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Cyflwyniad 

Mae’r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru.  
Mae’r canllawiau yn ymwneud â’u dyletswydd i ddynodi Swyddog Arweiniol Anghenion 
Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar (“Swyddog ADY Ychwanegol y Blynyddoedd 
Cynnar”) o dan adran 62 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) 2018 (“y Ddeddf”).  Mae’r canllawiau hefyd yn ymwneud â rôl y Swyddog ADY 
Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar.  
 
Anstatudol yw’r canllawiau hyn. Fodd bynnag, bwriedir iddynt gael eu hadlewyrchu’n fras yn 
y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)1 statudol maes o law.  
 

Y ddeddf  

Mae’r ddeddf yn darparu ar gyfer y system gymorth statudol newydd ar gyfer plant a phobl 
ifanc rhwng 0 a 25 oed yng Nghymru ag anghenion dysgu ychwanegol (“system ADY”).  
Mae’r system ADY i ddisodli’r system anghenion addysgol arbennig (“AAA”) bresennol (y 
darperir ar ei chyfer yn Rhan 4 o Ddeddf Addysg 1996) ac asesiadau plant a phobl ifanc 
sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu mewn addysg neu hyfforddiant ôl-16 (y 
darperir ar eu cyfer o dan adran 140 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000), ac mae’n cyflwyno’r 
term newydd ‘anghenion dysgu ychwanegol’ (“ADY”).  O dan y system ADY, bydd gan blant 
ag ADY a phobl ifanc ac ADY mewn addysg bellach neu hyfforddiant, ni waeth pa mor 
ddifrifol neu gymhleth yw eu hanghenion, hawl i gael cynllun cymorth statudol o’r enw 
‘Cynllun Datblygu Unigol’ (“CDU”).  Bydd plant a phobl ifanc ag ADY yn cael cefnogaeth a 
elwir yn ddarpariaeth dysgu ychwanegol (“DDdY”) a fydd yn cael ei nodi yn eu CDU. 
Nod Llywodraeth Cymru yw cychwyn y system newydd fesul cam o 1 Medi 20212.    
 
Er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen rheoliadau a Chod sy’n cael eu gwneud o dan bwerau 
yn y Ddeddf, sy'n ddarostyngedig i weithdrefnau'r Senedd.  Mae'r rheoliadau a'r Cod ADY 
yn cael eu paratoi ar hyn o bryd, yn dilyn ymgynghoriadau yn 2019 a 2020, gyda'r bwriad 
o'u gosod ar ffurf ddrafft gerbron y Senedd yn gynnar yn 2021.   
 

Cod ADY 

Bwriedir i'r Cod ADY osod gofynion ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion a 
gynhelir yng Nghymru a sefydliadau yn y sector addysg bellach ("SABau") yng Nghymru a 
chynnwys canllawiau statudol ar gyfer y gwahanol awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys 
Byrddau Iechyd Lleol, sydd â swyddogaethau o dan y Ddeddf. 3     
 
Er mwyn paratoi ar gyfer y system ADY sy'n dechrau o fis Medi 2021, bydd adrannau 60 – 
62 o'r Ddeddf yn cychwyn ar 4 Ionawr 20214. Gofynion ar gyrff llywodraethu, awdurdodau 
lleol a Byrddau Iechyd Lleol yw’r rhain i ddynodi personau i'r rolau swyddogion cydgysylltu 
ADY statudol newydd; sef y cydgysylltydd anghenion dysgu ychwanegol ("CADY") yn y naill 

                                            
 
1 I’w dyroddi gan Weinidogion Cymru o dan adran 4 o’r Ddeddf. 
2 Mae cyfeiriadau yn y canllawiau hyn at pryd y mae'r system newydd yn cychwyn neu'n dod i rym yn cyfeirio 
at pryd y daw swyddogaethau yn y Ddeddf ynghylch nodi a diwallu anghenion plant neu bobl ifanc unigol i 
rym.  Cyn hynny, mae rhai agweddau ar y system newydd (gan gynnwys y dyletswyddau i benodi'r 
swyddogion statudol) yn cael eu dwyn i rym er mwyn paratoi ar gyfer y system newydd sy'n dod i rym. 
3 Adran 4 o’r Ddeddf.  Yn wir, mae rhai gofynion a chanllawiau y mae'n rhaid eu cynnwys yn y Cod.  
4 Gorchymyn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 1) 
2020 (O.S. 2020/1182).  



 

5 
 

achos, Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar yn yr achos 
wedyn, a’r SACDA yn yr achos olaf. 

 

Canllawiau anstatudol 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau anstatudol ar gyfer awdurdodau lleol yng 
Nghymru ynghylch eu dyletswyddau i ddynodi Swyddog ADY Ychwanegol y Blynyddoedd 
Cynnar.  Bwriad y canllawiau yw eu cynorthwyo i ddeall eu dyletswydd gyfreithiol mewn 
perthynas â'r dynodiad.  Mae'r canllawiau hefyd yn nodi gwybodaeth am rôl y Swyddog 
ADY Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar, gan gynnwys dyletswyddau a chyfrifoldebau 
eraill.  Yn fras, mae'n adlewyrchu'r gofynion a'r canllawiau ynghylch y materion hyn y 
bwriedir iddynt fod yn y Cod ADY drafft y bydd Gweinidogion Cymru yn ei osod gerbron y 
Senedd i'w gymeradwyo. 
 
Mae holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill y Swyddog ADY Ychwanegol y Blynyddoedd 
Cynnar y mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn debygol y cânt eu cynnwys yn y Cod 
ADY wedi'u cynnwys yn y canllawiau hyn.  Bydd modd i‘r Swyddog ADY Ychwanegol y 
Blynyddoedd Cynnar gyflawni neu oruchwylio rhai o'r dyletswyddau a’r cyfrifoldebau eraill a 
nodir isod cyn i'r system ADY ddod i rym.  Er enghraifft, mae paragraff 1.3 yn rhestru 
swyddogaethau awdurdodau lleol o dan y system ADY y bydd Swyddog Arweiniol ADY 
Blynyddoedd Cynnar yn gyfrifol am gydgysylltu, ond hyd nes y bydd y swyddogaethau 
hynny mewn grym, ni all y swyddogion statudol gydgysylltu eu hymarfer mewn gwirionedd.  
Fe'u cynhwysir yn y canllawiau hyn i roi darlun llawn o'r hyn y mae'r rôl yn debygol o'i olygu 
pan fydd y system ADY yn dechrau, ac i lywio sut y cyflawnir y rolau cyn i'r system newydd 
ddechrau. 
  
Fodd bynnag, mae agweddau eraill ar y rôl a ddisgrifir yn y canllawiau hyn y gellir eu 
cyflawni cyn i'r system ADY ddechrau.  Er enghraifft, sefydlu perthynas gydweithio â 
phartneriaid allweddol, gan gynnwys gyda'r swyddogion cydgysylltu ADY eraill; CADY a'r 
SADCA. 
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Defnyddio’r canllawiau hyn 

Lle defnyddir "rhaid", mae hyn yn adlewyrchu ei bod yn ofyniad cyfreithiol gwneud y peth a 
ddisgrifir.  Rhoddir ffynhonnell y gofyniad cyfreithiol mewn troednodyn i'r rhaid hwnnw. 
Lle defnyddir "dylai" mae’r canllawiau yn awgrymu y dylid gwneud y mater oni bai bod gan 
y Bwrdd Iechyd Lleol reswm da dros beidio â'i wneud.  Maes o law, gellir cynnwys y 
materion hyn yn y Cod fel canllawiau statudol.  Pan fydd hynny'n digwydd, bydd yn golygu 
bod yn rhaid i'r awdurdod cyhoeddus y mae’r canllawiau ar ei gyfer ystyried y canllawiau 
statudol a'u dilyn oni bai ei fod yn gallu dangos bod cyfiawnhad dros beidio â gwneud 
hynny.  Efallai y bydd disgwyl i'r awdurdod cyhoeddus egluro unrhyw achos o beidio â dilyn 
y canllawiau statudol. 
 
Cyn i’r system ADY newydd gael ei chychwyn, y system AAA a'r gyfraith ar anawsterau 
a/neu anableddau dysgu sy’n parhau i fod yn gymwys a bydd yn parhau i fod yn gymwys 
mewn rhai achosion ar ôl Medi 2021 wrth i'r system newydd gael ei chyflwyno'n raddol.  
Rhaid i awdurdodau cyhoeddus barhau i gydymffurfio'n llawn â'u dyletswyddau yn y system 
AAA cyn i'r system ADY ddechrau dod yn gymwys, ac ar ôl hynny pan fo dyletswyddau o 
dan y system AAA yn parhau i fod yn gymwys. 
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Diffiniadau o dermau allweddol a ddefnyddir yn y canllawiau hyn 

 
Mae i "anghenion dysgu ychwanegol" ("ADY") yr ystyr a roddir gan adran 2 o'r 
Ddeddf, sef: 

 
(1) Mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes ganddo anhawster 
dysgu neu anabledd (pa un a yw'r anhawster dysgu neu'r anabledd yn deillio o 
gyflwr meddygol ai peidio) sy'n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. 
 
(2) Mae gan blentyn sydd o’r oedran ysgol gorfodol neu berson sy’n hŷn na’r 
oedran hwnnw anhawster dysgu neu anabledd— 

(a) os yw'n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na'r mwyafrif o'r rhai eraill 
sydd 
o'r un oedran, neu 
(b) os oes ganddo anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010 (p. 15) 
sy’n ei atal neu’n ei lesteirio rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu 
hyfforddiant o fath a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill sydd o’r un oedran 
mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu sefydliadau prif ffrwd yn y sector 
addysg bellach. 

 
(3) Mae gan blentyn sydd o dan yr oedran ysgol gorfodol anhawster dysgu neu 
anabledd os yw'r plentyn yn debygol o fod o fewn is-adran (2) pan fydd o'r oedran 
ysgol gorfodol, neu y byddai'n debygol o fod felly pe na bai darpariaeth ddysgu 
ychwanegol yn cael ei gwneud. 
 
(4) Os yw'r iaith (neu'r ffurf ar iaith) y mae neu y bydd person yn cael ei addysgu 
ynddi yn wahanol i iaith (neu ffurf ar iaith) sy'n cael neu sydd wedi cael ei defnyddio 
gartref, nid yw hynny'n unig yn golygu bod gan y person anhawster dysgu neu 
anabledd. 

 
Mae i "darpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY)" yr ystyr a roddir gan adran 3 o'r 
Ddeddf, sef: 

 
(1) Ystyr “darpariaeth ddysgu ychwanegol” i berson sy'n dair oed neu'n hŷn yw 
darpariaeth addysgol neu ddarpariaeth hyfforddiant sy'n ychwanegol at yr hyn, neu 
sy'n wahanol i'r hyn, a wneir yn gyffredinol i eraill sydd o'r un oedran— 

(a) mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir yng Nghymru, 
(b) mewn sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach yng Nghymru, neu 
(c) mewn mannau yng Nghymru lle y darperir addysg feithrin. 

 
(2) Ystyr “darpariaeth ddysgu ychwanegol” i blentyn sy'n iau na thair oed yw 
darpariaeth addysgol o unrhyw fath. 
 
(3) Yn is-adran (1), ystyr “addysg feithrin” yw addysg sy'n addas i blentyn sydd 
wedi cyrraedd tair oed ond sydd o dan yr oedran ysgol gorfodol. 

 
Plant a phobol ifanc 
Mae "plentyn" yn golygu person nad yw'n hŷn na'r oedran ysgol orfodol ac mae "person 
ifanc" yn golygu person sy'n hŷn na'r oedran ysgol orfodol, ond yn iau na 25 oed.  
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Rôl Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y 
Blynyddoedd Cynnar 

 
Y ddyletswydd ar awdurdodau lleol i ddynodi swyddog arweiniol ADY y 
Blynyddoedd Cynnar 

 
1.1 O 4 Ionawr 2021, bydd rhaid5 i bob awdurdod lleol ddynodi swyddog i fod yn gyfrifol 

am gydlynu swyddogaethau'r awdurdod lleol o dan y Ddeddf mewn perthynas â 
phlant o dan oedran ysgol gorfodol nad ydynt yn mynychu ysgolion a gynhelir. Gelwir 
y swyddog dynodedig yn 'Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y 
Blynyddoedd Cynnar'.  
 

1.2 Yn y bennod hon, cyfeirir at blant o dan oedran ysgol gorfodol nad ydynt yn mynychu 
ysgol a gynhelir fel "cohort y Swyddog Arweiniol ADY", ac mae cyfeiriadau at gohort 
Swyddog Arweiniol ADY awdurdod lleol yn gyfeiriadau at blant yn y cohort y 
Swyddog Arweiniol ADY y mae gan yr awdurdod lleol swyddogaethau mewn 
perthynas â nhw o dan y system ADY.  Mae hyn yn cynnwys plant yng nghohort y 
Swyddog Arweiniol ADY sydd: 

 yn ardal yr awdurdod lleol (pa un ai a ydynt yn derbyn gofal gan yr awdurdod 
ai peidio); 

 yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ac yn ardal awdurdod lleol arall. 
 

1.3 Mae swyddogaethau'r awdurdod lleol y mae Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd 
Cynnar yn gyfrifol am gydlynu i'r graddau y maent yn ymwneud â swyddogaethau'r 
Swyddog Arweiniol ADY yn cynnwys: 

 penderfynu a oes gan blant ADY6, paratoi a chynnal CDU7 (gan gynnwys 
sicrhau'r DDdY a bennir yn y CDU), a darparu gwybodaeth am CDUau8;  

 adolygu a diwygio CDUau9;  

 adolygu trefniadau DDdY10;  

 gwneud trefniadau i ddarparu cyngor a gwybodaeth a chymryd camau rhesymol i 
hysbysu rhieni a chyfeillion achos plant o fewn ei ardal11 (ymhlith eraill) am y 
trefniadau;  

 gwneud trefniadau i osgoi a datrys anghytundebau a hyrwyddo'r defnydd 
ohonynt12; a 

 gwneud trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau eirioli annibynnol13. 
 

Profiad ac arbenigedd Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar 

1.4 Dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar fod â phrofiad ac arbenigedd 
yn y canlynol: 

                                            
 
5 Adran 62(1) o’r Ddeddf.  
6 Adrannau 13(1) a (18) o'r Ddeddf. 
7 Adran 14 ac 14(19) o’r Ddeddf.  
8 Adran 22 o'r Ddeddf. 
9 Adrannau 23 a 24 o'r Ddeddf. 
10 Adran 63 o'r Ddeddf. 
11 Adran 9 o’r Ddeddf.  
12 Adran 68 o'r Ddeddf. 
13 Adran 69 o'r Ddeddf.  
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 gweithio'n agos gyda phlant sydd ag ADY ac sydd o dan oedran ysgol gorfodol 
a'u teuluoedd; 

 delio â darparu gwasanaethau er mwyn diwallu ADY y plant hyn, ar draws 
amrywiol leoliadau; ac 

 addysg feithrin neu ddatblygiad plant.   
 
1.5 Dylai'r awdurdod lleol ddim ond dynodi swyddog y mae'n credu y bydd yn gallu 

cyflawni disgwyliadau'r rôl fel y'u nodir yn y bennod hon i fod yn Swyddog Arweiniol 
ADY y Blynyddoedd Cynnar.  I grynhoi, dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd 
Cynnar: 

 

 allu darparu cyfeiriad strategol cyffredinol gyda'r nod o sicrhau bod yr awdurdod 
lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau statudol mewn perthynas â'i gohort Swyddog 
Arweiniol ADY; ac 

 yn gallu gweithredu fel ffynhonnell arbenigedd ynghylch ADY a'r system ADY ar 
gyfer darparwyr gofal plant ar gyfer ei gohort Swyddog Arweiniol ADY ac addysg 
feithrin nas cynhelir ar gyfer ei gohort Swyddog Arweiniol ADY a'u sefydliadau 
ambarél. 

 
Rôl Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar 
 
1.6 Mae Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar yn rôl strategol a dylai fod dwy 

agwedd ar y rôl: rôl sy'n wynebu tuag at i mewn ac allan.  Diben y rôl sy'n wynebu 
tuag at i mewn yw bod yn gyfrifol am drefniadau'r awdurdod lleol ar gyfer arfer ei 
swyddogaethau mewn perthynas â chohort y Swyddog Arweiniol ADY.  Er mwyn 
cynorthwyo gydag arfer y swyddogaethau hynny'n effeithiol, mae'r rôl sy'n wynebu 
allan yn ymwneud â datblygu a chynnal perthynas effeithiol ag eraill sy'n gweithio 
gyda chohort Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod lleol.  

 
Rôl sy'n wynebu tuag at i mewn 
 
1.7 Dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar fod â chyfrifoldeb cyffredinol o 

fewn yr awdurdod lleol am sicrhau bod trefniadau priodol ar waith i alluogi'r awdurdod 
lleol i gyflawni'n briodol ei swyddogaethau o dan y Ddeddf (gweler paragraff 8.3 am 
yr ystod o swyddogaethau) mewn perthynas â chohort y Swyddog Arweiniol ADY.   
 

1.8 Dylai hyn gynnwys sefydlu a chynnal strwythurau, systemau neu drefniadau eraill 
effeithlon o fewn yr awdurdod lleol i: 

 sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i ymdrin yn brydlon ag atgyfeiriadau 
plant yn y nghohort y Swyddog Arweiniol ADY a allai fod ag ADY; 

 galluogi'r awdurdod lleol i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ar 
ymyriadau effeithiol; 

 sicrhau bod y bobl gywir yn cael eu cynnwys wrth baratoi, cynnal a chadw ac 
adolygu CDU; 

 sicrhau'r DDdY a bennir mewn CDU; 

 sicrhau bod cyngor a gwybodaeth am ADY a'r system ADY mewn perthynas â 
chohort y Swyddog Arweiniol ADY yn cael eu darparu a'u hyrwyddo i rieni, 
cyfeillion achos ac eraill fel y bo'n briodol; 

 sicrhau bod trefniadau'r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau 
yn briodol ar gyfer ei gohort Swyddog Arweiniol ADY a hyrwyddo'r trefniadau 
hynny; a 
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 sicrhau bod trefniadau'r awdurdod lleol ar gyfer darparu gwasanaethau eirioli 
annibynnol yn cwmpasu ei gohort Swyddog Arweiniol ADY yn briodol.   

 
1.9 Nid oes gofyniad personol ar Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar i 

gyflawni swyddogaethau'r awdurdod lleol mewn perthynas â phlant unigol (er 
enghraifft, paratoi'r CDU ar gyfer pob plentyn yng nghohort y Swyddog Arweiniol 
ADY).  Er y gall Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar wneud hynny ei hun 
neu oruchwylio eraill yn gwneud hynny, gall swyddogion eraill gyflawni'r 
swyddogaethau hynny o ddydd i ddydd.  
 

1.10 Ymhlith y gweithgareddau eraill y dylai awdurdod lleol ddisgwyl i'w Swyddog 
Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar ymwneud â nhw mae: 

 

 cynllunio strategol ar gyfer unrhyw adnoddau, cyllidebau a/neu gyllid sydd gan yr 
awdurdod ar gyfer cohort y Swyddog Arweiniol ADY a'u dyrannu; 

 ymwneud yn uniongyrchol â datblygiad unrhyw bolisïau'r awdurdod lleol sy'n 
gysylltiedig ag ADY a fyddai'n effeithio ar gohort ei Swyddog Arweiniol ADY; a 

 hyfforddiant, yn ôl y gofyn, o fewn yr awdurdod lleol ar faterion sy'n ymwneud ag 
ADY.  
 

1.11 Dylai Swyddogion Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar fod yn gyfrifol am gynnal eu 
datblygiad proffesiynol parhaus eu hunain ym maes ADY er mwyn parhau i fod yn 
ffynhonnell wybodaeth awdurdodol ac arbenigol.  

 
Rôl sy'n wynebu allan 

 
1.12 Mae gan Swyddogion Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar rôl  ganolog i'w chwarae 

o ran hwyluso canfod anghenion yn gynnar.  Drwy godi ymwybyddiaeth o ADY, y 
system ADY a sut mae'n berthnasol i gohort y Swyddog Arweiniol ADY, a 
chydweithio ag eraill sy'n gweithio gyda'r cohort hwn, mae plant ag ADY yn fwy 
tebygol o gael eu cyfeirio at yr awdurdod lleol yn gynharach.  O ganlyniad, mae'r 
ddarpariaeth gywir yn fwy tebygol o gael ei nodi'n gynharach a gall hyn atal 
anghenion rhag dwysáu.  Gall codi ymwybyddiaeth hefyd hwyluso ymyriadau i atal 
ADY rhag datblygu mewn achosion lle mae gan y plentyn anghenion datblygiadol 
nad ydynt yn cyfateb i ADY, ond a allai wneud hynny os nad eir i'r afael â nhw'n 
gynnar. 
 

1.13 Mae datblygu perthynas dda ag ysgolion a gynhelir yn bwysig i helpu-  

 sicrhau bod y DDdY a gaiff plentyn cyn dechrau'r ysgol yn briodol; 

 hwyluso pontio llwyddiannus i addysg a gynhelir; a 

 nodi achosion lle dylid enwi ysgol at ddibenion derbyn. 
 

1.14 Felly, dylai awdurdod lleol ddisgwyl i'w Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd 
Cynnar feithrin perthynas waith gydweithredol gydag eraill sy'n gweithio gyda'i gohort 
Swyddog Arweiniol ADY a chodi ymwybyddiaeth o ADY, y system ADY a sut mae'n 
berthnasol i'r cohort hwn. 
 
a) Meithrin perthynas waith gydweithredol  

 
1.15 Dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar feithrin perthynas waith 

gydweithredol gyda:  
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 y rheiny sy'n gweithio gyda chohort Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod,  
gan gynnwys fel sy'n briodol, ddarparwyr addysg feithrin nas cynhelir, 
darparwyr gofal plant, sefydliadau ambarél perthnasol ac unrhyw asiantaethau 
neu wasanaethau eraill sy'n gweithio'n agos gyda phlant o'r fath a'u teuluoedd 
(er enghraifft, cyrff iechyd ac ymarferwyr gan gynnwys ymwelwyr iechyd, 
meddygon teulu, a Swyddogion Dysgu Clinigol Addysg Dynodedig; Dechrau'n 
Deg; Teuluoedd yn Gyntaf; gwasanaethau cymdeithasol; sefydliadau 
perthnasol yn y trydydd sector; a gweithwyr proffesiynol arbenigol perthnasol);  
a 

 Cydlynwyr ADY ysgolion a gynhelir a staff perthnasol mewn ysgolion arbennig 
y gallai plant yng nghohort Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod fynd ymlaen 
i'w mynychu. 

 
1.16 Dylid disgwyl i Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar hyrwyddo 

cydweithrediad rhwng y personau hyn a'r awdurdod lleol, gan gynnwys i gefnogi 
trosglwyddo llwyddiannus i blant rhwng lleoliadau sy'n darparu addysg feithrin nas 
cynhelir neu ofal plant ac i mewn i'r ysgol.   
 

1.17 Dylai swyddog arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar  sicrhau bod systemau neu 
drefniadau eraill yn eu lle i gefnogi darparwyr addysg feithrin nas cynhelir a gofal plant 
ac eraill sy'n gweithio gyda chohort Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod (gan gynnwys, 
er enghraifft, y rhai a restrir ym mharagraff 1.15) i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth 
am ADY.  Gall hyn eu helpu i ganfod ac atgyfeirio achosion o ADY posibl i'r awdurdod 
lleol yn gynnar, gyda'r bwriad o roi ymyrraeth gynnar briodol ar waith yn brydlon, a 
chefnogi plant ag ADY sy'n mynychu eu lleoliadau.  Dylai cyfrifoldebau gynnwys 
gwneud trefniadau i ddarparu canllawiau i ddarparwyr gofal plant ac addysg feithrin nas 
cynhelir ar ddiwallu anghenion plant sy'n mynychu eu lleoliadau – mae hyn yn cynnwys 
y rhai ag ADY (er enghraifft, mewn perthynas â helpu i gyflwyno'r DDdY a nodir yn CDU 
plentyn) ac oedi datblygiadol. 

 
1.18 Dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar sefydlu pwynt cyswllt yn yr 

awdurdod lleol ar gyfer unrhyw ymholiadau am ADY neu'r system ADY yn ymwneud 
â chohort Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod ac atgyfeiriadau i awdurdod lleol y 
plant yn y cohort.  Gallai'r pwynt cyswllt fod yn Swyddog Arweiniol ADY y 
Blynyddoedd Cynnar neu swyddog arall yn yr awdurdod lleol. 

 
1.19 Dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar godi ymwybyddiaeth o rôl 

Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar i'r rhai sy'n gweithio gyda chohort 
Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod (fel y rhai a restrir ym mharagraff 1.15). 
 
b) Codi ymwybyddiaeth o ADY a'r system ADY  

 
1.20 Dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar wneud trefniadau gyda'r nod o 

godi ymwybyddiaeth o ADY a'r system ADY ymhlith y rhai sy'n gweithio gyda charfan 
Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod lleol (gan gynnwys y rhai a restrir ym 
mharagraff 1.15).  Dylai'r trefniadau gynnwys: 

 

 sicrhau bod gwybodaeth am ADY a'r system ADY ar gael ac yn cael ei 
lledaenu i'r rheiny sy'n gweithio gyda chohort Swyddog Arweiniol ADY yr 
awdurdod mewn ystod o leoliadau; 
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 codi ymwybyddiaeth o'r ddyletswydd ar gyrff iechyd i hysbysu'r awdurdod lleol 
lle mae'n ffurfio'r farn bod plentyn yng nghohort Swyddog Arweiniol ADY yr 
awdurdod ag ADY neu'n debygol o fod ag ADY; 

 codi ymwybyddiaeth o'r ddyletswydd ar ddarparwyr addysg feithrin nas 
cynhelir sy'n derbyn cyllid gan yr awdurdod lleol i roi sylw i ganllawiau 
perthnasol sydd wedi'u cynnwys yn y Cod hwn14; ac 

 lle mae Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar yn ystyried ei bod yn 
briodol, hyfforddiant ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda chohort Swyddog 
Arweiniol ADY yr awdurdod (er enghraifft y rhai a restrir ym mharagraff 1.15) 
ar ADY, y system ADY, sut mae'n berthnasol i blant o'r fath a diwallu eu 
hanghenion.  Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill a 
sefydliadau trydydd sector perthnasol lle y bo'n briodol i gael mewnbwn 
arbenigol i'r hyfforddiant hwnnw. 

 
1.21 Dylai awdurdod lleol, felly, ddisgwyl i'w Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd 

Cynnar fod yn ffynhonnell cyngor ac arbenigedd ar ADY a'r system ADY o ran ei 
gymhwyso i gohort y Swyddog Arweiniol ADY.   
 
 

 
 
 

 

                                            
 
14 Adran 153(2) o Ddeddf Addysg 2002.   


