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 Rhagarweiniad 

Cylch gwaith y Pwyllgor 

1. Cylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (y Pwyllgor) yw cyflawni 

swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y’u nodir yn Rheol Sefydlog 211 (ac eithrio Rheol Sefydlog 21.82) 

ac ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn 

cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â hwy, gan 

gynnwys ansawdd deddfwriaeth. 

2. Yn ein gwaith o graffu ar Filiau a gyflwynir yn y Cynulliad Cenedlaethol ein dull yw ystyried:   

 materion sy’n ymwneud â chymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys bod yn 

gydnaws â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR);  

 y cydbwysedd rhwng y wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar wyneb y Bil a’r hyn sydd mewn 

is-ddeddfwriaeth;  

 a yw gweithdrefn ddeddfwriaethol briodol wedi cael ei dewis, mewn perthynas â rhoi pwerau 

i Weinidogion Cymru, i wneud is-ddeddfwriaeth; ac 

 unrhyw fater arall yr ydym yn ei ystyried yn berthnasol i ansawdd y ddeddfwriaeth.    

Cyflwyno’r Bil 

3. Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) a'r 

Memorandwm Esboniadol cysylltiedig gan Alun Davies, AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol 

Oes (y Gweinidog), ar 12 Rhagfyr 2016.3 

4. Ar 22 Tachwedd 2016, cyfeiriodd Pwyllgor Busnes y Cynulliad y Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg, ac ar 29 Tachwedd 2016, pennwyd 12 Mai 2017 ar gyfer ei adroddiad ar 

egwyddorion cyffredinol y Bil.4 Estynnwyd y dyddiad cau maes o law i 24 Mai 2017 gan y Pwyllgor 

Busnes. 

5. Ar 14 Chwefror 2017, cawsom gopi o lythyr a anfonodd y Gweinidog at Gadeirydd y Pwyllgor 

Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn amgáu'r Bwriad Polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth i'w gwneud o dan y 

Bil a'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft (y Cod). 

6. Trafodwyd y Bil yn ein cyfarfod ar 27 Chwefror 2017, gan gymryd tystiolaeth gan y Gweinidog 

a thri swyddog o Lywodraeth Cymru. 

7. Yn dilyn y cyfarfod hwnnw ysgrifennodd y Gweinidog atom ar 11 Ebrill 2017 gyda rhagor o 

wybodaeth. 

                                                             
1 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Medi 2016 
2 Cyfrifoldeb y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yw swyddogaethau o dan Reol Sefydlog 21.8. 
3 Llywodraeth Cymru, Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), Memorandwm Esboniadol 

yn ymgorffori'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a'r Nodiadau Esboniadol, Rhagfyr 2016  
4 Y Pwyllgor Busnes, Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru), Rhagfyr 2016 

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=434
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862/pri-ld10862-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862-em/pri-ld10862-em-w.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=443
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=443
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s59528/Datganiad%20o%20Fwriad%20y%20Polisi%20ar%20gyfer%20is-ddeddfwriaeth%20sydd%20iw%20gwneud%20o%20dan%20y%20Bil.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s59528/Datganiad%20o%20Fwriad%20y%20Polisi%20ar%20gyfer%20is-ddeddfwriaeth%20sydd%20iw%20gwneud%20o%20dan%20y%20Bil.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s59527/Fersiwn%20Ddrafft%20or%20Cod%20Anghenion%20Dysgu%20Ychwanegol%20Chwefror%202017.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=434&MId=3897&Ver=4
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s61983/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20to%20the%20Constitutional%20and%20Legislat.pdf
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/bus-assembly-guidance.aspx
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=449
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862/pri-ld10862-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862-em/pri-ld10862-em-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862-em/pri-ld10862-em-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10864/cr-ld10864-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10864/cr-ld10864-w.pdf
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Y cefndir 

8. Mae'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Bil yn dweud bod y Bil: 

“... yn darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd er mwyn cefnogi plant a 

phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae hyn yn disodli'r 

ddeddfwriaeth bresennol ynghylch anghenion addysgol arbennig (AAA) ac 

asesu plant a phobl ifanc ag anawsterau a/neu anableddau dysgu sydd mewn 

addysg a hyfforddiant ôl-16. Mae’r Bil hefyd yn cynnal Tribiwnlys Anghenion 

Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC), sy’n gwneud darpariaeth i blant, eu rhieni 

a phobl ifanc apelio yn erbyn penderfyniadau a wneir gan yr awdurdod lleol 

mewn perthynas ag ADY y plentyn neu’r person ifanc, gan ei ailenwi’n 

Dribiwnlys Addysg Cymru.”5 

9. Yn ôl Llywodraeth Cymru nod y Bil yw creu: 

 fframwaith deddfwriaethol unedig ar gyfer cefnogi pob plentyn ag anghenion dysgu 

ychwanegol (ADY) sydd o oedran ysgol gorfodol neu’n iau a phob person ifanc sydd ag ADY 

sydd mewn ysgol neu addysg bellach (AB);  

 proses integredig a chydweithredol o asesu, cynllunio a monitro sy'n hwyluso ymyriadau 

cynnar, amserol ac effeithiol; a  

 system deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor ac ar gyfer datrys pryderon ac 

apeliadau.6  

10. Er mwyn cyflawni'r tri amcan cyffredinol hyn, cyfeiria'r Memorandwm Esboniadol at ddeg nod 

craidd sy'n sail i ddarpariaethau'r Bil.7 

 

                                                             
5 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 1.1 
6 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 3.3 
7 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 3.4 



9 

 Cymhwysedd deddfwriaethol 

11. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn datgan bod gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd 

deddfwriaethol i wneud y darpariaethau yn y Bil yn rhinwedd Rhan 1 o Atodlen 7 i Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006, yn benodol: 

 Paragraff 5: Addysg a hyfforddiant; 

 Paragraff 9: Iechyd a gwasanaethau iechyd; a 

 Paragraff 15: Lles cymdeithasol.8 

12. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn dweud bod y Bil yn cefnogi Hawliau Dynol, yn enwedig 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).9  

13. Pan holwyd y Gweinidog am hyn, dywedodd ei fod o'r farn bod y Bil o fewn cymhwysedd y 

Cynulliad Cenedlaethol a chadarnhaodd ei fod wedi trafod y materion hyn gyda Llywodraeth y DU. 

Dywedodd: 

“…I am confident that the Bill is entirely within competence. We’ve had 

conversations, clearly, with our counterparts in the United Kingdom 

Government about cross-border issues. We have absolute confidence that the 

whole of this Bill is entirely within competence.”10 

14. Pan ofynnwyd iddo a fyddai unrhyw rai o'r darpariaethau yn y Bil y tu allan i gymhwysedd pe 

byddai'r rhannau perthnasol o Ddeddf Cymru 2017 eisoes mewn grym, dywedodd y Gweinidog 

wrthym fel a ganlyn: 

“…it is fair to say as well that the 2017 Act will change the competence of the 

National Assembly, and that could have an impact on any future piece of 

legislation. We are currently reviewing any implications of the 2017 legislation 

on this Bill.”11 

15. Ychwanegodd fod pryderon ynghylch y maes sy’n ymwneud â’r tribiwnlys, gan fod Deddf 

Cymru yn cynnwys meysydd sy’n ymwneud ag arfer tribiwnlysoedd yng Nghymru.12 Maes o law, 

ysgrifennodd y Gweinidog atom ar 11 Ebrill 2017 ynghylch dadansoddiad Llywodraeth Cymru o 

Ddeddf Cymru 2017 a'i goblygiadau o ran y Bil. Dywedodd wrthym: 

“Fel y nodais yn ystod sesiwn y Pwyllgor ym mis Chwefror, nid yw 

darpariaethau cymhwysedd Deddf 2017 yn berthnasol i'r Bil. Mae 

darpariaethau cymhwysedd Deddf Llywodraeth Cymru 2006, sydd mewn grym 

ar hyn o bryd, yn parhau i fod yn berthnasol mewn perthynas â'r Biliau sy'n 

cwblhau proses graffu cyfnod 1 erbyn y prif ddyddiad penodedig. Nid yw'r 

diwrnod hwnnw wedi'i bennu eto. Dim ond mewn rheoliadau a wneir o dan 

adran 71(3) o Ddeddf 2017 yn dilyn ymgynghori â'r Llywydd a Gweinidogion 

                                                             
8 Memorandwm Esboniadol, paragraffau 2.1-2.2 
9 Y Memorandwm Esboniadol, paragraff 8.585 
10 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [9] 
11 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [12] 
12 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [14] 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/4/contents/enacted/data.htm
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s61983/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20to%20the%20Constitutional%20and%20Legislat.pdf
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Cymru y gellir ei bennu, ac yna mae'n rhaid ei fod o leiaf bedwar mis ar ôl i'r 

rheoliadau gael eu gwneud.” 

16. Dywedodd y Gweinidog nad yw'r dadansoddiad o ddarpariaethau Rhan 3 yn Neddf Cymru 2017 

yn awgrymu y byddai eu heffaith ar y Bil (o ran gwneud gwelliannau'n ofynnol) yn arwyddocaol. 

Dywedodd y byddai'n ystyried un gwelliant posibl i'r Bil yn sgil Deddf Cymru 2017, sef gwelliant yn 

ymwneud â thrawsleoli aelodau'r Tribiwnlys. Rydym yn trafod hyn yn fanylach ym Mhennod 4. 

17. O ran effaith y Bil ar faterion hawliau dynol, dywedodd y Gweinidog wrthym ei fod yn hyderus 

fod y Bil hwn yn cymryd i ystyriaeth yr holl oblygiadau sydd gennym o ran cymhwysedd y Cynulliad 

Cenedlaethol.13 

Safbwynt y Pwyllgor 

18. Nodwn nad oedd unrhyw faterion wedi'u codi gyda'r Gweinidog gan Lywodraeth y DU ynglŷn â 

gallu'r Cynulliad Cenedlaethol i wneud y ddeddfwriaeth hon o dan Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth 

Cymru 2006. 

19. Nodwn hefyd yr asesiad yn y Memorandwm Esboniadol o'r modd y mae'r Bil yn cefnogi 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Nodwn fod sylw wedi cael ei roi i hawliau 

dynol. 

20. Mae gennym rai pryderon ynglŷn â hawliau dynol mewn perthynas â sut y gallai'r pŵer yn adran 

45(2)(d) o'r Bil gael ei ddefnyddio yn y dyfodol i eithrio grwpiau eraill o ddysgwyr ag anghenion dysgu 

ychwanegol (ADY) o addysg brif ffrwd. Rydym yn tynnu sylw at y pryderon hyn ym Mhennod 4.   

 

                                                             
13 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [16] 
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 Sylwadau cyffredinol 

Y cydbwysedd rhwng yr hyn sydd wedi'i gynnwys ar wyneb y Bil a'r hyn sydd i'w 

gynnwys drwy is-ddeddfwriaeth. 

21. Gofynnwyd i'r Gweinidog sut y penderfynodd beth i'w roi ar wyneb y Bil a beth i'w adael i'r 

rheoliadau. Dywedodd wrthym: 

“There will always be tension between what is in active primary legislation and 

what is achieved through regulation. I’ve been a Member of this committee for 

long enough to know that tension is exercised on a regular basis. Now, in terms 

of looking at what we’re seeking to do here, it’s quite a complex piece of policy 

area, and what we’re seeking to do is to ‘decomplexify’, if you like, whilst at the 

same time enable us to have a clear and logical approach to both the structure 

of the Bill, the structure to the overall legislation, and then come to a conclusion 

on where we have the areas that need to be covered in primary legislation on 

the face of the Bill, and those areas which are best dealt with by secondary 

legislation.”14 

22. Eglurodd y Gweinidog ei fod wedi cyhoeddi'r Cod i gynorthwyo'r gwaith o graffu ar y Bil, gan 

ychwanegu fel a ganlyn: 

“…[it] is the statutory guidance that will deliver and implement the Bill we have 

in front of us.”15 

23. Aeth ymlaen i ddweud: 

“I did that in order to aid exactly this sort of scrutiny. Are the 200 pages of draft 

guidance—they’re statutory guidance—in the code, is it there to provide the 

best possible illustration of the sort of regulations we will seek to make under 

this Bill, and is it right and proper that all of that is kept as secondary 

legislation, or should some of that be on the face of the Bill? That is part of the 

reason why we’ve sought to inform the process of scrutiny by publication of the 

code and to test that as a part of the parliamentary processes we’re going 

through at the moment. I hope that we’ve got the balance right. I’m very aware, 

as a Minister, that we should put into regulation those matters that should 

properly be dealt with in regulation, and all other matters should be on the face 

of the Bill.”16 

Bwriad y polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth 

24. Yn ôl y datganiad o fwriad y polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth, nid oes bwriad, yn y dyfodol agos, 

gan Lywodraeth Cymru ddefnyddio wyth o'r pwerau gwneud rheoliadau.17 

                                                             
14 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [22] 
15 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [22] 
16 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [22-23] 
17 Llywodraeth Cymru, Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Bwriad polisi ar gyfer is-

ddeddfwriaeth sydd i’w gwneud o dan y Bil, Chwefror 2017 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s59528/Statement%20of%20Policy%20Intent%20for%20subordinate%20legislation%20to%20be%20made%20under%20the%20Bill.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s59528/Statement%20of%20Policy%20Intent%20for%20subordinate%20legislation%20to%20be%20made%20under%20the%20Bill.pdf
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25. Y darpariaethau perthnasol yw: 

 Adran 12(7)(c) – galluogi rheoliadau i bennu mathau eraill o ddarpariaeth (ac eithrio 

darpariaeth ddysgu ychwanegol, lle mewn ysgol benodol neu sefydliad arall, neu fwyd a llety) 

y mae’n rhaid eu disgrifio mewn Cynllun Datblygu Unigol; 

 Adran 36(2) – galluogi rheoliadau i ddarparu bod paragraff (a) ynghylch y diffiniad o 

“awdurdod cartref” yn adran 562J(1) o Ddeddf Addysg 1996 yn gymwys (gydag addasiadau) 

at ddibenion Rhan 2 o'r Ddeddf; 

 Adran 45(2)(d) – caiff rheoliadau ddarparu ar gyfer amgylchiadau ychwanegol lle nad yw’n 

ofynnol i awdurdod lleol sicrhau addysg ar gyfer plentyn mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir; 

 Adran 50(3) – yn galluogi rheoliadau i gael eu gwneud yn pennu eithriadau i'r gofyniad na all 

awdurdod lleol ond sicrhau addysg neu hyfforddiant mewn sefydliad ôl-16 arbennig 

annibynnol yng Nghymru neu Loegr os yw'r sefydliad dan sylw ar y rhestr a gynhelir gan 

Weinidogion Cymru o dan adran 50; 

 Adran 60(1) – yn galluogi rheoliadau i gael eu gwneud sy'n galluogi awdurdod lleol i ddarparu 

nwyddau a gwasanaethau mewn perthynas â darpariaeth ddysgu ychwanegol; 

 Adran 68(4) – caiff rheoliadau wneud darpariaeth sy’n cyfateb i unrhyw ddarpariaeth yn Rhan 

1 o Ddeddf Cymrodeddu 1996; 

 Adran 82(c) – yn mewnosod pŵer i wneud rheoliadau yn adran 579 o Ddeddf Addysg 1996 er 

mwyn caniatáu gwneud darpariaeth bellach yn ymwneud ag ystyr cyfeiriadau at fod person 

“yn ardal” awdurdod lleol yng Nghymru; 

 Adran 86(8) – yn galluogi rheoliadau i gael eu gwneud sy'n diwygio’r diffiniad o “corff GIG” fel 

ei fod yn cynnwys Awdurdod Iechyd Arbennig. 

26. Pan ofynnwyd i'r Gweinidog pam yr aethpwyd ati yn y modd hwn ac a oedd hyn yn awgrym nad 

oedd angen y pwerau ar gyfer gweithredu polisi'r Bil hwn, atebodd fel a ganlyn: 

“Now, I understand that the committee may well argue that that should 

properly be done via additional primary legislation, and that a further Bill 

should be brought forward to achieve that objective, but it would be my 

argument that there isn’t going to be a further Bill on this matter, either in this 

Assembly or in the early years of the next one, in all probability. Therefore, we 

do need a piece of legislation that is not only futureproof, but enables us to 

have the flexibility to deliver on our policy objectives over the coming years.”18 

27. Pan ofynnwyd ai diben y rheoliadau hyn yw darparu rhagor o hyblygrwydd o ran gwneud polisi, 

ateb y Gweinidog oedd: 

“I think it gives us the flexibility to implement policy in changing 

circumstances. I think that’s the way I would prefer to characterise it. But, 

clearly, these are, again, reasonably narrowly defined areas, not wide and 

broad-ranging powers to make regulation in a number of ill-defined areas. They 

are areas—I think access to information is one you might quote—where the 

                                                             
18 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [37] 
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actual power to make regulation is reasonably narrow. It isn’t a broad power 

that we’re seeking to take.”19 

28. Aeth y Gweinidog rhagddo i ddweud na fyddai'r pwerau i wneud rheoliadau yn newid strwythur 

polisi na phensaernïaeth y ddeddfwriaeth ac y byddent yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflawni 

amcanion y ddeddfwriaeth mewn modd mwy cydgysylltiedig.20  

29. Pan ofynnwyd iddo, atebodd y Gweinidog y byddai'r rheoliadau yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn negyddol.21 

30. Mewn ymateb i'r awgrym y byddai'r weithdrefn gadarnhaol yn rhoi mwy o sicrwydd nad oedd y 

pwerau i wneud rheoliadau yn ffordd o newid polisi heb fod angen defnyddio deddfwriaeth sylfaenol, 

dywedodd y Gweinidog ei fod yn fodlon rhoi sylw dyledus i hynny.22 

Safbwynt y Pwyllgor 

31. Ein barn gyffredinol yw y dylai fod diben i unrhyw bwerau i wneud rheoliadau.  

32. Nodwn sylwadau'r Gweinidog ynghylch yr wyth pŵer i wneud rheoliadau nad oes bwriad i'w 

defnyddio yn y dyfodol a nodwn fod y pwerau hyn yn gymharol gul.  

33. Rydym yn pryderu am ffordd Llywodraeth Cymru o weithredu, wrth bennu pŵer i wneud 

rheoliadau lle na ragwelir ar hyn o bryd y caiff y pwerau eu harfer yn y dyfodol agos. Yn ogystal, nid 

yw'n ddadl sy'n argyhoeddi i ddweud na fydd Bil arall yn y maes hwn ac o ganlyniad y dylid ychwanegu 

pwerau i wneud rheoliadau er mwyn rhoi hyblygrwydd i Lywodraeth Cymru. Os bydd Deddf Cynulliad 

yn dyddio'n gyflym am ba reswm bynnag y bo hynny (gan gynnwys amgylchiadau annisgwyl) a bod 

angen newid sylweddol o ganlyniad i hynny, dylid cyflawni hynny drwy gyflwyno deddfwriaeth 

sylfaenol arall. 

34. Yn ein barn ni gallai rhai o'r pwerau i wneud rheoliadau y bwriedir eu cyflwyno eu defnyddio i 

newid polisi. Mae adrannau 45(2)(d), 82(c) ac 86(8) yn peri pryder penodol i ni. Rydym yn trafod yr 

amrywiol ddarpariaethau hyn ym Mhennod 4. 

Argymhelliad 1.  Rydym yn argymell bod y Gweinidog yn cyfiawnhau pam mae angen y 

pwerau i wneud rheoliadau o dan adrannau 12(7)(c), 50(3), 60(1) a 68(4) o’r Bil. 

                                                             
19 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [39] 
20 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [41] 
21 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [43] 
22 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [45] 
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 Sylwadau ar bwerau penodol i wneud is-

ddeddfwriaeth 

Y cefndir 

35. Mae'r Bil yn cynnwys 32 o bwerau yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (ar 

ffurf rheoliadau yn bennaf). Mae'r rhesymeg ar gyfer defnyddio'r pwerau hyn, ac ar gyfer y weithdrefn 

Gynulliad sy'n gysylltiedig â hwy, i'w gweld ym Mhennod 5 o Femorandwm Esboniadol Llywodraeth 

Cymru. 

36. O'r 32 pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth:  

 mae 12 yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol;  

 mae 16 yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol;  

 mae 1 yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol ddrafft; 

 mae adran 84(1) yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol os caiff deddfwriaeth sylfaenol 

ei diwygio, ond fel arall dim ond y weithdrefn negyddol fydd ei hangen; ac 

 nid oes gweithdrefn ar gyfer dau bŵer oherwydd maent yn ymwneud â gorchmynion 

cychwyn. 

37. Roedd ein sesiwn graffu yn canolbwyntio ar y pwerau hynny a oedd o'r diddordeb mwyaf i ni ac 

mae ein hystyriaeth isod yn cyfeirio at faterion penodol yr ydym am dynnu sylw'r Cynulliad 

Cenedlaethol atynt. 

Adran 4 – Cod anghenion dysgu ychwanegol 

Adran 5 – Y weithdrefn ar gyfer gwneud y Cod 

38. Mae adran 4 yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i ddyroddi a chyhoeddi cod 

anghenion dysgu ychwanegol. Mae adran 4(2) o'r Bil yn tynnu sylw at feysydd lle gall y cod fod yn 

ganllaw wrth arfer swyddogaethau o dan Ran 2.  

39. Yn ôl y Nodiadau Esboniadol, bydd y cod:  

“...yn darparu canllawiau y mae rhaid i randdeiliaid allweddol a restrir yn yr 

adran hon roi sylw iddynt wrth arfer eu swyddogaethau o dan y Bil hwn mewn 

perthynas ag ADY. Mae hyn yn golygu y dylid glynu wrth y canllawiau yn y 

Cod oni bai bod rheswm da dros wyro oddi wrthynt.”23 

40. Mae adran 4(4) o'r Bil yn nodi'r adrannau a'r meysydd hynny yn y Bil y caiff y cod osod gofynion 

ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir neu sefydliadau yn y sector addysg 

bellach.  

41. Mae adran 5 o'r Bil yn nodi gweithdrefn negyddol ddrafft ar gyfer gwneud cod. Mae'r 

weithdrefn yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori cyn y caniateir cyhoeddi neu 

ddiwygio cod. Os bydd Gweinidogion Cymru, ar ôl ymgynghori, yn dymuno bwrw ymlaen â'r Cod drafft 

naill ai yn ei ffurf wreiddiol neu fel y'i diwygiwyd, rhaid iddynt osod drafft gerbron y Cynulliad am 

                                                             
23 Y Memorandwm Esboniadol, Atodiad 1: Nodiadau Esboniadol, paragraff 22 
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gyfnod o 40 diwrnod. Ni chaniateir cyhoeddi'r Cod os yw'r Cynulliad, cyn diwedd y cyfnod hwnnw, yn 

penderfynu peidio â'i gymeradwyo. Os nad oes penderfyniad o'r fath, rhaid i Weinidogion Cymru 

gyhoeddi'r Cod a gaiff ei gychwyn drwy Orchymyn. 

42. Esboniodd y Gweinidog ddiben y Cod a pham na chafodd ei gyhoeddi yr un pryd ag y 

cyflwynwyd y Bil: 

“We published a code in order to aid the parliamentary scrutiny of the Bill and 

to enable the National Assembly and others to consider the meaning of the Bill 

and the way that the Bill would be implemented in real terms. So, clearly, the 

priority was to publish the Bill and to ensure that the Bill was available to the 

National Assembly according to the timetable we’d given an undertaking to do 

so. So, the Bill had to be published first.”24 

43. Ychwanegodd: 

“It’s very much a draft code. Clearly, the actual code will be drafted when the 

legislation is complete and when this Bill reaches the statute book. We’ll then 

be able to publish a new draft based on the final version of this legislation and 

that code will itself then be subject to scrutiny.”25 

44. Ceisiodd y Gweinidog egluro diben y weithdrefn negyddol ddrafft yn adran 5 ar gyfer 

cymeradwyo'r Cod drafft, a soniodd am geisio cael cydbwysedd rhwng dwy elfen: ymgynghoriad 

cyhoeddus a chraffu seneddol.26 

45. Cadarnhaodd y Gweinidog ei fod wedi ymrwymo i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y bydd 

cyfle i ystyried y Cod maes o law, gan sicrhau: 

“the widest possible and most vigorous scrutiny available to us, and we’re 

happy to continue to work with the National Assembly to ensure that 

happens.”27 

46. Pan ofynnwyd iddo pam mae'r Cod yn ddarostyngedig i weithdrefn wahanol i'r weithdrefn 

gadarnhaol sy'n gysylltiedig â'r canllawiau y mae'n eu disodli (y Cod Anghenion Addysgol Arbennig|) 

atebodd y Gweinidog fel a ganlyn: 

“The old special educational needs code was delivered using different 

legislation at a different time, and was done in a different way, but I recognise 

that that’s no argument for doing things differently today. I would be content 

for the National Assembly, were it to be so minded, to determine a different 

process of scrutiny if that is what the National Assembly wishes to do. What 

we’re doing in section 5 is outlining what we believe is at the moment the most 

appropriate means of enacting this secondary legislation.”28 

                                                             
24 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [56] 
25 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [57] 
26 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [59] 
27 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [59] 
28 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [61] 
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47. Holwyd pam na allai rhywfaint o'r hyn sydd yn y Cod fod yn ddarostyngedig i reoliadau neu gael 

ei roi ar wyneb y Bil. Dywedodd y Gweinidog wrthym:  

“I don’t think it would have been appropriate or practical to include much of 

what is in the code on the face of the Bill, and I hope that we’ve created a Bill 

that has the architecture, the framework, the structure, in place, and a code that 

then delivers that in practice but delivers it in a way that maintains a level of 

flexibility and enables us to make adjustments to that code as needed without 

needing to go back to primary legislation. Now, there will always be tension 

there, as I’ve said, and I’m happy to consider elements of that tension.”29 

48. Pan holwyd ragor arno, atebodd y Gweinidog fel a ganlyn: 

“Clearly, if the National Assembly believes that this should go through the 

positive or the affirmative procedure, then I would not be objecting to that in 

any way at all. But I would also say…that I actually think we need to go further 

than that sometimes, and not simply go through the process, but actually 

enable Members to contribute as we’re developing and as we’re drafting that 

piece of secondary legislation.”30 

Safbwynt y Pwyllgor 

49. Er nad yw'r Pwyllgor wedi craffu ar y Cod ei hun, rydym yn pryderu ynghylch y cydbwysedd 

rhwng yr hyn sydd ar wyneb y Bil, yr hyn sydd yn y rheoliadau a'r hyn a geir yn y Cod. 

50. Yn gyffredinol, nid yw darpariaethau cod i gael eu trin yn yr un ffordd â darpariaethau Deddf 

neu offeryn statudol, ond nid ydynt i gael eu trin fel cyngor yn unig chwaith. Rhaid i effaith bob cod 

cael ei dehongli ar wahân yng ngoleuni darpariaethau penodol yn ei gylch a'i gyd-destun cyffredinol. 

51. Mae statws y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol yn aneglur gan ei fod yn cynnwys amrywiaeth 

o ofynion a chanllawiau, a allai achosi dryswch i weithwyr proffesiynol ac aelodau o'r cyhoedd a fydd 

yn ei ddefnyddio. Er enghraifft, nid oes manylion ar wyneb y Bil ynghylch paratoi, adolygu a chynnwys 

cynllun datblygu unigol (CDU). Yn lle hynny, ym Mhenodau 10 ac 11 o'r Cod mae darpariaeth fanwl 

ynghylch amseriad a chynnwys cynlluniau, a nodir bod Pennod 10 yn cynnwys dyletswyddau gorfodol, 

gofynion pellach a chanllawiau.31   

52. Ni allwn weld unrhyw reswm pam na allai gofynion a nodir yn y Cod fod ar ffurf rheoliadau yn lle 

hynny. Byddai hyn yn sicrhau bod awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu yn glir bod darpariaethau o'r 

fath yn cael effaith ddeddfwriaethol. 

53. Nodwn nad yw'r drefn a awgrymir ar gyfer adran 5 o'r Bil yn dilyn yr un drefn â'r Cod Anghenion 

Addysgol Arbennig presennol y mae'n ei ddisodli. Bydd y Cod Anghenion Addysgol Arbennig yn cael ei 

gymeradwyo drwy gyfrwng y weithdrefn gadarnhaol.  Yn ein barn ni, ni fyddai'r weithdrefn negyddol 

yn rhoi digon o gyfle i graffu ar y ddogfen hon a fydd yn ganolog i'r agenda newydd ar gyfer anghenion 

dysgu ychwanegol. 

                                                             
29 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [63] 
30 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [73] 
31 Fersiwn ddrafft o'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol, paragraff 10.1 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s59527/Draft%20Additional%20Learning%20Needs%20Code%20February%202017.pdf
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54. Rydym yn cytuno â dull y Gweinidog o weithredu o ran datblygu'r Cod Anghenion Dysgu 

Ychwanegol ac wrth ddod i'r casgliad hwn rydym yn canmol y Gweinidog am ei sylwadau ynghylch 

annog Aelodau'r Cynulliad i gyfrannu at y broses o ddatblygu'r canllawiau hyn. Dyma enghraifft o arfer 

da y dylid ei ddilyn gan Weinidogion Cymru pan fo'n bosibl.  

Argymhelliad 2.  Rydym yn argymell bod y Gweinidog yn ailystyried a ddylai'r gofynion 

a gaiff eu cynnwys yn y Cod yn unol ag adran 4(4) o'r Bil gael eu rhoi yn lle hynny naill ai 

ar wyneb y Bil neu mewn rheoliadau.  

Argymhelliad 3.  Rydym yn argymell y dylai’r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i 

ddefnyddio'r weithdrefn uwch-gadarnhaol ar gyfer gwneud cod o dan adran 5.  

55. Yn ein barn ni byddai cymhwyso gweithdrefn uwch-gadarnhaol ar gyfer y Cod yn caniatáu i 

randdeiliaid a phwyllgorau'r Cynulliad graffu'n fanwl arno, cyn bod angen i'r Cynulliad Cenedlaethol 

bleidleisio ar ei gynnwys yn y Cyfarfod Llawn. 

Adran 13 – Termau allweddol mewn perthynas â plant sy’n derbyn gofal 

Adran 14 – Diwygiadau i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 

56. Mae adrannau 13 ac 14 o'r Bil yn cynnwys darpariaethau ynghylch ADY sydd i fod yn gymwys 

yn achos plant sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru. Yn gyffredinol, mae gan blant sy’n 

derbyn gofal gynlluniau gofal a chymorth sy’n cynnwys cynllun addysg personol yn rhinwedd Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Yn achos plant o’r fath (yn ddarostyngedig 

i eithriadau), mae’r awdurdod sy’n gofalu am y plentyn i fod yn gyfrifol am unrhyw benderfyniad am 

ADY, cynnal cynllun datblygu unigol a’i gynnwys yng nghynllun addysg personol y plentyn.32 

57. Mae adran 13(2) yn cynnwys pwerau i wneud rheoliadau i ragnodi categorïau o blant sy'n 

derbyn gofal nad ydynt i gael eu trin yn blant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol at ddibenion y 

Ddeddf.33 

58. Mae adran 14(2) yn cynnwys pwerau i wneud rheoliadau i ddiwygio Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fel bod cynlluniau gofal a chymorth (fel yr amlinellir yn adran 

83 o'r Ddeddf honno) yn cynnwys cynllun addysg personol, ond yn cadw'r hyblygrwydd i wneud 

eithriadau pe na byddai un yn angenrheidiol neu'n briodol.34 

59. Ar gyfer pwerau i wneud rheoliadau o dan adran 13(2), mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi 

bod y weithdrefn negyddol yn cael ei defnyddio, gan fod y rheoliadau yn rhagnodi: 

“...materion technegol a gweinyddol penodol, a all gael eu diweddaru o bryd i'w 

gilydd. Ni fyddai plant sy’n dod o fewn unrhyw gategori newydd o eithriad yn 

colli cefnogaeth ar gyfer eu ADY. Yn hytrach, byddant yn cael cefnogaeth 

drwy’r broses arferol ar gyfer CDU.”35 

60. Hefyd, cynigir y weithdrefn negyddol ar gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 14(2) er mwyn 

cysoni â'r weithdrefn bresennol yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.36 

                                                             
32 Y Memorandwm Esboniadol, Atodiad 1: Nodiadau Esboniadol, paragraff 47 
33 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 6 
34 Y Memorandwm Esboniadol, Pennod 5, tudalen 70 
35 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalen 69 
36 Y Memorandwm Esboniadol, Pennod 5, tudalen 70 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_en.pdf
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Mae'r ddogfen sy’n cyflwyno bwriad y polisi yn datgan y bwriedir i'r rheoliadau hyn barhau â’r “sefyllfa 

bresennol h.y. fel bod yr eithriadau i’r gofyniad i sicrhau cynlluniau addysg personol ar gyfer plant sy’n 

derbyn gofal yn cael eu hatgynhyrchu”.37 

61. Pan ofynnwyd iddo pam na ellid rhoi'r eithriadau yn adran 13(2) ar wyneb y Bil, dywedodd y 

Gweinidog: 

“I think most of the areas that deal with the needs of looked-after children are 

on the face of the Bill…what we’re seeking to do is to integrate the individual 

development plan into a personal education plan, and to ensure that we 

integrate this piece of legislation with the existing social services structures. 

So, I hope that we have achieved that, not just by section 13, but other sections. 

Now, clearly, what we’re seeking to in 13(2) is to enable us to prescribe those 

categories of looked-after children who will not be treated as looked-after 

children by local authorities, in order to be able to be more precise in how this 

legislation is delivered, and how this legislation is implemented, and how it is 

integrated with the overall social services regimes.”38 

62. Holwyd cwestiwn tebyg am y pwerau i wneud rheoliadau yn adran 14(2). Dywedodd y 

Gweinidog wrthym:  

“I think the overall approach that we’ve taken in terms of seeking to produce 

this legislation is to preserve existing flexibility, to ensure that, although most 

looked-after children have a personal education plan as part of their statutory 

care and support plan, and that is already determined by, I think, section 83 of 

the social services Act, then we will be able to fit this into that existing piece of 

legislation. So, what parts of section 14 do is to insert requirement for a 

personal education plan from the secondary legislation that’s present into the 

primary legislation in section 83 of the 2014 Act. That is the purpose of what 

we’re trying to do here.”39 

63. Ymhelaethodd un o swyddogion Llywodraeth Cymru ar y pwynt hwn, gan ddweud: 

“…the objective behind the looked-after children provisions is to streamline 

their general education planning, so that the planning for ALN is integrated 

within the social services regime for looked-after children. Under that, the 

requirement to have a personal education plan is currently in secondary 

legislation under the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014. So, what 

section 14 does is it moves the requirement for looked-after children to have a 

personal education plan into the Act itself, so up to primary legislation level, 

but to preserve that existing flexibility for some children not to have one—it 

gives the regulation power in section 14 to create exceptions for that. An 

example of one of the current exceptions to the requirement to have a personal 

education plan is for children who are on short-term breaks, and that’s defined 

in the regulations. So, section 14 is seeking to preserve that flexibility, in case 

                                                             
37 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 8 
38 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [80] 
39 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [86] 
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situations might change. They might want to, for example, change the 

definition of someone on a short-term break by changing the number of weeks 

it counts to qualify, or not qualify. So, that’s what section 14 seeks to do.”40 

64. Ychwanegodd y Gweinidog fel a ganlyn: 

“What I think we were seeking to achieve here, in terms of the legislation being 

written and drafted in the way that it is, is to ensure that this legislation 

dovetails easily into the existing legislative and statutory framework. Now, it 

would have been possible…to start tinkering with parts of that, and put in 

various different parts of that instrument onto the face of the Bill. It certainly is 

possible to do that. But, by doing so, we would be starting then to erode some 

of the flexibility that we have as part of the overall existing statutory framework. 

And the purpose of this was to add to, to dovetail into, that statutory 

framework, rather than to change it. Now, I accept that there can be more than 

one view on that.”41 

65. Gofynnwyd i'r Gweinidog a fyddai'n ystyried defnyddio'r weithdrefn gadarnhaol ar gyfer y ddau 

reoliad hyn yn y lle cyntaf (o ystyried y prinder manylion ar y wyneb y Bil mewn perthynas ag 

eithriadau), ac yna'r weithdrefn negyddol maes o law wrth ymdrin â mân fanylion. Dywedodd y 

Gweinidog ei fod yn fodlon gwneud hynny.42 

66. Wedi hynny, ysgrifennodd y Gweinidog atom ar 11 Ebrill 2017. Dywedodd wrthym: 

 “Mae'r pŵer i wneud rheoliadau yn adran 13(2) o'r Bil yn dilyn y pŵer i wneud 

rheoliadau yn adran 14(2). Mae'r darpariaethau yn y Bil ar gyfer plant sy'n 

derbyn gofal yn seiliedig ar y ffaith y bydd gan y plant gynlluniau addysg 

personol. Bydd y rheoliadau a wneir o dan adran 13(2) yn galluogi categorïau o 

blant sy'n derbyn gofal  nad oes angen cynllun addysg personol arnynt yn 

rhinwedd rheoliadau a wneir o dan Ddeddf 2014, i gael eu heithrio at ddibenion 

y darpariaethau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal sydd yn y Bil. Hynny yw, 

mae'n darparu dull o gysoni dwy drefn.” 

67. Roedd y llythyr hefyd yn dweud: 

 “Mae'r weithdrefn ar gyfer gwneud rheoliadau o dan adrannau 13(2) ac 14(2) 

yn negyddol er mwyn cyd-fynd â'r weithdrefn sy'n berthnasol i'r pwerau yn 

Neddf 2014 sy'n ymwneud â chynllunio ar gyfer plant sy'n derbyn gofal (sydd 

hefyd yn negyddol), y gwnaed Rheoliadau 2015 oddi tani...Byddwn hefyd yn 

ychwanegu fy mod yn ystyried bod y weithdrefn negyddol yn briodol ar gyfer y 

pŵer yn adran 13. Os na chaiff plentyn sy'n derbyn gofal ei drin felly at 

ddibenion y Bil, bydd y plentyn yn dod o fewn darpariaethau cyffredinol y Bil 

(fel y gwna plant eraill), yn hytrach na rhai penodol ar gyfer plant sy'n derbyn 

gofal.” 

                                                             
40 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [88] 
41 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [90] 
42 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [91-92] 
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Safbwynt y Pwyllgor 

68. Nid ydym wedi ein hargyhoeddi, mewn perthynas ag adran 13(2) o'r Bil, fod y rheoliadau yn 

ymdrin â materion gweinyddol technegol yn unig. Felly, gan nad yw'r wybodaeth ar wyneb y Bil, rydym 

yn credu ei bod yn briodol cymhwyso'r weithdrefn gadarnhaol i reoliadau a wneir o dan adran 13(2) yn 

y lle cyntaf, ac yna'r weithdrefn negyddol wedi hynny. Credwn fod dull tebyg yn briodol mewn 

perthynas â rheoliadau a wneir o dan adran 14(2). 

Argymhelliad 4.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i 

ddefnyddio'r weithdrefn gadarnhaol yn y lle cyntaf yn achos rheoliadau a wneir o dan 

adrannau 13(2) ac 14(2), ac yna'r weithdrefn negyddol wedi hynny. 

Adran 30 – Ailystyriaeth gan awdurdodau lleol o benderfyniadau cyrff 

llywodraethu o dan adran 29 

69. Mae adran 30 o'r Bil yn galluogi plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc i ofyn i awdurdod lleol 

(sy’n gyfrifol am y person) ailystyried penderfyniad corff llywodraethu ysgol i beidio â chynnal cynllun 

datblygu unigol.43 

70. Mae adran 30(1)(b) yn cynnwys pwerau i wneud rheoliadau i ragnodi cyfnod ar gyfer gwneud 

cais o'r fath.44 Yn ôl y Memorandwm Esboniadol, mae'r rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

negyddol oherwydd eu bod yn rhagnodi “mater technegol a gweinyddol” sy'n “annhebygol o fod yn 

ddadleuol”. Nodir hefyd y gallai fod angen newid y cyfnod a ragnodwyd.45 

71. Trafodwyd pam na roddwyd amserlen ar wyneb y Bil gyda'r pwerau amrywio yn cael eu pennu 

yn y rheoliadau. Dywedodd y Gweinidog wrthym:  

“I’m not sure that would achieve very much, quite honestly. But, you know, 

what we were seeking to do was to ensure that a timescale for reconsideration 

requests should be a part of the overall determination and description and 

structure of the IDP, rather than to treat this individual issue in isolation. That 

was our intention, so that all of this would be covered within the code.”46 

Safbwynt y Pwyllgor 

72. Nid ydym yn deall pam mae’r pŵer i bennu rhai amserlenni, megis y rhai ar gyfer paratoi'r 

cynllun datblygu unigol, yn cael ei roi yn y Cod, tra bod eraill, megis y pŵer yn adran 30(1)(b), yn cael ei 

roi yn y rheoliadau. Fel y nodwyd gennym eisoes ym mharagraff 51 rydym o'r farn y gallai hyn achosi 

dryswch.   

73. Credwn fod angen amserlen ar wyneb y Bil ar gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 30(1)(b). 

Plant a/neu eu rhieni a phobl ifanc fydd yn arfer yr hawl i adolygu penderfyniad. Felly, mae angen i'r 

dyddiad ar gyfer gwneud apêl fod yn glir ar wyneb y ddeddfwriaeth. 

Argymhelliad 5.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i adran 30 i 

roi amserlen ar gyfer gwneud apêl ar wyneb y Bil. Os bydd yn rhaid newid yr amserlen 

maes o law, dylid gwneud hynny drwy reoliadau sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol. 

                                                             
43 Y Memorandwm Esboniadol, Atodiad 1: Nodiadau Esboniadol, paragraff 77 
44 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalennau 70-71 
45 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalennau 70-71 
46 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [96] 
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Adran 36 – Ystyr “person sy'n cael ei gadw'n gaeth” a thermau allweddol eraill 

74. Mae adran 36 yn rhoi ystyr yr ymadrodd “person sy'n cael ei gadw'n gaeth” ac yn diffinio 

termau allweddol cysylltiedig eraill a ddefnyddir yn y Bil. Mae adran 36(2) yn caniatáu i reoliadau gael 

eu gwneud i addasu, at ddibenion Rhan 2 o'r Bil, y diffiniad (mewn cyfraith addysg ehangach) o 

awdurdod cartref mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal, ac i wneud addasiadau eraill i’r diffiniad 

a allai gael eu gwneud o dan bŵer arall.47 

75. Dywedir yn y ddogfen sy’n cyflwyno bwriad y polisi na ragwelir ar hyn o bryd y bydd y pŵer hwn 

yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol agos.48 Mae'r pŵer hwn i wneud rheoliadau yn un o'r wyth y cyfeirir 

atynt ym mharagraff 25. 

76. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn dweud y bydd y rheoliadau yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn negyddol oherwydd: 

“Yn rhagnodi mân faterion a materion ategol, a all gael eu diweddaru o bryd i'w 

gilydd. Bydd y rheoliadau yn darparu manylion i ategu’r egwyddorion a 

amlinellir yn y Bil.”49 

77. Pan holwyd y Gweinidog ynglŷn â defnyddio'r weithdrefn negyddol yn hyn o beth, dywedodd 

wrthym: 

“This is a power that is linked to the Education Act 1996 and there are existing 

powers within that, which are subject to the negative procedure. We feel that 

it’s appropriate to be consistent in terms of the procedure that we use for the 

execution of these powers.”50 

78. Pan ofynnwyd i'r Gweinidog a oedd wedi ystyried a allai'r weithdrefn gadarnhaol fod yn fwy 

priodol, atebodd fel a ganlyn: 

“…we have given consideration to these matters on all of these different 

powers and regulations. Clearly, on some occasions, we might have come to 

different conclusions—I accept that, but what we believe is that consistency is 

also important in terms of understanding and implementing law as well.”51 

Safbwynt y Pwyllgor 

79. Nodwn fod hwn yn bŵer nad yw'r Gweinidog yn bwriadu ei ddefnyddio. Fodd bynnag, os bydd y 

sefyllfa honno'n newid byddai'n briodol yn ein barn ni i roi'r hawl i'r Cynulliad Cenedlaethol ystyried sut 

y caiff y diffiniad ei newid, yn enwedig gan ei bod yn anodd barnu a fyddai'r newid yn sylweddol. 

Argymhelliad 6.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i 

ddefnyddio'r weithdrefn gadarnhaol ar gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 36(2). 

                                                             
47 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalennau 71-72 
48 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 10 
49 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalennau 71-72 
50 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [98] 
51 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [100] 



22 

Adran 45 – Dyletswydd i ffafrio addysg i blant mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir 

80. Pan ddylai plentyn sydd o’r oedran ysgol gorfodol ac sydd ag ADY gael ei addysgu mewn ysgol, 

mae adran 45 yn ei gwneud yn ofynnol fod yn rhaid i’r awdurdod lleol sicrhau bod y plentyn yn cael ei 

addysgu mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir, gan gydnabod hefyd y gallai fod yn briodol ei addysgu 

mewn man arall ar adegau.52 

81. Mae'r rheoliadau o dan adran 45(2)(d) yn caniatáu i Weinidogion Cymru bennu rhagor o 

amgylchiadau lle na fyddai awdurdodau lleol dan ddyletswydd i ffafrio addysg mewn ysgolion prif 

ffrwd a gynhelir ar gyfer plentyn ag ADY. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn cynnig defnyddio'r 

weithdrefn negyddol ar gyfer y rheoliadau gan nad yw'r “mater dan sylw yn yr is-ddeddfwriaeth yn 

fanwl iawn”.53  

82. Nodir yn y ddogfen sy’n cyflwyno bwriad y polisi na ragwelir ar hyn o bryd y bydd y pŵer hwn yn 

cael ei ddefnyddio yn y dyfodol agos.54 Mae'r pŵer hwn i wneud rheoliadau yn un o'r wyth y cyfeirir 

atynt ym mharagraff 25. 

83. Yn y ddogfen sy’n cyflwyno bwriad y polisi nodir hefyd ei bod yn bosibl y bydd angen 

ychwanegu eithriad mewn ymateb i ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth.55 

84. Gofynnwyd i'r Gweinidog, o ystyried bod yr adran hon eisoes wedi'i hail-ddrafftio yng ngoleuni'r 

ymgynghoriad ar y Bil drafft, pam mae o’r farn bod angen pŵer i ddarparu ar gyfer achosion eraill lle y 

gallai plant gael eu heithrio o addysg brif ffrwd. Dywedodd wrthym: 

“...mae hynny i sicrhau, petai categori ysgol newydd yn cael ei greu yng 

Nghymru, y gallem newid y ddeddfwriaeth i sicrhau ein bod yn cyfro hynny. 

Petai ysgolion rhydd, er enghraifft, yn cael eu cyflwyno yng Nghymru, fe allem 

ni wedyn newid y ddeddfwriaeth i sicrhau bod ysgolion o’r fath yn rhan o’r 

ddeddfwriaeth yma.”56 

85. Pan ofynnwyd a oedd hyn yn gyfystyr â newid sylweddol mewn polisi ac a oedd y weithrdrefn 

negyddol, felly, yn briodol, atebodd y Gweinidog fel a ganlyn: 

“...nid wyf yn credu taw’r broses affirmative sydd ei hangen arnom ni. Nid 

ydym ni’n gweld bod hynny’n newid polisi; mae’n meddwl ein bod ni’n dal i 

weithredu polisi o dan amodau newydd a gwahanol.”57 

Safbwynt y Pwyllgor 

86. Rydym yn synnu at resymeg y Gweinidog dros gynnwys y pŵer. Pe byddai categori newydd o 

ysgol, megis 'ysgolion rhydd', yn cael ei gyflwyno yng Nghymru, byddem yn disgwyl i'r newid hwn gael 

ei wneud drwy gyfrwng deddfwriaeth sylfaenol. Byddai angen i unrhyw ddeddfwriaeth sylfaenol o'r 

fath ddiwygio pob deddfwriaeth berthnasol ym maes addysg, gan gynnwys y Bil hwn. 

87. Er nad yw deddfwriaeth hawliau dynol yn gorfodi gwladwriaethau i sicrhau bod addysg o fath 

penodol neu o safon benodol ar gael, mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi'i gwneud yn glir y dylai 

                                                             
52 Y Memorandwm Esboniadol, Atodiad 1: Nodiadau Esboniadol, paragraff 100 
53 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalennau 72-73 
54 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 11 
55 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 11 
56 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [105] 
57 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [107] 
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integreiddio plant i ysgolion prif ffrwd fod yn norm yn hytrach nag yn eithriad. Rydym yn pryderu sut y 

gallai'r pŵer hwn gael ei ddefnyddio yn y dyfodol i gyfyngu ymhellach ar fynediad dysgwyr i addysg brif 

ffrwd. 

88.  Pe byddai categori newydd o ysgolion yn cael ei gyflwyno yng Nghymru, byddem yn disgwyl i'r 

Gweinidog asesu bryd hynny y pwerau sydd eu hangen ar gyfer y sefyllfa bolisi newydd, ac felly rydym 

o'r farn nad oes angen y pwerau hyn i wneud rheoliadau yn y Bil hwn. 

89. Os bydd y Gweinidog yn dal o'r farn fod pŵer o'r fath yn angenrheidiol, ein barn ni yw fod y 

weithdrefn negyddol yn amhriodol; byddai defnyddio'r weithdrefn gadarnhaol yn lleddfu rhywfaint ar 

ein pryderon. 

Argymhelliad 7.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil yn 

dileu'r pŵer i wneud rheoliadau o dan adran 45(2)(d). Fan lleiaf, dylai'r pŵer presennol yn 

y Bil fod yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 

Adran 58 – Dyletswyddau i ddarparu gwybodaeth a help arall 

90. Mae adran 58 yn darparu pan fydd awdurdodau lleol yn gofyn am wybodaeth neu help gan 

gyrff cyhoeddus penodol er mwyn arfer eu swyddogaethau o dan y Rhan hon mewn perthynas â 

phlant a phobl ifanc ag ADY, y cydymffurfir â’r ceisiadau hynny.58 

91. Mae adran 58(5) yn caniatáu i reoliadau nodi cyfnod rhagnodedig y mae’n rhaid i’r person 

gydymffurfio â chais ynddo, ac i eithriadau fod yn gymwys i’r cyfnod rhagnodedig hwn. Mae'r 

Memorandwm Esboniadol yn nodi hefyd efallai y bydd angen newid amserlenni o bryd i'w gilydd, yn 

unol ag arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac ystyriaethau ymarferol, ac mae'n nodi bod y weithdrefn 

negyddol yn cael ei defnyddio.59 

92. Mae'r ddogfen sy’n cyflwyno bwriad y polisi yn amlinellu bwriad y rheoliadau: 

“Y bwriad presennol yw defnyddio’r pŵer mewn ffordd debyg i’r rheoliadau 

presennol yn ymwneud ag anghenion addysgol arbennig (Rheoliadau Addysg 

(Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymru) 2002), sy’n nodi bod rhaid 

cydymffurfio â chais i awdurdod iechyd gyfrannu at asesiad statudol ymhen 

chwe wythnos i ddyddiad derbyn y cais, yn amodol ar eithriadau.  Fodd 

bynnag, gall fod yn briodol newid yr amserlen hon yn y dyfodol.”60 

Safbwynt y Pwyllgor 

93. Credwn y dylai'r cyfnod a ragnodir pryd y mae'n rhaid i berson gydymffurfio â chais am 

wybodaeth o dan adran 58 (a'r eithriadau a all fod yn gymwys) gael ei bennu ar wyneb y Bil, yn 

enwedig gan fod y cyfnod hwnnw, sef chwe wythnos, eisoes wedi'i bennu yn y ddogfen sy’n cyflwyno 

bwriad y polisi. Byddai hyn yn rhoi sicrwydd ar gyfer y rhai sydd dan ddyletswydd i gydymffurfio a 

byddai'n cynrychioli dull mwy tryloyw o weithredu.   

                                                             
58 Y Memorandwm Esboniadol, Atodiad 1: Nodiadau Esboniadol, paragraff 117 
59 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalen 74 
60 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 14 
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Argymhelliad 8.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i adran 

58(5) i roi'r cyfnod a ragnodir (ac unrhyw eithriadau sy'n gymwys) ar gyfer cydymffurfio â 

chais am wybodaeth ar wyneb y Bil. Os bydd yn rhaid newid y cyfnod a ragnodir maes o 

law, dylid gwneud hynny drwy reoliadau sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol.  

Adran 69 – Cydymffurfedd â gorchmynion 

94. Mae adran 69 o'r Bil yn galluogi Gweinidogion Cymru i ragnodi mewn rheoliadau y cyfnod pan 

fydd yn rhaid i'r corff llywodraethu neu'r awdurdod lleol dan sylw gydymffurfio â gorchymyn Tribiwnlys 

Addysg Cymru, gan ddechrau ar ddyddiad ei lunio.61 

95. Mae'r Memorandwm Esboniaol yn ychwanegu, os yw Tribiwnlys Addysg Cymru yn gwneud 

Gorchymyn (ee sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol ddiwygio cynllun datblygu unigol), rhaid i’r 

corff llywodraethu neu’r awdurdod lleol o dan sylw gydymffurfio â’r Gorchymyn cyn diwedd y cyfnod a 

ragnodir mewn rheoliadau (os oes un), sy’n dechrau â’r dyddiad y caiff ei wneud.62 

96. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod y weithdrefn negyddol yn cael ei defnyddio gan 

fod y rheoliadau yn rhagnodi materion technegol a gweinyddol a all gael eu diweddaru o bryd i'w 

gilydd.63 

97. Mae'r ddogfen sy’n cyflwyno bwriad y polisi yn dweud bod “rheoliadau a wneir o dan y pŵer 

hwn yn debygol o fod yn debyg i’r rheoliadau a nodir ar hyn o bryd yn Rheoliadau Tribiwnlys 

Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2012”.64 

Safbwynt y Pwyllgor 

98. Yn ein barn ni, os yw'r Gweinidog yn glir ynghylch yr amserlenni ar gyfer cydymffurfio â 

gorchymyn Tribiwnlys Addysg Cymru, yna byddai'n ddefnyddiol ac yn ymarferol i ragnodi'r rhain ar 

wyneb y Bil. 

Argymhelliad 9.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i adran 69 i 

roi amserlen ar gyfer cydymffurfio â gorchymyn Tribiwnlys Addysg Cymru ar wyneb y Bil. 

Os bydd yn rhaid newid yr amserlen maes o law, dylid gwneud hynny drwy reoliadau sy'n 

ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 

Adran 79 – Cyfansoddiad Tribiwnlys Addysg Cymru 

Adran 80 – Y Llywydd ac aelodau’r paneli 

99. Mae adran 79 o'r Bil yn pennu cyfansoddiad Tribiwnlys Addysg Cymru. Yn ôl y Memorandwm 

Esboniadol, gallai fod angen i'r manylion gweinyddol o fewn y rheoliadau a wneir o dan yr adran hon 

gael eu newid o bryd i'w gilydd, mewn ymateb i newid i bolisïau’n ymwneud â thribiwnlysoedd yn 

gyffredinol.65 

100. Mae adran 80 yn nodi’r amodau a’r gofynion cymhwystra ar gyfer penodi person yn Llywydd, a 

phenodi person yn aelod o’r panel cadeirydd cyfreithiol neu’r panel lleyg. Bydd y pwerau dirprwyedig 

                                                             
61 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalen 78 
62 Y Memorandwm Esboniadol, Atodiad 1: Nodiadau Esboniadol, paragraff 135 
63 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalen 78 
64 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 18 
65 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalennau 80-81 
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yn adran 80(2) yn galluogi Gweinidogion Cymru, gyda chytundeb yr Ysgrifennydd Gwladol, i ragnodi'r 

gofynion y mae'n rhaid i berson eu bodloni er mwyn cael ei benodi'n aelod o'r panel lleyg.66 

101. Gofynnwyd i'r Gweinidog pam mae angen cytundeb yr Ysgrifennydd Gwladol er mwyn gwneud 

rheoliadau o dan y ddwy adran hyn. Dywedodd wrthym: 

“Ar hyn o bryd, mae angen cytundeb yr Ysgrifennydd Gwladol i wneud y 

penodiadau yma ac, rwy’n credu, o dan y ddeddfwriaeth newydd, fe fyddai 

angen caniatâd Gweinidog y Goron. Rydym ni’n dal yn ystyried hyn ar hyn o 

bryd, so mae yna rywfaint o health warning fanna ein bod ni’n dal i ystyried y 

materion yma. Ond, ar hyn o bryd, mi fuasai angen cael caniatâd yr 

Ysgrifennydd Gwladol, a chan nad oes polisi gyda ni i newid hynny, rydym yn 

gweithredu’r un polisi yn y ddeddfwriaeth yma.”67 

102. Gan barhau i gyfeirio at Ddeddf Cymru 2017, ychwanegodd y Gweinidog: 

“...rŷm ni’n gweithredu y tu mewn a chyda’r ddeddfwriaeth yma. Ar hyn o 

bryd—dyna’r sefyllfa fel yr oedd hi a dyna’r sefyllfa fel y mae hi hefyd. I newid 

hynny, fe fuasai’n rhaid cael caniatâd i newid hynny, achos byddem ni’n newid 

pwerau’r Ysgrifennydd Gwladol.”68 

103. Ysgrifennodd y Gweinidog atom ar 11 Ebrill 2017 yn cyfeirio at welliant posibl a fydd yn 

ofynnol i'r Bil yn sgil Deddf Cymru 2017. Dywedodd wrthym: 

“Nid yw dadansoddiad o ddarpariaethau Rhan 3 o Ddeddf 2017 yn awgrymu 

bod ei effaith ar y Bil (o ran yr angen am ddiwygiadau) yn arwyddocaol. Fodd 

bynnag, rwy'n ystyried yr angen am ddiwygio'r Bil er mwyn ystyried y 

diwygiad a wnaed i adran 333 o Ddeddf 1996 gan adran 62(4) o Ddeddf 2017. 

Ar hyn o bryd mae ein Bil yn diddymu adran 333 ac wrth wneud hynny, 

byddai'n cael gwared ar y ddarpariaeth newydd ar gyfer trawsleoli aelodau 

Tribiwnlysoedd. Mae'n ddigon posibl y byddwn yn dymuno cadw gallu aelodau 

Tribiwnlysoedd eraill Cymru i symud o gwmpas er mwyn osgoi unrhyw 

fylchau pan nad yw aelodau'r Tribiwnlys Addysg ar gael, gan ganiatáu i achos 

barhau.” 

104. Cadarnhaodd hefyd y trefniadau i'r Ysgrifennydd Gwladol gytuno ar reoliadau o dan adrannau 

79 ac 80: 

“Mae swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol yn yr adrannau hynny yn bodoli 

yn y trefniadau presennol yn Neddf 1996; felly mae'r darpariaethau yn y Bil yn 

ailddatgan y gyfraith bresennol. 

Fel y nodais yn ystod fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor ym mis Chwefror, 

os oeddem am gael gwared ar y swyddogaethau presennol byddai'n rhaid i ni 

gael cydsyniad Gweinidog y Goron i wneud hynny.” 
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Safbwynt y Pwyllgor 

105. Nodwn farn Llywodraeth Cymru ynglŷn ag effaith Deddf Cymru 2017 ar y Bil. Rydym yn 

croesawu bwriad y Gweinidog i gyflwyno gwelliant posibl i'r Bil mewn perthynas â thrawsleoli aelodau’r 

Tribiwnlys ac rydym yn hyderu y bydd mewn sefyllfa i gadarnhau ei fwriad yn ystod dadl Cyfnod 1. 

106. Rydym hefyd yn nodi eglurhad y Gweinidog ynglŷn â pham mae angen cytundeb yr 

Ysgrifennydd Gwladol er mwyn gwneud rheoliadau o dan adrannau 79 ac 80. 

Adran 82 – Ystyr “yn ardal” awdurdod lleol 

107. Mae adran 82 o’r Bil yn mewnosod pŵer i wneud rheoliadau yn adran 579 o Ddeddf Addysg 

1996 a fydd yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud darpariaeth ychwanegol yn ymwneud ag ystyr 

“yn ardal” awdurdod lleol yng Nghymru.69 Bydd hyn yn gymwys i'r Deddfau Addysg yn gyffredinol yn 

ogystal ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r pŵer hwn i wneud rheoliadau yn un o'r wyth y cyfeirir 

atynt ym mharagraff 25. 

108. Byddai'r pŵer, er enghraifft, yn caniatáu i Weinidogion Cymru newid y diffiniad o’r sawl yr ystyrir 

eu bod “yn ardal” awdurdod lleol at ddiben gorchmynion presenoldeb yn yr ysgol (adran 437 o Ddeddf 

Addysg 1996) neu at ddiben dyletswydd awdurdod lleol i adnabod plant nad ydynt yn derbyn addysg 

(adran 463A o Ddeddf Addysg 1996). 

109. Mae'r pŵer i wneud rheoliadau o dan yr adran hon yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol. 

Dywed y Memorandwm Esboniadol mai’r rheswm am hynny yw: 

“Caiff y brif ddarpariaeth ei nodi yn y Ddeddf ac mae’r pŵer hwn yn caniatáu ar 

gyfer creu manylion pellach sy’n debygol o fod yn weinyddol, a fydd yn delio â 

pha awdurdod lleol sy’n gyfrifol am berson.”70 

110. Ychwanega'r ddogfen sy’n cyflwyno bwriad y polisi: “ni ragwelir ar hyn o bryd y bydd y pŵer 

hwn yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol agos.”71 

111. Holwyd y Gweinidog pam yr oedd o'r farn ei bod yn briodol i Fil a oedd yn ymwneud ag 

anghenion dysgu ychwanegol gynnwys pŵer o'r fath a fydd yn gymwys i gyfraith addysg yn 

gyffredinol. Dywedodd wrthym: 

“Because in terms of ensuring a child’s education, what we want to ensure is 

coherence and consistency and that the young person or the child’s home local 

authority is responsible for both the ANL matters and any other relevant 

educational needs or functions. So, what we want to do is to ensure that we 

have consistency and coherence. We want to ensure that we have a holistic 

approach to the delivery of the individual’s additional learning needs, but that 

those additional learning needs are delivered within the context of their wider 

educational needs, so the power is taken to ensure that you do have that 

holistic approach to the child or the young person’s education.”72 

                                                             
69 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalen 81-82 
70 Y Memorandwm Esboniadol,  Pennod 5, tudalen 81-82 
71 Dogfen bwriad y polisi, tudalen 21 
72 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 27 Chwefror 2017, Cofnod y Trafodion [123] 



27 

112. Gofynnwyd i'r Gweinidog pam fod y weithdrefn negyddol yn cael ei defnyddio o ystyried y polisi 

a goblygiadau cyfreithiol unrhyw newid i'r diffiniad. Atebodd fel a ganlyn: 

“What we’re doing here is extending the responsibility for the delivery of that 

education experience to the home local authority. We’re not extending these 

powers any further than that. We’re simply saying that the home education 

authority should have responsibility for the delivery of that holistic, rich 

education experience for those people with additional learning needs. So, that’s 

what we’re doing. I think that’s a fair and reasonable use of this power. The 

exercise of that power through the negative or affirmative procedure is, I think, 

a fair point of debate and a fair point of consideration. If the committee feels 

strongly on that—that that is, again, an area we would be happy to give further 

consideration to.”73 

Safbwynt y Pwyllgor 

113. Rydym yn pryderu am ehangder y pŵer hwn. Byddai'n caniatáu i Weinidogion Cymru newid y 

diffiniad o'r sawl sydd “yn ardal” awdurdod lleol yng Nghymru mewn deddfwriaeth addysg ehangach 

nad yw'n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol. Ni allwn weld unrhyw reswm pam y dylai pŵer 

eang o'r fath gael ei gynnwys mewn Bil sy'n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol. 

114. Os bydd y Gweinidog yn dal o'r farn fod pŵer o'r fath yn addas, ein barn ni yw bod y weithdrefn 

negyddol yn amhriodol; byddai defnyddio'r weithdrefn gadarnhaol yn lleddfu rhywfaint ar ein 

pryderon. 

Argymhelliad 10.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil yn 

dileu'r pŵer i wneud rheoliadau o dan adran 82. Fan lleiaf, dylai'r pŵer presennol yn y Bil 

fod yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 

Adran 83 – Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol a diddymiadau 

115. Yn y Memorandwm Esboniadol, disgrifir adran 83 yn adran sy'n cyflwyno Atodlen 1, sy'n 

gwneud mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol a diddymiadau.74 

116. Nid yw'r Nodiadau Esboniadol i'r Bil yn cynnwys unrhyw wybodaeth am y darpariaethau yn 

Atodlen 1. Mae rhywfaint o wybodaeth am ddau bŵer i wneud rheoliadau ym Mhennod 5 o'r 

Memorandwm Esboniadol am is-ddeddfwriaeth. Fodd bynnag, nid oes esboniad am gynnwys, er 

enghraifft, adran newydd 441A yn Neddf Addysg 1996 (paragraff 3(17)). Nid oes ychwaith esboniad 

am ystyr paragraff 11, sy'n gwneud diwygiadau i Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

117. Pan holwyd y Gweinidog am y prinder manylion yn y Nodiadau Esboniadol mewn perthynas ag 

Atodlen 1, atebodd fel a ganlyn: 

“I hope that the explanatory notes provide sufficient detail, but I recognise that 

these are, by their nature, minor and consequential amendments and my 

consideration is that we’ve dealt with this in an appropriate way.”75 
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118. Mewn ymateb i gwestiwn am lefel y manylder a roddir ynghylch diben paragraff 3(17) yn 

Atodlen 1, sydd, yn ein barn ni, yn adran newydd sylweddol, dywedodd y Gweinidog: 

“I think it was a decision that I took in terms of the level of detail needed in 

order to appreciate and to understand what these amendments were seeking to 

deliver. What we’re seeking to do is to ensure consistency in what has been 

quite a complex body of legislation. It comes back to our initial conversation on 

this matter. We are seeking to replace two systems, if you like—pre-16 and 

post-16—with a single holistic system of additional learning needs. What that 

means is that we do need to make a number of minor consequential 

amendments to a number of Acts of Parliament, which currently populate this 

policy area. So, in order to simplify the regime, we have to ensure the legal 

integrity of it, which means making a number of these minor consequential 

amendments. It was my view, and it remains my view, that the policy intent of 

legislation is sufficiently clear as to enable an understanding of Schedule 1.”76 

Safbwynt y Pwyllgor 

119. Rydym yn cydnabod bod Atodlen 1 o'r Bil yn darparu ar gyfer mân ddiwygiadau a diwygiadau 

canlyniadol a diddymiadau. Fodd bynnag, fel y nodir ym mharagraff 116 uchod, mae Atodlen 1 hefyd 

yn cynnwys materion mwy sylweddol.   

120. Yn ein barn ni, byddai'r Nodiadau Esboniadol wedi elwa ar sylwebaeth ar rai o'r materion hyn i 

helpu i ddeall goblygiadau'r Bil ar gyfer deddfwriaeth arall. At hynny, yn ein barn ni, mae'n bwysig 

egluro holl ddarpariaethau Bil yn ddigonol, hyd yn oed os bernir mai rhai mân a/neu canlyniadol 

ydynt.  

Argymhelliad 11.  Rydym yn argymell y dylid diwygio'r Nodiadau Esboniadol i'r Bil er 

mwyn rhoi esboniad digonol o Atodlen 1.   

Adran 86 – Dehongli cyffredinol 

121. Byddai adran 86(8) o'r Bil yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddiwygio'r diffiniad o “corff GIG” yn y 

Bil fel ei fod yn cynnwys Awdurdod Iechyd Arbennig yn unol â'r Ddeddf. Byddai hyn yn golygu bod y 

dyletswyddau Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol yn adrannau 18 ac 19 o'r Bil yn gymwys i unrhyw 

Awdurdod Iechyd Arbennig. Mae Gweinidogion Cymru wedi cadarnhau na ragwelir ar hyn o bryd y 

bydd y pŵer, sydd yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol, yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol 

agos.77 Mae'r pŵer hwn i wneud rheoliadau yn un o'r wyth y cyfeirir atynt ym mharagraff 25. Mae’r 

Memorandwm Esboniadol yn dweud ei fod yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol “am ei fod ond 

yn caniatáu newid gweinyddol cyfyngedig iawn”.78 

122. Pan holwyd y Gweinidog, dywedodd ei fod o'r farn fod amcan y polisi yn gywir, ond ei fod yn 

fodlon rhoi rhagor o ystyriaeth i'r broses graffu.79 

Safbwynt y Pwyllgor 

123. Yn ein barn ni, mae dau reswm pam y dylai'r rheoliadau hyn fod yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol. Mater o egwyddor yw'r ddau. 
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124. Yn gyntaf, o ran yr holl ddyletswyddau yn y Bil sy'n gymwys i gyrff y GIG sy'n dod o fewn y 

diffiniad presennol, byddai'r rheoliadau yn eu cymhwyso hefyd i Awdurdod Iechyd Arbennig a 

sefydlwyd o dan Ddeddf y GIG (Cymru) 2006. Yn ein barn ni, mae hynny'n cynrychioli newid polisi 

arwyddocaol, ac felly mae angen cymeradwyaeth y Cynulliad Cenedlaethol. 

125. Yn ail, byddai'r rheoliadau hyn yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol ac rydym yn bendant bod yn 

rhaid i reoliadau mewn amgylchiadau o'r fath fod yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Cynulliad 

Cenedlaethol. 

Argymhelliad 12.  Rydym yn argymell y dylai'r Gweinidog gyflwyno gwelliant i'r Bil i 

ddefnyddio'r weithdrefn gadarnhaol ar gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 86(8). 
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