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Mae’r daflen ar gael mewn 

gwahanol fformatau 

“Cyflwr niwrolegol” yw Anhwylder Diffyg 

Canolbwyntio1 a nodweddir gan amrywiaeth 

o anawsterau'n ymwneud â chanolbwyntio a 

threfnu: 

 Canolbwyntio ar dasg.  

 Hawdd denu sylw a diflasu'n sydyn. 

 Gwrando ar bobl eraill a rhoi sylw i 

fanylion. 

 Colli ac anghofio pethau. 

 Bod yn ddi-drefn. 

 Gor-freuddwydio. 
 

Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 

Gorfywiogrwydd (ADHD) yn amrywiad ar 

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio (ADD). 

Nodweddir yr anhwylder hwn gan ymddygiad 

aflonydd a byrbwyll sy'n gallu dod i'r amlwg 

trwy leferydd neu weithredoedd (Moody, 

20142). 

 

Gall myfyrwyr sydd ag Anhwylder Diffyg 

Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd fod: 
 

Yn orfywiog: 

 Aflonydd. 

 Methu setlo. 

 Bod ‘fel cnonyn’ - tapio bysedd neu 

draed - wastad yn symud.  

 Siarad llawer neu yn uchel. 
    

 

Yn fyrbwyll: 

 Torri ar draws cyn i rywun arall orffen 

siarad. 

 Symud o'r naill dasg i’r llall. 

 

I fyfyriwr, gall y nodweddion hyn effeithio 

ar eu gwaith, ar eu gallu i reoli amser ac ar 

eu perthynas â phobl. Gall hyn arwain at 

unigrwydd ac iselder, a gall olygu nad yw 

myfyrwyr yn llwyddo mewn ffordd sy’n 

adlewyrchu eu cryfderau:  

 

 Gallu meddwl am syniadau creadigol a 

gwreiddiol. 

 Gallu meddwl yn gyflym ac yn reddfol. 

 Meddu ar lawer iawn o frwdfrydedd ac 

egni. 

 Gallu gweld 'y darlun mawr'. 

 Mentro pan mae eraill yn amharod i 

wneud. 

 

Os hoffech wybod mwy am ADD/ADHD, 

ewch i: 

http://www.adders.org 

________________ 
1Honos-Webb, L. 2008 The Gift of Adult ADD Oakland,  

Ca, Harbinger  
2Moody, S. (2014) Dyslexia and Related Syndromes: A Quick 

Guide, gwelwyd drwy: www.workingwithdyslexia.com   

29 Gorffennaf 2014. 
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