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Mae’r ddogfen yma yn ddiweddariad o’r Cylchlythyr Rhif: 024-07 a gafodd ei ryddhau Awst  
2007. Y prif ddiweddariadau yw ychwanegu’r pedwar categori  (DYSL, DYSC, DYSP a ADHD) 
oddi fewn i anawsterau dysgu penodol (SPLD)  a pharagraff esboniadol ar anawsterau dysgu 
cyffredinol (GLD). Mae’r rhain i gyd eisoes wedi’u cynnwys ar y system gyfrifiadurol y llynedd 
ond heb eu cynnwys oddi fewn i’r ddogfen canllawiau. 
 

Er hwylustod mae’r papur yma’n crynhoi prif benawdau’r canllawiau, dylid cyfeirio at y 
Cylchlythyr ei hun am fwy o fanylion ac ar gyfer yr astudiaethau achos. 
Mae’r canllawiau hyn yn gymwys i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig fel y nodwyd 
yng Nghod Ymarfer AAA Cymru, 2002. Mae Gwynedd yn monitro ansawdd y data a gofnodir 
yn y datganiad CYBLD ar draws y Sir. 
 

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. 

 

Ni ddylech gofnodi fel disgybl AAA:  

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

 Ddisgybl mwy galluog a thalentog 

 disgyblion sydd â chyflwr meddygol a/neu anabledd, fel y’i diffiniwyd yn Neddf 
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 

Oni bai y bo gan y disgyblion hynny angen addysgol arbennig penodol hefyd. 
 

Rhaid i chi gynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y datganiad CYBLD ar gyfer pob disgybl ag 
AAA: 

1. Y math o AAA 
2. Disgrifydd Cod Ymarfer 
3. Lefel y ddarpariaeth 

 

Dylai 6 neu 7 darn o wybodaeth gael eu cynnwys yn y ffurflen CYBLD ar gyfer pob disgybl 
AAA. Ceir yn Atodiad A siart lif sy’n crynhoi’r broses i’w dilyn wrth gofnodi’r wybodaeth 
AAA ar y ffurflen CYBLD. 
NA – dim ond lle nad oes anghenion addysgol arbennig y dylid defnyddio NA 
(amherthnasol). 
 

1. Mathau o AAA - mae’n eithaf posib y bydd gan ddisgyblion unigol anghenion sy’n 
rhychwantu dau neu ragor o feysydd. E.e. gall fod gan ddisgybl sydd ag anawsterau 
dysgu cymedrol anawsterau ymddygiad neu nam synhwyriad hefyd. 
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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. 
 

Mae’n debygol mai Cydlynydd AAA’r ysgol fydd yn y sefyllfa orau i benderfynu pa 
fath/ fathau o AAA y dylid ei nodi ar gyfer pob disgybl a dylai’r sawl sy’n nodi’r 
cofnod ar y CYBLD ymgynghori a’r cydlynydd bob tro. 
 

Ceir mwy o fanylder yn y canllawiau - ynglŷn â phob disgrifiad a diffiniad ac mae 
achosion enghreifftiol wedi’u cynnwys sydd yn egluro’r broses yn well. 
 

i. Gwybyddiaeth a Dysgu 
Anawsterau dysgu penodol SPLD 

Dyslecsia DYSL 

Dyscalcwlia DYSC 

Dyspracsia DYSP 

Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd ADHD 

Anawsterau dysgu cymedrol MLD 

Anawsterau dysgu cyffredinol - Disgyblion ag anawsterau dysgu, a allai fod 
yn rhai cymedrol, sydd heb gael eu hasesu hyd yn hyn fel disgyblion MLD 

GLD 

Anawsterau dysgu difrifol  SLD 

Anawsterau dysgu dwys a lluosog PMLD 
 

ii. Ymddygiad, datblygiad emosiynol a chymdeithasol 
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol BESD 
 

iii. Cyfathrebu a rhyngweithio 
Anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu SLCD 

Anhwylderau sbectrwm awtistig ASD 
 

iv. Anghenion synhwyraidd a/ neu gorfforol 
Nam ar y clyw HI 

Nam ar y golwg VI 

Nam amlsynhwyraidd MSI 

Anawsterau corfforol a/ neu feddygol PMED 
 

2. Disgrifyddion y Cod Ymarfer – dylid dewis un o’r canlynol:  
Mwy o fanylion yn y canllawiau 
Gweithredu yn y blynyddoedd cynnar/ gan yr ysgol EYA/ SA 

Gweithredu yn y blynyddoedd cynnar a mwy/ gan yr ysgol a mwy EYA+/ SA+ 

Datganiad S 
  
Mae’r disgrifyddion hyn yn nodi natur yr ymateb graddoledig y dylai ysgolion ac 
AALlau ei wneud er mwyn diwallu AAA disgyblion. 

 Cofnodwch statws y disgybl mewn perthynas â’r Cod Ymarfer AAA ar y 
diwrnod y caiff y cofnod ei wneud. 



 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. 

 

3. Lefelau darpariaeth - dewiswch un disgrifydd o bob un o’r pedwar category i 
ddangos y math o drefniadau ychwanegol neu wahanol sy’n cael eu gwneud ar gyfer 
y disgybl. 
 

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. 

 Bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth yma 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. 
 

Mae Atodiad B yn dangos matrics ar gyfer lefelau angen oddi tan y pedwar pennawd yma 
e.e. CT1, CT2, CT3 and CT4 - mae’r canllawiau yn cynnig  eglurder sylweddol ar bob un o’r 
disgrifyddion yma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Appendix A: Siart lif – y broses o gofnodi gwybodaeth AAA, yn y datganiad 
CYBLD 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Atodiad B:  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 
wahaniaethau wedi’i 
dargedu (CT1) 

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 a 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 
gwahaniaethu sylweddol 
wedi’i dargedu a thros 
gyfnod o amser (CT2) 

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) 

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 
dysgu 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) 

 
 
 
Mae Atodiad C yn y Canllawiau (sydd heb ei ddangos yma) yn rhoi Astudiaethau achos  i 
ddangos sut i ddefnyddio codau AAA CYBLD. 
 


