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Yn ystod y cyflwyniadau, siaradodd Chris Denham, ColegauCymru, am y tri maes a fydd yn 

newid o ganlyniad i drawsnewid - dyletswyddau newydd, sgiliau newydd a phartneriaethau 

newydd - a rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf am ble rydyn ni nawr o ran y Cod ADY a 

thrawsnewid. 

Aeth Joe Baldwin, Coleg Penybont, ymlaen i siarad am y gwaith da sy’n digwydd yn y coleg, 

a pha mor barod yw AB ar gyfer trawsnewid - mae cynlluniau hyfforddi a pheilot wedi'u 

cyflwyno wrth baratoi. 

Yn olaf, trafododd Karen Phillips, Pennaeth Coleg y Cymoedd, y cyfleoedd a'r heriau sydd 

o'n blaenau. 

Yna gofynnodd Suzy Davies AC rai cwestiynau treiddgar i'r gynulleidfa fel: A yw barn AB ar 

gyllid wedi'i hystyried? Pa gyllid y bydd AB yn ei gael i sicrhau bod Deddf a Chod ADY yn 

effeithiol? 

O'r drafodaeth a ddilynodd, codwyd nifer o bwyntiau: 

• A fydd cystadleuaeth yn y dyfodol rhwng colegau am ALNCos “da”? 

• Sut mae'r Ddeddf yn ymdrin ag astudiaeth academaidd yn erbyn galwedigaethol? 

• Nifer y dysgwyr - sut gallai ysgolion ac ALlau ddehongli'r cod? A fydd y dehongliad hwn yn 

trosglwyddo'n briodol i goleg? 

• Mae angen cysondeb rhwng SABau neu mae risg o loteri cod post i ddysgwyr 

• Mae'r broses Deddf, Cod a Thrawsnewid yn annog cydweithredu a phartneriaeth rhwng 

Awdurdodau Lleol a SABau sydd, yn ei dro, yn addo bargen well i blant a phobl ifanc 

• Cost - roedd yr asesiad effaith a gynhaliwyd ychydig flynyddoedd yn ôl yn awgrymu y 

gallai'r costau i SAB fod oddeutu £40 mil ar draws y sector. Mae'r cynnydd yn y staff sydd eu 

hangen i fodloni'r gofynion newydd yn debygol o fod ymhell dros £1 miliwn y flwyddyn, ac nid 

yw hyn yn ystyried unrhyw wasanaethau comisiwn ychwanegol y gallai fod yn ofynnol i ni eu 

prynu. Y dyraniad Cymorth Dysgu Ychwanegol ar gyfer colegau yng Nghymru yn 2018/19 

oedd £7.6 miliwn - nid oedd hyn bron yn ddigon i ddiwallu anghenion y 10,500 o bobl ifanc 

ag anawsterau dysgu a / neu anableddau. 


