
ATODIAD 1 

Ysgolion Strategaeth Anabledd hyd at 2017 

  

Ysgol Gwaith wedi’i 
gyflawni 

Gwaith pellach wedi’i 
adnabod 

Sefyllfa gyfredol 

 

Arfon 
 

Uwchradd Dynodedig Arfon 

Syr Hugh Owen Wedi’i haddasu’n 
llawn 

Uwchraddio’r lifft  

Uwchradd Eraill Arfon 

Friars Mwyafrif wedi’i 
addasu 

Lifft i gael mynediad 
i’r bloc Celf 
Canllawiau mewn rhai 
ardaloedd 
Ail-wynebu rhai 
safleoedd ardaloedd 
ar yr iard 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 

Dyffryn Nantlle Lled addas Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Shafft lifft  
Rampiau allanfa tân. 
Ramp i lawr am y 
Neuadd/ffreutur 
angen sylw. 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 

Tryfan  Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Ramp neu lifft prif 
mynedfa 
Shafft lifft (Ail lawr) 
Ramp i mewn i 
fynedfa’r gampfa 
(Angen sylw) 
Ramp i mewn I 
fynedfa pen arall ir 
ysgol (Ochr 
Caernarfon) 
Rhiniogau bloc 
newydd angen sylw 
Grisiau x 2 i’r ail lawr 
angen lliw cyferbyniol  
Rampiau lle mae 
stepiau diangfeydd 
tân 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 
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Platfform lifft I gael 
mynedfa ir llwyfan. 

Dyffryn Ogwen  Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Ramp neu lifft prif 
mynedfa 
Dim mynedfa i’r 
gampfa oddi fewn i’r 
ysgol. 
Lliwiau cyferbyniol ar 
y grisiau. 
Canllawiau wedi ei 
gosod wrth stepiau i 
fewn ac allan 
Canllawiau i gael ei 
gosod ar y grisiau. 
Rampiau lle mae 
stepiau diangfeydd 
tân 
Platfform lifft i gael 
mynedfa ir llwyfan. 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 

Brynrefail    
Ni fyddai’r ysgol yn 
addas hyd yn oed 
petai gwariant 
sylweddol yn cael ei 
wneud 

Cynradd Dynodedig Dalgylch Syr Hugh Owen 

Bontnewydd    

Cynradd Eraill Dalgylch Syr Hugh Owen 

Hendre    

Cynradd Dynodedig Dalgylch Bangor 

Cae Top    

Cynradd Eraill Dalgylch Bangor 

Hirael    

Cynradd Dynodedig Dalgylch Dyffryn Nantlle 

Bro Lleu    

Cynradd Eraill Dalgylch Dyffryn Nantlle 

Bro Llifon    

Cynradd Dynodedig Dalgylch Dyffryn Ogwen 

Llanllechid    

Cynradd Eraill Dalgylch Dyffryn Ogwen 

    

Cynradd Dynodedig Dalgylch Brynrefail 

Gwaun Gynfi    

Cynradd Eraill Dalgylch Brynrefail 
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Dwyfor 
 

Uwchradd Dynodedig Dwyfor 

Eifionydd Lled addas Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Ail-wynebu rhai 
safleoedd / ardaloedd 
ar y iard. 
Ail osod slabiau sydd 
yn anwastad mewn 
ardaloedd tu allan i’r 
ysgol 
Rhiniogau angen cael 
eu hamlygu – lliw 
cyferbyniol 
Rampiau lle mae 
stepiau diangfeydd 
tân 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 

Uwchradd Eraill Dwyfor 

Glan y Môr Wedi’i haddasu’n 
llawn 

  

Botwnnog  Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Lifft diffygiol yn y bloc 
newydd. 
Shafft lifft yn y brif 
ysgol. 
Ramp neu “platform 
lift” i’r brif fynedfa. 
Lliwiau cyferbyniol ar 
y grisiau i gyd 
Rampiau lle mae 
stepiau diangfeydd 
tân 

 
Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 
 
Annhebygol y byddai’r 
ysgol yn addas hyd yn 
oed petai gwariant 
sylweddol yn cael ei 
wneud 

Cynradd Dynodedig Dalgylch Eifionydd 

Eifion Wyn    

Cynradd Eraill Dalgylch Eifionydd 

Garndolbenmaen Rampiau ac addasu 
toiled 

  

Cynradd Dynodedig Dalgylch Glan y Môr 

Abererch    

Cynradd Eraill Dalgylch Glan y Môr 

Chwilog Yst Ffisio + Toiled 
Ramp 
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Cymerau Yst Ffisio, cawod a 
thoiled 

  

*Llanbedrog Uwchraddiad ysgol   

*Nefyn    

Cynradd Dynodedig Dalgylch Botwnnog 

Pont y Gof    

Cynradd Eraill Dalgylch Botwnnog 

*Llanbedrog Uwchraddiad ysgol   

*Nefyn     

Meirion 
 

Uwchradd Dynodedig Meirion 

Bro Idris Lled addas Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Shafft lifft yn y bloc 
technoleg / 
gwyddoniaeth. 
Platfform lifft i gael 
mynediad i’r llwyfan 
Dim mynedfa i’r bloc 
Ffrangeg. 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 

Uwchradd Eraill Meirion 

Tywyn Lled addas Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Ramp i mewn i’r brif 
fynedfa – er bod 
modd cyrraedd y 
dderbynfa o ben arall 
i’r ysgol. 
Ail osod “slabiau” lle 
mae angen. 
Gosod canllawiau 
mewn rhai ardaloedd. 
Rampiau lle mae 
stepiau / diangfeydd 
tân 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 

Ardudwy  Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Shafft lifft i’r ail lawr. 
Rampiau diangfeydd. 
Lliwiau cyferbyniol ar 
holl risiau 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 
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Gosod canllawiau lle 
mae step i fewn ac 
allan 
Ail osod canllawiau ar 
y grisiau. 
Ail wynebu mannau ar 
y buarth / iard 
chwarae 
Rampiau lle mae 
stepiau diangfeydd 
tân 

Y Bala Ysgol yn cael ei 
haddasu a’i 
huwchraddio 

Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 

Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 
Lleoliadau rhai 
dosbarthiadau ddim 
yn caniatáu mynediad 
i gadair olwyn 

Y Moelwyn  Ystafell Therapi - Pod 
neu adeiladu o’r 
newydd - os nad oes 
ystafell ar gael i’w 
haddasu. 
Ramp prif mynedfa 
Shafft lifft  
Rampiau lle mae 
stepiau diangefydd 
tân 
Platform lifft i gael 
mynediad i’r llwyfan. 

 
 
Ysgol ar wasgar 
Rhai amgylchoedd yn 
iawn i ddefnyddwyr 
cadair olwyn 
Dim mynediad llawn i 
alluogi unigolion 
integreiddio’n gyflawn 
 
 
Os oes gwariant yn 
cael ei wneud yn yr 
ysgol yma mae angen 
ail strwythuro a lleoli 
dosbarthiadau. – 
Trafodaeth bellach 

    

Cynradd Dynodedig Dalgylch Bro Idris 

Llanelltyd ?    

Rhydymain ?    

Cynradd Eraill Bro Idris 

    

Cynradd Dynodedig Dalgylch Tywyn 

Craig y Deryn    

Cynradd Eraill Dalgylch Tywyn 

Penybryn Uwchraddiad ysgol   

Pennal Toiled anabl   

Cynradd Dynodedig Dalgylch Ardudwy 
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Tan y Castell    

Cynradd Eraill Dalgylch Ardudwy 

Llanbedr  Rampiau   

Cynradd Dynodedig Dalgylch Y Berwyn 

Bro Tryweryn    

Cynradd Eraill Dalgylch Y Berwyn 

OM Edwards ? Uwchraddiad ysgol   

Cynradd Dynodedig Dalgylch Y Moelwyn 

Maenofferen    

Cynradd Eraill Dalgylch Y Moelwyn 

    
 


