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Annwyl Lynne 

Ysgrifennaf i ddiolch i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am ei ymateb 
cynhwysfawr i’r ymgynghoriad ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft.  

Rwy’n ddiolchgar am graffu trylwyr y Pwyllgor ar y Cod ADY drafft, ac mae’n dda bod 
ymgysylltiad uniongyrchol y Pwyllgor â rhanddeiliaid trwy sefydlu gweithgor wedi 
cynorthwyo gyda’r broses hon. Mae’r dull gweithredu hwn yn gyson â sut rydym wedi 
gweithio gyda rhanddeiliaid gydol y broses o ddatblygu’r rhaglen trawsnewid ADY, 
gan ganolbwyntio ar lunio ar y cyd a chydweithio. Mae’n amlwg bod rhanddeiliaid yn 
parhau i deimlo’n gryf am y maes hollbwysig hwn o ddiwygio addysg. 

Yn ogystal ag ymateb y Pwyllgor, rydym wedi derbyn bron i 700 o ymatebion gan 
amrywiaeth eang o randdeiliaid. Hefyd, rydym wedi ystyried canfyddiadau’r wyth 
digwyddiad ymgynghori rhanbarthol, ynghyd â safbwyntiau plant, pobl ifanc a rhieni a 
gasglwyd yn y gweithdai a gomisiynwyd gennym. Cyhoeddir adroddiad ‘crynodeb o 
ymatebion’ maes o law, ynghyd ag adroddiadau ar ganfyddiadau’r gweithdai. Hefyd, 
rwy’n bwriadu cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig ffurfiol yn amlinellu’r camau nesaf ar 
gyfer sut i ddiwygio’r Cod a’r rheoliadau.    

Felly, mae angen ystyried llawer o wybodaeth, ac mae swyddogion yn gweithio’n 
unol ag amserlen gyfyng er mwyn gwireddu fy ymrwymiad i gyflwyno’r Cod a’r 
rheoliadau ADY gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru erbyn diwedd 2019. Y nod 
yw sicrhau bod darpariaethau’r Ddeddf a’r rheoliadau yn dod i rym ym mis Medi 
2020. Er gwaetha’r her sy’n ein hwynebu, mae’r holl wybodaeth sydd wedi’i darparu 
wedi bod yn hynod ddefnyddiol i’n helpu i ddatblygu Cod a rheoliadau priodol er 
mwyn darparu system newydd sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ag ADY.  
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Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi ystyriaeth gynhwysfawr a phriodol i’r holl ymatebion 
i’r ymgynghoriad a’r holl dystiolaeth a dderbyniwyd. Ar yr cam hwn o’r broses, nid wyf 
yn bwriadu ymateb i bob un o’r pwyntiau sylweddol a gododd y Pwyllgor, gan y bydd 
angen eu hystyried ochr yn ochr â safbwyntiau ymgyngoreion eraill fel rhan o’r 
dadansoddiad llawn o’r ymgynghoriad.    
 
Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda’r Pwyllgor ar y materion hyn a materion 
eraill dros y misoedd nesaf.   
 
Yn gywir 

 
Kirsty Williams AC 
Y Gweinidog Addysg  
 


