
 

 

 

30 Mawrth 2017 

Annwyl Gyfaill 

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): canllawiau gofal 

iechyd diwygiedig Llywodraeth Cymru  

Fel rhan o'r gwaith o drafod egwyddorion cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol 

a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) Bil (y Bil), cymerodd y Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg 

dystiolaeth lafar ar y mater o ddiwallu anghenion meddygol disgyblion mewn ysgolion, a 

sut y mae hyn yn berthnasol i ddarpariaeth addysg. 

Mae'r Pwyllgor hefyd wedi cael galwad gydlynol i gynnwys darpariaethau penodol ar gyfer 

anghenion meddygol plant a phobl ifanc mewn ysgolion yn y Bil, ac i wneud y 

ddarpariaeth yn statudol yn unol â'r darpariaethau yn Lloegr. Mae hyn yn cynnwys 

tystiolaeth a gyflwynwyd i ymgynghoriad y Pwyllgor yn haf 2016 ar flaenoriaethau'r Pumed 

Cynulliad, a thystiolaeth ysgrifenedig yn ystod trafodaethau Cyfnod 1 y Pwyllgor ar y Bil. 

Y sefyllfa yn Lloegr 

Mae'r fframweithiau presennol sy'n cynnwys canllawiau ar gyfer rheoli anghenion gofal 

iechyd plant mewn lleoliad ysgol yn wahanol yng Nghymru i'r hyn ydynt yn Lloegr. Yn 

Lloegr, daeth Deddf Plant a Theuluoedd 2014 i rym ar 1 Medi 2014. Mae adran 100 yn 

cynnwys dyletswydd statudol ar awdurdodau priodol i wneud trefniadau i gefnogi 

disgyblion sydd â chyflyrau meddygol mewn ysgolion. Wrth ddiwallu'r ddyletswydd honno, 

mae'n rhaid i'r awdurdod priodol roi sylw i ganllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd 

Gwladol. 



 

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ysgolion wneud trefniadau ychwanegol i 

gefnogi plant a phobl ifanc mewn ysgolion ag anghenion gofal iechyd. Nid yw'r 

ddeddfwriaeth hon yn gymwys i ysgolion yng Nghymru. 

Canllawiau gofal iechyd diwygiedig yng Nghymru 

Ar 30 Mawrth, cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ganllawiau statudol 

newydd 'Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd'. Cyhoeddir y canllawiau hyn yn 

unol ag Adran 175 o Ddeddf Addysg 2002, ac maent yn disodli'r canllawiau anstatudol 

blaenorol o 2010: 'Mynediad i addysg a chymorth i blant a phobl ifanc ag anghenion 

meddygol'. 

Mae adran 175 o Ddeddf Addysg 2002 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol a chyrff 

llywodraethu i wneud trefniadau i sicrhau bod eu swyddogaethau'n cael eu harfer gyda'r 

bwriad o ddiogelu a hyrwyddo lles plant mewn ysgolion neu mewn lleoliadau dysgu eraill. 

Mae hyn yn cynnwys cefnogi plant ag anghenion gofal iechyd. Wrth gyflawni'r 

dyletswyddau o dan adran 175 o Ddeddf Addysg 2002, mae'n rhaid i awdurdodau lleol a 

chyrff llywodraethu roi sylw i ganllawiau a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru.   

O ran y canllawiau 'Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd', dywedodd y Gweinidog 

mewn tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 22 Mawrth: 

By publishing the statutory guidance on meeting healthcare needs within the 

school environment in March, we’re enabling people to take time to look at this 

guidance at a time when we can amend this Bill if we believe that there is that 

conflict there, and we can make changes, and we can make changes at Stage 3 

in September when we’ve had an opportunity to allow these things to bed down 

a bit.  

Dywedodd y Gweinidog hefyd: 

It’s been published in order to provide the guidance, and not simply as a means 

of aiding the scrutiny of this Bill. It’s there to provide the statutory guidance for 

schools. That’s why. That’s the driver for publication. However, we recognise that 

by doing so now, at this process as we’re coming to the conclusion stage of the 

scrutiny of this Bill, we will then have an opportunity, through the summer term, 

to consider this in more detail and whether we wish to make amendments at 

Stage 2 in the summer or Stage 3 in the autumn. We will have the opportunity 

to do so. 

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/supporting-learners-with-healthcare-needs/?skip=1&lang=cy


 

Goblygiadau i'r Bil 

Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r canllawiau statudol newydd, mae'r Pwyllgor yn gofyn 

am eich barn am sut y mae'r canllawiau hynny'n effeithio ar y Bil, a hefyd am y galwadau i 

gynnwys darpariaethau penodol yn y Bil ynghylch anghenion meddygol. Ar hyn o bryd, nid 

yw'r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad cyffredinol ar gynnwys ehangach y canllawiau.  

Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn awyddus i wybod beth yw'ch barn gychwynnol am y 

canllawiau cyn Cyfnod 2 a Chyfnod 3 y Bil, lle gellid trafod gwelliannau posibl i'r Bil. Mae'n 

debygol y bydd Cyfnod 2 ddiwedd Mehefin; disgwylir Cyfnod 3 ddiwedd Medi.  

Yn benodol, hoffai'r Pwyllgor wybod: 

 a ydych yn credu bod canllawiau statudol newydd Llywodraeth Cymru 'Cefnogi dysgwyr 

ag anghenion gofal iechyd' yn diwallu'r galwadau yn y dystiolaeth i'r Pwyllgor i wneud y 

canllawiau gofal iechyd yng Nghymru yn statudol; 

 eich asesiad cynnar ynghylch a fyddai 'Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd' yn 

diwallu anghenion gofal iechyd dysgwyr yng Nghymru yn ddigonol, ac os na sut y gellid 

defnyddio'r Bil i helpu i gyflawni hyn; ac 

 eich barn ynghylch pryd y gellid cynnal asesiad llawn o 'Cefnogi dysgwyr ag anghenion 

gofal iechyd' er mwyn asesu lefel llwyddiant y canllawiau'n effeithiol.  

Rhaid i'r Pwyllgor gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad ynghylch ei drafodaethau am y Bil 

erbyn 12 Mai 2017. Er mwyn bwydo eich barn yn ffurfiol i'r broses honno, byddai'r Pwyllgor 

yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r mater hwn erbyn 14 Ebrill.  

 

Mae'r llythyr hwn wedi'i anfon at Dr Dai Lloyd, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Chwaraeon. 

 

Yn gywir 

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

 


