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Beth yw Asesiad Statudol? 
Dim ond plant sy'n mynychu ysgolion arbennig sy'n gorfod cael datganiad o 
anghenion addysgol arbennig a wynebu asesiad statudol yn Rhondda Cynon 
Taf. 
Serch hynny, os dydych chi ddim o'r farn fod eich plentyn chi'n gwneud 
cynnydd, er eich bod wedi ceisio cymorth (neu leoliad arbennig) ar lefel 
Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy, mae modd i chi (neu weithwyr proffesiynol 
penodol eraill) ofyn i'r Awdurdod Lleol gynnal asesiad statudol. 
Mae'r broses statudol yr un peth ym mhob achos. Mae hwn yn asesiad 
amlddisgyblaethol, manwl, sydd â'r bwriad o nodi holl anghenion dysgu 
ychwanegol eich plentyn. Mae Cod Ymddygiad Anghenion Addysgol Arbennig 
Cymru 2002 yn amlinellu'r broses a'r amserlenni y mae rhaid i'r Awdurdod 
Lleol eu dilyn. 

 
Beth yw'r camau mewn Asesiad Statudol? 
Cam 1 - Y Cais Cyntaf 
Mae modd i'r bobl ganlynol wneud cais am asesiad statudol: 

 rhieni,  

 ysgol (neu Safle y Blynyddoedd Cynnar),  

 pediatrydd,  

 gweithiwr cymdeithasol,  

 seicolegydd addysg. 
 

Yn dilyn y cais, byddwch chi'n cael llythyr gan y Gwasanaeth Mynediad a 
Chynhwysiant sy'n egluro bod y cais wedi dod i law ac wrthi'n cael ei ystyried. 
Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen ganiatâd a rhoi manylion y bobl yr hoffech chi i 
ni eu holi am gyngor. Yn ogystal â hynny, byddwn ni'n anfon manylion am 
grwpiau gwirfoddol atoch chi. Mae'n bosibl y bydd modd iddyn nhw gynnig 
cymorth i chi. Yn ogystal â hynny, bydd modd i'r Swyddog Asesu Statudol a 
Chyswllt , sef y swyddog Awdurdod Lleol Enwebiedig, gynnig cymorth a'ch 
helpu chi drwy'r broses. 
 
Er mwyn ein helpu ni i ddeall p'un a oedd angen asesiad statudol ai peidio, 
byddwn ni'n casglu gwybodaeth am eich plentyn a'i gynnydd e yn yr ysgol. 
Byddwn ni'n ystyried eich barn, a barn eich plentyn os oes modd gwneud 
hynny. Byddwn ni'n gofyn am gyngor gan y staff yn ysgol eich plentyn. Byddwn 
ni'n awyddus i wybod am unrhyw gamau mae'r ysgol wedi'u cymryd eisoes er 
mwyn helpu eich plentyn ac am gynnydd eich plentyn. 
 



                       
 

O fewn chwe wythnos i dderbyn cais am asesiad statudol, byddwn ni'n anfon 
hysbysiad ysgrifenedig atoch chi a'r ysgol i ddweud a ydyn ni o'r farn fod angen 
cynnal asesiad statudol ai peidio. 
 
Os ydyn ni'n penderfynu bod dim angen cynnal asesiad statudol, byddwn ni'n 
egluro ein rhesymau dros y penderfyniad yma yn ogystal â'r camau nesaf. 
 
Cam 2 - Gofyn am Gyngor 
Os ydyn ni'n penderfynu bod angen cynnal asesiad statudol ar gyfer eich 
plentyn, byddwn ni'n gofyn am eich safbwyntiau chi, yr ysgol a gweithwyr 
proffesiynol eraill sydd wedi bod yn gweithio gyda'ch plentyn, gan gynnwys y 
Gwasanaeth Seicoleg Addysg, y Gwasanaeth Iechyd a'r Gwasanaethau Plant, 
am anghenion eich plentyn chi. Bydd modd i'ch plentyn chi gyfrannu at ei 
asesiad lle bynnag y bo modd iddo wneud hynny. Bydd gofyn i bawb sydd wedi 
bod yn gweithio gyda'ch plentyn lunio adroddiadau. Caiff y rhain eu galw'n 
hysbysiadau cyngor. Caiff eich cyngor chi ei alw'n Gyngor y Rhieni neu Atodiad 
A. 
 
Rhan y Rhieni 
Mae rhieni yn cael eu cynnwys trwy gydol y broses asesu statudol. A chithau'n 
rhiant, byddwch chi'n cael eich gwahodd i roi'ch sylwadau eich hunain ynglŷn 
ag anghenion addysgol arbennig eich plentyn. Bydd ffurflen yn cael ei rhoi i chi, 
efallai yr hoffech chi'i defnyddio at y diben yma. Bydd cyngor a chymorth ar 
gael i'ch helpu chi i gwblhau'r ffurflen yma.  
Bydd teimladau a dymuniadau'ch plentyn yn bwysig iawn wrth wneud yr 
asesiad, ac mae'n bosibl y bydd e'n cael ei holi am ei anghenion addysgol 
arbennig, a'r math o gymorth, yn ei farn e, fyddai orau.  
 
Bydd croeso i chi fynd gyda'ch plentyn i unrhyw gyfweliad, prawf neu asesiad 
meddygol, ond ar adegau, gall person proffesiynol ofyn am weld eich plentyn 
ar ei ben ei hunan oherwydd bod plant yn ymateb yn wahanol ambell waith 
pan fo rhieni yn bresennol.  
Bydd pob gweithiwr proffesiynol yn fodlon trafod yr asesiad ac unrhyw gamau 
neu ddeilliant, a byddwch chi ymhen amser yn derbyn copi o'r holl 
adroddiadau sy'n ffurfio rhan o'r asesiad statudol.  
 
Ar ddechrau'r asesiad, fe gewch chi fanylion Swyddog Awdurdod Addysg Lleol 
Enwebedig i chi, a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ystod 
y broses asesu. Os oes gennych chi bryderon am unrhyw un o'r gweithdrefnau 
yma, cewch chi gysylltu â'r person yma.  



                       
 

 
Yn ystod yr asesiad statudol gall rhieni dderbyn cymorth Person Enwebedig pe 
hoffen nhw wneud hynny. Yn ddelfrydol, bydd y person yma yn rhywun sy'n 
annibynnol o'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant. Er enghraifft, mae 
modd iddo fod yn weithiwr cymorth rhieni neu'n aelod o sefydliad gwirfoddol. 
Caiff y Person Enwebedig fynd gyda nhw i gyfarfodydd a'u helpu i gwblhau 
ffurflenni neu lunio adroddiadau. Os nad ydych chi'n gwybod am berson a 
fyddai'n gallu helpu yn y modd yma, bydd y Gwasanaeth yn enwebu person ar 
eich rhan, a fydd fel arfer o SNAP Cymru. Unwaith i'r holl gyngor ac 
adroddiadau gael eu derbyn gan y Gwasanaeth, bydd penderfyniad yn cael ei 
wneud ynglŷn ag a oes angen datganiad o anghenion addysgol arbennig ar 
gyfer eich plentyn. 
 
Os yw'n cael ei benderfynu nad oes angen datganiad, yna bydd llythyr yn cael 
ei gyflwyno yn ei le sy'n rhoi'r holl gyngor sydd wedi cael ei dderbyn, ac yn 
darparu esboniad o sut y mae'r penderfyniad yma wedi cael ei wneud.  
 
Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n rhan o'r asesiad statudol. Mae eich 
dealltwriaeth o'ch plentyn, a'r wybodaeth sydd gyda chi amdano, yn rhan 
hanfodol o'r broses. Po fwyaf o wybodaeth sydd gyda chi, po fwyaf eich rôl yn 
asesiad eich plentyn. Mae'n bwysig eich bod chi'n ymdrechu i gadw pob 
apwyntiad a gaiff ei wneud ar gyfer eich plentyn. Efallai y bydd colli apwyntiad 
yn golygu y bydd hi'n cymryd rhagor o amser i orffen asesu'ch plentyn. Cofiwch 
ofyn am gymorth cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd os bydd ei angen e 
arnoch chi. 
 

Beth fydd rhan fy mhlentyn? 
Rydych chi fel rhieni yn meddu ar wybodaeth hanfodol am eich plentyn. Fodd 
bynnag, mae gan y plant a'r bobl ifainc eu hunain hefyd ddealltwriaeth unigryw 
o'u hamgylchiadau. Bydd ganddyn nhw eu barn eu hunain ynglŷn â pha 
gymorth yr hoffen nhw ei gael er mwyn cael y budd gorau o'u haddysg, felly 
dylen nhw deimlo'n hyderus y caiff eu barn eu hystyried. Mae gan bob plentyn 
a pherson ifanc hawliau, ac mae hyn yn cynnwys yr hawl i gael gwybodaeth 
 a mynegi eu barn am benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Caiff pobl 
ifainc gymorth i fynegi eu barn a meithrin hyder, yn enwedig y bobl ifainc 
hynny sydd ag anawsterau o ran cyfathrebu. Caiff plant sydd ag anghenion 
dysgu ychwanegol eu cynnwys mewn trafodaethau ynglŷn â'u cynlluniau 
addysg unigol o oedran ifanc. 
 
 



                       
 

Cam 3 - Gwneud y Penderfyniad 
Mae'r Panel Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn grŵp o Uwch Weithwyr 
Addysg Proffesiynol sy'n rhan o'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant. 
Mae'r Panel yn cyfarfod bob wythnos. Bydd y Panel Anghenion Addysgol 
Arbennig yn trafod eich plentyn ac yn ystyried yr holl gyngor ysgrifenedig yn 
ofalus cyn gwneud argymhellion ynglŷn â'r cymorth sydd ei angen ar eich 
plentyn. Rhaid i'r Panel Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) benderfynu p'un a 
oes angen datganiad o anghenion addysgol arbennig ar eich plentyn ai peidio.  
 
Fydd ddim angen datganiad o anghenion addysgol arbennig oni bai fod dim 
modd rhesymol o ddarparu'r cymorth mae eich plentyn chi'n ei gael drwy'r 
adnoddau sydd fel arfer ar gael i ysgolion yn y brif ffrwd, neu os yw eich 
plentyn yn mynychu (neu am fynychu) ysgol arbennig. 
 
Cam 4 - Y Datganiad Arfaethedig  
Os bydd y Panel Anghenion Addysgol Arbennig YN penderfynu fod angen 
datganiad ar eich plentyn, byddwn ni'n anfon y datganiad rydyn ni'n bwriadu'i 
gyhoeddi ar gyfer eich plentyn atoch chi. Yn ogystal â hynny, byddwn ni'n 
anfon copi o'r holl hysbysiadau cyngor rydyn ni wedi'u derbyn yn rhan o'r 
asesiad statudol atoch chi. Caiff copi o'r datganiad arfaethedig a'r hysbysiadau 
cyngor eu hafon at bawb sy'n cyfrannu at yr asesiad. 
 
Os caiff nodyn yn lle datganiad ei gyhoeddi, caiff ysgol ei henwi yn Rhan 4, a 
bydd gofyn i chi ymateb o fewn 15 diwrnod pe hoffech chi wneud unrhyw 
sylwadau. Yn ogystal â hynny, cewch wybod am eich hawl i gyflwyno apêl i 
Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Os caiff datganiad 
arfaethedig ei gyhoeddi, cewch gopi o'r 'Hysbysiad i Rieni'. Mae hwn yn egluro 
sut y mae modd i chi rannu'ch sylwadau am y datganiad arfaethedig cyn 
cyhoeddi'r fersiwn terfynol. Bydd hwn hefyd yn egluro'ch hawliau o ran dewis 
ysgol. 
 
Mae 6 rhan i'r datganiad: 

 Rhan 1 - manylion eich plentyn, gan gynnwys ei enw, ei ddyddiad geni a'i 
gyfeiriad, yn ogystal â'ch enw a'ch cyfeiriad chi 

 Rhan 2 - disgrifiad o'i anghenion addysgol arbennig 

 Rhan 3 - disgrifiad o'r cymorth a/neu'r ddarpariaeth y bydd ei hangen ar 
eich plentyn yn yr ysgol, sut y bydd hyn o gymorth hirdymor i'ch plentyn, 
y trefniadau o ran cynnydd eich plentyn a'r ddarpariaeth a gaiff ei 
monitro a'i hadolygu 



                       
 

 Rhan 4 - enw'r ysgol. Nodwch y caiff y rhan yma ei gadael yn wag ar 
ddatganiad arfaethedig  

 Rhan 5 - disgrifiad o anghenion eich plentyn sydd ddim yn ymwneud ag 
addysg 

 Rhan 6 - yn disgrifio'r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion eich plentyn 
sydd ddim yn ymwneud ag addysg.  
 
Bydd gofyn i chi ymateb o fewn 15 diwrnod os oes gyda chi sylwadau am 
y dogfennau. Cofiwch, dylech chi drafod unrhyw gwestiynau neu 
bryderon gyda'r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni, SNAP Cymru. Mae 
modd i chi ofyn am apwyntiad er mwyn trafod argymhellion y Panel 
Anghenion Addysgol Arbennig yn fwy manwl drwy gysylltu â'r Swyddog 
Asesiadau Statudol a Chyswllt, y Swyddog Enwebiedig. 

 
 
 
Cam 5 - Y Datganiad Terfynol 
Fel arfer, caiff datganiad terfynol ei gyhoeddi o fewn 8 wythnos o'r datganiad 
arfaethedig a chaiff ei anfon atoch chi ynghyd â llythyr sy'n rhoi gwybod i chi 
am eich hawl i gyflwyno apêl i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 
Cymru. 
 
Terfynau Amser wrth wneud Asesiadau a Datganiadau  
 
6 Wythnos - Penderfynu a oes angen asesiad statudol ai peidio  
 
10 Wythnos - Cynnal yr Asesiad 
 
2 Wythnos - Drafftio'r datganiad arfaethedig neu'r llythyr yn lle datganiad 
 
8 Wythnos - Dod â'r datganiad i ben 
 
Cyfanswm amser: 26 wythnos 
 
Mae strwythur y terfynau amser yn atodiad 1.  
 
Cam 6 - Adolygu'r Datganiad 
Os oes gyda'ch plentyn ddatganiad anghenion addysgol arbennig, bydd angen 
trafod y datganiad o leiaf unwaith y flwyddyn mewn adolygiad blynyddol. Nod 
hyn yw sicrhau bod y datganiad yn dal i ddiwallu anghenion eich plentyn. 



                       
 

Cewch chi a'ch plentyn, yn ogystal â'r bobl sy'n gweithio gyda'ch plentyn, 
wahoddiad i'r adolygiad blynyddol. 
 
Fyddwn ni ddim yn parhau i gynnal datganiad oni bai fod galw amdano. Dim 
ond nifer fach iawn o blant a phobl ifainc sydd â datganiad drwy gydol eu 
cyfnod addysg. Byddwn ni'n rhoi'r gorau i gynnal y datganiad pan fydd y 
plentyn neu'r person yn gwneud digon o gynnydd i gael cymorth ar lefel y 
Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy neu'n gadael yr ysgol. 
 
Cofiwch bod y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i 
rieni a chynhalwyr plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae modd 
iddyn nhw ddod i gyfarfodydd gyda chi, eich helpu chi i ysgrifennu eich barn a 
rhoi cyngor a gwybodaeth i chi, yn ogystal â chymorth personol. Yn lleol, mae 
SNAP Cymru yn darparu Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni. Mae'r gwasanaeth 
am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol. Mae modd cysylltu â'r gwasanaeth 
yn y ffyrdd canlynol: 
 
Cyfeiriad: Prif Swyddfa SNAP Cymru 
10 Coopers Yard, 
Curran Road,  
Caerdydd,  
CF10 5NB  
Ffôn: 02320348990 
Llinell Gymorth: 08451203730 
Llinell Gymorth o Ffôn Symudol: 03451203730 
E-bost: ymholiadau@snapcymru.org 
  
Wrth gwrs, efallai y byddwch chi'n dymuno defnyddio gwasanaeth sefydliad 
gwirfoddol arall. 
 
Beth mae modd i mi ei wneud os ydw i'n anghytuno â'r argymhellion? 
Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi'n anghytuno â Rhan 2, Rhan 
3 neu Ran 4 o'r datganiad terfynol, mae gyda chi hawl i gyflwyno apêl i 
Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Rhaid i chi gyflwyno apêl o 
fewn 2 fis i ddyddiad cyhoeddi'r Datganiad Terfynol. 
 
Efallai y byddwch chi hefyd yn dymuno cael cyngor neu ddefnyddio'r 
gwasanaeth datrys anghydfod. Mae hwn yn wasanaeth annibynnol ac mae 
modd cael gafael arno drwy gysylltu â'r canlynol: 
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Cyfeiriad: Prif Swyddfa SNAP Cymru 
10 Coopers Yard, 
Curran Road,  
Caerdydd,  
CF10 5NB  
Ffôn: 02320348990 
 Llinell Gymorth: 08451203730 
Llinell Gymorth o Ffôn Symudol: 03451203730 
E-bost: ymholiadau@snapcymru.org 
 
Dydy defnyddio'r gwasanaeth yma ddim yn eich atal chi rhag cyflwyno apêl i 
Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Dydy e ddim yn effeithio ar 
eich hawliau ac mae modd i apêl gael ei gynnal ar yr un pryd ag unrhyw broses 
datrys anghydfod arall. 
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