
Canllawiau ar gyfer systemau 
rheoli gwybodaeth ysgolion

Canllawiau
Cylchlythyr Llywodraeth Cymru rhif: 012/2013 
Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2013



Cynulleidfa  Awdurdodau lleol (ALlau) a phob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Trosolwg  Diben y ddogfen gyfarwyddyd hon yw cynorthwyo ysgolion prif 
ffrwd ac ysgolion arbennig ac ALlau i gasglu a chofnodi gwybodaeth 
sy’n gywir ac yn gyson ynghylch anghenion addysgol arbennig (AAA) 
disgyblion ar system rheoli gwybodaeth ysgolion CYBLD a ddefnyddir 
i baratoi’r datganiad CYBLD.

Camau i’w Mae’r canllawiau hyn yn disodli Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli
cymryd Gwybodaeth Ysgolion Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru  

Rhif: 024–07 a gyhoeddwyd ym mis Awst 2007.  

Rhagor o Dylid cyfeirio ymholiadau am y ddogfen hon at:
wybodaeth Sarah Lewis
 Is-adran Cymorth i Ddysgwyr
 Yr Adran Addysg a Sgiliau
 Llywodraeth Cymru 
 Parc Cathays
 Caerdydd
 CF10 3NQ
 Ffôn: 029 2082 5730
 e-bost: AdditionalLearningNeedsBranch@cymru.gsi.gov.uk

Copïau  Mae’r ddogfen hon ar gael o wefan Llywodraeth Cymru yn  
ychwanegol  www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

Dogfennau  Nodiadau cwblhau technegol ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion –  
cysylltiedig Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) –  

Ionawr 2014 – Ysgolion meithrin
 Nodiadau cwblhau technegol ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion – 

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) –  
Ionawr 2014 – Ysgolion gynradd

 Nodiadau cwblhau technegol ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion – 
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) –  
Ionawr 2014 – Ysgolion uwchradd

 Nodiadau cwblhau technegol ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion – 
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) –  
Ionawr 2014 – Ysgolion arbennig

 Nodiadau cwblhau technegol ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion – 
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) –  
Ionawr 2014 – Unedau cyfeirio disgyblion

 Mae’r holl ddogfennau hyn i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Canllawiau ar gyfer systemau rheoli 
gwybodaeth ysgolion 

ISBN digidol 978 1 4734 0334 5 
© Hawlfraint y Goron 2013  
WG19964



Cynnwys  
 
                                                                                                                                                            

Crynodeb          1 

       

Adran 1: Cyflwyniad        2 

    

Adran 2: Mathau o AAA        6 

       

Adran 3: Disgrifyddion y Cod Ymarfer      14 

    

Adran 4: Lefelau darpariaeth       15 

     

Atodiad A: Matrics ar gyfer lefelau angen     20 

   

Atodiad B: Siart lif – y broses o gofnodi gwybodaeth     

 am AAA, yn y datganiad CYBLD      22 

 

Atodiad C: Astudiaeth achos i ddangos sut i ddefnyddio codau   

AAA CYBLD          23 

 

Byrfoddau          30 

        

 



Crynodeb 
 
Mae’r canllawiau hyn yn disodli ‘Canllawiau ar gyfer Systemau Rheoli Gwybodaeth 
Ysgolion’, Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru, Rhif: 024-07 a gyhoeddwyd ym 
mis Awst 2007. 
 
Diben y canllawiau hyn yw cynorthwyo ysgolion ac Awdurdodau Lleol (ALlau) i 
gofnodi gwybodaeth sy’n gywir ac yn gyson ynghylch anghenion addysgol arbennig 
(AAA) disgyblion er mwyn llywio: 
 

 y gwaith y mae Cydlynwyr AAA yn ei wneud gydag athrawon dosbarth er 
mwyn nodi pa ddarpariaeth sydd ei hangen ar gyfer unigolion a grwpiau o 
ddisgyblion AAA mewn ysgolion prif ffrwd a chynllunio darpariaeth briodol 
are eu cyfer; 

 
 penderfyniadau ynghylch dyraniadau cyllido mewn ysgolion ac ALlau; 
 
 hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella mewn ysgolion ac ALlau; 
 
 canfod patrymau sy’n dod i’r amlwg gan gynnwys bylchau yn y 

ddarpariaeth ar gyfer disgyblion unigol mewn ysgolion, mewn ALlau neu 
yn genedlaethol; a 

 
 monitro a gwerthuso canlyniadau mentrau ac ymyriadau ar gyfer 

disgyblion â gwahanol fathau o anghenion addysgol arbennig. 
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Adran 1: Cyflwyniad 
 
Diben y canllawiau 
 
Mae cyflwyno datganiad Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 
(CYBLD) yn ofynnol yn statudol o dan adrannau 537A(1) a (2) a 569(4) a (5) o 
Ddeddf Addysg 1996. 
 
Mae’r canllawiau wedi’u bwriadu i gynorthwyo ysgolion prif ffrwd ac ysgolion 
arbennig ac ALlau i gasglu a chofnodi gwybodaeth sy’n gywir ac yn gyson 
ynghylch anghenion addysgol arbennig disgyblion o fewn system gwybodaeth 
reoli ysgolion CYBLD. Dylent gael eu darllen ar y cyd â Chod Ymarfer AAA 
Cymru a nodiadau canllawiau CYBLD. 
 
Pwy sydd angen yr wybodaeth hon a pham y mae ei hangen? 
 
Diben cofnodi gwybodaeth am anghenion addysgol arbennig disgyblion unigol 
a’r ddarpariaeth a wneir i ddiwallu’r anghenion hynny yw rhoi i ysgolion, ALlau a 
Llywodraeth Cymru ddata sylfaenol dibynadwy a fydd yn sail i’r canlynol: 
 

 y gwaith y mae Cydlynwyr AAA (SENCOs) yn ei wneud gydag athrawon 
dosbarth er mwyn nodi pa ddarpariaeth sydd ei hangen ar gyfer unigolion 
a grwpiau o ddisgyblion AAA mewn ysgolion prif ffrwd a chynllunio 
darpariaeth briodol ar eu cyfer; 

 
 penderfyniadau ynghylch dyraniadau cyllido mewn ysgolion ac ALlau; 

 
 hunanarfarnu a chynllunio ar gyfer gwella mewn ysgolion ac ALlau; 

 
 canfod patrymau sy’n dod i’r amlwg gan gynnwys bylchau yn y 

ddarpariaeth ar gyfer disgyblion unigol mewn ysgolion, mewn ALlau neu 
yn genedlaethol; 

 
 monitro a gwerthuso canlyniadau mentrau ac ymyriadau ar gyfer 

disgyblion â gwahanol fathau o anghenion addysgol arbennig. 
 
Diffiniad o Anghenion Addysgol Arbennig 
 
Amlinellir fframwaith statudol AAA yn Neddf Addysg 1996 a Deddf Anghenion 
Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001. Mae’r diffiniad canlynol o anghenion addysgol 
arbennig wedi’i godi o God Ymarfer AAA Cymru (2002). 
 
Mae gan blant anghenion addysgol arbennig os oes ganddynt anhawster 
dysgu sy’n golygu ei bod yn ofynnol gwneud darpariaeth addysgol arbennig ar 
eu cyfer. 
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Mae gan blant anhawster dysgu: 
 
(a)  os ydynt yn cael anhawster i ddysgu sy’n sylweddol fwy na’r anhawster a gaiff 
y rhan fwyaf o blant yr un oed; neu 
 
(b)  os oes ganddynt anabledd sy’n eu hatal neu’n eu llesteirio rhag gwneud 
defnydd o gyfleusterau addysgol o fath a ddarperir yn gyffredinol i blant o’r un oed 
mewn ysgolion yn ardal yr awdurdod lleol 
 
(c)  os ydynt o dan oed ysgol gorfodol a’u bod yn dod o fewn y diffiniad yn (a) neu 
(b) uchod neu y byddent yn gwneud hynny pe na wneid darpariaeth addysgol 
arbennig ar eu cyfer. 
 
Mae darpariaeth addysgol arbennig yn golygu: 
 
(a)  i blant dwy oed neu drosodd, darpariaeth addysgol sy’n ychwanegol at y 
ddarpariaeth addysgol a wneir fel rheol ar gyfer plant o’u hoedran mewn 
ysgolion a gynhelir gan yr ALl yn yr ardal, ar wahân i ysgolion arbennig, neu’n 
wahanol mewn rhyw ffordd arall i’r ddarpariaeth honno. 
 
(b) i blant o dan ddwy oed, darpariaeth addysgol o unrhyw fath. 
 
Gweler Adran 312, Deddf Addysg 1996 
 
 
Sut i gofnodi 
 
Mae’r canllawiau hyn yn gymwys i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig 
fel y nodwyd yng Nghod Ymarfer AAA Cymru, 2002 (gweler y diffiniad uchod). 
 
Dylech gofnodi: 
 

 pob disgybl heb AAA fel N – dim anghenion addysgol arbennig; 
 

 pob disgybl ag AAA yn y cam Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar 
neu Weithredu gan yr Ysgol, Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a 
Mwy neu Weithredu gan yr Ysgol a Mwy, a’r rheiny sydd â datganiad 
AAA – angen addysgol arbennig. 

 
Ni ddylech gofnodi fel disgybl AAA: 
 

 ddisgybl nad yw’r Saesneg na’r Gymraeg yn iaith gyntaf iddo; neu 
 

 ddisgybl mwy galluog a thalentog, 
 
oni bai y bo gan y disgyblion hynny angen addysgol arbennig penodol hefyd. 
 
Mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (Rhan 1) 1995 yn diffinio person anabl 
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fel a ganlyn: “A person has a disability for the purposes of this Act if he has a 
physical or mental impairment which has a substantial and long-term adverse effect 
on his ability to carry out normal day-to-day activities.” 
 
Ni ddylai disgyblion sydd â chyflwr meddygol a/neu anabledd, fel y’i diffiniwyd yn 
Neddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995, gael eu cofnodi fel disgyblion AAA 
oni bai y bo ganddynt anhawster dysgu sy’n golygu ei bod yn ofynnol gwneud 
darpariaeth addysgol arbennig ar eu cyfer. 
 
Sicrhau cysondeb wrth gofnodi 
 
Er mwyn cael data sy’n gywir ac yn gyson ledled Cymru argymhellir bod ALlau: 
 

 yn darparu, neu’n comisiynu, hyfforddiant ar gyfer ysgolion ar 
ddefnyddio’r canllawiau hyn;  

 
 yn galluogi ysgolion i weithio gyda’i gilydd i gymedroli’r hyn a gofnodir 

yn y datganiad;  
 

 yn monitro ansawdd y data a gofnodir yn y datganiad CYBLD. 
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Cofnodi gwybodaeth AAA yn y datganiad CYBLD 
 
Rhaid i chi gynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y datganiad CYBLD ar gyfer pob 
disgybl ag AAA: 
 

 Y math o AAA – dewiswch un disgrifydd ar gyfer y prif angen a, lle bo’n 
briodol, un disgrifydd ar gyfer yr angen eilaidd. (Gweler adran 3 ac 
Atodiad A am ganllawiau pellach ar wahanol fathau o AAA.) 

 
 NA - Dim ond lle nad oes anghenion addysgol arbennig y dylid 

defnyddio NA (amherthnasol). 
 

 Disgrifydd Cod Ymarfer - dewiswch un o’r disgrifyddion canlynol yn y 
ddogfen Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru:  
Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar / Gweithredu gan yr Ysgol 
(EYA/SA), Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy / Gweithredu gan 
yr Ysgol a Mwy (EYA+/SA+) a Datganiad (S).  (Gweler Adran 4 am ragor o 
ganllawiau). 

 
 Lefel y ddarpariaeth – dewiswch un disgrifydd o bob un o’r pedwar 

categori i ddangos y math o drefniadau ychwanegol neu wahanol sy’n 
cael eu gwneud ar gyfer y disgybl ac i ba raddau y gwneir y trefniadau 
hynny. Dyma’r pedwar categori: cwricwlwm a dulliau addysgu, grwpiau a 
chymorth, adnoddau arbenigol a chynghori ac asesu (gweler Adran 5 ac 
Atodiad A am ganllawiau pellach ynghylch lefelau darpariaeth). 

 
 
Dylai chwech neu saith darn o wybodaeth gael eu cynnwys yn y ffurflen CYBLD ar 
gyfer pob disgybl AAA. Ceir yn Atodiad B siart llif sy’n crynhoi’r broses i’w dilyn wrth 
gofnodi gwybodaeth AAA ar y ffurflen CYBLD. Mae Atodiad C yn nodi pedair 
astudiaeth achos sy’n dangos y broses ar waith. 

5 



Adran 2: Mathau o AAA 

Mae Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn awgrymu ei bod yn 
ddefnyddiol nodi y gall anghenion a gofynion disgyblion ddisgyn i nifer o feysydd 
eang: 
 

 gwybyddiaeth a dysgu;  
 

 ymddygiad, datblygiad emosiynol a chymdeithasol; 
 

 cyfathrebu a rhyngweithio; 
 

 anghenion synhwyraidd a/neu gorfforol. 
 
O fewn y meysydd eang hyn mae CYBLD yn ei gwneud hi’n ofynnol i chi ddewis o’r 
disgrifyddion canlynol er mwyn disgrifio pa fath o angen addysgol arbennig sydd gan 
ddisgybl: 
 
Gwybyddiaeth a dysgu 
 

 SPLD – Anawsterau dysgu penodol: 
►DYSL – Dyslecsia 
►DYSC – Dyscalcwlia 
►DYSP – Dyspracsia 
►ADHD – Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd 

 MLD - Anawsterau dysgu cymedrol 
 GLD - Anawsterau dysgu cyffredinol 
 SLD – Anawsterau dysgu difrifol 
 PMLD – Anawsterau dysgu dwys a lluosog 

 
Ymddygiad, datblygiad emosiynol a chymdeithasol 
 

 BESD – Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol 
 

Cyfathrebu a rhyngweithio 
 

 SLCD – Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu 
 ASD – Anhwylderau sbectrwm awtistig 

 
Anghenion synhwyraidd a/neu gorfforol 
 

 HI – Nam ar y clyw 
 VI – Nam ar y golwg 
 MSI – Nam amlsynhwyraidd 
 PMED – Anawsterau corfforol a/neu feddygol 
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Perthynas anghenion â’i gilydd 
 
Er ei bod yn ddefnyddiol dosbarthu anghenion a gofynion i wahanol feysydd, 
mae’n eithaf posibl y bydd gan ddisgyblion unigol anghenion sy’n rhychwantu 
dau neu ragor o feysydd. Er enghraifft, gall fod gan ddisgybl sydd ag anawsterau 
dysgu cymedrol anawsterau ymddygiad neu nam synhwyraidd hefyd.  
 
Gofynnir i chi nodi ar y CYBLD ddau ddisgrifydd ar y mwyaf ar gyfer anghenion pob 
disgybl: y prif fath o AAA ac, os yw’n berthnasol, y math eilaidd o AAA. At ddibenion 
CYBLD, dylech ystyried mai’r prif angen fydd yr un sy’n cael yr effaith fwyaf ar 
gynnydd addysgol y disgybl. 
 
 
Gwybyddiaeth a Dysgu 
 
1.  Anhawster Dysgu Penodol (SPLD) 
 
Term ymbarél yw anawsterau dysgu penodol sy’n nodi bod disgyblion yn dangos 
gwahaniaethau ar draws eu dysgu. Efallai bod gan ddisgyblion ag ADP anhawster 
penodol mewn dysgu darllen, ysgrifennu, sillafu neu drin rhifau fel bo eu 
perfformiad yn y meysydd hyn islaw eu perfformiad mewn meysydd eraill. Efallai 
bod disgyblion hefyd yn cael problemau â: 
 

 sgiliau echddygol manwl neu sgiliau echddygol bras; 
 

 tasgau yn cynnwys galluoedd penodol fel dilyniant, trefn neu alluoedd 
seinyddol neu gof tymor byr; 

 
 datblygiad iaith; 

 
 ffurfio cysyniadau, yn enwedig pan fo gwybodaeth yn gofyn am 

brofiadau synhwyraidd uniongyrchol; a; 
 

 rhwystredigaeth a/neu hunan-barch isel ar ffurf anawsterau ymddygiad 
mewn rhai achosion. 

 
Mae disgyblion â SPLD yn cynnwys yr ystod gallu gyfan, ac mae difrifoldeb eu 
hanhawster dysgu yn amrywio’n eang. 
 
Mae anawsterau dysgu penodol yn cynnwys: 
 
Dyslecsia 
 
Gall disgyblion â dyslecsia ddysgu gyda rhwyddineb mewn rhai meysydd yn y 
cwricwlwm ond cânt anhawster amlwg a chyson wrth sicrhau cywirdeb neu ruglder 
wrth ddysgu darllen, ysgrifennu a sillafu. Efallai y bydd dealltwriaeth disgyblion 
wrth ddarllen yn wael a hefyd eu llawysgrifen a’u hatalnodi. Efallai eu bod hefyd yn 
cael anawsterau wrth ganolbwyntio a threfnu ac wrth gofio dilyniannau geiriau. 
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Mae’n bosibl y byddant yn cam-ynganu geiriau cyffredin neu’n rhoi llythrennau a 
seiniau mewn geiriau o chwith. 
 
Dyscalcwlia 
 
Mae disgyblion â dyscalcwlia yn cael anhawster wrth feithrin sgiliau 
mathemategol. Efallai y bydd disgyblion yn cael anhawster deall cysyniadau rhif 
syml, efallai nad oes ganddynt amgyffrediad greddfol o rifau a’u bod yn cael 
problemau yn dysgu ffeithiau a gweithdrefnau rhif. 
 
Dyspracsia 
 
Nam neu anaeddfedrwydd yn gysylltiedig â threfniadaeth symudiadau sy’n 
effeithio ar ddisgyblion â dyspracsia, ac mae’n aml yn ymddangos eu bod yn 
lletchwith. Maent yn ei chael hi’n anodd dysgu sgiliau echddygol bras a manwl ac 
yn ei chael hi’n anodd cadw’r sgiliau hynny a chyffredinoli. Mae eu cydbwysedd 
a’u cyd-drefniant yn wael, ac mae ganddynt ymwybyddiaeth wael o safle’r corff. 
Gall eu hiaith fod yn hwyr yn datblygu, ac efallai eu bod yn ynganu’n anaeddfed.  
 
Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd 
 
Mae ADHD yn anhwylder ymddygiadol sy'n gallu amrywio o ran natur, a'r 
symptomau craidd yw bod yn ddisylw, yn orfywiog ac yn fyrbwyll. Nid oes gan bawb 
sydd ag ADHD bob un o'r symptomau hyn. Mae rhai unigolion yn fwy gorfywiog a 
byrbwyll; mae rhai eraill yn fwy disylw. Mae symptomau ADHD i'w canfod ar draws y 
boblogaeth ac maen nhw'n amrywio o ran difrifoldeb. Dim ond unigolion sydd ag 
amhariad seicolegol a chymdeithasol cymedrol o leiaf, a/neu amhariad cymedrol sy’n 
effeithio ar eu cyrhaeddiad addysgol neu alwedigaethol, sy’n dod i'r amlwg mewn 
mwy nag un lleoliad, ddylai gael diagnosis o ADHD.  
 
Rhaid cael barn glinigol wrth bennu pa mor ddifrifol yw ADHD, gan ystyried pa mor 
ddifrifol yw'r amhariad, pa mor dreiddiol ydyw, ac ystyried ffactorau unigol a'r cyd-
destun teuluol a chymdeithasol. 
 
Mae symptomau ADHD yn gallu gorgyffwrdd â symptomau anhwylderau eraill, ac ni 
ellir ystyried ADHD fel diagnosis pendant. Felly, rhaid bod yn ofalus wrth wneud 
diagnosis. Mae ADHD hefyd yn anhwylder parhaus a bydd llawer o bobl ifanc ag 
ADHD yn cael anawsterau mawr fel oedolion hefyd. 
 
2.  Anhawster Dysgu Cymedrol (MLD) 
 
Bydd cyraeddiadau disgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol yn llawer is na’r 
lefelau disgwyliedig ar gyfer disgyblion o oedran tebyg ymhob un neu rai o 
feysydd y cwricwlwm, er gwaethaf ymyriadau priodol. Cânt lawer mwy o 
anhawster na’u cyfoedion wrth feithrin sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol, 
deall cysyniadau, delio â syniadau haniaethol a chyffredinoli o brofiad. Efallai y 
bydd ganddynt broblemau hefyd â: 
 

 datblygu sgiliau lleferydd ac iaith; 
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 hunan-barch isel; 
 

 canolbwyntio a sylw; a 
 

 sgiliau cymdeithasol. 
 

 
3.  Anawsterau dysgu cyffredinol (GLD) 

 
Ni fydd disgyblion ag anawsterau dysgu, a allai fod yn rhai cymedrol, wedi’u 
hasesu hyd yn hyn fel disgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol. 
 
 
4.  Anhawster Dysgu Difrifol (SLD) 
 
Mae gan ddisgyblion ag anawsterau dysgu difrifol nam deallusol neu wybyddol 
arwyddocaol. Caiff hyn effaith fawr ar eu gallu i gymryd rhan yn y cwricwlwm ysgol 
heb gymorth. Efallai y bydd ganddynt anawsterau cysylltiedig hefyd o ran symud a 
chyd-drefnu, cyfathrebu a chanfod a meithrin sgiliau hunangymorth. 
 
Bydd angen cymorth ar ddisgyblion â SLD ym mhob un o feysydd y cwricwlwm. 
Mae’n debygol y bydd angen addysgu hunangymorth, annibyniaeth a sgiliau 
cymdeithasol iddynt. Gallai rhai disgyblion ddefnyddio arwyddion a symbolau ond 
bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gallu cynnal sgyrsiau syml ac ennill rhai sgiliau 
llythrennedd. Gallai eu cyraeddiadau fod islaw lefel 1 yn y Cwricwlwm 
Cenedlaethol ar gyfer llawer o’u gyrfa ysgol. 
 
5.  Anhawster Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) 
 
Mae gan ddisgyblion ag anawsterau dysgu dwys a lluosog nam gwybyddol 
dwys/anhawster dysgu, sy’n arwain at oedi sylweddol wrth gyrraedd cerrig milltir 
datblygiadol. Yn ychwanegol, maent yn dangos un neu fwy o’r canlynol: 
 

 namau symud arwyddocaol; 
 namau synhwyraidd arwyddocaol;  
 anghenion gofal iechyd cymhleth/dibyniaeth ar dechnoleg. 

 
Mae’r berthynas rhwng yr anableddau hyn yn cynyddu cymhlethdod yr angen 
sydd, yn ei dro, yn effeithio ar bob maes dysgu. 
 

Mae angen cwricwlwm penodol ar ddisgyblion â PMLD i’w helpu i ddatblygu 
sgiliau synhwyraidd, symud, cymdeithasol a chyfathrebu trwy eu gyrfa ysgol, ac 
ymlaen i fyd oedolion.  Mae rhai disgyblion yn cyfathrebu drwy ystumiau, pwyntio 
â llygad neu symbolau, eraill trwy ddefnyddio iaith syml. Mae angen lefel uchel 
iawn o gymorth oedolion ar y disgyblion, o ran eu hanghenion dysgu a hefyd o ran 
eu gofal personol. 
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Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol (BESD) 
 
Mae disgyblion ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol yn 
cynnwys yr holl ystod gallu a chontinwwm difrifoldeb. Mae eu hanghenion a’u 
hymddygiad emosiynol yn rhwystr rhag dysgu ac maent yn parhau er gwaethaf 
gweithredu polisi ymddygiad ysgol effeithiol, cymorth bugeiliol a’r cwricwlwm 
personol/cymdeithasol. 
 
Gall y disgyblion fod: 
 

 yn encilgar neu’n ynysig; 
 

 yn aflonyddgar ac yn tarfu; 
 

 yn orfywiog ac yn methu canolbwyntio; 
 

 yn anaeddfed o ran sgiliau cymdeithasol; 
 

 ddim yn gallu ffurfio a chynnal perthynas gadarnhaol â chyfoedion a/neu 
oedolion; a/neu 

 
 yn ymddwyn mewn modd heriol. 

 
Dylid cofnodi disgyblion ag anawsterau iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, 
anhwylderau bwyta, anhwylder sbectrwm awtistig (ADD) ac anhwylder diffyg 
canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) fel BESD os oes trefniadau addysgol 
ychwanegol neu wahanol yn cael eu gwneud i’w cefnogi. 
 
Anawsterau Cyfathrebu a Rhyngweithio 

 
Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLCD) 
 
Mae disgyblion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn cynnwys yr holl ystod 
oedran. Cânt anhawster deall a/neu wneud i eraill ddeall gwybodaeth sy’n cael ei 
chyfleu trwy iaith lafar.   
 
Gall anawsterau lleferydd ac iaith ymddangos yn y ffyrdd canlynol: 
 

 problemau â chynhyrchu lleferydd; 
 

 anhawster dod o hyd i eiriau a’u huno â’i gilydd mewn iaith ystyriol a 
mynegiannol; 

 
 problemau cyfathrebu trwy leferydd a mathau eraill o iaith; 

 
 anawsterau neu oedi wrth ddeall neu ymateb i giwiau llafar eraill; 

 
 anawsterau wrth gaffael a mynegi meddyliau a syniadau; 
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 anhawster deall a defnyddio iaith gymdeithasol briodol; a 
 

 rhwystredigaeth a phryderon yn deillio yn sgil methu cyfathrebu sydd, o 
bosibl, yn arwain at anawsterau ymddygiadol amlwg a pherthynas 
gymdeithasol a chyda chyfoedion yn dirywio. 

 
Sylwch na ddylid cofnodi bod disgyblion nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf yn SLCD 
oni bai bod ganddynt angen addysgol arbennig yn y maes hwn hefyd. 
 
Anhwylderau Sbectrwm Awtistig (ASD) 
 
Caiff anhwylderau sbectrwm awtistig eu nodweddu gan dri math o anhwylder o ran 
creu perthynas ag eraill yn gymdeithasol, cyfathrebu cymdeithasol a meddwl 
dychmygus, a gallant ymddangos yn y ffyrdd canlynol: 
 

 anawsterau wrth addasu i sefyllfaoedd cymdeithasol ac ymateb i giwiau 
amgylcheddol arferol; 

 
 tystiolaeth o agendâu personol sy’n ymddangos nad ydynt yn gynyddol 

atebol i gyfarwyddyd oedolion; 
 

 tuedd i dynnu’n ôl o sefyllfaoedd cymdeithasol a thuedd gynyddol i fod yn 
oddefol eu natur ac i beidio â dangos blaengaredd; 

 
 eu hymwneud ag eraill yn gymdeithasol yn cael ei atal, ei lesteirio neu’n 

amhriodol a hyn, yn ei dro, yn arwain at ymddygiad sy’n troi o’u hamgylch 
hwy eu hunain heb fod yn ymwybodol o anghenion neu emosiynau pobl 
eraill; 

 
 diffygion o ran y defnydd a wneir o iaith, naill ai wrth fynegi syniadau neu 

dderbyn syniadau; gallai hyn gynnwys goslef ryfedd, dehongli’n llythrennol 
a defnyddio ymadroddion rhyfedd a allai, yn ei dro, arwain at ffurfiau 
mynegiannol rhyfedd a diffygion o ran y mynegiant gan leihau’r 
posibilrwydd o gynnal sgwrs a chyfathrebu; a 

 
 chyfyngiadau o ran cymryd rhan mewn gweithgareddau mynegiannol neu 

greadigol â chyfoedion gan arwain at ddiddordebau obsesiynol neu 
wneud pethau ailadroddus.  

 
Mae disgyblion ag anhwylder sbectrwm awtistig yn cynnwys yr holl ystod gallu ac 
mae difrifoldeb eu hanhwylder yn amrywio’n eang. Mae gan rai disgyblion 
anawsterau neu anableddau dysgu eraill, sy’n golygu ei bod yn anodd ei adnabod. 
 
Mae nifer o grwpiau yn y sbectrwm awtistiaeth. Dylid cofnodi disgyblion â syndrom 
Asperger yn y categori hwn.  
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Anawsterau Synhwyraidd a Chorfforol 
  
1.  Nam ar y Clyw (HI) 
 
Mae disgyblion â nam ar eu clyw yn amrywio o’r rheini sydd wedi colli ychydig bach 
o’u clyw i’r rhieni sy’n ddifrifol fyddar. Mae disgyblion yn cynnwys yr holl ystod gallu. 
 
Mae’n bosibl i arbenigwyr asesu a meintioli faint o’u clyw y mae disgyblion wedi ei 
golli ac mewn llawer o achosion bydd hyn wedi cael ei wneud cyn i blant gyrraedd 
oed ysgol gorfodol. Fodd bynnag, nid yw lefel y clyw sydd wedi’i golli yn pennu lefel 
yr anhawster a gaiff disgyblion yn yr ysgol. Rhaid ei nodi ochr yn ochr â 
dangosyddion eraill sydd wedi’u cysylltu’n fwy uniongyrchol â’r ystafell ddosbarth. 
 
At ddibenion addysgol, ystyrir bod gan ddisgybl nam ar ei glyw os oes angen 
cymorth clyw arno, addasiadau i’w amgylchedd a/neu strategaethau addysgu 
penodol er mwyn cael mynediad at gysyniadau ac iaith y cwricwlwm. 
 
2. Nam ar y Golwg (VI) 

 
Mae disgyblion â nam ar eu golwg yn amrywio o’r rheini sy’n gweld yn rhannol i’r 
rheini sy’n ddall. Mae disgyblion yn cynnwys yr holl ystod gallu. 
 
Mae’n bosibl i arbenigwyr asesu a meintioli faint o’u golwg y mae disgyblion wedi ei 
golli ac mewn llawer o achosion, bydd hyn wedi cael ei wneud cyn i blant gyrraedd yr 
oed ysgol statudol. Fodd bynnag, nid yw lefel y nam ar y golwg gweledol ynddo’i hun 
yn pennu lefel yr anhawster a gaiff disgyblion yn yr ysgol. Rhaid ei nodi ochr yn ochr 
â dangosyddion eraill sydd wedi’u cysylltu’n fwy uniongyrchol â’r ystafell ddosbarth. 
 
At ddibenion addysgol, ystyrir bod gan ddisgybl nam ar ei olwg os oes angen addasu 
ei amgylchedd neu os oes angen gwahaniaethu deunyddiau dysgu yn benodol i gael 
mynediad at y cwricwlwm. 
 
3.  Nam amlsynhwyraidd (MSI) 
 
Mae gan ddisgyblion sydd â nam amlsynhwyraidd gyfuniad o anawsterau gweld 
a chlywed. Cyfeirir atynt weithiau fell byddar a dall, ond efallai eu bod yn gweld 
a/neu yn clywed ychydig bach. Mae gan lawer anabledd ychwanegol hefyd ond 
mae eu hanghenion cymhleth yn golygu y gallai fod yn anodd cadarnhau eu 
galluoedd deallusol. 
 
4.  Anawsterau Corfforol a Meddygol (PMED) 
 
Ceir ystod eang o anawsterau corfforol a meddygol, rhai dros dro ac eraill yn 
barhaol. Mae disgyblion yn cynnwys yr holl ystod gallu. 
 
Nid yw rhai plant sydd ag anawsterau corfforol neu feddygol yn cael unrhyw 
broblemau cael mynediad at y cwricwlwm a dysgu yn effeithiol. Mewn achosion o’r 
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fath, felly, nid yw cael diagnosis meddygol ynddo’i hun yn awgrymu bod gan y 
plentyn anghenion addysgol arbennig. 
 
Ar y llaw arall, mae rhai plant yn dechrau’r ysgol gydag anghenion corfforol 
penodedig neu ddiagnosis meddygol ac anawsterau meddygol a ddeellir yn dda. 
Efallai eu bod wedi cael asesiad addysgol ac ymyriad addysgol cynnar, ac efallai bod 
ganddynt ddatganiad o angen addysgol arbennig hefyd. Mae’n amlwg bod angen i 
ysgolion fonitro eu hanghenion addysgol yn ofalus iawn, ond byddant eisoes yn effro 
iawn i’r gofyniad hwn. 
 
Mae nifer o gyflyrau meddygol yn gysylltiedig ag anabledd corfforol sy’n gallu 
effeithio ar symudedd disgybl. Mae’r cyflyrau hyn yn cynnwys parlys yr ymennydd, 
spina biffida a dystroffi’r cyhyrau. Efallai bod gan ddisgyblion sydd ag anableddau 
corfforol hefyd namau synhwyraidd, problemau niwrolegol neu anawsterau dysgu. 
 
Gall effaith anawsterau corfforol neu feddygol ar addysg plentyn sy’n amrywio o 
ysgafn i ddifrifol ddod yn amlwg yn y ffyrdd canlynol: 
 

 tystiolaeth o anawsterau mewn meysydd eraill o angen addysgol arbennig 
fel y nodir mewn mannau eraill yn yr arweiniad hwn; 

 
 effaith yr anhawster corfforol neu feddygol ar hyder, hunan-barch, 

sefydlogrwydd emosiynol y disgybl neu ei berthynas â chyfoedion; 
 

 effaith yr anhawster corfforol neu feddygol ar berfformiad yn yr ystafell 
ddosbarth (er enghraifft, teimlo’n gysglyd, diffyg canolbwyntio, diffyg 
cymhelliant); ac 

 
 effaith yr anhawster corfforol neu feddygol ar allu’r disgybl i gymryd rhan 

yng ngweithgareddau’r cwricwlwm. 
 
 
Pan fo gan y disgybl ddatganiad, dylai’r math(au) o angen a gofnodir 
adlewyrchu’r disgrifiadau yn Rhan 2 o’r datganiad. 
 
Bydd llawer o ddisgyblion y mae eu AAA yn cael eu diwallu heb ddarparu 
datganiad wedi cael asesiadau gan seicolegwyr addysg, athrawon arbenigol ac 
eraill. Bydd yr wybodaeth hon yn help i chi benderfynu pa AAA i’w gofnodi. 
 
Mae’n debyg mai Cydlynydd AAA'r ysgol fydd yn y sefyllfa orau i 
benderfynu pa fath o AAA y dylid ei nodi neu pa fathau o AAA y dylid eu 
nodi ar gyfer pob disgybl a dylai’r sawl sy’n nodi’r cofnod ar y CYBLD 
ymgynghori â’r Cydlynydd bob tro. 
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Adran 3: Disgrifyddion y Cod Ymarfer 
 
Mae’r Cod Ymarfer AAA yn defnyddio’r termau a ganlyn: 
 

 gweithredu yn y blynyddoedd cynnar (EYA); 
 

 gweithredu gan yr ysgol (SA); 
 

 gweithredu yn yr ysgol a mwy (EYA+); 
 

 gweithredu gan yr ysgol a mwy (SA+); 
 

 datganiad (S). 
 
  
Gweithredu yn y blynyddoedd cynnar : pan fydd yr ymarferwr addysg gynnar sy’n 
gweithio o ddydd i ddydd gyda’r plentyn neu’r Cydlynydd AAA (SENCO) yn canfod 
bod gan blentyn anghenion addysgol arbennig, maent yn cydweithio i ddarparu 
ymyriadau sy’n ychwanegol at y rhai a ddarperir fel rhan o gwricwlwm a 
strategaethau arferol y sefydliad neu’n wahanol iddynt. Fel rheol, llunnir CAU. 
 
Gweithredu yn y blynyddoedd cynnar a mwy: pan fydd yr ymarferwr addysg 
gynnar sy’n gweithio o ddydd i ddydd gyda’r plentyn neu’r Cydlynydd AAA (SENCO) 
yn cael cyngor neu gefnogaeth gan arbenigwyr allanol fel y gellir trefnu ymyriadau 
amgen sy’n ychwanegol at y rhai a ddarperir ar gyfer y plentyn trwy’r cam 
Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar neu’n wahanol iddynt. Fel rheol llunnir CAU 
newydd. 
 
Gweithredu gan yr ysgol: pan fydd athro dosbarth neu athro pwnc yn canfod bod 
gan blentyn anghenion addysgol arbennig, maent yn darparu ymyriadau sy’n 
ychwanegol at y rhai a ddarperir fel rhan o strategaethau a chwricwlwm 
gwahaniaethol arferol yr ysgol neu’n wahanol iddynt. Fel rheol, llunnir CAU. 
 
Gweithredu gan yr ysgol a mwy: pan fydd athro dosbarth neu athro pwnc a’r 
Cydlynydd AAA yn cael cyngor neu gefnogaeth gan arbenigwyr allanol, fel y gellir 
trefnu ymyriadau amgen sy’n ychwanegol at y rhai a ddarperir ar gyfer y disgybl 
trwy’r cam Gweithredu gan yr Ysgol neu’n wahanol iddynt. Fel rheol, y Cydlynydd 
AAA sy’n arwain yn hyn o beth er bydd yr athro dosbarth neu’r athro pwnc yn dal i 
fod yn gyfrifol am y ddarpariaeth o ddydd i ddydd. Fel rheol, llunnir CAU newydd. 
 
Mae’r disgrifyddion hyn yn nodi natur yr ymateb graddoledig y dylai ysgolion ac 
AALlau ei wneud er mwyn diwallu AAA disgyblion. Gofynnir i chi ddewis un o’r 
disgrifyddion hyn ar gyfer pob disgybl ag AAA. 
 
Cofnodwch statws y disgybl mewn perthynas â’r Cod Ymarfer AAA ar y diwrnod 
y caiff y cofnod ei wneud. Nodwch y dylai disgybl y mae ei anghenion yn destun 
asesiad statudol, ond sydd heb gael datganiad AAA terfynol, gael ei gofnodi o 
dan y cam gweithredu gan yr ysgol a mwy.   
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Adran 4: Lefelau darpariaeth 
 
Mae gan ysgolion ac ALlau ledled Cymru wahanol drefniadau i roi cymorth i 
ddisgyblion ag AAA. Mewn rhai ALlau ac ysgolion, ceir disgyblion â datganiadau 
y mae’r ddarpariaeth ar eu cyfer yn debyg iawn i’r hyn a wneir mewn mannau 
eraill ar gyfer disgyblion ag anghenion tebyg yn y cam gweithredu gan yr ysgol a 
mwy. 
 
Er mwyn cynorthwyo â safoni’r broses o gasglu a dadansoddi data ledled Cymru 
mae’n ofynnol i chi gofnodi gwybodaeth ar CYBLD ynghylch lefel y ddarpariaeth 
a gynigir i ddiwallu anghenion disgyblion yn ogystal â’r math(au) o AAA sydd 
ganddynt a’u statws yn ôl ymateb graddoledig y Cod Ymarfer. 
 
Mae angen i chi gofnodi gwybodaeth am lefel y ddarpariaeth ar gyfer pob un o’r 
dimensiynau canlynol: 
 

 cwricwlwm a dulliau addysgu (CT); 
 

 grwpiau a chymorth (GS); 
 

 adnoddau arbenigol (SR);  
 

 cynghori ac asesu (AA). 
 
Ar gyfer pob un o’r pedwar dimensiwn hyn, bydd angen i chi ddewis y disgrifydd 
sy’n cynnig y disgrifiad agosaf ar gyfer y ddarpariaeth a wneir ac sy’n gweddu 
orau i bob disgybl. Nodwch hefyd: 
 

 bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth hon ac, mae’n debyg, y cyfan ohoni 
yn cael ei chynnwys yng nghynlluniau addysg unigol y disgybl, y 
datganiadau AAA a/neu yng nghofnodion y Cydlynydd AAA; 

 
 dylech gofnodi manylion y trefniadau ar y dyddiad y gwnaed y cofnod.  

 
Cwricwlwm a dulliau addysgu (CT) 
 
Mae’n ofynnol i chi ddewis un o’r disgrifyddion a ganlyn: 
 

 Y cwricwlwm arferol gyda rhywfaint o wahaniaethu wedi’i dargedu (CT 
1) 

 
 Y cwricwlwm arferol gyda gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu a 

thros gyfnod o amser (CT 2) 
 

 Rhai newidiadau i’r cwricwlwm a rhaglen ddysgu i’r unigolyn dros 
gyfnod o amser (CT3) 

 
 Newidiadau sylweddol i’r cwricwlwm a rhaglen ddysgu i’r unigolyn dros 

gyfnod o amser (CT4) 
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Bwriedir i’r disgrifyddion hyn adlewyrchu lefel y gwahaniaethu a’r newidiadau a 
wnaed i’r cwricwlwm ac maent yn hunanesboniadol at ei gilydd. Noder: 
 

 mae gan bob disgybl yr hawl i gael mynediad llawn at y cwricwlwm yn 
unol â’r canllawiau cyfredol gan Lywodraeth Cymru;  

 
 mae ‘gwahaniaethu’ yn digwydd pan fo athrawon yn addasu’r dasg, 

canlyniad y dysgu, cyflymdra’r dysgu a/neu ddull y disgybl o ymateb a 
dylai gael ei gysylltu â thargedau Cynlluniau Addysg Unigol y disgybl a 
ddylai, yn ei dro, gael ei adolygu bob tymor; 

 
 gall gwahaniaethu ‘sylweddol wedi’i dargedu’ gynnwys rhaglenni 

dysgu ac ymddygiadol sydd wedi’u bwriadu ar gyfer y disgybl hwnnw 
fel unigolyn neu fel rhan o grŵp bychan o ddisgyblion ag anghenion 
tebyg; 

 
 mae ymyriadau ‘dros gyfnod o amser’ yn debygol o ymestyn am ddau 

dymor o leiaf ac, ar gyfer rhai disgyblion, bydd eu hangen drwy gydol 
eu hamser yn yr ysgol; 

 
 wrth benderfynu rhwng ‘rhai’ newidiadau i’r cwricwlwm a newidiadau 

‘sylweddol’ dylech ystyried maint y gwahaniaeth rhwng y Cwricwlwm 
Cenedlaethol ar gyfer oed/cyfnod allweddol y disgyblion a rhaglenni 
astudio cyfredol y disgybl o dan y Cwricwlwm Cenedlaethol ac 
elfennau ychwanegol i’r cwricwlwm. 

 
Grwpiau a chymorth (GS) 
 
Mae’n ofynnol i chi ddewis un o’r disgrifyddion a ganlyn: 
 

 Darpariaeth arferol yn y dosbarth gyda chymorth ychwanegol yn 
achlysurol yn y dosbarth (GS1) 

 
 Darpariaeth arferol yn y dosbarth am y rhan fwyaf o’r amser gyda 

chymorth ychwanegol yn y dosbarth a/neu mewn grŵp bychan wedi’i 
dargedu a thros gyfnod o amser (GS2) 

 
 Darpariaeth ar gyfer grwpiau bychan a/neu ddosbarth am y rhan fwyaf 

o amser (GS3) 
 

 Darpariaeth ar gyfer grwpiau bychan iawn gyda chymorth ychwanegol 
wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser am yr holl amser/am y rhan 
fwyaf o’r amser (GS4) 
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Bwriad hyn yw cael gwybodaeth am drefniadau’r grwpiau ar gyfer y disgybl a’r 
lefelau staffio. Noder: 
 

 lle bo’r ysgol wedi gwneud trefniadau i ddisgybl gael rhan o’i addysg 
mewn man arall, ee mewn ysgol wahanol, neu mewn Uned Cyfeirio 
Disgyblion, dylai’r cofnod ar gyfer y grŵp a’r cymorth adlewyrchu’r 
ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer y disgybl ar y dyddiad y gwnaed y 
cofnod; 

 
 mae cymorth ychwanegol ‘achlysurol’ yn cynnwys cymorth y gallai 

disgybl ei dderbyn mewn dosbarth gan unrhyw oedolyn ar wahân i’r 
athro dosbarth, hyd at uchafswm o dair gwaith yr wythnos ac am lai na 
dau dymor; 

 
 mae cymorth ychwanegol ‘wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser’ yn 

cynnwys yr holl gymorth sy’n cael ei ddarparu dros gyfnod o ddau 
dymor neu ragor. Bydd hyn yn cael ei ddarparu fel arfer mewn ystafell 
ddosbarth gyffredin ond gall gynnwys tynnu’r disgybl o’r dosbarth ar 
gyfer gwaith mewn grwpiau bach a/neu waith sy’n canolbwyntio ar 
flaenoriaethau unigol, wedi’u cynllunio gan yr athro, hyd at dair gwaith 
yr wythnos;  

 
 mae’r gwahaniaeth rhwng GS3 a GS4 yn golygu lefel y staff sy’n 

ofynnol. Er mwyn i GS3 fod yn gymwys mae disgybl yn debygol o fod 
mewn dosbarth o rhwng 10-15 disgybl am y rhan fwyaf o’r amser, 
gydag athro ac un oedolyn arall. 

 
 bydd disgyblion yn GS4 mewn dosbarthiadau bach iawn â 

chymarebau uwch o lawer rhwng oedolion a disgyblion – 1:3 fel arfer, 
neu hyd yn oed yn well na hynny. Byddai disgyblion ar gofrestr mewn 
ysgol brif ffrwd sy’n cael eu haddysgu mewn dosbarth bach iawn ee 
mewn ysgol arbennig neu Uned Cyfeirio Disgyblion am 4 diwrnod yr 
wythnos, ac mewn dosbarth cyffredin mewn ysgol ar y diwrnod arall, 
hefyd yn GS4.  

 
 
 
Adnoddau arbenigol (SR) 
 
Mae’n ofynnol i chi ddewis un o’r disgrifyddion a ganlyn: 
 

 Mynediad cyfyngedig gan yr unigolyn at adnoddau a chyfarpar, gan 
gynnwys TGCh, sydd fel rheol ar gael yn y dosbarth ac yn cael ei 
rannu â phlant eraill (SR1) 

 
 Mynediad gan yr unigolyn at adnoddau a chyfarpar sydd ar gael yn ôl 

yr angen (SR2) 
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 Mynediad gan yr unigolyn at gyfarpar mwy arbenigol dros gyfnod o 
amser (SR3) 

 
 Mynediad penodedig gan yr unigolyn at gyfarpar mwy arbenigol dros 

gyfnod o amser (SR4) 
 
Noder: 
 

 yn y cyd-destun hwn, mae’r term ‘adnoddau’ yn golygu cyfarpar 
ffisegol nid personél; 

 
 byddai SR2 yn cynnwys rhywfaint o fynediad at adnoddau sy’n cael eu 

lleoli y tu allan i’r ystafell ddosbarth, er enghraifft rhaglenni dysgu 
megis ‘Successmaker’ a allai gael eu lleoli mewn canolfan adnoddau 
yn yr ysgol; 

 
 bydd lefelau SR3 a SR4 yn gymwys lle bo gan ddisgybl hawl i gyfarpar 

at ei ddibenion ef neu hi yn unig am ddau dymor o leiaf ac, o bosib, 
am ei holl gyfnod yn yr ysgol. Y gwahaniaeth rhwng y lefelau hyn yw 
natur y cyfarpar: ar gyfer lefel SR4, mae’r cyfarpar yn debygol o fod 
wedi’i wneud a/neu ei addasu i’r disgybl dan sylw ee sedd arbennig, 
cymhorthion cyfathrebu TGCh wedi’u cynllunio’n arbennig i’r unigolyn. 

 
  
Cynghori ac asesu (AA) 

 
Mae’n ofynnol i chi ddewis un o’r disgrifyddion a ganlyn: 
 

 Yr athro dosbarth a’r Cydlynydd AAA i asesu’r anghenion gan 
ymgynghori o bryd i’w gilydd ag asiantaethau allanol (AA1) 

 
 Yr athro dosbarth a’r Cydlynydd AAA yn cymryd sylw o’r cyngor a/neu 

asesiadau gan asiantaethau allanol wrth adolygu’r Cynllun Addysg 
Unigol (AA2) 

 
 Asiantaethau allanol i ddarparu asesiadau a chyngor arbenigol a fydd 

yn arwain at gynlluniau addysg unigol wedi’u newid yn sylweddol 
(AA3) 

 
 Asiantaethau allanol i ddarparu asesiadau amlasiantaethol ac yn 

cyfrannu at y cymorth uniongyrchol i’r disgybl (AA4) 
 
Bwriad y disgrifyddion hyn yw dangos y cydweithio cynyddol ag asiantaethau y 
tu allan i’r ysgol wrth asesu a chynllunio rhaglenni unigol i’r disgybl. 
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Noder: 
 

 Ar bob lefel, y pwynt cychwynnol ar gyfer asesu yw arsylwadau’r ysgol 
ei hun ynghylch anghenion y disgybl a’i ymateb i ymyriadau. 

 Ar lefel AA1 bydd y Cydlynydd AAA yn arwain o ran rhoi cyngor i 
athrawon eraill. Efallai y bydd wedi ymgynghori ag asiantaeth allanol – 
fel rheol athro cymorth dysgu neu gymorth ymddygiadol neu 
seicolegydd addysg. 

 
 Dylech gofnodi lefel AA2 os bu rhywfaint o asesiad gan yr unigolyn ei 

hun, yn allanol i’r ysgol ac os bu i’r ysgol wneud rhai newidiadau i 
Gynllun Addysg Unigol y disgybl o ganlyniad i’r asesiad. 

 
 Ar lefel AA3, bydd un neu ragor o asiantaethau allanol wedi gwneud 

asesiadau unigol manwl o anghenion y disgybl a bydd yr asesiadau 
hyn wedi arwain at newidiadau sylweddol i Gynllun Addysg Unigol y 
disgybl. Bydd y disgrifydd hwn yn gymwys i bob disgybl sydd â 
datganiadau AAA a hefyd i’r disgyblion hynny nad oes ganddynt 
ddatganiadau ond y mae eu hanghenion wedi eu hasesu’n llawn fodd 
bynnag gan asiantaethau allanol. Cofiwch nodi asesiadau iechyd a 
gofal cymdeithasol arbenigol yma. 

 
 I fod yn gymwys am gofnod ar lefel AA4, mae’n rhaid bod anghenion 

disgybl yn cael eu hasesu yn fanwl gan ddwy asiantaeth allanol neu 
ragor ac mae’n rhaid bod yr asiantaethau hynny yn rhan uniongyrchol 
o’r gwaith o addysgu a/neu roi cymorth i’r disgybl. Mae hyn yn 
cynnwys trefniadau pan fo arbenigwyr allanol, er enghraifft 
ffisiotherapyddion, yn gweithio ochr yn ochr ag athrawon i weithredu ar 
y cyd raglen ddysgu’r disgybl. 
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Atodiad A: Matrics ar gyfer lefelau angen 
 

Lefel Cwricwlwm 
a dulliau 
addysgu 
(CT) 
 

Grwpiau a 
chymorth 
(GS) 

Adnoddau 
arbenigol 
(SR) 

Cynghori ac asesu 
(AA) 

1 Y cwricwlwm 
arferol gyda 
rhywfaint o 
wahaniaethu 
wedi’i 
dargedu (CT 
1) 
 

Darpariaeth 
arferol yn y 
dosbarth 
gyda 
chymorth 
ychwanegol 
yn 
achlysurol 
yn y dosbarth 
(GS1) 
 

Mynediad 
cyfyngedig 
gan yr 
unigolyn at 
adnoddau 
a 
chyfarpar, 
gan 
gynnwys 
TGCh, sydd 
fel rheol ar 
gael yn y 
dosbarth ac 
yn cael ei 
rannu â 
phlant eraill 
(SR1) 
 

Yr athro dosbarth a’r 
Cydlynydd AAA i 
asesu’r anghenion gan 
ymgynghori o bryd i’w 
gilydd ag asiantaethau 
allanol (AA1) 
 

2 Y cwricwlwm 
arferol gyda 
gwahaniaeth
u sylweddol 
wedi’i 
dargedu a 
thros 
gyfnod o 
amser (CT 2) 
 

Darpariaeth 
arferol yn y 
dosbarth am 
y rhan fwyaf 
o’r amser 
gyda 
chymorth 
ychwanegol 
yn y dosbarth 
a/neu mewn 
grŵp bychan 
wedi’i 
dargedu a 
thros 
gyfnod o 
amser (GS2) 
 

Mynediad 
gan yr 
unigolyn at 
adnoddau a 
chyfarpar 
sydd ar gael 
yn ôl yr 
angen 
(SR2) 
 

Yr athro dosbarth a’r 
Cydlynydd AAA yn 
cymryd sylw o’r cyngor 
a/neu asesiadau gan 
asiantaethau allanol 
wrth adolygu’r Cynllun 
Addysg Unigol (AA2) 
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3 Rhai 

newidiadau 
i’r cwricwlwm 
a rhaglen 
ddysgu i’r 
unigolyn dros 
gyfnod o 
amser (CT3) 
 

Darpariaeth 
ar gyfer 
grwpiau 
bychan a/neu 
ddosbarth 
am y rhan 
fwyaf o amser 
(GS3) 

Mynediad 
gan yr 
unigolyn at 
gyfarpar 
mwy 
arbenigol 
dros gyfnod 
o amser 
(SR3) 
 

Asiantaethau allanol i 
ddarparu asesiadau a 
chyngor arbenigol a 
fydd yn arwain at 
gynlluniau addysg 
unigol wedi’u newid 
yn sylweddol (AA3) 
 

4 Newidiadau 
sylweddol i’r 
cwricwlwm a 
rhaglen 
ddysgu i’r 
unigolyn dros 
gyfnod o 
amser (CT4) 
 

Darpariaeth 
ar gyfer 
grwpiau 
bychan iawn 
gyda 
chymorth 
ychwanegol 
wedi’i 
dargedu a 
thros gyfnod 
o amser am 
yr holl 
amser/am y 
rhan fwyaf 
o’r amser 
(GS4) 
 

Mynediad 
penodedig 
gan yr 
unigolyn at 
gyfarpar 
mwy 
arbenigol 
dros gyfnod 
o amser 
(SR4) 
 
 

Asiantaethau allanol i 
ddarparu asesiadau 
amlasiantaethol ac yn 
cyfrannu at y cymorth 
uniongyrchol i’r disgybl 
(AA4) 
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Atodiad B: Siart lif – y broses o gofnodi gwybodaeth am 
AAA, yn y datganiad CYBLD 
 
Mae’r siart llif isod yn crynhoi’r broses o gofnodi gwybodaeth am AAA yn y datganiad 
CYBLD. 
 
 

Atodiad C:  
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Cofnod 
CYBLD = N 

A oes gan y disgybl anghenion 
addysgol arbennig? 

Nodwch y 
math(au) o AAA 
yn y CYBLD –  
uchafswm o 2 
 
a) Dewiswch y 

prif fath o 
AAA 

 
a 

 
b) os yw’n 

briodol, 
dewiswch y 
math eilaidd 
o AAA 

 
Categorïau: 
 
 SPLD 

►  DYSL 
►  DYSC 
►  DYSP 
►  ADHD 

 MLD 
 GLD 
 SLD 
 PMLD 
 BESD 
 SLCD 
 ASD 
 HI 
 VI 
 MSI 
 PMED 

 a hefyd 

Cyngor ac Asesu (AA) 
 
 AA1 
 AA2 
 AA3 
 AA4

Adnoddau Arbenigol (SR) 
 
 SR1 
 SR2 
 SR3 
 SR4 

Grwpiau a chymorth (GS) 
 
 GS1 
 GS2 
 GS3 
 GS4 

Nodwch lefel y ddarpariaeth yn y 
CYBLD 
 
Dewiswch un disgrifydd o bob 
blwch 
 

Cwricwlwm a dulliau addysgu 
(CT) 
 
 CT1 
 CT2 
 CT3 
 CT4

Nodwch y 
disgrifydd yn y 
Cod Ymarfer yn 
y CYBLD 
 
Dewiswch un o 
blith y canlynol: 
 
 EYA/SA 
 EYA+/SA+ 
 S 

(Datganiad) 
 

Oes:  Cofnod 
CYBLD = SEN 

Nac 
oes 



Atodiad C: Astudiaeth achos i ddangos sut i ddefnyddio 
codau AAA CYBLD  
 
Astudiaeth Achos 1: Ahmed 
 
Y math o angen 
 
Mae Ahmed yn ddisgybl ym mlwyddyn 1. Mae ganddo nam ar y clyw yn y ddwy 
glust sy’n golygu bod ganddo gymhorthion clyw yn y ddwy glust. Daeth i’r amlwg 
hefyd ar ôl dechrau yn yr ysgol ei fod yn cael trafferthion â’i leferydd. Er nad yw’n 
dangos anhawster arbennig yn y dosbarth mae’n ei chael hi’n fwyfwy anodd i 
ganolbwyntio ar dasgau neu i gwblhau gweithgareddau. Yn ôl yr wybodaeth yn 
yr asesiad athro awgrymir bod anghysondeb yn y sgiliau y mae Ahmed yn 
meddu arnynt. Ymddengys ei fod yn cael anhawster wrth wahaniaethu rhwng 
gwahanol synau a chreu gwahanol synau, ond mae’n ymdopi lawer yn well wrth 
wneud tasgau sy’n golygu gwahaniaethu’n weledol rhwng gwahanol bethau. 
Rhagwelir y bydd Ahmed yn cyrraedd lefel 1 ym mhynciau craidd y Cwricwlwm 
Cenedlaethol erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 1. 
 
Camau a gymerwyd 
 
Lluniodd yr athro dosbarth a’r Cydlynydd AAA y Cynllun Addysg Unigol cyntaf ar 
gyfer Ahmed y llynedd pan oedd yn y Dosbarth Derbyn ac roedd y cynllun 
hwnnw yn cynnwys targedau i wella sgiliau cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol. Ar 
ôl ymgynghori â’r athro arbenigol ar gyfer nam ar y clyw, gwnaed asesiad llawn 
o anghenion clywed a gweld Ahmed yn y clinig lleol. Yn dilyn yr asesiad hwn, 
newidiodd yr ysgol y targedau a oedd yn y cynllun er mwyn canolbwyntio mwy ar 
y sgiliau siarad a gwrando a chynigiwyd rhagor o gymorth iddo. Mae’r ysgol yn 
ystyried bod lefel yr ymyriad yn gymesur â’r cam Gweithredu gan yr Ysgol a 
Mwy. 
 
Ar hyn o bryd mae athro arbenigol ar gyfer nam ar y clyw yn treulio 40 munud yr 
wythnos yn gweithio ar raglen a ddatblygwyd ar y cyd â’r therapydd lleferydd. 
Mae cymorth ychwanegol ar gael, os oes angen, gan gynorthwyydd addysgu 
sy’n gweithio’n amser llawn gyda dosbarth Ahmed ac sy’n archwilio cymorth 
clyw Ahmed bob bore. Mae’r athro dosbarth yn gweithio’n agos ar y targedau a 
ddatblygwyd yn rhan o Gynllun Addysg Unigol Ahmed sy’n pwysleisio 
pwysigrwydd atgyfnerthu’r cyfarwyddiadau a roddir fel y bo ganddo 
ddealltwriaeth glir o’r tasgau y mae’n rhaid iddo eu cwblhau. Mae’r cyswllt agos 
rhwng y rhieni, yr ysgol a gwasanaethau allanol wedi’i reoli gan yr athro 
arbenigol. Mae’r ysgol yn darparu deunyddiau atodol i Ahmed fynd â nhw adref 
gydag ef ac mae hefyd yn cynnwys ei rieni yn yr adolygiadau rheolaidd a 
gynhelir o’r Cynllun Addysg Unigol. 
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Statws CYBLD 
 
Y cofnodion CYBLD ar gyfer Ahmed fyddai: 
 

 Prif AAA:  HI (nam ar y clyw) 
 

 AAA eilaidd:  SLCD (anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu) 
 

 Cod Ymarfer:  SA+ (Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy) 
 

 Cwricwlwm a dulliau addysgu: CT2 (y cwricwlwm arferol gyda 
gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser)  

 
 Grwpiau a chymorth:  GS2 (darpariaeth arferol yn y dosbarth am y 

rhan fwyaf o’r amser gyda chymorth ychwanegol yn y dosbarth a/neu 
mewn grŵp bychan wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser)  

 
 Adnoddau arbenigol:  SR3 (mynediad gan yr unigolyn at gyfarpar mwy 

arbenigol dros gyfnod o amser) 
 

 Cynghori ac asesu:  AA3 (asiantaethau allanol i ddarparu asesiadau a 
chyngor arbenigol a fydd yn arwain at gynlluniau addysg unigol wedi’u 
newid yn sylweddol) 
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Astudiaeth Achos 2: Elin 
 
Y math o angen 
 
Mae Elin ym mlwyddyn 7. Ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, roedd ei 
chyraeddiadau yn y Cwricwlwm Cenedlaethol mewn Saesneg, Mathemateg a 
Gwyddoniaeth oll ar lefel 1. Mae ei sgôr yn yr 1% isaf ar gyfer disgyblion o’i hoed 
hi yn y profion safonol mewn sgiliau llafar, sgiliau heb fod yn llafar, sgiliau rhifo a 
sgiliau darllen. Mae ei sgiliau iaith a chyfathrebu yn ddiffygiol iawn ac  mae ei 
geirfa a’i phatrymau lleferydd yn anaeddfed. Mae’n ei chael hi’n anodd trefnu ei 
gwaith, dim ond am gyfnod byr iawn y mae’n gallu canolbwyntio yn y dosbarth 
ac nid oes ganddi lawer o gymhelliant i wneud gwaith ysgol. Nid yw’n dod 
ymlaen yn dda â phlant eraill, mae’n hawdd ei chynhyrfu ac mae ei 
phresenoldeb yn anghyson. 
 
Camau a gymerwyd 
 
Mae ysgol Elin yn cynnig cymorth o fewn y brif ffrwd i blant ag anawsterau 
dysgu. Ar gyfer Saesneg, mae Elin yn gweithio mewn grŵp bychan o chwe 
disgybl yn y ganolfan gymorth gydag athro arbenigol. Mae’n dilyn rhaglen 
llythrennedd strwythuredig sy’n defnyddio rhaglen addysgu gyfrifiadurol. Mae’n 
cael 15 awr o gymorth yn y dosbarth bob wythnos gan gynorthwyydd cymorth 
dysgu sydd hefyd yn gallu gweithio â disgyblion eraill yn y dosbarth pan fo’n 
briodol. Mae’r Cydlynydd AAA yn cydlynu amserlen Elin a’r cymorth a roddir iddi 
ac yn cadw golwg ar ei Chynllun Addysg Unigol. Mae’r ysgol yn ystyried bod 
lefel yr ymyriad yn gymesur â’r cam Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. 
 
Statws CYBLD 
 

 Prif AAA:  MLD (anawsterau dysgu cymedrol) 
 

 AAA eilaidd:  BESD (anawsterau ymddygiadol, emosiynol a 
chymdeithasol) 

 
 Cod Ymarfer:  SA+ (Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy) 

 
 Cwricwlwm a dulliau addysgu: CT2 (y cwricwlwm arferol gyda 

gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser  
 

 Grwpiau a chymorth:  GS2 (darpariaeth arferol yn y dosbarth am y 
rhan fwyaf o’r amser gyda chymorth ychwanegol yn y dosbarth a/neu 
mewn grŵp bychan wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser)  

 
 Adnoddau arbenigol:  SR2 (mynediad gan yr unigolyn at adnoddau a 

chyfarpar sydd ar gael yn ôl yr angen) 
 

 Cynghori ac asesu:  AA2 (Yr athro dosbarth a’r Cydlynydd AAA yn 
cymryd sylw o’r cyngor a/neu asesiadau gan asiantaethau allanol wrth 
adolygu’r Cynllun Addysg Unigol) 
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Astudiaeth achos 3: James 
 
Y math o angen 
 
Symudodd James i fyw gyda’i fam-gu a’i dad-cu yn ddiweddar am na allai ei rieni 
ofalu amdano. Mae wedi ymuno â’i ysgol gynradd leol ym mlwyddyn 4. Mae 
James yn hynod o eiddil ac mae’n hawdd ei gynhyrfu. Mae’n amharod i weithio 
gyda phlant eraill yn y dosbarth ac yn gwrthod mynd i’r gwasanaeth, bwyta ei 
ginio yng nghwmni plant eraill na mynd allan i chwarae. Yn ôl asesiad 
cychwynnol yr athro dosbarth a’r Cydlynydd AAA mae James yn fachgen 
cymharol abl sy’n meddu ar sgiliau sylfaenol da.  
 
Camau a gymerwyd 
 
Mae’r ysgol wedi cael cyngor gan Seicolegydd Addysg sydd, ar ôl ymgynghori 
â’r athro dosbarth a’r Cydlynydd AAA, wedi awgrymu nifer o strategaethau i 
helpu James i setlo yn yr ysgol. Mae’r Cydlynydd AAA wedi penderfynu cofnodi 
bod angen darpariaeth Gweithredu gan yr Ysgol ar James ac y dylid adolygu 
hyn ar ôl un tymor. 
 
Mae ‘cylch ffrindiau’ wedi ei greu ar gyfer James sydd, er ei amharodrwydd 
cychwynnol, yn ymateb yn well bellach i’r plant sydd yn rhan o’r cylch hwn. Mae 
athro dosbarth James yn dod i gwrdd ag ef yn bersonol pan fydd yn dod i’r ysgol 
bob bore ac yn gadael iddo, ynghyd ag un plentyn arall yn ei gylch ffrindiau, 
ddefnyddio’r cyfrifiadur sydd yn y dosbarth yn ystod amser chwarae yn y bore. 
Mae’r ysgol yn darparu sesiwn unigol gydag oedolyn am un awr y dydd, bob 
amser cinio, er mwyn datblygu ei hyder mewn grwpiau mwy o faint. 
 
Statws CYBLD 
 

 Prif AAA:  BESD (anawsterau ymddygiadol, emosiynol a 
chymdeithasol) 

 
 AAA eilaidd:  Dim 

 
 Cod Ymarfer:  SA (Gweithredu gan yr Ysgol) 

 
 Cwricwlwm a dulliau addysgu: CT1 (y cwricwlwm arferol gyda 

rhywfaint o wahaniaethu wedi’i dargedu) 
 

 Grwpiau a chymorth:  GS1 (darpariaeth arferol yn y dosbarth gyda 
chymorth ychwanegol yn achlysurol yn y dosbarth)  

 
 Adnoddau arbenigol:  SR1 (mynediad cyfyngedig gan yr unigolyn at 

adnoddau a chyfarpar, gan gynnwys TGCh, sydd fel rheol ar gael yn y 
dosbarth ac yn cael ei rannu â phlant eraill) 
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Astudiaeth achos 4: Megan 
 
Y math o angen 
 
Mae Megan yn dioddef o barlys yr ymennydd ac mae’n defnyddio cadair olwyn. 
Mae’n ddisgybl blwyddyn 10 mewn ysgol fawr brif ffrwd. Mae ganddi broblemau 
lleferydd a symud a dim ond ychydig y gall symud ei dwylo. Er ei bod wedi ei 
hasesu’n ddisgybl â gallu cymedrol mae cyraeddiadau Megan ymhell islaw’r 
cyfartaledd, o bosib am na chafodd y cyfarpar TGCh priodol i’w galluogi hi i 
gyfathrebu’n iawn tan yn ddiweddar. Mae gan Megan sgiliau cymdeithasol da ac 
mae’n mwynhau dod i’r ysgol ond mae ei chynnydd wedi’i gyfyngu gan ei 
hanawsterau corfforol a chyfathrebu. 
 
Camau a gymerwyd 
 
Mae pobl mewn cadeiriau olwyn yn gallu mynd i bob man yn adeiladau’r ysgol. 
Ar ôl gwneud asesiad arbenigol o’i hanghenion cyfathrebu rhoddwyd cyfarpar 
TGCh soffistigedig iawn i Megan sy’n ei galluogi hi i gyfathrebu a chofnodi ei 
gwaith yn fwy effeithiol. 
 
Mae gan Megan ddatganiad AAA sy’n neilltuo 20 awr o amser cynorthwyydd 
cymorth dysgu ar ei chyfer er mwyn ei helpu i gael mynediad at y cwricwlwm ac 
i’w helpu i ddefnyddio cyfarpar TGCh. Nid yw’r cymorth ar gael iddi drwy gydol yr 
wythnos ysgol er mwyn annog Megan i ddatblygu annibyniaeth mewn rhai 
gwersi. Mae Megan yn gallu mynd i’r ganolfan AAA yn yr ysgol amser cinio lle 
gall wneud ei gwaith cartref neu gymdeithasu. Mae’r ysgol yn defnyddio’r 
hyblygrwydd yng nghwricwlwm Cyfnod Allweddol 4 i roi iddi'r opsiwn o gael 
cymorth unigol yn y ganolfan AAA, i ganiatáu amser dan arolygiaeth iddi ddal i 
fyny lle mae ar ei hôl hi gyda’i gwaith. Ar wahân i’r darpariaethau hyn mae 
Megan yn cymryd rhan yn llawn yn holl fywyd yr ysgol ochr yn ochr â’i chyd-
ddisgyblion. 
 
Statws CYBLD 
 

 Prif AAA:  PMED (anawsterau corfforol a meddygol) 
 

 AAA eilaidd:  SLCD (anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu) 
 

 Cod Ymarfer:  S (Datganiad) 
 

 Cwricwlwm a dulliau addysgu: CT2 (y cwricwlwm arferol gyda 
gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser  

 
 Grwpiau a chymorth:  GS2 (darpariaeth arferol yn y dosbarth am y 

rhan fwyaf o’r amser gyda chymorth ychwanegol yn y dosbarth a/neu 
mewn grŵp bychan wedi’i dargedu a thros gyfnod o amser)  

 
 Adnoddau arbenigol:  SR4 (mynediad penodedig gan yr unigolyn at 

gyfarpar mwy arbenigol dros gyfnod o amser) 
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 Cyngor ac asesu:  AA3 (asiantaethau allanol i ddarparu asesiadau a 
 chyngor arbenigol a fydd yn arwain at gynlluniau addysg unigol wedi’u 
 newid yn sylweddol) 
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Byrfoddau 
 
AAA  Anghenion Addysgol Arbennig 

CYBLD   Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion  

ALl    Awdurdod Lleol 

EYA    Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar 

SA    Gweithredu gan yr Ysgol 

EYA+   Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy 

SA+   Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy 

S    Datganiad 

SPLD   Anawsterau Dysgu Penodol 

DYSL  Dyslecsia 

DYSC  Dyscalcwlia 

DYSP  Dyspracsia 

ADHD  Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd 

MLD    Anawsterau Dysgu Cymedrol 

SLD   Anawsterau Dysgu Difrifol 

PMLD   Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog 

BESD   Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol 

SLCD   Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu 

ASD    Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig  

HI    Nam ar y Clyw 

VI    Nam ar y Golwg 

MSI    Nam amlsynhwyraidd 

PMED  Anawsterau Corfforol a/neu Feddygol 

ADD    Anhwylder Diffyg Canolbwyntio  

ADHD   Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd 

TGCh    Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 


	Adran 2: Mathau o AAA

