
 

   
 

  
Deddf a Chod ADY 

Canllaw Gweithredu Ôl-16 ar gyfer SABau 

Ym mlwyddyn academaidd 2022/23, ni ddisgwylir i SABau baratoi neu gynnal CDUau statudol ar gyfer unrhyw ddysgwyr. Fodd bynnag, efallai y bydd gan ddysgwyr blwyddyn 

10 neu 11 sy’n mynychu coleg CDU ysgol neu ALl y mae angen i’r coleg fod yn ymwybodol ohono. Byddai dysgwyr Blwyddyn 10/11 sydd ar raglenni SAB parhaol (fel prentisiaid 

iau) yn cael eu dosbarthu fel rhai â chofrestriad deuol o dan y Ddeddf ADY a’r Cod ac felly fel arfer byddai CDU yn cael ei baratoi a’i gynnal gan yr ALl. Cynghorir arweinwyr 

colegau i drafod y mater hwn gyda'u Hawdurdodau Lleol i sicrhau bod dealltwriaeth glir o gyfrifoldebau a gweithdrefnau. 

Blwyddyn Mae gan SAB ddyletswydd i baratoi CDU ar gyfer... 
(gweler adran 11(2) o’r Ddeddf ADY am eithriadau) 

Mae gan SAB ddyletswydd i gynnal CDU ar gyfer… 
(gweler adran 11(2) o’r Ddeddf ADY am eithriadau) 

Nid oes gan SABau ddyletswydd i baratoi neu gynnal 
CDU ar gyfer… 
 

 

2022/23 Dim dysgwyr Dysgwyr newydd sydd eisoes â CDU statudol 
oherwydd: 

 Cawsant eu cadw yn y ddalfa ym 
mlwyddyn 11 (2021/22) a pharatowyd 
CDU ar eu cyfer gan yr ALl. 

 Cawsant eu dal yn ôl ym mlwyddyn 10 
yn ystod 2021/22 a’u symud drosodd 
i’r system ADY 

Unrhyw ddysgwr arall nad yw wedi'i ddisgrifio yn y 
golofn flaenorol. 

2023/24 Dysgwyr blwyddyn 12 (y rhai a oedd ym mlwyddyn 
11 yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23) nad 
oes ganddynt CDU ond sydd ag ADY. Mae'r dysgwyr 
hyn yn debygol o fod wedi cael eu hatgyfeirio'n 
fewnol neu drwy hunan-atgyfeiriad/cyfeirio rhieni 

Dysgwyr Blwyddyn 12 (y rhai a oedd ym mlwyddyn 
11 yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23) sy’n 
dechrau yn y coleg gyda CDU. 

Dysgwyr Blwyddyn 13 neu uwch (y dysgwyr hynny a 
oedd ym mlwyddyn 12 neu uwch yn ystod blwyddyn 
academaidd 2022/23). 
 
Unrhyw ddysgwr arall nas disgrifiwyd yn y ddwy 
golofn flaenorol. 

2024/25 Dysgwyr blwyddyn 12 a 13 (y rhai a oedd ym 
mlwyddyn 11 naill ai yn 2022/23 neu 2023/24) nad 
oes ganddynt CDU ond sydd ag ADY. 

Dysgwyr Blwyddyn 12 a 13 (y rhai a oedd ym 
mlwyddyn 11 naill ai yn 2022/23 neu 2023/24) sydd 
eisoes â CDU ac sydd hefyd yn cael eu hasesu fel rhai 
ag ADY. 

Dysgwyr Blwyddyn 13 neu uwch (y dysgwyr hynny a 
oedd ym mlwyddyn 12 neu uwch yn ystod blwyddyn 
academaidd 2022/23). 
 
Unrhyw ddysgwr arall nas disgrifiwyd yn y ddwy 
golofn flaenorol. 

2025/26 Unrhyw ddysgwr rhwng 16 a 25 oed nad oes ganddo 
CDU ond sydd ag ADY 

Unrhyw ddysgwr rhwng 16 a 25 oed sydd eisoes â 
CDU ac sydd ag ADY. 

Unrhyw ddysgwr sydd wedi cyrraedd 25 oed. 
 

     *Gyda chaniatâd y dysgwr – gweler pennod 16 y Cod ADY am fanylion llawn 

https://www.legislation.gov.uk/anaw/2018/2/section/11/enacted/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2018/2/section/11/enacted/welsh
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/210326-the-additional-learning-needs-code-for-wales-2021.pdf

