynnag, i fersiynau mwy diweddar o'r Cod drafft gynnwys canllawiau manwl 
ynghylch cynllunio trosglwyddiadau o ysgolion uwchradd neu addysg bellach i fyd 
gwaith neu fathau eraill o addysg neu hyfforddiant a hefyd ganllawiau ynghylch 
cefnogi'r broses hon. Credwn hefyd y gallai fod yn bosibl, a hynny gyda chydsyniad 
dysgwyr, i ddarparu CDU, ar sail anstatudol, i ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith er 
mwyn galluogi elfen gref o barhad wrth gynllunio'r ddarpariaeth. Mae'r sector dysgu 
seiliedig ar waith wedi croesawu'r cynnig hwn, a hynny'n ddiweddar yn ein 
digwyddiadau ymgysylltu cenedlaethol â rhanddeiliaid.  
 

4. Allwn ni ddisgwyl trosolwg byr o  ‘gylch gwaith estynedig' y 
Tribiwnlys?  

 
Byddai cylch gwaith y Tribiwnlys yn cael ei estyn, gan olygu y byddai'n gwrando ar 
apeliadau mewn perthynas â dysgwyr hyd at 25 mlwydd oed sydd mewn addysg 



bellach. Nid oes gan ddysgwyr ôl-16 hawl i apelio ar hyn o bryd felly ni ddylid 
tanbrisio'r datblygiad hwn.  

 
Mae newid enw'r Tribiwnlys hefyd yn fesur allweddol - gan sicrhau bod rôl y 
Tribiwnlys, sydd eisoes yn ehangach nag Anghenion Addysgol Arbennig yn unig, yn 
cael ei adlewyrchu a'i gydnabod yn llwyr.  

 
Bydd gwaredu datganiadau AAA a chyflwyno CDU yn newid sail apeliadau ond 
bydd llawer o bethau'n cyfateb ac yn debyg.  
 

5. Pa gymorth fydd ar gael i ddysgwyr a'u teuluoedd o ran anghydfodau 
ynghylch agweddau ar y ddarpariaeth ADY sy'n gysylltiedig ag iechyd? 

 
Cyfrifoldeb yr ysgol (i ddechrau), y Sefydliad Addysg Bellach neu'r awdurdod lleol 
sy'n cynnal y CDU fydd pennu a sicrhau'r holl ddarpariaeth ddysgu ychwanegol 
(sy'n addysgu neu'n hyfforddi), gan gynnwys darpariaeth ddysgu ychwanegol sydd 
hefyd yn ddarpariaeth iechyd.  Yr unig eithriad i hyn fyddai achos lle y byddai bwrdd 
iechyd yn cytuno i sicrhau'r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a gaiff ei disgrifio yn y 
CDU. Y bwrdd iechyd fyddai'n gyfrifol am sicrhau'r ddarpariaeth mewn achos o'r 
fath.  

 
Rydym yn disgwyl i berthynas waith ymarferol gael ei chreu rhwng awdurdodau lleol 
a'r byrddau iechyd. Bydd sefydlu Swyddog Meddygol neu Glinigol Dynodedig yn 
atgyfnerthu ac yn datblygu'r berthynas waith hon.  
 
Gall apeliadau gael eu cyflwyno i'r Tribiwnlys ynghylch unrhyw agwedd ar 
ddarpariaeth ddysgu ychwanegol, gan gynnwys unrhyw agweddau sy'n gysylltiedig 
ag iechyd. Bydd modd i'r Tribiwnlys lunio gorchmynion mewn perthynas ag unrhyw 
un o'r agweddau hynny. Ni fyddai modd, fodd bynnag, i'r Tribiwnlys ei gwneud hi'n 
ofynnol i fyrddau iechyd sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol. Ni fyddai ond 
modd gwneud hyn ag awdurdodau lleol (neu sefydliadau addysg bellach).  
 
Lle'r oedd gofyn i awdurdod lleol gydymffurfio â gorchymyn gan y Tribiwnlys a oedd 
yn cynnwys gofyniad i sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol sy'n gysylltiedig ag 
iechyd, byddem yn disgwyl i'r awdurdod lleol dynnu sylw'r bwrdd iechyd ato.   
 
Mae modd gofyn am gymorth gan yr awdurdod lleol, yn ogystal, wrth arfer y 
ddyletswydd hon, a fydd yn golygu arfer ei bŵer i geisio cymorth o'r fath o dan 
adran 49 o'r Bil drafft.  

 
Wrth gwrs, mae trefniant presennol sydd wedi'i sefydlu ar gyfer rheoli pryderon lle 
nad yw plentyn, rhiant neu berson ifanc yn hapus â phenderfyniad gan fwrdd iechyd 
sef Gweithio i Wella (http://www.wales.nhs.uk/sites3/w-home.cfm?orgid=932). 

 
Mae'n gwbl briodol a chywir fod y weithdrefn bresennol hon yn cael ei defnyddio. 
Byddai creu dull ychwanegol neu ar wahân o gwyno yn achosi dryswch, 
ansicrwydd, oedi ac anghyfartaledd posibl.  
 

http://www.wales.nhs.uk/sites3/w-home.cfm?orgid=932


 
Hyderaf y bydd yr wybodaeth hon o ddefnydd i Aelodau'r Pwyllgor ac edrychaf 
ymlaen at ystyried casgliadau'r Pwyllgor yn fuan. Rwyf wedi rhoi llawer o bwyslais 
ar sicrhau bod y diwygiadau hyn yn rhai priodol ac mae cefnogaeth a her y Pwyllgor 
yn gwbl allweddol ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr.  
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