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Annwyl Lynne, 
 
BIL ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A’R TRIBIWNLYS ADDYSG (CYMRU) 

 
Yn ystod Pwyllgor Cam 2 Bil Anghenion Dysg Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru) (“y Bil”), ymrwymodd y Gweinidog ar y pryd i ysgrifennu at y Pwyllgor cyn 
trafodaethau Cam 3 i roi rhagor o wybodaeth am y ddau fater penodol a godwyd gan 
yr Aelodau yn ystod y sesiwn. Y rhain oedd: 

 
 Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (“Cydlynwyr ADY”) mewn ysgolion 

arbennig; 

 Unigolion sy’n cael eu cadw o dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl. 
 
Yn ogystal, hysbysodd y Gweinidog y Pwyllgor y byddai’n rhaid rhoi ystyriaeth 

bellach i’r sefyllfa ynghylch teithio gan ddysgwyr i benderfynu i ba raddau y bydd hi’n 
bosibl cyfuno canllawiau a wnaed o dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 
gyda chanllawiau ar deithio gan ddysgwyr a roddir o dan y Cod Anghenion Dysgu 

Ychwanegol (ADY). Os nad oedd hi’n bosibl gwneud hyn i lefel foddhaol, 
ymrwymodd y Gweinidog i gyflwyno diwygiad cysylltiedig i’r Bil yng Ngham 3. 
 

Rwyf wedi nodi rhagor o wybodaeth am bob un o’r tri mater isod. 
 
Cydlynwyr ADY mewn ysgolion arbennig 

 
Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o fanylion am yr arolwg a gynhaliwyd gennym o 
benaethiaid Ysgolion Arbennig mewn perthynas â rôl Cydlynydd ADY statudol posibl 

yn eu hysgolion. 
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Ysgrifennodd y Gweinidog at y Pwyllgor ar 7 Medi gyda diweddariad ar Raglen 

Trawsnewid ADY. Roedd ei lythyr yn cynnwys gwybodaeth am yr arolwg o Ysgolion 
Arbennig ar ffurf ymateb i argymhelliad 17 adroddiad Cam 1 y Pwyllgor, a oedd yn 
datgan: 

 
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. 
 
Mewn ymateb, dywedodd y Gweinidog: 

 
Gofynnais i’m swyddogion ysgrifennu at ysgolion arbennig er mwyn cael eu 
barn ynglŷn ag a ddylid rhoi gofyniad arnynt i fod â Chydlynydd ADY. O’r 39 o 
ysgolion a holwyd am ymateb cyn gwyliau’r haf, atebodd 15; 10 yn nodi na 
fyddent o blaid dyletswydd statudol i benodi Cydlynydd ADY. 

 
Roedd wyth o’r 10 a wrthwynebodd ddyletswydd yn glir o’r farn bod pob athro 
mewn ysgol arbennig yn ysgwyddo rôl Cydlynydd ADY, a bod penaethiaid a 
chydweithwyr eraill yr uwch dîm arwain yn cyflawni dyletswyddau penodol 
eraill. Mae hyn yn cyd-fynd â barn Llywodraeth Cymru fel yr adleisiwyd yn 
narpariaethau’r Bil ac a esboniwyd yn fy ymateb i argymhelliad y pwyllgor. 
Codwyd materion penodol gan ddau o’r pum pennaeth a oedd o blaid 
dyletswydd statudol ynghylch hyfforddiant, cyllido, cydweithio, datblygiad staff 
cyffredinol a chyfleoedd datblygu i athrawon â gwybodaeth arbenigol o ADY. 
Cafwyd sylw tebyg gan bedwar o’r 10 pennaeth a oedd yn gwrthwynebu 
Cydlynwyr ADY statudol. 

 

Mae pryder ymhlith rhai ysgolion arbennig, sef os nad oes ganddynt 
Gydlynwyr ADY dynodedig y gallent felly golli allan ar rywfaint o’r cyllid, 

hyfforddiant a’r mentrau cydweithio a ddaw law yn llaw â chyflwyno’r rôl hon 
mewn ysgolion prif ffrwd. Er bod y rhain yn faterion pwysig, credwn fod modd 
mynd i’r afael â nhw fel rhan o’r rhaglen trawsnewid ehangach, ac rydym o’r 

farn na ddylai gofyniad y Bil ar leoliadau addysg i ddynodi Cydlynwyr ADY 
ymestyn i gynnwys ysgolion arbennig. Byddwn yn parhau â’n trafodaethau ag 
ysgolion arbennig wrth fwrw ymlaen â’r rhaglen. 

 
Yn ogystal â’r wybodaeth a ddarparwyd yn flaenorol gan y Gweinidog, mae’n werth 
nodi bod dau o’r ymatebwyr yn glir iawn nad oedd y dystiolaeth ysgrifenedig a 

gyflwynwyd i’r Pwyllgor ac a adroddwyd yn ei adroddiad Cam 1 (sef  “fod y rhan 
fwyaf helaeth o benaethiaid Ysgolion Arbennig....yn dymuno cael Cydlynwyr ADY 
mewn Ysgolion Arbennig”) yn adlewyrchiad cywir o farn y rhan fwyaf o benaethiaid 

Ysgolion Arbennig. 
 
Yn sgil y wybodaeth hon, a diffyg consensws amlwg ar y mater gan y rhai sy’n 

rhedeg Ysgolion Arbennig, rwy’n fodlon fod y sefyllfa gyfredol yn briodol ac nid wyf 
yn gweld unrhyw reswm dros newid darpariaethau’r Bil. 
 

Fodd bynnag, hoffwn ailadrodd y cadarnhad a roddodd y Gweinidog i’r Pwyllgor 
ynghylch mynediad i gyllid a hyfforddiant. Ni fydd Ysgolion Arbennig nad oes rhaid 



iddynt gael Cydlynydd ADY yn ôl y Bil yn cael eu hatal rhag manteisio ar gyfleoedd 
sydd ar gael drwy’r Rhaglen Drawsnewid. Byddwn yn sicrhau bod Ysgolion Arbennig 

yn cael eu cynnwys yn llawn yng ngweithgareddau ehangach y Rhaglen ac yn 
monitro hyn yn ystod y cam gweithredu. Mae fy swyddogion eisoes yn trafod yn 
unionyrchol ag Ysgolion Arbennig ynghylch goblygiadau ein dull gweithredu 

arfaethedig a byddwn yn trafod cyfleoedd i sicrhau eu bod yn cymryd cymaint o ran â 
phosibl yng ngweithgareddau ehangach y Rhaglen fel rhan o hyn. 
 

Unigolion sy’n cael eu cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 
 
Yn ystod trafodaethau Cam 2, gofynnwyd i’r Gweinidog a fydd pobl ifanc sy’n cael eu 

cadw o dan y fframwaith deddfwriaeth iechyd meddwl yn dal i allu derbyn cymorth 
anghenion dysgu ychwanegol. Ymrwymodd i ystyried hyn ymhellach a rhoi 
diweddariad i’r Pwyllgor. 

 
Mae’r Bil yn berthnasol i blant a phobl sy’n cael eu cadw o dan ddarpariaethau sifil 
(h.y. nid darpariaethau cyfiawnder troseddol) Deddf Iechyd Meddwl 1983 (“Deddf 

1983”) (gweler Rhan 2 ohono) yn yr un ffordd ag y mae’n gyffredinol i blant a phobl 
ifanc. Y rheswm am hyn yw nad yw cadw o’r fath yn amodol ar orchymyn a wneir 
gan lys neu orchymyn ail-alw a wneir gan yr Ysgrifennydd Gwladol (gweler y diffiniad 

o fod yn destun gorchymyn cadw yn adran 37(1) o’r Bil, sy’n cyfeirio at adran 562 o 
Ddeddf Addysg 1996). 
 

Mae canlyniad hyn o ran cyflawni dyletswyddau’r Bil fel a ganlyn. 
 
Os yw plentyn neu berson ifanc ag ADY yn cael ei gadw o dan Ran 2 o Ddeddf 

1983, bydd y dyletswyddau ar gyrff llywodraethu’n parhau i fod yn berthnasol os yw’r 
dysgwr yn ddisgybl cofrestredig neu’n fyfyriwr ymrestredig mewn ysgol a gynhelir 
neu sefydliad yn y sector addysg bellach yng Nghymru, ac yn parhau tra bydd y 

dysgwr yn ddisgybl neu’n fyfyriwr o’r fath. Bydd dyletswyddau awdurdod lleol hefyd 
yn berthnasol yn yr un modd ag y byddent fel arall ac felly gallai’r corff llywodraethu 
wneud cais i awdurdod lleol cyfrifol gymryd cyfrifoldeb (o dan adran 26) am gynllun 

datblygu unigol (“CDU”) ac os yw’r awdurdod yn cytuno, byddai’n dod yn gyfrifol am 
hynny. 
 

Gan fod dyletswyddau awdurdod lleol yn parhau i fod yn berthnasol, os nad yw’r 
dysgwr yn ddisgybl cofrestredig neu’n peidio â bod yn ddisgybl cofrestredig ond ei 
fod yn blentyn, bydd unrhyw awdurdod lleol cyfrifol yn gyfrifol am faterion ADY o dan 

y Bil (fel y dyletswyddau i benderfynu ac i baratoi a chynnal CDU). 
 
Os yw’r dysgwr yn berson ifanc ac nad yw’n fyfyriwr ymrestredig neu ei fod wedi 

peidio â bod yn fyfyriwr ymrestredig mewn sefydliad addysg bellach yng Nghymru 
(heb fod awdurdod lleol wedi cymryd cyfrifoldeb am y CDU), yna bydd awdurdod 
lleol cyfrifol yn destun dyletswydd adran 11 i benderfynu a oes gan y person ADY (os 

yw’n ymwybodol o’r posibilrwydd hwnnw). Fel yn achos person ifanc nad yw mewn 
ysgol a gynhelir neu sefydliad addysg bellach, bydd a oes rhaid i’r awdurdod lleol 
baratoi a chynnal CDU i’r person ifanc yn dibynnu ar ei benderfyniad o dan adran 

12(1)(c)(ii). Yn yr un modd, os yw awdurdod lleol cyfrifol yn cynnal CDU i berson 



ifanc ag ADY, bydd a fydd yn penderfynu rhoi’r gorau i’w gynnal yn dibynnu ar 
benderfyniad adran 29(6)(b). 

 
Rwy’n credu ei bod hi’n werth nodi hefyd, er nad yw hynny’n achos o gadw o dan 
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, fod y dyletswyddau yn y Bil hefyd yn berthnasol i blant 

sy’n derbyn gofal sy’n cael eu cadw mewn llety diogel yn unol ag awdurdodiad llys o 
dan adran 119 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu 
adran 25 o Ddeddf Plant 1989 yn yr un ffordd ag y mae’n berthnasol i blant a phobl 

ifanc yn gyffredinol. 
  
Mae Rhan 3 o Ddeddf 1983 yn rhoi grym i lysoedd troseddol wneud gorchmynion 

(disposals) iechyd meddwl ar gyfer unigolion yn y system cyfiawnder troseddol. 
Mae’r pwerau hyn yn cynnwys gorchmynion a wneir gan lys lle byddai person yn 
cael ei gadw a gorchmynion ail-alw a wneir gan yr Ysgrifennydd Gwladol lle byddai 

person yn cael ei gadw. Pan fo gorchmynion o’r fath yn cael eu gwneud mewn 
perthynas â phlentyn neu berson ifanc, byddai’r person ifanc hwnnw yn destun 
gorchymyn cadw o fewn ystyr adran 37 o’r Bil. Felly, ni fyddai’r dyletswyddau 

cyffredinol yn y Bil yn berthnasol i’r plentyn neu’r person ifanc hwnnw (gweler adran 
42 o’r Bil ac adran 562 o Ddeddf Addysg 1996). 
 

Rwy’n nodi fod diwygiad 62 yn enw Darren Millar yn rhoi pŵer llunio rheoliadau er 
mwyn gallu gweithredu swyddogaethau awdurdodau lleol a chyrff llywodraethau yn y 
Bil yn achos unigolion sy’n destun gorchymyn cadw ac sydd wedi’u cadw yn yr 

ysbyty o dan Ran 3 o Ddeddf 1983, lle nad yw’r swyddogaethau’n berthnasol fel arall 
oherwydd adran 42 o’r Bil neu adran 562 o Ddeddf Addysg 1996. Edrychaf ymlaen 
at drafod hyn yn ystod y trafodaethau Cam 3 yr wythnos nesaf. 

 
Teithio gan ddysgwyr 
 

Yn unol ag ymrwymiad y Gweinidog yn ystod Cam 2, rydym wedi rhoi ystyriaeth 
ofalus i’r pwerau llunio canllawiau a roddwyd i Weinidogion Cymru o dan Fesur 
Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 a’r ddogfen gyfredol a gyhoeddwyd o dan y 

pwerau hyn – Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol ynghylch y Mesur 
Teithio gan Ddysgwyr 2014. Rydym wedi ailedrych ar bwerau llunio Codau ADY y Bil 
hefyd.  

 
Daethom i’r casgliad bod eisoes digon o gwmpas cyfreithiol er mwyn gallu gwneud 
newidiadau i’r Canllawiau Mesur Teithio gan Ddysgwyr fel eu bod yn adlewyrchiad 

priodol ac yn ystyried y system ADY statudol newydd ac rwy’n hapus i ymrwymo 
Llywodraeth Cymru i wneud y gwaith hwnnw. Rwy’n sicr hefyd y bydd y Cod ADY yn 
gallu darparu lefel briodol o arweiniad ar le ystyriaethau trafnidiaeth mewn cynlluniau 

datblygu unigol a’r broses o’u llunio, yn cynnwys croesgyfeiriadau at y Mesur Teithio 
gan Ddysgwyr a’r canllawiau. Ar y sail honno, nid wyf yn credu bod angen cyflwyno 
diwygiad Cam 3 i’r Bil mewn perthynas â’r mater hwn. 

 
O dan ddarpariaethau’r Bil bydd Aelodau’n cael cyfle, maes o law, i roi eu barn ar 
gynnwys y Cod ADY. At hyn, bydd unrhyw newidiadau a wneir i’r canllawiau Teithio 

gan Ddysgwyr yn destun ymgynghoriad ymlaen llaw. Os bydd yna unrhyw bryderon 
am sut mae’r canllawiau o dan y Cod ADY yn rhyngweithio mewn perthynas ag 



ystyriaethau trafnidiaeth, a’r canllawiau o dan Teithio gan Ddysgwyr, byddwn yn 
disgwyl i’r pryderon hyn fod yn destun trafodaeth a chael eu datrys ar yr adeg 

briodol. 
 
Rwyf i, fel y Gweinidog ar yr adeg honno, yn cydnabod pwysigrwydd materion 

trafnidiaeth yn y system AAA gyfredol a system ADY y dyfodol - mae’n rhaid iddynt 
lwyddo er mwyn i’r system ADY graidd fod yn gwbl effeithiol. Am y rheswm hwnnw, 
rwy’n bwriadu cynnwys ystyriaeth benodol o faterion trafnidiaeth yn adolygiad ôl-

weithredu’r Ddeddf maes o law. Bydd hyn yn ein galluogi i wirio gweithrediad 
elfennau trafnidiaeth y system newydd, ystyried unrhyw broblemau a phenderfynu ar 
unrhyw gamau priodol pellach yr adeg honno. 

 
Bydd yr aelodau wedi gweld y gwelliannau Cam 3 a gyflwynwyd yn fy enw ddydd 
Gwener diwethaf. Mae nifer o’r rhain yn ceisio mynd i’r afael yn uniongyrchol ag 

ymrwymiadau eraill a wnaeth y Gweinidog yn ystod Cam 2. Edrychaf ymlaen at 
drafod y rhain yn y ddadl ar 21 Tachwedd. 
 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at bob Aelod Cynulliad cyn y ddadl Cam 3 ar y Bil ar 
21 Tachwedd. 
 
Yn gywir 

 
Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
 
 
 
 
 
 


