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Cyflwyniad 

Mae’r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer byrddau iechyd lleol yng 
Nghymru.  Mae’r canllawiau yn ymwneud â’u dyletswydd i ddynodi swyddog arweiniol 
clinigol dynodedig addysg (“SADCA”) o dan adran 61 o Ddeddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (“y Ddeddf”).  Mae’r canllawiau hefyd yn 
ymwneud â rôl y SADCA.  
 
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 
achos, Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar yn yr achos 
wedyn, a’r SACDA yn yr achos olaf. 

                                            
 
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).  
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Canllawiau anstatudol 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau anstatudol ar gyfer byrddau iechyd lleol ynghylch 
eu dyletswyddau i ddynodi SACDA.  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 SACDA, 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 SACDA 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 SACDA 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 1.8 yn rhestru 
swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol o dan y system ADY y bydd SACDA 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.  Er enghraifft, gall SACDA 
godi ymwybyddiaeth o'r system ADY ar draws y Bwrdd Iechyd Lleol. 
 
Fodd bynnag, ni fydd rhai o ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill y SACDA yn gallu cael eu 
cyflawni hyd nes y daw'r system ADY i rym.  Mae'r dyletswyddau a’r cyfrifoldebau eraill 
wedi'u cynnwys yn y canllawiau hyn i roi darlun llawn o'r hyn y mae rôl y SACDA yn debygol 
o'i olygu pan ddaw'r system ADY i rym.  Fe'u cynhwysir hefyd i ddarparu gwybodaeth am 
sut y cyflawnir rôl y SACDA, cyn i'r system newydd gychwyn.  
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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. 
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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. 
 
 
Cyfeiriadau at ysgolion a gynhelir, Sefydliadau Addysg Bellach ac awdurdodau lleol  
Mae cyfeiriadau at ysgolion a gynhelir, Sefydliadau Addysg Bellach ac awdurdodau lleol yn 
y canllawiau hyn yn gyfeiriadau at sefydliadau neu awdurdodau o'r fath yng Nghymru.  
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Rôl y Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg  

 

Y ddyletswydd ar fyrddau iechyd lleol i ddynodi Swyddog Arweiniol 
Clinigol Dynodedig Addysg  

 
1.1. O 4 Ionawr 2021, bydd rhaid5 i bob Bwrdd Iechyd Lleol ddynodi swyddog i fod yn 

gyfrifol am gydlynu swyddogaethau’r bwrdd iechyd mewn perthynas â phlant a 
phobl ifanc ag ADY.  Gelwir y person hwnnw yn "swyddog arweiniol clinigol 
dynodedig addysg" (a dalfyrrir yn y Cod i "SACDA").  

 
1.2. Rhaid6 i’r SACDA fod un ai’n ymarferwr meddygol cofrestredig neu’n nyrs 

gofrestredig neu’n weithiwr iechyd proffesiynol arall. 
 

1.3. Rhaid7 i’r Bwrdd Iechyd Lleol, wrth ddynodi swyddog yn SACDA, ystyried bod gan y 
swyddog gymwysterau a phrofiad addas ym maes darparu gofal iechyd i blant a 
phobl ifanc ag ADY. 

 
1.4. Mae swyddogaethau’r bwrdd iechyd lleol y mae’r SACDA yn gyfrifol am eu cydlynu 

yn cynnwys: 
 

 atgyfeiriadau8 i’r Bwrdd Iechyd Lleol i ystyried a oes triniaeth neu wasanaeth 
perthnasol sy’n debygol o fod o fudd wrth fynd i’r afael ag ADY plentyn neu berson 
ifanc; 

 sicrhau’r DDdY (hynny yw, y driniaeth neu’r gwasanaeth perthnasol) a ddisgrifir 
mewn CDU fel darpariaeth sydd i’w sicrhau gan y Bwrdd Iechyd Lleol (gan gynnwys 
cymryd camau rhesymol i sicrhau ei darpariaeth yn Gymraeg lle bo angen); 

 cymryd rhan mewn adolygiadau o CDUau lle mae triniaeth neu wasanaeth 
perthnasol yn cael ei nodi fel DDdY i’w sicrhau gan y Bwrdd Iechyd Lleol; 

 ceisiadau9 gan awdurdodau lleol i’r Bwrdd Iechyd Lleol am wybodaeth neu gymorth 
arall, y mae ei angen ar y cyntaf er mwyn arfer ei swyddogaethau ADY;  

 hysbysu10 rhieni ac awdurdodau lleol am farn y Bwrdd Iechyd Lleol ei bod yn 
debygol fod gan blentyn o dan oedran ysgol gorfodol ADY; 

 rhoi11 tystiolaeth i’r Tribiwnlys mewn apêl mewn perthynas â materion ADY; 

 ymdrin ag argymhellion12 a wneir i’r Bwrdd Iechyd Lleol gan y Tribiwnlys ynghylch 
arfer swyddogaethau’r Bwrdd Iechyd Lleol. 

 

Profiad ac arbenigedd y SACDA 
  

1.5. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y swyddog y mae’n ei ddynodi yn SACDA: 
 

                                            
 
5 Adran 61 o’r Ddeddf. 
6 Adran 61(2) o’r Ddeddf. 
7 Adran 61(3) o’r Ddeddf. 
8 O dan adran 20 o’r Ddeddf. 
9 O dan adran 65 o’r Ddeddf. 
10 O dan adran 64 o’r Ddeddf.  
11 Gall y Tribiwnlys wneud hyn yn ofynnol: gweler adran 76 o’r Ddeddf 
12 Adran 76 o’r Ddeddf. 
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• wedi cael profiad o arweinyddiaeth ar lefel uwch yn y gwasanaeth iechyd;  
• yn gallu darparu cyfeiriad strategol cyffredinol â’r nod o sicrhau bod y Bwrdd 

Iechyd Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau sy’n ymwneud ag ADY;  
• yn gallu adnabod a datrys problemau a gwrthdaro cyn gynted â phosibl;  
• yn gallu cyfeirio materion i Fwrdd Gweithredol y Bwrdd Iechyd Lleol, fel y bo’n 

briodol;  
• wedi cael profiad ar lefel uwch o agwedd ar ofal iechyd sy’n berthnasol i ADY, er 

enghraifft mewn maes fel Meddygaeth (gofal sylfaenol neu eilaidd), Nyrsio, 
Bydwreigiaeth, Gwaith Proffesiynol Perthynol i Iechyd, neu fel ymarferwr Iechyd 
Cyhoeddus. 

 
1.6. Bydd sgiliau datrys problemau, negodi a chyfathrebu cryf yn hanfodol i’r SACDA 

wrth ganfod a gweithredu dulliau gwaith arloesol a chydweithredol ar draws 
asiantaethau a gwasanaethau o fewn y bwrdd iechyd. 

 
1.7. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol ei gwneud yn ofynnol i’r SACDA fod yn atebol i 

Gyfarwyddwr Gweithredol o fewn y Bwrdd Iechyd Lleol a dylai ddarparu llwybr clir 
i’r SACDA gyfeirio materion i fyny at Fwrdd Gweithredol y Bwrdd Iechyd Lleol.  Bydd 
y SACDA yn gyfrifol am gydlynu swyddogaethau’r Bwrdd Iechyd Lleol, ond nid oes 
angen iddo fod yn gyfrifol am eu cyflawni.  Caiff swyddogion eraill gyflawni’r 
swyddogaethau hynny o ddydd i ddydd, a gallai hyn fod yn arbennig o briodol ar 
gyfer materion gweinyddol neu weithredol; neu lle mae angen gwybodaeth 
dechnegol benodol i’r pwnc, neu os yw gweithiwr iechyd proffesiynol eisoes yn 
ymwneud â gofal y plentyn neu’r person ifanc.  Er enghraifft, ni fydd disgwyl i’r 
SACDA ddod i bob cyfarfod CDU, ond dylai fod yn gyfrifol am sefydlu a chynnal 
strwythurau a systemau effeithlon o fewn y Bwrdd Iechyd Lleol i alluogi’r gweithiwr 
iechyd proffesiynol priodol i fynd i gyfarfodydd CDU pan fo modd.  Os nad yw hyn 
yn bosibl, dylai’r strwythurau a’r systemau a sefydlir gan y SACDA sicrhau bod 
gweithwyr iechyd proffesiynol yn darparu eu cyngor a’u tystiolaeth yn ysgrifenedig 
cyn y cyfarfod. 

 
Rôl y SACDA  

 
1.8. Mae rôl SACDA yn rôl strategol a dylai Bwrdd Iechyd Lleol gynnwys y cyfrifoldebau 

canlynol o fewn y rôl:  
 
a) cydweithio ag eraill; 
b) codi ymwybyddiaeth o’r system ADY ar draws y Bwrdd Iechyd Lleol; 
c) rheoli systemau effeithlon a chyson o fewn y Bwrdd Iechyd Lleol i’w alluogi i 

arfer ei swyddogaethau o dan y Ddeddf;  
d) rheoli rhan y Bwrdd Iechyd Lleol mewn cwynion, anghydfodau ac apeliadau i’r 

Tribiwnlys sy’n ymwneud ag arfer ei swyddogaethau o dan y Ddeddf;  
e) mesur cydymffurfiaeth a sicrhau ansawdd gweithgareddau’r Bwrdd Iechyd 

Lleol. 
 

1.9. Mae canllawiau ar y cyfrifoldebau hyn i’w gweld isod. 

 

a) Cydweithio ag eraill 
 

1.10. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA yn gweithio mewn partneriaeth ac 
yn cydweithredu ag eraill (megis Swyddogion Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar 
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a CADYau yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau), er mwyn hyrwyddo gwaith 
amlasiantaeth effeithiol rhwng y gwasanaeth iechyd (gofal sylfaenol ac eilaidd), 
iechyd y cyhoedd, awdurdodau lleol (adrannau addysg a gofal cymdeithasol), 
gwasanaethau eirioli, ysgolion, sefydliadau addysg bellach a’r trydydd sector. 

 
1.11. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA yn gweithio gyda gwasanaethau 

plant ac oedolion i sicrhau bod trefniadau ar waith ar gyfer sicrhau bod dysgwyr ag 
ADY yn pontio’n llwyddiannus o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion. 

 
1.12. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA yn cydweithio â SACDAau eraill 

ledled Cymru â’r nod o: 
 

 rannu arfer gorau; 

 sefydlu llwybrau gofal clir a chyson ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY; a  

 lleihau anghydraddoldeb rhwng ardaloedd byrddau iechyd, yn enwedig ar gyfer 
unigolion sy’n symud ardaloedd neu sydd wedi’u lleoli y tu allan i’w hardal.  

 

b) Codi ymwybyddiaeth o’r system ADY  
 

1.13. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA yn gweithredu i hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o ADY ar lefel weithredol ar draws y Bwrdd Iechyd Lleol, yn ogystal 
ag ymwybyddiaeth, yn ehangach, o’r dyletswyddau sy’n berthnasol i ymarferwyr 
mewn perthynas ag ADY, yn benodol; 

 y ddyletswydd13 i roi gwybod i rieni ac i awdurdod lleol, os ydynt yn llunio barn 
bod gan blentyn o dan oedran addysg orfodol ADY, neu fod ganddo ADY yn ôl 
pob tebyg; ac 

 y ddyletswydd i ystyried a oes triniaeth neu wasanaeth perthnasol sy’n 
debygol o fod o fudd wrth fynd i’r afael ag ADY plentyn neu berson ifanc pan 
ofynnir iddo wneud hynny gan awdurdod lleol neu sefydliad addysg bellach. 

 
 
c) Rheoli systemau effeithlon a chyson mewn perthynas ag ADY 
 

1.14. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA yn sefydlu (pan fo angen) ac yn 
rheoli systemau effeithlon a chyson sy’n galluogi gweithwyr iechyd proffesiynol i 
atgyfeirio plant o dan oedran ysgol gorfodol at awdurdod lleol mewn ffordd briodol, 
ac i gyfrannu at y gwaith o baratoi ac adolygu CDUau a sicrhau DDdY drwy: 

 

 gynnal asesiadau priodol, amserol; 

 gwneud argymhellion ar ymyriadau effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth;  

 darparu triniaethau neu wasanaethau a nodir mewn CDU fel DDdY i’w 
sicrhau gan y Bwrdd Iechyd;  

 monitro canlyniadau triniaethau neu wasanaethau o’r fath; a  

 sicrhau ansawdd cyngor er mwyn lleihau’r amrywiaeth o ran arferion a 
hyrwyddo disgwyliadau realistig.  

 
1.15. Dylai hyn gynnwys: 

 

                                            
 
13 O dan adran 64 o’r Ddeddf. 
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 ystyried y ffordd orau i weithwyr iechyd proffesiynol fynd ati i gyfrannu at baratoi 
ac adolygu CDUau (pan geir cais am gyfraniad, cymorth a chyngor gweithwyr 
iechyd proffesiynol); 

 gweithio ar draws y Bwrdd Iechyd Lleol a chynnwys yr holl weithwyr iechyd 
proffesiynol perthnasol (gan gynnwys therapyddion iaith a lleferydd, arbenigwyr 
sefydlu ac adsefydlu, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, CAMHS, 
gwasanaethau pediatreg cymunedol, gwasanaethau anabledd dysgu, 
gwasanaethau niwroddatblygiadol, a thimau gofal sylfaenol gan gynnwys 
meddygon teulu, ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol a’r gwasanaeth nyrsio plant 
cymunedol) i sicrhau bod y DDdY sydd i’w sicrhau gan y Bwrdd Iechyd Lleol ac 
sydd wedi’i nodi mewn CDU, yn gyfannol ac yn ddarbodus; 

 ysgwyddo’r cyfrifoldeb am reoli ymatebion y Bwrdd Iechyd Lleol i geisiadau am 
wybodaeth neu gymorth arall gan awdurdodau lleol14, er enghraifft, drwy sicrhau 
bod system briodol ar waith i reoli atgyfeiriadau er mwyn cydlynu a rheoli 
achosion a sicrhau bod y Bwrdd Iechyd Lleol yn cydymffurfio â’i ddyletswyddau 

yn hyn o beth;   
 mewn perthynas â’r atgyfeiriadau at y Bwrdd Iechyd Lleol i ystyried a oes 

triniaeth neu wasanaeth perthnasol sy’n debygol o fod o fudd wrth fynd i’r afael 
ag ADY plentyn neu berson ifanc (ac, yn ôl yr angen, gweithio ar y cyd ag 
awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach): 
o sicrhau y caiff atgyfeiriadau o’r fath eu hystyried yn briodol ac yn gyson ac yr 

ymatebir iddynt o fewn yr amserlenni perthnasol, gan gynnwys, pan fo’n 
briodol, trwy i’r SACDA ystyried yr atgyfeiriadau ei hun; 

o sicrhau bod y driniaeth neu’r gwasanaethau perthnasol a ddisgrifir mewn CDU 
yn realistig, yn benodol ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau; 

o sicrhau bod dyletswydd y Bwrdd Iechyd Lleol i sicrhau’r DDdY (hynny yw, y 
driniaeth neu’r gwasanaeth perthnasol) yn cael ei gyflawni, gan gynnwys, pan 
fo’n berthnasol, cymryd pob cam rhesymol i sicrhau’r DDdY yn y Gymraeg. 
 

1.16. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA yn ymwybodol o ddyletswyddau’r 
Bwrdd i roi sylw dyledus i Gonfensiynau’r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
a Hawliau Pobl ag Anableddau, wrth arfer swyddogaethau o dan y Ddeddf, a’i fod 
yn gweithredu, fel y bo’n briodol, gyda’r bwriad o sicrhau bod y Bwrdd yn 
cydymffurfio â’r dyletswyddau hyn.  

 
 

d) Rheoli cwynion, anghydfodau ac apeliadau i’r Tribiwnlys 
  

 
1.17. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA yn goruchwylio unrhyw gŵyn neu 

anghydfod sy’n ymwneud ag arfer swyddogaethau’r Bwrdd Iechyd Lleol o dan y 
Ddeddf.  Gallai hyn gynnwys cymryd camau uniongyrchol i ddatrys y gŵyn neu’r 
anghydfod, neu sicrhau bod system gadarn yn ei lle i dynnu partïon ynghyd er 
mwyn ceisio datrys y sefyllfa yn gynnar.   

 
1.18. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau bod y SACDA: 

 

                                            
 
14 O dan adran 65 o’r Ddeddf.  
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i. yn hyrwyddo’r defnydd o system gwynion y GIG ("Gweithio i Wella") mewn 
perthynas ag unrhyw gwynion sy’n ymwneud ag arfer swyddogaethau’r Bwrdd 
Iechyd Lleol o dan y Ddeddf, a 

ii. yn ceisio sicrhau bod "Gweithio i Wella" yn cael ei hyrwyddo ar adegau 
priodol, megis cyfarfod adolygu CDU lle y trafodir y ddarpariaeth iechyd.  

 
1.19. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol sicrhau mai’r SACDA yw’r pwynt cyswllt cyntaf pan fydd 

awdurdod lleol yn credu y byddai o fudd i un o gyrff y GIG gymryd rhan mewn 
trefniadau osgoi a datrys anghytundeb. 

 
1.20. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol ddisgwyl i’r SACDA gydgysylltu cyfraniad y Bwrdd 

Iechyd Lleol mewn apeliadau i’r Tribiwnlys; gan gynnwys sicrhau ei fod yn darparu 
tystiolaeth fel sy’n ofynnol a goruchwylio ymgysylltiad y Bwrdd Iechyd Lleol yn 
gyffredinol mewn apeliadau. 

 
1.21. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol ddisgwyl i’r SACDA fod yn gyfrifol am arwain ystyriaeth y 

Bwrdd Iechyd Lleol o argymhellion a wnaed iddo gan y Tribiwnlys, penderfynu a 
ddylid gweithredu a phenderfynu pa gamau i’w cymryd mewn ymateb i argymhellion 
o’r fath, a chyflwyno adroddiad yn ôl i’r Tribiwnlys.  

 
e) Mesur cydymffurfiaeth a sicrhau ansawdd gweithgareddau Byrddau Iechyd 

Lleol 
 

1.22. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol ddisgwyl i’r SACDA oruchwylio’r gwaith o ddatblygu 
prosesau i gasglu a dadansoddi data cadarn i fesur ei gydymffurfiaeth â 
dyletswyddau o dan y Ddeddf, mesur effeithiolrwydd trefniadau ar gyfer gweithio 
mewn partneriaeth, a sicrhau ansawdd ei weithgareddau mewn perthynas â phlant 
a phobl ifanc ag ADY.  Gallai monitro’r canlynol fod yn sail i fesurau llwyddiant: 

 

 adborth gan blant, pobl ifanc a rhieni; 

 deilliannau ar gyfer plant a phobl ifanc;  

 yr amser y mae’r Bwrdd Iechyd Lleol yn ei gymryd (gan gynnwys achosion 
pan na fodlonir yr amserlen ofynnol neu pan elwir eithriadau i rym) i ymateb i  

o a) ceisiadau gan awdurdodau lleol am wybodaeth a chymorth arall;  
o b) atgyfeiriadau i ystyried a oes triniaeth neu wasanaeth perthnasol 

sy’n debygol o fod o fudd wrth fynd i’r afael ag ADY plentyn neu 
berson ifanc; 

 nifer y cwynion, anghydfodau ac apeliadau Tribiwnlys sy’n ymwneud â 
swyddogaethau’r Bwrdd Iechyd o dan y Ddeddf, faint o amser y mae’n ei 
gymryd i’w datrys a sut y cânt eu datrys. 

 
1.23. Dylai’r Bwrdd Iechyd Lleol hefyd ddisgwyl i’r SACDA nodi’r themâu sy’n codi o 

anghydfodau a cheisio mynd i’r afael â’r hyn sydd wrth eu gwraidd.  
 
 

 
 
 


