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SL(5)799 – Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 

Cefndir a Diben 

Dyroddir y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (“y Cod”) o dan Ddeddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (“y Ddeddf”). Mae’r Ddeddf, ynghyd â’r Cod 
a’r rheoliadau a wnaed o dan y Ddeddf, yn darparu’r system statudol ar gyfer diwallu 
anghenion dysgu ychwanegol (ADY) plant a phobl ifanc. 

Mae’r Cod yn cynnwys canllawiau statudol ar arfer swyddogaethau o dan Ran 2 o’r Ddeddf 
(sy’n sefydlu’r system statudol yng Nghymru ar gyfer diwallu ADY plant a phobl ifanc). Mae'r 
Cod hefyd yn cynnwys canllawiau statudol ar faterion eraill sy'n ymwneud ag adnabod ADY a 
diwallu anghenion plant a phobl ifanc sydd ag ADY, ac mae'n disgrifio'r gofynion statudol 
perthnasol, gan gynnwys y gofynion yn y Ddeddf. 

Rhaid i'r awdurdodau cyhoeddus a ganlyn (y mae'r Cod yn cyfeirio atynt fel "personau 
perthnasol") roi sylw i'r canllawiau perthnasol yn y Cod wrth arfer swyddogaethau o dan Ran 
2 o’r Ddeddf. 

• awdurdod lleol yng Nghymru neu yn Lloegr; 

• corff llywodraethu ysgol a gynhelir yng Nghymru neu yn Lloegr; 

• corff llywodraethu sefydliad yn y sector addysg bellach yng Nghymru neu yn Lloegr; 

• perchennog Academi; 

• tîm troseddwyr ifanc ar gyfer ardal yng Nghymru neu yn Lloegr; 

• person a chanddo gyfrifoldeb am lety ieuenctid perthnasol yng Nghymru neu yn 
Lloegr; 

• Bwrdd Iechyd Lleol; 

• ymddiriedolaeth GIG; 

• Bwrdd Comisiynu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol; 

• grŵp comisiynu clinigol; 

• ymddiriedolaeth sefydledig GIG; 

• Awdurdod Iechyd Arbennig. 

Rhaid i Dribiwnlys Addysg Cymru roi sylw i unrhyw ddarpariaeth yn y Cod yr ymddengys 
iddo ei bod yn berthnasol i gwestiwn sy’n codi ar apêl o dan Ran 2 o’r Ddeddf. 

Mae'r Cod yn cynnwys canllawiau sy'n berthnasol i ddarparwyr addysg feithrin nas cynhelir, a 
ariennir gan awdurdod lleol, y mae'n ofynnol i ddarparwyr o'r fath, yn unol â gofynion cyllid 



  

yr awdurdod lleol, roi sylw iddynt. 

Mae’r Cod yn gosod gofynion ar awdurdodau lleol mewn cysylltiad â’u dyletswyddau o dan y 
Ddeddf i wneud trefniadau ar gyfer– 

• darparu cyngor a gwybodaeth,  

• osgoi a datrys anghytundebau, a 

• darparu gwasanaethau eirioli annibynnol. 

Mae'r Cod yn gosod gofynion ar gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, sefydliadau addysg 
bellach ac ar awdurdodau lleol mewn perthynas â’r canlynol: 

• penderfyniadau ynghylch a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY, 

• llunio, adolygu a diwygio cynlluniau datblygu unigol ("CDUau"), yn ogystal â’u ffurf 
a’u cynnwys,  a 

• pheidio â chynnal CDUau. 

Mae'r Cod hefyd yn nodi'r hyn y mae’n rhaid i awdurdodau lleol a chyrff y GIG ei wneud i 
gyflawni eu dyletswyddau gan roi sylw dyledus i Gonfensiynau'r Cenhedloedd Unedig. 

Gweithdrefn  
Cadarnhaol Drafft 
 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 

 

 

SL(5)788 - Gorchymyn Cod Ymarfer Treuliau Etholiad 
Ymgeiswyr (Etholiadau'r Senedd) 2021 (Diwrnod 
Penodedig) 2021 

Cefndir a Diben 
Pennodd y Gorchymyn hwn 9 Mawrth 2021 fel y diwrnod y byddai'r Cod Ymarfer Treuliau 
Etholiad Ymgeiswyr (Etholiadau’r Senedd) 2021 (“y Cod Ymarfer”) yn dod i rym.  

Lluniodd y Comisiwn Etholiadol y Cod Ymarfer a’i gyflwyno i Weinidogion Cymru i’w 
gymeradwyo ganddynt. Mae Gweinidogion Cymru wedi cymeradwyo’r Cod Ymarfer, a 
osodwyd gerbron Senedd Cymru ar 20 Ionawr 2021. 

Cyflwynodd y Pwyllgor hwn adroddiad ar y Cod Ymarfer ar 1 Chwefror 2021. 

Ni phenderfynodd y Senedd beidio â chymeradwyo’r Cod Ymarfer. O ganlyniad, gwnaeth 
Gweinidogion Cymru y Gorchymyn hwn er mwyn i’r Cod Ymarfer ddod i rym ar 9 Mawrth 

2021.  



  

Gweithdrefn 
Dim gweithdrefn. 
 
Rhiant-Ddeddf: Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007 
Fe’u gwnaed ar: 8 Mawrth 2021 
 

 

SL(5)794 – Gorchymyn Senedd Cymru (Taliadau 
Swyddogion Canlyniadau) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae'r Gorchymyn hwn yn cynnwys y cyfansymiau mwyaf y caiff swyddog canlyniadau eu 
hadennill am wasanaethau a ddarperir a threuliau yr eir iddynt ar gyfer cynnal etholiad 
Senedd Cymru neu mewn cysylltiad â hynny.  

Mae erthyglau 4, 5 a 6 o’r Gorchymyn hwn yn pennu’r cyfansymiau mwyaf am wasanaethau a 
ddarperir a threuliau yr eir iddynt ar gyfer etholiad etholaethol a ymleddir neu mewn 
cysylltiad ag etholiad o’r fath. Mae’r symiau wedi eu rhestru yn y tabl yn Atodlen 1. 

Mae erthyglau 7, 8 a 9 yn pennu’r cyfansymiau mwyaf am wasanaethau a ddarperir a 
threuliau yr eir iddynt ar gyfer etholiad rhanbarthol a ymleddir neu mewn cysylltiad ag 
etholiad o’r fath. Mae’r symiau wedi eu rhestru yn y tabl yn Atodlen 2. 

Mae erthygl 10 yn pennu’r cyfanswm mwyaf am etholiad etholaethol nas ymleddir, tra bo 
erthygl 11 yn pennu’r cyfanswm mwyaf am etholiad rhanbarthol nas ymleddir. 

Gweithdrefn 
Dim gweithdrefn. 
 
Rhiant-Ddeddf: Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y 
Bobl) 2007 
Fe’u gwnaed ar: 12 Mawrth 2021 
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