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Cyfarwyddiadau	Llenwi	Ffurflenni	CDU	

Er mwyn cwblhau Cynllun Datblygu Unigol (CDU) bydd angen llenwi dogfen PDF a dogfen 
Excel. 

Y	Ddogfen	PDF:	
 
Mae’r ddogfen PDF yn cynnwys: 

• Proffil Un Tudalen 

• Manylion Personol 

• Manylion Pellach:  Pwy sydd yn y cyfarfod? 

• Cofnod o Gytundeb/Caniatâd i Rannu Gwybodaeth (llofnodion) 

	

Fersiwn	Adobe	Reader	
 
Fel rheol, y rhaglen sydd yn agor dogfennau PDF ar eich cyfrifiadur yw Adobe Reader.  
Mae angen fersiynau diweddar XI neu DC ar gyfrifiadur fel bod y ffurflen CDU yn gweithio.  
Mae fersiwn DC yn caniatáu arwyddo’n electronig. 
 
Er mwyn uwchraddio i fersiwn DC bydd angen mynd i’r  dudalen gwe ddilynol: 
 

https://get.adobe.com/uk/reader/ 
 

Atodi	Llun	
 
Mae’r tudalen blaen yn cynnig cyfle i atodi llun o’r disgybl.  Mae fersiwn Adobe Reader DC 
yn caniatáu codi llun electronig mewn fformat JPG, GIF, PNG, TIF, a PDF i’r ffurflen CDU. 
 
Mae fersiwn Adobe Reader XI neu gynharach ond yn caniatáu codi lluniau mewn fformat 
PDF.  Dilynwch y cyfarwyddiadau isod er mwyn codi llun yn fformat PDF i’r ffurflen CDU. 
 

Atodi	Llun	Mewn	Fformat	PDF	
 
Y ffordd hwylusaf o greu llun yn fformat PDF yw wrth sganio’r llun gwreiddiol.  Yn aml, 
bydd sganiwr yn cynnig opsiynau ar gyfer creu dogfen PDF yn uniongyrchol.  Dilynwch 
gyfarwyddiadau'r sganiwr i wneud hyn. 
 
Os yw llun eisoes mewn fformat gwahanol bydd rhaid ei drosi i fformat PDF cyn ei hatodi 
i’r CDU. 
 
Er mwyn ail fformatio llun i fformat PDF, bydd rhaid sicrhau bod rhaglen sy’n galluogi 
argraffu i ddogfen PDF wedi ei osod ar y cyfrifiadur.  
 
Os nad oes rhaglen argraffu PDF ar eich cyfrifiadur gellir gosod rhaglen PrimoPDF wrth 
ymweld â’r dudalen gwe ddilynol: 
 

http://www.primopdf.com/ 
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a phwyso ar fotwn Download Free o dan y pennawd Try PrimoPDF a dilyn y 
cyfarwyddiadau. 

 
I ailfformatio llun JPG, PNG ayyb. dewiswch y llun yn Windows Explorer a chliciwch y 
botwm de ar y llygoden a dewiswch Print o’r ddewislen.  Bydd ffenest Print Pictures yn 
ymddangos. 
 
 

 
 
 
Dewiswch PrimoPDF (neu argraffydd PDF cyffelyb) o’r dewis Printer: ac yna pwyso ar y 
botwm Print yng ngwaelod yr un ffenestr.  Bydd hyn yn agor ffenestr briodol yr argraffydd 
PDF a ddewiswyd.   
 
 

 
 
 
Cliciwch y botwm i greu'r PDF a dilyn y cyfarwyddiau er mwyn dewis enw a lleoliad ar 
gyfer y ddogfen PDF. 
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Arwyddo’r	Dudalen	“Cofnod	o	Gytundeb”	
 
Os nad yw fersiwn DC o Adobe Reader wedi gosod ar y cyfrifiadur bydd angen argraffu’r 
dudalen ‘Cofnod o Gytundeb’, ei arwyddo, a'i sganio i PDF er mwyn ei e bostio gyda 
gweddill dogfennau CDU. 
 
Gyda fersiwn DC wedi ei osod ar y cyfrifiadur, bydd yn bosib arwyddo’n CDU mewn modd 
electronig.  Bydd Adobe Reader DC yn edrych fel y dilynol: 
 
 

 
 
 
Dewis “Tools” 
 
 

 
 
 
Dewis “Fill & Sign” wrth glicio ar yr eicon perthnasol. 
 

	
 

Dewis eicon “Sign”:     
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Dewis “Add Signature” 
 

 
 

 

• Dewis “Type” i deipio llofnod a newid steil y llythrennau wrth ddewis “Change style” 
neu 

• Dewis “Draw” er mwyn darlunio’r llofnod gyda’r llygoden. 

• Dewis “Apply” i ddarfod. 

• Glynu'r llofnod i’r ddogfen gyda’r llygoden a newid maint os bu angen. 
 
 

Diffyg	Lle	yn	y	Blychau	Testun	
 
Os bydd angen mwy o le nag mae’r blychau yn caniatáu,  cwblhewch y wybodaeth ar wahân 
mewn dogfen Word a'i danfon ynghyd a’r dogfennau eraill.  Mae angen sicrhau bod 
arweiniad clir i ba ran o’r CDU mae’r wybodaeth ychwanegol yn perthyn (gweler pennod 
Enwi Dogfennau CDU isod) 

Y	Ddogfen	Excel:	
 
Mae sawl tab yn y ddogfen Excel: 
 
Tab ‘Angh-Supp’: 

• Manylion Personol  

• Crynodeb o’r meysydd angen a lefel y gefnogaeth a ddarperir 

• Cynlluniau Cysylltiedig 
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Tab ‘Cyrh-Attain’ (Cyrhaeddiad): 

• Meysydd Dysgu: Cyfnod Sylfaen (CS) / Deilliannau’r CS 

• Pwnc / Maes Cyrhaeddiad:  CA 1-4 Asesiadau Safonol Athro/awes 

• Pwnc / Maes Cyrhaeddiad:  Profion Cenedlaethol 

• Pwnc / Maes Cyrhaeddiad:  Cwricwlwm 14-19 

• Pwnc / Maes Cyrhaeddiad:  Profion Eraill Safonedig 
 
Tabiau ‘Deill-Out’ x 3:  Cynllun Gweithredu Deilliannau 
 
Tab ‘Cynllun-Plan’:  Cynllun Darpariaeth 
 
Dim ond y celloedd glas bydd angen eu llenwi ym mhob tab.  Mae’r celloedd gleision yn 
gymysgedd o gelloedd testun rhydd, rhai dewisol, neu rhai i gwblhau mewn fformat 
penodol. 
Bydd blychau cynorthwyol gyda chefndir melyn yn ymddangos.  Gellir cael gwared â’r 
blychau hyn drwy ddefnyddio allwedd ‘Esc’ ar yr allweddfwrdd, neu eu symud wrth bwyso 
ar y blwch gyda botwm chwith y llygoden a'i lusgo i fan arall wrth ddal y botwm chwith i 
lawr. 

Enwi	Dogfennau	CDU:	
 
Mae angen trefn ar sut i enwi dogfennau CDU er mwyn deall beth yw cynnwys pob dogfen. 
 
Bydd un CDU yn cynnwys dogfennau xlsx, pdf ac o bosib  docx.  Awgrymir y drefn ddilynol 
ar gyfer enwi dogfennau CDU 
 
Dylai enw dogfen gynnwys: 
 

1) Dyddiad y ddogfen 
2) Gwybodaeth am ei chynnwys 
3) Cyfenw’r disgybl 
4) Enw/au’r disgybl 
5) Dyddiad Geni'r disgybl; 

 
Fformat:  “yymmdd gwybodaeth y ddogfen cyfenw enw/au ddmmyy” 
 
Ni fydd problem defnyddio “-“ neu “_” yn lle blwch gwag “ ” rhwng yr eitemau. 
 
Enghraifft Siôn Dewi Davies dyddiad geni 6/4/16 ar gyfer ddogfen CDU yn ddyddiedig 
18/11/16: 
 
Enghraifft PDF:   
 

“161118 CDU Davies Siôn Dewi 060416” 
 
Enghraifft o ddogfen Word ar gyfer cael gwybodaeth ychwanegol:   
 

“161118 CDU Ychwanegol Davies Siôn Dewi 060416” 
 
Enghraifft o Dudalen Cofnod o Gytundeb: 
 

“161118 CDU Cofnod o Gytundeb Davies Siôn Dewi 060416” 
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Enghraifft Excel:   
 

“161118 CDU Davies Siôn Dewi 060416” 
 
Nodwch fod enw’r dogfennau Excel a PDF yr un fath.  Gan fod y ddwy ddogfen yn 
ddogfennau o fath gwahanol bydd eu hôl-ddodiaid (PDF, DOCX, XLSX ayyb.) yn wahanol.  
Bydd y system yn eu hadnabod fel enwau gwahanol oherwydd hyn. 

Cymorth:	
 
Cysylltwch â Gwyn Jones, Swyddog Data a Datblygu TG (ADYaCH):  01286 679483 neu 
GwynJones2@gwynedd.llyw.cymru 
 


