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Pwrpas y Grant Anghenion Addysg Arbennig (AAA) 
Pwrpas y Grant AAA yw sicrhau bod yr elfen gofal plant o’r Cynnig Gofal Plant yn 
gynhwysol i blant cymwys gydag AAA yn ystod y cyfnod gweithredid cynnar. Mae’n 
agwedd bwysig o brofi dwy lefel o’r gefnogaeth AAA sydd angen o fewn grŵp oedran 
o flaen cynfas rowlio, a’r gwahanol ddulliau i adnabod a chefnogi gofynion AAA. Mi 
ddyIai gael ei ddefnyddio er mwyn symud rhwystrau potential sydd yn atal rhieni â 
phlant sydd yn credu bod neu wedi cael canfyddiad gydag AAA i gyrchu’r elfen gofal 
plant o’r cynnig. 
 
Nodir bod yr eisiamplau a rhoddwyd yn y cyfarwyddyd yma ddim yn drwyadl.  Pe baech 
yn dymuno gwario’r grant AAA ar unrhyw beth sydd ddim yn gwbl eglur yn y 
cyfarwyddyd yma, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluoedd, Gofal 
Plant a Chwarae Sir Gaerfyrddin. 
 
I gymhwyso ar gyfer grant AAA, rhaid bod y lleoliadau gofal plant wedi arwyddo i Y 
Cynnig Gofal Plant a arianwyd gan Lywodraeth Cymru a rhaid eu bod wedi cofrestru 
gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.  
 
Adnabod Anghenion Addysgol Arbennig Plentyn 
Efallai bod Plant sydd wedi derbyn gofal plant Dechrau’n Deg ac asesiad Sgiliau 
Tyfiant (SOG’s) mewn lle.  Er hynny, efallai bod llawer o blant 3-4 oed heb gael ei 
adnabod yn ffurfiol ag AAA a/neu wedi derbyn datganiad o anghenion addysgol.  
Rydym yn adnabod bod adnabyddiaeth yn aml yn dibynnu ar ystod o ffactorau, yn 
cynnwys y teip a difrifoldeb cyflwr y plentyn a’i oedran. 
 
Gall AAA neu AAA potensial hefyd gael ei adnabod am y tro cyntaf drwy’r lleoliad gofal 
plant.  Am y rheswm yma, nid ydym angen i’r plentyn sydd yn mynd ymlaen i gael neu 
yn ceisio cael mynediad am gymorth ychwanegol drwy’r grant AAA, i orfod cael 
asesiad ffurfiol am ddiagnosis ar y cyfnod yma.  Mae’r Grant AAA gallu eu defnyddio 
ar unrhyw adeg tra bod y plentyn yn cyrchu’r cynnig a chefnogaeth am yr anghenion 
dysgu ychwanegol sydd wedi adnabod. 
 
Gellir defnyddio’r grant i gefnogi pob math o AAA. 
 
Os yw plentyn y nodwyd bod ganddo anghenion ychwanegol ac yn trosglwyddo o 
ddarpariaeth Dechrau’n Deg i’r Cynnig Gofal Plant, fydd angen dilyn canllawiau 
trosglwyddo Dechrau’n Deg. 
 
 
 
Sut ddylid defnyddio’r cyllid 
Mae’r cyllid a dyfarnwyd drwy Grant AAA wedi’i gysylltu’n benodol i’r elfen gofal plant 
y Cynnig Gofal Plant ond ni ddylai mewn unrhyw ffordd disodli unrhyw gyllid presennol 
sydd yn cefnogi plant ac AAA.  Mae pob opsiwn cyllido presennol yn gorfod cael ei 
ystyried cyn bod y cyllid ychwanegol yn cael ei ddefnyddio. 
 

Nodiadau Cyfarwyddyd Cais Grant 



 

 

Mi ddylai’r cyllid a dyfarnwyd drwy’r Grant AAA gael ei wario ar anghenion pob plentyn 
yn unigol.  Mae AAA yn cwmpasu sbectrwm eang o anghenion a dylid ystyried sut gall 
cyllid gael ei ddefnyddio er mwyn caniatáu mynediad cyfartal i’r cynnig yn seiliedig ar 
anghenion penodol y plentyn. Gellir defnyddio cyllid at y dibenion canlynol: 
 
 

• Hyfforddiant i ddarparwyr – gall hyn gynnwys hyfforddiant ar anghenion 
meddygol penodol neu hyfforddiant cyffredinol sydd wedi’i gysylltu’n 
uniongyrchol i’r ddarpariaeth gofal i blentyn penodol. 

• Staffio Ychwanegol – gallai hyn fod yn gefnogaeth arbenigol i blant gyda  
AAA/anghenion cymhleth mwy difrifol.  Gallai hyn amrywio o helpu gydag 
anghenion gofal dyddiol ychwanegol, i ddatblygu cynlluniau dysgu cymhleth a 
strategaethau mewn ymgynghoriad gyda theuluoedd y plant a gwasanaethau 
allanol.  Fydd cyllid hefyd ar gael er mwyn darparu staff cyflenwi ar gyfer staff 
sydd yn arbenigo yn darparu cefnogaeth ar gyfer y plentyn ag anghenion 
ychwanegol. 

• Cyfarpar – mae rhai plant sydd ac AAA angen cyfarpar ychwanegol.  Bydd 
hyn yn amrywio yn dibynnu ar anghenion y plentyn, ond gallai gynnwys 
deunydd dysgu ychwanegol neu gyfarpar chwarae arbennigol.  Cyfarpar 
arbennigol bydd angen ar y plentyn drwy’r amser (megis cymorth symudedd) 
dylid darparu gan wasanaeth iechyd awdurdod lleol. 

• Addasiad corfforol i’r lleoliadau - gall hyn gynnwys addasiad i blentyn gydag 
angen mynediad penodol, creu lleoedd penodol i blant ag AAA, addasiad i’r 
lleoliad i blant a nam golwg, neu wneud gwelliannau acwsteg i blant sydd yn 
fyddar. 

 
Prynu Nwyddau  
Er bod y grant hwn yn llif cyllid refeniw, diellir y bydd na achlysuron lle fydd angen 
prynu eitemau e.e. cyfarpar i gefnogi anghenion plentyn penodol.  Mae gan 
Lywodraeth Cymru trothwy cyfalaf £5,000, sydd yn golygu bod prynu asedau sydd 
gwerth llai na £5,000 gallu eu dosbarthu fel gwariant refeniw dim cyfalaf.  Mae’r trothwy 
£5,000 yn gweithredu fesul grŵp unigryw e.e. gallai’r awdurdod prynu cyfarpar i werth 
£4,999.99 am un plentyn, a gall hefyd wario hyd at y swm hwn eto ar blentyn arall.  Ni 
fydd wedi mynd tu hwnt i’r trothwy. 
 
Fydd yr adnoddau neu gyfarpar a brynwyd drwy Grant AAA yn eiddo i Gyngor Sir 
Gaerfyrddin a rheolwyd gan yr awdurdod.  Lle bo hynny’n ymarferol, os yw plentyn 
gydag AAA yn derbyn cefnogaeth y Cynnig Gofal Plant wrth fwy na un darparwr, 
bydd angen rhoi trefniadau mewn lle fel bod yr adnodd neu’r cyfarpar ar gael i’r 
plentyn ym mhob lleoliad.  Fydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn ystyried y ffordd orau o 
ddyrannu ac adleoli unrhyw adnodd neu gyfarpar, er mwyn darparu gwerth gorau am 
arian tra hefyd yn ystyried budd gorau’r plentyn. 
  

Er mwyn cyrchu cyllid ychwanegol / cymorth i blentyn ag AAA o fewn eich 
lleoliad fydd rhaid cwblhau’r ffurflen gais ynghlwm ac wedi derbyn caniatád 

wrth riant/gofalwr y Plentyn cyn cyflwyno eich ffurflen gais.



 

 

              
 
Cais AAA / SEN Application 

Cynnig Gofal Plant / Childcare Offer 
Os yn gymwys ar gyfer Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru cwblhewch y ddogfen 

If eligible for the Welsh Government Childcare Offer please complete the form 
 

Mae’r rhiant wedi rhoi caniatâd i’r plentyn gael ei gyfeirio i Uned Gofal Plant Cyngor Sir Ceredigion. 
The parent has given permission for the information to be shared with Ceredigion County Council Childcare Unit.  
 
Llofnod Rhiant        __________________________________ Dyddiad/Date___________________ 
Parent Signature 

 
A yw’r plentyn yn derbyn y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd?   
Is the child currently accessing the funded Childcare Offer? 

Ydy / Nac Ydy 
Yes / No 

Dyddiad Dechrau ar y Cynnig Gofal Plant? 
Start date on the Childcare Offer? 

 

Os ydy, darparwch Rif Cyfeirnod Unigryw'r plentyn: 
If yes, Please provide the Unique Reference Number for the child: 

 
667_______________ 

A yw’r plentyn ar fin bod yn gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant? Pryd bydd yn 
dechrau?  
Is the child due to be eligible for the Childcare Offer? What is the proposed start date? 

 

Manylion eich lleoliad – Enw a chyfeiriad 
Setting Details – Name and address 
 
 

Rhif Credydwyr 
Creditor Number 

 
00_____________ 

A yw’r plentyn yn derbyn cymorth gan:                   
Is the child currently accessing support from:           
                                                                                                   
 

 
Tîm Camau Bach  
  
Tîm Anabledd Plant/Children’s 
Disability Team   
                              

Faint o oriau a dyddiau gofal plant a ariennir mae’r plentyn yn ei dderbyn o dan y 
Cynnig Gofal Plant yn eich lleoliad chi?  (Peidiwch â chynnwys oriau Meithrin Cyfnod 
Sylfaen). 
 
How many funded hours and days childcare does the child receive in your setting 
under the Childcare Offer? (Please do not include Foundation Phase Nursery hours).  

Oriau 
Hours 

Dyddiau 
Days 

  

Oriau 
Gwyliau/Holiday 

Hours 

Dyddiau 
Gwyliau/Holiday 

Days 

  

Pa gymorth ychwanegol sydd ei angen ar gyfer y plentyn? Rhowch fanylion e.e. offer arbennigol / staff ychwanegol neu 
hyfforddiant arbennig, ac ati.  
What additional support do you require for the child? Please explain e.g. specialist equipment / additional staffing or specialist 
training, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Llofnod y Cyfeiriwr / Lleoliad 
Referrer / Setting’s signature             ______________________________ 

Dyddiad  
Date 



 

 

I’r panel: 
The panel: 

 

A yw'r panel wedi cytuno ar y cyfeiriad hwn?   
Has the panel agreed this referral?   

Ydyn/Nac ydyn  
Yes / No 

Pa gefnogaeth cytunwyd? 
What support has been agreed? 
 
 
 
 
 
 

Os oes angen staff ychwanegol – dylech gynnwys yr oriau yr wythnos y mae eu 
hangen/y cytunwyd arnynt gan y panel (i adlewyrchu oriau Tîm Camau Bach?) 
If additional staffing required – please include hours per week support 
required/agreed by panel (to reflect Cynllun Cyfeirio hours?) 

 

Llofnod Cadeirydd y Panel 
Panel Chair’s signature/if applicable 
 

Dyddiad  
Date 

 
 
Telerau ac Amodau 
 
Rwy’n deall bod: 
 

• Cyllid cytûn yn cael ei dalu’n syth i’r darparwr gofal plant 
 

• Bydd Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cynnal archwiliad i’r dyraniad grant 
 

• Tra gwneir pob ymgais i ddarparu ar gyfer pob atgyfeiriad bydd y grant yma yn cael ei 
gynnig ar sail y cyntaf i’r felin.  Bydd grant AAA yn rhedeg tan 31ain Fawrth 2020 mae 
parhad y tu hwnt i'r dyddiad hwn yn dibynnu ar ddyfodol y grant 

 

• Gall riant sydd yn gymwys o dan y cynnig gofal plant hefyd gael cefnogaeth drwy grant 
AAA os oes ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol a nodwyd neu sy'n newid 

• Rhaid i ni allu diwallu anghenion y plentyn trwy gydol y cyfnod cyllido. 

Ni ddylid defnyddio cyllid at y dibenion a ganlyn: 
 

• i gefnogi plentyn sydd ddim yn cyrchu’r Cynnig Gofal Plant; 
ar gyfer hyfforddiant generig nad yw'n ymwneud ag anghenion plentyn sy'n cyrchu'r 
cynnig; 

• i gyflawni dyletswyddau eraill, megis ariannu aelodau staff awdurdodau lleol. 

Rydym yn cytuno i: 

• Ein lleoliad gofal plant yn cael ei gofrestru i gyflwyno'r cynnig gofal plant 30 awr ariennir 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Sir Gaerfyrddin.  Bod rhaid i’m lleoliad gofal plant 
gofrestru gyda’r Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 
 

  
• Tystiolaeth i’r plentyn, riant a Chyngor Sir Caerfyrddin ein bod yn gallu ddiwallu 

anghenion y plentyn trwy gydol y cyllid 
 



 

 

• Sicrhau bod gan staff DBS briodol sydd â chyfrifoldeb am ofal y plentyn sydd yn derbyn 
cyllid AAA i gyflawni'r rôl sy'n ofynnol 

 

• Gweithio’n agos gyda rhieni’r plentyn a gweithwyr proffesiynol eraill er mwyn sicrhau 
bod cynllun datblygu unigol cadarn mewn lle sydd yn cwrdd ag anghenion y plentyn 
 

• Bydd y grant AAA dim ond i’w ddefnyddio fel ag yr argymhellwyd gan chyngor ac 
arweiniad y gweithiwr proffesiynol a chadarnhad wrth Gyngor Sir Caerfyrddin. 
 

• Defnyddio’r grant i gefnogi anghenion unigol y plentyn drwy ariannu hyfforddiant 
ychwanegol i staff (dwylo ychwanegol), adnoddau a chyfarpar a / neu addasiadau 
corfforol i’r lleoliad gofal plant. 

 

• Datblygu Cynllun Unigol / Dysgu i’r plentyn a monitro effaith atebolrwydd â chymorth i’r 
plentyn 
 

• Cyflwyno taflenni amser staff yn fisol 
  

• Cyflwyno anfonebau perthnasol pan ofynnir amdano 
 

• Cyflwyno presenoldeb gwirioneddol fisol 

Anghenion Addysg Arbennig (AAA) rhaglen trawsnewid 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio tuag at drawsnewid disgwyliadau, profiadau a 
chanlyniadau i blant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol 0-25 oed (AAA) 
I ddarganfod mwy am y datblygiadau am y rhaglen anghenion dysgu ychwanegol cliciwch 
ar y linc isod. 
 
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/additional-learning-needs-aln-
transformation-programme-v2.pdf  

 
Sylwer os gwelwch yn dda os dychwelir ffurflenni anghyflawn mi fydd hyn yn gohirio’r 
gefnogaeth i blant.  Sicrhewch fod yr adrannau isod wedi'u cwblhau i sicrhau bod gan y 
Panel yr holl wybodaeth i wneud penderfyniad gwybodus 

 
Arwyddyd ________________________                      Dyddiad ______________ 

 
Printiwch eich enw_____________________    Teitl Swydd ____________________ 

 
(Byddwch yn ymwybodol mai’r person a enwir uchod fydd ein prif gyswllt wrth drafod y grant 
hwn) 

 
DYCHWELIR OS GWELWCH YN DDA i: 

Lisa Grice 
Childcare and Play Sufficiency Manager 

Rheolwr Digonolrwydd Gofal Plant a Chwarae 
Education and Children's Services/Addysg a Gwasanaethau Plant 

Block 2 Jobswell Road /Adeilad 2 Heol Ffynnon Job 
St David's Park Carmarthen /Parc Dewi Sant Caerfyrddin 

SA31 3HB 
01267 246555 
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