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Annwyl Huw, 
 
Ar 27 Chwefror, mynychais sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ar Fil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ('y Bil'). 
Yn y sesiwn honno, cytunais i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor ar y ddau bwynt canlynol 
cyn diwedd y tymor hwn: 

 
 Deddf Cymru 2017 ('Deddf 2017') a'i goblygiadau i'r Bil, yn arbennig mewn perthynas 

â diwygiadau hwyr o ran y Tribiwnlys; 

 eglurhad o'r sail ar gyfer y trefniadau i'r Ysgrifennydd Gwladol gytuno ar y rheoliadau 
o dan adrannau 79 ac 80 o'r Bil. 

 

Dadansoddiad o Ddeddf Cymru 2017 a'i goblygiadau i'r Bil 
 
Fel y nodais yn ystod sesiwn y Pwyllgor ym mis Chwefror, nid yw darpariaethau 

cymhwysedd Deddf 2017 yn berthnasol i'r Bil.  Mae darpariaethau cymhwysedd Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006, sydd mewn grym ar hyn o bryd, yn parhau i fod yn berthnasol 
mewn perthynas â'r Biliau sy'n cwblhau proses graffu cyfnod 1 erbyn y prif ddyddiad 

penodedig. Nid yw'r diwrnod hwnnw wedi'i bennu eto. Dim ond mewn rheoliadau a wneir o 
dan adran 71(3) o Ddeddf 2017 yn dilyn ymgynghori â'r Llywydd a Gweinidogion Cymru y 
gellir ei bennu, ac yna mae'n rhaid ei fod o leiaf bedwar mis ar ôl i'r rheoliadau gael eu 

gwneud. 
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Fodd bynnag, pan roddais dystiolaeth i'r Pwyllgor, roedd gwaith ar y gweill i asesu pa 
effaith, os o gwbl, a allai godi o ddiwygiadau a wnaed ar gam hwyr yn nhaith Deddf 2017 
drwy'r senedd. Roedd y diwygiadau hyn yn mewnosod darpariaethau ar Dribiwnlysoedd 

Cymru yn Rhan 3 o Ddeddf 2017 ac maent yn berthnasol i'r ystyriaeth o'r Bil gan fod Rhan 3 
yn rhestru Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn un o Dribiwnlysoedd Cymru. 
Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yw'r Tribiwnlys presennol sy'n bodoli o dan 

Ddeddf Addysg 1996 ('Deddf 1996'), y bydd yn newid ei enw i'r Tribiwnlys Addysg yn unol 
â'r Bil. 
 

Darpariaethau Rhan 3 
 
Mae Adran 60 o Ddeddf 2017 yn gwneud darpariaeth i Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr 

benodi person i swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. Mae Rhan 3 yn nodi'r 
swyddogaethau amrywiol ar gyfer y Llywydd, er enghraifft:  
 

 Mae adran 60(4) yn darparu bod yn rhaid i Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru, wrth 
gyflawni ei swyddogaethau, roi sylw i'r angen i Dribiwnlysoedd Cymru fod yn 
hygyrch; yr angen i'r achosion gerbron y Tribiwnlysoedd hynny fod yn deg, a chael 

eu trin yn gyflym ac yn effeithlon; yr angen i aelodau o'r Tribiwnlysoedd fod yn 
arbenigwyr yn y pwnc neu'r gyfraith dan sylw; a'r angen i ddatblygu dulliau arloesol o 
ddatrys anghydfodau;   

 
 Mae Adran 60(5) yn darparu bod Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn gyfrifol am 

gynnal a chadw trefniadau priodol ar gyfer hyfforddiant, arweiniad a llesiant aelodau 

Tribiwnlysoedd Cymru ac am gynrychioli barn aelodau Tribiwnlysoedd Cymru i 
Weinidogion Cymru ac i aelodau eraill o Gynulliad Cenedlaethol Cymru;  

 

 Mae adran 61 yn darparu bod Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru (gyda 
chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru, ac ar ôl ymgynghori â Llywyddion y 
Tribiwnlysoedd) yn gallu rhoi cyfarwyddiadau ynghylch yr arferion a'r weithdrefn sydd 

i'w dilyn gan Dribiwnlysoedd yng Nghymru; ac 
 

 Mae adran 62 yn darparu ar gyfer trawsleoli aelodau o Dribiwnlysoedd yng Nghymru, 

gan gynnwys aelodau o Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Er mwyn 
cyflawni hyn, mae adran 62(4) yn diwygio adran 333 o Ddeddf 1996 sy'n ymdrin â 
chyfansoddiad Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. 

 
Ymhellach, mae Atodlen 5 i Ddeddf 2017 yn gwneud darpariaeth bellach ynghylch y ddau 
lwybr gwahanol i benodi Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. 

 
Diwygiad posibl a fydd yn ofynnol i'r Bil yn sgil Deddf Cymru 2017 
 

Nid yw dadansoddiad o ddarpariaethau Rhan 3 o Ddeddf 2017 yn awgrymu bod ei effaith ar 
y Bil (o ran yr angen am ddiwygiadau) yn arwyddocaol. Fodd bynnag, rwy'n ystyried yr 
angen am ddiwygio'r Bil er mwyn ystyried y diwygiad a wnaed i adran 333 o Ddeddf 1996 

gan adran 62(4) o Ddeddf 2017.  
 
Ar hyn o bryd mae ein Bil yn diddymu adran 333 ac wrth wneud hynny, byddai'n cael 

gwared ar y ddarpariaeth newydd ar gyfer trawsleoli aelodau Tribiwnlysoedd. Mae'n ddigon 
posibl y byddwn yn dymuno cadw gallu aelodau Tribiwnlysoedd eraill Cymru i symud o 
gwmpas er mwyn osgoi unrhyw fylchau pan nad yw aelodau'r Tribiwnlys Addysg ar gael, 

gan ganiatáu i achos barhau.   
 
 

 



Trefniadau i'r Ysgrifennydd Gwladol gytuno ar reoliadau o dan adrannau 79 a 80 
 
Roedd aelodau o'r Pwyllgor yn awyddus i wybod pam mae angen cytundeb yr Ysgrifennydd 

Gwladol i wneud rheoliadau o dan adrannau 79 ac 80 o'r Bil. Mae swyddogaethau'r 
Ysgrifennydd Gwladol yn yr adrannau hynny yn bodoli yn y trefniadau presennol yn Neddf 
1996; felly mae'r darpariaethau yn y Bil yn ailddatgan y gyfraith bresennol.  

 
Fel y nodais yn ystod fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor ym mis Chwefror, os oeddem am 
gael gwared ar y swyddogaethau presennol byddai'n rhaid i ni gael cydsyniad Gweinidog y 

Goron i wneud hynny.  
 
Rheoliadau o dan adrannau 13(2) ac 14(20) o'r Bil 

 
Roedd un maes a godwyd gyda mi yn ystod fy sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor lle, o 
ystyried cymhlethdod y pwnc, y credaf y gallai fod yn ddefnyddiol pe bawn yn rhoi mwy o 

eglurhad a gwybodaeth. 
 
Mae'n ymwneud â'r pwerau gwneud rheoliadau a gynhwysir yn y Bil yn adrannau 13(2) ac 

14(2) (yr olaf drwy fewnosod isadran (2B) yn adran 83 o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) . 
 

Gofynnodd y Pwyllgor ddau gwestiwn mewn perthynas â'r pwerau hyn: 1) pam nad yw'r 
categori o blant sy'n derbyn gofal a allai gael eu rhagnodi yn y rheoliadau hyn wedi'i osod 
allan ar wyneb y Bil; a 2) gofyn imi ystyried gwneud y pwerau hyn yn amodol ar y weithdrefn 

gadarnhaol. 
 
Mae cyswllt annatod rhwng y pwerau hyn, a'r categorïau o blant sy'n derbyn gofal y gallent 

eu rhagnodi, a dylid eu hystyried gyda'i gilydd. Maent yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod 
darpariaethau'r Bil hwn, a'r system y mae'n ei chreu mewn perthynas â phlant sy'n derbyn 
gofal, yn cyd-fynd â'r system ar gyfer plant o'r fath a grëwyd gan Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ( "Deddf 2014").  
 
Diben sylfaenol y darpariaethau yn y Bil ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yw sicrhau, lle mae 

gan blant sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol neu iau gynllun addysg personol o dan 
Ddeddf 2014, bod y cynllun hwnnw'n crynhoi eu holl anghenion addysgol, gan gynnwys 
unrhyw anghenion dysgu ychwanegol sydd ganddynt. Mae'r dull cyfannol o gynllunio 

darpariaeth addysgol ar gyfer plant o'r fath yn cael ei gyflawni drwy ymgorffori cynllun 
datblygu unigol y plentyn sy'n derbyn gofal a'i gwneud yn ofynnol i'r awdurdod lleol sy'n 
gofalu am y plentyn fod yn gyfrifol am ddyletswyddau o dan y Bil.  

 
Mae'r gofyniad ar gyfer cynlluniau addysg personol wedi'i nodi mewn rheoliadau a wnaed o 
dan Ddeddf 2014 (Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015 

("Rheoliadau 2015")). Mae'r rheoliadau hyn yn eithrio rhai grwpiau o blant sy'n derbyn gofal 
at ddibenion Deddf 2014, o'r gofyniad cyffredinol i gael cynllun addysg personol. Er 
enghraifft plant sy'n cael eu lletya ar gyfer egwyl fer. Mae'r eithriadau hyn yn elfen bwysig o 

sicrhau bod y cynllunio ar gyfer y plentyn sy'n derbyn gofal yn briodol ac yn gymesur yng 
nghyd-destun eu hamgylchiadau penodol.  
 

Mae'r Bil yn symud y gofyniad cyffredinol bod cynlluniau addysg personol yn cael eu rhoi ar 
waith ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a'i roi ar wyneb Deddf 2014. Mae hyn wedyn yn 
galluogi'r Bil i wneud darpariaeth ar gyfer ymgorffori cynlluniau datblygu unigol yn y 

cynlluniau addysg personol. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y rheoliadau a wneir o dan 
Ddeddf 2014 yn parhau i allu gwneud eithriadau priodol i'r gofyniad cyffredinol am gynllun 
addysg personol; dyna pam mae angen y pŵer i wneud rheoliadau a fewnosodwyd gan 

adran 14(2) o'r Bil. Nid wyf yn credu ei bod yn briodol i'r Bil ddileu'r pŵer hwn a rhoi 



categorïau o eithriadau ar wyneb Deddf 2014. Byddai gwneud hynny'n cyfyngu ar 
newidiadau yn y dyfodol i bolisi gwasanaethau cymdeithasol y gellid eu cyflawni ar hyn o 
bryd drwy newidiadau i Reoliadau 2015. Mae hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i anghenion 

dysgu ychwanegol. Y gallu i ddatblygu polisi gwasanaethau cymdeithasol ymhellach yn y 
maes hwn drwy reoliadau oedd y sefyllfa y cytunwyd arni gan y Cynulliad Cenedlaethol pan 
basiodd Ddeddf 2014.  

 
Mae'r pŵer i wneud rheoliadau yn adran 13(2) o'r Bil yn dilyn y pŵer i wneud rheoliadau yn 
adran 14(2). Mae'r darpariaethau yn y Bil ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn seiliedig ar y 

ffaith y bydd gan y plant gynlluniau addysg personol. Bydd y rheoliadau a wneir o dan adran 
13(2) yn galluogi categorïau o blant sy'n derbyn gofal nad oes angen cynllun addysg 
personol arnynt yn rhinwedd rheoliadau a wneir o dan Ddeddf 2014, i gael eu heithrio at 

ddibenion y darpariaethau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal sydd yn y Bil.  Hynny yw, mae'n 
darparu dull o gysoni dwy drefn. 
 

Mae'r weithdrefn ar gyfer gwneud rheoliadau o dan adrannau 13(2) ac 14(2) yn negyddol er 
mwyn cyd-fynd â'r weithdrefn sy'n berthnasol i'r pwerau yn Neddf 2014 sy'n ymwneud â 
chynllunio ar gyfer plant sy'n derbyn gofal (sydd hefyd yn negyddol), y gwnaed Rheoliadau 

2015 oddi tani.   
 
Byddwn hefyd yn ychwanegu fy mod yn ystyried bod y weithdrefn negyddol yn briodol ar 

gyfer y pŵer yn adran 13.  Os na chaiff plentyn sy'n derbyn gofal ei drin felly at ddibenion y 
Bil, bydd y plentyn yn dod o fewn darpariaethau cyffredinol y Bil (fel y gwna plant eraill), yn 
hytrach na rhai penodol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.  Y gwahaniaethau hanfodol rhwng 

y darpariaethau cyffredinol a'r rhai ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yw, yn yr achos olaf: 
 yr awdurdod lleol sy'n gofalu am y plentyn sy'n gyfrifol am y dyletswyddau (yn 

hytrach na chorff llywodraethu ysgol neu o bosibl awdurdod lleol arall);   

 rhaid i'r Cynllun Datblygu Unigol gael ei ymgorffori yng nghynllun addysg personol 
y plentyn. 

 

Hynny yw, mae sylwedd yr hawliadau yn y Bil ar gyfer y rhai na chânt eu trin fel plant sy'n 
derbyn gofal yn cyfateb i'r rhai a gaiff eu trin fel plant sy'n derbyn gofal. 
 

Rwy'n gobeithio bod yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor.  
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 

ac Addysg, o gofio diddordeb y Pwyllgor hwnnw yn y Bil. 
 
Yn gywir  
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