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Mae’r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon yn ceisio ateb cwestiynau sy’n ymwneud 
â’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) a’r rhaglen 
drawsnewid ehangach.  
 
Bydd y Ddeddf a’r rhaglen ehangach yn trawsnewid y systemau ar wahân ar gyfer 
anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion ac anawsterau a/neu 
anableddau dysgu (AAD) mewn addysg bellach, i greu system unedig ar gyfer 
cynorthwyo dysgwyr o 0 i 25 gydag ADY. 
 
Ym mis Rhagfyr 2016, cyflwynwyd Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar 12 Rhagfyr 2017, pasiwyd y Bil 
ac, yn ddiweddarach, rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i’w wneud yn Ddeddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). 
 
I gynorthwyo i roi’r system newydd ar waith, gan gynnwys y Ddeddf, mae 
Llywodraeth Cymru yn ariannu pump arweinydd trawsnewid anghenion dysgu 
ychwanegol i helpu i gyflwyno’r rhaglen. Bydd pedwar o’r arweinwyr trawsnewid yn 
gweithredu’n rhanbarthol, ar sail y consortia addysg, a bydd un yn gweithio fel 
arweinydd trawsnewid addysg bellach ar lefel genedlaethol. 
 
Bydd rôl hanfodol i’r swyddi hyn o fewn ein strategaeth weithredu gyffredinol drwy 
sicrhau bod gwasanaethau yn barod i weithredu’r system anghenion dysgu 
ychwanegol newydd. Byddant yn cefnogi ac yn herio; yn chwarae rôl gydlynu; yn 
goruchwylio hyfforddiant ac ymdrechion i godi ymwybyddiaeth; ac yn chwarae rhan 
allweddol yn y broses o hwyluso gwelliannau mewn gwaith amlasiantaethol. 
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1  Cyfranogiad plant, pobl ifanc a rhieni 

1.1 Sut rydych chi wedi ymgysylltu â phlant a phobl ifanc fel rhan o’r 
diwygiadau? 

 
Ymgynghorwyd yn uniongyrchol â phlant a phobl ifanc ar y Bil drafft a 
defnyddiwyd eu hadborth i lywio’r diwygiadau a wnaed i’r Bil cyn ei gyflwyno i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Rhagfyr 2016. Byddwn yn parhau i 
ymgysylltu â phlant, eu rhieni a phobl ifanc yn ystod y broses graffu a gydol y 
cyfnod gweithredu. 
 
Cyhoeddwyd esboniad ‘hawdd ei ddarllen’ o’r Bil ar 14 Chwefror 2017 i sicrhau 
bod gwybodaeth am y rhaglen drawsnewid ar gael yn eang, ac esbonio sut 
effaith fydd y diwygiadau yn eu cael ar y rhai sy’n cael eu heffeithio’n 
uniongyrchol ganddynt. 
 
Ers cyflwyno’r Bil, parhawyd i ymgysylltu â rhanddeiliaid. Yn benodol, 
cynhaliwyd wyth digwyddiad rhanbarthol i randdeiliaid yn ystod Chwefror a 
Mawrth 2017. Aeth rhieni i bob un ohonynt, a defnyddiwyd adborth a roddwyd 
yn ystod y sesiynau i ddrafftio ein cynllun gweithredu. 

1.2 Beth yw rôl plant, eu rhieni a phobl ifanc yn y broses hon? 

 
Amcan ein rhaglen drawsnewid yw sicrhau system deg a chyfiawn i BOB 
dysgwyr ag ADY. Mae’r system newydd yn rhoi’r dysgwr yn ganolog ym 
mhopeth sy’n digwydd. Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod dysgwyr yn derbyn y 
ddarpariaeth gywir ar yr adeg gywir i ddiwallu eu hanghenion. 
 
Bydd barn, dymuniadau a theimladau plant, eu rhieni a phobl ifanc yn gwneud 
cyfraniad hollbwysig yn natblygiad pob Cynllun Datblygu Unigol (CDU). Rydym 
am sicrhau bod CDU yn adlewyrchu anghenion a phersonoliaeth y plentyn 
neu’r person ifanc, gan gynnwys yr hyn sy’n bwysig iddynt ac ar eu cyfer. 

1.3 Gyda’r system ddatganiadau presennol, mae rhieni’n teimlo bod yn rhaid 
iddynt frwydro i gael y cymorth iawn ar gyfer eu plentyn. Sut y bydd hyn 
yn wahanol o dan y system newydd? 

 
Yn hytrach na thair lefel wahanol o gymorth - gweithredu gan yr ysgol, 
gweithredu gan yr ysgol a mwy a datganiadau - bydd gan y system newydd 
raddnodau o fewn un system. Byddwn yn cael gwared ar wahaniaethau 
mympwyol rhwng anghenion sy’n ddigonol i gael cynllun statudol a’r rhai nad 
ydynt. Bydd yr holl ffocws yn symud i sicrhau bod dysgwyr yn derbyn y cymorth 
sy’n briodol i’w hanghenion a’u hamgylchiadau newidiol. Bydd y CDU yn ddigon 
hyblyg i sicrhau bod lefel ei fanylder yn cyfateb i lefel anghenion yr unigolyn. 
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1.4 A fydd gwasanaethau eirioli yn cael eu cryfhau i sicrhau bod safbwyntiau 
dysgwyr yn cael eu clywed? 

 
Mae’r Ddeddf yn rhoi gofyniad ar awdurdodau lleol i wneud trefniadau i 
ddarparu cyngor a gwybodaeth i bobl, ac i wneud hynny mewn ffordd ddiduedd. 
Ar wahân i hynny, mae’r Ddeddf yn rhoi gofynion ar awdurdodau lleol i wneud 
darpariaethau ar gyfer gwasanaethau eirioli annibynnol ar gyfer plant a phobl 
ifanc lle gallant anghytuno â phenderfyniad. Bydd y Cod yn gallu rhoi fwy o 
fanylion ar sut y dylid cyflawni’r dyletswyddau hyn. 

1.5 Sut byddwch yn hysbysu plant, eu rhieni a phobl ifanc o’u hawliau 
newydd? 

 
Mae’r Rhaglen i Drawsnewid y System ADY yn cynnwys elfen benodol o 
weithgarwch sy’n gysylltiedig â chodi ymwybyddiaeth. Yn ogystal ag ymgysylltu 
â phlant, eu rhieni a phobl ifanc ar lefel genedlaethol, bydd yr arweinwyr 
trawsnewid ADY yn datblygu cynlluniau ymgysylltu rhanbarthol. 
 
Bydd yn ofynnol yn ôl y Ddeddf i gyrff llywodraethu ysgolion a sefydliadau 
addysg bellach ac awdurdodau lleol sicrhau bod gwybodaeth ar gael i blant, eu 
rhieni a phobl ifanc. 

1.6 Sut bydd y Ddeddf yn gwella gwasanaethau Cymraeg ar gyfer dysgwyr 
ledled Cymru? 

 
Un o nodau craidd y Ddeddf yw creu system wirioneddol ddwyieithog yng 
Nghymru. Bydd yn ofynnol i wasanaethau ystyried a oes angen DDdY drwy’r 
Gymraeg ar blentyn neu berson ifanc; bydd y ddyletswydd hon yn un barhaus, 
yn hytrach nag yn benderfyniad untro. Os bydd angen darpariaeth drwy’r 
Gymraeg, rhaid nodi hynny yn y CDU a rhaid cymryd ‘pob cam rhesymol’ i 
sicrhau’r ddarpariaeth drwy’r Gymraeg. Mae’r Ddeddf yn cynnwys mecanwaith i 
gael gwared â’r prawf ‘pob cam rhesymol’ drwy reoliadau, fel bod y 
dyletswyddau i ddarparu DDdY drwy’r Gymraeg yn mynd yn absoliwt dros 
amser. Mae yna gyfres o ddyletswyddau strategol hefyd er mwyn symud tuag 
at system ADY wirioneddol ddwyieithog. 
 

2 Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) 

2.1 Pa ddysgwyr ag ADY a fydd angen asesiadau statudol cyn derbyn CDU? 

 
Dim un, bydd gan bob dysgwr ag ADY hawl i gynllun statudol (y CDU) waeth pa 
mor ddifrifol yw eu hangen. 

2.2 Sut gellir sicrhau cysondeb a chludadwyedd CDU? A fydd templed CDU 
cenedlaethol? 

 
Bydd y Cod yn nodi holl gynnwys gorfodol pob CDU er mwyn sicrhau’r lefel o 
gysondeb sydd ei hangen er mwyn hwyluso trawsnewid. Mae’r Ddeddf hefyd yn 
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ei gwneud yn ofynnol i’r Cod gynnwys ffurflen neu ffurflenni safonol ar gyfer 
CDU y mae’n rhaid i ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac awdurdodau lleol 
eu defnyddio. 
 
Gyda chymorth y Grŵp Arbenigol CDU, rydym yn adeiladu ar y templedi sydd 
wedi’u hargymell yn y cod drafft i ddatblygu templedi sy’n cydnabod y pwyslais 
ar yr unigolyn a geir yn y cynlluniau a sicrhau’r cydbwysedd iawn mewn 
gwahanol sefyllfaoedd. 

2.3 A fydd pob llais yn gyfartal yn y system newydd i benderfynu ar y 
ddarpariaeth orau i ddiwallu anghenion plentyn? Pwy sydd â’r gair olaf os 
oes gwahaniaeth barn ynglŷn â’r hyn y dylid ei gynnwys yn y cynllun? 

 
Bydd. Dylai cyfarfodydd CDU ganolbwyntio ar anghenion unigol dysgwyr, lle 
mae gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol, teuluoedd a’r dysgwyr eu hunain ar 
gael i bawb, yn hygyrch i bawb, a lle gall pawb gyfrannu’n gyfartal. Mewn 
achosion o anghytuno, bydd y penderfyniadau ar y Ddarpariaeth Ddysgu 
Ychwanegol (DDdY) briodol yn nwylo’r awdurdod lleol neu’r corff llywodraethu 
sy’n gyfrifol am sicrhau’r ddarpariaeth. Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu trefniadau ar gyfer datrys 
anghydfod a gwasanaethau eirioli i ddelio â’r anghytundebau hyn. Lle bydd yn 
amhosibl dod i gytundeb, mae’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth i achosion gael 
eu hystyried gan Dribiwnlys Addysg Cymru. 

2.4 A fydd diddymu’r ffiniau rhwng gweithredu gan yr ysgol a mwy a 
Datganiadau yn ei gwneud yn fwy cymhleth i benderfynu pa ddysgwyr 
sy’n mynychu ysgolion arbennig? 

 
Na. Bydd penderfyniadau ynghylch lleoliadau yn cael eu gwneud gan yr 
awdurdod lleol. Os oes angen i blentyn fynychu ysgol arbennig er mwyn derbyn 
addysg briodol a DDdY priodol, bydd yr awdurdod lleol yn enwi’r ysgol arbennig 
yn y CDU.  

2.5 Beth fydd y gwahaniaeth rhwng CDU ar gyfer disgyblion sydd â datganiad 
ar hyn o bryd o gymharu â disgyblion ar raglen gweithredu gan yr ysgol? 

 
Bydd statws statudol y CDU yr un fath beth bynnag yw anghenion y disgybl. 
Felly, byddai CDU disgybl sy’n derbyn cymorth drwy raglen gweithredu gan yr 
ysgol a mwy ar hyn o bryd yn debyg iawn i un disgybl a allai fod yn derbyn 
datganiad ar hyn o bryd. Bydd CDU yn amrywio o ran eu hyd a manylder eu 
cynnwys. Bydd gan ddisgyblion sydd ag anghenion difrifol a chymhleth CDU 
sy’n cynnwys mwy o wybodaeth ac yn nodi mwy o gymorth na disgyblion y mae 
eu hanghenion yn llai difrifol. Y prif beth fydd tegwch o ran hawliau a 
gwarchodaeth gyfreithiol, beth bynnag fydd lefel yr angen. 

2.6 Beth yw rôl yr awdurdod lleol wrth greu CDU? 

 
Bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol am baratoi a chynnal CDU ar gyfer plant a 
phobl ifanc sydd ag ADY ond nad ydynt mewn ysgol a gynhelir neu sefydliad 
addysg bellach. Byddai’r rhain yn cynnwys plant sy’n mynychu lleoliad 
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blynyddoedd cynnar neu mewn ysgolion annibynnol, plant nad ydynt mewn 
unrhyw leoliad o gwbl, a phobl ifanc hŷn na 16 oed sydd angen darpariaeth 
annibynnol arbenigol. Byddai awdurdodau lleol hefyd yn cynnal CDU ar gyfer 
plant a phobl ifanc sy’n mynychu ysgol neu sefydliad addysg bellach, sydd 
angen DDdY na fyddai’n rhesymol i’r corff llywodraethu ei sicrhau.   
 

3 Blynyddoedd Cynnar 

3.1 Sut mae’r sector blynyddoedd cynnar wedi cyfrannu at ddatblygu’r 
diwygiadau? 

 
Rydym wedi sefydlu grŵp arbenigol ‘Blynyddoedd Cynnar’ sy’n edrych yn 
benodol ar y materion a allai wynebu darparwyr blynyddoedd cynnar ac yn dod 
o hyd i atebion iddynt. Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o CWLWM, 
darparwyr blynyddoedd cynnar, Cyngor Gofal Cymru, ysgolion arbennig, 
ysgolion cynradd, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, staff blynyddoedd 
cynnar awdurdodau lleol ac arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru. 
 
Mae gwelliannau gan y Llywodraeth a wnaed yn ystod proses 
ddeddfwriaethol y Bil yn dangos ein bod wedi gwrando ar alwadau gan y 
sector am i ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar gael ei chryfhau, a’n bod wedi 

ymateb i’r galwadau hynny. 

3.2 Sut bydd y diwygiadau yn sicrhau gwaith amlasiantaeth yn y 
blynyddoedd cynnar? 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £2.1 miliwn mewn prosiectau cronfa 
arloesi sydd â’r nod o ddatblygu arferion gwaith amlasiantaeth effeithiol ac mae 
rhai ohonynt yn edrych ar arferion gorau yn y blynyddoedd cynnar. Bydd grŵp 
arbenigol ‘Blynyddoedd Cynnar’ yn ystyried yr holl adborth ac yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu canllawiau a rhannu arferion gorau ledled 
Cymru. 

3.3 Ydy’r diwygiadau yn canolbwyntio ar ysgolion yn hytrach na 
gwasanaethau ehangach, blynyddoedd cynnar neu AB? 

 
Nac ydynt. Mae darpariaethau’r Ddeddf yn creu fframwaith deddfwriaethol 
cynhwysfawr sy’n cynnwys yr holl ystod oedran 0-25, a bydd y system y mae’n 
ceisio’i sefydlu yn cynnwys y blynyddoedd cynnar yn llawn. Mae nifer o 
welliannau wedi’u cyflwyno er mwyn cryfhau effeithiolrwydd y Ddeddf mewn 
perthynas â darpariaeth y blynyddoedd cynnar. 
 
Er enghraifft – bydd rôl statudol newydd ‘Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu 
Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar’ yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o 
sefydlu llwybrau cyfeirio a chodi ymwybyddiaeth ymhlith partneriaid 
amlasiantaethol, ac wrth helpu i sicrhau bod gan weithlu’r blynyddoedd cynnar 
y sgiliau, y mecanweithiau a’r adnoddau priodol i atal ADY rhag datblygu ac i 
gefnogi plant bach ag ADY. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gydag arbenigwyr, partneriaid 
darparu a rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu’r Cod ADY fel y bydd yn 
cwmpasu’n briodol y gwahanol grwpiau oed a chyrff y mae’r gwelliannau yn 
berthnasol iddynt. Caiff ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol ar y Cod ei gynnal yn 
ystod 2018. Hefyd, fel rhan o’r rhaglen ehangach i drawsnewid y system ADY, 
rydym wedi buddsoddi £2.1 miliwn mewn prosiectau cronfa arloesi sydd â’r nod 
o ddatblygu arferion gwaith amlasiantaeth effeithiol. 

3.4 Pam nad oes llawer o gyfeiriadau yn y Ddeddf at leoliadau blynyddoedd 
cynnar, gan gynnwys rôl lleoliadau blynyddoedd cynnar nas cynhelir? 

 
Er nad yw’r Ddeddf yn cyfeirio at ‘flynyddoedd cynnar’ yn uniongyrchol, nid yw 
hyn yn golygu nad yw plant nad ydynt wedi dechrau’r ysgol eto, neu mewn 
lleoliadau nas cynhelir, wedi’u cwmpasu. Mae gan awdurdodau lleol 
gyfrifoldebau clir o ran y plant hyn. Yn benodol, mae dyletswyddau ar yr 
awdurdod lleol i benderfynu ar CDU, ei baratoi a’i gynnal, ac i sicrhau’r 
ddarpariaeth.  
 
Mae dau o welliannau’r Llywodraeth i’r Bil wedi cryfhau’r elfennau o’r system 
newydd sy’n ymwneud â’r blynyddoedd cynnar.  
 
Bydd y gwelliannau hyn yn gwneud dau beth allweddol: 
 

 bydd darparwyr meithrin nas cynhelir ac a ariennir gan awdurdod lleol, 
drwy drefniadau cyllid, yn ddarostyngedig i ddyletswydd i roi sylw i 
unrhyw ganllawiau perthnasol yn y Cod; 

 creu rôl statudol ar gyfer ‘Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu 
Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar’ i gydlynu swyddogaethau’r 
awdurdod lleol o dan y Ddeddf mewn perthynas â phlant o dan oed 
ysgol gorfodol nad ydynt eto yn mynychu ysgol a gynhelir. 

 

4 Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) 

4.1 Sut mae’r Ddeddf a’r rhaglen drawsnewid yn berthnasol i’r rhai mewn 
EOTAS? 

 
Yn y rhan fwyaf o achosion, cyfrifoldeb yr awdurdod lleol fydd dysgwyr EOTAS. 
Bydd awdurdodau lleol o dan ddyletswydd, lle bo’n briodol, i benderfynu a oes 
gan y plentyn neu’r person ifanc sydd mewn EOTAS ADY, ac os felly, i baratoi 
a chynnal CDU ar eu cyfer. 

5 Addysg Ôl-16 

5.1 Sut mae’r sector AB wedi cyfrannu at y gwaith o ddatblygu’r diwygiadau? 

 
Rydym wedi sefydlu nifer o grwpiau arbenigol sy’n edrych yn benodol ar 
wahanol elfennau o’r diwygiadau, gan gynnwys y materion y gallai SAB eu 
hwynebu a dod o hyd i nodi atebion ar eu cyfer. Mae’r grwpiau yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r SAB. Yn ogystal â hyn, rydym yn ymgysylltu â’r Rhwydwaith 
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AB ADY gydol y broses ddiwygio i sicrhau bod dealltwriaeth glir o effaith 
diwygiadau ym maes AB ac er mwyn rhannu arferion gorau. 

5.2 Sut bydd y cyllid ar gyfer lleoliadau ôl-16 arbenigol yn cael eu dyrannu i 
awdurdodau lleol? 

 
Mae trafodaethau â llywodraeth leol am y mecanwaith dosbarthu ar gyfer 
cyllido darpariaeth arbenigol yn y dyfodol eisoes wedi’u cynnal a byddant yn 
parhau yn ystod 2018. 

5.3 A fydd disgwyl i’r dysgwyr hynny sy’n derbyn darpariaeth ôl-16 arbenigol 
annibynnol ar hyn o bryd gael eu cefnogi mewn darpariaeth prif ffrwd yn 
y dyfodol? 

 
Bydd y bobl ifanc hynny sydd wedi sicrhau lleoliad mewn sefydliad arbenigol ôl-
16 annibynnol yn parhau gyda’u darparwr gydol eu rhaglen astudio bresennol y 
cytunwyd arni. Fodd bynnag, o dan y system newydd, bydd y cyfrifoldeb am 
sicrhau darpariaeth arbenigol ôl-16 yn cael ei drosglwyddo o Weinidogion 
Cymru i’r awdurdodau lleol.  
 
Mae hyn yn golygu y bydd penderfyniadau yn y dyfodol yn cael eu gwneud yn 
lleol gan bobl a fydd fel arfer wedi bod yn ymwneud â chefnogi’r person ifanc 
gydol ei addysg. Bydd awdurdodau lleol yn gyfarwydd ag anghenion y bobl 
ifanc yn y system a gallant gynllunio flynyddoedd ymlaen llaw ar gyfer y cyfnod 
pontio i addysg ôl-16. Bydd hyn hefyd yn annog a galluogi awdurdodau lleol a 
darparwyr ôl-16 (prif ffrwd ac annibynnol) i gydweithio i gynllunio a datblygu’r 
ddarpariaeth sydd ei hangen i ddiwallu anghenion lleol. 

5.4 Os nad oes hawl i addysg barhaus hyd 25 oed’, sut byddwn yn rheoli 
disgwyliadau rhieni? 

 
Nid yw’r Ddeddf yn rhoi’r hawl i bobl ifanc ag ADY dderbyn addysg a 
hyfforddiant hyd nes eu bod yn 25 oed. Yn hytrach, mae’r darpariaethau wedi’u 
llunio i sicrhau y gall pobl ifanc ag ADY gael mynediad i gyfleoedd ôl-16 sydd ar 
gael i’r rhai nad oes ganddynt ADY. Mae’n golygu sicrhau mynediad cyfartal 
cyn belled â bo hynny’n bosibl. 
 
Dylid rheoli disgwyliadau rhieni yn unol ag arferion sy’n canolbwyntio ar y 
person. Bydd angen i ymarferwyr sicrhau bod targedau clir ar gyfer y bobl ifanc 
hynny sy’n manteisio ar ddarpariaeth ôl-16 sy’n gysylltiedig â deilliannau a 
chyrchfannau dymunol. Bydd hyn yn sicrhau bod rhieni a theuluoedd yn glir am 
gyfeiriad llwybr y person ifanc ac yn cynnwys ffocws ar bontio allan o AB. Bydd 
angen i awdurdodau lleol hefyd sicrhau bod gwybodaeth a chyngor 
cynhwysfawr ac wedi’u teilwra’n briodol ar gael fel rhan o’u trefniadau statudol 
mewn perthynas â’r materion hyn. 
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5.5 Beth fydd rôl Gyrfa Cymru yn y broses drawsnewid? A fydd ganddynt dal 
rôl i’w chwarae wrth ddarparu cyngor annibynnol i ddysgwyr am eu 
hopsiynau ôl-16? 

 
Ni fydd rôl Gyrfa Cymru o gynnal asesiadau adran 140 (o Ddeddf Dysgu a 
Sgiliau 2000) yn ofynnol mwyach o dan y system newydd. Bydd Gyrfa Cymru 
yn parhau i ddarparu cyngor gyrfaoedd annibynnol i bob person ifanc beth 
bynnag fo’u hanghenion a bydd hyn yn cynnwys cynghori pobl ifanc ag ADY ar 
opsiynau ôl-16 posibl. Fodd bynnag, cyfrifoldeb yr awdurdod lleol, o dan y 
system newydd, fydd sicrhau bod y ddarpariaeth yn cael ei hystyried yn 
angenrheidiol i ddiwallu anghenion y person ifanc. 

5.6 A fydd y diwygiadau yn berthnasol i ddysgu seiliedig ar waith neu 
brentisiaethau? 

 
Na fyddant. Nid yw’r Ddeddf yn ymestyn i addysg uwch, dysgu seiliedig ar 
waith neu brentisiaethau. Ni fyddai’n briodol i roi dyletswyddau ar gyflogwyr. 
Fodd bynnag, os yw dysgwr sy’n ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith neu 
brentisiaeth yn ymrestru fel myfyriwr mewn SAB, bydd y dyletswyddau sydd 
gan y SAB yn berthnasol. Hefyd, os yw’r person ifanc yn cytuno i’r CDU ei 
drosglwyddo i’r sefydliad addysg uwch, darparwr dysgu seiliedig ar waith neu 
brentisiaeth, gellir ei ddefnyddio ar gyfer y broses drosglwyddo ac i helpu yn y 
gwaith cynllunio. Rydym yn parhau i weithio gyda chydweithwyr sy’n gyfrifol am 
brentisiaethau a dysgu seiliedig ar waith i nodi’r gwahanol sefyllfaoedd ac 
awgrymu arferion gorau ar gyfer ymdrin â nhw yn y Cod. 
 
Rydym o’r farn mai defnyddio trefniadau cytundebol yn effeithiol yw’r ffordd 
orau o ddiogelu a hyrwyddo buddiannau dysgwyr ag ADY o fewn y sector 
dysgu seiliedig ar waith. Mae hwn yn ymrwymiad rydym eisoes wedi’i wneud ac 
mae gwaith rhynglywodraethol ar y gweill eisoes i’w wneud yn realiti. Mae’r 
gofynion cytundebol cyfredol ar gyfer dysgu seiliedig ar waith eisoes yn gwneud 
darpariaeth ar gyfer Cymorth Dysgu Ychwanegol ar gyfer hyfforddiant y tu allan 
i oriau gwaith, ac mae cyllid ar gael i gontractwyr i dalu am y costau cysylltiedig. 
Rydym wrthi’n ystyried pa welliannau y gellir eu gwneud i’r trefniadau cyfredol 
wrth inni symud tuag at Cymru’n Gweithio o 2019. 

5.7 Beth am fyfyrwyr â CDU sy’n symud i AU? 

 
Gallai’r CDU fod yn fodd defnyddiol o drosglwyddo gwybodaeth hollbwysig o 
ysgolion a SAB i SAU, am y gefnogaeth y gallai dysgwyr fod ei hangen mewn 
AU. Yn ogystal â hynny, gall elfen cynllunio pontio CDU gynnwys pwyso a 
mesur y gefnogaeth a allai fod ei hangen ar ddysgwr ar ôl iddo drosglwyddo i 
AU. Fodd bynnag, mae’r achos hwn o drosglwyddo gwybodaeth yn amodol ar 
gydsyniad y person ifanc. 
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6 Iechyd 

6.1 Beth yw rôl y gwasanaeth iechyd yn y system ADY newydd? 

 
Mae gan gyrff iechyd ddyletswyddau o dan y Ddeddf i gynorthwyo awdurdodau 
lleol i gyflawni eu swyddogaethau o dan y Ddeddf. Mae ganddynt 
ddyletswyddau hefyd mewn perthynas â sicrhau darpariaeth dysgu ychwanegol 
lle mae’r ddarpariaeth hefyd yn driniaeth neu wasanaeth iechyd perthnasol. Yn 
unol â’r dyletswyddau hyn, byddai cyrff iechyd yn parhau i gyfrannu at asesu 
anghenion dysgwyr a darpariaeth cyngor arbenigol. 

6.2 Beth fydd y dyletswyddau statudol ar y GIG yn y Ddeddf yn ei olygu 
mewn gwirionedd yn ymarferol?   

 
Mae’r dyletswyddau statudol ar y gwasanaeth iechyd i ystyried a sicrhau 
darpariaeth yn canolbwyntio ar anghenion clinigol y dysgwr. Yr ystyriaeth 
allweddol fydd a oes triniaeth neu wasanaeth iechyd y byddai’r GIG yn eu 
darparu fel arfer, sy’n debygol o fod o fudd wrth fynd i’r afael ag ADY y dysgwr. 
Bydd mwy o ganllawiau ymarferol ar gael yn y Cod. 

6.3 Beth fydd rôl y Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig (DECLO)? 
Sawl DECLO fydd eu hangen a sut byddant yn cyd-fynd â strwythurau 
cyfredol Byrddau Iechyd? 

 
Bydd yn ddyletswydd ar bob bwrdd iechyd i benodi DECLO. Eu rôl fydd 
cydgysylltu swyddogaethau’r bwrdd iechyd lleol o dan y Ddeddf. Bydd rhagor o 
fanylion yn y Cod. 

6.4 Beth yw statws y rhaglenni peilot DECLO a sut gellir dysgu o’r rhaglenni 
peilot hyn i lywio’r rhaglen drawsnewid? 

 
Mae rôl y Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig (DECLO) yn hanfodol 
i sicrhau bod y system newydd yn gweithio’n effeithiol. Rydym yn gweithio’n 
agos gyda phartneriaid i gwmpasu ac ail-greu’r rôl, gan ddylanwadu ar gyd-
destun ehangach y rôl.  
 
Roedd gwaith 2016/17 yn canolbwyntio ar ddatblygu llwybrau trwy’r Grŵp 
Arbenigol ar Iechyd. Mae camau gweithredu’r cynlluniau peilot wedi cychwyn y 
flwyddyn ariannol hon, a dechreuwyd adrodd yn ôl i’r Grŵp Arbenigol. Bydd y 
Grŵp Arbenigol yn ystyried gwersi a chanfyddiadau’r cynlluniau peilot hyn, a 
fydd yn helpu i ddatblygu’r Cod ADY. 
 
Mae’r Grŵp Arbenigol ar Iechyd yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r byrddau 
iechyd, gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n cynorthwyo dysgwyr ag ADY, a 
chynrychiolwyr o awdurdodau lleol a’r trydydd sector. Gorchwyl y Grŵp yw rhoi 
cyngor i ni ar rôl ymarferol y gwasanaeth iechyd yn y system newydd, ac ar sut 
i fodloni’r gofynion statudol newydd sy’n berthnasol i gyrff y GIG. Bydd y rhain 
yn llywio fersiwn nesaf y Cod ADY.   
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Yn ôl y Grŵp, mae angen cryfhau’r rôl fel y’i nodir yn y drafft presennol o’r Cod 
drwy egluro cyfrifoldebau strategol y rôl. Mae’r Grŵp wedi argymell bod yn 
rhaid i rôl y DECLO gael ei chyflawni gan uwch swyddog yn uniongyrchol o dan 
lefel Bwrdd fel bod modd rhoi gwybod i’r Bwrdd am unrhyw broblemau. Hefyd, 
bydd hyn yn sicrhau bod gan y rôl hon ddylanwad digonol dros 
benderfyniadau’r Bwrdd ac ymreolaeth i hyrwyddo ADY, a’r gallu i fonitro 
cydymffurfiaeth â dyletswyddau statudol y Bwrdd.   
 
Mae’r Grŵp yn nodi’n glir na ddylai’r DECLO gyfrannu at ddarpariaeth dysgu 
ychwanegol o ddydd i ddydd; mae’n rhaid i’r swyddogaethau gweithredol hyn 
gael eu sefydlu yn y gwasanaeth cyfan. 

6.5 A fydd swydd sy’n cyfateb i’r DECLO ym mhob awdurdod lleol? 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyllido pedwar arweinydd trawsnewid anghenion 
dysgu ychwanegol rhanbarthol i helpu i gyflwyno’r rhaglen. Bydd yn rhaid i bob 
lleoliad addysg hefyd gael mynediad i Gydlynydd Anghenion Dysgu 
Ychwanegol. Fodd bynnag, nid oes angen rôl statudol barhaus mewn 
awdurdodau lleol i gydgysylltu eu swyddogaethau ADY. Bydd yr elfennau hyn 
yn elfen graidd o waith yr awdurdod lleol. Eu dyletswydd nhw fydd pennu 
strwythur priodol i sicrhau bod y swyddogaethau hyn yn cael eu cyflawni’n 
briodol. 

6.6 Pa awdurdodaeth sydd gan y Tribiwnlys Addysg mewn perthynas â’r 
GIG? A yw’r Ddeddf yn cynnig y cydbwysedd cywir? 

 
Nid oes gan y Tribiwnlys awdurdodaeth dros y gwasanaeth iechyd. Gall y 
Tribiwnlys wneud Gorchymyn sy’n rhwymo’r awdurdod lleol mewn perthynas â 
darpariaeth dysgu ychwanegol o unrhyw fath. Lle mae’n briodol, disgwylir i’r 
gwasanaeth iechyd ddarparu hyn, ond byddem yn disgwyl i’r awdurdod lleol a’r 
gwasanaeth iechyd i gydweithio mewn perthynas â hyn. Bydd gan y DECLO rôl 
hanfodol hollbwysig mewn materion o’r fath. 

6.7 Ar hyn o bryd, ceir anghysondebau ym mhenderfyniadau’r Tribiwnlys 
Anghenion Addysgol Arbennig mewn perthynas â materion iechyd. Sut 
gellir sicrhau tryloywder a chysondeb o dan y system ADY? 

 
Mae ffocws ac arbenigedd y Tribiwnlys ar bennu’r hyn y dylid ei ddarparu i 
ddiwallu anghenion dysgwyr. Ymdrinnir â phob achos ar sail unigol ac mae 
penderfyniadau yn seiliedig ar y dystiolaeth a ddarperir. 

6.8 Beth fydd statws asesiadau preifat ar gyfer y Tribiwnlys Addysg neu 
awdurdodau lleol os yw rhiant yn talu am asesiad preifat sy’n wahanol i 
asesiad GIG? 

 
Byddai’r Tribiwnlys yn defnyddio ei farn arbenigol ei hun mewn achosion lle 
mae gweithwyr proffesiynol yn cyflwyno tystiolaeth sy’n gwrthdaro. 
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6.9 O dan y system newydd, a fydd therapi lleferydd ac iaith yn cael ei 
ddosbarthu fel addysg yn hytrach na darpariaeth iechyd? Beth sy’n cael 
ei wneud i wella’r elfen sylfaenol hon o’r system? 

 
Gellid ystyried therapïau sy’n addysgu neu’n hyfforddi fel darpariaeth ddysgu 
ychwanegol. Nid cylch gwaith y GIG yn unig yw therapïau cyfathrebu a iaith a 
lleferydd. Dylid eu hystyried yn faterion trawsbynciol, sy’n galw am 
gydweithredu a gwaith partneriaeth ar draws pob sector. Rhaid meithrin gallu ar 
bob lefel a rhaid i feysydd iechyd ac addysg ysgwyddo cyfrifoldeb ar y cyd dros 
ddarparu gwasanaethau cyffredinol, penodol ac arbenigol. 

6.10 Mae diffyg nyrsys ysgol ar hyn o bryd yn bryder difrifol mewn rhai 
ardaloedd awdurdodau lleol, sut bydd y broblem hon yn cael ei datrys? 

 
Ym mis Mai, lansiwyd Fframwaith ar gyfer Gwasanaethau Nyrsio Ysgolion yng 
Nghymru. Mae’r ddogfen ddiwygiedig hon yn ailbwysleisio’r disgwyliad y bydd 
gan bob ysgol uwchradd brif-ffrwd a’i chlwstwr o ysgolion cynradd partner Nyrs 
Iechyd Cyhoeddus b/penodol, a thîm sydd â’r gymysgedd sgiliau berthnasol, a 
gyflogir gan y GIG drwy gydol y flwyddyn. Bydd y nyrs ysgol yn cynllunio, yn 
cydgysylltu, yn cyflwyno ac yn gwerthuso rhaglenni ymyriadau iechyd ac iechyd 
cyhoeddus priodol ar gyfer holl blant a phobl ifanc ysgolion Cymru. 

6.11  Allwch chi ragweld gwell cyfathrebu o ganlyniad i’r Ddeddf rhwng 
ysgolion a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS)? 

 
Bwriad y Ddeddf a’r Rhaglen Drawsnewid gysylltiedig yw cefnogi dull mwy 
cydgysylltiedig o ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol. Os yw corff iechyd yn 
penderfynu bod triniaeth neu wasanaeth CAMHS y gallent ei darparu/ei 
ddarparu yn debygol o helpu i ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol plentyn 
neu berson ifanc, bydd CAMHS yn sicrhau’r ddarpariaeth berthnasol. Lle bydd 
cyfathrebu’n uniongyrchol â’r ysgol yn hwyluso hyn, byddem yn disgwyl i hynny 
ddigwydd. 

 

6.12 A fydd darpariaethau yn y Ddeddf yn effeithio ar y dyletswyddau statudol 
presennol sydd ar ysgolion i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion gofal 
iechyd? 

 
Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau ‘Cefnogi 
Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd’. Maent yn cynnwys canllawiau statudol a 
chyngor anstatudol i helpu awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu, lleoliadau 
addysg, gweithwyr addysg ac iechyd proffesiynol a sefydliadau eraill i gefnogi 
dysgwyr a sicrhau yr amherir cyn lleied â phosibl ar eu haddysg. Maent hefyd 
yn pwysleisio’r angen i weithwyr addysg ac iechyd gydweithio, gan roi’r lle 
canolog i’r dysgwr wrth wneud penderfyniadau. 
 
Aethom ati ym mis Mai 2017 i ysgrifennu at ysgolion i ailbwysleisio’r angen am 
bolisi anghenion gofal iechyd, ac at fyrddau iechyd i bwysleisio’r angen i 
gydweithio wrth gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd. Rydym hefyd yn 
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gweithio gydag awdurdodau lleol i asesu sut mae’r canllawiau yn cael eu 
gweithredu ledled Cymru. 

7 Gwasanaethau Cymdeithasol 

7.1 Sut mae’r Ddeddf yn cyd-fynd â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant 2014? 

 
Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaeth fel y gellir paratoi, adolygu a diwygio 
CDU ochr yn ochr â chynlluniau neu ddogfennau eraill. Mae hyn yn cyfateb i 
ddarpariaeth yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
ac yn adlewyrchu ein dymuniad i weld dull integredig o gynllunio. 
 
Felly, yn hanfodol, gellid paratoi ac adolygu CDU a Chynlluniau Gofal a 
Chymorth ochr yn ochr â’i gilydd. Byddai hyn yn sicrhau profiad mwy 
cysylltiedig a darpariaeth fwy cyfannol o bosibl ar gyfer y dysgwr ynghyd â dull 
mwy effeithlon ar gyfer y gweithwyr proffesiynol dan sylw. 

7.2 O ran Plant sy’n Derbyn Gofal, pryd bydd y Cynllun Addysg Personol yn 
dod yn CDU, pwy yw’r unigolyn arweiniol sy’n gyfrifol am y cynlluniau, ac 
a ddylai pob Plentyn sy’n Derbyn Gofal gael CDU? 

 
Dim ond Plant sy’n Derbyn Gofal gydag ADY fydd â CDU. Mewn achosion fel 
hyn, a lle bydd y plentyn o oed ysgol gorfodol neu’n iau, bydd y CDU yn cael ei 
ymgorffori yn y Cynllun Addysg Personol sy’n cael ei gynnal gan yr awdurdod 
lleol sy’n gofalu am y plentyn. Nid yw’r Ddeddf yn rhagnodi pwy o fewn 
awdurdod lleol sydd â’r prif gyfrifoldeb am CDU, ond gallai’r Codau a luniwyd o 
dan y Ddeddf a’r ddeddfwriaeth bresennol ar wasanaethau cymdeithasol roi 
arweiniad ar hyn. 
 
Rydym wrthi’n gweithio gyda gweithwyr proffesiynol er mwyn sicrhau bod yr 
elfen hon o’r system newydd yn gweithredu’n iawn ac er mwyn llunio canllawiau 
cywir. 

7.3 Ydy’r Ddeddf yn cwmpasu plant a arferai dderbyn gofal yn ogystal â’r rhai 
sy’n derbyn gofal ar hyn o bryd? 

 
Os oes gan blentyn a arferai dderbyn gofal hawl i CDU oherwydd bod ganddo 
ADY, bydd yn cael un yn yr un modd ag unrhyw blentyn neu berson ifanc arall. 

8 Gweithredu 

8.1 Sut rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid i baratoi ar gyfer gweithredu’r 
system newydd?   

 
Rydym wedi parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid ers i’r Bil gael ei gyflwyno. Yn 
benodol, cynhaliwyd 8 digwyddiad rhanddeiliaid rhanbarthol yn ystod misoedd 
Chwefror a mis Mawrth 2017. Mynychodd 800 o gynrychiolwyr y digwyddiadau 
o ystod eang o sectorau - gan gynnwys rhieni a chynrychiolwyr o’r sector 
iechyd ac addysg a’r trydydd sector. Byddwn yn defnyddio’r adborth o’r 
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digwyddiadau hyn i lywio ein cynllun cyfathrebu wrth symud ymlaen ac yn 
benodol wrth ddatblygu’r rhaglen trawsnewid ehangach ac wrth weithredu’r 
Ddeddf. 

8.2 Pryd bydd y system newydd yn dod i rym? 

 
A’r Bil, bellach, wedi cael Cydsyniad Brenhinol, mae angen llunio’r Cod a nifer 
fawr o reoliadau, ac mae angen ymgynghori arnynt.  
 
Daw’r system i rym ym Medi 2020. O fis Medi 2020, paratoir CDU ar gyfer pob 
dysgwr y nodir bod ganddynt ADY. Yn achos y dysgwyr sydd â datganiadau 
eisoes, caiff eu datganiadau eu troi’n CDU o fewn dwy flynedd, gan ddechrau 
ym Medi 2020. Erbyn diwedd blwyddyn ysgol 2021/22, bydd pob dysgwr a 
oedd â datganiad yn meddu ar CDU. Yn achos y dysgwyr sydd â chynllun 
Gweithredu gan yr Ysgol/Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy (neu gynlluniau eraill 
nad ydynt yn ddatganiadau), caiff eu cynlluniau eu troi’n CDU o fewn tair 
blynedd, gan ddechrau ym Medi 2020. Erbyn diwedd blwyddyn ysgol 2022/23, 
bydd y system newydd mewn grym i bob dysgwr ag ADY. 

8.3 Pa wersi sydd wedi’u dysgu yn sgil rhoi diwygiadau SEND ar waith yn 
Lloegr? 

 
Rydym wedi bod yn ymgysylltu â chydweithwyr o’r Adran Addysg yn Lloegr ac 
yn awyddus i ddysgu’r gwersi yn sgil rhoi eu diwygiadau ar waith ac osgoi’r 
heriau a wynebwyd ganddynt. Wedi dweud hynny, mae’r system yn Lloegr yn 
wahanol iawn i’r un a gynigir yng Nghymru ac ni ellir eu cymharu’n uniongyrchol 
oherwydd hynny. 

8.4 A oes rhaglenni peilot ar waith o hyd? Beth yw statws y rhaglenni peilot 
sydd wedi dirwyn i ben a sut mae’r rhain wedi llywio’r Bil a’r rhaglen 
drawsnewid? 

Roedd sawl elfen o’r system arfaethedig wedi’u treialu, er enghraifft y defnydd 
o CDU. Daeth y rhaglenni peilot hyn i ben yn 2012 ac rydym wedi defnyddio’r 
gwerthusiad o’u canlyniadau i lywio cwmpas a manylion y Bil. Mae awdurdodau 
lleol a roddodd y rhaglenni peilot ar waith wedi parhau i gyflwyno a chynnwys 
elfennau hollbwysig y diwygiadau ar sail anstatudol, gan gynnwys y defnydd o 
CDU. 

8.5 Ydy’r model cyflawni newydd wedi’i gostio’n llawn ac a ellir ei weithredu 
o ystyried y mesurau cyni sy’n wynebu awdurdodau lleol? 

 
Mae’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn darparu amcangyfrif o’r costau hynny 
sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau sy’n ofynnol i symud o un system statudol i 
un arall.  
 
Diwygiwyd yr asesiad effaith rheoleiddiol a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016 
mewn ymateb i bryder a godwyd ynghylch nifer yr anghytundebau ynghylch 
datganiadau a chost fras yr anghytundebau hynny. Yn dilyn ei ddiwygio, er 
mwyn sicrhau bod sail gadarn i’r amcangyfrifon a’r rhagdybiaethau yn yr 
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asesiad effaith rheoleiddiol, cynhaliwyd adolygiad allanol arbenigol o’r asesiad 
effaith gan economegydd. Cyhoeddwyd yr asesiad effaith rheoleiddiol 
diwygiedig ar 11 Medi 2017. 
 
Nid yw’r newidiadau a amlinellir yn yr asesiad effaith rheoleiddiol diwygiedig yn 
cynyddu cost gweithredu’r Ddeddf. Nodwyd y gost yn yr asesiad effaith 
gwreiddiol a bydd y pecyn cyllid gweithredu £20m yn ddigonol. Mae hwn yn 
gam bwriadol i fynd ymhellach na chyllido symud o un system statudol i un arall 
yn unig. Mae’n buddsoddi mewn sgiliau a datblygiad proffesiynol er mwyn 
sicrhau ein bod, nid dim ond yn darparu’r ddeddfwriaeth, ond ein bod yn newid 
arferion go iawn ar lawr gwlad ac yn gwella pethau i blant a phobl ifanc. 
 
Ni ddylid camddehongli’r ffigurau yn yr asesiad effaith chwaith fel cost 
gyffredinol ar gyfer rhedeg y system newydd. Unwaith y bydd ar waith, mae’n 
dal i fod disgwyl i’r system newydd gostio’n llai i’w rhedeg na’r system gyfredol, 
a gwelwn hyn ym mhrofiad yr awdurdodau lleol sydd eisoes yn gweithredu 
elfennau allweddol o’r system ADY newydd. Ailfuddsoddi arbedion gweinyddu 
yn y gwaith o gefnogi plant a phobl ifanc oedd y bwriad bob amser, ac nid yw 
hynny wedi newid. 
 
Mae’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gael yn www.llyw.cymru/ADY o fewn y 
Memorandwm Esboniadol. 

8.6 Pa gymorth ariannol a fydd yn cael ei ddarparu i sicrhau pontio effeithiol 
i’r system newydd? Sut bydd yn cael ei ddarparu ac i bwy? 

 
Rydym yn cydnabod y bydd goblygiadau cost i’r cyfnod pontio o’r systemau 
cyfredol i’r rhai newydd. Dyna pam mae pecyn o £20 miliwn ar gael i gefnogi’r 
gwaith o roi’r diwygiadau ar waith. 
 
Mae Cyllid Arloesi gwerth £2.1 miliwn wedi bod ar gael rhwng 2016/17 a 
2017/18. Mae’r gronfa yn targedu prosiectau partneriaeth sy’n ceisio cefnogi 
partneriaid cyflenwi i baratoi ar gyfer y newidiadau o’u blaenau. 
 
Rydym hefyd yn cyllido’r broses o recriwtio pum arweinydd trawsnewid ADY a 
fydd yn rhoi cyngor, cymorth a her i awdurdodau lleol, ysgolion, lleoliadau 
blynyddoedd cynnar a sefydliadau addysg bellach wrth iddynt baratoi i 
weithredu’r diwygiadau ADY, gan gynnwys drwy hunanasesiadau parodrwydd a 
datblygu cynlluniau gweithredu lleol. Bydd yr arweinwyr trawsnewid yn 
hyrwyddo trefniadau partneriaeth amlasiantaethol, yn hwyluso’r broses o rannu 
arferion da, yn nodi cyfleoedd i gydweithio, ac yn gwneud cysylltiadau â 
phrosiectau arloesi ADY. Caiff pedwar o’r arweinwyr trawsnewid eu cyflogi a’u 
rheoli gan awdurdod arweiniol ar ran y grŵp o awdurdodau mewn rhanbarth, a 
chaiff un ei gyflogi a’i reoli gan Colegau Cymru ar ran y colegau addysg bellach 
yng Nghymru. 
 
Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu manylion y ffordd orau 
o dargedu gweddill y cyllid. 

http://www.llyw.cymru/ADY
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8.7 Sut a phryd, ac a fydd canllawiau pellach, ar symud i’r system newydd, 
gan gynnwys newidiadau i Gyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 
Disgyblion (CYBLD)? 

 
Bydd canllawiau ar weithredu yn cael eu darparu yn ôl y gofyn ac yn cael eu 
dosbarthu mor eang â phosibl.  

8.8 Sut gallwn ni sicrhau bod gwelliannau ysgolion yn ystyried ADY? 

 
Ar hyn o bryd, nid yw ADY yn rhan o’r Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n 
Rhanbarthol. Fodd bynnag, mae gan awdurdodau lleol swyddogaethau sy’n 
ymwneud â gwella addysg ac ADY yn eu hardal. Yn y pen draw, nhw sy’n 
gyfrifol am y swyddogaethau hyn, hyd yn oed pan fydd consortia yn cymryd 
camau i gefnogi gwelliant mewn ysgolion. 

8.9 Sut mae categoreiddio ysgolion yn cyd-fynd ag agenda ysgolion 
cynhwysol? 

 
Mae’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn cynnig dull 
cyfannol o wella ysgolion sy’n galluogi i gyd-destun ysgol, yn ogystal â mesurau 
perfformiad perthnasol, gael eu hystyried wrth bennu lefel y gefnogaeth sydd 
angen ei gwella. Rydym yn rhoi gwerth ar berfformiad pob dysgwr ac, felly, caiff 
pob dysgwr ei gynnwys yn ein data. 
 
O 2018, bydd cam un y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion, 
sy’n gosod ysgolion mewn grŵp safonau, yn dod i ben. 
 
Yn ei le, bydd hunanwerthuso yn elfen fwy amlwg o’r model. Bydd data 
ysgolion, gan gynnwys y data a oedd yn rhan o gam un, yn parhau i gael eu 
rhannu â’r consortia rhanbarthol a’u defnyddio fel man cychwyn i drafodaethau 
o fewn yr ysgol, ac â’u Cynghorydd Her, ynghylch eu capasiti i wella mewn 
perthynas ag arweinyddiaeth, addysgu a dysgu. 
 
Mae cam dau y system gategoreiddio yn caniatáu i gynghorwyr herio ystyried y 
cyd-destun y mae’r ysgol yn gweithio o’i fewn fel rhan o’u hasesiad o allu’r 
ysgol i wella ei hun. Mae hwn yn gyfle i ysgolion drafod eu data gyda’r 
cynghorwyr herio yng nghyd-destun eu holl ddysgwyr. Dim ond man cychwyn, 
felly, yw data bob amser; mae hunanwerthuso da yn ceisio deall y materion y tu 
ôl i’r data er mwyn ceisio gwella deilliannau pob dysgwr. 
 
Bydd y broses hon yn sail i raglen gymorth, her ac ymyrryd sydd wedi’i theilwra. 

8.10 Sut bydd y Ddeddf yn cydgysylltu â’r Maes Dysgu a Phrofiad iechyd a 
llesiant yn natblygiad y cwricwlwm newydd? 

 
Mae'r Ddeddf yn berthnasol i'r cwricwlwm newydd yn ei gyfanrwydd, ac nid yn 
unig i Feysydd Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles. Mae adolygiad Dyfodol 
Llwyddiannus yn cynnig fframwaith cwricwlwm ac asesu ar gyfer pob plentyn a 
pherson ifanc yng Nghymru waeth pa anghenion dysgu ychwanegol sydd 
ganddynt, ac yn cwmpasu pob un o’r  chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Dylai pob 
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plentyn a pherson ifanc wneud cynnydd ar hyd yr un continwwm, er y gallant 
gyrraedd a symud rhwng Camau Cynnydd yn arafach neu'n gynt nag eraill. 

9 Datblygu’r gweithlu 

9.1 Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau bod gan y 
gweithlu cyffredinol y gallu i ddarparu’r system newydd? A oes 
cysylltiadau’n cael eu gwneud â darparwyr hyfforddiant ac addysg 
gychwynnol athrawon i ddatblygu sgiliau pob athro i gefnogi dysgwyr ag 
ADY? 

 
Rydym yn gwneud cysylltiadau ag addysg gychwynnol i athrawon a bydd swm 
sylweddol o’r £20 miliwn yn cael ei gyfeirio at ddatblygu’r gweithlu. Rydym yn 
targedu datblygu’r gweithlu ar dair lefel; Datblygu sgiliau craidd ar gyfer pob 
ymarferwr, Datblygu sgiliau uwch drwy sefydlu rôl Cydlynwyr Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, a fydd yn disodli’r Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig; a 
Datblygu sgiliau arbenigol ar gyfer gwasanaethau cymorth arbenigol a ddarperir 
gan awdurdodau lleol i leoliadau addysg. 
 
Ym mis Rhagfyr 2017, caffaelwyd Eliesha Cymru i ddatblygu pecyn o 
ddeunyddiau hyfforddi i helpu i weithredu’r Ddeddf a’r Cod. Rydym yn rhagweld 
y bydd y rhaglen hyfforddi yn targedu gwahanol weithwyr proffesiynol lle bo’n 
briodol; yn cynnwys nifer o lefelau gwahanol; ac y bydd modiwlau ar bob lefel. 
Yr arweinwyr trawsnewid ADY fydd yn gyfrifol am gyflwyno’r hyfforddiant ar 
lefel ranbarthol amlasiantaethol. 

9.2 Pa gymorth fydd gan ymarferwyr i nodi dysgwyr ag ADY? 

 
Mae’r grŵp arbenigol ar hyfforddiant yn edrych yn benodol ar ddatblygu 
ymarferwyr i roi gwell cymorth i ddysgwyr ag ADY, gan gynnwys sut rydym yn 
uwchsgilio’r gweithlu presennol. Mae gan y grŵp gynrychiolwyr o ysgolion 
arbennig, ysgolion uwchradd, y blynyddoedd cynnar, cynhwysiant a seicoleg 
addysg, cydweithwyr o awdurdodau lleol, Llywodraethwyr Cymru, y 
gwasanaethau cymdeithasol a Llywodraeth Cymru. 

9.3 Oes gennym ni ddigon o arbenigwyr yn y mannau cywir? Beth sy’n cael 
ei wneud i sicrhau cynllunio gweithlu effeithiol? 

 
Rydym wedi bod yn gweithio gyda CLlLC i gasglu gwybodaeth ar staff a gyflogir 
gan wasanaethau arbenigol awdurdodau lleol, ac rydym yn buddsoddi yn yr 
hyfforddiant a’r datblygiad sydd ei angen er mwyn cryfhau capasiti 
gwasanaethau arbenigol awdurdodau lleol. Darparwyd cyllid i ategu 
hyfforddiant ôl-radd amrywiaeth o athrawon arbenigol sy’n gweithio i 
awdurdodau lleol. 
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9.4 Beth yw rôl Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol? Mae angen 
hyblygrwydd i sicrhau y gellir eu defnyddio i ddiwallu anghenion a chyd-
destunau lleol. 

 
Mae’r cyfrifoldebau cyffredinol rydym ni’n eu rhagweld ar gyfer Cydlynwyr 
Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi’u llywio gan ein hymarferion peilot. Bydd 
rôl fanwl Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu nodi yn y Cod. 
Mae’n cael ei datblygu ymhellach gyda mewnbwn gan weithwyr proffesiynol. 
Rydym wedi gweithio’n agos gyda grŵp arbenigol i ystyried y rôl. 

 
Dylai’r Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol ddarparu arweinyddiaeth 
strategol a gweithredu fel y cyswllt cyntaf o fewn y lleoliad ar gyfer cyngor ac 
arweiniad proffesiynol ychwanegol. Y Cydlynwyr fydd yr arbenigwyr ADY ar y 
safle, gan bontio’r bwlch rhwng ymarferwyr ystafell ddosbarth a gwasanaethau 
arbenigol. 
 
Bydd y Cydlynydd ADY yn gyfrifol am sicrhau bod gan bob dysgwr ag ADY 
ledled y lleoliad addysg CDU. Ni fydd yn ofynnol i’r Cydlynydd ADY ddatblygu 
pob CDU – gall unrhyw athro wneud hynny. Bydd y penderfyniadau hyn yn cael 
eu gwneud ar sail amgylchiadau pob achos unigol.   
 
Rydym wedi gwneud newid pwysig i ddyletswydd y Cydlynwyr Anghenion 
Dysgu Ychwanegol yn y Ddeddf i sicrhau bod hyblygrwydd i awdurdodau lleol, 
ysgolion a SAB addasu i gyd-destunau lleol, er bod gofyniad i bob ysgol a SAB 
gyflogi Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae enghreifftiau o wahanol 
fodelau Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael yn y Cod. 

9.5 Pa ofynion cymwysterau fydd i Gydlynwyr Anghenion Dysgu 
Ychwanegol? 

 
Mae Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol â chymwysterau addas yn 
hollbwysig i weithrediad effeithiol y system newydd. Rydym wedi siarad â 
rhanddeiliaid a phartneriaid am amcanion a manylion y rôl. Rydym yn datblygu’r 
polisi ymhellach o ran y gofynion hyfforddi er mwyn cyflawni’r rôl bwysig hon. 
 

9.6 Oes ystyriaeth wedi’i rhoi i gynyddu’r dyddiau HMS i sicrhau bod digon o 
amser i ddarparu hyfforddiant ADY ochr yn ochr â’r hyfforddiant statudol 
arall sydd ei angen? 

 
Mae dyddiau HMS yn helpu i gefnogi dysgu, addysgu ac asesu effeithiol. Mae’r 
Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol yn caniatáu 5 diwrnod hyfforddiant 
mewn swydd i athrawon yng Nghymru, a bydd y dyddiau hyn ar gael o hyd.  
 
Mae angen ystyried nifer o ffactorau yn ofalus wrth ystyried dyddiau 
ychwanegol. Mae anghenion hyfforddiant yn amrywio ledled y sector ysgol, 
dros amser ac o ran natur yr hyfforddiant sydd angen ei ddarparu a’r lleoliadau 
addysg gwahanol. Hefyd, byddai unrhyw gynnydd yn nifer y dyddiau 
hyfforddiant yn arwain yn uniongyrchol at ostyngiad yn nifer y dyddiau dysgu 
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sydd ar gael i ddisgyblion, felly mae angen ystyried y posibilrwydd o golli 
cyfleoedd dysgu.  
 
O ystyried y ffactorau hyn, mae’r 5 diwrnod hyfforddiant statudol presennol yn 
cael eu hystyried yn adnodd priodol a sylweddol ar gyfer pob ysgol yng 
Nghymru, ac nid oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i gyflwyno unrhyw 
ddyddiau ychwanegol.   

10 Y Cod  

10.1 Beth yw statws y Cod drafft a ble alla i ddod o hyd i gopi?   

 
Cyhoeddwyd fersiwn diweddaraf y Cod ar 14 Chwefror 2017 i gefnogi’r gwaith 
o graffu ar y Bil. Mae wedi’i ddatblygu yn sylweddol ers yr iteriad diwethaf gyda 
mewnbwn uniongyrchol gan ymarferwyr ac mae ar gael ar wefan Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru: 
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16496 

10.2 Beth yw’r camau nesaf o ran datblygu’r Cod? 

 
Bydd y Cod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn yn 2018 a 2019. Bydd 
angen i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ei gymeradwyo, fel y nodir yn y Ddeddf, 
cyn y gellir ei gyhoeddi. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn digwydd ddiwedd 
2019. 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16496

