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Annwyl Cyfarwyddwr,
Ysgrifennais atoch ar 13 Mai 2014 er mwyn eich atgoffa ynghylch yr angen parhaus i
awdurdodau lleol weithredu’n unol â chyfrifoldebau a gofynion a gaiff eu gosod gan y
fframwaith deddfwriaethol presennol ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA). Nodais
yn fy llythyr fwriad Llywodraeth Cymru i gyflwyno Bil ar anghenion dysgu ychwanegol
(ADY).
Fel y gwyddoch, cyhoeddais ar 18 Mehefin eleni y byddai Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi Bil
drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) at ddiben ymgynghori
â’r cyhoedd. Mae’r Bil drafft bellach wedi’i gyhoeddi a gallwch ei weld ar wefan Llywodraeth
Cymru: http://gov.wales/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-walesbill/?lang=cy
Yn sgil cyhoeddi’r Bil drafft rwyf bellach yn awyddus i’ch atgoffa o’r newydd ynghylch y
fframwaith deddfwriaethol presennol ar gyfer AAA.
Rwy’n disgwyl i’r Bil drafft ysgogi cryn ddiddordeb ymysg rhanddeiliaid amrywiol iawn a
bydd llawer o drafod ynghylch diwyg a chynnwys y diwygiadau hyn. Rwy’n croesawu’r trafod
a’r sgwrsio hyn ynghylch y dyfodol ond mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i ganolbwyntio
ar ein prif flaenoriaeth sef adnabod a bodloni anghenion ein dysgwyr.
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Yn ogystal, er fy mod o blaid mabwysiadu dulliau newydd a blaengar o ymdrin ag AAA, am
y tro bydd yn rhaid i awdurdodau lleol a’r rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag
AAA sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â’r dyletswyddau a osodir arnynt gan Ddeddf
Addysg 1996. Mae’n rhaid iddynt hefyd barhau i ddilyn Cod Ymarfer AAA Cymru.
Gallwch weld y Cod Ymarfer AAA ar wefan Dysgu Cymru:
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/special-education-needs-code-ofpractice/?skip=1&lang=cy
Yn olaf, hoffwn eich annog i ystyried y Bil drafft yn ofalus ac i ymateb iddo. Bydd barn
awdurdodau lleol yn hollbwysig ar gyfer llywio’r Bil terfynol
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