
12 Mawrth 2019 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Chwefror yn ymwneud â’r Cod Anghenion Dysgu 
Ychwanegol drafft (‘y Cod drafft’), yn gofyn am eglurhad ynglŷn â nifer o bwyntiau 
penodol mewn perthynas ag adrannau 68 a 69 o Ddeddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (‘y Ddeddf’).  

Adran 68: Trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau  

Mae paragraffau 25.3 – 25.33 o’r Cod drafft yn cyflwyno’r gofynion a’r canllawiau yn 
ymwneud â’r trefniadau hyn. Bydd y trefniadau yn cynnwys amrywiaeth eang o 
weithgareddau yn ymwneud ag osgoi anghytundebau a datrys anghytundebau, felly 
mae’n bwysig nodi nad yw’r trefniadau hyn yn ‘wasanaeth’ ynddynt eu hunain, er y 
gall gwasanaeth neu wasanaethau fod yn rhan ohonynt. Mae awdurdodau lleol yn 
gyfrifol am benderfynu a fyddant yn darparu’r trefniadau hyn yn uniongyrchol, neu a 
fydd trydydd parti yn eu darparu. 

Mae paragraff 25.36 o’r Cod drafft yn ymdrin ag annibyniaeth personau sy’n helpu i 
ddatrys anghytundebau, ac mae’n nodi sut y dylid dehongli “person annibynnol” at 
ddibenion a.68(3) o’r Ddeddf. Ar hyn o bryd, nid wyf yn teimlo y byddai’n briodol i mi 
gyflwyno dehongliad manylach i’r Pwyllgor ar ben yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn y 
Cod drafft at ddibenion ymgynghori. Fodd bynnag, byddwn yn croesawu 
safbwyntiau’r Pwyllgor, a safbwyntiau ymatebwyr eraill i’r ymgynghoriad, ynglŷn ag a 
yw’r dehongliad hwn yn briodol neu’n ddigonol, gan gynnwys safbwyntiau ynglŷn ag 
a ddylai’r Cod gyflwyno unrhyw ofynion ychwanegol (yn unol â’r pŵer i wneud hynny 
o dan a.4(5)(a) o’r Ddeddf) mewn perthynas â’r mater hwn.
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Adran 69: Gwasanaethau eirioli annibynnol 
 
Mae paragraffau 25.66 – 25.68 o’r Cod drafft yn cyflwyno’r gofynion a’r canllawiau yn 
ymwneud ag annibyniaeth gwasanaethau eirioli. Fel y nodais wrth ymateb i’ch cais 
am eglurhad pellach o ddarpariaethau adran 68 uchod, nid wyf yn credu ei bod yn 
briodol ar hyn o bryd i mi fanylu ar yr hyn sy’n cael ei nodi yn y Cod drafft. Fodd 
bynnag, byddwn yn croesawu’n fawr iawn safbwyntiau’r Pwyllgor ynglŷn â sut y 
gallai’r Cod ddarparu canllawiau ar ddehongli a.69(3) o’r Ddeddf, neu yn wir pa 
ofynion eraill y gellid eu cyflwyno trwy’r Cod yn ymwneud â’r mater hwn. 
 
Rwy’n benderfynol o sicrhau ein bod yn cyflawni amcanion cyffredinol y Ddeddf, gan 
gynnwys creu system deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor, ac ar 
gyfer datrys pryderon ac apelau. Bydd y Pwyllgor yn gwneud cyfraniad pwysig at 
sicrhau bod y Cod yn adlewyrchu’r Ddeddf a’i bwriadau. Rwy’n ddiolchgar i’r 
Pwyllgor, ac i’r rhanddeiliaid sy’n gweithio gydag ef, am eu hamser a’u hymrwymiad i 
graffu ar y Cod drafft, ac edrychaf ymlaen at dderbyn eich ymateb i’r ymgynghoriad. 
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