
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2022 

Amser: 10.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Naomi Stocks 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPlant@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(10.30 - 10.45) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(10.45)   

 

2 Gweithredu diwygiadau addysg - sesiwn dystiolaeth 1 

(10.45 - 12.00) (Tudalennau 1 - 29)  

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm 

Hannah Wharf, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr  

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Adroddiad Blynyddol ar Weithredu'r Cwricwlwm - CYPE(6)-16-22 - Papur 1 

Gweithredu Diwygiadau ADY - CYPE(6)-16-22 - Papur 2 

3 Papurau i'w nodi 

(12.00)   

 

3.1 Blaenraglen Waith 

 (Tudalennau 30 - 35)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-16-22 – 

Papur i’w nodi 1 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

3.2 Blaenraglen Waith 

 (Tudalennau 36 - 38)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y 

Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 2 

 

3.3 Blaenraglen Waith 

 (Tudalennau 39 - 40)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif 

Weithredwr CBAC - CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 3 

 

3.4 Blaenraglen Waith 

 (Tudalennau 41 - 42)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif 

Weithredwr Cymwysterau Cymru - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 4 

 

3.5 Absenoldeb disgyblion 

 (Tudalennau 43 - 46)  

Dogfennau atodol: 

Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru - CYPE(6)-16-22 – 

Papur i’w nodi 5 

 

3.6 Absenoldeb disgyblion 

 (Tudalennau 47 - 65)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y 

Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 6 

 

 



 

 

3.7 Absenoldeb disgyblion 

 (Tudalen 66)  

Dogfennau atodol: 

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau - 

CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 7 (Saesneg yn unig) 

 

3.8 Absenoldeb disgyblion 

 (Tudalennau 67 - 69)  

Dogfennau atodol: 

Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon - 

CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 8 (Saesneg yn unig) 

 

3.9 P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant 

sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd 

Lleoliad Rhiant a Phlentyn 

 (Tudalennau 70 - 71)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Dirprwy Weinidog 

Gwasanaethau Cymdeithasol – CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 9 

 

3.10 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 72 - 74)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - CYPE(6)-16-22 – Papur i'w nodi 10 

 

3.11 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 (Tudalennau 75 - 77)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 11 



 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod cyfan ar 21 Medi 

(12.00)   

 

5 Absenoldeb disgyblion - trafod y materion allweddol 

(12.00 - 12.35) (Tudalennau 78 - 86)  

Dogfennau atodol: 

Absenoldeb Disgyblion - Materion allweddol - CYPE(6)-16-22 - Papur preifat 

1 

 

6 Plant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal - trafod cwmpas 

a dull gweithredu 

(12.35 - 12.45) (Tudalennau 87 - 102)  

Dogfennau atodol: 

Plant â phrofiad o ofal - Papur cwmpasu - CYPE(6)-16-22 - Papur preifat 2 

 

7 Blaenraglen waith yr hydref - diweddariad llafar ar y dull o gynnal 

gwaith craffu blynyddol 

(12.45 - 12.50)   

 

8 Gweithgareddau'r Pwyllgor - diweddariad ar lafar 

(12.50 - 13.00)   

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref:  MA/JMEWL/2095/22 

Jayne Bryant AS  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

1 Gorffennaf 2022 

Annwyl Jayne, 

Dyma fy Adroddiad Blynyddol ar Weithredu'r Cwricwlwm. Rwy’n bwriadu ei gyhoeddi ar 1 
Gorffennaf.  

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu ein gwerthusiad o’r sefyllfa bresennol o ran diwygio; y 
camau rydym yn eu cymryd i gefnogi ysgolion ac mae’n edrych tua’r dyfodol a’r broses 
gyflwyno. Roedd yr adroddiad hwn yn ymrwymiad a wnaed gan y Llywodraeth yn ystod hynt 
Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn ystod y Senedd ddiwethaf. Y broses hon o 
adrodd yn flynyddol fydd ein prif ddull o roi gwybodaeth newydd i’r Senedd ynghylch 
gweithredu’r cwricwlwm. Rwy’n cynnig mai’r adroddiad hwn hefyd fydd y papur tystiolaeth a 
gyflwynir cyn imi ddod i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 14 Gorffennaf.   

Byddwn yn croesawu barn y Pwyllgor maes o law ar agweddau o’r gwaith diwygio yr hoffech 
eu gweld yn cael eu trafod yn fwy manwl yn yr adroddiadau blynyddol dilynol, yn enwedig o 
ystyried gwaith craffu parhaus y Pwyllgor ar weithredu’r cwricwlwm.  

Rwyf hefyd yn anfon copïau o’r llythyr hwn at Gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus oherwydd eu diddordeb mewn darparu 
adnoddau parhaus ar gyfer diwygio’r cwricwlwm. 

Yn gywir 

Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

CYPE(6)-16-22 - Papur 1 
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Gweithredu Diwygiadau ADY 

Cyflwyniad 

Mae'r system anghenion dysgu nchwanegol (ADY) yn ganolog i greu system addysg 
gynhwysol ac i ddiwygio'r system anghenion addysgol arbennig (AAA) yng Nghymru. Mae 
Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg 2018 (Deddf ADY) yn elfen 
graidd o'r diwygiadau hyn.  

Cyhoeddwyd y Cod ADY ym mis Mawrth 2021 ac aeth yn fyw ym mis Medi 2021. Y garreg 
filltir nesaf yn yr amserlen ddeddfwriaethol yw mis Medi 2022, pan fydd gorchmynion yn 
darparu ar gyfer symud plant o'r system AAA i'r system ADY erbyn mis Awst 2024.  

Dim ond dechrau'r daith ddiwygio yw’r broses o gychwyn y Ddeddf ADY, sy'n ceisio creu 
system sy'n diwallu anghenion pob plentyn a pherson ifanc yn well. Ochr yn ochr â’r 
gwaith o gyflwyno'r cwricwlwm newydd byddwn yn bwrw ymlaen â'n huchelgeisiau 
trawslywodraethol i leihau anghydraddoldebau a bylchau cyrhaeddiad, gan drawsnewid 
disgwyliadau, profiadau a deilliannau i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu 
ychwanegol (ADY). 

Mae plant yn symud o'r hen system AAA i'r system ADY newydd rhwng mis Medi 2021 a 
mis Awst 2024 a bydd pobl ifanc sy’n mynd i addysg ôl-16 eisoes ar y system ADY o fis 
Medi 2023 ymlaen. Cafodd y dull gweithredu ei lywio gan safbwyntiau rhanddeiliaid a 
ymatebodd i'r ymgynghoriad cyhoeddus1 ar sut y dylid gweithredu Deddf ADY. Canfu'r 
ymgynghoriad bod cefnogaeth gadarn i fandadu dull graddol o weithredu'r system ADY, 
ac mai amserlenni cenedlaethol ar gyfer trosglwyddo grwpiau penodol o blant i'r system 
ADY fyddai'r dull mwyaf hylaw a chyson. 

Er mwyn paratoi ar gyfer gweithredu'r system ADY, bu rhaglen drawsnewid yn 
canolbwyntio ar ddatblygu polisi, datblygu'r gweithlu, codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu 
â rhanddeiliaid. Gweithiodd Arweinwyr Trawsnewid Rhanbarthol gyda phartneriaid 
cyflawni a sefydliadau addysg i helpu gwasanaethau i baratoi ar gyfer y newidiadau ac i 
ddatblygu arferion gwaith aml-asiantaeth a thraws-sector agosach. Roedd hyn yn cyd-
daro â’r gwaith o greu rolau statudol newydd mewn awdurdodau lleol, ysgolion a'r 
gwasanaeth iechyd, rhaglen o godi ymwybyddiaeth, a datblygu a dysgu proffesiynol. 

Beth yw'r Ddeddf ADY a beth y disgwylir iddi ei gyflawni? 

Mae Deddf ADY2 yn creu:  

1 Dewisiadau ar gyfer gweithredu Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 
2 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 

CYPE(6)-16-22 - Papur 2
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a) fframwaith deddfwriaethol unedig i gefnogi pob plentyn o oedran ysgol gorfodol neu 
iau ag ADY, a phobl ifanc ag ADY yn yr ysgol neu mewn addysg bellach (AB); 
b) proses integredig, gydweithredol o asesu, cynllunio a monitro sy'n hwyluso ymyriadau 
cynnar, amserol ac effeithiol; 
c) system deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor, ac ar gyfer datrys 
pryderon ac apeliadau. 

Er mwyn cyflawni'r tri amcan cyffredinol hyn, sefydlwyd un ar ddeg o nodau craidd, lle 
mae'r darpariaethau o fewn Deddf ADY wedi'u datblygu. 

• Cyflwyno'r term anghenion dysgu 
ychwanegol (ADY)  

• Ystod oedran 0 i 25 
• Un system ddeddfwriaethol  
• Cynllun unedig  
• Mwy o blant a phobl ifanc yn cymryd 

rhan  
• Dyheadau uchel a deilliannau gwell  

• System symlach a llai 
gwrthwynebol 

• Mwy o gydweithio  
• Osgoi anghytundebau a datrys 

anghytundebau'n gynharach  
• Hawliau apelio clir a chyson  
• Cod gorfodol  
• System ddwyieithog 

 Cerrig milltir gweithredu allweddol  

• Ar 4 Ionawr 2021: dechreuodd y dyletswyddau o dan y Ddeddf i ddynodi staff i'r rolau 
statudol a oedd yn cynnwys Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY), 
Swyddogion Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar a'r 
Swyddogion Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig (SACDA). Roedd cael rolau 
statudol yn eu swyddi cyn y system newydd yn rhoi arbenigedd ychwanegol a 
goruchwyliaeth strategol i gyrff statudol i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r diwygiadau 
ADY. 
 

• Ar 1 Medi 2021: cychwynnodd y system ADY ar gyfer pob plentyn hyd at, a chan 
gynnwys, Blwyddyn 10 y credir am y tro cyntaf bod ganddynt ADY neu sydd newydd 
eu dynodi fel rhai sydd ag ADY ar neu ar ôl 1 Medi 2021. Dechreuodd hefyd ar gyfer 
plant hyd at, a chan gynnwys, Blwyddyn 11 a gedwir yn gaeth. 
 

• Ar 1 Ionawr 2022: dechreuodd y Ddeddf ADY ar gyfer grŵp arall o blant - y rhai hyd 
at, ac yn cynnwys, Blwyddyn 10 sydd â darpariaeth addysgol arbennig (SEP) drwy 
weithredu gan yr ysgol/gweithredu gan yr ysgol a mwy ac sy'n mynychu ysgol a 
gynhelir neu uned cyfeirio disgyblion. Rhwng mis Ionawr 2022 a mis Awst 2022, roedd 
yn ofynnol i ysgolion ac awdurdodau lleol symud plant a oedd yn perthyn i'r 
blynyddoedd canlynol: Meithrin Blynyddoedd 1 neu 2, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, 
Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a Blwyddyn 10.  
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• Mawrth 2022: penderfynwyd3 estyn y flwyddyn gyntaf o weithredu gan flwyddyn arall. 
Mae hyn yn golygu mai mis Awst 2023 yw'r adeg olaf ar gyfer symud plant ym 
Mlynyddoedd Meithrin 1 neu 2, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a 
Blwyddyn 10 i'r system ADY, yn hytrach na mis Awst 2022 (nid yw hyn yn effeithio ar 
y dyletswyddau a osodir ar ysgolion ac awdurdodau lleol i symud plant i'r system ADY 
mewn ymateb i gais penodol gan blentyn,  neu ei riant, i symud y plentyn i'r system 
ADY yn y cyfamser). Roedd hyn mewn ymateb i effaith covid a oedd yn tarfu’n barhaus 
ar gyrff sy'n gyfrifol am symud plant o'r system AAA i'r system ADY a'r angen am fwy 
o amser er mwyn sicrhau pontio trefnus. 
 

• O fis Medi 2022: bydd y Ddeddf ADY yn dod i rym ar gyfer plant hyd at, ac yn cynnwys, 
Blwyddyn 11 ym mlwyddyn ysgol 2022/23 nad oeddent wedi'u cynnwys yn y grwpiau 
uchod. Bydd y plant hyn yn symud i'r system ADY newydd yn ystod blwyddyn ysgol 
2022/23 a blwyddyn ysgol 2023/24. Mae'r manylion wedi'u nodi yn y Canllaw i 
Ymarferwyr4. 
 

• O fis Medi 2023: bydd y grŵp blwyddyn hynaf a fydd wedi cael ei symud i'r system 
ADY (sef y rhai ym Mlwyddyn 10 yn Ystod y flwyddyn ysgol 2021/22) yn trosglwyddo 
i addysg ôl-16.  

Cynnydd hyd yn hyn 

Cychwyn 

Mae plant wedi dechrau cael eu cynllun datblygu unigol (CDU) cyntaf, ynghyd â'r holl 
hawliau cysylltiol a grëwyd gan Ddeddf ADY. Mae hyn yn dipyn o gamp i'r sector yng 
ngoleuni'r oedi a'r galw arnynt o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.  

Cefnogi'r sector 

Mae canllawiau wedi'u cyhoeddi i gefnogi'r gwaith o weithredu'r system ADY. Mae hyn 
yn cynnwys canllaw technegol5 a chanllaw i ymarferwyr6 ar weithredu'r Ddeddf ADY. 
Bydd canllawiau pellach i rieni a phlant i egluro sut y caiff y Ddeddf ADY ei rhoi ar waith 
yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf.  

Rhwng 2018 a 2022, ariannodd Llywodraeth Cymru bum Arweinydd Trawsnewid ADY i 
roi cyngor, cymorth a her i awdurdodau lleol, sefydliadau addysg bellach a phartneriaid 
cyflawni eraill wrth baratoi ar gyfer y broses o newid i'r system ADY newydd a'i rheoli. 
Cynhaliwyd arolygon parodrwydd ysgolion i gynorthwyo'r gwaith o gynllunio gwelliannau 
ysgol gyfan. 

 
3 Datganiad Ysgrifenedig: Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 – 
Gweithredu (23 Mawrth 2022) | LLYW.CYMRU 
4 Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018: canllaw i ymarferwyr 
5 Canllaw technegol i weithredu’r Ddeddf yn ystod y flwyddyn gyntaf o weithredu (2021 i 2022) 
6 Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018: canllaw i ymarferwyr 
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Cyflwynodd yr Arweinwyr Trawsnewid ADY ystod eang o wybodaeth a gweithgarwch codi 
ymwybyddiaeth er mwyn helpu i bontio’n effeithiol.  

Datblygu'r gweithlu 

Cyflwynodd Arweinwyr Trawsnewid agenda datblygu'r gweithlu a dysgu proffesiynol a 
rennir ar gyfer partneriaid cyflawni allweddol. Darparwyd cyfleoedd dysgu proffesiynol 
helaeth i ysgolion ar draws rhanbarthau, a modiwlau dysgu wedi'u targedu at rolau arwain 
penodol o fewn sectorau perthnasol.   

Darparwyd Llwybr Dysgu Proffesiynol ADY Cenedlaethol, gan gynnwys dysgu 
cydnabyddedig a/neu achrededig, yn ystod hydref 2021. Datblygwyd hwn gan Grŵp 
Llywio Llywodraeth Cymru, Arweinwyr Trawsnewid, awdurdodau lleol, consortia gwella 
ysgolion, ysgolion, sefydliadau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch. Mae'r holl 
hyfforddiant ac adnoddau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Canolbwyntiodd datblygu'r gweithlu ar dair lefel o ddatblygu sgiliau ar gyfer ymarferwyr 
addysg: sgiliau craidd i bob ymarferydd gyflwyno'r system ADY newydd; sgiliau uwch 
drwy rôl cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol (CADY) a; datblygu sgiliau arbenigol 
drwy hyfforddiant ôl-raddedig ar gyfer gwasanaethau cymorth arbenigol a ddarperir gan 
awdurdodau lleol sydd ar gael i leoliadau/ysgolion addysg, megis grant synhwyraidd nam 
ar y golwg neu nam ar y clyw. 

Mae'r rhan fwyaf o CADY wedi cymryd rhan mewn llu o weithgareddau dan arweiniad 
clwstwr i rannu arferion da, yn ogystal â sesiwn ddysgu ADY i’r rhai sydd â rolau statudol7. 
Mae awdurdodau lleol wedi cael cymorth i ddarparu hyfforddiant i ysgolion ar ddatblygu 
CDUau effeithiol. 

Mae cwrs hyfforddi ADY rhyngweithiol ar Hwb8 yn helpu'r rhai sy'n ymwneud â chyflwyno’r 
system i ddeall y dyletswyddau deddfwriaethol newydd, a'r hawliau y mae'n eu darparu i 
blant, eu rhieni/gofalwyr, a phobl ifanc.  

Mae Addysg Gychwynnol i Athrawon wedi'i chynllunio i baratoi athrawon dan hyfforddiant 
i feithrin ystafelloedd dosbarth cynhwysol, ac mae cefnogi dysgwyr ag ADY yn rhan o 
astudiaethau craidd athro dan hyfforddiant.  

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Prifysgol Caerdydd i hyfforddi a darparu 
bwrsariaethau ar gyfer 10 myfyriwr Seicolegydd Addysg dan hyfforddiant newydd y 
flwyddyn ar y Ddoethuriaeth tair blynedd. Bydd cytundeb contractiol newydd o fis Medi 
2023 ymlaen yn sicrhau bod myfyrwyr yn aros yng Nghymru ar ôl graddio, er mwyn helpu 
i gadw arbenigedd a gwella'r gronfa dalent.  

Ariannu Trawsnewid 

 
7 Egwyddorion Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY): hyfforddiant ar-lein i ymarferwyr mewn rolau statudol 
8 Cwrs e-ddysgu: Cyflwyniad i’r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yng Nghymru 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £35m o gyllid craidd hyd yma i baratoi'r seilwaith 
gyda chyllideb flynyddol o £21m tan 2025 i helpu i ddiwygio'r system a chynyddu'r 
ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Darparwyd £20m arall i ysgolion a cholegau yn 
2020/21 a 2021/22 i gefnogi dysgwyr ADY dan anfantais oherwydd y pandemig.  

Mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi'i ddefnyddio i gefnogi ysgolion ac awdurdodau lleol i 
baratoi ar gyfer y system ADY newydd a symud iddi. Mae hyn yn cydnabod costau pontio 
sy'n gysylltiedig â symud plant o'r system AAA bresennol i'r system newydd. Mae hefyd 
yn cefnogi datblygiad sgiliau'r gweithlu addysg i helpu i feithrin gallu a sicrhau y gellir 
diwallu anghenion dysgwyr mewn amrywiaeth o leoliadau addysg. 

Edrych i’r dyfodol 

Grŵp Llywio Cenedlaethol Diwygio ADY: mae fy swyddogion yn parhau i ymgysylltu â'r 
sector ac wedi sefydlu Grŵp Llywio Cenedlaethol Diwygio ADY i ddod â phartneriaid 
cyflawni allweddol a rhanddeiliaid o’r sector ynghyd. Bydd hyn yn cynnwys cynrychiolwyr 
o awdurdodau lleol, ysgolion a'r trydydd sector, i ddarparu gwybodaeth am gyfeiriad 
strategol, a chyngor i gefnogi'r gwaith o weithredu diwygiadau'n barhaus. Bydd y grŵp yn 
chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o ddatblygu trefniadau gweithredu cadarn, gan nodi 
risgiau a chyfleoedd ac annog cydweithrediad a chydweithio rhwng asiantaethau.  

Arweinwyr Gweithredu Cenedlaethol: mae tri Arweinydd Gweithredu newydd yn cael eu 
recriwtio i ddarparu cymorth strategol cenedlaethol i’r sector ar weithredu'r Gymraeg ac 
addysg bellach. Byddant yn gweithredu fel pwyntiau cyswllt hanfodol rhwng Llywodraeth 
Cymru a phartneriaid cyflawni i wrando ar brofiadau ymarferwyr, rhieni a phlant a phobl 
ifanc i ddeall effaith y diwygiadau ADY. Mae'r rolau hyn yn adeiladu ar y gwaith sylweddol 
a wneir gan Arweinwyr Trawsnewid a byddant yn gweithredu ar ôl troed cenedlaethol.  

Canllawiau ar leoliadau arbenigol ôl-16: bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol am wneud 
penderfyniadau a sicrhau lleoliadau mewn sefydliadau ôl-16 arbenigol annibynnol ar 
gyfer y rhai sydd wedi symud i'r system ADY. Mae canllawiau i awdurdodau lleol ar 
drefniadau ariannu ar gyfer y lleoliadau hyn yn cael eu datblygu ar hyn o bryd a darperir 
cymorth pellach wrth iddynt ddechrau ymgymryd â'u dyletswyddau. Bydd y grŵp cyntaf o 
bobl ifanc o dan y system ADY yn trosglwyddo i addysg ôl-orfodol ym mis Medi 2023. 

Ymgysylltu â rhieni, plant a phobl ifanc: bydd grant trydydd sector yn darparu sesiynau 
cyfathrebu ac ymgysylltu i gryfhau cyfranogiad dysgwyr, gan wella dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth o weithredu parhaus a sicrhau bod llais dysgwyr a rhieni yn dylanwadu'n 
uniongyrchol ar bolisi ADY. 

Heriau 

Dim ond newydd ddechrau mae ein taith o ddiwygio ADY ac mae problemau a heriau'n 
cael eu datrys ar y cyd â phartneriaid. Ymhlith y meysydd gwaith allweddol mae:  
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Cysondeb o ran dehongli: fel gydag unrhyw ddiwygiad mawr, mae cyrff sy'n gyfrifol am 
weithredu'r Ddeddf ADY yn dal i geisio deall manylion eu cyfrifoldebau cyfreithiol newydd. 
Rydym yn parhau i gyhoeddi gwybodaeth glir ac yn cysylltu â'n partneriaid cyflawni i 
liniaru risgiau camddehongli a chefnogi gweithredu. 

Cyllid: mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol9 yn nodi’r disgwyliadau ar gyfer y system ADY 
i arwain at leihad mewn costau parhaus o ganlyniad i gefnogi ymyrraeth gynnar, mwy o 
gyfranogiad gan blant, eu teuluoedd, a phobl ifanc, a hefyd yn sgil datrys anghydfodau'n 
gynnar er mwyn lleihau anghydfodau a heriau cyfreithiol sy'n ychwanegu cost a baich 
sylweddol o fewn y system AAA bresennol.  

Mae cyllid ychwanegol wedi cefnogi'r cyfnod pontio o'r system AAA i’r system ADY. Bydd 
y Grŵp Llywio Cenedlaethol Diwygio ADY yn ystyried effaith bosibl y diwygiadau ar gyllid. 

Yr Iaith Gymraeg: rydym yn cydnabod bod prinder adnoddau Cymraeg ar gyfer ADY a 
phrinder athrawon ADY sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd Arweinydd 
Gweithredu ADY Cymraeg ei iaith yn gweithio gyda phartneriaid cyflawni i fapio 
darpariaeth ddysgu ychwanegol yn y Gymraeg. Mae arweinydd ychwanegol yn rheoli dull 
rhanbarthol a lleol cydgysylltiedig o ddarparu Cynllun y Gymraeg yn y Gweithlu Addysg. 
Mae gwaith ar y gweill hefyd i sicrhau cytundeb trwyddedu ar gyfer fersiynau Cymraeg o 
adnoddau ADY, megis prawf dyslecsia ac adnoddau therapi lleferydd ac iaith. 

Rhifau ADY yng Nghymru: mae casgliad y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 
Disgyblion (CYBLD) eleni wedi gweld gostyngiad o 20% yn nifer y disgyblion y nodwyd 
bod ganddynt AAA neu ADY mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir yng Nghymru ers y 
llynedd. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddeall y rhesymau y tu ôl i'r gostyngiad 
hwn, gan herio hyn os yw'n berthnasol a cheisio sicrwydd bod disgyblion ag ADY yn cael 
eu dynodi a bod eu hanghenion yn cael eu diwallu.  

Ar hyn o bryd, rydym yn deall mai'r rheswm am y newid hwn yw bod ysgolion yn adolygu 
eu cofrestrau AAA er mwyn adlewyrchu'n gywir nifer y plant sydd ag AAA/ADY, yn ogystal 
â dynodi eto y rhai y nodwyd bod ganddynt Anawsterau Dysgu Cyffredinol. Mae 
awdurdodau lleol yn dweud wrthym fod mwy o ddisgyblion yn cael eu cefnogi drwy 
addysgu rheolaidd, yn hytrach na thrwy Gynllun Gweithredu gan yr Ysgol (roedd dysgwyr 
Gweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy yn arfer cael eu diffinio fel 
AAA). 

Ymchwil a Gwerthuso 

Mae rhaglen ymchwil pedair blynedd yn cael ei datblygu ar hyn o bryd, i werthuso'r system 
ADY newydd yn erbyn y deilliannau a fwriedir ar gyfer dysgwyr yng Nghymru. Bydd hyn 
yn cynnwys asesu effeithiolrwydd, nodi unrhyw rwystrau a hwyluswyr i weithredu a 

 
9 Memorandwm Esboniadol i Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 
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gwireddu manteision. Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltu â rhieni a dysgwyr i fesur eu 
profiadau o'r diwygiadau ar eu hanghenion addysg a chymorth hyd yma.  
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Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lynne.Neagle@llyw.cymru           
  Correspondence.Lynne.Neagle@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu 
yn Gymraeg yn arwain at oedi.   

Jayne Bryant, Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
SeneddPlant@senedd.cymru  

 24 Mehefin 2022 

Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr, dyddiedig 22 Ebrill, a oedd yn gofyn am ddiweddariad i’r Pwyllgor am 
wasanaethau anhwylderau bwyta yng Nghymru. Diolch hefyd am ganiatáu amser 
ychwanegol i gwblhau'r ymarfer yr oeddem eisoes wedi'i ddechrau gyda’r byrddau iechyd, fel 
y gellid defnyddio'r wybodaeth honno hefyd wrth lunio’r ymateb hwn. 

Gofynnwyd i bob bwrdd iechyd ddarparu gwybodaeth am sut y defnyddiwyd cyllid ychwanegol 
ar gyfer gwasanaethau anhwylderau bwyta fel rhan o'n rhaglen waith i 'ailosod' ein rhaglen 
gwella anhwylderau bwyta wrth inni ddod allan o’r pandemig Covid-19. Mae'r wybodaeth hon 
yn cael ei hystyried ochr yn ochr â cheisiadau’r byrddau iechyd am yr arian ychwanegol yr 
wyf wedi'i ddarparu ar gyfer gwasanaethau anhwylderau bwyta o 2022/23 ymlaen.  

Cyn y pandemig, roedd Llywodraeth Cymru yn darparu buddsoddiad sylweddol a rheolaidd i 
helpu’r byrddau iechyd i wella gwasanaethau anhwylderau bwyta. Nod y cyllid oedd cefnogi 
cynlluniau gwella a gâi eu llywio gan yr adolygiad annibynnol a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru ac a gyflwynodd adroddiad yn 2018. Nododd yr adolygiad annibynnol ystod eang o 
argymhellion, ac aethom ninnau ati i sicrhau bod gwasanaethau’n canolbwyntio ar elfennau 
allweddol, sylfaenol yr adolygiad er mwyn sicrhau newidiadau cynaliadwy i wasanaethau. 
Dyma nhw:  

• Ad-drefnu gwasanaethau fel bod ymyrraeth gynharach.

• Cyflawni safonau NICE ar anhwylderau bwyta.

• Sicrhau mai am 4 wythnos  ar y mwyaf y mae’n rhaid aros i gael mynediad arferol at

wasanaethau anhwylderau bwyta.

Fodd bynnag, fel llawer o wasanaethau eraill, cafodd ein gwasanaethau anhwylderau bwyta 
eu heffeithio'n sylweddol gan y pandemig Covid-19 gyda chynnydd o dros 20% yn y galw 
mewn rhai ardaloedd, ochr yn ochr â chynnydd o ran pa mor acíwt a chymhleth yr oedd 
anghenion cleifion. Er gwaethaf y pwysau hyn, mae’r byrddau iechyd wedi gwneud cynnydd 
o ran trawsnewid gwasanaethau a gwella mynediad at gymorth, ac mae pob bwrdd iechyd
wrthi'n gweithio tuag at gyflawni safonau NICE ar gyfer gwasanaethau anhwylderau bwyta.

CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 1
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O ran amseroedd aros, nid yw'r adroddiadau rheolaidd presennol ar amseroedd perfformiad 
gwasanaethau iechyd meddwl ar hyn o bryd yn dangos y ffigurau yn ôl cyflwr (e.e. 
anhwylderau bwyta) ac rydym wedi ymrwymo i wella’r adroddiadau yn erbyn y targed aros o 
4 wythnos. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i ofyn am wybodaeth weithredol gan 
wasanaethau i ddangos cynnydd o ran lleihau amseroedd aros. Ar hyn o bryd, mae 
adroddiadau’r byrddau iechyd yn rhoi data cyfanredol anffurfiol sy’n dangos bod  3 o bob 4 o 
oedolion a phlant yn cael eu gweld o fewn 4 wythnos ar gyfartaledd. Bydd atgyfeiriadau brys 
yn cael eu gweld yn gynharach, a dywedir wrthym fod y rhan fwyaf o bobl sy'n aros yn cael 
cynnig cymorth wrth iddynt aros. 
 
Rwyf wedi ymweld â rhai gwasanaethau'n ddiweddar i weld drosof fy hun y cynnydd sy'n cael 
ei wneud. Ar ymweliadau diweddar â Byrddau Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Aneurin 
Bevan cefais gyfle i siarad ag aelodau o'u timau anhwylderau bwyta ac i ddysgu mwy am yr 
hyn y maent yn ei wneud i wella gwasanaethau yn eu hardaloedd; yr heriau y maent wedi'u 
hwynebu wrth barhau i ddarparu gwasanaethau yn ystod y pandemig; a beth arall y gellir ei 
wneud i gefnogi gwasanaethau. Rydym bellach yn gweld cynnydd pendant ac arloesol o ran 
gwella gwasanaethau ledled Cymru ac mae crynodeb o'r gweithgarwch hwn wedi'i nodi yn 
Atodiad A.  
 
Un her allweddol ar draws gwasanaethau iechyd meddwl, gan gynnwys anhwylderau bwyta, 
yw'r gweithlu a'r gallu i recriwtio i swyddi arbenigol. Bydd Cynllun y Gweithlu Iechyd Meddwl 
a ddatblygwyd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu 
ateb hirdymor o ran gweithlu iechyd meddwl cynaliadwy. Ar hyn o bryd mae nifer o rolau 
arbenigol y mae byrddau iechyd wedi'i chael yn anodd recriwtio iddynt ac maent yn parhau i 
adolygu ac ystyried atebion eraill, dros dro, er mwyn darparu gwasanaeth digonol. Mae 
Cydweithrediad y GIG hefyd wedi gweithio gyda Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf i nodi bylchau mewn rolau seiciatreg mewn gwasanaethau anhwylderau 
bwyta ledled Cymru ac i dynnu sylw at yr hyn sydd wedi gweithio'n dda mewn byrddau iechyd 
wrth recriwtio i'r meysydd arbenigol hyn. 
 
Er gwaethaf yr heriau sy'n wynebu’r byrddau iechyd, rwyf wedi ymrwymo i sbarduno cynnydd 
yn y maes hwn. Rwyf wedi dyrannu £2.5 miliwn yn ychwanegol o 2022/23 i wella 
gwasanaethau anhwylderau bwyta – mae hyn yn ychwanegol at y £10 miliwn ehangach o 
Gyllid Gwella Gwasanaethau, y gellir defnyddio peth ohono hefyd i gefnogi gwasanaethau 
anhwylderau bwyta. Mae hyn yn fuddsoddiad sylweddol a rheolaidd i gefnogi gwasanaethau, 
ac mae swyddogion wrthi'n ystyried ceisiadau gan fyrddau iechyd er mwyn defnyddio'r cyllid 
hwn. Un o amodau'r cyllid hwn fydd ailosod llwybrau a cherrig milltir i gyflawni'r amser aros o 
4 wythnos a bodloni canllawiau NICE.  
 
O ran yr angen am uned cleifion mewnol ar gyfer anhwylderau bwyta yng Nghymru, mae 
Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru wrthi'n ymgynghori ar ei strategaeth sy'n 
cynnwys yr argymhelliad i ystyried dichonoldeb uned arbenigol yng Nghymru. Byddwn yn 
rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am hynt y gwaith yn dilyn yr ymgynghoriad, ond 
gallwn roi sicrwydd ein bod ar hyn o bryd yn trin dros 90% o blant a phobl ifanc sydd angen 
y lefel hon o ofal yng Nghymru. 
 
Rwyf yn cydnabod mai dim ond un elfen o'r dull llawer ehangach sydd ei angen i fynd i'r afael 
â'r ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach, a allai gynyddu'r risg o anhwylderau 
bwyta, yw gwella gwasanaethau arbenigol. Dyna pam yr ydym yn mynd ati mewn sawl dull a 
modd gyda phartneriaid i wneud hyn.  
 
Mae hyn yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol mewn cymorth haen 0/1 i ddarparu mynediad 
hawdd at gymorth iechyd meddwl, heb fod angen atgyfeiriad gan weithiwr iechyd proffesiynol. 
Mae'r cymorth hwn yn cynnwys buddsoddiad o £100,000 i BEAT i ehangu'r cymorth sydd ar 
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gael yng Nghymru. Mae'r cymorth ar-lein a'r cymorth gan gymheiriaid o bell a ddarperir gan 
BEAT wedi bod yn amhrisiadwy i lawer o bobl sydd angen y cymorth hwn, a bydd y cyllid yn 
eu helpu i barhau i fodloni'r lefelau uchel o alw a welir ar hyn o bryd. Wrth iddynt aros am 
driniaeth yn y GIG, gall clinigwyr hefyd atgyfeirio eu cleifion am gymorth mwy penodol drwy 
BEAT a gall unigolion hunanatgyfeirio hefyd. O fewn y Cyllid Gwella Gwasanaethau, rydym 
wedi darparu bron i £5m ar gyfer cyswllt gofal sylfaenol a chymorth ychwanegol ar gyfer 
gwasanaethau haen 0/1. Nod y buddsoddiad hwn yw cefnogi ymyrraeth gynharach ar gyfer 
materion iechyd meddwl ac atal uwchgyfeirio cleifion at wasanaethau arbenigol. Bydd yn 
cefnogi gwasanaethau a ddarperir gan y bwrdd iechyd a'r rhai a ddarperir gan y trydydd 
sector.  
 
Ar 15 Mawrth 2021, cyhoeddwyd ein fframwaith ar ymgorffori dull ysgol gyfan o ymdrin â lles 
emosiynol a meddyliol. Mae'r canllawiau statudol ar gyfer ysgolion a gynhelir ac awdurdodau 
lleol yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu dulliau cyson a theg o ymdrin â lles dysgwyr a chymuned 
ehangach yr ysgol. Darparwyd £9m gennym yn ystod 2021-22 i gefnogi'r gwaith o weithredu'r 
fframwaith. Mae ein cyllideb ar gyfer 2022-23 i 2024-25 yn dangos ein hymrwymiad, gyda 
chynnydd o flwyddyn i flwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i gyfanswm o dros £43m o gyllid dros y 
tair blynedd, £12.2m yn ystod 2022-23; £14.4m 2023-24; a £16.6m 2024-25. Mae'r cyllid ar 
gyfer 2022-23 yn cynnwys £4.15m i awdurdodau lleol, er mwyn: 

 

• ymestyn a gwella'r ddarpariaeth cwnsela mewn ysgolion yn sgil pandemig Covid-19 
(£2.3m); 

• darparu ymyriadau cyffredinol wedi'u targedu ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion 
[£800,000];  

• cefnogi hyfforddiant athrawon a staff eraill yr ysgol ar eu lles eu hunain a lles plant 
(£650,000); a 

• £400,000 i gefnogi anghenion lles plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed mewn 
Unedau Cyfeirio Disgyblion. 

 
Rydym hefyd yn darparu dros £5.3m yn ystod 2022-23 i fyrddau iechyd lleol i gefnogi'r gwaith 
o sefydlu gwasanaethau mewngymorth cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl plant a’r glasoed 
(CAMHS) mewn ysgolion.  Mae’r gwasanaethau hyn yn trefnu bod ymarferwyr iechyd meddwl 
penodedig yn darparu ymgynghoriad, cyswllt, cyngor a hyfforddiant mewn ysgolion. Fel rhan 
o'n Strategaeth Pwysau Iach rydym hefyd yn gweithio gydag ysgolion ar fwyta'n iach, gan 
gynnwys gweithdai ar ddelwedd y corff.  
 
Mae'r cynnydd i weithredu'r trefniadau newydd, cryfach gyda Chydweithrediad y GIG i ysgogi 
gwelliannau pellach mewn gwasanaethau anhwylderau bwyta yn cymryd mwy o amser na'r 
disgwyl oherwydd bod nifer o staff yn symud. Fodd bynnag, mae'r gwaith hwn bellach ar y 
trywydd iawn ac mae Cydweithrediad y GIG yn gweithio gyda chlinigwyr o fyrddau iechyd i 
sefydlu grŵp clinigol newydd i weithio ochr yn ochr â'r is-grŵp anhwylderau bwyta. Ar ôl ei 
sefydlu, un o flaenoriaethau'r grŵp hwn fydd cefnogi byrddau iechyd i ddarparu data mwy 
cadarn ac amserol ar amseroedd aros ac adolygu cynnydd yn erbyn safonau NICE.  
Cytunwyd hefyd ar y trefniadau newydd ar gyfer y rôl Arweinydd Clinigol a byddant yn cael 
eu datblygu y mis hwn.  
 
Byddaf yn cael diweddariadau rheolaidd a byddaf yn herio cynnydd yn y maes hwn drwy 
Fwrdd Cyflawni a Throsolwg Gweinidogol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, yr wyf yn gadeirydd 
arno. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn sicrhau’r Pwyllgor y bydd cynnydd yn cael ei wneud er 
gwaethaf yr heriau ac y bydd buddsoddiad rheolaidd ychwanegol, ynghyd â gwaith arloesi’r 
byrddau iechyd mewn gwasanaethau a’r gwaith sy'n cael ei wneud gydag ysgolion, yn helpu 
i weud gwelliannau cynaliadwy. Ond dim ond un elfen o'n dull ehangach yw'r ffocws ar 
wasanaethau arbenigol – ac mae gan bob un ohonom rôl i'w chwarae yn y materion 
amgylcheddol a chymdeithasol ehangach a all gynyddu'r risg o anhwylderau bwyta. 
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Yn gywir  

 
 
Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
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Atodiad A – Cynnydd ar draws y Byrddau Iechyd 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
 

• Mae cyllid ychwanegol wedi cefnogi adnoddau ar gyfer gweithredu'r tîm SPEED (tîm 
ymyrraeth gynnar wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc) 

• Drwy ad-drefnu o fewn y gweithlu CAMHS a chynnydd mewn atgyfeiriadau sy'n 
cynnwys achosion risg isel/canolig/uchel, maent wedi cael cyfle i fynd i'r afael â'u 
llwybr atgyfeirio a'u llwybr clinigol i gleifion. 

• Mae'r arian wedi cefnogi'r broses o recriwtio therapyddion arbenigol i helpu’r tîm 
anhwylderau bwyta i ddarparu therapïau a thriniaethau penodol fel yr argymhellwyd 
gan ganllawiau NICE 

• Ym maes oedolion, mae atgyfeiriadau ar gyfer cleifion ag anhwylder bwyta bellach yn 
cael eu trosglwyddo i’r gwasanaeth anhwylder bwyta arbenigol a fydd yn cynnal yr 
asesiad cychwynnol. 

• Mae desg ddyletswydd anhwylderau bwyta hefyd wedi'i chyflwyno, sy'n darparu 
asesiadau sgrinio a ffôn ar y diwrnod y derbynnir atgyfeiriad yn ogystal â slotiau 
asesu brys dyddiol. Mae hyn wedi eu galluogi i gyrraedd y targed o gynnal asesiad 
brys o fewn 48 awr. 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 

• Defnyddiwyd arian ychwanegol ar hyfforddiant staff presennol ar fodel Maudsley, 
hyfforddiant CBT-T ar gyfer pwysau arferol mewn anhwylderau bwyta a chynhadledd 
ar anhwylder osgoi/cyfyngu cymeriant bwyd.  

• Mae cymorth ychwanegol wedi'i roi i'r wardiau pediatreg lleol i gynorthwyo â phobl 
ifanc ag anhwylderau bwyta sydd wedi bod yn aros yn hir. 

• Mae gwasanaethau CAMHS wedi buddsoddi cryn dipyn o amser rheoli a rheoli 
prosiectau i ddatblygiad anhwylderau bwyta, gan gynnwys y llwybr anhwylderau bwyta 
fel ffrwd waith benodol o fewn rhaglen Gwelliant wedi'i Dargedu CAMHS. 

• Mae gwasanaethau anhwylderau bwyta wedi'u hehangu ledled y Gogledd drwy wella'r 
gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd, gan ganiatáu i fylchau sylweddol yn y 
gwasanaethau a ddarperir (yn benodol Haen 2 a thriniaeth cleifion mewnol) gael sylw. 

• O ganlyniad i gyllid trawsnewid a chyllid SIF, mae cynnydd wedi'i wneud o ran recriwtio, 
gan ganiatáu derbyn rhai atgyfeiriadau ar gyfer Haen 2.  
 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
 

• Defnyddiwyd cyllid i recriwtio i nifer o swyddi yn y gwasanaethau anhwylderau bwyta i 
blant ac oedolion. gan gynnwys therapyddion seicolegol, a dietegydd. 

• Defnyddiwyd ystod o gontractau hyfforddiant a chontractau tymor byr i gynyddu 
darpariaethau. 

• Mae capasiti'r gwasanaeth anhwylderau bwyta CAMHS Arbenigol wedi cynyddu wrth 
i 3 aelod o staff cyfwerth ag amser llawn ymuno ag ef.  

• Mae'r adnodd staffio a’r cymysgedd sgiliau wedi cynyddu yn unol ag adolygiad 2018 
ac mae wedi hynny wedi helpu i greu cynnydd pellach yn y capasiti i asesu ac ymyrryd 
ar gyfer pobl ifanc dan 18 oed. 

• Mae'r bwrdd iechyd wedi treialu rhaglen Beat Synergy, model ymyrraeth gynnar ar 
gyfer y rhai nad ydynt eto'n bodloni meini prawf diagnostig 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 
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• Defnyddiwyd arian i ddatblygu llwybr anhwylder bwyta arbenigol o fewn CAMHS 

• Crëwyd tîm amlddisgyblaethol pwrpasol i ddarparu ymyriadau yn y gymuned yn 
seiliedig ar fodel Maudsley 

• Mae gwasanethau gwell hefyd wedi ceisio datblygu cysylltiadau cryfach â 
gwasanaethau eraill gan gynnwys Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau Iechyd Meddwl i 
Oedolion, pediatreg ac asiantaethau allanol a datblygu llwybrau allweddol 

• Mae'r bwrdd iechyd wedi parhau â chytundeb lefel gwasanaeth gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer darparu Gwasanaeth Haen 3 (trigolion Pen-y-bont ar 
Ogwr/oedolion) ac ar gyfer Arweinydd Clinigol a Dietegydd. 

 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

• Mae'r bwrdd iechyd yn datblygu tîm anhwylderau bwyta arbenigol S-CAMHS i ategu'r 
timau amlddisgyblaethol a oedd eisoes yn darparu asesiadau ac ymyriadau clinigol 

• Bwriedir i’r cynigion gwasanaeth diweddaraf ar gyfer Gwasanaethau Anhwylderau 
Bwyta CAMHS gryfhau'r tîm amlddisgyblaethol o staff meddygol ac anfeddygol o ran 
asesu, rheoli risg a thrin. 

• Yn y gwasanaethau i oedolion, cyflwynwyd cynigion i adeiladu ar arbenigedd y tîm i 
gefnogi’r maes gofal sylfaenol, gwasanaethau arbenigol nad ydynt yn ymwneud ag 
anhwylderau bwyta, addysg, gofal cymdeithasol, iechyd y cyhoedd ac asiantaethau 
eraill i weithio mewn partneriaeth. 

 
 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 

• Mae Powys wedi datblygu eu gwasanaethau ymhellach i ddarparu dulliau adnabod 
cynnar, asesu a thrin arbenigol yn unol â chanllawiau NICE 2017 mewn Gofal 
Sylfaenol neu Eilaidd 

• Mae'r bwrdd iechyd yn darparu mynediad ychwanegol at ymyriadau triniaeth priodol 
ac amserol sy'n seiliedig ar dystiolaeth drwy ddarparu amser ychwanegol i ymarferwyr 
deietegol a chapasiti therapi galwedigaethol anhwylder bwyta arbenigol 

• Canolbwyntiwyd ar helpu i sicrhau trosglwyddiadau di-dor i bobl ifanc sydd angen 
gwasanaethau i oedolion, gwella mynediad at arbenigedd clinigol yn y man mynediad 
ac yn fwy lleol i gartref y claf, a darparu gwybodaeth o ansawdd da i gleifion a gofalwyr 

• Mae rolau ymarferwyr Band 6 newydd yn gweithio i gryfhau a chefnogi'r ddarpariaeth 
CAMHS arbenigol bresennol drwy ddarparu cymorth therapiwtig ychwanegol i blant, 
pobl ifanc a'u teuluoedd a'u gofalwyr 

• Mae clinigau iechyd corfforol wedi'u sefydlu i gefnogi darpariaeth CAMHS arbenigol. 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 
 

• Mae dwy swydd Band 6 wedi'u recriwtio i weithio ar draws Haen 1 a 2 ac i gynnig 

mewnbwn a chymorth uniongyrchol i bobl ifanc 16 oed a throsodd, gan ganolbwyntio'n 

benodol ar gleifion yn y garfan a reolir gan ofal sylfaenol sydd islaw’r trothwy ar gyfer 

gofal eilaidd 

• Defnyddiwyd cyllid pellach i greu tîm amlddisgyblaethol mwy cyflawn a fyddai'n gwella 

canlyniadau clinigol a chanlyniadau cleifion 

• Mae’r swyddi allweddol y recriwtiwyd iddynt yn cynnwys dietegydd, therapydd a 

dadansoddwr data 

• Mae cynlluniau ar y gweill i recriwtio i'r holl swyddi sy'n weddill a'u gosod o fewn y 

Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol i ddarparu asesiadau ac 

ymyrraeth gynnar.   
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30 Mehefin 2022 

Plant y lluoedd arfog 

Annwyl Jeremy, 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 24 Mai 2022 am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i blant y 

lluoedd arfog yng Nghymru. Gwnaethom drafod y llythyr yng nghyfarfod ein Pwyllgor ar 16 Mehefin 

2022. 

Casglu data 

Rydym yn croesawu eich bod chi a’ch swyddogion yn ystyried y dulliau posibl ar gyfer casglu gan 

ysgolion ddata ar blant lluoedd arfog yn ymwneud ag addysg. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod 

data cywir a dibynadwy yn fan cychwyn hollbwysig wrth gasglu tystiolaeth am brofiadau plant sy’n 

aelod o deulu yn y lluoedd arfog, a’i bod felly’n hollbwysig penderfynu pa gamau – os o gwbl – y 

mae angen i addysgwyr a llunwyr polisi eu cymryd er mwyn eu cefnogi. 

Yn 2018, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y pryd fod “gwaith yn parhau 

yng Nghymru i alluogi casglu data ar blant aelodau o’r Lluoedd Arfog mewn ysgolion trwy’r Cyfrifiad 

Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion.”1 Gobeithiwn, o ystyried bod y gwaith hwn eisoes wedi cael ei 

ddechrau yn 2018, y gall symud ymlaen yn gyflym yn ystod y Chweched Senedd, er gwaethaf yr 

heriau sy’n dod yn sgil Brexit a COVID. 

Felly, byddem yn gwerthfawrogi mwy o eglurder ynghylch yr amserlenni sy'n gysylltiedig â'r corff hwn 

o waith. A allwch chi nodi:

▪ pryd y disgwylir i'ch gwaith cwmpasu gael ei gwblhau;

1 Llywodraeth Cymru,'Cyfamod Lluoedd Arfog Llywodraeth Cymru Adroddiad Blynyddol 2018', tudalen 26 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 

— 

Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddPlant@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddPlant 
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— 
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Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
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0300 200 6565 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

Jeremy Miles AS 
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▪ pryd ydych chi'n disgwyl i ddull casglu data gael ei gytuno; a 

▪ phryd y disgwyliwch i ysgolion ac asiantaethau eraill ddechrau gweithredu pa newidiadau 

bynnag sydd eu hangen? 

Cefnogaeth i blant y lluoedd arfog 

Rydym yn nodi bod dull gweithredu Llywodraeth Cymru yng Nghymru yn wahanol i ddull gweithredu 

Llywodraeth y DU yn Lloegr, sef bod Cymru’n darparu cymorth wedi’i deilwra i blant o’r lluoedd arfog 

drwy’r cysylltiadau uniongyrchol rhwng Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog mewn Addysg i Gymru (SSCE), 

Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol, awdurdodau lleol, ysgolion a'r plant eu hunain. 

Ar hyn o bryd, nid oes gennym farn am rinweddau'r naill ddull na'r llall. 

Fodd bynnag, rydym wedi cymharu’r cyllid y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ymrwymo i gefnogi plant 

lluoedd arfog yng Nghymru â’r swm y mae Llywodraeth y DU yn ei ddarparu i gefnogi plant y lluoedd 

arfog yn Lloegr drwy Bremiwm Disgyblion y Lluoedd Arfog. 

Mae eich llythyr yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £270,000 ar gyfer 2022-23 i gefnogi 

plant y lluoedd arfog yng Nghymru. Mae ysgolion yn Lloegr yn derbyn £310 y flwyddyn am bob 

plentyn o’r fath ar gofrestr yr ysgol. Yn seiliedig ar y data yn eich llythyr, rydym yn amcangyfrif y 

byddai'n costio tua £830,000 y flwyddyn i Lywodraeth Cymru pe bai’n mabwysiadu dull gweithredu 

Llywodraeth y DU, 2 tua £560,000 yn fwy na’r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddarparu ar gyfer 

cymorth i blant y lluoedd arfog yn 2022-23. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech: 

▪ egluro a yw Llywodraeth Cymru yn darparu llai o arian y pen, a pham, i gefnogi addysg y 

plant hyn yng Nghymru o gymharu â lefelau ariannu Lloegr ar gyfer plant y lluoedd arfog; 

a 

▪ darparu copi i’r Pwyllgor o’r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant a fu’n sail i ddull 

Llywodraeth Cymru o ddarparu cymorth i blant y lluoedd arfog yng Nghymru o ran lefelau 

ariannu a’r penderfyniad i ariannu Rhaglen Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog mewn Addysg i 

Gymru a Chyswllt Rhanbarthol a model y Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol yn 

hytrach na'r dull o ddarparu cyllid yn uniongyrchol i ysgolion.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael y wybodaeth hon erbyn dydd Gwener 9 Medi fan bellaf. 

 

2 Roedd y data a gasglwyd gan SSCE Cymru ochr yn ochr ag awdurdodau lleol ac ysgolion, fel y’u nodir yn eich llythyr, yn 

nodi bod 2,677 o blant milwyr yng Nghymru. Felly, y gost i Lywodraeth Cymru o fabwysiadu dull Llywodraeth y DU ar 

gyfer rhoi cymorth i blant lluoedd arfog fyddai £310 x 2,677 o blant = £826,770 y flwyddyn. 
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Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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06 Gorffennaf 2022 

Arholiadau'r Haf  

Annwyl Ian, 

Byddwch yn ymwybodol o adroddiadau yn y wasg yn ystod y cyfnod arholi diweddar am rai 

trafferthion gyda phapurau arholiad penodol. Mae'r rhain yn cynnwys rhannau coll o gwestiynau 

mewn arholiad Iaith a Llenyddiaeth Saesneg; a phryderon am bapurau mathemateg a chemeg Safon 

Uwch ac Uwch Gyfrannol ac arholiadau ymarferol. Yn benodol, tynnodd yr adroddiadau hyn sylw at yr 

effaith a gafodd hyn ar fyfyrwyr sy'n sefyll yr arholiadau, yn enwedig ar eu hiechyd meddwl a'u 

llesiant.  

Mae rhiant hefyd wedi cysylltu â ni i fynegi pryderon tebyg am y papurau mathemateg a chemeg. 

Rhoddodd y rhiant y mater yng nghyd-destun ehangach effaith Covid-19 ar fyfyrwyr dros y ddwy 

flynedd ddiwethaf, a'r ffaith mai'r cyfnod arholi hwn oedd y tro cyntaf i lawer o fyfyrwyr sefyll arholiad 

allanol. Disgrifiwyd yr effaith sylweddol y mae hyn wedi'i chael ar eu plentyn, hyd yn oed cyn i'r 

pryderon uchod am drafferthion gyda phapurau arholiad penodol gael eu hystyried. 

Sut rydych chi'n ymateb i'r pryderon uchod a godwyd yn y cyfryngau a chan rieni unigol i ni'n 

uniongyrchol? A allwch chi amlinellu sut rydych yn bwriadu lliniaru'r effaith bosibl y bydd y materion 

hyn wedi'i chael ar fyfyrwyr a sicrhau bod y graddau a ddyfernir yn deg? Sut y cododd y trafferthion 

hyn, a pha gamau y byddwch yn eu cymryd yn y dyfodol i sicrhau na fyddant yn digwydd eto? A 

allwch hefyd amlinellu pam yr ymddengys y bu rhywfaint o anghysondeb rhwng yr hyn yr oedd 

ysgolion yn disgwyl i’r arholiad ei gynnwys a'r hyn a brofwyd yn y papurau?  

Rydym hefyd yn ysgrifennu at Cymwysterau Cymru ynghylch y trafferthion hyn, a byddwn yn anfon 

copi o'r ohebiaeth hon atoch chi. Rydym yn anfon copi o'r llythyr hwn at Weinidog y Gymraeg ac 

Addysg a Cymwysterau Cymru.  

Byddwn yn gwerthfawrogi cael ymateb erbyn 7 Medi. 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
 
ac Addysg 
— 
 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565  

Ian Morgan 
CBAC 
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Yn gywir 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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06 Gorffennaf 2022 

Arholiadau'r Haf  

Annwyl Philip, 

Byddwch yn ymwybodol o adroddiadau yn y wasg yn ystod y cyfnod arholi diweddar am rai 

trafferthion gyda phapurau arholiad penodol. Mae'r rhain yn cynnwys rhannau coll o gwestiynau 

mewn arholiad Iaith a Llenyddiaeth Saesneg; a phryderon am bapurau mathemateg a chemeg Safon 

Uwch ac Uwch Gyfrannol ac arholiadau ymarferol. Yn benodol, tynnodd yr adroddiadau hyn sylw at yr 

effaith a gafodd hyn ar fyfyrwyr sy'n sefyll yr arholiadau hyn, yn enwedig ar eu hiechyd meddwl a'u 

llesiant.  

Mae rhiant hefyd wedi cysylltu â ni i fynegi pryderon tebyg am y papurau mathemateg a chemeg. 

Rhoddodd y rhiant y mater yng nghyd-destun ehangach effaith Covid-19 ar fyfyrwyr dros y ddwy 

flynedd ddiwethaf, a'r ffaith mai'r cyfnod arholi hwn oedd y tro cyntaf i lawer o fyfyrwyr sefyll arholiad 

allanol. Disgrifiwyd yr effaith sylweddol y mae hyn wedi'i chael ar eu plentyn, hyd yn oed cyn i'r 

pryderon uchod am drafferthion gyda phapurau arholiad penodol gael eu hystyried. 

Yn ystod ein sesiwn friffio ddiweddar gyda chi ym mis Mai 2021, trafodwyd y mater cyffredinol o 

drosglwyddo o raddau a asesir gan y ganolfan i arholiadau, ac effaith y tarfu a gafodd y pandemig ar 

fyfyrwyr ac ysgolion. Codwyd y mater o gwestiynau yn y papur Mathemateg gennym hefyd. Wrth 

drafod hyn, gwnaethoch amlinellu bod dwy ffordd o ddatrys y cwestiwn yn y papur arholiad. Roedd 

ysgolion wedi cael gwybod na fyddai dysgwyr yn cael eu profi ar un o'r ffyrdd hynny. Fodd bynnag, 

gallai ysgolion fod wedi disgwyl i'r ffordd arall ymddangos yn yr arholiad. 

Yn fwy cyffredinol, rhoesoch sicrwydd ehangach i ni na fyddai myfyrwyr o dan anfantais wrth iddynt 

sefyll y cylch cyntaf hwn o arholiadau cyhoeddus am ddwy flynedd ac y byddai graddio'n ystyried yr 

ystod gyfan o faterion a wynebir gan y rhai sy'n sefyll yr arholiadau hyn.  

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565  

Philip Blaker 

Cymwysterau Cymru 
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Sut rydych chi'n ymateb i'r pryderon uchod a godwyd yn y cyfryngau a chan rieni unigol i ni'n 

uniongyrchol? Mewn cysylltiad â’r trafferthion a godwyd am arholiadau penodol, a allwch chi 

amlinellu sut rydych yn bwriadu lliniaru'r effaith bosibl y bydd y materion hyn wedi'i chael ar fyfyrwyr a 

sicrhau bod y graddau a ddyfernir yn deg? Pa drafodaethau rydych chi wedi'u cael gyda CBAC i 

sicrhau nad yw trafferthion o'r fath yn codi eto? Pam mae’n ymddangos fel y bu rhywfaint o 

anghysondeb rhwng yr hyn yr oedd ysgolion yn disgwyl i’r arholiadau ei gynnwys a'r hyn a brofwyd 

yn y papurau?  

 

Rydym hefyd yn ysgrifennu at CBAC ynghylch y trafferthion hyn (byddwn yn anfon copi o’r ohebiaeth 

hon atoch chi.) Rydym yn anfon copi o'r llythyr hwn at Weinidog y Gymraeg ac Addysg a CBAC.  

Byddwn yn gwerthfawrogi cael ymateb erbyn 7 Medi.  

Yn gywir 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Ymateb i Ymgynghoriad / Consultation Response 

Date / Dyddiad:   27 June/Mehefin 2022 

Subject / Pwnc:   Ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i absenoldeb disgyblion a gofrestrwyd 
mewn ysgolion a gynhelir ac unedau cyfeirio disgyblion 

Gwybodaeth gefndir am Gomisiynydd Plant Cymru 

Prif nod Comisiynydd Plant Cymru yw diogelu a hybu hawliau a lles plant. Wrth ymarfer ei swyddogaethau, 
mae’n rhaid i’r Comisiynydd roi sylw i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). 
Mae cylch gorchwyl y Comisiynydd yn cwmpasu pob rhan o bwerau datganoledig Senedd Cymru sy’n 
effeithio ar hawliau a lles plant. Mae CCUHP yn gytuniad hawliau dynol rhyngwladol sy’n berthnasol i bob 
plentyn a pherson ifanc hyd at 18 oed. Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu CCUHP yn sylfaen ar 
gyfer llunio pob polisi i blant a phobl ifanc ac mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn 
gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru, wrth ymarfer eu swyddogaethau, i roi ‘sylw dyledus’ i CCUHP.  

Nid yw’r ymateb hwn yn gyfrinachol. 

Tystiolaeth ychwanegol i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i absenoldeb 
disgyblion 27 Mehefin 2022 

Cefndir: 
Ar gais aelodau’r Pwyllgor yn ystod y sesiwn tystiolaeth lafar ar 16 Mehefin, mae’r Comisiynydd 
Plant yn anfon peth tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol mewn perthynas â dau faes: 

o Tystiolaeth ddienw o’r rhaglen gyfranogol a gwaith achosion ynghylch trefniadau addysgu
hyblyg

o Tystiolaeth ynghylch grwpiau o ddysgwyr sy’n wynebu’r risg fwyaf o ran absenoldeb
disgyblion

Trefniadau addysgu hyblyg 
o Mae gwaith achosion a’n rhaglen o ymgysylltiad cyfranogol yn dangos bod

trefniadau addysgu hyblyg, yn achos rhai plant, yn gallu helpu i gynnal eu diddordeb
yn eu hysgol a’u hatal rhag dadgofrestru.

CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 5
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o Mae rhai teuluoedd yn adrodd bod dull hyblyg o addysgu, lle mae’r plentyn yn 
treulio rhan o’r amserlen yn yr ysgol, a rhan gartref, yn golygu bod eu plentyn yn 
gallu ymdopi’n llawer gwell yn amgylchedd yr ysgol, cael mwy o brofiadau 
cadarnhaol, a bod yn fwy tebygol o eisiau mynychu’r ysgol. Mae teuluoedd wedi 
esbonio nifer o resymau am hynny, gan gynnwys niwro-amrywiaeth, anghenion 
emosiynol neu gymdeithasol y plentyn, pryder ynghylch yr ysgol, neu anghenion 
meddygol.  

o Fel swyddfa rydyn ni’n ymwybodol o enghreifftiau lle mae hyn wedi cael ei gefnogi 
ar gyfer plant unigol ar sail trefniadau tymor byr neu dymor hwy, ac yn yr achosion 
hynny roedd dysgu yn yr ysgol wedi cael ei gyfuno â’r plentyn yn mynd â 
gweithgareddau adref ac yn dysgu gartref, neu â’r plentyn cael cefnogaeth gartref, 
a’r teulu’n darparu gweithgareddau dysgu neu fugeiliol. Weithiau mae modd 
darparu hyn dros dro, gyda golwg ar gynyddu presenoldeb yn gyson mewn lleoliad, 
er mwyn dychwelyd at bresenoldeb amser llawn.  

o Mae nifer bach o deuluoedd wedi adrodd wrthyn ni fod hynny wedi golygu bod eu 
plentyn wedi parhau ar gofrestr lleoliad ysgol, ac y bydden nhw’n dadgofrestru pe na 
bai’r hyblygrwydd hwn ar gael. Mae tystiolaeth anecdotaidd gan swyddogion mewn 
awdurdodau lleol a rannwyd gyda’n swyddfa yn cefnogi’r safbwynt bod hynny’n 
galluogi plant i gynnal eu diddordeb mewn lleoliad yn achos rhai teuluoedd.   

o Galluogwyd y math hwn o ddull gweithredu cyfun gan leoliadau hyd yn oed cyn y 
pandemig. Mae datblygiadau proffesiynol yn ystod y pandemig ynghylch cefnogi 
dysgu effeithiol gartref yn awgrymu y byddai ystod ehangach o offer, adnoddau a 
phrofiad y gallai lleoliadau eu defnyddio i wneud hyn.  

o Yn flaenorol mae’r rhwystrau i wneud hyn wedi cynnwys llwyth gwaith proffesiynol i 
athrawon, y modd y mae absenoldeb yn cael ei fonitro a’i adrodd, a hefyd bryderon 
ynghylch cyfrifoldebau diogelu, yn benodol, yr angen am sicrhau trefniadau diogelu 
ar gyfer plentyn neu berson ifanc sydd â threfniadau addysgu hyblyg pan fyddan 
nhw’n cael eu haddysgu oddi ar y safle, ond wedi’u cofrestru’n ddisgyblion yn y 
lleoliad. O ran diogelu, mae ystyriaethau gwahanol ar gyfer plant ifanc sydd gartref 
gyda rhiant, a phobl ifanc hŷn nad oes ganddynt o bosib yr un lefel o oruchwyliaeth 
deuluol. Mae ailddatblygu canllawiau presenoldeb ar hyn o bryd yn gyfle i weithio 
trwy rai elfennau o hyn, fel bod eglurder ynghylch sut mae diogelu’n cael ei sicrhau.  

o Pan fydd trefniadau addysgu hyblyg ar waith, dylid eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau 
eu bod yn bodloni anghenion y plentyn, ac er eu lles pennaf.   
 

Ar ba grwpiau gwahanol o blant mae hyn yn effeithio fwyaf? Beth arall mae angen ei wneud?  
o Mwy o broblem i’r oedrannau hŷn: Mewn ysgolion uwchradd, mae presenoldeb yn 

gostwng yn gyson fesul blwyddyn o 88.8% ym Mlwyddyn 7 i 84.5% ym Mlwyddyn 11. 
Mae angen dull gweithredu gwahanol ar gyfer pobl ifanc hŷn – mae gwaith ieuenctid 
yn adnodd ac yn fodel arbennig o dda. Bydd modelau cyfranogol o gymorth mawr; 
mae angen i bobl ifanc fod yn rhan o ganfod eu blaenoriaethau a’r dull gweithredu 
gorau i’w cefnogi.   

o Mae plant sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim wedi bod yn sylweddol fwy 
tebygol o fod yn absennol. Mae data yn dangos bod hynny’n wir yn awr yn ogystal â 
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chyn y pandemig. Mae data fesul wythnos yn dangos bod cyfatebiaeth rhwng y rhai 
sy’n dod o deuluoedd incwm isel a lefel is o bresenoldeb – yn yr wythnos oedd yn 
gorffen ar 20 Mai 2022, roedd  81.6% o’r plant cymwys i dderbyn prydau ysgol am 
ddim wedi bod yn yr ysgol, o gymharu ag 88.7% o’r plant oedd ddim yn gymwys – 
gwahaniaeth o fwy na 7%. Mae’r darlun hwn yn gyson ar draws pob wythnos yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf: nid oes un wythnos lle mae plant sy’n gymwys i dderbyn prydau 
ysgol am ddim yn fwy tebygol o fod yn yr ysgol na’u cyfoedion. Mae’r data hyn yn 
awgrymu bod angen i ni ddeall absenoldeb rheolaidd fel problem a all fod yn 
gysylltiedig â thlodi. Mae angen i gamau i atal a mynd i’r afael â thlodi plant fod yn 
sbardun allweddol wrth leihau absenoldeb o’r ysgol.  

o Yr angen am ddata amserol wedi’i ddadgrynhoi: er bod data wedi’i ddadgrynhoi yn 
ôl cymhwysedd i dderbyn Prydau Ysgol am ddim, nid oes modd cael mynediad i 
ddata wythnosol sydd ar gael i’r cyhoedd ar gyfer pob un o’r nodweddion 
gwarchodedig. Efallai bod hyn yn ddealladwy oherwydd cyflymdra rhannu’r data, 
ond rwy’n argymell bod data presenoldeb y flwyddyn academaidd ddiwethaf yn cael 
ei ddadgrynhoi a’i rannu gyda lleoliadau addysg a gwasanaethau cyhoeddus eraill ar 
lefel leol a rhanbarthol ymhell cyn dychwelyd i’r lleoliadau ym mis Medi 2022. Bydd 
hyn yn galluogi gwasanaethau cenedlaethol a lleol i gynllunio yn ôl y nodweddion 
demograffig a nodwyd, yn ogystal â galluogi mabwysiadu dulliau gweithredu ar lefel 
leol sy’n sensitif i anghenion penodol grwpiau arbennig: er enghraifft, mae angen 
dulliau gweithredu gwahanol iawn ar gyfer plant ifanc o gymharu â phobl ifanc hŷn. 
Hefyd gall awdurdodau lleol weithio gyda grwpiau cymunedol penodol lle bo 
hynny’n briodol.  

o Lefelau uchel absoliwt o absenoldeb rheolaidd yn achos rhai grwpiau o blant. Mae 
adroddiad Meilyr Rowlands’1 yn dangos bod absenoldebau dysgwyr sy’n Sipsiwn ac 
yn Deithwyr wedi cynyddu’n sylweddol, er nad yw hynny’n anghymesur fwy na 
dysgwyr eraill, a gwelir cynnydd tebyg yn achos dysgwyr Prydau Ysgol am ddim a’r 
rhai ag anghenion addysgol arbennig. Mae’r cynnydd yn lefelau absenoldeb yr holl 
grwpiau hyn o ddisgyblion yn dal yn destun pryder sylweddol oherwydd eu lefel 
absoliwt uchel, a hynny cyn ac ar ôl y pandemig. Mae hyn yn amlygu’r angen am 
ddulliau gweithredu cymunedol gyda dysgwyr a theuluoedd.  Mae’n bosib bod y 
model ysgol gymunedol yn cynnig potensial i ddatblygu gwaith allgymorth penodol 
gyda grwpiau cymunedol. Mae fy swyddfa’n ymwybodol o ddulliau gweithredu i 
gefnogi plant Sipsiwn, Teithwyr a Roma, a gynigir mewn amrywiol leoliadau ar draws 
Cymru, ac mae’r plant a’r bobl ifanc eu hunain wedi gosod gwerth ar y rhain a’u 
disgrifio fel elfen bwysig o sicrhau eu presenoldeb.  

o Effeithiau anghymesur y pandemig a’r angen am ddulliau gweithredu sensitif, 
wedi’u teilwra. Dangoswyd effeithiau anghymesur y pandemig yn adroddiadau fy 
swyddfa ar brofiadau plant anabl a phlant o grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd 

                                                 
1 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2022-04/attendance-review-implications-of-the-covid-19-pandemic-
for-school-attendance.pdf 
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ethnig. Mae’r pandemig wedi effeithio’n arbennig hefyd ar ofalwyr ifanc, gan fod yr 
amharu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn aml wedi effeithio ar eu 
bywyd teuluol a’u cyfrifoldebau gofal – fel y dangoswyd gan waith y pwyllgor a’i 
rhagflaenodd.2 Bu effeithiau penodol hefyd ar bobl ifanc oedd â phrofiad o ofal, gan 
fod amharu ar eu trefniadau cyswllt teulu. Gall fod angen cefnogaeth sensitif, wedi’i 
theilwra ar blant o bob un o’r grwpiau hyn yng nghyswllt presenoldeb, gyda 
chefnogaeth i’w llesiant a luniwyd yn benodol ar gyfer eu hanghenion unigol.   

o Plant sy’n ymwneud â Thimau Troseddau Ieuenctid. Mae lefel uchel o absenoldeb 
hefyd ymhlith plant sy’n ymwneud â thimau troseddau ieuenctid – gwelwyd hynny 
yn yr adroddiad arolygu diweddar ar y cyd gan Wasanaeth Prawf Ei Mawrhydi, Estyn 
ac Ofsted.3 Mae’r adroddiad hwn yn argymell y dylai Cyfarwyddiaeth Addysg 
Llywodraeth Cymru weithio gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i ‘roi sylw i sut mae 
modd atal anghenion plant TTI sydd heb eu nodi na’u diwallu trwy sicrhau bod 
arbenigwyr yn asesu, ymyrryd a chefnogi plant agored i niwed yn gynharach.’ Dylai’r 
Llywodraeth symud y gwaith hwn yn ei flaen, a gweithredu ar ffurf polisi ac ymchwil 
yn y maes hwn.  

 
 
Cyflwynwyd gan: 

 

Rocio Cifuentes 
Comisiynydd Plant Cymru 

                                                 
2 https://senedd.wales/media/ixzpwqr5/cr-ld14286-e.pdf 
 
3 A joint inspection of education, training and employment services in youth offending teams in England and Wales 
(justiceinspectorates.gov.uk) 
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6 Gorffennaf 2022 

Absenoldeb disgyblion 

Annwyl Jeremy 

Diolch am ddod i'n cyfarfod Pwyllgor ar 29 Mehefin 2022 ar gyfer ein hymchwiliad i absenoldeb 

disgyblion. Yn ystod y cyfarfod, gwnaethoch ymrwymo i ddarparu rhagor o wybodaeth am: 

- A yw data absenoldeb o’r ysgol yn cael eu defnyddio i helpu i nodi cymorth iechyd meddwl yn

gynnar, a sut y caiff ei ddefnyddio?

- Pryd y bydd y data ar addysg ddewisol yn y cartref ar gael.

- Gwerthusiad, pan fydd ar gael, o'r cyllid a ddarperir i awdurdodau lleol i ddarparu cymorth

emosiynol, iechyd meddwl a llesiant ychwanegol i bobl ifanc.

Wrth drafod y dystiolaeth, cytunwyd hefyd i fynd ar drywydd rhai materion ychwanegol: 

- A yw'r cyllid ar gyfer Swyddogion Cyswllt Teulu wedi'i neilltuo ar lefel awdurdod lleol ac ar lefel

ysgol? Os nad yw, pa gamau sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod y cyllid hwn yn cael ei

ddefnyddio ar gyfer Swyddogion Cyswllt Teulu, ac nad yw'n cael ei gynnwys mewn gwariant

mwy cyffredinol ar ysgolion?

- A yw'r cyllid ar gyfer gwasanaethau cwnsela, a drafodwyd yn ystod y Pwyllgor, yn mynd yn

uniongyrchol i wasanaethau cwnsela?

- Rydym yn ymwybodol, yn anecdotaidd, o'r pwysau sy'n cael ei roi ar rai plant a phobl ifanc o

ganlyniad i absenoldeb parhaus athrawon arbenigol mewn ysgolion uwchradd. Er enghraifft,

pan mae arbenigwr pwnc wedi bod i ffwrdd am gyfnod hir, ac nad oes darpariaeth arbenigol

ddigonol ar gael. Yn ystod y gwersi hyn, gofynnir i blant roi cymorth i'w cyfoedion, sy'n achosi

straen a phryder. A ydych yn ymwybodol o'r mater hwn, a beth y gellir ei wneud, yn eich barn

chi, i fynd i'r afael â'r mater?

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565  

Jeremy Miles AS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 
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Cytunwyd hefyd i rannu gyda chi yr adroddiad cryno ar ein canfyddiadau ymgysylltu â rhieni a phobl 

ifanc. Ynghyd â hyn, rydym hefyd yn rhannu gohebiaeth ddiweddar gan Gyngor Wrecsam at rieni a 

gofalwyr yn dilyn eich cyhoeddiad diweddar am hysbysiadau cosb benodedig. Nodwn nad oes 

cyfeiriad at faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl. 

Er mwyn helpu i lywio'r gwaith o ddrafftio ein hadroddiad, byddem yn gwerthfawrogi ymateb erbyn 

dydd Iau 8 Medi.  

Yn gywir 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i absenoldeb 
disgyblion, cynigiodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion gyfres o grwpiau ffocws a 
chyfweliadau i gasglu barn rhieni a phobl ifanc am y rhesymau dros absenoldeb 
disgyblion a'r cymorth sydd ar gael iddynt. 

1. Ymgysylltu
1.Cynhaliodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion 5 grŵp ffocws a 7 cyfweliad rhwng 24 Mai a 9
Mehefin gydag amrywiaeth o rieni, pobl ifanc ac ychydig o staff mewn gwahanol rannau o
Gymru. Darparodd un unigolyn ac un grŵp sylwadau ar e-bost hefyd.

2.O gofio y gall y pwnc fod yn sensitif i rai, cynigiwyd cyfweliadau i'r rhai yr oedd yn well
ganddynt siarad am eu sefyllfa y tu allan i amgylchedd grŵp, neu i'r rhai nad oeddent yn gallu
bod yn rhan o grwpiau ffocws oherwydd yr amseru.

Cyfranogwyr 

3.Daethpwyd i gysylltiad â chyfranogwyr drwy sefydliadau sy'n cefnogi teuluoedd mewn
perthynas â phresenoldeb yn yr ysgol.

4.Cymerodd 34 o bobl ran. Roedd y mwyafrif yn rhieni, yn cwmpasu ystod o oedrannau o
fabanod i uwchradd. Cymerodd grŵp o 7 o bobl ifanc ran hefyd, ynghyd â dau aelod o staff o
ysgol.

5.Daeth y cyfranogwyr o 7 awdurdod lleol yng ngogledd a de Cymru.

6.Hoffai’r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion ddiolch i bawb a gyfrannodd at y rhaglen ymgysylltu.

Senedd Cymru  
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Absenoldeb disgyblion 
Canfyddiadau gwaith ymgysylltu 
Mehefin 2022 
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Methodoleg 

7.Trafododd gwaith y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y cylch gorchwyl a ganlyn o ran yr 
ymchwiliad: 

• Lefelau absenoldeb cyson a’r rhesymau dros hynny 

• P’un a yw absenoldebau nad ydynt yn gysylltiedig â COVID yn uwch nag yr oeddent 
cyn pandemig COVID 19, ac os felly, pam 

• Y risgiau a’r canlyniadau tymor byr a thymor hwy i ddysgwyr, er enghraifft o ran 
iechyd meddwl a llesiant 

• Yr effaith ar ddysgu a chyrhaeddiad disgyblion 

• Lefel ac effeithiolrwydd gweithredu a chymorth gan ysgolion, llywodraeth leol a 
Llywodraeth Cymru 

• Pa mor effeithiol y caiff rhieni gymorth a’u cynnwys 

Gofynnwyd y cwestiynau a ganlyn i'r cyfranogwyr sy’n rhieni: 

1. A yw presenoldeb eich plentyn yn yr ysgol wedi newid ers cyn y pandemig ac os felly beth 
rydych chi’n meddwl yw’r rheswm am hynny? 

2. A yw pryderon ynghylch gwaith ysgol neu ddal Covid yn cyfrannu at y newid mewn 
presenoldeb? 

3. A oes gennych unrhyw ofidiau am yr effaith y mae absenoldeb yn ei chael ar eich plentyn, o 
ran iechyd meddwl a llesiant a chyrhaeddiad? 

4. Sut rydych chi'n teimlo y mae’r ysgol a'r awdurdod lleol wedi eich cefnogi neu eich 
cynorthwyo chi a beth arall y gallen nhw fod wedi'i wneud? 

5. Beth yw eich barn am ailgyflwyno hysbysiad cosb benodedig pan fydd popeth arall wedi 
methu? 

I'r bobl ifanc a gymerodd ran, gofynnwyd y cwestiynau a ganlyn: 

6. Sut roeddech chi'n teimlo am fynd i'r ysgol/coleg cyn y pandemig a sut rydych chi'n teimlo 
am hynny nawr? Os ydych yn teimlo'n wahanol, pam? 

Tudalen y pecyn 54



Canfyddiadau gwaith ymgysylltu – Absenoldeb disgyblion  

3 

 

7. Sut roeddech chi’n teimlo am fynd yn ôl i’r ysgol/coleg pan wnaethon nhw agor eto i bawb? 
Oeddech chi'n bryderus ac, os felly, beth oeddech chi'n bryderus amdano (am waith ysgol 
neu am ddal a throsglwyddo COVID)? Sut wnaeth yr ysgol/coleg helpu gydag unrhyw 
bryderon oedd gennych chi? 

8. Beth rydych chi'n meddwl yw’r rhesymau posibl nad yw rhai plant a phobl ifanc yn 
mynychu'r ysgol yn rheolaidd? 

9. Ydych chi’n credu bod gan rai plant a phobl ifanc agwedd wahanol at fynd i'r ysgol ar ôl yr 
holl darfu?  

10. Beth rydych chi’n meddwl yw’r effaith y mae peidio â mynychu'r ysgol/coleg yn rheolaidd ei 
chael ar ddysgu ac ar iechyd a llesiant? 

11. A oes unrhyw beth y gallai'r ysgol/coleg ei wneud i'ch helpu chi i fynychu (y rhai nad ydynt 
yn mynychu'n rheolaidd)? 

12. Yn yr achosion mwyaf difrifol o ddiffyg presenoldeb rheolaidd, beth rydych chi'n ei feddwl 
am y syniad o ddirwyo rhieni? 

8.Roedd y fformat ymgysylltu yn debyg i raddau helaeth ar draws y cyfweliadau a’r grwpiau 
ffocws, ond yn amrywio ychydig er mwyn ymateb i’r safbwyntiau, y profiadau a’r syniadau oedd 
yn cael eu rhannu gan gyfranogwyr. 
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2. Canfyddiadau gwaith ymgysylltu: effaith pandemig 
Covid-19 ar absenoldeb 

Gofynnwyd i'r cyfranogwyr a oedd presenoldeb yn yr ysgol wedi newid ers cyn y pandemig a 
beth roedden nhw’n feddwl oedd y rheswm am hynny.  

Roedd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr yn teimlo y bu newid sylweddol a nodir y rhesymau a 
drafodwyd isod. Fodd bynnag, roedd nifer o gyfranogwyr yn esbonio bod presenoldeb eisoes 
wedi bod yn wael cyn y pandemig. Yn yr achosion hyn, nid oedd cau ysgolion wedi helpu’r 
sefyllfa, ac i'r mwyafrif, roedd wedi dwysáu pethau. 

Tarfu 

9.Soniodd nifer o'r cyfranogwyr am y tarfu a gafwyd wrth gau ysgolion fel un o'r rhesymau pam 
yr oedd presenoldeb wedi newid ers cyn y pandemig. Roedd llawer yn teimlo bod dysgwyr wedi 
ei chael yn anodd ailgynefino yn yr ysgol yn dilyn y cyfnodau clo, gan achosi lefelau uwch o 
absenoldeb.  

10. Soniodd llawer o'r cyfranogwyr am broblemau o ran dysgu ar-lein a methu â chadw i fyny 
fel sbardun a dechrau’r broses o ran eu plentyn yn ymddieithrio oddi wrth ddysgu, a oedd 
wedyn wedi parhau ar ôl i'r ysgolion agor eto.  

11. Soniodd eraill am fethu’r cyfnod pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd a'r anhawster 
yr oedd llawer o ddysgwyr wedi'i gael wrth addasu i amgylchedd newydd.  

"Mae wedi bod yn yr ysgol efallai ddwywaith ers mis Medi, Mae wedi symud i ysgol uwchradd. 
Mae'n ysgol fawr iawn. Ac mae’n methu ymdopi. Ni all fynd ar gludiant yr ysgol hyd yn oed. Mae 
mor bryderus. Mae'n crio. Mae'n torri’i galon. Rhai dyddiau nid yw’n gallu gadael ei ystafell wely." 

12. Roedd newidiadau i grwpiau ffrindiau hefyd wedi achosi problemau i lawer o ddysgwyr, yn 
dilyn cyfnodau clo a phobl ifanc yn methu cymdeithasu. Roedd hyn wedi arwain at fwy o bryder 
wrth ddychwelyd i leoliadau cymdeithasol neu newid ymddygiad ymysg ffrindiau a chynnydd 
mewn bwlio. 

"Roedd cyfnod Covid yn anodd. Doedd e wir ddim eisiau mynd yn ôl. Roedd yn teimlo nad oedd 
ei ffrindiau’n ffrindiau iddo.” 
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Bwlio 

13. Bwlio oedd un o’r prif ffactorau a godwyd gan y grŵp o bobl ifanc a gymerodd ran. 
Dywedodd un cyfranogwr nad oedd ganddynt ffrindiau pan oeddent yn yr ysgol felly roeddent 
yn cael eu bwlio. Roedd un arall wedi cael eu bwlio ac yn teimlo eu bod yn cael eu cosbi gan yr 
ysgol am fod yn ddioddefwr, a dywedodd un aelod o'r grŵp y byddai'n mynd i gyn lleied o 
ddosbarthiadau ag y gallai gan ei bod yn casáu'r bobl, yr athrawon, popeth. 

"Cyn y cyfnod clo, roedd hi yn yr ysgol gynradd, ac wedyn roedd yn rhaid iddi fynd i'r uwchradd. 
Newidiodd ei ffrindiau ac mae wedi cael trafferth gyda bwlio. Dyw hi ddim eisiau mynd i'r ysgol 
nawr ac mae'n dioddef gyda gorbryder, pyliau o banig a theimladau nad yw'n ddigon da." 

Salwch 

14. Soniodd nifer o rieni plant iau am gynnydd mewn salwch a'r angen i gadw eu plant gartref 
o ganlyniad i hynny. Roedd y mwyafrif yn teimlo mai’r rheswm oedd y cyfnodau estynedig pan 
nad oedd plant iau yn cymysgu a chael yr afiechydon arferol. Roedd rhieni'n teimlo'n 
rhwystredig oherwydd hyn ond roedd anawsterau wrth geisio cael apwyntiadau gyda meddyg 
teulu a pholisïau ysgol ynghylch salwch yn golygu nad oedd ganddynt ddewis ond cadw eu 
plant gartref yn ystod cyfnodau hyn o salwch. 

Cyfrifoldebau Gofal 

15. Siaradodd y bobl ifanc a gymerodd ran am nifer y dysgwyr yr oeddent yn eu hadnabod a 
oedd hefyd yn ofalwyr ifanc, ac roedd hyn yn cael effaith ar eu presenoldeb. Dywedasant eu 
bod yn rhy flinedig i fynychu'r ysgol y rhan fwyaf o’r amser. 

16. Soniodd aelodau'r staff hefyd am gynnydd yn nifer y gofalwyr ifanc yn dilyn y pandemig, o 
ganlyniad i gynnydd mewn gofidiau iechyd meddwl ymysg rhieni. Roeddent hefyd wedi canfod 
bod hyn yn cael effaith ar bresenoldeb mewn rhai achosion. 

Casáu'r ysgol 

17. Teimlai un grŵp na fu llawer o wahaniaeth ers cyn y pandemig. Roedden nhw'n teimlo nad 
oedd y rhai nad oeddent yn hoffi mynd i'r ysgol yn dal i fod yn hoffi mynd. 

18. Dywedodd un rhiant, os nad yw'r plant yn hoffi un o’r athrawon yn benodol, mai dyna 
fyddai'r prif reswm nad oeddent am fynd i'r ysgol. Dywedodd o ran ei merch ei hun, pe bai'n 
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dechrau corddi am fynd, roedd yn haws ei chadw gartref a'i thawelu, nag ymdrin â’r straen o'i 
hanfon at athro nad yw'n ei hoffi. 

"Os oes gan yr athro ychydig o agwedd gyda chi, mae'n haws gadael iddyn nhw gael diwrnod i 
ffwrdd, mae'n llai o straen." 

"Mae llawer o rieni'n rhoi'r gorau iddi os yw'n frwydr i'w cael i mewn." 

19. Soniodd grŵp arall hefyd am y plant hynny nad oeddent wedi hoffi'r ysgol beth bynnag a’u 
bod, ar ôl yr amser i ffwrdd, wedi ei chael yn anos dychwelyd. 

"Dyw rhai plant ddim eisiau mynd i mewn nawr, maen nhw eisiau bod adref gyda'u rhieni." 

Hunanfodlonrwydd 

20. Teimlai un grŵp o gyfranogwyr fod tynnu plant allan o'r ysgol am wahanol resymau wedi 
cynyddu'n aruthrol ers y pandemig, a bod llawer yn pryderu llai ers Covid gan eu bod yn teimlo 
eu bod eisoes wedi cael cymaint o amser i ffwrdd beth bynnag. 

21. Roeddent yn teimlo bod mwy o hunanfodlonrwydd ers y pandemig lle'r oedd rhieni'n 
hapusach i dynnu plant allan o'r ysgol ar gyfer tripiau dydd neu wyliau. 

"Mae'n haws iddyn nhw beidio dod â nhw i mewn. Efallai eu bod wedi rhoi'r gorau i'w car, mae'n 
daith hir i gerdded mewn tywydd gwael ar ffordd brysur." 

"Maen nhw'n ei wneud er mwyn gwneud bywyd yn hawdd mewn llawer o achosion." 

22. Fodd bynnag, roedd rhieni eraill o'r farn bod yr amser i ffwrdd yn ystod Covid yn rheswm i 
sicrhau bod eu plant yn mynychu cymaint â phosibl nawr, er mwyn sicrhau eu bod yn cael cyfle i 
ddal i fyny ar yr hyn yr oeddent wedi'i golli. 

"Mae llawer o deuluoedd yn poeni bod angen iddynt ddal i fyny, ond mae eraill yn teimlo ei fod 
yn esgus y gallant ei ddefnyddio." 
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Anghenion dysgu ychwanegol 

23. Roedd rhieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn teimlo'n gryf bod y pandemig wedi 
arwain at lai o bresenoldeb o ran eu plant. Er i rai ddweud bod problemau gyda chymorth cyn 
hynny, roedd y mwyafrif yn teimlo bod dysgu ar-lein, dychwelyd i leoliad ysgol ac amharu ar 
staff cymorth ac addysgu wedi cyfrannu ymhellach at lefelau presenoldeb eu plentyn. 

24. Dywedodd un rhiant fod ei phlentyn wedi ymddieithrio o ddysgu ar-lein ac nad oedd wedi 
cael cynnig y cymorth roedd ei angen yn ystod y cyfnod clo. Dywedodd fod problemau cyn y 
pandemig ond bod y rhain yn is na’r trothwy ar y pryd, felly gwrthodwyd asesiadau. Roedd y 
newidiadau yn ystod y pandemig yn golygu bod y problemau hyn wedi gwaethygu oherwydd y 
diffyg cefnogaeth. 

Pryderon ac iechyd meddwl  

25. Un o'r prif bwyntiau a godwyd gan gyfranogwyr oedd pryder ynghylch dychwelyd i'r ysgol 
ar ôl y cyfnodau clo. Er bod rhai’n sôn am broblemau cyn y pandemig, roedd y rhan fwyaf o'r 
cyfranogwyr yn teimlo bod y cyfnod estynedig o fod i ffwrdd o'r ysgol wedi cael effaith 
negyddol ar eu plant, a phan roedd disgwyl iddynt ddychwelyd, roeddent wedi cael trafferth 
gyda phryder. 

26. Soniodd nifer o rieni plant iau am bryder gwahanu a bod hyn yn effeithio ar y plentyn a'r 
rhiant mewn rhai achosion yn dilyn cyfnod mor hir o fod gartref gyda'i gilydd.  

27. Roedd pryder cymdeithasol hefyd yn effeithio ar lawer o'r dysgwyr hŷn, gyda nifer o rieni'n 
dweud nad oedd eu plentyn eisiau gadael eu hystafell, heb sôn am y tŷ, a bod y syniad o fynd 
i'r ysgol yn 'arswydus' a 'thrawmatig' i rai. 

"Collodd ei sgiliau cymdeithasol pan nad oedd hi yn yr ysgol a nawr dydy hi ddim yn hoffi treulio 
amser gyda'i ffrindiau." 

"Mae'n teimlo ei bod wedi colli allan ar ddarnau mawr o waith tra mae ei ffrindiau i gyd yn iawn 
felly mae hi bellach yn teimlo'n ynysig. Bydd yn cael pyliau o banig yn y car y tu allan i'r ysgol ac 
yn dweud bod y disgyblion hŷn yn codi ofn arni." 

28. I nifer o gyfranogwyr, roedd y pryder hwn wedi dwysáu’n broblemau mwy difrifol o ran eu 
hiechyd meddwl ac roedd rhieni wedi ceisio cymorth i gael asesiadau, diagnosis a threfniadau 
dros dro ar gyfer dysgu.  
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29. Trafodir hyn ymhellach yn yr adran nesaf. 

3. Canfyddiadau gwaith ymgysylltu: effaith absenoldeb ar 
iechyd meddwl, llesiant a chyrhaeddiad 

Iechyd meddwl a llesiant 

30. I nifer o gyfranogwyr, iechyd meddwl oedd y prif reswm dros yr absenoldeb, fodd bynnag, 
roedd y rhan fwyaf yn teimlo bod y diffyg cefnogaeth a oedd ar gael a'r amseroedd aros ers y 
pandemig yn golygu bod hyn yn dwysáu’r sefyllfa. 

"Daeth y dysgwyr canol coll a fyddai fel arfer wedi bod yn yr ysgol yn fwy amlwg yn ystod y 
cyfnod clo a gwaethygodd eu problemau oherwydd unigedd, dim cymorth yn yr ysgol, dim 
rhyngweithio cadarnhaol â phobl allweddol mewn addysg a symptomau iechyd meddwl yw brig y 
mynydd iâ." 

31. I'r rhai a siaradodd am iechyd meddwl gwael, nid oedd yn rhwydd cael cymorth drwy 
CAMHS neu'r meddyg teulu ac roedd rhestrau aros yn awgrymu na fyddai unrhyw gymorth yn 
cael ei gynnig tan y flwyddyn nesaf i lawer. Roedd hyn yn golygu bod llawer o rieni'n teimlo'n 
anobeithiol a bod eu plant yn debygol o golli llawer mwy o ysgol cyn i unrhyw beth gael ei 
ddatrys neu ei wella ar eu cyfer. 

"Dydw i erioed wedi teimlo mor enbyd ag yr ydw i nawr, dwi'n teimlo'n anobeithiol." 

32. O ran y rhai nad gofid iechyd meddwl oedd prif achos yr absenoldeb, roedd gofid o hyd 
ynghylch y loes emosiynol yr oedd eu plant yn ei deimlo o ganlyniad i absenoldebau a'r 
ymdrechion i ddychwelyd i'r ysgol.  

"Mae'r pwysau cyson a deimlir gan rieni plant â Chyflwr Sbectrwm Awtistiaeth o ran mynychu yn 
ei gwneud yn waeth/dwysáu popeth ac yn ychwanegu at y pryder a'r straen rhwng y rhiant a'r 
plentyn. Yna, rydych chi'n ychwanegu at eu pryder a'u loes emosiynol." 
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Cyrhaeddiad 

33. Roedd y rhan fwyaf o'r rhieni'n pryderu am gyrhaeddiad eu plentyn o ganlyniad i 
absenoldeb. Roedd rhai yn hapus gyda'r cymorth a gynigiwyd i gynnal lefel o ddysgu er 
gwaethaf absenoldeb, ond roedd eraill yn rhwystredig nad oedd eu hysgolion yn ymgysylltu. 

34. Fel y nodir uchod, roedd llawer wedi cael trafferth gyda dysgu ar-lein, gan ganfod eu bod 
wedi methu â chadw i fyny o ran gwaith ysgol yn ystod y pandemig. Roedd hyn wedi cyfrannu 
at bryderon ynghylch dychwelyd i'r ystafell ddosbarth. 

"Rwy'n teimlo bod ei dyfodol yn cael ei gymryd oddi arni."  

“Rwy’n poeni am ei ddyfodol. Sut mae'n mynd i wneud yn yr ysgol? Mae'n mynd i fod yn gymaint 
o drueni os na all bachgen fel ef gael addysg. Mae'n anodd iawn ei wylio’n cael trafferth a pheidio 
â chael yr hyn y mae ganddo’r hawl iddo." 

"Os nad ydych chi'n cael unrhyw gefnogaeth gan yr ysgol, sut rydych chi'n mynd i'w cefnogi i 
barhau i ddysgu a gwneud yn siŵr nad ydyn nhw'n cyrraedd pwynt penodol lle rydych chi'n 
meddwl... maen nhw mor bell ar ei hôl hi nawr, sut ar y ddaear y gallan nhw ddisgwyl dal i fyny?" 

Addysgu yn y cartref 

35. Roedd dau o'r cyfranogwyr bellach yn addysgu eu plant yn y cartref. Roedd un rhiant wedi 
gwneud y penderfyniad hwn yn y pen draw ar sail cyflyrau meddygol ei phlant a gofid am 
ledaeniad Covid. Fodd bynnag, eglurodd fod hyn wedi bod yn ystyriaeth eisoes cyn y pandemig 
gan ei bod yn canfod nad oedd yr ysgol yn diwallu anghenion ei mab. 

36. Er nad oedd unrhyw gyfranogwyr eraill yn addysgu yn y cartref ar hyn o bryd, roedd hyn yn 
opsiwn a gafodd ei godi gan nifer o gyfranogwyr a oedd yn cael trafferth gydag absenoldebau 
ac yn teimlo nad oedd yr ysgol neu'r awdurdod lleol yn eu cefnogi. Mwy o bryderon neu 
ddirywiad mewn iechyd meddwl oedd y prif resymau dros ystyried hyn, a theimlad nad oedd 
dim yn newid i'w plentyn. Roedd y cyfranogwyr hyn felly'n teimlo bod angen iddynt gymryd 
rheolaeth dros ddysgu eu plentyn, cyn colli mwy o addysg. 

"Nid yw fy merch yn gwneud unrhyw ddysgu ffurfiol ar hyn o bryd ac os nad yw'n gallu mynd yn 
ôl i'r ysgol ym mis Medi, rwy'n teimlo y bydd yn rhaid i mi wneud rhywbeth gartref gyda hi." 
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37. Soniodd y grŵp o gyfranogwyr ifanc hefyd am gynnydd mewn addysgu yn y cartref ymhlith 
eu cyfoedion, gan awgrymu bod yn well gan ddysgwyr fod gartref. Roeddent o'r farn bod yn 
well gan y myfyrwyr hyn beidio â gorfod gwisgo gwisg ysgol, efallai bod ganddynt well cysylltiad 
â'u rhieni a'u bod yn fwy cyfforddus gartref yn hytrach nag yn yr ysgol. 

 

4. Canfyddiadau gwaith ymgysylltu: cymorth ysgolion ac 
awdurdodau lleol 

Gofynnwyd i'r cyfranogwyr am y cymorth a gawsant gan yr ysgol a'r awdurdod lleol, ac a oedd 
mwy y gellid ei wneud.  

Profiadau cymysg  

38. Disgrifiodd y cyfranogwyr brofiadau cymysg iawn o ran y gefnogaeth a gafwyd gan eu 
hysgolion a'u hawdurdodau lleol.  

39. Roedd rhai yn hapus iawn â'r cyfranogiad a'r cyfathrebu yr oeddent wedi'u cael o'u hysgol. 
Er enghraifft, soniodd un cyfranogwr am ysgol ei merch yn rhoi amserlen lai ar waith, 
atgyfeiriadau i wahanol raglenni llesiant ac awgrymiadau ychwanegol megis gweithio gydag 
ysgol gynradd ei merch os byddai’n teimlo'n fwy cyfforddus yn mynychu lleoliad llai, mwy 
cyfarwydd. 

40. Fodd bynnag, roedd cyfranogwyr eraill yn rhwystredig gyda'r diffyg cefnogaeth a roddwyd 
ar waith i'w plant, er gwaethaf nifer o geisiadau ganddynt. Siaradodd un rhiant â'r ysgol am gael 
rhywfaint o adnoddau i helpu ei merch i barhau i ddysgu gartref yn ystod cyfnod o bryder, ond 
ni chafodd ddim. Teimlai nad oeddent am gefnogi hyn. 

"Pan mae'n rhaid i rieni reoli iechyd meddwl eu plentyn a'u cadw gartref mae'n adlewyrchiad o'r 
diffyg cefnogaeth a gwybodaeth mewn addysg." 

41. Disgrifiodd y cyfranogwyr hefyd safbwyntiau cymysg o ran eu profiad gyda'r awdurdod 
lleol. Roedd rhai yn falch o'r gefnogaeth a gafwyd gan eu Swyddog Cynhwysiant er enghraifft, 
gan deimlo bod rhywfaint o gynnydd yn cael ei wneud i feithrin perthynas gadarnhaol â'u 
plentyn. Soniodd rhiant arall am opsiynau eraill a awgrymwyd megis swyddog llesiant ieuenctid 
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/ mentor a fyddai'n mynd â'i merch allan i feithrin ei sgiliau cymdeithasol. Teimlai'r cyfranogwr 
hwn y byddai hyn o fudd gwirioneddol i'w merch ond gyda rhestr aros o 4 mis roedd yn teimlo’i 
bod yn amlwg bod angen mwy o adnoddau ar gyfer hyn ac mae angen cael gafael arno yn 
llawer mwy amserol. 

42. Fodd bynnag, teimlai eraill nad oeddent yn gwybod sut i gysylltu â'r awdurdod lleol, neu 
nad oeddent wedi cael unrhyw ymateb pan oeddent wedi ceisio uwchgyfeirio unrhyw 
drafferthion.  

43. Dywedodd un cyfranogwr fod ei phrofiad gyda'r awdurdod lleol wedi bod yn drychinebus. 
Dywedodd ei bod yn teimlo nad oedd y bobl yr oedd hi'n siarad â nhw mor wybodus â hi am 
niwroamrywiaeth ac iechyd meddwl ond yn diystyru popeth a ddywedai. Dywedodd eu bod yn 
'siarad drosof a'm trin fel fy mod i’n idiot llwyr.... doedden nhw ddim yn clywed unrhyw beth 
roeddwn i'n ei ddweud am y plant." 

"Dwi ddim yn meddwl eu bod nhw (yr AALl) yn bodoli. Dwi’n meddwl n eu bod yn ddim ond y 
bobl ‘ma i fyny yn y cymylau. Doedden nhw ddim hyd yn oed yn fy ateb i. Y cyfan wnaethon nhw 
oedd ei roi yn ôl i'r ysgol." 

Atgyfeiriadau 

44. Yn dibynnu ar y rheswm dros absenoldeb, roedd rhai cyfranogwyr yn teimlo'n rhwystredig 
gyda'r broses atgyfeirio ar gyfer asesiadau. Roedd llawer o'r cyfranogwyr yn teimlo bod 
absenoldebau'n gysylltiedig ag anghenion dysgu ychwanegol neu ofid am iechyd meddwl, fodd 
bynnag, nid oeddent yn gallu cael atgyfeiriadau amserol i wasanaethau a arweiniodd at 
gyfnodau hir o absenoldebau waeth beth fo'r cymorth ar gael gan yr ysgol neu'r awdurdod 
lleol.  

45. Roedd diffyg diagnosis hefyd yn golygu eu bod yn dibynnu ar ddealltwriaeth ac amynedd yr 
ysgol gan na allent ddarparu unrhyw dystiolaeth feddygol ar gyfer yr absenoldebau. 

"Mae bwlch clir unwaith rydych chi y tu allan i'r ysgol ac yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch, 
o ran cymorth meddygol ac addysgol. Roedd yr ymyriadau lefel isel yn dda iawn ond pan nad 
oedd fy merch yn gallu mynd i'r ysgol o gwbl, nid oes dim yn digwydd nes y gall y gwasanaethau 
eraill ei gweld. Mae'r rhestrau aros am bopeth yn enfawr ac yn y cyfamser mae hi'n gwaethygu." 
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"Mae popeth yn ymddangos yn dameidiog iawn ar hyn o bryd. Rydw i wedi cael fy ngadael yn 
teimlo bod yn rhaid i mi geisio datrys beth yw'r broblem, gofyn am asesiad ond yna rwy’n cael fy 
ngwrthod. Cefais fy ngwrthod 3 gwaith mewn un diwrnod gan CAMHS, seicoleg addysg a'r 
pediatregydd. Roeddwn wedi codi fy ngobeithion i gael atebion ond yna cefais fy gwrthod." 

“Mae'n teimlo fel brwydr gyson.” 

46. Roedd rhwystredigaethau arbennig ymhlith rhieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol, a 
llawer yn teimlo nad oedd eu hysgol wedi gwrando ar eu pryderon am niwroamrywiaeth ac nad 
oeddent wedi cefnogi asesiadau nac atgyfeiriadau. Fel y rhestrau aros ar gyfer gwasanaethau 
iechyd meddwl, teimlai rhieni fod hyn yn achosi cyfnodau diangen, estynedig o absenoldeb gan 
nad oedd y problemau'n cael sylw. 

"Ysgolion yw'r porthorion o ran cyfeirio at wasanaethau niwroamrywiol, gwasanaethau 
niwroddatblygiadol, ond sut y gall rhywun chwilio am rywbeth pan nad ydynt yn gwybod am 
beth maen nhw'n chwilio?" 

"Rydych chi'n teimlo'n ddi-rym iawn yn mynd i lawer o bethau gyda'r ysgolion." 

Cyfathrebu 

47. Soniodd nifer o'r grwpiau am y ffaith fod eisiau gwell cyfathrebu naill ai rhwng yr ysgol a'r 
rhieni neu'r awdurdod lleol a'r rhieni. Roedd rhai o'r farn bod llai o ddealltwriaeth ynghylch 
absenoldebau ers y pandemig gan ysgolion yn arbennig ac nad oedd y broses arferol o gysylltu 
â pheiriant ateb i roi gwybod am absenoldebau yn annog deialog rhwng y rhiant a'r ysgol pan 
oedd pryderon.   

"Maen nhw'n fy ffonio'n gyson i weld lle mae fy merch, ond pan fydda i'n galw'n ôl, mae'n rhaid i 
mi siarad â pheiriant ateb. Rwy'n dal i aros am ymateb ar fater gododd y llynedd." 

Disgwyliadau ychwanegol 

48. Dywedodd yr aelodau o staff a gymerodd ran yn y grwpiau ffocws eu bod wedi gweld 
cynnydd enfawr yn nifer y teuluoedd sydd angen cymorth ers y pandemig, a'r math o gymorth 
yr oedd ei angen arnynt. 
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49. Rôl y Swyddog Cyswllt â Theuluoedd oedd cefnogi dau deulu pan ddechreuodd y swydd 
cyn y pandemig. Roedd bellach yn cefnogi 49 o deuluoedd.    

50. Roedd y cymorth a gynigir yn amrywio o atgyfeiriadau i ganolfan deuluol gyfagos a all roi 
arweiniad ar unrhyw beth o gyllid i gam-drin domestig, i raglenni yn yr ysgol megis clybiau 
brecwast, grwpiau plant agored i niwed a grŵp sydd newydd ei sefydlu ar gyfer tadau. Roedd y 
rhain i gyd yn cael eu rhoi ar waith i gefnogi teuluoedd i gael y plant i'r ysgol. 

51. Fodd bynnag, er bod yr ysgol yn gallu atgyfeirio teuluoedd am gymorth, roeddent yn 
canfod bod gormod o alw ar bob asiantaeth. Canfuwyd hefyd eu bod yn dibynnu'n drwm ar y 
rhieni'n ymgysylltu â'r hyn oedd ar gael. 

“Mae’r cynnig addysg wedi ehangu i gefnogaeth i deuluoedd. Nid i'r plant yn unig, i'r rhieni 
hefyd."  

Tudalen y pecyn 65



Canfyddiadau gwaith ymgysylltu – Absenoldeb disgyblion  

14 

 

5. Canfyddiadau gwaith ymgysylltu: barn ar ddefnyddio 
cosbau penodedig 

Annheg 

52. Roedd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr yn teimlo bod y defnydd o ddirwyon i rieni yn annheg. 
Teimlai llawer eu bod yn ceisio gweithio gyda'r ysgol a'r plentyn i wella presenoldeb, ac na 
fyddai dirwy o unrhyw gymorth. 

53. Nid oedd yr un o'r cyfranogwyr wedi cael dirwy, ac mewn llawer o achosion, nid oedd y 
bygythiad o ddirwy wedi'i drafod ychwaith. Roedd cyfranogwyr yn teimlo bod hyn o ganlyniad i 
gydnabyddiaeth bod eu plentyn yn absennol am resymau oedd yn ymwneud â’r ffaith bod 
angen cymorth pellach arnynt, yn hytrach na diffyg ymgysylltu.  

54. Fodd bynnag, roedd y rhai a oedd wedi cael eu bygwth â dirwyon yn teimlo bod hyn yn 
ddiangen o ystyried bod eu plant o dan wasanaethau ADY neu CAMHS ar y pryd, neu fod 
rhieni'n gofyn am asesiadau i roi cymorth ar waith. Roedd y profiad wedi bod yn straen mawr 
meddent, ac roedd teimlad ei fod yn anghyfiawn o ystyried yr ymdrechion a wnaed, naill ai i 
gael eu plant i'r ysgol, neu ganfod atebion eu hunain i'r cymorth sydd ei angen. 

"Felly roedd yn straen meddwl 'dwi'n mynd i gael dirwy. Ydw i'n mynd i'r carchar? Pwy sy'n mynd 
i gael fy mhlant pan fyddaf yn mynd i'r carchar?'" 

"Rydyn ni eisoes o dan gymaint o bwysau yn ceisio cael ein plant i'r ysgol. Nid yw'n golygu nad 
ydym am eu cael yn yr ysgol, rydyn ni. Ac maen nhw eisiau bod yno.” 

“Rwy’n rhiant sengl ac eisoes wedi gorfod torri fy oriau gwaith i gefnogi fy merch. Byddai cael 
dirwy yn ddiwedd arnaf ac yn gwneud i mi deimlo mod i'n cael fy nghosbi, fel pe bawn i wedi 
gwneud rhywbeth o'i le." 

"Yn sicr, nid yw'n wir na allaf i na rhieni eraill plant ASC fynd i’r drafferth o anfon ein plant i'r 
ysgol ond pan mae nhw’n teimlo cymaint o loes emosiynol bob bore, anobaith a phryder drwy'r 
to oherwydd bod amgylchedd ysgol yn drawmatig iddyn nhw, beth allwn ni ei wneud...!? Allwn ni 
ddim eu llusgo yno'n llythrennol wrth eu gwallt... byddai hynny wedyn yn gam-driniaeth... Allaf fi 
ddim pwysleisio digon bod wir ots gennym ni, rieni plant ASC a’n bod ni’n gwbl ymwybodol o 
faint o ysgol y maent yn ei golli ac yn poeni'n henaid am eu dyfodol." 
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Mewn rhai achosion 

55. Mewn rhai achosion, teimlai'r cyfranogwyr y gallai dirwy fod yn effeithiol. Er enghraifft, i'r 
teuluoedd hynny oedd yn tynnu eu plant allan o'r ysgol yn barhaus i fynd ar wyliau. Fodd 
bynnag, roeddent hefyd yn cydnabod bod y ddirwy yn debygol o fod yn bryder i’r bobl 
anghywir, yn enwedig gan fod y ddirwy yn aml yn llai na chost uwch gwyliau y tu allan i'r tymor.   

Costau byw 

56. Roedd costau byw yn drafodaeth ymysg nifer o’r grwpiau a chostau ysgol i'r rhan fwyaf o 
rieni eisoes, yn rheswm dros beidio â defnyddio cosbau penodedig.  

“Mae dirwyon yn tueddu i effeithio’n fwy ar deuluoedd tlotach ac maen nhw’n arf di-fin.” 

"Mae'r ysgol eisoes yn ddrud i deuluoedd gyda gwisgoedd ysgol a thripiau ysgol. Ac mae rhieni 
eisoes yn cael trafferth gyda chostau bwyd a biliau, heb orfod poeni am ddirwyon hefyd." 

Nid dyna’r ateb 

57. Dywedodd nifer o gyfranogwyr nad cosbau ariannol oedd yr ateb i'r broblem. Byddai'n well 
ganddynt weld gwell cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni a gwell dealltwriaeth o'r cymorth sydd 
ei angen i wella presenoldeb. 

"Allwch chi ddim cael sedd wrth y bwrdd a chael cynllun adeiladol wedi'i gyd-gynhyrchu a chael 
llythyrau rhybuddio, llythyrau bygythiol a dirwyon yr un pryd." 

58. Cafwyd rhywfaint o drafodaeth mewn rhai o'r grwpiau ynghylch gwobrwyo presenoldeb yn 
gyffredinol a theimlad bod hyn yn gwahaniaethu yn erbyn plant ag anableddau neu gyflyrau 
meddygol sy'n effeithio ar eu presenoldeb. Yn ogystal, roeddent yn teimlo ei fod yn annog 
presenoldeb ymysg plant sy’n sâl, sy'n annheg ar y plentyn sâl ac yn rhoi eraill mewn perygl. 
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Atodiad 1 

Hoffai'r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion ddiolch i'r sefydliadau canlynol am eu cymorth gyda’r 
ymchwiliad hwn:  

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant, Cyngor Abertawe 

GISDA Caernarfon 

Tîm Cynhwysiant, Cyngor Bro Morgannwg 

Parents Voices in Wales CIC 

Achub y Plant 

Ysgol y Foryd, Bae Cinmel 
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Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi. 
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh and this will not lead to any delay. 

 

 

Dear Parent/ Carer, 

Update on school attendance guidance 

Parents and carers in Wrexham are being informed that the Welsh Government has reverted back 
to the use of Fixed Penalty Notices for non-attendance at school.  

Following an announcement from the Minister for Education and Welsh Language, Wrexham 
County Council will follow the guidance to ensure that young people are accessing their education. 

From September 2022, Fixed Penalty Notices will be reintroduced as part of a range of options to 
improve attendance at school. Fixed Penalty Notices will only be issued where it is evident that that 
there are no underlying reasons preventing regular school attendance, in line with the local code of 
conduct for issuing Fixed Penalty Notices for non-attendance at school.  Any legal action is only 
taken when all efforts to engage parents and bring about a positive improvement in attendance 
have been tried and failed. 

We ask that parents and carers work with schools, closely communicating any difficulties and issues 
that are impacting on their child attending school regularly. Where there are genuine reasons for 
absences, these must be discussed with your child’s school to ensure collaborative working between 
parents, schools and Local Authority staff to maintain good school attendance of all pupils in the 
county. 

Fixed Penalty Notices for non-attendance had been available to local authorities during the 
pandemic; however, the Welsh Government had recommended against their use.  

For more information visit https://gov.wales/oral-statement-school-attendance. 

Further advice on school attendance can be sought from your child’s school or the Education Social 
Work Team on 01978 295570.  Information on well-being support for young people is available at 
www.youngwrexham.co.uk.   

Yours sincerely 

 
John Hodgson 
Education Support Manager  
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam / Wrexham County Borough Council 
Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY 
Guildhall, Wrexham. LL11 1AY  
www.wrecsam.gov.uk      www.wrexham.gov.uk 
Cyfnewid Testun/Text Relay: 18001 
 
 

 

 

 

 

 Eich Cyf/Your Ref  
Ein Cyf/Our ref KE/LD/JH/SR - FPN 
Dyddiad/Date 28th June 2022 
Gofynner am/Ask for John Hodgson  
Rhif Cyswllt/Contact No 01978 295570 

 E-bost/E-mail ESW@wrexham.gov.uk 
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Additional information from the Association of School and College Leaders (ASCL) Cymru 
following the meeting on 16 June 2022 

https://ffteducationdatalab.org.uk/2022/07/pupil-absence-in-welsh-secondary-schools-this-
year/ 
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• The top three reasons for persistent absenteeism were reported as illness
(47%), mental health concerns (35%) and anxiety about coming to school
because of coronavirus (24%)

• Non-covid related absenteeism had increased for a majority of respondents
(60%)

• An increase in absenteeism has increased school leader workload, with 85%
of respondents reporting this (61% increased, 24% greatly increased)

• The main reasons for an increase in workload as a result of pupil absence
were a lack of external support (61%) and lack of capacity (54%)

• Persistent absenteeism was reported as more prevalent among students
eligible for free school meals (48%)

• The majority of respondents had not experienced an increase in either levels
of pupil deregistration or elective home education. However, 22% had
experienced higher levels of pupil deregistration and 29% had experienced
higher levels of elective home education.

Breakdown of questions: 

Q1: Which of the following, if any, are the main reasons for persistent 
absenteeism in your school? 

• Nearly half, 47%, of respondents said illness
• 35% of respondents said Mental health concerns
• 24% of respondents said anxiety about coming to school because of coronavirus
• 13% said pupil concern about being in school due to living with someone who is

at greater risk from coronavirus
• 7% said family bereavement
• 4% said long covid
• 1% said exam pressure
• 39% of respondents said ‘other’ issues were causing persistent absenteeism in

their schools. Happy to provide a list of responses.
o Themes covered in these responses include (not verbatim answers):

 Children and parents have got out of the habit of going in to
school, with the assumption that children can learn from home

 Children do not want to come back to school after having been
accustomed to learning at home.

 The pandemic has exacerbated poor attendance of those with
previously poor attendance

CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 8 

Learner absence snap poll 
On 9th June 2022 NAHT Cymru asked members to respond to a survey on levels of 

learner absence in schools.  

By type, 59% of respondents were from LA maintained schools, 1% from Special 
schools, 23% from community schools and 11% from voluntary aided schools. 

By phase, 91% of respondents were from primary schools and 6% were from 
secondary schools.  

Key points: 
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 Parents booking family holidays either since lockdown or going on 
holidays that were booked pre-lockdown 

 
Q2: To what extent, if any, has non-covid related absenteeism for pupils 
changed in your school since the covid-19 pandemic? 
 
• The majority of respondents said that non-covid related absenteeism had either 

increased, or greatly increased. 60% of respondents said that it had increased, 
22% said that it had greatly increased.  

• 16% said that it had neither increased nor decreased 
• Just 2% of respondents said that non-covid related absenteeism had decreased 

(0.7%) or greatly decreased (1.4%) 
 
Q3: Why do you think non-covid related absenteeism has increased in your 
school since the covid-19 pandemic? 
 
• 97 respondents answered this question, I can give a full list of responses on 

request 
• Some common answers included::  

o Parents being used to children being at home, less worry about keeping 
them off school 

o The lockdowns have left a legacy of understanding in parents that a child 
can just be set online work 

o No repercussions for absence 
o Holiday requests have increased 
o Absence for minor illnesses has increased 
o Mental health issues, increased anxiety and increased behaviours 

associated with ASD 
 
Q4: [those who reported that absenteeism has increased] What impact, if any, has 
increased pupil absence in your school had on your workload?  
 
• 85% of respondents said that their workload had either increased (61%) or 

greatly increased (24%) 
• 15% of respondents said that their workload had neither increased nor decreased 
• No respondents said that their workload had decreased 
 
Q5: Which, if any, are the main reasons for an increased workload in relation to 
pupil absence? 
 
• 61% of respondents said lack of external support (e.g. from social and health 

services) 
• 54% of respondents said lack of capacity  
• 43% said there is nobody else to help tackle this issue 
• 41% said lack of resources 
• 17% of respondents gave ‘other’ reasons for an increase in workload, available 

on request. 
 
Q6: Please add any further comments below: 
 
• Comments listed on Excel sheet. A lot of comments focused on the impact of 

coronavirus lockdowns and school closures on parents and pupil attitudes to 
school 
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Q7:  Are levels of persistent absenteeism more prevalent in your school among 
any of the following groups of pupils?  
 
• 48% of respondents said that persistent absenteeism was more prevalent among 

pupils eligible for free school meals  
• 43% said that there are no groups of pupils where persistent absenteeism is 

more prevalent 
• 23% said pupils with additional learning needs 
• 7% said Pupils with English as an additional language 
 
Q8: Compared to before the pandemic, what change, if any, has your school 
experienced in levels of pupil de-registration? 
 

• The majority of respondents (69%) had not experienced any change in the 
levels of pupil de-registration 

• 22% of respondents had experienced higher levels of pupil de-registration. 
This was 19% higher and 3% much higher.  

• No respondents had experienced lower levels of pupil-de-registration, the 
remaining 8% were unsure 

 
Q9: Compared to before the pandemic, what change, if any, has your school 
experienced in levels of elective home education? 
 

• 69% had not experienced any change in rates of elective home education 
• 29% of pupils had experienced higher levels of elective home education. This 

was 26.45% higher and 2.48% much higher. 
• No respondents had experienced lower levels of elective home education, the 

remaining 2% were unsure.  
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4 Gorffennaf 2022 

Annwyl Ddirprwy Weinidog 

Deiseb P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data fel mater o drefn o ran faint o fabanod/plant sy'n 

dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn 

Diolch am ymddangos gerbron y Pwyllgor Deisebau ar 13 Mehefin 2022. Bydd eich tystiolaeth yn cael 

ei thrafod ynghyd â'r ystod o dystiolaeth arall a glywyd gennym fel rhan o'r gwaith hwn.  

Fel rhan o’n gwaith craffu ar y mater hwn, rydym wedi nodi’r ystod o ymrwymiadau perthnasol yn y 

rhaglen lywodraethu, gan gynnwys yr ymrwymiadau i: 

▪ atal teuluoedd rhag chwalu drwy ariannu gwasanaethau eirioli i rieni y mae eu plant mewn

perygl o ddod yn rhan o’r system ofal;

▪ darparu cymorth arbenigol ychwanegol i blant ag anghenion cymhleth a allai fod ar gyrion y

system ofal;

▪ archwilio diwygiadau radical i’r gwasanaethau presennol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r

rhai sy’n gadael gofal; a

▪ chryfhau cyrff cyhoeddus yn eu rôl fel ‘rhiant corfforaethol’.

Rydym hefyd yn nodi'r adolygiadau diweddar o wasanaethau ar gyfer plant â phrofiad o fod mewn 

gofal yn Lloegr a'r Alban ac rydym wedi dilyn eu canfyddiadau a'u camau nesaf â diddordeb. 

I sicrhau bod gennym ddealltwriaeth lawnach o'r diwygiadau radical sy'n cael eu gwneud mewn 

perthynas â gofal cymdeithasol i blant, gwnaethoch gytuno y byddai eich swyddogion yn anfon 

rhagor o fanylion atom am y camau ymarferol sy’n gysylltiedig â dwyn pob un o'r ymrwymiadau hyn 

yn ei flaen, yn ogystal â’r camau gweithredu sy'n cael eu cymryd fel rhan o'r broses ddiwygio. Mae 

gennym ddiddordeb arbennig yn y 'diwygio radical' y soniwyd amdano, a byddem yn croesawu’n 

benodol unrhyw fanylion am y camau nesaf a'r amserlen mewn perthynas â’r mater hwn. 

Y Pwyllgor Deisebau 

Petitions Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Deisebau@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDeisebau  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
Petitions@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddPetitions 
0300 200 6565 

Julie Morgan AS 

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 

Tŷ Hywel  

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 
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Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb drwy e-bostio’r tîm clercio yn deisebau@senedd.cymru 

erbyn 18 Gorffennaf 2022 i’n galluogi i fwrw ymlaen â’r gwaith hwn. 

Yn gywir 

 

Jack Sargeant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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6 Gorffennaf 2022 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

Ymgysylltiad y Gyllideb 

Ar 11 Ebrill, ysgrifennais i roi gwybod ichi am raglen ymgysylltu’r Pwyllgor Cyllid ar 
gyfer ei waith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 sydd 
ar ddod. Mae’r Pwyllgor bellach wedi cwblhau ei dri maes ymgysylltu: 

▪ digwyddiad i randdeiliaid yn Sefydliad y Glowyr Llanhiledd;
▪ gweithdy gydag aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru; a
▪ grwpiau ffocws gyda’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae adroddiad ymgysylltu wedi’i gyhoeddi sy’n crynhoi’r ymatebion a gawsom 
yn ystod ein gwaith ymgysylltu. 

Cadeirydd, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc, ac Addysg 
Cadeirydd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 
Seilwaith  
Cadeirydd, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 
Gwledig 
Cadeirydd, y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol  
Cadeirydd, y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Cadeirydd, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad  
Cadeirydd, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

CYPE(6)-16-22 – Papur i'w nodi 10
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Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru 

Ar 13 Gorffennaf, bydd y Pwyllgor yn cynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 
flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru a bydd yr adroddiad ymgysylltu y 
cyfeirir ato uchod yn cael ei gynnwys fel dogfen ategol ar gyfer y ddadl.  

Credwn fod y ddadl hon yn rhoi’r cyfle gorau i’r Aelodau ddylanwadu ar 
flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru cyn llunio’r gyllideb ddrafft yn yr 
hydref a byddwn yn annog y Pwyllgorau i gyfrannu at y ddadl bwysig hon a 
phwyso am weithredu yn eu meysydd diddordeb. 

Yr amserlen a’r dull o graffu ar y gyllideb 

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU y llynedd am setliad aml-flwyddyn, 
roedd y Pwyllgor wedi gobeithio y byddem yn dychwelyd i broses ‘cyllideb 
arferol’ eleni, ar ôl sawl blwyddyn o graffu cyfyngedig. Fodd bynnag, mae'r 
Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu i egluro na fydd y diffyg 
sicrwydd ynghylch y pwysau sylweddol sy’n wynebu cynlluniau gwariant 
Llywodraeth Cymru yn cael ei ddatrys hyd nes bod Llywodraeth Cymru yn 
gwybod a fydd ei setliad yn newid mewn unrhyw ddigwyddiad Cyllidol yr Hydref 
yn y DU.  

Gofynnodd y Gweinidog am farn y Pwyllgor ar yr amserlen a ffefrir ar gyfer 
cyhoeddi’r gyllideb ddrafft, gyda'r opsiwn a ffefrir gennym sef ei fod yn cael ei 
gyhoeddi ym mis Hydref i alluogi wyth wythnos ar gyfer gwaith craffu, gyda'r 
gyllideb derfynol yn cael ei chyhoeddi ym mis Rhagfyr. 

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd bellach wedi 
ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i’w hysbysu bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
cyhoeddi’r cyllidebau drafft amlinellol a manwl gyda’i gilydd erbyn 13 Rhagfyr fan 
bellaf neu o fewn pedair wythnos i gyllideb yr hydref Llywodraeth y DU. 
Cadarnhaodd y Trefnydd hefyd y bydd yn diweddaru amserlen y gyllideb yn 
nhymor yr hydref, cyn gynted ag y bydd manylion digwyddiad cyllidol y DU yn 
hysbys.  

O ystyried y bydd cyhoeddi’r gyllideb ddrafft yn cael ei ohirio eto eleni, bydd 
galwad y Pwyllgor am dystiolaeth yn digwydd ym mis Medi. Byddaf yn 
ysgrifennu atoch eto gyda rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad, ac unrhyw 
ddiwygiadau i amserlen y gyllideb, maes o law. 

Protocol Proses y Gyllideb 

Mae Protocol Proses y Gyllideb rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru wedi bod 
ar waith ers 2017. Mae’r protocol yn nodi’r ddealltwriaeth rhwng y Pwyllgor Cyllid 
a Llywodraeth Cymru ar y trefniadau gweinyddol ar gyfer craffu ar y gyllideb 
ddrafft flynyddol a materion eraill sy’n gysylltiedig â’r gyllideb.  
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https://busnes.senedd.cymru/documents/s126458/Gweinidog%20Cyllid%20a%20Llywodraeth%20Leol%20ynghylch%20yr%20amserlen%20ar%20gyfer%20Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru.pdf
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https://busnes.senedd.cymru/documents/s126954/Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Materion%20Gwledig%20a%20Gogledd%20Cymru%20ar%20Trefnydd%20Amserlen%20y%20gyllideb%202023-24%20.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld11075/gen-ld11075-w.pdf


 

Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol lle nad yw proses dau gam y gyllideb 
wedi’i defnyddio ac mae gwaith craffu wedi’i gwtogi oherwydd amgylchiadau 
eithriadol. Er ein bod yn cydnabod bod oedi wedi digwydd oherwydd ansicrwydd 
cyllid gan Lywodraeth y DU, mae prosesau cyllidebol byrrach yn dod yn gyffredin 
ac, fel Cadeirydd, nid wyf yn dymuno cael trafodaethau tebyg ynghylch materion 
amserlennu flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

Am y rheswm hwn, rwyf wedi gofyn i’r Gweinidog ymrwymo i adolygiad o 
brotocol proses y gyllideb cyn rownd y gyllideb ar gyfer 2024-25 i sicrhau ei fod yn 
parhau i fod yn addas at y diben.   

Os oes gennych unrhyw sylwadau am brofiad eich Pwyllgor o graffu ar y gyllideb, 
byddwn yn ddiolchgar o glywed gennych. 

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y gyllideb ddrafft, 
mae croeso ichi gysylltu â mi neu Owain Roberts, Clerc y Pwyllgor Cyllid, ar 0300 
200 6388 neu yn  seneddcyllid@senedd.cymru.  

Yn gywir 

 

  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Gwaith dilynol ar argymhellion Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd: 

Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc 

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed 

Senedd adroddiad ei ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc. Yn ein cyfarfod 

ar 4 Mai 2022, cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol i wneud gwaith dilynol ar 

argymhellion allweddol a wnaed gan ein Pwyllgor blaenorol. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r materion sy’n codi yn yr atodiad erbyn 1 Medi 2022. 

Mae copi o'r llythyr hwn hefyd wedi'i anfon at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, o ystyried faint 

o orgyffwrdd sydd o ran portffolios y Pwyllgor.

Yn gywir 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

cc Jayne Bryant, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHealth@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 

8 Gorffennaf 2022 

Annwyl Eluned 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
 — 
Health and Social Care 
Committee 

CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 11 
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http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld12369/cr-ld12369-w.pdf


 

 

Atodiad: Argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon y Bumed Senedd fel rhan o’i ymchwiliad i weithgarwch corfforol 

ymhlith plant a phobl ifanc 

Cefndir 
Cyhoeddodd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd ei adroddiad ar 

weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc ym mis Mawrth 2019, flwyddyn cyn y pandemig 

COVID-19. Cafodd y pandemig effaith sylweddol ar weithgarwch corfforol plant a phobl ifanc ers y 

cyfnod clo, pan orfodwyd ysgolion a chlybiau chwaraeon i gau. 

Roedd y Pwyllgor blaenorol yn bryderus iawn bod ffigurau Rhaglen Mesur Plant Iechyd Cyhoeddus 

Cymru yn dangos y bu cynnydd yn nifer y plant pedair i bum mlwydd oed sy’n ordew. Mae mwy nag 

un o bob pedwar plentyn pedair i bum mlwydd oed dros eu pwysau neu’n ordew yng Nghymru. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r materion isod erbyn 1 Medi 2022. 

Y diweddaraf ynghylch yr argymhellion 
Roedd yr adroddiad yn cydnabod bod gweithgaredd corfforol i blant a phobl ifanc yr un mor bwysig i 

ddatblygiad cymdeithasol a meddyliol plant ag ydyw i'w hiechyd. Gwnaeth y Pwyllgor 20 o 

argymhellion yn ymwneud â: fframweithiau mesur cenedlaethol ar gyfer gweithgarwch corfforol a 

gordewdra; rôl ysgolion a seilwaith; pwysigrwydd modelau rôl benywaidd mewn chwaraeon; cyllid 

cynaliadwy ar gyfer clybiau chwaraeon; a’r defnydd o fannau gwyrdd cymunedol. Fe wnaeth 

Llywodraeth Cymru wrthod dau argymhelliad (6 ac 8). Derbyniodd Llywodraeth Cymru y 18 

argymhelliad arall, naill ai'n llawn neu mewn egwyddor. 

 Rhowch ddiweddariad ar weithredu’r argymhellion a gafodd eu derbyn gan Lywodraeth 

Cymru (argymhellion 1-5, 7 a 9-20). Dylai’r diweddariad gynnwys gwybodaeth am y camau 

sydd wedi’u cymryd, unrhyw gamau gweithredu arfaethedig, a, lle bo’n briodol, manylion 

adnoddau cysylltiedig, amserlenni cynlluniedig, a sut mae effaith a chanlyniadau camau 

gweithredu a gwariant wedi cael eu gwerthuso a’u mesur (neu sut bydd hyn yn digwydd). 

Materion eraill 
Daeth y Pwyllgor blaenorol i’r casgliad bod lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith rhai plant a phobl 

ifanc yn rhy isel. Rydym wedi gweld hyn yn diryiwo ymhellach yn ystod y pandemig COVID-19. 

 Nodwch yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â phryderon 

ynghylch nifer y bobl ifanc sy’n segur o ganlyniad i COVID-19 a’r cyfnodau clo a 

chyfyngiadau eraill a fabwysiadwyd mewn ymateb i’r pandemig. 

 Nodwch sut y mae unrhyw gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd yn cael eu 

targedu i ystyried/mynd i’r afael ag anghydraddoldebau y mae pobl yn eu profi ar sail eu 

nodweddion gwarchodedig neu’r grwpiau neu gymunedau y maent yn perthyn iddynt. 
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 Cadarnhewch a yw’r cynnydd mewn costau byw yn peri unrhyw risgiau i lefelau 

gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc, ac os felly, beth y mae Llywodraeth 

Cymru yn ei wneud i liniaru’r risgiau hynny. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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