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Cyflwyniad 
 
Cafodd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 
(‘Deddf 2018’) gydsyniad brenhinol ym mis Ionawr 2018. 
  
Mae Deddf 2018 yn gwneud darpariaeth ar gyfer fframwaith statudol newydd ar gyfer 
cynorthwyo plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (‘ADY’). Bydd yn 
disodli deddfwriaeth gyfredol ar anghenion addysg arbennig (‘AAA’) ac asesu plant a 
phobl ifanc ag anawsterau a/neu anableddau dysgu ym maes addysg a hyfforddiant 
ôl-16. Mae Deddf 2018, yn ei gwneud hi’n ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi 
cod ar ADY (‘y Cod ADY’) ac mae’n darparu nifer o bwerau gwneud rheoliadau i 
Weinidogion Cymru. 
 
Yn unol â Deddf 2018, bydd gan awdurdodau lleol yng Nghymru ddyletswydd i 
baratoi a chadw cynllun datblygu unigol (CDU) ar gyfer person ifanc ag anghenion 
dysgu ychwanegol nad ydyw mewn ysgol a gynhelir neu sefydliad addysg bellach, 
os penderfynir bod hyn yn angenrheidiol yn unol â rheoliadau1 i wneud hynny, er 
mwyn diwallu anghenion rhesymol y person ifanc o safbwynt addysg neu 
hyfforddiant. Os na ellir diwallu anghenion rhesymol person ifanc mewn perthynas â 
darpariaeth ddysgu ychwanegol heb i awdurdod lleol hefyd sicrhau lle mewn ysgol 
arbennig neu sefydliad arall, neu fwyd a llety, rhaid i’r awdurdod gynnwys disgrifiad 
o’r ddarpariaeth honno yn y cynllun datblygu unigol. Gall ‘sefydliadau eraill’ gynnwys 
‘sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol’. 
 
Mae Adran 56 Deddf 2018 yn pennu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru sefydlu a 
chadw rhestr o sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol yng Nghymru a Lloegr, a 
phennu mewn rheoliadau, ymhlith pethau eraill, y gofynion mae’n rhaid eu bodloni er 
mwyn bod ar y rhestr. Dim ond os caiff sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol ei 
gynnwys ar y rhestr y bydd modd i awdurdodau lleol sicrhau darpariaeth addysg neu 
hyfforddiant ynddo i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae adran 56 
Deddf 2018 yn mynd yn ei blaen i ddiffinio sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol. 
 
Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ynghylch Rheoliadau drafft Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (Rhestr o Sefydliadau Ôl-16 Arbennig Annibynnol) (Cymru) 20xx a 
wneir dan adran 56 Deddf 2018. 
 
Mae canllawiau drafft yn ymwneud â’r rhestr o sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol 
wedi’u cyhoeddi ochr yn ochr â’r ymgynghoriad hwn, er mwyn cynorthwyo 
ymgyngoreion i ddeall sut bydd y rheoliadau’n cael eu rhoi ar waith. 
 
Fe fydd gan sefydliadau addysg bellach, awdurdodau lleol, arolygiaethau addysg ac 
arolygiaethau gofal fudd yn y rheoliadau hyn. Ymhellach, fe fyddai Llywodraeth 
Cymru yn croesawu barn gan unrhyw un arall â budd. 

 
 
  

                                            
1 I’w wneud dan adran 46 Deddf 2018 
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Sut i ymateb i’r ymgynghoriad 
 
Gwahoddir ymgyngoreion i ymateb i gwestiynau a ofynnir yn y ddogfen ymgynghori 
hon. Ceir ffurflen ymateb ar wahân. 
 
Mae Llywodraeth Cymru’n gwerthfawrogi’r amser a dreulir a’r cyfraniadau gan bob 
un o’r rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd sy’n cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad 
hwn.  
 
Bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried yn ofalus gan Lywodraeth Cymru a 
byddant yn cael eu defnyddio i fireinio a llywio’r rheoliadau terfynol. 
 

Y Rheoliadau Sefydliadau Ôl-16 Arbennig Annibynnol 
 
Dan Ddeddf 2018, bydd yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi rhestr o 
sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol yng Nghymru a Lloegr, a’i diwygio o dro i dro. 
Y nod trwy gael rhestr gyhoeddedig o sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol yng 
Nghymru a Lloegr yw helpu i roi sicrwydd i awdurdodau lleol y bydd y ddarpariaeth 
addysg a gynigir yn y sefydliadau hynny yn ddigonol i ddiwallu anghenion rhesymol 
pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol mewn perthynas ag addysg a 
hyfforddiant. 
 
Mae Deddf 2018 yn diffinio sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol fel sefydliad sy’n 
darparu addysg neu hyfforddiant i bobl dros oedran ysgol gorfodol ac sydd wedi’i 
drefnu’n arbennig er mwyn darparu addysg neu hyfforddiant o’r fath i bobl ag 
anghenion dysgu ychwanegol. Fodd bynnag, ni all sefydliad ôl-16 arbennig 
annibynnol fod yn: 
 
(a)  sefydliad yn y sector addysg bellach, 
(b)  ysgol annibynnol a gynhwysir ar y gofrestr o ysgolion annibynnol yng Nghymru, 
(c)  sefydliad addysgol annibynnol sydd wedi’i gynnwys ar y gofrestr o sefydliadau   

 addysgol annibynnol yn Lloegr neu’n 
(ch) Academi 16 i 19. 
 
Mae Deddf 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Rheoliadau Sefydliadau Ôl-16 Arbennig 
Annibynnol ddarparu’r wybodaeth a ganlyn: 
 
(a)  cynnwys y rhestr; 
(b)  y gofynion mae’n rhaid cydymffurfio â nhw fel amod o fod ar y rhestr; 
(c)  y gofynion mae’n rhaid cydymffurfio â nhw tra cynhwysir y sefydliad ar y rhestr   

 (yn cynnwys gofynion yn mynnu bod Gweinidogion Cymru yn cymeradwyo   
 trefniadau yn y sefydliad ynghyd â chymeradwyo unrhyw newidiadau i  
 drefniant/trefniadau o’r fath); 

(ch) tynnu enw’r sefydliad oddi ar y rhestr; a 
(d)  hawliau i berchnogion sefydliadau apelio i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf yn erbyn  

 penderfyniadau – 
(i) i wrthod rhestru sefydliad; 
(ii) i dynnu enw sefydliad oddi ar y rhestr; 
(iii) i beidio â chymeradwyo trefniadau, neu beidio â chymeradwyo newidiadau 

i drefniadau, o fewn y sefydliad. 
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Y camau nesaf 
 
Bwriedir i’r rheoliadau Sefydliadau Ôl-16 Arbennig Annibynnol fynd gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2020 a chael eu rhoi mewn grym yn ddiweddarach 
y flwyddyn honno. Bydd hyn yn digwydd cyn rhoi darpariaethau eraill yn ymwneud â 
rheoliadau a Deddf 2018 ar waith o fis Medi 2021. Pwrpas hyn yw rhoi amser i’r 
sefydliadau addysg bellach arbennig hynny sydd â chytundeb cyllido ar hyn o bryd â 
Gweinidogion Cymru wneud cais i fod yn sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol a 
gweld beth fydd canlyniad eu ceisiadau cyn i Ddeddf 2018 gael ei rhoi ar waith. 
 
I gael mwy o wybodaeth am roi Deddf 2018 ar waith, gweler:  
https://llyw.cymru/deddf-anghenion-dysgu-ychwanegol-ar-tribiwnlys-addysg-cymru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://llyw.cymru/deddf-anghenion-dysgu-ychwanegol-ar-tribiwnlys-addysg-cymru
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Ymgynghoriad: Rheoliadau drafft Sefydliadau Ôl-16 
Arbennig Annibynnol 
 
 
1.1 Caiff cyfanswm o 11 o reoliadau eu pennu yn y rheoliadau Sefydliadau Ôl-16 

Arbennig Annibynnol. Mae’r rhain yn gosod gofynion ar sefydliadau ôl-16 
arbennig annibynnol, Gweinidogion Cymru a’r Tribiwnlys Haen Gyntaf.  

 
1.2 Caiff manylion am enwi, dehongli a chychwyn eu pennu yn rheoliadau 1 a 2. Nid 

ydym wedi gofyn unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r rhain.  
 
1.3 Mae Rheoliad 3 yn nodi’r ‘wybodaeth’ a’r ‘trefniadau’ mewn sefydliadau ôl-16 

arbennig annibynnol a fydd yn cael eu cynnwys ar y rhestr gyhoeddedig. Mae’r 
‘wybodaeth’ yn nodi’r manylion cyswllt a pha un a yw sefydliad ôl-16 arbennig 
annibynnol yn darparu llety preswyl. Bydd ‘trefniadau’ sefydliadau ôl-16 arbennig 
annibynnol angen cymeradwyaeth Gweinidogion Cymru (fel y nodir yn rheoliad 
4). Mae’r trefniadau’n cynnwys manylion am ystod oedran a nifer y bobl mae’r 
sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol yn darparu ar eu cyfer, perchennog y 
sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol, a’r math o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol 
a gynigir gan y sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol. 
 
Cwestiwn 1 – A ydych yn cytuno â’r wybodaeth a’r trefniadau mae’n ofynnol 
eu cynnwys ar y rhestr o sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol? 

 
1.4 Caiff y gofynion mae’n rhaid cydymffurfio â nhw fel amod o fod ar y rhestr eu 

nodi yn rheoliad 5. Mae’r rhain yn cynnwys yr angen i drefniadau sefydliadau ôl-
16 arbennig annibynnol gael eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru, ynghyd â 
darparu tystiolaeth i Weinidogion Cymru a all eu bodloni ynghylch hyfywedd 
ariannol y sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol, ansawdd y ddarpariaeth ddysgu 
ychwanegol a gynigir (gellir cyflwyno tystiolaeth sydd wedi deillio o adroddiadau 
archwilio perthnasol), ac unrhyw wybodaeth arall y gall Gweinidogion Cymru fod 
ei hangen yn ymwneud â’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol neu’r modd y caiff y 
sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol ei reoli neu ei lywodraethu. 

 
1.5 Mae Rheoliad 6 yn nodi’r gofynion mae’n rhaid cydymffurfio â nhw tra bydd y 

sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol wedi’i gynnwys ar y rhestr. Bydd angen 
gwybodaeth debyg i’r wybodaeth dan reoliad 5, ar gais Gweinidogion Cymru. 
 
Cwestiwn 2 – A ydych yn cytuno â’r gofynion mae’n rhaid cydymffurfio â 
nhw fel amod o fod ar y rhestr a’r gofynion mae’n rhaid cydymffurfio â nhw 
tra bydd sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol wedi’i gynnwys ar y rhestr? 

 
1.6 Caiff y weithdrefn ar gyfer ceisio newid trefniadau mewn sefydliad ôl-16 arbennig 

annibynnol ei nodi yn rheoliad 7, ar ffurf cais ysgrifenedig, ac yn achos newid 
mewn perchennog, y perchennog newydd arfaethedig a ddylai wneud y cais 
hwn. 
 
Cwestiwn 3 – A yw’r gweithdrefnau ar gyfer newid trefniadau’r sefydliad ôl-
16 arbennig annibynnol yn briodol? 

 
1.7 Mae Rheoliad 8 yn nodi y gall perchennog sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol 

wneud cais i Weinidogion Cymru i dynnu’r sefydliad hwnnw oddi ar y rhestr o 
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sefydliadau ôl-16 arbennig annibynnol. Mae hyn yn cynnwys yr amserlenni 
cysylltiedig a’r gofynion ar Weinidogion Cymru i hysbysu partïon perthnasol yn 
unol â hynny. 

 
Cwestiwn 4 – A ydych yn cytuno â’r weithdrefn ar gyfer gwneud cais i dynnu 
sefydliad oddi ar y rhestr? 
 

1.8 Mae Rheoliad 9 yn nodi’r pethau y gall Gweinidogion Cymru eu hystyried wrth 
benderfynu a ddylid tynnu sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol oddi ar y rhestr. 
Bydd yr ystyriaethau hyn yn cynnwys tystiolaeth yn ymwneud â hyfywedd 
ariannol y sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol, adroddiadau perthnasol sy’n 
gysylltiedig â rheoliad 5, tystiolaeth a gyflwynir ar gais Gweinidogion Cymru yn 
unol â rheoliad 6, ac unrhyw bryderon difrifol y bydd Gweinidogion Cymru yn eu 
derbyn ynghylch y sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol. 

 
1.9 Caiff y weithdrefn ar gyfer tynnu sefydliad ôl-16 arbennig annibynnol oddi ar y 

rhestr ei nodi yn rheoliad 10, a chynhwysir yr amserlenni cysylltiedig a’r gofynion 
ar Weinidogion Cymru i hysbysu’r partïon perthnasol ynglŷn â’u penderfyniad. 
 
Cwestiwn 5 – A ydych yn cytuno â’r ystyriaethau i dynnu sefydliad ôl-16 
arbennig annibynnol oddi ar y rhestr a’r weithdrefn ar gyfer gwneud hynny? 
 

1.10 Mae Rheoliad 11 yn nodi’r gweithdrefnau ar gyfer apelio i’r Tribiwnlys Haen 
Gyntaf yn erbyn penderfyniad gan Weinidogion Cymru. Bydd yr apeliadau’n 
ymwneud â phenderfyniad gan Weinidogion Cymru i wrthod cynnwys sefydliad 
ôl-16 arbennig annibynnol ar y rhestr, i dynnu sefydliad ôl-16 arbennig 
annibynnol oddi ar y rhestr, i beidio â chymeradwyo trefniadau mewn sefydliad 
ôl-16 arbennig annibynnol neu i beidio â chymeradwyo newidiadau i’r trefniadau. 
Ymhellach, mae’r rheoliad hwn yn nodi’r amserlen ar gyfer cyflwyno apêl. 

 
1.11 Caiff proses benderfynu’r Tribiwnlys Haen Gyntaf mewn perthynas ag 

apeliadau ei nodi yn rheoliad 12. 
 
Cwestiwn 6 – A yw’r gweithdrefnau ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniadau 

yn briodol? 
 
 
 
 


