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Crynodeb gweithredol   

 

Cyflwyniad  

 

Ym mis Mai 20141, comisiynodd Llywodraeth Cymru yr Uned Pobl a Gwaith (UPG) i 

gynnal ymarfer cynllunio'r gweithlu ar gyfer gwasanaethau arbenigol sy’n cynorthwyo 

plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA).  Mae hyn yn rhan o 

broses ehangach gyda'r nod o wella deilliannau plant a  

phobl ifanc ag AAA, gan gynnwys diwygio’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer AAA2.  

 

Gellir diwallu’r rhan fwyaf o AAA mewn ysgolion drwy gymorth ychwanegol (a 

adwaenir fel Gweithredu gan yr Ysgol) heb ddefnyddio cymorth allanol gan 

wasanaethau arbenigol AAA. Defnyddir gwasanaethau arbenigol AAA dim ond pan 

na ellir diwallu AAA heb eu cymorth (gyda datganiad AAA neu drwy ddarpariaeth yn 

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy). Mae amrywiaeth o wasanaethau arbenigol AAA. 

Fodd bynnag, mae’r astudiaeth hon yn canolbwyntio ar y gwasanaethau AAA 

arbenigol allweddol a nodwyd gan ysgolion a gynhelir:  

 gwasanaethau cynhwysiant awdurdodau lleol, seicoleg addysgol, gwasanaethau 

synhwyraidd;   

 therapi galwedigaethol y gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), therapi lleferydd ac 

iaith (SALT), seicoleg glinigol, ffisiotherapi, gwasanaethau iechyd meddwl plant 

a’r glasoed (CAMHS) a gwasanaethau deieteg.  

 

Dull a methodoleg 

 

Mae’r adroddiad yn defnyddio pum ffynhonnell allweddol: 

 ymchwil ansoddol a meintiol gyda 52 o wasanaethau AAA arbenigol a ddarperir 

gan awdurdodau lleol (ALl) a’r GIG; 

 arolwg o 467 o gydlynwyr AAA ac arweinwyr ysgolion;  

 ymchwil ansoddol gydag 28 o leoliadau dysgu; 

                                            
1
 Gwnaed y gwaith maes rhwng mis Mehefin 2014 a mis Rhagfyr 2014.  

2
 
  
Mae’r ymgynghoriad ar Fil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

(LlC, 2015a) ar gael ar:  http://llyw.cymru/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-
wales-bill/?skip=1&lang=cy 

http://gov.wales/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-wales-bill/?lang=en
http://gov.wales/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-wales-bill/?lang=en
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 ymchwil ansoddol gyda naw darparwr hyfforddiant (prifysgolion a cholegau);  

 adolygiad o'r ddesg o ddata disgyblion a deunydd darllen eilaidd. 

 

Mae'r dystiolaeth ar gyfer yr astudiaeth yn cynnwys cryfderau pwysig, ond rhai 

cyfyngiadau hefyd. Mae’n cynnwys cymysgedd da o ffynonellau sy’n galluogi 

archwilio materion yn fanwl ar gyfer y gwasanaethau a’r ysgolion sydd yn yr 

astudiaeth. Fodd bynnag, mae’r data’n cwmpasu sampl yn unig o wasanaethau AAA 

arbenigol, ysgolion a darparwyr hyfforddiant, nad yw’n ddigon mawr na 

chynrychioliadol i ddarparu canfyddiadau diffiniol y gellid eu cyffredinoli ar gyfer yr 

holl wasanaethau AAA arbenigol neu ysgolion yng Nghymru neu ddarparwyr yn y 

DU.  

 

Y galw presennol a’r hyn a amcangyfrifir yn y dyfodol ar gyfer 

gwasanaethau arbenigol AAA 

 

Mae gwasanaethau AAA arbenigol ALl a’r GIG yn dweud bod y galw am eu 

gwasanaethau wedi cynyddu dros y pum mlynedd diwethaf gan fod nifer y disgyblion 

ag AAA a atgyfeirir iddynt a chymhlethdod eu hanghenion wedi cynyddu. Mae 

profiadau gwasanaethau arbenigol ar y cyfan yn gyson â’r tueddiadau yn nifer 

cofnodedig y disgyblion â datganiad neu sy’n cael cymorth yn Gweithredu gan yr 

Ysgol a Mwy yng Nghymru.   

 

Dros y pum mlynedd academaidd diwethaf (2009/10 tan 2013/14), cynyddodd nifer 

cofnodedig y disgyblion â datganiad neu sy’n cael cymorth yn Gweithredu gan yr 

Ysgol a Mwy o 44,748 i 47,157 3 a chynyddodd y gyfran o 9.6 i 10.1 y cant o’r holl 

ddisgyblion dros y cyfnod hwn.  Ceir tuedd4 debyg yn nifer a chanran yr holl 

ddisgyblion ag AAA5. O ystyried y tueddiadau hyn yn y gorffennol, mae’n debygol y 

bydd cynnydd cymedrol yn nifer cofnodedig y disgyblion ag AAA yn parhau dros y 

pum mlynedd nesaf. Fodd bynnag, mae hefyd yn debygol y bydd cynnydd mwy yn 

                                            
3
 (StatsCymru. 2015a) Ar gael ar: https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-

Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Special-
Educational-Needs/pupilssen-by-localauthorityregion-provision  
4
 O 99,004 o ddisgyblion (21.2 y cant o’r holl ddisgyblion) ag AAA yn 2009/10 i 105,303 o ddisgyblion 

(22.6 y cant o’r holl ddisgyblion) ag AAA yn 2013/14. 
5
 Mae hyn yn cynnwys y rhai yn y tri chategori; Gweithredu gan yr Ysgol, â datganiad a Gweithredu 

gan yr Ysgol a Mwy. 

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Special-Educational-Needs/pupilssen-by-localauthorityregion-provision
https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Special-Educational-Needs/pupilssen-by-localauthorityregion-provision
https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Special-Educational-Needs/pupilssen-by-localauthorityregion-provision
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nifer cofnodedig y disgyblion ag ALlICh (Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu) 

(cynnydd o 2,930) ac Anhwylderau Sbectrwm Awtistig (ASA) (cynnydd o 1,470)6.  

 

Fodd bynnag, er gwaethaf Cod Ymarfer AAA Cymru (LlC, 2004) a chanllawiau (LlC, 

2007), mae nodi a chofnodi AAA gan ysgolion yn anghyson (Estyn, 2007; CCC, 

2013). Mae hyn yn golygu bod anghenion rhai disgyblion yn cael eu camnodi neu eu 

camadrodd fel AAA, yn hytrach nag, er enghraifft, angen am gymorth llythrennedd 

ychwanegol wedi’i dargedu, nad yw'n ddarpariaeth addysgol arbennig (sy’n golygu 

bod cyfraddau AAA yn cael eu gorgofnodi). I’r gwrthwyneb, mae rhai AAA yn cael eu 

colli (felly mae cyfraddau AAA yn cael eu tangofnodi) (Estyn, 2007). Felly, mae 

angen bod yn ofalus wrth drin y data a ddarperir gan ysgolion ar nifer y disgyblion ag 

AAA a’r math o AAA.  

 

Wrth fesur effaith nifer cofnodedig cynyddol o ddisgyblion ag AAA ar wasanaethau 

arbenigol, mae’n bwysig cofio nad yw effaith nifer cynyddol disgyblion ag AAA yn 

sefydlog. Mae’n cael ei chyfryngu gan ffactorau fel polisi, arfer a disgwyliadau rhieni.   

 

Gallu a chapasiti gwasanaethau arbenigol AAA i ateb y galw 

presennol ac yn y dyfodol  

 

Mae gwasanaethau arbenigol AAA, fel llawer o wasanaethau cyhoeddus eraill, yn 

wynebu heriau difrifol a pharhaus. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae adnoddau a 

gweithluoedd y rhan fwyaf o wasanaethau arbenigol AAA naill ai wedi’u rhewi neu eu 

torri, ac mae'r galw wedi cynyddu. Serch hynny, mae effaith y pwysau hwn ar 

wasanaethau wedi bod yn anwastad. 

 

Roedd hanner y gwasanaethau cynhwysiant (yn yr astudiaeth) yn teimlo bod 

ganddynt y gallu a'r capasiti angenrheidiol i ateb y galw. Priodolwyd hyn i ddiwygio 

eu gwasanaethau wrth iddynt, er enghraifft, symud o gyflwyno gwasanaethau 

                                            
6
 Gweler atodiad 4 am ragor o fanylion.  
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arbenigol i feithrin gallu a chapasiti gyda staff ysgol a chynnig gwasanaethau wedi’u 

masnachu7.  

 

Roedd gwasanaethau seicoleg addysgol a gwasanaethau’r GIG (yn yr astudiaeth) yn 

llai cadarnhaol na gwasanaethau cynhwysiant, gyda llawer yn amlygu bod eu diffyg 

gallu a chapasiti, yn aml yn gysylltiedig â thoriadau mewn cyllid neu gyllid wedi’i rewi, 

yn golygu bod galw am eu gwasanaethau nad oedd yn cael ei ateb.  

 

Dywedodd y rhan fwyaf o’r gwasanaethau cynhwysiant a GIG nad oedd rhwystr i 

gyflwyno’r gwasanaeth yn Gymraeg (er bod cyfran is o lawer o siaradwyr Cymraeg 

gan rai gwasanaethau na’r poblogaethau y maent yn eu gwasanaethu). I’r 

gwrthwyneb, nododd tua hanner y gwasanaethau seicoleg addysgol broblemau wrth 

recriwtio staff sy’n siarad Cymraeg, sy’n creu problemau wrth ddarparu 

gwasanaethau yn Gymraeg, lle mae angen am hyn.  

 

Er gwaethaf disgwyliadau y bydd galw cynyddol, dywedodd gwasanaethau ALl nad 

oeddent yn disgwyl cynnydd yn eu maint dros y pum mlynedd nesaf, gyda’r rhan 

fwyaf o’r gwasanaethau’n nodi eu bod yn disgwyl gostyngiad ym maint y 

gwasanaeth. Roedd ymateb cymysg gan wasanaethau'r GIG, gyda’r rhan fwyaf o 

wasanaethau therapi galwedigaethol a seicoleg glinigol yn disgwyl y byddai cyllid yn 

cael ei rewi, gwasanaethau SALT yn disgwyl cynnydd mewn swyddi iau, gyda 

gwasanaethau eraill, fel ffisiotherapi, yn ansicr. 

 

Mae proffiliau oed gwasanaethau hefyd yn wahanol.  Mae gan wasanaethau ALl 

weithlu sy'n heneiddio, gyda chyfran sylweddol yn cyrraedd 65, yr oed ymddeol 

traddodiadol, o fewn y deng mlynedd nesaf. I’r gwrthwyneb, mae llawer o 

wasanaethau’r GIG (h.y. therapi galwedigaethol, SALT a seicoleg glinigol) â gweithlu 

cymharol ifanc. 

 

Mae cyfyngiadau ariannol a/neu ansicrwydd am newid deddfwriaethol AAA ac ad-

drefnu ALl wedi golygu bod gwasanaethau cynhwysiant wedi wynebu cyfraddau 

                                            
7
 Lle, er enghraifft, talodd ysgol am gymorth gwasanaeth seicoleg addysgol, yn hytrach na bod y 

gwasanaeth seicoleg addysgol wedi cael cyllid craidd gan yr ALl neu’r BILl (ac felly am ddim i 
ysgolion). 
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recriwtio isel a heb gael problemau wrth recriwtio staff (gan nad oes llawer o 

gystadleuaeth wrth recriwtio). I’r gwrthwyneb, mae gwasanaethau seicoleg addysgol, 

therapi galwedigaethol a SALT wedi sôn am broblemau wrth recriwtio staff mewn 

ardaloedd gwledig ar gyfer swyddi uwch; at hynny, mae rhai gwasanaethau ALl a 

GIG wedi cael trafferth penodi staff dros gyfnod mamolaeth neu salwch.  

 

Casgliadau  

 

Mae gwasanaethau arbenigol AAA, fel llawer o wasanaethau cyhoeddus eraill, yn 

wynebu heriau difrifol a pharhaus. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r galw wedi 

cynyddu, gydag adnoddau a gweithluoedd y rhan fwyaf o wasanaethau arbenigol 

AAA naill ai wedi’u rhewi neu eu torri. Mae rhai gwasanaethau arbenigol AAA hefyd 

yn wynebu heriau eraill sy’n gysylltiedig, er enghraifft, â’u maint bach, eu gweithlu 

sy’n heneiddio neu broblemau wrth recriwtio siaradwyr Cymraeg neu staff mewn 

swyddi uwch.  

 

Mae’r pwysau ar wasanaethau arbenigol AAA wedi creu bylchau rhwng y galw am 

wasanaethau a gallu’r gwasanaethau i ateb y galw. Fodd bynnag, nid yw’r bylchau’n 

unffurf ar draws yr holl wasanaethau; er enghraifft, yn gyffredinol, mae’r bylchau’n 

tueddu i fod yn llai mewn perthynas â gwasanaethau ALl na gwasanaethau'r GIG. 

Mae gwahaniaethau hefyd mewn sectorau (er enghraifft, mae rhai gwasanaethau 

cynhwysiant yn nodi bylchau mwy nag eraill) ac ar draws amser (er enghraifft, gall 

gwasanaethau wynebu pwysau tymor byr oherwydd absenoldeb staff).  

 

Mewn ymateb i’r heriau hyn, mae cynllunio'r gweithlu gan wasanaethau AAA 

arbenigol unigol, a’u rhiant-sefydliad (ALl neu BILl fel arfer), yn tueddu i fod yn 

adweithiol ac, yn gyffredinol, mae gwasanaethau’n cael trafferth cynllunio at y 

dyfodol, o ystyried y pwysau y maent yn ei wynebu a’r ansicrwydd am bolisi a chyllid 

yn y dyfodol. At hynny, nid yw llawer o wasanaethau a ddarperir gan y GIG â data 

meintiol manwl ar faint eu gweithlu, proffiliau ac anghenion datblygu, sy’n cyfyngu ar 

gynllunio yn lleol ac yn genedlaethol. Felly, nid yw system cynllunio gweithlu’r GIG 

na’r trefniadau mwy tameidiog ar gyfer gwasanaethau ALl yn gweithio’n effeithiol i 

gydweddu galw a chyflenwad y gweithlu.   
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O ystyried y gwendidau hyn, mae lle i gryfhau trefniadau cynllunio'r gweithlu. Gallai 

hyn gynnwys: 

 systemeiddio casglu data meintiol ar faint a phroffil gwasanaethau unigol (er 

mwyn rhoi darlun cliriach o allu, capasiti a phroffil gwasanaethau); 

 cynnal mwy o ddadansoddiad o’r galw presennol a’r galw tebygol ar gyfer 

gwasanaethau arbenigol AAA;  

 datblygu strwythur mwy ffurfiol ar gyfer nodi anghenion datblygu'r gweithlu mewn 

gwasanaethau ALl yn genedlaethol (er mwyn, er enghraifft, helpu i gydweddu 

anghenion hyfforddi â darpariaeth hyfforddiant yn well). 

 

Yr her allweddol sy’n wynebu’r rhan fwyaf o wasanaethau arbenigol yw sut i 

ddiwallu'r galw cynyddol, tra bod cyllidebau, ac felly gweithluoedd mewn llawer o 

achosion, wedi’u rhewi neu eu torri a disgwylir i hyn barhau. Nid oes atebion hawdd 

ac nid yw’n debygol y bydd un ateb i’r heriau mae gwasanaethau’n eu hwynebu.  

 

Gall cynllunio'r gweithlu helpu i sicrhau bod gwasanaethau’n gwneud y defnydd 

gorau o’r adnoddau sydd ganddynt (er mwyn ateb y galw) a gall nodi heriau’r dyfodol 

(fel cynllunio ar gyfer olyniaeth). Fodd bynnag, oherwydd mai prin yw'r lle i 

wasanaethau gynyddu mewn maint i ateb galw cynyddol, bydd angen strategaethau 

eraill, er enghraifft: 

 efallai y byddai strategaethau fel blaenoriaethu’r gwaith mae’r gwasanaethau’n 

ei wneud yn helpu gwasanaethau i gynyddu gallu a chapasiti (e.e. drwy alluogi 

gwasanaethau i ganolbwyntio ar lai o flaenoriaethau) a lleihau'r galw (e.e. drwy 

ddargyfeirio galw i wasanaethau priodol eraill8); 

 efallai y byddai strategaethau fel integreiddio gwasanaethau AAA arbenigol (gan 

gynnwys darparu rhai gwasanaethau yn rhanbarthol) hefyd yn helpu 

gwasanaethau i gynyddu gallu a chapasiti (e.e. drwy greu arbedion maint) a 

lleihau'r galw (e.e. drwy ddargyfeirio galw o un rhan o wasanaeth integredig i’r 

llall);  

                                            
8
 Mae torri gwasanaethau’n ôl a dargyfeirio galw i wasanaethau eraill wedi’i ddisgrifio fel “dargyfeirio 

costau” - er y gallai leihau galw ar un gwasanaeth, mae’n gallu trosglwyddo (neu “ddargyfeirio”) y 
galw i wasanaeth arall neu ran arall o’r system.  
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 ni fydd strategaethau fel pwyslais cynyddol ar ddulliau ataliol, ymyrryd yn gynnar 

a chynyddu gallu a chapasiti mewn ysgolion ac mewn gwasanaethau eraill nad 

ydynt yn arbenigol yn cynyddu gallu a chapasiti, ond efallai y byddant yn helpu i 

leihau'r galw cynyddol am wasanaethau AAA arbenigol a'i reoli (e.e. drwy 

sicrhau bod mwy o anghenion yn cael eu diwallu gan wasanaethau nad ydynt yn 

arbenigol).  
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1.     Cyflwyniad    

 

1.1. Ym mis Mai 2014, comisiynodd Llywodraeth Cymru yr Uned Pobl a Gwaith i 

ymgymryd ag ymarfer cynllunio'r gweithlu ar gyfer gwasanaethau arbenigol sy’n 

cynorthwyo plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA).  Mae hyn 

yn rhan o ddull ehangach i wella’r deilliannau i blant a phobl ifanc ag AAA, gan 

gynnwys diwygio’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer AAA.  

 

Nodau ac amcanion yr astudiaeth 

 

1.2. Nod yr astudiaeth hon yw cadarnhau gofynion gallu a chapasiti presennol a 

dyfodol gwasanaethau arbenigol yng Nghymru sy’n darparu cymorth i blant a 

phobl ifanc ag AAA ac ystyried blaenoriaethau cynllunio'r gweithlu. 

 

1.3. Amcanion yr astudiaeth hon yw: 

 darparu sail dystiolaeth i Lywodraeth Cymru o anghenion cynllunio'r gweithlu 

gwasanaethau arbenigol yng Nghymru sy'n angenrheidiol i gynorthwyo plant 

a phobl ifanc â gwahanol fathau o AAA9 mewn ysgolion a gynhelir; 

 cynnal dadansoddiad cynllunio’r gweithlu o'r ddarpariaeth gweithlu 

gwasanaeth arbenigol presennol yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol i 

gynnwys canolbwyntio ar y gallu a'r capasiti presennol, demograffeg fel 

proffiliau oedran, materion recriwtio a chadw a chynllunio ar gyfer olyniaeth; 

 deall y ddarpariaeth bresennol o hyfforddiant arbenigol o bob rhan o'r DU a'i 

photensial i gynorthwyo blaenoriaethau cynllunio'r gweithlu;  

 sefydlu dull ar gyfer cynllunio gweithlu cynaliadwy o ran darpariaeth 

gwasanaeth arbenigol i gynorthwyo'r plant a'r bobl ifanc hynny ag AAA ledled 

Cymru.  

 

                                            
9
 Mae canllawiau i gynorthwyo cofnodi AAA disgyblion ar Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion yn nodi 

categorïau a disgrifyddion bras AAA. (LlC, 2007). 
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Cynllunio'r gweithlu  

 

1.4. Gellir disgrifio cynllunio'r gweithlu fel y broses yr ymgymerir â hi i sicrhau bod gan 

sefydliad neu wasanaeth y bobl iawn, â’r sgiliau iawn, ar yr adeg iawn. Mae’n 

cynnwys nodi galw tebygol y dyfodol ar gyfer mathau gwahanol o staff a chyfateb 

hyn i'r cyflenwad. Mae camau allweddol yn y broses yn cynnwys: 

 dadansoddi'r galw; 

 dadansoddi'r cyflenwad (gallu a chapasiti gweithlu i ddiwallu’r galw), gan 

gynnwys dadansoddi newidiadau tebygol (e.e. o ganlyniad i recriwtio a 

throsiant staff); 

 cynnal ‘dadansoddiad o'r bylchau’ (i nodi diffygion a gwarged);   

 datblygu, gweithredu ac yna adolygu strategaeth gweithlu ar gyfer pob 

gwasanaeth.  

 

Anghenion addysgol arbennig  

 

1.5. Mae gan blant AAA os oes ganddynt anhawster dysgu sy’n golygu bod angen 

iddynt gael darpariaeth addysgol arbennig (gweler atodiad 1 am ragor o 

fanylion). Gall hyn fod yn anhawster mwy o lawer o ran dysgu na phlant eraill o'r 

un oedran â hwy neu anabledd sy'n effeithio ar eu gallu i ddefnyddio cyfleusterau 

addysg a ddarperir ar gyfer eu grŵp oedran. Mae AAA gan oddeutu un rhan o 

bump o’r boblogaeth oed ysgol. Mae nifer ac anghenion disgyblion ag AAA yn 

cael eu trafod ymhellach yn adran 4.  

 

Cod Ymarfer AAA Cymru 

 

1.6. Mae Cod Ymarfer AAA Cymru Llywodraeth Cymru yn amlinellu sut dylai 

gwasanaethau fel addysg, iechyd a gofal cymdeithasol arfer eu swyddogaethau 

mewn perthynas â phlant ag AAA (LlC, 2004). Mae’r cod yn amlinellu ymateb 
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graddedig i ddiwallu AAA10. Mae hyn yn golygu bod y rhan fwyaf o AAA yn cael 

eu diwallu yn Gweithredu gan yr Ysgol heb ddefnyddio gwasanaethau arbenigol 

AAA. Defnyddir gwasanaethau arbenigol AAA dim ond pan na ellir diwallu AAA 

heb eu cyfraniad (drwy ddatganiad neu gymorth yn Gweithredu gan yr Ysgol a 

Mwy). Mae cynnwys gwasanaethau arbenigol yn golygu bod angen i’r 

gwasanaethau addysg a’r rhai iechyd a gofal cymdeithasol, lle maent yn cael eu 

cynnwys, weithio mewn partneriaeth i ddiwallu AAA disgyblion.  

 

Gwasanaethau arbenigol AAA  

 

1.7. Fel yr amlinellwyd uchod, mae angen cymorth ychwanegol ar rai disgyblion ag 

AAA gan wasanaethau arbenigol AAA fel gwasanaethau seicoleg addysgol, 

therapi lleferydd ac iaith (SALT) neu therapi galwedigaethol. Yr awdurdodau lleol 

(ALl) a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) sy’n gyfrifol am ddarparu’r 

gwasanaethau arbenigol AAA hyn. Mae ALl yn gyfrifol am ddarparu rhai 

gwasanaethau arbenigol, fel gwasanaethau seicoleg addysgol, ac mae'r GIG yn 

gyfrifol am ddarparu gwasanaethau arbenigol eraill, fel gwasanaethau 

ffisiotherapi. Er gwaethaf hyn, mae ALl ac ysgolion yn gallu comisiynu 

gwasanaethau’n uniongyrchol o’r GIG ac, yn ogystal, darperir rhai gwasanaethau 

gan y sector preifat neu wirfoddol. Fodd bynnag, mae’r rhain yn gyfran fach o’r 

ddarpariaeth gyffredinol.   

 

Nodi a chofnodi AAA gan ysgolion  

 

1.8. Cofnodir data ar ddisgyblion ag AAA yn flynyddol gan ysgolion yn y Cyfrifiad 

Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae hyn yn cynnwys cofnodi eu 

darpariaeth AAA (h.y. Gweithredu gan yr Ysgol, Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy 

                                            
10

 Ar gyfer disgrifiadau o’r ymateb graddedig sy’n cynnwys Gweithredu gan yr Ysgol, Gweithredu gan yr 
Ysgol a Mwy a datganiad, ewch i - http://dysgu.llyw.cymru/docs/learningwales/publications/131016-sen-
code-of-practice-for-wales-cy.pdf  

http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/131016-sen-code-of-practice-for-wales-en.pdf
http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/131016-sen-code-of-practice-for-wales-en.pdf
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a datganiadau)11, eu prif angen arbennig a’u hangen arbennig eilaidd (LlC, 

2015b). Ond ni fydd mwy nag un angen gan yr holl ddisgyblion ag AAA.  

 

 

Diwygio’r fframwaith deddfwriaethol AAA 

 

1.9. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig disodli’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer 

AAA12.  Mae hyn yn cynnwys cyflwyno proses asesu, cynllunio a monitro 

integredig, gydweithredol, yn debygol, yn y dyfodol, o ddylanwadu ar y galw am 

wasanaethau arbenigol AAA a rôl a chyfraniad gwasanaethau arbenigol AAA. 

Rydym yn trafod goblygiadau’r diwygiadau arfaethedig ymhellach yn adran 1 a 4. 

 

Diwygio gwasanaethau cyhoeddus  

 

1.10. Mae gwasanaethau cyhoeddus (gan gynnwys gwasanaethau arbenigol AAA) yng 

Nghymru yn “wynebu heriau difrifol a hirfaith”. Mae'r galw’n cynyddu o ganlyniad i 

newidiadau demograffig a disgwyliadau cyhoeddus cynyddol, wrth i adnoddau 

ostwng, o ganlyniad i ddirwasgiad a chyni (Williams, 2014).  Mae’r adroddiad ar y 

Comisiwn ar Lywodraethu a Chyflwyno Gwasanaethau Cyhoeddus13 (a adwaenir 

fel Adroddiad Comisiwn Williams) yn amlinellu’r heriau hyn ac, er mwyn mynd i'r 

afael â hwy, yn cynnwys cynigion ar gyfer mwy o gydweithredu ac integreiddio 

gwasanaethau (gan gynnwys uno ALl) (ibid.).  Mewn ymateb i Ymgynghoriad ar 

Ddiwygio Llywodraeth Cymru 2015 Llywodraeth Cymru14, cynigiodd datganiad 

                                            
11

 Gweler paragraff 1.6. am ragor o fanylion. 
12 Mae’r ymgynghoriad ar Fil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (LlC, 

2015a) ar gael ar:  http://llyw.cymru/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-wales-
bill/?skip=1&lang=cy 
13

(Williams, 2014) Ar gael ar: http://llyw.cymru/topics/improvingservices/public-service-governance-and-
delivery/report/?skip=1&lang=cy 
14

(LlC, 2014d) Ar gael ar: http://llyw.cymru/consultations/localgovernment/power-to-local-
people/?skip=1&lang=cy 

http://gov.wales/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-wales-bill/?lang=en
http://gov.wales/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-wales-bill/?lang=en
http://gov.wales/topics/improvingservices/public-service-governance-and-delivery/report/?lang=en
http://gov.wales/topics/improvingservices/public-service-governance-and-delivery/report/?lang=en
http://gov.wales/consultations/localgovernment/power-to-local-people/?lang=en
http://gov.wales/consultations/localgovernment/power-to-local-people/?lang=en
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ysgrifenedig ar ddyfodol llywodraeth leol yng Nghymru ddau opsiwn a fyddai’n 

arwain at naill ai naw15 neu wyth16 ALl yng Nghymru.  

  

                                            
15

 Byddai’r rhain yn cynnwys cyfuno Ynys Môn a Gwynedd; Conwy a Sir Ddinbych; Sir y Fflint a 
Wrecsam; Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin; Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot; Pen-y-bont ar 
Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful; Caerdydd a Bro Morgannwg; Blaenau Gwent, Caerffili, 
Torfaen, Sir Fynwy a Chasnewydd; a Phowys.   
16

 Yr un peth â'r uchod ac eithrio newidiadau i awdurdodau lleol gogledd Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys 
Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam 
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2. Methodoleg   

  

Cyflwyniad  

 

2.1. Mae’r adran hon yn rhoi crynodeb o’r ymagwedd a’r dulliau a ddefnyddir ar gyfer 

astudiaeth cynllunio'r gweithlu ar gyfer y gwasanaethau hyn. Rhoddir rhagor o 

fanylion yn atodiad 2.  

 

Ffynonellau data  

 

2.2. Yn dilyn y broses cynllunio'r gweithlu a amlinellwyd ym mharagraff 1.4,  mae’r 

astudiaeth yn defnyddio tri math o ddata yn bennaf i asesu’r galw presennol a'r 

dyfodol am wasanaethau arbenigol AAA; data ar: 

 broffil disgyblion ag AAA mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru (fel mesur 

procsi o’r angen posibl am wasanaethau arbenigol AAA) ac amcanestyniadau 

disgyblion mewn ysgolion a gynhelir dros y pum mlynedd nesaf; 

 y galw a fynegir gan ysgolion a gynhelir ar gyfer gwasanaethau arbenigol 

AAA;  

 y galw y mae gwasanaethau arbenigol AAA yn eu hadrodd ac yn eu disgwyl.  

 

2.3. Mae’r astudiaeth hon yn defnyddio pedwar math o ddata yn bennaf i asesu 

cyflenwad presennol a dyfodol gwasanaethau arbenigol AAA, gan gynnwys data 

ar: 

 faint a phroffil presennol gwasanaethau arbenigol AAA;  

 newidiadau ym maint a phroffil gwasanaethau arbenigol AAA dros y pum 

mlynedd diwethaf; 

 newidiadau a ragwelir ym maint a phroffil gwasanaethau arbenigol AAA dros 

y pum mlynedd nesaf;  

 hyfforddiant a chymwysterau staff ym maes gwasanaethau arbenigol AAA. 
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2.4. Yna dadansoddwyd y data “galw” a “chyflenwad” wedyn er mwyn nodi bylchau 

mewn darpariaeth a nodi gofynion gallu a chapasiti presennol a dyfodol ac 

anghenion cynllunio.  

 

2.5. Cafwyd y data hyn o bum ffynhonnell allweddol: 

 ymchwil ansoddol a meintiol gyda 52 o wasanaethau arbenigol AAA mewn 

ALl a byrddau iechyd lleol (BILl). Lle bynnag y bo modd, cyfwelwyd ag 

arweinwyr gwasanaethau; 

 arolwg o 467 o gydlynwyr AAA ac arweinwyr ysgolion17;  

 ymchwil ansoddol gydag 28 o leoliadau dysgu; 

 ymchwil ansoddol gyda naw darparwr hyfforddiant (prifysgolion a cholegau);  

 adolygiad o'r ddesg o ddata eilaidd (i nodi proffil disgyblion AAA ac 

amcanestyniadau disgyblion) a deunydd darllen eilaidd ar faint a phroffil 

gweithlu arbenigol. 

 

2.6. Mae rhestr lawn o’r cwestiynau ymchwil a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth wedi’i 

chynnwys yn atodiad 3. 

 

Adrodd data  

 

2.7. Lle y bo’n briodol, mae’r adroddiad yn defnyddio confensiwn Estyn ar gyfer 

adrodd nifer y gwasanaethau (e.e. “y rhan fwyaf” o wasanaethau = 90 y cant neu 

fwy o wasanaethau)18. 

 

2.8. Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu gwasanaethau cynhwysiant ALl. Mae 

strwythur a chyfansoddiad y gwasanaethau hyn yn amrywio ar draws Cymru.  

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau cynhwysiant yn cynnwys athrawon 

ymgynghorol ALl a staff cymorth sy’n cynorthwyo plant ag, er enghraifft, 
                                            
17

 Cynhaliwyd yr arolwg hwn fel rhan o ymchwil ar gyfer asesu gofynion datblygu gweithlu AAA (UPG, 
2015) lle ychwanegwyd cwestiynau penodol i’w defnyddio ar gyfer yr astudiaeth hon.  
18

 bron yr holl = gydag eithriadau prin iawn; y rhan fwyaf = 90% neu fwy; llawer = 70% neu fwy; mwyafrif = 
dros 60%; hanner = 50%; tua hanner = agos at 50%; lleiafrif = dan 40%; prin = dan 20%; prin iawn = llai 
na 10% (Estyn 2014, t. 16). 
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anawsterau dysgu penodol (ADP), anhwylder sbectrwm awtistig (ASA), 

anghenion cymhleth ac anghenion ymddygiadol19.  Fodd bynnag, mae rhai 

gwasanaethau cynhwysiant ALl yn cynnwys gwasanaethau synhwyraidd a/neu’r 

gwasanaeth seicoleg addysgol fel rhan o’r gwasanaeth cynhwysiant. Mae’r 

gwahaniaethau hyn mewn strwythur yn creu rhai heriau o ran adrodd ar faint a 

gallu a chapasiti gwasanaethau cynhwysiant. Felly, wrth adrodd ar allu a 

chapasiti’r gwasanaethau hyn, mae’r astudiaeth yn adrodd ar capasiti 

gwasanaethau cynhwysiant a gwasanaethau synhwyraidd fel pe baent yn un 

gwasanaeth. I’r gwrthwyneb, pan fo’r astudiaeth yn adrodd ar faint a phroffil y 

gwasanaethau hyn, mae’r astudiaeth yn adrodd ar wasanaethau cynhwysiant a 

gwasanaethau synhwyraidd fel pe baent yn wasanaethau ar wahân. Mae hyn 

oherwydd bod data eilaidd ar faint a phroffil y gwasanaethau hyn ar gael. 

 

2.9. I’r gwrthwyneb, er bod gwasanaethau seicoleg addysgol mewn rhai achosion yn 

rhan o wasanaethau cynhwysiant, rydym yn adrodd ar allu, maint a phroffil 

gwasanaethau seicoleg addysgol ar wahân. Mae hyn oherwydd, lle bynnag y bo 

modd, cyfwelwyd hefyd â’r Prif Seicolegydd Addysg ym mhob gwasanaeth 

seicoleg addysgol. Mae data o’r cyfweliadau hyn, ynghyd â data eilaidd ar faint a 

phroffil y gweithlu seicoleg addysgol, yn golygu bod yr astudiaeth yn gallu adrodd 

ar allu a maint gwasanaethau seicoleg addysgol fel gwasanaeth yn eu rhinwedd 

eu hunain. 

 

Cryfderau a gwendidau’r astudiaeth  

 

2.10. Ar y cyfan, mae methodoleg yr astudiaeth yn rhoi amrywiaeth da o ffynonellau ac 

yn galluogi archwilio materion yn fanwl ar gyfer y gwasanaethau yn yr astudiaeth. 

Mae’r data’n rhoi darlun gweddol gynhwysfawr o gyflenwad a galw’r 

gwasanaethau hyn. Fodd bynnag, mae data ar gael dim ond ar gyfer sampl o 

wasanaethau arbenigol AAA (rhwng dwy ran o dair i chwarter o bob math o 

                                            
19

 Mae’r union rôl a nifer y rolau gwahanol yn amrywio’n ôl ALl.  
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wasanaeth yng Nghymru), ac amcan sampl o arweinwyr a chydlynwyr AAA 

ysgolion a gynhelir (gydag ymatebion gan oddeutu tri chwarter o ysgolion 

arbennig ac uwchradd ac un rhan o ddeg o ysgolion cynradd) a darparwyr 

hyfforddiant. Mewn rhai achosion, gellid llenwi bylchau gan ddata eilaidd, ond nid 

oedd hyn bob amser yn bosibl. Felly, dylid trin y canfyddiadau fel rhai ‘dangosol’ 

yn hytrach na rhai ‘diffiniol’ neu ‘ystadegol gynrychioliadol’ o'r galw am holl 

wasanaethau arbenigol AAA yng Nghymru a'r cyflenwad ohonynt. Mae gan hyn 

oblygiadau o ran dadansoddi'r galw, y cyflenwad a dadansoddiad o'r bylchau, 

ond mae’n cael llai o effaith ar y cynigion ar gyfer cynllunio'r gweithlu yn y 

dyfodol, sy’n canolbwyntio ar ddulliau o gynllunio'r gweithlu.  

 

2.11. Mae’r data ar faint a phroffil gwasanaethau arbenigol AAA yn y dyfodol hefyd yn 

llawer gwannach na’r data ar eu maint a phroffil presennol (a gorffennol). Mae 

hyn yn adlewyrchu’r ansicrwydd am faint a strwythur gwasanaethau arbenigol 

AAA o ystyried, er enghraifft, y toriadau rhagamcanol mewn cyllid a'r 

posibilrwydd o ad-drefnu ALl. Felly, mae cryn ansicrwydd am amcanestyniadau 

ar gyfer ffurf gwasanaethau arbenigol AAA yn y dyfodol. Nid yw hyn yn effeithio 

ar y dadansoddiad o'r galw a'r cyflenwad presennol (a dadansoddiad o'r 

bylchau), ond mae'n cyfyngu ar y cwmpas i nodi bylchau yn y dyfodol.  

 

2.12. Mae’r astudiaeth yn defnyddio data sylfaenol (a gasglwyd ar gyfer yr astudiaeth 

hon) a data eilaidd (fel data a gasglwyd gan astudiaethau eraill a chan 

wasanaethau). Defnyddiwyd data eilaidd lle bynnag y bo modd er mwyn lleihau’r 

galw a roddwyd ar wasanaethau arbenigol AAA. Fodd bynnag, mae defnyddio 

data eilaidd yn golygu nad yw rhywfaint o’r data ar feintiau a phroffiliau'r gweithlu 

yn gyson nac yn gallu cael eu cymharu’n uniongyrchol; er enghraifft, casglwyd y 

data eilaidd gan wasanaethau synhwyraidd gan ddefnyddio ystod oedran 

wahanol i’r data sylfaenol a gasglwyd ar gyfer yr astudiaeth hon, ac ar gyfer rhai 

gwasanaethau arbenigol AAA roedd data manylach ar gael (ac yn cael eu 

cyflwyno) na’r hyn a oedd ar gael gan wasanaethau eraill. 
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3. Sut mae gwasanaethau arbenigol anghenion addysgol 

arbennig yn cael eu cyllido a’u comisiynu ar hyn o bryd? 

 

Gwasanaethau arbenigol AAA awdurdodau lleol   

 

3.1. Mae gwasanaethau arbenigol AAA awdurdodau lleol yng Nghymru, fel seicoleg 

addysgol a gwasanaethau cynhwysiant, yn cael eu cyllido a’u comisiynu’n bennaf 

gan wasanaethau addysg ALl. Gellir cyferbynnu hyn â’r ystod fwy amrywiol o 

fodelau20 yr arsylwyd arnynt yn Lloegr (gweler e.e. Truong ac Ellam, 2014). Mae’r 

gwasanaeth a ddarperir i ysgolion fel arfer yn cael ei gyd-drafod ag ysgolion; er 

enghraifft, gan ddefnyddio model dyrannu amser (yn seiliedig ar nifer y disgyblion 

a dangosyddion amddifadedd) a chyfarfodydd cynllunio rhwng ALl a staff ysgol. 

 

3.2. Gall gwasanaethau ychwanegol gael eu comisiynu a’u cyllido drwy: 

 gynlluniau grant fel y Grant Gwella Addysg a rhaglenni fel Teuluoedd yn 

Gyntaf;  

 ysgolion a gynhelir, lle, er enghraifft, cynigir ‘gwasanaethau wedi’u cyfnewid’ 

(a adroddwyd gan oddeutu hanner y gwasanaethau seicoleg addysgol a 

lleiafrif o wasanaethau cynhwysiant). Gellid cyllido’r gwasanaethau wedi’u 

cyfnewid hyn gan gyllid dirprwyedig a/neu drwy grantiau. Adroddodd ychydig 

o wasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol hefyd iddynt gael eu 

comisiynu gan glystyrau o ysgolion, yn fwyaf nodedig o ran hyfforddiant; 

a/neu 

 ALl eraill a chonsortia/rhanbarthau (prin iawn oedd y gwasanaethau seicoleg 

addysgol a chynhwysiant a nododd hyn). 

 

                                            
20

 Er enghraifft, yn ychwanegol at gyllid ar gyfer gwasanaethau seicoleg addysgol gan gyllidebau ALl, 
mae elfennau gwariant canolog y Grant Ysgolion Penodedig, creu incwm (gwasanaethau wedi’u 
cyfnewid) a chyllid gan gymysgedd o grantiau, asiantaethau a sefydliadau eraill, y maent i gyd yn ariannu 
gwasanaethau seicoleg addysgol. 
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3.3. Disgrifiodd lleiafrif o wasanaethau cynhwysiant21 a seicoleg addysgol sut roedd 

dirprwyo cyllid i ysgolion yn galluogi ysgolion i gomisiynu gwasanaethau 

arbenigol AAA gan yr ALl.  Rhoddwyd enghraifft o un gwasanaeth seicoleg 

addysgol a oedd bellach yn dirprwyo hyd at 45 y cant o’i gyllid i ysgolion drwy 

gyllideb ysgolion ddirprwyedig yr ALl. Fodd bynnag, roedd gwasanaethau eraill 

yn awgrymu eu bod yn dirprwyo llawer llai na hyn (ni ddarparwyd yr union 

ffigurau). 

 

3.4. Mae cynllunio a chomisiynu gwasanaethau arbenigol ALl yn cael ei wneud yn yr 

ALl yn bennaf . Nid oes system ranbarthol na chenedlaethol ar gyfer cynllunio 

neu rhag cydlynu darpariaeth gwasanaethau arbenigol ALl. Nid yw consortia 

addysgol yn gyfrifol am ddarpariaeth AAA, ond mae rhywfaint o ddarpariaeth 

ranbarthol gwasanaethau synhwyraidd ac mae rhai ALl yn cydweithredu a/neu’n 

ystyried y potensial i integreiddio’u gwasanaethau cynhwysiant a seicoleg 

addysgol. Mae cynigion ar gyfer ad-drefnu ALl, a amlinellwyd yn adran un, yn 

debygol o newid hyn yn y dyfodol. Yn genedlaethol, mae gan Lywodraeth Cymru 

gyfrifoldeb penodol am bolisïau AAA, ond nid ar gyfer cynllunio gwasanaethau 

lleol i ddysgwyr ag AAA.  

 

Gwasanaethau’r GIG  

 

3.5. Mae gwasanaethau arbenigol AAA GIG yng Nghymru, fel gwasanaethau therapi 

galwedigaethol, yn cael eu cynllunio a’u darparu’n bennaf gan BILl. Yn ogystal, 

nododd llawer o wasanaethau’r GIG yn yr astudiaeth gyllid ar y cyd neu 

ychwanegol gan ALl, yn fwyaf nodedig drwy gytundebau lefel gwasanaeth (CLG) 

neu gytundebau ar y cyd cyfatebol. Amlygodd ychydig o wasanaethau, fel y 

gwasanaethau cynhwysiant, sut roedd ALl yn comisiynu eu gwasanaethau.  

 

                                            
21

 Lle y bo’n briodol, trafodir data ychwanegol ar wasanaethau synhwyraidd. Fodd bynnag, yn y rhan 
fwyaf o achosion, trafodir gwasanaethau synhwyraidd wrth drafod gwasanaethau cynhwysiant ALl. 
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3.6. Roedd nifer bach o wasanaethau wedi’u cyllido’n rhannol gan ffynonellau eraill. 

Roedd lleiafrif o wasanaethau’n cael eu cyllido’n uniongyrchol gan Lywodraeth 

Cymru ar gyfer darpariaeth arbenigol (e.e. gan Bwyllgor Gwasanaethau 

Arbenigol Iechyd Cymru (WHSCC)). Yn ogystal, adroddodd ychydig o 

wasanaethau eu bod wedi cael cyllid yn uniongyrchol gan ysgolion, yn fwyaf 

nodedig ar gyfer darpariaeth SALT ac, i raddau llai, ddarpariaeth therapi 

galwedigaethol ac amlygodd ychydig o wasanaethau fod elusennau wedi cyllido 

staff unigol iddynt. 

 

3.7. Yn 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fframwaith Cynllunio GIG Cymru 

tymor canolig tair blynedd (LlC, 2013).22  Erbyn hyn, yr CTCI yw’r cynllun canolog 

ar gyfer BILl ac ymddiriedolaethau ac mae'n cynnwys elfen o gynllunio'r gweithlu 

(Ibid.) sy’n cwmpasu gwasanaethau arbenigol AAA. Mae’r fframwaith yn 

amlinellu dull chwe cham o gynllunio: 

 Cam 1: Deall eich poblogaeth/amgylchedd gofal iechyd; 

 Cam 2: Siarad â’ch rhanddeiliaid  

 Cam 3: Creu gweledigaeth a diffinio canlyniadau  

 Cam 4: Rhagweld cyfluniad gwasanaeth a gweithlu yn y dyfodol  

 Cam 5: Disgrifio camau gweithredu allweddol neu newidiadau angenrheidiol i 

gyflwyno gweledigaeth a deilliannau  

 Cam 6: Disgrifio mecanweithiau llywodraethu a chyflwyno parhaol (t. 5, GIG, 

2014)23 

 

3.8. Yn hanesyddol, bu gwendidau cynllunio (ibid.) ac mae’r CTCI yn nodi symudiad o 

broses cynllunio sy’n seiliedig ar gynlluniau blynyddol i gylch tair blynedd 

“datblygu, darparu ac ailgalibro”. Nod yr CTCI yw disgrifio sut bydd BILl yn 

ymateb i heriau, fel galw cynyddol am eu gwasanaethau a phwysau parhaol ar 

                                            
22

 Ar gael ar: http://llyw.cymru/docs/dhss/publications/131126nhswalesplanningframeworken.pdf 
23

 Ar gael ar: 
http://www.weds.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1076/e3783%20WDWT%20Workforce%20elements
%20brochure%20LINKS.pdf 
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adnoddau, wrth gyflawni eu nodau. Rydym yn trafod pa mor dda mae’r broses yn 

gweithio mewn perthynas â gwasanaethau arbenigol AAA yn adran wyth.  
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4. Y galw presennol a’r galw a amcangyfrifir yn y dyfodol ar 

gyfer gwasanaethau arbenigol anghenion addysgol 

arbennig 

 

Cyflwyniad  

 

4.1. Mae’r galw am wasanaethau arbenigol AAA yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan 

gynnwys nifer y disgyblion ag AAA, mathau a difrifoldeb AAA, y cyd-destun polisi 

a disgwyliadau rhieni o blant ag AAA 

 

4.2. Mae rhywfaint o dystiolaeth bod nifer y disgyblion y mae’n hysbys bod ganddynt 

AAA a math a difrifoldeb eu hanghenion yn cynyddu. Mae hyn yn adlewyrchu:  

 ymwybyddiaeth gynyddol o AAA a’i nodi’n well, sy’n golygu bod AAA nad 

oeddent yn arfer cael eu nodi bellach yn cael eu nodi24;  

 cynnydd yn nifer y disgyblion ag AAA (er enghraifft, gan fod mwy o fabanod 

cynamserol, sydd mewn perygl uwch o fod ag AAA, yn goroesi)25.  

 

4.3. Mae effaith y newidiadau hyn ar y galw am wasanaethau AAA arbenigol yn 

debygol o fod yn anwastad ar draws Cymru. Caiff ei chyfryngu gan bolisi ac arfer 

ym mhob ardal a chan wahaniaethau yn nifer y disgyblion y cofnodir bod 

ganddynt AAA ym mhob ardal ALl (neu BILl). Mae hyn yn adlewyrchu ffactorau 

gan gynnwys:  

 gwahaniaethau mewn polisïau addysg a darpariaeth mewn ALl gwahanol, a 

fydd efallai, er enghraifft, yn golygu y gellir diwallu anghenion rhai disgyblion 

heb ddarpariaeth ychwanegol mewn rhai ardaloedd; 

                                            
24

 Er enghraifft, mae nodi anhwylder sbectrwm awtistig (ASA) wedi gwella’n sylweddol dros y deng 
mlynedd diwethaf, LlC, ar y gweill.  
25

(PLOS. 2010) Ar gael ar: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000289  
(Anderson a Doyle, 2008). Ar gael ar: http://www.seminperinat.com/article/S0146-0005(07)00149-
8/abstract 
  

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000289
http://www.seminperinat.com/article/S0146-0005(07)00149-8/abstract
http://www.seminperinat.com/article/S0146-0005(07)00149-8/abstract
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 gwahaniaethau mewn lefelau o anfantais economaidd-gymdeithasol (gan fod 

tuedd bod mwy o achosion o AAA mewn ardaloedd sydd dan fwy o anfantais 

economaidd-gymdeithasol)26;  

 gwahaniaethau mewn ymwybyddiaeth o AAA a pha mor effeithiol mae AAA 

yn cael eu nodi, eu trin a’u cofnodi27. 

 

Data ar ddisgyblion ag AAA  

 

4.4. Y ffynhonnell ddata allweddol ar ddisgyblion ag AAA yw’r Cyfrifiad Ysgolion 

Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)28. Er bod yr amcanestyniadau yn yr adran 

hon o faint y boblogaeth disgyblion AAA yn seiliedig ar hyn (yn absenoldeb 

dewisiadau eraill), mae angen trin y data hwn yn ofalus. Mae nodi a chofnodi 

AAA gan ysgolion yn anghyson. Er enghraifft, os yw anghenion disgyblion nad 

ydynt yn AAA yn cael eu camadrodd, bydd data cofnodedig AAA wedi’i 

chwyddo’n artiffisial. I’r gwrthwyneb, mae tan-nodi AAA, fel sydd wedi’i awgrymu 

mewn perthynas â nam ar y golwg (Prifysgol Caerdydd, 2012) yn golygu ei bod 

yn fwy tebygol y bydd mwy o ddisgyblion ag AAA heb eu cofnodi nag mae’r 

amcanestyniadau’n dangos.  At hynny, er bod y CYBLD yn cofnodi’r holl 

ddisgyblion ag AAA, mae’n gwneud hyn drwy gofnodi eu prif AAA a’u AAA 

eilaidd, ond mae mwy gan lawer o ddisgyblion ragor o anghenion addysgol 

arbennig. Os, fel sy’n arfaethedig fel rhan o’r diwygiadau AAA sydd ar y gweill29, 

yw holl fathau o AAA disgyblion yn cael eu cofnodi drwy CYBLD, efallai y byddai 

rhagor o gynnydd cofnodedig mewn rhai mathau o AAA, er na fyddai hyn yn 

newid cyfanswm y disgyblion ag AAA.  

                                            
26

 (Lindsay et al., 2006) Ar gael ar: 
http://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Research%20and%20Information/Documents/RR757.pdf 
27

 (CCC, 2013) Ar gael ar: http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s20274/CYP4-24-13%20-
%20Paper%206%20-%20Estyn.pdf  
(Estyn, 2007) Ar gael ar : http://www.estyn.gov.uk/english/docViewer/172454.1/evaluating-outcomes-for-
children-and-young-people-with-additional-learning-needs-february-2007/?navmap=30,163, 
28

Dyma ddata lefel disgyblion y mae’n rhaid i bob ysgol eu cyflwyno’n flynyddol ac mae ganddynt 

amrywiaeth o ddefnyddiau sy’n cynnwys cynlluniau cyllido. 
29

 Mae’r ymgynghoriad ar Fil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ar gael 
ar http://llyw.cymru/consultations/education/draft-aln-and-education-tribunal-wales-bill/?skip=1&lang=cy 
 

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s20274/CYP4-24-13%20-%20Paper%206%20-%20Estyn.pdf
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s20274/CYP4-24-13%20-%20Paper%206%20-%20Estyn.pdf
http://www.estyn.gov.uk/english/docViewer/172454.1/evaluating-outcomes-for-children-and-young-people-with-additional-learning-needs-february-2007/?navmap=30,163
http://www.estyn.gov.uk/english/docViewer/172454.1/evaluating-outcomes-for-children-and-young-people-with-additional-learning-needs-february-2007/?navmap=30,163


24 
 

Tueddiadau ym mhoblogaeth y disgyblion 

Tueddiadau cyffredinol ym mhoblogaeth gofnodedig y disgyblion â datganiad neu a 

gynorthwyir yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy  

 

4.5. Cyfanswm poblogaeth y disgyblion yng Nghymru yw 465,081 (2013/2014) a nifer 

y disgyblion â datganiad neu sy’n cael eu cynorthwyo yn Gweithredu gan yr 

Ysgol a Mwy yw 47,157 (2013/14). Bu cynnydd araf ond cyson yn nifer a chanran 

y disgyblion â datganiad neu sy’n cael eu cynorthwyo yn Gweithredu gan yr 

Ysgol a Mwy dros y pum mlynedd academaidd diwethaf (2009/10 i 2013/14). 

Roedd cynnydd o 2,409 yn nifer y disgyblion hyn, a chynyddodd y ganran o 9.6 y 

cant i 10.1 y cant o’r boblogaeth disgyblion dros y cyfnod hwn. I’r gwrthwyneb, 

dros yr un cyfnod, roedd gostyngiad 0.4 y cant (-2,060 o ddisgyblion) ym 

mhoblogaeth y disgyblion. 

 

4.6. Ar lefel ALl, mae’r patrwm wedi bod yn amrywiol; er enghraifft, mewn wyth ALl 

cafwyd gostyngiad30 yn nifer a chanran y disgyblion ag AAA ac mewn pum ALl31 

arall cafwyd cynnydd llawer uwch o’i gymharu â’r darlun cenedlaethol a 

ddisgrifiwyd uchod. At hynny, mae ystod fawr yn y gyfran o ddisgyblion â 

datganiad neu sy’n cael eu cynorthwyo yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy (o 7 y 

cant i 19 y cant) mewn ALl gwahanol. 

 

Tueddiadau cyffredinol yn y boblogaeth disgyblion gofnodedig ag AAA32 

   

4.7. Dros y pum mlynedd academaidd diwethaf, bu cynnydd yn nifer y disgyblion 

cofnodedig ag AAA mewn ysgolion meithrin, cynradd, uwchradd ac arbennig. Y 

cynnydd yn nifer y disgyblion cofnodedig ag AAA dros y pum mlynedd 

academaidd diwethaf oedd 1 y cant (llai na phum disgybl) mewn ysgolion 

                                            
30

 h.y. Sir y Fflint, Ceredigion, Sir Benfro, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Caerffili, Blaenau Gwent a 
Sir Fynwy.   
31

 h.y. Merthyr Tudful, CNPT, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Abertawe. 
32

 Nid yw data ar y mathau gwahanol o AAA ac AAA mewn lleoliadau dysgu gwahanol ar gael i 
ddisgyblion â datganiad neu sy’n cael cymorth yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy, felly roedd y 
dadansoddiadau yn yr adran hon yn cynnwys yr holl AAA.  
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meithrin, 6 y cant (3,061 o ddisgyblion) mewn ysgolion cynradd, 5 y cant (2,050 o 

ddisgyblion) mewn ysgolion uwchradd a 5 y cant (221 o ddisgyblion) mewn 

ysgolion arbennig. Rhoddir rhagor o fanylion yn atodiad 4, tabl 2. 

 

Tueddiadau yn y boblogaeth disgyblion o fathau gwahanol o anghenion addysgol 

arbennig33  

 

4.8. Mae’r cynnydd yn nifer y disgyblion cofnodedig ag AAA wedi’i ysgogi i raddau 

helaeth gan gynnydd mewn rhai categorïau o AAA. Bu cynnydd cyson yn nifer y 

disgyblion cofnodedig â’r categorïau mwyaf cyffredin o AAA: anawsterau 

ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol (AYECh); anawsterau lleferydd, iaith a 

chyfathrebu (ALlICh) a math gweddol gyffredin o AAA, anhwylder sbectrwm 

awtistiaeth (ASA). I’r gwrthwyneb, prin fu'r newid yn nifer (neu ganran) y 

disgyblion cofnodedig â llawer o’r mathau llai cyffredin o AAA fel anawsterau 

dysgu difrifol (ADD), nam aml-synhwyraidd (NAS), nam ar y golwg ac 

anawsterau dysgu dwys a lluosog (ADDLl). Rhoddir rhagor o fanylion yn atodiad 

4, tabl 3. 

 

Amcanestyniadau disgyblion  

 

Y boblogaeth gyfan 

 

4.9. Yn y pum mlynedd nesaf (2015 tan 2019) rhagamcenir y bydd cyfanswm y 

boblogaeth disgyblion cyfwerth ag amser llawn (CALl) mewn ysgolion a gynhelir 

yn cynyddu 7,347 (cynnydd 2 y cant). Rhagamcenir y cynnydd mwyaf mewn 

                                            
33

 Nid yw’r dadansoddiad a gynhaliwyd o dueddiadau mathau unigol o AAA yn cynnwys nifer o gategorïau 
AAA, gan gynnwys anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADCG), dyspracsia, dyscalcwlia, 
dyslecsia ac anawsterau dysgu cyffredinol. Mae hyn oherwydd y dechreuodd data gael ei gasglu ar gyfer 
y categorïau hyn yn 2011/12 ac nid yw dwy flynedd o ddata (2011/12-2012/13) yn ddigon hir i ddod i 
gasgliadau am dueddiadau’r dyfodol. Oherwydd bod y data’n awgrymu y cafodd cyflwyno’r categorïau 
AAA hyn yn CYBLD “sgîl-effaith” ar gofnodi yn y categori “anawsterau dysgu cymedrol”, mae tueddiadau 
yn nifer y disgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol hefyd wedi’u heithrio.  
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ysgolion cynradd ac ni fydd llawer o newid yn y lleoliadau dysgu eraill 

(StatsCymru, 2014a). Y newidiadau rhagamcanol dros y cyfnod hwn yw: 

  -10 disgybl mewn ysgolion meithrin a gynhelir (gostyngiad o 1 y cant); 

  +7,740 o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd a gynhelir (cynnydd o 3 y cant);  

  -360 o ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd (gostyngiad o 0.2 y cant);  

  -20 o ddisgyblion mewn ysgolion arbennig (gostyngiad o 0.4 y cant). 

 

4.10. Mae’r gostyngiad bach a ragamcenir ym mhoblogaeth disgyblion ysgolion 

uwchradd oherwydd y rhagamcenir y bydd nifer y disgyblion ym mlwyddyn 12 a 

13 (chweched dosbarth) mewn ysgolion uwchradd yn disgyn34. Mae hyn yn 

rhannol oherwydd cynnydd yn nifer y dysgwyr mewn colegau AB, sy'n debygol o 

arwain at gynnydd yn nifer y dysgwyr ag anhawster dysgu a/neu anabledd yn y 

colegau hyn.  

 

Y boblogaeth disgyblion AAA 

 

4.11. O ystyried terfynau ar y data35 sydd ar gael, mae terfynau i’r rhagamcaniadau y 

gellir eu gwneud mewn perthynas â maint neu y boblogaeth AAA yn y dyfodol. Er  

gwaethaf hyn, gellir gwneud amcanestyniadau cyffredinol o’r newidiadau i 

boblogaeth36 disgyblion AAA yn y dyfodol drwy ragdybio y bydd: 

 yr un gyfradd (neu ganran) newid yn nifer y disgyblion cofnodedig ag AAA â 

chyfradd newid yr holl ddisgyblion wrth i’r cyfanswm poblogaeth disgyblion 

newid. Dyma’r amcanestyniad llinell sylfaen; neu 

                                            
34

 Dyma’r broses lle mae ALl yn sefydlu chweched dosbarth mewn colegau, er enghraifft, fel a wnaed yn 
ALl Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Chastell-nedd Port Talbot. 
35

 Mae’r amcanestyniadau poblogaeth gyfan (ibid.) yn seiliedig ar ddisgyblion CALl ar gylch blynyddol 
traddodiadol (mis Ionawr i fis Rhagfyr) wrth eu cyferbynnu â’r data ar boblogaeth AAA sy’n seiliedig ar yr 
holl ddisgyblion yn y flwyddyn academaidd (StatsCymru, 2014b). Mae hyn yn golygu nad oes modd 
gwneud cymariaethau union. 
36

 Gwneir y rhain drwy gyfuno amcanestyniadau o’r cyfanswm poblogaeth disgyblion a’r data 
tueddiadau’n seiliedig ar dueddiadau yn nifer a chanran y disgyblion ag AAA dros y pum mlynedd 
diwethaf. Amcangyfrifon yn unig yw’r amcanestyniadau hyn ac maent yn destun cafeatau (gweler atodiad 
2 am ragor o fanylion). Mae’r amcanestyniadau ‘llinell sylfaen’ (amcangyfrif ceidwadol) yn seiliedig ar y 
data diweddaraf ar ganran y boblogaeth disgyblion sydd ag AAA ac mae’r amcanestyniadau ‘llinell duedd’ 
(amcangyfrif realistig) yn seiliedig ar y tueddiadau dros y pum mlynedd diwethaf yng nghanran 
poblogaeth y disgyblion ag AAA.  
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 tueddiadau hanesyddol yn y cynnydd yn nifer y disgyblion cofnodedig ag AAA 

yn parhau yn y dyfodol, gan olygu y bydd cyfradd (neu ganran) newid 

cyflymach yn nifer y disgyblion ag AAA na chyfradd newid cyfanswm y 

disgyblion. Dyma’r amcanestyniad llinell duedd.   

 

Amcanestyniadau ar gyfer disgyblion â datganiad neu sy’n cael cymorth yn Gweithredu 

gan yr Ysgol a Mwy 

 

4.12. Mae amcanestyniadau llinell sylfaen37 ar gyfer disgyblion â datganiad neu sy’n 

cael cymorth yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy ar gyfer 2015 tan 2019 yn nodi 

y bydd cyfanswm y disgyblion yn cynyddu’n gymedrol. 

 

4.13. Mae amcanestyniadau llinell duedd hefyd yn nodi y bydd cynnydd bach yng 

nghanran y disgyblion â datganiad neu sy’n cael eu cefnogi yn Gweithredu gan 

yr Ysgol a Mwy (o 10.1 y cant yn 2015 i 11.1 y cant yn 2019). 

 

Amcanestyniadau ar gyfer disgyblion ag AAA 

 

4.14. Mae amcanestyniadau llinell sylfaen ar gyfer y boblogaeth disgyblion AAA ar 

gyfer 2015 tan 2019 (gweler para. 4.5.) yn nodi y bydd cyfanswm y disgyblion ag 

AAA mewn ysgolion cynradd yn cynyddu’n gymedrol a bydd yn parhau’n weddol 

sefydlog mewn ysgolion meithrin, uwchradd ac arbennig.  

 

4.15. Mae amcanestyniadau llinell duedd (gweler atodiad 4, ffigur 9 am ragor o 

fanylion) yn awgrymu y bydd cynnydd bach yng nghanran y disgyblion ag AAA 

mewn ysgolion cynradd (o 21.4 i 21.9) a chynnydd mawr mewn ysgolion 

uwchradd (o 22.5 i 26.2) ac mewn ysgolion meithrin (o 14.0 i 18.6). Gan ystyried 

y tueddiadau rhagamcanol ym mhoblogaeth gyfan y disgyblion (gweler para. 4.5 

am ragor o fanylion), byddai hyn yn arwain at gynnydd cymedrol yn y boblogaeth 

disgyblion ag AAA mewn ysgolion cynradd, uwchradd a meithrin.   

                                            
37

 Mae’r amcanestyniadau llinell sylfaen yn golygu bod canran y disgyblion ag AAA yn aros yr un peth. 
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4.16. Yn ogystal, mae’r amcanestyniadau llinell duedd (gweler ffigur 1 ac atodiad 4, 

tabl 3 am ragor o fanylion) yn dangos y bydd cynnydd mawr yng nghanran a 

phoblogaeth y disgyblion ag ASA, ALlICh a nam ar y clyw (gyda’r cynnydd mwyaf 

yn ASA38). Bydd AYECh, anawsterau corfforol a meddygol (ACM) a nam ar y 

golwg yn cynyddu’n gymedrol a bydd y mathau eraill o AAA39 (mathau llai 

cyffredin yn bennaf) yn aros yn sefydlog neu hyd yn oed yn gostwng rhywfaint 

(gweler atodiad 4, ffigur 9 am ragor o fanylion). 

 

Ffigur 1: dangos y llinell duedd ragamcanol yng nghanran y boblogaeth 

disgyblion â mathau gwahanol o AAA 

 

Ffynhonnell: yn seiliedig ar ddata o StatsCymru 2014 

                                            
38

  Mewn theori, dylai cyfradd y cynnydd mewn nodi ASA arafu cyn sefydlogi ar oddeutu 1.2% o’r 
boblogaeth disgyblion, a fyddai’n adlewyrchu cyfraddau nifer achosion a dderbynnir yn rhyngwladol. Er 
gwaethaf hynny, mae cyfraddau mewn rhai awdurdodau lleol eisoes yn uwch na hyn, sy’n dangos 
camnodi neu gamadrodd (LlC, ar y gweill). Felly mae'n anodd rhagweld cyfraddau cofnodedig y dyfodol.  
39

 ADD, ADDLl a nam amlsynnwyr. 
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4.17. Amcanestyniadau cenedlaethol yw’r rhain ac, o ystyried gwahaniaethau yn nifer 

yr achosion o AAA ac mewn polisi ac arfer, mae’n debygol y bydd 

gwahaniaethau yn y tueddiadau hyn yn lleol ac yn rhanbarthol.  

 

Asesu'r galw am wasanaethau arbenigol AAA  

 

Newidiadau yn y galw am wasanaethau awdurdodau lleol dros y pum mlynedd diwethaf   

 

4.18. Adroddodd 22 o wasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol40 o 25 (yn yr 

astudiaeth) fod y galw (o ran maint a natur) am y gwasanaeth wedi newid yn 

sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf.   

 

4.19. Amlygodd tua hanner y gwasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol dwf yn 

nifer y disgyblion ag AAA fel ffactor allweddol a ddylanwadodd ar y galw. Yn 

benodol, roedd hyn yn cynnwys cynnydd yn nifer y disgyblion ag AAA yn y 

Blynyddoedd Cynnar/Cyfnod Sylfaen a chynnydd yn nifer y disgyblion ag ASA, 

anghenion cymhleth neu anhwylderau cyfathrebu ac ymddygiad. Fodd bynnag, 

nid oedd consensws am gyfradd y twf; adroddodd ychydig o wasanaethau 

gynnydd “mawr” ac adroddodd ychydig gynnydd “cyson” dros y pum mlynedd 

diwethaf. 

 

4.20. Amlygodd lleiafrif o wasanaethau (cynhwysiant a seicoleg addysgol) ffactorau 

eraill a oedd yn effeithio ar y galw am eu gwasanaethau, gan gynnwys:  

 newid pwyslais ar ymyriadau gyda disgyblion tuag at hyfforddi, cefnogi ac 

arwain ysgolion i ddarparu ar gyfer disgyblion ag AAA (h.y. cynyddu gallu a 

chapasiti mewn ysgolion);  

 cynnydd canfyddedig yn nifer y rhieni sy’n ceisio datganiadau AAA cyn i 

gynlluniau datblygu annibynnol (CDA) ddisodli'r datganiadau hyn o bosibl.  

 

                                            
40

11 o 12 o wasanaethau cynhwysiant ac 11 o 13 o wasanaethau seicoleg addysgol. 
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4.21. Amlygodd ychydig o wasanaethau cynhwysiant ddisgwyliadau uwch, gyda nifer 

cynyddol o ysgolion a rhieni’n gofyn am fwy o gyllid ac adnoddau i ddisgyblion ag 

AAA. Yn ogystal, gwnaeth ychydig o wasanaethau cynhwysiant sylwadau eu bod 

yn teimlo bod ysgolion wedi mynd yn llai cynhwysol yn eu dull gan eu bod yn cael 

eu barnu ar eu canlyniadau academaidd yn hytrach na mesuriadau ehangach fel 

“iechyd a lles” disgyblion41. 

 

4.22. Adroddodd ychydig o wasanaethau seicoleg addysgol nad oedd eu gwaith craidd 

wedi newid yn sylweddol er bod eu cylch gwaith ehangach wedi ehangu i 

gynnwys, er enghraifft, mwy o waith amlasiantaeth ac ataliol. Yn ogystal, 

amlygodd ychydig o wasanaethau gynnydd mewn disgwyliadau a galwadau gan 

rieni a’r trydydd sector fel defnyddio dulliau newydd eu datblygu a mwy o 

adnoddau. 

 

Newidiadau yn y galw am wasanaethau GIG dros y pum mlynedd diwethaf 

 

4.23. Adrodd y 1242 gwasanaeth iechyd arbenigol a oedd yn rhan o’r astudiaeth fod y 

galw (nifer a natur) am y gwasanaeth wedi newid yn sylweddol dros y pum 

mlynedd diwethaf.  

 

4.24. Amlygodd y rhan fwyaf o wasanaethau gynnydd mawr yn nifer y disgyblion y 

maent yn gweithio gyda hwy; er enghraifft, adroddwyd mewn un gwasanaeth 

therapi galwedigaethol fod “atgyfeiriadau gan ysgolion wedi treblu” ac y bu 

cynnydd o 25 y cant yn llwyth achosion ‘disgyblion’ gwasanaeth SALT ers 2010. 

Yn ogystal, cyfeiriodd tua hanner y gwasanaethau at gynnydd yn nifrifoldeb 

cyflyrau, ac mewn cyflyrau penodol, yn fwyaf nodedig ASA ac ADCG. Amlygodd 

oddeutu hanner y gwasanaethau amrywiaeth o resymau am y cynnydd hwn, gan 

gynnwys ffactorau sy’n gysylltiedig â: 

                                            
41

 Mae’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn cynnwys amrywiaeth o fesuriadau o 
berfformiad ysgolion, fel presenoldeb, yn ogystal â chyflawniad academaidd. Er gwaethaf hyn, mae barn 
y gwasanaethau (a adroddir yma) yn dangos eu bod nhw’n teimlo y rhoddir gormod o bwysau o hyd ar 
gyflawniad academaidd.  
42

 Nid ymatebodd un gwasanaeth SALT i’r cwestiwn hwn. 
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 nifer cynyddol y disgyblion ag AAA, fel cyfraddau goroesi gwell i fabanod 

cynamserol, ac i blant ag anghenion cymhleth, a gynyddodd nifer y disgyblion 

ag AAA a chymhlethdod eu hanghenion;  

 nifer cynyddol y plant nad yw amgylchedd digonol yn cael ei ddarparu iddyn 

nhw ddatblygu sgiliau gweithredol yn iawn;   

 cynnydd mewn gordewdra ar gyfer gwasanaethau deieteg a ffisiotherapi;  

 cynnydd yn nifer y plant sy’n hunan-niweidio a/neu’n dioddef o iselder ar gyfer 

seicoleg glinigol a CAMHS;  

 disgwyliadau rhieni, fel rhieni neu ofalwyr mwyfwy hyddysg (sy’n mynnu 

llawer) – y prif reswm am hyn yw mynediad i wybodaeth ar y rhyngrwyd;  

 newidiadau mewn polisi ac arfer, gan gynnwys gwasanaethau (anarbenigol) 

eraill ym maes addysg43 ac iechyd44 sy’n atgyfeirio mwy o ddisgyblion i 

wasanaethau AAA GIG arbenigol, oherwydd y pwysau ar eu gwasanaethau 

ac, ar gyfer CAMHS, estyniad i ystod oedran y bobl ifanc roedden nhw’n 

gyfrifol amdanyn nhw (i gynnwys pobl ifanc 16 i 19 oed). 

 

4.25. Amlygodd lleiafrif o wasanaethau y bu’n ofynnol i’w staff estyn eu sgiliau 

oherwydd newidiadau o ran anghenion y disgyblion roeddeny yn eu cynorthwyo 

(fel difrifoldeb cynyddol o ran angen), a greodd fwy o angen am hyfforddiant yn 

sgîl hynny.  

 

Disgwyliadau gwasanaethau arbenigol AAA o newidiadau mewn galw 

dros y pum mlynedd nesaf 

 

Newidiadau disgwyliedig i’r gwaith a/neu’r galw am wasanaethau awdurdodau lleol dros 

y pum mlynedd nesaf 

 

                                            
43

 Er enghraifft, roedd un gwasanaeth therapi galwedigaethol bellach yn gweithio gyda disgyblion yr oedd 
y gwasanaeth seicoleg addysgol yn arfer ymdrin â hwy. 
44

 Er enghraifft, roedd un gwasanaeth seicoleg glinigol bellach yn gweithio gyda disgyblion yr oedd 
CAMHS yn arfer eu trin. 
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4.26. Roedd 22 o 25 o wasanaethau yn yr astudiaeth45 yn disgwyl i waith y 

gwasanaeth a/neu'r galw amdano newid dros y pum mlynedd nesaf. Nododd 

mwyafrif y gwasanaethau eu bod yn disgwyl y byddai’r newidiadau sydd ar y 

gweill i’r fframwaith deddfwriaethol AAA yn cynyddu’r galw (o ran eu llwyth gwaith 

a defnydd o adnoddau) am y gwasanaeth46.     

 

4.27. Nododd lleiafrif o’r gwasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol fod tuedd y 

gorffennol o gynnydd yn nifer y disgyblion ag AAA mwy difrifol a chymhleth a 

chynnydd yn nifer y disgyblion ag ASA yn debygol o barhau. At hynny, 

adroddodd ychydig o wasanaethau mewn ALl trefol lefelau uwch o dwf 

poblogaeth rhagamcanol yn eu hardal a disgwyliwyd y byddai hynny’n cynyddu’r 

galw am eu gwasanaethau. 

 

4.28. Amlygodd oddeutu hanner y gwasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol y 

byddai’n rhaid iddynt ddirprwyo mwy o gyfrifoldebau a/neu adnoddau i ysgolion 

ac y byddai’r gwasanaethau’n comisiynu nifer cynyddol o wasanaethau gan eraill 

neu gael eu comisiynu’n fwyfwy (e.e. drwy gynnig gwasanaethau wedi’u 

cyfnewid). Mae hyn yn debyg i’r modelau a ddefnyddir yn Lloegr. Awgrymodd 

ychydig o wasanaethau fod hon yn strategaeth beryglus gan ei bod yn dibynnu ar 

sicrhau'r lefel iawn o adnoddau a chapasiti yn yr ysgolion a theimlwyd bod diffyg 

hyn ymhlith llawer o'r ysgolion. 

 

4.29. Nododd ychydig o wasanaethau ffactorau eraill; er enghraifft, amlygodd ychydig 

fod uno ALl yn debygol a newidiadau strwythurol posibl eraill, fel clystyrau o 

ysgolion sy’n darparu cymorth a chyngor anstatudol. Gallai cydlynwyr AAA 

clwstwr, er enghraifft, ddatblygu ac, o bosibl, ddisodli arbenigwyr ALl. Amlygodd 

                                            
45

 11 o 12 o wasanaethau cynhwysiant ac 11 o 13 o wasanaethau seicoleg addysgol.  
46

 I’r gwrthwyneb, mae’r asesiad o gostau a buddion y Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) arfaethedig yn y memorandwm esboniadol drafft yn nodi bod effaith 
diwygiadau ar alw’n debygol o fod yn niwtral o ran cost (Llywodraeth Cymru, 2015) Ar gael ar: 
http://llyw.cymru/docs/dcells/consultation/150706-explanatory-memorandum-cy1.pdf 
 

http://gov.wales/docs/dcells/consultation/150706-explanatory-memorandum-en1.pdf
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ychydig o wasanaethau hefyd y byddai tuedd y gorffennol o alwadau a 

disgwyliadau mwy gan rieni a gofalwyr yn debygol o barhau.  

 

4.30. Ymhlith yr ychydig o wasanaethau na nododd y byddai newid, roeddent yn ei 

chael yn anodd rhagweld newidiadau mewn galw yn y dyfodol, gan fod cyllid a 

deddfwriaeth y dyfodol yn ansicr.   

 

Newidiadau disgwyliedig i’r gwaith a/neu’r galw am wasanaethau'r GIG dros y pum 

mlynedd nesaf 

 

4.31. Roedd yr holl wasanaethau (13 o 13) yn yr astudiaeth yn disgwyl i’r gwaith 

a/neu’r galw newid. Nododd oddeutu hanner y gwasanaethau (therapi 

galwedigaethol a SALT yn bennaf) eu bod yn disgwyl y byddai’r newidiadau sydd 

ar y gweill i’r fframwaith deddfwriaethol AAA yn cynyddu’r47 galw (o ran eu llwyth 

gwaith a'u defnydd o adnoddau) ar gyfer y gwasanaeth. Amlygodd 

gwasanaethau unigol faterion penodol ynglŷn â’u gwasanaethau a oedd yn 

debygol o gynyddu'r galw. Roedd hyn yn cynnwys:   

 ar gyfer gwasanaethau SALT, bydd y dystiolaeth48 o ddefnydd effeithiol SALT 

mewn Timau Troseddau Ieuenctid (TTI) ac ar gyfer Cyfiawnder Ieuenctid yn 

cynyddu'r galw (o ystyried ei effeithiolrwydd) gan ysgolion uwchradd (i bobl 

ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio) a TTI; 

 cynnydd mewn anhwylderau niwro-feddyliol ar gyfer gwasanaethau CAMHS 

(yn bennaf oherwydd ymwybyddiaeth well o ddiagnosis ymhlith rhieni);  

 ar gyfer gwasanaethau ffisiotherapi, newidiadau mewn ymyriadau sy’n ei 

gwneud yn ofynnol cael rhisotomi dethol y cefn (SDR) a botox;  

 ar gyfer gwasanaethau seicoleg glinigol, cael cyfrifoldeb ychwanegol ar gyfer 

cynorthwyo plant a phobl ifanc sydd wedi’u cynorthwyo'n flaenorol gan 

                                            
47

 I’r gwrthwyneb, mae’r asesiad o gostau a buddion y Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn y memorandwm esboniadol drafft yn dangos bod effaith diwygiadau ar 
alw’n debygol o fod niwtral ar y cyfan (LlC, 2015a) Ar gael ar: 
http://llyw.cymru/docs/dcells/consultation/150706-explanatory-memorandum-cy1.pdf 
48

 (GIG, 2013) Ar gael ar: https://www.justice.gov.uk/.../youth-justice/effective.../medway-ips-pilot 

 

http://gov.wales/docs/dcells/consultation/150706-explanatory-memorandum-en1.pdf
https://www.justice.gov.uk/.../youth-justice/effective.../medway-ips-pilot
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CAMHS (oherwydd yr adroddwyd bod diffyg gallu a chapasiti gan 

wasanaethau CAMHS i ateb y galw cynyddol).  

 

4.32. Yn ogystal, amlygodd ychydig o wasanaethau y byddai tuedd y gorffennol o 

alwadau a disgwyliadau mwy gan rieni a’r trydydd sector a galwadau mwy o ran 

nifer y plant a phobl ifanc ag anghenion difrifol a chymhleth yn parhau.  
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5. Gallu a chapasiti presennol a dyfodol gwasanaethau 

awdurdod lleol49 

 

Cyflwyniad  

 

5.1. Mae’r adran hon yn adrodd ar wasanaethau ALl fel gwasanaethau cynhwysiant, 

synhwyraidd a seicoleg addysgol. Lle y bo’n briodol (e.e. mewn perthynas â 

maint a phroffil gwasanaeth) mae’r adran hon yn adrodd ar bob gwasanaeth 

unigol a, lle y bo’n briodol, ar yr holl wasanaethau ALl e.e. lle mae’r 

gwasanaethau ALl gwahanol yn wynebu heriau cyffredin). Mae atodiad 5 yn 

cynnwys rhagor o fanylion ynglŷn â datblygiad proffesiynol a dysgu arbenigwyr 

AAA. 

 

Gwasanaethau cynhwysiant  

 

5.2. Mae gwasanaethau cynhwysiant ALl yn gweithio gydag ysgolion a gynhelir, ac 

ynddyn nhw, i sicrhau eu gallu i ddiwallu anghenion disgyblion yn Gweithredu 

Ysgol a Mwy; a darparu gwasanaeth a chefnogaeth asesu statudol i bobl â 

datganiad AAA. Mae’r gwasanaeth cynhwysiant yn cyflawni hyn yn bennaf drwy 

hyfforddiant ac arweiniad i staff ysgol; a thrwy waith cymorth athrawon/timau 

arbenigol neu ymgynghorol a staff cymorth ALl. Mae lleiafrif o wasanaethau 

cynhwysiant yn rhan o waith gyda gwasanaethau arbenigol AAA eraill, yn fwyaf 

nodedig gwasanaethau seicoleg addysgol a gwasanaethau cymorth ymddygiad.  

Maent hefyd yn gweithio gyda rhieni a gofalwyr, er enghraifft, fel rhan o brosesau 

asesu statudol, ac mewn gweithgarwch gweithredu/rheoli amrywiol, er enghraifft 

dosbarthu grantiau a rheoli cronfeydd adnoddau AAA.  

 

 Gwasanaethau synhwyraidd 

 

                                            
49

 Oni nodir yn benodol, nid yw “staff” y cyfeirir atynt yn cynnwys staff gweinyddol na hyfforddeion.  
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5.3. Mae’r gwasanaethau synhwyraidd yn darparu gwasanaeth tebyg i’r gwasanaeth 

cynhwysiant, er ei fod yn canolbwyntio ar anghenion synhwyraidd disgyblion ag 

AAA a mwy o bwyslais ar ddarparu cymorth uniongyrchol i ddisgyblion, er 

enghraifft, byddai ALl yn darparu athrawon cymwysedig disgyblion â nam ar eu 

golwg (QTVI) i addysgu Braille i ddisgyblion. Maent hefyd yn darparu cymorth, 

arweiniad ac adnoddau i staff ysgol i helpu disgyblion i gael mynediad i’r 

cwricwlwm, yn ogystal â chynorthwyo teuluoedd disgyblion ag AAA. Fel yr 

amlinellwyd yn adran 2, gall gwasanaethau synhwyraidd hefyd fod yn rhan o 

wasanaethau cynhwysiant ALl.  

 

Gwasanaethau seicoleg addysgol  

 

5.4. Mae gwasanaethau seicoleg addysgol yn gweithio mewn ysgolion yn bennaf, 

drwy ymgynghoriadau, asesiadau a hyfforddiant ysgol. Maent hefyd yn darparu 

cymorth i’r ALl, er enghraifft mewn perthynas ag asesiadau statudol, apeliadau i 

Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ac mewn perthynas â phlant 

sy'n derbyn gofal. Mae lleiafrif o wasanaethau seicoleg addysgol hefyd yn 

darparu gwasanaeth yn y gymuned drwy, er enghraifft, y rhaglen Teuluoedd yn 

Gyntaf neu’n gweithio’n uniongyrchol gyda rhieni neu ofalwyr. Mae ychydig yn 

gweithio mewn lleoliadau cyn ysgol neu mewn rhai lleoliadau iechyd, yn fwyaf 

nodedig ar CAMHS a phaneli asesu a diagnosis ASA. Mewn gwasanaethau 

seicoleg addysgol prin iawn, maent hefyd yn rheoli gwasanaethau arbenigol 

AAA, fel gwasanaethau nam iaith penodol, timau allgymorth ASA a thimau 

synhwyraidd sy’n gweithio gydag ysgolion a gynhelir ac yn yr ysgolion hynny.  

 

Maint y gweithlu presennol 

 

5.5. Mae’r adran hon yn crynhoi nifer y staff arbenigol sy’n gweithio gyda disgyblion a 

gynorthwyir mewn ysgolion a gynhelir (â datganiad neu yn Gweithredu gan yr 

Ysgol a Mwy). Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli’r canfyddiadau gan ei bod yn 

debygol y bydd amrywiad yn anghenion disgyblion unigol (ac felly’r galwadau 
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maent yn eu rhoi ar wasanaethau)50. Mae dulliau o gynorthwyo disgyblion â 

datganiad ac yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy yn amrywio ar draws ALl (felly 

gall lefel yr angen fod yn wahanol) ac nid yw'r niferoedd yn rhoi arwydd o 

ansawdd y gwasanaeth.  

 

Gwasanaethau cynhwysiant   

 

5.6. Maint cyfartalog gwasanaethau cynhwysiant ALl yw oddeutu deuddeg aelod staff 

CALl. Mae maint gwasanaethau ALl unigol mewn perthynas â maint y 

boblogaeth disgyblion â datganiad neu sy’n cael eu cynorthwyo yn Gweithredu 

gan yr Ysgol a Mwy yn amrywio’n sylweddol, gan amrywio o un aelod o staff 

CALl am bob 90 o ddisgyblion i un aelod o staff CALl am bob 861 o ddisgyblion. 

Nid soniodd y gwasanaethau cynhwysiant yn yr astudiaeth am gyflogi 

hyfforddeion. 

 

Gwasanaethau synhwyraidd  

 

5.7. Maint cyfartalog gwasanaethau nam ar y golwg ALl (ym mhob ardal ALl) yw 

oddeutu 1.3 Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg CALl (RNIB 

Cymru, 2015). Mae llwyth achosion gwasanaethau ALl unigol mewn perthynas â 

nifer yr Athrawon Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg CALl yn amrywio’n 

sylweddol o un Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg CALl am bob 

deg disgybl â nam ar y golwg i un Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu 

Golwg CALl am bob 122 o ddisgyblion â nam ar y golwg (Ibid.). 

 

5.8. Maint cyfartalog gwasanaethau i’r byddar (mewn ALl51) yw oddeutu tri athro CALl 

i’r byddar (CRIDE, 2014)52. Mae llwyth achosion gwasanaethau ALl unigol mewn 

                                            
50

 Gall amrywiad fod yn uwch mewn gwasanaethau â phoblogaeth disgyblion is â datganiad neu sy’n cael 
eu cynorthwyo yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. Po uchaf yw'r nifer, mae'n fwy tebygol y bydd y 
gwahaniaethau yn gwastadu. 
51

 Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau a reolir yn ganolog gan ALl, gwasanaethau peripatetig a’r rhai a 
reolir yn uniongyrchol gan yr ysgol. 
52

 “Sylwer bod y ffigurau ar gyfer athrawon i’r byddar yn cynnwys swyddi gwag” (ibid., t. 16).  
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perthynas â nifer yr athrawon CALl i’r byddar yn amrywio rhywfaint o un athro 

CALl am bob 14 o ddisgyblion â nam ar y clyw i un athro CALl am bob 59 o 

ddisgyblion â nam ar y clyw (Ibid.). 

 

Gwasanaethau seicoleg addysgol  

 

5.9. Maint cyfartalog gwasanaethau seicoleg addysgol yw oddeutu naw aelod o staff 

CALl. Mae maint gwasanaethau unigol mewn perthynas â’r boblogaeth 

disgyblion â datganiad neu sy’n cael eu cynorthwyo yn Gweithredu gan yr Ysgol 

a Mwy yn amrywio’n sylweddol, o un aelod o staff CALl am bob 222 o 

ddisgyblion i un aelod o staff CALl am bob 528 o ddisgyblion. Er gwaethaf hyn, 

mae llawer o’r gwasanaethau’n darparu ar gyfer oddeutu 250 o ddisgyblion.  

Adroddodd gwasanaethau seicoleg addysgol fod ganddynt hyfforddeion 

(trafodwyd ym mharagraffau 5.19 i 5.20)  

 

Proffil oed y gweithlu presennol  

 

Gwasanaethau cynhwysiant  

 

5.10. Mae Ffigur 2 yn dangos bod proffil gwasanaethau cynhwysiant AAA yn 

heneiddio53.  Bydd oddeutu hanner y staff gwasanaeth cynhwysiant yn cyrraedd 

65 oed, yr oed ymddeol traddodiadol, o fewn y deng mlynedd nesaf (mae hyn yn 

berthnasol i staff CALl hefyd).  

 

 

 

                                            
53

 Mae gweithlu sy’n heneiddio’n broblem a wynebir gan lywodraethau a chyflogwyr yn y rhan fwyaf o 
wledydd gorllewinol   (OECD, 2005). Y diffiniad a dderbynnir yn gyffredinol o weithiwr mewn oed yw 
rhywun 45 oed neu’n hŷn (Brooke, 2003).  
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Ffigur 2: nifer ac ystod oed cyfanswm staff mewn wyth gwasanaeth cynhwysiant 

(gan gynnwys staff amser llawn a rhan-amser, ond ac eithrio hyfforddeion a 

gweinyddwyr)54 

 

Ffynhonnell: Arolwg o'r gweithlu arbenigol AAA 2014 UPG  

 

5.11. Mae’r patrymau cyffredinol yn cuddio gwahaniaethau ar gyfer gwasanaethau 

cynhwysiant unigol; er enghraifft, mewn lleiafrif o’r gwasanaethau (tri o wyth) 

roedd cyfran y staff dan 40 oed yn llawer uwch na’r cyfartaledd ar gyfer yr holl 

wasanaethau. Yn yr achosion hyn, roedd yn amrywio o hanner i ddwy ran o dair 

o’r gweithlu.  

 

Gwasanaethau synhwyraidd 

 

5.12. Mae Ffigur 3 yn dangos proffil oed gwasanaethau nam ar y clyw. Fel proffil 

gwasanaethau cynhwysiant, mae’n nodi gweithlu sy’n heneiddio55. Yn y deng 

mlynedd nesaf, bydd oddeutu hanner (30 o 63) yr athrawon mewn 

gwasanaethau nam ar y clyw yn cyrraedd yr oed ymddeol traddodiadol. 

                                            
54

 Darparodd tri awdurdod gwasanaeth arall ddata ar nifer y staff, ond nid dadansoddiad oed cyfan ac 
felly, ni ellid eu cynnwys yn y graff hwn, er yr amlygodd dau o’r tri gwasanaeth batrwm tebyg mewn 
termau ansoddol. Gweler atodiad 2 am ragor o fanylion.  
55

 Mae  gweithlu sy’n heneiddio’n  broblem a wynebir gan lywodraethau a chyflogwyr yn y rhan fwyaf o 
wledydd gorllewinol (OECD, 2005). Y diffiniad a dderbynnir yn gyffredinol o weithiwr mewn oed yw 
rhywun 45 oed neu’n hŷn (Brooke, 2003).  
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Amlygodd ychydig o wasanaethau, mewn termau ansoddol, ymddeoliad posibl 

staff yn y maes hwn dros y pum mlynedd nesaf.  

 

Ffigur 3: nifer ac ystod oed athrawon CALl i’r byddar o’r pymtheg gwasanaeth 

nam ar y clyw56 

 

Ffynhonnell: Arolwg o'r gweithlu arbenigol AAA 2014 UPG  

 

5.13. Mae proffil oed gwasanaethau nam ar y golwg hefyd yn nodi gweithlu sy’n 

heneiddio.  Nododd RNIB Cymru (2014)57 y bydd oddeutu traean o Athrawon 

Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg (oddeutu 12 o 34) yn ymddeol dros 

y pum mlynedd nesaf. Mae’r dystiolaeth hon yn adlewyrchu pryderon a godwyd 

gan ychydig o wasanaethau a rhanddeiliaid allweddol o’r trydydd sector, fod 

angen i wasanaethau nam ar y golwg ymgymryd â chynllunio ar gyfer olyniaeth, 

o ystyried y disgwylir y bydd staff medrus yn cael eu colli. At hynny, amlygodd 

RNIB (2015) y cyflogwyd oddeutu un rhan o bump (6.9 CALl) yn llai o QTVI yng 

ngwanwyn 2015 o’i gymharu â gwanwyn 2014. 

                                            
56

 “Mae’r ffigurau’n cynnwys athrawon i’r byddar mewn gwasanaethau peripatetig (teithiol) a 
darpariaethau adnoddau. Nid oedd yr holl wasanaethau’n gallu darparu cyfansymiau sy’n hafal i 
gyfanswm yr athrawon cymwysedig i’r byddar sydd mewn cyflogaeth neu hyfforddiant; mae oddeutu 5.85 
athro CALl i’r byddar heb eu cyfrif yn y ffigurau hyn” (CRIDE, 2014, t.7). 
57

 Nid yw data ar oed Athrawon Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg ar gael yn niweddariad 2015 
(RNIB Cymru, 2015), felly mae’r niferoedd hyn yn seiliedig ar adroddiad 2014. 
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Gwasanaethau seicoleg addysgol 

 

5.14. Mae Ffigur 4 yn dangos proffil oed y gwasanaethau seicoleg addysgol. Mewn 

cyferbyniad â gwasanaethau cynhwysiant, mae proffil oed y gweithlu 

gwasanaeth seicoleg addysgol yn weddol ifanc. Mae oddeutu dwy ran o dair o’r 

staff dan 50 oed.  

 

Ffigur 4: nifer ac oed staff gwasanaethau seicoleg addysgol (CALl) mewn 13 o 

wasanaethau. 

 

Ffynhonnell: Cymdeithas Genedlaethol Prif Seicolegwyr Addysg (NAPEP)58 

 

5.15. Fodd bynnag, mae’r patrwm cyffredinol yn cuddio gweithlu sy’n heneiddio o ran 

PEP a dirprwy PEP. Mae’r mwyafrif o PEP a dirprwy PEP (8 o 13) yn cyrraedd 

oed ymddeol o fewn y deng mlynedd nesaf. Fodd bynnag, o ystyried eu rôl uwch, 

mae proffil oed hŷn PEP i'w ddisgwyl.  

 

                                            
58

Mae’r data ar faint a phroffil gwasanaethau seicoleg addysgol yn defnyddio'r data diweddaraf sydd ar 
gael a gasglwyd gan NAPEP. Mae’r arolwg hwn yn casglu data ar nifer y staff seicoleg addysgol CALl, 
gan gynnwys PEP ac uwch-seicolegwyr addysg (SEP). Roedd yr arolwg wrthi o hyd yn casglu data ar 
gyfer y 19 o wasanaethau yn ystod y gwaith maes ar gyfer yr adroddiad hwn, h.y. mae’r graff hwn yn 
seiliedig ar ddata gan 13 o wasanaethau ym mis Hydref 2014.  
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Recriwtio  

  

5.16. Ni welwyd bod recriwtio’n broblem gan y mwyafrif o wasanaethau cynhwysiant (7 

o 12 o wasanaethau cynhwysiant) ac oddeutu hanner y gwasanaethau seicoleg 

addysgol (7 o 13). Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod y rhan fwyaf o 

wasanaethau’n recriwtio nifer bach o staff yn unig oherwydd cyfyngiadau 

ariannol; a/neu ansicrwydd ynghylch newid deddfwriaethol ac ad-drefnu ALl. 

Serch hynny, adroddodd oddeutu hanner y gwasanaethau seicoleg addysgol 

anawsterau penodol wrth recriwtio staff uwch neu staff sy’n siarad Cymraeg59. 

Adroddodd lleiafrif o wasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol broblemau 

hefyd wrth gael staff dros absenoldeb mamolaeth a salwch. Yn ogystal, roedd 

lleiafrif o wasanaethau seicoleg addysgol yn cael trafferth gyda chystadleuaeth o 

siroedd yn Lloegr a oedd wedi bod wrthi'n recriwtio ac yn dal i wneud hynny.  

 

5.17. Adroddodd llawer o wasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol fod y trosiant 

staff yn isel. Roedd y trosiant isel yn golygu nad oedd llawer o ddewis yn aml gan 

staff o swyddi eraill fynd iddyn nhw yng Nghymru ac felly credwyd eu bod yn 

debygol o aros yn eu swyddi presennol. Codwyd pryderon gan leiafrif o 

wasanaethau seicoleg addysgol y gallai’r diffyg “gwaed newydd” ac felly 

“syniadau newydd” fod yn niweidiol i’r gwasanaeth seicoleg addysgol.  

   

Hyfforddeion60  

 

5.18. Mae data gan Brifysgol Caerdydd (2015) yn amlygu y bu 30 o hyfforddeion 

seicoleg addysgol61 yn 2013/14 dros ALl yng Nghymru (nid yw’r data hwn yn 

cynnwys dadansoddiad CALl). Nododd y data sylfaenol a gasglwyd gan yr 

                                            
59

 Roedd lleiafrif o wasanaethau seicoleg addysgol mewn ardaloedd gwledig yn ei chael hi’n anodd 
recriwtio siaradwyr Cymraeg. Er enghraifft, adroddodd un gwasanaeth, lle roedd mwyafrif y boblogaeth 
leol yn rhugl yn Gymraeg, nad oedd yr un o’r ymgeiswyr yn gallu siarad Cymraeg. Roedd ychydig o 
wasanaethau hefyd yn ei chael hi’n anodd recriwtio siaradwyr Cymraeg ac roedd nodweddion yr ALl hyn 
yn gymysg.  
60

 Ni nododd gwasanaethau eraill yn astudiaeth fod ganddynt hyfforddeion. 
61

Mae'r rhain yn hyfforddeion sy'n astudio am Ddoethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol nid Seicoleg 
Glinigol, yr adroddwn arni yn adran 6 o'r adroddiad.   
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astudiaeth hon fod yr holl hyfforddeion yn 40 oed neu’n iau ac y darparwyd pob 

un drwy’r Cwrs Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd, a 

oedd yn cynnwys cyfnod dan hyfforddiant gyda gwasanaethau.     

 

5.19. Mae tystiolaeth o’r cyfweliadau ar gyfer yr astudiaeth hon yn dangos bod nifer yr 

hyfforddeion seicoleg addysgol ym mhob ALl yn amrywio; er enghraifft, 

adroddodd un gwasanaeth seicoleg addysgol ei fod fel arfer yn cael tri hyfforddai 

y flwyddyn tra yr adroddodd eraill nad ydyn nhw wedi cael hyfforddai ers sawl 

blwyddyn (oherwydd, er enghraifft, nad oedd ganddynt y gallu a'r capasiti i 

oruchwylio hyfforddeion). Adroddwyd bod hyfforddeion yn gallu rhannu “syniadau 

newydd” ac “arfer” â’r gwasanaethau.   

 

Blaenoriaethau'r gweithlu  

 

Gwasanaethau awdurdodau lleol 

 

5.20. Nododd dau ar bymtheg o wasanaethau ALl (wyth gwasanaeth cynhwysiant a 

naw gwasanaeth seicoleg addysgol) eu blaenoriaethau gweithlu. Roedd y 

mwyafrif o’r rhain yn canolbwyntio ar barhau â’r gwasanaeth a’i gynnal yn wyneb 

rhewi cyllideb a thoriadau. Y blaenoriaethau a nodwyd fynychaf oedd: 

 dirprwyo mwy o gyfrifoldebau i ysgolion, gyda gwasanaethau’n ymgymryd â 

rôl “sicrhau ansawdd”; 

 dysgu proffesiynol, gan gynnwys enghreifftiau penodol fel datblygu 

“strategaethau asesu ac ymyrryd arbenigol” ar gyfer cynorthwywyr addysgu 

allgymorth, neu ystod o ddysgu proffesiynol mwy arferol i sicrhau bod staff yn 

cynnal ac yn datblygu eu sgiliau; 

 estyn neu sefydlu “gwasanaethau wedi’u cyfnewid”; 

 datblygu gwasanaethau’n strategol, gydag enghreifftiau fel “datblygu 

gwasanaeth hynod arbenigol ac uchel ei barch” a “sefydlu egwyddorion 

cynllunio sy’n canolbwyntio ar y person (CCP)”;  

 anghenion recriwtio ar unwaith oherwydd swyddi gwag. 
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Y capasiti i ateb y galw  

 

Gwasanaethau cynhwysiant  

 

5.21. Cafwyd ymateb wedi'i begynu gan wasanaethau cynhwysiant (gan gynnwys 

gwasanaethau synhwyraidd lle y bo’n berthnasol) o ran a oeddent yn credu bod 

ganddynt y gallu i ateb y galw. Yn hanfodol, roedd eu barn ar capasiti’n 

adlewyrchu’r ffordd roedd eu gwasanaethau wedi’u trefnu, yn hytrach na maint 

gwasanaethau (o ran nifer y staff).  

 

5.22. Adroddodd hanner y gwasanaethau cynhwysiant (6 o 12) fod gan eu gwasanaeth 

y capasiti i ateb y galw ar hyn o bryd. Roedd y rhan fwyaf yn priodoli hyn i’w rôl 

newidiol, gan ddisgrifio symudiad o ddarparu gwasanaethau arbenigol yn 

uniongyrchol i gynyddu gallu a dirprwyo cyfrifoldebau i staff ysgol, drwy 

arweiniad, hyfforddiant a chefnogaeth. Gwelwyd bod y model olaf yn fwy 

effeithlon ac yn gynaliadwy. Amlygodd ychydig o wasanaethau newidiadau eraill 

hefyd fel cynnig gwasanaethau wedi’u cyfnewid62, lle roedd twf mewn galw am 

ymyriadau fel cefnogaeth ymddygiad. I’r gwrthwyneb, adroddodd hanner y 

gwasanaethau cynhwysiant (6 o 12) fod diffyg capasiti gan y gwasanaeth i ateb y 

galw presennol. Roedd llawer yn priodoli hyn i’r toriadau ym maint gwasanaethau 

dros y pum mlynedd diwethaf, gydag enghreifftiau wedi’u rhoi o doriadau sy’n 

amrywio o ostyngiadau o 50 y cant (14 i 7) i 20 y cant (10 i 8) yn nifer y staff sy’n 

gweithio mewn gwasanaethau cynhwysiant.  

 

5.23. Ochr yn ochr â’r cyfyngiadau ariannol, nododd lleiafrif o’r holl wasanaethau fod y 

galw am y gwasanaeth yn cynyddu. Roedd y rhesymau a amlygwyd am hyn yn 

cynnwys: cynnydd yn nifer y rhieni sy’n ceisio datganiadau AAA cyn eu disodli o 

                                            
62

 “Gwasanaeth nad oes ganddo ddim cyllideb ac y mae’n rhaid iddo greu incwm digonol o ddarparu 
gwasanaethau i gwsmeriaid sy’n talu i adennill cyfanswm eu costau.” 
http://www.financeglossary.net/definition/3475-Traded_Services   - er enghraifft, pan fo ysgol yn talu am y 
gwasanaeth arbenigol gan ALl.  

http://www.financeglossary.net/definition/3475-Traded_Services
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bosibl gydag CDU; cynnydd yn nifer y disgyblion ag AAA yn fwyaf nodedig ASA, 

ADDG a phroblemau ymddygiad (a drafodwyd ymhellach yn adran 4) a 

disgwyliadau cynyddol ac ymwybyddiaeth gynyddol o AAA ymhlith 

rhieni/gofalwyr a’r trydydd sector, yn fwyaf nodedig oherwydd trafodaethau 

cynyddol o AAA ar gyfryngau cymdeithasol a mynediad i wefannau addysgiadol 

ar fathau gwahanol o AAA.  

 

5.24. Amlygodd bron pob un (pump)63 y gallent wneud defnydd gwell o’u sgiliau 

arbenigol. Roedd lleiafrif o’r rhain am “dreulio llai o amser ar y broses statudol a 

mwy o amser ar gynyddu capasiti staff ysgol” ac amlygodd lleiafrif hefyd fod y 

cydbwysedd rhwng gweithio gyda staff ysgol ar yr un llaw a disgyblion ar y llall yn 

broblemus gan fod gormod o amser yn cael ei dreulio ar yr un neu’r llall ar 

adegau gwahanol. 

 

Gwasanaethau seicoleg addysgol  

 

5.25. Amlygodd llawer o wasanaethau seicoleg addysgol (9 o 13) fod diffyg capasiti 

gan y gwasanaeth ar hyn o bryd i ateb y galw presennol.  Amlygodd mwyafrif y 

gwasanaethau seicoleg addysgol a oedd â diffyg gallu broblemau wrth ateb y 

galw; a/neu bwysau ar y gwasanaeth, er enghraifft, dywedodd gwasanaeth fod 

“85 y cant o ysgolion eisiau mwy o ddarpariaeth gwasanaeth seicoleg 

addysgol”64 ac roedd diffyg staff llanw priodol gan wasanaeth arall ar gyfer 

absenoldeb salwch neu famolaeth. Amlygodd lleiafrif o wasanaethau hefyd fod 

rôl a llwyth gwaith y Prif Seicolegwyr Addysg a seicolegwyr addysgol wedi 

cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, ond adroddwyd nad oedd nifer y staff 

wedi newid i adlewyrchu hyn. Yn ogystal (ac fel gwasanaethau cynhwysiant), 

gwnaeth lleiafrif sylwadau ar y twf mewn galw oherwydd twf yn nifer y disgyblion 

ag AAA. 

                                            
63

 Gofynnwyd hyn i chwe gwasanaeth yn unig, gan nad oedd yn rhan o’r prif gwestiynau yn yr atodlenni 
cyfweliad (gweler atodiad 4). Ychwanegwyd y cwestiwn hwn at rai cyfweliadau o ystyried natur led-
strwythuredig y cyfweliad. 
64

 Dau reswm allweddol am hyn oedd cynnydd yn nifer y disgyblion y mae angen cefnogaeth arnyn nhw 
ar oed iau a bod anghenion disgyblion yn dod yn fwy cymhleth. 
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5.26. Nododd lleiafrif o seicolegwyr addysgol fod ganddynt y gallu i ateb y galw, er bod 

hyn yn fregus; er enghraifft, rhoddodd rhai rhanddeiliaid enghreifftiau unigol o fod 

yn ddibynnol ar hyfforddeion a chanolbwyntio ar flaenoriaethau gwasanaeth yn 

unig.  

 

5.27. Roedd mwyafrif y gwasanaethau seicoleg addysgol (pump)65 yn credu bod eu rôl 

a gwaith presennol yn ddefnydd da o’u sgiliau arbenigol. Fodd bynnag, amlygodd 

lleiafrif fod gormod o’u hamser yn cael ei dreulio ar waith gweinyddol.  

 

Darparu gwasanaethau yn newis iaith disgyblion  

 

5.28. Mae Safonau’r Gymraeg (LlC, 2014c) a ddaeth yn rheoliadau ym mis Mawrth 

2015 yn rhoi dyletswydd ar wasanaethau cyhoeddus (fel ALl) i “hybu neu 

hwyluso defnyddio’r Gymraeg, neu weithio tuag at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn 

cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg, pan gyflawnir y gweithgaredd hwnnw.” 

(t.2). Mae angen i wasanaethau AAA arbenigol hefyd weithio gyda disgyblion ag 

ieithoedd lleiafrifol.  

 

Gallu gwasanaethau cynhwysiant i ddarparu yn Gymraeg  

   

5.29. Adroddodd llawer o wasanaethau cynhwysiant (7 o 10) nad oedd rhwystr i 

ddarparu’r gwasanaeth yn Gymraeg oherwydd bod digon o staff sy’n siarad 

Cymraeg i ateb y galw presennol. Adroddodd lleiafrif drafferth wrth recriwtio 

digon o siaradwyr Cymraeg i ateb y galw. Priodolwyd y galw cynyddol i raddau 

helaeth i’r cynnydd mewn darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg dros y deng 

mlynedd diwethaf. Roedd nodweddion y gwasanaethau hyn (e.e. gwledig, trefol) 

yn amrywio.  

                                            
65

 Gofynnwyd hyn i bum gwasanaeth yn unig, gan nad oedd yn rhan o’r prif gwestiynau ar y rhestr (gweler 
atodiad 4). Ychwanegwyd y cwestiwn hwn at rai cyfweliadau o ystyried natur led-strwythuredig y 
cyfweliad. 
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5.30. Amlygodd ychydig o wasanaethau cynhwysiant ddull cynllunio strategol at 

gyflwyno Cymraeg; er enghraifft, disgrifiodd un “archwilio anghenion ysgolion 

cyfrwng Cymraeg yn rheolaidd”. Fodd bynnag, roedd diffyg data yn yr astudiaeth 

hon o ran a oedd llawer o wasanaethau eraill yn ymgymryd â dull strategol ai 

peidio66.  

 

5.31. Roedd gan y rhan fwyaf o wasanaethau cynhwysiant ALl gyfran debyg neu uwch 

o staff sy’n gallu siarad Cymraeg na’r boblogaeth ehangach, er bod gan rai 

gyfran isel iawn, neu ddim o gwbl mewn cymhariaeth. Roedd ystod oed y staff 

sy’n siarad Cymraeg, ar y cyfan, yn debyg i gyfanswm y proffil staff. 

 

Capasiti’r gwasanaethau synhwyraidd i ddarparu yn Gymraeg 

 

5.32. Gofynnodd yr arolwg o wasanaethau nam ar y clyw (CRIDE, 2014) i 

wasanaethau “a oedden nhw’n gallu darparu athro ar gyfer cymorth peripatetig i’r 

byddar drwy’r Gymraeg yn ôl yr angen” (t.8). O 12 o 15 gwasanaeth a 

ymatebodd, gallai mwyafrif (8 o 12) ac ni allai’r gweddill (4 o 12). Nid oedd 

gwybodaeth ar gael am ALl unigol. 

 

5.33. Yn yr astudiaeth hon, nododd cyfweliadau â gwasanaethau nam ar y golwg67 fod 

digon o Athrawon Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg sy’n siarad 

Cymraeg ar hyn o bryd i ateb y galw er bod, fel gyda’r holl staff (Cymraeg a 

Saesneg), lefel yr ymddeoliadau sydd yn yr arfaeth yn bygwth y ddarpariaeth hon 

yn y dyfodol. Nid oedd gwybodaeth ar gael am ALl unigol. 

 

Capasiti’r gwasanaethau seicoleg addysgol i ddarparu yn Gymraeg 

 

                                            
66

 Nid oedd yr astudiaeth hon yn cynnwys cwestiwn penodol ar ddull strategol o gyflwyno drwy’r 
Gymraeg, ond codwyd y pwnc gydag ychydig drwy natur led-strwythuredig y cyfweliadau.  
67

 H.y. drwy benaethiaid gwasanaethau awdurdod lleol a adwaenir yn gyffredin naill ai fel pennaeth ADY 
neu bennaeth mynediad a chynhwysiant a oedd yn cynnwys mwy nag un ALl o ran gwasanaethau 
synhwyraidd. 
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5.34. Adroddodd oddeutu hanner (6 o 11) y gwasanaethau seicoleg addysgol nad 

oedd rhwystr i ddarpariaeth Gymraeg, tra yr adroddodd oddeutu hanner (5 o 11) 

fod rhwystr. O’r gwasanaethau a adroddodd rwystr, roedd problem wrth recriwtio 

siaradwyr Cymraeg i ateb y galw. Ac eithrio un gwasanaeth mewn ardal drefol, 

roedd y gwasanaethau hyn mewn ardaloedd gwledig i raddau helaeth.  

   

5.35. Roedd gan y rhan fwyaf o wasanaethau seicoleg addysgol gyfran debyg neu 

uwch o staff sy’n gallu siarad Cymraeg na’r boblogaeth ehangach, er bod gan 

swm cymedrol gyfran isel neu ddim byd mewn cymhariaeth.  

 

Capasiti’r gwasanaethau i gyflwyno mewn ieithoedd eraill  

 

5.36. Adroddodd llawer (8 o 10) o wasanaethau cynhwysiant (gan gynnwys 

gwasanaethau cynhwysiant lle y bo’n berthnasol) a’r rhan fwyaf o wasanaethau 

seicoleg addysgol (9 o 11) nad oedd rhwystr wrth gyflwyno’r gwasanaeth i 

siaradwyr ieithoedd lleiafrifoedd ethnig. Fel arfer, mae gwasanaethau’n gwneud 

hyn drwy ddefnyddio cyfieithwyr ar y pryd. Nododd oddeutu hanner y ddau 

wasanaeth gynnydd yn nifer ac ystod yr ieithoedd lleiafrifoedd ethnig a siaredir 

gan ddisgyblion, gyda’r cynnydd mwyaf yn nifer y siaradwyr Pwyleg. Dim ond 

ychydig o wasanaethau a nododd hyn fel rhwystr, am fod gan y rhan fwyaf 

fynediad i gyfieithwyr ar y pryd naill ai drwy eu gwasanaeth neu gan wasanaeth 

cefnogi fel Gwasanaeth Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMS). Roedd y 

gwasanaethau prin a adroddodd broblemau’n priodoli hyn i anawsterau wrth gael 

mynediad i gyfieithwyr ar y pryd.  

 

5.37. Mewn cyferbyniad â’r arfarniad cymharol gadarnhaol gan wasanaethau seicoleg 

addysgol (a amlinellwyd uchod), nododd prosiect diweddar68 dulliau cynyddu 

gallu i gefnogi darparu gwasanaethau Saesneg fel iaith ychwanegol (EAL) 

(Lloyd-Jones, 2014) yr adroddodd ysgolion (yn yr astudiaeth) anawsterau wrth 

                                            
68

 Roedd yn cynnwys ymchwil gydag wyth gwasanaeth cyflawniad lleiafrifoedd ethnig (EMAS) ALl  a 
phum ysgol a oedd yn cefnogi disgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol. 
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asesu AAA ymhlith dysgwyr EAL, yn enwedig gan fod asesiadau gan seicoleg 

addysgol yn aml yn canolbwyntio ar iaith a chyfathrebu, ac yn aml roedd gan 

ddisgyblion EAL sgiliau iaith Saesneg cyfyngedig (ibid.).  

  

Newidiadau rhagamcanol i gomisiynu capasiti gwasanaethau 

awdurdod lleol  

 

5.38. Roedd 17 o 24 o wasanaethau cynhwysiant a seicoleg addysgol yn credu y 

byddai newid yn y ffordd mae gwasanaethau’n cael eu cyllido a’u comisiynu yn y 

dyfodol. Yn benodol, nododd llawer o wasanaethau ALl y byddai cyfyngiadau 

ariannu a/neu ostyngiadau yn nifer yr ALl yn anochel yn newid cyllido a 

chomisiynu; er enghraifft, amlygodd lleiafrif o wasanaethau y byddai cyfran uwch 

o gyllid craidd yn mynd yn uniongyrchol i ysgolion a nododd ychydig y byddai hyn 

yn arwain at fwy o wasanaethau wedi’u cyfnewid (gydag ysgolion yn gynyddol yn 

comisiynu gwasanaethau seicoleg addysgol). Yn ogystal, amlygodd ychydig o 

wasanaethau y tebygolrwydd y bydd ALl yn uno69 a fyddai’n anochel yn arwain at 

newidiadau mewn strwythurau (a gwasanaethau) ALl.   

 

5.39. Amlygodd lleiafrif o wasanaethau seicoleg addysgol bryderon y byddai 

newidiadau mewn comisiynu a chyllid yn y dyfodol yn cael effaith negyddol ar eu 

gwasanaeth; er enghraifft, nodwyd na fyddai ysgolion efallai’n gallu prynu 

gwasanaethau seicoleg addysgol ychwanegol os oedd ganddynt lai o gyllid 

oherwydd toriadau. Mewn cyferbyniad, amlygodd ychydig o wasanaethau 

cynhwysiant a seicoleg addysgol nad oeddent yn disgwyl newidiadau mawr 

mewn comisiynu a chyllido; er enghraifft mewn rhai achosion, roedd sawl 

blwyddyn ar ôl o'r CLG presennol.  

 

                                            
69

 Yn dilyn adroddiad 2014 y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, gwnaed 
argymhelliad i gwtogi nifer yr ALl i oddeutu hanner y nifer presennol. O ganlyniad, mae LlC ac ALl ar hyn 
o bryd yn trafod uno posibl yr ALl. 
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5.40. Adroddodd mwyafrif y gwasanaethau ALl (20 o 24) nad oedden nhw’n disgwyl 

cynnydd mewn maint dros y pum mlynedd nesaf, gyda’r rhan fwyaf o'r 

gwasanaethau hyn yn nodi eu bod yn disgwyl gostyngiad ym maint y 

gwasanaeth. Nododd llawer o wasanaethau ALl fod cyfyngiadau ariannu’n 

debygol o leihau eu maint. Amlygodd lleiafrif o’r gwasanaethau ALl hyn fod 

graddau llawn y gostyngiadau hyn yn ansicr ar yr adeg hon.  

 

5.41. Mewn cyferbyniad, rhagwelodd ychydig o wasanaethau gynnydd mewn maint. 

Amlygwyd rhesymau gwahanol am hyn; er enghraifft, roedd un gwasanaeth yn 

credu y byddai’r uno posibl ag ALl eraill yn cynyddu eu maint (er na fyddai hyn 

efallai’n golygu y byddai maint y gwasanaethau cyfunol hefyd yn cynyddu) a 

gwnaeth un arall sylw ar gynlluniau i recriwtio er mwyn cynnal y gwasanaeth a’i 

safonau. 
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6. Capasiti presennol a dyfodol gwasanaethau’r GIG 

 

Cyflwyniad 70 

 

6.1. Mae’r adran hon yn adrodd ar wasanaethau’r GIG fel gwasanaethau therapi 

galwedigaethol, SALT, seicoleg glinigol, ffisiotherapi, CAMHS a deieteg71. Mae 

rhagor o fanylion am ddatblygiad proffesiynol a dysgu arbenigwyr AAA wedi’u 

cynnwys yn atodiad 5. 

 

Gwasanaethau therapi galwedigaethol 

 

6.2. Mae gwasanaethau therapi galwedigaethol yn cynnal asesiadau ac yn cyflwyno 

ymyriadau mewn ystod o leoliadau, gan gynnwys mewn ysgolion prif ffrwd ac 

arbennig penodol a chanolfannau plant. Mae lleiafrif o wasanaethau hefyd yn 

gweithio mewn cylchoedd chwarae, meithrinfeydd, cartrefi, cartrefi seibiant, 

canolfannau hamdden a thrwy ymgynghoriadau ffôn.  

 

Gwasanaethau therapi lleferydd ac iaith 

 

6.3. Mae gwasanaethau SALT yn cynnal asesiadau ac yn cyflwyno ymyriadau a 

chyngor mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys mewn ysgolion arbennig 

penodol a chanolfannau/chlinigau plant. Mae i ba raddau y maent hefyd yn 

gweithio mewn ysgolion prif ffrwd yn amrywio o ALl i ALl. Yn y rhan fwyaf o 

ardaloedd, maent yn gweithio yn y rhan fwyaf o ysgolion. Fodd bynnag, mewn 

lleiafrif o achosion mae’n cynnwys yr holl ysgolion prif ffrwd ac mewn lleiafrif nid 

yw’n cynnwys ysgolion prif ffrwd o gwbl neu mae’n cynnwys nifer bach iawn 

ohonynt.  

 

Gwasanaethau eraill y GIG 

                                            
70

 Oni nodir yn benodol, nid yw “staff” y cyfeirir atynt yn cynnwys staff gweinyddol na hyfforddeion.  
71

 Mae cyfyngiadau yn y data’n golygu bod trafod CAMHS a gwasanaethau deieteg yn gyfyngedig. 
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6.4. Mae gwasanaethau CAMHS, seicoleg glinigol, ffisiotherapi a deieteg yn bennaf 

mewn clinigau neu ysbytai. Mae ysgolion neu arbenigwyr eraill yng 

ngwasanaethau’r GIG yn gallu atgyfeirio disgyblion i’w gwasanaethau. 

 

Maint a phroffil oed y gweithlu presennol72 

 

Gwasanaethau therapi galwedigaethol 

 

6.5. Maint cyfartalog gwasanaethau therapi galwedigaethol73 yw oddeutu deg aelod o 

staff CALl. Mae Ffigur 5 yn dangos bod proffil oed staff therapi galwedigaethol yn 

gymharol ifanc; er enghraifft mae oddeutu hanner (28 o 52) o gyfanswm y staff 

dan 40 oed. Mae proffil oed staff CALl yn debyg. Nododd dadansoddiad o broffil 

oed y tri gwasanaeth therapi galwedigaethol yn yr astudiaeth batrwm tebyg ar 

draws y tri gwasanaeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
72

 Nid oes cymariaethau wedi’u gwneud rhwng nifer y staff CALl ar gyfer pob gwasanaeth GIG a’r 
boblogaeth disgyblion berthnasol, gan nad oedd data ar gael ar lefel awdurdod lleol neu ardal 
gwasanaeth. Yn ogystal, dim ond un gwasanaeth ar gyfer CAMHS ac un gwasanaeth deieteg a roddodd 
ddata maint gweithlu, gan gyfyngu’n ddifrifol ar y casgliadau y gellir dod iddynt am y gwasanaethau hyn 
(h.y. gwasanaethau CAMHS a deieteg eraill yng Nghymru). Felly, adroddir ar ddata o’r rhain dan y 
pennawd hwn dim ond lle y bo’n briodol.  
73

 Mae hyn yn seiliedig ar dri gwasanaeth.  
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Ffigur 5: nifer ac ystod oed cyfanswm y staff mewn tri gwasanaeth therapi 

galwedigaethol (gan gynnwys staff amser llawn a rhan-amser, ond ac eithrio 

hyfforddeion a gweinyddwyr) 

 

Ffynhonnell: Arolwg o'r gweithlu arbenigol AAA 2014 UPG  

 

Gwasanaethau therapi lleferydd ac iaith 

 

6.6. Maint cyfartalog gwasanaethau SALT74 yw oddeutu 35 o aelodau o staff  CALl75. 

Fel mae Ffigur 6 yn dangos, mae proffil oed staff SALT hefyd yn gymharol ifanc; 

er enghraifft mae oddeutu hanner (70 o 129) y staff dan 40 oed. Mae proffil oed 

staff CALl yn debyg. Nododd dadansoddiad o broffil oed y tri gwasanaeth SALT 

yn yr astudiaeth batrwm tebyg ar draws y tri gwasanaeth.  

 

 

 

                                            
74

 Mae hyn yn seiliedig ar dri gwasanaeth. Rhoddodd pedwar gwasanaeth ddata ar gyfer yr astudiaeth, 
ond ni roddodd un broffil oed cyfan y gweithlu.  
75

 Nid yw hyn yn cynnwys staff gweinyddol na hyfforddeion.  
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Ffigur 6: nifer ac ystod oed cyfanswm y staff mewn tri gwasanaeth SALT76 (gan 

gynnwys staff amser llawn a rhan-amser, ond ac eithrio hyfforddeion a 

gweinyddwyr)  

 

Ffynhonnell: Arolwg o'r gweithlu arbenigol AAA 2014 UPG  

 

Gwasanaethau seicoleg glinigol  

 

6.7. Maint cyfartalog gwasanaethau seicoleg glinigol77 yw oddeutu 23 o aelodau o 

staff. Fel mae ffigur 7 yn dangos, mae proffil oed staff y gwasanaeth seicoleg 

glinigol hefyd yn ifanc. Roedd oddeutu hanner (22 o 45) y staff yn 39 oed neu’n 

iau a dim ond lleiafrif (10 o 45) oedd yn 50 neu’n hŷn. Mae proffil oed staff CALl 

yn yr un gwasanaeth a roddodd y data hwn yn debyg. 

 

 

 

                                            
76

 Rhoddodd tri gwasanaeth arall ddata ar nifer y staff, ond ni roddwyd dadansoddiad oed cyfan ac felly ni 
ellid eu cynnwys yn y graff hwn. 
77

 Mae hyn yn seiliedig ar ddau wasanaeth. Defnyddir data ar gyfanswm yn hytrach na CALl oherwydd na 
roddodd un o’r gwasanaethau hyn ddadansoddiad oed ar gyfer CALl.  
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Ffigur 7: nifer ac ystod oed cyfanswm staff mewn dau wasanaeth seicoleg 

glinigol (gan gynnwys staff amser llawn a rhan-amser, ond ac eithrio hyfforddeion 

a gweinyddwyr) 

 

Ffynhonnell: Arolwg o'r gweithlu arbenigol AAA 2014 UPG 

 

Gwasanaethau ffisiotherapi 

 

6.8. Maint cyfartalog gwasanaethau ffisiotherapi78 yw oddeutu 16 o aelodau o staff 

CALl. Fel y dengys Ffigur 8, holltir proffil oed gwasanaethau ffisiotherapi, gyda 

llawer o staff rhwng 30 a 39 oed neu rhwng 50 a 59 oed (16 o 45 ar gyfer y ddau) 

a phrin iawn yw’r staff yn y grwpiau oedran eraill. Mae’r proffil hwn yn dangos y 

bydd oddeutu traean o staff yn cyrraedd 65 oed, yr oed ymddeol traddodiadol, o 

fewn y deng mlynedd nesaf. Roedd proffil oed staff CALl yn debyg. 

 

 

 

 

                                            
78

 Mae hyn yn seiliedig ar ddau wasanaeth. 
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Ffigur 8: nifer ac ystod oed cyfanswm staff mewn dau wasanaeth ffisiotherapi79 

(gan gynnwys staff amser llawn a rhan-amser, ond ac eithrio hyfforddeion a 

gweinyddwyr)  

 

Ffynhonnell: Arolwg o'r gweithlu arbenigol AAA 2014 UPG  

 

Recriwtio 

 

6.9. Er yr adroddodd llawer o wasanaethau (10 o 13) drosiant isel mewn staff, roedd 

llawer o wasanaethau SALT (3 o 4) a hanner y gwasanaethau therapi 

galwedigaethol (2 o 4) wedi cael problemau wrth recriwtio staff. Adroddodd 

gwasanaethau therapi galwedigaethol a SALT broblemau penodol wrth recriwtio 

staff yn y bandiau uwch (h.y. lefel 5 neu’n uwch80) yn ardaloedd gwledig neu 

orllewinol Cymru. Yn ogystal, adroddodd hanner gwasanaethau SALT broblemau 

gyda’r broses recriwtio, fel “paneli rheoli swyddi gwag”81 yn gorfod cymeradwyo 

                                            
79

 Rhoddodd tri gwasanaeth arall ddata ar nifer y staff, ond ni roddwyd dadansoddiad oed cyfan ac felly ni 
ellid eu cynnwys yn y graff hwn. 
80

 Defnyddir cyfraddau cyflog Agenda ar gyfer Newid (AfC) ar gyfer swyddi yn y GIG. Fel arfer, mae 
therapyddion galwedigaethol sy’n dechrau eu gyrfa fel gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yn y GIG 
yn dechrau ar Fand 5 (£21,388 i £27,901),  gan symud i gyflog therapydd galwedigaethol arbenigol (Band 
6, £25,783 i £34,530) cyn cyflog therapydd galwedigaethol uwch (Band 7, £30,764 i £40,558). Er mwyn 
symud i fyny pob graddfa gyflog, rhaid i staff ddangos y gallant gymhwyso’r wybodaeth a'r sgiliau 
angenrheidiol yn effeithiol (Prospects, 2014). 
81

 Mae’r rhain yn baneli a gynhelir gan bob bwrdd iechyd unigol sy’n rheoli swyddi newydd a beth i’w 
wneud pan fo pobl yn gadael. Maent yn edrych ar y canlynol: a oes angen y swydd, y galw, y gyllideb, 
newid disgrifiad swydd, graddfeydd cyflog ac ati. 
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penderfyniadau recriwtio ac arafwch “prosesau recriwtio Cymru gyfan”82.  Roedd 

y gwasanaethau therapi galwedigaethol a SALT nad oedd ganddynt broblemau 

wrth recriwtio staff yn priodoli hyn yn bennaf i’r ffaith bod recriwtio wedi’i rewi 

oherwydd cyfyngiadau ariannol.  

 

6.10. Amlygodd hanner y gwasanaethau therapi galwedigaethol fod system cylchdroi 

staff mewnol yn datblygu profiad a sgiliau staff gan hwyluso recriwtio ar lefel 5 a 

6. Amlygodd un gwasanaeth therapi galwedigaethol fod ei enw da’n annog 

trosiant isel mewn staff.   

 

6.11. Nid oedd problemau recriwtio gan y gwasanaethau seicoleg glinigol. Roedd 

ganddynt rhwng dau a phedwar o hyfforddeion a nodwyd hefyd bod digon o 

seicolegwyr clinigol ar gael. 

 

6.12. Adroddodd y gwasanaeth CAMHS broblemau wrth recriwtio staff, a staff 

meddygol yn benodol, mewn un ALl a oedd yn ei wasanaethau. 

 

Blaenoriaethau'r gweithlu 

 

6.13. Nododd naw o wasanaethau’r GIG yn yr astudiaeth yn eu blaenoriaethau 

gweithlu. Ymhlith y blaenoriaethau a nodwyd fynychaf roedd: 

 gwella neu gynnal gwybodaeth a sgiliau staff mewn meysydd penodol, gan 

amrywio o enghreifftiau penodol fel awtistiaeth mewn gwasanaeth therapi 

galwedigaethol, i ymdrechu i gynnal safonau sgiliau ar draws y gwasanaeth; 

 gweithio gydag ysgolion i helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u dealltwriaeth o’r 

gwasanaeth; 

 cynllunio ar gyfer olyniaeth neu sicrhau cynaliadwyedd gwasanaethau, er 

enghraifft drwy ddatblygu gwaith partneriaeth gwell gydag ALl;   

                                            
82

 Pan fo paneli rheoli swyddi gwag yn hysbysebu ac yn recriwtio, rhaid iddynt wneud hynny drwy ddilyn y 
gweithdrefnau a bennwyd ym mhroses recriwtio Cymru gyfan.  
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 rheoli effaith absenoldeb mamolaeth pan nad oes digon o gyllid i dalu am 

staff llanw. 

 

Y capasiti i ateb y galw  

 

6.14. Amlygodd llawer o’r gwasanaethau (11 o 13) nad oedd ganddynt y capasiti ar 

hyn o bryd i ateb y galw. Mae hyn yn adlewyrchu pwysau deuol galw cynyddol 

am wasanaethau a chyllid wedi’i rewi neu ostyngiadau ynddo, sy'n wynebu llawer 

o wasanaethau cyhoeddus. Mae'r galw cynyddol yn cael ei ysgogi'n rhannol gan 

gynnydd yn nifer y disgyblion cofnodedig ag AAA (a amlinellwyd yn adran 4). 

Serch hynny, roedd rhai gwasanaethau AAA arbenigol, fel gwasanaethau therapi 

galwedigaethol, yn teimlo bod y galw gan rai ysgolion yn uchel (a amlinellir yn 

adran 7), o ystyried nifer yr atgyfeiriadau amhriodol a wnaed i’w gwasanaethau. 

Mae hyn yn gyson ag adolygiad diweddar o’r gwasanaeth CAMHS (CCC, 2014) 

sy’n amlygu nifer o ffactorau gan gynnwys galw cynyddol, atgyfeiriadau 

amhriodol a diffyg staff, sydd yn aml yn golygu nad oes gan wasanaethau 

CAMHS y capasiti i ateb y galw. 

 

Darparu gwasanaethau yn newis iaith disgyblion  

 

6.15. Amlygodd tystiolaeth o gyfweliadau â staff gwasanaethau’r GIG83 nad oedd y 

Gymraeg, yn gyffredinol, yn rhwystr i ddarpariaeth (adroddwyd hyn gan 10 

gwasanaeth o 10); er enghraifft, roedd gan bob gwasanaeth naill ai aelod o staff 

sy’n siarad Cymraeg yn gweithio’n uniongyrchol yn ei adran leol neu’n gallu galw 

ar rywun yn ei BILl pan fo angen. Er hyn, mewn llawer o’r gwasanaethau roedd 

cyfran y staff a oedd yn gallu siarad Cymraeg yn is na’r boblogaeth ehangach yn 

eu hardal. 

 

Capasiti gwasanaethau therapi galwedigaethol i ddarparu yn Gymraeg 
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6.16. Mewn un o’r gwasanaethau therapi galwedigaethol, roedd cyfran y siaradwyr 

Cymraeg (42 y cant) yn debyg i’r boblogaeth ehangach 84 (oddeutu 40 y cant) tra 

yn y ddau wasanaeth arall, roedd y gyfran tua hanner y boblogaeth ehangach; 

h.y. oddeutu 5 y cant o’i gymharu â 10 y cant o’r boblogaeth ehangach. Yn 

gyffredinol, roedd ystod oedran y staff sy’n siarad Cymraeg yn iau nag ystod 

oedran yr holl aelodau staff, gyda’r staff sy’n siarad Cymraeg dan 50 oed. 

 

Gallu’r gwasanaethau therapi lleferydd ac iaith i ddarparu yn Gymraeg  

 

6.17. Mewn un o’r gwasanaethau SALT, roedd cyfran y siaradwyr Cymraeg (17 y cant) 

yn uwch na’r boblogaeth ehangach85 (oddeutu 10 y cant) ac roedd y gyfran yn 

debyg yn y ddau wasanaeth arall; er enghraifft (8 y cant a 40 y cant) o’i 

chymharu ag oddeutu 10 y cant a 40 y cant o’r boblogaeth ehangach. Yn 

gyffredinol, roedd proffil ystod oedran y siaradwyr Cymraeg yn debyg i ystod 

oedran y boblogaeth staff ar y cyfan. 

 

Gallu gwasanaethau seicoleg glinigol i ddarparu yn Gymraeg 

 

6.18. Roedd gan y ddau wasanaeth seicoleg glinigol gyfran is o siaradwyr Cymraeg 

(dim a 3 y cant) na’r boblogaeth ehangach (oddeutu 10 y cant).  

 

Capasiti gwasanaethau ffisiotherapi i ddarparu yn Gymraeg 

 

6.19. Roedd gan y ddau wasanaeth ffisiotherapi gyfran is o siaradwyr Cymraeg (dim a 

6 y cant) na’r boblogaeth ehangach (oddeutu 10 y cant).  

 

                                            
84

 (StatsCymru, 2011) Ar gael ar: https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Welsh-
Language/WelshSpeakers-by-LocalAuthority-Gender-DetailedAgeGroups-2011Census 
85

 (StatsCymru, 2011) Ar gael ar: https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Welsh-
Language/WelshSpeakers-by-LocalAuthority-Gender-DetailedAgeGroups-2011Census 
 

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Welsh-Language/WelshSpeakers-by-LocalAuthority-Gender-DetailedAgeGroups-2011Census
https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Welsh-Language/WelshSpeakers-by-LocalAuthority-Gender-DetailedAgeGroups-2011Census


60 
 

Capasiti gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed i ddarparu yn Gymraeg 

 

6.20. Roedd gan y gwasanaeth CAMHS gyfran debyg o siaradwyr Cymraeg (8 y cant) 

i’r boblogaeth ehangach (oddeutu 10 y cant).   

 

Capasiti gwasanaethau deieteg i ddarparu yn Gymraeg 

 

6.21. Nid oedd siaradwyr Cymraeg gan y gwasanaeth deieteg ar draws y gwasanaeth, 

o’i gymharu ag oddeutu 10 y cant o’r boblogaeth ehangach. 

 

Capasiti gwasanaethau i ddarparu mewn ieithoedd eraill 

 

6.22. Adroddodd mwyafrif y gwasanaethau iechyd (6 gwasanaeth arbenigol o 9) yn yr 

astudiaeth hon nad oedd dim rhwystr i ddarparu’r gwasanaeth i siaradwyr 

ieithoedd lleiafrifoedd ethnig. Nododd llawer o’r gwasanaethau gynnydd mewn 

ieithoedd lleiafrifoedd ethnig, yn fwyaf nodedig Pwyleg ac ieithoedd Asiaidd. 

Adroddodd y rhan fwyaf o wasanaethau fod ganddynt fynediad i gyfieithwyr ar y 

pryd, felly dim ond lleiafrif o wasanaethau a nododd fod hyn yn rhwystr. 

Adroddodd y rhai a nododd ei fod yn rhwystr anhawster wrth gael mynediad i 

gyfieithwyr ar y pryd.  

 

Newidiadau rhagamcanol i gyllid, cynllunio a chapasiti 

gwasanaethau’r GIG 

6.23. Roedd ymateb cymysg gan holl wasanaethau’r GIG am newidiadau disgwyliedig 

i gyllid a chynllunio yn y dyfodol; er enghraifft, roedd pedwar gwasanaeth (o 12)86 

yn disgwyl newid, nododd pedwar y byddai’n aros yn debyg ac nid oedd pedwar 

yn gallu rhagweld hyn oherwydd eu bod yn teimlo bod penderfyniadau i raddau 

helaeth “y tu allan i’w rheolaeth”.   

 

                                            
86

 Nid ymatebodd un i’r cwestiwn hwn.  
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6.24. Amlygodd gwasanaethau eraill enghreifftiau gwahanol o sut byddai pethau’n 

newid; er enghraifft, amlygodd gwasanaeth SALT sut byddai Rhaglen Gwella 

Costau (RhGC) yn helpu i leihau costau ac amlygodd gwasanaeth therapi 

galwedigaethol y byddai staff gradd is o lawer yn cael eu cyflogi, neu y byddai 

rolau blaenorol yn cael eu hisraddio, i helpu i ateb y galw heb gostau cynyddol.  

 

6.25. Amlygodd hanner y rhai a wnaeth sylwadau y byddai cyllid yn aros yn debyg i’r 

lefelau presennol y byddai hyn, mewn termau real, yn cynrychioli gostyngiad 

mewn cyllid, gan fod galw a/neu gostau’n debygol o gynyddu. O ran cynllunio a 

darparu gwasanaethau, nododd pob un fod hyn yn annhebygol o newid llawer 

iawn. 

 

6.26. Amlygodd ychydig o wasanaethau golli swyddi unigol gan fod cylchoedd cyllido 

swyddi a gyllidir gan elusennau’n debygol o ddod i ben. 

 

6.27. Roedd ymateb cymysg o ran newidiadau disgwyliedig i faint gwasanaethau dros 

y pum mlynedd nesaf, gyda’r rhan fwyaf o'r safbwyntiau yn seiliedig ar y 

rhagdybiaeth y byddai cyfyngiad ar gyllid yn y dyfodol87, er enghraifft: 

 ni ddisgwyliodd 3 gwasanaeth therapi galwedigaethol o 4 ac un gwasanaeth 

seicoleg glinigol ac un gwasanaeth deieteg yr un cynnydd ac awgrymodd 

lleiafrif o’r gwasanaethau hyn y gallai fod gostyngiad oherwydd cyfyngiadau 

ariannol; 

 roedd 2 o 4 o wasanaethau SALT a seicoleg glinigol yn disgwyl cynnydd, yn 

fwyaf nodedig mewn swyddi iau neu lai drud, eto oherwydd cyfyngiadau 

ariannol;  

  roedd gwasanaethau eraill fel CAMHS a ffisiotherapi’n ansicr.  

 

                                            
87

 Fel yr amlygwyd yn adran gyflwyno’r Comisiwn ar Lywodraethu a Chyflwyno Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Williams, 2014), mae adnoddau’n gostwng mewn “termau go iawn” o ganlyniad i gyni tra bo 
galw’n cynyddu o ganlyniad i newidiadau demograffig a disgwyliad cyhoeddus cynyddol, gan gynyddu 
cyfyngiadau ariannol.  
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6.28. Nododd ychydig o wasanaethau y bydd cynllunio'r gweithlu yn well rhwng y 

gwasanaethau addysgol ac iechyd yn ffordd o wario arian yn fwy effeithiol a 

chynyddu capasiti yn y dyfodol.  
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7. Rhwystrau rhag cydlynu gwasanaethau’n effeithiol rhwng 

sectorau   

 

Gwasanaethau awdurdod lleol a GIG  

 

7.1. Gellir grwpio’r rhwystrau a amlygwyd gan wasanaethau’n dair thema:  

 Capasiti (a amlygwyd gan 20 o 29 o wasanaethau); 

 strwythur sefydliadol a rheoleiddio (a amlygwyd gan 19 o 29 o wasanaethau);   

 cyfrifoldeb i gyllido a darparu cymorth (a amlygwyd gan 7 o 21 o 

wasanaethau)88. 

 

7.2. Mae’r themâu hyn yn gysylltiedig; er enghraifft, mae’r materion am 

gyfrifoldebau’n debygol o ddylanwadu ar capasiti ac i’r gwrthwyneb.  

 

Cyfyngiadau capasiti ar rhag cydlynu  

 

7.3. Canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth craidd a dull mwy “pleidiol” oedd y 

materion a amlygwyd fynychaf gan arweinwyr gwasanaeth mewn perthynas â 

gallu. Adroddwyd bod y rhain yn gysylltiedig â chyfyngiadau ariannol a thoriadau 

mewn cyllidebau. Roedd hyn yn rhwystr i rhag cydlynu, oherwydd bod 

gweithgarwch i sefydlu a chynnal partneriaethau gwaith (e.e. darparu cymorth 

gweinyddol ar gyfer gweithgarwch amlasiantaeth) yn cymryd amser ac 

adnoddau. Yn ogystal, nododd gwasanaethau eraill fod gan wasanaethau 

cymdeithasol yn benodol ddiffyg gallu a chapasiti staff i wneud gwaith y tu hwnt 

i’r hyn a welir yn gyffredinol fel eu “gwaith craidd”. 

 

7.4. Amlygodd ychydig o wasanaethau hefyd faterion eraill sy’n gysylltiedig â 

chapasiti. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 

                                            
88

 Dim ond lleiafrif o wasanaethau’r GIG a amlygodd y mater hwn. 
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 roedd AAA nad oeddent yn cael eu diwallu’n effeithiol fel sectorau’n89 gorfod 

cynllunio’n ôl yr adnoddau sydd ar gael yn hytrach na chynllunio’n ôl angen; 

 diffyg staff a systemau priodol yng ngwasanaethau’r GIG a oedd yn rhwystro 

nodi neu ymyrryd yn gynnar ar gyfer grwpiau o ddysgwyr, yn fwyaf nodedig y 

rhai ag anableddau dysgu, ASA, dyspracsia neu anghenion iechyd meddwl;  

 lleoliadau disgyblion gan yr ALl, a oedd yn ffordd bell o wasanaethau ac yn 

gallu creu costau teithio ac amser ar gyfer gwasanaethau.  

  

7.5. Amlygodd arweinwyr ysgolion a chydlynwyr AAA hefyd gyfyngiadau sy’n 

gysylltiedig â chapasiti.  Un o’r rhwystrau mwyaf cyffredin i rhag cydlynu 

gwasanaethau arbenigol oedd “capasiti cyfyngedig gwasanaethau arbenigol”, 

gydag oddeutu 40 y cant o ymatebwyr yn adrodd ei fod yn “rhwystr mawr” 

(gweler rhagor o fanylion yn atodiad 6, ffigur 10). Yn ogystal, amlygodd sylwadau 

(n=20) gan arweinwyr ysgolion a chydlynwyr AAA yn yr arolwg90 faterion gyda 

chyllid, gan mwyaf ynglŷn â diffyg cyllid gan ysgolion i gael mynediad i 

hyfforddiant a  staff. 

 

7.6. Er bod capasiti’r holl wasanaethau’n gyfyngiad, nododd tystiolaeth gan arweinwyr 

ysgolion a chydlynwyr AAA fod capasiti gwasanaethau’r GIG yn wannach na 

gallu gwasanaethau ALl (gweler rhagor o fanylion yn atodiad 6, ffigur 11); er 

enghraifft, roedd oddeutu 70 y cant o arweinwyr ysgolion a chydlynwyr AAA a 

arolygwyd yn cytuno neu’n cytuno’n gryf eu bod nhw’n gallu cael mynediad i 

gymorth digonol gan wasanaethau synhwyraidd (nam ar y golwg a nam ar y 

clyw) a gwasanaethau seicoleg addysgol. Mewn cyferbyniad, mewn perthynas â 

llawer o wasanaethau’r GIG, roedd llai na 50 y cant o arweinwyr ysgolion a 

chydlynwyr AAA (a arolygwyd) yn cytuno neu’n cytuno’n gryf eu bod nhw’n gallu 

cael mynediad i gefnogaeth ddigonol gan wasanaethau ffisiotherapyddion, 

                                            
89

Defnyddir y term “sectorau” i ddisgrifio’r addysg, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, er mwyn osgoi 
dryswch â gwasanaethau yn y gwasanaethau hyn, e.e. cynhwysiant, seicoleg addysgol.  
90

 Uned Pobl a Gwaith. (2015). Asesiad o Ofynion Datblygu Gweithlu Anghenion Addysgol Arbennig 
(AAA) [Ar-lein]. Ar gael ar http://llyw.cymru/topics/educationandskills/publications/reports/an-assessment-
of-special-educational-needs-workforce-development-requirements/?skip=1&lang=cy 
 

http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/reports/an-assessment-of-special-educational-needs-workforce-development-requirements/?lang=en
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/reports/an-assessment-of-special-educational-needs-workforce-development-requirements/?lang=en
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therapi galwedigaethol, CAMHS a seicoleg plant. Yn gyffredinol, cefnogwyd hyn 

hefyd gan dystiolaeth o ymweliadau ag ysgolion, a amlygodd yr anhawster o ran 

cael mynediad i wasanaethau arbenigol AAA fel SALT, therapi galwedigaethol a 

CAMHS. 

 

Cyfyngiadau ar rhag cydlynu a achoswyd gan strwythur sefydliadol a rheoleiddio 

 

7.7. Gwahaniaethau mewn dangosyddion perfformiad a blaenoriaethau oedd y 

materion cysylltiedig â strwythur sefydliadol a rheoleiddio a nodwyd fynychaf gan 

arweinwyr gwasanaeth fel rhwystrau i rhag cydlynu; er enghraifft, adroddwyd bod 

dangosyddion perfformiad gwasanaethau addysg yn canolbwyntio ar 

bresenoldeb a chyrhaeddiad disgyblion. Mewn cyferbyniad, adroddwyd bod 

cwmpas ehangach gan ddangosyddion perfformiad ar gyfer gofal cymdeithasol, 

gan gynnwys ffactorau fel addasrwydd llety, a phontio i gyflogaeth. Felly, efallai 

fod addysg a gofal cymdeithasol yn dilyn amcanion gwahanol.  

 

7.8. Y materion eraill a nodwyd yn fynych gan arweinwr gwasanaeth oedd 

anawsterau systematig a/neu strwythurol wrth rannu gwybodaeth, yn enwedig â’r 

gwasanaeth iechyd, ac anawsterau wrth ddeall gwasanaethau ei gilydd; er 

enghraifft, pan newidiodd aelodau staff allweddol mewn sectorau eraill, 

adroddwyd na roddwyd gwybod iddynt yn systematig am fanylion cyswllt y rhai a 

gymerodd eu lle.  Hefyd, gallai gwahaniaethau yn nhermau ac acronymau pob 

sector fod yn heriol i’r rhai mewn sectorau eraill eu deall. Hefyd, gwnaeth nifer o 

arweinwyr ysgolion a chydlynwyr AAA yn yr astudiaeth sylwadau (n= 9) yn 

beirniadu’r diffyg cydlyniad rhwng gwasanaethau; er enghraifft, oherwydd ad-

drefnu gwasanaethau, roedd rhai ysgolion bellach yn ansicr â phwy y dylen nhw 

gysylltu.  

 

7.9. Amlygodd gwasanaethau unigol faterion eraill hefyd, gan gynnwys: 

 plant a phobl ifanc a atgyfeiriwyd i wasanaethau iechyd drwy ddatganiad 

AAA pan nad yw'r angen yno i wneud hynny (o safbwynt gwasanaeth GIG); 
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 ad-drefnu mewn gwasanaethau iechyd, sydd wedi arwain at “archwilio tyn” 

ac sydd wedi cyfyngu ar y gweithgarwch y gallant gymryd rhan ynddynt; 

 anawsterau wrth drefnu cyfarfodydd amlasiantaeth o gwmpas dyddiaduron 

gwahanol y rhai mewn sectorau gwahanol;  

 anawsterau wrth lunio datganiadau AAA yn brydlon wrth gynnwys 

gwasanaethau y tu allan i addysg;   

 anawsterau mewn blaenoriaethau cenedlaethol a lleol. 

 

Cyfyngiadau ar gydlyniad sy’n gysylltiedig â chyllid a chyfrifoldeb am gymorth.   

 

7.10. Cododd sectorau bryderon nad oedd pwerau statudol dros iechyd yn dilyn 

asesiad statudol o AAA; er enghraifft, os nododd yr asesiad yr angen am 

ddarpariaeth iechyd fel SALT, gwasanaeth addysg yr ALl fyddai’n gyfrifol am hyn 

yn y pen draw a byddai angen iddo gyllido hyn os na fyddai’r gwasanaeth iechyd 

yn cytuno i’w chyllido. Adroddwyd bod hyn yn annog sectorau eraill i beidio â 

chymryd rhan mewn asesu statudol.  

 

7.11. Yn ogystal, adroddwyd bod cymorth i deuluoedd a phlant yn anghyson; er 

enghraifft, roedd y diffyg cymorth i blant â phroblemau lleferydd ac iaith a 

phroblemau iechyd meddwl mewn gwasanaethau iechyd penodol yn golygu yr 

adroddwyd bod y gwasanaethau addysg a gwasanaethau cymdeithasol yn 

gorfod mynd i'r afael â llawer iawn o'r gwaith hwn.  
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8. Dulliau ar gyfer cynllunio gweithlu cynaliadwy  

 

8.1. Mae proses cynllunio'r gweithlu wedi’i hen sefydlu (a amlinellwyd yn adran 1). Yr 

her yw rhoi’r broses hon ar waith. Mae angen i gynllunio'r gweithlu ddigwydd ar 

nifer o lefelau, gan gynnwys gwasanaeth unigol, y sefydliad rheoli (fel BILl ac 

ALl) ac yn rhanbarthol/genedlaethol.  

 

Cynllunio'r gweithlu gan wasanaethau AAA unigol  

 

Dadansoddi’r galw presennol ac yn y dyfodol  

 

8.2. Mae dadansoddiad gwasanaethau arbenigol AAA unigol o alw’n gyfyngedig yn 

aml. Mae llawer o wasanaethau arbenigol AAA (yn yr astudiaeth) wedi’u cymell 

gan ymateb neu alw. Maent yn ymateb i geisiadau gan ysgolion a gynhelir ac yn 

defnyddio’r ceisiadau hyn fel y prif ddangosydd neu fesur o alw. Mae’r 

gwasanaethau felly’n deall beth mae ysgolion eisiau ganddynt nawr, ac yn deall 

sut mae'r galw wedi newid dros amser. Fodd bynnag, gall y mesur hwn fod yn 

ddangosydd gwael o alw yn y dyfodol, gan ei fod e’n dibynnu ar y rhagdybiaeth y 

bydd tueddiadau’r gorffennol yn parhau yn y dyfodol. Fel yr amlinellwyd yn adran 

4, mae gwasanaethau hefyd yn gwneud penderfyniadau am y newidiadau 

tebygol o ran galw, wedi’u cymell gan newidiadau mewn polisi.  

 

Dadansoddi’r capasiti presennol ac yn y dyfodol   

 

8.3. Mae dadansoddiad gwasanaethau arbenigol AAA unigol o’u gallu a'u capasiti’n 

gryfach na’u dadansoddiad o’r galw. Mae gwasanaethau (yn yr astudiaeth) yn 

deall sgiliau a chapasiti eu gwasanaeth, ac yn gwneud penderfyniadau o ran i ba 

raddau maent yn gallu ateb y galw. Maent hefyd yn parhau i addasu a datblygu 

mewn ymateb i newidiadau yn y galw.  
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8.4. Mae’r astudiaeth yn nodi bod dadansoddiadau rheolwyr gwasanaeth o faint a 

chapasiti’r gwasanaethau AAA yn tueddu i fod yn ansoddol yn hytrach na 

meintiol.  Felly, mae rheolwyr yn gallu nodi bylchau yn eu gwasanaeth lle mae 

diffyg sgiliau a chapasiti (e.e. lle maent yn cael problemau wrth recriwtio) ac yn 

gallu nodi’r potensial ar gyfer bylchau yn y dyfodol, er enghraifft wrth i bobl 

ymddeol. Fodd bynnag, ac eithrio rheolwyr gwasanaeth seicoleg addysgol, nid 

oes ganddynt y data meintiol manwl ar faint a sgiliau eu gweithlu. Gallai hyn 

olygu nad yw’r dadansoddiadau mor systematig ag y gallent fod, a allai rwystro 

cynllunio tymor hwy yn lleol neu'n genedlaethol.  

 

8.5. Mae cynllunio tymor hwy hefyd wedi’i gymhlethu gan yr ansicrwydd am gyllido yn 

y dyfodol (o ystyried, er enghraifft, y toriadau rhagamcanol mewn cyllid 

llywodraeth leol) ac ad-drefnu arfaethedig ALl (gweler e.e. LlC, 2014d). 

 

Cydweddu'r galw a chapasiti 

 

8.6. Drwy fabwysiadu model ymatebol, nod gwasanaethau arbenigol AAA yw gwneud 

y defnydd mwyaf effeithlon ac effeithiol o’u sgiliau a’u capasiti. Fodd bynnag, 

mae pwysau ar wasanaethau o ganlyniad i doriadau neu gyfyngiadau yn eu 

cyllidebau’n golygu bod llawer o wasanaethau wedi’u cymell gan refeniw yn 

hytrach na chanlyniadau ac yn canolbwyntio’n fwy ar flaenoriaethau uniongyrchol 

yn hytrach na chynllunio tymor hwy (sefyllfa y gellid ei chymharu ag ‘ymladd 

tân’). 

 

Cynllunio'r gweithlu yn rhanbarthol ac yn genedlaethol  

 

Gwasanaethau’r GIG 

 

8.7. Yn genedlaethol, mae strwythur clir ar gyfer cynllunio'r gweithlu yn y GIG, er y 

nododd y rhanddeiliaid y cyfwelwyd â hwy ar gyfer yr astudiaeth hon fod ei 

effeithiolrwydd yn gymysg. Y sylfeini ar gyfer cynllunio'r gweithlu yw:  
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 datblygu CTCI tair blynedd gan BILl, a ddylai nodi’r anghenion datblygu 

gweithlu presennol ac yn y dyfodol (fel rhan o elfen y gweithlu91);  

 Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu (WEDS) y GIG sy’n gwneud 

argymhellion i Lywodraeth Cymru ar gyfer cyllido lleoedd hyfforddiant (fel yr 

amlinellwyd yn adran 6, mae’r GIG  yn cyllido, yn lleoli ac yn talu ffioedd dysgu 

myfyrwyr sy’n dechrau cyrsiau gofal iechyd, ac yn darparu bwrsarïau iddynt).   

 

8.8. Er bod rhanddeiliaid yn teimlo bod fframwaith a strwythurau cynllunio'r gweithlu’n 

gadarn, yn gyffredinol teimlwyd bod ansawdd cynllunio'r gweithlu yn llawer 

gwannach. Hefyd, adroddir nad oes llawer o ffocws penodol ar wasanaethau 

arbenigol AAA mewn CTCI (gan eu bod wedi’u cynnwys mewn categorïau 

gwasanaeth ehangach, sy’n canolbwyntio ar grwpiau poblogaeth ehangach yn 

hytrach na disgyblion ag AAA yn unig).  

 

Gwasanaethau awdurdodau lleol  

 

8.9. Mewn cyferbyniad, mae’r strwythurau a fframweithiau ar gyfer cynllunio gweithlu 

gwasanaethau arbenigol AAA a ddarperir gan ALl yn llacach ac yn fwy 

tameidiog. ALl unigol sy’n gyfrifol yn bennaf am gynllunio, ond mae rolau hefyd 

gan Lywodraeth Cymru, CCAUC a chyrff cynrychioliadol fel y NAPEP.   

 

8.10. Mae ALl yn gyfrifol am gynllunio’u gwasanaethau, ond nid yw’n ofynnol iddynt 

gyflwyno cynlluniau fel CTCI tair blynedd (y mae BILl yn eu cyflwyno) gan 

amlinellu anghenion cynllunio'r gweithlu, i gorff cenedlaethol. Felly, er bod 

gwasanaethau unigol a chyrff cynrychioliadol efallai’n amlygu bylchau (e.e. lle 

mae problemau wrth recriwtio hyfforddeion) i Lywodraeth Cymru, nid oes 

strwythur ffurfiol ar gyfer rhoi gwybod am anghenion a blaenoriaethau'r gweithlu 

yn flynyddol.  

 

                                            
91

(GIG, 2014) Ar gael ar: 
http://www.weds.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1076/e3783%20WDWT%20Workforce%20elements
%20brochure%20LINKS.pdf 
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8.11. Mae cyrff cynrychioliadol a sefydliadau sector gwirfoddol tri gwasanaeth AAA: 

NAPEP, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) a Sefydliad 

Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar (RNID ) yn casglu data ar faint a phroffil y 

gweithlu92.  Mae hyn yn helpu i ddarparu darlun cenedlaethol o broffiliau ac 

anghenion cynllunio'r gweithlu (ar gyfer y gwasanaethau a gwmpesir) ond 

cyfyngir ar ei effaith gan ddiffyg strwythurau cenedlaethol mwy ffurfiol ar gyfer 

cynllunio gweithlu gwasanaethau AAA arbenigol gan ALl.  

 

8.12. Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb penodol ar gyfer polisïau AAA, ond nid ar 

gyfer cynllunio gwasanaethau lleol i ddysgwyr ag AAA neu anhawster dysgu 

a/neu anabledd. Mae’r diffyg data cynhwysfawr ar anghenion datblygu a 

blaenoriaethau ar draws gwasanaethau arbenigol AAA ALl (a amlinellwyd 

uchod), hefyd wedi’i gwneud yn anodd nodi anghenion cynllunio'r gweithlu, ac 

mae, er enghraifft, yn anodd amcangyfrif anghenion hyfforddiant y dyfodol ac 

felly nifer y lleoedd hyfforddiant a ddylai fod ar gael a/neu eu cyllido. 

 

8.13. CCAUC sy’n darparu mwyafrif y cyllid ar gyfer cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig 

gwasanaethau arbenigol AAA 93. Mae CCAUC yn annibynnol ar Lywodraeth 

Cymru, ond mae’n cael ei arwain gan bolisïau a blaenoriaethau Llywodraeth 

Cymru, a amlinellir mewn llythyr cylch gwaith blynyddol. Mae hyn yn golygu bod 

y cwmpas i Lywodraeth Cymru bennu pa brifysgolion a/neu gyrsiau a ariennir 

gan CCAUC, yn gyfyngedig. Gall hyn ei gwneud yn anodd cydweddu’r galw am 

leoedd hyfforddiant (e.e. ar gyrsiau seicoleg addysgol) â chyflenwi lleoedd.  

 

 

 

 

 

 

                                            
92

 Mae’r data a gesglir gan NAPEP yn llawer manylach na’r data a gesglir gan gyrff eraill.  
93

 Mae cyllido’r cwrs seicoleg addysgol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn eithriad i hyn.  
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Opsiynau ar gyfer gwella cynllunio'r gweithlu  

 

Dadansoddi galw  

 

8.14. O ystyried y gwendid wrth ddadansoddi'r galw a rhagweld y galw yn y dyfodol (a 

amlinellwyd uchod), mae potensial i wella dadansoddi.  Fel y mae’r astudiaeth 

hon wedi dangos, gallai’r dadansoddiad hwn gynnwys rhagweld galw’r dyfodol 

drwy ddadansoddi data hanesyddol (allosod tueddiadau) a rhagweld effaith 

debygol newidiadau yng nghyd-destun polisi (rhagweld dyfarniadol). Gellir 

gwneud y dadansoddiad hwn yn genedlaethol, yn rhanbarthol a/neu yn lleol. Mae 

modelau fel Daffodil94, i gynorthwyo cynllunio mewn gofal cymdeithasol, yn 

darparu enghreifftiau o sut gellir gwneud hyn.  

 

Dadansoddi capasiti  

 

8.15. O ystyried y gwendid wrth ddadansoddi capasiti a rhagweld capasiti’r dyfodol (a 

amlinellwyd uchod) mae potensial hefyd i wella dadansoddiad o ochr cyflenwi’r 

hafaliad. Fel mae’r astudiaeth hon wedi dangos, gallai’r dadansoddiad hwn 

gynnwys asesiadau ansoddol a meintiol o chapasiti gwasanaethau, fel 

gwasanaeth ac yn genedlaethol. Gallai cyrff cynrychioliadol gwasanaethau AAA, 

fel NAPEP, chwarae rôl bwysig wrth gasglu data ar faint a phroffil gweithlu. 

 

Dadansoddiad o'r bylchau a chynllunio a datblygu'r gweithlu   

 

8.16. Mae potensial i wella dadansoddiad o'r bylchau a chynllunio a datblygu'r gweithlu 

ar gyfer gwasanaethau a ddarperir gan y GIG ac ALl. Mae gwelliannau mewn 

data ar alw a chapasiti (a amlinellwyd uchod) yn debygol o fod yn bwysig. Mewn 

perthynas â gwasanaethau’r GIG, mae gwella blaengynllunio ac ystyried 

gwasanaethau arbenigol AAA mewn CTCI, yn debygol o fod yn bwysig.  Mewn 

perthynas â gwasanaethau ALl, mae datblygu strwythur mwy ffurfiol ar gyfer 

                                            
94

Ar gael ar: http://www.daffodilcymru.org.uk/ 
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cynllunio'r gweithlu yn rhanbarthol a/neu yn genedlaethol i ategu'r hyn a wneir 

gan wasanaethau unigol, hefyd yn opsiwn.  

 

8.17. Gallai cynllunio cenedlaethol a/neu ranbarthol gwasanaethau AAA arbenigol a 

ddarperir gan ALl ganolbwyntio ar y meysydd y mae’n anodd cynllunio ar eu 

cyfer yn lleol neu fel gwasanaeth; er enghraifft, rhagweld galwadau disgwyliedig 

ar gyfer hyfforddeion (ac felly lleoedd mewn prifysgolion). Yn ogystal, bydd rhai 

newidiadau mewn gwasanaethau unigol yn cael effaith ar wasanaethau eraill yng 

Nghymru; er enghraifft, os yw gweithlu’r holl wasanaethau AAA yn heneiddio ac 

yn disgwyl y bydd angen recriwtio staff uwch yn y pum mlynedd nesaf, gellid 

ychwanegu at yr anawsterau wrth recriwtio staff uwch oherwydd nifer y 

gwasanaethau sy’n ceisio recriwtio staff uwch ar yr un pryd. Felly, gallai deall sut 

gall y mathau hyn o newidiadau mewn gwasanaethau unigol effeithio ar y 

gweithlu cyfan (h.y. yn genedlaethol), hefyd fod yn bwysig ac, yn ôl pob tebyg, 

mae’n cael ei wneud yn fwyaf effeithiol yn genedlaethol.   

 

Opsiynau eraill ar gyfer cau’r bwlch rhwng y galw a’r capasiti 

 

8.18. Fel yr amlinellwyd yn adran 4, mae bylchau rhwng y galw a’r capasiti ar draws 

gwasanaethau arbenigol AAA ac mae’n debygol y bydd y galw’n parhau i dyfu yn 

y dyfodol. Yr her i wasanaethau arbenigol AAA (fel y rhan fwyaf o wasanaethau 

cyhoeddus eraill) yw bod eu cyllid yn debygol o gael ei gyfyngu neu ei dorri.  

 

8.19. Gall gwella cynllunio'r gweithlu (e.e. drwy ragweld y galw’n well a gwelliannau 

wrth ddadansoddi gallu) helpu gwasanaethau AAA arbenigol i reoli a diwallu’r 

galw; er enghraifft, gallai dealltwriaeth well o’r bylchau wella penderfyniadau pan 

wneir dewisiadau anodd am ba fathau o waith sy’n cael eu blaenoriaethu (ac sy’n 

cael eu dadflaenoriaethu).  

 

8.20. Serch hynny, oherwydd ei bod yn annhebygol y gall gwasanaethau, ar eu 

pennau eu hunain, ehangu eu gweithleoedd yn y pum mlynedd nesaf er mwyn 



73 
 

llenwi bylchau, mae cynllunio'r gweithlu yn well yn annhebygol o fod yn ddigonol i 

gau’r bylchau presennol a’r rhai a ddisgwylir yn y dyfodol.  Felly, mae’n debygol y 

bydd angen strategaethau eraill (fel y rhai a amlinellir isod) i gau bylchau rhwng y 

galw a'r cyflenwad.  

 

Cynyddu capasiti mewn ysgolion prif ffrwd  

 

8.21. Nodir strategaethau i gynyddu gallu a chapasiti mewn ysgolion prif ffrwd ac 

arbennig gan y ddau wasanaeth (gweler atodiad 4) ac yn y deunydd darllen fel 

ffordd fwy effeithiol ac effeithlon o ddiwallu AAA a hyrwyddo cynhwysiant 

(Lindsay et al., 2005; Wedell, 2008). Fel yr amlinellwyd yn adrannau 5 a 6, mae 

lleiafrif o wasanaethau’n archwilio modelau lle maent yn symud o ddarparu 

ymyriadau i gynyddu capasiti a sicrhau ansawdd. Mae rhai gwasanaethau hefyd 

wedi symud cyfrifoldebau ar gyfer ymgymryd â rhai agweddau, fel asesiad 

cychwynnol, i ysgolion. Mae’r dulliau hyn yn gyson â chynigion ar gyfer diwygio’r 

fframwaith deddfwriaethol AAA (LlC, 2014b).  Mae modelau posibl eraill yn 

cynnwys mwy o gydweithio rhwng ysgolion er mwyn creu’r arbedion maint 

angenrheidiol i ddarparu ystod eang o wasanaethau AAA mwy arbenigol 

(Lindsay et al, 2006).  

 

8.22. Gall cynyddu capasiti mewn ysgolion helpu ysgolion i wneud defnydd mwy 

effeithiol o wasanaethau arbenigol AAA; er enghraifft, adroddodd rhai 

gwasanaethau eu bod nhw’n cael gormod o atgyfeiriadau o ddisgyblion nad oedd 

yn bodloni eu meini prawf. Mae hyn yn broblem oherwydd bod asesiadau o 

angen yn cymryd amser ac yn ddefnydd aneffeithlon o adnoddau prin. 

 

8.23. Mae cynyddu dirprwyo cyllid i ysgolion yn creu heriau a chyfleoedd wrth ddarparu 

gwasanaethau arbenigol AAA. Mae rhai gwasanaethau arbenigol AAA yn poeni y 

bydd hyn yn dargyfeirio cyllid i ffwrdd ohonynt i ysgolion. Er y gallai hyn helpu 

galluogi ysgolion i gynyddu eu capasiti eu hunain i ddiwallu anghenion, mae 

gwasanaethau’n poeni y gallai ei gwneud yn anoddach cynnal gwasanaethau ar 
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gyfer nifer isel o achosion AAA, nad yw ysgolion yn dod ar eu traws yn aml. Yn yr 

un modd, mae tystiolaeth o Loegr (Martin, K. a White, R., 2012) y gall dirprwyo 

gynyddu cyllid i wasanaethau arbenigol AAA, wrth i ysgolion “brynu” 

gwasanaethau ychwanegol (gwasanaethau wedi’u cyfnewid) nad oeddent ar gael 

yn flaenorol.   

 

Dulliau ymyrryd yn gynnar ac ataliol  

 

8.24. Mae dulliau ataliol a modelau ymyrryd yn gynnar wedi’u nodi gan rai 

gwasanaethau fel ffordd effeithiol ac effeithlon o leihau’r galw am wasanaethau 

arbenigol AAA. Ategir hyn gan y dystiolaeth ymchwil (gweler e.e. Marmot et al., 

2010). Gallai’r dull hwn fod yn rhan o ymdrechion i gynyddu capasiti mewn 

ysgolion a gynhelir (a gwasanaethau eraill). Fodd bynnag, mae’r pwysau 

presennol ar wasanaethau arbenigol AAA wedi arwain at leihau neu dynnu’n ôl o 

waith yn y maes hwn. At hynny, mae’n annhebygol o gynnig ateb tymor byr i’r 

galwadau presennol ar wasanaethau arbenigol AAA.  

 

Integreiddio gwasanaethau  

 

8.25. Mae cred gyffredin (ymhlith gwasanaethau) y byddai integreiddio gwasanaethau 

arbenigol AAA yn well drwy fodelau fel cydleoli gwasanaethau mewn 

canolfannau plant, ac integreiddio llawn yn gwella canlyniadau (effeithiolrwydd) 

ac effeithlonrwydd. Gallai hyn gynnwys gweithredoedd i fynd i’r afael â’r 

rhwystrau i rhag cydlynu a amlinellwyd yn adran 7, fel gwahaniaethau mewn 

fframweithiau rheoleiddio ac anawsterau wrth gyfathrebu a rhannu gwybodaeth. 

Mae tystiolaeth ymchwil yn awgrymu bod cydweithredu rhwng gwasanaethau a 

lleoliadau’n elfen hanfodol o ddarpariaeth sy’n canolbwyntio ar y person, o’i 

chyferbynnu â darpariaeth sy’n canolbwyntio ar y broblem neu’r cyflwr95 (Martin, 

                                            
95

 Mae Martin (2008) yn nodi bod hyblygrwydd gwasanaethau a staff yn hanfodol: er enghraifft roedd 
angen rhywfaint o “blygu rheolau” mewn perthynas ag arferion sefydledig a llinellau cyfathrebu gan 
athrawon a therapyddion i’w galluogi i greu darpariaeth a oedd yn gyflym i ymateb i anghenion dysgwyr. 
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2008), ond gall fod yn gymhleth i'w chyflawni (gweler e.e. Ham a Walsh, 2013; 

Ham a Curry, 2011). 

 

8.26. Nid yw cydweithredu nac integreiddio’n debygol o gynnig ateb tymor byr.  Fel y 

mae’r astudiaeth hon ac astudiaethau eraill yn nodi, mae ystod o rwystrau i 

gydweithredu ac nid yw’r dystiolaeth ar effaith ac effeithiolrwydd y fath 

integreiddio’n glir (Cameron et al., 2012). Mae hyn yn rhannol yn adlewyrchu 

bylchau yn y data (gan gynnwys diffyg astudiaethau gwerthusol cadarn), ond 

mae hefyd yn dangos yr anawsterau a’r heriau sy’n gysylltiedig ag integreiddio.  

 

8.27. Mae rhai gwasanaethau’n gweithredu’n rhanbarthol ac mae gwasanaethau eraill 

yn ystyried symud i ddarpariaeth ranbarthol. Gallai hyn greu arbedion maint, ei 

gwneud yn haws i wasanaethau amsugno effaith absenoldeb staff a’i gwneud yn 

haws datblygu gwasanaethau ar gyfer nifer isel o achosion o AAA. Fodd bynnag, 

mae amheuaeth ymysg gwasanaethau am y cyfle i leihau maint y gweithlu drwy 

uno.  

 

Blaenoriaethu  

 

8.28. Mae rhai gwasanaethau arbenigol AAA wedi rheoli'r galw gan ysgolion drwy 

ddogni gwasanaethau (e.e. drwy restrau aros a modelau ymgynghori am amser 

cyfyngedig), gan dorri’r ystod o wasanaethau neu ymyriadau y maent yn eu 

cynnig, a thorri’n ôl ar feysydd fel datblygu proffesiynol a chynllunio. Mae 

gwasanaethau ac ysgolion yn gweld bod hyn yn llai effeithiol na modelau eraill ar 

gyfer rheoli'r galw. Er enghraifft, mae’n gallu symleiddio trosglwyddo neu 

ddargyfeirio'r galw i wasanaethau eraill.   
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9. Casgliadau   

 

Y galw am wasanaethau AAA arbenigol  

 

9.1. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae nifer a chyfran gofnodedig y disgyblion â 

datganiad neu sy’n cael eu cynorthwyo yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy wedi 

cynyddu, gan gynyddu'r galw am wasanaethau arbenigol AAA. Mae’n debygol y 

bydd cynnydd yn nifer cofnodedig y disgyblion ag AAA yn parhau dros y pum 

mlynedd nesaf.  

 

9.2. Nid yw effaith nifer cofnodedig cynyddol y disgyblion â datganiad neu sy’n cael 

eu cynorthwyo yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy ar alw am wasanaethau 

arbenigol AAA yn sefydlog. Mae’n cael ei chyfryngu gan ffactorau fel polisi, arfer, 

a disgwyliadau rhieni, er enghraifft:  

 

 dylai polisïau sy’n cynyddu capasiti mewn ysgolion prif ffrwd olygu y gellir 

diwallu mwy o anghenion yn Gweithredu gan yr Ysgol, heb gael cymorth gan 

wasanaethau AAA arbenigol.  Gallai’r math hwn o bolisi newid y galwadau ar 

wasanaethau AAA arbenigol wrth iddynt, er enghraifft, symud o asesu ac 

ymyrryd i gynyddu capasiti. Gallai polisi hefyd ganolbwyntio ar sicrhau bod 

mwy o anghenion yn cael eu diwallu gan wasanaethau eraill, fel Teuluoedd 

yn Gyntaf96 a Dechrau’n Deg97;  

 mae arfer hefyd o bwys; er enghraifft, er gwaethaf Cod Ymarfer AAA Cymru, 

mae amrywiad sylweddol o ran i ba raddau y nodwyd bod gan ddisgyblion 

                                            
96

Strategaeth Llywodraeth Cymru yw Teuluoedd yn Gyntaf sy’n ceisio lleihau “anghydraddoldeb mewn 
canlyniadau iechyd, addysg ac economaidd i blant a theuluoedd drwy wella canlyniadau’r tlotaf – gan  
ganolbwyntio ar gefnogi teuluoedd i gyflawni canlyniadau gwell i blant.” (LlC, 2011, t.2). 
97

 Dechrau’n Deg yw “rhaglen blynyddoedd cynnar wedi’i thargedu i deuluoedd â phlant dan 4 oed mewn 
rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.” (LlC, 2012, t.3). 
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AAA ac o ran i ba raddau y maent yn cael eu cynorthwyo gan ysgolion, heb yr 

angen am gymorth gan wasanaethau AAA arbenigol98;  

 gall disgwyliadau rhieni ddylanwadu ar y galw am wasanaethau AAA 

arbenigol, ac adroddir bod disgwyliadau cynyddol wedi cynyddu'r galw.   

 

Capasiti’r gweithlu gwasanaeth arbenigol i ateb y galw 

 

9.3. Mae gwasanaethau arbenigol AAA, fel llawer o wasanaethau cyhoeddus eraill, 

yn wynebu heriau difrifol a pharhaus. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae 

adnoddau a gweithluoedd y rhan fwyaf o wasanaethau arbenigol AAA naill ai 

wedi’u rhewi neu eu torri wrth i'r galw gynyddu (fel yr amlinellwyd uchod).  

 

9.4. Mae rhai gwasanaethau arbenigol AAA hefyd yn wynebu heriau eraill. Mae maint 

bach llawer o wasanaethau ALl a GIG yn ei gwneud yn anodd iddynt gael staff 

llanw yn ystod absenoldeb staff. Mae gweithlu gwasanaethau ALl yn heneiddio, 

sy’n nodi angen am gynllunio ar gyfer olyniaeth mewn gwasanaethau ac mae 

gwasanaethau seicoleg addysgol yn adrodd problemau wrth recriwtio staff uwch.  

Mae nifer y siaradwyr Cymraeg mewn llawer o wasanaethau yn isel, ond mae’r 

rhan fwyaf yn teimlo eu bod nhw’n dal i allu ateb y galw yn Gymraeg.  

 

9.5. Mae’r pwysau ar wasanaethau arbenigol AAA wedi creu bylchau rhwng y galw 

am wasanaethau a chapasiti’r gwasanaethau i ateb y galw. Fodd bynnag, nid 

yw’r bylchau’n unffurf ar draws mathau gwahanol o wasanaethau; er enghraifft, 

mae tystiolaeth gan arweinwyr ysgolion a chydlynwyr AAA yn nodi bod capasiti 

gwasanaethau’r GIG yn fwy cyfyngedig na gwasanaethau ALl: hefyd, nid yw’r 

bylchau’n unffurf ar draws gwasanaethau mewn arbenigedd penodol (er 

enghraifft, mae gwasanaethau seicoleg addysgol yn gallu ateb y galw yn well nag 

eraill) neu dros amser (er enghraifft, gall absenoldeb staff greu bylchau tymor 

                                            
98

 Adlewyrchir hyn, er enghraifft mewn gwahaniaethau yng nghyfran y disgyblion ar gofrestrau AAA a 
gwasanaethau o ran cyfan y disgyblion ar y gofrestr AAA â datganiad neu sy'n cael cymorth Gweithredu 
gan yr Ysgol a Mwy mewn gwahanol ALl. 
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byr). At hynny, nid oes llawer o allu dros ben hyd yn oed mewn meysydd lle nad 

oes bwlch parhaol rhwng y galw a chyflenwad gwasanaethau arbenigol AAA. 

 

9.6. Mae’r dystiolaeth o’r astudiaeth hon yn dangos bod maint y gwasanaeth, fel y 

gellid ei ddisgwyl, yn effeithio ar capasiti i ddiwallu'r angen; er enghraifft, mae 

llawer o’r gwasanaethau sy’n cael trafferth diwallu'r angen â chymarebau isel o 

staff i ddisgyblion ag AAA. Fodd bynnag, nid yw maint yn unig yn cyfrif am yr holl 

wahaniaethau mewn capasiti yr arsylwyd arnynt. Mae gwahaniaethau mewn 

natur ardaloedd, fel natur wledig a phoblogaeth wasgaredig, yn gallu ei gwneud 

yn fwy costus darparu gwasanaethau. Mae gwahaniaethau yn y ffordd mae 

gwasanaethau’n cael eu trefnu hefyd yn bwysig. Felly, efallai fod isafswm maint 

ar gyfer gwasanaethau lle y mae'n anodd ateb y galw oddi tano, ond ar ôl 

cyrraedd yr isafswm maint hwn, efallai fod modd cau bylchau rhwng y galw a'r 

cyflenwad drwy aildrefnu gwasanaethau arbenigol a chynyddu capasiti mewn 

ysgolion (yn hytrach na chynyddu maint gwasanaethau arbenigol yn unig).  

 

Cynllunio'r gweithlu 

 

9.7. Mae angen i gynllunio'r gweithlu ddigwydd ar nifer o lefelau, gan gynnwys 

gwasanaeth unigol, y sefydliad rheoli (fel BILl ac ALl) ac yn 

rhanbarthol/genedlaethol.  

 

Cynllunio'r gweithlu gan wasanaethau unigol  

 

9.8. Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau arbenigol AAA unigol yn deall y galw am eu 

gwasanaethau a’u gallu i ateb y galw mewn termau ansoddol yn bennaf. Maent 

yn disgwyl y bydd y galw’n cynyddu dros y pum mlynedd nesaf, ac wedi nodi 

ystod o strategaethau i ymateb. Fel yr amlinellwyd isod, pan drafodwn heriau, 

mae llawer o’r strategaethau hyn yn canolbwyntio ar newid y ffordd mae’r 

gwasanaethau’n gweithredu neu leihau neu newid y galw am y gwasanaeth, yn 
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hytrach na chynllunio'r gweithlu mewn ystyr cul (e.e. cynyddu neu leihau maint y 

gweithlu).   

 

9.9. Mae blaengynllunio gan wasanaethau unigol wedi’i wanhau gan y pwysau sy'n 

wynebu gwasanaethau sydd wedi’u harwain i ganolbwyntio ar flaenoriaethau 

uniongyrchol, yn hytrach na rhai tymor hir, a chan ansicrwydd am y dyfodol. Mae 

llawer o wasanaethau’n disgwyl i adnoddau gael eu rhewi neu eu torri, ond nid 

ydynt yn gwybod eto pa lefel o gyllid a fydd ganddynt yn y dyfodol.  Mae llawer o 

wasanaethau’n disgwyl newidiadau mawr yng nghyd-destun polisi, o ganlyniad i 

ddiwygio’r fframwaith statudol AAA a chynigion ar gyfer ad-drefnu ALl, ond maent 

yn teimlo nad oes ganddynt lawer o reolaeth dros y newidiadau hyn ac maent yn 

ansicr pa effaith y byddant yn ei chael.  

 

Cynllunio'r gweithlu’n sefydliadol ac yn genedlaethol  

 

9.10. Mae’r strwythurau cynllunio'r gweithlu ar gyfer gwasanaethau AAA arbenigol a 

ddarperir gan ALl a’r GIG yn wahanol ac nid yw’r naill na’r llall yn hollol effeithiol, 

gyda’r ddwy system yn cael trafferth ateb y galw.  Ar gyfer gwasanaethau’r GIG, 

mae strwythur clir yn cysylltu cynllunio'r gweithlu gan BILl (trwy CTCI) â 

chynllunio gweithlu cenedlaethol (gan WEDS). Adroddwyd bod y broses yn 

gadarn mewn egwyddor, ond yn ymarferol, roedd blaengynllunio’n aml yn wan ac 

roedd gwasanaethau arbenigol AAA wedi’u cynnwys mewn cynllunio ar gyfer 

categorïau gwasanaeth ehangach, gan olygu mai prin yw'r sylw a roddir i 

anghenion penodol gwasanaethau AAA arbenigol yn y broses hon. Ar gyfer 

gwasanaethau a ddarperir gan ALl, mae gwasanaethau unigol yn gyfrifol am 

gynllunio, ond nid oes cyfrifoldeb gan sefydliad ar gyfer cynllunio cenedlaethol. At 

hynny, (fel yr amlinellwyd uchod) nid oes gan lawer o wasanaethau a ddarperir 

gan ALl a’r GIG ddata meintiol manwl ar faint, proffiliau ac anghenion datblygu eu 

gweithluoedd sy’n cyfyngu ar gynllunio yn genedlaethol.  

 

Hyfforddiant arbenigol a’i botensial i gynorthwyo blaenoriaethau cynllunio'r gweithlu  
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9.11. Ar gyfer gwasanaethau arbenigol AAA unigol yn gyffredinol, nid yw recriwtio 

hyfforddeion wedi bod yn broblem. Mae ystod eang o ddarparwyr hyfforddiant 

arbenigol ar draws y DU (a amlinellwyd yn atodiad 5). Ar gyfer y rhan fwyaf o 

gyrsiau, mae mwy o alw am leoedd na’r hyn sydd ar gael ac mae toriadau a 

rhewi recriwtio wedi lleihau cystadleuaeth am recriwtiaid. O ganlyniad, nid yw 

darparu hyfforddiant arbenigol yn gyffredinol yn gyfyngiad ar ddatblygu'r gweithlu.  

 

9.12. Mewn cyferbyniad, yn genedlaethol bu anawsterau wrth ragweld yr angen am rai 

mathau o hyfforddiant arbenigol ac felly nifer y lleoedd a ddylai gael eu cyllido99. 

Mewn rhai achosion, mae hyfforddeion wedi cael trafferth dod o hyd i waith yng 

Nghymru, ac mewn eraill, yn fwyaf nodedig seicoleg addysgol, bu pryderon na 

fyddai digon o leoedd hyfforddi’n cael eu cyllido.  Mae’r anawsterau wrth ragweld 

a chynllunio ar gyfer lleoedd hyfforddiant yn gysylltiedig â gwendidau mewn 

cynllunio'r gweithlu (a amlinellwyd uchod), ac, mewn perthynas â gwasanaethau 

a ddarperir gan ALl, y gwahaniaeth rhwng cynllunio'r gweithlu (gan wasanaethau 

unigol) a chyllid ar gyfer lleoedd hyfforddi.  

 

9.13. Hefyd, nodwyd crynodiad darpariaeth arbenigol ar gyfer rhai cyrsiau fel seicoleg 

addysgol a SALT yng Nghaerdydd (ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol 

Metropolitan Caerdydd yn y drefn honno) gan rai gwasanaethau fel problem 

bosibl. Roedd rhai amheuon am barodrwydd hyfforddeion (e.e. y rhai o Ogledd 

Cymru) i symud i Gaerdydd i ymgymryd â hyfforddiant a pharodrwydd y rhai a 

oedd wedi cymhwyso i symud wedyn o Gaerdydd i rannau eraill o Gymru. Roedd 

pryderon hefyd na fyddai hyfforddiant yn Lloegr efallai’n paratoi hyfforddeion ar 

gyfer cyd-destun Cymru, o ystyried y gwahaniaethau mewn polisi ac arfer yng 

Nghymru a Lloegr.  

 

 

                                            
99

 Gall y cyflenwad fod yn gyfyngedig yn y tymor byr am ei bod yn cymryd rhwng tair a chwe blynedd i 
gymhwyso ar gyfer rolau arbenigol penodol fel SALT a seicoleg addysgol. Felly, mae’n hanfodol nodi’r 
angen am hyfforddeion ymlaen llaw.   
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Dulliau ar gyfer cynllunio gweithlu cynaliadwy gwasanaethau AAA 

arbenigol 

 

9.14. O ystyried cryfderau a gwendidau’r trefniadau presennol, mae’n debygol y bydd 

dulliau o gynllunio gweithlu cynaliadwy gwasanaethau AAA arbenigol yn ei 

gwneud yn ofynnol cael gweithredu gan wasanaethau unigol, sefydliadau rheoli 

(fel ALl a BILl) a Llywodraeth Cymru.  

 

Dadansoddi capasiti  

 

9.15. Bydd gwella cynllunio yn genedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol cael gwelliannau 

yn y data ar faint a phroffil gwasanaethau AAA unigol. Gallai asesiad ansoddol o 

sgiliau a chapasiti fod yn ddigonol ar gyfer cynllunio fel gwasanaeth, ond mae’n 

ei gwneud yn anodd nodi capasiti yn rhanbarthol/genedlaethol. Gall data meintiol 

ar faint a phroffil y gweithlu (fel yr hyn mae’r astudiaeth hon wedi’u casglu) helpu i 

ddarparu darlun cenedlaethol. 

 

9.16. Mae rhai cyrff cynrychioliadol gwasanaethau AAA, fel NAPEP, yn casglu data ar 

faint a phroffil y gweithlu. Dylent gael eu cynorthwyo a’u galluogi i barhau â’r rôl 

bwysig hon a gellid ffurfioli proses ar gyfer adrodd y data hwn a’u rhannu â 

Llywodraeth Cymru.  Gellid archwilio’r cwmpas ar gyfer gwasanaeth ‘arweiniol’ 

dynodedig yng Nghymru (lle cytunir bod un gwasanaeth yn casglu data gan y 

gwasanaethau eraill) a/neu gyrff cynrychioliadol gwasanaethau arbenigol AAA 

eraill, fel y Coleg Brenhinol Therapyddion Lleferydd ac Iaith, i gasglu’r data hwn.  

 

9.17. Mewn perthynas â gwasanaethau a ddarperir gan y GIG, mae strwythur cynllunio 

clir, yr her yw gwella blaengynllunio (e.e. mewn perthynas â galw a chyflenwad, a 

drafodwn isod) ac i gryfhau dadansoddi gwasanaethau AAA arbenigol yn y 

broses hon.  
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9.18. Mewn perthynas â gwasanaethau a ddarperir gan ALl, bydd gwella cynllunio yn 

rhanbarthol/genedlaethol ei gwneud yn ofynnol cael strwythur cliriach i gysylltu 

cynllunio gan wasanaethau unigol â chynllunio rhanbarthol/cenedlaethol. Efallai y 

bydd lle hefyd i Lywodraeth Cymru ddatblygu rôl wrth nodi goblygiadau cynllunio'r 

gweithlu a wneir gan wasanaethau unigol. Gallai hyn, er enghraifft, helpu i lywio 

penderfyniadau am gyllid ar gyfer lleoedd hyfforddi a helpu i nodi heriau 

rhanbarthol/cenedlaethol. 

 

Dadansoddi'r galw  

 

9.19. Mae'r ffactorau allweddol sy’n ysgogi'r galw - cynnydd yn nifer y disgyblion ag 

AAA, newidiadau ym mathau a difrifoldeb AAA disgyblion a newidiadau 

arfaethedig mewn polisi - yn croestorri'r holl wasanaethau AAA arbenigol. Er 

mwyn mwyafu’r potensial ar gyfer creu arbedion maint a lleihau dyblygu 

ymdrech, mae achos cryf dros ddadansoddi effaith y ffactorau hyn a rhagweld 

newidiadau disgwyliedig yn genedlaethol (fel y mae’r astudiaeth hon wedi 

gwneud), yn hytrach na dibynnu ar wasanaethau unigol i wneud hynny. Nid oes 

cyfrifoldeb gan un sefydliad am hyn ar hyn o bryd, ac efallai y bydd lle i 

Lywodraeth Cymru ddatblygu rôl yma, i gyd-fynd â rôl bresennol WEDS wrth 

ragweld y galw am wasanaethau’r GIG yn y dyfodol. Mae modelau, fel 

Daffodil100, yn darparu enghreifftiau am sut y gellir gwneud hyn.  

 

9.20. Oherwydd y bydd gwahaniaethau o hyd mewn tueddiadau yn lleol (wedi’u 

hadlewyrchu, er enghraifft, mewn arfer a gwahaniaethau amrywiol yn y ffordd 

mae AAA yn cael eu nodi a’u hasesu a’r ffordd y darperir ar eu cyfer mewn ALl 

gwahanol), bydd angen i ddadansoddiadau cenedlaethol gael eu hategu gan 

ddadansoddiadau lleol/rhanbarthol. Dylai gwasanaethau cynhwysiant a/neu 

gonsortia addysgol rhanbarthol fod mewn sefyllfa dda i arwain hyn. Dylai’r 

dadansoddiadau hyn lywio comisiynu gwasanaethau arbenigol AAA a ddarperir 

gan ALl a’r GIG.  

                                            
100

 http://www.daffodilcymru.org.uk/ 
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Ateb yr heriau sy’n wynebu gwasanaethau AAA arbenigol 

 

9.21. Yr her allweddol sy’n wynebu’r rhan fwyaf o wasanaethau arbenigol yw sut i 

ddiwallu'r galw cynyddol pan fo cyllidebau, a gweithluoedd o ganlyniad mewn 

llawer o achosion, wedi’u rhewi neu eu torri a disgwylir i hyn barhau. Mae angen 

i’r rhan fwyaf o wasanaethau gau’r bwlch rhwng galw a chyflenwad, yn ogystal â 

chynllunio sut i ateb y cynnydd rhagamcanol yn y galw. Hefyd, mae angen i rai 

gwasanaethau gynllunio sut i reoli absenoldeb staff (o ystyried eu maint bach) ac 

ymgymryd â chynllunio ar gyfer olyniaeth o ystyried proffil eu gweithlu sy’n 

heneiddio.   

 

9.22. Nid oes atebion hawdd, ac nid yw’n debygol y bydd un ateb i’r heriau sy’n 

wynebu gwasanaethau arbenigol AAA. Mae angen strategaethau i ymdrin ag 

ochrau galw a chyflenwad (capasiti) yr hafaliad. Efallai y bydd y pwysau ar 

wasanaethau’n gweithredu fel sbardun ar gyfer arloesi a newid, ond mae hefyd 

yn cyfyngu ar capasiti gwasanaethau i fuddsoddi amser ac adnoddau mewn 

newid gwasanaethau, er mwyn iddynt reoli ac ateb y galw yn well.  

 

Cynyddu a chynnal capasiti gwasanaethau arbenigol AAA  

 

9.23. Bydd gwelliannau mewn cynllunio'r gweithlu, gan gynnwys dadansoddi mwy 

systematig o alw, cyflenwad a bylchau’n bwysig wrth nodi cyfleoedd i gynnal a 

chynyddu capasiti gwasanaethau arbenigol AAA: er enghraifft, mae rhai 

gwasanaethau’n archwilio’r lle i wneud mwy o ddefnydd o staff llai cymwysedig. 

Fodd bynnag, oni chynyddir adnoddau (sy’n annhebygol ar gyfer y rhan fwyaf o 

wasanaethau), mae’n annhebygol y bydd cynllunio'r gweithlu ar ei ben ei hun yn 

ddigonol i gau'r bylchau rhwng y galw a'r capasiti.  

 

Rheoli a lleihau'r galw am wasanaethau AAA arbenigol  
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9.24. O ystyried y cyfyngiadau ar y lle i wasanaethau arbenigol gynyddu eu maint er 

mwyn cau bylchau presennol a’r rhai a ragamcenir rhwng y galw a'r cyflenwad, 

mae ystod o strategaethau eraill wedi’u nodi. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar 

gynyddu capasiti a/neu reoli a lleihau'r galw am wasanaethau arbenigol AAA. 

Mewn rhai achosion, mae’r rhain eisoes yn cael eu datblygu neu wrthi’n cael eu 

rhoi ar waith gan wasanaethau AAA arbenigol. Maent yn cynnwys: 

 strategaethau i gynyddu capasiti mewn ysgolion prif ffrwd ac arbennig, er 

enghraifft, drwy hyfforddiant a dirprwyo adnoddau i ysgolion, capasiti mewn 

gwasanaethau eraill, fel Teuluoedd yn Gyntaf, dulliau ataliol a modelau 

ymyrryd yn gynnar. Dylai’r rhain leihau’r galw am gymorth uniongyrchol i 

ddisgyblion gan wasanaethau arbenigol AAA, ond efallai y byddany yn 

cynyddu'r galw am gymorth gan ysgolion a gwasanaethau eraill; 

 gwella integreiddio gwasanaethau AAA arbenigol (gan gynnwys darpariaeth 

ranbarthol rhai gwasanaethau), a ddylai gynyddu'r capasiti (e.e. drwy greu 

arbedion) ac sydd efallai’n newid dosbarthiad y galw (e.e. drwy symud galw o 

un rhan o wasanaeth integredig i’r llall);  

 blaenoriaethu, gan gynnwys dogni gwasanaethau drwy restrau aros a thorri 

ystod y gwasanaethau neu'r ymyriadau a gynigir, a ddylai gyfyngu ar y galw, 

a thorri’n ôl ar feysydd fel datblygu proffesiynol a chynllunio, a ddylai 

gynyddu'r capasiti yn y tymor byr.  

 

9.25. Mae cost-effeithiolrwydd y dulliau gwahanol yn debygol o fod yn wahanol; er 

enghraifft, mae tystiolaeth gryfach o gost-effeithiolrwydd gwaith ymyrryd yn 

gynnar ac ataliol nag sydd ar gyfer cynyddu integreiddio gwasanaethau. Efallai y 

bydd dogni gwasanaethau’n helpu gwasanaethau i reoli'r galw a gallai torri’n ôl ar 

feysydd fel datblygu proffesiynol ryddhau capasiti yn y tymor byr, ond efallai y 

bydd yn cynyddu costau dros y tymor hir (e.e. oherwydd nad yw anghenion yn 

cael eu diwallu).  Oherwydd bod llawer o wasanaethau eisoes wedi dechrau 

cynyddu capasiti mewn ysgolion prif ffrwd, efallai mai dyma fydd y dull hawsaf i’w 

ddatblygu yn y tymor byr. Mewn cyferbyniad, mae modelau fel integreiddio’n llai 
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datblygedig ac yn debygol o fod yn fwy cymhleth i’w rhoi ar waith, ac yn debygol 

o gymryd mwy o amser i’w datblygu.  
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Acronymau   

 

AAA Anghenion Addysgol Arbennig 

ADHD Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd 

ACD Anhwylder Cydsymud Datblygiadol (Dyspracsia) 

ACM Anawsterau corfforol a meddygol 

ADC Anawsterau Dysgu Cymedrol 

ADDLl Anawsterau dysgu dwys a lluosog 

ALl Awdurdod Lleol 

ASA Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth 

AYECh Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol 

BILl Bwrdd Iechyd Lleol 

CALl Cyfwerth ag Amser Llawn 

CAMHS Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 

CCAUC Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  

CCP Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar y Person 

CDU Cynllun Datblygu Unigol 

CPIG Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 

CRIDE Consortiwm Ymchwil mewn Addysg i’r Byddar 

CSB Cymdeithas Seicolegol Prydain 

CSP Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 

CTCI Cynllun Tymor Canolig Integredig 

CYBLD Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion  

DPP                                 Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

EMAS Gwasanaethau Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig 

EP Seicoleg addysgol 

GEMS Gwasanaeth Lleiafrifoedd Ethnig Gwent 

GIG Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

GNAS Gwasanaeth Nam Aml-synhwyraidd 

NAPEP Cymdeithas Genedlaethol Prif Seicolegwyr Addysg 

NAS Nam Aml-synhwyraidd 

PD Anabledd Corfforol 

PEP Prif Seicolegydd Addysg 
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QTHI Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar y Clyw 

QTVI Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar y Golwg 
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Atodiad 1: Diffiniad o anhawster dysgu 

 

Anghenion addysgol arbennig 

 

Fel mae Cod Ymarfer AAA (2002) yn amlinellu101, mae gan blant anghenion addysgol 

arbennig os oes ganddynt anhawster dysgu sy’n galw am ddarpariaeth addysgol 

arbennig. Gall hyn fod yn anhawster mwy o lawer o ran dysgu nag eraill o'r un oedran â 

hwy neu anabledd sy'n effeithio ar eu gallu i ddefnyddio cyfleusterau addysg a ddarperir 

ar gyfer eu grŵp oedran. Mae gan oddeutu chwarter y boblogaeth oed ysgol AAA. 

 

Ceir pedwar math cyffredinol o AAA: 

 anghenion gwybyddiaeth a dysgu, fel anawsterau dysgu cymedrol (MLD), 

anawsterau dysgu difrifol (SLD), anawsterau dysgu dwys a lluosog (PMLD) ac 

anawsterau dysgu penodol (SpLD) (fel dyslecsia); 

 anghenion ymddygiad, emosiynol a datblygu cymdeithasol (BESD); 

 anghenion synhwyraidd a/neu gorfforol, fel nam ar y golwg, nam ar y clyw a nam 

amlsynnwyr (MSI) neu anabledd corfforol (PD);  

 anghenion cyfathrebu a rhyngweithio, fel anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu 

(ALlICh) ac anhwylderau sbectrwm awtistig (ASA). 

                                            
101

 http://dysgu.llyw.cymru/docs/learningwales/publications/131016-sen-code-of-practice-for-wales-cy.pdf 

http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/131016-sen-code-of-practice-for-wales-en.pdf
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Atodiad 2: Rhagor o fanylion am y fethodoleg  

 

Dadansoddi'r galw  

 

Mae’r astudiaeth yn defnyddio tri math o ddata yn bennaf i asesu’r galw presennol a’r 

dyfodol am wasanaethau AAA arbenigol - data am: 

 broffil disgyblion ag AAA mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru (fel y mesur procsi 

o’r “angen” posibl am wasanaethau AAA arbenigol);  

 y galw a fynegir gan ysgolion a gynhelir am wasanaethau AAA arbenigol;  

 amcanestyniadau o’r boblogaeth disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 

 

Daw'r data ar broffil disgyblion o’r CYBLD yn bennaf, sy’n cynnwys gwybodaeth am 

nifer y disgyblion ag AAA, eu math o AAA, lefel y ddarpariaeth a wnaed iddynt 

(Gweithredu gan yr Ysgol, Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy neu ddatganiad AAA)102. 

Ategwyd y data hwn gan ddata ansoddol (ar broffil disgyblion) a gasglwyd gan ysgolion, 

gwasanaethau AAA a’r sector gwirfoddol ac adolygiad o'r ddesg o'r deunydd darllen. 

 

Yn bennaf, daw'r data ar y galw gan ysgolion a gynhelir am wasanaethau AAA 

arbenigol o arolwg o 467 o arweinwyr ysgolion a chydlynwyr AAA (a drafodir isod), 

ymchwil ansoddol mewn 28 o ysgolion103, gwasanaethau AAA (n=52) a’r sector 

gwirfoddol (n=5). 

 

Cyfrifwyd amcanestyniadau disgyblion hyd at 2030 gan Lywodraeth Cymru drwy borth 

StatsCymru (StatsCymru, 2014a)104. Cyfrifwyd yr amcanestyniadau ar gyfer disgyblion 

AAA drwy ddefnyddio amcanestyniadau disgyblion a’r gyfradd achosion datganiadau 

bresennol, ac o ddadansoddi tueddiadau hanesyddol yn y proffil disgyblion. 

                                            
102

 Fel arfer, bydd angen cymorth gan wasanaethau AAA arbenigol ar ddisgyblion â datganiad neu sy’n 
cael eu cefnogi yn Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. 
103

 Roedd hyn yn cynnwys chwe ysgol arbennig, 15 o ysgolion cynradd, pum ysgol uwchradd, un ysgol 
feithrin ac un UCD. Roedd y rhain dros bum awdurdod lleol - Caerfyrddin, Gwynedd, Merthyr Tudful, 
Casnewydd a Phowys.  
104

 Ar gael ar:https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-
Teachers/Schools-Census/Pupil-Projections    

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Projections
https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Projections
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Asesu cyflenwad (capasiti’r gweithlu)  

 

Mae’r astudiaeth hon yn defnyddio'r data sy’n ymwneud â phedair agwedd ar 

ddarpariaeth AAA yn bennaf i asesu cyflenwad presennol gwasanaethau AAA arbenigol 

ac yn y dyfodol, gan gynnwys data ar: 

 faint a phroffil presennol gwasanaethau AAA arbenigol;  

 newidiadau ym maint a phroffil gwasanaethau AAA arbenigol dros y pum mlynedd 

diwethaf; 

 newidiadau rhagamcanol ym maint a phroffil gwasanaethau AAA arbenigol dros y 

pum mlynedd nesaf;  

 hyfforddiant a chymwysterau i staff mewn gwasanaethau AAA arbenigol. 

 

Cadarnhaodd gwaith cwmpasu ar gyfer yr astudiaeth nad yw data ar faint a phroffil 

gwasanaethau arbenigol AAA yn cael ei gasglu gan gyrff cyhoeddus yn genedlaethol. 

Fodd bynnag, mae cyrff cynrychioliadol rhai gwasanaethau AAA arbenigol fel NAPEP, 

yn ogystal â’r RNIB a’r Consortiwm Ymchwil mewn Addysg i’r Byddar, yn cynnal 

arolygon achlysurol.   

 

O ystyried y bylchau yn y data ar faint a phroffil gwasanaethau AAA arbenigol, casglwyd 

data gan wasanaethau arbenigol ALl a GIG unigol ar draws Cymru drwy gymysgedd o 

arolygon (gweler atodiad 3), a chyfweliadau (gweler y rhestr yn atodiad 3).  

 

Nodwyd newidiadau ym maint a phroffil gwasanaethau dros y pum mlynedd diwethaf a 

newidiadau disgwyliedig dros y pum mlynedd nesaf, yn bennaf drwy gyfweliadau â 

gwasanaethau AAA arbenigol (a amlinellwyd uchod).  

 

Casglwyd data ar hyfforddiant a chymwysterau i staff mewn gwasanaethau arbenigol 

AAA drwy gyfweliadau dros y ffôn â gwasanaethau AAA (a amlinellwyd uchod), ymchwil 

o'r ddesg ac ymchwil ansoddol gyda phymtheg o ddarparwyr dysgu. Roedd y rhain yn 
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cynnwys y prif ddarparwyr dysgu yng Nghymru105 ac enghreifftiau o ddarparwyr yn 

Lloegr106. Gwnaed hyn drwy gymysgedd o gyfweliadau ‘wyneb yn wyneb’, cyfweliadau 

dros y ffôn (gweler yr atodlen cyfweliad yn atodiad 3) a gohebiaeth drwy e-bost.  

 

Amcanestyniadau disgyblion 

 

Gellir gwneud amcanestyniadau o’r boblogaeth disgyblion ag AAA yn y dyfodol drwy 

gyfuno amcanestyniadau o gyfanswm poblogaeth y disgyblion107 a data tueddiadau’n 

seiliedig ar dueddiadau yn nifer a chyfran y disgyblion ag AAA dros y pum mlynedd 

diwethaf. Amcanestyniadau’n unig yw’r amcangyfrifon hyn ac maent yn destun 

cafeatau.  

 

Defnyddir dau ddull i gyfrifo amcanestyniadau o'r boblogaeth disgyblion AAA dros y 

pum mlynedd nesaf: 

 amcanestyniadau llinell sylfaen: mae’r rhain yn cynrychioli amcangyfrif ceidwadol. 

Nid ydyny yn rhagdybio newid yng nghyfran y disgyblion ag AAA ac nid ydynt yn 

ystyried tueddiadau’r gorffennol sy’n dangos bod cyfran y disgyblion AAA wedi 

cynyddu’n gyson dros y chwe blynedd diwethaf. Maent yn seiliedig ar y data 

diweddaraf ar ganran y boblogaeth disgyblion ag AAA (e.e. 21.4 y cant mewn 

ysgolion cynradd), ac yn cymhwyso hyn i’r amcanestyniadau poblogaeth disgyblion 

(a wnaed gan StatsCymru);  

 amcanestyniadau llinell duedd: gall y rhain gynrychioli amcangyfrif realistig. Maent 

yn rhagdybio y bydd tueddiadau’r gorffennol yn y boblogaeth disgyblion ag AAA dros 

y pum mlynedd diwethaf yn parhau am y pum mlynedd nesaf. Maent yn seiliedig ar y 

tueddiadau yng nghanran poblogaeth y disgyblion ag AAA a chymhwyso hyn i 

amcanestyniadau poblogaeth disgyblion (a wnaed gan StatsCymru).  

                                            
105

Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol y 
Drindod Dewi Sant a Phrifysgol De Cymru 
106

 Prifysgol Nottingham, Prifysgol Leeds a Choleg Prifysgol Llundain 
107

 Mae amcanestyniadau disgyblion hyd at 2030 yn cael eu cyfrifo gan Lywodraeth Cymru a'u cyhoeddi 
drwy borth StatsCymru, ar gael ar: https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-
Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Projections 
 

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Projections
https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Projections
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Cryfderau a gwendidau dull a methodoleg yr astudiaeth  

 

Arolwg cydlynwyr AAA ac arweinwyr ysgolion  

 

Roedd cryfderau pwysig gan yr arolwg cydlynwyr AAA ac arweinwyr ysgolion; er 

enghraifft, mae cyfanswm nifer yr ymatebion i’r cwestiynau arbenigol gan arweinwyr 

ysgolion a chydlynwyr AAA (467) yn gymharol fawr mewn termau absoliwt; ac roedd 

cyfanswm yr ysgolion a oedd y cymryd rhan (amcangyfrifir 340 i 370) hefyd yn gymharol 

fawr. Cafwyd ymatebion gan 22 ALl Cymru, gan ddarparu sylw daearyddol da. Nododd 

dadansoddiad o nodweddion yr ysgolion a oedd yn cymryd rhan108 fod y mesuriadau 

allweddol, gan gynnwys cyfran y disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim, 

cyfran y disgyblion ar y gofrestr AAA a chyfrwng iaith yr ysgolion, yn debyg ar y cyfan i 

fesuriadau’r holl ysgolion yng Nghymru (neu’n gynrychioliadol ohonynt).  

 

Serch hynny, mae sawl cafeat a chyfyngiad y mae angen eu hystyried wrth ddehongli’r 

ymatebion i’r arolwg. Mae'r rhain yn cynnwys:  

 y gyfradd ymateb gymedrol isel gyffredinol (9 y cant o gydlynwyr AAA ac 

arweinwyr ysgolion)109 a gyflawnwyd;  

 cofnodi ymatebion cyfunol gan grwpiau staff mewn ysgolion cynradd, uwchradd 

ac arbennig, a allai guddio rhai gwahaniaethau yn ymwneud â’r sectorau;   

 gogwydd posibl yn y sampl oherwydd er y cafwyd ymatebion gan bob un o'r 22 o 

ardaloedd ALl yng Nghymru, roedd cyfraddau ymateb y rhain yn amrywiol.   

 

Amcanestyniadau disgyblion 

 

Er bod yr amcanestyniadau llinell sylfaen yn debygol o danamcangyfrif y twf mewn 

tueddiadau yn nifer y disgyblion ag AAA, mae’n debygol y bydd amcanestyniadau llinell 

duedd yn goramcangyfrif cynnydd rhai categorïau AAA; er enghraifft, mae nifer (a 

chyfran) y disgyblion ag ASA wedi cynyddu o ganlyniad i gynnydd mewn 

                                            
108

 Roedd y dadansoddiad hwn yn bosibl ar gyfer tua hanner yr ysgolion yn y sampl. 
109

 Yn seiliedig ar boblogaeth o 3,567 o arweinwr ysgolion ac amcangyfrif o 1,593 o gydlynwyr AAA (un 
ym mhob ysgol). 
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ymwybyddiaeth o’r cyflwr a chynnydd mewn diagnosis. Fodd bynnag, wrth i’r cyfraddau 

gyrraedd 1 i 1.2 y cant o boblogaeth y disgyblion maent yn debygol o sefydlogi110 

(Holtom a Lloyd-Jones, ar y gweill).  

 

Ymchwil ansoddol gyda lleoliadau dysgu  

 

Roedd cryfderau pwysig gan yr ymchwil ansoddol mewn lleoliadau dysgu. Drwy hyn 

llwyddwyd i archwilio’n fanwl y materion a’r rhesymau roedd staff yn gwneud 

penderfyniadau penodol. Roedd yn cynnwys cymysgedd o ysgolion cynradd, uwchradd, 

arbennig ac un UCD.  Roedd cyfanswm y rhai y cyfwelwyd â nhw (37) a nifer y 

lleoliadau dysgu a gynhwyswyd (28) yn gymharol fawr ar gyfer astudiaeth ansoddol ac 

mae’r astudiaeth yn cynnwys ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion mewn pum ardal 

wahanol yng Nghymru111. Fodd bynnag, roedd yr ymchwil ansoddol yn cwmpasu cyfran 

fach yn unig o leoliadau dysgu yn yr ardaloedd hyn neu yng Nghymru ac felly mae 

angen eu dehongli yng ngoleuni tystiolaeth arall.    

 

Ymchwil ansoddol a meintiol gyda gwasanaethau AAA arbenigol  

 

Roedd cryfderau pwysig gan yr ymchwil gyda gwasanaethau AAA arbenigol; er 

enghraifft yn y rhan fwyaf o achosion112, roedd ansawdd y data a ddarparwyd gan 

wasanaethau’n dda ac mae’n ateb y cwestiynau ymchwil sy’n ymwneud â'r galw a 

chapasiti presennol. Fodd bynnag, cyflawnodd yr astudiaeth gyfradd ymateb well i’r 

cyfweliadau o’i chymharu â’r arolwg, a oedd yn canolbwyntio ar faint a phroffil 

gwasanaethau AAA arbenigol. Mae’n debyg y bu hyn oherwydd nad oedd y math hyn o 

                                            
110

 Derbynnir yn gyffredinol mai dyma’r gyfradd achosion yn y boblogaeth ac, os yw’n cael ei chyrraedd, 
byddai’n nodi bod yr holl ddisgyblion ag ASA yn cael eu diagnosio.  
111

 Mae hyn yn cynnwys Casnewydd (Metropolitan amrywiol yn ethnig), RhCT a Merthyr (cymoedd De 
Cymru â heriau o ran anfantais), Gwynedd (cyfran uchel o siaradwyr Cymraeg) a Phowys, Sir Gaerfyrddin 
a Sir Benfro (heriau oherwydd poblogaeth wasgaredig).  
112

 Fodd bynnag, er mwyn annog cyfradd ymateb uwch tua diwedd y gwaith maes, lluniwyd atodlen 
cyfweliad lai (gweler y copi yn atodiad 5) ond cyfwelwyd â nifer bach o bobl yn unig (n=6) gan 
ddefnyddio’r rhain. Roedd y rhain yn cynnwys: dau randdeiliad allweddol cynhwysiant, un prif seicolegydd 
addysg, un rhanddeiliad allweddol deieteg, un rhanddeiliad allweddol ffisiotherapi ac un rhanddeiliad 
allweddol SALT. 
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ddata gan lawer o wasanaethau arbenigol AAA eu hunain ac roedd yn rhaid iddynt eu 

casglu o adrannau eraill.  

 

O ran sylw, fel mae tabl 1 yn dangos, mae data ar gael ar gyfer sampl yn unig o 

wasanaethau arbenigol AAA (rhwng dwy ran o dair a chwarter o bob math o wasanaeth 

yng Nghymru). Mewn rhai achosion, gellid llenwi bylchau mewn data drwy ddata eilaidd. 

Fodd bynnag, nid oedd hyn bob amser yn bosibl (nodir yr achosion hyn mewn 

graddlwyd yn nhabl 1). Mae’r sampl yn rhy fach i ddod i gasgliadau’n hyderus am faint a 

phroffil yr holl wasanaethau arbenigol AAA yng Nghymru. O ystyried nifer bach y 

gwasanaethau, ac amrywiaeth y gwasanaethau o ran maint a phroffil, mae 

cynrychioldeb ystadegol sampl yn amherthnasol i raddau helaeth113, a byddai angen 

arolwg cyfrifiad o’r holl wasanaethau arbenigol AAA er mwyn darparu canfyddiadau 

‘diffiniol’.  

 

Tabl 1: argaeledd data ar faint a phroffil gweithluoedd gwasanaethau arbenigol 

AAA  

Math o wasanaeth 

arbenigol AAA  

# y gwasanaethau 

yng Nghymru  

# y gwasanaethau y 

mae data ansoddol 

(ar faint a phroffil y 

gweithlu) ar gael ar 

eu cyfer  

# y gwasanaethau 

sy’n darparu data 

ansoddol  

Gwasanaethau 

cynhwysiant ALl  
22 12*  12 

Seicoleg addysgol  19 13 13 

Nam ar y Golwg 15  15**  Gwasanaethau 

cynhwysiant**** a 

Fforwm Synhwyraidd  

Nam ar y clyw 
15  15 

SALT  6 4***  4 

Therapi 

Galwedigaethol 
6 3 4 

Seicoleg Glinigol  4 2 2 

                                            
113

 Er enghraifft, hyd yn oed pe bai 21 o 22 o’r gwasanaethau cynhwysiant yn ymateb, byddai hyn yn 
darparu cyfwng hyder -/+ 4 yn y canfyddiadau ac ystyrir bod y gwahaniaeth hwn yn weddol uchel. 
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Ffisiotherapi 5 2 1 

Deieteg 2 1 1 

CAMHS 4 1 1 

Ffynonellau: NAPEP (2014); RNIB Cymru (2014; 2015); Consortiwm Ymchwil mewn Addysg i’r Byddar 

(2014) 

*Ni ddarparodd 3 gwasanaeth ddadansoddiad llawn 

** Dadansoddiad rhannol yn unig 

*** Ni chynhwysodd un gwasanaeth ddadansoddiad llawn 

**** Adwaenir penaethiaid gwasanaethau awdurdod lleol yn gyffredin fel Pennaeth ADY neu Bennaeth 

Mynediad a Chynhwysiant y mae rhai ohonynt yn cwmpasu mwy nag un ALl o ran gwasanaethau 

synhwyraidd. 

 

Ymchwil ansoddol a meintiol gyda darparwyr hyfforddiant  

 

Darparodd yr ymchwil ansoddol gyda darparwyr hyfforddiant ddata pwysig am y 

ddarpariaeth hyfforddiant yng Nghymru ac arwydd o'r ddarpariaeth yn Lloegr, gan 

alluogi rhywfaint o ddadansoddiad cymharol. Er iddi gynnig sylw da o ddarpariaeth yng 

Nghymru, gall gynnig arwydd yn unig o'r ddarpariaeth yn Lloegr, a thrwy gasgliad, yr 

Alban a Gogledd Iwerddon.  

 

Ymchwil o'r ddesg   

 

Darparodd yr ymchwil o'r ddesg ddata pwysig am broffil y boblogaeth disgyblion AAA 

(gan gynnwys tueddiadau hanesyddol) ac roedd hefyd yn gallu helpu i lenwi rhai 

bylchau, ond nid pob un, yn yr ymchwil ansoddol a meintiol gyda gwasanaethau 

arbenigol AAA. Fodd bynnag, fel arfer nid oedd y data eilaidd mor gyfredol na 

chynhwysfawr â'r data sylfaenol a gasglwyd drwy ymchwil gyda gwasanaethau 

arbenigol AAA.  
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Atodiad 3: Cwestiynau ymchwil  

Cwestiynau ymchwil o fanyleb tendr Llywodraeth Cymru  

 

 Dadansoddiad o grwpiau 

‘gwasanaeth arbenigol’ 

cymwysedig, yn ôl 

arbenigedd, oed targed, 

proffil oed staff, ardal a 

chyfrwng Cymraeg 

 Nodi’r lleoliadau lle mae 

grwpiau gwasanaeth 

arbenigol yn gweithio   

 Nodi’r lleoliadau lle mae 

hyfforddeion gwasanaeth 

arbenigol yn gweithio 

 Nodi strategaethau 

recriwtio a phroblemau 

sy’n ymwneud â’r rhain   

 Nodi newidiadau 

arfaethedig 

 Sut mae gwasanaethau 

arbenigol yn cael eu 

comisiynu ar hyn o bryd? A 

fydd hyn yn newid dros y 

pum mlynedd nesaf ac os 

bydd, pa newidiadau a 

ddisgwylir? 

 Sut mae’r gwasanaethau 

arbenigol yn cael eu cyllido 

ar hyn o bryd? A fydd hyn 

yn newid dros y pum 

mlynedd nesaf ac os bydd, 

pa newidiadau a ddisgwylir? 

 Sut mae hyfforddeion 

gwasanaeth(au) arbenigol 

yn cael eu cyllido ar hyn o 

bryd?   

 Ydy hyfforddeion 

gwasanaeth(au) arbenigol 

yn cael bwrsari neu gyflog?  

A fydd hyn yn newid dros y 

pum mlynedd nesaf ac os 

bydd, pa newidiadau a 

ddisgwylir? 

 Pa hyfforddiant/gymwysterau 

arbenigol sydd ar gael a ble 

maent yn cael eu cyflwyno 

(yng Nghymru neu’r DU 

ehangach)? 

 Ydy telerau ac amodau sy’n 

gysylltiedig â’r gweithlu yn 

cael eu cymhwyso i’r cyrsiau 

hyfforddi presennol sydd ar 

gael, h.y. ymrwymiad i 

weithio yng Nghymru? 

 Pa drefniadau DPP sydd 

mewn meysydd arbenigol? 

 Pa brosesau sydd ar waith i 

bobl ddychwelyd ar ôl cael 

seibiant yn eu gyrfa? 

 Pa strwythurau hyfforddi 

(trawsddisgyblaethol) ar y 

cyd sy'n bodoli? 

 Beth yw’r galw am wasanaethau arbenigol 

o’i gymharu â’r ddarpariaeth bresennol?  

 A ddisgwylir newidiadau i faint 

gwasanaethau gofynnol dros y pum 

mlynedd nesaf ar gyfer pob grŵp 

gwasanaeth arbenigol (a/neu rolau 

arbenigol ynddyn nhw, h.y. seicolegwyr 

addysg cymwysedig, seicolegwyr addysg 

dan hyfforddiant, ac ati). 

 Pa swyddogaethau a berfformir (statudol ac 

anstatudol sy’n gwneud y defnydd gorau 

o’u sgiliau (arbenigol)? 

 Beth yw’r rhwystrau i ddarparu 

gwasanaethau cydlynol yn effeithiol (rhwng 

iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac 

iechyd) wrth ddarparu cymorth arbenigol i 

blant a phobl ifanc ag AAA? 

 Mae rhai AAA yn fwy sensitif i faterion iaith 

nag eraill, felly pa mor effeithiol yw'r 

ddarpariaeth wrth oresgyn rhwystrau iaith?  
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Copi o daflen Excel UPG a ddefnyddiwyd i gasglu data maint a phroffil y gweithlu 

Dadansoddiad o staff  yn 
eich gwasanaeth sy’n 
gweithio gyda phlant a 
phobl ifanc ag anghenion 
addysgol arbennig 29 oed ac iau  30-39 oed 40-49 oed 50-54 oed 55-59 oed 60-64 oed 

65 oed neu'n 
hŷn 

Cyfanswm y staff (gan 
gynnwys staff amser llawn a 
rhan-amser, ond ac eithrio 

hyfforddeion a gweinyddwyr) 
       Cyfanswm y staff Cyfwerth ag 

Amser Llawn (CALl) (ac 
eithrio hyfforddeion a 
gweinyddwyr) 

       Cyfanswm yr hyfforddeion (ac 
eithrio gweinyddwyr) 

       Cyfanswm y staff sy’n rhugl 
yn y Gymraeg (ac eithrio 
gweinyddwyr) 
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Atodlen cyfweld darparwyr hyfforddiant ym maes gwasanaethau 

arbenigol AAA (heb gyflwyniad a holi manwl) 

Cwestiynau 

 

Y gwasanaeth a'ch rôl  

1. A allwch ddisgrifio'n gryno waith eich gwasanaeth gyda phlant a phobl ifanc sydd ag 

AAA?  

2. A oes gennych y capasiti i ateb y galw am eich gwasanaeth?  

3. A yw'r gwasanaeth yn profi unrhyw rwystrau ieithyddol?   

4. A yw gwaith y gwasanaeth a/neu'r galw amdano wedi newid llawer dros y pum 

mlynedd diwethaf?  

5. A oes disgwyl i waith y gwasanaeth a/neu'r galw amdano newid dros y pum 

mlynedd nesaf?  

6. A yw maint y gwasanaeth (nifer y bobl a gyflogir ac ati) wedi newid llawer dros y 

pum mlynedd diwethaf? 

7. A oes disgwyl i faint y gwasanaeth newid dros y tair blynedd nesaf? 

8. A ydych wedi wynebu unrhyw broblemau o ran recriwtio i'r gwasanaeth? 

9. A oes trosiant uchel o staff?  

 

Cyllido'r gwasanaeth  

10. A allwch ddweud wrthyf sut mae'r gwasanaeth yn cael ei gyllido? E.e. pwy sy'n 

ariannu chi? 

11. A yw lefel y cyllid wedi newid llawer dros y pum mlynedd diwethaf?  

12. A oes disgwyl i lefel y cyllid newid dros y pum mlynedd nesaf?  

 

Comisiynu  

13. Sut mae eich gwasanaethau arbenigol yn cael eu comisiynu? 

14. A yw'r broses gomisiynu yn mynd i newid dros tua'r pum mlynedd nesaf? Ac os felly, 

sut? 
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Hyfforddeion a hyfforddiant 

15. A oes gennych unrhyw hyfforddeion? Ble maent yn gweithio?  

16. Sut mae eu rolau [yr hyfforddeion] yn cael eu cyllido?  

17. A ydynt (yr hyfforddeion) yn cael cyflog neu fwrsari? 

18. A yw hyn yn debygol o newid dros y pum mlynedd nesaf?  

19. A oes gan unrhyw rai o'r cyrsiau hyfforddi proffesiynol mae eich gwasanaeth yn eu 

defnyddio amodau sy'n gysylltiedig â'r gweithlu fel ymrwymiad i weithio yng 

Nghymru?  

20. Sut mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yn gweithio yn eich gwasanaeth? 

E.e. pa strwythurau sydd yn eu lle?  

21. Yn eich gwasanaeth, a oes strwythurau hyfforddi ar y cyd fel y rhai ar draws 

disgyblaethau fel iechyd ac addysg? 

 

Dychwelyd i'r gwaith 

22. A oes unrhyw brosesau yn eu lle i gynorthwyo staff pan fyddant yn dychwelyd i'r 

gwaith ar ôl seibiant gyrfa?  

 

Rhwystrau rhag cydlynu gwasanaethau  

23. A oes unrhyw rwystrau sy'n atal rhag cydlynu addysg, iechyd a gwasanaethau 

cymdeithasol yn effeithiol i gynorthwyo plant a phobl ifanc sydd ag AAA?  

 

Unrhyw beth arall  

24. Beth yw'r blaenoriaethau o ran cynllunio'r gweithlu ar gyfer eich gwasanaeth?  

25. A oes unrhyw beth nad ydym wedi ei drafod sy'n bwysig yn eich barn chi? 
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Atodlen cyfweliad darparwr hyfforddiant gwasanaethau arbenigol 

AAA (heb gyflwyniad a holi manwl) 

 

Cwestiynau 

1. A wnewch chi ddisgrifio’n fras eich rôl o ran hyfforddiant/cymwysterau arbenigol? 

2. Pa hyfforddiant neu gymhwyster arbenigol mae’ch sefydliad/adran yn ei gyflwyno? 

3. Ble ydych chi’n cyflwyno’ch hyfforddiant/cymwysterau? 

4. Pa mor hir mae’n cymryd i gwblhau hyfforddiant neu gymwysterau? 

5. Yn gyffredinol, o ble mae’ch hyfforddeion/myfyrwyr yn dod? Oes mwy o ardaloedd 

penodol (e.e. rhyngwladol, ledled y DU, Cymru, awdurdodau lleol neu gonsortia 

penodol yng Nghymru, Lloegr ac ati)? 

6. Oes llawer mwy o fenywod neu ddynion dan hyfforddiant yn dilyn yr hyfforddiant neu 

gymwysterau arbenigol? 

7. Yn gyffredinol, sut mae’ch hyfforddeion/myfyrwyr o Gymru’n cael eu cyllido? 

8. Ar hyn o bryd, oes digon o leoedd i ateb y galw [neu’r galw posibl] am eich 

hyfforddiant/cymwysterau? 

9. A yw'n debygol y bydd newidiadau i’r hyfforddiant neu gymwysterau arbenigol y 

byddwch yn eu cyflwyno dros y pum mlynedd nesaf? (Cynyddu/lleihau capasiti, 

cynnig mwy o amrywiaeth, newid y ffordd rydych chi’n darparu ac ati) 

10. A oes amodau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu fel ymrwymiad i weithio yng Nghymru 

ynghlwm wrth eich hyfforddiant neu gymhwyster arbenigol?   
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Atodiad 4: Tueddiadau ym mhoblogaeth y disgyblion â 

mathau gwahanol o anghenion addysgol arbennig 

 

Mae Tabl 2 a 3 isod yn dangos y tueddiadau yn y boblogaeth disgyblion AAA mewn 

lleoliadau dysgu ac ar draws mathau gwahanol o AAA. Yn gyffredinol, mae’n dangos 

cynnydd yng nghanran a nifer y disgyblion ag AAA a’r newidiadau yn nifer y disgyblion â 

gwahanol fathau gwahanol o AAA. Mae hyn mewn cyferbyniad â phoblogaeth y 

disgyblion ar y cyfan a ostyngodd 0.4 y cant (- 2,060 o ddisgyblion) o 2009/10 i 2013/14. 

 

Tabl 2: dangos tueddiadau yn y boblogaeth disgyblion ag AAA mewn ysgolion 

Math o ysgol 

Canran y 

boblogaeth 

disgyblion â’r AAA 

hwn yn 2009/10 

Canran y 

boblogaeth 

disgyblion â’r AAA 

hwn yn 2013/14 

Newid yn nifer y 

disgyblion â’r 

math hwn o AAA 

(2008/09 i 2013/14) 

Cynradd 21.3 21.4 3,061 

Uwchradd 19.6 22.5 2,050 

Ysgolion arbennig Dd/B Dd/B 221 

Yr holl ysgolion 21.2 22.6 +6,299 

Ffynhonnell: yn seiliedig ar ddata o StatsCymru 2014 
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Ffigur 9: dangos y llinell duedd ragamcanol yng nghanran y boblogaeth 

disgyblion ag AAA mewn ysgolion 

 

Ffynhonnell: yn seiliedig ar ddata o StatsCymru 2014 

 

 

 

Tabl 3: dangos tueddiadau yn y boblogaeth disgyblion â mathau gwahanol o AAA 

Math o AAA 

Canran y 

boblogaeth 

disgyblion â’r 

AAA hwn yn 

2009/10 

Canran y 

boblogaeth 

disgyblion â’r 

AAA hwn yn 

2013/14 

Newid yn nifer 

y disgyblion 

â’r math hwn 

o AAA 

(2009/10 i 

2013/14) 

Mwyaf 

Cyffredin 

Anawsterau 

ymddygiad, 

emosiynol a 

chymdeithasol 

(AYECh) 

2.8 3.1 +1,323 

Anawsterau 

lleferydd, iaith a 
2.5 3.2 +2,930 
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chyfathrebu 

(ALlICh) 

Lled-gyffredin 

Anawsterau 

corfforol a 

meddygol 

0.9 1.0 +411 

Anhwylder 

sbectrwm 

awtistiaeth (ASA) 

0.7 1.0 +1,470 

Anawsterau 

dysgu difrifol 

(ADD) 

0.5 0.5 -103 

Lleiaf 

Cyffredin 

Nam ar y clyw 0.4 0.5 503 

Nam Amlsynnwyr 0.0 0.0 -17 

Nam ar y golwg  0.2 0.2 89 

Anawsterau 

Dysgu Dwys a 

Lluosog (ADDLl) 

0.2 0.2 2 

Yr holl AAA 21.2 22.6 +6,299 

Ffynhonnell: yn seiliedig ar ddata o StatsCymru 2014 
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Atodiad 5: Datblygiad a dysgu proffesiynol ar gyfer 

gwasanaethau arbenigol anghenion addysgol arbennig114 

 

Hyfforddiant cychwynnol a dysgu proffesiynol  

 

Seicoleg addysgol 

 

Mae hyfforddiant cychwynnol gwasanaethau seicoleg addysgol yn cynnwys cwrs gradd 

mewn seicoleg neu radd a chwrs trosi, sy’n rhoi iddynt gymhwysedd ar gyfer Sail 

Raddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain (BPS). 

Yn dilyn hyn y mae cwrs ôl-radd (doethurol) tair blynedd a reoleiddir gan y BPS115 cyn 

cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Cynigir y cymhwyster amser llawn 

tair blynedd gan Brifysgol Caerdydd116  a hefyd gan 12 prifysgol ac un ymddiriedolaeth 

GIG yn Lloegr117. Ariennir y cwrs ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru (i fyfyrwyr o 

Gymru).   

 

Mae 90 y cant o’r myfyrwyr ar y rhaglen Doethuriaeth Seicoleg Addysgol (DEdPsy) ym 

Mhrifysgol Caerdydd yn fenywod (mae hyn yn debyg ar gyfer cyrsiau cymharol mewn 

prifysgolion eraill yn y DU) a thros y pedair blynedd diwethaf (2012 to 2015) mae 

cymhareb y ceisiadau gan fyfyrwyr o Gymru a myfyrwyr o wledydd eraill y DU a 

Gweriniaeth Iwerddon ambell waith, yn amrywio o oddeutu 2:1 i 1:1. Amlygodd pedwar 

rhanddeiliad allweddol (darparwyr hyfforddiant) fod ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu 

dyfarnu yn ôl eu hansawdd a bod y brifysgol wedi bod yn cysylltu ag ysgolion yng 

Nghymru i annog hyd yn oed mwy o ymgeiswyr.  

 

                                            
114

 Roedd y cyrsiau a nodir yn yr adran hon yn gywir yn ystod cyfnod y gwaith maes (h.y. mis Hydref 2014 
tan fis Rhagfyr 2014) a gallant newid dros amser. 
115

 Y cymhwyster allweddol yw  Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol sy'n cael ei hachredu gan 
Gymdeithas Seicolegol Prydain, a ddisodlodd y cymhwyster lefel Gradd Meistr.  
116

 Dyma'r unig ddarparwr yng Nghymru.  
117

 Hefyd Prifysgol Birmingham; Prifysgol Bryste; Prifysgol Dwyrain Llundain; Sefydliad Addysg; Prifysgol 
Exeter; Prifysgol Manceinion; Prifysgol Newcastle; Prifysgol Nottingham; Prifysgol Sheffield; Prifysgol 
Southampton; Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Tavistock a Portman a Choleg Prifysgol Llundain.  
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Ar hyn o bryd, nid oes amodau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu, fel ymrwymiad i weithio yng 

Nghymru, yn gysylltiedig â’r rhaglen DEdPsy 118 ac mae cyfran y myfyrwyr sydd wedyn 

yn mynd ymlaen i weithio yng Nghymru neu Loegr yn amrywio’n sylweddol o flwyddyn i 

flwyddyn (o oddeutu 30 y cant i oddeutu 90 y cant) gan ddibynnu ar nifer y swyddi sydd 

ar gael yn y ddwy wlad mewn blwyddyn benodol. Fel yr amlinellwyd gan lawer o 

seicolegwr addysg (yr adroddwyd arnynt yn adran 4) a chan bedwar rhanddeiliad 

allweddol (darparwyr hyfforddiant), bu cyfleoedd swyddi cyfyngedig yng Nghymru (gan 

mwyaf oherwydd trosiant staff isel a chyfyngiadau cyllid) o gymharu â Lloegr lle mae 

recriwtio wedi bod yn uchel. Amlygodd trafodaethau â darparwyr hyfforddiant fod llawer 

o’u myfyrwyr yn cael cyflogaeth cyn cwblhau’r cwrs, gan nodi cymaint y mae eu sgiliau'n 

cael eu gwerthfawrogi. Roeddent hefyd yn hyderus y byddai llawer o’u myfyrwyr yn 

gweithio yng Nghymru, o ystyried y cyfleoedd swyddi.  

 

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn talu bwrsari i hyfforddeion seicoleg addysgol. 

Mae’r ALl lle maent yn hyfforddi yn talu eu treuliau. Mae barn darparwyr gwasanaethau 

am y tebygolrwydd y bydd hyn yn newid yn rhanedig. Amlygodd pedwar rhanddeiliad 

allweddol (darparwyr hyfforddiant) fod y system bresennol yn fuddiol gan ei bod yn 

darparu mwy o ddiogelwch i hyfforddeion o gymharu â’r system a ddefnyddir yn Lloegr 

lle cyflogir y rhan fwyaf o hyfforddeion gan lywodraeth leol. Mae hyfforddeion trydedd 

flwyddyn fel arfer yn gweithio gydag ysgolion/clystyrau, ond mae hyfforddeion yn y 

flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn fel arfer yn gweithio ar achosion penodol.  

 

Ar hyn o bryd, nid oes hyfforddiant gorfodol ar gyfer cynorthwywyr seicoleg addysgol. 

Mae nifer o awdurdodau Cymru wedi cyflogi cynorthwywyr yn y gorffennol, ond prin yw’r 

rhai sy’n gwneud hynny nawr. Mae’r swydd yn fwyaf cyffredin yn yr Alban ac mae’n cael 

ei defnyddio’n aml i gael profiad cyn i fyfyrwyr wneud cais am gwrs hyfforddi seicoleg 

addysgol.  

 

                                            
118

 Mewn gwrthgyferbyniad, disgwylir i hyfforddeion yn Lloegr a Gogledd Iwerddon weithio yn Lloegr neu 
Ogledd Iwerddon am ddwy flynedd.  
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Mae’n ofynnol i seicolegwyr addysg ymgymryd â’u datblygiad proffesiynol parhaus 

(DPP) a’i gofnodi er mwyn cynnal a gwella eu cymhwysedd proffesiynol119  a chynnal eu 

cofrestriad gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Mae dysgu proffesiynol fel arfer 

wedi’i strwythuro fel rhan o brosesau datblygu proffesiynol (fel adolygiadau ac 

arfarniadau blynyddol). Adroddodd un ALl fod ganddo amodau sy’n gysylltiedig â DPP 

drud. 

 

Mae rhywfaint o ddysgu ar y cyd â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn 

meysydd fel amddiffyn a diogelu plant. Mae enghreifftiau hefyd o hyfforddi ar y cyd fel 

rhan o brosiectau neu fentrau penodol fel Cyswllt Lleferydd, Cyswllt Iaith a Dulliau 

Adferol mewn Ysgolion (RAIS) ac ynglŷn â mathau penodol o AAA, fel ASA neu ALlICh. 

 

Adroddwyd prosesau dychwelyd i’r gwaith mewn rhai gwasanaethau. Roedd y polisïau 

hyn fel arfer yn gyffredinol i’r ALl yn hytrach na bod yn benodol i’r gwasanaeth.  

 

Gwasanaethau nam ar y synhwyrau  

 

Mae ystod o arbenigwyr yn gweithio mewn gwasanaethau nam ar y synhwyrau, gan 

gynnwys athrawon cymwysedig disgyblion â nam ar eu golwg, athrawon cymwysedig 

disgyblion â nam ar y clyw ac athrawon i’r byddar. 

 

Mae cymhwyster gorfodol i athrawon plant â nam ar y golwg, a gyflwynir ym Mhrifysgol 

Birmingham. Mae hyfforddiant cychwynnol i QTVI a QTHI yn cynnwys bodloni gofynion 

Statws Athro Cymwysedig (SAC) a chymhwyster ôl-raddedig mewn Nam ar y Golwg 

neu Nam ar y Clyw, fel Gradd Meistr mewn Addysg (MEd) neu ddiploma ôl-raddedig 

dwy flynedd. Mae hyfforddiant cychwynnol athrawon i’r byddar yn debyg i athrawon 

QTHI, ond mae'n canolbwyntio ar glyw, er enghraifft, yr MA mewn Addysg i’r Byddar ym 

Mhrifysgol Leeds.  

 

                                            
119

 Corfforir hyn yn Egwyddor 2 Canllawiau Cod Moeseg ac Ymddygiad Cymdeithas Seicolegol Prydain 
(BPS, 2009).  Mae canllawiau BPS yn awgrymu 12 diwrnod o DPP y flwyddyn.  
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Mae rolau eraill yn cynnwys gweithwyr cymorth cyfathrebu, y mae'n rhaid iddynt feddu 

ar Ddyfarniad/Tystysgrif Cam 2 mewn Iaith Arwyddion Prydain (BSL), a chlywedegwyr 

addysgol sy’n athrawon cymwysedig i’r byddar ac â chymhwyster cydnabyddedig mewn 

clywedeg120. 

 

Nid oes gofynion penodol fel rhan o’r model dysgu proffesiynol, ond byddai athrawon yn 

destun y gofynion a nodir ar gyfer athrawon cymwysedig.  

 

Gwasanaethau Cynhwysiant Awdurdodau Lleol   

 

Nid oes hyfforddiant AAA cychwynnol arbenigol penodol ar gyfer gwasanaethau 

cynhwysiant ALl. Byddai hyfforddiant cychwynnol i athrawon ymgynghorol yn cynnwys 

SAC a chymhwyster mewn perthynas â mathau penodol o AAA.  

 

Mae ystod eang o gymwysterau ôl-raddedig (nad ydynt yn orfodol) mewn AAA. Mae’r 

rhain yn cynnwys yr MA AAA – ACD (dyspracsia), ADCG, dyslecsia, llwybrau 

awtistiaeth; yr MSc Anhwylderau Datblygiadol gan gynnwys dyslecsia, ACD 

(dyspracsia) ACD, ASA, anhwylderau lleferydd ac iaith, dyscalcwlia; a’r dystysgrif PG 

ADCG ac ACD (dyspracsia), ym Mhrifysgol De Cymru; Tystysgrif Gradd mewn 

Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant; yr MA 

mewn Anghenion Arbennig, Prifysgol Nottingham; yr MA mewn Addysg Arbennig a 

Chynhwysol, yr MTeach mewn AAA a’r Dyfarniad Cenedlaethol Cydlynu AAA yn y 

Sefydliad Addysg, Coleg Prifysgol Llundain; yr MA AAA ym Mhrifysgol Leeds.  

 

Yn gyffredinol, adroddir bod mwy o fenywod na dynion ar y cyrsiau ôl-raddedig hyn. 

Mae myfyrwyr fel arfer yn cyllido eu hunain (e.e. o’r Gronfa Ysgoloriaeth Genedlaethol i 

                                            
120

 Maen nhw fel arfer yn cael eu cyflogi gan wasanaethau cymorth addysg neu mewn ysgolion i’r byddar. 
Yn aml maent yn darparu mewn clinigau i brofi'r clyw ac adolygiadau o gymorth clyw i blant mewn 
clinigau ar y cyd yn y gymuned neu mewn ysbytai, neu maent yn cymryd rhan yn y clinigau hyn. Maent 
hefyd yn rhoi arweiniad i ysgolion, yn enwedig ym maes acwsteg a sicrhau'r amodau gwrando gorau 
posibl i ddisgyblion â nam ar y clyw. 
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Athrawon121) neu mae eu hysgol/hawdurdod addysg wedi cynorthwyo gyda ffioedd. 

Adroddir bod y galw am y cyrsiau hyn yn uchel, yn enwedig mewn prifysgolion yn Lloegr 

â chyfran fawr o fyfyrwyr rhyngwladol, ac mae sawl sefydliad yn ystyried cynyddu nifer y 

lleoedd a gynigir.  

 

Therapi galwedigaethol  

 

Mae hyfforddiant cychwynnol i therapyddion galwedigaethol yn rhaglen addysg, 

cofrestru ymlaen llaw yn y brifysgol, cyn cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a 

Gofal. Mae ystod o gyrsiau therapi galwedigaethol sy’n cael eu hachredu gan y Coleg 

Therapyddion Galwedigaethol (COT) a’u cymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau 

Iechyd a Gofal yn y DU (COT, 2015a). Graddau BSc (ag anrhydedd) yw'r rhan fwyaf o'r 

cyrsiau, ond mae diplomâu a gradd Meistr (COT, 2013) ar gael hefyd. Mae enghreifftiau 

yng Nghymru yn cynnwys gradd anrhydedd BSc tair blynedd mewn Therapi 

Galwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd neu Glyndŵr, neu Ddiploma Therapi dwy 

flynedd cofrestru ymlaen llawr ym Mhrifysgol Caerdydd.  

 

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn fenywod ac mae sefydliadau yng Nghymru yn recriwtio 

myfyrwyr o Gymru yn bennaf. Darperir cyllid ar gyfer rhai o’r lleoedd hyn gan 

Lywodraeth Cymru, drwy CCAUC ac mae’r gweddill yn cyllido eu hunain. Nid yw 

therapyddion galwedigaethol dan hyfforddiant yn cael bwrsari na chyflog. Mae galw am 

leoedd yn uchel122 ac nid oes amodau penodol sy’n gysylltiedig â’r gweithlu fel 

ymrwymiad i weithio yng Nghymru. 

 

Mae gweithwyr cynorthwyol therapi galwedigaethol (a adwaenir hefyd fel cynorthwywyr 

therapi galwedigaethol, cynorthwywyr ailsefydlu neu hyfforddwyr technegol) yn 

cynorthwyo therapyddion galwedigaethol cofrestredig. Nid oes hyfforddiant cychwynnol 

gorfodol, ond efallai y byddant, er enghraifft, yn gweithio tuag at gymwysterau lefel 2 

                                            
121

 Mae hyn ar gael y Lloegr yn unig. 
122

 Er enghraifft, adroddodd un sefydliad ei fod wedi cael 140 o ymgeiswyr am 20 lle yn 2014. 
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neu 3 mewn Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd neu Gymorth Gofal Iechyd Clinigol 

(COT, 2015b). 

 

Mae’n ofynnol i therapyddion galwedigaethol ymgymryd â’u DPP (a’i gofnodi) er mwyn 

cynnal eu cofrestriad gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Trefnir hyn gan 

wasanaethau therapi galwedigaethol, yn aml fel rhan o oruchwylio a rheoli staff. Mae’n 

debyg bod graddau’r strwythur yn amrywio ar draws byrddau iechyd, gyda rhai’n adrodd 

trefniadau ffurfiol iawn ac eraill yn adrodd trefniadau mwy llac.  

 

Mae’r Coleg Therapi Galwedigaethol yn darparu cyngor a chefnogaeth i therapydd 

galwedigaethol sy’n dymuno dychwelyd i’r gwaith (COT, 2010). Mae prosesau 

‘dychwelyd i’r gwaith’ sefydledig yn y rhan fwyaf o fyrddau iechyd (yn amodol ar yr 

angen/y galw); er enghraifft, disgrifiodd un bwrdd iechyd y ffordd orau y gallant gefnogi 

cofrestru therapyddion galwedigaethol sydd wedi bod yn gweithio dramor, gan roi 

contractau anrhydeddus iddynt sy'n eu galluogi i weithio yng Nghymru eto. 

 

Therapi lleferydd ac iaith  

 

Mae hyfforddiant cychwynnol i therapyddion lleferydd ac iaith ar ffurf cwrs tair neu 

bedair blynedd yn y brifysgol, cyn cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. 

Ar hyn o bryd, mae deunaw o brifysgolion a cholegau123 yn y DU sy’n cynnig 

gwasanaethau SALT cydnabyddedig, gan gynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd (yr 

unig ddarparwr yng Nghymru) (Coleg Brenhinol Therapyddion Lleferydd ac Iaith, 2015). 

 

Ariennir therapyddion lleferydd ac iaith gan WEDS y GIG124. Mae ffioedd dysgu 

myfyrwyr ar y cwrs BSc (Anrh) Therapi Lleferydd ac Iaith ym Mhrifysgol Metropolitan 

                                            
123

 Prifysgol Dinas Birmingham; Prifysgol Metropolitan Caerdydd; Prifysgol Queen Margaret; Prifysgol 
Strathclyde; Prifysgol Metropolitan Leeds; Prifysgol DeMontfort;  Prifysgol Caerlŷr; Coleg Prifysgol 
Llundain; Prifysgol Manceinion; Prifysgol Newcastle-Upon-Tyne; Prifysgol East Anglia;  Prifysgol St Mark 
a St John, Plymouth; Prifysgol Sheffield; Prifysgol Ulster; Prifysgol Essex;  Prifysgol Canterbury Christ 
Church a Phrifysgol Greenwich (RCSL, dd).  
124

 “Gan weithio ar ran GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a darparwyr addysg, mae WEDS yn cefnogi’r 
gwasanaeth drwy ddatblygu gweithlu â’r sgiliau a’r cymwyseddau i ddiwallu anghenion gofal iechyd dydd 
modern” (NHS Wales, 2015). 
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Caerdydd yn cael eu talu gan gynllun bwrsari y GIG125. Mae'r holl fyfyrwyr yn cael grant 

£1000 heb brawf modd. Mae poblogaeth lethol y myfyrwyr yn tueddu i fod yn fenywod. 

Caiff lleoedd ar y cwrs eu comisiynu gan WEDS, yn seiliedig ar y gofynion staff a 

ragamcenir gan reolwyr SALT ar draws Cymru.  Bwriedir i hyn gydbwyso lleoedd â'r 

galw yn y dyfodol. Nid oes amodau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu fel ymrwymiad i weithio 

yng Nghymru. Ni ddisgwylir newidiadau. 

 

Mae’r cwrs gradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wrthi’n cael ei adolygu gan y 

brifysgol a chan WEDS, i archwilio'r posibilrwydd o newidiadau i leoliadau clinigol a 

chynnig cymwysterau addysg ar ôl cofrestru. Mae WEDS wedi gofyn am gynnydd yn 

nifer y lleoedd, o oddeutu 30 i 36 yn y gorffennol i 44 ar gyfer dechrau yn 2015, ac 

maent wedi awgrymu ei bod yn debygol y caiff y cynnydd hwn ei gynnal yn y tymor 

canolig. Mae WEDS hefyd wedi gwneud cais hefyd i ni adolygu hyd y cwrs, gan 

archwilio'r posibiliadau ar gyfer ei leihau i dair blynedd neu dair blynedd a hanner ac 

effaith gwneud hyn.  

 

Nid oes cymwysterau gorfodol ar gyfer ymarferwyr cynorthwyol SALT. Gallant astudio 

cymwysterau NVQ neu BTEC neu gwrs gradd sylfaen (ibid.). 

 

Mae’n ofynnol i therapyddion lleferydd ac iaith ymgymryd â’u DPP  (a’i gofnodi) er mwyn 

cynnal eu cofrestriad gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Mae DPP yn cael ei 

integreiddio i oruchwylio a datblygu staff: mae enghreifftiau’n cynnwys cysgodi a 

hyfforddiant a chyrsiau allanol a mewnol. Adroddodd un bwrdd iechyd (Hywel Dda) 

hyfforddi ar y cyd ar gyfer addysg awtistiaeth.  Nid oes enghreifftiau o hyfforddi ar y cyd 

wedi’i ffurfioli yn y ddau fwrdd iechyd arall, ond mae enghreifftiau o hyfforddiant ar y cyd 

sy’n fwy anffurfiol.  

 

Mae prosesau ‘dychwelyd i’r gwaith’ sefydledig yn y rhan fwyaf o fyrddau iechyd, er bod 

hyn yn amodol ar swyddi gwag;  er enghraifft, mae un bwrdd iechyd yn cynnig 

                                            
125

 http://www.nhsbsa.nhs.uk/Students/Documents/Students/Bursary_Brochure_October_2014-
15_(V2)_11.2013.pdf 
 

http://www.nhsbsa.nhs.uk/Students/Documents/Students/Bursary_Brochure_October_2014-15_(V2)_11.2013.pdf
http://www.nhsbsa.nhs.uk/Students/Documents/Students/Bursary_Brochure_October_2014-15_(V2)_11.2013.pdf
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diwrnodau “cadw mewn cysylltiad” a gall ddarparu sesiwn sefydlu a chyfleoedd hyfforddi 

allanol a mewnol i staff sy’n dychwelyd.  

 

Ffisiotherapi 

 

Hyfforddiant cychwynnol ffisiotherapyddion yw gradd israddedig dair neu bedair blynedd 

(mewn ffisiotherapi) sy’n galluogi cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 

ac aelodaeth o’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion (CSP) (os yw’r myfyriwr 

israddedig yn cael ei achredu gan yr CSP. Mae 36 o brifysgolion yn y DU yn cynnig 

cyrsiau achrededig, gan gynnwys Prifysgol Caerdydd (CSP, 2015).  

 

Mae ffioedd myfyrwyr o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd (sy’n dilyn cwrs ym Mhrifysgol 

Caerdydd) yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru, sy’n comisiynu oddeutu 90 o 

ffisiotherapyddion dan hyfforddiant y flwyddyn. Mae myfyrwyr hefyd yn gymwys am 

fwrsari o £1,000 heb brawf modd ac o bosibl hyd at £5,000 arall mewn bwrsarïau â 

phrawf modd.  

 

Mae mwyafrif y myfyrwyr (oddeutu 70 y cant) ar gwrs Prifysgol Caerdydd yn fenywod. 

Mae cystadleuaeth am leoedd yn eithriadol o uchel gyda rhyw 700 o geisiadau am 250 

o leoedd yn 2014. Nid oes amodau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu fel ymrwymiad i weithio 

yng Nghymru. 

 

Deieteg   

 

Hyfforddiant cychwynnol deietegwyr yw cwrs gradd prifysgol tair neu bedair blynedd 

(BSc) neu gwrs ôl-radd dwy flynedd (Diploma (PgDip) mewn deieteg neu gymhwyster 

Meistr (MSc) mewn Deieteg) a achredir gan Gymdeithas Deietegwyr Prydain (BDA, 

2015). Mae pedair ar ddeg o brifysgolion yn y DU yn cynnig cyrsiau israddedig a/neu ôl-

raddedig, gan gynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd.  Mae ffioedd dysgu’r cwrs 

gradd yn cael eu cyllido gan WEDS a chaiff myfyrwyr wneud cais am fwrsari â phrawf 

modd (ibid). 
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Mae’n ofynnol i ddeietegwyr ymgymryd â’u DPP (a’i gofnodi) er mwyn cynnal eu 

cofrestriad gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. 

 

Seicoleg glinigol 

 

Hyfforddiant cychwynnol seicolegwyr yw cwrs israddedig prifysgol tair neu bedair 

blynedd a achredir gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig (BPA) neu gwrs trosi ôl-

raddedig neu raglen hyfforddi ôl-raddedig (BPS, n.d). Cynigir y rhain gan ystod eang o 

brifysgolion yn y DU, gan gynnwys pob prifysgol yng Nghymru.  

 

Mae’r BILl yn talu cyflog i seicolegwyr dan hyfforddiant. Ni ddisgwylir i hyn newid yn y 

pum mlynedd nesaf ac nid oes telerau ac amodau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu. 

 

Mae’n ofynnol i seicolegwyr ymgymryd â’u DPP eu hunain (a’i gofnodi) er mwyn cynnal 

eu cofrestriad gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal126. Adroddwyd bod y 

trefniadau DPP yn effeithiol ac wedi’u strwythuro’n dda yn y ddau wasanaeth seicoleg 

bwrdd iechyd yn yr astudiaeth. Adroddodd un fod y pwysau ar gyllidebau’n cyfyngu ar 

DPP. Ni adroddwyd cydweithio ffurfiol, er y nododd un gwasanaeth hyn fel maes yr 

hoffai ei ddatblygu.   

 

Mae prosesau ‘dychwelyd i’r gwaith’ wedi’u sefydlu (er eu bod yn amodol ar swyddi 

gwag) ac yn cynnwys cyfleoedd i weithio’n rhan-amser er enghraifft.  

 

Seiciatreg 

 

Mae hyfforddiant cychwynnol seiciatryddion yn cynnwys gradd mewn meddygaeth (pum 

mlynedd fel arfer), dwy flynedd o hyfforddiant sylfaen mewn ysgolion meddygol, a chwe 

blynedd arall o hyfforddiant arbenigol (Coleg Brenhinol Seiciatryddion, 2015). Ar ôl 

cofrestru ar gofrestr arbenigol y Cyngor Meddygol Cyffredinol, disgwylir iddynt 

ymgymryd â DPP er mwyn dangos eu “haddasrwydd i ymarfer”.  

                                            
126

 http://www.hpc-uk.org/registrants/cpd/ 
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Seicotherapi a chwnsela   

 

Nid oes hyfforddiant cychwynnol gorfodol ar hyn o bryd i seicotherapyddion a 

chwnselwyr, er bod y Gymdeithas Cwnselwyr a Seicotherapyddion Brydeinig yn 

argymell cyrsiau rhagarweiniol cyn Diploma un flwyddyn mewn Cwnsela a Seicotherapi 

(BACP, 2015). Ni reoleiddir seicotherapyddion a chwnselwyr gan y Cyngor Proffesiynau 

Iechyd a Gofal ac nid oes gofynion DPP.  

 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) 

 

Mae ystod o weithwyr proffesiynol yn gweithio yn CAMHS, gan gynnwys: 

 seicolegwyr;   

 seicotherapyddion;  

 therapyddion teulu;  

 seiciatryddion plant a’r glasoed; 

 nyrsys;  

 gweithwyr cymdeithasol   

 

Disgrifir yr hyfforddiant cychwynnol i seicolegwyr, ffisiotherapyddion a 

seicotherapyddion uchod. Mae llawer o therapyddion teulu wedi hyffordid fel 

seicolegwyr neu seicotherapyddion. Mewn cyfweliadau, nodwyd bod Prifysgol Cymru yn 

cynnig Diploma mewn Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed. Mae Prifysgol De Cymru hefyd 

yn cynnig cwrs MA mewn Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed. 

 

Mae gofynion DPP yn amrywio gan ddibynnu ar y proffesiwn/arbenigedd. Adroddodd 

gwasanaethau CAMHS a oedd yn rhan o’r astudiaeth nad oedd dim hyfforddi ar y cyd 

(trawsddisgyblaethol). 
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Atodiad 6: Canlyniadau arolwg gweithlu addysg anghenion addysgol arbennig UPG 

2014  

Ffigur 10: rhwystrau i rhag cydlynu gwasanaethau arbenigol. Ymatebion gan arweinwyr ysgolion a chydlynwyr 

AAA i'r cwestiwn, “a oes unrhyw un o’r ffactorau hyn yn rhwystr i rhag cydlynu cymorth arbenigol i blant neu 

bobl ifanc ag AAA yn eich lleoliad?” 

 

Ffynhonnell: Arolwg gweithlu addysg cyffredinol UPG 2014 , nifer yr ymatebion=457 
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Ffigur 11: ymatebion gan arweinwr ysgolion a chydlynwyr AAA127 i’r cwestiwn, 

“pan fo angen, mae fy lleoliad yn gallu cael mynediad i gymorth digonol gan...”  

 

Ffynhonnell: Arolwg gweithlu addysg AAA UPG 2014, nifer yr ymatebion =467 

 

                                            
127

 Mae’r rhain yn cynnwys cydlynwyr ADY. 
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