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Annwyl Kirsty 

Fersiwn ddrafft o'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wrthi'n ystyried y fersiwn ddrafft o'r 

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (y Cod), yn unol â'i gyfrifoldebau fel ymgynghorai statudol o 

dan adran 5 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (y 

Ddeddf). 

Er mwyn helpu i lywio ei ystyriaeth o'r Cod, mae'r Pwyllgor wedi sefydlu gweithgor gyda 

rhanddeiliaid allweddol, a gyfarfu ar 13 Chwefror. Mae un maes a oedd yn peri pryder a godwyd fel 

rhan o'i waith craffu wedi ymwneud ag adran 68 o'r Ddeddf, a sut y mae hyn yn cael ei ddehongli o 

fewn y Cod. Cododd swyddogion hyn yn y Tîm Trawsnewid ADY pan wnaethant roi briff technegol 

i'r Pwyllgor, ac mae'r Pwyllgor hefyd wedi cael gohebiaeth gan SNAP Cymru ynglŷn â'r mater hwn 

(mae copi o'r llythyr hwnnw ynghlwm er eich gwybodaeth).  

Mae'r Pwyllgor yn ystyried yr holl faterion a godwyd, a'r dystiolaeth a ddarparwyd gan y gweithgor, 

a bydd yn ymateb i'r ymgynghoriad ar y Cod. Fodd bynnag, cyn cwblhau ein hymateb, byddai'r 

Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech roi eglurhad bellach ynghylch y mater penodol a godwyd mewn 

perthynas ag adran 68 a 69 o'r Ddeddf.   

Pwyntiau i’w hegluro 

Mae adran 68(1) a (2) o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau 

mewn perthynas ag osgoi a datrys anghytundebau rhwng awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu a 

pherchenogion sefydliadau perthnasol ar y naill law; a phlant, eu rhieni a phobl ifanc ar y llall. Mae 

adran 68(3) yn nodi bod yn rhaid i hyn gynnwys darpariaeth gan bobl sy'n annibynnol ar y partïon. 

Mewn perthynas â hyn, a allwch gadarnhau: 
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(a) sut y byddai trefniadau o'r fath yn gweithio. A ragwelir y bydd awdurdodau lleol yn darparu’r 

gwasanaethau osgoi a datrys eu hunain? 

 

(b) sut y mae Llywodraeth Cymru yn dehongli 'annibynnol ar y partïon' fel y nodir yn adran 68(3) o'r 

Ddeddf. Mae paragraff 25.36 o’r Cod yn nodi ‘ni ddylai’r person fod wedi ymwneud â’r plentyn, y 

teulu neu’r person ifanc o’r blaen ac ni ddylai fod ag unrhyw ddiddordeb personol yn y canlyniad’. 

Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn pryderu nad yw hyn yn rhoi digon o fanylder. Wrth ystyried hyn, a 

allech chi ateb y cwestiynau a ganlyn: 

 

• Os yw anghytundeb y teulu gyda'r ysgol, ac nad yw’r awdurdod lleol wedi ymwneud â’r 

mater o gwbl, a fyddai person o fewn yr awdurdod lleol yn cael ei ystyried yn annibynnol? 

Er nad yw awdurdod lleol ar yr adeg honno’n barti i unrhyw anghytundeb, mae'n bosib iddo 

fod yn barti yn y dyfodol, er enghraifft, pe bai rhiant yn gofyn i benderfyniad corff 

llywodraethu'r ysgol gael ei ailystyried. 

 

• Os yw'r achos wedi cael ei gyfeirio at yr awdurdod lleol, neu os yw'r awdurdod lleol yn 

gysylltiedig fel arall, a yw'r awdurdod lleol yn ei gyfanrwydd yn cael ei atal rhag gallu 

gweithredu fel "person annibynnol", neu a fyddent yn gallu bodloni'r gofyniad am 

annibyniaeth, er enghraifft, trwy ddefnyddio swyddog neu adran o fewn yr awdurdod nad 

yw'n ymwneud â'r achos? 

 

Mae adran 69 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau ar gyfer 

darparu gwasanaethau eirioli annibynnol i blant a phobl ifanc sy'n gwneud neu'n ystyried gwneud 

apêl i'r Tribiwnlys, neu sy’n cymryd rhan mewn achos o osgoi a datrys anghytundeb. Mae'r Cod yn 

nodi bod "ymarfer presennol yng Nghymru yn seiliedig ar sicrhau annibyniaeth trwy gomisiynu 

gwasanaethau eirioli gan ddarparwr allanol”. O ran y ddarpariaeth hon, a allwch gadarnhau’r 

canlynol: 

 

(a) a fyddai'n bosibl i awdurdod lleol ddarparu gwasanaethau eirioli annibynnol, ac os felly, o dan 

ba amgylchiadau? 

 

(b) os nad yw'n bosibl i awdurdod lleol ddarparu gwasanaethau eirioli annibynnol, ond mae'n 

bosibl iddo fodloni'r gofyniad i fod yn "annibynnol" o dan drefniadau osgoi a datrys (adran 68), 

beth yw'r rhesymeg dros hyn? A fwriedir i 'annibynnol' gael ei ddehongli'n wahanol ar gyfer pob un 

o'r adrannau? 

 

 

 

 



 

Byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech ystyried y materion hyn ar fyrder, er mwyn i'r Pwyllgor allu 

trafod eich ymateb cyn ymateb yn ffurfiol i'r ymgynghoriad ar y Cod.  

 

Yn gywir  

 

Lynne Neagle AC / AM 

Cadeirydd / Chair 

 


