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canfyddiadau LLYWIO
NEWID

Monitro tlodi ac eithrio cymdeithasol yng Nghymru 2005
Mae astudiaeth gan y Sefydliad Polisi Newydd (NPI) yn defnyddio’r data diweddaraf sydd ar
gael i fonitro dangosyddion tlodi ac eithrio cymdeithasol yng Nghymru. Er bod incwm isel yn
amlwg yn ganolog i hyn, mae’r dangosyddion hefyd yn ymwneud ag addysg, gwaith, iechyd
a lles, a mynediad at wasanaethau. Y pwyntiau allweddol yw:
■

Mae gostyngiadau cyson yng nghyfran y bobl o bob oedran syʼn byw mewn aelwydydd incwm-isel
wedi achosi i gyfraddau tlodi ostwng fel eu bod yn cyfateb iʼr cyfartaledd ar gyfer Prydain. Er eu bod
ar eu huchaf yn y Cymoedd, mae lefelau tlodi ymhlith plant yn uchel ym mhob rhan o Gymru.

■

Mae diweithdra hefyd wedi gostwng yn gyson, gyn ised â lefelauʼr DU neuʼn is. Serch hynny, mae
mwy o bobl yn ʻsegur yn economaidd ond yn dymuno cael gwaithʼ nag syʼn ddi-waith, yn enwedig
yn y Cymoedd.

■

Mae digartrefedd yn cynydduʼn sydyn, ac felly hefyd nifer yr aelwydydd digartref a osodir mewn llety
dros dro.

■

Mae Cymruʼn sefyll allan ymhlith rhannau eraill o Brydain oherwydd mynychder afiechyd ymhlith
^
pobl o oedran gweithio ym mhob gr wp
oedran. Maeʼr gyfran ar ei huchaf yn y Cymoedd, ond mae
pocedi mawr iʼw cael ledled gorllewin Cymru.

■

Mae aelwydydd sydd â rhywun yn gweithio yn rhoi cyfrif am gyfran gynyddol oʼr rheiny sydd mewn
tlodi. Caiff tâl isel ei gysylltuʼn arbennig â gwaith rhan-amser. Maeʼr rhan fwyaf oʼr gweithwyr syʼn
derbyn tâl isel yn fenywod. Y sector adwerthu aʼr sector cyhoeddus yw prif gyflogwyr gweithwyr syʼn
derbyn tâl isel.

■

Mae tâl isel fwyaf cyffredin mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig Sir Benfro, Ceredigion, Gwynedd
a Phowys.

■

Bu iʼr gwelliant mewn lefelau cyrhaeddiad addysgol pan fo plant yn 11 ac yn 16 arafu oddeutu
2000 ac mewn rhai achosion fe beidiodd yn llwyr. Yng Nghymru, oʼi chymharu â Lloegr, mae cyfran
arbennig o uchel o blant 16 mlwydd oed syʼn methu â chael unrhyw gymwysterau TGAU o gwbl.

■

Mae pobl 17 mlwydd oed sydd naill ai heb bum gradd TGAU dda neu gymhwyster galwedigaethol
cyfatebol yn annhebygol o fod wedi ennill unrhyw gymwysterau pellach erbyn eu bod yn 24.

■

Mae ansawdd gwasanaethau meddygon teulu a nifer y lleoedd gofal plant a ddarperir yn is yn y
Cymoedd nag mewn rhannau eraill o Gymru.

■

Mae ardaloedd gwledig, Gorllewin a Gogledd Orllewin Cymru'n sefyll allan oherwydd diffyg
gwresogi canolog, ac maeʼr broblem ar ei gwaethaf yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy.
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Yr hyn y mae’r dangosyddion yn ei
ddangos
Plant a phobl ifanc: tlodi a chanlyniadau addysgol
Yn dilyn gostyngiadau sylweddol yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, mae cyfran y plant yng Nghymru sy’n byw mewn
aelwydydd incwm-isel erbyn hyn yr un faint â’r gyfran
ym Mhrydain Fawr ar y cyfan – ddegawd yn ôl roedd y
gyfradd tlodi ymhlith plant yng Nghymru ymhell uwchlaw’r
cyfartaledd. Er hynny, mae un ym mhob pedwar plentyn
yng Nghymru’n dal i fyw mewn aelwyd incwm-isel, cyfran
sy’n uwch nag ydyw ymhlith pensiynwyr neu oedolion o
oedran gweithio (gweler Ffigur 1).
Mae niferoedd mawr o’r plant sy’n byw mewn aelwydydd
incwm-isel i’w cael ym mhob rhan o Gymru. Mae tua
thraean ohonynt yn byw yn y Cymoedd, traean yng
Nghaerdydd a gweddill de Cymru, a thraean mewn
rhannau eraill.
Mae ychydig yn fwy na hanner y plant hyn yn perthyn i
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deuluoedd un-rhiant. Nid yw pedair rhan o bump o’r rhieni
sengl sydd mewn tlodi’n gwneud gwaith am dâl. O’u
cyferbynnu, mae dwy ran o dair o’r teuluoedd â dai riant
sydd mewn tlodi’n cynnwys un aelod sy’n gwneud gwaith
am dâl.
A throi at addysg, er bod pob ysgol wedi nodi gwelliant
ers canol y 1990au o ran nifer y plant sy’n methu â
chael graddau penodol, mae bwlch mawr yn dal i fod
rhyngddynt gan ddibynnu faint o ddisgyblion o aelwydydd
incwm-isel sydd ganddynt. Er enghraifft, ymhlith yr
ysgolion sydd â’r lefelau isaf o ran disgyblion sy’n gymwys
i gael prydau ysgol am ddim, 6 y cant yn unig o’r plant
16 mlwydd oed yn 2004 a fethodd ag ennill o leiaf pum
cymhwyster TGAU. O’u cyferbynnu, methodd 27 y cant
o blant 16 mlwydd oed â chyrraedd y lefel honno mewn
ysgolion â chyfran uchel o blant yn gymwys i gael prydau
ysgol am ddim.
O ran plant 11 mlwydd oed, er bod y gwelliant mewn
Saesneg fel pe bai wedi peidio yn 2002, mae gwelliannau

mewn Mathemateg a Chymraeg yn parhau hyd at y
presennol. O ran plant 16 mlwydd oed, o’u cyferbynnu,
cafwyd rhan helaeth o’r gwelliant mewn perfformiad yn yr
ysgol ers canol y 1990au cyn y flwyddyn 2000, ac ychydig
o gynnydd pellach a gafwyd ers hynny. Felly, er enghraifft,
roedd y 15 y cant o ddisgyblion 16 mlwydd oed a enillodd
lai na phum cymhwyster TGAU yn 2003/04 yr un faint â’r
gyfran bedair blynedd yn gynharach. Ar ben hynny, ar y
mesur hwn mae’r sefyllfa yng Nghymru’n waeth nag yn
unrhyw un o ranbarthau Lloegr, oherwydd y 71/2 y cant
o blant 16 mlwydd oed yng Nghymru nad ydynt yn ennill
cymwysterau TGAU o gwbl.
Mae cyfran y disgyblion 16 mlwydd oed sy’n methu â
chyrraedd y safon uwch, sef pum gradd TGAU ‘dda’
(hynny yw, gradd C neu uwch), wedi dal i ostwng, er yn
arafach dros y blynyddoedd diwethaf o’u cymharu â’r
blynyddoedd ar ddiwedd y 1990au, i ychydig yn llai na
hanner yr holl ddisgyblion 16 mlwydd oed yn 2003/04.
Mae pwysigrwydd y safon hon i’w weld yn y ffaith
ganlynol: er mai ychydig iawn o ddisgyblion â phum
gradd TGAU ‘dda’ sy’n rhoi’r gorau i dderbyn addysg
wedyn, ychydig iawn o’r disgyblion 17 mlwydd oed a
fethodd â chyrraedd y safon (gan gynnwys y cymhwyster
galwedigaethol cyfatebol) sydd wedi ennill mwy o
gymwysterau erbyn eu bod yn 24 (gweler Ffigur 2).
Mae methiant i ennill cymwysterau digonol, yn ei dro, yn
achosi cynnydd sylweddol yn y tebygolrwydd o dlodi yn
y dyfodol ar ôl tyfu’n oedolyn. Er enghraifft, mae’r rheiny
sydd rhwng 25 a 50 mlwydd oed a heb gymwysterau’n
wynebu tebygolrwydd o 25 y cant y byddant yn segur yn
economaidd, tebygolrwydd o 8 y cant o fod yn ddi-waith a
thebygolrwydd o 60 y cant o dderbyn tâl isel (llai na £6.50
yr awr). Mae’r rhain oll yn ffactorau sy’n cynyddu’r risg o
dlodi.
Oedolion o oedran gweithio sydd heb waith: tlodi a
rhwystrau i weithio
Mae mwy na 60 y cant o’r bobl mewn aelwydydd o oedran
gweithio sydd ar incwm isel heb unrhyw un yn eu haelwyd
sy’n gweithio. Mae hyn yn golygu mai ‘bod heb waith’ yw’r
un rheswm pwysicaf dros dlodi, gan ei fod wedi effeithio ar
ryw 200,000 o oedolion o oedran gweithio yn y flwyddyn
ddiweddaraf.
Ers canol y 1990au, mae cyfanswm y bobl yng Nghymru
sy’n ddi-waith wedi haneru bron iawn, gan ostwng i
tua 60,000. O ganlyniad, nid yw diweithdra’n un o brif
achosion tlodi mwyach, gan ei fod yn rhoi cyfrif am un ym
mhob wyth aelwyd o oedran gweithio sydd mewn tlodi,
o’u cymharu ag un ym mhob pedwar ganol y 1990au.
Yn ychwanegol at y rheiny sy’n ddi-waith, mae rhyw
95,000 o bobl sy’n cael eu cyfrif yn segur yn economaidd
ond yn dymuno cael gwaith. Mae’r nifer hwn hefyd wedi
gostwng dros amser ond yn arafach. Mae’n broblem fwy
^
na diweithdra ymhlith pob gr wp
oedran o 25 ymlaen, yn
^
enwedig menywod a phobl hyn
o oedran gweithio.
Ledled Cymru, mae nifer y bobl sy’n segur yn economaidd
ond yn dymuno cael gwaith fel arfer yn uwch lle mae
diweithdra’n uwch, ac mae’r gwrthwyneb yn wir hefyd.
Gyda’i gilydd, mae cyfran y bobl sy’n ‘dymuno cael

gwaith’ ar ei huchaf yng Nghastell-nedd a Phort Talbot,
Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent a Merthyr Tudful. Ym
mhob un o’r ardaloedd hyn, mae o leiaf un ym mhob wyth
o bobl o oedran gweithio heb waith ond yn dymuno cael
gwaith.
Mae’r Cymoedd hefyd yn sefyll allan oherwydd cyfran uchel
y bobl sy’n dweud eu bod yn dioddef afiechyd hirdymor
cyfyngol. Mae pump o’r chwe ardal awdurdod lleol sydd
â’r cyfraddau afiechyd hirdymor cyfyngol uchaf unrhyw le
yng Nghymru neu yn Lloegr i’w cael yn y Cymoedd. Mae
rhannau helaeth o’r gorllewin – Sir Gaerfyrddin, Ceredigion,
Gwynedd ac Ynys Môn – hefyd yn cynnwys nifer o
ardaloedd sydd â chyfraddau afiechyd hirdymor cyfyngol
sy’n uwch na’r cyfartaledd (gweler Map 1).
Salwch ac anabledd yw’r rhesymau pwysicaf o bell ffordd
y mae pobl o oedran gweithio’n derbyn budd-daliadau
nawdd cymdeithasol yng Nghymru dros gyfnod hir. Nid
^
yw hyn yn gyfyngedig i bobl hyn
o oedran gweithio. Yr
ardaloedd awdurdod lleol sydd â’r cyfraddau afiechyd
hirdymor cyfyngol uchaf ymhlith pobl dros 50 sydd â’r
cyfraddau uchaf ymhlith grwpiau oedran ifancach hefyd.
Caiff afiechyd a/neu anabledd eu nodi gan hanner y dynion
a chwarter y menywod sy’n dymuno cael gwaith fel y
prif beth sy’n eu rhwystro rhag gweithio. Mae chwarter y
dynion hefyd yn nodi diffyg swydd addas tra bo menywod
yn nodi amrediad ehangach o resymau gan gynnwys, yn
anad dim, cyfrifoldebau gofalu am blant ac oedolion.
Gan fod cyfran uchel o’r bobl ledled Cymru a chanddynt
fynediad at gar yn ei ddefnyddio i fynd i’r gwaith, bydd
bod heb gar hefyd yn rhwystr i weithio. Mae lefelau
perchenogaeth ceir yn is yn rhai o’r Cymoedd, yn enwedig
Blaenau Gwent a Merthyr Tudful. Yr aelwydydd o oedran
gweithio sydd fwyaf tebygol o fod heb geir yw’r rhai sy’n
cynnwys oedolion sengl, yn rhai â phlant a heb blant
dibynnol – sef yr union fathau o aelwydydd sy’n rhoi cyfrif
am gyfran helaeth o’r aelwydydd sydd heb waith.
Oedolion o oedran gweithio sydd mewn gwaith: tlodi a
swyddi o ansawdd gwael
Mae gan 40 y cant o’r bobl mewn aelwydydd o oedran
gweithio ar incwm isel rywun yn eu haelwyd sy’n gwneud
gwaith am dâl, ac mae hyn yn gynnydd sydyn o 30 ganol
y 1990au. O ganlyniad, mae rhyw 150,000 o oedolion o
oedran gweithio’n dioddef yr hyn y gellid ei alw’n ‘dlodi
mewn-gwaith’.
^
Un gr wp
sy’n wynebu risg arbennig yw’r aelwydydd sy’n
perthyn i’r dosbarth ‘rhywfaint o weithio’, hynny yw, lle
mae diweithdra’n rhan-amser yn unig neu (mewn aelwyd â
dau oedolyn) lle nad yw un aelod yn gweithio o gwbl. Mae
mwy nag un rhan o bump o’r bobl yn yr aelwydydd hyn ar
incwm isel. Hyd yn oed ymhlith y rhai lle mae’r oedolion i
gyd yn gweithio, mae risg bach o fod ar incwm isel. Felly,
er bod gwaith yn cyfrannu gryn dipyn at leihau’r risg o
dlodi, nid yw’n cael gwared arno’n llwyr.

Ymhlith y rheiny sydd dros 21, mae dau ffactor yn
cynyddu’r tebygolrwydd y bydd rhywun yn cael tâl isel. Y
cyntaf yw rhyw: mae 25 y cant o fenywod sy’n gweithio
llawn-amser yn derbyn llai na £6.50 yr awr o’u cymharu â
15 y cant o ddynion sy’n gweithio llawn-amser.

Yr ail yw bod y swydd yn un ran-amser. Mae 60 y
cant o weithwyr rhan-amser yn derbyn llai na £6.50 yr
awr a 25 y cant yn ennill llai na £5 yr awr. Er nad oes
tystiolaeth o anghydraddoldeb rhwng y rhywiau o ran
tâl am waith rhan-amser, mae’r rhan fwyaf o weithwyr
rhan amser yn fenywod. Mae gweithwyr rhan-amser
yn rhoi cyfrif am hanner yr holl bobl sy’n derbyn tâl
isel. Pan gaiff gweithwyr llawn-amser a rhan-amser
eu hystyried gyda’i gilydd, mae dwy ran o dair o’r
gweithwyr sy’n derbyn tâl isel yn fenywod.

hefyd yn rhoi cyfrif am y gyfran uchaf o’r gweithwyr
sy’n derbyn tâl isel – tua 30 y cant o’r cyfanswm. Y
sector cyhoeddus (gweinyddiaeth gyhoeddus, addysg
ac iechyd) sy’n ail, gan ei fod yn rhoi cyfrif am 20 y
cant. Mae’r ffigwr hwn yn cynnwys y rheiny a gyflogir
yn uniongyrchol gan y sector cyhoeddus yn unig, ac
nid yw’n cynnwys y rheiny sy’n darparu gwasanaethau
ar gytundeb megis glanhau (gweler Ffigur 3).
Mae tâl isel yn mynd law yn llaw â phroblemau eraill.
Nid yw hanner yr oedolion o oedran gweithio sydd
yn ddi-grefft neu’n rhannol grefftus wedi cymryd rhan
mewn unrhyw weithgareddau dysgu pellach ers rhoi’r
gorau i dderbyn addysg ffurfiol, o’u cymharu ag un

Mae mwy na hanner y bobl a gyflogir yn y sector
gwestai/bwytai a’r sector adwerthu/cyfanwerthu yn
derbyn tâl isel. Mae’r sector adwerthu/cyfanwerthu

Map 1: Lleoliad afiechyd hirdymor
Er bod y crynodiad mwyaf yn y Cymoedd, mae cymdogaethau â chyfran uchel o bobl o oedran gweithio sy’n
dweud bod ganddynt afiechyd hirdymor cyfyngol i’w cael ledled Cymru.
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Y gyfran islaw’r trothwyon incwm isel
ar ôl didynnu costau tai (canran)

Ffigur 1: Mae cyfran y bobl mewn aelwydydd incwm-isel wedi bod yn gostwng
^
ymhlith pob grwp
oedran, ond cafwyd y gostyngiad cyflymaf ymhlith plant.
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Ffynhonnell: Aelwydydd Islaw’r Incwm Cyfartalog, DWP

Ffigur 2: Ychydig iawn o bobl 17 mlwydd oed heb naill ai pum gradd TGAU dda
neu NVQ2 pan eu bod yn 17 sydd wedi ennill cymwysterau pellach erbyn eu
bod yn 24.
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Ffynhonnell: Arolwg o’r Gweithlu, ONS; mae’r data’n dangos y cyfartaledd am y blynyddoedd 1997/98 i 2004/05

Ffigur 3: Mae dwy ran o bump o’r holl weithwyr sy’n derbyn tâl isel yn
gweithio yn y sectorau adwerthu, gwestai a bwytai. Mae un rhan o bump
arall yn gweithio yn y sector cyhoeddus.
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Ffigur 4: Mae cyfran uchel o feddygfeydd yn y Cymoedd a Sir y Fflint yn rhai
ag un meddyg yn unig yn gweithio ynddynt.

ym mhob pump yn unig o’r rheiny a chanddynt gefndir
ym maes rheoli neu gefndir proffesiynol. Yn yr un modd,
po isaf yw lefel cymwysterau unigolyn, po isaf yw’r
tebygolrwydd y bydd yn derbyn hyfforddiant yn gysylltiedig
â swydd. Mae gweithwyr sy’n cael tâl isel hefyd yn llawer
llai tebygol na gweithwyr sy’n derbyn tâl cyfartalog o
berthyn i undeb llafur.
Roedd bron hanner y dynion ac un rhan o dair o’r
menywod sy’n gwneud hawliad newydd am Lwfans
Ceisio Gwaith (hynny yw, gan gychwyn cyfnod newydd
o ddiweithdra) yn hawlio’r budd-dal hwn ddiwethaf lai na
chwe mis yn ôl. Mae hyn i bob pwrpas yn golygu bod
llawer o’r swyddi y mae pobl ddi-waith yn eu cael yn para
llai na chwe mis. Ychydig o newid fu yn y cyfrannau hyn
dros ddegawd. Maent yn dangos nad yw gwaith, i rai pobl
ar waelod y farchnad waith, yn llwybr allan o dlodi, ond
ei fod yn hytrach, ar y gorau, yn ddim byd ond rhyddhad
dros dro.
Pensiynwyr: tlodi a mynediad at wasanaethau
Mae cyfran y pensiynwyr sydd mewn aelwydydd incwmisel wedi gostwng o ryw 25 y cant ganol y 1990au i tua 20
y cant erbyn hyn, ac mae’r gyfran hon yn debyg i’r gyfran
ymhlith oedolion o oedran gweithio. Mae’r rhan fwyaf o’r
gostyngiad wedi bod ymhlith pensiynwyr sengl, nad yw’r
risg o dlodi a wynebir ganddynt erbyn hyn yn wahanol o
gwbl i’r risg a wynebir gan gyplau sy’n bensiynwyr.
Heblaw am arian, mae pensiynwyr yn wynebu problemau
penodol yn ymwneud â mynediad ac arwahanrwydd. Mae
un rhan o dair o’r holl bensiynwyr yng Nghymru’n byw ar
eu pennau eu hunain. Gan fod menywod ar y cyfan yn
byw’n hwy na dynion, mae tri chwarter yr holl bobl sy’n 65
^
ac yn hyn
ac yn byw ar eu pennau’u hunain yn fenywod;
^
mae hanner yr holl fenywod sy’n 75 ac yn hyn
yn byw ar
eu pennau’u hunain.

Gan nad oes gwasanaethau statudol sy’n canolbwyntio
^
ar eithrio cymdeithasol ymhlith pobl hyn,
mae gan
awdurdodau lleol ddewis o ran faint o adnoddau y maent
yn eu darparu a faint o sylw y maent yn ei roi i’r pwnc.
Yn rhannol, oherwydd yr angen i neilltuo niferoedd
cynyddol o adnoddau i anghenion gofal personol y
^
niferoedd cynyddol o bobl hyn,
fregus, anaml iawn y
mae’r gwasanaeth gofal cartref erbyn hyn yn cynnwys
naill ai glanhau neu siopa. O ganlyniad, mae cyfran y bobl
^
hyn
sy’n derbyn gofal cartref gan eu hawdurdod lleol wedi
haneru bron iawn dros y degawd diwethaf.
^
Mae pobl hyn
yn un o’r grwpiau sy’n defnyddio’r
gwasanaeth iechyd fwyaf, ac mae argaeledd ac ansawdd
y gwasanaeth yn arbennig o bwysig iddynt. Mae nifer y
cleifion sydd gan bob meddyg yn amrywio’n helaeth ledled
Cymru, o ryw 2,000 yn Sir y Fflint a Rhondda Cynon Taf
i 1,200 ym Mhowys a Cheredigion. Mesur arall sydd â
chysylltiad mwy uniongyrchol ag ansawdd y gwasanaethau
meddyg teulu a ddarperir yw cyfran y meddygon sy’n
gweithio ar eu pennau’u hunain mewn meddygfeydd unmeddyg. Mae’r gyfran hon ar ei huchaf yn y Cymoedd ac
yn Sir y Fflint, ac mae Blaenau Gwent a Merthyr Tudful yn
sefyll allan yn hyn o beth (gweler Ffigur 4).

Mae pensiynwyr yn fwy dibynnol ar gludiant cyhoeddus
^
nag unrhyw gr wp
arall, gan nad yw dwy ran o dair o
bensiynwyr sengl yn berchen ar gar. Eto, lleiafrif bychan
yn unig o’r aelwydydd heb geir sy’n barnu bod bysiau’n
ddigonol o safbwynt cyrraedd canol y dref neu’r siopau
agosaf. Mewn perthynas â rhai anghenion cludiant
sylfaenol, yn enwedig cyrraedd yr ysbyty lleol a theithio ar
ddydd Sul, mae’r gyfran hon gyn ised â thraean neu lai.

Yngl y^ n â’r prosiect
Bu i’r astudiaeth gyfuno data o amrediad eang o
ffynonellau, gan gynnwys arolygon a ariannwyd gan y
Llywodraeth, rhywfaint o ddata gweinyddol a rhywfaint o
ddata a gasglwyd gan awdurdodau lleol ac awdurdodau
iechyd.

I gael gwybodaeth bellach
Cyhoeddir yr adroddiad llawn, Monitro tlodi ac eithrio cymdeithasol yng Nghymru 2005 a ysgrifennwyd gan Peter
Kenway, Naomi Parsons, Jane Carr a Guy Palmer, gan Sefydliad Joseph Rowntree (ISBN 1 85935 406 8, pris £16.95).
Gallwch hefyd lwytho’r adroddiad i lawr am ddim o www.jrf.org.uk (ISBN 1 85935 407 6). Mae’r adroddiad hefyd ar gael
yn Saesneg (ar ffurf brintiedig: ISBN 1 85935 395 9, pdf: ISBN 1 85935 396 7).
Mae’r holl ddangosyddion a’r graffiau a drafodir yn y Canfyddiadau hyn i’w gweld yn www.poverty.org.uk. Caiff y rhain
eu diweddaru pryd bynnag y bydd data newydd ar gael.

Cyhoeddwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree, The Homestead, 40 Water
End, York YO30 6WP. Mae’r prosiect hwn yn rhan o raglen ymchwil a
datblygu JRF. Fodd bynnag, mae’r canfyddiadau hyn yn eiddo i’r awduron
ac nid ydynt o anghenraid yn eiddo i’r Sefydliad. ISSN 0958-3084

Mae mwy o Ganfyddiadau ar gael i’w darllen yn
www.jrf.org.uk

Mae’r ddogfen ar gael ar ffurfiau eraill.
Ffôn 01904 615905 E-bost: info@jrf.org.uk

Cyf: 0575a

