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Templed ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant  
 

 
Teitl / Darn 
o waith: 
 

Hawl y plentyn i gyflwyno apeliadau sy’n ymwneud ag anghenion 
addysgol arbennig, a honiadau o wahaniaethu ar sail anabledd, 
gerbron Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 
 

 
Adran: 
 

Addysg a Sgiliau 

 
Dyddiad: 
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Chwe Cham at Sylw Dyledus 
 

 
 

1. Beth yw'r darn 
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2. Dadansoddi'r 
Effaith 

3. Sut mae'r darn 
o waith yn cefnogi 

ac yn hyrwyddo 
hawlliau plant?   

4. Cynghori'r 
Gweinidog a 

phenderfyniad 
y Gweinidog 

5. Cofnodi a 
chyhoeddi'r 

canlyniad 

6. Adolygu'r 
darn o waith 

fel bo'r angen 

 

Cam 1. Beth yw’r darn o waith a’i amcan(ion)? 
 
Mae’r darn hwn o waith yn ymwneud â gweithredu hawliau a dyletswyddau o dan Fesur 
Addysg (Cymru) 2009 (“y Mesur”), sy’n rhoi’r hawl i blant eu hunain gyflwyno apelau sy’n 
ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, a hefyd honiadau o wahaniaethu ar sail 
anabledd, gerbron Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Yn ogystal â hyn, mae’r 
Mesur yn rhoi nifer o ddyletswyddau newydd ar awdurdodau lleol i sicrhau bod yr hawliau 
newydd yn effeithiol, ac mae’n galluogi Gweinidogion Cymru i dreialu’r hawliau a’r 
dyletswyddau newydd am gyfnod o hyd at 40 mis ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol. 

 
Daeth Gorchymyn Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Cychwyn Rhif 3 a Darpariaethau Trosiannol) 
2012 (“y Gorchymyn Cychwyn”) a Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) 2012 (“y 
Rheoliadau Treialu 2012”) i rym ar 6 Mawrth 2012. Daeth y ddau ddarn o ddeddfwriaeth 
hyn gyda’i gilydd â’r rhan fwyaf o ddarpariaethau Rhan 1 ym Mesur 2009 i rym at ddibenion 
treialu yn unig. Mae Rheoliadau Treialu 2012 yn caniatáu i’r darpariaethau gael eu 
gwerthuso ac i Weinidogion Cymru wneud gorchymyn i ddiwygio’r Mesur os bydd angen.   

 
Cafodd yr hawliau a’r dyletswyddau newydd, a gyflwynir o dan y Mesur, eu treialu yn 
ardaloedd awdurdodau lleol Caerfyrddin a Wrecsam, yn wreiddiol hyd at 30 Mehefin 2015.  
Ar ôl i effaith Rheoliadau Treialu 2012 ddod i ben, daw'r hawliau a’r dyletswyddau yn 
berthnasol i Gymru gyfan yn awtomatig. 
 
Ar 26 Mehefin 2014, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Ysgrifenedig a 
oedd yn nodi ei fwriad i weithredu’r Mesur ledled Cymru o ddechrau 2015. Gwnaed y 
penderfyniad yn sgil gweld casgliadau cadarnhaol adroddiad gwerthuso’r cyfnodau peilot. 
 
Ar 5 Ionawr 2015, daeth Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymiad) 2014 i 
rym. Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu rheoliadau treialu 2012 yn eu cyfanrwydd, a hefyd yn 
dirymu erthygl 4 o’r Gorchymyn Cychwyn. Drwy wneud hynny, mae’r rheoliadau hyn yn dod 
â’r cyfnodau peilot i ben, ac felly’n dwyn ymlaen yr hawliau a’r dyletswyddau a gyflwynir o 
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dan y Mesur ledled Cymru.  
 
Bydd cychwyn y rheoliadau hyn yn fuddiol i blant sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig 
a/neu anabledd, gan y bydd yn caniatáu i’w hawliau newydd a’r dyletswyddau a gyflwynir o 
dan y Mesur gael eu hymarfer ynghynt nag a fwriadwyd yn wreiddiol o dan y ddeddfwriaeth. 
 

  

 

Cam 2. Dadansoddi’r effaith  
 

O ganlyniad i gyflwyno Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymiad) 2014, 
gan roi ar waith yr hawliau a ddarperir o dan y Mesur, bydd plant sydd ag Anghenion 
Addysgol Arbennig neu anabledd mewn sefyllfa well gan y byddant yn cael yr un hawliau ag 
sydd ar gael i’w rhieni ar hyn o bryd.  
 
Cafodd yr hawliau a’r dyletswyddau hyn eu treialu am ddwy flynedd yn ardaloedd 
awdurdodau lleol Caerfyrddin a Wrecsam. Comisiynodd Llywodraeth Cymru werthusiad o’r 
cyfnodau peilot, a chafodd adroddiad ar y gwerthusiad hwnnw ei gyhoeddi ar wefan 
Llywodraeth Cymru:  http://wales.gov.uk/statistics-and-research/evaluation-pilot-young-
peoples-rights-appeal-claim-sen-tribunal/?skip=1&lang=cy. Ar y cyfan, mae’r adroddiad 
gwerthuso yn gadarnhaol iawn. Mae’n cadarnhau mai’r farn gyffredinol yw bod y systemau 
a’r prosesau ar gyfer rhoi gwybod i blant a phobl ifanc  am eu hawliau, yn ardaloedd y ddau 
awdurdod treialu, bellach ar seiliau cadarn a’u bod yn gweithio’n dda. 
 
Serch hynny, mae’r adroddiad yn dod i’r casgliad bod lefel ymwybyddiaeth awdurdodau 
lleol, o’r hawliau a’r dyletswyddau perthnasol sydd ar waith o dan y Mesur yn uwch, ar y 
cyfan, na lefel eu parodrwydd ar gyfer eu gweithredu. Felly mae Llywodraeth Cymru wedi 
datblygu canllawiau statudol i helpu awdurdodau i ddeall eu dyletswyddau newydd a 
chydymffurfio â nhw. Mae’r canllawiau statudol yn nodi eu cyfrifoldebau o dan y Mesur, ac 
yn eu cyfeirio at arferion da a ddatblygwyd drwy’r cyfnodau peilot. Gan fod y canllawiau yn 
benodol ar gyfer awdurdodau lleol, nid oes unrhyw ofyniad i gynhyrchu fersiwn sy’n addas i 
blant. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://wales.gov.uk/statistics-and-research/evaluation-pilot-young-peoples-rights-appeal-claim-sen-tribunal/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/evaluation-pilot-young-peoples-rights-appeal-claim-sen-tribunal/?skip=1&lang=cy
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Cam 3. Sut mae eich darn o waith yn cefnogi ac yn hyrwyddo hawliau plant? 
 

Mae Mesur Addysg (Cymru) 2009 yn rhoi mynegiant ymarferol i Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn, sef yn benodol:  
 
Erthygl 12 – Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd 
pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei 
hystyried.  Mae hefyd yn dweud yn benodol y dylai cyfle gael ei roi i blentyn fynegi ei farn 
mewn perthynas ag unrhyw achos barnwrol neu weinyddol sy’n effeithio arno, a hynny 
naill ai’n uniongyrchol, neu drwy gynrychiolydd, neu drwy gorff priodol, mewn modd sy’n 
gyson â rheolau gweithdrefnol cyfraith y genedl. 
 
Bydd y Rheoliadau’n caniatáu i blant ddefnyddio’r hawliau o dan y Mesur, a hynny ynghynt 
nag y deddfwyd ar ei gyfer yn wreiddiol. Mae’r hawliau i gyflwyno apêl neu honiad yn mynd 
y tu hwnt i erthygl 12, gan y bydd yr un hawliau statudol yn cael eu rhoi i blant ag sydd wedi 
eu rhoi i oedolion (rhieni).  
 
Yn ogystal â hynny, mae egwyddorion craidd canlynol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn yn berthnasol i’r polisi hwn: 
 
Erthyglau 2 a 3 – parchu buddiannau gorau a hawliau plant. 
Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn rhoi ystyriaeth lawn i ‘lais’ y 
plentyn mewn perthynas ag unrhyw apêl neu honiad a gyflwynir gan blant.  
 
Erthygl 13 – rhyddid i blant fynegi eu hunain, sy’n cynnwys yr hawl i geisio, derbyn a 
rhannu gwybodaeth a syniadau o bob math, waeth beth yw’r ffiniau, a hynny naill ai ar 
lafar neu’n ysgrifenedig neu mewn print, ar ffurf celf neu unrhyw gyfrwng arall sy’n 
gweddu i lais y plentyn. 
Mae dyletswydd ar bob awdurdod lleol i roi cyngor a gwybodaeth mewn perthynas â 
materion sy’n ymwneud ag anghenion plentyn. Mae’r Mesur hefyd yn rhoi’r hawl i blant 
gael eu cyfeirio at wasanaeth eiriolaeth annibynnol. 
 
Erthygl 23 - cydnabod hawl plentyn sydd ag anabledd meddyliol neu gorfforol i fwynhau 
bywyd llawn a boddhaol, o dan amodau sy’n sicrhau urddas, sy’n hybu hunan 
ddibyniaeth, ac sy’n helpu’r plentyn i fod yn rhan go iawn o’r gymuned. 
Bydd plant yn cael y cyfle i herio’r ddarpariaeth addysgol a roddir iddynt. 
 
Erthyglau 28 a 29 – cydnabod hawliau pob plentyn i gael addysg, ar sail cyfle cyfartal, sy’n 
datblygu ei bersonoliaeth, ei ddoniau, a’i alluoedd meddyliol a chorfforol, mewn modd 
sy’n gwireddu ei botensial yn llawn. 
Mae gan blant gyfle cyfartal i gyflwyno apêl neu honiad gerbron Tribiwnlys Anghenion 
Addysgol Arbennig Cymru, ac i fynegi eu barn ynghylch y math o ddarpariaeth addysgol y 
dylent ei derbyn. 
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Cam 4. Cefnogi’r Gweinidog a phenderfyniad y Gweinidog 
 
Rhoddwyd cyngor i’r Gweinidog o dan Reoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) 
(Dirymiad) 2014 a’r canllawiau statudol ar hawliau plant i gyflwyno apêl neu honiad. 
 
Mae hyn yn cadarnhau bod Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant wedi ei gynnal wrth 
ddatblygu’r polisi hwn, ac y bydd yr Asesiad hwnnw’n cael ei gyhoeddi unwaith y bydd 
Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymiad) 2014 yn dod i rym. Ni welwyd y 
byddai unrhyw wrthdaro ag erthyglau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn. 
 
Mae’r Gweinidog wedi cymeradwyo argymell y cyngor a gyflwynwyd. 
 

Cam 5. Cofnodi a chyhoeddi’r canlyniad 
 

Caiff yr Asesiad hwn o’r Effaith ar Hawliau Plant ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ar 
yr un pryd ag y daw Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymiad) 2014 i rym 
ar 5 Ionawr 2015. 
 

 

Cam 6. Adolygu’r darn o waith fel bo’r angen 

Bydd yr asesiad hwn o effaith yn cael ei adolygu yn sgil canlyniadau’r cynigion 
deddfwriaethol i ddiwygio’r fframwaith statudol ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig.  
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Cyllidebau 

 
Monitro ac Adolygu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ganlyniad i gwblhau’r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant, a 
oes unrhyw effaith ar gyllidebau? 

Mae’n bwysig, lle gwneir unrhyw newidiadau i gynlluniau 
gwario, gan gynnwys lle gwnaed dyraniadau ychwanegol, 
fod hyn wedi cael ei asesu a’i brofi fel rhan o’r broses 
Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant. 

 

 
 
 

Nac Oes 

Rhowch unrhyw fanylion:  
 
 
 

A oes angen inni fonitro / adolygu’r cynnig? 
 
 

Oes 

Os yn berthnasol: gosodwch y dyddiad adolygu 
 
 

2016 

Gweler y dudalen nesaf 
am Restr Gryno o 

erthyglau’r CCUHP 
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