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Annwyl Lynne, 
 
Diolch i chi am adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Bil Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).  
 
Rwyf yn ddiolchgar i'r Pwyllgor am ei ymdriniaeth gynhwysfawr a chynhwysol wrth 
ystyried Cyfnod 1 y Bil.  
  
Mae’n amlwg fod yna lawer i’w ystyried yn adroddiad y Pwyllgor, a gobeithiaf y 
gallwn ei ddefnyddio i gryfhau'r Bil a’r Rhaglen Trawsnewid. Beth sy’n galonogol, ac 
a ddaeth yn amlwg o'r dystiolaeth a gyflwynwyd i'r Pwyllgor, yw bod hanfodion y 
system a amlinellir yn y Bil fwy neu lai yn gywir. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio 
gyda'r Pwyllgor i sicrhau bod y system rydym am ei chyflwyno yn sicrhau’r 
gwelliannau mewn disgwyliadau, profiadau a deilliannau i blant a phobl ifanc ag 
anghenion dysgu ychwanegol rydym yn anelu atynt.  
  
Unwaith y byddaf wedi ystyried yr adroddiad yn fanwl, bydd yn ysgrifennu atoch eto 
yn amlinellu fy ymateb i bob un o'i argymhellion. 
 
Yn gywir 

 
Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 

 
 
CYPE(5)-20-17 – Papur 6 – i’w nodi

mailto:Gohebiaeth.Alun.Davies@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Alun.Davies@gov.wales



