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CYNGOR CAERDYDD 
CARDIFF COUNCIL

CYFARFOD Y CABINET: 12 HYDREF 2017

DATBLYGU’R YSTÂD ADDYSG YNG NGHAERDYDD

ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU
EITEM AGENDA:   5

 
Y CYFARWYDDWR ADDYSG A DYSGU GYDOL OES   

Rhesymau dros yr Adroddiad hwn

1. I amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu Caerdydd wrth ddatblygu’r 
ystâd addysg ac i danlinellu agweddau lle mae gofyn dwyn cynigion ger 
bron i gyfarfodydd Cabinet yn y dyfodol yn ymwneud â’r meysydd 
canlynol.

 Cynlluniau blaenoriaeth Caerdydd ar gyfer Band B Rhaglen Ysgolion 
yr 21ain Ganrif

 Ymagwedd ar gyfer datblygu darpariaeth ar gyfer dysgwyr ag 
anghenion dysgu ychwanegol (ADY), gan gynnwys datblygu 
darpariaeth newydd ac ail-fodelu’r ddarpariaeth bresennol yn ysgolion 
Caerdydd

CYD-DESTUN

2. Yn 2016 amlinellodd y Cyngor a’i bartneriaid weledigaeth glir ar gyfer 
addysg yn y ddinas yn Caerdydd 2020: gweledigaeth newydd ar gyfer 
addysg a dysgu yng Nghaerdydd

 “...bod pob plentyn a pherson ifanc yng Nghaerdydd yn mynychu ysgol 
wych ac yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r nodweddion fydd yn eu 
harwain i fod yn llwyddiannus yn bersonol, yn gynhyrchiol yn economaidd 
ac yn ddinasyddion cydwybodol.”

3. Mae pum prif nod er mwyn gwireddu uchelgais Caerdydd:

 Deilliannau gwych i bob dysgwr
 Gweithlu o safon uchel
 Amgylcheddau dysgu 21ain Ganrif
 System ysgolion sy’n hunan-wella
 Ysgolion a Chaerdydd mewn partneriaeth

4. Mae strategaeth Uchelgais Prifddinas y Cyngor wedi rhoi ymrwymiad clir 
i barhau i fuddsoddi yn, a gwella, ysgolion Caerdydd er mwyn sicrhau 
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bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau ar eu bywydau. Bydd cynnig 
amgylcheddau dysgu’r 21G yn sicrhau bod llefydd ysgol priodol o 
ansawdd i bobl ifanc sy’n ateb anghenion poblogaeth gynyddol a 
newidiol Caerdydd.

5. Mewn blynyddoedd diweddar cafwyd buddsoddiad sylweddol yn 
natblygiad yr ystâd addysg yng Nghaerdydd, cyn, ac yna fel rhan o, cam 
Band A Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae 
Caerdydd wedi elwa’n sylweddol ar raglen fuddsoddi “Band A” 
cychwynnol rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, gydag oddeutu £164 
miliwn i ehangu nifer y llefydd cyfrwng Saesneg a Chymraeg ill dau. 
Bydd Band A yn cyflawni dwy Ysgol Uwchradd newydd: Ysgol Uwchradd 
y Dwyrain mewn cydweithrediad â Choleg Caerdydd a’r Fro ac Ysgol 
Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn ogystal â chwe ysgol 
gynradd newydd. 

6. Fodd bynnag fe erys heriau arwyddocaol o ganlyniad i dwf cyflym yn y 
boblogaeth oed ysgol, a hynny yn erbyn cefndir lle mae gofyn 
buddsoddiad pellach ar lawer o’r adeiladau ysgol presennol i’w codi i 
safon dderbyniol.

7. Mae rhan gyntaf yr adroddiad hwn yn amlinellu

 Anghenion digonolrwydd y boblogaeth ysgolion;
 Cyflwr yr ystâd ysgolion;
 Addasrwydd yr ystâd i ateb gofynion Dysgu’r 21 Ganrif;
 Twf arfaethedig yn y ddarpariaeth addysg yn codi o’r Cynllun 

Datblygu Lleol.

8. Mae digonolrwydd yn cyfeirio at gapasiti yr ystâd ysgol i ateb galw’r 
niferoedd o bobl ifanc sydd ag angen llefydd ysgol.  

9. Defnyddir pedwar categori i ddiffinio cyflwr adeiladau ysgol.  

Sef: 

A – Perfformio yn ôl y disgwyl ac yn gweithredu’n effeithiol;
B – Perfformio yn ôl y disgwyl ond ôl ychydig o ddirywio;
C – Diffygion mawr i’w gweld a ddim yn gweithredu yn ôl y disgwyl;
D – Oes wedi dirwyn i ben a pherygl methiant ar unrhyw adeg

10. Y ffactorau sydd yn dylanwadu ar addasrwydd defnydd ar gyfer darparu 
dysgu yn y 21ain Ganrif yw:

 Oed yr ysgol (tua 50% o ysgolion Caerdydd wedi eu hadeiladu 1945-
1976; 25% yn ysgolion Fictoraidd);

 Dyluniad adeilad;
 Addysgeg;
 Defnydd gorau o adnoddau

Yna mae’r adroddiad yn sefydlu’r heriau sy’n wynebu Caerdydd parthed:
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 Blaenoriaethau Caerdydd ar gyfer Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif

 Cyllid ar gyfer rheoli a chynnal yr ystâd addysg bresennol
 Ymagwedd ar gyfer datblygu darpariaeth ar gyfer dysgwyr ag 

anghenion dysgu ychwanegol (ADY), gan gynnwys datblygu 
darpariaeth newydd ac ail-fodelu’r ddarpariaeth bresennol yn 
ysgolion Caerdydd.

Dadansoddiad o Angen

Materion Digonolrwydd yn y Brif Ffrwd 

11. Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor, fel yr Awdurdod Addysg Lleol, o 
dan Ddeddf Addysg 1996 i sicrhau ei fod yn cynnig digon o lefydd ysgol 
yng Nghaerdydd.  Mae hyn yn mynnu bod y Cyngor yn sicrhau bod 
ysgolion lleol ganddo ar gyfer plant lleol a chydbwysedd priodol o lefydd 
ysgol yn y sector cynradd, uwchradd ac arbennig a thrwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer pobl ifanc Caerdydd. 

12. Mae’r ffactorau arwyddocaol sy’n dylanwadu ar ddigonolrwydd llefydd 
ysgol yng Nghaerdydd yn cynnwys:

 Poblogaeth yn y ddinas sydd yn tyfu’n gyflym ac sydd wedi profi twf 
o 1.1% y flwyddyn, sef oddeutu 4,000 o unigolion ar gyfer y 10 
mlynedd diwethaf;

 Mae hyn wedi arwain at gyfres o gohortau oed dosbarth derbyn 
mawr gyda 4,200 o blant yn dod i’r gyfundrefn sy’n sylweddol fwy 
na’r nifer a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod 10-mlynedd blaenorol. 
Mae’r nifer derbyn diweddaraf yn cynrychioli cynnydd o 28%, gydag 
800 yn fwy o blant, o’i gymharu â’r nifer derbyn yn 2006 sef 3,381;

 Mae’r cohortau cynradd mawr hyn yn cyrraedd oed ysgol uwchradd 
ac erbyn mis Medi 2019, bydd mwy ohonynt nag sydd o lefydd yn y 
ddinas ar gyfer mynediad i Flwyddyn 7;

 Fel y tyfodd poblogaeth Caerdydd, yn yr un modd tyfodd nifer y 
plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).. Ar hyn o bryd, mae 
gan 23.4% o ddisgyblion yng Nghaerdydd Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY). Ar hyn o bryd ceir oddeutu 1,800 o 
ddatganiadau ADY ar draws yr awdurdod. Ceir ystod o ysgolion a 
lleoliadau ledled Caerdydd sy’n ateb anghenion addysgol y cohort 
yma o bobl ifanc.  Fodd bynnag mae’r galw am lefydd yn fwy na’r 
nifer o lefydd sydd ar gael ac mae disgwyl i’r duedd yma barhau i’r 
dyfodol.  

 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan Gaerdydd yn 
mapio'r seilwaith angenrheidiol sydd ei hangen i hwyluso a chynnal 
y twf ym mhoblogaeth y ddinas erbyn 2026. Mae hyn yn golygu 
adeiladu 41,415 o dai dros gyfnod y cynllun, gan gynnwys ar 
safleoedd strategol sylweddol yng ngogledd a gorllewin y ddinas.  
Bydd hyd at 5000 o gartrefi ym mhob ardal.  Bydd hyn yn creu 



Page 4 of 16

cynnydd sylweddol yn y galw am lefydd ysgol ledled y ddinas dros y 
deng mlynedd nesaf.

Digonolrwydd y Sector Cynradd

13. Derbyniwyd 4.339 o blant ym mis Medi 2016. Roedd 5% o lefydd derbyn 
gweigion a 6.4% o lefydd gweigion ar draws y grwpiau blwyddyn eraill yn 
y sector cynradd prif ffrwd (4-11 oed), Mae’r Cyngor wedi cyflawni:

 6% o lefydd gweigion yn y sector cynradd cyfrwng Saesneg (4-11 
oed);

 9% o lefydd gweigion yn y sector cynradd cyfrwng Cymraeg (4-11 
oed);

14. Mae dadansoddiad o lefelau llefydd gweigion yn y sector cynradd yn 
dynodi y gellir cael cydbwysedd cyffredinol yn y cyflenwad, a’r galw am, 
lefydd Cyfrwng Saesneg drwy newidiadau i ddalgylchoedd a/neu 
newidiadau sefydliadol eraill. Erys peth problemau digonolrwydd lleol yn  
Butetown a’r Tyllgoed. 

15. Yn unol ag uchelgais Polisi Llywodraeth Cymru a Chynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg Cyngor Caerdydd (WESP), mae peth 
buddsoddiad ychwanegol yn angenrheidiol i gynyddu llefydd cyfrwng 
Cymraeg cynradd.

Digonolrwydd y Sector Uwchradd

16. Bydd y cynnydd yn y boblogaeth ysgol oed cynradd yn arwain at brinder 
llefydd cyfrwng Saesneg uwchradd yn 2019.

17. Ar hyn o bryd mae 134 dosbarth mynediad ar gyfer Blwyddyn 7 sy’n 
cyfuno ysgolion uwchradd Sefydledig, Ffydd a Chymunedol cyfrwng 
Cymraeg a Saesneg. 

18. Mae’r rhagolygon ysgol uwchradd mwyaf diweddar yn awgrymu y bydd y 
galw am:

 Lefydd cyfrwng Saesneg ar ddechrau addysg uwchradd 
(Blwyddyn 7) yn uwch na’r llefydd fydd ar gael yn 2019;

 Llefydd cyfrwng Saesneg trwy gydol y sector oed uwchradd (11-
16) cyfan yn uwch na’r llefydd sydd ar gael erbyn mis Medi 2022. 

 Llefydd cyfrwng Cymraeg ar ddechrau addysg uwchradd 
(Blwyddyn 7) yn uwch na’r llefydd fydd ar gael ym mis Medi 2021;  

19. Mae’r rhagfynegiadau yn awgrymu y bydd angen 8 Dosbarth Mynediad 
ychwanegol (sy’n cyfateb i 240 o lefydd disgyblion y flwyddyn) ar ben y 
114 dosbarth mynediad sydd ar gael ledled y ddinas ar gyfer mynediad i 
Flwyddyn 7 yn y Sector cyfrwng Saesneg, er mwyn diwallu angen y 
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boblogaeth bresennol a’r patrymau mudo gwybyddus. Ardaloedd canolog 
y ddinas sydd á’r angen mwyaf dwys am lefydd ysgol ychwanegol.

Caerdydd Ddwyieithog 2017-2022 a Chynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg 2017-2020

20. Mae Strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru yn gosod 
gweledigaeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. 
Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu strategaeth Caerdydd Ddwyieithog 
5 mlynedd i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg o fewn Caerdydd sy’n 
adeiladu ar y gwaith a wneir eisoes i ateb anghenion siaradwyr Cymraeg, 
dysgwyr a chymunedau ledled y ddinas. 

21. Mae Cyngor Caerdydd o’r farn bod y system addysg yn elfen allweddol 
er mwyn sicrhau bod plant yn gallu datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg, ac 
i greu siaradwyr newydd. Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(WESP) Caerdydd yn cefnogi’r ddwy strategaeth.  Mae’r Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg hefyd yn cyfrannu at saith nod llesiant 
cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn benodol at 
Gymru lewyrchus yn cynnig addysg a hyfforddiant o safon uchel i blant a 
phobl ifanc yn eu dewis iaith a chreu diwylliant Cymraeg bywiog ac iach.

22. Rhwng 2016/17 a 2021/22, rhagwelir cynnydd yng nghyfanswm 
niferoedd y disgyblion gaiff eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg i 15.2% 
gan wneud cyfraniad sylweddol at gwrdd â’r targedau a osodwyd yn 
Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog y Cyngor.  

23. Cydnabyddir y bydd y twf parhaus yn y sector cynradd cyfrwng Cymraeg 
yn arwain at gynyddu’r ddarpariaeth yn y sector uwchradd cyfrwng 
Cymraeg, fodd bynnag ni ragwelir y bydd angen hyn tan 2022. Ar hyn o 
bryd mae 16% o gapasiti gwag yn y sector uwchradd yn sgil agor y 3edd 
Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg, Ysgol Bro Edern yn y flwyddyn 
academaidd 2013/14.  Oherwydd hynny, gellir addasu’r ddarpariaeth 
bresennol tan wedi 2024, sy’n mynd â’r angen am ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng Cymraeg y tu allan i derfynau amser Band B. Ar gyfer 
ceisiadau derbyn ym mis Medi 2017, roedd 12% o lefydd gweigion ar 
draws 10 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, am fod Caerdydd wedi 
buddsoddi’n drwm mewn digonolrwydd cynradd fel rhan o’i raglen gyfalaf 
Band B. 

24. Bydd y Cyngor yn parhau i fonitro rhagfynegiadau disgyblion, cynnal 
astudiaethau dichonoldeb a gwaith cynllunio a datblygu er mwyn sicrhau 
bydd y Cyngor mewn sefyllfa i sicrhau digonolrwydd llefydd uwchradd 
cyfrwng Cymraeg pan fydd angen. Bydd angen darpariaeth ychwanegol 
ar gyfer poblogaeth breswyl a gynhyrchir gan safleoedd tai mawr y 
Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yng Ngogledd a Gorllewin y Ddinas.
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Materion Digonolrwydd yn y sector arbennig

25. Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn niferoedd y bobl ifanc ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ers 2012. Gellir priodoli hwn i 
gynnydd cyffredinol y boblogaeth ond mae hefyd yn gysylltiedig â 
ffactorau eraill, megis cyfraddau goroesi uwch i blant ag anableddau 
cymhleth a chynnydd yn amlder/adnabod cyflyrau ar y sbectrwm 
awtistiaeth.

26. Rhagfynegir y bydd yr angen am lefydd ysgol arbennig yn cynyddu dros 
y 5-10 mlynedd nesaf. Rhagwelir cynnydd ym mhob maes ADY ac yn 
enwedig yn: 

 Anghenion ymddygiadol emosiynol a chymdeithasol (AYEC);
 Anghenion dysgu cymhleth (ADC); defnyddir y term ADC yma fel 

term cyffredinol ar gyfer ystod o labeli anghenion cynradd, gan 
gynnwys anghenion dysgu difrifol (ADD), anghenion corfforol a 
meddygol (CMEDD), Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (ADDLl). 

 Cyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig (CSA).  

27. Rhwng 2017 a 2022, bydd angen 220 o lefydd ychwanegol i ddisgyblion 
â chyflyrau ar y sbectrwm awtistig ac anghenion dysgu cymhleth, a thua 
70 o lefydd ychwanegol ar gyfer disgyblion ag anghenion ymddygiadol 
emosiynol a chymdeithasol, er mwyn ateb y galw cynyddol.

28. Mae cyfradd y twf dros y 5-10 mlynedd diwethaf wedi bod yn fwy na’r 
rhagfynegiadau blaenorol.  Dros y ddwy flynedd ddiwethaf nid yw 
darpariaeth ysgolion arbennig yr Awdurdod Lleol wedi gallu ateb y galw 
presennol.   Mae’r ddarpariaeth ychwanegol, ddaeth yn sgil datblygu Tŷ 
Gwyn a Chanolfan Marion, bellach yn llawn, a dim posib i ehangu nifer y 
llefydd arbennig o fewn yr adeiladau presennol. 

29. Bu’n rhaid i Gaerdydd droi at y sector annibynnol er mwyn cydymffurfio 
â’i ddyletswyddau statudol.   Yn 2017-18, bydd Caerdydd yn ariannu 113 
o ddisgyblion mewn llefydd ysgol arbennig annibynnol ar gost o £2.5M.  
Mae cost y llefydd hyn yn amrywio o £28K i £57K y flwyddyn, o’i 
gymharu â chostau ysgolion arbennig Caerdydd o £14K i £25K y 
flwyddyn. Mae’r ddibyniaeth ar ysgolion annibynnol yn her ariannol 
sylweddol i Gaerdydd.  

30. Ehangodd Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn a throsglwyddo i adeilad newydd yn 
2009. Mae bellach yn llawn ac yn cynnig lle i 170 o bobl ifanc sydd ag 
anawsterau dysgu lluosog a dwys neu gyflyrau ar y sbectrwm 
awtistiaeth.

31. Mae Canolfan Marion ar safle Ysgol Esgob Llandaf, yn cynnig 55 o 
lefydd i bobl ifanc ag awtistiaeth. Cafwyd twf parhaus o flwyddyn i 
flwyddyn ac mae’r ddarpariaeth arbenigol yma bellach yn llawn.

32. Dros yr un cyfnod, mae Caerdydd wedi cynyddu llefydd mewn 
Canolfannau Adnoddau Arbenigol (CAAau)  eraill mewn ysgolion prif 
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ffrwd, yn enwedig ar gyfer disgyblion â chyflyrau sbectrwm awtistig.  Ers 
2012, darparwyd 40 o lefydd ychwanegol trwy ddatblygu CAAau newydd. 

Materion Cyflwr ac Addasrwydd

33. Mae gan Gaerdydd ystâd ysgol fawr iawn, gyda dros 127 o safleoedd 
ysgol.  Mae llawer o’r safleoedd yn cynnwys blociau lluosog, a 
adeiladwyd mewn degawdau gwahanol.  Mae nifer fawr o ysgolion 
cynradd, uwchradd ac arbennig mewn cyflwr gwael.  

34. Gan ddefnyddio methodoleg fanwl a chadarn, mae matrics blaenoriaethu 
wedi ei ddatblygu er mwyn dosbarthu holl eiddo'r ystâd ysgolion o A i D, 
gyda D fel y categori gwaethaf ar gyfer y problemau canlynol:

 Digonolrwydd y llefydd sydd ar gael;
 Cyflwr adeiladau’r ysgol;
 Addasrwydd yr amgylchedd ar gyfer addysgu

35. Paratowyd cyfraddau digonolrwydd pob ysgol gan ddefnyddio’r gronfa 
ddata boblogaeth gorfforaethol a methodoleg a ddefnyddir ar gyfer 
cynllunio llefydd ysgol. Paratowyd y cyfraddau addasrwydd a chyflwr yn 
annibynnol, gan ddefnyddio methodoleg a gymeradwywyd gan 
Lywodraeth Cymru. 

36.  Mae oddeutu £17M, neu 14% o faterion cynnal a chadw a chyflwr yr 
ystâd wedi eu diwallu gan raglen fuddsoddi Band A Ysgolion yr 21ain 
Ganrif.  Cafwyd buddsoddiad sylweddol wrth adeiladu dwy ysgol 
uwchradd newydd yn Nwyrain a Gorllewin y Ddinas a gwaith addasrwydd 
a gwblhawyd mewn ysgolion cynradd.

37. Serch hynny mae hyn yn gadael rhestr faith o faterion cynnal a chadw 
gan yr ystâd gwerth tua £68M, gyda thua £8M o hwnnw yn 
gydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010. Gwariant presennol yr 
Awdurdod Lleol ar adnewyddu asedau ysgol yw tua £3m y flwyddyn. 
Mae’r adnodd yma yn cael ei roi ar sail blaenoriaeth ac wedi ei gyfyngu’n 
bennaf i gadw eiddo yn ddiogel a sych.

38. Bu’n rhaid buddsoddi tua £5 miliwn yn ychwanegol yn 2016/17 er mwyn 
mynd i’r afael â nifer o faterion cydymffurfiaeth mewn ysgolion uwchradd.  
Arweiniodd adolygiad llawn o faterion cydymffurfio trydanol ledled stoc 
addysg y ddinas at waith cydymffurfio ychwanegol, yr amcangyfrifir iddo 
gostio oddeutu £350K.

39. Mae gwaith trydanol a gwblhawyd mewn ymateb i arolygon cyflwr wedi 
golygu cyllideb rheoli asedau tipyn llai yn y tymor canolig. Tynnwyd 
adnoddau oddi ar flynyddoedd y dyfodol i fynd i’r afael â’r problemau 
presennol ac yn ystod gwyliau’r haf 2017 cwblhawyd gwaith rheoli 
asedau pellach.  

40. Mae’r gwaith cydymffurfio trydanol, a’r rhestr faith o waith cynnal a 
chadw ac addasrwydd, yn golygu bod angen i’r Cyngor  ddod o hyd i 
ffyrdd o sicrhau buddsoddiad ychwanegol yn yr ystâd ysgolion.  Mae 
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angen y buddsoddiad er mwyn sicrhau bod eiddo addysgol sy’n 
heneiddio yn parhau i fod yn ddiogel ac yn addas i’w diben i’r dyfodol.      

41. Er mwyn deall yn llawn gyflwr presennol ac addasrwydd yr ystâd ysgol, 
cyflogwyd Ymgynghorwyr Rheoli Projectau yn 2017 i ddiweddaru 
arolygon cyflwr 2010. Roedd ffocws y dadansoddiad yn 2017 ar 15% 
uchaf yr ystâd ysgol oedd yn y cyflwr gwaethaf, neu eiddo oedd â 
phroblemau addasrwydd sylweddol.  Y bwriad yw y bydd yr ystâd addysg 
cyfan wedi ei ail arolygu erbyn diwedd y flwyddyn.  Mae Tabl 1 yn 
dangos cyfran yr ysgolion a ddosbarthwyd fel C a D.

Tabl 1: Eiddo Cyflwr C a D

Eiddo Cyflwr C Eiddo Cyflwr D

42% Sector Cynradd (41 ysgol)
56% Sector Uwchradd (10 ysgol)
88% Sector Arbennig (6 ysgol)

16% Sector Uwchradd (3 ysgol)

42. Mae tair Ysgol Uwchradd yng Nghaerdydd bellach a ddosbarthwyd fel 
“D”, sy’n golygu eu bod wedi cyrraedd diwedd eu hoes ac mewn peryg o 
fethu ar unrhyw adeg o safbwynt eu cyflwr.  Ysgol Uwchradd Cantonian, 
Ysgol Uwchradd Willows ac Ysgol Uwchradd Fitzalan yw’r rhain. 

43. Mae cyfran fawr o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig wedi eu 
dosbarthu fel cyflwr “C”, sy’n golygu eu bod yn arddangos dirywiad 
mawr. Mae hyn yn cynrychioli 46% o’r ystâd gyfan. Mae dwy ysgol, sydd 
yn yr is-ddosbarth “C-“.  Golyga hyn fod yr adeiladau’n cyrraedd diwedd 
eu hoes a bydd angen sylw brys arnynt yn y dyfodol agos iawn. Ysgol 
Arbennig Court ac Ysgol Arbennig Riverbank yw’r rhain.

Addasrwydd 

44. Yn llawer o ysgolion Caerdydd, mae addysgu wedi ei gyfyngu gan 
addasrwydd mewnol ac allanol yr adeiladau.  Mae ffactorau fel 
hyblygrwydd gofod, ei faint a’i siâp, lefel y goleuo, hygyrchedd, awyru ac 
acwsteg yn cyfyngu ar allu pobl ifanc i gael mynediad at gwricwlwm eang 
a chytbwys. 

45. O’r arolygon addasrwydd, canfuwyd bod mwyafrif yr ysgolion uwchradd a 
chynradd a arolygwyd wedi eu dosbarthu fel “C”.  Golyga hyn fod eu 
hamgylcheddau yn wael, yn cyfyngu ar addysgu a dysgu’r 21ain Ganrif 
ac yn cael effaith negyddol ar drefniadaeth ysgolion.  

46. Mae pedair ysgol yn y sector arbennig wedi eu dosbarthu fel “D” ar gyfer 
addasrwydd (Tabl 2). Mae i’r eiddo yma amgylcheddau gwael, gyda’r 
adeiladu’n cyfyngu’n ddifrifol ar allu’r ysgolion i gyflawni’r cwricwlwm. 

Tabl 2: Eiddo Addasrwydd D

Eiddo Addasrwydd D Categori ADY
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Ysgol Arbennig The Court
Ysgol Arbennig Greenhill
Ysgol Arbennig Riverbank
Ysgol Arbennig Woodlands

AYECh (4-11) 
AYECh (11-16) 
ADC (4-11)
ADC (11-19)

Cynllun Datblygu Lleol a Safleoedd Tai Mawr 

47. Disgwylir i’r safle tai presennol yn y gogledd-ddwyrain gynhyrchu galw 
am ysgol uwchradd 8 dosbarth mynediad, gyda’r un galw wedi ei 
ragfynegi ar gyfer gorllewin y ddinas. Rhagwelir ar hyn o bryd na fydd 
angen y rhain tan 2022/23 ymlaen.  Fodd bynnag, efallai y bydd angen 
cymryd camau dros dro i ddiwallu’r galw pan godir y tai cyntaf. 

48. Bydd pennu’r math o ddarpariaeth addysgol a’r amserlen gyflawni yn 
agwedd bwysig ar gynllunio llefydd addysgol ar y safleoedd tai newydd. 
Bydd darpariaeth ysgol arbennig hefyd ar gyfer yr ardaloedd newydd 
hyn. Bydd cyfran y ddarpariaeth addysg sydd ar gael trwy’r naill gyfrwng 
ac oedrannau yn amrywio yn ôl y galw, o fewn cymunedau penodol ar 
adeg datblygu’r tai. Bydd natur y galw yn cael ei fonitro trwy gydol y 
cyfnod adeiladu er mwyn sicrhau bod digonolrwydd o lefydd ym mhob 
cyfrwng a chategori o ysgol ledled y ddinas.

49. Mae darparu ysgolion newydd i wasanaethu cymunedau newydd i’w 
sefydlu, yn y safleoedd datblygu tai yn y Cynllun Datblygu Lleol yn y 
Gogledd ddwyrain a’r gogledd orllewin yn rhoi’r cyfle i Gaerdydd gynnig 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd. Efallai y bydd hefyd yn rhoi cyfle i 
ad-drefnu’r ddarpariaeth cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg 
presennol, lle bo’n briodol, mewn cymunedau gerllaw i gyflawni 
amcanion Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) Caerdydd 
a strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. 

Map 2: Cynllun Datblygu Lleol, Ardaloedd Tai
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Camau sydd eu hangen i fynd i’r afael ag anghenion yr ystâd addysg yng 
Nghaerdydd

50. Mae’r ddinas eisoes wedi ymateb i’r dyletswyddau statudol i ddarparu 
digonolrwydd o lefydd ysgol trwy gyflawni Rhaglen Addysg ac Ysgolion 
yr 21ain Ganrif Band A a thrwy fuddsoddiad arall fel yr amlinellwyd yn 
gynharach yn yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, mae’n glir bod twf y 
boblogaeth ddisgyblion, oed a chyflwr llawer o’r eiddo addysg presennol 
a’r cynnydd sylweddol yn yr angen am fwy o ddarpariaeth anghenion 
dysgu ychwanegol, yn gofyn am gamau pellach i gael eu cymryd o fewn 
terfynau amser Band B, 2019-2024 a chyn hynny hefyd.  

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

51. Mae Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gydweithrediad 
rhwng Llywodraeth Cymru (LlC), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
(CLlLC) ac Awdurdodau Lleol.  Mae’n rhaglen fuddsoddi fawr, strategol a 
hirdymor sydd â’r nod o greu cenhedlaeth o Ysgolion yr 21ain Ganrif yng 
Nghymru. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio adnoddau ar yr ysgolion cywir 
yn y llefydd cywir, o’r blynyddoedd cynnar ymlaen i Ôl-16, Mae Band B y 
rhaglen yn rhedeg o 2019-2024. Mae Cynghorau wedi eu gwahodd gan 
Lywodraeth Cymru i amlinellu eu blaenoriaethau gyda dyrannu’r cyllid 
hwn, sydd yn tynnu ar ddau fodel yn Band B.

52. Sefydlwyd Band A rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ar hollt gyllido 50:50 
gyda phob awdurdod lleol. Roedd cyllid Llywodraeth Cymru yn dod un ai 
ar ffurf grant cyfalaf a roddwyd yn uniongyrchol i bob awdurdod lleol neu 
arian refeniw i bob awdurdod lleol er mwyn ariannu costau cyllido cyfalaf 
sydd ynghlwm â benthyca darbodus parthed cyfran 50% Llywodraeth 
Cymru. Ariannwyd cyfran 50% y Cyngor trwy gyfuniad o  dderbyniadau 
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cyfalaf, a ryddhawyd o ganlyniad i roi cynlluniau penodol ar waith, cyllido 
Adran 106 a benthyca darbodus. Cafodd y benthyg darbodus a wnaed ei 
ariannu drwy gyfrwng Cronfa Wrth Gefn SOP, a sefydlwyd i reoli 
gwariant refeniw ynghlwm â Band A, a gafodd ei hun ei ariannu gan 
arbedion rhyddhau refeniw o’r Gyllideb Ysgolion Dirprwyedig. 

53. Mae ymagwedd Llywodraeth Cymru at Fand B ychydig yn wahanol, 
oherwydd bod dewis ychwanegol wedi ei gynnig i awdurdodau lleol. Tra 
bo'r model ariannu grant cyfalaf traddodiadol, a sefydlwyd ar drefniant 
rhannu cost 50:50, yn parhau i fod ar gael, cyflwynodd LlC y Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol (MBC) fel dewis amgen. Mae’r MBC yn ddewis 
cyllid refeniw ac wedi ei seilio ar drefniant rhannu cost 75:25 o blaid 
awdurdodau lleol. Syniad craidd y model yw os caiff unrhyw ysgolion 
newydd eu creu y cânt eu hariannu yn y lle cyntaf gan y sector breifat 
trwy Gyfryngau Pwrpasau Arbennig, lle byddai Llywodraeth Cymru wedi 
eu cynrychioli, ac y byddai awdurdodau lleol wedyn yn prydlesu’r asedau 
a grëwyd a hynny dros gyfnod o 25 mlynedd. I’r perwyl hwnnw, byddai 
awdurdodau lleol yn talu taliad prydles blynyddol i gael defnyddio 
cyfleusterau’r ysgol newydd, yn hytrach nag ysgwyddo’r costau cyfalaf 
cychwynnol sydd ynghlwm ag adeiladu yna bod yn berchen ar y 
cyfleusterau. Cynnig Llywodraeth Cymru fyddai darparu cyllid refeniw 
tuag at 75% o’r taliadau prydles blynyddol a hynny dros y cyfnod o 25 
mlynedd. Ar ddiwedd y cyfnod o 25 mlynedd, byddai’r asedau yn 
trosglwyddo draw i’r llywodraethau lleol perthnasol. 

54. Gweledigaeth arfaethedig Cyngor Caerdydd ar gyfer ei Strategaeth 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B yw i ddarparu:

 “Ysgolion ysbrydoledig, cynaliadwy yn canolbwyntio ar y 
gymuned lle gall plant a phobl ifanc gyflawni eu potensial”

55. Gellir gwireddu’r weledigaeth drwy gyflawni’r pedair Nod Addysgol 
Allweddol sy’n cysylltu’n uniongyrchol ag Amcanion Rhaglen 
Genedlaethol Llywodraeth Cymru.  

Amcan 1: Darparu digonolrwydd o lefydd ysgol ledled y ddinas sydd yn y 
lle iawn ac o’r maint iawn er mwyn cynnig darpariaeth addysgol 
ragorol 

Amcan 2: Darparu cyfleusterau addysgol o safon uchel a fydd yn diwallu 
anghenion amrywiol yr 21ain Ganrif.

Amcan 3: Gwneud y defnydd gorau o’r seilwaith addysgol er budd y 
gymuned ehangach ledled Caerdydd.

Nod 4: Sicrhau bod Caerdydd yn sicrhau’r gwerth gorau o’i adnoddau i 
wella effeithlonrwydd a chost-effeithiolrwydd yr ystâd addysg.

56. Ffurfiwyd grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ym mis Mawrth 2017 i sicrhau barn 
rhanddeiliaid ar y blaenoriaethau ar gyfer rhaglen drefniadaeth ysgolion 
Caerdydd ar gyfer 2019-2024, gan gynnwys cyflwyno Band B.  Wedi ei 
gadeirio gan Chris Taylor, Athro Addysg yn Sefydliad Ymchwil 
Cymdeithasol ac Economaidd Cymru, roedd gan y grŵp gynrychiolaeth 
eang o benaethiaid a rhai llywodraethwyr ymhlith cynrychiolwyr y 
sectorau cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig.  Diben y grŵp oedd:
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 Adolygu rhagfynegiadau poblogaeth y ddinas;
 Rhoi sylwadau ar strategaeth Addysg y Cynllun Datblygu Lleol 

(CDLl);
 Adolygu methodoleg ar gyfer Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain 

Ganrif.

57. Cyfarfu Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ar chwe achlysur gwahanol rhwng 
mis Mawrth a Mehefin 2017. Aeth y grŵp i’r afael â’r cyd-destun cyllido, 
rhagfynegiadau poblogaeth, y CDLl, cyflwr ac addasrwydd, theori a 
dyluniad sy’n sail i Ysgolion yr 21ain Ganrif, Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, darpariaeth Chweched Dosbarth, dylanwadau a’r 
dylanwadau ar ddewisiadau rhieni ac archwilio egwyddorion 
blaenoriaethu cynlluniau.  Dosbarthwyd canlyniadau’r gwaith hwn i’r holl 
benaethiaid mewn cyfarfod yn y ddinas i bawb ym mis Gorffennaf 2017.  

58. Cynigiodd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid rai egwyddorion fel canllaw ar 
gyfer blaenoriaethau Band B yng Nghaerdydd.  Sef:

 Dylai pob ysgol fod wedi ei diogelu, yn ddiogel ac yn addas at y diben 
ar gyfer dysgu yn y G21;

 Ateb anghenion dysgwyr ddylai arwain blaenoriaethau;
 Dylai cynigion sicrhau/gwneud y gorau o gyfle cyfartal a hygyrchedd 

(ac i’r un perwyl i’r gwrthwyneb i beidio gwaethygu cyfle cyfartal).

59. Materion yn ymwneud â’r amod digonolrwydd ac addasrwydd yng 
Nghaerdydd a amlinellwyd yn rhan gyntaf yr adroddiad hwn yw’r sail dros 
gais Caerdydd am gyllid gan Lywodraeth Cymru dan raglen Band B.  
Mae angen y cyllid er mwyn galluogi’r Cyngor i:-

 Ddileu amod ‘D’, diwedd oes, safleoedd ysgol;
 Mynd i’r afael â mater digonolrwydd 8 ffrwd fynediad yn y sector 

uwchradd cyfrwng Saesneg yn ardal ganolog Caerdydd;
 Mynd i’r afael a materion digonolrwydd, cyflwr ac addasrwydd yn y 

Sector Arbennig, mewn sefyllfaoedd cynradd ac uwchradd;
 Mynd i’r afael â materion digonolrwydd mewn ysgolion cynradd 

cyfrwng Cymraeg yn Nwyrain a Gorllewin y Ddinas;
 Mynd i’r afael â materion digonolrwydd mewn ysgolion cynradd 

cyfrwng Cymraeg ym Mae Caerdydd ac i Orllewin y Ddinas; 

60. Bydd cam Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn dechrau fis Ebrill 
2019 a rhedeg tan 2024.  

61. Bydd y rhaglen amlinellol yn mynd i’r afael â chyfran sylweddol o’r gwaith 
cynnal a chadw ar asedau sydd angen ei gwblhau o fewn yr ystâd 
ysgolion. Nid yw’n bosib fodd bynnag i fynd i’r afael â’r holl broblemau o 
fewn Band B a chaiff dewisiadau eraill eu hystyried ar gyfer yr ysgolion 
hynny nad sy’n syrthio o fewn ffiniau’r rhaglen hon. 

62. Mae’r arian fydd ei angen ar y Cyngor er mwyn rhoi arian cyfatebol ar 
gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif yn dibynnu ar eglurder ar faint o arian 
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sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a’r model cyllido mwyaf 
dichonadwy. Disgwylir y bydd dyraniadau cyllido dangosol yn cael eu 
cyhoeddi ddiwedd fis Hydref neu’n gynnar fis Tachwedd 2017. Yn dilyn 
yr hysbysiad hwn, byddai cynigion ar gyfer cynlluniau penodol yn cael eu 
datblygu a’u hamlinellu mewn papur dilynol i’r Cabinet benderfynu arno.

63. Bydd gofyn i unrhyw broject gynyddu maint sefydliad ysgol, neu newid ei 
leoliad dderbyn ymgynghoriad statudol a phenderfyniad gan y Cabinet. 
Byddai’r ymgynghoriad statudol yn cyflwyno cynigion manwl a lleoliad 
arfaethedig pob cynllun.  Byddai hefyd yn nodi os oedd unrhyw leoli ar y 
cyd gyda sefydliadau addysgol eraill. Mae’n bwysig bod y rhain yn cael 
eu hystyried yn llawn, law yn llaw ag unrhyw gyfleoedd cydweithio, er 
mwyn gwneud y gorau o’r buddion addysgol ac economaidd y gall pob 
project eu cyflawni.  

Rheoli Asedau

64. Bydd cyflwyniad Band B ar gyfer cyllid 21G dim ond yn mynd i’r afael â 
rhai o’r materion cyflwr ac addasrwydd.  Bydd rhaid i 46% o’r ystâd ysgol 
yn gyffredinol sydd mewn cyflwr “C” sy’n arddangos dirywiad mawr, 
dderbyn sylw yn y dyfodol agos.

65. Caiff yr angen i gynyddu cyllid o fewn y rhaglen gyfalaf i adnewyddu 
asedau ysgol ei ddatblygu fel rhan o raglen dyfodol cyfalaf y Cyngor. 

66. Mae ysgolion yn gyfrifol am gyfran sylweddol o ystâd y Cyngor yn 
gyffredinol. Caiff aliniad cryfach rhwng rheoli adeiladau ysgolion a'r ystâd 
Cyngor ehangach ei gyflawni drwy ymagwedd newydd tuag at weithredu 
cyfrifoldebau’r Cyngor fel “landlord” ar draws bob agwedd ar yr ystâd, ac 
yn benodol, ffocws gwell ar sicrhau cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch.

67. Tra bydd Band B yn lleihau’r llwyth gwaith cynnal asedau yn sylweddol, 
bydd nifer cyfyngedig o ysgolion yn profi budd buddsoddiad gan 
Lywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd. O ganlyniad, bydd nifer fawr o 
ysgolion yn parhau i brofi problemau parthed cyflwr eu hadeiladau. Bydd 
y pwysau ar gyllideb flynyddol adnewyddu asedau, a gymeradwywyd fel 
rhan o raglen cyfalaf blynyddol y Cyngor, yn parhau i fod yn uchel. 

68. Yn Adroddiad Strategaeth Cyllideb y Cyngor, a gymeradwywyd gan y 
Cabinet yn ei gyfarfod ar 27 Gorffennaf 2017, amlinellwyd yr ymagwedd 
at y rhaglen gyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Caiff yr angen i 
ddatblygu cyllid o fewn y rhaglen gyfalaf ar gyfer adnewyddu asedau 
ysgol ei ddatblygu fel rhan o broses y Cyngor ar gyfer datblygu’r fersiwn 
nesaf ar y rhaglen gyfalaf, ac yng ngoleuni cyhoeddiadau ar ddyraniad 
cyllido gan Lywodraeth Cymru parthed Band B. Caiff cynigion eu cynnig 
yn adroddiad cyllideb Chwefror 2018.

Datblygu darpariaeth i ateb Anghenion Dysgu Ychwanegol

69. Er mwyn mynd i’r afael â’r gwasgedd presennol yn ymwneud â’r diffyg yn 
nigonolrwydd llefydd ysgolion arbennig, mae angen rhoi mesurau tymor 
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byr dros dro ar waith yn ogystal â chynllunio ar gyfer ehangu darpariaeth 
tymor hwy.

70. Parthed anghenion plant a phobl ifanc ag anghenion ymddygiadol 
emosiynol a chymdeithasol (AYECh), mae’r Cyngor wedi cymryd camau i 
greu llefydd ychwanegol ‘drws troi’ ar gyfer disgyblion cynradd, ehangu’r 
Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) a sicrhau darpariaeth cwricwlwm amgen 
i ddisgyblion uwchradd o fis Medi 2017. Bydd angen 50 o lefydd newydd 
tebygol rhwng 2018 a 2022. 

71. Yn y tymor byr, gellid cynnig llefydd ychwanegol drwy ddatblygu 6-8 o 
Ganolfannau Adnoddau Arbenigol (CAA) ledled y ddinas. Mae 
dosbarthiad daearyddol presennol y Canolfannau Adnoddau Arbenigol 
(CAA) yn anghytbwys, gydag er enghraifft un rhan o’r ddinas yn gartref i 
wyth CAA mewn chwech ysgol a dim darpariaeth CAA mewn ardaloedd 
eraill.  Cyn belled ag y bo modd, bydd y Cyngor yn ceisio agor 
Canolfannau Adnoddau Arbenigol (CAA) mewn ardaloedd lle mae 
bylchau yn y ddarpariaeth er mwyn:

 Lleihau'r angen am gludiant Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY);
 Sicrhau dosbarthiad mwy cytbwys o arbenigedd ADY ledled y 

Ddinas.

72. Mae yna angen felly i ddwyn cynigion ger bron y Cabinet yn amlinellu’r 
dewisiadau sydd ar gael o safbwynt sut gellid sicrhau’r datblygiadau 
uchod.

Rheswm dros yr Argymhellion

73. I hysbysu’r Cabinet o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu Caerdydd wrth 
ddatblygu’r ystâd addysg ac i danlinellu agweddau lle mae gofyn dwyn 
cynigion ger bron i gyfarfodydd Cabinet yn y dyfodol.

Goblygiadau Ariannol

74. Mae’r adroddiad yma yn amlinellu ystod o heriau parthed ystâd yr ysgol, 
gan gynnwys yr angen i leihau y rhestr waith cynnal a chadw asedau, 
cynyddu maint y ddarpariaeth i ddisgyblion gydag anghenion dysgu 
ychwanegol a buddsoddi yn ystâd ysgol y Cyngor fel rhan o Raglen Band 
B Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Does dim oblygiadau 
ariannol uniongyrchol yn deillio o’r adroddiad hwn, fodd bynnag fe fydd 
adroddiadau’r dyfodol a amlinellwyd fel rhan o’r argymhellion ag 
oblygiadau ariannol sylweddol. Caiff yr oblygiadau hyn eu hystyried ac 
eir i’r afael â nhw fel rhan o’r adroddiadau hynny ac wedi eu hadlewyrchu 
yn adroddiad cyllideb blynyddol y Cyngor, lle bo’n briodol. 

Goblygiadau Cyfreithiol 

75. Fel y nodwyd yn yr adroddiad, mae oblygiad penodol gan y Cyngor o dan 
adran 13 Deddf Addysg 1996 er mwyn sicrhau addysg gynradd ac 
uwchradd effeithiol i ateb anghenion poblogaeth yr ardal, er mwyn 
gwneud hynny bydd yn rhaid i'r Cyngor gynnal yr ysgolion o fewn ei 
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ardal. Mae oblygiadau cyfreithiol ar y Cyngor hefyd fel perchennog 
safleoedd addysgol a chyflogwr staff ar gytundeb, yn ogystal â 
dyletswydd gofal i sicrhau llesiant disgyblion sy’n mynychu ysgolion a 
gynhelir o fewn Caerdydd. Yn unol â Safonau’r Gymraeg mae’n rhaid 
hefyd i’r Cyngor ystyried effaith unrhyw benderfyniadau polisi ar y 
Gymraeg ac mae’n rhaid i’r Cyngor ystyried Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

76. O dan adran 88 ac atodlen 10 y Ddeddf Cydraddoldeb rhaid i’r Cyngor 
baratoi a rhoi strategaethau mynediad ar waith a chynlluniau i gynyddu 
mynediad disgyblion anabl i’r cwricwlwm a gwella’r amgylchedd corfforol 
a darpariaeth gwybodaeth. Rhaid i’r Cyngor hefyd fodloni dyletswyddau 
sector preifat dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys 
dyletswyddau penodol sector cyhoeddus Cymru). Yn unol â’r 
dyletswyddau cyfreithiol hyn, wrth wneud penderfyniadau rhaid i 
Gynghorau roi sylw dyledus i’r angen i (1) waredu gwahaniaethu 
anghyfreithlon, (2) datblygu cyfle cyfartal a (3) meithrin perthnasoedd da 
ar sail nodweddion a ddiogelir. Y nodweddion a ddiogelir yw:
• Oedran
• Ailbennu rhywedd
• Rhyw
• Hil – gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu
  genedligrwydd
• Anabledd
• Beichiogrwydd a mamolaeth
• Priodas a Phartneriaeth Sifil
• Cyfeiriadedd rhywiol
• Crefydd neu gred - gan gynnwys diffyg cred

77. Wrth i’r cynigion gael eu datblygu ac i adroddiadau’r dyfodol gael eu 
cyflwyno, bydd yn rhaid i’r Cyngor ystyried yr holl faterion cyfreithiol a lle 
bo’n berthnasol, dilyn prosesau ymgynghori statudol a chyflawni’r 
ymgynghori priodol.

Goblygiadau Adnoddau Dynol

78. Nid oes unrhyw oblygiadau AD penodol yn deillio o’r adroddiad hwn.   
Wrth i gynigion ar gyfer gwelliannau ar draws yr ystâd Addysg gael eu 
datblygu caiff pob un ei asesu ar gyfer oblygiadau AD. 

ARGYMHELLION:

Argymhellir bod y Cabinet yn nodi’r materion a amlinellir yn yr adroddiad hwn ac 
i dderbyn ar gyfer penderfynu yn y dyfodol adroddiadau Cabinet pellach ar y 
meysydd canlynol:

 Cynlluniau arfaethedig i Gaerdydd yn sgil cam Band B rhaglen ysgolion 
G21 yng ngoleuni dyraniadau cyllidebol gan Lywodraeth Cymru

 Cynigion ar gyfer addasu a gwella darpariaeth Anghenion Dysgu 
Ychwanegol yng Nghaerdydd.
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