
 

 
 

 

 
 
  
 

CYNLLUNIO AR GYFER 
FY NYFODOL 

 

 

 

 

Protocol Pontio ar gyfer Plant a Phobl 
Ifanc rhwng 14 a 25 oed ag Anghenion 

Dysgu Ychwanegol:  Dull 
amlasiantaeth: 

   
 
 

 
 
 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

http://www.google.co.uk/url?url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-30020662&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja2tWbk9nTAhWKK8AKHdCIDe4QwW4IJzAC&usg=AFQjCNESHa3plWaBQq0M071An5HoYpAhDw
https://www.google.co.uk/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Cardiff_Council&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiey9amk9nTAhUmKsAKHblBBesQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEZ0owtifgo3YGUDaYbSuTDr2Ysgg


 

1 
 

CYNNWYS 
            

1 CYFLWYNIAD    
    

1.1 Ar gyfer pwy mae’r Protocol.............................................................................. 3  
1.2 Nodau'r Protocol................................................................................................. 3  
1.3  Cyd-destun Cyfreithiol ac Aliniad...................................................................... 4  
 

2 EGWYDDORION, GWERTHOEDD A SAFONAU 
 
2.1 Egwyddorion a Gwerthoedd............................................................................. 5  
2.2 Safonau Ymarfer................................................................................................ 5 
 

3 CANIATÂD A GALLUEDD 
 
3.1 Caniatâd i Rannu Gwybodaeth........................................................................ 6 
3.2 Caniatâd i Gynnal Cynllun Datblygu Unigol Person Ifanc Ôl-16................... 6 
3.3 Plant â diffyg galluedd i ddeall gwybodaeth a gwneud penderfyniadau..... 7 
3.4 Cyfeillion Achos dros Blant â Diffyg Galluedd............................................... 7  
3.5 Pobl Ifanc â diffyg galluedd i ddeall gwybodaeth a gwneud  

penderfyniadau ................................................................................................. 8 

 
4        GWASANAETHAU EIRIOLI ANNIBYNNOL     
  
4.1 Ceisiadau am Eiriolaeth gan Blant, Cyfeillion Achos, Pobl Ifanc a'u  

Cynrychiolwyr ................................................................................................... 8  
4.2 Parhad mewn Anghenion Eiriolaeth Unigolyn................................................ 9  
 

5 OSGOI ANGHYTUNDEBAU A DATRYS ANGHYDFODAU YN  
GYNNAR   

 
5.1 Gwasanaethau Datrys Anghytundebau........................................................... 9 
5.2 Gweithio gyda’r Gwasanaeth Iechyd i Osgoi a  

Datrys Anghytundebau..................................................................................... 10 
5.3 Gweithio gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Osgoi a  

Datrys Anghytundebau..................................................................................... 10 
5.4 Cydweithio i Osgoi a Datrys Anghytundebau................................................. 10 
 

6 Y BROSES BONTIO 
 
6.1 Y Fframwaith....................................................................................................... 11 
 6.11  Cynlluniau Datblygu Unigol........................................................................ 11 
 6.12 Adolygiadau Blynyddol o CDUau o Flwyddyn 9 (14 oed) Ymlaen............. 11 
 6.13 Y Cynllun Pontio........................................................................................ 11 
 
6.2  Nodi Plant a Phobl Ifanc sy'n Dechrau Pontio................................................. 12 
 
 
 



 

2 
 

6.3 Plant a Phobl Ifanc nad ydynt eisoes yn hysbys i Wasanaethau eraill y  
          gallai fod angen Cymorth Amlasiantaeth arnynt.............................................. 13 
 6.31 Atgyfeiriadau i Wasanaethau Eraill............................................................ 13 
 6.32 Canlyniadau Atgyfeirio............................................................................... 14 
 6.33 Atgyfeiriadau i'r Gwasanaethau Cymdeithasol........................................... 15 

6.34 Adnodd Sgrinio CAIDS-Q: Plant a Phobl Ifanc sydd ag  
Anabledd Deallusol Posibl………………………………………………......... 15 

 6.35 Cefnogi’r Pontio Rhwng Gwasanaethau Cymdeithasol Plant a  
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion (Blwyddyn 9 (14 oed)) Ymlaen…. 15 
 

6.4 Cyfarfodydd Adolygu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc sydd â Sawl Cynllun  
Statudol.................................................................................................................  17 

 6.41 Hwyluso Cyfarfodydd Adolygu Statudol Cyfunol.........................................  17 
 
6.5 Y Cyfarfod Cynllunio ar gyfer Pontio Cyntaf (blwyddyn 9): Paratoi a  

Chynllunio ...........................................................................................................  18 
 6.51 Paratoi Plant, Rhieni/Gofalwyr a Phobl Ifanc..............................................  18 
 6.52 Gwahoddiadau a Phresenoldeb..................................................................  18 
  6.53 Dosbarthu Gwybodaeth Cyn Adolygiad Blynyddol y Broses Bontio............   19  
 
6.6  Y Cyfarfod Cynllunio ar gyfer Pontio Cyntaf (blwyddyn 9); Datblygu'r  

Cynllun Pontio……………………………………………………………………….....  21 
6.61 Cydgysylltu'r Cynllun Pontio – Gweithiwr Allweddol Pontio.........................  22 
6.62 Gweithredu Cynllun Gweithredu’r Broses Bontio.........................................  23 
 

6.7 Casglu Gwybodaeth i Gefnogi a Llywio’r Gwaith o Gynllunio ar gyfer  
y Dyfodol...............................................................................................................  24 
6.71 Fforwm Pontio Ôl-16 ADY Amlasiantaethol Coleg Caerdydd a'r Fro (CCF) ..  24  

 
6.8  Grŵp Rhyngwyneb yr Adolygiad Pontio (TRIG)................................................  24 
 6.81 Datrys Anghydfod........................................................................................  25 
 
6.9  Adolygiadau CDU Dilynol....................................................................................  25 

6.91 Adolygiadau Blynyddol o Flwyddyn 11 Ymlaen...........................................  26 
6.92   Adolygiad Terfynol Cyn i Berson Ifanc Adael Addysg neu Hyfforddiant.......  29 
6.93   Pobl ifanc sydd wedi gadael addysg neu hyfforddiant sy'n parhau i fod angen  

cymorth wrth bontio i fywyd fel oedolyn……………………………………….   29 

 
7 ADOLYGIAD O'R PROTOCOL HWN      29 
 
8 LLOFNODWYR Y PROTOCOL HWN      29 
 
9 RHESTR TERMAU         30 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 

1 CYFLWYNIAD  
 

1.1 AR GYFER PWY MAE'R PROTOCOL HWN?  
 
Mae’r protocol hwn ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).  Mae’n 
helpu’r gwaith cynllunio er mwyn pontio’n ddiffwdan i addysg bellach, hyfforddiant neu fywyd fel 
oedolyn, ac mae hefyd yn amlinellu sut rydym yn cydweithio pan fo angen cymorth gan fwy nag un 
asiantaeth. Dylid ei ddefnyddio i lywio prosesau cynllunio pontio o 14 oed hyd at a chan gynnwys 
25 oed. 
 
At ddibenion y protocol hwn, defnyddir y term 'Pontio' i ddisgrifio cyfnod ym mywyd plentyn a 
pherson ifanc lle bydd angen dechrau cynllunio ar gyfer bywyd fel oedolyn, hyd at y pwynt lle mae’r 
person ifanc yn gallu byw fel oedolyn yn llwyddiannus.  
 
At ddibenion y protocol, mae'r term 'Anghenion Dysgu Ychwanegol' yn cyfeirio at blentyn neu berson 
ifanc sydd ag anhawster dysgu neu anabledd (p'un a yw'r anhawster dysgu neu anabledd yn deillio 
o gyflwr meddygol neu fel arall) sy'n golygu bod angen 'Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol'. 

 
Bydd gan blentyn o oedran ysgol gorfodol neu berson dros yr oedran hwnnw anabledd neu 
anhawster dysgu: 
 

• os yw’n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o'r un oedran; neu 

• os oes ganddo anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010 (c.15), sy’n ei atal neu’n ei 
rwystro rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu hyfforddiant, neu 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.   

 
Ystyr 'Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol' yw darpariaeth addysg neu hyfforddiant sy'n ychwanegol 
at, neu'n wahanol i’r hyn a wneir yn gyffredinol ar gyfer eraill o'r un oedran mewn ysgolion prif ffrwd 
a gynhelir neu sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach. 
 
At ddibenion y protocol hwn, mae hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc sydd â namau parhaol a 
sylweddol, y rhai sydd â salwch cronig neu angheuol a'r rhai ag anghenion iechyd a lles emosiynol 
hirdymor, a lle mae'r anghenion hyn yn effeithio ar ddatblygiad a phrofiadau bywyd y person ifanc.  

 

1.2  NODAU'R PROTOCOL   
 
Nod y protocol hwn yw ymgorffori dulliau atal cynnar drwy gydweithio sy'n nodi rolau, cyfrifoldebau, 
arferion a phrosesau cyffredin wrth gefnogi pobl ifanc i ddod yn oedolion.  
 
Bydd y protocol hwn yn galluogi: 
 

• dull cynllunio cyson ar gyfer pob asiantaeth sy'n gweithio gyda phobl ifanc, ac yn sail ar gyfer 
gweithio integredig;  

 

• plant a phobl ifanc, eu rhieni a'u gofalwyr i brofi asesiad aml-asiantaeth cydgysylltiedig o 
angen sy'n arwain at un cynllun pontio sy'n cael ei adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn;  

 

• dull cydweithredol o sicrhau cynllunio amlasiantaeth clir a chynhwysfawr a phwynt cyswllt a 
nodwyd drwy'r broses bontio ar gyfer unigolion;  
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• ymarferwyr a chynllunwyr i wneud y mwyaf o'u hadnoddau drwy osgoi dyblygu, elwa ar 
wybodaeth gynllunio a rennir a chynhwysfawr;  

 

• comisiynwyr a rhanddeiliaid i dderbyn y wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi rhagfynegiadau 
o ran adnoddau a strategaethau comisiynu yn y dyfodol; a 

 

• chytuno ar rolau, cyfrifoldebau a phrosesau ac amlinellu'r egwyddorion a'r safonau i gefnogi 
trefniadau pontio.  

 

1.3  CYD-DESTUN CYFREITHIOL AC ALINIAD  
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 
Cymru, gan gynnwys awdurdodau lleol a byrddau iechyd feddwl mwy am y tymor hir, i weithio'n well 
gyda phobl, cymunedau a'i gilydd, ceisio atal problemau a chymryd ymagwedd fwy cydgysylltiedig.   
 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod cyfrifoldeb statudol ar 
awdurdodau lleol i hyrwyddo lles pobl sydd angen gofal a chymorth drwy: 
 

• rhoi'r wybodaeth, y cyngor a'r cymorth sydd eu hangen ar bobl i gymryd rheolaeth dros eu 
bywyd o ddydd i ddydd; 

• grymuso pobl i lunio atebion arloesol i ddiwallu eu hanghenion gofal a chymorth drwy 
rwydweithiau a chymunedau lleol; 

• sicrhau bod gan bobl fwy o lais a rheolaeth drwy eu cynnwys yn weithredol mewn 
penderfyniadau am eu bywydau; a 

• gweithio ar y cyd ar draws sefydliadau i sicrhau bod egwyddorion llais a rheolaeth yn cael eu 
cyflawni o fewn dyluniad a gweithrediad gwasanaethau.  

 
Adlewyrchir y cyfrifoldebau hyn hefyd yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) 2018 sy'n tynnu sylw at: 
 

• sicrhau bod gan blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol wybodaeth a chymorth 
i'w helpu i wneud penderfyniadau am eu dyfodol; 

• paratoi'n gynnar ar gyfer pontio i fywyd fel oedolyn; a 

• cynllun pontio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n seiliedig ar asesiad cyfannol o angen, 
gyda'r holl asiantaethau'n cydweithio â dealltwriaeth o rolau, cyfrifoldebau, ffrâm gyfeirio 
broffesiynol a dyletswyddau cyfreithiol ei gilydd o fewn y broses bontio.  

 
Yn 2017 cyhoeddodd Comisiynydd Plant Cymru 'Y Ffordd Gywir.  Dull Gweithredu Seiliedig ar 
Hawliau Plant yng Nghymru’.  Mae’r Dull Gweithredu Seiliedig ar Hawliau Plant yn fframwaith 
egwyddorol ac ymarferol ar gyfer gweithio gyda phlant, wedi'i wreiddio yng Nghonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP). 
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2 EGWYDDORION, GWERTHOEDD A SAFONAU 
 

2.1 EGWYDDORION A GWERTHOEDD 
 

• Mae gan blant a phobl ifanc hawliau unigol i gael eu clywed, eu diogelu ac i gymryd rhan 
mewn bywyd teuluol a chymunedol, ac yna yn 16 oed, mae ganddynt yr hawl i wneud 
penderfyniadau ac i annibyniaeth fel oedolion. Bydd yr hawliau hyn yn cael eu parchu a 
rhoddir ystyriaeth briodol i anghenion, amgylchiadau a chefndir unigolion. 

 

• Mae gan blant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr hawl i gyfrinachedd, ac oni bai bod pryder 
ynghylch diogelu, caiff hyn ei ddilyn.  

 

• Bydd cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn llywio'r holl arferion i sicrhau bod y plentyn 
neu'r person ifanc yn ganolog i'r broses cynllunio pontio, gyda barn plant a phobl ifanc bob 
amser yn cael ei cheisio a'i chofnodi lle bynnag y bo modd mewn unrhyw asesiad, cynllun 
neu adolygiad. 

 

• Bydd plant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr yn cael cymorth i ddeall y gwasanaethau a 
dewisiadau sydd ar gael iddynt yn ystod y cyfnod cynllunio pontio. 

 

• Bydd hawliau plant a phobl ifanc i gynhwysiant yn llywio'r broses o wneud penderfyniadau ac 
yn cael eu hategu gan gymorth a gwybodaeth ymarferol ar bob cam pontio.  Bydd effaith eu 
hanghenion a'r ymwybyddiaeth o rwystrau i gynhwysiant yn llywio'r holl gamau asesu, 
cynllunio, gweithredu ac adolygu yn hytrach na gorddibyniaeth ar labeli diagnostig.   

 

• Bydd ymrwymiad i gefnogi unigolion i gael mynediad at wasanaethau lleol mewn cymunedau 
lleol yn sail i gynllunio ar gyfer dyfodol person ifanc. 

 

• Lle mai dim ond drwy ddarpariaeth y tu allan i'r ardal y gellir diwallu anghenion person ifanc, 
bydd cynllunio ar gyfer y dyfodol yn cynnwys archwilio cyfleoedd i'r oedolyn ifanc ddychwelyd 
i'w gymuned a'i wasanaethau lleol. 

 
 

2.2 SAFONAU YMARFER 
 

• Bydd plant a phobl ifanc yn cael cymorth i fynychu cyfarfodydd cynllunio ar gyfer pontio a 
chymryd rhan mewn penderfyniadau cynllunio. Os na allant fod yn bresennol, bydd eu llais 
yn cael ei rannu drwy ddogfennau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. Efallai y bydd 
angen cynrychiolwyr o Gyrfa Cymru, cwnselwyr myfyrwyr, eiriolwyr neu ymgynghorwyr, 
athrawon a staff eraill yr ysgol, gweithwyr cymdeithasol, y gwasanaeth iechyd neu gymorth 
gan gymheiriaid, yn ogystal â'r rhiant neu'r gofalwyr, i gefnogi'r plentyn neu'r person ifanc yn 
y broses hon.  

 

• Gwrandewir ar farn a theimladau rhieni a gofalwyr yn ystod y cyfnod pontio a chynigir 
systemau cymorth ac asesu ar wahân i rieni a gofalwyr fel y bo'n briodol. 

 

• Bydd pob gwahoddiad i gyfarfodydd, cofnodion cyfarfodydd a chynlluniau pontio yn cael eu 
cyflwyno mewn fformatau hygyrch i blant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr. 
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• Bydd plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr yn cael gwybodaeth am bontio cyn ac wrth baratoi 
ar gyfer eu cyfarfod cynllunio pontio cyntaf. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am y broses 
bontio a'r gwasanaethau dan sylw, opsiynau, cyfleoedd addysgol a datblygiadol eraill. 

 

• Bydd pob asiantaeth sydd ynghlwm yn cyfrannu ac yn gweithio tuag at weithredu 'un cynllun 
pontio amlasiantaethol'. Bydd pob asiantaeth yn gyfrifol am fonitro a datblygu ei hamcanion 
ei hun fel y nodir yn y cynllun. 

 

• Bydd asiantaethau'n gweithio i'r amserlenni a nodir yn y protocol hwn oni bai bod rheswm 
amlwg dros eu hamrywio.  Pan fo amserlenni statudol yn berthnasol, dim ond eithriadau a 
ganiateir sy’n cael eu disgrifio yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant neu'r 
Ddeddf ADY fydd yn cael eu hystyried.  

 

• Bydd gwybodaeth bersonol am bobl ifanc, rhieni a gofalwyr yn cael ei rhannu'n gyfreithlon o 
fewn paramedrau Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
(GDPR). 

 

 
3 CANIATÂD A GALLUEDD 
 

3.1 CANIATÂD I RANNU GWYBODAETH  
 
Bydd gofyn i rieni roi caniatâd i rannu gwybodaeth ar gyfer plant dan 16 oed. Os oes gan yr 
awdurdod lleol gyfrifoldeb rhianta, gofynnir am ganiatâd drwy'r gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Os yw'r person ifanc dros 16 oed ac os oes ganddo alluedd meddyliol, yna bydd yn ofynnol i'r person 
ifanc roi caniatâd i rannu gwybodaeth. 
 

3.2  CANIATÂD I GYNNAL CYNLLUN DATBLYGU UNIGOL ÔL-16 
 
Bydd gan blant a phobl ifanc ag ADY Gynllun Datblygu Unigol (CDU) sy'n disgrifio eu hanghenion 
dynodedig a'r ddarpariaeth i ddiwallu'r anghenion hynny. Caiff y cynllun hwn ei adolygu'n flynyddol.   
 
Yn achos pobl ifanc, rhaid cael eu caniatâd i gynnal CDU.  Mae ganddynt hawl i newid eu meddwl 
ynghylch a ydynt yn cydsynio ar unrhyw adeg, a byddant yn cael gwybod am hyn gan y lleoliad 
addysg y maent yn ei fynychu.  
 
Yn ystod yr adolygiad diwethaf cyn i blentyn ddod yn berson ifanc (h.y. pan fydd dros oedran ysgol 
gorfodol), rhaid iddo: 

 

• gael ei gefnogi i ddeall yr hawliau y bydd ganddo fel person ifanc ac unrhyw newidiadau 
eraill yn y ffordd y bydd yn cael ei gefnogi yn y dyfodol; 

• cael gwybod bod ganddo’r hawl i beidio â chytuno i barhau â’i CDU pan fydd yn dod yn 
berson ifanc; 

• cael gwybod am ganlyniadau cael CDU neu beidio â chael un, y camau sy'n gysylltiedig â 
chynnal CDU, a sut y bydd yn rhan o’r broses o’i gynnal a phwy fyddai'n ei weld; 

• cael y cyfle i siarad am unrhyw bryderon a allai fod ganddo; a 

• chadarnhau ei fod yn hapus i'w CDU barhau ar waith ar ôl y pwynt hwnnw a rhaid cofnodi 
ei ateb yn y CDU.  
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Pan fydd plentyn yn cytuno i gynnal y CDU, rhoddir cyfle iddo gadarnhau'r penderfyniad hwnnw ar 
ôl iddo ddod yn berson ifanc. Os bydd y plentyn yn cytuno, bydd y CDU yn parhau ar waith nes nad 
oes angen ei gynnal mwyach, neu nes bod y person ifanc yn gwrthwynebu.  
 
Os bydd plentyn yn gwrthwynebu cynnal CDU, bydd staff yn y lleoliad addysg, pan fydd y plentyn 
yn dod yn berson ifanc, yn ailadrodd canlyniadau ei benderfyniad, yn rhoi cyfle pellach i siarad am 
unrhyw bryderon a allai fod ganddo, a rhoi cyfleoedd pellach iddo gydsynio.  Os bydd y person ifanc 
yn dal i wrthwynebu, rhaid i'r CDU ddod i ben.  
   
Pan nad oes gan berson ifanc alluedd (gweler adran 3.5) i gydsynio i gynnal ei CDU, gall ei 
gynrychiolydd gydsynio neu wrthwynebu ar ei ran.  
 
Cynrychiolwyr ar gyfer y diben hwn yw: 
 

• dirprwy a benodir gan y Llys Gwarchod i wneud penderfyniadau ar ran y person ifanc; 

• derbynnydd atwrneiaeth arhosol; 

• atwrnai sydd ag atwrneiaeth barhaus; neu 

• riant y person ifanc, os nad oes gan y person ifanc gynrychiolydd a restrir uchod. 
 
 

3.3 PLANT Â DIFFYG GALLUEDD I DDEALL GWYBODAETH A GWNEUD  
      PENDERFYNIADAU 
         
Bydd plant â diffyg galluedd i ddeall: 
 

• gwybodaeth neu ddogfennau y mae'n rhaid eu rhoi iddynt mewn perthynas â'u ADY; 
neu 

• beth mae'n ei olygu i arfer eu hawliau dan y system ADY 
  

yn dal i gael eu cefnogi i wneud cyfraniadau sylweddol pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud 
am eu dyfodol, a rhoddir ystyriaeth o hyd i: 
 

• eu barn, eu dymuniadau a'u teimladau; 

• pwysigrwydd cymryd rhan mor llawn â phosibl mewn penderfyniadau; a 

• phwysigrwydd rhoi’r wybodaeth a'r cymorth angenrheidiol iddynt er mwyn gallu cymryd 
rhan yn y penderfyniadau hynny. 

 
Dylai staff yn y lleoliad addysg wybod a oes gan blentyn alluedd ai peidio am ei fod yn gweithio 
gydag e bob dydd, ond lle nad yw hyn yn bosibl, bydd y bwrdd iechyd lleol neu'r awdurdod lleol yn 
asesu ei alluedd.     
 

3.4 CYFEILLION ACHOS AR GYFER PLANT SYDD HEB ALLUEDD 

Er mwyn sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u parchu, a'u galluogi i arfer eu hawliau dan y 
system ADY, gall plentyn sydd â diffyg galluedd gael "cyfaill achos" sy'n gallu: 
 

• eu cynrychioli a'u cefnogi; a 

• gwneud penderfyniadau a gweithredu ar ran y plentyn.  
 
Dim ond drwy orchymyn Tribiwnlys Addysg Cymru y gellir penodi neu ddileu cyfeillion achos a rhaid 
iddynt fodloni meini prawf penodol.  



 

8 
 

3.5 POBL IFANC Â DIFFYG GALLUEDD I DDEALL GWYBODAETH A GWNEUD 
         PENDERFYNIADAU 
  
Mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn berthnasol i bawb 16 oed a hŷn. Yn unol ag egwyddorion y 
Ddeddf: 
 

• rhaid tybio bod gan berson ifanc alluedd cyfreithiol llawn i wneud penderfyniadau am ei 
ddyfodol dros ei hun (yr hawl i ymreolaeth) oni sefydlir bod ganddo ddiffyg galluedd; 

• ni ddylid trin person fel un na all wneud penderfyniad oni bai bod yr holl gamau ymarferol i’w 
helpu ef neu hi wedi'u cymryd heb lwyddiant; ac  

• ni ddylid trin person fel un na all wneud penderfynu oherwydd ei fod yn gwneud penderfyniad 
annoeth yn unig.   
 

Bydd pob person ifanc, gan gynnwys y rhai sydd â diffyg galluedd, yn cael cymorth a chefnogaeth 
briodol i'w alluogi i wneud ei benderfyniadau ei hun, neu i gymryd rhan mor llawn â phosibl yn y 
broses o wneud penderfyniadau. Bydd yn cael cyfle i wneud cyfraniadau sylweddol pan fydd 
penderfyniadau'n cael eu gwneud ynghylch cynllunio yn y dyfodol i ddod yn oedolyn, a rhoddir 
ystyriaeth i:  

 

• ei farn, ei ddymuniadau a'i deimladau; 

• pwysigrwydd cymryd rhan mor llawn â phosibl mewn penderfyniadau; a 

• phwysigrwydd rhoi’r wybodaeth a'r cymorth angenrheidiol i’r person ifanc er mwyn 
gallu cymryd rhan yn y penderfyniadau hynny. 
 

Os caiff galluedd ei herio, dylai gweithiwr proffesiynol gynnal Asesiad Galluedd Meddyliol sy'n 
adnabod y person ifanc i benderfynu a oes ganddo’r gallu i wneud penderfyniad penodol am ei 
ddyfodol.  
  
Os penderfynir bod gan y person ifanc ddiffyg galluedd, yna bydd y tîm amlasiantaeth sy'n gweithio 
gyda'r person ifanc (gan gynnwys y rhai sydd â chydsyniad rhieni) yn cynnal trafodaeth "Buddiannau 
Gorau" i nodi'r hyn y teimlir ei fod y cynllun pontio mwyaf priodol i gefnogi'r person ifanc i ddod yn 
oedolyn. 
 

4  GWASANAETHAU EIRIOLI ANNIBYNNOL 

Darperir gwybodaeth am wasanaethau eirioli annibynnol i: 
 

• blant a phobl ifanc; 

• rhieni plant; a 

• phobl eraill yr ystyrir eu bod yn briodol (e.e. cyfeillion achos, cynrychiolwyr pobl ifanc â 
diffyg galluedd). 

 
i'w cefnogi drwy'r broses cynllunio pontio. 
 
 

4.1  CEISIADAU AM EIRIOLAETH GAN BLANT, CYFEILLION ACHOS, 
  POBL IFANC A CHYNRYCHIOLWYR 

 
Bydd unrhyw blentyn, cyfaill achos, person ifanc neu gynrychiolydd sy'n gofyn am wasanaethau 
eiriolaeth annibynnol yn cael eu cyfeirio gan y lleoliad addysg. Pryd bynnag y bo angen, a lle mae 
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staff yn nodi dysgwyr a fyddai'n elwa ar gael eiriolwr, bydd y lleoliad addysg yn mynd ati i gynnig 
cyfle iddynt ddefnyddio un.  
 

4.2 PARHAD MEWN ANGHENION EIRIOLAETH UNIGOLYN 
 
Mae gan blentyn sy'n derbyn gofal neu blentyn mewn angen gydag ADY hawl i eiriolwr o dan y 
Ddeddf ADY a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  Lle bynnag y bo modd, rhoddir 
ystyriaeth i gytuno ar un eiriolwr i gefnogi'r person.  
 
Dylai hyn:  
 

• wneud y gorau o’r cyfle i sicrhau parhad mewn anghenion eiriolaeth unigolyn; a 

• lleihau'r angen i'r plentyn orfod ailadrodd ei brofiadau, ei safbwyntiau a'i ddymuniadau i 
wahanol eiriolwyr.  
 
 

5     OSGOI ANGHYTUNDEBAU A DATRYS ANGHYDFODAU YN 
    GYNNAR   

 
Bydd plant, eu rhieni/gofalwyr a phobl ifanc yn rhan o'r gwaith o lunio’r cynllun pontio.  Bydd eu barn, 
eu dymuniadau a'u teimladau yn cael eu hystyried a chânt eu hannog i godi pryderon neu 
gwestiynau yn ystod a rhwng adolygiadau cynllunio ar gyfer pontio gyda gweithwyr proffesiynol 
allweddol.   
 
Bydd gweithio fel hyn yn rhoi cyfle i: 
 

• osgoi anghytundebau; 

• mynd i'r afael â phroblemau’n gynnar; a 

• datrys anghytundebau’n gyflym, a fydd yn atal problemau rhag gwaethygu. 
 

 

5.1   GWASANAETHAU DATRYS ANGHYTUNDEBAU 
 

Bydd Gwasanaeth Addysg yr Awdurdod Lleol yn sicrhau bod plant, eu rhieni/gofalwyr a phobl ifanc 
yn gwybod am, ac yn cael mynediad at wasanaeth datrys anghytundebau annibynnol i'w helpu 
gydag unrhyw anghytundebau heb eu datrys. Bydd yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei darparu 
am y gwasanaeth mewn fformat hygyrch.  
 
Bydd y trefniadau datrys anghytundebau annibynnol yn anffurfiol ac yn darparu proses syml a 
gynlluniwyd i ddod â phawb at ei gilydd i egluro'r materion a dod i benderfyniad yn gyflym.  
 
Y nod fydd meithrin ymddiriedaeth ac osgoi anghytundebau drwy: 
 

• wella cyfathrebu a chreu amgylchedd lle gellir mynd i'r afael â'r pryderon drwy ddeialog 
agored ac adeiladol;   

• sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu hesbonio mewn ffordd sy'n ddealladwy i'r plentyn, 
rhiant/gofalwr y plentyn neu’r person ifanc; 

• cyfeirio at wasanaethau eirioli annibynnol yn ôl yr angen; 

• trafod yr ystod lawn o opsiynau;   

• rhoi cyfle cynnar i herio penderfyniadau, sy'n allweddol i osgoi anghydfodau a sicrhau bod 
materion yn cael eu cyflwyno a'u trin yn gyflym, yn hytrach na dod yn sefydledig. 
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Bydd y trefniadau'n ategu'r prosesau cwyno presennol y gellir eu gweld mewn ysgolion, Sefydliadau 
Addysg Bellach a'r Awdurdod Lleol er mwyn sicrhau y gellir datrys anghytundebau cyn gynted â 
phosibl.    
 
 

5.2 GWEITHIO GYDA’R GWASANAETH IECHYD I OSGOI A DATRYS 
    ANGHYTUNDEBAU 

 
Pan godir pryderon am ddarpariaeth gofal iechyd, yna anogir y plentyn, y rhiant/gofalwr neu'r person 
ifanc i drafod ei bryderon gyda'r darparwr iechyd.   
 
Os bydd anghytundeb yn ymwneud â gwasanaethau iechyd, yna bydd y plentyn, y rhiant/gofalwr 
neu'r person ifanc yn gallu defnyddio trefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli pryderon a 
chwynion sy'n ymwneud â'r GIG yng Nghymru: Gweithio i Wella. 
 
Pan fo’n fuddiol i'r Bwrdd Iechyd Lleol fod yn rhan o'r trefniadau osgoi a datrys anghytundebau o 
fewn Addysg, cysylltir â'r Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig i ofyn am gyngor. 
 
Gellir dilyn trefniadau'r Awdurdod Lleol i ddatrys anghytundebau a'r broses Gweithio i Wella ar gyfer 
yr un anghydfod, a lle bo'n bosibl, gydag un pwynt cyswllt i geisio ei ddatrys.  
 
 

5.3 GWEITHIO GYDA'R GWASANAETHAU CYMDEITHASOL I OSGOI A  
     DATRYS ANGHYTUNDEBAU 

 
Pan godir pryderon am y Gwasanaethau Cymdeithasol, yna anogir y plentyn, y rhiant/gofalwr neu'r 
person ifanc i drafod ei bryderon gyda'r gweithiwr cymdeithasol, neu'r rheolwr tîm.   
 
Pan fo anghytundeb yn ymwneud â'r Gwasanaethau Cymdeithasol, yna bydd y plentyn, y 
rhiant/gofalwr neu'r person ifanc yn gallu cael mynediad at brosesau cwyno'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  
 
Lle byddai'n fuddiol i'r Gwasanaethau Cymdeithasol fod yn rhan o drefniadau osgoi a datrys 
anghytundeb o fewn Addysg, cysylltir â'r person perthnasol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn 
am gyngor. 
 
 

5.4  CYDWEITHIO I OSGOI A DATRYS ANGHYTUNDEBAU 
 
Pan godir cwynion am rywbeth a ddarperir ar y cyd â sefydliad arall, e.e. y dull amlasiantaeth o 
bontio, bydd y gŵyn yn cael ei hystyried ar y cyd - gyda'r nod o ddarparu un ymateb ar y cyd. 
 
Gellir dilyn trefniadau'r Awdurdod Lleol i ddatrys anghytundebau, y broses Gweithio i Wella a 
gweithdrefn gwyno’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer yr un anghydfod, a lle bo'n bosibl, gydag 
un pwynt cyswllt i geisio ei ddatrys.  Os oes angen eiriolaeth neu gymorth i'r dysgwr neu aelod o'r 
teulu drwy gydol y broses ddatrys, dylai gael ei ddarparu gan un eiriolwr hefyd. 
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6 Y BROSES BONTIO 
 

6.1  Y FFRAMWAITH 
 
6.11 CYNLLUNIAU DATBLYGU UNIGOL (CDU) 
 
Mae'r protocol hwn yn dilyn y fframwaith addysgol a ddisgrifir yn Neddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Mae hyn yn nodi: 
 

• y bydd gan bob plentyn a pherson ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol Gynllun 
Datblygu Unigol (CDU); a all 

• fynd i'r afael ag anghenion cymorth y rhai sy’n pontio mewn gwahanol gyd-destunau megis 
yn y cartref, yn yr ysgol, mewn bywyd cymdeithasol, yn y coleg a gofal parhaus.  

 
Gellir cynnwys elfen bontio’r CDU yn benodol ar gynlluniau eraill a ddatblygwyd o wasanaethau 
penodol, i ffurfio trosolwg cyfannol o'r plentyn neu'r person ifanc mewn un lle. Gellir defnyddio hyn i 
hwyluso cynllunio pontio integredig i addysg bellach a bywyd fel oedolyn.  
 
Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion, lleoliadau addysg bellach ac Awdurdodau Lleol 
gynnal cyfarfod adolygu blynyddol ar gyfer pob dysgwr sydd â CDU y maent yn gyfrifol amdano. 
Nodir canllawiau cyffredinol ar gyfer hyn yng Nghod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru (2021).   
 
 
6.12 ADOLYGIADAU BLYNYDDOL O CDUau O FLWYDDYN 9 (14 OED) YMLAEN 
 
Mae paratoi ar gyfer pontio i addysg bellach a bywyd fel oedolyn yn bwnc allweddol ar gyfer 
cyfarfodydd adolygu blynyddol o flwyddyn 9 (14 oed) ymlaen. Rhaid i gymorth ar ôl ysgol gael ei 
ystyried a rhaid i’r adolygiad ganolbwyntio'n benodol ar y camau nesaf ar ôl diwedd addysg orfodol, 
gan ganolbwyntio ar helpu'r dysgwr i baratoi ar gyfer bywyd fel oedolyn. 
  
Bydd yr holl weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â'r dysgwr yn rhannu dyheadau uchel ar gyfer ei 
ddyfodol, a bydd cynllunio ar gyfer pontio: 

 

• yn canolbwyntio ar farn, dymuniadau a theimladau'r disgybl; ac 

• yn adlewyrchu’r egwyddorion fel yr amlinellir yn y protocol hwn. 
 
6.13 Y CYNLLUN PONTIO 

Yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, bydd y CDU yn cynnwys cynllun pontio ar gyfer dysgwyr o 

flwyddyn 9 (14 oed) ymlaen sydd wedi'i gynllunio'n benodol i hwyluso’r gwaith o gynllunio a pharatoi 

yn gynnar ar gyfer bywyd fel oedolyn.   

Mae disgyblion sy’n ymwneud â mwy nag un gwasanaeth yn debygol o gael ystod o asesiadau a 

chynlluniau gwahanol yn ystod oedran pontio sy'n ymwneud â'u hanghenion penodol. Gyda 

chaniatâd y plentyn, bydd y wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y CDU er mwyn llywio'r broses 

bontio a chreu un cynllun pontio amlasiantaethol. 

Efallai y bydd gan Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol drefniadau cynllunio ar gyfer pontio sy'n 

cael eu gweithredu ar ôl 14 oed. Bydd y gwasanaethau hyn ynghlwm wrth y broses cynllunio ar 

gyfer pontio ar yr adeg y byddant yn dechrau cynllunio – gallai hyn fod unrhyw bryd rhwng 14 ac 17 

oed a 9 mis a bydd yn dibynnu ar drefniadau pontio unigol y gwasanaethau.  
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Felly, o flwyddyn 9 ymlaen, bydd adolygiadau blynyddol o’r CDU a'r cynllun pontio dilynol: 

• yn broses allweddol i bob asiantaeth sy'n gweithio gyda'r dysgwr i hwyluso pontio; ac 

• yn sail i asesu a chynllunio integredig, y bydd pawb yn gweithio iddo ar gyfer y flwyddyn i 

ddod. 

 

 

Bydd cyfarfodydd/trafodaethau eraill ar wahân i'r adolygiadau blynyddol yn ymwneud yn unig â 

materion cynllunio gweithredu sy'n gysylltiedig â'r cynllun pontio y cytunwyd arno, oni bai bod 

amgylchiadau eithriadol a fydd yn newid y cynllun yn sylweddol, lle dylid galw am adolygiad cynnar. 

 
6.2 NODI PLANT A PHOBL IFANC SY'N DECHRAU PONTIO 
 
Er mwyn hwyluso cyfathrebu a chydgysylltu, bydd pob gwasanaeth yn nodi person arweiniol sy'n 
gyfrifol am ddarparu gwasanaethau ar gyfer y grŵp o blant a phobl ifanc sy'n hysbys iddynt. Mewn 
rhai sefydliadau, efallai y byddai'n briodol cael mwy nag un person yn dibynnu ar y strwythur rheoli 
mewnol (e.e. arweinydd Oedolion ag Anawsterau Dysgu yn y Gwasanaethau Cymdeithasol).   
 
Ym mis Mehefin, tua diwedd blwyddyn 8, bydd y person arweiniol ar gyfer addysg o fewn y 
Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg yn llunio rhestr o'r holl ddisgyblion y bydd angen cynnal 
cyfarfodydd adolygu CDU ar eu cyfer yn ystod Blwyddyn 9. Bydd hyn yn cynnwys y disgyblion hynny 
a ariennir gan yr awdurdod ond sy'n byw y tu allan i'r sir, y rhai sy'n derbyn addysg heblaw yn yr 
ysgol, a'r rhai sy'n mynychu lleoliadau annibynnol. Yna bydd y rhestr hon yn cael ei hanfon at y bobl 
arweiniol ym mhob un o'r gwasanaethau sy'n cefnogi pontio fel yr amlinellir yn y protocol hwn. 
 
Ar ôl derbyn y rhestr, bydd y person arweiniol mewn gwasanaethau eraill yn nodi'r bobl ifanc hynny 
sy'n hysbys i'w wasanaeth a lle mae cysylltiad parhaus. Yna hysbysir gweithiwr penodedig y plentyn 
o fewn y gwasanaeth hwnnw, a bydd yn cynghori'r ysgol neu'r darparwr addysg o'i ddymuniad i gael 
ei wahodd i adolygiad blynyddol Blwyddyn 9 o’r CDU yn y dyfodol.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

13 
 

Adnabod Plant a Phobl Ifanc sy'n Dechrau Pontio 
 
 

 

 
 

 
 
 
6.3 PLANT A PHOBL IFANC NAD YDYNT EISOES YN HYSBYS I 

WASANAETHAU ERAILL Y GALLAI FOD ANGEN CYMORTH 
AMLASIANTAETHOL ARNYNT 

 
Bydd plant a phobl ifanc yn cael adolygiad blynyddol o’r CDU yn unol â'r fformat a nodir yng Nghod 
ADY Cymru (2021).  Drwy gydol y broses hon, gellid nodi bod angen cymorth amlasiantaethol ar rai 
plant a phobl ifanc ar unrhyw adeg yn ystod eu taith bontio.   
 
6.31  ATGYFEIRIADAU AT WASANAETHAU ERAILL 
 
Er mwyn helpu i wneud trefniadau cynllunio ar gyfer pontio yn effeithiol ac amserol, bydd yn bwysig 
cynnwys pobl eraill lle ceir cyfranogiad amlasiantaethol, neu gynnwys yr asiantaethau eraill hynny 
y gallai fod angen eu cynnwys i gefnogi'r broses bontio. Pan fo'r lleoliad addysg yn ystyried y gallai 
fod angen ymateb amlasiantaethol i bontio, bydd atgyfeiriad yn cael ei wneud i'r gwasanaeth priodol 
ar draws y Gwasanaeth Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaeth Addysg yr ALl neu 
asiantaeth briodol arall.  
 
 
 

Mae pob gwasanaeth (iechyd, 
addysg, gwasanaethau 

cymdeithasol) yn nodi person 
arweiniol

Bob mis Mehefin, mae 
person arweiniol y 

gwasanaeth Addysg yn anfon 
rhestr o'r adolygiadau 

blynyddol blwyddyn 9 sydd 
angen eu cynnal yn y 

flwyddyn academaidd nesaf 
at arweinwyr y 

gwasanaethau eraill.

Mae’r arweinwyr yn nodi 
plant sy'n hysbys i'w 

gwasanaeth ac yn hysbysu 
gweithiwr penodedig y 

plentyn

Mae gweithiwr penodedig y 
plentyn yn cysylltu â’r lleoliad 
addysg i ofyn am wahoddiad 

i’r adolygiad blynyddol ym 
mlwyddyn 9

Ailadrodd y broses ar gyfer 
pob blwyddyn ddilynol nes 

bod y person ifanc yn gadael 
addysg



 

14 
 

Gweithredu

Penderfyniad

Yn yr Adolygiad 
(Pontio) Blynyddol 

Mae'r lleoliad addysg yn cynnal adolygiad blynyddol ac yn ystyried a 
oes angen ymateb amlasiantaethol i bontio

OES

Mae’r lleoliad addysg yn 
gwneud atgyfeiriad at y 

gwasanaeth priodol

ANGEN CYMRYD RHAN 
Mae’r person a 

ddyrannwyd yn y 
gwasanaeth yn cysylltu 
â’r lleoliad addysg ac yn 
gofyn am wahoddiad i'r 
cyfarfod adolygu nesaf. 

Mae adolygiadau 
(pontio) blynyddol yn 

parhau yn unol â'r 
egwyddorion yn y 

protocol hwn.

DIM ANGEN CYMRYD 
RHAN

Mae'r gwasanaeth yn 
cyfeirio at 

fecanweithiau cymorth 
eraill lle bo angen.  
Mae adolygiadau 

(pontio) blynyddol yn 
parhau yn unol â'r 
egwyddorion yn y 

protocol hwn.

NAC OES

Parhau â chynllunio ar gyfer 
pontio gan ddefnyddio'r 

egwyddorion yn y protocol 
hwn 

Mae adolygiadau pontio 
blynyddol yn parhau yn unol 

â'r egwyddorion yn y 
protocol hwn a’r Cod ADY. 

 
6.32  CANLYNIADAU ATGYFEIRIO  
 
Os asesir, yn dilyn atgyfeiriad i wasanaeth, bod angen ymwneud â'r plentyn neu'r person ifanc yn 
uniongyrchol i’w gefnogi wrth bontio i fywyd fel oedolyn, bydd y person a ddyrennir o fewn y 
gwasanaeth hwnnw yn cysylltu â'r lleoliad addysg ac yn gofyn am wahoddiad i'r cyfarfod adolygu 
blynyddol nesaf.  Os asesir, yn dilyn atgyfeiriad i wasanaeth, nad oes angen ymwneud yn 
uniongyrchol, bydd y gwasanaeth hwnnw'n dal i gynnig gwybodaeth a chyngor lle bo hynny'n briodol, 
gan gynnwys cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth. 
 
 
Plant a Phobl Ifanc y gallai fod angen Ymateb Amlasiantaethol arnynt i Bontio (Ystyrir ym 
mhob adolygiad blynyddol o flwyddyn 9 ymlaen neu'n gynharach os yw'n briodol) 
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6.33  ATGYFEIRIADAU AT WASANAETHAU CYMDEITHASOL   
 
Ar gyfer plant a phobl ifanc sydd eisoes yn derbyn gofal a chymorth gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, bydd asesiad lles eisoes wedi'i gwblhau cyn dechrau cynllunio ar gyfer pontio; a dylid 
ei gynnwys yn y broses gynllunio.  
 
Os nad yw dysgwr yn hysbys i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, a nodir y gallai elwa ar gynllun gofal 
a chymorth i'w gefnogi drwy'r broses bontio ac i fywyd fel oedolyn, gall y person ifanc/teulu wneud 
atgyfeiriad cyhyd â cheir caniatâd y dysgwr. Os ceir caniatâd: 
 

• bydd gweithiwr cymdeithasol yn cysylltu â'r teulu i gynnig Asesiad Lles cymesur;  

• bydd gweithiwr cymdeithasol penodedig yn cynnal asesiad lles; ac   

• yna bydd penderfyniad yn cael ei wneud gan y rheolwr ar unrhyw gamau pellach sy'n ofynnol, 
a allai gynnwys yr angen am gynllun gofal a chymorth. 
 

 
6.34  ADNODD SGRINIO CAIDS-Q: PLANT A PHOBL IFANC SYDD AG ANABLEDD 
          DEALLUSOL POSIBL 
 
Gellir defnyddio Holiadur Sgrinio CAIDS-Q i nodi plant a phobl ifanc hyd at 18 oed sydd ag anabledd 
deallusol/dysgu posibl. Bydd lleoliadau addysg yn defnyddio'r adnodd hwn o flwyddyn 9 ymlaen lle 
amheuir bod gan ddisgybl anabledd dysgu, a lle teimlir y gallai fod gan ddysgwr anghenion cymorth 
parhaus wrth droi’n oedolyn. Bydd hyn yn cefnogi'r broses atgyfeirio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol 
ar gyfer y bobl ifanc hyn, a bydd yn helpu i nodi'r rhai sy'n debygol o fod angen cymorth ymhell cyn 
y cyfnod pontio, gan alluogi cynllunio galluedd ac olrhain anghenion yn y dyfodol.  
 
 
6.35 CEFNOGI’R TROSGLWYDDO RHWNG GWASANAETHAU CYMDEITHASOL PLANT, 

TîM IECHYD AC ANABLEDD PLANT A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 
OEDOLION (BLWYDDYN 9 (Oed 14) AC UWCH)   

        
 
Bydd gan blant sydd yn adnabyddus i Wasanaethau Cymdeithasol Tȋm Iechyd ac Anabledd Plant, 
neu plant sydd yn cael eu hadanbod unrhywbryd yn ystod y cyfnod trosglwyddo (Bl 9 ac ymlaen) yn 
derbyn cefnogaeth wrth weithiwr cymdeithasol (yn canolbwyntio ar drosglwyddo) unwaith iddynt droi 
yn 15eg mwlydd oed.   
 
Ar ôl cael ei atgyfeirio, bydd asesiad lles yn cael ei gwblhau, ac os asesir bod angen gofal a chymorth 
ar y dysgwr, bydd gweithiwr cymdeithasol yn cael ei ddyrannu.  
 
Ar ôl troi’n 15 oed, bydd y plentyn/person ifanc yn cael ei ychwanegu at restr i'w drafod yn y Grŵp 
Rhyngwyneb Adolygu Pontio (TRIG) sy'n fforwm cynllunio pontio amlasiantaethol gyda 
chynrychiolwyr o’r gwasanaeth iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac addysg. Bydd atgyfeiriadau 
i’r gwasanaethau oedolion yn cael eu hystyried drwy’r fforwm hwn.  Esbonnir cylch gwaith ehangach 
y Grŵp Rhyngwyneb Adolygu Pontio ar dudalen 25.   
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Bl 13 (18 oed) Trosglwyddo i'r Gwasanaethau Oedolion

Adolygiad bob 6 mis o'r cynllun llwybr. 
Dylai un adolygiad y flwyddyn gyd-daro 

â chyfarfod adolygu'r CDU. 

Mae TRIG yn cynghori 
gwasanaethau perthnasol 

o oblygiadau ariannol

Casglu/diweddaru data i helpu i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol ar 

draws iechyd, addysg a 
gwasanaethau cymdeithasol

Mae’r gwasanaethau oedolion yn 
mynychu adolygiad CDU ac yn parhau 
i adolygu a chefnogi’r cynllun pontio

Bl 12 (17+ oed) Y Gwasanaethau Oedolion yn cwblhau asesiad lles y Gwasanaethau Cymdeithasol i lywio 
cynllun gofal a chymorth o 18 oed

Os yn gymwys, 
mae’r gwasanaeth 
iechyd yn cynnal 

asesiad gofal iechyd 
parhaus. 

Adolygiad bob 6 mis o'r 
cynllun llwybr. Dylai un 

adolygiad y flwyddyn gyd-
daro â chyfarfod adolygu'r 

CDU. 

Mae TRIG yn cynghori 
gwasanaethau 

perthnasol o oblygiadau 
ariannol

Casglu/diweddaru data i 
helpu i gynllunio ar gyfer y 
dyfodol ar draws iechyd, 
addysg a gwasanaethau 

cymdeithasol

Mae’r gwasanaethau plant ac 
oedolion yn mynychu 

adolygiad CDU ac yn parhau i 
adolygu a chefnogi’r cynllun 

pontio

Bl 11 (16+ oed) Gweithiwr Cymdeithasol Pontio Gwasanaethau Oedolion yn dod ynghlwm

Adolygiad bob 6 mis o'r llwybr/cynllun gofal 
a chymorth. Dylai un adolygiad y flwyddyn 

gyd-daro â chyfarfod adolygu'r CDU. 

Casglu/diweddaru data i helpu i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol ar 

draws iechyd, addysg a 
gwasanaethau cymdeithasol

Mae’r gwasanaethau plant ac 
oedolion yn mynychu adolygiadau 

CDU ac yn parhau i 
adolygu/diweddaru a chefnogi’r 

cynllun pontio

Mae TRIG yn cynghori 
gwasanaethau perthnasol 

o oblygiadau ariannol

Bl 10 (15+ oed) Atgyfeiriad at y Gwasanaethau Oedolion trwy TRIG

Os caiff ei dderbyn, 
mae'r gwasanaethau 

oedolion yn cofnodi ei 
fod ynghlwm 

Casglu/diweddaru data i gefnogi’r gwaith o gynllunio ar 
gyfer y dyfodol (e.e. plant y gallai fod angen cymorth 

arnynt gan y gwasanaethau oedolion, angen nas 
diwallwyd, goblygiadau ariannol) ar draws iechyd, addysg 

a gwasanaethau cymdeithasol

Y gwasanaethau plant yn 
parhau i fynychu adolygiadau 

CDU a chefnogi’r cynllun 
pontio

Mae TRIG yn cynghori 
gwasanaethau 

perthnasol o oblygiadau 
ariannol

Bl 9 (14+ oed) Mae’r Lleoliad Addysg yn gwahodd y Gwasanaethau Cymdeithasol i fynychu adolygiad (pontio) 
blynyddol o’r CDU

Casglu data i gefnogi’r gwaith o gynllunio ar gyfer y dyfodol (e.e. plant y gallai fod angen 
cymorth arnynt gan y gwasanaethau oedolion, angen nas diwallwyd, goblygiadau ariannol) 

ar draws iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol

Gwasanaethau plant yn parhau i adolygu a 
chefnogi cynllun pontio

 
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Tîm Iechyd ac Anabledd Plant i Wasanaethau 
Cymdeithasol Oedolion - Rhyngwyneb Pontio ar gyfer Plant a Phobl Ifanc sydd wedi cael 
eu hasesu fel rhai sydd angen gofal a chymorth 
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6.4 CYFARFODYDD ADOLYGU AR GYFER PLANT A PHOBL IFANC SYDD Â 

SAWL CYNLLUN STATUDOL 
 
Mae rhai plant a phobl ifanc yn destun sawl system gynllunio ac adolygu statudol.  Bydd gan y rhai 
sy'n derbyn gofal naill ai ar sail tymor byr neu dymor hir gan yr awdurdod lleol adolygiadau Plant 
sy'n Derbyn Gofal a fydd yn cwmpasu llawer o'r un wybodaeth sy'n cyfrannu at gynlluniau pontio.  
 
Yn ogystal, yn 16 oed, bydd pobl ifanc mewn gofal yn gymwys drwy Ddeddf Plant (Ymadael â Gofal) 
(2000) i gael Ymgynghorydd Personol a Chynllun Llwybr i’w helpu i ddod yn annibynnol. 
 
Pan fo gan blentyn neu berson ifanc gynllun gofal a chymorth o dan Ran 4 o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, neu os oes gan berson a arferai dderbyn gofal gynllun llwybr 
ac ADY hefyd, rhaid ystyried cynnal adolygiad blynyddol o bontio'r CDU a chyfarfod y cynllun gofal 
a chymorth/cynllun llwybr ar yr un pryd.  Gall ystyried anghenion gofal a chymorth ac ADY ar yr un 
pryd lywio pa gymorth a darpariaeth sydd fwyaf addas i ddiwallu eu hanghenion mewn ffordd fwy 
cyfannol. Nid yn unig y bydd yn gyfle i wneud y gorau o gynllunio ar gyfer pontio cyfannol, gallai 
hefyd: 
 

• gwella presenoldeb; 

• lleihau'r angen i weithwyr proffesiynol a theuluoedd fynd i sawl cyfarfod; a 

• lleihau'r angen i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd ailadrodd eu dymuniadau a'u canlyniadau 
dymunol ar gyfer eu dyfodol.   

 
6.41 HWYLUSO CYFARFODYDD ADOLYGU STATUDOL CYFUNOL 
 
Er mwyn hwyluso cyfarfodydd adolygu cyfunol, dylai unigolyn arweiniol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol: 
 

• nodi plant a phobl ifanc sydd â gofynion adolygu statudol ar y gronfa ddata gwasanaethau 
cymdeithasol a hysbysu'r lleoliad addysg; a 

• chysylltu â'r Swyddog Adolygu Annibynnol (SAA), Cydgysylltydd Addysg Plant sy’n Derbyn 
Gofal a Swyddog Adolygu Ysgolion. 

 
 
Oni bai bod cyfyngiadau teuluol, cyfreithiol neu gyfrinachedd penodol, dylid trefnu Adolygiadau o'r 
Cynllun a'r Cynllun Llwybr i gyd-fynd ag adolygiadau blynyddol y CDU, dan gadeiryddiaeth y 
Swyddog Adolygu Annibynnol (SAA) i fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n benodol i'r plentyn/person 
ifanc sydd â statws Plentyn sy’n Derbyn Gofal. Yna bydd amser ychwanegol i gynnal adolygiad 
blynyddol o’r CDU, a fydd yn cael ei gadeirio gan gydgysylltydd adolygu'r CDU yn y lleoliad addysg, 
ac a fydd yn arwain at un cynllun pontio amlasiantaethol.   
 
 
 
Pan fydd angen adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal neu Gynllun Llwybr yn amlach nag unwaith y 
flwyddyn, gwneir penderfyniad yng nghyfarfod adolygu'r CDU ynghylch pwy ddylai gynnull y 
cyfarfodydd yn y cyfamser. Bydd pob cyfarfod yn adolygu'r cynllun pontio.  Bydd y SAA yn cadeirio’r 
adolygiadau 6 mis o'r cynllun llwybr/cynlluniau Plant sy’n Derbyn Gofal. 
 
 



 

18 
 

 
 

6.5  Y CYFARFOD CYNLLUNIO AR GYFER PONTIO CYNTAF (BLWYDDYN 9): 
PARATOI A CHYNLLUNIO 

 
6.51  PARATOI PLANT, RHIENI/GOFALWYR A PHOBL IFANC 
 
Bydd y lleoliad addysg yn sicrhau y bydd plant, eu rhieni/gofalwyr a'r person ifanc yn gallu chwarae 
rhan lawn yn y cyfarfodydd adolygu blynyddol cyntaf a'r holl rai dilynol. Bydd plant a phobl ifanc yn 
cael eu paratoi ar gyfer y cyfarfodydd gan aelod o staff yn y lleoliad addysg neu weithwyr proffesiynol 
eraill sy'n gweithio gyda nhw, os yw'n briodol.  Lle bo'n bosibl, dylai'r person hwn fod yn rhywun y 
mae’r plentyn neu berson ifanc wedi'i ddewis ei hun. 
 
Efallai y byddai'n well gan blant, eu rhieni/gofalwyr a phobl ifanc baratoi eu sylwadau cyn y cyfarfod.  
Bydd y defnydd o wasanaethau eiriolaeth a chyfieithwyr ar y pryd (lle bo angen) yn cael ei gynnig 
gan y lleoliad addysg i'w helpu i wneud hyn. 
  
Er mwyn paratoi ar gyfer y cyfarfod cyntaf, darperir gwybodaeth ymlaen llaw i blant a'u 
rhieni/gofalwyr, am bontio, y broses adolygu ym mlwyddyn 9, a’r meysydd trafod. 
 
Er mwyn cefnogi penderfyniadau dysgwyr am eu cynlluniau ar ôl addysg orfodol, darperir 
gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael, ynghyd â gwybodaeth i'w helpu i ddeall ac archwilio sut 
y bydd y cymorth a dderbynnir yn yr ysgol yn newid wrth iddynt symud i leoliadau gwahanol, a pha 
gymorth y mae'n debygol y bydd ei angen arnynt i gyflawni eu nodau a'u huchelgeisiau.     
 
6.52 GWAHODDIADAU A PHRESENOLDEB 
  
Cyn yr adolygiad cyntaf a'r holl adolygiadau dilynol, bydd y lleoliad addysg yn hysbysu pawb a fydd 
yn cael eu gwahodd i fod yn rhan o'r cyfarfod adolygu blynyddol o leiaf bythefnos cyn dechrau pob 
tymor.  Yn ogystal â'r rhai y gwyddys eu bod eisoes yn ymwneud â'r dysgwr, bydd lleoliadau addysg 
hefyd yn cysylltu â'r teulu i ystyried a oes unrhyw asiantaethau eraill yn eu cefnogi yn y gwasanaeth 
iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a'r trydydd sector.  
 
Ar gyfer cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal ar ddechrau tymor newydd, rhoddir gwybod amdanynt 
o leiaf chwe wythnos cyn y cyfarfod. Bydd y lleoliad addysg yn anfon gwahoddiadau i'r bobl 
arweiniol mewn gwasanaethau a nodwyd, y plentyn, eu rhieni/gofalwyr, neu'r person ifanc ochr yn 
ochr ag unrhyw bersonau allweddol eraill y maent yn ystyried eu bod yn hanfodol i gefnogi adolygiad 
llwyddiannus.  
 
Bydd y gwahoddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod y cyfarfod adolygu yn canolbwyntio ar bontio, 
ac yn cynnwys cais am gopïau o unrhyw wybodaeth sy'n berthnasol i'w rhannu i helpu i gynllunio ar 
gyfer pontio, gan ddefnyddio dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Os nad yw'r wybodaeth hon 
ar gael neu os oes angen ei diweddaru, bydd y gwasanaeth dan sylw yn dychwelyd i'r perwyl hwn.  
 
Gwahodd Ymgynghorwyr Gyrfaoedd 
 
Bydd lleoliadau addysg yn gwahodd Ymgynghorwyr Gyrfaoedd i gyfarfod adolygu blwyddyn 9 ar 
gyfer plant a fyddai'n elwa ar gyngor mwy eang yn ogystal â'r wybodaeth a ddarparwyd iddynt 
eisoes cyn yr adolygiad, a'r cyngor gyrfaoedd a ddarparwyd eisoes yn gyffredinol ar gyfer plant ag 
ADY yn y brif ffrwd.   
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Gwahodd Gwasanaethau sydd Ynghlwm (Iechyd, Gwasanaeth Addysg ALl, Gwasanaethau 
Cymdeithasol) 
 
Rhaid i'r gwasanaethau sydd ynghlwm gael eu cynrychioli gan weithiwr a ddyrannwyd ar 
gyfer y dysgwr, neu berson o fewn yr un gwasanaeth sydd â digon o wybodaeth, a fydd yn 
gallu cymryd rhan mewn trafodaethau sy'n ymwneud â’r dewisiadau a’r adnoddau sydd ar 
gael. Bydd Arweinydd Pontio pob gwasanaeth yn goruchwylio'r penderfyniad ar bresenoldeb 
ac yn sicrhau bod cynrychiolaeth yn ddigonol i allu llunio cynllun pontio yn y cyfarfod.  
 
Ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal a chymorth, bydd eu gweithiwr cymdeithasol 
pontio yn mynychu, neu'n darparu adroddiad yn amlinellu manylion y cynllun gofal a 
chymorth. 
 
Os oes gan blentyn neu berson ifanc gyflwr iechyd sy'n effeithio ar ei allu i gael mynediad 
at addysg neu hyfforddiant, gwahoddir y gweithiwr iechyd proffesiynol priodol.  Byddant yn 
y sefyllfa orau i ystyried addasiadau, therapïau a chymorth arall y gallai fod ei angen ar y 
dysgwr.  Gall anghenion pobl ifanc newid yn sylweddol wrth iddynt bontio tuag at fywyd fel 
oedolyn, ac efallai y bydd angen ailasesiad yn seiliedig ar anghenion presennol y person 
ifanc a natur y ddarpariaeth y mae’n symud iddi. Mae'r modd y caiff gofal iechyd pediatrig ei 
drosglwyddo i'r system gofal iechyd i oedolion yn hanfodol i les parhaus y person ifanc a'i 
barodrwydd i gydymffurfio â chymorth a thriniaeth iechyd. 
 
Os na all gweithwyr proffesiynol fynd i gyfarfod wyneb yn wyneb, byddant yn; 
 

• mynychu’n rhithiol drwy gyfrwng galwad fideo neu ffôn; neu  
• yn darparu unrhyw wybodaeth ategol y gallai fod ei hangen i gefnogi'r cynllun pontio 

yn ysgrifenedig cyn y cyfarfod.  
 
Gwahoddiadau i Staff Addysg Bellach 
 
Bydd staff o Leoliadau Addysg Bellach yn cael eu gwahodd i bob adolygiad, lle bo'n bosibl, o 
ddysgwyr yn eu blwyddyn olaf yn yr ysgol. Fodd bynnag, pan fo dysgwr ag anghenion arbennig o 
gymhleth yn bwriadu cael mynediad i Addysg Bellach, gwahoddir staff o'r sefydliad hwnnw i fynychu 
adolygiadau mewn blynyddoedd cynharach a chyn gynted â phosibl. Bydd staff yn y lleoliad addysg 
presennol yn nodi'r dysgwyr hynny, a byddant yn cysylltu â'r lleoliad addysg bellach i roi rhybudd 
cynnar gyda'r bwriad o fynychu'r adolygiad blynyddol tuag at ddechrau’r gwaith o gynllunio ar gyfer 
pontio. 
 
 Bydd hyn yn rhoi cyfle i gynllunio’n gynnar er mwyn: 
 

• ystyried addasrwydd y lleoliad;  

• ystyried gofynion hyfforddi neu pa ddarpariaeth ychwanegol y gellid ei rhoi ar waith i sicrhau 
cynhwysiant y dysgwyr yn y Sefydliad Addysg Bellach; ac 

• ystyried unrhyw addasiadau rhesymol eraill y gellid eu gwneud mewn unrhyw gyd-destun.  
 
6.53  DOSBARTHU GWYBODAETH CYN ADOLYGIAD BLYNYDDOL Y BROSES BONTIO 
 
Cyn yr adolygiad cyntaf, a'r holl adolygiadau pontio dilynol, bydd y lleoliad addysg yn: 
 

• darparu adroddiad i'r plentyn neu'r person ifanc, a rhieni/gofalwyr y plentyn;   

• gwahodd adborth a sylwadau bythefnos cyn y cyfarfod; a 
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• lle mae gweithwyr proffesiynol wedi rhoi cyngor cyn y cyfarfod, bydd y lleoliad addysg yn 
anfon yr adroddiadau at y plentyn, ei rieni/gofalwyr, neu'r person ifanc.  

 
 

Yr Adolygiad Blynyddol Cyntaf o’r Broses Bontio (Blwyddyn 9): Paratoi a Chynllunio 

 

Cynnal yr adolygiad pontio blynyddol

Pythefnos cyn y cyfarfod adolygu

Mae'r lleoliad addysg yn darparu adroddiad i’r plant a’r 
rhieni/gofalwyr ynghyd â gwybodaeth a dderbyniwyd eisoes 

gan yr holl randdeiliaid allweddol eraill ac yn gwahodd 
adborth cyn yr adolygiad. 

Mae'r lleoliad addysg yn dosbarthu'r holl adroddiadau 
ysgrifenedig i'r rhai a wahoddwyd i'r adolygiad.

4 wythnos cyn y cyfarfod adolygu

Gwahoddedigion i gadarnhau y byddant yn bresennol a rhoi 
cyngor perthnasol pan ofynnir amdano

Gwahoddedigion nad ydynt yn gallu bod yn bresennol wyneb 
yn wyneb neu'n rhithwir i ddarparu cyngor a gwybodaeth yn 

ysgrifenedig i lywio'r cyfarfod

6 wythnos cyn y cyfarfod adolygu 

Mae’r lleoliad addysg yn anfon gwahoddiadau i’r bobl arweiniol, y 
plant, y rhieni/gofalwyr, a rhanddeiliaid allweddol eraill, ac yn gofyn i 

unrhyw gopïau o gyngor ysgrifenedig gael eu rhannu i gefnogi’r 
pontio ac yn dod i law o leiaf 14 diwrnod cyn yr adolygiad.

Mae'r lleoliad addysg yn darparu gwybodaeth am bontio, y broses 
adolygu ac opsiynau ôl-ysgol ac yn cynnig defnydd o weithwyr 
allweddol, gwasanaeth eirioli neu gyfieithwyr i helpu i baratoi 

sylwadau plant/rhieni a chyfrannu at gyfarfod.

Ystyriaeth ymlaen llaw i blant sydd â sawl cynllun statudol

Mae'r person arweiniol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn hysbysu’r lleoliad addysg o blant sydd â chynlluniau gofal a 
chymorth neu gynlluniau llwybr.  Rhoddir ystyriaeth i gynnal yr adolygiad pontio a chyfarfodydd adolygu'r cynllun gofal a 

chymorth/cynllun llwybr ar yr un pryd er mwyn sicrhau'r presenoldeb mwyaf posibl a gwneud y gorau o gynllunio cyfannol ar 
gyfer pontio. 
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6.6  Y CYFARFOD CYNLLUNIO AR GYFER PONTIO CYNTAF (BLWYDDYN 9):  
LLUNIO’R CYNLLUN PONTIO 

 
Bydd adolygiad blynyddol o’r CDU ym mlwyddyn 9 yn defnyddio arfer sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn i lunio cynllun pontio dull unigol gyda'r dysgwr, a fydd yn cael cymorth i fynychu a chyfrannu 
at y cyfarfod.  
 
Er mwyn sicrhau bod gan bawb ddealltwriaeth o unrhyw newidiadau yn y gwasanaethau a ddarperir 
yn ystod y cyfnod pontio, rhoddir ystyriaeth gynnar hefyd i bynciau fel cyllid, teithio annibynnol, 
darpariaeth addysgol yn y dyfodol a throsglwyddo i ddarpariaeth oedolion lle bo'n briodol, a 
chodi ymwybyddiaeth o unrhyw faterion perthnasol eraill sy'n ymwneud â phontio. 
 
Bydd y cyfarfod adolygu yn cael ei gadeirio gan Gydlynydd Adolygu'r CDU yn y lleoliad addysg a 
fydd yn: 

• cyflwyno eitemau’r agenda; 

• rhannu'r wybodaeth a dderbyniwyd eisoes; 

• gwahodd trafodaeth a sylwadau yn arbennig gan y plentyn a'i rieni/gofalwyr.  
 
Defnyddir y wybodaeth i greu darlun cynhwysfawr o ddymuniadau ac anghenion y dysgwr a'r hyn 
sy'n bwysig iddo, a fydd yn llywio'r cynllun pontio.  
 
Bydd y cynllun pontio yn cael ei gofnodi yn adran bontio (adran 3C) y CDU gyda chamau gweithredu 
clir i bob gwasanaeth sydd ynghlwm eu cwblhau dros y flwyddyn nesaf. Hwn fydd y cynllun 
amlasiantaethol y bydd yr holl wasanaethau'n gweithio iddo ar gyfer y flwyddyn i ddod. Bydd unrhyw 
gynlluniau asiantaeth sengl ar wahân eraill yn adlewyrchu'r canlyniadau yn y cynllun pontio er mwyn 
sicrhau cysondeb i blant a phobl ifanc. 
 
 
 
 
    Bydd y cynllun pontio mewn fformat hygyrch a bydd yn: 

• cynnwys gwybodaeth fywgraffyddol sylfaenol am y dysgwr ynghyd â dewisiadau cyfathrebu; 

• cofnodi a yw'r dysgwr a'r teulu wedi derbyn gwybodaeth am bontio a’r opsiynau; 

• adlewyrchu nodau, safbwyntiau, dymuniadau a theimladau'r dysgwr am ei ddyfodol; 

• ystyried y cynlluniau hirdymor ar gyfer y dysgwr a pha gymorth y gallai fod ei angen arno ym 
mhob agwedd ar ei fywyd wrth 
 symud i fywyd fel oedolyn; 

• nodi unrhyw sgyrsiau cynnar sydd angen eu cynnal gyda darparwyr gwasanaethau; 

• nodi camau gweithredu clir ac amserol ar gyfer pob gwasanaeth dan sylw y mae angen eu 
cymryd 
 i gefnogi gweithgarwch y flwyddyn ganlynol ar gyfer pontio; 

• nodi unrhyw gamau gweithredu ar gyfer rhieni/gofalwyr a'r dysgwr (a chytuno ar bwy fydd yn 
cefnogi os oes angen);   

• nodi unrhyw angen posibl nas diwallwyd; 

• enwi gweithiwr allweddol pontio; 

• cofnodi dyddiad yr adolygiad pontio nesaf; 

• cofnodi barn y plentyn, y rhiant/gofalwr neu'r person ifanc ar y cynllun; 

• cofnodi caniatâd neu fel arall i rannu'r cynllun a chyda phwy. 
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Bydd yr holl ganlyniadau a nodir yn y cynllun yn seiliedig ar angen a aseswyd yn hytrach na 
phatrymau gwasanaeth ac argaeledd adnoddau.  Os nodir angen nas diwallwyd, trafodir hyn yn y 
cyfarfod a bydd y person arweiniol o'r gwasanaeth priodol yn cael ei hysbysu i sicrhau bod y 
wybodaeth hon yn cael ei chofnodi a'i chodi gyda rheolwyr sy'n gyfrifol am gynllunio strategol. 
 
Mae cyfrifoldeb ar bob gwasanaeth i sicrhau bod unrhyw waith gofynnol o ran datrys problemau 
adnoddau a throsglwyddo yn rhan o'i amcanion yn y cynllun pontio ac yn cael ei gyflawni cyn yr 
adolygiad nesaf. Am y rheswm hwn, dylai cynrychiolydd y gwasanaeth sy'n mynychu'r cyfarfod 
drafod yr holl oblygiadau o ran adnoddau gydag arweinydd pontio y gwasanaeth yn fuan ar ôl y 
cyfarfod a dod i gytundeb ynghylch sut y caiff amcanion eu datblygu. 

 

Ym Mlwyddyn 9, bydd meysydd lle mae angen rhagor o wybodaeth am anghenion y plentyn, ac i 
rai plant bydd yn rhy gynnar i wneud dewisiadau.  Dylid cynnwys asesiad pellach yn y cynllun 
gweithredu, a chymryd cyfleoedd i drefnu gwybodaeth wedi'i diweddaru ac archwilio ystod o 
ddewisiadau drwy gydol y flwyddyn.  
 
Gyda chaniatâd rhiant/gofalwr y plentyn, neu’r person ifanc, bydd copi o'r cynllun pontio yn cael ei 
ddosbarthu gan y lleoliad addysg i bawb sy'n cymryd rhan yn y cyfarfod.    
 

6.61  CYDGYSYLLTU'R CYNLLUN PONTIO - GWEITHIWR ALLWEDDOL PONTIO  
 
Yn yr adolygiad pontio cyntaf, bydd gweithiwr allweddol yn cael ei nodi i gydlynu’r gwaith o gwblhau'r 
camau y cytunwyd arnynt a gweithredu fel pwynt cyswllt i bawb sydd ynghlwm tan yr adolygiad 
nesaf.  
 
Bydd y rôl yn cynnwys:  

• bod yn berson cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cynllun pontio; 
• gwneud gwiriadau rheolaidd ar gynnydd y cynllun gyda'r teulu; a 
• chadw llygad ar y cynnydd a wneir os oes angen. 

 
Gall y rôl hefyd gynnwys y canlynol (ond gellid ei rhannu gydag unigolyn arall): 

• paratoi ar gyfer yr adolygiad nesaf gyda’r dysgwr/rhiant/gofalwr; 
• cefnogi'r dysgwr i gyflwyno ei sylwadau; a 
• cynnull cyfarfod adolygu os yw'r person ifanc wedi gadael addysg ac mae angen 

cynllunio ar gyfer pontio o hyd. 
 
Bydd y gweithiwr allweddol pontio yn rhywun sy'n gyfarwydd ag agweddau ar y cynllun pontio ac 
sy'n ymwneud yn rheolaidd â'r dysgwr. Bydd yn bwysig canfod barn y dysgwr yn y mater hwn, a 
fydd, lle bo'n bosibl, yn gallu dewis ei weithiwr allweddol. 
 
Gallai'r gweithiwr allweddol fod, er enghraifft: 

• yn aelod o staff yn y lleoliad addysg; 
• yn weithiwr cymdeithasol gwasanaethau plant sy'n rheoli Cynllun Gofal a Chymorth 

Pontio'r plentyn /person ifanc;  
• yn weithiwr cymdeithasol gwasanaethau oedolion os yw'r person ifanc yn 18 oed neu’n 

hŷn ac yn hysbys i'r gwasanaeth; 
• yn weithiwr iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion parhaus;. 
• yn ymgynghorydd personol ar gyfer pobl ifanc ôl-16 sy'n gadael gofal; neu   
• y prif ofalwr lle bo'n briodol.  

 
Gall y rôl waith allweddol newid ar ôl y flwyddyn gyntaf yn dibynnu ar y gwaith sy'n cael ei wneud 
gyda'r dysgwr. 
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6.62  GWEITHREDU CYNLLUN GWEITHREDU’R BROSES BONTIO  
 
Bydd y cynllun pontio yn nodi'r camau gweithredu ar gyfer pob maes gwasanaeth sy'n gyfrifol am 
ei weithredu.  
 
Cyfrifoldeb y gweithwyr proffesiynol dan sylw fydd cefnogi'r gwaith o gyflawni canlyniadau a 
nodwyd ar gyfer eu gwasanaeth, a rhoi gwybod am unrhyw gyflawniadau cynnar i’r Gweithiwr 
Allweddol Pontio, ynghyd ag unrhyw fater a allai effeithio ar ganlyniadau ac y mae angen ei 
adolygu'n gynharach.  
 

Yr Adolygiad Cyntaf o’r Broses Bontio (Blwyddyn 9): Llunio’r Cynllun Pontio 
  

 

Cyfarfod dan gadeiryddiaeth staff y lleoliad addysg sy'n esbonio'r 
eitemau agenda i'w trafod 

Caiff gwybodaeth a ddaeth i law ei thrafod a'i defnyddio i greu proffil 
o anghenion, safbwyntiau a dyheadau'r plentyn, a'r hyn sy'n bwysig 

iddo

Llunio un cynllun pontio amlasiantaethol yn adran 3C o'r CDU gyda 
chamau gweithredu clir ar gyfer pob gwasanaeth

Nodi gweithiwr allweddol pontio i gydlynu'r camau gweithredu a 
nodwyd a gweithredu fel pwynt cyswllt i bawb sydd ynghlwm.

Pennu dyddiad ar gyfer yr adolygiad pontio nesaf

Cyfarfod yn dod i ben

Gyda chaniatâd, mae'r lleoliad addysg yn dosbarthu copi o'r cynllun 
pontio i bawb a ddaeth i’r cyfarfod

Mae pob asiantaeth yn gweithredu'r camau a nodwyd ar gyfer ei 
gwasanaeth, ac yn rhoi gwybod am gyflawniadau cynnar i’r 

gweithiwr allweddol pontio ynghyd ag unrhyw faterion a allai 
effeithio ar ganlyniadau ac sydd angen eu hadolygu'n gynharach
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6.7  CASGLU GWYBODAETH I GEFNOGI A LLYWIO’R GWAITH O GYNLLUNIO AR GYFER 

Y DYFODOL  
 
Yn dilyn adolygiad blwyddyn 9 ac ar gyfer pob adolygiad dilynol, bydd gwybodaeth o'r adolygiadau 
blynyddol a'r cynlluniau pontio dilynol yn cael ei choladu a'i holrhain gan bob asiantaeth i helpu i 
gynllunio ar gyfer y person ifanc yn y dyfodol, a chefnogi rhagfynegiadau o ran adnoddau a 
chynllunio capasiti. Gallai hyn lywio, er enghraifft, nifer y bobl ifanc sy'n debygol o fod angen 
mynediad parhaus at gymorth gan wasanaethau oedolion, iechyd, neu ddarpariaeth addysg wedi’i 
chyfoethogi, ac anghenion posibl nas diwallwyd a’r gofyniad am adnoddau yn y dyfodol ar draws y 
gwasanaeth iechyd, addysg a’r gwasanaethau cymdeithasol.  
 
6.71  Fforwm Pontio Ôl-16 ADY Amlasiantaethol Coleg Caerdydd a'r Fro (CCF) 
 
Bydd y fforwm pontio amlasiantaethol yn hwyluso rhannu gwybodaeth, trafodaethau cynnar a 
chynllunio ar gyfer pobl ifanc: 
 

• a fyddai’n hoffi mynychu CCF a nodwyd bod angen mwy o bontio; neu 

• sydd eisoes yn mynychu CCF, ond mae problemau ar ôl pontio neu broblemau sy’n 
ymwneud â phontio allan o addysg bellach.  

 
Bydd y fforwm yn cefnogi trafodaethau amlasiantaethol amserol fel bod pobl ifanc yn profi cyfnod 
pontio llwyddiannus, i nodi bylchau posibl yn y ddarpariaeth a chefnogi’r gwaith cynllunio i greu 
capasiti i ddiwallu’r angen, a rhagweld a chynllunio ar gyfer unrhyw faterion posibl eraill a godwyd.   
 
Bydd aelodaeth y fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr o Addysg (ysgolion, CCF, ALl), Gyrfa Cymru, 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd.     
  
6.8  GRŴP RHYNGWYNEB YR ADOLYGIAD PONTIO (TRIG) 
 
Er y bydd pob gwasanaeth yn defnyddio mecanweithiau cynllunio rheolaidd i gefnogi'r broses o 
bontio unigolion, y TRIG fydd y mecanwaith pontio amlasiantaeth, integredig sy'n hwyluso 
cydweithredu, gwneud penderfyniadau ac integreiddio ar draws asiantaethau a gwasanaethau.  
 
Rheolir y ‘TRIG’ gan y gwasanaethau cymdeithasol, a bydd aelodau ‘TRIG’ yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r sector Addysg, Gwasanaethau Cymdetihasol a Iechyd o’r adrannau plant ac 
oedolion. 
 
Bydd y Cadeirydd yn gwahodd pobl berthnasol eraill i'r cyfarfod pan fo angen, i drafod materion 
unigol, er enghraifft tai.  
 
Pwrpas y ‘TRIG’ fydd i adnabod a chasglu gwybodaeth am anghenion dyfodol y pobl ifanc sydd yn 
adnabyddus i ‘CHAD’ tra’n trosglwyddo o oed 15eg (Bl.10), er mwyn galluogi trafodaethau i 
gynllunio tuag at y canlynol: 
 

• Trosglwyddo pecynnau gofal gan gynnwys Taliadau Uniongyrchol; 

• Cytundebau ariannu ar y cyd neu driphlyg; 

• Systemau cynllunio cyfunol (Plant sy’n Derbyn Gofal/Llwybr); 

• Y pontio rhwng CHAD a gwasanaethau oedolion; 

• Ariannu addysg bellach a hyfforddiant; 

• Cynllunio ar gyfer pontio addysg (14-25); 

• Tai a gofynion byw'n annibynnol; 
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• Trosglwyddiadau Gofal Parhaus; ac 

• Anghenion nas diwallwyd. 
 

Ni fydd y TRIG yn disodli trafodaethau gweithredol rhwng gwasanaethau wrth reoli'r gwaith o 
gyflawni'r cynllun pontio, ac unrhyw gyfarfodydd tîm pontio rhithwir sy'n cefnogi'r gwaith o ddatblygu 
trefniadau pontio o fewn gwasanaethau.  
 
Cynhelir y TRIG o leiaf bob chwarter, gan dynnu sylw at lefel anghenion y bobl ifanc sy'n pontio ar 
hyn o bryd ac yn y dyfodol.  
 
Yn ystod TRIG, bydd yr holl bobl ifanc sy'n mynd drwy'r cyfnod pontio lle ceir cyfranogiad 
amlasiantaethol yn cael eu hadolygu. Bydd y rhai sydd angen camau pellach neu wybodaeth i 
gefnogi penderfyniadau o ran adnoddau ar draws asiantaethau yn cael eu nodi, a bydd unigolion 
enwebedig yn gyfrifol am gasglu rhagor o wybodaeth.  
 
Bydd ymatebion a phenderfyniadau pob asiantaeth i gynlluniau pontio unigol arfaethedig yn cael eu 
nodi yn y TRIG a'u dosbarthu i fynychwyr perthnasol sy'n ymwneud â gofal a chefnogaeth yr 
unigolyn a drafodwyd.  
 
 
6.81  Grŵp Rhyngwyneb yr Adolygiad Pontio (TRIG) - Datrys Anghydfod 
 
Mae proses y TRIG yn cefnogi trafodaethau ar y camau cynharaf i leihau'r tebygolrwydd o 
anghydfodau.  
Fodd bynnag, mae adegau lle na ellir dod i gytundeb ac efallai y bydd angen uwchgyfeirio 
penderfyniadau.  
Cyfrifoldeb cadeirydd y TRIG yw cydnabod a dogfennu'r anghydfod. Bydd y TRIG yn cytuno ar 
gamau gweithredu gydag aelodau i uwchgyfeirio ymhellach i'r gwasanaeth priodol lle mae'r 
anghydfod wedi codi i geisio ei ddatrys.  
Ceisir canlyniad i hyn yn y cyfarfod TRIG canlynol neu cyn hynny gan arweinydd pontio'r person 
ifanc os yw'n briodol. 
 
 
6.9  ADOLYGIADAU PONTIO BLYNYDDOL DILYNOL 
 
 
Bydd adolygiadau blynyddol dilynol: 
 

• yn cael eu cynnal o leiaf unwaith y flwyddyn; 

• yn dilyn yr un fformat ag adolygiad Blwyddyn 9; ac  

• yn parhau nes bod y person ifanc yn troi’n 25 oed oni bai nad oes angen CDU arno mwyach, 
ei fod wedi gadael addysg neu hyfforddiant, neu nid yw bellach yn cydsynio i CDU pan fydd 
dros yr oedran ysgol gorfodol. 

 
 
Ar gyfer plant a phobl ifanc mewn addysg sy'n derbyn gofal, bydd eu Cynllun Gofal a Chymorth yn 
cael ei adolygu bob chwe mis, ac yn y flwyddyn cyn i'r person ifanc droi’n 18 oed, efallai y bydd 
rhaid iddo gyfarfod bob tymor os yw amgylchiadau'r person ifanc yn gymhleth. 
 
Cyn yr holl adolygiadau CDU dilynol, bydd angen diweddariad gan bob asiantaeth ar gynnydd ar yr 
amcanion a bennwyd a gwybodaeth am anghenion sydd newydd eu nodi. Lle bo angen, bydd 
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amcanion newydd yn cael eu pennu yn unol ag anghenion y dysgwr a bydd gweithiwr allweddol 
newydd yn cael ei ddyrannu. 
 
Dylai'r adolygiad cyn oedran gadael yr ysgol benderfynu pwy ddylai gynnull, cadeirio a gweinyddu'r 
cyfarfod adolygu nesaf. Ar gyfer pobl ifanc sy'n symud ymlaen i addysg bellach, mae hyn yn debygol 
o fod yn aelod o staff o fewn y sefydliad addysg bellach sy'n gyfrifol am gynnull adolygiadau CDU.  
Os bydd disgybl yn gadael addysg yn gynt na'r disgwyl, yna bydd y gweithiwr allweddol yn cynnull 
y cyfarfod nesaf. 
 
6.91 Adolygiadau Blynyddol o Flwyddyn 11 Ymlaen 
 
Ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol, yn ystod adolygiad 
Blwyddyn 11, ac mewn adolygiadau dilynol, gwahoddir y gwasanaethau plant a phersonél 
gwasanaethau cymdeithasol oedolion.  
 
Bydd y cyfarfod yn trafod: 
 

• y broses o gynnal Asesiad Lles Oedolion; a  

• bydd gwybodaeth yn cael ei rhoi i'r person ifanc a'r gofalwr am y gwasanaethau oedolion a 
newidiadau tebygol i'r gwasanaethau a ddarperir a phersonél. 

  

Bydd cynullydd y cyfarfod adolygu cyn unrhyw newid disgwyliedig o ran cyfrifoldeb gwasanaeth neu 
faes angen newydd (e.e. yn 17 oed), yn gwahodd darparwyr gwasanaethau oedolion eraill lle maent 
yn hysbys. Os oes posibilrwydd y bydd gwasanaeth yn dod i ben yn llwyr e.e. gofal pediatrig, neu’n 
peidio â bodloni meini prawf cymhwysedd oedolion, yna bydd cynllun ar gyfer cymorth trosiannol yn 
cael ei roi ar waith i baratoi'r person ifanc a lleihau effeithiau gadael y gwasanaeth. Pan fydd angen 
heb ei ddiwallu, yna bydd atebion yn cael eu harchwilio yn yr adolygiad CDU a bydd y camau priodol 
yn cael eu cofnodi yn y cynllun pontio. 
 
Bydd y newid rhwng personél y gwasanaethau plant a'r gwasanaethau oedolion yn cael ei gynllunio 
a bydd cyfnod cydweithio o 16 oed yn cael ei gynnwys yn y cynllun pontio. 
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Adolygiadau Pontio Blynyddol Dilynol: Paratoi a Chynllunio 

 

 

Cynnal yr adolygiad pontio blynyddol

Pythefnos cyn y cyfarfod adolygu

Mae'r lleoliad addysg yn darparu adroddiad i’r plant, 
rhiant/gofalwr neu’r person ifanc ynghyd â gwybodaeth a 

dderbyniwyd eisoes gan yr holl randdeiliaid allweddol eraill 
ac yn gwahodd adborth cyn yr adolygiad. 

Mae'r lleoliad addysg yn dosbarthu'r adroddiadau 
ysgrifenedig i'r rhai a wahoddwyd i'r adolygiad.

4 wythnos cyn y cyfarfod adolygu

Gwahoddedigion i gadarnhau y byddant yn bresennol a rhoi 
cyngor perthnasol ar gais

Gwahoddedigion nad ydynt yn gallu bod yn bresennol i 
ddarparu gwybodaeth yn ysgrifenedig i lywio'r cyfarfod

6 wythnos cyn yr adolygiad pontio 
Mae’r lleoliad addysg yn anfon gwahoddiadau i arweinwyr gwasanaeth, plant, 
rhieni/gofalwyr, neu berson ifanc a'r holl randdeiliaid allweddol, ac yn gofyn 
am ddiweddariadau ysgrifenedig ar achosion penodol o'r cynllun pontio yn 

ogystal â gwybodaeth am unrhyw anghenion sydd newydd eu nodi (i'w derbyn 
o leiaf 14 diwrnod cyn yr adolygiad). DS ar gyfer blwyddyn 11 ymlaen, rhaid 

gwahodd gwasanaethau cymdeithasol oedolion bob amser os yw'r 
gwasanaethau cymdeithasol ynghlwm

Mae’r lleoliad addysg yn darparu gwybodaeth am bontio a'r 
broses adolygu, ac yn cynnig defnydd o weithiwr allweddol, 

gwasanaethau eirioli neu gyfieithwyr ar y pryd i helpu i 
baratoi sylwadau plant, rhieni/gofalwyr, neu berson ifanc ac 

i gyfrannu at y cyfarfod.

Ystyriaeth ymlaen llaw i blant a phobl ifanc sydd â sawl cynllun statudol

Mae'r person arweiniol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn hysbysu’r lleoliad addysg o blant a phobl ifanc sydd â chynlluniau 
gofal a chymorth neu gynlluniau llwybr.  Rhoddir ystyriaeth i gynnal yr adolygiad pontio a chyfarfodydd adolygu'r cynllun gofal 
a chymorth/cynllun llwybr ar yr un pryd er mwyn sicrhau'r presenoldeb mwyaf posibl a gwneud y gorau o gynllunio cyfannol 

ar gyfer pontio. 
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Adolygiadau Blynyddol Dilynol: Datblygu'r Cynllun Pontio 
 

 
 
 
 
 
 

Cyfarfod dan gadeiryddiaeth staff y lleoliad addysg sy'n esbonio'r eitemau agenda i'w trafod 

Trafodir y wybodaeth a gafwyd ac mae'n cynnwys: 

- anghenion, safbwyntiau/dyheadau'r plentyn neu'r person ifanc, a'r hyn sy'n bwysig iddo

- diweddariadau ar amcanion a bennwyd yn y cynllun pontio

- Yn adolygiad blwyddyn 11, a lle bo'n berthnasol, trafodaeth ynghylch asesiad lles oedolion, a gwybodaeth am y 
gwasanaethau oedolion a newidiadau posibl yn y ddarpariaeth gwasanaeth a phersonél.

Caiff cynllun pontio amlasiantaethol ei ddiweddaru yn adran 3C o’r CDU gyda chamau gweithredu clir ar gyfer pob maes 
gwasanaeth. Mae'r cynllun yn cynnwys cymorth pontio os bydd newid yn y cyfrifoldeb gwasanaeth neu bosibilrwydd y bydd 

gwasanaeth yn dod i ben. 

Nodi gweithiwr allweddol pontio i gydlynu'r camau gweithredu a nodwyd yn y cynllun pontio a gweithredu fel pwynt cyswllt i 
bawb sydd ynghlwm.

Pennu dyddiad ar gyfer yr adolygiad pontio nesaf

Cyfarfod yn dod i ben

Mae’r lleoliad addysg yn dosbarthu copi o'r cynllun pontio i bawb a ddaeth i’r cyfarfod

Mae pob asiantaeth yn gweithredu'r camau a nodwyd ar gyfer ei gwasanaeth, ac yn rhoi gwybod am gyflawniadau cynnar i’r 
gweithiwr allweddol pontio ynghyd ag unrhyw faterion a allai effeithio ar ganlyniadau ac sydd angen eu hadolygu'n gynharach
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6.92  Adolygiad Terfynol Cyn i Berson Ifanc Adael Addysg neu Hyfforddiant 
 
Pan fydd person ifanc ar fin gadael addysg neu hyfforddiant, rhaid i'w adolygiad pontio terfynol 
gynnwys trafodaethau am yr hyn sy'n digwydd pan ddaw ei CDU i ben, a pha gymorth sydd ar gael 
iddo yn ei gam nesaf o fywyd. Bydd hyn yn cynnwys cyngor lle bo'n briodol am y cymorth a ddarperir 
gan asiantaethau eraill a all ei helpu wrth iddo adael addysg. 
 
6.93  Pobl Ifanc sydd wedi gadael addysg neu hyfforddiant sy'n parhau i fod angen 

cymorth wrth bontio  
  
Os bydd person ifanc yn gadael addysg neu hyfforddiant (h.y. mae'r CDU ac adolygiadau pontio 
blynyddol dilynol yn dod i ben) ond yn parhau i fod ag anghenion cymorth parhaus i alluogi pontio 
llwyddiannus i fywyd fel oedolyn, bydd gwasanaethau sy'n dal i gymryd rhan yn arwain y gwaith o 
barhau i gynllunio i gefnogi'r person ifanc yn llwyddiannus wrth bontio i fywyd fel oedolyn.  Penodir 
gweithiwr allweddol o'r gwasanaeth mwyaf priodol, a bydd cynllunio ar gyfer pontio yn parhau i 
ddefnyddio'r egwyddorion a'r safonau ymarfer yn y polisi hwn. 
 
 

7  ADOLYGU’R PROTOCOL HWN 
 

Bydd unrhyw ddiwygiad angenrheidiol o'r protocol yn cael ei gychwyn gan Adrannau Addysg a 
Gwasanaethau Cymdeithasol awdurdodau lleol neu'r Bwrdd Iechyd. Bob blwyddyn, bydd arweinwyr 
pontio yn gwahodd adborth o'u maes gwasanaeth ac ar ôl hynny bydd unrhyw ddiwygiadau y 
cytunwyd arnynt yn cael eu gwneud i'r protocol pontio.   
 

8 LLOFNODWYR Y PROTOCOL HWN 
 

Y gwasanaethau sydd wedi cytuno i ddilyn fframwaith y Protocol hwn yw: 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
Awdurdod Lleol Caerdydd 
Awdurdod Lleol Bro Morgannwg 
 
 
Deddfwriaeth a Chanllawiau 
 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 
Deddf Cydraddoldeb 2010 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 
Deddf Galluedd Meddyliol 2005 
Deddf Diogelu Data 2018 
 
 
 

Adolygwyd:    
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9 RHESTR TERMAU 
 
 
Mae'r rhestr termau isod yn rhoi ystyr geiriau ac ymadroddion, gan gynnwys talfyriadau, a 
ddefnyddir yn y protocol hwn.  
 

Mae'r term Anghenion Dysgu Ychwanegol neu ADY yn cyfeirio at blentyn neu berson ifanc 
sydd ag anhawster dysgu neu anabledd (p'un a yw'r anhawster dysgu neu anabledd yn deillio o 
gyflwr meddygol neu fel arall) sy'n golygu bod angen 'Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol'. 

 
Bydd gan blentyn o oedran ysgol gorfodol neu berson dros yr oedran hwnnw anabledd neu 
anhawster dysgu: 
 

• os yw’n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o'r un oedran; neu 

• os oes ganddo anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010 (c.15), sy’n ei atal neu’n 
ei rwystro rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu hyfforddiant, neu 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.   

 

Ystyr Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol neu DDdY yw darpariaeth addysg neu hyfforddiant sy'n 
ychwanegol at, neu'n wahanol i’r hyn a wneir yn gyffredinol ar gyfer eraill o'r un oedran mewn 
ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach. 
 

Eiriolaeth yw’r broses o gefnogi a galluogi pobl i: 

• leisio eu barn ar faterion sy'n bwysig iddynt; 

• cael hyd i wybodaeth a gwasanaethau; 

• amddiffyn a hyrwyddo eu hawliau a’u cyfrifoldebau; ac 

• archwilio dewisiadau ac opsiynau. 
 

Mae galluedd yn golygu'r gallu i ddefnyddio a deall gwybodaeth i wneud penderfyniad, a 
chyfleu unrhyw benderfyniad a wneir. 
 

Mae Cynllun Gofal a Chymorth yn gynllun gofal unigol i bobl sydd angen gofal a chymorth o 
dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae'r cynllun yn disgrifio pa 
ofal a chymorth sydd ei angen i helpu pobl i gyflawni eu canlyniadau personol a sut y caiff ei 
ddarparu. 
 

Cyfaill achos yw person a benodir gan y Tribiwnlys Addysg Cymru i weithredu ar ran plentyn 
sydd â diffyg galluedd er mwyn ei gynrychioli a'i gefnogi; a gwneud penderfyniadau a gweithredu 
ar ran y plentyn. 
 

Plentyn yw person nad yw dros oedran ysgol gorfodol (sy’n cael ei egluro yn adran 8 o Ddeddf 
Addysg 1996).  
 

Mae Adolygiad Plant sy'n Derbyn Gofal yn gyfarfod statudol sy'n dwyn ynghyd bobl allweddol 
a gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud yn agos â gofal y plentyn sy'n derbyn gofal gan yr 
awdurdod lleol. Mae'n gyfle i adolygu cynllun gofal a chymorth y plentyn, trafod cynnydd a gwneud 
cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 
 

Mae addysg yn cynnwys addysg llawn-amser a rhan-amser, ond nid yw'n cynnwys addysg 
uwch. 
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Mae Sefydliad Addysg Bellach neu Sefydliad AB yn golygu sefydliad sy'n dod o fewn adran 
91(3) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992.  
 

Mae Gwasanaeth Datrys Anghytundebau Annibynnol yn cael ei ddefnyddio i ddod â phartïon 
sy’n anghytuno ynghyd i egluro'r problemau a dod o hyd i ddatrysiad yn gyflym. Mae'r broses yn 
anffurfiol ac mae'r gwasanaeth yn gweithredu i helpu i gynnal trafodaethau ystyrlon. Mae'r 
hwylusydd yn arbenigwr ar ddatrys anghytundebau ac yn gwbl annibynnol ar bawb.  
  

Swyddog Adolygu Annibynnol neu SAA yw’r swyddog a benodir o dan adran 99 o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar gyfer achos plentyn. Mae SAAau yn 
cynnal adolygiadau rheolaidd o blant yng ngofal yr Awdurdod Lleol. Eu prif ddyletswyddau yw 
monitro perfformiad yr Awdurdod Lleol, cymryd rhan yn adolygiad y plentyn a sicrhau bod 
dymuniadau a theimladau'r plentyn yn cael eu hystyried yn llawn. 
 

Mae cynllun datblygu unigol neu CDU yn ddogfen sy'n cynnwys: 
   (a) disgrifiad o ADY person; 
   (b) disgrifiad o'r DDdY sydd ei angen ar sail anhawster dysgu neu anabledd y person; 
   (c) unrhyw beth arall sy'n ofynnol neu a awdurdodir gan neu o dan Ran 2 o Ddeddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. 
 

Mae ysgol brif ffrwd a gynhelir yn golygu ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol nad yw— 
   (a) yn ysgol arbennig, neu’n 
   (b) uned cyfeirio disgyblion. 
 

Crëwyd Deddf Galluedd Meddyliol 2005 i amddiffyn a grymuso unigolion sydd efallai â galluedd 
meddyliol nad yw’n ddigonol i wneud penderfyniadau eu hunain am eu gofal a’u triniaeth. Mae'n 
gyfraith sy'n berthnasol i unigolion 16 oed a hŷn. Mae Cod Ymarfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol 
yn rhoi canllawiau manwl ar sut i gynnal asesiadau o'r hyn sydd er lles pennaf unigolyn. 
 

Golygir rhiant yn ôl yr ystyr a roddir yn adran 576 o Ddeddf Addysg 1996. That  
Mae’r diffiniad hwnnw’n cynnwys unrhyw berson nad yw’n rhiant ond sydd â 
 chyfrifoldeb rhianta dros y plentyn ac unrhyw berson sydd â gofal dros y plentyn. 
 

Mae cyfrifoldeb rhianta yn golygu'r holl hawliau, pwerau, cyfrifoldebau ac awdurdod sydd gan 
riant plentyn mewn perthynas â'r plentyn a'i eiddo yn ôl y gyfraith. Drwy gydol y ddogfen mae 
cyfeiriadau at "deulu" yn cynnwys y rhai sydd â chyfrifoldeb rhianta. Fel y'i diffinnir gan Ddeddf 
Plant 1989 t.41, gallai person sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn fod:  
 

• yn rhieni’r plentyn; 

• yn warcheidwad arbennig y plentyn (dan orchymyn gwarchodaeth arbennig);  

• yn warcheidwad a benodwyd yn gyfreithiol ar gyfer y plentyn;  

• person a enwir mewn gorchymyn trefniadau plentyn fel person y mae'r plentyn yn byw 
gydag ef; 

• awdurdod lleol sydd wedi'i ddynodi i ofalu am y plentyn (dan orchymyn gofal); 

• awdurdod lleol neu berson sydd â gorchymyn amddiffyn brys ar gyfer y plentyn. 
 

Cynllun Llwybr - yn 16 oed, bydd pobl ifanc mewn gofal yn gymwys drwy Ddeddf Plant (Ymadael 
â Gofal) (2000) i gael Ymgynghorydd Personol a Chynllun Llwybr i’w helpu i ddod yn annibynnol. 
Mae'r Cynllun Llwybr yn cofnodi anghenion person ifanc, yn nodi'r camau i'w cymryd, ac adnoddau 
y mae angen eu rhoi ar waith i'w gefnogi wrth bontio i fywyd fel oedolyn. 
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Mae Ymgynghorydd Personol yn rhoi cyngor ac arweiniad i bobl ifanc sy'n gadael gofal, ac yn 
eu cynorthwyo i gymryd rhan yn y gwaith o gynllunio llwybrau er mwyn sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu eu cryfderau, eu dyheadau a'u hanghenion unigol yn briodol. 
 

Nod Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn yw rhoi plant a phobl ifanc wrth wraidd 
cynllunio a phenderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Mae'n canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen yn 
uniongyrchol ac yn y dyfodol, gan ystyried anghenion, meddyliau, pryderon a barn yr unigolyn, ac 
ymgynghori â'i deulu a'i ffrindiau ac eraill o fewn ei 'rwydwaith personol'. 
  

Mae Cynllun Addysg Personol yn gynllun sydd wedi'i gynnwys yn y cynllun gofal a chymorth a 
gynhelir ar gyfer plentyn sy'n derbyn gofal o dan adran 83(a2A) o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 

Y broses Gweithio i Wella yw'r broses ar gyfer codi pryderon neu gwynion yn GIG Cymru. 
 

At ddibenion y protocol hwn, mae cynrychiolydd yn berson sy'n gweithredu ar ran person ifanc 
os nad oes ganddo'r gallu i arfer ei hawliau o dan y system ADY.   
 

Mae Gweithiwr Allweddol Pontio yn rhywun sy'n gyfarwydd ag agweddau cynllun pontio 
plentyn/person ifanc ac sy'n ymwneud yn rheolaidd â'r plentyn neu'r person ifanc, ei rieni a'i 
ofalwyr. Ei rôl yw cydlynu’r gwaith o gyflawni’r camau y cytunwyd arnynt a gweithredu fel pwynt 
cyswllt i bawb sy'n gysylltiedig tan yr adolygiad nesaf. 
 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yw cytundeb hawliau 
dynol rhyngwladol sy'n rhoi set gynhwysfawr o hawliau i bob plentyn a pherson ifanc (17 oed ac 
iau). 
  

Mae person ifanc yn golygu person dros oedran ysgol gorfodol, ond dan 25 oed. 
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