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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

11 TACHWEDD 2020 

 

Adroddiad gan:  Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr GwE   

Pwnc:    Rhaglen trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1 Cyflwyno offeryn hunanasesu i aelodau’r Cyd-Bwyllgor fydd yn cynorthwyo’r 

Awdurdodau Lleol i asesu eu parodrwydd ar gyfer gweithredu'r diwygiadau fel yr 

amlinellir yng Nghod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) Drafft Cymru.   

 

2.0 Cefndir 

2.1 Mae gan Awdurdodau Lleol ac asiantaethau perthnasol ddyletswydd i ystyried y Cod 

ADY (fersiwn derfynol ar gael ddiwedd Gwanwyn 2021) wrth gyflawni eu 

swyddogaethau.  Rhaid i Awdurdodau Lleol ac asiantaethau priodol sicrhau fod eu 

polisïau, eu harferion a'u gwasanaethau gwybodaeth a chyngor yn ystyried gofynion 

cyfreithiol y Ddeddf yn llawn. 

 

2.2 Cynhyrchwyd yr offeryn hunanasesu atodol (Atodiad 1) gan y Tîm Trawsnewid ADY 

Rhanbarthol i gefnogi Awdurdodau Lleol i asesu pa mor barod ydynt i weithredu'r 

Cod Drafft.  Bydd defnyddio'r offeryn yn eu galluogi i wneud y canlynol: 

 Asesu eu heffeithiolrwydd cyfredol 

 Gwerthuso'r cynnydd a wnaed eisoes 

 Cael gwell dealltwriaeth o’r meysydd sydd angen eu gwella 
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 Galluogi uwch arweinwyr i ddeall y cryfderau presennol a’r meysydd sydd angen 

eu gwella 

Bydd hefyd yn rhoi trosolwg rhanbarthol o barodrwydd Awdurdodau Lleol ar gyfer 

gweithredu'r diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

3.0     Materion i’w hystyried 

3.1 Crëwyd yr offeryn hunanasesu hwn gyda’r bwriad o’i ddarllen a'i ddefnyddio ar sgrin. 

Trwy gydol yr offeryn, mae datganiadau i gynorthwyo Awdurdodau Lleol i werthuso 

eu dulliau ymarfer mewn perthynas â disgwyliadau'r Cod Drafft gan ddefnyddio dull 

sgorio penodol.  

3.2 Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau, awgrymir y dylid cwblhau'r tasgau 

canlynol: 

 Creu ‘tabl gweithredu’ 

 Ymgorffori y gweithredoedd a nodwyd mewn cofrestr risg  

 

3.3 Bydd gofyn i Awdurdodau Lleol gwblhau'r offeryn hunanasesu erbyn 4 Rhagfyr 2020 

er mwyn galluogi’r rhanbarth i adrodd ar y sefyllfa gyfredol i Lywodraeth Cymru.   

3.4 Yn ogystal, atodir gopi o’r Cynnig Proffesiynol ADY (Atodiad 2) fydd yn cefnogi 

ysgolion i baratoi ar gyfer y system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd.   

4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i'r Cyd-bwyllgor gymeradwyo’r offeryn hunan asesu a’r Cynnig Proffesiynol 

ADY fydd yn cefnogi’r Awdurdodau Lleol a’r ysgolion i weithredu'r diwygiadau fel yr 

amlinellir yng Nghod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) Drafft Cymru.   

 

5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.   

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran cydraddoldeb yn codi o’r adroddiad hwn.  
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7.0  Goblygiadau Personél  

7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran personél yn codi o’r adroddiad hwn. 

 

8.0  Ymgynghori a wnaed  

8.1  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE.   

 

9.0   Atodiadau  

9.1  Atodiad 1 – Hunan Asesiad Trawsnewid ADY  

9.2 Atodiad 2 – Cynnig Proffesiynol ADY   

 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  

 

Swyddog Monitro:  

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.   

 

Swyddog Cyllid Statudol:  

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol. 

 

 

 

 

 

 


