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Dear Lynne, 
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 13 Mawrth, yn gofyn am wybodaeth ychwanegol am 
y rhaglen i drawsnewid y system anghenion dysgu ychwanegol.  
 
Costau a nodwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar ddatrys anghydfodau ac 
eirioli annibynnol 
 
Mae’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy’n 
ymwneud â datrys anghydfodau yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd yn uniongyrchol 
gan SNAP Cymru. Rydym wedi ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor gan 
SNAP Cymru ac wedi’i chymharu â’r wybodaeth a ddaeth i law, ac mae swyddogion 
mewn cysylltiad â SNAP Cymru ynghylch y manylion. Mae fy swyddogion wedi 
trefnu cyfarfod â chynrychiolwyr o SNAP Cymru i drafod y data perthnasol a chytuno 
ar ffordd ymlaen. Caiff y cyfarfod hwn ei gynnal ddiwedd Mawrth. Os bydd hyn yn 
golygu bod angen gwneud newidiadau i’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol, cânt eu 
gwneud wrth gwrs.   
 
Yn fwy cyffredinol o ran datrys anghydfodau, fe fyddwn yn dweud bod y dystiolaeth 
yn glir ac yn ddigamsyniol o fewn yr awdurdodau hynny sy’n defnyddio’r dulliau a 
amlinellir yn y Bil. Mae yna lai o anghytundebau gan fod y model sy’n canolbwyntio 
ar yr unigolyn yn golygu bod y dysgwr a’i rieni yn bartneriaid yn y broses benderfynu, 
â llais cyfwerth a chyfle i godi pryderon o fewn fframwaith amser go iawn. Mae yna 
ffocws hefyd ar ddatrys anghydfodau yn gyflym ac yn lleol, a cheisio lleihau nifer yr 
achosion sy’n cael eu cyfeirio i’r Tribiwnlys. Yn sgil cyflwyno dull newydd o osgoi a 
datrys anghydfodau yn Sir Gaerfyrddin, er enghraifft, mae nifer yr apelau sy’n cael 
eu cyfeirio i’r Tribiwnlys wedi gostwng o ryw 10 y flwyddyn i ryw 1.  
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Er fy mod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi, felly, y pryderon a’r nerfusrwydd, mae 
yna dystiolaeth bod y model newydd yn gweithio. 
 
O ran y gwasanaethau eirioli annibynnol o dan adran 62 y Bil, mae darpariaeth 
debyg ar gael eisoes o dan y system Anghenion Addysgol Arbennig bresennol 
(adran 332BB o Deddf Addysg 1996). Nid oes unrhyw reswm dros gredu y bydd yna 
wahaniaeth nodedig yn y rheini sy’n dymuno defnyddio gwasanaethau o’r fath o dan 
y system newydd, yn enwedig o ystyried effeithiolrwydd canolbwyntio ar yr unigolyn. 
Nid oes rheswm, felly, dros gredu y bydd yna fwy o alw am wasanaethau o’r fath. 
 
O ran darparu gwasanaethau eirioli annibynnol yn ymarferol, mae sawl adran o’r 
Llywodraeth yn rhoi ystyriaeth i’r mater fel rhan o’n gwaith cynllunio. 
 
Cynlluniau peilot a gynhelir o fewn byrddau iechyd mewn perthynas â rôl y Swyddog 
Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA) 
 
Rwy’n cytuno bod rôl y Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA) yn 
hollbwysig er mwyn gweithredu’r system newydd yn effeithiol. Mae’n rhaid inni ei 
chael yn iawn. Dyna pam rydym yn cydweithio’n agos â phartneriaid i asesu hyd a 
lled y rôl a’i llunio gyda’n gilydd, a dylanwadu ar y cyd-destun ehangach y bydd yn 
gweithio o’i fewn. 
 
Mae gwaith y flwyddyn ariannol hon wedi canolbwyntio ar ddatblygu llwybrau, drwy’r 
Grŵp Arbenigol Iechyd. Bydd cyfnod gweithredu’r cynlluniau peilot yn cychwyn yn 
ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddweud ychydig yn 
fwy am y Grŵp Arbenigol Iechyd a lle rydym arni ar hyn o bryd. 
 
Mae’r Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o bob bwrdd iechyd, gweithwyr iechyd 
proffesiynol sy’n ymwneud â gwaith cefnogi dysgwyr ag ADY a chynrychiolwyr 
awdurdodau lleol. Ei dasg benodol yw rhoi cyngor inni ar rôl ymarferol y gwasanaeth 
iechyd o fewn y system newydd ac ar sut i gyflawni’r gofynion statudol newydd sydd 
ar gyrff y GIG. Bydd hyn oll yn cyfrannu at fersiwn nesaf y Cod ADY.  
 
O ran y SACDA, mae’r Grŵp wedi cynghori y dylid cryfhau ymhellach y rôl sydd 
wedi’i nodi yn y drafft presennol o’r Cod drwy egluro cyfrifoldebau strategol y rôl. 
Mae’r Grŵp wedi argymell bod yn rhaid rhoi rôl y SACDA i unigolyn sy’n 
uniongyrchol is na lefel y Bwrdd er mwyn gallu cyfeirio materion sy’n codi i lefel y 
Bwrdd, er mwyn iddo fod â digon o ddylanwad dros benderfyniadau’r Bwrdd a’r 
annibyniaeth i hyrwyddo ADY, ac er mwyn iddo fonitro i ba raddau y cydymffurfir â 
dyletswyddau statudol y Bwrdd.  
 
Mae’r Grŵp yn glir na ddylai’r SACDA gyfrannu at ddarpariaeth ddysgu ychwanegol 
o ddydd i ddydd; rhaid sefydlu’r swyddogaethau gweithredol hyn fel rhan o’r 
gwasanaeth cyfan. Ar hyn o bryd mae’r Grŵp yn amlinellu llwybrau ar gyfer dysgwyr 
ag ADY. Mae hyn yn cynnwys nodi rôl gweithwyr proffesiynol wrth gyflwyno 
darpariaeth ddysgu ychwanegol. Yn arwyddocaol iawn, mae hefyd yn cynnwys 
argymell bod byrddau iechyd yn sicrhau bod cydlynydd iechyd yn ei le ar y lefel leol 
briodol er mwyn cyfeirio dysgwyr a’u rhieni at y gweithwyr iechyd proffesiynol cywir a 
gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol, rhieni a phlant a 
phobl ifanc. Rwyf o’r farn y gallai hyn, yn benodol, gael effaith ymarferol wirioneddol.   



Mae’r Grŵp wedi cynghori bod angen treialu’r model cyfan ar yr un pryd. Rydym felly 
yn cydweithio â byrddau iechyd i ddatblygu prosiectau i dreialu’r dull gweithredu 
hwn, yn ei gyfanrwydd, yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Mae’r Grŵp yn parhau i 
ddatblygu’r manylion, ac yn cwrdd unwaith eto ar 10 Ebrill.  
 
Byddwn yn hapus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor o ran cynnydd wrth inni 
symud tuag at y cyfnod treialu a thu hwnt, ac wrth i’n syniadau a’n cynlluniau 
ddatblygu yng ngoleuni’r hyn a ddysgwn yn ei sgil. 
 
Cynlluniau peilot ar gyfer cynlluniau datblygu unigol (CDU) 
 
Nid oes unrhyw gynlluniau peilot ar waith yn ffurfiol ar hyn o bryd o ran cynlluniau 
datblygu unigol (CDU). Daeth rhai cynlluniau peilot i ben nifer o flynyddoedd yn ôl. 
Fodd bynnag, mae’r awdurdodau a oedd ynghlwm yn y cynlluniau hynny wedi 
parhau i weithredu CDU. Maent bellach yn rhywbeth cyffredin yn Sir Gaerfyrddin, er 
enghraifft, ac mae mwy a mwy o awdurdodau eraill hefyd yn eu defnyddio. 
 
Ond yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi ariannu hyfforddiant ac 
adnoddau i gefnogi’r dull o ganolbwyntio ar yr unigolyn, sef y dull gweithredu sy’n 
sail i CDU. Y bwriad yw paratoi ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac awdurdodau 
lleol sydd cyn i gynlluniau datblygu unigol ddod yn ofyniad cyfreithiol. Mae’r ymateb 
a’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn. 
 
Mae enghraifft o CDU a ddefnyddir mewn amgylchedd byw wedi’i chynnwys fel 
atodiad i’r Cod drafft presennol. Mae’r Grŵp Arbenigol CDU yn ystyried yr arferion 
gorau a’r sail dros dempled safonol. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae wedi galw am 
dystiolaeth o bob un o’r 22 awdurdod lleol. Unwaith eto, rwy’n hapus i roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor yn hyn o beth. 
 
Yn olaf, rwy’n falch o roi gwybod i’r Pwyllgor bod canllawiau ar gefnogi dysgwyr ag 
anghenion gofal iechyd yn cael eu paratoi i gael eu cyhoeddi ar 30 Mawrth. Rwyf 
wedi gofyn i’m swyddogion wneud trefniadau i’r Pwyllgor dderbyn copi ymlaen llaw. 
 
Rwy’n gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth. Edrychaf ymlaen at drafod y 
mater ymhellach gyda’r Pwyllgor yfory.  
 
Yn gywir  
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