
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD MAWRTH, 15 MEHEFIN 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Cunnah, Hopkins, Joyce, Melbourne, Molik, Phillips, 
Mia Rees, Singh a/ac John 
 

1 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU'R PWYLLGOR  
 
PENDERFYNWYD:  
 

 Nodi bod y Cyngor, yn ei Gyfarfod Blynyddol ar 27 Mai 2021, wedi penodi'r 
Cynghorydd Lee Bridgeman yn Gadeirydd a'r Aelodau canlynol i'r Pwyllgor ar 
gyfer blwyddyn 2021/2022 y cyngor:  

 
Aelodau Etholedig: Y Cynghorwyr Cunnah, Hopkins, Joyce, Melbourne, Molik, 
Phillips, Mia Rees a Singh  

 
Aelodau Cyfetholedig: Patricia Arlotte (Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig), 
Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru), Karen Dell’Armi 
(Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) a Matthew Richards (Cynrychiolydd 
Rhiant-Lywodraethwr). 

 
2 :   CYLCH GORCHWYL  
 
PENDERFYNWYD:  
 
Nodi bod y Cyngor yn ei gyfarfod blynyddol ar 27 Mai wedi cytuno Cylch Gorchwyl y 
Pwyllgor ar gyfer blwyddyn 2021/2022 y cyngor 
 
3 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb.  Nododd Cynghorydd Mia 
Rees y byddai'n hwyr yn mynychu'r cyfarfod. 
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
 
5 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 2021 fel cofnod 
cywir o'r cyfarfod hwnnw fel y cynigiwyd gan Karen Dell'Armi ac fe'i eiliwyd gan y 
Cynghorydd Mike Phillips. 
 
6 :   YSGOLION YR 21AIN GANRIF, BAND B: EHANGU AC AILDDATBLYGU 

YSGOL UWCHRADD CATHAYS  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau), Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a 



Dysgu Gydol Oes), Michele Duddrige-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a 
Darpariaeth), Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen Cynllunio Trefniadaeth 
Ysgolion) a Brett Andrewartha (Rheolwr Tîm, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion) i'r 
cyfarfod.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad pan gyfeiriodd at yr adborth a 
gafwyd ynghylch ehangu Ysgol Uwchradd Cathays. 
 
Rhoddwyd i'r Aelodau amlinelliad o'r cynigion ynghylch ehangu ac ailddatblygu'r 
safle.   
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Holodd yr Aelodau a oedd unrhyw ddewisiadau amgen i 8 dosbarth mynediad 
wedi'u hystyried, yn enwedig ehangu capasiti mewn ysgolion mewn ardaloedd 
eraill a oedd eisoes wedi’u cynnwys yn y rhaglen Band B. Mae awgrym efallai 
na fydd twf yn y boblogaeth yng Nghaerdydd mor gyflym â'r disgwyl a bydd y 
galw am leoedd mewn ysgolion uwchradd 500 yn llai erbyn 2030. Dywedwyd 
wrth yr Aelodau fod y cynnig i gynyddu i 8 DM wedi cael ei ystyried yn ofalus.  
Mae Ysgol Uwchradd Cathays yn cynnig hyblygrwydd gan ei bod wedi'i lleoli'n 
ganolog gyda chysylltiadau trafnidiaeth da â gwahanol ardaloedd. Mae data'n 
dangos y bydd digon o niferoedd disgyblion i gynnal yr ysgol. Cydnabyddir y 
bydd angen addasu dalgylchoedd i gyfateb yn agosach at niferoedd disgyblion 
â chapasiti'r ysgol maes o law. 

 

 Holodd yr Aelodau sut y gallai'r galw yn y dyfodol am addysg uwchradd 
cyfrwng Cymraeg effeithio ar yr ehangu arfaethedig ac a ellid datblygu'r gwaith 
o fodelu galw o'r fath ymhellach. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg yn cael ei gyflwyno a'i fod wedi cael ei 
ystyried mewn perthynas â'r cynnig. Mae'n bosibl rhagweld gyda pheth 
cywirdeb beth fydd y galw am addysg cyfrwng Cymraeg hyd at 2029-30 ac i'r 
degawd nesaf. 
 

 Holodd yr Aelodau pam y blaenoriaethwyd ehangu Ysgol Uwchradd Cathays 
dros ysgol Uwchradd Caerdydd, sy'n gwrthod cannoedd o ymgeiswyr 
disgyblion bob blwyddyn a pha ddarpariaeth a wnaed er diogelwch plant 
mewn perthynas â mynediad agored i gyfleusterau cymunedol? Dywedwyd 
wrth yr Aelodau mai nod y Cyngor oedd i bob ysgol fod yn rhagorol. Wrth 
gyflwyno cynigion ar gyfer diogelwch ysgolion, mae ar flaen y gad. Mae 
lleoedd ysgol yn aml yn agos at gyfleusterau cymunedol, ond mae diogelwch 
wedi'i gynllunio. Bydd mwy o fannau gwyrdd ar gael o dan yr ehangu 
arfaethedig a bydd mynediad agored yn sicr. Mae safle Ysgol Uwchradd 
Caerdydd yn gyfyngedig iawn.  

 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu bod yr ymgynghoriad wedi methu ag ymgysylltu â 
rhieni BAME. Dywedwyd wrth yr Aelodau ei bod yn anodd cynnwys rhieni 
mewn ymgynghoriad o'r math hwn gan fod yr amserlen ehangu yn ei gwneud 
yn ymddangos yn amherthnasol iddynt. Gwnaed pob ymdrech i ymgysylltu ag 
aelodau o gymuned yr ysgol. 
 



 Roedd yr Aelodau'n pryderu y byddai'r mannau agored a rennir a'r 
cyfleusterau yng Nghanolfan Maendy ar gael i'r gymuned leol, ac y dylid 
ymgynghori ynghylch unrhyw effeithiau ar y gymuned leol. Dywedwyd wrth yr 
Aelodau nad yw manylion y dyluniad ar gael eto ac mae addasiadau'n bosibl, 
ond mae'r egwyddorion allweddol a faint o le dan sylw wedi'u hymrwymo yn y 
cynllun. Ar bob cam datblygu, ymgynghorir â'r gymuned.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd y byddai cyfleusterau beicio ym Maendy 
yn parhau i fod ar gael nes y bydd y Felodrom wedi’i gwblhau. Dywedwyd wrth 
yr Aelodau y byddai ehangu dros dro ym Maendy ac na fyddai darpariaeth 
beicio yng Nghaerdydd yn cael ei cholli o ganlyniad i'r ysgol yn cael ei 
datblygu.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar ddyfodol y prosiect Ysgolion yr 21ain 
Ganrif a chyllid cymysg ehangu Ysgol Uwchradd Cathays. Er bod cyllid Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol ar gael i ehangu'r ysgol, dywedwyd wrth yr Aelodau 
y bydd rhaid ariannu agweddau ategol ar y prosiect o'r gyllideb gyfalaf. Bydd y 
Cyngor yn ceisio cyflymu prosiectau yn y dyfodol. Mae pwysau ar brisiau 
deunyddiau adeiladu o ganlyniad i bandemig Covid.  
 

 Holodd yr Aelodau a fyddai safle'r Maendy yn ddigon mawr i ddarparu ar gyfer 
yr holl gyfleusterau arfaethedig. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai angen i 
gyfran o'r safle presennol aros fel cyfleusterau ar gyfer yr ysgol newydd. 
Byddai'r adeiladau wedi'u lleoli ar safle Canolfan Maendy a byddai llawer o'r 
ddarpariaeth chwaraeon ar safle Ysgol Uwchradd Cathays. Mae diwydrwydd 
dyladwy cam cynnar wedi'i wneud ond nid yw llawer o fanylion dylunio ar gael 
eto. 
 

 Holodd yr Aelodau pryd y byddai dadansoddiad traffig a thrafnidiaeth yn cael 
ei gynnal mewn perthynas â Ffordd Seland Newydd a Ffordd y Goron. 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd asesiadau trafnidiaeth cynnar yn cael eu 
cynnal ac y byddai dadansoddiad trafnidiaeth yn rhan o'r cais cynllunio.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am ragor o fanylion am unrhyw ddadansoddiad a 
wnaed ar gost cyllid MIM a'r amlen wirioneddol o gyllideb costau yr oedd y 
Cyngor yn gweithio iddi, yng nghyd-destun pwysau cost ar ddeunyddiau a 
chynlluniau adeiladu. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cabinet wedi ymrwymo 
i'r Cytundeb Partneriaeth Strategol gyda Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 
Cynhaliwyd dadansoddiad ariannol gan ddefnyddio'r gyfrifiannell a 
ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd rhagor o wybodaeth am gostau yn 
cael ei hadnabod wrth i fanylion y dyluniad gael eu cyfrifo cyn y broses o 
gymeradwyo'r prosiect. Bydd cyfraddau meincnod yn cael eu hystyried yn 
ddiweddarach. Pan fydd yr ysgol yn cael ei throsglwyddo, bydd y Cyngor yn 
talu tâl unedol blynyddol sy'n cynnwys gwaith cynnal a chadw am 25 mlynedd.  
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu y byddai cyfleusterau beicio'n cael eu colli ar 
gyfer pobl leol a fyddai'n gorfod teithio ar draws y ddinas i'r Felodrom. Er y 
byddai teithio ychwanegol i bobl yn ardal Cathays, dywedwyd wrth yr Aelodau 
y byddai teithio'n cael ei leihau i bobl o ardaloedd eraill sy'n gorfod teithio i 
Cathays ar hyn o bryd.  

 
 



PENDERFYNWYD:  
 

 Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er mwyn 
cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y ffordd ymlaen.  

  
 
7 :   CYNLLUNIO TREFNIADAETH YSGOLION: LLEOEDD MEWN YSGOLION 

CYNRADD I WASANAETHU CATHAYS A RHANNAU O GABALFA, Y 
MYNYDD BYCHAN, YSTUM TAF A PHLASNEWYDD  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau), Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes), Michele Duddrige-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a 
Darpariaeth), Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen Cynllunio Trefniadaeth 
Ysgolion) a Brett Andrewartha (Rheolwr Tîm, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion) i'r 
cyfarfod.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad lle cyfeiriodd at y cynigion i 
ehangu mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Allensbank.  Mae'r gwaith o ehangu 
Ysgol Mynydd Bychan i Ysgol Gynradd Allensbank bellach wedi'i atal ond bydd y 
gostyngiad yn y Nifer Derbyn Cyhoeddedig (NDC) yn Ysgol Gynradd Allensbank yn 
mynd rhagddo. 
 
Amlinellwyd y cynigion a gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn 
cwestiynau am y wybodaeth a roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi 
isod: 
 

 Holodd yr Aelodau pa mor dda yr oedd yr ymgynghoriad wedi bod, gan gofio'r 
sylwadau a gafwyd gan Estyn. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Estyn yn 
cysylltu ag S4C i dynnu ei sylwadau yn ôl yr oedd wedi cadarnhau eu bod 
wedi'u hadrodd ar gam. Mae'r cynnig interim yn cydbwyso nifer o bwysau. 
Bydd ymgynghori â'r gymuned leol, ysgolion a rhanddeiliaid yn helpu i lunio'r 
cynigion hirdymor. Mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn gyfle i 
ystyried y cynnig mewn cyd-destun ehangach. Bydd cynllun tymor hwy yn cael 
ei gyflwyno maes o law. 

 

 Holodd yr Aelodau pryd y byddai'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
drafft ar gael i'w archwilio. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gwaith ymgysylltu a 
gwaith adeiladu gyda phartneriaid Fforwm Addysg Cymru wedi bod yn mynd 
rhagddo dros y 12 mis diwethaf. Y dyddiad targed ar gyfer ymgynghori yw mis 
Medi/Hydref eleni. 
 

 Holodd yr Aelodau faint y byddai'r NDC yn cael ei leihau yn Ysgol Gynradd 
Allensbank ac a fyddai lle i ddarpariaeth ychwanegol. Dywedwyd wrth yr 
Aelodau na fyddai effaith sylweddol ar yr ysgol sy'n gweithredu yn is nag 1 DM 
ar hyn o bryd. Bydd yn caniatáu i'r ysgol atgyfnerthu ac adeiladu'r 1 DM yn ei 
chynllunio strategol. Mae'r ysgol yn defnyddio ei holl ystafelloedd. 

 
PENDERFYNWYD:  
 

 Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er mwyn 
cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y ffordd ymlaen.  



  
 
8 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL CRAFFU 2020/2021  
 
Rhoddwyd yr Adroddiad Craffu Blynyddol cyfunol cyntaf i'r Aelodau ar gyfer 2020/21 
a fydd yn cael ei ystyried gan y Cyngor llawn ddydd Iau 24 Mehefin 2021. 
 
PENDERFYNWYD:  
 

 Cymeradwyo'r Adroddiad Craffu Blynyddol drafft 2020/21 i'w gyflwyno gerbron 
y Cyngor. 

 
9 :   RHAGLEN WAITH 2021/2022  
 
Rhoddwyd y rhestr arfaethedig o gyfarfodydd i'r Aelodau ar gyfer 2021/22 a 
thrafodwyd y dull o ddatblygu rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer 2021/22 i'w 
dychwelyd i'r Pwyllgor ym mis Medi i'w gymeradwyo'n ffurfiol. 
 
PENDERFYNWYD:  
 

 Nodi amserlen arfaethedig cyfarfodydd ar gyfer 2021-22  
 
10 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chodwyd unrhyw eitemau brys yn y cyfarfod. 
 
11 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd yr Aelodau’r wybodaeth a dderbyniwyd gan nodi nifer o broblemau y 
cytunai’r Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, 
ar ran y Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol. 
 
12 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yw dydd Mawrth 13 
Gorffennaf 2021 am 4.30pm drwy MS Teams. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.54 pm 
 



Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol


	Cofnodion

