
 

 
 

 
 

Gweithredu Anghenion Dysgu Ychwanegol – Diweddariad 
 
Fel y nodwyd yn natganiad y Gweinidog  ar 14 Gorffennaf, yn dilyn ymgysylltu â 
rhanddeiliaid, mae'r trefniadau ar gyfer gweithredu'r Ddeddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg wedi'u haddasu. Mae'r penderfyniad hwnnw’n 
adlewyrchu effaith gronnol y pandemig, ynghyd â gofynion paratoi ar gyfer y 
diwygiadau trawsnewidiol ehangach ar draws y system addysg gyfan. Yn sgil hynny, 
bwriedir sicrhau mwy o amser i bartneriaid gynllunio a rheoli'r newidiadau gofynnol 
yn barod ar gyfer y Ddeddf. Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae hyn oll yn ei 
olygu wedi'i nodi isod. 
 

Mae'r dull gweithredu ym mlwyddyn un wedi'i drefnu fel a ganlyn: 

 

1 Medi 2021 - Plant sy'n newydd i'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol  
 
O 1 Medi, mae angen i ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion, ac awdurdodau lleol 
weithredu’n unol â Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 (Cod ADY) a 
rheoliadau cysylltiedig mewn perthynas â phob plentyn hyd at, a chan gynnwys, y 
rhai ym Mlwyddyn 10 nad oedd ganddynt angen addysg arbennig (AAA) a nodwyd 
ar 1 Medi ac sydd newydd eu nodi fel rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol 
(ADY) neu sydd newydd eu hystyried fel rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol 
(ADY). Mae hyn yn cynnwys plant sy'n cael eu haddysgu mewn lleoliad a gynhelir, 
sefydliad addysg bellach, lleoliad annibynnol (meithrinfa annibynnol neu ysgol 
annibynnol), yn cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol (EOTAS), a phlant sy'n cael eu 
haddysgu yn y cartref yn ddewisol.  
 
Mae hyn yn golygu y bydd angen i ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion ac 
awdurdodau lleol wneud penderfyniad ynghylch a oes gan blentyn 'sydd newydd ei 
nodi' neu blentyn a gedwir yn gaeth anghenion dysgu ychwanegol ac, os bydd 
angen, gyhoeddi Cynllun Datblygu Unigol (CDU). Gellir dod o hyd i ganllawiau ar 
wneud penderfyniad, paratoi a chynnal CDU yn y Cod ADY.   
 
Noder: Nid yw’r plant hynny sy'n newydd i'r system ADY yn cynnwys plant sy'n 
derbyn darpariaeth addysgol arbennig. Mae hyn yn golygu nad yw plant sydd â 
darpariaeth addysgol arbennig drwy ddatganiad neu drwy gynllun anstatudol, megis 
gweithredu gan yr ysgol/gweithredu gan yr ysgol a mwy, neu gamau gweithredu 
blynyddoedd cynnar/blynyddoedd cynnar a mwy, yn cael eu cynnwys. Nid yw plant 
sy'n ymwneud â phroses datganiad AAA wedi'u cynnwys ychwaith. Mae hyn yn 
golygu, er enghraifft, pan fo awdurdod lleol yn cynnal asesiad AAA neu'n paratoi 
datganiad, na fydd y plentyn yn cael ei ystyried yn newydd i'r system ADY.    
 
1 Medi 2021 – Plant a gedwir yn gaeth  
 
Hefyd, o 1 Medi, bydd plant a gedwir yn gaeth yn cael eu cynnwys yn y system ADY, 
neu'n symud i’r system honno. Mae hyn yn golygu plant o oedran ysgol gorfodol (hyd 
at, ac yn cynnwys, Blwyddyn 11), gan gynnwys y rhai sydd â datganiad, ac sydd ar 1 
Medi 2021, neu ar ôl hynny: 
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 yn ddarostyngedig i orchymyn cadw ac yn cael eu cadw’n gaeth mewn llety 
ieuenctid perthnasol yng Nghymru neu yn Lloegr1 

 yn cael eu cadw yn yr ysbyty o dan Ran 3 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (yn 
ystod achos troseddol neu ar gyfer dedfrydu)2.  

 
Mae plant a gedwir yn gaeth sydd â datganiadau wedi'u cynnwys, oherwydd unwaith 
y bydd plentyn wedi'i gadw’n gaeth, nid yw'r awdurdod lleol bellach yn gyfrifol am y 
plentyn ac nid yw o dan ddyletswydd i gynnal y datganiad3. 
 
Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am symud plant a gedwir yn gaeth o'r system AAA 
i'r system ADY. Ceir canllawiau pellach am blant a gedwir yn gaeth ym mhennod 19 
o'r Cod ADY. 
 
Darperir ar gyfer y trefniadau pontio i blant sy'n cael eu cadw’n gaeth mewn llety 
ieuenctid o dan Ran 3 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yng Ngorchymyn Cychwyn 2 
ac yn Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 20214.  
 
Pan fydd plentyn yn cael ei ryddhau o gael ei gadw’n gaeth, mae deddfwriaeth ADY, 
gan gynnwys y Cod ADY,yn parhau i fod yn gymwys i'r plentyn pan fo CDU yn cael 
ei baratoi o dan adran 40 o'r Ddeddf ADY neu'n cael ei gadw o dan adran 42 o'r 
Ddeddf ADY.  
 

1 Ionawr 2022 – Symud plant o’r system AAA i’r system ADY  
 

Bydd plant mewn rhai grwpiau blwyddyn sy'n derbyn darpariaeth addysgol arbennig 
yn dechrau symud i'r system ADY newydd o 1 Ionawr 2022. Dyma’r tri grŵp: 
Blynyddoedd Meithrin 1 a 2, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a 
Blwyddyn 10. Cyfeirir at y grwpiau blwyddyn hyn fel blynyddoedd gorfodol.  
 
Mae ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion ac awdurdodau lleol yn symud y plant hyn 
o'r system AAA i'r system ADY newydd drwy roi hysbysiad. Mae'r hysbysiad yn 
ganlyniad i benderfyniad a wnaed gan ysgol, uned cyfeirio disgyblion neu awdurdod 
lleol mewn perthynas ag a oes gan y plentyn ADY.  
 
Os oes gan blentyn ADY, rhoddir hysbysiad 'CDU' sy'n cadarnhau bod y plentyn 
wedi symud i'r system ADY, bod gan y plentyn ADY, ac y bydd CDU yn cael ei 
baratoi. Pan fo penderfyniad wedi'i wneud nad oes gan blentyn ADY, rhoddir 
hysbysiad 'dim CDU’. Mae'r hysbysiad ‘dim CDU’ yn cadarnhau bod y plentyn wedi 
symud i'r system newydd, nad oes ganddo ADY ac ni fydd CDU yn cael ei gyhoeddi. 
 
Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd awdurdodau lleol hefyd yn gallu rhoi 'hysbysiad 
ADY' i blentyn, sy'n cael ei symud i'r system ADY, ond nid yw'n gwneud 
penderfyniad ynghylch a oes gan y plentyn ADY. Effaith hysbysiad ADY yw bod y 

                                                           
1 Gorchymyn Cychwyn 2 
2 Rheoliad 23 o Reoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2021. 
3 Deddf Addysg 1996, adran 562.  
4 Rheoliad 23 o Reoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2021. 
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system ADY a'r gyfraith yn gymwys o ddyddiad yr hysbysiad, ac mae'r system AAA 
a'r gyfraith yn peidio â bod yn gymwys. 
 
 
Darperir canllawiau manwl ar hysbysiadau a symud plant i'r system newydd yn y 
canllawiau gweithredu a gyhoeddir ganol tymor yr hydref.  
 
Gan nad yw cyfraith y Ddeddf ADY yn dod i rym ar gyfer plant ag AAA tan fis Ionawr 
2022, nid yw'n bosibl rhoi hysbysiadau cyn y dyddiad hwnnw ac, felly, nid yw'n bosibl 
symud plant o'r system AAA i'r system ADY cyn mis Ionawr 2022.  
 
Fodd bynnag, mae'n bosibl paratoi Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU) cyn mis 
Ionawr 2022. Mae hyn yn golygu y gall ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion ac 
awdurdodau lleol ddilyn y broses CDU a nodir yn y Cod ADY, gan gynnwys cynnal 
cyfarfodydd, drafftio Cynlluniau Datblygu Unigol a’u rhannu â phlant a rhieni i gael eu 
hadborth. Ond, ni ddylid cyhoeddi'r Cynlluniau Datblygu Unigol terfynol y cytunwyd 
arnynt hyd nes y rhoddir hysbysiad.  
 
Felly, bydd ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion ac awdurdodau lleol yn gallu dilyn y 
cynlluniau y maent eisoes wedi'u paratoi i sicrhau bod pob plentyn yn y blynyddoedd 
gorfodol wedi'u symud i'r system ADY, ac wedi cael CDU, lle bo angen, erbyn 
diwedd blwyddyn ysgol 2021/22. Yr unig addasiad y bydd angen ei wneud yw na ellir 
cyhoeddi'r CDU y cytunwyd arno tan ar ôl 1 Ionawr 2022.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru, ynghyd â'r Arweinwyr Trawsnewid ADY, yn parhau i 
weithio gydag awdurdodau lleol, ysgolion a phartneriaid ehangach i gefnogi'r gwaith 
o weithredu'r system ADY a ffyrdd newydd o weithio.  
 
 
Pwy sy'n gallu/methu cael asesiad/datganiad? 
 
Ni fydd rhagor o asesiadau statudol na datganiadau ar ôl 31 Rhagfyr 2021 ar gyfer y 
rhai sy'n dod o dan y gorchmynion cychwyn, sef:  

 y rheini ym mlwyddyn 10 neu'n is ac sy’n newydd i'r system,  

 y rheini ym mlwyddyn 10 neu'n is, mewn ysgol/uned cyfeirio disgyblion a 
gynhelir ac sydd o dan gynllun gweithredu gan yr ysgol/gweithredu gan yr 
ysgol a mwy, neu  

 os ydynt yn oedran ysgol gorfodol ac iau ac yn cael eu cadw’n gaeth.  
 
Byddant naill ai ar y system ADY (newydd), neu byddant yn symud i'r system ADY 
yn y tair blynedd nesaf yn unol â'u blwyddyn orfodol (oni bai eu bod yn gofyn am 
hysbysiad ac yn symud yn gynt).  
 
I'r rhai nad ydynt yn dod o dan y gorchmynion cychwyn, mae'r ddeddfwriaeth a'r 
system AAA (a'r Ddeddf Dysgu a Sgiliau, lle bo hynny'n berthnasol) yn dal i fod yn 
gymwys; ac felly hefyd y gallu i ofyn am asesiad statudol ar gyfer datganiad. Er 
hwylustod, mae hyn yn cynnwys y rhai sydd: 

 ym mlwyddyn 11, (oni bai eu bod yn cael eu cadw’n gaeth), 

 dros oedran ysgol gorfodol,  

 a chanddynt ddarpariaeth addysgol arbennig drwy gynllun gweithredu gan yr 
ysgol/gweithredu gan yr ysgol a mwy, ac nid ydynt wedi'u cofrestru mewn ysgol a 
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gynhelir neu uned cyfeirio disgyblion. Mae hyn yn cynnwys plant sy'n cael addysg 
heblaw yn yr ysgol (EOTAS) a phlant sydd wedi'u cofrestru mewn ysgolion 
annibynnol, meithrinfeydd nas cynhelir neu sy'n cael addysg ddewisol yn y 
cartref.  

 a chanddynt ddatganiad (ac eithrio pan fo plentyn yn cael ei gadw’n gaeth) neu'n 
cymryd rhan yn y broses o gael datganiad AAA. 
 
 

Rhagor o wybodaeth  
Ar-lein www.llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-anghenion-dysgu-ychwanegol  
Twitter #angheniondysguychwanegol #ADYCymru #DeddfADY  
E-bost SENreforms@llyw.cymru 
 
 
 
 


