
ATODIAD 1 

TREFNIADAU PRESENNOL AC ANGHENION BUSNES CYSYLLTIEDIG 

1.1 Ar hyn o bryd mae dwy Ysgol AAA yng Ngwynedd, sef Ysgol Pendalar yn Arfon sy’n 
gwasanaethu Bangor, Caernarfon a’r cyffiniau ac Ysgol Hafod Lon yn Y Ffôr ger Pwllheli, sy’n 
gwasanaethu dau ranbarth Dwyfor a Meirionnydd.  
 

1.2 Yn anffodus mae lleoliad presennol Ysgol Hafod Lon, a’i phellter o dde Meirionnydd, yn ei 
gwneud yn anymarferol i lawer o ddisgyblion AAA sy’n anabl neu sydd ag anghenion 
cymhleth fynychu’r ysgol, gan fod y pellteroedd teithio yn ormod, yn enwedig i ddisgyblion 
sy’n cael trafferthion gyda’u canfyddiad o’u symudiadau eu hunain (proprioception), neu 
ddisgyblion sydd ag anghenion meddygol cymhleth. O ganlyniad, datblygwyd cyfleusterau 
lloeren (Uned Tŷ Aran ac Uned Tŷ Meirion) ar safleoedd ysgolion priflif yn Nolgellau, yn ne 
Meirionnydd.  Yn ychwanegol i hyn, mae nifer o ddisgyblion o ardal fwyaf deheuol 
Meirionnydd wedi gorfod teithio allan o’r sir am leoliadau dydd, a nifer ohonynt wedi bod 
angen lleoliadau preswyl costus, sy’n hanesyddol wedi bod yn llawer drytach na lleoliadau 
lleol, ac wedi bod yn gyfrifol am 8 – 10% o’r gyllideb AAA flynyddol gyffredinol o £14.5 
miliwn. 
 

1.3 Nid oes gan yr Ysgol Hafod Lon bresennol gyfleusterau hydrotherapi, therapi synhwyraidd na 
therapi adlamu (rebound), ac mae’r ysgol hefyd wedi tyfu bron i 100% tu hwnt i’w chapasiti 
gwreiddiol yn y blynyddoedd diwethaf. O ganlyniad ychwanegwyd uned loeren arall (Uned y 
Traeth) mewn ysgol briflif ym Mhwllheli i ddelio gyda disgyblion ychwanegol sydd angen 
mynediad at gwricwla ysgol arbennig. Yn ddibynnol ar anghenion unrhyw ddisgyblion anabl 
dwys eraill gaiff eu hadnabod yn lleol, a allai fod angen cyfleusterau dysgu mwy lleol yn y 
dyfodol, mae Uned y Traeth yn parhau’n opsiwn hyblyg fel uned loeren yn ardal Dwyfor. 
 

1.4 Mae Uned Tŷ Meirion yn arbennig wedi derbyn canmoliaeth am ddarparu ansawdd dda iawn 
o addysgu a chyfleoedd dysgu i’w disgyblion, ond er hynny, mae’r adnoddau sydd gan yr 
unedau lloeren hyn yn gyfyngedig ac ni allant ddarparu’r ystod lawn o gyfleusterau arbenigol, 
ac nid oes gan yr un o’r unedau fynediad at hydrotherapi, therapi synhwyraidd na therapi 
adlamu (rebound). Disgwylir, o ganlyniad i agor yr ysgol newydd, y bydd yn rhoi cyfleoedd 
newydd i ddisgyblion Tŷ Meirion gael mynediad at y cyfleusterau hyn. 

 
1.5 Lleoliad y ddarpariaeth bresennol  
1.5.1 Mae’r map isod yn dangos lleoliad Ysgol Hafod Lon, Uned Tŷ Aran ac Uned Tŷ Meirion a lle 

mae’r plant sy’n mynychu pob un o’r darpariaethau yn byw (gweler yr allwedd lliw), ynghyd â 
lleoliad yr ysgol AAA newydd arfaethedig ym Mhenrhyndeudraeth.   Rydym wedi creu cylch 
sydd â radiws o thua 10 milltir o amgylch y ddarpariaeth newydd hon, a byddai 26 o’r 
disgyblion presennol yn byw oddi mewn i’r pellter hwn, sydd felly’n agosach na safle Ysgol 
Hafod Lon presenol. Mae 12 disgybl arall yn byw i’r de o’r ddarpariaeth newydd, ac felly, 
unwaith eto, mae’n agosach nag Ysgol Hafod Lon presenol. 

 
1.5.2 Ar y pwynt pellaf, mae dau ddisgybl yn teithio o Ddolgellau i Ysgol Hafod Lon, sy’n tua 37 

milltir bob ffordd, ac mae’r daith yn cymryd dros awr iddynt (Route Planner 2013). Pe bai’r 
disgyblion hyn yn teithio i’r ddarpariaeth newydd, byddai’r pellter yn 23 milltir, a’r amser 
teithio yn 30 munud. Y pellter pellaf i’w deithio i Benrhyndeudraeth o Ddwyfor gan 
ddefnyddio’r data cyfredol yw o Fotwnnog, sy’n 25 milltir. 

 
1.5.3 Mae rhai plant (3 yn 2012/13) yn mynychu lleoliadau tu allan i’r sir ym Mhowys, Ceredigion a 

Sir Ddinbych gan nad oes darpariaeth arbenigol leol ar gael iddynt o fewn pellter teithio 
rhesymol i’w cartrefi yn rhannau mwyaf deheuol y sir. Mae amseroedd teithio rhesymol 
wastad yn ffactor pwysig wrth wneud penderfyniadau am leoliadau ysgol addas i ddisgyblion 



sydd ag anghenion corfforol a meddygol cymhleth a dwys, ac mae hyn wedi arwain at 
leoliadau tu allan i’r sir i’r disgyblion PMLD hyn (disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a 
lluosog). 

 
1.5.4 Mae 18 o’r 59 disgybl sydd ar hyn o bryd yn mynychu ysgolion prif ffrwd, ac a allai fynychu 

ysgol AAA, yn byw o fewn y radiws 10 milltir o Benrhyndeudraeth, ac mae 20 disgybl arall yn 
byw i’r de o’r ddarpariaeth newydd. 

 
TABL 1: Lleoliad y ddarpariaeth AAA bresennol a chartrefi’r disgyblion 

 
 
1.5.5 Anghenion busnes 

Datblygu ysgol newydd mewn lleoliad canolog i blant sy'n byw yn ardaloedd Meirionnydd a 
Dwyfor o Wynedd.  
 
Y nod yw agor yr ysgol newydd yn ardal Penrhyndeudraeth yng Ngwynedd fydd yn golygu y 
bydd plant gyda AAA o Feirionnydd a Dwyfor yn teithio pellteroedd tebyg i dderbyn eu 
haddysg. 

 
1.6 Capasiti 
1.6.1 Ar hyn o bryd mae 54 o ddisgyblion yn mynychu Ysgol Hafod Lon, a adeiladwyd yn wreiddiol 

i gymryd 28 o ddisgyblion. Mae’r adeilad yn fach heb fawr o le ynddo, nid oes ganddo 
gyfleusterau therapiwtig ac mae mewn plot bychan o dir.  

 
1.6.2 Oherwydd hyn ni all rhai disgyblion sy’n gymwys i gael mynychu’r ysgol gael eu cofrestru ar 

hyn o bryd, sy’n golygu bod rhaid gwneud trefniadau amgen a mwy costus mewn lleoliadau 
eraill megis Uned Tŷ Aran, Uned Tŷ Meirion ac anfon rhai plant allan o’r sir i gael y 
ddarpariaeth. 

 
 



TABL 2: Nifer y plant sy’n mynychu Ysgol Hafod Lon 
 

 
 
1.6.3 Mae tri phrif ffactor sydd wedi cyfrannu at y cynnydd nodedig yn yr angen am ddarpariaeth 

AAA ym Meirion Dwyfor: 
 

a) Twf yn y nifer o ddisgyblion ifanc sydd wedi’u hasesu fel bod angen mynediad i ysgol arbennig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog yn symud i Wynedd o awdurdodau lleol 

eraill yng Nghymru a thu hwnt. 
 

c) Y gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chynllun ariannu Llywodraeth Cymru, ‘Rhyddhau 
Potensial Ysgolion Arbennig’, mewn ysgolion priflif, sydd wedi arwain at gynnydd mewn 
ceisiadau am leoliadau deuol rhwng ysgolion priflif/arbennig, a chynnydd mewn rhai rhieni yn 
gofyn am leoliadau llawn amser yn yr ysgol arbennig. 

 
1.6.4 Ni all yr ysgol AAA bresennol ymdopi â’r cynnydd cyson yn nifer y disgyblion (o 24 yn 2008-9 

i’r lefel bresennol o 54) ac er gwaethaf addasiadau a gwaith adeiladu helaeth, ac ychwanegu 
dosbarth symudol ar safle Ysgol Hafod Lon, bu rhaid sefydlu canolfannau/unedau lloeren 
mewn ysgolion prif ffrwd i wasanaethu anghenion disgyblion sy’n cyrraedd y meini prawf ar 
gyfer lleoliadau ysgolion arbennig. 

 
1.6.5 Bydd yr ysgol newydd yn darparu lleoliadau i’r holl ddisgyblion ym Meirionnydd a Dwyfor sy’n 

cwrdd â’r meini prawf ar gyfer lleoliadau ysgolion arbennig, ar safle fydd yn cynnig yr holl 
gyfleusterau a’r therapïau sy’n ddisgwyliedig o Ysgol Arbennig yr 21ain Ganrif, ac o fewn 
pellteroedd teithio rhesymol i’r holl ddisgyblion ym Meirionnydd a Dwyfor. 

 
1.6.6 Adnabuwyd yr angen am ysgol sydd â chapasiti ar gyfer 100 o blant. Mae hyn yn seiliedig ar 

nifer cyfredol y plant sy’n gymwys am ddarpariaeth ysgol AAA, a’r cynnydd parhaus yn yr 
angen.  

 
Mae’r tabl isod yn amlinellu’r plant fyddai’n gymwys i fynychu’r ysgol newydd ym Meirion 
Dwyfor yn seiliedig ar y ffigurau yn 2012/13 

 

 

 

 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

24 29 39 47 49 54

TABL 3: Nifer y plant yng Ngwynedd yr aseswyd eu bod angen addysg AAA am y 
tro cyntaf 

        

 Oed         

Blwyddyn 

galendr 0-4 5-10 11-15 Cyfanswm    

2009 16 21 5 42    

2010 24 36 15 75    

2011 15 21 8 44    

2012 30 23 9 62    



TABL 4: Plant sy’n gymwys i fynychu ysgol AAA (2012/13) 

Y ddarpariaeth bresennol 
Nifer y 
plant  
 

Ysgol Hafod Lon 
 

49 

Uned Tŷ Meirion 
 

10 

Uned Tŷ Aran 
 

3 

Myfyrwyr dydd tu allan i’r sir (a allai fynychu’r ysgol AAA newydd) 
5 

Lleoliadau preswyl tu allan i’r sir (a allai fynychu’r ysgol AAA newydd) 

2 

Prif ffrwd Meirion a Dwyfor (a allai fynychu’r Ganolfan) 
59 

CYFANSWM 128 

 
 
1.6.7 Gan gadw at bolisi AAA Gwynedd, bydd y disgyblion hynny sydd ag anghenion dwys a 

chymhleth sy’n gallu cael mynediad at y cwricwlwm priflif, lle mae eu rhieni yn dymuno 
iddynt integreiddio i mewn i sefydliadau priflif, yn gallu cael mynediad i ysgolion cynradd ac 
uwchradd sydd wedi’u haddasu’n briodol ar gyfer mynediad i’r anabl. 

  
1.6.8 Anghenion busnes 

Cynyddu llefydd ysgol AAA ym Meirionnydd a Dwyfor i gynnig darpariaeth i hyd at 100 o 
blant, yn cynnwys y rhai hynny sydd ag anghenion addysgol arbennig mwy cymhleth a dwys, 
gan gynnwys awtistiaeth.  

 

1.7  Addasrwydd 
1.7.1 Cynhaliwyd adolygiad o safonau gofod a chapasiti yn yr ysgolion arbennig presennol sy’n 

gwasanaethu ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd yng Ngwynedd gan ddefnyddio’r canllaw 
dylunio mwyaf diweddar ar gyfer capasiti ysgolion anghenion arbennig, a ddarperir gan y 
Building Bulletin 102 (BB 102) - cyhoeddwyd hwn gan yr Adran Addysg yn 2008 yn Lloegr, 
ond cyfeirir ato gan adain Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru fel y ‘brif ddogfen 
ganllaw ar gyfer dyluniad ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag 
AAA ac anableddau’.  

 
1.7.2    Roedd yr adolygiad yn seiliedig ar ymweliadau â’r ysgolion a dadansoddiad o luniau ar raddfa 

o’r capasiti a’r safleoedd. Caiff y canfyddiadau ar gyfer pob ysgol eu crynhoi isod.  
 
1.7.3 Yn dilyn yr adolygiad daethpwyd i’r casgliadau a ganlyn: 
 

a) Mae pob un o’r 3 darpariaeth ymhell o dan y canllawiau arwynebedd yn BB102. Mae’r diffyg 
arwynebedd llawr hwn yn golygu bod y mwyafrif o’r disgyblion yn cael eu dysgu mewn 
grwpiau dosbarth lle mae amrediad oedran eang, a bod cyfleusterau arbenigol i gefnogi 
cwricwlwm ehangach a therapi synhwyraidd yn gyfyngedig ar bob safle, ac ni ellir darparu 
cyfleusterau allweddol.  

 



b) Byddai disgwyliad rhesymol i Ysgol Hafod Lon, fel ysgol arbennig unigol ar gyfer 49-50 o 
ddisgyblion, fod ag arwynebedd llawr sydd deirgwaith yn fwy na’r hyn ydyw, ac ar safle mwy.  

 
c) Gallai Uned Tŷ Aran a Thŷ Meirion, er eu bod wedi’u lleoli wrth ymyl ysgolion Cynradd ac 

Uwchradd priflif, fod o leiaf ddwywaith eu maint o ran eu harwynebedd llawr, gyda gwell 
llwybrau i’r prif adeiladau sy’n hygyrch a dan do.  

 
d) Mae’r gallu i wella’r capasiti a’r gwaith allanol ar bob un o’r tri safle yn gyfyngedig iawn 

oherwydd y topograffi, y lle sydd ar gael, a hefyd yr effaith o geisio gwneud gwaith ar 
safleoedd cyfyng tra bod yr ysgolion dal yn gweithredu. 

 

e) Dylid nodi bod cynlluniau ar droed i aildrefnu dalgylch Ysgol y Gader fel rhan o Raglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Ngwynedd, ac y bydd unrhyw ailddatblygiad yn rhoi ystyriaeth i 
ddarpariaeth AAA. 

1.7.8 Anghenion busnes 

a) Datblygu ysgol fydd yn cyrraedd safon Ysgolion yr 21ain Ganrif, y safon cwricwlwm uchaf, 
gyda adnoddau therapiwtig ac adnoddau amgen sy'n diwallu anghenion plant sydd ag AAA 
mwy cymhleth a dwys, gan gynnwys awtistiaeth. 

b) Datblygu ysgol sydd â’r adnoddau angenrheidiol megis pwll hydrotherapi, ystafelloedd 
synhwyraidd, ystafelloedd therapi adlamu arbenigol (rebound therapy), amgylchoedd dysgu 
allanol therapiwtig, cyfleusterau garddwriaethol a busnesau bychain i wireddu'r model a 
ffafrir. 

1.8  Darpariaeth breswyl ac egwyl fer 

1.8.1 Gwynedd yw’r unig sir yng ngogledd Cymru nad oes ganddi gyfleusterau preswyl AAA, sy’n 
golygu fod Cyngor Gwynedd yn ddibynnol ar anfon plant i leoliadau sy’n bell o’u teuluoedd 
ac sy’n gostus, £519,577 ar hyn o bryd a chymaint â £1,402,681 yn 2011/12.  

 
1.8.2 Fel y gwelir o’r tabl isod, mae’r gwariant ar leoliadau preswyl tu allan i’r sir i blant ag 

anghenion dwys a chymhleth wedi bod yn gyffredinol uchel yn y blynyddoedd diweddar. 
Mae’r nifer wedi amrywio dros y blynyddoedd, gyda 9 o blant angen gofal preswyl tu allan i’r 
sir ar gost o £1,402,681 yn 2011/12: 

 
 
1.8.3 Rhaid i rai plant fynd allan o’r sir a derbyn darpariaeth di-Gymraeg.  Ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad hwn, nid oedd yr un o’r cyfleusterau preswyl a ddefnyddir yn darparu gwasanaeth 
trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
1.8.4 Byddai datblygu uned breswyl/egwyl fer yn golygu y gellid osgoi gorfod anfon rhai plant allan 

o’r sir, ac felly gellid gwneud arbedion sylweddol a rhoi darpariaeth cyfrwng Cymraeg i blant.  
 

TABL 5: Plant o Wynedd yn mynd i ddarpariaethau preswyl 
tu allan i’r sir   
       

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Nifer y plant 6 8 6 9 8 4 

Cost £842,794 £1,229,411 £1,261,286 £1,402,681 £993,193 £519,577 



1.8.5 Rhagwelir y byddai’r ddarpariaeth egwyl fer yn darparu egwyl tymor byr i fwy o blant a’u 
teuluoedd lle mae galw mawr amdano, ac o ganlyniad byddai hynny’n osgoi chwalfa deuluol 
a’r angen canlynol am leoliad preswyl tymor hwy ar gyfer y plant, fyddai’n gostus.  Ar hyn o 
bryd mae 14 o blant yn derbyn gwasanaeth egwyl fer trwy ofal maeth, ond mae 16 arall ar y 
rhestr aros. Rhagwelir y bydd y galw am wasanaeth egwyl fer yn cynyddu yn y dyfodol, felly 
credir fod cael uned egwyl fer yn angenrheidiol. 

 
1.8.6 Bwriedir datblygu cyfleuster preswyl ac egwyl fer arbenigol dwyieithog a chyfrwng Cymraeg i 

Wynedd, i’w leoli ar safle’r ysgol newydd, ar gyfer disgyblion a’u teuluoedd fydd angen 
darpariaeth breswyl ac egwyl fer ddwyieithog. Bydd hyn yn caniatáu i rai plant sy’n mynychu 
darpariaethau tu allan i’r sir dderbyn eu haddysg yng Ngwynedd. Yn seiliedig ar y sefyllfa 
bresennol, rhagwelir y byddai dau o’r plant sy’n derbyn darpariaeth breswyl all-sirol ar gost o 
£432,000 yn gallu derbyn y ddarpariaeth yng Ngwynedd.   

Byddai’r ddarpariaeth hefyd yn cyflwyno’r posibilrwydd o gynnig nifer cyfyngedig o leoliadau i 
Awdurdodau Lleol eraill sydd angen cyfleusterau preswyl ac ysgol arbennig cyfrwng 
Cymraeg/dwyieithog i’w disgyblion, gan felly, o bosib, greu incwm tuag at gostau rhedeg y 
ganolfan newydd.  

1.8.7 Anghenion busnes 

Darparu cyfleuster chwe gwely preswyl/egwyl fer i blant a phobl ifanc gydag AAA yng 
Ngwynedd, ac Awdurdodau Lleol eraill o bosib.  

 

1.9 Cydweithio rhwng asiantaethau 

1.9.1 Er bod rhai asiantaethau a phartneriaid eisoes yn gweithio’n dda iawn gydag Ysgol Pendalar 
ac Ysgol Hafod Lon, ni ellir ffurfioli na lledaenu strwythur y cydweithio amlasiantaethol hwn 
yn llawn ac yn hafal ar draws y sir.  Mae adeilad presennol Ysgol Hafod Lon yn gwbl 
annigonol, ac ni all hyd yn oed ddarparu lle ar gyfer holl ddisgyblion yr ysgol ar sail lawn 
amser, heb sôn am ddarparu lle i asiantaethau eraill weithio yno. Ar hyn o bryd mae’n 
amhosib canfod gofod gweithio a swyddfa ar gyfer ymarferwyr amlbroffesiwn i’w gynnig i 
Therapyddion Galwedigaethol, Ffisiotherapyddion, timau Therapi Iaith a Lleferydd a staff a 
myfyrwyr ymchwil Ôl-radd o adran Seicoleg Prifysgol Bangor.  

 
1.9.2 Er bod tystiolaeth glir eisoes o gydweithio agos rhwng asiantaethau i ddatblygu Cynllun 

Person-Ganolog integredig ar gyfer nifer o ddisgyblion mewn Ysgolion Arbennig ar draws y 
sir, roedd cam un yr ‘Adolygiad Strategol o Anghenion Dysgu Ychwanegol 2012-13’ wedi 
canfod dymuniad clir ymysg rhieni ac asiantaethau gwahanol i sefydlu Cynlluniau Sengl 
Integredig Person-Ganolog fel ffordd ymlaen yng Ngwynedd. Bydd darparu gofod gweithio 
proffesiynol i weithwyr allweddol allu ymgysylltu’n llawn â rhieni, staff dysgu arbenigol a staff 
cefnogol yn rheolaidd, yn yr Ysgol Arbennig newydd yn Meirionnydd a Dwyfor, yn greiddiol 
er mwyn sicrhau gweledigaeth gyffredin i weithwyr allweddol a theuluoedd. 

 
1.9.3 Anghenion busnes 

Datblygu cyfleuster fydd yn gwasanaethu fel canolfan i ddarparu gofod gweithio proffesiynol i 
weithwyr allweddol ymgysylltu'n llawn gyda rhieni, staff dysgu arbenigol a staff cefnogol yn 
rheolaidd. 

 
1.10  Costau presennol  
1.10.1 Yn seiliedig ar ddyraniad 2013/14 mae cost bresennol y ddarpariaeth ar gyfer plant allai 

fynychu’r ysgol AAA newydd fel a ganlyn:   
 
 
 
 



TABL 6: Cyllideb/dyraniad 2013/14 ar gyfer darpariaeth addysg AAA ym Meirion 
Dwyfor 
 

  
Nifer y 
plant Cyllideb / dyraniad / cost 

Cost y pen 
(cyfartaledd) 

Ysgol Hafod Lon 46 Addysg £764,122 £16,611 
Uned Tŷ Meirion 10 Addysg £240,000 £24,000 
Uned Tŷ Aran 3 Addysg £103,040 £34,347 
Uned arsylwi ABC  8 Addysg £73,178 £9,147 

Myfyrwyr dydd tu allan i’r 
sir (a allai fynychu’r ysgol 
newydd)  

5 Addysg £130,050 £26,010 

Lleoliadau preswyl tu allan 
i’r sir (a allai fynychu’r 
ysgol newydd) 

2 Addysg £144,000 £72,000 
Gwasanaetha

u 
Cymdeithasol £144,000 £72,000 

Iechyd £144,000 £72,000 
Priflif ym Meirion a Dwyfor 
(a allai fynychu’r ysgol 
newydd) 

*59 Addysg £1,003,000 £17,000 

CYFANSWM 133  £2,745,390 £20,642 

 
*Yn seiliedig ar ffigurau 2012/13, mae nifer y plant sydd wedi’u hasesu gydag AAA ond sy’n mynychu 
ysgolion priflif ym Meirionnydd a Dwyfor yn 145 (2012/13), ac o’r rhain, yn seiliedig ar eu 
hanghenion, rydym wedi adnabod 59 a allai fynychu’r ysgol AAA newydd, yn dibynnu ar ddymuniad 
eu rhieni.  
 
Yn seiliedig ar ffigurau 2013/14 (tabl 6) mae gwahaniaethau sylweddol rhwng y gost fesul disgybl, o 
£16,611 yn Ysgol Hafod Lon, £34, 347 yn Uned Tŷ Aran i £216,000 am ddarpariaeth preswyl tu allan 
i’r sir. Mae’r gost gyfartalog y pen yn £20,642. 
 
Mae’r dyraniad a ragwelir ar gyfer yr ysgol newydd i 100 o ddisgyblion yn £1,639,860, sydd gyfystyr â 
chost gyfartalog o £16,399 fesul disgybl. 
 

1.10.2  Cludiant  
Nodir y gost o gludo plant gydag anghenion addysgol arbennig i’w darpariaethau unigol, fel y telir gan 
Gyngor Gwynedd, ar gyfer 2012/13 yn y tabl isod: 
 

TABL 7: Costau cludiant AAA ym Meirionnydd a Dwyfor 2012/13  
 

Lleoliad  
Nifer y 
disgyblion 

Cyfanswm 
y gost 

Cost 
gyfartalog fesul 
disgybl 

Ysgol Hafod Lon 41 £178,936 £4,364 

Uned Tŷ Aran 2 £15,141 £7,571 



Uned Tŷ Meirion 11 £66,136 £6,012 

Priflif 11 £64,851 £5,896 

Tu allan i’r sir 3 £122,655 £40,885 

CYFANSWM 68 £447,719 £6,584 
 

Mae amcangyfrifon cychwynnol yn awgrymu y byddai’r costau cludiant ar gyfer y model a ffafrir yn 
tua £424,000, sy’n is na’r costau ar gyfer 2012/13 yn Nhabl 7. 

Anghenion busnes 

Datblygu darpariaeth AAA gost effeithiol i blant Meirionnydd a Dwyfor sy'n addas i'w ddiben. 

 


