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Cefndir 
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i gynhwysiant.   

Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynychu ysgol brif 

ffrwd leol, ac yn elwa ar Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) effeithiol.   Nid oes angen 

i'r dysgwyr hyn fynychu ysgol arbennig na Chanolfan Adnoddau Arbenigol.   

Fodd bynnag, mae nifer y disgyblion ag anghenion difrifol a chymhleth, sydd angen lle mewn 

ysgol arbennig neu ganolfan adnoddau arbenigol, wedi parhau i dyfu.   

 

Cynigion 
Er mwyn ymateb i'r galw am leoedd anghenion dysgu ychwanegol, ymgynghorodd y Cyngor 

ar gynigion i wneud y canlynol: 

  Cynyddu capasiti Ysgol Arbennig y Court o 42 i 72 o leoedd.  Byddai'r ysgol yn 
trosglwyddo i ddau safle, mewn adeiladau newydd ar safle Ysgol Gynradd y Tyllgoed a 
safle presennol Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg yn Llanrhymni, gyda 
36 o ddisgyblion ar bob safle o fis Medi 2025.  
 

 Sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) ag 20 o leoedd ar gyfer plant oed cynradd 
ag Anghenion Dysgu Cymhleth yn Ysgol Gynradd Moorland o fis Medi 2022.  

 
 

Methodoleg 
 Cynhaliwyd yr arolwg o 11 Hydref 2021 i 17 Ionawr 2022. 

 

 Anfonwyd llythyr at holl rieni'r disgyblion yn yr ysgolion a effeithiwyd, gan roi 
gwybodaeth iddynt yn esbonio sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. 
  

 Anfonwyd e-bost at amrywiaeth o randdeiliaid, gan roi gwybodaeth iddynt yn 
esbonio sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.  
  

 Cynhaliwyd ymgyrch gyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol.  
 

Ymatebion  
Cafwyd 35 ymateb i’r ymgynghoriad.  Derbyniwyd cyfanswm o 12 e-bost / llythyr mewn 

perthynas â'r ymgynghoriad.  
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Canlyniadau 

Nodwch a ydych yn ymateb fel: 

Rhieni neu warcheidwaid (37.1%) oedd y brif garfan o ymatebion i'r arolwg.  Ac yna aelodau 

o staff (34.3%) a thrigolion lleol (28.6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fyddech cystal â chadarnhau pa ysgol(ion) rydych yn gysylltiedig â hi/nhw:  

 

 Nifer % 

Ysgol Gynradd Moorland 7 31.8 

Ysgol Gynradd y Tyllgoed  4 18.2 

Ysgol Arbennig y Court 4 18.2 

Arall  6  27.3 

Dim  1 4.5 

Cyfanswm yr Ymatebwyr  22 100.0 
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Ydych chi'n cefnogi'r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Arbennig y Court o 42 i 72 o leoedd? 

Mae tua naw o bob deg (88.6%) o ymatebwyr yn cefnogi'r cynnig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esboniwch pam:  

Rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr egluro eu rhesymau dros gefnogi neu beidio â chefnogi'r 

cynnig.  Rhoddodd 16 o ymatebwyr adborth ynghylch pam yr oeddent yn cefnogi'r cynnig, 

tra bod dau ymatebydd wedi rhoi adborth ynghylch pam yr oeddent yn erbyn y cynigion.  

Gellir gweld dadansoddiad llawn isod:   

Cefnogaeth i'r cynnig 

 Mae'n bwysig iawn i ddarpariaeth arbenigol barhau i gael ei chynyddu i gefnogi'r 
plant hynny nad ydynt efallai'n gallu ymdopi o fewn amgylchedd prif ffrwd.  

 Ydw, ond rwy'n rhagweld problemau traffig ar y ffordd wrth i ddisgyblion gael tacsi 
i'r ysgol. Hefyd, mae'n golygu na all rhieni o Lanrhymni gael mynediad mwyach i 
Ysgol Gynradd Llaneirwg oherwydd teithio.  Mae hyn yn golygu hyd yn oed mwy o 
yrru ar draws y ddinas.  

 Mae mwy o blant yn cael lle a'r help sydd ei angen arnynt.  

 I ddiwallu'r angen cynyddol i rai o'n dysgwyr mwyaf agored i niwed gael mynediad at 
ddarpariaeth arbenigol, feithringar.  

 Nid oes digon o leoedd i'r nifer fawr o blant sydd angen lleoedd yng Nghaerdydd.  
Mae'r cyfnod o aros am leoedd yn rhy hir. 

 Mae lleoedd ychwanegol bob amser yn rhywbeth cadarnhaol. 

 Bydden i’n cefnogi nid yn unig y niferoedd ond yn hefyd gynyddu terfyn oedran yr 
ysgol i 19. 

 I gefnogi disgyblion sydd angen y cymorth arbenigol. 

 Mae'n ymddangos bod llawer mwy o blant angen lleoedd ysgol arbennig sy'n cael eu 
haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd ar hyn o bryd.  

 Rwy’n deall bod mwy o blant ag anghenion. 

 I gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant sydd angen gofal ac ymyrraeth arbenigol.  

 Mae angen lleoedd ychwanegol. 

 Nid oes digon o leoedd arbenigol i blant sydd wir eu hangen.  

88.6 8.6
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 Mae angen y ddarpariaeth - mae angen yr arbenigedd.  

 Nid oes gan Gaerdydd ddigon o leoedd ar gyfer disgyblion cynradd sydd â heriau 
ymddygiadol, felly mae angen cynnydd.  

 Mae nifer y plant ag anghenion emosiynol sy'n achosi problemau ymddygiadol 
eithafol ac sydd angen y cymorth arbenigol a mwy penodol y gall Ysgol y Court ei 
ddarparu yn codi'n flynyddol ac yn rhoi straen mawr ar ysgolion prif ffrwd. 

 

 

Yn erbyn y cynnig 

 Er fy mod yn deall bod angen darpariaeth ychwanegol ar gyfer ADY nid safle’r 
Tyllgoed yw'r lle cywir.    Bydd hyn yn effeithio ar y plant pan fyddant yn chwarae tu 
allan ac mae'n debygol iawn o achosi aflonyddwch drwy ymddygiad digroeso mor 
agos at safle'r ysgol.  

 Mae'n well i Ysgol y Court fod yn ysgol fwy arbenigol gyda'r niferoedd presennol o 
ddisgyblion.  

 

 

Ydych chi'n cefnogi'r cynnig i drosglwyddo Ysgol Arbennig y Court i adeiladau newydd ar draws 

dau safle yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed a safle presennol Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru 

Llaneirwg yn Llanrhymni? 

Mae tri o bob pump (60.0%) o ymatebwyr yn cefnogi'r cynnig.  Fodd bynnag, os tynnir 

ymatebion dim barn o'r dadansoddiad, mae’r ganran o rai sy’n cytuno yn codi i 72.4%.  
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Esboniwch pam:  

Rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr egluro eu rhesymau dros gefnogi neu beidio â chefnogi'r 

cynnig.  Rhoddodd saith o ymatebwyr adborth ynghylch pam yr oeddent yn cefnogi'r cynnig, 

tra bod saith arall wedi rhoi adborth ynghylch pam yr oeddent yn erbyn y cynigion.  Gellir 

gweld dadansoddiad llawn isod / trosodd:   

Cefnogaeth i'r cynnig 

 Mae'n llawer agosach i rai plant.  

 Bydd cael dau safle ar wahanol ochrau i'r ddinas yn lleihau pellteroedd teithio i lawer 
o blant.   Bydd bod drws nesaf i ysgolion prif ffrwd yn agor cyfleoedd newydd i 
ddisgyblion y Court gael cyfleoedd cynhwysiant, ac i staff ysgol arbennig a phrif ffrwd 
rannu arfer a dysgu proffesiynol.  

 Byddai cael safle newydd ar gyfer yr ysgol yn wych i'r holl blant gael mynediad at 
gyfleusterau mwy newydd, fe weithiodd i Ysgol Uwchradd y Dwyrain.  

 Cyfle am gyfleusterau newydd a modern i blant a staff.  

 Os gellir darparu cyfleusterau gwell.  

 Byddai dwy uned lai yn well nag un ganolfan fawr. 

 Mae'n ymddangos bod llawer mwy o blant angen lleoedd ysgol arbennig sy'n cael eu 
haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd ar hyn o bryd.  
 
Yn erbyn y cynnig 

 Er fy mod yn deall bod angen darpariaeth ychwanegol ar gyfer ADY nid safle’r 
Tyllgoed yw'r lle cywir.    Bydd hyn yn effeithio ar y plant pan fyddant yn chwarae tu 
allan ac mae'n debygol iawn o achosi aflonyddwch drwy ymddygiad digroeso mor 
agos at safle'r ysgol.  

 Mae cael 1 ysgol yn gweithredu ar 2 safle ar wahân yn risg ddifrifol iawn i les Staff, 
Disgyblion a'r Uwch Dîm Arwain a fyddai'n gorfod cynnig tîm hollt.  Byddai rhannu 
tîm yr ysgol i wahanol ochrau o Gaerdydd yn anodd iawn i'w reoli.  Gan mai'r cynnig 
yw cynyddu'r Nifer ar y Gofrestr i 72 o ddisgyblion, byddai'n gwneud llawer mwy o 
synnwyr i symud Ysgol y Court i 1 lleoliad.  Mae'r safle presennol yn Ysgol Gynradd 
Llaneirwg yn lletya 115 o ddisgyblion.  Gyda 72 yn cael eu hystyried, byddai'n 
gwneud llawer mwy o synnwyr i sefydlu canolfan yno, gan y gallai'r ysgol wedyn fod 
â'r gallu i gynyddu ymhellach yn y dyfodol.  Byddai hyn yn lleihau costau 
gweithredu'r ysgol ar safle hollt a byddai'n atal dryswch i ysgolion eraill os oes angen 
iddynt fwydo i mewn i’r Court i gael cyngor neu gymorth pellach o safbwynt Prif 
Ffrwd.  Ystyriwch o ddifrif gadw’r Court ar 1 safle pwrpasol.   

 Traffig a rhieni yn Llanrhymni yn cael eu cosbi eto fel a ddigwyddodd gydag Ysgol 
Uwchradd y Dwyrain yn cael ei hadeiladu yn Trowbridge.  

 Mae'r Tyllgoed yn safle addas.  

 Rwy'n teimlo bod angen i'r ysgol fod ar un safle, gwledig os oes modd ac ar y cyrion i 
roi'r mathau o brofiadau awyr agored sydd eu hangen ar y plant.   Rwy’n teimlo y 
byddai lleoliadau trefol yn niweidiol i'w datblygiad.  Mae Llanisien yn lleoliad hyfryd, 
ond os oes rhaid i'r ysgol symud dylai gael ei symud i ardal mwy gwledig yng 
Ngogledd Caerdydd, wedi'i hamgylchynu gan wyrddni.  

 Dylai fod ar un safle.  

 Anodd cynnal yr ethos a'r Weledigaeth ar draws dau safle.  
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Ydych chi’n cefnogi'r cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) ar gyfer plant oed 

cynradd ag Anghenion Dysgu Cymhleth yn Ysgol Gynradd Moorland o fis Medi 2022? 

Mae tri o bob pedwar (74.3%) o ymatebwyr yn cefnogi'r cynnig.  Fodd bynnag, os tynnir 

ymatebion dim barn o'r dadansoddiad, mae’r ganran o rai sy’n cytuno yn codi i 86.7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esboniwch pam:  

Rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr egluro eu rhesymau dros gefnogi neu beidio â chefnogi'r 

cynnig.  Rhoddodd 13 o ymatebwyr adborth ynghylch pam yr oeddent yn cefnogi'r cynnig, 

tra bod tri ymatebydd wedi rhoi adborth ynghylch pam yr oeddent yn erbyn y cynigion.  

Gellir gweld dadansoddiad llawn isod:   

Cefnogaeth i'r cynnig 

 Mae Caerdydd yn araf yn cydnabod ac yn mynd i'r afael â disgyblion ag anghenion o'r 
fath.  

 Mae angen lleoedd i gefnogi mwy o blant yn yr ardal.  

 Mae prinder lleoedd CAA ar ochr ddeheuol y ddinas.   Bydd canolfan yn Moorlands 
yn cynyddu'r cyfleoedd i blant ag anghenion cymhleth yn Sblot a'r ardaloedd cyfagos 
gael mynediad i ganolfan arbenigol.  

 Mae angen canolfan yng Nghaerdydd.  

 Mae angen canolfan yn y gymuned. 

 Mae angen canolfan newydd hygyrch ar blant nad oes angen ysgol fel Ysgol y Court 
arnynt.  

 I gefnogi disgyblion sydd angen y cymorth.  

 Mae'n ymddangos bod llawer mwy o blant angen lleoedd ysgol arbennig sy'n cael eu 
haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd ar hyn o bryd.  

 Dylai addysg fod ar gael i bawb, drwy gael mwy o ysgolion anghenion arbennig 
rydym yn cynnig mwy o gyfleoedd i bobl gael eu haddysgu.  

 Unwaith y bydd ysgol wedi penderfynu na all reoli plentyn ag ADY cymhleth yn 
effeithiol, mae er budd pawb i'r plentyn ddod o hyd i ddarpariaeth amgen.  

 Nid oes digon o leoedd arbenigol i'r plant hyn yng Nghaerdydd.  

74.3 14.3 11.4
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 Mae unrhyw gynnydd mewn lleoedd CAA ar draws y ddinas yn beth da gan nad oes 
digon o leoedd ar hyn o bryd i ateb y galw.  

 Os yw'r holl staff, llywodraethwyr a rhieni o blaid, bydden i’n cefnogi hyn.  
 

 

Yn erbyn y cynnig 

 Mae'n heriol nawr i barcio car y tu allan i'r ysgol ar ddiwrnod glawog.   Nid wyf yn 
argyhoeddedig y bydd y cynlluniau arfaethedig (cyfeirnod cynllunio 21/02271/MNR) 
yn gwella traffig os oes angen tacsis ychwanegol i gludo myfyrwyr.   Byddai'n 
dirywio'r sefyllfa andwyol bresennol ac yn annog rhieni i beidio ag anfon eu plant i'r 
ysgol ar ddiwrnod glawog.   Fel person anabl, rwy'n cefnogi gwella hygyrchedd 
ysgolion prif ffrwd i bobl ag ADY, ond heb effeithio ar allu myfyrwyr presennol i 
fynychu'r ysgol.  

 Mae angen mwy o leoedd ond wedi'u gwasgaru'n well ledled Caerdydd.  

 Nid yw'r tiroedd yn ddigon mawr i ddarparu darpariaeth awyr agored. 
 

 

 

A oes unrhyw newidiadau a allai wella'r cynigion hyn yn eich barn chi?  

Rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr roi unrhyw sylwadau a oedd ganddynt ynghylch newidiadau a 

allai wella'r cynigion.  Penderfynodd 17 o ymatebwyr roi adborth; gellir gweld y sylwadau 

hyn isod:  

 Ailystyriwch rannu’r Court ar 2 safle. Byddai adleoli’r Court i safle a fydd yn wag cyn 
bo hir yn fwy cost-effeithiol a byddai'n darparu 1 ganolfan bwrpasol, tra'n parhau i 
ddod yn ysgol gyfagos gyda Phen-y-Bryn.  Ni fyddai Ysgol Gynradd y Tyllgoed yn 
syniad addas os yw'r cyfleuster eisoes yn cael ei ddefnyddio'n llawn ac os byddai'r 
lle'n cael ei ystyried yn rhy fach i agor Ysgol Arbennig yno ac os yw'n rhy fach i 
ehangu yn y dyfodol.  

 I ganiatáu ar gyfer mwy o blant. 

 Iddo ddigwydd yn gynt!  

 Mwy o leoedd ar gyfer Ysgol y Court 

 Hoffwn gael mynediad at gynlluniau arfaethedig.  Credaf hefyd y bydd y traffig 
cynyddol yn effeithio ar breswylwyr ac nad yw wedi cael sylw llawn.  

 Dydw i ddim yn hoffi meddwl am dai newydd ar yr un safle â'r ysgol.  

 Newid lleoliad Ysgol y Court i ardal mwy gwledig Gogledd Caerdydd, gan gynyddu nid 
yn unig y niferoedd ond hefyd yr ystod oedran i 19.  

 Mae angen ystyried anghenion cludiant ysgol y disgyblion hyn, oherwydd y 
mynedfeydd ysgol sydd eisoes yn beryglus gyda llawer o dagfeydd oherwydd bod 
rhieni'n parcio'n wael.  

 Cadwch yr holl goed ar y safle!!  Hanfodol ar gyfer lles mewn ardal ddiwydiannol.   

 Mae adeilad ysgol gynradd y Tyllgoed wedi dirywio ac mae angen gwneud llawer o 
waith atgyweirio.  
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 A all y cyngor ystyried cymryd a defnyddio rhywfaint o le o Barc Moorland i wella’r 
sefyllfa parcio a’r llif traffig?  

 Ystyriwch anghenion y gymuned BAME yng Nghaerdydd o ran anghenion cymhleth.  

 Defnyddiwch dir wrth ochr hen safle Glam Morgan.  

 I gynyddu cyflogau athrawon. 

 Rhaid i ystafell ddosbarth y CS fod yn hygyrch, ar y llawr gwaelod a gyda mynediad i 
ddarpariaeth awyr agored barhaus.  Rhaid gwneud darpariaeth addas ar gyfer 
toiledau ac ardal newid.  

 Gellid defnyddio adeilad gwag Ysgol Glan Morfa wrth ymyl Ysgol Gynradd Moorland 
ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Arbenigol.  

 Rwy’n cefnogi'r cynigion yn llawn, ond nid oes unrhyw arwydd o sut y bydd y 
cynigion yn gwasanaethu disgyblion sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg.  

 

A oes unrhyw opsiynau eraill yr hoffech eu hawgrymu? 

Gwahoddwyd ymatebwyr i roi unrhyw sylwadau a oedd ganddynt ynghylch opsiynau amgen 

i'r cynigion.  Penderfynodd deuddeg o ymatebwyr roi adborth; gellir gweld y sylwadau hyn 

isod:  

 Adleoli i 1 safle pwrpasol.  Byddai Safle Llaneirwg yn fwy addas.  

 Canolfannau adnoddau arbenigol mewn ysgolion eraill hefyd.  

 Defnyddio’r hen Glan Morfa naill ai ar gyfer meithrinfa neu anghenion dysgu 
ychwanegol.  

 Newid lleoliad Ysgol y Court i ardal mwy gwledig Gogledd Caerdydd, gan gynyddu nid 
yn unig y niferoedd ond hefyd yr ystod oedran i 19.  

 Pe bai gan fwy o ysgolion unedau lles fel yr un yn springwood byddai'n tynnu'r 
pwysau oddi ar ysgol arbenigol. 

 Cyflwyno canolfannau adnoddau arbenigol mewn ysgolion ffydd ar gyfer y rhai a 
fyddai fel arfer yn mynd i ysgol ffydd.  

 Gwnewch ardd fawr i fyfyrwyr ddysgu a thyfu gyda natur.  

 Gan fod Ysgol Uwchradd Cantonian yn cael adeilad newydd, mae'n gwneud synnwyr 
bod Ysgol Gynradd y Tyllgoed yn cael un hefyd ac yn ehangu ei dosbarth lles yn 
ogystal.  

 A all y cyngor ystyried cymryd a defnyddio rhywfaint o le o Barc Moorland i wella’r 
sefyllfa parcio a’r llif traffig?  

 Cael canolfan adnoddau â 20 lle ar gyfer anghenion cymhleth o fewn clwstwr 
Fitzalan.  

 Bydd cadw Ysgol y Court fel un safle yn llawer mwy cydlynol ac yn rhoi ymdeimlad o 
berthyn/teulu i'r plant, sef yr hyn y mae ein hysgol yn ffynnu arno.  

 Dylai'r cynigion hyn gynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ogystal â'r cynigion 
cyfrwng Saesneg.  
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A oes gennych unrhyw sylwadau eraill? 

Rhoddwyd cyfle terfynol i'r ymatebwyr roi unrhyw sylwadau a oedd ganddynt mewn 

perthynas â'r ymgynghoriad.  Penderfynodd deuddeg o ymatebwyr roi adborth; gellir gweld 

y sylwadau hyn isod / trosodd:   

 Mae'n wych gweld Caerdydd yn cymryd camau cadarnhaol i gynyddu'r ddarpariaeth 
arbenigol yng Nghaerdydd.  

 Peidiwch â rhoi tai ar yr un safle.  

 Mae Ysgol y Court yn ysgol hyfryd a gofalgar ac ni fydden i’n dymuno i'r ymdeimlad 
hwnnw o berthyn a theulu gael ei golli gyda’r newidiadau hyn.  Mae Mr Beesley a Dr 
Alyson Richards yn gwneud gwaith gwych.  

 Cadwch yr holl goed ar y safle arfaethedig!!  Dyna’r unig rai sydd gennym yma... 
ymhlith y Gwaith Dur a’r parciau diwydiannol, mae'r coed mwyaf ar y safle dros 100 
mlwydd oed!!.  

 Sicrhewch fod mannau gollwng priodol a diogel i rieni sy'n dod â'r plant i'r ysgol.  Yn 
y gorffennol, achoswyd difrod i geir wrth i bobl wneud tro pedol ar Moorland Road 
wrth ddanfon eu plant.  

 Mae darpariaethau ADY mewn ardaloedd 'gwyn' yng Nghaerdydd yn bennaf.  Mae 
anghenion y gymuned BAME yng Nghaerdydd yn cael eu hanwybyddu.   

 Poeni am niwed i addysg y plant yn ystod y gwaith adeiladu.   Ni fydd lle i ddysgu yn 
yr awyr agored sy'n rhan o'r cwricwlwm.  Hefyd, mae cymaint o oedi gyda phopeth.   
Parcio staff/ymwelwyr yn ystod ac ar ôl y gwaith adeiladu.  Mannau gollwng diogel i 
blant mewn dosbarthiadau CAA.  Diffyg toiledau i oedolion gyda mwy o staff.  

 Mae'n wych cael mwy o ysgolion sy'n ceisio helpu plant ag anghenion arbennig. 

 Mae'r tabl ar dudalen 29 o'r ddogfen ymgynghori yn dangos bod gan Ysgol 
Marlborough Ganolfan Adnoddau Arbenigol â 20 lle.  O fis Medi 2021, mae hyn wedi 
cynyddu i 30 lle.  Nid oes gan yr ystafell ddosbarth CS newydd fynediad hawdd i'r 
ardal awyr agored ac nid yw’r toiledau / cyfleusterau newid yn ddelfrydol.  

 Mae'n ymddangos bod y safleoedd wedi'u dewis am resymau ariannol yn hytrach 
nag anghenion lles y plant.  

 Mae angen ystyried y materion traffig a pharcio ychwanegol, gan fod gan Moorland 
broblemau difrifol eisoes o ran parcio ger yr ysgol.  

 Nid oes darpariaeth debyg i Ysgol y Court sydd ar gael i ddisgyblion sy'n derbyn eu 
haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.  Dylid cynnig yr un ddarpariaeth i'r sector cyfrwng 
Cymraeg ag a gynigir i'r sector cyfrwng Saesneg.  
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Amdanoch Chi 
 

Nodwch eich cod post isod i'n galluogi i nodi barn ac anghenion ymatebwyr yn fanylach fesul 

ardal: -  

 

 Nifer % 

Sblot 7 31.8 

Cyncoed  3 13.6 

Y Tyllgoed 3 13.6 

Llandaf 2 9.1 

Llanisien 2 9.1 

Llanrhymni  2 9.1 

Trowbridge 2 9.1 

Ward Etholiadol Arall  1 4.5 

Cyfanswm yr 
Ymatebwyr  22 100.0 

 

Beth oedd eich oed ar eich pen-blwydd diwethaf? 

 

 Nifer % 

25-34 5  14.3 

35-44 11 31.4 

45-54 10 28.6 

55-64 5  14.3 

Grŵp oedran arall  1 2.9 

Mae’n well gennyf 
beidio â dweud 3 8.6 

Cyfanswm yr 
Ymatebwyr  35 100.0 

 

Pa un ydych chi…? 

 

 Nifer % 

Benywaidd 27 77.1 

Gwrywaidd 6  17.1 

Mae’n well gennyf 
beidio â dweud 2 5.7 

Cyfanswm yr 
Ymatebwyr  35 100.0 
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A ydych chi’n eich ystyried eich hun yn berson anabl?  

 

 Nifer % 

Ydw 5  14.7 

Nac ydw 25 73.5 

Mae’n well gennyf 
beidio â dweud 4 11.8 

Cyfanswm yr 
Ymatebwyr  34  100.0 

 

Ticiwch unrhyw un o’r canlynol sy’n berthnasol i chi:   

Nododd naw o bobl gyflwr iechyd a oedd yn berthnasol iddyn nhw eu hunain, gellir gweld y 

rhain isod:  

 Anawsterau iechyd meddwl 

 Nam symudedd 

 Salwch neu gyflwr iechyd hirdymor (e.e. canser, diabetes neu asthma)   

 Byddar / Wedi colli clyw / Trwm eu clyw 

 Nam / anawsterau dysgu  
 

Beth yw eich grŵp ethnig? 
Pan ddefnyddir y term ‘Prydeinig’, mae hyn yn cyfeirio at y pedair gwlad, sef Cymru, Lloegr, Gogledd 

Iwerddon a’r Alban, neu gyfuniad o’r rhain.  

 

 Nifer % 

Gwyn – Cymreig / Seisnig / Albanaidd / Gogledd 
Iwerddon / Prydeinig 28 80.0 

Grŵp Ethnig Arall 4 11.4 

Mae’n well gennyf beidio â dweud 3 8.6 

Cyfanswm yr Ymatebwyr  35 100.0 
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Cefndir 
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i gynhwysiant.   

Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynychu ysgol brif 

ffrwd leol, ac yn elwa ar Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) effeithiol.   Nid oes angen 

i'r dysgwyr hyn fynychu ysgol arbennig na Chanolfan Adnoddau Arbenigol.   

Fodd bynnag, mae nifer y disgyblion ag anghenion difrifol a chymhleth, sydd angen lle mewn 

ysgol arbennig neu ganolfan adnoddau arbenigol, wedi parhau i dyfu.   

 

Cynigion 
Er mwyn ateb y galw cynyddol am leoedd mewn ysgolion arbennig uwchradd i ddysgwyr ag 

anghenion iechyd a lles emosiynol rhwng 11 a 19 oed, cynigir: 

 

- Cynyddu nifer y lleoedd disgyblion yn Ysgol Greenhill o 64 i 160. 

 

- Trosglwyddo ysgol Greenhill i adeiladau newydd ar draws dau safle ar safle Canolfan 

Arddio Dutch, Maes Y Bryn Road (ger Cyffordd 30 yr M4) a Heol Tŷ Glas yn Llanisien, gydag 

80 o ddisgyblion ar bob safle o fis Medi 2025.  

 

Byddai ehangu Greenhill dros ddau safle, pob un â 80 lle, yn cefnogi'r ysgol i ddatblygu ei 

chwricwlwm ymhellach a byddai'n ei galluogi i drawsnewid cyfleoedd dysgu ar gyfer mwy o 

ddysgwyr mwyaf agored i niwed Caerdydd mewn amgylchedd dysgu arbenigol pwrpasol sy’n 

addas i’r 21ain ganrif. 

 

Rhagwelir y byddai safle presennol Ysgol Greenhill yn cael ei waredu ar gyfer derbyniad 

cyfalaf ar ddiwedd y rhaglen adeiladu.  

 

Methodoleg 
 Roedd yr arolwg ar agor o 14 Rhagfyr 2021 i 01 Chwefror 2022 

 Anfonwyd llythyr at holl rieni'r disgyblion yn yr ysgolion a effeithiwyd, gan roi 
gwybodaeth iddynt yn esbonio sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad  

 Anfonwyd e-bost at amrywiaeth o randdeiliaid, gan roi gwybodaeth iddynt yn 
esbonio sut i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad   

 Cynhaliwyd ymgyrch gyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol   
 

Ymatebion  
Cafwyd 22 ymateb i’r ymgynghoriad.  Derbyniwyd nifer o lythyrau / negeseuon e-bost yn 

ymwneud â'r ymgynghoriad, gellir gweld y rhain yn Atodiad A.  
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Canlyniadau 
 

Nodwch a ydych yn ymateb fel: 

O'r ddau ar hugain o ymatebion a gafwyd i'r arolwg, roedd pedwar ar ddeg gan aelodau o 

staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fyddech cystal â chadarnhau pa ysgol(ion) rydych yn gysylltiedig â hi/nhw:   

Rhoddodd pymtheg o ymatebwyr adborth ar gyfer y cwestiwn hwn.  Roedd 14 o'r 15 

ymateb yn gysylltiedig ag Ysgol Greenhill.  

 

Ydych chi'n cefnogi'r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Greenhill o 64 i 160 o leoedd?  

Roedd 14 o ymatebwyr yn cytuno â'r cynigion.  
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Esboniwch pam:  

Rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr egluro eu rhesymau dros gefnogi neu beidio â chefnogi'r 

cynnig.  Rhoddodd deg ymatebydd adborth ynghylch pam yr oeddent yn cefnogi'r cynnig, tra 

bod tri ymatebydd wedi rhoi adborth ynghylch pam yr oeddent yn erbyn y cynigion.  Gellir 

gweld dadansoddiad llawn isod / trosodd.  

Cefnogaeth i'r cynnig 

 Mae angen cynyddol am gymorth ychwanegol i ddarparu cyfleoedd i'r rhai nad ydynt 
yn gallu cael mynediad i addysg brif ffrwd.  

 Mwy o angen am ddarpariaeth ICEM ar draws yr awdurdod.  

 Bydd mwy o blant yn elwa. 

 Mwy o gyfleoedd i bobl ifanc y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt.  

 Mae angen y ddarpariaeth.  
 
 

Yn erbyn y cynnig 
 

 Mae gan yr ysgol fel y mae gyfradd llwyddiant anhygoel oherwydd ei maint bach.  Ni 
all y disgyblion fynychu'r brif ffrwd oherwydd niferoedd uchel felly byddai treblu'r 
disgyblion yn golygu dosbarthiadau mwy, byddai hefyd yn golygu y byddai staff yn 
cael eu rhoi dan bwysau uwch oherwydd ymddygiad cyfnewidiol rhai disgyblion.  

 Bydd gormod o ddisgyblion yn lleihau'r siawns o gymorth 1-2-1 o ran agweddau 
addysgol a lles  

 Mae'r tir presennol yn lleoliad therapiwtig delfrydol i blant ag ICEM.  

 Mae rhannu/lleihau adnoddau yn lleihau effeithiolrwydd.  Mae Greenhill yn 
llwyddiannus oherwydd gellir rhoi cymorth sydd wedi'i deilwra i anghenion y nifer 
fach o ddysgwyr. 

 Diben Greenhill yw darparu amgylchedd diogel i blant sy'n cael trafferth gyda'u ICEM 
a byddai hyn yn cael ei beryglu drwy gynyddu'r capasiti gan 30% ar bob safle. Pan 
fyddwch yn rhannu/lleihau adnoddau, mae cynhyrchiant yn gostwng.  
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Ydych chi’n cefnogi'r cynnig i drosglwyddo Ysgol Greenhill i adeiladau newydd ar draws dau 

safle yng Nghanolfan Arddio Dutch, Maes Y Bryn Road a Heol Tŷ Glas, Llanisien? 

Roedd saith o'r ugain ymatebydd i'r cwestiynau hyn yn cytuno â'r cynnig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esboniwch pam:  

Rhoddwyd cyfle i'r ymatebwyr egluro eu rhesymau dros gefnogi neu beidio â chefnogi'r 

cynnig.  Rhoddodd deunaw ymatebydd adborth ynghylch pam yr oeddent yn cefnogi'r 

cynnig, tra bod tri ymatebydd wedi rhoi adborth ynghylch pam yr oeddent yn erbyn y 

cynigion.  Gellir gweld dadansoddiad llawn isod / trosodd:  

 

Cefnogaeth i'r cynnig 

 Mae hwn yn ddewis da o leoliad i ddisgyblion ledled y ddinas gael cyfleusterau ADY 
newydd.  

 Mae rhannu niferoedd ar draws safleoedd yn fuddiol er mwyn sicrhau bod y 
niferoedd yn parhau i fod yn hylaw a bod dysgwyr yn cael y sylw penodol sydd ei 
angen arnynt.  Nid wyf yn ffafrio unrhyw leoliad penodol, fodd bynnag, hoffwn sôn 
bod gan Ysgolion ACT nifer o safleoedd yn yr awdurdod ac mae ganddynt bob amser 
ddiddordeb mewn datblygiadau ar y cyd ar y safleoedd newydd a'r posibilrwydd o 
addasu safle presennol Greenhill er mwyn parhau i dyfu'r ddarpariaeth cymorth sydd 
ar gael i bobl ifanc yng Nghaerdydd. 

 Bydd dau safle yn galluogi disgyblion i gael eu dosbarthu'n gyfartal.  

 Ar ôl ymweld â'r ddau safle fy hun yn ddiweddar.  Rwy’n meddwl fod y ddau safle yn 
cynnig potensial mawr.  Hoffen i wybod mwy am fanylion cynlluniau i leihau'r risg o 
ddod i gysylltiad â'r M4.  

 Rwy’n cefnogi'r ysgol newydd yn llawn. Lleoliad gwael iawn ar gyfer canolfan arddio 
Dutch.  

 Mae angen diweddaru Greenhill ac mae'n gyffrous cael cyfleusterau modern 
newydd.  
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Yn erbyn y cynnig 

 

 Tra bod gan safle Llanisien fynediad da i drafnidiaeth gyhoeddus i ddisgyblion, rhieni 
a staff nid oes gan safle Maes Y Bryn Road fynediad i drafnidiaeth gyhoeddus i 
unrhyw un nad yw'n gyrru.  Pryder mawr hefyd ynglŷn â'r ffaith ei fod yn agos at yr 
M4 a gallai disgyblion fod mewn perygl pe baent yn dianc o'r ysgol.  

 Mae carfan o Greenhill yn aml yn ffynnu ar gysondeb ac yn cael trafferth gyda newid.  
Byddai'n bwysig i'r ysgol gael ei hunaniaeth ei hun lle mae disgyblion yn teimlo 
ymdeimlad o berthyn.  Nid lle maent wedi'u gwahanu ar draws 2 safle.  

 Dylid cadw'r ysgol ar ei safle presennol mewn rhywfaint o gapasiti h.y., yn llawn 
neu'n rhannol, a dylid cadw'r safle presennol at ddefnydd addysg.  

 Rwy'n pryderu'n fawr am feddwl am Greenhill yn rhannu safle gydag ysgol brif ffrwd 
arall yn Llanisien ac rwy'n poeni'n fawr am ba mor agos yw cyffordd y draffordd a 
thraffig trwm, cyflym a allai effeithio ar ddiogelwch y plant sy'n mynychu.  

 Mae ysgolion ar ddau safle yn lletchwith.  

 Er nad yw'r hen adeilad yn addas mwyach, mae'r tiroedd gyda'r mannau agored a'r 
coedwigoedd yn bwysig iawn i'r disgyblion.  Mae'r lleoliad yn ddiogel ac i ffwrdd o'r 
ardaloedd y daw ein disgyblion ohonynt.  Nid oes ffyrdd prysur ger y safle presennol.  

 Mae safle canolfan arddio Dutch yn peri risgiau enfawr i ddysgwyr.  Ni allai unrhyw 
swm o ddiogelu warantu'n llwyr na fyddai dysgwyr yn gadael y safle a cheisio croesi'r 
draffordd brysur iawn ger y safle.  Gallai hyn arwain at drasiedi i fyfyriwr neu 
ddefnyddwyr ffyrdd.  Mae hwn yn safle anniogel ar gyfer ysgol sy'n lletya myfyrwyr 
ag anawsterau iechyd cymdeithasol, emosiynol a meddyliol.  

 Mae lleoliad canolfan arddio Dutch yn beryglus.  

 Mae'r tir yng Nghanolfan Arddio Dutch yn anymarferol oherwydd cysylltiadau 
trafnidiaeth a pheryglon a achosir gan pa mor agos yw’r M4. 

 Byddai lledaenu lleoliad fel Greenhill dros ddau safle yn niweidiol i gynnydd 
cymdeithasol ac emosiynol y dysgwyr. Mae creu lleoliad teuluol mewn un lle diogel 
yn fuddiol iawn.  

 Er bod uwchraddio'r ysgol yn gam cadarnhaol, nid yw'r safleoedd a ddewisir at y 
diben yn cael eu hasesu o ran risg yn ddigon da.  Mae agosrwydd un o'r safleoedd at 
gyffordd y draffordd yn peri pryder difrifol i staff a rhieni plant sy'n agored i niwed.  

 

 

A oes unrhyw newidiadau a allai wella'r cynigion hyn yn eich barn chi?  

Penderfynodd pymtheg o ymatebwyr roi adborth; gellir gweld y sylwadau hyn isod / 

trosodd:    
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 Ar wahân i ostwng cyfradd y disgyblion i 100 ar y mwyaf a pheidio â defnyddio safle 
sydd mor agos at yr M4. 
 

 Hoffem gychwyn sgwrs gyda'r awdurdod ynghylch cefnogi'r datblygiadau 
arfaethedig.  Byddai hyn yn cynnwys sefydlu ein cynnig mewn perthynas â'r dull 
sbectrwm darpariaeth yn ogystal ag edrych ar ffyrdd y gall ACT gefnogi anghenion y 
bobl ifanc hyn drwy gynnig sefydlu canolfan sgiliau galwedigaethol.  Byddem yn 
cefnogi anghenion galwedigaethol yr ysgol, gan gynnig nifer o lwybrau megis 
adeiladu, gofal anifeiliaid a modurol ymysg eraill.  Fel hyn gall yr ysgol ganolbwyntio 
staffio ac adnoddau ar gydrannau craidd y cwricwlwm wrth weithio ar y cyd ag ACT i 
gyfoethogi taith y dysgwr.  
 

 Ysgol un safle.  Byddai angen rhoi ystyriaeth ofalus iawn i osod rhan o'r ysgol ar safle 
sy'n agos at ysgol arall neu ei rhannu ag ysgol arall o ystyried natur agored i niwed ac 
anwadal rhai o ddisgyblion Ysgol Greenhill.  
 

 Cadw'r ysgol ar ei safle presennol mewn rhywfaint o gapasiti a diogelu'r safle 
presennol at ddefnydd addysg yn y dyfodol.  
 

 Rhoi defnydd unigryw o safle Llanisien i Greenhill, a dod o hyd i fan gwyrdd arall i 
Ganolfan Arddio Dutch.  
 

 Peidio â lleoli'r ysgol yng nghanolfan arddio Dutch.  
 

 Cadwch fechgyn a merched ar wahân.  
 

 Mynedfa'r safle mor bell i ffwrdd o fwrdd llong yr M4 â phosibl.  Criw diogelwch wrth 
y fynedfa. Ffin ddiogel.  
 

 Safle gwahanol.  
 

 Gwn mai merched a bechgyn yw’r bwriad ar gyfer yr ysgol newydd, ond bydd hyn yn 
cynyddu'n ddifrifol y risg diogelu ar gyfer disgyblion a staff. 
 

 Hoffwn weld rhagor o fanylion am safle canolfan arddio Dutch o ran y trefniadau 
diogelwch cyn bod yn gwbl gefnogol o'r safle hwnnw. 

 Diogelwch safle.  
 

 Mae lleoliad canolfan arddio Dutch yn broblem.  
 

 Un safle ysgol sydd wedi'i adeiladu'n bwrpasol.  
 

 Pryderon ynghylch y garfan staff, ffyrdd prysur, agosrwydd at y draffordd, maint 
ystafelloedd, y gyfradd disgyblion i staff.  
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A oes unrhyw opsiynau eraill yr hoffech eu hawgrymu? 

Penderfynodd 14 o ymatebwyr roi adborth; gellir gweld y sylwadau hyn isod / trosodd:    

 Posibilrwydd y byddai ail safle mwy diogel ar gyfer yr ail adeilad neu un adeilad yn 
unig yn well.  
 

 Hoffem gychwyn sgwrs gyda'r awdurdod ynghylch cefnogi'r datblygiadau 
arfaethedig.  Byddai hyn yn cynnwys sefydlu ein cynnig mewn perthynas â'r dull 
sbectrwm darpariaeth yn ogystal ag edrych ar ffyrdd y gall ACT gefnogi anghenion y 
bobl ifanc hyn drwy gynnig sefydlu canolfan sgiliau galwedigaethol.  Byddem yn 
cefnogi anghenion galwedigaethol yr ysgol, gan gynnig nifer o lwybrau megis 
adeiladu, gofal anifeiliaid a modurol ymysg eraill.  Fel hyn gall yr ysgol ganolbwyntio 
staffio ac adnoddau ar gydrannau craidd y cwricwlwm wrth weithio ar y cyd ag ACT i 
gyfoethogi taith y dysgwr.  
 

 Ysgol un safle sy'n cynnig hunaniaeth gydlynol, diogelwch a dilyniant i ddisgyblion.  
 

 Cadw'r ysgol ar ei safle presennol mewn rhywfaint o gapasiti a diogelu'r safle 
presennol at ddefnydd addysg yn y dyfodol.  
 

 Caniatáu i Ysgol Greenhill aros yn ei lleoliad presennol ar gyfer y safle gwyrdd.  
 

 Rwy'n credu y gellid datblygu ac adnewyddu safle presennol yr ysgol i gynnig lleoliad 
o safon i'r plant.  
 

 Cael yr ysgol ar un safle. 
 

 Ailadeiladu ar y safle presennol.  
 

 Safle gwahanol.  
 

 Cael safle i ferched a safle ar wahân i fechgyn.  Rydyn ni’n ymwybodol o’r hyn sy'n 
gallu achosi problemau ond gallwn ddelio â’r problemau hyn wrth iddynt godi yn 
hytrach na pheryglu lles a materion diogelu staff a disgyblion.  
 

 Adeiladu ar dir sy'n bodoli eisoes.  
 

 Buddsoddi mewn gwella adnoddau cyfredol ac ie cynyddu nifer y dysgwyr ond aros 
ar un safle.   
 

 Mae angen gwella adnoddau ac adeilad yr ysgol, ond gellid cyflawni hyn yn fwy 
diogel ac effeithlon drwy gadw'r safle presennol lle mae diogelwch y disgyblion 
wedi'i sefydlu.  
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 Dim ond un safle arbenigol sydd drwy gyfrwng y Gymraeg, sef Canolfan Glantaf, gyda 

dalgylch eang iawn.  Y canlyniad yw bod rhieni'n cael eu gorfodi i ddewis mynd â'u 

plant i addysg cyfrwng Saesneg er mwyn cael gofal arbenigol yn fwy lleol, ac nid yw 

hyn yn iawn.  Felly, rwy'n argymell darpariaeth mewn mwy o leoliadau.  Mae'n 

ymddangos fel gwahaniaethu ar sail iaith, mai dim ond cyfrwng Saesneg sy'n cael ei 

ystyried yma.  

 

A oes gennych unrhyw sylwadau eraill? 

 
Gwahoddwyd yr ymatebwyr i roi unrhyw sylwadau a oedd ganddynt mewn perthynas â'r 

ymgynghoriad.  Penderfynodd deg o ymatebwyr roi adborth; gellir gweld y sylwadau hyn 

isod / trosodd:   

 

 Sut ydych chi'n cynnig bod plant sy'n defnyddio bysus yn cyrraedd y safle.  
 

 Mae nifer cynyddol o Ganolfannau Adnoddau Arbenigol, ysgol arbennig, Unedau 
Cyfeirio Disgyblion a darpariaeth debyg yn ardal Caerdydd.  Uwchlaw hyn, mae nifer 
o ysgolion annibynnol sy'n cefnogi anghenion rhai o'r ardaloedd sydd fwyaf agored i 
niwed.  Byddai'n berthnasol cynnwys y cynnig annibynnol / preifat ehangach wrth 
edrych ar ailystyried y dirwedd fel bod y cynnig llawn yn y brifddinas-ranbarth yn 
ategu.   
 

 Dylid cadw Ysgol Greenhill ar ei safle presennol yn rhannol neu'n llawn a dylid 
diogelu'r safle presennol ar gyfer defnydd addysg neu gymunedol arall yn y dyfodol.  
Ni ddylid gwerthu'r safle presennol at ddefnydd preswyl na masnachol.  
 

 Hyderaf na fydd yr "hen" safle Greenhill ar gyfer tai oherwydd un rheswm a roddwyd 
i ni am beidio ag ehangu safle presennol Greenhill oedd nad oedd y mynediad yn 
addas ar gyfer cerbydau mawr - h.y. y rhai y byddai eu hangen wrth ail-adeiladu 
ysgol.  
 

 Mae'n hollbwysig bod yr ystafelloedd dosbarth newydd o faint tebyg i'r ystafelloedd 
dosbarth presennol yn Greenhill.  Os cymhwysir y safon disgybl i ardal, bydd yn cael 
effaith negyddol ddwys a chyson ar blant sy'n agored iawn i niwed.  Bydd 
ystafelloedd dosbarth bach ar gyfer y math yma o ddisgyblion yn methu'n llwyr.   
 

 Rwy’n gefnogol iawn o ysgol newydd ond rwy’n annog y cyngor i nodi beth yw 
pryderon presennol y staff.  Rydym yn gweithio i wella lles ac ansawdd yr addysg sy'n 
cael ei darparu.  Dyma rydyn ni’n ei wneud o ddydd i ddydd, dydyn ni ddim yn ceisio 
achosi problemau ond yn hytrach bod yn realistig a cheisio atal yr hyn a allai fod yn 
anfanteision posibl neu'n faterion difrifol yn y dyfodol.  Y peth olaf yr ydyn ni ei 
eisiau fel aelodau staff ymroddedig yw i'r gwaith da rydyn ni’n ei wneud a'r safonau 
rydyn ni’n eu gosod i gael eu heffeithio am nad ydym yn cael y cyfle i ddweud ein 
dweud yn y lle cyntaf.  Rydym i gyd yn gwbl ymwybodol y bydd angen i bethau newid 
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a byddant yn newid ond rhaid i ddeilliannau'r disgyblion ddod cyn unrhyw beth arall. 
 

 Rwy'n edrych ymlaen at weld cynlluniau'r datblygiad hwn yn y dyfodol.  
 

 Mae llawer o hanes yn perthyn i safle presennol Greenhill. Mae disgyblion sy'n 
agored i niwed wedi cael eu cefnogi dros flynyddoedd lawer ac maen nhw’n parhau i 
ddychwelyd i'r safle fel man sy’n gyfarwydd ac yn ddiogel.  
 

 Mae angen ystyried priodoldeb y safleoedd yn ofalus ar gyfer anghenion y plant.  
 

 Mae lleoliad presennol Greenhill yn darparu’r safle perffaith i ysgol ddiogel a 
llwyddiannus fodoli!  
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Amdanoch Chi 
 

Nodwch eich cod post isod i'n galluogi i nodi barn ac anghenion ymatebwyr yn fanylach fesul 

ardal: -  

 

 Nifer 

Rhiwbeina 4 

Cyncoed  2 

Yr Eglwys Newydd a 
Thongwynlais 2 

Arall 3 

Cyfanswm yr Ymatebwyr  11 
 

 

Beth oedd eich oed ar eich pen-blwydd diwethaf? 

 

 Nifer 

25-34 5  

35-44 4 

45-54 10 

Grŵp oedran arall  1 

Mae’n well gennyf 
beidio â dweud 2 

Cyfanswm yr 
Ymatebwyr  22 

 

P un ydych chi…? 

 

 Nifer 

Benywaidd 12 

Gwrywaidd 7 

Mae’n well gennyf 
beidio â dweud 3 

Cyfanswm yr 
Ymatebwyr  22 

 

A ydych chi’n eich ystyried eich hun yn berson anabl?  

 

 Nifer 
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Ydw 0 

Nac ydw 19 

Mae’n well gennyf 
beidio â dweud 3 

Cyfanswm yr 
Ymatebwyr  22 

Ticiwch unrhyw un o’r canlynol sy’n berthnasol i chi:   

Nododd tri o bobl gyflwr iechyd a oedd yn berthnasol iddyn nhw eu hunain, gellir gweld y 

rhain isod:   

 Byddar / Wedi colli clyw / Trwm eu clyw 

 Anawsterau iechyd meddwl 

 Salwch neu gyflwr iechyd hirdymor (e.e. canser, diabetes neu asthma)   
 

Beth yw eich grŵp ethnig? 
Pan ddefnyddir y term ‘Prydeinig’, mae hyn yn cyfeirio at y pedair gwlad, sef Cymru, Lloegr, Gogledd 

Iwerddon a’r Alban, neu gyfuniad o’r rhain.  

 

 Nifer 

Gwyn – Cymreig / Seisnig / Albanaidd / Gogledd 
Iwerddon / Prydeinig 17 

Arall 1 

Mae’n well gennyf beidio â dweud 4 

Cyfanswm yr Ymatebwyr  22 
 

 

 

 


