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1.0 Cyflwyniad   

1.1 Ym mis Mehefin 2015 penderfynodd y Cabinet y dylem ddechrau ymgynghoriad 
anffurfiol ar opsiynau o ran newid trefniadol ar gyfer yr ysgolion canlynol:- 

 Ysgol Brynffordd 

 Ysgol Licswm 

 Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor 

1.2 Bydd adolygiad ardal yr ysgol yn asesu’r ddarpariaeth addysgol yn ardaloedd 

Brynffordd, Licswm a Rhosesmor. 

1.3 Yr opsiynau ar gyfer yr ardal, fel y cytunwyd arnyn nhw ag ysgolion a chyrff 

llywodraethu yw’r canlynol:- 

o Opsiwn 1: Status Quo 

o Opsiwn 2: Un Ysgol Ardal ar Un Safle  

o Opsiwn 3: Cadw Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar un 

safle (naill ai Ysgol Gynradd Brynffordd neu Ysgol Gynradd Licswm) 

Beth yw ystyr yr opsiynau? 

Opsiwn 1: Status Quo - Pob ysgol yn parhau fel y mae, yn cadw ei enw, 

categori, cyllideb, llywodraethwyr, staff ac yn aros yn ei gymuned.  

Opsiwn 2: Ysgol Ardal ar Un Safle - Ysgol Ardal - un safle, byddai’r ysgol yn 

cadw ei gategori ond byddai ganddi enw, corff llywodraethu, pennaeth a chyllideb 

newydd a byddai’n parhau i fod yn un o’r cymunedau, naill ai Brynffordd, Licswm 

neu Rhosesmor. 

Opsiwn 3: Ysgolion Ardal ar ddau safle - Byddai Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor yn parhau fel ag y mae, yn cadw ei enw, categori, cyllideb, 

llywodraethwyr a staff a byddai’n aros yn ei chymuned.  Byddai Ysgol Gynradd 

Brynffordd ac Ysgol Gynradd Licswm yn cyfuno ar un safle. Byddai’r ysgol wedi’i 

chyfuno yn cadw ei gategori ond byddai ganddi enw, corff llywodraethu, 

pennaeth a chyllideb newydd a byddai’n parhau i fod yn un o’r cymunedau, naill 

ai Brynffordd neu Licswm. 

1.4 Mae gwybodaeth allweddol, gan gynnwys Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb a’r 

Iaith Gymraeg; Gwerthusiadau Trafnidiaeth; Cymunedol ac Adeiladau, wedi’u 

cynnal i fod yn sail i’r adroddiad hwn ac mae ar gael i’w weld ar y dolenni 

canlynol:- 

 www.flintshire.gov.uk/schoolmodernisation 

1.5 Cynhaliwyd cyfarfodydd ymgynghori eisoes gyda phlant a phobl ifanc o Ysgolion 

Brynffordd, Licswm ac Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor i gael eu barn ar yr 

opsiynau ar gyfer yr ardal hon, a defnyddiwyd y wybodaeth hon i fod yn sail i’r 

sgorio yn yr arfarniad opsiynau. 

http://www.flintshire.gov.uk/schoolmodernisation
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1.6 Bydd sesiwn galw heibio anffurfiol yn cael ei gynnal ar gyfer rhieni/gofalwyr/staff 

a llywodraethwyr i drafod yr opsiynau a ystyriwyd ar gyfer ardaloedd Brynffordd, 

Licswm a Rhosesmor yn fanylach yn ystod y cyfnod ymgynghori anffurfiol hwn. 

1.7 Mae Cyngor Sir y Fflint am gael barn partïon â diddordeb ar yr opsiynau ar gyfer 
yr adolygiad ysgol ardal yn ystod y cyfnod ymgynghori anffurfiol hwn. 

1.8 Bydd yr holl wybodaeth o’r cyfnod ymgynghori anffurfiol yn cael ei gasglu a’i 
gyflwyno i Gabinet Sir y Fflint yn ystod Hydref 2016, ynghyd â’r dogfennau 
arfarnu opsiynau. Bydd y Cabinet yn ystyried yr holl wybodaeth yn ofalus cyn 
penderfynu pa opsiwn y dylai Swyddogion symud ymlaen gydag o ar gyfer yr 
ardal. 

1.9 Yn dilyn cyfarfod y Cabinet, bydd rhanddeiliaid yn cael gwybod am y canlyniad 
drwy ysgolion a gwefan y Cyngor.  Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei ddarparu 
ar y camau nesaf a’r broses. 

2. Sbardunau Cefndir ar gyfer yr Adolygiad Ysgol Ardal 
 
2.1 Mae adolygiad ysgol ardal ar gyfer Ysgol Brynffordd, Ysgol Licswm ac Ysgol 

Rhos Helyg, Rhosesmor yn cael eu cyflwyno ar sail meini prawf a osodwyd yn 

Strategaeth Moderneiddio Ysgolion y Cyngor, sef:- 

 Lleoedd heb eu llenwi ar draws y portffolio o ysgolion cynradd  

 

Erbyn mis Ionawr 2016 (PLASC) roedd Ysgol Brynffordd wedi mynd dros ei 

chapasiti o 1 disgybl llawn amser gyda lleoedd heb eu llenwi o dros-gapasiti o 

17.24%.  Mae Ysgol Brynffordd wedi mynd dros eu Nifer Derbyn yn dilyn 

Apeliadau Derbyn. 

Ym mis Ionawr 2016 (PLASC) roedd gan Ysgol Licswm 22 o ddisgyblion 

llawn amser gyda 30.99% o leoedd heb eu llenwi. 

Ym mis Ionawr 2016 (PLASC) roedd gan Ysgol Rhos Helyg 38 o ddisgyblion 

llawn amser gyda 22.62% o leoedd heb eu llenwi. 

Ym mis Ionawr 2016 (PLASC) roedd gan y dair ysgol fel ardal gyfanswm o 50 

o ddisgyblion llawn amser gyda 12.12% o leoedd heb eu llenwi yn yr ardal. 

 

 Meini prawf adnoddau sy’n prinhau (h.y. ysgolion yn cael eu cefnogi gan 

ddisgyblion nad ydynt yn eu cymuned leol a/neu niferoedd bach yn y 

gymuned yn achosi pryder o ran cynaliadwyedd ym mhortffolio’r ysgol)  

 

Nid yw 57.63% o ddisgyblion (Ionawr 2016) sy’n mynychu Ysgol Brynffordd 

yn mynychu eu hysgol leol; 

Nid yw 48.83% o ddisgyblion (Ionawr 2016) sy’n mynychu Ysgol Licswm yn 

mynychu eu hysgol leol; 

Nid yw 10.09% o ddisgyblion (Ionawr 2016) sy’n mynychu Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor yn mynychu eu hysgol leol; 
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 Meini Prawf Ysgolion Bach - Mae capasiti Ysgol Brynffordd ac Ysgol Licswm 

yn llai na dynodiad cenedlaethol ysgol fach1, hefyd nid yw niferoedd yr ysgol 

yn bodloni gofynion modelau ysgolion cynradd fel a nodwyd yn Strategaeth 

Moderneiddio Ysgolion y Cyngor.  

 

 Gwybodaeth am Adeilad yr Ysgol 

 Sgôr Cyflwr Sgôr Addasrwydd 

Ysgol Brynffordd B C 

Ysgol Licswm B C 

Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor 

B B 

      
     Gwybodaeth am Gyflwr 

        

       Cynhelir arolygon Cyflwr ysgolion Sir y Fflint gan ymgynghorwyr allanol gan 

ddefnyddio canllawiau DfEE Rheoli Asedau ac yn cynnwys gwaith 

angenrheidiol yn y 5 mlynedd nesaf i sicrhau bod yr eiddo/adeilad o safon 

dda.      

      Fodd bynnag, ni fydd gwaith cynnal a chadw mân o ddydd i ddydd (e.e. 

newid cloeon, gwydr wedi torri, tapiau, wasieri, ac ati) a gwaith rheolaidd mân 

(e.e. arolygu, profi, glanhau, gwasanaethu, addasu, trawsnewid ac ati.) yn 

cael eu cynnwys fel arfer oni bai eu bod yn peri perygl i fywyd neu y byddent 

yn peri risg sylweddol os na fyddai iechyd a diogelwch yn cael ei gynnal.  

Mae’r arolygon yn cael eu graddio fel a ganlyn: 

 

     A - Da - Perfformio fel y bwriadwyd ac yn gweithredu’n effeithlon. 

     B - Boddhaol - Perfformio fel y bwriadwyd ond yn dangos ychydig o 

ddirywiad 

     C - Gwael - Dangos diffygion mawr a/neu ddim yn gweithredu fel y bwriadwyd 

     D – Drwg – Bywyd wedi dod i ben a/neu risg difrifol o fethiant ar fin digwydd. 

 

     Gwybodaeth Addasrwydd 

       Cynhelir arolygon addasrwydd ysgolion Sir y Fflint gan Swyddogion yn dilyn 

canllawiau rheoli asedau cenedlaethol DfEE ac maen nhw’n cael eu graddio 

fel a ganlyn: 

     A - Da - Cyfleusterau yn addas ar gyfer addysgu dysgu a lles mewn ysgolion 

     B - Boddhaol - Perfformio fel a fwriadwyd ond nid yw’n cefnogi’r     

     cwricwlwm mewn rhai meysydd 

        

                                                           
1(Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru yn diffinio ysgol fach fel un â 91 o ddisgyblion neu lai). 
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     C - Gwael - Dulliau addysgu wedi’i llesteirio/effaith andwyol ar drefniadaeth yr 

ysgol 

     D - Drwg - Mae’r adeiladau yn amharu’n ddifrifol ar allu’r staff i gyflwyno’r 

cwricwlwm 

 

 O ran y safonau addysgol ar gyfer ysgolion, ar raddfa o 1 - 4, gydag 1 yn 

cynrychioli’r uchaf a 4 yn cynrychioli’r isaf ar gyfer safonau addysgol.   

Ar hyn o bryd (Rhagfyr 2015) mae Ysgol Brynffordd yn nghategori 3 

Llywodraeth Cymru. 

Ar hyn o bryd (Rhagfyr 2015) mae Ysgol Licswm yn nghategori 3 Llywodraeth 

Cymru. 

Ar hyn o bryd (Rhagfyr 2015) mae Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor yn 

nghategori 4 Llywodraeth Cymru. 

 Arweinyddiaeth Ysgol Gwydn - o fis Medi 2016 mae gan Ysgol Brynffordd 

bennaeth dros dro ar waith.  Mae gan Ysgol Licswm ac Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor benaethiaid parhaol. 

3.0 Asesiadau o Effaith - Canfyddiadau Allweddol 

   Mae pob Asesiadau Effaith wedi ystyried yr opsiynau canlynol ar gyfer 

Ardaloedd Brynffordd, Licswm a Rhosesmor. 

Ysgolion Opsiwn 1 
Status Quo 

Opsiwn 2 
Ysgol Ardal ar un 

Safle 

Opsiwn 3 
Ysgol Ardal ar ddau Safle 

Ysgol 
Brynffordd 
Ysgol 
Licswm 
Ysgol Rhos 
Helyg, 
Rhosesmor 

Pob ysgol yn 
parhau fel y mae, 
yn cadw ei enw, 
categori, cyllideb, 
llywodraethwyr, 
staff ac yn aros yn 
ei gymuned. 

 
 

Ysgol Ardal - un 
safle, byddai’r 
ysgol yn cadw ei 
gategori ond 
byddai ganddi enw, 
corff llywodraethu, 
pennaeth a 
chyllideb newydd a 
byddai’n parhau i 
fod yn un o’r 
cymunedau, naill ai 
Brynffordd, Licswm 
neu Rhosesmor. 

Byddai Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor yn parhau fel 
ag y mae, yn cadw ei enw, 
categori, cyllideb, 
llywodraethwyr a staff a 
byddai’n aros yn ei 
chymuned.  Byddai Ysgol 
Gynradd Brynffordd ac 
Ysgol Gynradd Licswm yn 
cyfuno ar un safle.  Byddai’r 
ysgol wedi’i huno yn parhau 
i fod yn un o gymunedau 
Brynffordd neu Licswm. 
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3.1 Asesiad effaith 1: Barn Plant a Phobl Ifanc 

Barn Plant a 
Phobl Ifanc 

1 
Anghytuno'

n Gryf / 
Gwaeth 

2 
Anghytuno 
/ Ychydig 
yn Waeth 

3 
Ddim yn 

Cytuno nac 
yn 

Anghytuno / 
Dim Newid 

4 
Yn 

Cytuno/Ychy
dig yn Well 

5  
Cytuno’n 

Gryf / Wedi 
Gwella 

Opsiwn 1 
(Status Quo) 

     

Opsiwn 2 
(Ysgol Ardal 
ar 1 safle) 

     

Opsiwn 3 
(Ysgol Ardal 
ar 2 safle) 

     

 

Gyda chaniatâd Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu’r tair ysgol, cynhaliwyd 

sesiynau gweithdy gyda Cynghorau’r Ysgol yn Ysgol Brynffordd, Ysgol Licswm 

ac Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor, gan fod yr holl ysgolion yn addysgu drwy 

gyfrwng y Saesneg cynhaliwyd y gweithdai hefyd drwy gyfrwng y Saesneg. 

Diben y sesiynau oedd rhannu’r opsiynau ar gyfer eu hysgol nhw gyda Chyngor 

yr Ysgol, ac egluro beth fyddai pob opsiwn yn ei olygu iddyn nhw. 

Gwnaed hyn drwy egluro’r opsiynau fel a ganlyn:- 

Opsiwn 1: Aros yr un Fath 

Opsiwn 2: Ein hysgolion i gyd yn ymuno gyda’i gilydd 

Opsiwn 3: Rhai o’n hysgolion yn ymuno gyda’i gilydd 

Yna gofynnwyd i Gyngor yr Ysgol am eu barn ar yr opsiynau.  Ar gyfer pob 

opsiwn roedd Cyngor yr Ysgol yn gallu nodi eu barn. 

Y gweithgaredd olaf ar gyfer Cyngor yr Ysgol oedd pleidleisio ar gyfer pob 

opsiwn i’w hysgol, gan ddefnyddio opsiynau bawd i fyny, bawd yn canol a bawd i 

lawr iddyn nhw wneud eu penderfyniad o dan bob un o’r opsiynau.  
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YSGOL BRYNFFORDD 

 
Ysgol 

Opsiwn 1 
Aros yr un fath 

Opsiwn 2 
Ein hysgolion i gyd 
yn ymuno gyda’i 

gilydd 

Opsiwn 3 
Rhai o’n hysgolion yn 
ymuno gyda’i gilydd 

  

B
ry

n
ff

o
rd

d
 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
0 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
1 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
9 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
9 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
7 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
0 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
 
0 
 
 
 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
 
1 

Bodiau i Lawr 

 
 
 
0 

 

Themâu allweddol o drafodaethau yn Ysgol Brynffordd: 

Opsiwn 1 - Aros yr un Fath 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Ysgol Fach 

 Gallwch i gyd ymuno mewn 
cystadlaethau 

 Ni fydda angen i neb symud 

 Rydych chi’n adnabod pawb 

 Arian 

 
Opsiwn 2 - Ein hysgolion i gyd yn ymuno gyda’i gilydd 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Mwy o arian 

 Toiledau 

 Meysydd chwarae mwy 

 Mwy o leoedd i archwilio 

 Diwrnod chwaraeon mwy 

 Dillad newydd 

 Mwy o ffrindiau 

 Enw newydd 

 Ffyrdd prysur 

 Byddai popeth yn newid 

 Gallech golli ffrindiau 

 Gwisg ysgol 

 Enw a logo newydd 

 Bydd 3 ysgol yn rhy fawr 
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Opsiwn 3 - Rhai o’n hysgolion yn ymuno gyda’i gilydd 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Mwy o ffrindiau 

 Mwy o le 

 Mwy o athrawon 

 Ffyrdd prysur 

 Penaethiaid 

 Newid yn y Llywodraethwyr 

 Gwahanol athrawon 

 
YSGOL LICSWM 
 

Ysgol Opsiwn 1 
Aros yr un fath 

Opsiwn 2 
Ein hysgolion i gyd 
yn ymuno gyda’i 

gilydd 

Opsiwn 3 
Rhai o’n hysgolion yn 
ymuno gyda’i gilydd 

  

L
ic

s
w

m
 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
6 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
2 
 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
11 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
3 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
1 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
0 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
 
4 
 
 
 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
 
10 

Bodiau i Lawr 

 
 
 
2 

 
Themâu allweddol o drafodaethau yn Ysgol Licswm: 

Opsiwn 1 - Aros yr un Fath 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Mwy o sylw ac amser 
gydag athrawon a fydd o 
fudd addysgol i chi 

 Mae'n fach 

 Ni fydd neb yn gorfod dod i 
arfer â gofod 

 Llai o ddadlau 

 Mwy o bobl rydych chi’n eu 
hadnabod 

 Ychydig yn fwy 

 Angen gwersi mathemateg 
anoddach 
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Opsiwn 2 - Ein hysgolion i gyd yn ymuno gyda’i gilydd 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Byddai pobl eisiau dod gan ei 
fod yn newydd, yn fodern ac yn 
fawr 

 Mwy o ffrindiau 

 Teithiau byrrach 

 Athrawon newydd 

 Ennill mwy o dwrnameintiau 

 Mwy o athrawon 

 Gwisg ysgol/enw 
ysgol/bathodyn gwahanol 

 Byddwch yn cael maes 
chwarae mwy 

 Cael mwy o offer amser 
chwarae 

 Mwy o bobl i chwarae gyda nhw 

 Tîm chwaraeon gwell 

 Mwy o fwyd i’w wneud 

 Mwy o ddadlau 

 Mwy o bobl yn ffraeo 

 Efallai y byddwch yn colli eich 
ffrindiau 

 Gallai pobl fod yn gas 

 Llai o le i chwarae 

 Mwy o elynion 

 Taith hirach 

 Efallai y bydd pobl nad ydym 
ni’n eu hadnabod a’u bod 
nhw’n gas 

 Bydd ffrindiau’n gadael 

 
Opsiwn 3 - Rhai o’n hysgolion yn ymuno gyda’i gilydd 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Mwy o ffrindiau 

 Bydd gennych chi gae 
chwarae mwy 

 Bydd gennych dimau 
chwaraeon gwell 

 Felly nid merched neu 
fechgyn eraill yw’r unig 
ferched neu bechgyn yn eu 
blwyddyn 

 Mwy o athrawon 

 Teithiau byrrach 

 Ennill mwy o dwrnameintiau 

 Cael mwy o offer 

 Mwy o elynion 

 Taith hirach 

 Trafnidiaeth (Bws) 

 Colli eich ffrind gorau 
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YSGOL RHOS HELYG, RHOSESMOR 
 

Ysgol Opsiwn 1 
Aros yr un fath 

Opsiwn 2 
Ein hysgolion i gyd yn 
ymuno gyda’i gilydd 

Opsiwn 3 
Rhai o’n hysgolion yn 
ymuno gyda’i gilydd 

 

Y
s
g

o
l 
R

h
o

s
 H

e
ly

g
, 

R
h

o
s

e
s
m

o
r 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
8 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
0 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
7 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
1 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
5 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
2 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
0 
 
 
 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
4 

Bodiau i Lawr 

 
 
0 

 
Themâu allweddol o drafodaethau yn Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor: 

Opsiwn 1 - Aros yr un Fath 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Llai o boblogaeth 

 Llai o broblemau trafnidiaeth 

 Nid oes rhaid i chi wneud 
llawer o siwmperi ysgol 

 Cae mawr 

 Ni fyddai unrhyw beth yn 
newid 

 Arian gwahanol ar gyfer pob 
disgybl 

 Dim ffrindiau newydd 

 Dim toiledau 

 Dydyn ni ddim eisiau gadael 
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Opsiwn 2 - Ein hysgolion i gyd yn ymuno gyda’i gilydd 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Dim ffrindiau newydd 

 Arbed ynni oherwydd y 
byddem yn rhannu’r un gegin 

 Arbed ynni o'r tyrbin gwynt pe 
baem i gyda yn symud i safle 
Rhos Helyg 

 Mwy o bethau chwarae e.e. 
llwybr torri, sleid, siglen 

 Rhagor o doiledau 

 Ffynhonnau dŵr 

 Mwy o le i roi peth lle’r oedd 
yr ysgol arall 

 bws 

 mwy o lygredd oherwydd 
bod pobl yn teithio 
ymhellach 

 gwisg ysgol newydd 

 athrawon newydd 

 efallai yn gorfod symud 

 taith ysgol 

 dim digon o le i chwarae 

 dim digon o le yn yr 
ystafell ddosbarth 

 mwy o waith ar gyfer yr 
ysgol 

 fyddwn i ddim yn cael 
dewis o ysgol 

 
Opsiwn 3 - Rhai o’n hysgolion yn ymuno gyda’i gilydd 

Pwyntiau Cadarnhaol Pwyntiau Negyddol 

 Llai o lygredd 

 Ystafelloedd dosbarth llawn 

 Rhagor o doiledau 

 Dim ffrindiau newydd 

 Arbed ynni 

 Tŷ gwydr 

 Un cogydd 

 Maen nhw ill dwy yn ysgolion 
bach felly dylen nhw ymuno i 
wneud ysgol fwy 

 Gwisg Ysgol 

 Colli swyddi 

 Teithiau ceir yn hirach i rai 
teuluoedd 

 Mwy o fyrddau achos nid 
oes lle 

 Mwy o fwyd i’r cogydd ei 
wneud 

 
Yna roedd y pleidleisiau gan bob ysgol yn cael eu cyfrif i roi sgôr cadarnhaol, 

niwtral neu negyddol ar gyfer pob opsiwn.  Yna gwnaed cyfanswm o’r sgoriau o 

ar draws y 3 ysgol i ddarparu canlyniad cyffredinol ar gyfer ardal Brynffordd, 

Licswm a Rhosesmor. 

Mae sgorio yn seiliedig ar y canlynol:- 

5 Cytuno’n Gryf / Wedi Gwella 

4 Yn Cytuno/Ychydig yn Well 

3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / 

2 Anghytuno / Ychydig yn Waeth 

1 Anghytuno'n Gryf / Gwaeth 
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CRYNODEB O'R HOLL YSGOLION 

Enw’r 
Ysgol 

Opsiwn 1 
Aros yr un fath 

Opsiwn 2 
Ein hysgolion i gyd 
yn ymuno gyda’i 

gilydd 

Opsiwn 3 
Rhai o’n hysgolion yn 
ymuno gyda’i gilydd 

 

C
Y

F
A

N
S

W
M

 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
14 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
3 

 
Bodiau i Fyny 

 
 
27 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
13 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
13 

 
Ddim yn Siŵr 

 
 
2 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
 
4 
 
 

 
Bodiau i Lawr 

 
 
 
15 

Bodiau i Lawr 

 
 
 
2 

Cyfanswm  +10  -12  +25 

Sgorio  4  2  5 

 
 Yn ystod y cyfnod ymgynghori anffurfiol byddwn hefyd yn  ceisio cael barn 

rhieni/gofalwyr/staff a llywodraethwyr. 

3.2 Asesiad Effaith 2: Gwerthuso Adeiladau 

 Asesiad ar yr adeiladau  

Gwerthuso Adeiladau 1 
Anghytuno'

n Gryf / 
Gwaeth 

2 
Anghytuno 
/ Ychydig 
yn Waeth 

3 
Ddim yn 

Cytuno nac 
yn 

Anghytuno / 
Dim Newid 

4 
Yn 

Cytuno/Ychy
dig yn Well 

5  
Cytuno’n 

Gryf / Wedi 
Gwella 

Opsiwn 1 
(Status Quo) 

     

Opsiwn 2 
(Ysgol Ardal ar 1 safle) 

     

Opsiwn 3 
(Ysgol Ardal ar 2 safle) 

     

 
Ar sail gwerthusiad adeiladau ac astudiaeth ariannol cysylltiedig mae’r adroddiad 

yn argymell y canlynol:- 

Opsiwn 1: Cynnal Status Quo 
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Mae gan y tri safle ysgol y capasiti i wella’u cyfleusterau presennol i fodloni 

gofynion meincnod Bwletin Adeiladau 99.  O ran caniatâd cynllunio, byddai safle 

Ysgol Licswm angen ystyriaeth bellach oherwydd yr ardal gyfyngedig ar gyfer 

datblygiad newydd a byddai Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor angen ystyriaeth 

ofalus iawn wrth ddylunio cynnig addas oherwydd fod yr adeilad presennol yn 

adeilad rhestredig Gradd 2. 

Opsiwn 2: Ysgol Ardal ar Un Safle 

Pe byddai safle Ysgol Brynffordd yn defnyddio’r tir cyfagos ar y ffin dwyreiniol 

sy’n eiddo i Gyngor Sir y Fflint, byddai hyn yn caniatáu i ardal y safle newydd 

gael y gallu a’r capasiti i ddarparu ar gyfer Ysgol Licswm ac Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor.  Hefyd, byddai modd cael caniatâd cynllunio ar gyfer ysgol ardal ar 

safle Ysgol Brynffordd. 

Fodd bynnag, nid oes gan Ysgol Licswm y capasiti i ddarparu ar gyfer Ysgol 

Ardal oherwydd maint y safle presennol, ac nid yw’n elwa ar ddatblygiad pellach 

gan fod rhan o’r safle y tu allan i ardal yr anheddiad. 

Mae adeilad presennol Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor yn rhy fach o’i gymharu â 

safonau gofynnol meincnod Bwletin Adeiladau 99 ar gyfer nifer y disgyblion.  Er 

mai o drwch blewyn mae’r diffyg hwn, dylai’r ysgol bresennol gael ei ail-modelu a 

gellir cynnig estyniad adeilad ‘annibynnol’ i ddarparu ar gyfer yr uno.  Fodd 

bynnag, mae'n bwysig nodi y byddai unrhyw dwf yn y dyfodol yn gyfyngedig dros 

ben ac ni fyddai modd diogelu’r Ysgol Ardal ar gyfer y dyfodol.  

Opsiwn 3: Cadw Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar un safle 

(naill ai Brynffordd neu Licswm) 

Sefydlwyd eisoes y gall safle Ysgol Brynffordd ddarparu ar gyfer Ysgol Ardal i’r 

tair ysgol wrth gyfuno tir cyfagos sy’n eiddo i Gyngor Sir y Fflint.  Fodd bynnag, o 

ran bodloni dyheadau ar gyfer Opsiwn 3, gellir cyflawni hyn o fewn paramedrau 

ac ardal yr ysgol bresennol.  Gellir darparu ar gyfer hyn naill ai drwy estyniad neu 

drwy ddatblygu adeilad newydd. 

Nid oes digon o le i ddarparu ar gyfer disgyblion o’r ddwy ysgol mewn ysgol ardal 

ar safle Ysgol Licswm. Felly, yr unig safle a all gyflawni'r opsiwn hwn yn llawn, yw 

safle Ysgol Brynffordd. 
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3.3 Asesiad Effaith 3: Asesiad o Leoedd Disgyblion 

 Asesiad o Gyfateb y Galw am Leoedd i Ddisgyblion 

 
Asesiad o 
Leoedd 
Disgyblion 

1 
Anghytuno'

n Gryf / 
Gwaeth 

2 
Anghytuno 
/ Ychydig 
yn Waeth 

3 
Ddim yn 

Cytuno nac 
yn 

Anghytuno / 
Dim Newid 

4 
Yn 

Cytuno/Ychy
dig yn Well 

5 
Cytuno’n 

Gryf / Wedi 
Gwella 

Opsiwn 1 
(Status Quo) 

     

Opsiwn 2 
(Ysgol Ardal 
ar 1 safle) 

     

Opsiwn 3 
(Ysgol Ardal 
ar 2 safle) 

     

 

Wrth edrych ar niferoedd y disgyblion a lleoedd ar gyfer yr ardal hon, o edrych ar 

Nifer y Disgyblion ym mis Ionawr 2016 y ffigwr cyfartalog ar gyfer lleoedd heb eu 

llenwi ar draws y 3 ysgol oedd 50 o leoedd llawn amser heb eu llenwi neu 

12.12%. 

Mae lleoedd heb eu llenwi yr ysgolion unigol fel a ganlyn:- 

Erbyn mis Ionawr 2016 (PLASC) roedd Ysgol Brynffordd wedi mynd dros ei 

chapasiti o 10 disgybl llawn amser gyda lleoedd heb eu llenwi o dros y capasiti o 

17.24%.  Mae Ysgol Brynffordd wedi mynd dros eu Nifer Derbyn yn dilyn 

Apeliadau Derbyn. 

Ym mis Ionawr 2016 (PLASC) roedd gan Ysgol Licswm 22 o leoedd disgyblion 

llawn amser heb eu llenwi (30.99%) 

Roedd gan Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor ym mis Ionawr 2016 (PLASC) 38 o 

leoedd disgyblion llawn amser heb eu llenwi (22.62%) 

Mae gan bob un o’r ysgolion yn yr adolygiad ysgol ardal heriau yn ymwneud â 

lleoedd heb eu llenwi.  Ar hyn o bryd mae gan Ysgol Licswm ac Ysgol Rhos 

Helyg, Rhosesmor leoedd heb eu llenwi sy’n uwch na tharged Llywodraeth 

Cymru o lai na 10% o leoedd heb eu llenwi.   Ar hyn o bryd mae gan Ysgol 

Brynffordd fwy o ddisgyblion o’u cymharu â chapasiti’r ysgol ac mae hyn yn 

effeithio ar y ddarpariaeth addysgu.  Nodwyd o wybodaeth ddemograffig o'r ysgol 

hon, bod canran fawr o'r disgyblion (57.63%) yn yr ysgol hon nad ydynt yn 

mynychu eu hysgol leol gerllaw, gan fod nifer o ddisgyblion yn byw yn ardal 

Treffynnon.   Yn ogystal mae niferoedd disgyblion mewn rhai grwpiau blwyddyn 

wedi mynd dros eu niferoedd derbyn yn dilyn apeliadau am leoedd derbyn. 
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Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ddatblygiadau tai (gyda chaniatâd cynllunio) yn yr 

ardal sy'n dangos y gallent gael mwy o ddisgyblion posibl. 

O edrych ar yr opsiynau ar gyfer yr ardal yn unol â rhagolygon ar gyfer disgyblion 

ym mhob ysgol gwnaed yr asesiad canlynol:- 

Opsiwn 1: Cadw’r Status Quo 

Mae rhagolygon disgyblion ar gyfer y flwyddyn 2020 yn awgrymu y bydd 

cyfanswm lleoedd disgyblion heb eu llenwi yn yr ardal yn gostwng dros y nifer o 

flynyddoedd o 12.2% i 9.27%, mae cyfanswm lleoedd disgyblion heb eu llenwi yn 

y targed a osodwyd gan Llywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, mae rhagolygon 

lleoedd disgyblion heb eu llenwi ar gyfer ysgolion unigol yn awgrymu y bydda 

Ysgol Brynffordd ar (0.00%) o leoedd heb eu llenwi o dybio na fydd niferoedd yn 

mynd dros eu nifer Derbyn, byddai Ysgol Licswm ar (2.82%) o leoedd disgyblion 

heb eu llenwi a byddai Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor ar (25%) o leoedd 

disgyblion heb eu llenwi.  Mae’r cyfanswm dros ben yn sylweddol uwch na’r 

targed a osodwyd gan Lywodraeth Cymru o lai na 10% o leoedd dros ben ar 

gyfer Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor.  

Opsiwn 2: Ysgol Ardal ar Un Safle  

Mae rhagolygon disgyblion ar gyfer y flwyddyn 2020 yn awgrymu pe byddai ysgol 

ardal yn cael ei chreu ar un safle, byddai lleoedd ysgol heb eu llenwi yn gostwng 

o 12.12% i 6.29%, byddai hyn yn bodloni targed a osodwyd gan Lywodraeth 

Cymru o lai na 10% o leoedd dros ben. 

Opsiwn 3: Cadw Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor ac un ysgol ardal ar un safle 

(naill ai Brynffordd neu Licswm) 

Mae rhagolygon disgyblion ar gyfer y flwyddyn 2020 yn awgrymu pe byddai ysgol 

ardal yn cael ei chreu ar ddwy safle, byddai lleoedd ysgol heb eu llenwi yn 

gostwng dros y nifer o flynyddoedd o 14.24% i 12.15%, mae hyn yn parhau i fod 

ychydig dros y targed a osodwyd gan Lywodraeth Cymru o 10% o leoedd heb eu 

llenwi.  Byddai capasiti ysgol/ysgolion ardal newydd yn cael ei bennu yn dilyn 

astudiaethau dichonoldeb manwl o’r safleoedd a ddewiswyd, byddai hyn yn 

cynnwys adolygu’r ffordd mae’r ysgol yn cael ei rhedeg a’r gofod ystafell 

ddosbarth presennol, ac asesu rhagolygon disgyblion yn y dyfodol.  Ar gyfer 

ysgol ardal sy’n cael ei adeiladu’n newydd byddai capasiti ysgol newydd yn cael 

ei reoli i fod yn addas ar gyfer niferoedd disgyblion presennol a rhagamcanol.  

Byddai lleoedd heb eu llenwi yn cael eu hadolygu a'u rheoli yn unol â thargedau 

Llywodraeth Cymru. 

Mae dadansoddiad llawn o nifer y disgyblion a lleoedd heb eu llenwi ar gyfer y 3 

ysgol ar gael i'w gweld yn Atodiad 3. 
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3.4 Asesiad Effaith 4: Asesiad o Effaith ar Drafnidiaeth 

Asesiad o ddisgyblion yn cyrraedd ys ysgol mewn amser teithio priodol. 

Asesiad 
Trafnidiaeth 

1 
Anghytuno'

n Gryf / 
Gwaeth 

2 
Anghytuno 
/ Ychydig 
yn Waeth 

3 
Ddim yn 

Cytuno nac 
yn 

Anghytuno / 
Dim Newid 

4 
Yn 

Cytuno/Ychy
dig yn Well 

5 
Cytuno’n 

Gryf / Wedi 
Gwella 

Opsiwn 1 
(Status Quo) 

     

Opsiwn 2 
(Ysgol Ardal 
ar 1 safle) 

     

Opsiwn 3 
(Ysgol Ardal 
ar 2 safle) 

     

 

Ar sail yr Asesiad Effaith Trafnidiaeth, y canfyddiadau yw fod Opsiwn 1 yn 

gyfartal yn effaith, ac na fyddai’n cyflwyno unrhyw newid i’r trefniadau neu 

amseroedd teithio presennol. 

Ar gyfer opsiwn 2 a 3, mae’n debyg y bydd newid yn yr amseroedd teithio ar 

gyfer rhai disgyblion, gallai hyn fod yn gynnydd neu’n ostyngiad mewn 

amseroedd teithio ond byddai o fewn mesur teithio’r dysgwr oherwydd 

lleoliadau’r safleoedd.   

Brynffordd i Licswm  = tua 2.4 milltir 

Brynffordd i Rhosesmor = tua 4.7 milltir 

Licswm i Rhosesmor = tua 5.7 milltir 

Mae’r amcangyfrif o nifer y disgyblion gydag amser teithio wedi’i gynyddu neu 

leihau wedi’i nodi yn y tabl isod. 

Opsiwn Amcangyfrif a % o 
Ddisgyblion gyda 
Amser Teithio Llai 
o Gartref i’r Ysgol 

Amcangyfrif a 
% o 

Ddisgyblion 
gyda Amser 
Teithio yr un 

fath o Gartref i’r 
Ysgol 

Amcangyfrif a 
% o 

Ddisgyblion 
gyda Amser 

Teithio Mwy o 
Gartref i’r Ysgol 

Opsiwn 1  
Dim Newid 

 

 
Dim Newid 

 
Dim Newid 

Opsiwn 2 - 
Ysgol Ardal 

 
39 (15.73%) 

 
70 (28.23) 

 

 
135 (54.44%) 
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ar safle 
Brynffordd 

Opsiwn 2 – 
Ysgol Ardal 
ar safle Ysgol 
Rhos Helyg 

 
13 (5.24%) 

 

 
127 (51.21%) 

 
108 (43.55%) 

 

Opsiwn 3 – 
Cadw Ysgol 
Rhos Helyg 
ac Ysgol 
Ardal ar safle 
Brynffordd 

 
19 (7.66%) 

 
197 (79.44%) 

 
32 (12.9%) 

Nodyn: Mae amser teithio pob disgybl o gartref i’r ysgol yn llai o fewn Mesur Teithio Dysgwyr (Cymru) 2008 

ac o fewn neu’n llai na’r amser teithio a argymhellir o 45 munud. 

Nodwyd hefyd o’r wybodaeth ar y carfannau disgyblion presennol bod nifer o 
ddisgyblion sydd wedi’u lleoli yn yr ardal ac oherwydd dewis y rhieni nid ydynt yn 
mynychu yr ysgol agosaf sydd ar gael ac yn teithio i ysgol arall yn yr ardal, 
byddai hyn o bosibl yn golygu o ddibynnu ar leoliad yr ysgol/ysgolion ardal y 
gallai rhai disgyblion weld cynnydd neu ostyngiad o bosibl yn eu hamser teithio, 
mae hyn yn arbennig o wir gyda disgyblion o Ysgolion Brynffordd a Licswm. 

Yn achos Opsiwn 2 - Ysgol Ardal ar un safle a Opsiwn 3 - Cadw Ysgol Rhos 
Helyg, Rhosesmor ac un ysgol ardal ar un safle (naill ai Brynffordd neu Licswm), 
mae’n debyg y bydd cynnydd mewn amser teithio i rai disgyblion.   I raid 
disgyblion mae’n debyg y bydd gostyngiad mewn amseroedd teithio.  Mae’r 
amseroedd teithio o’r cartref i’r ysgol o fewn y Mesur Teithio Dysgwyr (2008) a 
argymhellir ar gyfer amseroedd teithio ar gyfer y disgyblion hyn o lai na 45 
munud. 
 
Gall nifer o ddisgyblion fod yn gymwys am drafnidiaeth Cartref i’r Ysgol rhad ac 
am ddim yn seiliedig ar Bolisi Trafnidiaeth Cyngor Sir y Fflint.  Rhagwelir y bydd 
costau ychwanegol o ran cludo disgyblion pe byddwn yn dewis symud ymlaen ag 
opsiwn 2 neu 3.  

Crynodeb o Amcangyfrif Costau Teithio 

 Amcangyfrif Costau Teithio  
(costau dydd) 

Opsiwn 1 (Status Quo) £900.00 

Opsiwn 2 (Ysgol Ardal ar safle 
Brynffordd) 

£640.00 

Opsiwn 2 (Ysgol Ardal ar safle Ysgol 
Rhos Helyg) 

£760.00 

Opsiwn 3 (Cadw Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar Un 
Safle)  

£805.00 
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Ar gyfer opsiwn 1 (statws quo) os yw pob plentyn yn gymwys am gludiant am 

ddim yn ei ddefnyddio, byddai costau trafnidiaeth y uwch na chostau trafnidiaeth 

opsiwn 2 a 3.   

3.5 Asesiad Effaith 5: Asesiad o Effaith Cymunedol 

Asesiad o 
Effaith 
Cymunedol 

1 
Anghytuno'

n Gryf / 
Gwaeth 

2 
Anghytuno 
/ Ychydig 
yn Waeth 

3 
Ddim yn 

Cytuno nac 
yn 

Anghytuno / 
Dim Newid 

4 
Yn 

Cytuno/Ychy
dig yn Well 

5 
Cytuno’n 

Gryf / Wedi 
Gwella 

Opsiwn 1 
(Status Quo) 

     

Opsiwn 2 
(Ysgol Ardal 
ar 1 safle) 

     

Opsiwn 3 
(Ysgol Ardal 
ar 2 safle) 

     

 

Y canfyddiadau o’r Asesiad Effaith Cymunedol yw y byddai ysgol ardal ar un 

safle neu ysgol ardal ar ddwy safle yn effeithio’n andwyol ar y gymuned yn yr 

ardal honno.  Gwelwyd bod defnydd cyfyngedig o’r ysgol fel cyfleusterau 

cymunedol drwy Holiaduron Cymunedol sydd wedi’u llenwi gan y Penaethiaid. 

Pe byddai opsiwn 2 a 3 yn cael eu dewis cydnabyddir y byddai o bosibl colled o 

ysgolion o’r ardal, yn enwedig yng nghymunedol Brynffordd a Licswm, a byddai 

gan y rhain hefyd o bosibl amseroedd teithio uwch i’r ysgol.   

Efallai fod rhywfaint o le i nifer o weithgareddau sy'n digwydd ar hyn o bryd ar 

safle'r ysgol i symud i leoliad arall, o bosibl i’r neuadd gymunedol yn y pentrefi 

eraill, i helpu i liniaru’r effeithiau ar y gymuned.   

Gellir cymryd camau i liniaru'r effaith ar y gymuned, gan gynnwys meithrin 

cysylltiadau ehangach rhwng y Pennaeth a'r Llywodraethwyr a gyda 

chymunedau i sicrhau bod cymunedau yn parhau i ffynnu. 

Opsiwn 1: Cadw’r Status Quo 

Ni fyddai unrhyw effaith ar unrhyw un o'r cymunedau 

Opsiwn 2: Ysgol Ardal ar Un Safle  

Mae’n bosibl y bydd y tair cymuned yn cael eu heffeithio naill ai Brynffordd, 

Licswm neu Rhosesmor, gan ddibynnu ar y safle dan sylw. Bydd rhywfaint o 

effaith gadarnhaol ar y man lle mae’r Ysgol Ardal wedi’i lleoli. Gellir gweld effaith 

gadarnhaol o ran y byddai’r ysgolion ardal yn cael eu datblygu i safon addas er 

mwyn sicrhau cyflwyno’r cwricwlwm i’r 21ain ganrif. 
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Gellir cymryd camau i liniaru'r effaith ar y gymuned, gan gynnwys meithrin 

cysylltiadau ehangach rhwng y Pennaeth a'r Llywodraethwyr a gyda 

chymunedau i sicrhau bod cymunedau yn parhau i ffynnu. 

Opsiwn 3: Cadw Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor ac un ysgol ardal ar un safle 

(naill ai Brynffordd neu Licswm) 

Mae’n bosibl y bydd dwy gymuned yn cael eu heffeithio naill ai Brynffordd neu 

Licswm, gan ddibynnu ar y safle dan sylw. 

Mae’r Asesiad Effaith Cymunedol yn ystyried fod pob un o’r tair ysgol ar hyn o 

bryd yn defnyddio cyfleuster cymunedol, neu fod yr ysgol yn cael ei defnyddio 

gan y gymuned ar gyfer clybiau a grwpiau amrywiol. 

Pe byddai ysgol ardal ar un o’r safleoedd gallai aelodau o’r gymuned sy’n 

defnyddio’r ysgol weld diffyg dewis gan y gallai materion fel argaeledd a 

hygyrchedd olygu y gallai rhai grwpiau/clybiau gael eu heffeithio.  Fodd bynnag 

gellir gwrthweithio hyn drwy ganiatáu cyfleoedd ar gyfer ffurfio cysylltiadau da i 

grwpiau gydweithio ac o bosib l gwneud defnydd gwell o’r cyfleusterau.  

3.6 Asesiad Effaith 6: Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

Asesiad 
Cydraddoldeb 

1 
Anghytuno'

n Gryf / 
Gwaeth 

2 
Anghytuno 
/ Ychydig 
yn Waeth 

3 
Ddim yn 

Cytuno nac 
yn 

Anghytuno / 
Dim Newid 

4 
Yn 

Cytuno/Ychy
dig yn Well 

5 
Cytuno’n 

Gryf / Wedi 
Gwella 

Opsiwn 1 
(Status Quo) 

     

Opsiwn 2 
(Ysgol Ardal 
ar 1 safle) 

     

Opsiwn 3 
(Ysgol Ardal 
ar 2 safle) 

     

 
Cynhelir yr Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb er mwyn sicrhau bod yr holl 

effeithiau posibl mewn perthynas â’r holl feysydd cydraddoldeb gan gynnwys 

hawliau dynol a materion economaidd gymdeithasol yn cael eu hadolygu wrth 

wneud penderfyniadau arwyddocaol ynghylch ad-drefnu ysgolion.  Dylai’r 

asesiad effaith ar Gydraddoldeb ystyried canlyniadau cadarnhaol a negyddol 

unrhyw gynnig. 

Mae’r asesiad effaith ar gydraddoldeb wedi adolygu’r grwpiau nodweddion 

gwarchodedig ac yn nodi lle mae effaith y gellir defnyddio mesurau amrywiol i 

gyfyngu ar unrhyw effeithiau negyddol.  Mae’r asesiad effaith ar gyfer yr ysgol 

ardal yn dangos effeithiau posibl ar ddisgyblion, rhieni/gofalwyr; athrawon a staff 

addysgu pe byddai’r opsiwn ysgol ardal yn cael ei roi ar waith. Bydd yr Awdurdod 
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Lleol yn rhoi’r gefnogaeth angenrheidiol mewn i sicrhau fod unrhyw effeithiau yn 

cael eu lleihau a’u lliniaru, dylai hyn olygu nad oes unrhyw effeithiau gweddillio ar 

ôl gweithredu. 

3.7 Asesiad Effaith 7: Asesiad Iaith Gymraeg 

Asesiad Iaith 
Gymraeg 

1 
Anghytuno'

n Gryf / 
Gwaeth 

2 
Anghytuno 
/ Ychydig 
yn Waeth 

3 
Ddim yn 

Cytuno nac 
yn 

Anghytuno / 
Dim Newid 

4 
Yn 

Cytuno/Ychy
dig yn Well 

5 
Cytuno’n 

Gryf / Wedi 
Gwella 

Opsiwn 1 
(Status Quo) 

     

Opsiwn 2  
(Ysgol Ardal 
ar 1 safle) 

     

Opsiwn 3 
(Ysgol Ardal 
ar 2 safle) 

     

 

Cynhelir yr Asesiad Effaith ar Iaith er mwyn sicrhau bod yr holl effeithiau posibl 

mewn perthynas â’r holl feysydd cydraddoldeb gan gynnwys hawliau dynol a 

materion economaidd gymdeithasol yn cael eu hadolygu wrth wneud 

penderfyniadau arwyddocaol ynghylch ad-drefnu ysgolion. 

Oherwydd dynodiad yr ysgolion yn yr adolygiad hwn fel ysgolion cymunedol 

cyfrwng Saesneg, ac nad oes unrhyw newid i ddefnydd yr iaith yn 

amgylcheddau’r ystafell ddosbarth a’r cae chwarae, ni ddylai fod unrhyw effaith 

ar yr iaith Gymraeg, pe byddai ysgol ardal yn cael ei chreu ar un neu ddau o’r 

safleoedd. 

Mae gan rhieni yn yr ardal ddewis darpariaeth Cymraeg (WM) yn y sector 

Cynradd gan fod Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint.   
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4 Arfarnu Opsiynau Brynffordd, Licswm a Rhosesmor 

      5 Cytuno’n Gryf / Wedi Gwella 
4 Yn Cytuno/Ychydig yn Well 
3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / 
2 Anghytuno / Ychydig yn Waeth 
1 Anghytuno'n Gryf / Gwaeth 

 
 
 
 
 
Meinir Prawf Manteision 
nad ydynt yn Ariannol 

 
 
 
 
 

Pwysoli a 
Gytunwyd 

arno 

Opsiwn 1 
Status Quo 

Opsiwn 2 
Ysgol Ardal ar Un Safle* 

Opsiwn 3 
Cadw Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar 
Un Safle* 

Opsiwn 1 
Status Quo 

Opsiwn 2 
2A1 – Opsiwn 

Estyniad Ysgol 
Brynffordd 

Opsiwn 2 
2A2 – Opsiwn 

Adeilad Newydd 
Ysgol 

Brynffordd 

Opsiwn 2 
2C - Rhos Helyg 

Opsiwn 3 
3A1 – Opsiwn 

Estyniad Ysgol 
Brynffordd 

Opsiwn 3 
3A2 – Opsiwn 

Adeilad Newydd 
Ysgol 

Brynffordd 

   Amr
wd 

Wedi’i 
Bwysoli 

Amr
wd 

Wedi’i 
Bwysoli 

Amr
wd 

Wedi’i 
Bwysoli 

Amr
wd 

Wedi’i 
Bwysoli 

Amr
wd 

Wedi’i 
Bwysoli 

Amr
wd 

Wedi’i 
Bwysoli 

1 Adlewyrchu barn Plant a 
Phobl Ifanc 

20 4 80 2 40 2 40 2 40 5 100 5 100 

2 Gwerthusiad adeiladau’r 
ysgol 

20 2 40 5 100 5 100 5 100 4 80 4 80 

3 Cyfateb y galw am 
leoedd disgyblion a 
darparu’r rhain 

20 3 60 5 100 5 100 5 100 3 60 3 60 

4 Bydd disgyblion yn 
cyrraedd yr ysgol mewn 
amser teithio priodol 

10 3 30 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 

5 Ysgol ffocws cymunedol 
 

10 3 30 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 

6 Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb 

10 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 

7 Asesiad Iaith Gymraeg 10 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 

 CYFANSWM SGÔR OPSIWN (500 
YW’R MWYAF SYDD AR GAEL) 

300 340 340 340 340 340 

*Nid oes gan Ysgol Licswm y capasiti i ddarparu opsiwn 2 a 3. 
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Data Ariannol 
 

Opsiwn Opsiwn 1 
Status 
Quo 

Opsiwn 2 
Ysgol Ardal ar un safle* 

Opsiwn 3 
Cadw Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar 
Un Safle* 

 Status 
Quo 

2A1 – Opsiwn 
Estyniad Ysgol 

Brynffordd 

2A2 – Opsiwn 
Adeilad Newydd 
Ysgol Brynffordd 

2C - Rhos Helyg 3A1 – Opsiwn 
Estyniad 

Ysgol 
Brynffordd 

3A2 – Opsiwn 
Adeilad Newydd 

Ysgol 
Brynffordd 

Amcangyfrif o Gostau Cludiant 
Ychwanegol (y diwrnod) 

(Sgôr) 

£900.00 
 

(3) 

£640 
 

(4) 

£640 
 

(4) 

£760 
 

(4) 

£805 
 

(4) 

£805 
 

(4) 

Gwerthu Cost Bresennol 
(Sgôr) 

£25,630,767 
(2) 

£23,746,783 
(4) 

£24,081,819 
(3) 

£18,975,919 
(5) 

£23,571,064 
(4) 

£26,072,087 
(1) 

Costau Cyfalaf Cychwynnol £4,040,892 £5,968,960 £6,217,675 £2,514,048 £3,959,089 £6,255,714 

Dyraniad Refeniw Ysgol 

(gan gynnwys effaith NNDR sy’n 
gysylltiedig â Buddsoddi Cyfalaf) 

£1,092,494 £899,596 £903,964 £833,006 £992,408 £1,002,751 

Arbedion refeniw (-) neu 
 Refeniw Ychwanegol sydd ei Angen 

(+) 
(Sgôr) 

(£43,381) 
 
 

(1) 

(£236,279) 
 
 

(4) 

(£231,911) 
 
 

(4) 

(£302,869) 
 
 

(5) 

(£143,467) 
 
 

(3) 

(£133,124) 
 
 

(3) 

Cost fesul Disgybl  

(Ar hyn o bryd Brynffordd-£5,080  
Licswm - £3,660 a  

Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor -£2,725) 
 
 
 
 

(Sgôr) 

Brynffordd 
£4,651 
Licswm 
£3,389 

Rhos Helyg 
£2,762 

Cyfartaledd 
£3,600 

 
(1) 

£2,999 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

£3,013 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

£2,777 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

Ysgol Newydd 
£2,872 

Rhos Helyg 
£2,725 

Cyfartaledd 
£2,798 

 
 
 
 

(4) 

Ysgol Newydd 
£2,933 

Rhos Helyg £2,725 
Cyfartaledd £2,829 

 
 
 
 
 
 

(3) 

 
CYFANSWM Y SGÔR 

 
7 

 
15 

 
13 

 
19 

 
15 

 
11 

       

SGÔR CYFUNOL (Manteision 
Ariannol a Manteision nad ydynt yn 

Ariannol) 

307 355 353 359 355 351 

*Nid oes gan Ysgol Licswm y capasiti i ddarparu Opsiwn 2 a 3. 
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4.1 Crynodeb o'r Asesiadau Effaith 
 
Barn Plant a Phobl Ifanc 
 
Opsiwn 3 oedd yr opsiwn a ffafriwyd gan y plant a’r bobl ifanc: Cadw Ysgol Rhos Helyg, 
Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar Un Safle  
 
Asesiad Gwerthuso Adeiladau 
 
Opsiwn 2 oedd yr opsiwn a ffafriwyd gan yr asesiad gwerthuso adeiladau: Ysgol Ardal 
ar Un safle. 
 
Asesiad o Leoedd Disgyblion 
 
Opsiwn 2 oedd yr opsiwn a ffafriwyd gan yr asesiad o leoliad disgyblion:  Ysgol Ardal ar 
Un safle. 
 
Asesiad o Effaith ar Drafnidiaeth 
 
Nid oedd dewis clir yn cael ei ffafrio yn yr asesiad o'r effaith ar drafnidiaeth. 
 
Asesiad o Effaith Cymunedol 
 
Nid oedd dewis clir yn cael ei ffafrio yn yr asesiad o'r effaith cymunedol. 
 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
 
Nid oedd dewis clir yn cael ei ffafrio yn yr asesiad o'r effaith cymunedol. 
 
Asesiad Effaith yr Iaith Gymraeg 
 
Nid oedd dewis clir yn cael ei ffafrio yn yr asesiad effaith yr iaith Gymraeg: 
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4.2 Crynodeb o Feysydd Asesu fesul Opsiwn 
 
Opsiwn 1 

Maes Asesu Sgôr 

As 1 Barn plant a phobl ifanc 4 Yn Cytuno/Ychydig yn Well 

As 2 Gwerthuso Adeiladau 2 Anghytuno / Ychydig yn Waeth 

As 3 Asesiad o Leoedd Disgyblion 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 4 Asesiad Trafnidiaeth 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 5 Asesiad Cymunedol 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 6 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 7 Asesiad Iaith Gymraeg 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

 

Effeithiau Strategaeth Moderneiddio Ysgol 

Lleoedd heb eu llenwi 9.27% 

Adnoddau sy'n Prinhau Dim newid – byddai 2 
ysgol yn dal i sbarduno 

Meini Prawf Ysgolion Bach Dim newid – byddai 2 
ysgol yn dal i sbarduno 

Adeilad Ysgol yn Addas Dim newid – byddai 2 
ysgol yn dal i sbarduno 

Safonau Addysg Dim Newid 

Arweinyddiaeth Dim Newid 

 
Opsiwn 2 

Maes Asesu Sgôr 

As 1 Barn plant a phobl ifanc 2 Anghytuno / Ychydig yn Waeth 

As 2 Gwerthuso Adeiladau 5 Cytuno’n Gryf / Wedi Gwella 

As 3 Asesiad o Leoedd Disgyblion 5 Cytuno’n Gryf / Wedi Gwella 

As 4 Asesiad Trafnidiaeth 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 5 Asesiad Cymunedol 2 Anghytuno / Ychydig yn Waeth 

As 6 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 3 Anghytuno / Ychydig yn Waeth 

As 7 Asesiad Iaith Gymraeg 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

 

Effeithiau Strategaeth Moderneiddio Ysgol 

Lleoedd heb eu llenwi 6.29% 

Adnoddau sy'n Prinhau Byddai’n creu un ysgol sy’n 
darparu ar gyfer ardal 

Meini Prawf Ysgolion Bach Byddai’n creu un ysgol na 
fyddai’n sbarduno 

Adeilad Ysgol yn Addas Byddai’n creu un ysgol na 
fyddai’n sbarduno 

Safonau Addysg Anhysbys 

Arweinyddiaeth Byddai’n creu un Pennaeth  
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Opsiwn 3 

Maes Asesu Sgôr 

As 1 Barn plant a phobl ifanc 5 Cytuno’n Gryf / Wedi Gwella 

As 2 Gwerthuso Adeiladau 4 Yn Cytuno/Ychydig yn Well 

As 3 Asesiad o Leoedd Disgyblion 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 4 Asesiad Trafnidiaeth 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 5 Asesiad Cymunedol 2 Anghytuno / Ychydig yn Waeth 

As 6 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

As 7 Asesiad Iaith Gymraeg 3 Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno / Dim 
Newid 

 

Effeithiau Strategaeth Moderneiddio Ysgol 

Lleoedd heb eu llenwi 12.15% 

Adnoddau sy'n Prinhau Byddai’n creu dwy ysgol na 
fyddai’n sbarduno 

Meini Prawf Ysgolion Bach Byddai’n creu dwy ysgol na 
fyddai’n sbarduno 

Adeilad Ysgol yn Addas Byddai’n creu dwy ysgol na 
fyddai’n sbarduno 

Safonau Addysg  

Arweinyddiaeth Byddai’n creu dwy ysgol na 
fyddai’n sbarduno 
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4.3 Casgliadau i’r Arfarniad Opsiynau  
 
Gan ystyried yr holl wybodaeth a'r dystiolaeth a gasglwyd drwy’r Asesiadau Effaith 
amrywiol ac yn yr Arfarniad Opsiynau hwn, yr opsiynau a ystyriwyd y ffordd orau ymlaen 
o ran y manteision ariannol a manteision nad ydynt yn ariannol yw’r canlynol:- 
 
Yn y safle 1af 
 
Opsiwn 2c  Ysgol Ardal ar Un Safle ar Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor 
 
Yn yr 2il safle 
 
Opsiwn 2(A1)  Ysgol Ardal ar safle Brynffordd gydag Estyniad 
 
Yn y 3ydd safle 
 
Opsiwn 3(A1) Cadw Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor a Chyfuno Ysgol 

Brynffordd a Licswm 
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Atodiad 1 

Pwysoli’r Meini Prawf 
 
Manteision nad ydynt yn Ariannol 
Mae’r meini prawf ar gyfer yr Arfarniad Opsiynau wedi’u rhestru isod.   

 
Meinir Prawf Manteision nad ydynt yn Ariannol Pwyntiau a ddyfernir 

1 Adlewyrchu barn plant a phobl Ifanc 20 

2 Gwerthusiad adeiladau’r ysgol 20 

3 Cyfateb y galw am leoedd disgyblion a darparu’r rhain 20 

4 Ysgol ffocws cymunedol 10 

5 Bydd disgyblion yn cyrraedd yr ysgol mewn amser teithio priodol 10 

6 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 10 

7 Asesiad Iaith Gymraeg 10 

 CYFANSWM SGÔR OPSIWN (100 YW’R MWYAF SYDD AR GAEL) 100 

 
Diffiniadau 

1 Adlewyrchu barn plant a phobl Ifanc Canlyniadau Gweithdai’r Plant 

2 Gwerthusiad adeiladau’r ysgol Mae’r Arfarniad Opsiynau Adeiladau Ysgol yn bwydi i’r maen prawf hwn 
(gan gynnwys hygyrchedd) 

3 Cyfateb y galw am leoedd disgyblion a 
darparu’r rhain 

 Gostyngiad yn y % o leoedd dros ben 

 Digon o gapasiti dros ben i fodloni’r galw, neu gwmpas priodol ar 
gyfer ymestyn (Ffigyrau Capasiti) 

4 Ysgol ffocws cymunedol Mae’r Asesiad Effaith Cymunedol yn bwydo’r maen prawf hwn 

5 Bydd disgyblion yn cyrraedd yr ysgol mewn 
amser teithio priodol 

Mae Adrannau 3 a 4 ym Mesur Teithio Dysgwyr (Cymru) 2008 yn nodi 
nad yw trefniadau teithio yn addas “os ydyn nhw’n cymryd swm 
afresymol o amser”.  Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried na ddylai 
amseroedd teithio fel arfer fod yn fwy na 45 o funudau i deithio i ysgol 
gynradd a 60 munud ar gyfer ysgol uwchradd teithio. (Asesiad o Effaith 
ar Drafnidiaeth) 

6 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb Mae’r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg yn bwydo’r 
maen prawf hwn 

7 Asesiad Iaith Gymraeg Mae’r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg yn bwydo’r 
maen prawf hwn 
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Atodiad 2 

Barn Plant a Phobl Ifanc 

 

Ysgolion Opsiwn 1 
Status Quo 

Opsiwn 2 
Ysgol Ardal ar un safle 

 

Opsiwn 3 
Cadw Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar un 
safle (naill ai Brynffordd neu 

Licswm) 

Ysgol Brynffordd, 
Licswm ac Ysgol Rhos 
Helyg, Rhosesmor 
 

(4) Yn Cytuno / Ychydig 
yn Well 

(2) Yn Anghytuno / 
Ychydig yn Waeth 

(5) Cytuno’n Gryf / Wedi Gwella 
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Atodiad 3 

Cyfateb y Galw am Leoedd Disgyblion a Darparu’r rhain 

       Nifer y Disgyblion 
Llawn Amser 

Rhagamcan o’r 
lleoedd na fydd yn 
cael eu llenwi 2020 

Datblygiadau Tai gyda Chaniatâd 
Cynllunio 

Rhif yr 
Ysgol 

Enw'r Ysgol Dosbarthiad Cynradd 
Babanod 
Ieuenctid 

 A – Saesneg 
B – Dwyieithog 

C - Cymraeg 

Capasiti’r 
Ysgol 

Ionawr 
2016 

Rhagweld 
ar gyfer 

Medi 2020 

Nifer y 
Disgybli

on 
Llawn 
Amser 

% Amcangyf
rif o’r 

Disgyblio
n a 

enillwyd 

Effaith ar 
y 

Rhagamc
an o’r 

lleoedd na 
fydd yn 
cael eu 
llenwi 
2016 

Effaith ar y 
Rhagamcan 
o’r lleoedd 
na fydd yn 

cael eu 
llenwi 2020 

 Ysgol 
Brynffordd 

Cymuned Cynradd  A 58 68 58 0 0 0 AMH AMH 

 Ysgol 
Licswm 

Cymuned Cynradd  A 71 49 69 2 2.8 0 AMH AMH 

 Ysgol Rhos 
Helyg 

Cymuned Cynradd  A 168 130 126 42 25 0 AMH AMH 

Cyfanswm ar draws yr Ysgolion 297 247 253 44 9.27 0 AMH AMH 

                
Opsiwn 1: Cynnal Ysgolion Presennol 297 247 253 44 9.27      

Opsiwn 1: Cynnal Ysgol Presennol (gan gynnwys rhagamcanion LDP) 297 247 253 44 9.27      
           

Opsiwn 2: Un Ysgol Ardal 270 247 253 17 6.29      
Opsiwn 2: Un Ysgol Ardal 

(Gan gynnwys rhagamcanion LDP) 
270 247 253 17 6.29      

           
Opsiwn 3: Ysgolion yn yr Ardal 

Dwy ysgol yn yr ardal (Un ysgol yn Ysgol Rhos Helyg gyda chyfuno Ysgol 
Brynffordd a Licswm ar un safle) 

168 & 120 
288 

247 253 35 12.15      

Opsiwn 3: Ysgolion yn yr Ardal 
Dwy ysgol yn yr ardal (Un ysgol yn Ysgol Rhos Helyg gyda chyfuno Ysgol 

Brynffordd a Licswm ar un safle) (Gan gynnwys Rhagamcanion LDP)  

168 & 120 
288 

247 253 35 12.15      

 

Nodyn: Modelu rhagamcanion disgyblion - byddai capasiti ysgolion yn cael ei bennu ar angen yr ardal adeiladu a ddewiswyd a niferoedd y disgyblion - ar gyfer yr 

ymarfer hwn mae modelu capasiti’r ysgol ardal newydd wedi uno Ysgol Brynffordd ac Ysgol Licswm yn seiliedig ar 120 o ddisgybl ion Llawn amser. 
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 Sut fydd yr ymgynghoriad anffurfiol yn cael ei gynnal? 
 
 Mae nifer y ffyrdd y gallwch eu defnyddio i fynegi eich barn neu i ofyn cwestiynau 

sydd gennych o ran yr opsiynau ar gyfer yr ardal.  Mae manylion wedi’u cynnwys 
isod ar sut y gallwch gyflwyno ymatebion mewn nifer o ffyrdd: 

 
Drwy’r Post 

  
Y Tîm Moderneiddio Ysgolion, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir 
y Fflint, CH7 6ND 
 
Drwy ebost  
 
21stcenturyschools@flintshire.gov.uk 
 
Ar-lein 

 
 Mae ffurflen ymateb hefyd wedi’i atodi mewn copi caled ar ddiwedd y ddogfen hon 

hefyd.  Gellir ei dychwelyd naill ai drwy'r post neu e-bost i'r cyfeiriadau uchod.  Yn 
ogystal gellir cwblhau’r ffurflen yn electronig drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: 

 
 https://www.surveymonkey.co.uk/r/ASRLBR 
 
20.19 Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori anffurfiol ar gyfer plant a phobl ifanc gydag 

aelodau Cynghorau Ysgol Brynffordd, Ysgol Licswm ac Ysgol Rhos Helyg, 

Rhosesmor. Hwyluswyd hyn gan swyddogion o Gyngor Sir y Fflint y mae eu 

rolau yn cynnwys ymgysylltu ac ymgynghori wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer 

plant a phobl ifanc.  Mae barn y Cynghorau Ysgol wedi'u cynnwys yn y ddogfen 

ymgynghori hon o wybodaeth.   

20.20 Cynigir sesiwn galw heibio anffurfiol ar gyfer rhieni/gofalwyr/staff a 

llywodraethwyr Ysgol Brynffordd, Ysgol Licswm ac Ysgol Rhos Helyg.  Caiff hyn 

ei hwyluso gan Swyddogion o Gyngor Sir y Fflint.  Bydd Rhieni/Gofalwyr/staff a 

llywodraethwyr yn cael y cyfle i drafod y cynnig gyda Swyddogion. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ASRLBR
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Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad Anffurfiol 

Cyn i chi ddechrau – os hoffech chi i lenwi'r ffurflen hon ar-lein, ewch i:   

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ASRLBR 

Yn seiliedig ar y wybodaeth a roddwyd i chi yn yr arfarniad opsiynau, yn y digwyddiad ymgynghori 

anffurfiol ac o ddogfennau eraill sydd ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint, rhowch eich barn ar 

opsiynau ar gyfer ardal Brynffordd, Licswm a Rhosesmor. 

1. Beth yw eich enw? _____________________________________________________ 

2. Beth yw eich cyfeiriad? (cofiwch gynnwys y cod post) _______________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

3. Beth yw eich cyfeiriad e-bost? 

_____________________________________________ 

4. Ydych chi'n... 

  Aelod o staff 

  Llywodraethwr 

  Rhiant/Gwarcheidwad/Gofalwr 

 Arall (nodwch os gwelwch yn dda) 

_________________________________________________ 

5. I ba ysgol ydych chi’n gysylltiedig? 

 Ysgol Brynffordd 

  Ysgol Licswm 

  Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor  

 Arall (nodwch os gwelwch yn dda) 

_________________________________________________ 

6. Pa opsiwn ydych chi’n ei ffafrio?  

  Opsiwn 1 - Status Quo 

  Opsiwn 2 - Ysgol Ardal ar Un Safle 

  Opsiwn 3 - Cadw Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor ac un Ysgol Ardal ar Un Safle 

 Arall (nodwch os gwelwch yn dda) 

_________________________________________________ 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ASRLBR
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7.           Defnyddiwch yr adran hon i roi sylwadau fel adborth.   
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Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol 

 
O dan telerau’r Ddeddf Diogelu Data 1988 mae’n rhaid i ni roi gwybod i chi am y 
canlynol: 
 
Mae Cyngor Sir y Fflint eisiau eich barn er mwyn helpu i lywio'r penderfyniad ar y 
cynnig presennol.  Dim ond at y diben hwn y bydd y wybodaeth rydych chi wedi’i 
darparu yn cael ei defnyddio, ac efallai y bydd yn cael ei rannu gydag 
asiantaethau eraill sy’n rhan o’r Ymgynghoriad, fodd bynnag dim ond i roi 
gwybod i’r rhai sy’n gwneud penderfyniad o’ch barn a chyfeirio unrhyw faterion 
rydych chi’n eu codi.  Os nad ydych am ddarparu manylion personol byddwn yn 
ystyried eich barn yr un fath, ond ni fyddwn yn gallu cydnabod derbyn eich 
ymateb yn bersonol. 
  Cyngor Sir y Fflint yw'r rheolwr data at ddibenion Deddf Diogelu Data 1998.  
Bydd eich gwybodaeth personol yn gael ei brosesu yn unol â’r Ddeddf honno ac 
yn cael eu casglu ar gyfer y dibenion a nodwyd uchod yn unig, ac ni fydd yn cael 
ei rannu ag unrhyw barti arall. 
   
Er mwyn monitro cynwysoldeb ein hymgysylltiad, byddem yn gwerthfawrogi eich 
cydweithrediad yn darparu, ar sail gwbl wirfoddol, y wybodaeth fel y gofynnir amdani 
isod. Mae’r wybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddienw, ac fe’i defnyddir ar gyfer dibenion 
monitro ystadegol yn unig. Bydd yn cael ei dinistrio yn ddiogel ar ôl i ni gyfleu’r 
wybodaeth. 
 

Oedran: Rhowch eich dyddiad geni (DD/MM/BBBB):  // 
Dewis peidio dweud    

 

Rhyw: Gwryw  Eraill  
 
Benyw 

 
 Dewis peidio 

dweud  
 

 
 

Hunaniaeth 
Genedlaethol: 
 

Sut fyddech chi'n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol? 

Cymraeg  Prydeinig  

Saesneg  Gwyddelig  

Albanwr  
Arall (disgrifiwch os gwelwch yn dda) 

____________________  

Gogledd 
Iwerddon 

 Dewis Peidio dweud  

 

Grŵp 
Ethnig: 

Beth yw eich grŵp ethnig? Dewiswch un opsiwn sy'n disgrifio orau eich 
grŵp ethnig neu gefndir.  
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 Gwyn Du/Du Prydeinig Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 

 Prydeinig  Caribîaidd  Indiaidd  

 Saesneg  Affricanaidd  Bangladeshaidd  

 
Gogledd 
Iwerddon 

 Unrhyw Ddu 

arall 
Cefndir 

 Pacistanaidd  

 Albanwr  Tsieinëeg  

 Cymraeg    Asiaidd arall  

 Gwyddelig      

 

Sipsiwn neu 

Deithiwr 

Gwyddelig 
 

 

    

 Arall      

 
Cymysg/Cymysg 
Prydain 

 Arall / Arall Prydain 

 Gwyn / Du Caribïaidd  Arabaidd  

 Gwyn / Du Affricanaidd  
Arall (nodwch os 

oes angen)  

 
Gwyn / 
Asiaidd 

 
Unrhyw 
gefndir 
Cymysg arall 

 
Dewis peidio 
dweud 

 

 

Cyfeiriadedd 
Rhywiol: 

Pa un o'r opsiynau canlynol sy'n disgrifio sut rydych chi'n meddwl 
amdanoch eich hun orau? 

 

Heterorywiol/Strêt  Deurywiol  

Dyn Hoyw  
Arall (nodwch os oes angen) 

__________________  

Menyw 
Hoyw/Lesbiad 

 Dewis peidio dweud  

Nodyn: Dim ond i bobl dros 16 mlwydd oed y dylid gofyn y cwestiwn hwn. 
 

Crefydd 
neu 
Gred: 

Beth yw eich crefydd? 

 

Cristion (pob enwad)  Dim crefydd  

Bwdhaidd  Mwslimaidd  Iddewig  
Arall (Nodwch) 
____________ 

 

Hindŵaidd  Sikh  Anffyddiwr  
Dewis peidio 
dweud 
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Statws 
Priodasol: 

 

Ydych chi'n briod neu mewn partneriaeth 
sifil o'r un rhyw? 

Oes  

Nac oes  

Dewis peidio dweud  
 
 
 
 
 
 

Anabledd
:      
 

Mae Adran 6(1) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn datgan bod gan berson anabledd os: 
(a) Oes ganddo nam corfforol neu feddyliol, a 
(b) Bod y nam yn cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu'r unigolyn hwnnw i 

gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. 

  

 Gan ddefnyddio'r diffiniad hwn a ystyriwch eich hun 
yn anabl? 
 

Oes 

Nac oes 

Dewis peidio 

dweud 

 
 
 

 

Iaith: Beth yw eich dewis iaith? 

 Saesneg  
 Cymraeg  
 Arall (gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain) 

_________________________ 
 

 Dewis peidio dweud  
 

Cyfrifoldebau 
Gofalu: 
 

Ydych chi'n edrych ar ôl neu’n roi helpu i aelodau o’r teulu, ffrindiau, 

cymdogion neu eraill oherwydd naill ai: 

 Anabledd/iechyd gwael meddyliol neu 
gorfforol hirdymor; neu 

 Problemau sy'n gysylltiedig â henaint 

Oes                      

Nac oes  

Dewis peidio dweud 

 
 
 
 

 
 


