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Y BIL ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A’R TRIBIWNLYS ADDYSG 
(CYMRU) 

 
Ysgrifennais atoch ar 7 Mehefin i ddiolch i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol am ei adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) (‘y Bil’). Yn y llythyr hwnnw, ac yn ystod y ddadl ar 
Egwyddorion Cyffredinol y Bil ar 6 Mehefin, fe wnes i ddatgan fy mwriad i ysgrifennu 
atoch gydag ymateb manwl i bob un o 12 argymhelliad y Pwyllgor. Mae’r ymateb 
hwn wedi’i ddarparu isod; mae’n seiliedig ar ystyriaeth ofalus a manwl ac mae’n 
adlewyrchu fy marn bresennol ar y materion allweddol i’w datrys yn y Bil. Wrth gwrs, 
bydd yn ddarostyngedig i drafodaethau pellach a gynhelir yn ystod gweddill y tymor 
hwn, i waith a gyflawnir dros doriad yr haf ac i waith craffu pellach ar y Bil yng 
Nghyfnod 2.    
 
Mae’r ymateb i bob argymhelliad yn nodi a wyf yn derbyn yr argymhelliad neu’n ei 
dderbyn mewn egwyddor (yn amodol ar ystyriaeth a thrafodaeth bellach). Lle nad 
wyf yn derbyn argymhelliad, rwyf wedi amlinellu fy sail resymegol dros y 
penderfyniad hwnnw. Rwyf wedi nodi hefyd, lle bo hynny’n berthnasol, y bydd 
derbyn argymhelliad yn gofyn am wneud gwelliant pellach i’r Bil.  
 
Fel y gwelwch, rwy’n derbyn (yn llawn neu’n rhannol) neu’n derbyn mewn egwyddor 
8 o 12 argymhelliad y Pwyllgor. Yn wir, mae amryw o’r materion allweddol a gododd 
yn eich adroddiad yn cyd-fynd â gwelliannau mae’r Llywodraeth eisoes wedi’u 
cyflwyno. Rwy’n bwriadu mynd i’r afael ag argymhellion eraill trwy welliannau a 
gyflwynir mewn cyfrannau dilynol cyn i’r ffenestr gyflwyno ar gyfer gwelliannau 
Cyfnod 2 gau ar 25 Medi. 
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Rwy’n gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i lywio eich gwaith craffu 
pellach ar y Bil ac yn dangos fy ymrwymiad i wrando a chydweithredu i ddarparu’r 
darn o ddeddfwriaeth mwyaf effeithiol a fydd yn gwella bywydau plant a phobl ifanc. 
Rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gydag Aelodau wrth i’r Bil fynd trwy ei 
gyfnodau pellach.  
 
Byddaf yn ysgrifennu hefyd at Gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Plant, Pobl 
Ifanc ac Addysg mewn perthynas â’u hadroddiadau Cyfnod 1. Rwy’n anfon copi o 
bob un o’r llythyrau at Gadeiryddion y tri Phwyllgor. 
 
 
Yn gywir,  
 

 
 

 

Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
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Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru)  
 
Argymhelliad 1  

Rydym yn argymell bod y Gweinidog yn cyfiawnhau pam mae angen y pwerau i 
wneud rheoliadau o dan adrannau 12(7)(c), 50(3), 60(1) a 68(4) o’r Bil. 
 

Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy’n croesawu’r cyfle i esbonio pam rwy’n 
credu bod y pwerau hyn i wneud rheoliadau yn ofynnol neu pam rwy’n credu nad 
ydynt yn ofynnol.  

 
Mae adran 12(7)(c) yn galluogi rheoliadau i amlinellu mathau eraill o ddarpariaeth 
efallai y bydd angen i awdurdod lleol eu gwneud i ddiwallu anghenion rhesymol 

dysgwyr o ran darpariaeth dysgu ychwanegol, os bydd tystiolaeth o’r fath yn dod i’r 
amlwg pan fydd y system newydd ar waith. Gall dileu’r pŵer hwn i wneud rheoliadau 
wneud y system yn llai ymatebol i dystiolaeth o’r fath yn dod i’r fei. Fodd bynnag, o 

bwyso a mesur pob dim a chnoi cil ar y mater, rwyf wedi penderfynu bod y ddadl o 
blaid cadw’r pŵer hwn yn llai grymus. Nid yw’r system bresennol ar gyfer cefnogi 
dysgwyr wedi darparu unrhyw dystiolaeth y byddai angen darpariaeth heblaw’r 

ddarpariaeth honno sydd eisoes wedi’i nodi yn adran 12(7) er mwyn diwallu 
anghenion rhesymol plentyn neu berson ifanc o ran darpariaeth dysgu ychwanegol. 
Felly, rwy’n bwriadu cyflwyno gwelliant sy’n dileu’r pŵer yn adran 12(7)(c).  

 
Mae adran 50(3) yn darparu pŵer i ychwanegu neu ddileu eithriadau i’r gwaharddiad 
cyffredinol ar osod person ifanc mewn sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol nad yw ar 

y rhestr a gynhelir gan Weinidogion Cymru. Mae’r pŵer hwn wedi’i gynnwys yn y Bil 
er mwyn cwmpasu amgylchiadau eithriadol na ellir eu rhagweld a all godi ar ôl i’r 
system newydd gael ei rhoi ar waith. Er bod y sail resymegol dros gadw’r 

ddarpariaeth hon yn debyg i’r sail resymegol mewn perthynas ag adran 12(7)(c), 
credaf fod y risgiau sy’n gysylltiedig â dileu’r ddarpariaeth yn fwy tebygol o gael eu 
gwireddu a chael effaith fwy andwyol ar bobl ifanc. Mewn rhai achosion, er 

enghraifft, efallai y daw’n glir mai’r ffordd orau o gyflawni buddiannau addysgol pobl 
ifanc ag anghenion arbenigol iawn yw trwy eu lleoli mewn lleoliadau tymor byr iawn 
neu leoliadau achlysurol iawn ond lle nad yw’r sefydliadau arbenigol dan sylw yn 

ystyried ei bod hi’n werth iddynt wneud cais i gael eu hychwanegu at y rhestr a 
gynhelir gan Weinidogion Cymru oherwydd natur tymor byr neu achlysurol lleoliadau 
o’r fath.  

 
Os gwelwn fod hyn yn wir, efallai y bydd modd, trwy reoliadau ac ar sail yr achosion 
sy’n codi, galluogi bod eithriad neu eithriadau’n cael eu creu i’r ddyletswydd 

gyffredinol. Os na fydd gennym y pŵer hwnnw, efallai y bydd pobl ifanc agored i 
niwed o dan anfantais. Mae adran 50 o’r Bil yn cynnwys darpariaethau sy’n newydd 
ac nad oes ganddynt unrhyw ddarpariaethau cyfwerth o dan y gyfraith bresennol. O 

ganlyniad, ni allwn wybod ar yr adeg hon pa sefyllfaoedd afreolaidd a all godi. Yn fy 
marn i, mae rhywfaint o hyblygrwydd i wneud mân addasiadau i’r system 
ddeddfwriaethol fel y gall ymateb yn briodol i’r senarios posibl hyn yn gwbl gymesur. 

Felly, credaf y dylid cadw’r pŵer yn adran 50(3). 
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Mae adran 60(1) yn galluogi gwneud rheoliadau i ganiatáu i awdurdodau lleol 
gyflenwi nwyddau a gwasanaethau i eraill mewn perthynas â materion anghenion 

dysgu ychwanegol ar delerau ac amodau y gellid darparu ar eu cyfer yn y 
rheoliadau. Mae yna ddarpariaeth debyg mewn cyfraith bresennol sy’n caniatáu 
cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i gyrff llywodraethu ysgolion i’w helpu i wneud 

darpariaeth addysgol arbennig (adran 318 o Ddeddf Addysg 1996), ac mae yna 
reoliadau sy’n ymdrin â thelerau talu (Education (Payment for Special Educational 
Needs Supplies) Regulations 1999 OS 1999/710). Mae’r rheoliadau hyn yn caniatáu 

i’r awdurdod lleol sy’n cyflenwi adennill y gost lawn, ond dim mwy, lle mae’n cyflenwi 
nwyddau neu wasanaethau i ysgol nad yw’n ei chynnal mewn ardal awdurdod lleol 
arall. 

 
Yn fy marn i, mae’r pŵer yn adran 60 yn angenrheidiol. Er mwyn i’r system newydd 
weithio, mae’n debygol y bydd angen i awdurdodau lleol gyflenwi nwyddau a 

gwasanaethau i eraill o bryd i’w gilydd, er enghraifft, fel y gall darpariaeth dysgu 
ychwanegol gael ei darparu i berson o ardal yr awdurdod lleol sy’n cael ei gadw 
mewn llety ieuenctid perthnasol. Efallai y bydd swyddogaethau cyffredinol awdurdod 

lleol yn caniatáu iddo gyflenwi nwyddau a gwasanaethau mewn cysylltiad â materion 
anghenion dysgu ychwanegol o dan rai amgylchiadau, ond ni fyddai’r pwerau eraill 
hynny o reidrwydd yn cwmpasu’r holl amgylchiadau a allai gael eu cwmpasu gan y 

pŵer hwn. Byddai adran 60 yn caniatáu i Weinidogion Cymru roi pwerau clir i 
awdurdodau lleol, ynghyd â rhoi cwmpas i gyfyngu ar y sail ar gyfer cyflenwi’r 
nwyddau a’r gwasanaethau. 

 
Rwy’n rhagweld y byddaf yn gwneud rheoliadau i roi pŵer penodol i awdurdodau 
lleol ac yn cynnwys darpariaeth i atal elw rhag cael ei wneud.  

 
Mae adran 68(4) yn nodi nad yw Rhan 1 o Ddeddf Cyflafareddu 1996 yn berthnasol i 
achosion yn y Tribiwnlys Addysg, ond bod rheoliadau’n gallu gwneud darpariaeth 

gyfatebol. Mae’r pŵer yn ailddatganiad o ddarpariaeth bresennol a amlinellwyd yn 
Neddf Addysg 1996 mewn perthynas â gweithdrefnau Tribiwnlys Anghenion 
Addysgol Arbennig Cymru. Rydym yn dal i ystyried y mater a gododd y Pwyllgor yn 

ei adroddiad.  
 
 

Argymhelliad 2  
Rydym yn argymell bod y Gweinidog yn ailystyried a ddylai'r gofynion a gaiff eu 
cynnwys yn y Cod yn unol ag adran 4(4) o'r Bil gael eu rhoi yn lle hynny naill ai ar 

wyneb y Bil neu mewn rheoliadau. 
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Rwyf wedi ystyried y cynnig yn yr 

argymhelliad hwn yn ofalus, ond rwy’n dal i gredu bod y cydbwysedd presennol 
rhwng yr hyn sydd wedi’i gynnwys ar wyneb y Bil, yr hyn a amlinellir mewn 
rheoliadau a’r hyn a fydd yn cael ei gynnwys yn y Cod yn briodol. Felly, byddem yn 

gwrthwynebu gwelliant o’r fath. 
  
Bwriad y Cod yw darparu canllawiau a gofynion clir ar gyfer y rhai sy’n gyfrifol am 

ddarparu’r system newydd. Bydd yn ‘llawlyfr’ ymarferol a hygyrch ar gyfer 
ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol, a dyma’r brif ffordd y byddant yn gweithio’u 
ffordd trwy’r system newydd. Mae rhanddeiliaid wedi dweud wrthym bod angen 
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‘dannedd’ ar y Cod er mwyn iddo fod yn gwbl effeithiol. Rydym yn gwneud hyn trwy 
roi pŵer iddo osod gofynion gorfodol. Heb y pŵer hwn, bydd y Cod yn cael ei 

gyfyngu i ddarparu canllawiau a chyfeirio at y gofynion gorfodol a amlinellir mewn 
mannau eraill. Felly, bydd ei statws a’i safiad yn llai o faint, a fyddai’n gwbl groes i’w 
canllawiau clir rydym wedi’u cael gan ymarferwyr. 

   
Yn fy marn i, ni fyddai’n briodol i amlinellu ar wyneb y Bil lefel y manylder technegol 
am faterion gweithredol a fydd yn destun llawer o’r gofynion gorfodol bwriedig. O 

ystyried natur weithredol y gofynion, a’r gwaith mireinio a fydd yn ofynnol dros 
amser, byddai eu gosod yn unrhyw le heblaw mewn is-ddeddfwriaeth yn anymarferol 
ac annymunol. Credaf hefyd y byddai’n annymunol gosod y gofynion hyn mewn 

rheoliadau yn hytrach nag yn y Cod. Mae eu cael nhw yn y Cod yn fwy ymarferol a 
hygyrch i ymarferwyr – gallant weld union eiriad y gofyniad ochr yn ochr â 
chanllawiau cysylltiedig ac enghreifftiau sy’n gallu helpu i esbonio’r gofyniad. Bydd y 

Cod yn nodi’n glir pa rai o’i ddarpariaethau sy’n orfodol o dan adran 4(4) o’r Bil. 
Byddwn yn ychwanegu, yng ngoleuni’r sylwadau isod mewn perthynas ag 
argymhelliad 3, y bydd y weithdrefn ar gyfer gwneud y Cod yr un mor gadarn ag 

unrhyw reoliadau y byddwn yn eu gwneud.  
 
 

Argymhelliad 3  
Rydym yn argymell y dylai’r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i ddefnyddio'r 
weithdrefn uwch-gadarnhaol ar gyfer gwneud cod o dan adran 5. 

 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn gan fy mod eisoes wedi cyflwyno gwelliant i’w 
gwneud hi’n ofynnol bod y Cod (ac unrhyw Godau diwygiedig) yn ddarostyngedig i’r 

weithdrefn uwchgadarnhaol.  
 
Ar wahân, rwy’n ysgrifennu at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn amlinellu 

cynnig i sicrhau bod y Pwyllgor yn cyfrannu’n llawn at y cyfnod ymgynghori ar 
ddatblygiad y Cod a’r ystyriaeth ohono. 
 

 
Argymhelliad 4 
Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i ddefnyddio'r 

weithdrefn gadarnhaol yn y lle cyntaf yn achos rheoliadau a wneir o dan adrannau 
13(2) ac 14(2), ac yna'r weithdrefn negyddol wedi hynny. 
 

Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Fy mwriad yw cyflwyno gwelliannau i 
ddefnyddio’r weithdrefn gadarnhaol pan fydd y pwerau hyn yn cael eu defnyddio am 
y tro cyntaf.   

 
 
Argymhelliad 5 

Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i adran 30 i roi amserlen 
ar gyfer gwneud apêl ar wyneb y Bil. Os bydd yn rhaid newid yr amserlen maes o 
law, dylid gwneud hynny drwy reoliadau sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol. 
 



6 
 

Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Er fy mod yn cydnabod y rhesymau dros 
roi ar wyneb y Bil yr amserlen ar gyfer gwneud cais i awdurdod lleol ailystyried 

penderfyniad corff llywodraethu nad oes gan ddisgybl anghenion dysgu ychwanegol 
mwyach, mae risgiau’n gysylltiedig â sicrhau ei bod yn cyd-fynd yn briodol ag 
amserlenni eraill sydd i’w hamlinellu yn y Cod. Credaf mai’r ffordd orau o fynd i’r 

afael â’r gwahanol amserlenni hyn yw trwy eu datblygu a’u cwblhau ochr yn ochr â’i 
gilydd fel bod integriti’r broses gyfan yn cael ei gynnal.  
 

Argymhelliad 6 
Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i ddefnyddio'r 
weithdrefn gadarnhaol ar gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 36(2). 

 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor, yn amodol ar ystyriaeth 
bellach o’r cysylltiad â rheoliadau a wneir o dan  adran 562J(4) o Ddeddf Addysg 

1996 ac arfer y pwerau hyn yn gyson gyda’r nod bod y gyfraith yn hygyrch.   
 
 

Argymhelliad 7  
Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil yn dileu'r pŵer i 
wneud rheoliadau o dan adran 45(2)(d). Fan lleiaf, dylai'r pŵer presennol yn y Bil fod 

yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwyf eisoes wedi cyflwyno gwelliannau i ddileu’r 

pŵer i wneud rheoliadau o dan adran 45(2)(d). 
 
 

Argymhelliad 8  
Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i adran 58(5) i roi'r cyfnod 
a ragnodir (ac unrhyw eithriadau sy'n gymwys) ar gyfer cydymffurfio â chais am 

wybodaeth ar wyneb y Bil. Os bydd yn rhaid newid y cyfnod a ragnodir maes o law, 
dylid gwneud hynny drwy reoliadau sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 
 

Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Mae’n debygol y bydd rheoliadau a wneir o 
dan y pŵer a nodir yn adran 58(5) o’r Bil yn amlinellu ystod o gyfnodau pan fydd 
rhaid i wahanol gyrff gydymffurfio â gwahanol fathau o geisiadau am help a 

gwybodaeth; o ganlyniad, byddai cael un dyddiad ar wyneb y Bil yn amhriodol. Yn 
ogystal, wrth osod y cyfnod(au), mae angen i ni ystyried amserlenni ehangach ar 
gyfer cydymffurfio â dyletswyddau yn y Bil neu’r Cod, a ddarperir ar eu cyfer yn y 

Cod.   
 
Bydd y Cod yn destun ymgynghoriad eang cyn y gellir ei gyflwyno. Felly, efallai na 

fydd unrhyw gyfnod a amlinellir yn y Bil ar hyn o bryd yn briodol o reidrwydd, ac 
efallai y bydd rhaid ei newid o’r cychwyn.   
 

Rwy’n nodi hefyd fod yna bŵer o dan y system Anghenion Addysgol Arbennig 
bresennol i osod cyfnodau o’r fath mewn rheoliadau (yn benodol yn adran 322(4) o 
Ddeddf Addysg 1996, a’r rheoliadau yw Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol 

Arbennig) (Cymru) 2002 OS 2002/152).   
 
 



7 
 

Argymhelliad 9 
Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i adran 69 i roi amserlen 

ar gyfer cydymffurfio â gorchymyn Tribiwnlys Addysg Cymru ar wyneb y Bil. Os bydd 
yn rhaid newid yr amserlen maes o law, dylid gwneud hynny drwy reoliadau sy'n 
ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 

 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Ni fyddai’n briodol rhoi amserlen ar gyfer 
cydymffurfio â Gorchymyn Tribiwnlys Addysg Cymru ar wyneb y Bil. Bydd 

Gorchmynion yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol neu gyrff llywodraethu 
sefydliadau addysg bellach wneud pob math o wahanol bethau, yn dibynnu ar natur 
yr apêl sydd wedi’i hystyried. Bydd gwahanol gategorïau o Orchymyn yn gofyn am 

wahanol amserlenni ar gyfer cydymffurfio, a gallent fod yn gysylltiedig ag amserlenni 
ar gyfer materion eraill a amlinellir yn y Cod, felly byddant yn ddarostyngedig i 
ymgynghoriad ar wahân. Ni fyddai cael un cyfnod ar wyneb y Bil yn darparu unrhyw 

hyblygrwydd i fynd i’r afael â hyn.   
 
Mae amserlenni ar gyfer cydymffurfio â Gorchmynion a gyhoeddir gan Dribiwnlys 

AAA Cymru o dan y system bresennol wedi’u hamlinellu mewn rheoliadau. Felly, nid 
oes unrhyw beth newydd na dadleuol am y dull yma.   
 

 
Argymhelliad 10 
Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil yn dileu'r pŵer i 

wneud rheoliadau o dan adran 82. Fan lleiaf, dylai'r pŵer presennol yn y Bil fod yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 
 

Rwy’n derbyn ail ran yr argymhelliad hwn, ond nid y rhan gyntaf. Mae’r pŵer i 
wneud rheoliadau yn darparu hyblygrwydd i wneud darpariaeth bellach mewn 
perthynas â pherson sydd “yn ardal” awdurdod lleol yng Nghymru, a all fod yn 

ddymunol os bydd unrhyw anawsterau neu ansicrwydd yn codi ynghylch beth mae’n 
ei olygu mewn sefyllfaoedd penodol. Er efallai na fydd y pŵer yn cael ei ddefnyddio 
yn y dyfodol agos, nid wyf wedi fy narbwyllo y byddai’n briodol ei ddileu. Fodd 

bynnag, rwy’n derbyn yr argymhelliad y dylid symud i’r weithdrefn gadarnhaol, ac 
rwy’n bwriadu cyflwyno gwelliant i’r perwyl hwn.  
 

 
Argymhelliad 11 
Rydym yn argymell y dylid diwygio'r Nodiadau Esboniadol i'r Bil er mwyn rhoi 

esboniad digonol o Atodlen 1. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Bydd y Nodiadau Esboniadol yn cael eu diwygio 

cyn Cyfnod 3 yn ôl yr arfer, a byddant yn cynnwys esboniad digonol o’r Bil a’i 
Atodlenni.  
 

 
Argymhelliad 12 
Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i ddefnyddio'r 

weithdrefn gadarnhaol ar gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 86(8). 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy’n bwriadu cyflwyno gwelliant o’r fath.  


