
Lluniau gan Gareth Southwell - www.garethsouthwell.com



Beth rydyn ni’n meddwl ddylai ddigwydd nesaf 
Rhannu â phobl bwysig – Rydyn ni eisiau tynnu sylw pobl bwysig at ein 
gwaith ymchwil er mwyn iddyn nhw ein helpu i roi newidiadau ar waith. 

Rhannu gyda’r gymuned – Rydyn ni’n credu bod pobl Betws yn gallu 
newid eu hymddygiad hefyd.  

Mwy o wybodaeth – Gellid gwneud mwy o ymchwil o safbwynt 
oedolion a phlant ysgol uwchradd. 

Bwriad Rhoi Plant yn Gyntaf 
yw gwneud ein cymuned yn 
lle gwell i blant. 
Mae’r ymchwil a wnaethom gyda phlant eraill yn ein  
hysgol yn dangos beth maen nhw’n ei feddwl am ein  
cymuned. Mae plant yn gwybod sut mae gwneud cymuned  
yn fwy addas i blant a dylid gwrando arnyn nhw. 

Mae60% eisiau cymryd rhan yn ein 

cymuned a’r ffyrdd mwyaf 

poblogaidd o wneud hyn 
oedd drwy godi sbwriel 

a dechrau clybiau newydd. 

Cymorth Presennol

Canfyddiadau

Atebodd84o blant yn ein hysgol,  
o flwyddyn  

2 i flwyddyn 6,  
ein holiadur. 

Roedd 60% 
yn hapus gyda’r 
gwasanaethau 

yn mynd at yr heddlu am help. 
Mae’n syndod nad yw hyn yn 
uwch gan fod ein hysgol yn 
cymryd rhan yn ‘Heddlu Bach’.

yn mynd i’r ysgol am 
help. Credwn fod hwn 
yn rhif uchel a’i fod yn 
dangos bod plant yn 
ymddiried mewn 
ysgolion. 

Byddai 38%
Byddai 80%

Canfuom chwe phrif 
broblem.  Yn ogystal â’r 
pethau yn ein comic; roedd 
alcohol, smygu a gangiau 
yn bryderon o bwys. 

O blith hanner y plant a atebodd y cwestiwn am beth maen 
nhw’n falch ohono, dywedodd bron i chwarter eu bod yn 
falch o’r tai. Rydyn ni’n credu bod hyn yn dangos nad yw 
pobl yn falch o’u cymuned. 

Os 

bydd pobl 

yn gwrando 

ar yr hyn mae’r 

gymuned yn ei 

feddwl, efallai 

y bydd yn eu 

gwneud yn fwy 

balch.

Mae helpu i 

wella’r gymuned 

yn hawdd iawn, hyd 

yn oed drwy wneud 

rhywbeth mor fach â chodi 

darn o sbwriel a’i roi yn y 

bin neu i’w ailgylchu. Os 

byddwch chi’n rhoi pethau’n 

syth yn y bin, bydd eich 

cymuned yn edrych yn 

well yn barod.  

Rydyn ni’n credu bod gangiau, sbwriel, gwydr wedi’i dorri, smygu 
ac alcohol yn berthynol oherwydd dylai ymddygiad pobl newid; tra 
bo’r help sydd ei angen arnom ni yn ein bywyd yn aml yn dibynnu ar 
gymorth gan rywun arall. 

Fe ddysgom am y newidiadau y mae angen i bobl ym Metws gael help gyda 
nhw wrth iddynt dyfu: 

                          Pan rydych chi’n fabi, mae bwydo, cerdded a chlytiau’n bwysig

Mae arian a phrofion 
yn broblem i blant 
Ysgol Uwchradd. 

Mae angen help ar 
blant ysgol gydag 
addysg, dillad, bwlio, 
llawysgrifen a bwyd.  

Mae’r gwaith a’r tŷ yn broblem i oedolion.   
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