
Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
 

 

 
Ein cyf/Our ref MA-L/ARD/0420/17 
 
 
Lynne Neagle AC 
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 
SeneddCYPE@cynulliad.cymru  

  
17 Gorffennaf 2017  

 
 
 
 
 
 
Y BIL ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A’R TRIBIWNLYS ADDYSG 
(CYMRU) 
 
 
Yn dilyn fy llythyr ar 7 Mehefin, hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg unwaith eto am ei waith craffu cynhwysfawr ar y Bil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 y broses 
ddeddfwriaethol. Rwy’n hynod falch bod egwyddorion cyffredinol y Bil wedi’u cytuno, 
a hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor am ei argymhelliad yn hyn o beth.  
 
Yn ystod y ddadl ar egwyddorion cyffredinol ar 6 Mehefin ac yn fy llythyr blaenorol, fe 
wnes i ddatgan fy mwriad i ysgrifennu atoch gydag ymateb manwl i bob un o’r 48 o 
argymhellion a wnaed yn adroddiad 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. 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. Mewn nifer fach o achosion, rwy’n dal i ystyried argymhelliad 
ac nid wyf wedi penderfynu eto a fyddaf yn ei dderbyn ai peidio. Os yn berthnasol, 
rwyf wedi nodi hefyd os bydd derbyn argymhelliad yn ei gwneud hi’n ofynnol i wneud 
gwelliant i’r Bil.  
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Fel y gwelwch, rwy’n derbyn neu’n derbyn mewn egwyddor y rhan fwyaf o’r 
argymhellion. 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.  
 
Rwy’n gobeithio y byddwch chi’n cytuno bod y wybodaeth hon yn dangos fy 
ymrwymiad i wrando a chydweithredu i ddarparu darn o ddeddfwriaeth 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 broses y Cynulliad.  
 
Byddaf yn ysgrifennu hefyd at Gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 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 Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru)  
 
 
Argymhelliad 1 
Bod y Cynulliad yn cytuno ag egwyddorion cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). 
 
Rwy’n falch bod y Pwyllgor wedi argymell y dylai egwyddorion cyffredinol y Bil gael 
eu cytuno a bod y Cynulliad wedi pleidleisio o blaid hynny ar 6 Mehefin. 

 
 

Argymhelliad 2 

Dylai’r Gweinidog roi diweddariadau rheolaidd i’r Pwyllgor, ac i’r Cynulliad yn ei 
gyfanrwydd, am weithredu’r Rhaglen Trawsnewid ADY ehangach. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Fy mwriad yw rhoi diweddariadau chwarterol i’r 

Pwyllgor am ein Rhaglen Trawsnewid uchelgeisiol, gyda’r diweddariad ffurfiol cyntaf 
ym mis Medi. 
 
 
Argymhelliad 3 
Dylai’r Gweinidog sicrhau bod y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol yn egluro:- 
a. nad oes angen i blentyn fod ag anhawster sylweddol fwy ym mhob maes o’u 
dysgu er mwyn dod o fewn adran 2 (2) (a) o’r Bil;  
b. yng nghyd-destun plant o dan oedran ysgol gorfodol, bod y cyfeiriad at ‘ddysgu’ yn 
adran 2 (2) (a) o’r Bil yn cynnwys mathau mwy anffurfiol o ddysgu, megis dysgu drwy 
chwarae a rhyngweithio cymdeithasol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae’r Cod drafft eisoes yn nodi’n glir y dylai 
dysgu gael ei ddehongli yn ei synnwyr ehangaf, sy’n cynnwys chwarae a dysgu 
arbrofol, sy’n sail i’r Cyfnod Sylfaen. Byddwn yn adolygu sut y gellir gwneud hyn yn 
fwy clir. Rwy’n fodlon hefyd archwilio awgrym Estyn bod y Cod yn ei gwneud hi’n glir 
nad oes angen “anhawster sylweddol fwy ym mhob maes o’u dysgu” er mwyn bod 
ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 
 
Argymhelliad 4 
Dylid diwygio’r diffiniad o Anghenion Dysgu Ychwanegol ar wyneb y Bil i gynnig 
eglurder y bydd gan rywun angen ychwanegol os bydd ganddo gyflwr meddygol sy’n 
golygu bod ganddo anhawster dysgu sylweddol fwy na’r rhan fwyaf o bobl o’r un oed 
neu fod yr angen meddygol yn anabledd sy’n atal neu’n rhwystro’r disgybl rhag 
defnyddio cyfleusterau ar gyfer addysg neu hyfforddiant o fath a ddarperir yn 
gyffredinol i bobl eraill o’r un oed, a bod yr anhawster neu’r anabledd dysgu hwnnw’n 
gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. 
 
Rwy’n dal i ystyried yr argymhelliad hwn. 
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Mae gan blant a phobl ifanc sydd â chyflwr meddygol sy’n cyfrannu at angen dysgu 
ychwanegol yr hawl i ddarpariaeth ddysgu ychwanegol o dan y system newydd. 
Rwy’n falch bod y Pwyllgor wedi cydnabod hyn yn ei adroddiad.   
 
Rwy’n ystyried manteision a risgiau gwelliant i’r diffiniad o anghenion dysgu 
ychwanegol yn adran 2 o’r Bil i ddangos ei gwmpas mewn perthynas â chyflyrau 
meddygol. Mae hon yn rhan bwysig o’r Bil sy’n gofyn am ystyriaeth lawn a gofalus.    
 
 
Argymhelliad 5 
Dylid diwygio adran 4(4) o’r Bil i’w gwneud yn ofynnol i’r Cod Anghenion Dysgu 
Ychwanegol bennu amserlenni ar gyfer cynnal asesiadau a pharatoi CDU. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.   

 
Rydym wastad wedi nodi mai ein bwriad yw defnyddio’r Cod i bennu amserlenni clir 
ar gyfer penderfynu ar anghenion dysgu ychwanegol a pharatoi cynlluniau datblygu 
unigol. Mae gwelliant yn cael ei ystyried fel y bydd hyn yn ofyniad yn y Bil. Mae’r Cod 
drafft yn amlinellu ein barn bresennol am yr amserlenni hyn ar ôl ymgysylltu ag 
ymarferwyr.   
 
 
Argymhelliad 6 
Dylai’r Gweinidog gryfhau’r Cod er mwyn cynnig mwy o eglurder ynghylch pwy sy’n 
gyfrifol am Gynlluniau Datblygu Unigol. Yn benodol, dylai fod mwy o eglurder 
ynghylch o dan ba amgylchiadau y bydd awdurdod lleol yn hytrach na’r corff 
llywodraethu yn gyfrifol am CDU. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae cydbwysedd y cyfrifoldebau ynghylch 
CDUau yn fater sylweddol, ac mae cael y cydbwysedd yn iawn yn hollbwysig i 
weithrediad effeithiol y system newydd. Rwy’n cytuno, felly, fod cael canllawiau clir 
yn y Cod yn hanfodol. Mae’r Cod drafft cyhoeddedig wedi dechrau archwilio hyn, ond 
rwy’n cydnabod bod modd ei gryfhau. Yn fy marn i, ni fydd trothwyon mympwyol yn 
gweithio ac mae angen hyblygrwydd i adlewyrchu cyd-destunau lleol a sicrhau dull 
sy’n canolbwyntio ar y person. Mae’r Grŵp Arbenigwyr CDU, sy’n cynnwys 
ymarferwyr sy’n gweithio yn y maes, yn ystyried y mater a bydd yn cynghori ar 
ddatblygiad y Cod. Yn y pen draw, gweithwyr proffesiynol fydd angen gwneud y 
penderfyniad – yn seiliedig ar eu barn broffesiynol a’r amgylchiadau penodol – ond 
mae angen canllawiau clir arnynt yn y Cod i lywio’r penderfyniad hwnnw.   
 
 
Argymhelliad 7 

Dylai’r Gweinidog ystyried ymhellach y diffyg darpariaeth yn y Bil i awdurdodau lleol 
gyfarwyddo sefydliadau addysg bellach. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn a byddaf yn ystyried y mater ymhellach.   

 
Fodd bynnag, mae’r berthynas rhwng awdurdodau ac ysgolion a rhwng awdurdodau 
a cholegau yn wahanol, a rhaid i hynny gael ei adlewyrchu a’i barchu yn y Bil . O 
ystyried y ffaith bod Sefydliadau Addysg Bellach yn gwbl ymreolaethol o awdurdodau 
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lleol, ni fyddai’n briodol i awdurdodau lleol gyfarwyddo Sefydliadau Addysg Bellach. 
Byddai unrhyw welliant i hyn yn tanseilio’r trefniadau presennol. Felly, bydd fy 
ystyriaeth yn canolbwyntio ar atebion eraill i’r materion a gododd y Pwyllgor.  
 
 
Argymhelliad 8 

Dylai’r Gweinidog egluro yn ystod dadl Cyfnod 1 sut ac o dan ba amgylchiadau y 
gallai Gweinidogion Cymru ddefnyddio’u pwerau i wneud rheoliadau o dan adran 34 
o’r Bil a/neu bwerau ymyrryd o dan adran 57 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 
2002. 
 
Ni chafodd y mater hwn ei drafod yn ystod y ddadl ar Egwyddorion Cyffredinol, ond 
rwy’n hapus i dderbyn yr argymhelliad hwn gan fachu ar y cyfle i fynegi fy marn ar y 
materion hyn.  
 
Fy marn ar hyn o bryd yw ei bod hi’n debygol y bydd rheoliadau adran 34 yn 
cynnwys darpariaeth i alluogi’r cyfrifoldeb dros gynnal CDU i gael ei drosglwyddo o 
awdurdod lleol i gorff llywodraethu’r SAB o dan rai amgylchiadau (a allai gynnwys y 
ddau barti yn cytuno y dylai’r cyfrifoldeb gael ei drosglwyddo). 

 
O ran adran 57 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992, mae’n glir pryd y gall 
Gweinidogion Cymru ddefnyddio eu pwerau ymyrryd. Yng nghyd-destun materion yn 
ymwneud ag ADY o dan y system y darperir ar ei chyfer yn y Bil, gallwn eu 
defnyddio os ydym yn fodlon bod corff llywodraethu’r SAB wedi: 

 methu â chyflawni unrhyw ddyletswydd a osodwyd arno gan y Bil hwn; neu  

 wedi gweithredu’n afresymol neu wedi bwriadu gweithredu’n afresymol wrth 
arfer unrhyw bŵer a roddwyd gan y Bil neu gyflawni unrhyw ddyletswydd a 
osodwyd gan y Bil hwn. 
 

Gallai unrhyw ymyriad gynnwys cyhoeddi cyfarwyddyd mewn perthynas ag arfer 
pwerau’r corff llywodraethu a chyflawni ei ddyletswyddau. Fodd bynnag, ni fyddai’n 
briodol i mi wneud sylwadau ar yr union amgylchiadau lle byddem yn arfer y pŵer 
hwn yn achos materion yn ymwneud ag ADY, gan fod y materion hyn yn cael eu 
trafod fesul achos. Er hynny, mae’n werth nodi bod y ffaith bod pwerau o’r fath yn 
bodoli fel arfer yn ddigon i sicrhau bod cyrff yn gweithredu’n gyfrifol. 
 
 
Argymhelliad 9 

Dylai’r Gweinidog archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio amodau arian grant i sicrhau 
bod sefydliadau addysg bellach yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros CDU lle ystyrir bod 
hynny’n briodol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor.  
 
Yn sgil y gwaith ymgysylltu rwyf wedi’i wneud gyda cholegau, rwy’n gwbl hyderus y 
byddant yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros gynlluniau lle bo hynny’n briodol. Fodd 
bynnag, byddwn yn ystyried ymhellach yr opsiynau sydd ar gael er mwyn tawelu 
pryderon a sicrhau gweithrediad effeithiol yr elfen hon o’r system newydd.   
 
 



6 
 

Argymhelliad 10 

O fewn deuddeng mis i gyflwyno’r system newydd yn llawn, dylai’r Gweinidog 
adolygu lefel y CDU sy’n gyfrifoldeb, neu sy’n dod yn gyfrifoldeb, i awdurdod lleol, 
gan gynnwys yr effaith ar adnoddau’r awdurdod lleol, er mwyn sicrhau cydbwysedd 
priodol o ran pwy sy’n gyfrifol am CDU. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Fel sy’n arfer safonol, bydd adolygiad ôl-
weithredu llawn yn cael ei gynnal maes o law, ond bydd effaith y Bil yn cael ei 
monitro’n barhaus cyn ac ochr yn ochr â’r adolygiad ffurfiol. Bydd hyn yn ein galluogi 
i wneud newidiadau, yn ôl yr angen, i’r ffordd mae’r diwygiadau’n cael eu rhoi ar 
waith. Ar hyn o bryd, rydym yn gosod y seiliau i sicrhau bod yr adolygiad yn un 
deallus a gwerth chweil, gydag astudiaeth gwaelodlin o’r system AAA bresennol ar 
waith ar hyn o bryd. Rydym hefyd yn bwriadu cynnal ymchwil bellach a chasglu data 
yn y dyfodol a fydd yn ein galluogi i olrhain effaith y Bil dros amser. Rwy’n ddiolchgar 
am y wybodaeth a ddarparwyd gan y Pwyllgor ar y pwynt hwn a fydd yn helpu i 
ddatblygu cwmpas a dull yr adolygiad.  
 
 
Argymhelliad 11 
Dylai’r Gweinidog ystyried a oes angen i’r Cod gynnwys cyfeiriad mwy penodol at 
gyfraniad seicolegwyr addysg ac a ddylid cryfhau’r Bil neu’r Cod i roi dyletswydd ar 
gyrff llywodraethu ysgolion i geisio cyngor seicolegydd addysg cyn cyfeirio achos at 
yr awdurdod lleol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn o ran y Cod. Yn fy marn i, nid yw’n briodol 
defnyddio’r Bil i ddisgrifio rôl Seicolegwyr Addysg. Rwyf wedi bod yn glir ynghylch y 
cyfraniad y bydd Seicolegwyr Addysg yn parhau i’w wneud at y system newydd, a’r 
ffaith y dylai’r mecanweithiau hyn gael eu hamlinellu yn y Cod. Rwy’n hapus i 
ystyried beth arall y gellir ei wneud i gryfhau’r Cod. Rwyf wedi cyfarfod â 
Chymdeithas y Seicolegwyr Addysg i drafod y mater hwn ac rydym wedi cytuno ar 
ddull o ddatblygu’r Cod.  
 
 
Argymhelliad 12 

Dylai’r Gweinidog ddatblygu templed Cymru gyfan ar gyfer CDU ar fformat safonol 
ond gan ganiatáu ar gyfer cynnwys personol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy’n cydnabod bod y rhan fwyaf o ymarferwyr 

eisiau ffurflen safonol, ac rwy’n hapus i gytuno i’r galwadau am dempled gorfodol 
cenedlaethol ar gyfer cynlluniau datblygu unigol. Mae gwelliant i’r Bil yn cael ei 
ystyried a fydd yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cod gynnwys templed neu dempledi a 
gosod gofynion ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu i ddefnyddio’r un priodol.  
 
Rwyf wastad wedi bod yn glir ynglŷn â’r angen am gysondeb a hygludedd – fy 
mhryder oedd y gallai gorfodi templed effeithio ar natur cynlluniau sy’n canolbwyntio 
ar y person ac arwain at ymarfer ticio bocs. Gyda mewnbwn y Grŵp Arbenigwyr 
CDU, rydym yn adeiladu ar y templed sydd wedi’i gynnwys yn y Cod drafft i 
ddatblygu templed(i) sy’n cydnabod hyn ac sy’n sicrhau’r cydbwysedd iawn mewn 
gwahanol sefyllfaoedd. 
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Argymhelliad 13 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gellid cynnwys anghenion teithio dysgwyr 
mewn CDU. 
 

Rwy’n dal i ystyried yr argymhelliad hwn.   
 
Bydd darpariaeth trafnidiaeth yn rhan allweddol o’r gwaith o hwyluso cyfranogiad rhai 
plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol mewn addysg. Er nad yw’r Bil 
hwn yn canolbwyntio ar y ddeddfwriaeth a’r canllawiau presennol yn ymwneud â 
theithio gan ddysgwyr, byddaf yn archwilio sut y gall y Cod wneud y cysylltiadau 
angenrheidiol rhwng y ddarpariaeth trafnidiaeth a chynllunio ar gyfer anghenion 
dysgwyr o dan y system newydd.  
 
 
Argymhelliad 14 
Dylai’r Gweinidog ailystyried ei ymagwedd tuag at gymwysterau ar gyfer Cydlynwyr 
ADY, a’i gwneud hi’n glir wrth symud ymlaen, y dylai cymhwyster Meistr fod yn 
ddymunol yn hytrach nag yn ofynnol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae rôl y Cydlynydd ADY yn rôl allweddol o 

fewn yn system newydd. Ein nod yw i Gydlynwyr ADY ddarparu arweinyddiaeth ar 
gyfer anghenion dysgu ychwanegol o fewn ac ar draws lleoliadau. Disgwylir llwybr 
dilyniant a fydd yn caniatáu astudio ar lefel diploma a thystysgrif ôl-raddedig, gyda’r 
opsiwn o gamu ymlaen i gymhwyster lefel meistr.  
 
Rydym wedi sicrhau Cydlynwyr AAA y bydd y llwybr yn cael ei gyflwyno dros gyfnod 
rhesymol ac ymarferol. Mae ystyriaeth fanwl o’r materion ar y gweill. 
 
 
Argymhelliad 15 

Dylai’r Gweinidog ystyried a fyddai’n ddymunol ystyried bod cymwysterau a setiau 
sgiliau eraill, ar lefel debyg i gymhwyster Meistr, yn briodol ar gyfer Cydlynydd ADY. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Un o’m blaenoriaethau yw sicrhau bod profiad a 

chymwysterau presennol ymarferwyr yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi. Mae’r 
manylion penodol yn cael eu trafod gyda’r ymarferwyr a byddant yn cael eu 
hamlinellu yn y rheoliadau, a fydd yn destun ymgynghoriad maes o law. 
 

 
Argymhelliad 16 

Dylai’r Gweinidog adolygu effaith rôl newydd y Cydlynydd ADY ar adnoddau a 
chapasiti o fewn 12 mis ar ôl cyflwyno’r system newydd yn ei chyfanrwydd. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn, yn unol â’m hymateb i Argymhelliad 10. Mae rôl 

y Cydlynydd ADY yn rhan allweddol o’n diwygiadau, a byddwn yn monitro ei 
gweithrediad fel rhan o’n hadolygiad ôl-weithredu arfaethedig. Bydd hyn yn gyfle i ni 
wneud addasiadau i’r gweithrediad, os bydd angen. Byddwn yn buddsoddi yn 
hyfforddiant Cydlynwyr ADY trwy’r llwybr dilyniant i ddarparu’r sgiliau a’r hyder sydd 
eu hangen arnynt i gyflawni eu rôl newydd. Bydd effeithiolrwydd yr hyfforddiant yn 
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cael ei asesu hefyd fel rhan o’r gwerthusiad o’r Bil i sicrhau gwelliant parhaus y 
llwybr wrth i’r system gael ei roi ar waith.  
 
 
Argymhelliad 17 

Dylai’r Gweinidog roi esboniad pellach ynglŷn â pham mae ysgolion arbennig wedi’u 
tynnu oddi ar y rhestr o ysgolion y byddai’r ddyletswydd i ddynodi Cydlynydd ADY ar 
eu cyfer yn berthnasol iddynt. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Aethom ati i ddileu’r gofyniad ar ysgolion 

arbennig i gael cydlynydd yn dilyn yr ymgynghoriad ar y Bil drafft ac yn dilyn 
trafodaethau gydag ysgolion arbennig a oedd, ar y pryd, yn teimlo nad oedd 
dyletswydd yn angenrheidiol o ystyried natur a chyfansoddiad ysgolion arbennig. 
Mae ysgolion arbennig yn canolbwyntio ar gefnogi’r rheini ag anghenion dysgu 
ychwanegol, felly roedd cael un cydlynydd dynodedig yn teimlo’n ddiangen ac 
amhriodol. Rwy’n agored i ailystyried y mater, fodd bynnag, ac rwyf wedi gofyn i’m 
swyddogion ysgrifennu at ysgolion arbennig i ofyn am eu barn ar yr awydd  am 
ofyniad statudol ar ysgolion o’r fath i gael Cydlynydd ADY.  
 
 
Argymhelliad 18 
Dylai’r Cod nodi’n glir bod angen i asesiadau ar gyfer ADY mewn perthynas â phlant 
o dan oedran ysgol gorfodol ystyried sut mae plant bach yn datblygu, gan gynnwys 
dysgu drwy chwarae, a’u hanghenion o ran cael eu hysgogi a’u hannog a 
rhyngweithio’n gymdeithasol.  
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn, yn unol â’m hymateb i Argymhelliad 3.  
 
 
Argymhelliad 19 

Dylid diwygio Adran 57 o’r Bil i osod dyletswydd ar gyrff iechyd i dynnu sylw 
awdurdodau lleol at unrhyw bryder sydd ganddynt bod gan blentyn o dan oedran 
ysgol gorfodol Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae gwelliant i’r perwyl hwn yn cael ei ystyried. 
 
 
Argymhelliad 20 

Dylai’r Bil neu’r Cod ddarparu llwybr clir i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn 
lleoliadau blynyddoedd cynnar atgyfeirio unrhyw bryderon ynghylch y ffaith y gall fod 
gan blentyn dan eu gofal ADY. Dylai fod yn ofynnol i awdurdodau lleol ystyried 
unrhyw atgyfeiriadau mewn ffordd debyg i’r ffordd y byddant yn ymateb i 
atgyfeiriadau gan gyrff iechyd.  
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy’n cydnabod y galwadau cyffredinol i 
gryfhau elfennau blynyddoedd cynnar y system newydd, ac rwyf eisoes wedi 
cyflwyno gwelliannau yn y maes hwn, gan gynnwys un i’w gwneud hi’n ofynnol i 
awdurdodau lleol ddynodi “swyddog arweiniol y blynyddoedd cynnar”. Rwy’n 
ymwybodol bod rolau tebyg eisoes ar waith mewn rhai awdurdodau, gyda 
chyfrifoldebau, er enghraifft, dros reoli atgyfeiriadau a dderbynnir gan yr awdurdod, 
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gan gynnwys gan y GIG. Fy ngweledigaeth yw sicrhau mwy o ffocws ar atal ac 
ymyrraeth gynnar, gyda’r arfer da presennol wedi’i brif ffrydio a’i wneud yn gyson 
ledled Cymru. Bydd y rôl newydd hon yn allweddol i gyflawni hyn. Mae ymarferwyr 
yn cyfrannu at ddatblygu’r rôl, a fydd yn cael ei hamlinellu yn y Cod maes o law.  
 
 
Argymhelliad 21 

Dylid ymestyn y fframwaith ADY yn y Bil i gynnwys dysgu seiliedig ar waith.  
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy’n cydnabod bod angen i ni fod yn fwy 
creadigol o ran rôl darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn y system newydd, ond nid 
wyf yn credu ei bod hi’n briodol ymestyn y Bil i’w cynnwys neu i’r Bil osod 
dyletswyddau ar gyflogwyr.    
 
Mae’n bwysig bod CDUau yn ymgorffori dyheadau ar gyfer gwaith a bywyd oedolion, 
felly bydd y Cod yn gosod hwn fel nodwedd orfodol ar gyfer CDUau ar bwynt priodol. 
Mae darparwyr dysgu seiliedig ar waith wedi nodi y byddent yn croesawu’r 
wybodaeth mae’r CDU yn ei chynnwys, ond y byddai hyn yn wirfoddol ac yn amodol 
ar gytundeb y person ifanc.  
 
Mae’n bwysig nodi bod rhai dyletswyddau statudol eisoes yn bodoli ar gyfer 
cyflogwyr (gan gynnwys cyflogwyr prentisiaid), er enghraifft, o dan ddeddfwriaeth 
cyflogaeth ac anabledd. Yn ogystal, pan fo myfyriwr wedi ymrestru gyda SAB, bydd 
yn perthyn i gwmpas y Bil.  
 
 
Argymhelliad 22 
Dylai’r Gweinidog weithio i sicrhau na fydd y diffyg cydweithredu sydd yn y system 
AAA bresennol yn cael ei drosglwyddo i’r system ADY newydd. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae’n mynd at wraidd yr hyn mae’r 
trosglwyddiadau ADY yn ceisio ei gyflawni, a dyma fydd y ffactor llwyddiant yn y pen 
draw.  
 
 
Argymhelliad 23 

Dylai’r Gweinidog egluro natur rôl y Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig 
yn well, yn enwedig sut y bydd yn gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, 
gan gynnwys rôl y cydlynydd iechyd newydd. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy’n cytuno y dylid egluro rôl y Swyddog 
Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig a’r model cysylltiedig, gan gynnwys y 
cydlynydd, yn well. Rwyf wedi ysgrifennu at y Pwyllgor ar wahân gyda diweddariad 
ar y syniadaeth bresennol am fodel y Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig, 
gan gynnwys rôl y cydlynydd iechyd a’r cynlluniau peilot cysylltiedig. Er mai’r 
syniadaeth ddiweddaraf yw hon, rwy’n gobeithio ei bod yn darparu’r eglurder y 
gofynnwyd amdano. 
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Argymhelliad 24 

Dylai’r Gweinidog ddarparu rhagor o wybodaeth am rôl ‘cydlynydd iechyd’ yn y Cod 
ADY, ac yn y Memorandwm Esboniadol diwygiedig ar ôl Cyfnod 2 gan gynnwys 
costau manwl yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Fel y nodwyd uchod, rwyf wedi ysgrifennu at y 

Pwyllgor gyda mwy o wybodaeth am fodel a chynlluniau peilot y Swyddog Arweiniol 
Clinigol Addysg Dynodedig. Rwy’n derbyn y bydd angen esbonio rôl y cydlynydd 
iechyd yn y Memorandwm Esboniadol diwygiedig ac yn y Cod maes o law. Mae 
adolygiad llawn o’r Memorandwm Esboniadol, gan gynnwys yr asesiad effaith 
rheoleiddiol, wedi cychwyn, a bydd y syniadaeth bresennol am fodel y Swyddog 
Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig yn cael ei hadlewyrchu yn hwn.  
 
 
Argymhelliad 25 
Dylai’r Gweinidog roi amlinelliad manwl o gynlluniau peilot y Swyddog Arweiniol 
Clinigol Addysg Dynodedig, yn ogystal ag amserlen fwy manwl. Dylai unrhyw 
ganfyddiadau yn sgil y cynlluniau peilot fod ar gael cyn Cyfnod 3 y Bil.  
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae’r llythyr y cyfeiriwyd ato uchod yn rhoi 

manylion dyluniad model y Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig a chynllun 
peilot y model hwn gan ddau fwrdd iechyd er mwyn profi dulliau ar gyfer mewnbwn y 
GIG i’r system anghenion dysgu ychwanegol newydd. Bydd y cynlluniau peilot yn 
profi’r syniadaeth bresennol am y rôl ac yn darparu’r dystiolaeth sy’n ofynnol gan y 
Grŵp Arbenigwyr Iechyd i ddatblygu’r rôl hon a’r model cysylltiedig ymhellach. Mae’n 
annhebygol y bydd y canfyddiadau ar gael erbyn Cyfnod 3. Fodd bynnag, byddaf yn 
parhau i ddiweddaru’r Pwyllgor ar gynnydd, gan gynnwys y diweddariadau 
chwarterol ar y rhaglen trawsnewid rwyf wedi ymrwymo i’w darparu. 
 
 
Argymhelliad 26 
Dylid diwygio adran 62 o’r Bil i sicrhau bod yn rhaid i awdurdod lleol hefyd ddarparu 
gwasanaethau eiriolaeth annibynnol i rieni nad ydynt yn gyfeillion achos. 
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Mae’r Bil yn nodi bod rhaid i wasanaethau 
eiriolaeth annibynnol fod ar gael i blant, pobl ifanc a chyfeillion achos. Mae’n iawn 
mai’r plentyn neu’r plentyn ifanc ei hun – neu gyfaill achos ar ran plentyn nad oes 
ganddo ddigon o allu – ddylai gael ei gyfrif fel ‘defnyddiwr’ y gwasanaeth.  
 
 
Argymhelliad 27 
Dylai’r Gweinidog sicrhau bod y Bil a/neu’r Cod yn sicrhau bod gwybodaeth a 
chyngor annibynnol ar gael i blant, pobl ifanc a rhieni ar y cyfle cyntaf. 
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. 
 
Er fy mod yn cytuno’n llwyr â’r argymhelliad bod rhaid i wybodaeth a chyngor 
diduedd gael eu darparu ar y cyfle cyntaf, nid wyf yn cytuno â’r egwyddor bod rhaid i 
wybodaeth a chyngor fod yn annibynnol. 
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Mae’r Bil yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau i ddarparu 
cyngor a gwybodaeth i bobl. Rhaid i’r wybodaeth a’r cyngor hwnnw fod yn wrthrychol 
a diduedd. Credaf fod hyn yn briodol yn y cyfnod cychwynnol. Yn ogystal, mae’n ei 
gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau ar gyfer darparu 
gwasanaethau eiriolaeth annibynnol i blant a phobl ifanc lle maent yn anghytuno â 
phenderfyniad. Credaf fod hyn yn creu cydbwysedd priodol. Mae’r Cod drafft a 
gyhoeddwyd ym mis Chwefror eisoes yn darparu rhai manylion am sut y dylai’r 
dyletswyddau hyn gael eu cyflawni, ond bydd hyn yn parhau i gael ei ddatblygu dros 
y misoedd nesaf. 
 
 
Argymhelliad 28 
Dylai’r Gweinidog sicrhau nad yw’r trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau 
eiriolaeth annibynnol yn golygu ei bod yn bosibl codi tâl ar y rheini sy’n gofyn am y 
gwasanaeth. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn a byddwn yn sicrhau nad oes modd i 
awdurdodau lleol godi tâl am wasanaethau eiriolaeth annibynnol.   
 
Mae adran 4(4) yn caniatáu i Weinidogion Cymru osod gofynion ar awdurdodau lleol 
mewn perthynas â threfniadau y mae’n rhaid iddynt eu gwneud ar gyfer 
gwasanaethau eiriolaeth annibynnol, a allai gynnwys gofyniad na ddylid codi tâl ar 
ddefnyddiwr terfynol y gwasanaeth. Byddwn yn ystyried hyn ymhellach wrth i ni 
baratoi’r Cod ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
 
Argymhelliad 29 
Dylid cryfhau’r Cod er mwyn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu gwybodaeth a chyngor 
yn ystod cyfnodau allweddol addysg dysgwr, yn ystod cyfnodau allweddol y broses 
ADY, a thrwy gyfnodau pontio allweddol a bod y gwasanaeth hwnnw ar gael yn 
rhwydd ac yn hwylus i blant, i bobl ifanc ac i rieni. Dylai hyn gynnwys yr adegau pan 
fydd pobl ifanc yn gadael y system addysg.  
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Byddaf yn adolygu’r canllawiau a’r gofynion 

mewn perthynas â gwybodaeth a chyngor yn y Cod drafft ac yn ystyried beth arall 
allai fod yn ddefnyddiol yn hyn o beth. 
 
 
Argymhelliad 30 
Dylai’r Bil a/neu’r Cod sicrhau bod gwybodaeth annibynnol a chyngor yn cael eu 
cynnig i blant, i bobl ifanc ac i rieni bob tro y bydd CDU yn cael ei adolygu, neu pan 
ddaw cynllun i ben, yn hytrach na dim ond pan fydd awdurdod lleol yn dechrau 
ymgysylltu â theulu. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor.   
 
Mae’r Bil yn nodi’n glir y dylid darparu gwybodaeth a chyngor i blant a’u rhieni ac i 
bobl ifanc. Fel y nodais uchod, rhaid i wybodaeth a chyngor fod yn ddiduedd, a bydd 
y Cod yn gofyn am hyn, ond nid oes rhaid iddynt fod yn annibynnol o reidrwydd. 
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Rhaid i wasanaethau eiriolaeth (o dan adran 62), ar y llaw arall, sy’n gallu cynnwys 
darparu cyngor hefyd, fod yn annibynnol.  
 
Wedi dweud hynny, rwy’n derbyn yr egwyddor bod rhaid i wybodaeth a chyngor, gan 
gynnwys ar hawliau apelio, gael eu cynnig ar ôl gwneud penderfyniadau allweddol. 
Mae’r Cod drafft eisoes yn cynnwys gofynion a chanllawiau ar hyn a thempled ar 
gyfer llythyrau hysbysu. 
 
Argymhelliad 31 

Dylid diwygio’r Bil i gynnwys dyletswydd benodol i gyrff perthnasol roi sylw dyledus i 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. 
 
Mae’r Pwyllgor yn ymwybodol o farn y Llywodraeth am hyn a bydd wedi gweld y 
cyfnewid gohebiaeth a fu rhwng y Prif Weinidog a’r Comisiynydd Plant1. 
 
Rwy’n ystyried bod darpariaethau’r Bil yn darparu ar gyfer hawliau plant a phobl 
ifanc. Bydd y Cod a’n cynlluniau ar gyfer dysgu proffesiynol a chodi ymwybyddiaeth 
yn helpu i sicrhau bod y system yn cael ei darparu mewn ffordd “seiliedig ar 
hawliau”. 
 
 
Argymhelliad 32 

Dylai’r Bil gynnwys dyletswydd benodol i gyrff perthnasol roi sylw dyledus i 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. 
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.    

 
Os yw anabledd plentyn neu berson ifanc yn arwain at anghenion dysgu 
ychwanegol, bydd ganddo hawl i gael darpariaeth dysgu ychwanegol o dan y Bil. 
Mae yna amddiffyniadau pellach yn Neddf Cydraddoldeb 2010, gyda honiadau o 
wahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion yn cael eu clywed oddi tanynt yn 
TAAAC ar hyn o bryd. O dan y Bil newydd, bydd y rhain yn parhau i gael eu clywed 
yn y Tribiwnlys Addysg. 
 
 
Argymhelliad 33 

Dylid diwygio adrannau 10(5), 12(5) ac 18(5)(c) er mwyn dileu’r hawl sydd gan y 
corff llywodraethu, yr awdurdod lleol a chyrff iechyd i benderfynu yn y lle cyntaf a 
ddylid cynnig darpariaeth yn Gymraeg. Os bydd dysgwr neu ei riant yn gofyn am 
ddarpariaeth Gymraeg, hyn ddylai fod yn fan cychwyn. Yna dylid gofyn i’r cyrff dan 
sylw gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y ddarpariaeth yn cael ei chynnig yn 
Gymraeg. 
 

                       
1
 Ysgrifennodd Comisiynydd Plant Cymru at y Prif Weinidog ar 31 Mawrth: 

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s63307/Letter%20from%20the%20Childrens%20Commissioner%20for%20Wal

es%20to%20the%20First%20Minister%20UNCRC%2031%20March%202017.pdf 
Ymatebodd y Prif Weinidog ar 8 Mai: 
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s63308/Letter%20from%20the%20First%20Minister%20to%20the%20Children

s%20Commissioner%20for%20Wales%20UNCRC%208%20May%202017.pdf 

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s63307/Letter%20from%20the%20Childrens%20Commissioner%20for%20Wales%20to%20the%20First%20Minister%20UNCRC%2031%20March%202017.pdf
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s63307/Letter%20from%20the%20Childrens%20Commissioner%20for%20Wales%20to%20the%20First%20Minister%20UNCRC%2031%20March%202017.pdf
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s63308/Letter%20from%20the%20First%20Minister%20to%20the%20Childrens%20Commissioner%20for%20Wales%20UNCRC%208%20May%202017.pdf
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s63308/Letter%20from%20the%20First%20Minister%20to%20the%20Childrens%20Commissioner%20for%20Wales%20UNCRC%208%20May%202017.pdf
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Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.  

 
Mae yna ddyletswydd eisoes yn y Bil i benderfynu a ddylai’r ddarpariaeth gael ei 
gwneud yn Gymraeg, ac nid fel disgresiwn, fel y noda’r argymhelliad. Mae’r Bil yn 
rhoi system sy’n canolbwyntio ar y person ar waith – mae adran 6 yn ei gwneud hi’n 
ofynnol i ystyried barn y plentyn a’i rieni neu’r person ifanc a phwysigrwydd eu 
cyfraniad at benderfyniadau. Ym mhob achos, rhaid ystyried a ddylai darpariaeth 
dysgu ychwanegol gael ei darparu yn Gymraeg, waeth a ofynnwyd am hynny ai 
peidio. Os penderfynir y dylai’r ddarpariaeth gael ei chynnig yn Gymraeg, mae yna 
ddyletswydd eisoes i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau ei bod yn cael ei chynnig 
yn Gymraeg i’r plentyn neu’r person ifanc. Bydd y Cod yn darparu canllawiau pellach 
ar y mater hwn. 

 
 
Argymhelliad 34 
Dylid diwygio Adran 56 o’r Bil a’i chryfhau i ddileu’r cyfeiriad at ddymunoldeb a 
sicrhau bod darpariaeth dysgu ychwanegol ar gael yn Gymraeg, gan gynnwys yn 
hytrach y term “lle bynnag y bo modd”. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Byddaf yn rhoi ystyriaeth lawn 

i’r adran hon ac i welliannau posibl yng nghyd-destun y cynllun cyffredinol a amlinellir 
yn y Bil o ran yr iaith. 
 
 
Argymhelliad 35 
Dylai’r Gweinidog ystyried a ellid ymestyn adran 56(3)(a) i gynnwys ieithoedd ar 
wahân i’r Gymraeg, y gellid dros gyfnod eu cynnwys yn narpariaethau’r Bil. 
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.   
 
Nid wyf wedi fy narbwyllo bod gwelliant i’r Bil yn briodol nac yn angenrheidiol. Efallai 
y gall hyn gael ei drafod yn fwy priodol yn y Cod, ac rwy’n hapus i ystyried pa 
ganllawiau y gall hyn ei gynnwys.  
 
 
Argymhelliad 36 

Dylai’r Gweinidog fabwysiadu unfed nod craidd ar ddeg i’r Bil er mwyn sicrhau bod 
gwasanaethau ADY dwyieithog yn cael eu darparu. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Byddaf yn sicrhau bod y Memorandwm 

Esboniadol diwygiedig. a gyflwynir cyn Cyfnod 3, yn cael ei ddiweddaru i gynnwys 
unfed nod craidd ar ddeg. 
 
 
Argymhelliad 37 
Dylai’r Bil gynnwys darpariaethau penodol sy’n ei gwneud yn ofynnol, yn y dyfodol, i’r 
gweithlu allu cynnig darpariaeth dysgu ychwanegol drwy gyfrwng y Gymraeg ym 
mhob achos y gofynnir amdani. Dylai’r Gweinidog hefyd baratoi a chyhoeddi 
strategaeth i ddangos sut y byddai’r ddarpariaeth hon yn cael ei gwireddu a’r 
amserlenni ar gyfer ei rhoi ar waith. 
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Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Rwy’n cytuno’n llawn â’r syniad; fodd 
bynnag, mae yna ddarpariaethau cyfredol yn y Bil a gweithgareddau ehangach sy’n 
ceisio cyflawni’r amcanion strategol hyn.  
 
Mae adran 44 o’r Bil eisoes yn gwneud gwelliannau i Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 i 
osod dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i ystyried yr addysg a’r hyfforddiant sy’n 
ofynnol i sicrhau bod gweithwyr cyflogedig a darpar weithwyr cyflogedig yn gallu 
cynnig darpariaeth dysgu ychwanegol yn Gymraeg, ac i ystyried yr addysg a’r 
hyfforddiant sy’n ofynnol i sicrhau cyfleusterau ar gyfer asesu anghenion dysgu 
ychwanegol yn Gymraeg. Felly, mae dyletswyddau strategol yn bodoli eisoes i 
sbarduno gwelliannau o ran gallu’r gweithlu i gefnogi dysgwyr trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
Efallai y bydd gweithgarwch ychwanegol y tu allan i’r Bil yn fwy priodol a buddiol, ac 
rwy’n hapus i ystyried beth arall y gellid ei wneud. Rydym eisoes yn asesu pa 
ffrydiau gwaith y gellid eu cynnwys yn y rhaglen trawsnewid ehangach i sbarduno 
elfennau Cymraeg ein diwygiadau; mae hyn yn cynnwys gweithgarwch mewn 
perthynas â dysgu proffesiynol. Byddaf yn parhau i ddiweddaru’r Pwyllgor wrth i’r 
gwaith hwn fynd yn ei flaen. 
 
Mae’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn fecanwaith pwysig arall i 
sbarduno gwelliannau ar draws y dirwedd Cymraeg mewn Addysg ehangach. 
Byddaf yn sicrhau hefyd gydymffurfiaeth â strategaeth y Llywodraeth ar gyfer miliwn 
o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
 
 
Argymhelliad 38 
Dylid diwygio’r Bil er mwyn i benderfyniadau a gweithredoedd cyrff iechyd a’r pŵer i 
gyfarwyddo cyrff iechyd mewn perthynas ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ddod o 
dan gylch gwaith y Tribiwnlys. Os digwydd bod angen cydsyniad yr Ysgrifennydd 
Gwladol ar gyfer unrhyw newidiadau, dylid gofyn am hyn yn y ffordd arferol. 
 
Rwy’n dal i ystyried yr argymhelliad hwn. 
 
Fel y nodais yn y ddadl ar Egwyddorion Cyffredinol, rwy’n cydnabod yr alwad i roi 
ystyriaeth bellach i opsiynau yn ymwneud â datrys anghydfod. Fodd bynnag, nid oes 
yna ateb syml i’r mater cymhleth hwn ac mae angen rhoi ystyriaeth lawn i risgiau ac 
effeithiau canlyniadol unrhyw welliant. Rwyf wedi ymrwymo i wneud hyn yn 
drawsbleidiol dros yr haf.  
 
 
Argymhelliad 39 
Dylai’r Gweinidog ystyried sut y gellid newid cyfansoddiad y Tribiwnlys er mwyn iddo 
gynnwys barn ac arbenigedd clinigol i raddau digonol. Dylai’r Gweinidog hefyd 
ystyried a oes angen gwneud unrhyw newidiadau eraill i gyfansoddiad y Tribiwnlys 
er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol rhwng arbenigedd iechyd ac arbenigedd 
addysgol. 
 
Rwy’n dal i ystyried yr argymhelliad hwn. 
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Fel yn fy ymateb uchod, bydd yr ystyriaeth o’r argymhelliad hwn yn rhan o waith 
Llywodraeth Cymru a gwaith trawsbleidiol dilynol rwy’n bwriadu ei gyflawni dros yr 
haf. 
 
 
Argymhelliad 40 
Dylai’r Gweinidog ystyried profiadau system y tribiwnlys yn Lloegr ers cyflwyno 
diwygiadau yno, er mwyn helpu i liniaru unrhyw effaith debyg yng Nghymru. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Er nad yw’r diwygiadau sy’n cael eu rhoi ar 
waith yn Lloegr yn uniongyrchol gymaradwy â’n rhai ni, efallai y gallwn ddysgu 
gwersi defnyddiol, a bydd fy swyddogion yn parhau i weithio’n agos gyda’u 
cymheiriaid yn yr Adran Addysg.  
 
 
Argymhelliad 41 
Dylai’r Gweinidog edrych eto ar yr amcangyfrifon ar gyfer costau ac arbedion a 
chynnig eglurder yn eu cylch cyn cyflwyno Memorandwm Esboniadol diwygiedig ar 
ôl Cyfnod 2. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Rwyf wedi ysgrifennu at bob Aelod Cynulliad i 

gadarnhau y bydd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gael ym mis Medi. Rwyf wedi 
cytuno i fynd i’r Pwyllgor Cyllid yn dilyn ei gyhoeddiad, ac yna byddaf yn cyflwyno’r 
cynnig ynghylch Penderfyniad Ariannol.  
 
 
Argymhelliad 42 

Dylai’r Gweinidog, drwy’r Is-grŵp Dosbarthu, ystyried dulliau amgen o ariannu’r 
ddarpariaeth arbenigol ôl-16. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Rwy’n ddiolchgar i’r Pwyllgor 

am yr opsiynau y mae’n eu cyflwyno o ran ariannu mecanweithiau amgen. Rwy’n 
bwriadu ystyried yr opsiynau hyn yn llawn fel rhan o’r trafodaethau parhaus gyda’r Is-
grŵp Dosbarthu. Hoffwn bwysleisio ar yr adeg hon, fodd bynnag, nad oes modd 
clustnodi o fewn y Grant Cynnal Refeniw, ond mae yna ffyrdd o gynnwys dulliau 
cadw cydbwysedd i sicrhau bod gan awdurdodau lleol rwymedigaethau clir. 
 
 
Argymhelliad 43 

Dylai’r Gweinidog roi ystyriaeth lawn i argymhellion y Pwyllgor Cyllid. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.  
 
 
Argymhelliad 44 

Dylai’r Gweinidog gyflwyno gwelliannau i’r Bil i’w gwneud yn ofynnol bod y Cod ADY 
yn cael ei wneud gan ddefnyddio’r weithdrefn uwchgadarnhaol. Rhaid defnyddio’r 
weithdrefn uwchgadarnhaol hefyd wrth wneud unrhyw ddiwygiadau i’r Cod. 
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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 penderfyniad cadarnhaol.   
 
Yn ogystal, hoffwn weld rôl i’r Pwyllgor yn natblygiad ac ystyriaeth pellach y Cod. 
Rwy’n disgwyl y bydd drafft diwygiedig o’r Cod yn barod yn gynnar yn 2018, gan 
arwain at ymgynghoriad cyhoeddus llawn gan y Llywodraeth fel sy’n ofynnol yn 
adran 5(1) o’r Bil. Byddem yn croesawu mewnbwn y Pwyllgor yn ystod y cyfnod 
ymgynghori a byddwn yn ddiolchgar am farn y Pwyllgor ar ddull priodol.  
 
Argymhelliad 45 

Dylid rhoi copi i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg o ddrafft terfynol y Cod er 
mwyn iddo’i ystyried cyn cynnal unrhyw ymgynghoriad statudol sy’n ofynnol o dan y 
Bil. 
 
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn. Byddai’r dull arfaethedig yn arwain at ddau 

ymgynghoriad ar y Cod, o ystyried y ffaith bod y Bil eisoes yn ei gwneud hi’n ofynnol 
i’r Llywodraeth gynnal un ymgynghoriad. Fodd bynnag, mae rôl i’r Pwyllgor yn y 
cyfnod ymgynghori yn hollbwysig, a byddwn yn ddiolchgar am farn y Pwyllgor ar y 
dull a amlinellir uchod.  
 
 
Argymhelliad 46 
Dylai’r Gweinidog ystyried argymhellion y Pwyllgor Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
yn llawn. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.  
 
 
Argymhelliad 47 

Dylai’r Gweinidog ystyried cysoni’r Canllawiau cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal 
iechyd â’r system ADY newydd, drwy ymestyn ystod oedran y dysgwyr sy’n dod o 
dan y canllawiau hynny. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn i ystyried y mater hwn. Pe bai’r canllawiau’n cael 
eu hymestyn i ddysgwyr hŷn, byddai angen iddynt fod yn briodol a chymesur i’r cyd-
destun ôl-16 lle mae cydsyniad y person ifanc, er enghraifft, yn hollbwysig. Mae yna 
wahanol ystyriaethau ar gyfer gwahanol grwpiau oedran, ac rydym yn ystyried y 
mater ymhellach.   
 
 
Argymhelliad 48 

Dylid cryfhau’r Cod ADY er mwyn ychwanegu eglurder ynghylch pa bryd y bydd 
anghenion meddygol yn dod o dan y diffiniad o ADY, a dylai Llywodraeth Cymru 
weithio gyda rhanddeiliaid yn hyn o beth. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Bydd hyn yn cael ei gynnwys mewn gwaith 
parhaus i ddatblygu’r Cod. Mae fy swyddogion eisoes yn gweithio ar siartiau llif a 
darluniau i egluro’r berthynas rhwng y system ADY ac anghenion gofal iechyd. Bydd 
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y deunyddiau hyn yn cael eu profi gyda’r Grŵp Arbenigwyr Iechyd ac yn cael eu 
rhannu gyda’r Pwyllgor unwaith i’r profion hyn gael eu cwblhau. 
 


