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Annwyl Lynne 

Yn ystod gwaith craffu eich pwyllgor ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru), gwnaed ymrwymiad i roi gwybodaeth reolaidd am y 
rhaglen i drawsnewid y system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Dyma'r 
chweched llythyr i roi'r diweddariadau hyn.  

1. Deddfwriaeth a chanllawiau statudol

Fel y gwyddoch, cafodd yr ymgynghoriad ar y Cod ADY drafft a nifer o'r rheoliadau 
arfaethedig i'w gwneud o dan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018 ei gynnal rhwng 10 Rhagfyr 2018 a 22 Mawrth 2019.  
Ysgrifennais at y Pwyllgor ar 29 Mawrth i ddiolch yn fawr i chi am eich ymateb i'r 
ymgynghoriad hwn. Fel y nodwyd yn y llythyr hwnnw, bydd adroddiad ffurfiol yn cael ei 
gyhoeddi maes o law yn crynhoi'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Cod ADY drafft, 
ynghyd ag adroddiadau ar y sylwadau a gasglwyd yn y gweithdai a gynhaliwyd yn 
ystod y cyfnod ymgynghori gyda phlant, pobl ifanc a rhieni ac yn y digwyddiadau 
rhanbarthol i randdeiliaid (gweler isod am ragor o fanylion). Rwyf hefyd yn bwriadu 
cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig yn amlinellu'r camau nesaf o ran diwygio'r Cod a'r 
rheoliadau. Mae fy swyddogion bellach yn cynnal dadansoddiad llawn o'r holl 
ymatebion a ddaeth i law. Y bwriad o hyd yw gosod y Cod a'r rheoliadau gerbron y 
Cynulliad i'w cymeradwyo yn nes ymlaen eleni.  

CYPE(5)-13-19 - Papur i'w nodi 6

mailto:Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales
mailto:SeneddCYPE@assembly.wales


2. Cymorth gweithredu / trosglwyddo  
 

Mae'r Arweinwyr Trawsnewid ADY wedi cyflwyno cyfres o ddogfennau sy'n tynnu sylw 
at arfer da ac yn crynhoi'r gweithgarwch trawsnewid a wnaed yn eu rhanbarthau yn 
ystod 2018/19. Maent hefyd yn darparu diweddariadau deufisol i Grŵp Arweinwyr 
Trawsnewid y System ADY ar y cynnydd a wnaed o ran eu cynlluniau rhanbarthol a'u 
cynlluniau addysg bellach. Mae’r Grŵp, sy'n cynnwys Cyfarwyddwyr Addysg o 
ardaloedd y consortia a Colegau Cymru, yn helpu i ddatblygu a chyflwyno dulliau 
gweithredu cyson ar draws Cymru, ac mae’n hollbwysig o ran sbarduno gwaith yr 
arweinwyr trawsnewid a’r rhaglen drawsnewid ehangach.   
 
Cynhaliwyd sesiynau herio ac adolygu ym mhob un o'r rhanbarthau yn ystod y 
chwarter cyntaf i fonitro datblygiad pob prosiect ar draws Cymru. Mae'r hyn a 
ddysgwyd o'r sesiynau hyn yn cael ei ddefnyddio i lywio'r rhaglen waith ar gyfer 
2019/20.  
 
 
3. Datblygu’r gweithlu  

 
Ymgynghorwyd ar reoliadau Cydlynydd ADY (CADY) drafft fel rhan o'r ymgynghoriad 
ar y Cod drafft, a bydd yr ymatebion a gafwyd yn cael eu cynnwys yn y dadansoddiad 
a gynhelir gan swyddogion ar hyn o bryd o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Cod 
drafft. 
 
Mae rôl y Cydlynydd ADY yn hollbwysig i lwyddiant y system ADY newydd ac rydym 
wedi ymrwymo i gefnogi’r gweithlu hwn trwy ddysgu proffesiynol. Mae swyddogion yn 
parhau i weithio gydag awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol i ddatblygu 
cynnig dysgu proffesiynol ar gyfer y Cydlynydd ADY.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Eliesha i ddatblygu deunyddiau hyfforddiant 
ar gyfer gweithredu ADY. Mae’r deunyddiau hyn wedi'u rhannu'n bedair lefel, a phob 
lefel yn targedu gwahanol ymarferwyr. Caiff lefel 1 ei chyhoeddi cyn diwedd tymor yr 
hydref 2019/20.  
 
 
4. Codi ymwybyddiaeth  

 
Ym mis Chwefror, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ledled Cymru ar y 
Cod drafft. Roedd pob digwyddiad yn gyfle i randdeiliaid gyfrannu at yr ymgynghoriad 
a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen i drawsnewid ADY.  
 

Roedd y digwyddiadau'n cynnwys gweithdai ar agweddau penodol ar y Cod ADY 
drafft, gan gynnwys: 
 

1. Amserlenni 
2. Rôl y Cydlynydd ADY 
3. Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar 
4. Lleoliadau arbenigolarbenigol ôl-16 
5. Cyngor a gwybodaeth, datrys anghytundebau ac eiriolaeth annibynnol 
6. Iechyd a'r Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg 

 

Gwnaeth dros 1,000 o randdeiliaid wneud cais am docynnau i'r digwyddiadau, ac 
roedd dros 800 ohonynt yn bresennol. Cafodd y cyflwyniadau o'r digwyddiadau yng 
ngogledd Cymru eu ffrydio'n fyw ar-lein drwy Periscope, ac fe’u gwyliwyd dros 700 o 
weithiau.   
 



 
 
Yn ogystal, cynhaliwyd cyfres o weithdai ar ein rhan gyda phlant, pobl ifanc a'u 
teuluoedd gan gontractiwr allanol annibynnol, er mwyn sicrhau bodd eu sylwadau nhw 
ar y cynigion hefyd yn cael eu hystyried.   
 

 
Yn gywir  
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