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SSDA900: Cofrestr Anabledd 2018-19 

Canllawiau ar gyfer llenwi a chyflwyno 

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu y data yma  

Anfonwch y daenlen wedi’i chwblhau a Llywodraeth Cymru trwy sustem Afon. 

Dyddiad cau 

Mae angen y data yma erbyn 26 Gorffennaf 2019. 

Tabl 1 

Cynhwyswch yr holl bersonau a gofrestrwyd o dan Adran 29 o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948 sydd 

fel rheol yn preswylio yn ardal yr awdurdod lleol. 

[*] Ac eithrio'r rhai sydd ag anhwylder meddwl fel yr unig anabledd. 

Pobl sy'n fyddar heb leferydd 

Rheiny sydd heb glyw defnyddiol ac sydd yn cyfathrebu fel arfer drwy arwyddion, sillafu neu 

ysgrifennu bys. 

Pobl sy'n fyddar heb â lleferydd 

Rheiny sydd (hyd yn oed gyda theclyn clyw) ag ychydig o glyw defnyddiol neu bron dim, a'u ffordd 

arferol o gyfathrebu yw drwy leferydd a darllen gwefusau. 

Pobl sy'n drwm eu clyw 

Rheiny sydd (hyd yn oed gyda theclyn clyw) ag ychydig o glyw defnyddiol, a'u ffordd arferol o 

gyfathrebu yw drwy leferydd a darllen gwefusau 

Categorïau arall (rhes 5 a rhes 10) 

Dylai'r rhesi hyn cael eu defnyddio er mwyn cofnodi pobl wedi'u cofrestru sydd ag un anabledd 

synhwyraidd. Er enghraifft, cynhwyswch bobl wedi'u cofrestru'n ddall yn unig, a phobl wedi'u 

cofrestru'n ddall ag anabledd corfforol yn rhes 5. 

Pobl wedi'u cofrestru mewn mwy nag un categori 

Dylech dim ond cofnodi pobl mewn un o'r rhesi 1 i 16 hyd yn oed os ydynt wedi'u cofrestru mewn 

nifer o gategorïau o anabledd corfforol neu synhwyraidd. Er enghraifft: 

1. Dylai rhywun wedi'i gofrestru’n â nam difrifol ar y golwg, byddar â lleferydd ac ag anabledd 

corfforol cael ei gofnodi yn rhes 1 

2. Dylai rhywun wedi'i gofrestru’n â nam difrifol ar y golwg ag anabledd corfforol cael ei gofnodi yn 

rhes 5 
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3. Dylai rhywun wedi'i gofrestru'n â nam difrifol ar y golwg yn unig gael ei gofnodi yn rhes 5 

Cyfanswm y bobl ag anabledd corfforol wedi'u cofrestru 

Os ydy'r cyfanswm ar gael, dylai gael ei gofnodi yn rhes 17. Fe fydd yn cynnwys y bobl sydd wedi'u 

cofrestri ag anabledd corfforol yn unig (o res 15) a'r bobl yna sydd ag anableddau corfforol neu 

anableddau synhwyraidd sengl neu ddeuol, ac efallai cafodd eu cofnodi mewn rhesi 1 i 16. 

Cyfanswm Dall byddar 

Dylai pobl ddall fyddar cael eu cofnodi yn rhes 1 neu res 2 yn ôl os oes ganddynt leferydd neu 

beidio. 
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