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Annwyl Riant/Warcheidwad/Ofalwr/Blentyn, 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET 2018) 

Mae'r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig 

(AAA) ac anabledd yng Nghymru yn newid. Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno 

system newydd fwy hyblyg ac ymatebol ar gyfer diwallu anghenion plant ag 

anghenion addysgol arbennig neu anableddau ac mae'n ymdrechu i gyflwyno system 

addysg gwbl gynhwysol ar gyfer dysgwyr Cymru.  

Bydd y system newydd yn sicrhau: 

• bod anghenion yn cael eu nodi'n gynnar, eu diwallu'n gyflym a bod pob 

dysgwr yn cael ei gefnogi i gyrraedd ei botensial. 

• bod ein gweithwyr proffesiynol yn fedrus ac yn hyderus o ran nodi anghenion 

a datblygu strategaethau i helpu dysgwyr i oresgyn eu rhwystrau i ddysgu. 

• bod y dysgwr yn ganolog i bopeth a wnawn a'i fod, ynghyd â'i rieni/gofalwyr, 

yn bartneriaid cyfartal yn ei ddysgu. (Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar yr 

Unigolyn)  

 

O fis Medi 2021, bydd y system newydd yn cael ei chyflwyno'n raddol dros yr 

ychydig flynyddoedd nesaf (2021 - 2024). Dyma rai o'r negeseuon allweddol am y 

newidiadau hyn a'r hyn y gallant ei olygu i chi a'ch plentyn.  

Y Negeseuon Allweddol  

• Bydd y term Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn disodli'r termau 

Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ac Anawsterau ac Anableddau Dysgu 

(AAD).  

• Bydd Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig (Cydlynwyr AAA) mewn 

ysgolion bellach yn cael eu galw'n Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol 

(Cydlynwyr ADY).  

• Bydd y Côd ADY gorfodol ar gyfer y system newydd yn cynnwys plant a phobl 

ifanc rhwng 0 a 25 oed. Mae hyn yn golygu y bydd gan golegau blynyddoedd 

cynnar ac addysg bellach ddyletswyddau o dan y Ddeddf, ond nid yw hyn yn 

cynnwys addysg uwch na phrentisiaethau.  

• Mae'r system raddedig bresennol o Weithredu yn y Blynyddoedd 

Cynnar/Gweithredu gan yr Ysgol, Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a 

Mwy/Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy a Datganiadau yn cael ei disodli yn 

ystod y 3 blynedd nesaf. 

• Bydd pob plentyn a pherson ifanc sydd ag Angen Dysgu Ychwanegol (ADY) a 

nodwyd sy'n gofyn am Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol yn cael Cynllun 

Datblygu Unigol (CDU). 



• Bydd y Cynllun Datblygu Unigol yn disodli'r holl gynlluniau unigol eraill. Bydd 

Cynlluniau Datblygu Unigol, y mae eu hangen ar blant o dan oed ysgol 

gorfodol h.y. yn y blynyddoedd cynnar, yn cael eu cynnal gan Awdurdodau 

Lleol.  

• Bydd y rhan fwyaf o Gynlluniau Datblygu Unigol yn cael eu cynnal gan yr 

ysgol ond gallant hefyd gael eu cynnal gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y 

dysgwyr hynny sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth.  

• Mae'r Ddeddf yn disgwyl y bydd pob partner megis Addysg, Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol yn cydweithio i gefnogi plant a phobl ifanc ag ADY.  

• Bydd mwy o gyfleoedd i blant, pobl ifanc, rhieni/gofalwyr gyfrannu at greu a 

chynnal Cynlluniau Datblygu Unigol trwy gyfrwng Ymarfer sy'n Canolbwyntio 

ar yr Unigolyn.  

• Disgwylir y dylai cydweithio'n agosach helpu i osgoi anghytundebau.  

• Bydd pob cam rhesymol yn cael ei gymryd i sicrhau y darperir Darpariaeth 

Ddysgu Ychwanegol yn Gymraeg, os bydd angen.  

 

Gwybodaeth Ychwanegol  

Mae'r cwrs e-ddysgu rhyngweithiol sy'n rhoi cyflwyniad i'r system ADY newydd 

bellach ar gael ar blatfform Hwb Llywodraeth Cymru. Dyma erthygl newyddion Hwb 

yn cyflwyno'r cwrs, sydd ar hafan Hwb ar hyn o bryd:  

https://hwb.gov.wales/news/articles/20686965-8669-40ac-bdc5-599f4a4dfe8b  

 

Dyma'r ddolen i'r cwrs ei hun:  

https://hwb.gov.wales/repository/publishers/9fb2afc9-6408-%204aa3-9474-

3c745006535b/resource/c8033263-aaa0-42fc-9511-ab7d33bd8084/cy  

 

Gwefan Llywodraeth Cymru:  

https://llyw.cymru/anghenion-dysgu-ychwanegol-anghenion-addysgol-arbennig  

 

Mae SNAP Cymru fel ein gwasanaeth partneriaeth rhieni yn darparu cymorth datrys 

anghydfodau ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc. Mae gwybodaeth ar gael trwy fynd i: 

https://www.snapcymru.org/?lang=cy   

 

Mae gan ein Hawdurdod Lleol hefyd ei wybodaeth ei hun ar ei wefan sydd i'w gweld 

yn: 

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-

ysgolion/anghenion-dysgu-ychwanegol/#.YeW-POQaeYM  
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