
Cynigion Deddfwriaethol ar 
gyfer Anghenion Dysgu 

Ychwanegol 
 

 

Y Rhaglen Ddeddfwriaethol - Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Llywodraeth Cymru 

 



Pam diwygio? 
 
Tystoliaeth o gyn Bwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau'r 

Cynulliad Cenedlaethol, Estyn, Swyddfa Archwilio Cymru a 

Cambridge Education Associates wedi pennu problemau o fewn y 

system AAA: 
 

• mae’r broses asesu bresennol yn aneffeithlon, yn 

fiwrocrataidd ac yn gostus  

• nid yw'n canolbwyntio'n ddigonol ar y plentyn nac 

yn ddigon syml i'w defnyddio 

• weithiau caiff anghenion eu nodi'n hwyr ac nid yw 

ymyriadau'n cael eu cynllunio na'u gweithredu'n 

brydlon nac yn effeithiol 

• dywed teuluoedd fod yn rhaid iddynt frwydro i 

sicrhau'r gefnogaeth gywir ar gyfer eu plentyn 

ymhob cam o'r system ac nad ydynt yn gwybod 

at bwy y gallant droi i gael cyngor a gwybodaeth.  
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● Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad cychwynnol yn 2007 ar y system 

asesu a datganiadau. Arweiniodd hyn at gyfres o gynlluniau peilot rhwng 2009- a 
2012 i  dreialu modelau i’w diwygio. 
 

● Roedd ein Rhaglen Lywodraethu a gyhoeddwyd ym mis 
Gorffennaf 2011 yn cynnwys ymrwymiad i ddiwygio'r 
broses o safbwynt Anghenion Dysgu Ychwanegol y plant 
a’r bobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed mewn un ai 
ysgol neu leoliad Addysg Bellach (AB).   

 

● Ymlaen mewn partneriaeth 

dros blant a phobl ifanc ag 

anghenion ychwanegol, 

ymgynghoriad cyn y broses 

ddeddfu a gynhaliwyd rhwng mis 

Mehefin a mis Hydref 2012 – 

cafwyd dros 200 o ymatebion. 
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Ein hagenda ehangach ar gyfer gwella 
 

• Dull cynllunio sy’n canolbwyntio ar y person i fodloni 

anghenion 

 

• Cynllunio a datblygu'r gweithlu 

 

• Y Rhaglen Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol – 

modiwl ar Anghenion Dysgu Ychwanegol 

 

• Fframwaith Anawsterau Dysgu Penodol 

 

• Y Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau 
yn y Sbectrwm Awtistig 

4 



Amcanion deddfwriaethol 
 

• fframwaith deddfwriaethol unedig ar gyfer cefnogi plant 

a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed sydd ag anghenion 

dysgu ychwanegol; 

 

• proses integredig a chydweithredol o asesu, cynllunio 

a monitro sy'n hwyluso ymyriadau cynnar, amserol ac 

effeithiol; 

 

• system deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a 

chyngor ac ar gyfer datrys pryderon ac apeliadau. 
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Cynigion y Papur Gwyn 
 

1. Cod Ymarfer newydd 

2. Terminoleg newydd 

3. Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) 

4. Uno’r Ddeddfwriaeth 

5. Rhoi dysgwyr wrth wraidd y broses 

6. Gweithio Amlasiantaeth 

7. Osgoi dyblu gwaith 

8. Datrys Anghydfod 

9. Hawl i gyflwyno apêl 

10.Darpariaeth arbenigol ac annibynnol ar ôl 16   
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1. Cod Ymarfer newydd 
 

Nod: Sicrhau y caiff y diwygiadau i gyd eu gweithredu’n gyson ar 

draws Gymru a bod gweithwyr proffesiynol yn cael eu cefnogi i 

gyflawni eu rôl. 

 

Cynnig:  

• Bydd Gweinidogion Cymru yn ymgynghori ynghylch Cod 

Ymarfer ar ADY a'i gyhoeddi, i gynnwys: 

• Gofynion gorfodol y bydd yn rhaid i'r cyrff perthnasol 

(awdurdodau lleol, ysgolion a gynhelir, sefydliadau AB, Unedau 

Cyfeirio Disgyblion, byrddau iechyd lleol a'r Tribiwnlys yn fwy na 

thebyg) weithredu'n unol â hwy; 

• Canllawiau y bydd yn rhaid i'r cyrff hynny roi sylw dyledus 

iddynt. 
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2. Terminoleg newydd 
 

Nod: Cael gwared ar anghysondeb ac anghegwch o safbwynt sut y 

caiff  gwahanol lefelau o angen eu categoreiddio a’r hawliau sydd 

ynghlwm wrthynt. 

 

Cynnig:  

 

• Cyflwyno'r termau ‘anghenion dysgu ychwanegol’ a ‘darpariaeth 

ddysgu ychwanegol’ a fydd yn disodli’r termau presennol sef 

‘anghenion addysgol arbennig’ a ‘darpariaeth addysgol arbennig’.’ 
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3. Cynlluniau Datblygu Unigol 
 

Nod: Sicrhau proses lawer yn fwy hyblyg a deinamig o asesu’n 

barhaus yn hytrach na chynrychioli ciplun o anghenion plentyn neu 

berson ifanc 

 

Cynigion:  

• Cyflwyno Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) a fydd yn disodli 

Datganiadau AAA, asesiadau ôl-16 (o dan adran 140 o Ddeddf 

Dysgu a Sgiliau 2000), Cynlluniau Addysg Unigol (CAU) 

anstatudol a chynlluniau ôl-16.  

 

• Ei gwneud hi'n ofynnol i sicrhau bod CDU yn cael eu hadolygu 

unwaith y flwyddyn, man lleiaf, a hefyd ei gwneud hi’n bosibl 

iddynt gael eu cynnal yn gynharach neu'n fwy aml lle y bo hynny'n 

briodol. 
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4. Ystod oedran estynedig 
 

Nod: Cyflawni proses unedig a chyson ar gyfer asesu a chynllunio i 

blant a phobl ifanc ag ADY, o 0 i 25 oed 

 

Cynigion:   

• Ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol baratoi CDU a sicrhau 

bod unrhyw ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a nodir yng Nghynllun 

Gweithredu'r CDU yn cael ei chyflwyno ar gyfer pob plentyn a 

pherson ifanc rhwng 0 a 25 oed y nodwyd bod ganddo ADY ac sy'n 

derbyn neu'n dymuno derbyn addysg neu hyfforddiant.. 

 

• Ei gwneud hi'n ofynnol i ysgolion a gynhelir, sefydliadau AB ac UCD 

wneud pob ymdrech i sicrhau bod y ddarpariaeth ddysgu 

ychwanegol a nodir yn CDU plentyn neu berson ifanc yn cael ei 

darparu. 
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5. Sicrhau bod dysgwyr wrth wraidd y 
broses 
 

Nod: Sicrhau bod plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn teimlo eu bod yn 

derbyn pob cefnogaeth o’r dechrau’n deg, fod eu safbwyntiau wrth 

wraidd y broses a bod modd iddynt wneud penderfyniadau cytbwys 
 

Cynigion:  

• Ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau bod plant, pobl ifanc 

a'u rhieni yn cael eu cynnwys, yr ymgynghorir â hwy ac y gwrandewir 

ar eu barn o'r dechrau'n deg a chydol y broses asesu a chynllunio 

sydd ynghlwm wrth y CDU. 

• Ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu trefniadau ar gyfer 

rhoi gwybodaeth a chyngor a hefyd ei gwneud hi'n ofynnol i 

Lywodraeth Cymru gyflwyno canllawiau, gan gynnwys gofynion 

gorfodol lle y bo angen. 
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6. Gweithio Amlasiantaeth 
 

Nod: Sicrhau bod gwasanaethau’n cydweithio er mwyn cynnig 

cefnogaeth gydgysylltiedig i blant a phobl ifanc ag ADY 

 

Cynigion: 

• Ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol a 

sefydliadau AB gydweithredu a rhannu gwybodaeth wrth asesu, 

cynllunio ac wrth gyflawni darpariaeth er mwyn bodloni anghenion 

dysgu ychwanegol plant a phobl ifanc hyd at 25 oed. 

• Ei gwneud hi'n ofynnol i'r Cod Ymarfer gynnwys canllawiau a fydd 

yn cefnogi arferion gwaith effeithiol rhwng gwahanol asiantaethau. 

• Ei gwneud hi'n ofynnol i'r Cod Ymarfer gynnwys canllawiau ar 

gyfer gweithwyr proffesiynol ynghylch adnabod plant ag ADY yn 

gynnar iawn, gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi cyrraedd oedran 

ysgol gorfodol. 
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7. Osgoi dyblygu 
 

Nod: Integreiddio lle y bo’n bosibl gynlluniau a phrosesau presennol 

sy’n gwneud yr un peth, i bob pwrpas 

 

Cynnig: 

• Sicrhau bod modd i CDU ddisodli Cynlluniau Addysg Personol 

(CAP) neu gyflawni eu swyddogaethau o safbwynt plant a phobl 

ifanc sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol. 
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8. Datrys anghydfodau 
 

Nod: Lleihau’r tebygrwydd y gallai anghydfodau ddigwydd, ond os 

byddant yn digwydd, sicrhau bod anghytundebau’n cael eu datrys 

cyn gynted â phosibl 

 

Cynigion:  

• Ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu trefniadau ar 

gyfer datrys anghytundebau a'i gwneud hi'n ofynnol i ddefnyddio 

prosesau cwynion lleol cyn cyfeirio apêl i'r Tribiwnlys 

 

• Ailddatgan y darpariaethau presennol mewn perthynas â 

gwasanaethau eiriolaeth annibynnol a chyfeillion achos, ond ei 

gwneud hi'n ofynnol i Lywodraeth Cymru gyflwyno canllawiau 

ynghylch y mater, gan gynnwys gofynion gorfodol lle y bo angen.  
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9. Hawl i gyflwyno apêl 
 

Nod:  Cynnal ac estyn yr hawl i apelio i’r Tribiwnlys er mwyn sicrhau 

cefnogaeth ddigonol ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc sydd ag ADY, 

ac nid dim ond y rhai sydd ag anghenion cymhleth. 
 

Cynigion:  

• Rhoi'r hawl i apelio i unrhyw blentyn, person ifanc o oedran ysgol neu iau sydd 

â CDU (neu ei riant) neu sy'n credu y dylai fod ag un. 

• Estyn yr hawl i apelio i ddysgwyr ôl-16, hyd at 25 oed, sydd ag ADY ac sy'n 

derbyn neu sy’n dymuno derbyn addysg neu hyfforddiant. 

• Sicrhau bod hawl i gyflwyno apêl i’r Tribiwnlys yn erbyn: 

• penderfyniad i beidio â sefydlu CDU; 

• gwrthod cais i adolygu CDU; 

• union gynnwys CDU, gan gynnwys y disgrifiad o anghenion y plentyn 

neu'r person ifanc neu'r ddarpariaeth addysgol sy'n ofynnol ar gyfer 

bodloni'r anghenion hynny; 

• methiant i gyflwyno'r ddarpariaeth a nodwyd yn y CDU; 
• penderfyniad i ddirwyn CDU i ben. 

15 



10. Darpariaeth arbenigol ac annibynnol ar ôl 
16 

 

Nod: Sicrhau systemau effeithiol ar gyfer sicrhau darpariaeth arbenigol a 

phriodol ôl-16 a lleoliadau mewn ysgolion annibynnol 

 

Cynigion:   

• Ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau darpariaeth addysg 

arbenigol ar gyfer dysgwyr ôl-16 lle y mae'r CDU yn nodi ei bod yn 

angenrheidiol er mwyn bodloni anghenion plentyn neu berson ifanc. 

 

• Gwahardd lleoli unrhyw blentyn neu berson ifanc mewn ysgol 

annibynnol nad yw wedi'i chofrestru i ddarparu'r math o ddarpariaeth 

ddysgu ychwanegol a nodir yn y CDU.  
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Y camau nesaf 
 

• Ymgynghoriad ar y Papur Gwyn rhwng 22 Mai a 

25 Gorffennaf 
 

• Ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a theuluoedd 
 

• Asesiad llawn o gostau 
 

• Cod Ymarfer newydd – datblygu ac ymgynghori 

 

• Cyflwyno Bil i’r Cynulliad 
 

• Cynllunio gwaith pontio 
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Unrhyw gwestiynau? 

 

 

Cysylltwch â: 

SENreforms@wales.gsi.gov.uk  

 

Gallwch weld ymgynghoriad y Papur Gwyn 

yn: 

http://wales.gov.uk/consultations/education/ 

proposals-for-additional-learning-needs-

white-paper/?lang=cy 

mailto:SENreforms@wales.gsi.gov.uk

