
Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 

  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn y Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn yr un iaith ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA-(P)-KW/0660/18 

Lynne Neagle AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

SeneddPPIA@cynulliad.cymru 

18 Ebrill 2018 
Annwyl Lynne 

Dyma’r trydydd diweddariad chwarterol am raglen trawsnewid y system anghenion dysgu 
ychwanegol (ADY). 

1. Canllawiau deddfwriaethol a statudol

Yn fy niweddariad chwarterol blaenorol, dywedais fod y Cynulliad wedi pasio’r Bil 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). Erbyn hyn, rwy’n falch o 
gyhoeddi i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018 a’i fod bellach yn cael ei 
adnabod fel Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (‘y 
Ddeddf’.) 

Mae hon yn garreg filltir bwysig ar y daith o drawsnewid, gan greu’r fframwaith 
deddfwriaethol sydd ei angen i wella’r broses o gynllunio a sicrhau darpariaeth dysgu 
ychwanegol. Nawr, mae’r her wirioneddol o weithredu yn cychwyn. 

Nawr, bydd angen i’m swyddogion wneud llawer iawn o waith yn datblygu’r is-ddeddfwriaeth 
ddrafft  er mwyn rhoi dros 30 o bwerau creu rheoliadau’r Ddeddf ar waith, yn ogystal â 
gwaith sylweddol yn adolygu, diwygio ac mewn rhai achosion drafftio adrannau hollol 
newydd o’r Cod ADY. Fel y gwyddoch, wrth graffu ar y Bil, cafwyd sawl ymrwymiad i 
ddefnyddio’r Cod er mwyn darparu canllawiau manylach ar agweddau amrywiol ar y system 
newydd. Dyma fydd y llawlyfr i ymarferwyr a gwasanaethau sy’n gyfrifol am gyflwyno’r 
fframwaith deddfwriaethol newydd, felly mae’n hollbwysig ein bod ni’n cael popeth yn iawn. 

O’r herwydd, rwyf wedi gofyn i’m swyddogion sicrhau ein bod ni’n ymgysylltu â rhanddeiliaid 
ar draws y sectorau fel bod eu safbwyntiau, eu harbenigedd a’u profiadau yn helpu i siapio’r 
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system newydd. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus llawn o’r Cod maes o law, 
ond bydd fy swyddogion yn cynnal sesiynau ymgysylltu penodol hefyd, gan gynnwys trwy 
gyfrwng grwpiau arbenigwyr perthnasol, er mwyn llywio datblygiad y Cod drafft dros y 
misoedd nesaf. 
 
Mae’r broses ymgysylltu hon wedi cychwyn yn barod o safbwynt mireinio ein canllawiau 
gweithredu manwl rydym yn bwriadu eu cyhoeddi er mwyn helpu gwasanaethau i gynllunio 
a rheoli’r dasg o drawsnewid i’r system newydd. Mae fy swyddogion wedi bod yn gweithio 
gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid Strategol ar Ddiwygio Addysg  yn ogystal â grwpiau sector-
benodol fel cymdeithas y penaethiaid ysgol arbennig a Cwlwm, corff ymbarél ar gyfer 
darparwyr y blynyddoedd cynnar nas cynhelir, er mwyn profi ein cynlluniau yn y camau 
cynnar hyn. 
 
2. Cymorth i weithredu/pontio 
 

2.1.  Arweinwyr trawsnewid ADY 
 
Heddiw, cyflwynais ddatganiad ysgrifenedig yn cyhoeddi manylion y pum arweinydd 
trawsnewid ADY yn dilyn proses agored a chystadleuol. Bydd pedwar o’r arweinwyr 
trawsnewid yn gweithio’n rhanbarthol, ar sail consortia addysg, ac un yn gweithio fel 
arweinydd addysg bellach ar lefel genedlaethol. Dyma’r pump: 
 

 Margaret Davies, cyn-arolygydd Estyn a fydd yn gweithio yn rhanbarth y Gogledd; 

 Huw Davies, cyn-arolygydd Estyn a fydd yn gweithio yn rhanbarth y Gorllewin;  

 Liz Jones, cyn Brif Seicolegydd Addysg o Flaenau Gwent, a fydd yn parhau i weithio 
yn rhanbarth Canolbarth y De; 

 Tracey Pead a fydd yn aros yn y De-ddwyrain ar ôl bod yn arwain y maes Cymorth 
Disgyblion ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen;   

 Chris Denham a fydd yn ymgymryd â rôl arweinydd trawsnewid addysg bellach ar ôl 
arwain ADY gyda Choleg Gwent. 
 

Cefais y pleser o gwrdd â’n harweinwyr trawsnewid yn ddiweddar ac rwy’n hyderus y bydd 
eu profiad ac arbenigedd cyfoethog yn gaffaeliad gwerthfawr er mwyn llywio’r agenda 
pwysig hon ymlaen. 
 
Mae pob arweinydd trawsnewid rhanbarthol wedi cael y dasg o ddatblygu cynllun 
gweithredu ar gyfer eu rhanbarth, a bydd yr arweinydd trawsnewid addysg bellach yn 
datblygu cynllun gweithredu ar gyfer y sector addysg bellach. Bydd y cynlluniau hyn yn 
cyflwyno’r camau gweithredu sy’n ofynnol er mwyn sicrhau bod yr arferion a’r prosesau 
angenrheidiol mewn lle cyn cyflwyno’r Ddeddf. 
 
Byddant yn cael eu datblygu mewn cydweithrediad â’r cyrff statudol allweddol yn y 
rhanbarth sydd â dyletswyddau dan y Ddeddf.  Bydd yn seiliedig ar ddadansoddi’r 
dystiolaeth sy’n dangos pa mor barod ydyn nhw i weithredu agweddau allweddol y system 
newydd, i’w datblygu trwy hunanasesiadau o barodrwydd a thrafodaethau wedi’u hwyluso 
gan yr arweinwyr trawsnewid. 
 
Bydd Grantiau Trawsnewid ADY yn ategu gwaith yr arweinwyr trawsnewid, grantiau a gaiff 
eu dyrannu i bob arweinydd trawsnewid rhanbarthol ar sail fformiwla; bydd hwn yn galluogi 
pob rhanbarth i dargedu arian fel y nodwyd yn eu cynllun gweithredu rhanbarthol. Mae hyn 
yn unol â phedwerydd argymhelliad y Pwyllgor yn ei adroddiad Cam 1 ar y Bil Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru): 
 



Argymhelliad 4: Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid rhoi ystyriaeth dda i'r broses ar 
gyfer dosbarthu grantiau er mwyn lleihau biwrocratiaeth, gan sicrhau gwerth am arian 
hefyd.  

 
2.2.  Grantiau Arloesi ADY a Grwpiau Arbenigwyr  

 
Daeth y prosiectau amlasiantaeth rhanbarthol wedi’u hariannu trwy’r Grant Arloesi ADY dwy 
flynedd cyn-deddfwriaethol, i ben ddiwedd mis Mawrth.  Bydd y grwpiau arbenigol 
perthnasol yn adolygu’r prosiectau arloesi hyn yn fuan, er mwyn gwerthuso ymarfer da ac 
unrhyw wersi a ddysgwyd ledled Cymru. 

 
Mae’r Grŵp Arbenigwyr Iechyd ADY yn dal i gefnogi’r gwaith o ddatblygu canllawiau ar 
ofynion statudol i fyrddau iechyd dan y Ddeddf. Mae’r grŵp wrthi’n ailddrafftio’r disgrifiad 
swydd ar gyfer rôl Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig (DECLO)  a gaiff ei lywio 
gan aelodau’r grŵp a’r prosiect a sefydlwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan er 
mwyn archwilio sut y gallai’r rôl weithio’n ymarferol. 
 

2.3.  Asesiad sylfaenol ADY  

 
Fel rhan o’r dasg o werthuso effaith Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysgol 2018, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil er mwyn pennu asesiad 
sylfaenol o effaith y system AAA gyfredol. Mae’r ymchwil yn cynnwys  arolwg o’r sefydliadau 
sy’n gysylltiedig â’r system AAA. Hefyd, mae pedair astudiaeth achos yn cael eu cynnal er 
mwyn darparu data manwl. Mae’r arolwg wedi’i gwblhau a phapur ar y casgliadau 
cychwynnol wrthi’n cael ei baratoi, cyn drafftio’r adroddiad llawn. Mae’r astudiaethau achos 
yn mynd rhagddynt yn dda gyda thua traean o’r cyfweliadau wedi’u cynnal. 
 
3. Datblygu’r gweithlu 
 
Ym mis Rhagfyr, fe ddyrannais £352,000 dros y ddwy flwyddyn ariannol nesaf er mwyn 
cefnogi hyfforddiant ôl-radd athrawon arbenigol a chynghorol awdurdodau lleol sy’n 
gweithio gyda dysgwyr â nam ar y golwg, nam ar y clyw, a nam amlsynnwyr. Gellir 
defnyddio’r arian hwn er mwyn helpu i roi hyfforddiant Braille ac Iaith Arwyddion Prydain i 
staff arbenigol awdurdodau lleol. Mae ceisiadau rhanbarthol ar gyfer yr arian hwn wedi dod i 
law, ac yn cael eu hystyried ar hyn o bryd. 
 
Er mwyn sicrhau cyflenwad parhaus o Seicolegwyr Addysg, rydym yn ariannu rhaglen 
hyfforddiant proffesiynol Doethuriaeth Prifysgol Caerdydd mewn Seicoleg Addysg  
(DEdPsy).  Mae trafodaethau gyda’r Brifysgol ar drefniadau 2019-20 ar waith. 
 
Mae Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn hollbwysig i’r system newydd allu 
gweithredu’n effeithiol. Mae proses ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol wedi helpu i lywio 
ein polisi ar y gofynion sgiliau a hyfforddiant sydd eu hangen i gyflawni’r rôl hon. Rwyf wedi 
cytuno i ddyrannu swm sylweddol o’r arian a neilltuwyd i weithredu’r rhaglen trawsnewid 
ADY er mwyn darparu hyfforddiant i’r sector pwysig hwn o’r gweithlu addysg. 
 
4. Codi ymwybyddiaeth 

 
Yr arweinwyr trawsnewid ADY fydd fy hyrwyddwyr ar y rheng flaen, ac rwyf eisoes wedi 
dechrau cwrdd â rhanddeiliaid allweddol a’r rhwydweithiau sy’n datblygu. Byddant yn 
cofnodi unrhyw faterion neu bryderon yn y maes y dylwn fod yn ymwybodol ohonynt, fel y 
gallwn gyflwyno’r cymorth cywir i sicrhau bod gan wasanaethau ddigon o adnoddau a’u bod 
yn barod i gyflwyno’r system newydd pan ddaw’r amser. Mae’n hollbwysig ein bod ni’n cael 
hyn yn iawn, fel bod dysgwyr yn gallu cael gafael ac elwa ar y system newydd mor hwylus â 
phosibl. 



 
4.1.  Deunyddiau hyfforddiant gweithredu ADY  

 
Ers mis Ionawr, mae Eliesha Cymru wedi bod yn cwmpasu deunyddiau hyfforddiant 
gweithredu ADY trwy ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, ein grŵp arbenigol ar hyfforddiant, 
ac arweinwyr trawsnewid ADY a chynrychiolwyr y trydydd sector. Gan ddefnyddio adborth o 
sesiynau amrywiol, maen nhw wedi dechrau datblygu’r rhaglen hyfforddi ar-lein erbyn hyn. 
 

4.2.  Adnoddau Cymraeg   
 
Mae grŵp wedi’i sefydlu er mwyn helpu i ddatblygu adnoddau sgrinio ac asesu ADY trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae’r grŵp yn cynnwys amryw o ymarferwyr addysg sy’n helpu plant a 
phobl ifanc ag ADY. Mae’r grŵp wrthi’n penderfynu pa adnoddau sgrinio ac asesu ADY 
Cymraeg sydd eu hangen ar hyn o bryd. 

 
4.3. Asesiadau tystiolaeth cyflym 

 
Mae asesiadau tystiolaeth cyflym a chanllawiau hygyrch ar ymyriadau effeithiol yn cael eu 
cynnal a’u paratoi er mwyn helpu plant a phobl ifanc ag amrywiaeth eang o ADY. Mae’r 
asesiadau tystiolaeth cyflym o ymyriadau er mwyn helpu plant a phobl ifanc ag ADHD ac 
ASD wedi’u cwblhau ac wrthi’n cael eu paratoi ar gyfer eu cyhoeddi. Mae’r canllawiau ar 
ymyriadau effeithiol er mwyn helpu plant a phobl ifanc gyda ASD a ADHD bron yn barod. 
 
Hefyd, mae’r asesiadau tystiolaeth cyflym ar ymyriadau effeithiol er mwyn helpu plant a 
phobl ifanc â nam ar eu clyw, nam ar eu golwg a namau amlsynnwyr yn mynd yn dda a’r 
adroddiadau drafft yn cael eu paratoi ar hyn o bryd. 
 
Rwy’n copïo’r llythyr hwn at Gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
 
Yn gywir 

 
Kirsty Williams AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
 
 
 
 
cc Simon Thomas AC, Cadeirydd, Y Pwyllgor Cyllid SeneddCyllid@cynulliad.cymru 
& Mick Antoniw AC, Cadeirydd, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
SeneddMCD@cynulliad.cymru 
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TEITL  Arweinwyr Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol 

DYDDIAD  18 Ebrill 2018 

GAN  Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
 
 
Mae’r Llywodraeth hon yn ymrwymedig i ddarparu system addysg gwbl gynhwysol, lle mae 
plant a phobl ifanc yn cael eu hysbrydoli, eu cymell a’u cefnogi i wireddu eu potensial. 
 
Mae trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn elfen allweddol o’n rhaglen gyffredinol i 
ddiwygio addysg, fel y nodir yn ‘Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl’. Ar 12 
Rhagfyr 2017, pasiwyd Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn 
unfrydol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac aeth ymlaen i ddod yn Ddeddf ar ôl derbyn 
Cydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018. Mae hon yn garreg filltir allweddol ar y daith i 
drawsnewid ond mae’r her go iawn o drawsnewid yn dechrau’n awr. 
 
Rwyf wedi ystyried yn ofalus y ffordd orau o gefnogi partneriaid darparu i roi’r system ADY 
newydd ar waith a hefyd sicrhau newid diwylliannol i gyflawni’r dyletswyddau a nodir yn y 
Ddeddf. 
 
Heddiw, rwy’n cyhoeddi penodiad pum arweinydd trawsnewid ADY yn dilyn proses recriwtio 
agored a chystadleuol. Bydd pedwar arweinydd trawsnewid yn gweithio’n rhanbarthol, ar 
sail y consortia addysg rhanbarthol, a bydd un yn gweithio fel arweinydd trawsnewid ym 
maes addysg bellach. Dyma’r manylion: 
 
 

• Bydd Margaret Davies, cyn arolygydd Estyn, yn gweithio yn rhanbarth y Gogledd; 
• Bydd cyn arolygydd Estyn arall, Huw Davies yn gweithio yn rhanbarth y Gorllewin; 
• Bydd Liz Jones, cyn Brif Seicolegydd Addysg o Flaenau Gwent yn parhau i weithio 

yn rhanbarth Canolbarth y De; 
• Bydd Tracey Pead yn aros yn y De-ddwyrain ar ôl arwain y tîm Cymorth Disgyblion 

yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a  
• Bydd Chris Denham yn ymgymryd â rôl arweinydd trawsnewid Addysg Bellach ar ôl 

gweithio i Goleg Gwent yn y maes Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
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Bydd gan y swyddi hyn rôl hollbwysig yn ein strategaeth weithredu gyffredinol drwy sicrhau 
bod gwasanaethau’n cael eu cefnogi ac yn barod i ddarparu’r system ADY newydd. 
 
Byddant yn darparu cymorth ac yn herio awdurdodau lleol, ysgolion, lleoliadau blynyddoedd 
cynnar a sefydliadau addysg bellach a byddant hefyd yn cydgysylltu’r gwaith o roi 
hyfforddiant ar y Ddeddf ar waith yn raddol, codi ymwybyddiaeth a hwyluso gwelliannau 
mewn gwaith amlasiantaethol. 
 
Rwy’n disgwyl gweld yr arweinyddion trawsnewid yn rhannu’r wybodaeth honno ac yn 
cydweithio i sicrhau bod gwasanaethau yn barod i roi’r system newydd ar waith pan ddaw’r 
amser. Mae’n hollbwysig ein bod yn gwneud pethau’n iawn er mwyn i ddysgwyr allu 
manteisio ar y system newydd mewn modd mor ddi-dor â phosibl. 
 
Mae gan bob un o’r arweinwyr trawsnewid rhanbarthol y dasg o ddatblygu cynllun 
gweithredu ar gyfer eu rhanbarth, a bydd yr arweinydd trawsnewid addysg bellach yn 
datblygu cynllun gweithredu ar gyfer y sector addysg bellach. Bydd y cynlluniau hyn yn 
nodi’r camau y cytunwyd arnynt sy’n ofynnol i sicrhau bod yr ymarferion a’r prosesau 
angenrheidiol ar waith cyn cyflwyno’r Ddeddf yn raddol. 
 
Bydd y cynlluniau yn cael eu datblygu ar y cyd â chyrff statudol allweddol yn y rhanbarth 
sydd â dyletswyddau o dan y Ddeddf. Bydd hyn yn seiliedig ar ddadansoddi tystiolaeth yn 
dangos pa mor barod ydynt i roi elfennau allweddol y system newydd ar waith, i’w datblygu 
drwy hunanasesiadau o barodrwydd a thrafodaethau wedi’u hwyluso gan arweinwyr 
trawsnewid. 
 
Bydd gwaith arweinwyr trawsnewid yn cael ei gefnogi gan Grantiau Trawsnewid ADY. Bydd 
y grant yn cael ei rannu a’i ddyrannu i bob un o’r arweinwyr trawsnewid rhanbarthol yn 
seiliedig ar fformiwla; bydd hyn yn galluogi i bob rhanbarth dargedu’r arian fel y nodir yn eu 
cynllun gweithredu rhanbarthol.  
 
I sicrhau bod gwasanaethau ac ymarferwyr yn glir ynghylch sut rydym yn disgwyl iddynt 
symud o un system statudol i un arall, byddwn yn cyhoeddi canllawiau manwl ar weithredu 
yn ystod yr haf i egluro’r amserlenni ar gyfer cyflwyno cynlluniau datblygu unigol i bob 
carfan o ddysgwyr yn raddol. 
 
Wedi dweud hynny, hyd nes y daw’r Ddeddf i rym, mae’n rhaid i awdurdodau lleol sicrhau 
eu bod yn parhau i gydymffurfio â’u dyletswyddau yn unol â Deddf Addysg 1996 a Chod 
Ymarfer AAA Cymru. 
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