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Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal 
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Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2016 
Camau i’w cymryd: Ymatebion erbyn 29 Ebrill 2016 



 

 

Trosolwg Dogfen gyfarwyddyd  Mynediad i Addysg a Chymorth i 
Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol a 
gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2010. Mae'r fersiwn drafft 
diwygiedig, sydd bellach yn dwyn y teitl Cefnogi 
Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd, yn fyrrach ac yn 
ystyried newidiadau i ddeddfwriaeth cydraddoldeb a 
chanllawiau newydd ar gadw Mewnanadlwyr 
Salbutamol ar dir yr ysgol. 
 

Sut i ymateb Dylai ymatebion i'r ymgynghoriad hwn gael ei rhoi yn y 
ffurflen ymateb a ddarparwyd ar-lein ac e-bostio / 
postio i'r cyfeiriad isod, i gyrraedd erbyn 29 Ebrill, 
2016 fan bellaf. 

Rhagor o 
wybodaeth a 
dogfennau 
cysylltiedig 
 
 

Gellir wneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon 
mewn print bras, mewn Braille neu mewn 
ieithoedd eraill. 
 
Gellir cael mynediad i'r dogfennau ymgynghori oddi ar 
wefan Llywodraeth Cymru yn 
http://gov.wales/consultations/?skip=1&lang=cy 
 

Manylion Cysylltu I gael rhagor o wybodaeth: 
 
Y Gangen Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr 
Llywodraeth Cynulliad Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ 
 
 
additionallearningneedsbranch@cymru.gsi.gov.uk 
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Diogelu Data 
 
 

 
Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r wybodaeth a 
roddwch inni.  

 
Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld 
yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar 
y materion y mae’r ymgynghoriad hwn yn ymdrin â 
nhw. Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff 
Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er 
mwyn eu helpu i gynllunio ymgynghoriadau ar gyfer y 
dyfodol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl 
hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel 
arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr 
unigolyn neu sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael 
eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i 
ddangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn 
briodol. Os nad ydych yn dymuno i’ch enw a’ch 
cyfeiriad gael eu cyhoeddi, ticiwch y blwch isod. 
Byddwn wedyn yn cuddio’ch manylion.      
 
Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn 
wedi’u cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er 
nad yw hynny’n debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae 
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r 
cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o 
gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. 
Mae hynny’n cynnwys gwybodaeth sydd heb ei 
chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith hefyd yn 
caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai 
amgylchiadau. Os bydd unrhyw un yn gofyn am gael 
gweld gwybodaeth a gadwyd yn ôl gennym, bydd 
rhaid I ni benderfynu a ydym am ei rhyddhau neu 
peidio. Os bydd rhywun wedi gofyn i ni beidio â 
chyhoeddi ei enw a’i gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith 
bwysig i ni ei chadw mewn cof. Fodd bynnag, fe allai 
fod rheswm pwysig dros orfod datgelu enw a 
chyfeiriad unigolyn, er ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u 
cyhoeddi. Byddem yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn 
am ei farn cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol i 
ddatgelu’r wybodaeth.  
 
 



 

 

Beth yw'r prif faterion? 

 

Gall cyflyrau meddygol gael effaith barhaol ar blant a datblygiad cymdeithasol, gallu a hyder 

pobl ifanc mewn cyrhaeddiad addysgol. Mae'n bwysig sicrhau bod gwasanaethau cymorth 

di-dor ar gael i ddiwallu eu hanghenion ac yn caniatáu dilyniant wrth gael gafael ar 

gyfleoedd addysgol yn yr ysgol, yn y cartref, yn yr ysbyty, neu leoliad arall ac mewn 

cydweithrediad â rhieni / gofalwyr a'r ysgol fel arfer y dysgwr yn mynychu. 

 

Yn ogystal, mae'r ddogfen gyfarwyddyd Arweiniad 2014 ar y defnydd o fewnanadlwyr 

salbutamol argyfwng mewn ysgolion yng Nghymru 'ei ryddhau yn 2014, ond nid oedd yn 

destun ymgynghoriad ar y pryd. Cwestiwn 3 y ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad yn gofyn os 

yw'r cynnwys y canllawiau hyn yn ddigonol, ac yn caniatáu i ymatebwyr ar y cyfle i roi 

adborth ar y ddogfen gyfarwyddyd. 

 

Ble ydym ni nawr? 

 

Mae'r canllawiau cyfredol ddogfen "Mynediad i Addysg a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag 

Anghenion Meddygol" yn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddiwallu anghenion addysgol plant a 

phobl ifanc sydd ag anghenion meddygol yn y lleoliad addysg. Mae'r cyfarwyddyd yn cynnig 

cyngor ar sut mae ysgolion yn llunio polisïau i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion 

meddygol. 

 

Beth yw'r dystiolaeth dros newid? 

 

Gwnaed penderfyniad i adolygu faint mae ysgolion ac awdurdodau lleol yn defnyddio o’r 

ddogfen gyfarwyddyd cyfredol, er mwyn sefydlu os bydd angen y cymorth ar gyfer dysgwyr 

â gweithwyr gofal iechyd yn gyson ar draws Cymru. Mae'r budd-ddeiliaid canlynol wedi cael 

eu cysylltu  yn ystod yr adolygiad, a lywiodd y paratoi'r ar gyfer y ddogfen canllawiau draff 

yma: 

 

4 awdurdod lleol, 4 Byrddau Iechyd Lleol, 4 meithrinfeydd, 20 o ysgolion cynradd (gan 

gynnwys cyfrwng Cymraeg), 20 o ysgolion uwchradd (gan gynnwys cyfrwng Cymraeg), 4 

ysgol arbennig, 4 Unedau Cyfeirio Disgyblion a 4 colegau addysg bellach. Cafodd staff 

penodol o fewn y lleoliadau hyn eu cysylltu â, gan gynnwys penaethiaid, swyddogion 

cymorth cyntaf, anghenion meddygol cydlynwyr, staff gweinyddol a swyddogion lles 

disgyblion. Mae’r adolygiad hefyd yn ystyried barn yr undebau athrawon. 

 

Dangosodd yr adroddiad terfynol y gallai'r canllawiau cyfredol gael eu gwella o ran cynnwys 

a strwythur. Dim ond 40% o'r lleoliadau addysg a holwyd yn yr arolwg sydd wedi defnyddio'r 

ddogfen Anghenion Meddygol presennol i greu polisi/polisïau anghenion meddygol eu hun.  

Awgrymodd ysgolion, sefydliadau iechyd ac undebau llafur y dylai'r canllawiau fod yn: 

 

 Llawer byrrach 

 Dangoswch yn glir yr hyn y gall, ac na ellir, yn cael ei wneud; ac 

 Syml, yn glir ac yn fwy uniongyrchol. 

 



 

 

Pa newidiadau penodol yr ydym yn eu cynnig? 

 

Newid i'r teitl, cyflwyniad, strwythur a chynnwys y ddogfen gyfarwyddyd  Mynediad i Addysg 

a Chymorth i Blant a Phobl Ifanc ag Meddygol Anghenion. Mae'r diwygiad drafft o'r ddogfen 

hon: 

 

 Newid teitl y ddogfen i Gefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd 

 Crynhoi prif ddyletswyddau cyfreithiol presennol 

 A fyddai cyhoeddi rhai o'r cynnwys fel canllawiau statudol (a gyflwynir yn ffont trwm) 

 Yn gosod allan yr hyn a ystyrir yn arfer annerbyniol 

 Yn arwyddocaol yn lleihau hyd y ddogfen, ac yn gwella ei strwythur cyffredinol 

 Yn cynnwys atodiad fframwaith cyfreithiol, sy'n coladu prif ddarpariaethau cyfreithiol 

sy'n gysylltiedig â diogelu lles plant sydd ag anghenion gofal iechyd 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


