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Sut i gael yr hyn sydd ei 

angen arnoch                   
 

Mae gan blant anabl a’u teuluoedd yr un hawliau â phawb arall yng Nghymru. 

Mae’r gyfraith yn dweud na ddylech gael eich trin yn wahanol (‘gwahaniaethu yn eich 

erbyn’) oherwydd anabledd. Mae gennych yr hawl i fwynhau yr un ansawdd bywyd â 

phobl nad ydyn nhw'n byw gydag anabledd. 

Dylai’r mudiadau a’r cyrff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau i chi sicrhau bod 

eich hawliau a’r gyfraith yn cael eu parchu. 

Mae’r canllaw hwn wedi’i roi at ei gilydd i egluro beth yw eich hawliau. 

Mae gennych yr hawl i:  

 

Pan ddefnyddiwn y gair ‘plant’ yn y canllaw hwn, rydym yn golygu unrhyw un o dan 

18 oed. 

 

      Gofal a Chymorth            4 – 11         

      Addysg     12 – 24  

      Cymorth Ariannol  25 - 26 

      Dweud eich Dweud  27 – 28  

      Cael eich trin yn deg  29 - 34    

      Chwarae     35 – 36  

      Trafnidiaeth a Mynediad 37 – 39  
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Ond i ddechrau, o ble daw hawliau plant a phobl 

ifanc anabl? 

 

Eich hawliau, a'r hyn y dylech ei gael i'ch helpu a'ch cefnogi i fyw bywyd llawn: 

 

Cyfreithiau 

Rhyngwladol 

 

 

Cyfreithiau’r 

DU 

 

Cyfreithiau  

Cymru 

 

Cyfreithiau Rhyngwladol 
 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC) 

Mae’r UNCRC yn disgrifio’r hawliau y dylai fod gan bob plentyn a pherson ifanc o 

dan 18 oed. 

Mae’r UNCRC yn rhan o Gyfraith Cymru diolch i Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc 

(Cymru) 2011 (y Mesur). Mae hynny’n golygu, pan fydd Llywodraeth Cymru yn 

gwneud penderfyniad, mae’n rhaid iddo ystyried hawliau plant. Mae hyn yn cael ei 

alw’n ddyletswydd ‘sylw dyledus’. 

Mae’r UNCRC yn cynnwys 2 hawl sy’n arbennig o bwysig i blant anabl: 

- Mae Erthygl 2 o’r UNCRC yn dweud y dylai pob plentyn gael yr hawliau sydd 

wedi'u cynnwys yn yr UNCRC ac ni ddylai fod unrhyw wahaniaeth yn yr hawliau 

sydd gan blentyn oherwydd ei ‘statws’. Mae hyn yn cynnwys anabledd. 

- Mae Erthygl 23 o’r UNCRC yn dweud y dylai plant anabl dderbyn gofal a 

chymorth arbennig i allu byw bywyd llawn ac annibynnol.  
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Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl (UNCRDP) 

Mae’r UNCRDP yn disgrifio’r hawliau y dylai fod gan bob person anabl (nid plant yn 

unig). 

Nid yw’r UNCRDP yn rhan o gyfraith Cymru yn yr un ffordd â’r UNCRC, ond mae 

wedi'i gynnwys mewn rhai deddfau pwysig yng Nghymru sydd wedi'u cynllunio i 

helpu plant a phobl ifanc anabl.  

Mae’r UNCRDP yn ymwneud â hawliau pobl anabl. Mae’n egluro beth dylai gwledydd 

ei wneud i ddiogelu pobl anabl. 

- Mae Erthygl 7 o’r UNCRDP yn dweud bod yn rhaid i wledydd sicrhau bod plant 

anabl yn gallu mwynhau holl hawliau a rhyddid dynol yn gyfartal â phlant nad 

ydyn nhw’n anabl. 

 

Cyfraith y DU a Chymru 
Mae’r gyfraith yn y DU ac yng Nghymru yn wahanol i gonfensiynau rhyngwladol 

oherwydd naill ai bod Senedd y DU (yn San Steffan) neu Senedd Cymru (yng 

Nghymru) wedi’i gwneud. 

Mae gan Gymru y pŵer i wneud ei gyfreithiau ei hun mewn rhai meysydd a allai fod 

yn bwysig i chi: er enghraifft, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol. Gall fod yn 

gymhleth gweithio allan pa gyfreithiau’r DU sy’n gymwys i Gymru, a phryd y mae 

cyfreithiau Cymru yn gymwys. 

Mae'n bwysig gweud yn siŵr eich bod yn edrych ar y wybodaeth gywir am yr 

hyn y mae gennych hawl iddo, a'r help y gallwch ei gael. Os ydych chi'n chwilio 

am wybodaeth ar-lein, cofiwch edrych a yw'r wefan rydych chi'n ei defnyddio 

yn cynnwys Cymru ai peidio. 

Yn ogystal â chyfreithiau, fe welwch chi fod ‘polisïau’, ‘canllawiau’ a ‘chodau ymarfer’ 

ynglŷn â phethau fel gofal cymdeithasol ac addysg. Mae’r rhain yn egluro beth fydd 

yn digwydd yn ymarferol a'i gwneud hi'n haws deall sut mae'r cyfreithiau yn gweithio 

i roi'r hyn sydd ei angen arnoch chi. 

 

***Cofiwch nad yw cyfraith y DU a chyfraith Cymru wastad yn adlewyrchu eich 

hawliau yn llawn o dan y confensiynau rhyngwladol  

sy'n rhoi hawliau i chi*** 
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Gofal a Chymorth 
Mae’r UNCRC yn dweud y dylai plant anabl dderbyn gofal a chymorth arbennig i allu 

byw bywyd annibynnol llawn.1 

Mae’r UNCRDP yn manylu ar wahanol feysydd bywyd, ac mae'n cynnwys 

cyfrifoldebau ar lywodraethau i wneud yn siŵr bod gan bobl anabl fynediad at 

wasanaethau cymorth2; i’w wneud yn bosibl i bobl anabl fynd o gwmpas mor 

annibynnol â phosib3. 

Beth mae cyfraith Cymru yn ei ddweud am ofal a chymorth? 

Gall Senedd Cymru wneud ei gyfreithiau ei hun ynglŷn â gofal cymdeithasol, felly 

mae'r gofal a'r cymorth y gallwch eu cael yng Nghymru weithiau'n wahanol i weddill 

y DU. 

Dylai eich Awdurdod Lleol benderfynu  

1. a oes angen gofal a chymorth arnoch chi, 

2. beth yw eich anghenion,  

3. a ddylech chi gael gofal a chymorth, a 

4. pa fath o ofal a chymorth fydd yn diwallu eich anghenion. 

Os ydych yn ‘blentyn sy’n derbyn gofal’, mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol weld a oes 

angen gofal a chymorth arnoch chi fel rhan o gyfrifoldeb ehangach i ddiogelu a 

hyrwyddo eich lles4. 

 

 
1 Erthygl 23 o’r UNCRC  
2 Erthygl 19(b) o’r UNCRPD 
3 Erthygl 20 o’r UNCRPD 
4 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.78(1)(a) 
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1. A oes angen gofal a chymorth arnoch chi? 

Yng Nghymru, mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

yn nodi sut dylai'r Awdurdod Lleol lle rydych chi'n byw benderfynu ar hyn. Does dim 

ots os ydych chi eisoes yn cael rhywfaint o help gan eich teulu5. Does dim ots beth 

allai eich anghenion fod na faint o arian sydd gennych chi, eich rhieni, neu unrhyw un 

sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch6. 

 

2. Beth yw eich anghenion? 

Os ydych yn blentyn anabl, mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol dybio bod angen gofal a 

chymorth arnoch chi7, a dylent wneud yn siŵr bod gennych ‘asesiad o anghenion’ i 

weld beth yw eich anghenion. 

• Mae'n rhaid i chi a'r bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant amdanoch fod yn rhan o'r 

asesiad o anghenion8. Mae'n rhaid i'r Awdurdod Lleol ystyried yr hyn rydych chi 

am ei gyflawni a'r hyn yr hoffai eich rhieni (neu eraill sydd â chyfrifoldeb rhiant 

amdanoch chi) ei gyflawni ar eich rhan.9 

• Dylech chi a’ch rhieni gael copi o’ch asesiad o anghenion.10 

• Does dim rhaid i chi gael asesiad o anghenion os nad ydych chi eisiau un. Os 

ydych chi o dan 16 oed, efallai y gall eich rhieni wneud y penderfyniad hwn ar 

eich rhan. Gallwch wastad newid eich meddwl yn hwyrach a gofyn am asesiad o 

anghenion.11 

• Os bydd pethau’n newid i chi, mae’n rhaid i’w Awdurdod Lleol adolygu eich 

asesiad o anghenion12. Gallwch chi a’ch rhieni hefyd ofyn am adolygiad.13 

 

3. A ddylech chi gael gofal a chymorth? 

Os yw’r asesiad o anghenion yn nodi bod gennych anghenion gofal a chymorth, 

dylai'r Awdurdod Lleol edrych a ddylai ddarparu gofal a chymorth i chi. Rhaid iddo 

edrych ar ‘feini prawf cymhwysedd.14 

 
5 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.21(1) 
6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.21(4) 
7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.21(7) 
8 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.21(5) 
9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.21(4)(b)(i) a (ii) 
10 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015 Rh. 6(2) 
11 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.22 ac a.23 
12 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015 Rh. 7(1) 
13 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015 Rh. 7(2)(b) 
14 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.32 
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Mae’r meini prawf cymhwysedd15 yn cwmpasu: 

• Y rheswm dros yr angen a'r effaith y bydd yn ei chael ar eich datblygiad os nad 

yw'r angen yn cael ei ddiwallu 

• Pa effaith y mae'r angen yn ei chael ar bethau y gallwch neu na allwch eu gwneud 

- Pa mor dda y gall eich rhieni neu bobl sydd â chyfrifoldeb amdanoch ddiwallu 

eich anghenion, gyda chymorth eraill yn y gymuned neu hebddo 

- P'un a fyddwch chi'n gallu diwallu eich amcanion datblygu os nad yw'r Awdurdod 

Lleol yn darparu gofal a chymorth fel y gallwch ddiwallu eich anghenion, neu os 

nad yw'n darparu'r arian i chi brynu'r hyn sydd ei angen arnoch ('taliadau 

uniongyrchol'). 

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd, gall yr Awdurdod Lleol 

benderfynu bod rheswm arall pam y dylid darparu'r gofal a'r cymorth sydd eu 

hangen arnoch.  

 

4. Pa fath o ofal a chymorth fydd yn diwallu eich anghenion 

Unwaith bydd yr Awdurdod Lleol wedi penderfynu y dylai fodloni eich anghenion, 

mae nifer o bethau gwahanol y gall wneud16. Mae’n cynnwys pethau fel: 

- edrych a ellid diwallu eich anghenion yn well mewn cartref plant neu yn eich 

cartref eich hun; 

- ystyried gwasanaethau, nwyddau a chyfleusterau y gellid diwallu eich anghenion; 

- a oes angen unrhyw wybodaeth a chyngor arnoch chi; 

- a allai eiriolaeth a gwaith cymdeithasol helpu; 

- unrhyw daliadau neu daliadau uniongyrchol a fyddai'n eich helpu chi; 

- a oes angen unrhyw gymhorthion ac addasiadau arnoch chi; 

- a oes unrhyw therapi galwedigaethol a fyddai'n helpu; 

- eich cyfeirio at wasanaethau eraill a allai eich helpu. 

Efallai bod amrywiaeth eang o wasanaethau sy’n gallu eich helpu yn eich ardal leol. 

Gall gynnwys unrhyw beth a phopeth o glinigau cysgu i glybiau ieuenctid neu 

wersylloedd haf neu'r cyfle i gael mynediad i gymorth brys ychwanegol mewn 

cyfnodau o argyfwng. 

Dylai Awdurdodau Lleol roi'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn i chi gael mynediad 

at y cymorth cywir i chi a’ch teulu. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybodaeth i chi am 

eich hawliau a'r help y gallwch ei gael. 

 
15 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015 Rh. 4 
16 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a. 34 



7 
 

Cynllun Gofal a Chymorth 

Mae’n rhaid i’ch Awdurdod Lleol ddiwallu unrhyw anghenion gofal a chymorth17 

sydd wedi’u nodi drwy’r broses hon. Byddwch yn cael copi o’ch cynllun gofal a 

chymorth18. Mae’n ddogfen y dylid ei hadolygu19.  

Dylai eich cynllun gofal a chymorth sôn am20  

- eich anghenion; 

- eich canlyniadau personol; 

- y camau y dylai’r Awdurdod Lleol a phobl eraill eu cymryd fel eich bod yn cyflawni 

eich canlyniadau personol a'u bod yn diwallu eich anghenion;   

- sut byddwch yn gwybod bod eich canlyniadau personol wedi’u cyflawni a bod 

eich anghenion wedi’u diwallu; 

- sut bydd y cynllun yn cael ei adolygu. 

Os yw eich cynllun gofal a chymorth yn cynnwys cynllun addysg, yn y dyfodol, dylai 

gyfeirio at eich Cynllun Datblygu Annibynnol. Edrychir ar Gynlluniau Datblygu 

Annibynnol  yn fanylach yn yr adran Addysg.  

Taliadau uniongyrchol 

Weithiau, bydd eich anghenion yn cael eu diwallu gan yr Awdurdod Lleol gan 

ddarparu'r hyn sydd ei angen arnoch yn uniongyrchol i chi. Gall yr Awdurdod Lleol 

hefyd ddiwallu eich anghenion drwy wneud taliadau uniongyrchol sy'n golygu y 

gallwch chi (neu eich rhieni/gofalwyr) brynu'r cymorth sydd ei angen arnoch eich 

hun.21 

Gallwch ddefnyddio taliadau uniongyrchol i dalu pobl – Cynorthwywyr Personol – i 

ddod i’ch helpu i ddiwallu’r anghenion y mae'r Awdurdod Lleol wedi'u nodi yn eich 

Asesiad o Anghenion. 

Gellir cyflogi Cynorthwyydd Personol yn uniongyrchol gan eich teulu, neu gall ef/hi 

fod yn hunangyflogedig. Mae yna wahanol bethau y mae'n rhaid i chi fod yn 

ymwybodol ohonyn nhw cyn i chi neu'ch teulu ddewis cyflogi Cynorthwyydd 

Personol yn uniongyrchol neu’n gweithio gyda rhywun hunangyflogedig. Gallwch 

ddarllen mwy yn ein taflen ffeithiau fan hyn. Efallai y bydd eich Awdurdod Lleol hefyd 

yn gallu eich helpu i benderfynu a ddylid cyflogi Cynorthwyydd Personol yn 

uniongyrchol neu ddefnyddio Cynorthwyydd Personol hunangyflogedig. Efallai y 

 
17 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a. 37 
18 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Gofal) (Cymru) 2015 Rh 7(b) 
19 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a. 54 
20 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Gofal) (Cymru) 2015 Rh 3 
21 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a. 51 
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bydd yr Awdurdod Lleol hefyd yn gallu helpu gydag adnoddau, er enghraifft 

contractau, y gallwch eu defnyddio. 

Pa gamau y gallaf eu cymryd os nad wyf yn credu bod fy 

anghenion gofal a chymorth yn cael eu diwallu? 

Efallai y bydd angen i chi gymryd camau: 

- Os ydych yn credu y dylech gael asesiad o anghenion, ond nad yw’r Awdurdod 

Lleol am gynnal asesiad, neu 

- Os ydych yn credu bod yr Awdurdod Lleol wedi gwneud y penderfyniad anghywir,  

- Nid yw’r Awdurdod Lleol yn diwallu eich anghenion yn iawn er ei fod wedi cynnal 

asesiad.  

Mae yna wahanol bethau y gallwch eu gwneud i geisio newid y penderfyniad neu i 

gael yr Awdurdod Lleol i weithredu. 

 

Gwneud cwyn i’ch Awdurdod Lleol 

Dylai eich Awdurdod Lleol gael gweithdrefn gwyno22. Gallwch ddod o hyd i’ch 

Awdurdod Lleol fan hyn: https://gov.wales/find-your-local-authority 

Gall eich rhieni neu rywun arall sydd â diddordeb yn eich lles wneud cwyn os na 

allwch chi neu os nad ydych yn teimlo'n hyderus yn gwneud hynny23. Os ydych chi 

am wneud y cwyn eich hun, gallwch gael rhywun i'ch helpu chi24 - o'r enw eiriolwr. 

Mae mwy o wybodaeth am eiriolaeth nes ymlaen yn y canllaw hwn. 

Gan amlaf, dylech wneud cwyn o fewn 12 mis25.  

 

Byddwch chi'n gallu ceisio datrys pethau naill ai gyda rhywun a oedd yn rhan o'r 

broses neu'r penderfyniad rydych chi'n cwyno amdano, neu gyda Swyddog Cwynion. 

Gelwir hyn yn ‘benderfyniad lleol’. 

Os nad yw’r penderfyniad lleol yn datrys eich problem, gallwch wneud cwyn ffurfiol. 

Bydd rhywun annibynnol yn ymchwilio i’ch cwyn ffurfiol26. Os oes angen i chi wneud 

cwyn neu eisiau gofyn pam nad ydych chi'n cael eich trin yn unol â'ch hawliau, mae hi 

 
22 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a.174; Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y 
Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014  
23 Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 Reg. 9(2) 
 
25 Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 Reg. 13 
26 Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 Reg. 17 

https://gov.wales/find-your-local-authority
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wastad yn llawer haws os oes gennych dystiolaeth i gefnogi eich cwyn ac i ddangos 

beth rydych chi'n meddwl sydd wedi mynd o'i le. 

 

Os oes gennych dystiolaeth i gefnogi eich cwyn, mae’n haws egluro beth rydych chi'n 

meddwl sydd wedi mynd o'i le a'r hyn rydych chi'n gofyn amdano. 

 

Gwneud cwyn i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Os ydych wedi cwyno i'ch Awdurdod Lleol a dal yn anhapus gyda'r canlyniad, gallwch 

gysylltu â'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Gallwch gael gwybod mwy am Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, a sut 

i wneud cwyn, ar eu gwefan: https://www.ombudsman.wales/  

Beth yw ‘tystiolaeth’ 

Gall tystiolaeth gynnwys:  

- nodiadau apwyntiadau 

- llythyrau rydych wedi’u derbyn 

- nodiadau rydych chi neu eich rhieni wedi’u gwneud o beth sydd wedi cael 

ei ddweud mewn cyfarfodydd, sgyrsiau a galwadau ffôn 

- negeseuon e-bost 

- ac adroddiadau amdanoch chi 

Unrhyw beth sy’n cynnwys gwybodaeth amdanoch chi a’ch 

sefyllfa 

Rhai awgrymiadau gwych:  

- Gwnewch nodiadau yn ystod cyfarfodydd a sgyrsiau ffôn neu mor fuan â 

phosib ar ôl hynny 

- Cadwch restr o'r holl bobl rydych chi'n delio â nhw, ym mha sefydliad ac 

adran maen nhw, a'u manylion cyswllt 

- Gwneud unrhyw gais yn ysgrifenedig, ac ymateb i unrhyw geisiadau yn 

ysgrifenedig 

- Ychwanegwch ddyddiadau ac amseroedd at unrhyw nodiadau a wnewch 

ac at unrhyw beth nad oes dyddiad wedi'i ychwanegu'n awtomatig 

- Cadwch ffeil gyda phopeth ynddo. Gallai hynny fod yn ffeil bapur ar gyfer 

dogfennau copi caled, a/neu ffeil electronig ar eich cyfrifiadur, eich llechen 

neu ar eich ffôn 

 

https://www.ombudsman.wales/
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Gwneud ‘Cais Gwrthrych am Wybodaeth’ o dan reolau diogelu data  

Gallwch chi (neu eich rhiant/gofalwr) ofyn i’r Awdurdod Lleol anfon copïau atoch o'r 

wybodaeth y mae'n ei chadw amdanoch chi. Efallai y bydd angen i chi wneud hyn cyn 

i chi gwyno i'r Awdurdod Lleol. Mae’n cael ei alw’n Cais Gwrthrych am Wybodaeth 

(SAR). 

Does dim rhaid i chi dalu i gael gwybod am y wybodaeth a'r dogfennau sydd gan yr 

Awdurdod Lleol amdanoch chi. Gan amlaf, mae'n rhaid i'r Awdurdod Lleol roi copi o'r 

wybodaeth sydd ganddo amdanoch chi am ddim. 

Does dim rhad i chi ddefnyddio ffurflen arbennig i wneud SAR, ond mae’n rhaid i chi 

ofyn yn ysgrifenedig am y wybodaeth. Mae'n syniad da cael prawf o’i bostio os 

byddwch yn anfon llythyr. 

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol ateb ‘heb oedi’ – ac o fewn mis i dderbyn eich SAR ar 

yr hwyraf. Os oes angen mwy na mis arno i ddod â'r holl wybodaeth at ei gilydd, gall 

yr Awdurdod Lleol gael hyd at ddau fis arall (felly tri mis i gyd) - ond mae'n rhaid 

iddo ddweud wrthych o fewn y mis cyntaf bod angen yr amser ychwanegol hwn 

arno. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ynglŷn â gwneud SAR, a beth dylech ei gynnwys yn 

eich SAR, ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/your-data-

matters/your-right-to-get-copies-of-your-data/preparing-and-submitting-your-

subject-access-request/  

 

Gwneud Cais ‘Rhyddid Gwybodaeth’ (FOI) 

Gallwch ofyn i unrhyw gorff cyhoeddus, gan gynnwys yr Awdurdod Lleol am 

wybodaeth sydd ganddo. Gallwch wneud hyn drwy ofyn cwestiwn. 

Gall gwneud FOI fod yn ddefnyddiol i ddeall pethau fel:  

- faint o benderfyniadau ar ofal a chymorth y mae’r Awdurdod Lleol wedi’u 

gwneud, neu 

- y mathau o ofal a chymorth y mae’r Awdurdod Lleol wedi’u darparu mewn 

achosion eraill.  

Gall y math yma o wybodaeth fod yn wybodaeth gefndir ddefnyddiol pan fyddwch 

chi'n gwneud cwyn, yn enwedig os ydych chi'n meddwl eich bod wedi cael eich trin 

yn wahanol am ryw reswm. 

https://ico.org.uk/your-data-matters/your-right-to-get-copies-of-your-data/preparing-and-submitting-your-subject-access-request/
https://ico.org.uk/your-data-matters/your-right-to-get-copies-of-your-data/preparing-and-submitting-your-subject-access-request/
https://ico.org.uk/your-data-matters/your-right-to-get-copies-of-your-data/preparing-and-submitting-your-subject-access-request/
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Ni fyddwch yn gallu cael gwybodaeth benodol am unigolion eraill, nac am 

wybodaeth y mae’r Awdurdod Lleol yn ei chadw amdanoch chi. Os ydych eisiau 

gwybod mwy am y wybodaeth y mae’r Awdurdod Lleol yn ei chadw amdanoch chi, 

mae’n rhaid i chi wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth. 

Os ydych chi wedi cael eich trin yn wahanol am ryw reswm, efallai eich bod wedi 

dioddef gwahaniaethu. Mae mwy am wahaniaethu nes ymlaen yn y ddogfen hon. 

 

Cymryd Camau Cyfreithiol 

Mewn rhai achosion, efallai y gallwch gymryd camau cyfreithiol – sy’n cael ei alw’n 

adolygiad barnwrol - i herio proses yr Awdurdod Lleol o wneud penderfyniadau. 

 

Bydd y llys yn edrych ar sut gwnaeth yr Awdurdod Lleol ei benderfyniad, a pha 

bethau gafodd eu hystyried wrth wneud ei benderfyniad. Ni fydd y llys yn 

gwneud ei benderfyniad ei hun ynglŷn â'ch anghenion gofal a chymorth a sut y 

dylent gael eu diwallu. 

Gan amlaf, mae’n rhaid i chi gymryd camau cyfreithiol ar gyfer adolygiad 

barnwrol o fewn 3 mis o’r penderfyniad rydych chi’n cwyno amdano. 

 

Gallai’r llys benderfynu bod yr Awdurdod Lleol wedi 

- dilyn y broses anghywir, neu 

- meddwl am y pethau anghywir, neu 

- heb feddwl am rai pethau pwysig, wrth ddod i benderfyniad.  

 

Os ydych chi’n ennill eich adolygiad barnwrol, bydd yn rhaid i'r Awdurdod Lleol 

wneud ei benderfyniad eto, a gallai hyn arwain at ganlyniad gwahanol i chi. 

Fel arfer bydd angen i chi gymryd cyngor cyfreithiol i gymryd y math yma o gamau 

cyfreithiol a gall hyn fod yn ddrud. Serch hynny, 

- Efallai y bydd cymorth cyfreithiol ar gael i’ch helpu 

- Mewn rhai achosion, efallai y gallwch ddod o hyd i elusen a fydd yn eich helpu 

gyda chostau cyfreithiol 

- Efallai y gallwch ddefnyddio platfform cyllido torfol i godi arian drwy ofyn i bobl 

eraill eich helpu chi. 



12 
 

 

Addysg 
Mae’r UNCRC yn dweud bod gan bob plentyn hawl i addysg, sydd wedi'i gyfeirio at 

ddatblygiad eich personoliaeth, eich talentau a'ch galluoedd meddyliol a chorfforol 

hyd eithaf eu gallu. 

Mae’r UNCRPD yn dweud bod gan bobl anabl hawl i addysg. Dylid cael system 

addysg gynhwysol, heb wahaniaethu. 

 

Beth mae Cyfraith Cymru yn ei ddweud am gael addysg? 

O dan gyfraith Cymru (a’r DU), mae’n rhaid i bob plentyn gael addysg. Rhaid i'ch 

rhieni sicrhau eich bod chi'n cael addysg addas llawn amser os ydych chi rhwng 5 a 

16 oed27. 

Yng Nghymru, does dim rhaid i chi aros mewn unrhyw fath o addysg neu 

hyfforddiant y tu hwnt i oedran ysgol gorfodol (sef 16 oed i’r rhan fwyaf o bobl). 

Does dim rhaid i chi fynd i'r ysgol i gael eich addysg. Os na ewch chi i'r ysgol, rhaid i 

chi gael addysg o hyd. Bydd eich rhieni yn dewis ble rydych chi'n cael eich addysgu, 

ond wrth i chi heneiddio dylen nhw fod yn siarad â chi am yr hyn rydych chi ei eisiau 

pan fyddan nhw’n penderfynu pethau fel hyn. 

Mae’n rhaid i’ch addysg fod yn addas ar gyfer “…eich oed, gallu a’ch dawn, ac ar gyfer 

unrhyw anghenion addysgol arbennig a allai fod gennych...”28. 

Mae pawb yn dysgu yn wahanol. Dyw’r ffaith eich bod chi'n dysgu mewn ffordd 

wahanol i bobl eraill, neu oherwydd eich bod chi'n gwneud cynnydd arafach na 

phlant eraill yr un oed â chi, yn golygu bod gennych chi anghenion addysgol 

arbennig yn awtomatig, neu anghenion dysgu ychwanegol, ond fe allai. 

 

 

 
27 Deddf Addysg 1996 a. 8 
28 Deddf Addysg 1996 a. 7 
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Addysg mewn Ysgol 

O fewn unrhyw ystafell ddosbarth, mae disgwyl i athrawon allu dysgu plant sydd ar 

wahanol gyfnodau. Gallan nhw wneud hyn drwy ddarparu adnoddau a 

gweithgareddau gwahanol, ac addysgu ar wahanol lefelau, i sicrhau bod pawb yn 

cael yr addysg iawn. Bydd angen cymorth ychwanegol ar rai plant yn yr ysgol, na ellir 

ei amrywio gan athro neu athrawes yn y ffordd hwn. 

Mae’r gyfraith yng Nghymru yn cydnabod y gallai fod angen cymorth a help 

ychwanegol arnoch i sicrhau eich bod yn gallu cael mynediad at addysg. Mae'r 

system gyfredol yn sôn am ‘Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). Mae system 

newydd yn cael ei chyflwyno yng Nghymru sy’n sôn am ‘Anghenion Dysgu 

Ychwanegol’(ADY). Daeth y system newydd i rym ym mis Medi 2020 a bydd yn cael 

ei gyflwyno dros 3 blynedd. Adeg ysgrifennu’r canllaw hwn, nid yw’n glir os bydd y 

pandemig COVID-19 yn effeithio ar hyn. Byddwn yn edrych ar y system ADY newydd 

nes ymlaen yn yr adran hon. 

 

Anghenion Addysgol Arbennig 

Mae gennych ‘anghenion addysgol arbennig’ os 

- rydych chi'n ei chael hi'n anoddach dysgu na phlant eraill eich oedran chi, neu  

- mae gennych anabledd sy’n ei gwneud hi’n anoddach i chi ddefnyddio 

cyfleusterau yn yr ysgol neu’n eich rhwystro rhag eu defnyddio29, a 

- mae angen help a chymorth ychwanegol neu wahanol arnoch wrth ddysgu o 

gymharu â phlant eraill eich oedran chi30. 

Yng Nghymru, dylech allu mynd i’r ysgol gyda phlentyn nad yw’n anabl oni bai bod 

eich rheini ddim eisiau i hynny ddigwydd, neu y byddai'n cael effaith ar blant eraill 

sy'n derbyn eu haddysg31. Mae hyn yn cael ei alw’n ‘cynhwysiant’. Os nad ydych yn 

gallu mynd i’r ysgol gyda phlant nad ydyn nhw’n anabl am un o’r rhesymau hyn, gall 

yr Awdurdod Lleol wneud trefniadau eraill i chi fynd i'r ysgol.32 

 

 

 
29 Deddf Addysg 1996 a. 312(2) 
30 Deddf Addysg 1996 a. 312(4) 
31 Deddf Addysg 1996 a. 316 
32 Deddf Addysg 1996 a. 316A 
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Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol nodi plant AAA/ADY a gweld 

beth sydd ei angen arnyn nhw i'w cefnogi.33 

Mae’n rhaid i’r bobl sy'n rhedeg y rhan fwyaf o ysgolion, gan 

gynnwys y llywodraethwyr a’r pennaeth, yn ogystal â’r 

Awdurdod Lleol, wneud eu gorau i sicrhau eich bod yn cael yr 

help a'r cymorth sydd eu hangen arnoch yn yr ysgol. Mae hyn 

yn cynnwys sicrhau bod pawb sy'n eich dysgu yn gwybod beth 

a pha mor bwysig yw eich anghenion34.  

Dylai Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig (SENCo) fod 

yn eich ysgol35.  

Os ydych mewn ysgol brif ffrwd, dylech allu cymryd rhan yng 

ngweithgareddau'r ysgol cyn belled ag y bo modd, ynghyd â 

phawb arall36. 

 
33 Deddf Addysg 1996 a. 321 
34 Deddf Addysg 1996 a. 317 
35  
36 Deddf Addysg 1996 a. 317(4) 

 

Yn 2016, disgrifiodd Llywodraeth Cymru ‘cynhwysiant’ fel: 

 

 

Mae ‘cynhwysiant’ yn broses lle mae pob disgybl yn cael mynediad at gyfleoedd 

cyffredin mewn ffyrdd sy'n berthnasol i'w hanghenion, ac sy'n sicrhau eu bod yn 

perthyn yn llawn i gymuned yr ysgol. Mae cynhwysiant yn gofyn am gyfranogiad 

brwd pawb dan sylw. Mae'n rhoi’r cyfrifoldeb ar ysgolion i addasu eu sefydliad a'u 

ffyrdd o ymateb i ddiwallu anghenion a gwerthfawrogi datblygiad pob plentyn a 

pherson ifanc ym mhob rhan o fywyd yr ysgol. Yn benodol, mae cynnwys disgyblion 

yn golygu llawer mwy na lleoli plentyn neu berson ifanc mewn prif ffrwd neu ysgol 

arbennig. Mae’n gofyn am gwricwlwm a mesurau cynhwysol i wella addysgu ac 

ymwybyddiaeth staff eraill o ddysgu cynhwysol a materion cydraddoldeb’1 

Er mwyn cyflawni eu rhwymedigaethau, mae disgwyl i ysgolion ac awdurdodau 

addysg lleol wneud llawer mwy na rhoi plentyn mewn amgylchedd addysg brif 

ffrwd yn unig. Yn dibynnu ar lefel yr angen, bydd gan rai plant anabl brofiad mwy 

‘cynhwysol’ mewn lleoliad darpariaeth arbenigol lle bydd ganddyn nhw fwy o 

gymorth i gael mynediad at gyfleoedd na lleoliadau prif ffrwd. 

 

Mae'r newid yn y 

gyfraith yn 

golygu, yn y 

dyfodol, bydd 

SENCos yn cael 

eu galw’n 

Gydlynwyr 

Anghenion 

Dysgu 

Ychwanegol  

(ALNCos). 

Mewn nifer o 

ysgolion, mae 

SENCos yn cael 

eu galw’n 

ALNCos yn 

barod ar gyfer y 

newid hwn. 
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Gweithredu gan yr Ysgol 

Dyma lle bydd eich athrawon yn rhoi cymorth ychwanegol i chi neu'n rhoi 

strategaethau ychwanegol neu wahanol i'r rhai y maen nhw'n eu defnyddio fel arfer 

yn yr ystafell ddosbarth. 

 

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy 

Dyma Weithredu gan yr Ysgol gyda mewnbwn ychwanegol gan asiantaethau a 

gwasanaethau allanol, er enghraifft lleferydd ac iaith. Dylai’r SENCo/ALNCo yn eich 

ysgol allu helpu i gydlynu hyn gyda chi, eich rheini/gofalwyr a’ch athrawon.  

Os nad oes gennych ddatganiad ond bod eich ysgol yn rhoi help ychwanegol i chi 

oherwydd ei bod yn meddwl bod gennych AAA, mae’n rhaid i’r ysgol ddweud wrth 

eich rhieni am hyn37. 

Dylai unrhyw gamau a gymerir fel Gweithredu gan yr Ysgol neu Gweithredu gan yr 

Ysgol a Mwy gael eu cofnodi mewn Cynllun Addysg Unigol (CAU) 

 

Asesiad Statudol o Anghenion Addysgol Arbennig (‘Datganiad’)  

Os nad yw’r gwaith y mae eich ysgol yn ei wneud i’ch helpu drwy 

Gweithredu gan yr Ysgol neu Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy yn 

ddigonol, neu os yw eich rhieni’n credu bod angen mwy o 

gymorth arnoch chi, gall eich rhieni ofyn am ‘asesiad statudol’ 

o’ch anghenion38. Gall eich ysgol39, neu Wasanaethau Iechyd a 

Chymdeithasol hefyd ofyn i hyn ddigwydd. Mae’n cael ei alw 

weithiau yn ‘Ddatganiad’. 

 
37 Deddf Addysg 1996 s. 317A 
38 Deddf Addysg 1996 Adran 329 
39 Deddf Addysg 1996 Adran 329A 

Mae ffyrdd gwahanol y gall eich AAA/ADY gael eu diwallu gan ysgol - ac os 

oes angen, sefydliadau eraill, i sicrhau eich bod chi'n gallu cyflawni eich 

potensial yn yr ysgol. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 

Gall gymryd 6 

wythnos1 i’r 

Awdurdod Lleol 

benderfynu a 

fydd yn cynnal 

asesiad o AAA. 

 



16 
 

Os yw’r Awdurdod Lleol yn penderfynu nad oes angen asesiad 

statudol arnoch chi, dylai roi gwybod y gallwch chi neu eich 

rhieni apelio yn erbyn y penderfyniad hwn40. 

Os yw’r Awdurdod Lleol yn penderfynu bod angen asesiad 

statudol arnoch chi, bydd yn dechrau proses o gasglu cyngor 

wrth nifer o bobl wahanol41, gan gynnwys chi a’ch rhieni, er 

mwyn iddo allu gwneud penderfyniad. 

Dogfen gyfreithiol yw Datganiad. Os oes gennych Ddatganiad, 

mae'n rhaid i'r Awdurdod Lleol a'r ysgol rydych chi'n mynd iddi 

ddarparu'r cymorth y mae’r Datganiad yn sôn amdano. 

 

Gall yr Awdurdod Lleol benderfynu rhoi ‘Nodyn yn lle Datganiad’. Does gan ‘Nodyn 

yn lle Datganiad’ ddim statws cyfreithiol ond bydd yn cynnwys canllawiau defnyddiol 

ynglŷn â’r hyn y gellir ei wneud i'ch cefnogi. 

Gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio â rhoi Datganiad yn dilyn asesiad 

statudol. 

 

 

 

Os yw’r Awdurdod Lleol yn penderfynu rhoi Datganiad, bydd 

yn paratoi Datganiad drafft yn y lle cyntaf er mwyn i’ch rhieni 

fwrw golwg arno ac i wneud sylwadau. 

 

 

 

 
40 Deddf Addysg 1996 Adran 325 ac Adran 332ZA 
41 Rheoliadau Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig) (Cymru) 2002 Rheoliad 7 

Mae gan yr 

Awdurdod Lleol 

10 wythnos i 

wneud asesiad a 

rhoi datganiad i 

chi. 

Mae gan yr Awdurdod 

Lleol 15 diwrnod i 

greu eich datganiad 

drafft. 
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 Symud Ysgol 

Os ydych yn symud ysgol neu lle rydych yn derbyn eich 

addysg, mae angen i chi roi sylw penodol pan anfonir 

Datganiad gyda lleoliad ysgol newydd (Rhan 4 o'r 

Datganiad) - er enghraifft pan fydd angen i chi 

drosglwyddo i ysgol newydd. 

 

Dim ond 2 wythnos sydd gennych i apelio yn 

erbyn y penderfyniad hwn. 

 

Gallwch geisio trafod hyn a dod i gytundeb gyda'r Awdurdod Lleol ynglŷn â’r lleoliad. 

Os na allwch gytuno â'r Awdurdod Lleol, mae'n syniad da ymchwilio i leoliadau ysgol 

posibl rydych chi a'ch rhieni eu heisiau, fel y gallwch roi tystiolaeth pam nad ydych yn 

cytuno â'r ysgol sydd wedi'i henwi yn Rhan 4. 

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Addysg Lleol (AALl) gytuno â’ch dewis chi a’ch rheini, 

cyn belled:  

- bod yr ysgol a ddewiswch yn addas i oedran, gallu, sgiliau ac AAA eich 

plentyn  

- na fydd presenoldeb eich plentyn yn effeithio ar addysg plant eraill sydd yn yr 

ysgol yn barod 

- bod rhoi eich plentyn yn yr ysgol yn ddefnydd effeithlon o adnoddau’r AALl42. 

Rhaid i chi allu dangos nad yw'r lleoliad y mae'r AALl wedi'i ddewis yn gallu diwallu 

eich anghenion yn effeithiol a pham y mae’r dewis rydych chi’n ei ffafrio yn gallu 

diwallu eich anghenion. 

Nid yw'n ddigon dweud y byddai'n well gennych gael lleoliad gwahanol. 

Bydd rhaid i’r Awdurdod Lleol ystyried effeithlonrwydd economaidd y lleoliad a 

phethau fel cost eich cludo yno. 

Mae’n rhaid i chi gael tystiolaeth dda o ran eich anghenion a sut dylid eu diwallu yn 

ogystal ag egluro pam nad yw dewis yr Awdurdod Lleol yn addas i chi. Mae'n llawer 

o wybodaeth i'w chasglu mewn byr amser, felly gorau po fwyaf parod ydych chi. 

Mae'r adran ar dystiolaeth a gynhwyswyd yn gynharach yn y ddogfen hon yn 

berthnasol yma i'ch anghenion addysgol, yn yr un ffordd â’ch anghenion gofal. 

 
42 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/information-for-parents-and-carers-of-children-
and-young-people-who-may-have-special-educational-needs.pdf 

Rhaid i’r penderfyniad 

gael ei wneud erbyn 

15fed Chwefror o’r 

flwyddyn bontio neu 

fel arall mae'r 

awdurdod lleol yn 

torri Cod AAA Cymru. 

 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/information-for-parents-and-carers-of-children-and-young-people-who-may-have-special-educational-needs.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/information-for-parents-and-carers-of-children-and-young-people-who-may-have-special-educational-needs.pdf
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‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’  

Rheolau newydd fydd yn gymwys yng Nghymru o 2020 

Penderfynodd Llywodraeth Cymru fod angen system well yng 

Nghymru i helpu pawb gael mynediad at addysg. Creodd y 

Cynulliad gyfreithiau newydd a fydd yn dechrau yn cael eu rhoi ar 

waith yng Nghymru yn 2020. Bydd y rheolau newydd yn cael eu 

cyflwyno dros gyfnod o 3 blynedd. 

Bydd Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol 43 a fydd yn cynnwys 

llawer o fanylion am sut mae'r gyfraith i fod i weithio. Nid yw 

wedi'i gwblhau eto44. Mae’n rhaid i’r Cod gynnwys gofynion ar yr 

Awdurdod Lleol a chyrff llywodraethu ysgolion mewn perthynas â 

rhai o'r pethau y mae'n rhaid i'r sefydliadau hyn eu gwneud i 

gefnogi plant ag ADY45. 

Er nad ydym yn gwybod sut beth fydd y Cod yn y pen draw, mae Deddf Anghenion 

Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 yn rhoi syniad i ni o beth i’w 

ddisgwyl. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cynhyrchu Taflen Ffeithiau sy’n egluro 

sut mae'n bwriadu i'r system newydd weithio46. 

 

Uchafbwyntiau 

- Dylech chi a’ch rheini fod yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau ynglŷn ag 

ADY, a dylech chi (a’ch rhieni neu ofalwyr) gael gwybodaeth a chymorth i'ch 

galluogi i wneud hyn47. 

 

 
43 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 4 
44 Fel yn Ionawr 2020 
45 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 4(5) a (6) 
46 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-06/aln-factsheet-how-will-the-act-affect-children-
young-people-and-parents-carers.pdf 
47 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 6 

‘Anghenion 

Dysgu 

Ychwanegol 

(ADY) yw’r 

ffordd 

newydd o sôn 

am 

Anghenion 

Addysgol 

Arbennig yng 

Nghymru. 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-06/aln-factsheet-how-will-the-act-affect-children-young-people-and-parents-carers.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-06/aln-factsheet-how-will-the-act-affect-children-young-people-and-parents-carers.pdf
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- Mae’n rhaid i sefydliadau sy’n gwneud penderfyniadau 

amdanoch chi neu’n gwneud pethau i’ch helpu chi, roi 

‘sylw dyledus’ i’r UNCRC a’r UNCRPD48. 

- Cyfrifoldeb eich ysgol yw penderfynu os oes gennych ADY 

a chreu Cynllun Datblygu Unigol (CDU) ar eich cyfer chi 

a’i ‘gynnal’. Gallwch ddweud nad ydych chi eisiau CDU. 

 

- Os yw’r ysgol yn penderfynu nad oes gennych ADY, 

rhaid iddi ddweud hyn wrthych, a rhoi gwybod i chi am y 

rhesymau pam49. 

 

- Mae’n rhaid i’r ysgol feddwl ynghylch a oes angen 

cymorth arnoch yn Gymraeg a nodi hynny’n glir yn y 

CDU50.   

 

- Ar ôl i’r CDU gael ei baratoi, mae’r ysgol yn gorfod 

darparu'r pethau y mae'n dweud sydd eu hangen 

arnoch51. 

 

- Os yw’r Awdurdod Lleol yn gofalu amdanoch chi, yna 

mae ganddo’r cyfrifoldeb i benderfynu, paratoi a chynnal 

eich ADY52 Os ydych yn yr ysgol, gall ofyn i’r ysgol53. 

 

- Gall yr Awdurdod Lleol fod mewn cysylltiad â meddygon 

a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i weld os oes 

gennych unrhyw ADY y gellir eu diwallu drwy'r 

gwasanaethau iechyd54. Dylai unrhyw beth y maen 

nhw'n ei argymell gael ei gynnwys yn eich CDU55. 

 

- Dylech gael copi o’ch IDP56. 

 

 
48 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adrannau 7 & 8 
49 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 11(4) 
50 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 12(6) 
51 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 12(7) 
52 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 13 
53 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 14 
54 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 20  
55 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 21 
56 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 22 

Dylai’r CDU fod yn ‘ddogfen 

weithio’ - mae hyn yn golygu 

y dylai adlewyrchu eich 

anghenion a dylai newid 

wrth i'ch anghenion chi 

newid. 

Mae’n bwysig eich bod yn 

ddyfalbarhaus ynghylch cael 

asesiadau anghenion cyfoes 

gan yr holl asiantaethau sy’n 

gysylltiedig â’ch gofal – e.e. 

dylai’r Gwasanaethau 

Cymdeithasol ddiweddaru 

eich asesiad anghenion yn 

flynyddol a dylid cynnwys y 

wybodaeth hon yn eich 

datganiad cyfredol a'ch CDU 

yn y dyfodol. 

Os oes gennych weithiwr 

cymdeithasol, gallwch ofyn 

iddyn nhw fynychu adolygiad 

blynyddol o’ch CDU a all fod 

o gymorth i sicrhau parhad 

rhwng y cartref a'r ysgol ac i 

ddangos tystiolaeth o’r 

heriau rydych yn eu hwynebu 

y tu allan i amgylchedd yr 

ysgol. 

Mae hyn hefyd yn sicrhau 

bod dyletswyddau o dan 

Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant o ran 

diogelu yn cael eu bodloni – 

mae’n rhaid i weithwyr 

cymdeithasol weithio gydag 

asiantaethau eraill i sicrhau 

hyn. 
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- Dylai eich IDP gael ei adolygu bob 12 mis57. 

 

- Gallwch chi a/neu eich rhieni ofyn i’ch CDU gael ei ddiwygio58.  

 

- Os ydych yn newid ysgol, dylai eich CDU fynd gyda chi i’r ysgol newydd59. 

 

- Bydd eich CDU yn para tan ddiwedd y flwyddyn academaidd (pan ydych chi'n 25 

oed os ydych chi'n dal i fod mewn addysg neu hyfforddiant). 

 

Pa gamau gallaf eu cymryd os nad wyf yn cael yr help sydd ei angen 

arnaf i gael mynediad at addysg? 

Efallai y bydd angen i chi gymryd camau 

- Os nad yw eich ysgol yn rhoi cymorth ychwanegol i chi, neu'n ceisio ymgysylltu 

ag asiantaethau allanol i gael y cymorth sydd ei angen arnoch chi, drwy 

Gweithredu gan yr Ysgol neu Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy; neu 

- Os yw’r Awdurdod Lleol yn penderfynu nad oes angen asesiad statudol arnoch 

chi; neu 

- Os, ar ôl asesiad statudol, mae’r Awdurdod Lleol yn penderfynu rhoi Nodyn yn lle 

Datganiad yn hytrach na Datganiad; neu 

- Os cewch Ddatganiad nad ydych yn cytuno ag ef; neu 

- Os nad yw eich ysgol yn darparu'r cymorth y mae eich datganiad yn dweud sydd 

ei angen arnoch. 

Rydym wedi sôn am rai o’r pwyntiau uchod yn barod. 

Gwneud cwyn i’ch ysgol 

Os nad ydych chi'n cael yr help a'r cymorth sydd eu hangen arnoch chi yn yr ysgol, 

gallwch chi (neu eich rhieni/gofalwyr) geisio trafod y sefyllfa gyda'r ysgol yn gyntaf. 

 
57 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 23 ac Adran 24 (ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal) 
58 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 27 
59 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Adran 35 

Mae’r holl gyfreithiau ar ADY yn cynnwys darpariaethau newydd ynglŷn â 

sut i ddatrys problemau sy’n gysylltiedig ag ADY - bydd proses o ddatrys 

anghydfodau ar waith fel sydd ar gyfer AAA, a bydd Tribiwnlys Anghenion 

Addysgol Arbennig Cymru yn dal i weithredu. 
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Mae gan SNAP Cymru gyngor defnyddiol ar eu gwefan ynglŷn â sut i wneud hyn. Eu 

cyngor nhw yw: 

- Gweithiwch allan yn eich meddwl eich hun beth sy'n mynd o'i le - neu beth sydd 

angen ei roi ar waith 

- Gwnewch apwyntiad 

- Dewch â thystiolaeth gyda chi 

- Dangoswch eich bod yn barod i weithio mewn partneriaeth â'r ysgol 

- Cynnwys y SENCo/ALNCo os ydych chi'n credu y bydd hyn yn helpu. 

Os na allwch chi neu eich rhieni/gofalwyr ddatrys pethau drwy gyfarfodydd â'r ysgol, 

gallwch ddefnyddio polisi cwynion yr ysgol. Dylech allu dod o hyd iddo ar wefan yr 

ysgol, os na, gofynnwch i’r ysgol am gopi. 

 

Gwneud cwyn drwy ddefnyddio proses datrys 

anghydfodau AAA 

 

Os oes gennych AAA ond heb Ddatganiad AAA a’ch bod yn 

methu â datrys pethau drwy broses gwynion yr ysgol, eich 

cam nesaf yw defnyddio proses datrys anghydfodau AAA. 

Mae rhai o'r pethau y gallai fod angen i chi eu datrys drwy 

ddefnyddio'r broses hon yn cynnwys: 

- Y ffordd y mae eich ysgol yn diwallu eich anghenion o dan Gweithredu gan yr 

Ysgol neu Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy  

- Sut mae'r ysgol a enwir yn y datganiad yn rhoi’r help sydd ei angen arnoch chi 

- Pa mor hir mae’r Awdurdod Lleol wedi’i gymryd i gynnal asesiad statudol 

- Sut mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi’r help a nodir yn y datganiad  

- Os yw’r Awdurdod Lleol yn penderfynu peidio â chynnal y datganiad ar ôl 

adolygiad blynyddol 

- Y disgrifiadau yn Adrannau 5 a 6 o’ch datganiad ynglŷn â’ch anghenion 

heblaw addysg a sut mae’r Awdurdod Lleol yn bwriadu diwallu’r anghenion hynny 

Os ydych yn defnyddio proses datrys anghydfodau i geisio datrys rhywbeth lle gellid 

hefyd apelio at Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru, mae’n rhaid i chi 

gofio bod cyfyngiadau amser ar gyfer apelio. 

Mae’n rhaid i Awdurdod 

Lleol gael trefniadau ar 

waith sy’n gallu helpu i 

ddatrys anghytundebau 

ynglŷn ag AAA1 – os na, 

gallwch gwyno i 

Dribiwnlys Anghenion 

Addysgol Arbennig 

Cymru.  
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 Os ydych yn ceisio datrys rhywbeth drwy’r broses datrys anghydfodau, efallai y bydd 

dal angen i chi gyflwyno eich apêl i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru, 

er mwyn i chi allu cadw eich opsiynau yn agored. 

 Mae’n rhaid i chi wneud apêl i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 

Cymru 2 fis fan bellaf o dyddiad llythyr penderfyniad yr Awdurdod Lleol, 

sy’n cynnwys y penderfyniad.  

Os na fyddwch yn apelio, a bod y broses datrys anghydfodau yn para yn fwy na 2 fis, 

efallai y byddwch yn colli'ch cyfle i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 

Cymru os nad ydych wedi apelio’n barod. 

Gwneud cwyn i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus  

Os na allwch ddatrys rhywbeth drwy’r broses datrys anghydfodau, a bod eich cwyn 

yn ymwneud â rhywbeth na all gael ei anfon at Dribiwnlys Anghenion Addysgol 

Arbennig Cymru, gallech ystyried cwyno i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Rydym wedi edrych ar hyn yn fwy manwl yn yr adran ar ofal cymdeithasol. 

Apelio at Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru  

 

Gall rhai penderfyniadau ynglŷn ag AAA gael eu 

hystyried gan Dribiwnlys Anghenion Addysgol 

Arbennig Cymru.  

Gallwch apelio at Dribiwnlys Anghenion Addysgol 

Arbennig Cymru eich hun, neu gall eich 

rhieni/gofalwyr wneud hynny ar eich rhan. 

O ran penderfyniadau'r Awdurdod Lleol, gellir apelio at Dribiwnlys Anghenion 

Addysgol Arbennig Cymru ynglŷn â: 

- Penderfyniad i beidio â chynnal asesiad statudol 

- Penderfyniad i beidio â rhoi Datganiad ar ôl asesiad statudol 

- Penderfyniad i beidio ag ailasesu eich AAA 

- Penderfyniad i beidio â diwygio eich datganiad ar ôl ailasesiad 

- Penderfyniad i ganslo eich Datganiad 

- Penderfyniad i beidio â newid enw’r ysgol yn y Datganiad 

Gallwch hefyd fynd at Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru os ydych yn 

anghytuno â’r hyn y mae’r Awdurdod Lleol wedi’i ysgrifennu yn Rhan 2 (sy’n disgrifio 

eich AAA); Rhan 3 (nodi’r ddarpariaeth AAA y bydd yr Awdurdod Lleol yn ei roi ar 

waith); a/neu Ran 4 (lleoliad yr ysgol) o’r Datganiad. 

COFIWCH 

Mae gennych 2 fis o'r dyddiad 

pan ddywedodd yr Awdurdod 

Lleol wrthych mewn llythyr y 

penderfyniad eich bod am apelio. 
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Mae llawer o wybodaeth ar wefan Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 

ynglŷn ag apelio yn erbyn penderfyniadau Awdurdodau Lleol. Mae canllaw i blant a 

phobl ifanc a chanllaw i rieni. 

Gallwch chi (neu eich rhieni) fynd â’ch cais at Dribiwnlys Anghenion Addysgol 

Arbennig Cymru os ydych chi'n meddwl bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eich 

erbyn. Byddwn yn edrych ar hyn nes ymlaen yn y canllaw hwn. 

 

Cymryd Camau Cyfreithiol 

Efallai y daw’r amser pan fydd angen i chi neu eich rhieni/gofalwyr benderfynu 

cymryd camau cyfreithiol am adolygiad barnwrol ynglŷn â’r penderfyniadau a wnaed 

amdanoch chi - neu benderfyniadau na chawsant eu gwneud amdanoch chi ond y 

dylent fod wedi digwydd. 

Rydym yn sôn mwy am adolygiad barnwrol yn yr adran ar ofal cymdeithasol.  

 

Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth a Cheisiadau Rhyddid 

Gwybodaeth  

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth a 

Cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn yr adran Gofal Cymdeithasol sy’n ddefnyddiol 

yng nghyswllt Addysg hefyd. 

 

Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS)  

Yn ogystal ag addysg mewn ysgolion prif ffrwd neu ysgolion 

arbennig, mae Awdurdodau Lleol hefyd yn darparu ar gyfer 

Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS). 

Nid ar gyfer plant anabl sydd ddim yn gallu mynd i ysgol brif ffrwd 

neu ysgol arbennig am ryw reswm yn unig y caiff EOTAS ei 

ddefnyddio. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer plant a phobl ifanc sydd 

wedi'u gwahardd o'r ysgol am resymau sydd ddim yn gysylltiedig 

ag anabledd. Gall EOTAS hefyd gynnig dewis arall i blant a phobl 

ifanc am resymau eraill hefyd - er enghraifft gall fod yn ffordd fwy 

effeithiol o sicrhau bod y rheini sy’n feichiog yn eu harddegau yn 

gallu parhau â’u haddysg pan fydd y babi wedi’i eni. 

Cyfeirir at 

EOTAS 

weithiau fel  

‘darpariaeth 

amgen’, ond 

nid yw'r term 

hwn wedi'i 

ddiffinio yn y 

gyfraith, a gall 

achosi 

dryswch1 
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Yng Nghymru, daw’r rhan fwyaf o EOTAS drwy’r Unedau Cyfeirio Disgyblion (PRUs)60. 

Mae pob Awdurdod Lleol yn gyfrifol am y ddarpariaeth EOTAS yn ei ardal, felly efallai y 

byddech chi a’ch teulu yn awyddus i archwilio’r dewisiadau hyn i weld os oes rhywbeth yn 

iawn i chi. 

 

Addysg y tu allan i’r ysgol – Addysg Ddewisol yn y Cartref 

Gall eich rhieni benderfynu i’ch addysgu chi gartref unrhyw bryd. Mae Deddf Addysg 

1996 yn egluro mai dyletswydd rhiant yw gwneud yn siŵr, tra bod ei 

blentyn/phlentyn o oedran ysgol gorfodol, bod y plentyn yn derbyn addysg sy'n 

addas  

“(a) i’w oed, gallu a dawn, ac 

(b) unrhyw anghenion addysgol arbennig sydd gan y plentyn”61 

 

Does dim rhaid i chi gael eich addysgu yn yr ysgol. Gallwch gael eich addysgu o'ch 

cartref o'r cychwyn cyntaf, neu, yn nes ymlaen, os ydych wedi dechrau addysg yn yr 

ysgol, ond bod eich rhieni'n penderfynu y gallan nhw ddiwallu eich anghenion 

addysgol ac anghenion eraill yn well gartref, a’ch tynnu o'r ysgol. Mae hyn yn cael ei 

alw’n  ‘Addysg Ddewisol yn y Cartref’. 

 

Datgofrestru o ysgol 

Os nad ydych erioed wedi bod yn yr ysgol, does dim angen i'ch rhieni ddweud wrth 

unrhyw un eich bod yn derbyn addysg yn y cartref. 

Os ydych wedi bod yn yr ysgol, mae’n rhaid i chi ‘ddatgofrestru’ o’r ysgol. Os ydych 

mewn ysgol brif ffrwd, mae angen i’ch rhieni ysgrifennu at yr ysgol i ddweud wrthyn 

nhw na fyddwch chi'n mynychu ac y byddwch chi’n derbyn eich addysg yn y cartref. 

Os yw eich rhieni yn gwneud hynny, bydd eich enw yn cael ei dynnu oddi ar gofrestr 

yr ysgol62. 

 
60 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/180725-pupils-educated-other-than-
at-school-2017-18-en.pdf 
61 Deddf Addysg 1996 adran 7 
62 Rheoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 Rheoliad 8(1)(d) 

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/180725-pupils-educated-other-than-at-school-2017-18-en.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/180725-pupils-educated-other-than-at-school-2017-18-en.pdf
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Os ydych mewn ysgol arbennig, mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol gytuno i’ch enw gael 

ei dynnu oddi ar y gofrestr63 neu, os nad yw’r Awdurdod Lleol yn cytuno, mae’n rhaid 

cael cytundeb Gweinidogion Cymru. 

Er bod gan eich rhieni ddyletswydd i wneud yn siŵr eich bod yn derbyn addysg 

addas, mae gan yr Awdurdod Lleol gyfrifoldeb i ddarganfod a oes unrhyw blant nad 

ydynt yn yr ysgol ac nad ydynt yn derbyn addysg addas64. Mae Llywodraeth Cymru 

wrthi’n ymgynghori ar sut i sefydlu cronfa ddata sy’n sicrhau y gall gyflawni'r 

rhwymedigaeth hon i sicrhau bod pob plentyn yn derbyn addysg addas65. 

Os yw eich rhieni yn penderfynu eich addysgu yn y cartref, maen nhw’n cytuno i 

ysgwyddo cyfrifoldeb ariannol a chyfreithiol llawn am eich addysg llawn amser. 

Does dim rheidrwydd ar Awdurdoda Lleol i ariannu neu gefnogi Addysg Ddewisol yn 

y Cartref, dim gydag arholiadau hyd yn oed. 

Efallai y bydd gan eich Awdurdod Lleol swyddog neu dîm hyd yn oed ar gael i gynnig 

cyngor a chefnogaeth i’ch rhieni, ac efallai y gallan nhw eu cyfeirio at deuluoedd 

eraill sydd wedi dewis Addysg Ddewisol yn y Cartref, ac adnoddau defnyddiol, ond 

does dim rhaid iddyn nhw wneud hynny. 

Os yw eich rheini yn dewis Addysg Ddewisol yn y Cartref, does dim rhaid iddyn nhw 

ddilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Gall eich rhieni lunio eu cwricwlwm eu hunain ac 

amserlen sy’n gweithio i chi, cyn belled â’u bod yn rhoi addysg addas i chi. 

Fel plentyn (o dan 18 oed) mae gennych hawl i fod yn rhan o benderfyniadau 

amdanoch chi, a dylid rhoi gwybodaeth rydych chi'n ei deall am eich addysg, a dylid 

gofyn i chi am eich barn a beth rydych chi eisiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Rheoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 Rheoliad 8(2) 
64 Deddf Addysg 1996 adran 436A 
65 https://gov.wales/local-authority-education-databases 

https://gov.wales/local-authority-education-databases
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Cymorth Ariannol 
 

 

Mae’r gyfraith yn darparu ar gyfer nifer o fudd-daliadau a allai fod ar gael i’ch 

cefnogi chi a’ch teulu. 

Lwfans Byw i’r Anabl  

Mae Lwfans Byw i’r Anabl ond ar gael os ydych o dan 16 oed. Mae’n fudd-dal sy’n 

cael ei dalu i helpu gyda chostau ychwanegol sy’n eich wynebu chi neu eich teulu. 

Rhaid i chi hefyd fodloni rhai amodau cymhwysedd er mwyn derbyn Lwfans Byw i’r 

Anabl. 

Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn cwmpasu gofal a symudedd. 

Mae 3 cyfradd ar gael o dan y pennawd ‘gofal’ – cyfradd isel, canol ac uchel, yn 

dibynnu ar faint o ofal a chymorth sydd eu hangen arnoch chi, ac a oes angen help 

arnoch chi’n achlysurol drwy'r dydd, neu drwy'r dydd a'r nos. 

Ceir cyfraddau isel ac uchel o dan y pennawd ‘symudedd’, yn dibynnu ar faint o help 

sydd ei angen arnoch i symud o gwmpas.  

Mae ffurflen i’w chwblhau os ydych eisiau gwneud cais am Lwfans Byw i’r Anabl - ar 

gael fan hyn: https://www.gov.uk/government/publications/disability-living-

allowance-for-children-claim-form 

Os ydych yn anghytuno â'r penderfyniad a wneir ynghylch eich cais am Lwfans Byw 

i’r Anabl, gallwch ofyn am yr hyn sy’n cael ei alw’n ‘ail-ystyriaeth orfodol’66. 

Ar ôl i chi dderbyn y penderfyniad, mae gennych 1 mis i ofyn am ail-

ystyriaeth.  

 

 

 
66 https://www.gov.uk/mandatory-reconsideration 

https://www.gov.uk/government/publications/disability-living-allowance-for-children-claim-form
https://www.gov.uk/government/publications/disability-living-allowance-for-children-claim-form
https://www.gov.uk/mandatory-reconsideration
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Taliad Annibyniaeth Personol  

Os ydych chi dros 16 oed, bydd Lwfans Byw i’r Anabl ddim ar gael i chi bellach ac 

mae’n rhaid i chi wneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol. Os ydych wedi bod yn 

derbyn Lwfans Byw i’r Anabl hyd at ein pen-blwydd yn 16 oed, bydd eich Lwfans Byw 

i’r Anabl yn para nes i’ch cais am Daliad Annibyniaeth Personol gael ei ddatrys. 

Mae’n rhaid bod gennych gyflwr iechyd neu anabledd sy'n golygu eich bod chi'n cael 

anawsterau gyda bywyd bob dydd neu angen help i symud o gwmpas. Byddwch yn 

cael eich asesu i weld a allwch dderbyn Taliad Annibyniaeth Personol. 

Mae elfen ‘bywyd beunyddiol’ i’r Taliad Annibyniaeth Personol ac elfen ‘symudedd’. 

Gallwch wneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol drwy ffonio/ffôn testun neu 

drwy’r post. Mwy o wybodaeth ar gael fan hyn: https://www.gov.uk/pip/how-to-claim 

 

 

Lwfans Gofalwr 

Budd-dal sy’n cael ei dalu i bobl sy’n gofalu am rywun o leiaf 35 awr yr wythnos yw 

Lwfans Gofalwr. 

Os ydych yn derbyn y raddfa ganol neu uwch ar gyfer Lwfans Byw i’r Anabl neu Elfen 

Bywyd Beunyddiol y Taliad Annibyniaeth Personol, yna gall rhywun sy'n gofalu 

amdanoch am o leiaf 35 awr yr wythnos fod yn gymwys am Lwfans Gofalwr. 

Mae Lwfans Gofalwr yn ystyried unrhyw enillion eraill (incwm ar ôl treth, yswiriant 

gwladol a ‘threuliau’) y mae’r gofalwr yn eu derbyn. Yn dibynnu ar enillion y gofalwr, 

efallai na fyddan nhw’n gallu hawlio am Lwfans Gofalwr. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/pip/how-to-claim
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Dweud eich Dweud 
 

Eiriolaeth 

Eiriolaeth yw’r gwasanaeth lle gall rhywun arall eich helpu i fynegi eich hun, eich 

safbwyntiau a'ch barn a chael mynediad i’ch hawliau. Gall eich helpu i egluro'ch barn 

a'ch teimladau pan fydd penderfyniad yn cael ei wneud amdanoch chi. 

 

Gall eiriolaeth helpu pan fyddwch chi’n ceisio egluro wrth sefydliad cyhoeddus – fel 

Awdurdod Lleol neu’r Swyddfa Budd-daliadau (Adran Gwaith a Phensiynau) - pam 

rydych chi'n meddwl nad ydych chi wedi derbyn rhywbeth y dylech chi ei gael, neu 

eich bod yn cael eich trin yn wael. 

Mae plant anabl yng Nghymru yn haeddu eiriolaeth broffesiynol 

annibynnol67. 

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol ddweud wrthych ynglŷn â’r gwasanaethau eirioli sydd 

ar gael i chi yn eich ardal, a rhoi gwybodaeth i chi mewn fformat y gallwch ei ddeall. 

 

Gallwch gael gwybod mwy am eiriolaeth yn y Cod Ymarfer sy’n gysylltiedig â Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 

Datrys pethau heb gymryd camau cyfreithiol 

Os ydych chi'n teimlo eich bod yn cael yr help a'r cymorth sydd eu hangen arnoch 

chi, mae hynny'n wych. Ond yn anffodus, nid yw hynny'n wir bob tro. Rydym wedi 

siarad â nifer o bobl a'u rhieni a’u gofalwyr, sydd wedi cael trafferth dod o hyd i’r 

cymorth a’r gefnogaeth y dylent eu derbyn yn ôl y gyfraith. 

 
67 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  
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Mae’r canllaw hwn, a gynhyrchwyd gan Brifysgol Leeds a Cerebra (yr elusen 

anafiadau i’r ymennydd), yn becyn ymarferol gwych i’ch helpu i fynd i’r afael â 

phroblemau gyda gwasanaethau a sefydliadau cyhoeddus. 

https://cerebra.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/accessing-public-services-

toolkit-june19-low-res.pdf.  

Er ei fod wedi’i ysgrifennu gan bobl yn Lloegr, mae’r rhan fwyaf o’r cyngor yn gyngor 

ymarferol yn hytrach na chyngor am y gyfraith sy'n berthnasol, felly gallwch ei 

ddefnyddio yng Nghymru. 

Mae gan wefan Cerebra hefyd nifer o ‘lythyrau enghreifftiol’ y gallwch eu defnyddio i 

ysgrifennu at gyrff cyhoeddus am rai problemau cyffredin. Mae'r llyfrgell o lythyrau 

enghreifftiol’ yn cynnwys llythyrau a gynlluniwyd ar gyfer pobl yng Nghymru. 

https://cerebra.org.uk/get-advice-support/legal-and-financial/template-letters-

wales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cerebra.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/accessing-public-services-toolkit-june19-low-res.pdf
https://cerebra.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/accessing-public-services-toolkit-june19-low-res.pdf
https://cerebra.org.uk/get-advice-support/legal-and-financial/template-letters-wales/
https://cerebra.org.uk/get-advice-support/legal-and-financial/template-letters-wales/
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Cael eich trin yn deg 
 

Efallai y gwelwch eich bod yn cael eich trin yn wahanol i eraill am reswm sy'n 

gysylltiedig ag anabledd. Gall hyn ddigwydd hyd yn oed mewn meysydd lle ceir 

deddfau penodol sy'n rhoi hawliau penodol i chi. Mewn meysydd eraill o'r gyfraith, 

lle nad oes gennych gymaint o hawliau penodol, efallai mai cyfraith gwahaniaethu 

yw'r unig ffordd y gallwch herio sut rydych chi'n cael eich trin. 

 

Mae’r UNCRC a’r UNCRPD yn dweud na ddylech gael eich trin yn wahanol i eraill. 

Mae’r UNCRC yn dweud, fel plentyn, y dylech gael eich diogelu rhag pob math o 

wahaniaethu, gan gynnwys gwahaniaethu ar sail anabledd, ac y dylech allu cael yr 

holl hawliau sydd yn yr UNCRC yn union yr un ffordd â phlant eraill68. 

O dan yr UNCRDP, mae ‘peidio â gwahaniaethu’ yn egwyddor gyffredinol y 

Confensiwn69. Mae yna rwymedigaeth gyffredinol hefyd ar lywodraethau i wneud yn 

siŵr nad yw pobl anabl yn wynebu gwahaniaethu70.   

 

Beth mae’r gyfraith yng Nghymru yn ei ddweud am 

wahaniaethu? 

Ochr yn ochr ag Erthygl 2 o’r UNCRC, sy'n dweud y dylech allu cael eich holl hawliau 

fel plentyn heb wahaniaethu, mae gennych hefyd hawl i beidio â chael eich trin yn 

wahanol o dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010).  

 

 
68 Erthygl 2 UNCRC 
69 Erthygl 3 UNCRPD 
70 Erthygl 4 UNCRPD 
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Cafodd y Ddeddf Cydraddoldeb ei phasio gan Lywodraeth y DU ac mae’n berthnasol 

hefyd yng Nghymru. Mae'n dweud na ddylech gael eich trin yn wahanol i unrhyw un 

arall oherwydd ‘nodwedd warchodedig’71’sef:  

 

 

Oed Anabledd Rhyw 

 

Hil Crefydd neu Gred 

 

Cyfeiriadedd 

Rhywiol 

 

Ailbennu Rhywedd 
 

Priodas neu 

bartneriaeth sifil 
 

Beichiogrwydd a 

Mamolaeth 
 

 

Efallai y cewch eich trin yn wahanol nid yn unig oherwydd anabledd, ond oherwydd 

eich oed, neu oherwydd eich rhyw neu hil hefyd. Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn 

dweud bod gwahaniaethu ar sail unrhyw un o’r rhesymau hyn yn anghywir ac yn 

‘anghyfreithlon’. 

 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn rhoi ffordd i chi herio’r ymdriniaeth wahanol, p'un a 

ydych chi'n cael eich trin yn wahanol oherwydd anabledd neu oherwydd nodweddion 

gwarchodedig eraill. 

 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yn sôn am y ffyrdd y gallech gael eich trin yn wahanol: 

- ‘Gwahaniaethu Uniongyrchol’ – efallai y bydd rhywun yn dweud wrthych na 

allwch chi fynd i rywle neu gwneud rhywbeth oherwydd nodwedd 

warchodedig. 

o Os oes ysgol yn dweud na allech chi fynd i rywle neu gwneud rhywbeth 

oherwydd eich bod yn blentyn anabl, byddai hynny’n wahaniaethu 

uniongyrchol. 

 

- ‘Gwahaniaethu Anuniongyrchol’ – pryd mae'n ymddangos bod pawb yn 

cael eu trin yr un peth am rywbeth, ond mae'n anoddach i'r rhai sydd â 

nodwedd warchodedig gymryd rhan. 

 
71 Deddf Cydraddoldeb 2010 Adran 4  
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o Efallai bod rheol lle mae’n rhaid gallu nofio pellter penodol i fynd ar 

drip ysgol yn ei gwneud hi’n anoddach i blentyn anabl fynd ar y trip.   

Mae’n bosib cyfiawnhau gwahaniaethu anuniongyrchol mewn rhai achosion. 

 

- ‘Gwahaniaethu sy’n deillio o anabledd’ – pryd mae rhywun yn cael ei drin 

yn waeth oherwydd y ffordd maen nhw'n edrych, yn swnio neu'n ymddwyn 

oherwydd eu nam neu gyflwr. 

o Os oes gennych nam neu gyflwr sy’n golygu bod gennych atal dweud 

ac nac ydych yn cael rhan yn sioe yr ysgol – oherwydd yr atal dweud, 

byddai hynny’n wahaniaethu anghyfreithlon.  

Os gall rhywun ddangos bod yn rhaid iddyn nhw wahaniaethu er mwyn gallu 

darparu gwasanaeth, ni fydd yn anghyfreithlon. 

 

- ‘Gwahaniaethu yn ôl Canfyddiad’ – pan fydd rhywun yn trin person arall yn 

wahanol oherwydd ei fod/bod yn credu bod y person arall yn berson anabl, 

hyd yn oed os nad yw’r person yn anabl. 

 

- ‘Gwahaniaethu drwy Gysylltiad’ – pan fydd rhywun yn trin person arall yn 

wahanol oherwydd ei fod/bod yn gysylltiedig â rhywun arall â nodwedd 

warchodedig.  

o Os bydd un o’ch rhieni yn gofyn am amser i ffwrdd i ofalu amdanoch 

chi a bod hynny’n cael ei wrthod, ond bod rhiant plentyn sydd ddim yn 

anabl yn cael amser i ffwrdd mewn amgylchiadau tebyg, gallai hyn fod 

yn wahaniaethu drwy gysylltiad. 

 

- Aflonyddwch trydydd parti - pan gewch eich trin yn wael gan rywun sy'n 

defnyddio gwasanaethau eich cyflogwr. 

o Os ydych yn gweithio mewn caffi a bod cwsmer yn anghwrtais wrthoch 

chi oherwydd nodwedd warchodedig. Mae eich cyflogwr fod i’ch 

diogelu rhag hyn. 

 

- Erledigaeth – y gwahaniaethu sy’n digwydd oherwydd eich bod wedi 

gweithredu i atal y gwahaniaethu. Gall person gael ei erlid hefyd os yw ef neu 

hi yn helpu rhywun â nodwedd warchodedig i gymryd camau ynglŷn â 

gwahaniaethu. 
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Dyletswydd i wneud addasiadau rhesymol  

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i sefydliadau cyhoeddus a darparwyr gwasanaethau 

– gan gynnwys ysgolion, ysbytai a chwmnïau trafnidiaeth gyhoeddus – feddwl am 

addasiadau rhesymol y gallent wneud fel bod pobl anabl yn gallu cael mynediad at 

wasanaethau a rhoi’r newidiadau hynny ar waith. 

Gallai’r rhain gynnwys:  

- Creu ramp mynediad neu ledu’r drysau fel bod defnyddwyr cadeiriau olwyn yn 

gallu cael mynediad i’r adeilad, 

- darparu dolen sain mewn ystafell ddosbarth i blant â nam ar eu clyw,  

- darparu amgylchedd di-gynnwrf i blant awtistig. 

Gall sefydliad ddadlau nad yw addasiad yn rhesymol – er enghraifft, oherwydd y 

byddai’n costio gormod - ond mae'n rhaid iddyn nhw allu profi bod hynny’n wir. 

Bydd rhai sefydliadau mwy yn gallu gwneud mwy a gwneud addasiadau mwy 

rhesymol na sefydliadau llai. 

Mae’n rhaid i sefydliadau feddwl am addasiadau rhesymol hyd yn oed os nad oes 

unrhyw un ag angen penodol yn defnyddio ei wasanaethau ar y pryd. 

 

Defnyddio’r gyfraith ynglŷn â Gwahaniaethu i helpu 

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb yno i wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu trin yn gyfartal, 

ond mae dal llawer o wahaniaethu ym mhob rhan o fywyd. Yng Nghymru, mae 

cyfuniad o’r UNCRC a’r Ddeddf Cydraddoldeb yn golygu, os cewch eich trin yn 

wahanol i blentyn arall, mae’r gyfraith o’ch plaid i ddadlau na ddylai'r gwahaniaethu 

fod yn digwydd. 

Dydych chi ddim yn ‘creu trafferth – rydych yn cael mynediad i’ch 

hawliau. 

Os ydych yn credu eich bod wedi’ch trin yn wahanol oherwydd anabledd (neu 

nodwedd warchodedig arall neu gyfuniad) gallwch ddefnyddio’r Ddeddf 

Cydraddoldeb i roi’r gorau i’r ymdriniaeth wahanol. 

Mae wastad yn syniad da ceisio datrys pethau’n uniongyrchol gyda’r sefydliad sydd 

wedi’ch trin chi’n wahanol. Mae gan wahanol sefydliadau brosesau cwyno gwahanol, 

ond gan amlaf, gallwch ddechrau drwy anfon llythyr neu e-bost at y sefydliad. 

Os nad ydyn nhw’n delio â’ch cwyn, gallwch ystyried cymryd camau cyfreithiol o dan 

y Ddeddf Cydraddoldeb. 
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Mae cyfyngiadau amser ar gyfer cyflwyno cwynion. Gan amlaf, mae 

gennych 6 mis ers dyddiad y gwahaniaethu, ond mae’n werth bwrw 

golwg a chyflwyno’r cwyn cyn gynted â phosibl. 

Os na gyflwynwch eich cwyn mewn pryd, efallai na fyddwch yn gallu cael 

penderfyniad. Os nad ydych yn siŵr, gall cyfreithiwr eich helpu i gyflwyno eich cwyn 

i’r Tribiwnlys neu’r llys cywir, a sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno’n brydlon. 

 

 

Gwahaniaethu mewn Addysg 

Er bod gennych hawliau penodol i sicrhau eich bod yn derbyn addysg dda, gall 

rheolau gwahaniaethu hefyd fod yn bwysig i’ch helpu chi. Mae’r Ddeddf 

Cydraddoldeb yn dweud na ddylid gwahaniaethu yn eich erbyn mewn unrhyw 

agwedd ar fywyd yn yr ysgol oherwydd anabledd. Mae hyn yn cynnwys: 

- tripiau ysgol,  

- clybiau a gweithgareddau sy’n digwydd ar ôl ysgol neu ar benwythnosau,  

- chwaraeon,  

- dysgu ac addysgu, 

- Yn ystod y broses ‘dderbyn’72 (pan fydd ysgol yn penderfynu a allwch fynd 

yno).  

Mae gan ysgolion yng Nghymru hefyd ‘strategaeth hygyrchedd’73 sy’n edrych ar 

wella mynediad plant anabl i’r cwricwlwm, gwella amgylchedd ffisegol yr ysgol i blant 

anabl a mynediad at wybodaeth. 

 
72 Deddf Cydraddoldeb 2010 Adran 85(1) 
73 Deddf Cydraddoldeb 2010 Adran 88 ac Atodlen 10 
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Yn ymarferol, mae yna sawl maes lle 

mae'n bosib y bydd mwy o effaith 

arnoch chi fel plentyn anabl nag eraill 

yn yr ysgol. Mae’r meysydd hyn yn 

cynnwys: 

- arferion allgáu ac ynysu  (lle 

mae plant yn cael eu cadw o 

fewn yr ysgol ond ar wahân 

wrth eraill yn y dosbarth) 

- y defnydd o dechnegau 

ataliaeth   

- toiledau hygyrch a phreifat  

 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol hefyd wedi cyhoeddi canllaw 

technegol i ysgolion yng Nghymru ynglŷn â beth mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn 

ei olygu i ysgolion. Mae hyn yn cynnwys nifer o enghreifftiau eraill o wahaniaethu ar 

sail anabledd mewn ysgolion. 

 

Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai na fydd staff yn yr ysgol yn deall eich anghenion ac 

efallai eu bod nhw’n meddwl eu bod yn eich helpu chi, ond os mai’r canlyniad yw 

eich bod chi'n cael eich trin yn wahanol ac nad ydych chi'n cael yr un cyfleoedd â 

phlant eraill, yna mae’n wahaniaethu. Beth bynnag yw’r rheswm am y gwahaniaethu, 

ni ddylai fod yn digwydd. 

Os ydych chi'n meddwl bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eich erbyn yn yr ysgol 

oherwydd anabledd, gallwch gwyno wrth Dribiwnlys Anghenion Addysgol 

Arbennig Cymru74. 

Gallwch chi neu eich rhieni/gofalwyr gwyno wrth Dribiwnlys Anghenion Addysgol 

Arbennig Cymru.  

Mae gennych 6 mis o’r dyddiad y digwyddodd y gwahaniaethu i 

gyflwyno eich cwyn at Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 

Cymru.  

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth, gan gynnwys canllaw ar sut i wneud cwyn ar 

wefan Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.  
 

74 Deddf Cydraddoldeb 2010 Adran 116 

Mae yna Reoliadau sy'n nodi'r nifer lleiaf o 

doiledau y mae'n rhaid i ysgol eu cael, ond 

mae'r Rheoliadau hefyd yn rhaid i 

‘gyfleusterau’ – gan  gynnwys ymolchfa a 

chyfleusterau glanweithiol (toiledau) fod 

yn ‘ddigonol’ wrth ystyried unrhyw ofynion 

arbennig disgyblion yn yr ysgol. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 

rhai ‘Canllawiau Arferion Da’ ynglŷn â 

darparu toiledau mewn ysgolion. 
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Chwarae 
Mae’r UNCRC yn dweud bod gan bob plentyn yr hawl i chwarae ac 

ymlacio75.  

Gall ‘chwarae’ olygu nifer o bethau gwahanol i wahanol bobl, ac mae'n cynnwys pob 

math o weithgareddau hamdden - pethau rydych chi'n eu gwneud am hwyl, ac i 

ymlacio.  

Mae gan bob plentyn yr hawl hwn 

Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol yng Nghymru feddwl a oes digon o leoedd i blant 

chwarae76 yn eu hardal yng Nghymru. Maen rhaid iddyn nhw hefyd ddarparu digon o 

leoedd i blant chwarae77. Mae’r rhain yn cynnwys: 

- Parciau, caeau chwarae a mannau awyr agored eraill (er enghraifft, parciau 

sglefrfyrddio) 

- Darpariaeth chwarae dan do, gweithgareddau chwarae a chlybiau 

- Chwaraeon a gweithgareddau celfyddydol / diwylliannol 

- Cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau 

- Digwyddiadau i blant a theuluoedd a’r gymuned ehangach  

Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol gyhoeddi manylion ardaloedd chwarae yn eu hardal 

a gwneud yn siŵr bod y wybodaeth yn gyfoes78. 

Pan fyddant yn asesu cyfleoedd chwarae yn eu hardal, mae’n rhaid i Awdurdodau 

Lleol edrych ar wahanol bethau gan gynnwys y nifer o blant anabl a gofnodwyd yn yr 

ardal. Mae’r Canllawiau Statudol ynglŷn â chwarae, y mae’n rhaid i Awdurdodau 

Lleol eu dilyn, yn dweud y dylai cyfleoedd chwarae fod yn “gynhwysol a hygyrch a 

bod yn gynhwysol i blant anabl”79. Mae'r Canllawiau Statudol hefyd yn dweud y dylid 

cael darpariaeth chwarae arbenigol i blant anabl os oes angen amlwg amdano. 

 
75 Erthygl 31 UNCRC 
76 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 Adran 11 a Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
(Cymru) 2012 
77 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 Adran 11 
78 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 Adran 11(4) 
79 Cymru: Gwlad lle mae cyfle i chwarae Gorffennaf 2014 
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Mae angen i’r Awdurdod Lleol hefyd feddwl am bethau fel: 

- a yw'r lleoedd chwarae awyr agored fel parciau, yn addas i blant â gallu gwahanol 

- Os codir tâl am chwarae, sut mae’n effeithio ar blant anabl 

- Pa mor hawdd yw cael lleoedd i chwarae 

- Sut gall pobl ddod i wybod am gyfleoedd chwarae 

 

Beth os nad ydw i’n cael yr hawl i chwarae? 

Os ydych chi'n credu nad oes digon o leoedd a chyfleoedd i chi chwarae, efallai nad 

yw’r Awdurdod Lleol yn gwneud popeth y dylai o dan y cyfreithiau hyn. Os nad oes 

digon o leoedd a chyfleoedd i chi, fel plentyn anabl, o’i gymharu â phlant nad ydyn 

nhw’n anabl, efallai y byddwch am wneud cwyn i’r Awdurdod Lleol eich bod yn cael 

eich trin yn wahanol (gwahaniaethu yn eich erbyn). 

Os ydych eisiau cyflwyno cwyn am wahaniaethu ynglŷn â rhywbeth sy’n gysylltiedig 

â’ch mynediad i gyfleusterau chwarae, gallwch wneud hynny yn y Llys Sirol. 
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Trafnidiaeth a mynediad  
Mae sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghymru – er 

enghraifft, cwmnïau trên a chwmnïau bws – yn gorfod sicrhau bod eu gwasanaethau 

ddim yn gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl. 

Mae angen iddyn nhw wneud ‘addasiadau rhesymol’ – felly, er enghraifft, cyflwyno 

bysiau sy’n hawdd cael mynediad iddyn nhw os ydych chi’n defnyddio cadair olwyn. 

Mae’r llysoedd wedi dweud y dylai gyrwyr bysiau flaenoriaethu defnyddwyr cadeiriau 

olwyn dros rywun sydd â phlentyn mewn coets ar gyfer yr ardal benodol ar y bws. 

Os ydych am wneud cwyn o wahaniaethu am rywbeth sy'n ymwneud â thrafnidiaeth 

gyhoeddus, dylech wneud hynny mewn Llys Sirol. 

 

Toiledau Cyhoeddus – Toiledau Changing Places  

Os nad oes digon o doiledau cyhoeddus addas, gall olygu eich bod yn teimlo’n llai 

hyderus ynglŷn â mynd allan a mwynhau’r cyfleoedd sydd ar gael. Mae'n effeithio ar 

ansawdd bywyd, a gall wahaniaethu, oherwydd nid yw'r Awdurdod Lleol yn 

cydymffurfio â’i ddyletswydd cydraddoldeb. 

Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol yng Nghymru gael strategaeth i sicrhau eu bod yn 

ystyried anghenion toiledau grwpiau gwahanol o bobl ar draws cymunedau80. Fel 

rhan o’r strategaeth, rhaid i'r Awdurdod Lleol feddwl am anghenion ei gymunedau 

am doiledau, gan gynnwys toiledau changing places i bobl anabl. Mae toiledau 

changing places wedi’u cynnwys yn y diffiniad o doiledau yn Neddf Iechyd y 

Cyhoedd (Cymru) 2017. 

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ganllawiau Statudol 

ynglŷn â’r ddarpariaeth toiledau cyhoeddus yng Nghymru81. Mae’r canllawiau yn 

cydnabod yr effeithir yn anghymesur ar bobl anabl trwy ddarpariaeth wael o 

doiledau cyhoeddus. Nid oes rhaid i Awdurdodau Lleol ddarparu’r toiledau ond os 

 
80 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 Rhan 8 
81 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/the-provision-of-toilets-in-wales-local-

toilets-strategies.pdf 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/the-provision-of-toilets-in-wales-local-toilets-strategies.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/the-provision-of-toilets-in-wales-local-toilets-strategies.pdf
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gwelir bod angen, er enghraifft am doiled changing places, rhaid i’r Awdurdod 

feddwl am ffyrdd gwahanol o ddiwallu’r angen. 

Bu’n rhaid i Awdurdodau Lleol gyhoeddi eu strategaethau erbyn 31 Mai 2019, ac 

mae’n rhaid adolygu eu strategaethau bob 2 flynedd o leiaf. 

Rhaid i Awdurdodau Lleol ymgynghori ag unrhyw un a allai fod â diddordeb yn y 

strategaeth doiledau pan fydd yn adolygu ei strategaeth yn ogystal â phryd y 

paratôdd ei strategaeth gyntaf. 82. 

Mae’r canllawiau hefyd yn dweud bod rhaid i Awdurdodau Lleol ystyried yr 

egwyddorion a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 o ran eu 

strategaethau toiledau. 

 

 

 
82 Paragraff 1.16 o’r Canllawiau Statudol 

 

Mae yna lawer o ddeddfau sydd wedi'u cynllunio i sicrhau eich 

bod chi'n cael yr help a'r cymorth sydd eu hangen arnoch chi - 

ond yn ymarferol nid yw hynny wastad yn digwydd. 

Bwriad y canllaw hwn yw eich helpu i ddeall yr hyn y dylech allu 

gofyn amdano, a deall hefyd, os ydych chi'n teimlo nad yw eich 

anghenion yn cael eu diwallu, neu fel eich bod chi'n cael eich trin 

yn wael, neu eich bod chi'n cael eich anwybyddu, a’ch bod ddim 

yn creu trafferth. 

Mae gan bob plentyn yng Nghymru yr un hawliau, a dylai'r 

gyfraith eich amddiffyn a'ch galluogi i fyw bywyd sy'n llawn 

cyfleoedd - gobeithiwn y bydd y canllaw hwn yn eich helpu i 

wneud hynny. 
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Adnoddau Defnyddiol 

Gofal Cymdeithasol: 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Trosolwg 

https://socialcare.wales/hub/sswbact 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/contents 

Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)  

https://socialcare.wales/hub/sswbact-regulations  

Codau Ymarfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

https://socialcare.wales/hub/codes-of-practice 

 

Addysg:  

SNAP Cymru http://www.snapcymru.org/ 

Deddf Addysg 1996 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents  

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018  

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2018/2/contents  

Cod Ymarfer Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

2018: https://gov.wales/draft-additional-learning-needs-code  

Taflen Ffeithiau Cyswllt Teulu ar Anghenion Addysgol Arbennig yng Nghymru (2012) 

https://contact.org.uk/media/380068/senwales.pdf  

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 

https://specialeducationalneedstribunal.gov.wales/ 

Hawliau Plant i apelio a chyflwyno cais i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 

Cymru – Canllawiau Statudol 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-02/childrens-rights-to-appeal-

and-make-a-claim-to-the-special-educational-needs-tribunal-for-wales-statutory-

guidance-for-local-authorities.pdf 

 

Addysg yn y Cartref 

Addysg heblaw yn yr ysgol https://www.educationotherwise.org/ 

https://socialcare.wales/hub/sswbact
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/contents
https://socialcare.wales/hub/sswbact-regulations
https://socialcare.wales/hub/codes-of-practice
http://www.snapcymru.org/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2018/2/contents
https://gov.wales/draft-additional-learning-needs-code
https://contact.org.uk/media/380068/senwales.pdf
https://specialeducationalneedstribunal.gov.wales/
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-02/childrens-rights-to-appeal-and-make-a-claim-to-the-special-educational-needs-tribunal-for-wales-statutory-guidance-for-local-authorities.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-02/childrens-rights-to-appeal-and-make-a-claim-to-the-special-educational-needs-tribunal-for-wales-statutory-guidance-for-local-authorities.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-02/childrens-rights-to-appeal-and-make-a-claim-to-the-special-educational-needs-tribunal-for-wales-statutory-guidance-for-local-authorities.pdf
https://www.educationotherwise.org/
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Gwasanaeth Ymgynghorol Addysg yn y Cartref https://www.heas.org.uk/ 

Mountain Movers Education http://mountainmoverseducation.uk/ 

Addysg Ddewisol yn y cartref yng Nghymru http://www.waleshomeeducation.co.uk/ 

 

Budd-daliadau: 

Kin Cymru https://kincymru.org.uk/ - darparu cyngor cyfreithiol ar les cymdeithasol a 

chyngor ar Lwfans Byw i'r Anabl a chyngor am fudd-daliadau eraill. 

 

Chwarae: 

Chwarae Cymru https://www.playwales.org.uk/eng/ 

Cymru: gwlad lle mae cyfle i chwarae – Canllawiau Statudol 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-07/wales-a-play-friendly-

country.pdf 

Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2012/2555/made 

 

Eiriolaeth: 

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol: https://www.nyas.net/nyas-cymru/ 

TGP Cymru: https://www.tgpcymru.org.uk/  12 Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 

3DY Ffôn: 029 2039 6974 

E: admin@tgpcymru.org.uk 

 

Cyffredinol: 

Llythyrau enghreifftiol Cerebra: https://cerebra.org.uk/get-advice-support/legal-and-

financial/template-letters/ 

Anabledd Cymru 

SNAP Cymru 

WhizzKids 

https://www.heas.org.uk/
http://mountainmoverseducation.uk/
http://www.waleshomeeducation.co.uk/
https://kincymru.org.uk/
https://www.playwales.org.uk/eng/
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-07/wales-a-play-friendly-country.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-07/wales-a-play-friendly-country.pdf
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2012/2555/made
https://www.nyas.net/nyas-cymru/
https://www.tgpcymru.org.uk/
mailto:admin@tgpcymru.org.uk
https://cerebra.org.uk/get-advice-support/legal-and-financial/template-letters/
https://cerebra.org.uk/get-advice-support/legal-and-financial/template-letters/
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Cerebra 

Gwasanaeth Eiriolaeth Cenedlaethol 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (Cymru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratowyd y daflen ffeithiau hon ym mis Mai 2020 i roi dealltwriaeth i chi o'ch hawliau a'r gyfraith 

yng Nghymru, yr hyn y mae gennych hawl iddo fel plentyn neu berson ifanc anabl yng Nghymru, a 

sut gallwch herio penderfyniad neu sefyllfa sy'n anghywir neu'n annheg yn eich barn chi. Er bod pob 

ymdrech wedi'i gwneud i sicrhau cywirdeb y wybodaeth, mae'n bosibl y bydd y gyfraith a'r arfer yn 

newid. Ni ddylid cymryd cynnwys y ddogfen hon yn lle cyngor cyfreithiol gan fod pob sefyllfa'n 

wahanol. Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich trin yn annheg neu nad ydych chi'n cael y 

cymorth a'r gwasanaethau y mae gennych hawl iddyn nhw yn ôl y gyfraith, dylech ofyn am gyngor 

cyfreithiol gan eich cynrychiolydd cyfreithiol eich hun. 

 

Children’s Legal Centre, Wales 
Hillary Rodham Clinton School of Law,  
Swansea University,  
Singleton Park, Swansea,  
Wales, SA2 8PP 
 
Canolfan Gyfreithiol y Plant, Cymru  
Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton 
Prifysgol Abertawe, 
Parc Singleton, Abertawe, Cymru, SA2 8PP 
 
01792 295399 


