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Annwyl Lynne, 
 
Yn ystod sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru), a fynychais ar 12 Ionawr, rhoddais gopi o’r drafft 
diweddaraf o’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol i’r Pwyllgor er mwyn llywio eich 
proses o graffu ar y Bil. Mae fersiynau dwyieithog wedi’u hamgáu. 
 
Rydw i’n darparu copi o’n Datganiad o Fwriad y Polisi hefyd mewn perthynas â’r is-
ddeddfwriaeth y darperir ar ei chyfer yn y Bil. Eto, mae dogfennau dwyieithog wedi’u 
hamgáu. 
 
Yn dilyn yr ymgynghorid ar y Bil drafft yn 2015, rydym wedi gweithio’n helaeth ar y 
Cod drafft. Bu grŵp o arbenigwyr ac ymarferwyr datblygu cynnwys y cod, a oedd yn 
cynnwys partneriaid darparu allweddol a chynrychiolwyr y trydydd sector, yn 
gweithio’n ddiwyd ar y drafft diweddaraf. Mae llawer o’r cynnwys diwygiedig wedi’i 
ddarparu’n uniongyrchol gan y rhai y bydd gofyn iddynt weithredu’r system newydd.  
 
Fodd bynnag, mae gwaith yn dal i gael ei wneud ar y drafft cyfredol a bydd fy 
swyddogion yn parhau i gydweithio â phartneriaid i ddatblygu’r cynnwys. Bydd y 
darpariaethau cyfredol yn cael eu hatgyfnerthu a’u cefnogi mewn rhai meysydd drwy 
ddarparu rhagor o fanylion a gwybodaeth ategol, er enghraifft drwy gynnwys rhagor 
o enghreifftiau o arferion da. Mae’n anochel y bydd adrannau o’r Cod yn esblygu ac 
mae’r rhain yn cynnwys y rhai sy’n ymwneud ag adrannau o’r Bil sy’n cynnwys 
pwerau rheoleiddio, fel yr amlygir drwy’r drafft mewn testun italig. 
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Mae hefyd yn wir y bydd angen newidiadau o bosibl o ganlyniad i welliannau a wneir 
i’r Bil wrth iddo fynd ar ei daith drwy’r Cynulliad. Bydd fy swyddogion yn parhau i 
fonitro hyn. 
 
Ar y sail hon, er fy mod yn cydnabod pa mor bwysig yw’r Cod o ran deall y ffordd 
mae’r system yn gweithredu’n ymarferol, hoffwn bwysleisio fy mod yn trefnu i’r drafft 
hwn fod ar gael at ddibenion enghreifftiol yn unig er mwyn eich helpu gyda’r broses o 
graffu ar y Bil. Nid yw’r drafft hwn o’r Cod yn destun craffu. 
 

Bydd fersiwn o’r Cod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn (yn unol ag adran 5 
y Bil), gan dybio bod y Bil yn cael Cydsyniad Brenhinol. Byddai’r drafft hwnnw yn 
canfod unrhyw newidiadau angenrheidiol sy’n codi o welliannau i’r Bil yn ystod ei 
hynt, drwy’r adborth a dderbyniwn yn y cyfamser a thrwy ein gwaith datblygu 
parhaus gydag ymarferwyr. Yn dilyn ymgynghori ac unrhyw newidiadau dilynol, 
byddai drafft o’r Cod yn cael ei roi gerbron y Cynulliad yn ôl trefniadau’r Cod sydd 
wedi’u cynnwys yn adran 5 y Bil. 
  
Gobeithio y bydd y dogfennau hyn yn fuddiol ac edrychaf ymlaen at fy 
ymddangosiad nesaf gerbron y Pwyllgor.   
 
Rydw i’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol 
a Deddfwriaethol, o gofio ei bod yn debygol y bydd gan y Pwyllgor ddiddordeb yn y 
Cod drafft ac yn y Datganiad o Fwriad y Polisi ac o gofio fy ymddangosiad o flaen y 
Pwyllgor maes o law i drafod y Bil. 
 
Yn gywir   
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