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Gwybodaeth Ychwanegol i Ategu Ymateb Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon i'r Rhestr 

o Faterion 

Atodiad A 

Merched ag Anableddau, Erthygl 6, (Mater 3a) 

1. Dengys y tablau isod ganrannau’r bobl sydd wedi profi cam-drin domestig yn 2015/16, wedi'u 

dadgyfuno yn ôl rhyw ac yn ôl p'un a oes ganddynt salwch neu anabledd hirdymor ai peidio. 

 

2. Dengys Tabl 1 fod merched a dynion â salwch neu anabledd hirdymor yn fwy tebygol o fod yn 

ddioddefwyr cam-drin domestig yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2016 na phobl nad oedd 

ganddynt salwch nac anabledd hirdymor, er bod merched yn y ddau achos yn wynebu risg lawer uwch. 

Mae'r patrwm hwn yn gyson rhwng yr isgategorïau o gam-drin domestig, ac eithrio ymosodiadau 

rhywiol lle nad oedd unrhyw wahaniaeth mawr. Dengys Tablau 2 a 3 batrwm tebyg, er ei fod yn llawer 

llai amlwg yn Nhabl 3. 

 

Tabl 1 – Cymru a Lloegr1 

Rhyw % yr unigolion a ddioddefodd 

unrhyw fath o gam-drin domestig 

yr oedd ganddynt salwch neu 

anabledd hirdymor 

% yr unigolion a ddioddefodd unrhyw 

fath o gam-drin domestig nad oedd 

ganddynt unrhyw fath o salwch nac 

anabledd hirdymor 

Gwryw 7.3% 3.9% 

Benyw 15.7% 6.2%  

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• Dioddefodd 7.3% o ddynion â salwch neu anabledd hirdymor gam-drin domestig o gymharu â 3.9% 

nad oedd ganddynt salwch nac anabledd hirdymor. 

• Dioddefodd 15.7% o ferched â salwch neu anabledd hirdymor gam-drin domestig o gymharu â 6.2% 

nad oedd ganddynt salwch nac anabledd hirdymor. 

 

 

 

                                            
1 Daw'r ffigurau o Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr 15/16, y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
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Tabl 2 – Gogledd Iwerddon2 

Rhyw % yr unigolion a ddioddefodd 

unrhyw fath o gam-drin domestig 

yr oedd ganddynt salwch neu 

anabledd hirdymor 

% yr unigolion a ddioddefodd unrhyw 

fath o gam-drin domestig nad oedd 

ganddynt unrhyw fath o salwch nac 

anabledd hirdymor 

Gwryw 6.7% 3.9% 

Benyw 14.6% 7.9%  

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• dioddefodd 6.7% o ddynion â salwch neu anabledd hirdymor gam-drin domestig. Y ffigur cyfatebol ar 

gyfer y rhai nad oedd ganddynt salwch nac anabledd oedd 3.9% 

• dioddefodd 14.6% o ferched â salwch neu anabledd hirdymor gam-drin domestig o gymharu â 7.9% 

nad oedd ganddynt salwch nac anabledd hirdymor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
2 Ffynhonnell: Arolwg Troseddu Gogledd Iwerddon 2010/11. Mae'r ffigurau ar gyfer Gogledd Iwerddon 
yn cyfeirio at brofiad o unrhyw fath o gam-drin domestig yn ystod y tair blynedd diwethaf o gymharu â'r 
flwyddyn ddiwethaf. Gall y mathau o droseddau a gwmpesir fod ychydig yn wahanol o gymharu ag 
awdurdodaethau eraill a'r terfyn oedran uchaf ar gyfer cwblhau'r modiwl cam-drin domestig yng 
Ngogledd Iwerddon yw 64 oed sydd hefyd yn wahanol i arolygon eraill a gynhelir yn y DU. Felly, ni ellir 
cymharu canfyddiadau yn uniongyrchol â chanfyddiadau o awdurdodaethau eraill.  Dylid bod yn ofalus 
hefyd wrth ddehongli'r data a gwneud cymariaethau rhwng ac o fewn grwpiau am y bydd rhai o'r 
canrannau yn seiliedig ar niferoedd isel. 
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Tabl 3 – Yr Alban3  

Rhyw % yr unigolion a ddioddefodd 

unrhyw fath o gam-drin domestig 

yr oedd ganddynt salwch neu 

anabledd hirdymor 

% yr unigolion a ddioddefodd unrhyw 

fath o gam-drin domestig nad oedd 

ganddynt unrhyw fath o salwch nac 

anabledd hirdymor 

Gwryw 2.5% 2.2% 

Benyw 4.2% 2.6% 

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• dioddefodd 2.5% o ddynion â salwch neu anabledd hirdymor gam-drin domestig o gymharu â 2.2% nad 

oedd ganddynt salwch nac anabledd hirdymor. Fodd bynnag, nid yw'r gwahaniaeth ymddangosiadol 

hwn yn ystadegol bwysig. 

• dioddefodd 4.2% o ferched â salwch neu anabledd hirdymor gam-drin domestig o gymharu â 2.6% nad 

oedd ganddynt salwch nac anabledd hirdymor; mae'r gwahaniaeth hwn yn ystadegol bwysig. 

 

  

                                            
3 Ni ellir cymharu'r canlyniadau ar gyfer yr Alban yn uniongyrchol â chanlyniadau Arolwg Troseddu 
Cymru a Lloegr (CSEW). Mae Arolwg Troseddu a Chyfiawnder yr Alban (SCJS) yn holi ymatebwyr o 
unrhyw oedran am eu profiad o gael eu cam-drin gan bartner, nid dim ond y rhai sydd o dan 60 oed, fel 
yn CSEW. At hynny, mae rhai gwahaniaethau o ran y profiadau a gynhwysir yn y diffiniad o gam-drin 
gan bartner yn SCJS o gymharu â CSEW.  
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Atodiad B 

Addysg, Erthygl 24, (Mater 18c). 

3. Dengys Tablau 4, 5, 6 a 7 nifer a chanran y myfyrwyr ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion 

cynradd a ariennir gan y Wladwriaeth, ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac ysgolion 

arbennig, wedi'u dadgyfuno yn ôl oedran, rhyw a chefndir ethnig4.  

 

Tabl 4 – Lloegr5 

 Ysgol gynradd a ariennir gan 

y Wladwriaeth 

Ysgol uwchradd a 

ariennir gan y 

Wladwriaeth 

Ysgolion arbennig 

Cyfanswm y 

disgyblion 

AAA 

 

619,094 

 

406,431 

 

107,382 

Canran y 

disgyblion 

AAA 

 

13.4 

 

12.7 

 

99.8 

Oedran 

4 oed ac iau 73,172 - 5,714 

5-9 oed 451,155 6,238 28,760 

10-15 oed 95,032 373,459 57,922 

16 oed a 

throsodd 

- 25,910 
14,986 

Rhyw 

Gwryw 418,229 258,896 77,266 

Benyw 200,865 147,535 30,116 

Ethnigrwydd6 

Gwyn 415,745 319,165 76,949 

Cymysg 30,902 19,306 5,323 

Asiaidd 49,669 31,476 9,472 

                                            
4Oherwydd gwahaniaethau rhanbarthol mewn polisi a'r modd y cesglir data mae'n bosibl bod rhai 
tablau yn defnyddio penawdau neu ddosbarthiadau gwahanol. Mae llinell doriad yn dynodi lle mae 
data; yn llai na phum disgybl, wedi'u hatal am ei bod yn bosibl y gellid adnabod disgyblion unigol, lle 
mae canran yn fwy na sero ond yn llai na hanner y digid olaf a ddangosir neu lle nad ydynt yn 
gymwys.  
5 https://www.gov.uk/government/statistics/special-educational-needs-in-england-january-2016. 
6Noder nad yw cyfanswm y ffigurau ar gyfer ethnigrwydd yn cyfateb i gyfanswm y disgyblion ym mhob 
math o addysg. Y rheswm dros hyn yw bod modd gwrthod datgelu ethnigrwydd, neu gofnodi ei fod heb 
ei ddosbarthu  
 

https://www.gov.uk/government/statistics/special-educational-needs-in-england-january-2016
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Du 34,790 23,682 6,701 

Tsieineaidd 1,421 714 311 

Unrhyw grŵp 

ethnig arall 

9,377 5,959 1,483 

 

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• Cyfanswm y disgyblion ag anghenion arbennig mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y Wladwriaeth 

yw 619,094 (13.4%), mae 406,431 (12.7) mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 

107,382 (99.8) ac mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 4 oed ac iau sydd ag anghenion arbennig: mae 73,172 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth ac mae 5,714 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 5-9 oed sydd ag anghenion arbennig; mae 451,155 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 6,238 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 28,760 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r plant 10-15 oed sydd ag anghenion arbennig; mae 95,032 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 373,459 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 57,922 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r bobl ifanc 16 oed a throsodd sydd ag anghenion arbennig; mae 25,910 mewn ysgolion uwchradd a 

ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 14,986 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r bechgyn sydd ag anghenion arbennig; mae 418,229 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 258,896 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 77,266 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r merched sydd ag anghenion arbennig; mae 200,865 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 147,535 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 30,116 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r plant gwyn sydd ag anghenion arbennig; mae 415,745 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 319,165 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 76,949 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r plant hil gymysg sydd ag anghenion arbennig; mae 30,902 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 19,306 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 5,323 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r plant Asiaidd sydd ag anghenion arbennig; mae 49,669 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 31,476 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 9,472 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r plant du sydd ag anghenion arbennig; mae 34,790 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 23,682 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 6,701 mewn 

ysgolion arbennig. 



 
 

6 
 

• O'r plant Tsieineaidd sydd ag anghenion arbennig; mae 1,421 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 714 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 311 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r plant o unrhyw grŵp ethnig arall sydd ag anghenion arbennig; mae 9,377 mewn ysgolion cynradd a 

ariennir gan y Wladwriaeth, mae 5,959 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac mae 

1,483 mewn ysgolion arbennig. 
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Tabl 5 – Gogledd Iwerddon7 

   

 Cynradd 

 

Ôl-gynradd Ysgolion arbennig 

Cyfanswm y 

disgyblion 

AAA 

 

38,103 

 

30,158 

 

5,407 

Canran y 

disgyblion 

AAA 

 

21.0 

 

21.5 

 

100.0 

Oedran 

4 oed ac iau 2,575 0 586 

5-9 oed 29,929 0 1,882 

10-15 oed 5,599 25,936 2,216 

16 oed a 

throsodd 

0 4,222 
723 

Rhyw 

Gwryw 24,451 18,432  3,783 

Benyw 13,652 11,726  1,624 

Ethnigrwydd 

Gwyn 36,943 29,434 5,219 

Cymysg 486 281 73 

Asiaidd 153 83 34 

Du 156 110 19 

Tsieineaidd 79 70 21 

Unrhyw grŵp 

ethnig arall 

286 180 41 

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• Cyfanswm y disgyblion ag anghenion arbennig mewn ysgolion cynradd yw 38,103 (21%), mae 30,158 

(21.5) mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 5,407 (100%) mewn ysgolion arbennig. 

                                            
7Ffynhonnell: Cyfrifiad ysgolion Gogledd Iwerddon. Mae'r data yn seiliedig ar ddisgyblion a oedd wedi'u 
cofrestru ar ddiwrnod y Cyfrifiad h.y. Dydd Gwener yr wythnos lawn gyntaf ym mis Hydref (Yn 2016/17 
y diwrnod hwn oedd 7 Hydref 2016). Mae'r ffigurau ar gyfer ysgolion cynradd yn cynnwys dosbarthiadau 
meithrin, derbyn a blynyddoedd 1-7. Mae'r ffigurau yn cynnwys disgyblion ar gamau 1-5 ar God Ymarfer 
Anghenion Addysgol Arbennig. Oedran y plant a nodir yw eu hoedran ar 1 Gorffennaf yn y flwyddyn 
academaidd flaenorol. Mae'r grŵp ethnig ‘Gwyn’ yn cynnwys teithwyr Gwyddelig. 
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• O'r plant 4 oed ac iau sydd ag anghenion arbennig: mae 2,575 mewn ysgolion cynradd, nid oes yr un 

mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 586 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r plant 5-9 oed sydd ag anghenion arbennig; mae 29,929 mewn ysgolion cynradd, nid oes yr un 

mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 1,882 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 10-15 oed sydd ag anghenion arbennig; mae 5,599 mewn ysgolion cynradd, mae 25,936 

mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 2,216 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r bobl ifanc 16 oed a throsodd sydd ag anghenion arbennig; nid oes yr un mewn ysgolion cynradd, 

mae 4,222 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 723 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r bechgyn sydd ag anghenion arbennig; mae 24,451 mewn ysgolion cynradd, mae 18,432 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 3,783 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r merched sydd ag anghenion arbennig; mae 13,652 mewn ysgolion cynradd, mae 11,726 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 1,624 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant gwyn sydd ag anghenion arbennig; mae 36,943 mewn ysgolion cynradd, mae 29,434 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 5,219 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant hil gymysg sydd ag anghenion arbennig; mae 486 mewn ysgolion cynradd, mae 281 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 73 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant Asiaidd sydd ag anghenion arbennig; mae 153 mewn ysgolion cynradd, mae 83 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 34 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant du sydd ag anghenion arbennig; mae 156 mewn ysgolion cynradd, mae 110 mewn ysgolion 

ôl-gynradd ac mae 19 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant Tsieineaidd sydd ag anghenion arbennig; mae 79 mewn ysgolion cynradd, mae 70 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 21 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant o unrhyw grŵp ethnig arall sydd ag anghenion arbennig; mae 286 mewn ysgolion cynradd, 

mae 180 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 41 mewn ysgolion arbennig. 
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Tabl 6 – Yr Alban8  

  Pob ysgol brif ffrwd Ysgolion arbennig 

Cyfanswm y 

disgyblion AAA 
11,641 4,624 

Canran y disgyblion 

AAA 
1.7 68.7 

Oedran     

5-9 oed 2,938 1,318 

10-15 oed 6,608 2,188 

16 oed a throsodd 2,095 1,118 

Rhyw     

Gwryw 7,909 3,190 

Benyw 3,732 1,434 

Ethnigrwydd 

Gwyn 11,021 3,904 

Cymysg 122 51 

Asiaidd 213 260 

Du 5 8 

Tsieineaidd 23 31 

Unrhyw grŵp ethnig 

arall 
116 125 

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• Cyfanswm y disgyblion ag anabledd mewn ysgolion prif ffrwd yw 11,641 ac mae 4,624 o ddisgyblion 

ag anabledd mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 5-9 oed sydd ag anghenion arbennig; mae 2,938 mewn ysgolion prif ffrwd ac mae 1,318 

mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 10-15 oed sydd ag anghenion arbennig; mae 6,608 mewn ysgolion prif ffrwd ac mae 2,188 

mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 16 oed a throsodd sydd ag anghenion arbennig; mae 2,095 mewn ysgolion prif ffrwd ac mae 

1,118 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r bechgyn sydd ag anghenion arbennig; mae 7,909 mewn ysgolion prif ffrwd ac mae 3,190 mewn 

ysgolion arbennig. 

                                            
8 http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/School-Education/dspupcensus/dspupcensus16 

http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/School-Education/dspupcensus/dspupcensus16
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• O'r merched sydd ag anghenion arbennig; mae 3,732 mewn ysgolion prif ffrwd ac mae 1,434 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion o gefndir ethnig gwyn sydd ag anghenion arbennig; mae 11,021 mewn ysgolion prif 

ffrwd ac mae 3,904 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig cymysg sydd ag anghenion arbennig; mae 122 o ddisgyblion mewn 

ysgolion prif ffrwd ac mae 51 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig Asiaidd sydd ag anghenion arbennig; mae 213 o ddisgyblion mewn 

ysgolion prif ffrwd ac mae 260 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig du sydd ag anghenion arbennig; mae 5 o ddisgyblion mewn ysgolion 

prif ffrwd ac mae 8 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig Tsieineaidd sydd ag anghenion arbennig; mae 23 o ddisgyblion mewn 

ysgolion prif ffrwd ac mae 31 mewn ysgolion arbennig. 
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Tabl 7 – Cymru9  

 
  

Ysgolion 

cynradd 

Ysgolion 

canol 

Ysgolion 

uwchradd 
Ysgolion arbennig 

  

 
Cyfanswm y disgyblion AAA 

          

 58,628 1,314 40,513 4,540   

 
Canran y disgyblion AAA 

          

 21.2 24.5 22.7 100.0   

 
Oedran 

  

   

 4 oed ac iau 7,497 31 - 243   

 5-9 oed 42,432 293 - 1,054   

 10-15 oed 8,699 953 38,289 2,244   

 16 oed a throsodd - 37 2,224 999   

 
Rhyw 

  

   

 Gwryw 37,727 780 24,984 3,254   

 Benyw 20,901 534 15,529 1,286   

 Ethnigrwydd    

 Gwyn 54,402 1,283 38,096 4,138   

 Cymysg 1,594 21 844 118   

 Asiaidd 1,119 - 623 99   

 Du 479 - 373 67   

 Tsieineaidd 83 - 23 6   

 
Unrhyw grŵp ethnig arall 558 - 348 46 

  

     

    

    

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• Yng Nghymru, cyfanswm y disgyblion ag anghenion addysgol arbennig sydd mewn ysgolion cynradd 

yw 58,628; mae 1,314 o ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion canol; mae 

40,513 o ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion uwchradd ac mae 4,540 o 

ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion arbennig. 

                                            
9 http://gov.wales/docs/statistics/2016/160727-school-census-results-2016-cy.pdf 
Mae gan ysgolion canol ddisgyblion 3/4 oed hyd at 16/18 oed. Nid yw'r wybodaeth am ethnigrwydd yn cynnwys 
disgyblion a wrthododd ddarparu data neu os na chafwyd y wybodaeth honno. Nid yw data ethnigrwydd yn 
wybodaeth orfodol o dan bump oed ond fe'i dangosir os cafodd ei ddarparu. 

 

 
 

http://gov.wales/docs/statistics/2016/160727-school-census-results-2016-en.pdf
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• O'r plant 4 oed ac iau sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 7,497 mewn ysgolion cynradd; mae 

31 mewn ysgolion canol ac mae 243 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 5-9 oed sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 42,432 mewn ysgolion cynradd; mae 293 

mewn ysgolion canol ac mae 1,054 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r plant 10-15 oed sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 8,699 mewn ysgolion cynradd; mae 

953 mewn ysgolion canol; mae 38,289 mewn ysgolion uwchradd ac mae 2,244 mewn ysgolion 

arbennig. 

• O'r plant 16 oed a throsodd sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 37 mewn ysgolion canol; mae 

2,224 mewn ysgolion uwchradd ac mae 999 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r bechgyn sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 37,727 mewn ysgolion cynradd; mae 780 

mewn ysgolion canol; mae 24,984 mewn ysgolion uwchradd ac mae 3,254 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r merched sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 20,901 mewn ysgolion cynradd; mae 534 

mewn ysgolion canol; mae 15,529 mewn ysgolion uwchradd ac mae 1,286 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion o gefndir ethnig gwyn sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 54,402 mewn 

ysgolion cynradd ac mae 1,283 mewn ysgolion canol; mae 38,096 mewn ysgolion uwchradd ac mae 

4,138 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig cymysg sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 1,594 mewn 

ysgolion cynradd; mae 21 mewn ysgolion canol; mae 844 mewn ysgolion uwchradd ac mae 118 mewn 

ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig Asiaidd sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 1,119 mewn 

ysgolion cynradd; mae 623 mewn ysgolion uwchradd ac mae 99 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig du sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 479 mewn ysgolion 

cynradd; mae 373 mewn ysgolion uwchradd ac mae 67 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o gefndir ethnig Tsieineaidd sydd ag anghenion addysgol arbennig; mae 83 mewn 

ysgolion cynradd; mae 23 mewn ysgolion uwchradd ac mae 6 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion o unrhyw grŵp ethnig arall; mae 558 mewn ysgolion cynradd; mae 348 mewn ysgolion 

uwchradd ac mae 46 mewn ysgolion arbennig. 

 

 

4. Dengys Tablau 8, 9, 10 ac 11 nifer a chyfran y myfyrwyr ag anghenion addysgol arbennig mewn 

ysgolion cynradd a ariennir gan y Wladwriaeth, ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth ac 

ysgolion arbennig, wedi'u dadgyfuno yn ôl prif angen10. 
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Tabl 8 - Lloegr11 

    

Prif angen disgyblion 

Ysgol gynradd a 

ariennir gan y 

Wladwriaeth 

Ysgol uwchradd a 

ariennir gan y 

Wladwriaeth 

Ysgolion arbennig 

  %  %  % 

Anhawster Dysgu Penodol 60,505 10.8 86,992 21.4 1,433 1.3 

Anhawster Dysgu Cymedrol 149,008 26.7 102,441 25.2 16,703 15.6 

Anhawster Dysgu Difrifol 1,978 0.4 2,137 0.5 25,605 23.8 

Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog 556 0.1 396 0.1 8,790 8.2 

Iechyd Cymdeithasol ac Emosiynol ac 

Iechyd Meddwl 

89,827 16.1 75,257 18.5 13,493 12.6 

Anghenion o ran Lleferydd, Iaith a 

Chyfathrebu 

158,665 28.4 41,759 10.3 6,293 5.9 

Nam ar y Clyw 7,553 1.4 9,006 2.2 1,407 1.3 

Nam ar y Golwg 4,396 0.8 5,205 1.3 769 0.7 

Nam ar fwy nag un Synnwyr 
1,217 0.2 578 0.1 230 0.2 

Anabledd Corfforol 12,486 2.2 11,617 2.9 3,715 3.5 

Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig 22,631 4.1 33,596 8.3 27,472 25.6 

Anhawster/Anabledd Arall 
24,524 4.4 27,004 6.6 1,280 1.2 

Cymorth AAA ond dim asesiad 

arbenigol o'r math o angen 

25,302 4.5 10,443 2.6 189 0.2 

Cyfanswm 558,648  406,431  107,382  

 

 

 

                                            
11 Ni chofnodir y math o angen ar gyfer pob disgybl, nid oes angen i'r rhai a gofnodir fel gweithredu gan 
yr ysgol (sef y lefel isaf o angen addysgol arbennig) nodi'r math o angen). Ar ôl gweithredu diwygiadau 
SEND ym mis Medi 2014 newidiwyd y ffordd y cofnodir gwybodaeth am ddisgyblion ag AAA, 
cyflwynwyd cod newydd a oedd yn cyfuno hen godau gweithredu gan yr ysgol a chodau gweithredu 
gan yr ysgol a mwy ac ar ôl iddynt gael eu trosglwyddo i gymorth AAA, roedd yn ofynnol i bob disgybl 
ddarparu gwybodaeth am y math o angen. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398815/SEND_Code_o
f_Practice_January_2015.pdf. At hynny, gwnaed newidiadau i'r mathau o godau angen, dilëwyd 
Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol a chyflwynwyd Iechyd Cymdeithasol ac 
Emosiynol ac Iechyd Meddwl - er na ddisgwyliwyd iddynt ddisodli'r codau blaenorol yn uniongyrchol. 
Cyflwynwyd cod newydd hefyd i gwmpasu'r rhai nad yw asesiad o'r math o angen wedi'i gynnal eto. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398815/SEND_Code_of_Practice_January_2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398815/SEND_Code_of_Practice_January_2015.pdf
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Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau dysgu penodol; mae 60,505 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 86,992 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 1,433 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau dysgu cymedrol; mae 149,008 mewn ysgolion cynradd a ariennir 

gan y Wladwriaeth, mae 102,441 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 1,433 

mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau dysgu difrifol; mae 1,978 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 2,137 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 25,605 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog; mae 556 mewn ysgolion cynradd a ariennir 

gan y Wladwriaeth, mae 396 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 8,790 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â phrif angen sy'n ymwneud ag iechyd cymdeithasol ac emosiynol ac iechyd 

meddwl; mae 89,827 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 75,257 mewn 

ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 13,493 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anghenion o ran iaith, lleferydd a chyfathrebu; mae 158,665 mewn ysgolion 

cynradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 41,759 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 6,293 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â nam ar eu clyw; mae 7,553 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 9,006 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 1,407 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â nam ar eu golwg; mae 4,396 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 5,205 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 769 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â nam ar fwy nag un synnwyr; mae 1,217 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 578 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 230 mewn 

ysgolion arbennig.   

• O'r disgyblion sydd ag anabledd corfforol; mae 12,486 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 11,617 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 3,715 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anhwylder ar y sbectrwm Awtistig; mae 22,631 mewn ysgolion cynradd a 

ariennir gan y Wladwriaeth, mae 33,596 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 

27,472 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anhwylder ar y sbectrwm Awtistig; mae 22,631 mewn ysgolion cynradd a 

ariennir gan y Wladwriaeth, mae 33,596 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 

27,472 mewn ysgolion arbennig.  
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• O'r disgyblon sydd ag anhawster/anabledd arall; mae 24,524 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y 

Wladwriaeth, mae 27,004 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 1,280 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sy'n cael cymorth anghenion arbennig ond nad oes asesiad arbenigol wedi'i gynnal i 

nodi'r math o angen; mae 25,302 mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 10,443 

mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 189 mewn ysgolion arbennig.  

• Mae cyfanswm o 558,648 o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 

406,431 mewn ysgolion uwchradd a ariennir gan y Wladwriaeth, mae 107,382 mewn ysgolion 

arbennig. 
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Tabl 9 – Gogledd Iwerddon12 

    

Prif angen disgyblion 

Cynradd Ôl-gynradd Arbennig 

  %  %  % 

Gwybyddol a Dysgu  

(AAA camau 1-2) 

8,746 23.0 5,339 17.7 - - 

Dyslecsia/Anawsterau dysgu penodol 2,673 7.0 4,962 16.5 11 0.2 

Dyscalcwlia 23 0.1 81 0.3 - - 

Dyspracsia/ Anhwylder cydlynu 

datblygiadol (DCD) 

139 0.4 264 0.9 5 0.1 

Mân Anawsterau Dysgu  7,383 19.4 4,907 16.3 8 0.1 

Anawsterau Dysgu Cymedrol 1,619 4.2 1,837 6.1 1,270 23.5 

Anawsterau Dysgu Difrifol 72 0.2 83 0.3 1,532 28.3 

Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog 15 0.0 - - 154 2.8 

Amhenodol (gwybyddol a dysgu) 595 1.6 - - 28 0.5 

Cymdeithasol, Emosiynol ac 

Ymddygiadol (AAA camau 1-2) 

896 2.4 393 1.3 0 0.0 

Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol 

ac Ymddygiadol  

4,127 10.8 2,697 8.9 194 3.6 

Anhwylder diffyg canolbwyntio 

(ADD)/Anhwylder diffyg 

canolbwyntio a gorfywiogrwydd 

(ADHD) 

625 1.6 1,072 3.6 47 0.9 

Cyfathrebu a Rhyngweithio (AAA 

camau 1-2) 

679 1.8 133 0.4 0 0.0 

Anawsterau Lleferydd ac Iaith 4,197 11.0 1,102 3.7 341 6.3 

Awtistiaeth 2,006 5.3 1,194 4.0 1,001 18.5 

Syndrom Asperger 659 1.7 1,104 3.7 45 0.8 

Synhwyraidd (AAA camau 1-2) 61 0.2 45 0.1 0 0.0 

Byddar iawn/hollol fyddar 86 0.2 87 0.3 45 0.8 

Peth byddardod/byddardod cymedrol 201 0.5 281 0.9 9 0.2 

                                            
12 Ffynhonnell: Cyfrifiad ysgolion Gogledd Iwerddon. Mae'r data yn seiliedig ar ddisgyblion a oedd 
wedi'u cofrestru ar ddiwrnod y Cyfrifiad h.y. Dydd Gwener yr wythnos lawn gyntaf ym mis Hydref (Yn 
2016/17 y diwrnod hwn oedd 7 Hydref 2016). Mae'r ffigurau ar gyfer ysgolion cynradd yn cynnwys 
dosbarthiadau meithrin, derbyn a blynyddoedd 1-7. Mae'r ffigurau yn cynnwys disgyblion ar gamau 1-
5 ar God Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig. Mae angen addysgol arbennig yn cyfeirio at y prif 
angen yn unig.  
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Dall 10 0.0 6 0.0 20 0.4 

Rhannol ddall 162 0.4 160 0.5 24 0.4 

Nam ar fwy nag un synnwyr 33 0.1 17 0.1 - - 

Corfforol (AAA camau 1-2) 51 0.1 52 0.2 0 0.0 

Parlys yr ymennydd 107 0.3 102 0.3 124 2.3 

Spina bifida a/neu hydroceffalws 65 0.2 41 0.1 31 0.6 

Nychdod cyhyrol 20 0.1 12 0.0 14 0.3 

Anaf damweiniol sylweddol - - 15 0.0 - - 

Arall (Corfforol) - - 198 0.7 51 0.9 

Cyflyrau Meddygol/Syndromau 

(AAA camau 1-2) 

252 0.7 598 2.0 0 0.0 

Epilepsi 139 0.4 153 0.5 56 1.0 

Asthma 414 1.1 711 2.4 6 0.1 

Diabetes 175 0.5 198 0.7 - - 

Anaffylacsis 235 0.6 259 0.9 0 0.0 

 Syndrom Down 128 0.3 31 0.1 174 3.2 

Cyflyrau meddygol/syndromau eraill 549 1.4 525 1.7 131 2.4 

Rhyngweithio rhwng anghenion 

meddygol cymhleth 

210 0.6 126 0.4 62 1.1 

Materion Iechyd Meddwl 9 0.0 78 0.3 - - 

Arall 556 1.5 944 3.1 12 0.2 

 

Cyfanswm  38103  30158  5407  
 

 

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• O'r disgyblion ag anghenion gwybyddol a dysgu (AAA Camau 1-2); mae 8,746 mewn ysgolion 

cynradd ac mae 5,339 mewn ysgolion ôl-gynradd.  

• O'r disgyblion sydd â dyslecsia/anawsterau dysgu penodol (SpLD); mae 2,673 mewn ysgolion cynradd, 

mae 4,962 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 11 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â dyscalcwlia; mae 23 mewn ysgolion cynradd ac mae 81 mewn ysgolion ôl-

gynradd. 

• O'r disgyblion sydd â dyspracsia/anhwylder cydlynu datblygiadol (DCD); mae 139 mewn ysgolion 

cynradd ac mae 264 mewn ysgolion ôl-gynradd. 

• O'r disgyblion sydd â mân anawsterau dysgu; mae 7,383 mewn ysgolion cynradd, mae 4,907 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 8 mewn ysgolion arbennig. 
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• O'r disgyblion sydd ag anawsterau dysgu cymedrol; mae 1,619 mewn ysgolion cynradd, mae 1,837 

mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 1,270 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau dysgu difrifol; mae 72 mewn ysgolion cynradd, mae 83 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 1,532 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog; mae 15 mewn ysgolion cynradd ac mae 154 

mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anghenion (gwybyddol a dysgu) amhenodol; mae 595 mewn ysgolion cynradd 

ac mae 28 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol (AAA camau 1-2); mae 

896 mewn ysgolion cynradd, mae 393 mewn ysgolion ôl-gynradd ac nid oes yr un ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol; mae 4,127 mewn 

ysgolion cynradd, mae 2,697 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 194 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anhwylder diffyg canolbwyntio (ADD)/anhwylder diffyg canolbwyntio a 

gorfywiogrwydd (ADHD); mae 625 mewn ysgolion cynradd, mae 1,072 mewn ysgolion ôl-gynradd ac 

mae 47 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio (AAA camau 1-2); mae 679 mewn 

ysgolion cynradd, mae 133 mewn ysgolion ôl-gynradd ac nid oes yr un mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anawsterau o ran lleferydd ac iaith; mae 4,197 mewn ysgolion cynradd, mae 

1,102 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 341 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag awtistiaeth; mae 2,006 mewn ysgolion cynradd, mae 1,194 mewn ysgolion ôl-

gynradd ac mae 1,001 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â syndrom Asperger; mae 659 mewn ysgolion cynradd, mae 1,104 un mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 45 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anghenion synhwyraidd (AAA camau 1-2); mae 61 mewn ysgolion cynradd, 

mae 45 mewn ysgolion ôl-gynradd ac nid oes yr un mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â pheth byddardod/byddardod cymedrol; mae 86 mewn ysgolion cynradd, mae 87 

mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 45 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sy'n wedi colli rhywfaint o'u clyw; mae 201 mewn ysgolion cynradd, mae 281 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 9 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sy'n ddall; mae 10 mewn ysgolion cynradd, mae 6 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 20 

mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sy'n rhannol ddall; mae 162 mewn ysgolion cynradd, mae 160 mewn ysgolion ôl-

gynradd ac mae 24 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â nam ar fwy nag un synnwyr; mae 33 mewn ysgolion cynradd ac mae 17 mewn 

ysgolion ôl-gynradd.  

• O'r disgyblion sydd ag anghenion corfforol (AAA camau 1-2); mae 51 mewn ysgolion cynradd, mae 52 

mewn ysgolion ôl-gynradd ac nid oes yr un mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â pharlys yr ymennydd; mae 107 mewn ysgolion cynradd, mae 102 mewn ysgolion 

ôl-gynradd ac mae 124 mewn ysgolion arbennig. 
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• O'r disgyblion sydd â spina bifida a/neu hydroceffalws; mae 65 mewn ysgolion cynradd, mae 41 mewn 

ysgolion ôl-gynradd ac mae 31 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â nychdod cyhyrol; mae 20 mewn ysgolion cynradd, mae 12 mewn ysgolion ôl-

gynradd ac mae 14 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag anaf damweiniol sylweddol; mae 15 mewn ysgolion ôl-gynradd. 

• O'r disgyblion sydd ag anghenion (corfforol) eraill; mae 198 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 51 

mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â chyflyrau meddygol/syndromau (AAA camau 1-2); mae 252 mewn ysgolion 

cynradd, mae 598 mewn ysgolion ôl-gynradd ac nid oes yr un mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag epilepsi; mae 139 mewn ysgolion cynradd, mae 153 mewn ysgolion ôl-gynradd 

ac mae 56 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag asthma; mae 414 mewn ysgolion cynradd, mae 711 mewn ysgolion ôl-gynradd 

ac mae 6 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â diabetes; mae 175 mewn ysgolion cynradd ac mae 198 mewn ysgolion ôl-

gynradd.  

• O'r disgyblion sydd ag anaffylacsis; mae 235 mewn ysgolion cynradd, mae 259 mewn ysgolion ôl-

gynradd ac nid oes yr un mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â syndrom Down mae 128 mewn ysgolion cynradd, mae 31 mewn ysgolion ôl-

gynradd ac mae 174 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â chyflyrau meddygol/syndromau eraill; mae 549 mewn ysgolion cynradd, mae 

525 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 131 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag anghenion meddygol cymhleth sy'n rhyngweithio â'i gilydd; mae 210 mewn 

ysgolion cynradd, mae 126 mewn ysgolion ôl-gynradd ac mae 62 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â phroblemau iechyd meddwl; mae 9 mewn ysgolion cynradd ac mae 78 mewn 

ysgolion ôl-gynradd.  
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Tabl 10 – Yr Alban13  

Math o addasiad Ysgolion prif ffrwd 
Y ganran mewn 

ysgolion prif ffrwd 
Ysgolion arbennig 

Y ganran mewn 

ysgolion arbennig 

Corfforol 655 0.1 16 0.2 

Cwricwlwm 3,777 0.6 1,127 16.7 

Cyfathrebu 595 0.1 23 0.3 

Lluosog 2,822 0.4 2,831 42.0 

Ni chofnodwyd yr 

un 
3,792 0.6 451 6.7 

 

 

Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• Mae 655 o ddisgyblion ag anabledd y mae angen gwneud addasiad ffisegol ar eu cyfer mewn ysgolion 

prif ffrwd ac mae 16 mewn ysgolion arbennig. 

• Mae 3,777 o ddisgyblion y mae angen addasu'r cwricwlwm ar eu cyfer mewn ysgolion prif ffrwd ac 

mae 1,127 mewn ysgolion arbennig. 

• Mae 595 o ddisgyblion ag anabledd y mae angen gwneud addasiad cyfathrebol ar eu cyfer mewn 

ysgolion prif ffrwd ac mae 23 mewn ysgolion arbennig. 

• Mae 2,822 o ddisgyblion ag anabledd y mae angen gwneud sawl addasiad ar eu cyfer mewn ysgolion 

prif ffrwd ac mae  2,831 mewn ysgolion arbennig. 

• Mae 3,792 o ddisgyblion ag anabledd nad yw'r math o addasiad sydd ei angen wedi'i gofnodi ar eu 

cyfer mewn ysgolion prif ffrwd ac mae 451 mewn ysgolion arbennig. 

 

  

                                            
13 Yn yr Alban, mae'r Ddeddf Cymorth Ychwanegol ar gyfer Dysgu yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau addysg nodi anghenion cymorth ychwanegol eu disgyblion, darparu ar eu cyfer a'u 
hadolygu.  Gall anghenion cymorth ychwanegol bara am amser byr neu amser hir a gallant godi am 
unrhyw reswm.  Nododd canllawiau statudol cysylltiedig bedwar ffactor sy'n arwain at anghenion 
cymorth ychwanegol; anabledd neu iechyd, yr amgylchedd dysgu, amgylchiadau teuluol neu ffactorau 
cymdeithasol neu emosiynol. Ystyrir y rhain gyda'i gilydd ac, felly, nid oes unrhyw flaenoriaethu o ran 
anghenion, mae'n rhaid diwallu pob un ohonynt.  Felly, ni chaiff y wybodaeth a geisir am brif angen ei 
chasglu na'i chadw yn yr un ffordd ag mewn rhanbarthau eraill. 
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Tabl 11 – Cymru14  

Prif angen disgyblion Ysgolion Cynradd Ysgolion Canol  Ysgolion 

Uwchradd 

Ysgolion 

Arbennig 

  %   %   %   %  

Anhwylder Diffyg 

Canolbwyntio a 

Gorfywiogrwydd 

499 0.9 15 1.1 819 2.0 35 0.8 

Anhwylderau ar y 

Sbectrwm Awtistig 

2,054 3.5 46 3.5 1,916 4.7 1,300 28.6 

Anawsterau 

Ymddygiadol, 

Emosiynol a 

Chymdeithasol 

7,984 13.6 145 11.0 6,545 16.2 501 11.0 

Dyscalcwlia 162 0.3 41 3.1 232 0.6 0 0.0 

Dyslecsia 2,106 3.6 376 28.6 5,249 13.0 - - 

Dyspracsia 204 0.3 5 0.4 346 0.9 - - 

Anawsterau Dysgu 

Cyffredinol 

18,135 30.9 270 20.5 11,190 27.6 30 0.7 

Nam ar y Clyw 1,259 2.1 27 2.1 912 2.3 15 0.3 

Anawsterau Dysgu 

Cymedrol 

9,291 15.8 191 14.5 8071 19.9 428 9.4 

Nam ar fwy nag un 

synnwyr 

26 * - - 15 * 7 0.2 

Anawsterau Corfforol a 

Meddygol 

2,651 4.5 55 4.2 1,704 4.2 269 5.9 

Anawsterau Dysgu 

Dwys a Lluosog 

180 0.3 - - 74 0.2 510 11.2 

Anawsterau o ran 

Lleferydd, Iaith a 

Chyfathrebu 

13,119 22.4 114 8.7 2,710 6.7 224 4.9 

Anawsterau Dysgu 

Difrifol 

503 0.9 19 1.4 349 0.9 1,202 26.5 

Nam ar y Golwg 455 0.8 8 0.6 381 0.9 16 0.4 

Cyfanswm 58,628   1,314   40,513   4,540   

                                            
14 Mae gan ysgolion canol ddisgyblion 3/4 oed hyd at 16/18 oed.  Mae seren yn nodi lle mae canran yn 
fwy na sero ond yn llai na hanner y digid olaf a ddangosir. 
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Disgrifiad ysgrifenedig o'r data: 

• Yng Nghymru, o'r disgyblion sydd ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd; mae 499 

mewn ysgolion cynradd; mae 15 mewn ysgolion canol; mae 819 mewn ysgolion uwchradd ac mae 35 

mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig; mae 2,054 mewn ysgolion cynradd; mae 

46 mewn ysgolion canol; mae 1,916 mewn ysgolion uwchradd ac mae 1,300 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol; mae 7,984 mewn 

ysgolion cynradd; mae 145 mewn ysgolion canol; mae 6,545 mewn ysgolion uwchradd ac mae 501 

mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â Dyscalcwlia; mae 162 mewn ysgolion cynradd; mae 41 mewn ysgolion canol ac 

mae 232 mewn ysgolion uwchradd. 

• O'r disgyblion sydd â Dyslecsia; mae 2,106 mewn ysgolion cynradd; mae 376 mewn ysgolion canol ac 

mae 5,249 mewn ysgolion uwchradd. 

• O'r disgyblion sydd â Dyspracsia; mae 204 mewn ysgolion cynradd; mae 5 mewn ysgolion canol; ac 

mae 346 mewn ysgolion uwchradd.  

• O'r disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu Cyffredinol; mae 18,135 mewn ysgolion cynradd; mae 270 

mewn ysgolion canol; mae 11,190 mewn ysgolion uwchradd ac mae 30 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â Nam ar eu Clyw; mae 1,259 mewn ysgolion cynradd; mae 27 mewn ysgolion 

canol; mae 912 mewn ysgolion uwchradd ac mae 15 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu Cymedrol; mae 9,291 mewn ysgolion cynradd; mae 191 

mewn ysgolion canol; mae 8,071 mewn ysgolion uwchradd ac mae 428 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd â Nam ar fwy nag un Synnwyr; mae 26 mewn ysgolion cynradd; mae 15 mewn 

ysgolion uwchradd ac mae 7 mewn ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag Anawsterau Corfforol a Meddygol; mae 2,651 mewn ysgolion cynradd; mae 55 

mewn ysgolion canol; mae 1,704 mewn ysgolion uwchradd ac mae 269 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog; mae 180 mewn ysgolion cynradd; mae 74 

mewn ysgolion uwchradd ac mae 510 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd ag Anawsterau o ran Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu; mae 13,119 mewn ysgolion 

cynradd; mae 114 mewn ysgolion canol; mae 2,710 mewn ysgolion uwchradd ac mae 224 mewn 

ysgolion arbennig.  

• O'r disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu Difrifol; mae 503 mewn ysgolion cynradd; mae 19 mewn 

ysgolion canol; mae 349 mewn ysgolion uwchradd ac mae 1,202 mewn ysgolion arbennig. 

• O'r disgyblion sydd â Nam ar eu Golwg; mae 455 mewn ysgolion cynradd; mae 8 mewn ysgolion 

canol; mae 381 mewn ysgolion uwchradd ac mae 16 mewn ysgolion arbennig. 

• Mae cyfanswm o 58,628 o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd; mae 1,314 mewn ysgolion canol; mae 

40,513 mewn ysgolion uwchradd ac mae 4,540 mewn ysgolion arbennig. 

 


