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CARDIFF COUNCIL 
CYNGOR CAERDYDD

CYFARFOD CABINET: 14 RHAGFYR 2017

YSGOLION YR 21AIN GANRIF BLAENORIAETHAU BAND B 
CYNGOR DINAS CAERDYDD

ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU  (Y CYNGHORYDD SARAH 
MERRY)   

EITEM AGENDA:   4

 
ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR ADDYSG A DYSGU GYDOL OES

RHESWM DROS YR ADRODDIAD HWN

1. Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i’r cynlluniau blaenoriaeth sydd i'w 
cynnal fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B Caerdydd.

2. Nodi'r gymeradwyaeth mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru i'r Achos 
Amlinellol Strategol a gyflwynwyd gan Gyngor Caerdydd ar gyfer Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B, ac i awdurdodi trafodaethau gyda 
Llywodraeth Cymru i sicrhau cymeradwyaeth achos busnes ar gyfer 
cynlluniau unigol.  

CEFNDIR

3. Yn ei gyfarfod ar Hydref 12fed 2017, derbyniodd y Cabinet adroddiad a 
oedd yn amlinellu'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu Caerdydd yn 
natblygiad yr ystâd addysg. Roedd hyn yn cynnwys:- 

 Anghenion digonolrwydd sy'n deillio o dwf yn y boblogaeth.
 Cyflwr yr ystâd ysgolion ar hyn o bryd;
 Addasrwydd yr ystâd bresennol i gwrdd â gofynion dysgu yr 21ain 

ganrif.

4. Nododd yr adroddiad hwnnw weledigaeth arfaethedig y Cyngor ar gyfer ei 
Strategaeth Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B, o ran ei bod yn cyflenwi:

          “Ysgolion bro ysbrydoledig cynaliadwy, lle gall plant a phobl ifanc gyflawni 
eu potensial”

5. Gellir gwireddu’r weledigaeth drwy gyflawni’r pedair nod addysgol 
allweddol sy’n cysylltu’n uniongyrchol ag Amcanion Rhaglen Genedlaethol 
Llywodraeth Cymru:-
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Nod 1:  Darparu digonolrwydd o leoedd ysgol ledled y ddinas sydd yn y lle 
iawn ac o’r maint iawn er mwyn cynnig darpariaeth addysgol 
ragorol

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

Nod 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.

6. Amlinellodd yr adroddiad faterion digonolrwydd, addasrwydd a chyflwr yng 
Nghaerdydd, sy'n darparu sail y cais gan Gaerdydd i Lywodraeth Cymru 
am gyllid o dan y rhaglen Band B. Bydd cam Band B Rhaglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif yn cychwyn yn Ebrill 2019, ac mae i fod i redeg tan 2024.

7. Felly roedd angen cyllid er mwyn galluogi'r Cyngor i ymdrin â'r 
blaenoriaethau canlynol:-

 Dileu safleoedd ysgol cyflwr ‘D’ sydd ar ddiwedd eu hoes;
 Mynd i’r afael â mater digonolrwydd 8 dosbarth mynediad yn y 

sector uwchradd cyfrwng Saesneg yn ardal ganolog Caerdydd;
 Mynd i’r afael â 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 Saesneg ym Mae Caerdydd ac i Orllewin y Ddinas

8. Cytunwyd yn y cyfarfod hwn y byddai'r cynlluniau arfaethedig ar gyfer 
Caerdydd o dan gam Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn destun 
i adroddiad Cabinet, unwaith y bydd y dyraniad cyllideb gan Lywodraeth 
Cymru yn hysbys. 

9. Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, ar 10 
Tachwedd 2017 fod £2.3bn wedi ei glustnodi i foderneiddio’r seilwaith 
addysg yng Nghymru. Cadarnhaodd y cyhoeddiad fod Llywodraeth Cymru 
wedi ymrwymo i gefnogi projectau a gyflwynwyd yn yr Achosion Busnes 
Amlinellol Strategol gan awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach, 
yn amodol ar gymeradwyaeth yr achosion busnes ar gyfer cynlluniau 
penodol. 

10. Gwerth y rhaglen a gyflwynwyd gan Gyngor Caerdydd oedd £284 miliwn, 
gyda hanner yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a hanner gan y 
Cyngor. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau 
cymeradwyaeth mewn egwyddor i’r amlen rhaglen am y swm hwn, yn 
amodol ar gymeradwyaeth achosion busnes project unigol. Mae'r 
adroddiad hwn yn amlinellu'r cynlluniau arfaethedig yng Nghaerdydd o dan 
y rhaglen hon.

CYNLLUNIAU BAND B ARFAETHEDIG
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11. Dim ond â’r materion digonolrwydd a chyflwr mwyaf difrifol yng 
Nghaerdydd y gall y cyflwyniad Band B am gyllid 21ain Ganrif ddelio â 
hwy. Gan ddefnyddio methodoleg fanwl a chadarn sy’n cyd-fynd yn 
uniongyrchol ag Amcanion Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer ei 
Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, datblygwyd matrics blaenoriaethu i nodi'r 
ysgolion hynny sydd â'r angen am y buddsoddiad mwyaf. Rhoddwyd sgôr 
o A i D i bob eiddo ar draws yr ystâd ysgolion ar gyfer y materion canlynol, 
gyda D y categori gwaethaf:

 Digonolrwydd y lleoedd sydd ar gael;
 Cyflwr yr adeiladau ysgol;
 Addasrwydd yr amgylchedd ar gyfer addysgu.

12. Paratowyd y graddfeydd digonolrwydd ar gyfer pob ysgol trwy ddefnyddio’r 
gronfa ddata poblogaeth gorfforaethol a methodoleg amcanestyniadau a 
ddefnyddir ar gyfer cynllunio lleoedd ysgolion. Paratowyd y raddfa cyflwr 
ac addasrwydd yn annibynnol, gan ddefnyddio methodoleg a 
gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru trwy arbenigwr annibynnol. 

13. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddileu bob ysgol cyflwr “D” o 
Gymru. Dylai unrhyw ysgol sy'n cael ei dosbarthu fel categori "D" 
oherwydd ei chyflwr gael ei blaenoriaethu’n awtomatig ar gyfer 
buddsoddiad o dan Fand B. 

14. Bydd unrhyw broject i gynyddu maint sefydliad ysgol, newid ei chyfluniad 
neu leoliad, angen ymgynghori statudol a phenderfyniad y Cabinet. 
Byddai'r ymgynghori statudol yn nodi'r cynigion manwl a’r lleoliad 
arfaethedig ar gyfer pob cynllun. Byddai hefyd yn nodi p’un a gynigir 
unrhyw gyd-leoliadau gyda sefydliadau addysgol eraill. Mae'n bwysig bod 
y rhain yn cael eu hystyried yn llawn, ochr yn ochr ag unrhyw gyfleoedd 
cydweithredol, er mwyn gwneud y gorau o economïau a buddion addysgol 
y gellir eu darparu gan y projectau. Rhagwelir y bydd unrhyw ymgynghori 
statudol ar y materion yn yr adroddiad hwn yn dechrau yn ystod gwanwyn 
2018.  

15. Oherwydd maint a nifer y projectau a gynigir yn rhaglen buddsoddi Band 
B, dylid nodi y bydd cyflenwi’r cynlluniau yn cael ei wneud mewn sypiau 
dros gyfnod amser y rhaglen, yn dechrau yn 2019. O ganlyniad i’r 
cyflwyniad graddol, efallai y bydd angen gweithredu mesurau dros dro os 
oes materion digonolrwydd yn codi cyn y gellir cyflenwi ysgolion newydd 
gyda mwy o gapasiti. 

Ysgolion Uwchradd - Cynlluniau Band B Arfaethedig

16. Er mwyn mynd i'r afael â mater digonolrwydd wyth dosbarth mynediad a 
ragwelir yn ardal ganolog y ddinas o 2019, cynigir cynlluniau sy'n effeithio 
ar bum ysgol cyfrwng Saesneg. Mae tair o'r ysgolion uwchradd hyn hefyd 
yn cael eu categoreiddio’n gyflwr "D" h.y. ar derfyn yr oes gynlluniwyd 
iddynt. Mae'r cynlluniau fel a ganlyn:
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Ysgol Uwchradd Cantonian

17. Cynigir bod Ysgol Uwchradd Cantonian yn cael ei hailadeiladu a’i 
hymestyn i ddarparu ysgol uwchradd newydd 11-18 oed, gydag wyth 
dosbarth mynediad (8FE).  Mae hwn yn estyniad o ddau ddosbarth 
mynediad, neu 60 lle y flwyddyn (+2FE).  Bydd hyn yn mynd i’r afael â 
chategoreiddio cyflwr “D” ac yn rhoi sylw i’r materion digonolrwydd gradd 
“D” o fewn y dalgylch lleol. Mae'n cynnwys ehangu ôl-16 o 55 o leoedd, i 
150 o leoedd. 

Ysgol Uwchradd Fitzalan 

18. Cynigir bod Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cael ei hailadeiladu fel ysgol 
uwchradd newydd 11-18 oed, gyda 10 dosbarth mynediad (10FE).   Bydd 
hyn yn mynd i’r afael â chategoreiddio cyflwr “D” a materion digonolrwydd 
categori “D” yn yr ardal leol.

Ysgol Uwchradd Willows 

19. Cynigir bod Ysgol Uwchradd Willows yn cael ei hailadeiladu a’i hymestyn 
i ddarparu ysgol uwchradd newydd 11-16 oed, gydag wyth dosbarth 
mynediad (8FE). Mae hwn yn estyniad o ddau ddosbarth mynediad, neu 
60 lle y flwyddyn (+2FE).  Bydd hyn yn mynd i’r afael â chategoreiddio 
cyflwr “D” ac yn rhoi sylw i’r materion digonolrwydd gradd “D” o fewn y 
dalgylch lleol. 

Ysgol Uwchradd Cathays 

20. Cynigir bod Ysgol Uwchradd Cathays yn cael ei hailadeiladu a’i hymestyn 
i ddarparu ysgol uwchradd newydd 11-18 oed, gydag wyth dosbarth 
mynediad (8FE). Mae hwn yn estyniad o ddau ddosbarth mynediad, neu 
60 lle y flwyddyn (+2FE). Bydd hyn yn mynd i’r afael â chategoreiddio 
cyflwr “C” ac yn rhoi sylw i’r materion digonolrwydd gradd “D” o fewn y 
dalgylch lleol

Ysgol Uwchradd Caerdydd 

21. Cynigir bod Ysgol Uwchradd Caerdydd yn cael ei hymestyn a’i hailfodelu 
i ddarparu ysgol uwchradd 11-18 oed, gyda 10 dosbarth mynediad (10FE).  
Mae hwn yn estyniad o ddau ddosbarth mynediad, neu 60 lle y flwyddyn 
(+2FE). Bydd hyn yn mynd i’r afael â chategoreiddio cyflwr “C” a bydd y 
gwaith ailfodelu ac ailwampio’n rhoi sylw i’r materion digonolrwydd gradd 
“D”. 

Ysgolion Arbennig - Cynlluniau Band B Arfaethedig

22. Mae pedair ysgol arbennig wedi eu graddio’n 'D' o ran addasrwydd, ac 
mae angen eu hamnewid:

 Ysgol Riverbank, i blant 4-11 oed sydd ag anableddau dysgu difrifol a 
chymhleth 
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 Ysgol Woodlands, i ddisgyblion 11-19 oed sydd ag anableddau dysgu 
difrifol a chymhleth

 Ysgol The Court i blant 4-11 oed gydag anghenion iechyd a llesiant 
emosiynol y cyfeirir atynt yn gyffredin fel anghenion ymddygiadol 
emosiynol a chymdeithasol.

 Ysgol Ysgol Greenhill i ddisgyblion 11-16 oed gydag anghenion iechyd a 
llesiant emosiynol.

23. Fodd bynnag, nid yw'r materion digonolrwydd o ran anghenion dysgu 
ychwanegol (ADY) yn cael eu cyfyngu i ardaloedd o angen a wasanaethir 
ar hyn o bryd gan y pedair ysgol. Mae Caerdydd yn rhagweld cynnydd 
sylweddol yn yr angen am leoedd ysgol arbennig i blant a phobl ifanc 
gydag:

 anableddau dysgu dwys a lluosog
 cyflyrau ar y sbectrwm awtistig 
 anableddau dysgu difrifol a chymhleth
 anghenion iechyd a llesiant emosiynol

24. Hefyd nid yw materion digonolrwydd wedi eu cyfyngu i'r poblogaethau a 
wasanaethir ar hyn o bryd gan yr ysgolion arbennig. Mae Caerdydd yn brin 
o:

 ddarpariaeth addas ar gyfer merched oed uwchradd sydd ag anghenion 
iechyd a llesiant emosiynol

 darpariaeth addas ar gyfer disgyblion ôl-16 gydag anghenion iechyd a 
llesiant emosiynol, nad ydynt eto’n barod ar gyfer trosglwyddo i goleg neu 
gyflogaeth

25. Mae'r Cyngor yn cydnabod bod ysgolion arbennig yn fwy na darparwyr 
addysg: ar eu gorau, maent yn darparu locws ar gyfer asesiad, cynllunio 
a chefnogaeth aml-asiantaeth. Mae potensial amlddisgyblaeth ysgolion 
arbennig yn gynyddol bwysig yng ngoleuni'r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 2014 a Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg, y ddau yn nodi cyfrifoldebau statudol i asiantaethau 
ddilyn dull wedi’i ganoli ar y person, gyda'r plentyn a'i deulu wrth wraidd y 
broses, ac i weithredu cynllun unedig i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol 
mewn perthynas ag iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg. 

26. Hefyd mae ysgolion arbennig yn chwarae rhan bwysig o ran darparu 
cymorth, gwybodaeth a hyfforddiant i deuluoedd ac ar gyfer ysgolion prif 
ffrwd. 

27. Felly, bydd angen i gynlluniau sector arbennig Band B gyflenwi sawl nod 
cydgysylltiedig:

 amnewid y llety gradd “D” yn y pedair ysgol a enwir ym mharagraff 22;
 cynyddu capasiti ar draws y pedwar maes angen a nodir ym mharagraff 

23; 
 mynd i’r afael â’r bylchau yn y ddarpariaeth a nodir ym mharagraff 24;
 gwella cyfleoedd ar gyfer cefnogaeth a darpariaeth amlasiantaeth;
 gwella rôl ysgolion arbennig fel ffynhonnell o gefnogaeth i deuluoedd ac 

ar gyfer ysgolion prif ffrwd. 
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28. Bydd y pedwar cynllun cyfalaf a ddisgrifir isod yn darparu nifer o wahanol 
opsiynau ar gyfer ail-lunio’r ddarpariaeth ysgolion arbennig yng 
Nghaerdydd yn unol â'r nodau hyn. Ni ddylid eu hystyried fel projectau 
‘ailadeiladu ac amnewid’, sy’n effeithio ar ddim ond y pedair ysgol a enwyd, 
ond fel cyfleoedd i adolygu patrwm y ddarpariaeth ar draws y saith ysgol 
arbennig yng Nghaerdydd. 

29. Felly bydd y Cyngor yn gweithio gyda'n rhanddeiliaid, gan gynnwys 
ysgolion, iechyd, a gwasanaethau cymdeithasol, i lunio a gwerthuso 
opsiynau ar gyfer ail-lunio’r ddarpariaeth ysgolion arbennig yng 
Nghaerdydd.   

Ysgol gynradd arbennig: anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig 

30. Cynigir adeiladu ysgol gynradd arbennig newydd gyda 140 o leoedd i blant 
sydd ag anableddau dysgu difrifol a chymhleth a phlant â chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig.  

31. Bydd y project hwn yn galluogi’r cyngor i fynd i’r afael â’r llety anaddas a 
ddefnyddir ar hyn o bryd gan Ysgol Riverbank, ac i fynd i’r afael â materion 
digonolrwydd o ran anghenion dysgu difrifol a chymhleth a chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig ar y cam cynradd.  

32. Wrth ffurfio’r opsiynau ar gyfer y project hwn, bydd angen ystyried y 
goblygiadau i rolau a chylchoedd gorchwyl priodol ysgolion Tŷ Gwyn, 
Riverbank a The Hollies, a’r gwasanaethau iechyd sy’n gweithio gyda’r 
ysgolion hyn. 

Ysgol uwchradd arbennig: anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig

33. Cynigir adeiladu ysgol uwchradd arbennig newydd gyda 240 o leoedd i 
ddisgyblion sydd ag anableddau dysgu difrifol a chymhleth a disgyblion 
sydd â chyflyrau ar y sbectrwm awtistig.  

34. Bydd y project hwn yn galluogi’r cyngor i fynd i’r afael â’r llety anaddas a 
ddefnyddir ar hyn o bryd gan Ysgol Woodlands, ac i fynd i’r afael â 
materion digonolrwydd o ran anghenion dysgu difrifol a chymhleth a 
chyflyrau ar y sbectrwm awtistig ar y cam uwchradd. 

35. Wrth ffurfio’r opsiynau ar gyfer y project hwn, bydd angen ystyried y 
goblygiadau i rolau a chylchoedd gorchwyl priodol Tŷ Gwyn, Woodlands, 
a Chanolfan Marion a’r gwasanaethau iechyd sy’n gweithio gyda’r ysgolion 
hyn. 

Ysgolion cynradd arbennig: anghenion iechyd a llesiant emosiynol

36. Cynigir adeiladu ysgol gynradd arbennig newydd i blant gydag anghenion 
iechyd a llesiant emosiynol.  
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37.  Bydd y project hwn yn galluogi’r cyngor i fynd i’r afael â’r llety anaddas a 
ddefnyddir ar hyn o bryd gan Ysgol The Court, ac i fynd i’r afael â materion 
digonolrwydd mewn perthynas ag anghenion iechyd a llesiant emosiynol 
ar y cam cynradd.  

38. Y nifer o leoedd a gynlluniwyd ar gyfer y project hwn yw 48, ond mae eto 
i'w benderfynu a ddylai pob un o'r lleoedd hyn fod ar safle ysgol arbennig 
sengl ar wahân, ynteu a ddylai rhai dosbarthiadau fod ar safleoedd 
ysgolion prif ffrwd, yn gweithredu fel 'dosbarthiadau allgymorth' ysgol 
arbennig, er mwyn gwella cyfleoedd i blant gydag anghenion iechyd a 
llesiant emosiynol gynnal cysylltiadau ag addysg brif ffrwd, ac i 
ailintegreiddio’n llwyddiannus os yw'n briodol.  

Ysgol uwchradd arbennig: anghenion iechyd a llesiant emosiynol

39. Cynigir adeiladu ysgol uwchradd arbennig newydd i ddisgyblion gydag 
anghenion iechyd a llesiant emosiynol.  Bydd y project hwn yn galluogi’r 
cyngor i fynd i’r afael â’r llety anaddas a ddefnyddir ar hyn o bryd gan Ysgol 
Greenhill, ac i fynd i’r afael â materion digonolrwydd mewn perthynas ag 
anghenion iechyd a llesiant emosiynol ar y cam uwchradd.  

40. Y nifer o leoedd a gynlluniwyd ar gyfer y project hwn yw 112, ond bydd y 
lleoedd hyn yn cael eu darparu ar 2 safle ar wahân i sicrhau nad yw’r nifer 
o bobl ifanc agored i niwed a addysgir ar un safle yn fwy na 56. Bydd y 
project yn mynd i'r afael â'r angen am ddarpariaeth ddynodedig i ferched, 
a phobl ifanc ôl-16 nad ydynt yn barod i drosglwyddo i goleg neu 
gyflogaeth eto. 

41. Bydd y Cyngor yn parhau i ddatblygu cydweithrediad rhwng addysg a’r 
gwasanaethau cymdeithasol, a chyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a'r Fro, i ddatblygu dull mwy cyfannol o roi cymorth therapiwtig i ddysgwyr 
sy'n agored i niwed a'u teuluoedd. 

Ysgolion cynradd - Cynlluniau Band B Arfaethedig

42. Blaenoriaethwyd pedwar o gynlluniau cynradd ar gyfer buddsoddiad o 
fewn Band B. Mae'r rhain yn cynnwys dwy ysgol cyfrwng Saesneg a dwy 
ysgol cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn mynd i'r afael â’r materion 
digonolrwydd lleol a geir yn y dalgylchoedd o fewn amserlen buddsoddiad 
Band B. Y pedair ysgol gynradd yw:

Ysgol Gynradd y Forwyn Fair

43. Cynigir bod Ysgol Gynradd y Forwyn Fair yn cael ei disodli gan ysgol 
newydd, a chynyddu ei chapasiti o 30 o leoedd bob blwyddyn i ysgol â dau 
ddosbarth mynediad (2FE). Bydd hyn yn mynd i’r afael â materion 
digonolrwydd cyfrwng Saesneg a ragwelir yn ardal Grangetown/ 
Butetown, ynghyd ag ymdrin â’r nifer o ddisgyblion ychwanegol a 
gynhyrchir o nifer o ddatblygiadau tai newydd sydd wedi eu cymeradwyo. 
Gohiriwyd y cynllun hwn o Raglen Fuddsoddi Band A.

Ysgol Gynradd y Tyllgoed
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44. Cynigir bod Ysgol Gynradd y Tyllgoed yn cael ei hymestyn, a chynyddu ei 
chapasiti o 30 lle y flwyddyn i sefydlu ysgol â dau ddosbarth mynediad 
(2FE). Bydd hyn yn mynd i’r afael â materion digonolrwydd cyfrwng 
Saesneg a ragwelir yn ei dalgylch, ynghyd ag ymdrin â’r nifer o ddisgyblion 
ychwanegol a gynhyrchir o nifer o ddatblygiadau tai newydd sydd wedi eu 
cymeradwyo

Ysgol Pen y Pil 

45. Cynigir bod Ysgol Pen y Pil yn cael ei hymestyn, a chynyddu ei chapasiti 
o 30 lle y flwyddyn i fod yn ysgol â dau ddosbarth mynediad (2FE).  Bydd 
hyn yn mynd i’r afael â’r diffyg a ragwelir o ran lleoedd mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg yn Nwyrain Caerdydd.

Ysgol Gymraeg Nant Caerau

46. Cynigir bod Ysgol Gymraeg Nant Caerau yn cael ei hymestyn, a chynyddu 
ei chapasiti o 30 lle y flwyddyn i fod yn ysgol â dau ddosbarth mynediad 
(2FE).  Bydd hyn yn mynd i’r afael diffyg a ragwelir mewn lleoedd mewn 
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn ne Orellewin Caerdydd.

Gwneud y mwyaf o fuddsoddiad er budd y gymuned

47. Mae asedau addysgol yn fuddsoddiad hanfodol i galon y gymuned. Dylai 
buddsoddiad sylweddol mewn ysgol gyfrannu’n weithredol at amrywiaeth 
eang o fanteision i'r ardal leol. 

48. Hyd yma, mae'r Cyngor wedi sicrhau bod ei holl gyfleusterau newydd yn 
hygyrch i'r gymuned leol. Cynllunnir cyfleusterau newydd yn y fath fodd i 
ganiatáu defnydd estynedig o’r holl gyfleusterau, p’un a ydynt yn rhai 
mewnol megis y brif neuadd, stiwdios dawns neu recordio, neu’n 
gyfleusterau allanol megis MUGA a meysydd chwaraeon 3G.

49. Mae’r Cyngor eisiau mwyhau’r manteision cymunedol lle bynnag y bo 
modd, gan gynnwys buddion i blant a phobl ifanc, drwy ei arferion caffael. 
Nododd y Cyngor hyn yn benodol fel un agwedd ar ei rhaglen i hyrwyddo 
hawliau plant, fel aelod cyfranogol o Raglen Partner Hawliau Plentyn 
UNICEF. Bydd yr ymrwymiad hwn yn cael ei adlewyrchu mewn unrhyw 
ddogfennau tendro, ar sail project unigol. 

50. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar Fanteision Cymunedol, bydd 
y Cyngor yn ymdrechu i gyrraedd y targedau meincnod drwy ddarparu 
rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B. Bydd y rhain yn adeiladu 
cymunedau cryfach ac yn ei dro yn datblygu'r economi leol i leihau allgáu 
cymdeithasol a thlodi mewn ardaloedd difreintiedig.

51. Goruchwylir cyflenwad y Manteision Cymunedol gan Fwrdd Manteision 
Cymunedol, a sefydlwyd ym mis Ionawr 2017. Rôl y Bwrdd yw cydlynu'r 
agenda gwerth cymdeithasol ar draws Cyngor Caerdydd a gwneud y 
gorau o'r manteision cymunedol a ddarperir. Mae'r Bwrdd yn cynnwys 
uwch reolwyr o bob rhan o'r Cyngor, ac mae’n cyfarfod yn chwarterol. 
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Cost Ddangosol y Rhaglen ac Opsiynau Ariannu

52. Cost ddangosol rhaglen amlinellol Band B y Cyngor yw £284 miliwn, yn 
seiliedig ar gyfraddau cost adeiladu safonol fel a ddarperir gan Lywodraeth 
Cymru. Mae’r cyfanswm cost hwn yn cynrychioli cost gyfunol lawn pob 
cynllun o fewn y rhaglen a ffefrir. Cadarnhaodd ymgynghorwyr cost allanol 
y dylai fod yn bosib cyflenwi’r rhaglen o fewn yr amlen gyffredinol a 
nodwyd. Wrth i gynlluniau symud ymlaen, teimlir y bydd yn bosibl nodi 
effeithlonrwydd a gwahanol fesurau arbed arian pellach er mwyn sicrhau 
nad eir y tu hwnt i'r amlen gost gyffredinol.  

53. Mae model ariannu Llywodraeth Cymru yn mynnu bod y Cyngor yn 
darparu arian cyfatebol o 50% o gyfanswm y gost cyfalaf, gyda 
Llywodraeth Cymru yn cyfrannu’r 50% arall ar ffurf grant cyfalaf. Felly, 
bydd yn ofynnol i'r Cyngor nodi cyllid cyfalaf gwerth cyfanswm o £142 
miliwn. Yn unol â'r dull a gymerwyd i Fand A, bydd yr arian hwn yn bennaf 
ar ffurf benthyciadau darbodus allanol ac unrhyw dderbynebau cyfalaf 
sydd ar gael. Bydd benthyca allanol yn arwain at wariant refeniw ar ffurf 
costau cyllido cyfalaf ac, felly, bydd yn ofynnol i'r Cyngor nodi ffynonellau 
cyllid refeniw i dalu'r costau hynny. 

54. Yn ychwanegol at y model ariannu traddodiadol yr oedd Band A yn 
seiliedig arno, rhoddodd Llywodraeth Cymru opsiwn ychwanegol i 
awdurdodau lleol fel rhan o Fand B, a elwir yn Fodel Buddsoddi 
Cydfuddiannol (MIM). Mae MIM yn opsiwn cyllid refeniw ac yn seiliedig ar 
drefniant rhannu cost o 75:25 o blaid awdurdodau lleol. Cynsail sylfaenol 
y model yw y bydd unrhyw ysgolion newydd a grëir yn cael eu hariannu 
drwy'r sector preifat drwy Gerbydau Diben Arbennig, lle byddai 
Llywodraeth Cymru yn cael eu cynrychioli, ac y byddai awdurdodau lleol 
yn prydlesu'r asedau a grëir dros gyfnod o 25 mlynedd. O’r herwydd, 
byddai awdurdodau lleol yn talu taliad prydles blynyddol ar gyfer y defnydd 
o gyfleusterau ysgol newydd, yn hytrach na mynd i gostau cyfalaf ymlaen 
llaw sy’n gysylltiedig ag adeiladu, ac yna perchnogi’r cyfleusterau. Byddai 
cynnig Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid refeniw tuag at 75% o'r 
taliadau prydles blynyddol am y cyfnod o 25 mlynedd. Ar ddiwedd y cyfnod 
o 25 mlynedd, byddai'r asedau yn trosglwyddo i'r awdurdodau lleol 
perthnasol. 

55. Adolygodd y Cyngor yr opsiynau oedd ar gael, yn enwedig yr opsiwn MIM, 
gan ddefnyddio gwybodaeth enghreifftiol a ddarparwyd gan Lywodraeth 
Cymru. Wrth wneud hynny, penderfynodd y Cyngor ddatgan diddordeb yn 
y model cyllid cyfalaf traddodiadol yn unig wrth gyflwyno ei Achos Busnes 
Amlinellol Strategol. Roedd hyn yn dilyn ystyriaeth o gost gyffredinol MIM, 
cyfradd cyfraniad arfaethedig Llywodraeth Cymru a'r lefel gyffredinol o 
amlygiad risg. O’r herwydd, y bwriad yw bod y rhaglen £284 miliwn, os 
caiff ei chymeradwyo’n llawn, yn cael ei hariannu ar y sail model grant 
cyfalaf traddodiadol. Disgwylir i gadarnhad terfynol y cyllid a ragwelir gan 
Lywodraeth Cymru fod ar sail y model traddodiadol.

YMGYNGHORI Â’R AELODAU LLEOL
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56. Byddai unrhyw gynigion i gynyddu maint y sefydliad addysgol, newid ei 
gyfluniad neu ei leoliad, angen ymgynghori statudol. Byddai ymgynghori 
o'r fath yn cynnwys aelodau lleol, a byddai'n dilyn cyhoeddi cynigion manwl 
a lleoliadau arfaethedig.

Rheswm dros yr Argymhellion

57. I gymeradwyo'r cynlluniau a flaenoriaethwyd ar gyfer buddsoddiad o dan 
gam Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Goblygiadau Ariannol

58. Nid yw’r argymhellion i'r adroddiad hwn yn eu hunain yn ymrwymo'r 
Cyngor i unrhyw ymrwymiadau gwariant cyfalaf ac, felly, nid oes unrhyw 
oblygiadau ariannol cyfalaf yn codi'n uniongyrchol o'r adroddiad hwn. Fodd 
bynnag, mae'r adroddiad yn amlinellu rhaglen gyfalaf bosibl sydd werth 
cyfanswm o £284 miliwn, a byddai goblygiadau ariannol hyn yn sylweddol.  
Byddai benthyca allanol hyd at uchafswm o £142 miliwn yn arwain at 
gostau cyllido cyfalaf refeniw blynyddol sylweddol a byddai angen 
adnabod ffynonellau ariannu er mwyn cwrdd â’r ymrwymiadau gwariant 
dilynol. Mae arwyddocâd yr ymrwymiadau hyn yn golygu bod angen eu 
hystyried fel rhan o broses gyllideb ehangach y Cyngor ac felly bydd yr 
ateb cyllid a ffefrir yn ffurfio rhan o'r adroddiad cyllideb blynyddol a 
gyflwynir i'r Cabinet a'r Cyngor ym mis Chwefror 2018. 

59. Yn ychwanegol at y goblygiadau ariannu cyfalaf, a’r refeniw o ganlyniad i 
hynny, sy'n deillio o raglen Band B, bydd gwariant refeniw o ran rheoli 
rhaglenni, pontio ysgolion a datblygu achos busnes hefyd yn codi. Bydd y 
costau hyn hefyd yn ffurfio rhan o'r ystyriaethau ariannu a wnaed fel rhan 
o broses gyllideb flynyddol y Cyngor. Fodd bynnag, gall Argymhelliad 2 i'r 
adroddiad hwn, sy'n tynnu sylw at yr angen i symud y datblygiad achos 
busnes cychwynnol yn ei flaen, arwain at yr angen i fynd i gostau refeniw 
ar ffurf cyngor allanol cyn mis Chwefror 2018. Rhagwelir y bydd yn bosibl 
ariannu'r costau hyn o'r Gronfa Refeniw Wrth Gefn SOP gyfredol, a 
neilltuwyd ar gyfer costau refeniw sy'n codi o'r rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif Band A bresennol a phrojectau trefniadaeth ysgolion eraill. 

Goblygiadau Cyfreithiol (yn cynnwys Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb 
lle bo'n briodol)

60. O dan Ddeddf Addysg 1996, mae gan y Cyngor rwymedigaeth statudol 
gyffredinol i hyrwyddo safonau uchel o addysg ac i ystyried dewis rhieni, 
sy’n cynnwys dewis addysg cyfrwng Cymraeg. Mae gan y Cyngor 
rwymedigaethau o dan Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a 
Rheoliadau Ariannu Ysgolion 2010 i ddarparu cyllid cyfalaf ar gyfer 
ysgolion a gynhelir.
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61. Mae Adrannau 84 a 85 o Ddeddf  Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 a Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
ac Asesu’r Galw am Addysg Gymraeg (Cymru) 2013, yn nodi'r 
rhwymedigaethau statudol ar bob awdurdod lleol i baratoi, cyflwyno, 
cyhoeddi ac adolygu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(WESPs).

62. Rhaid i’r Cyngor hefyd fodloni dyletswyddau sector cyhoeddus o 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

63. Rhaid i’r Cyngor hefyd ystyried ei rwymedigaeth o dan adran 88 ac 
atodlen 10 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i baratoi a gweithredu 
strategaeth hygyrchedd. Dylai'r strategaeth gynyddu mynediad disgyblion 
anabl i'r cwricwlwm a gwella'r amgylchedd ffisegol a darpariaeth 
gwybodaeth.

64. Noda’r Adroddiad bod Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi cael ei 
gwblhau. Diben yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb yw sicrhau bod y 
Cyngor wedi deall effeithiau posibl y cynnig o ran cydraddoldeb fel y 
gellir sicrhau ei fod yn gwneud penderfyniadau cymesur a rhesymol, gan 
ystyried dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Mae’n rhaid i’r 
Cyngor fod yn ymwybodol o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a'r Safonau 
Iaith Gymraeg wrth wneud unrhyw benderfyniadau polisi ac ystyried yr 
effaith ar yr iaith Gymraeg, ac mae’r adroddiad a'r Asesiad o'r Effaith ar 
Gydraddoldeb yn ymdrin â'r holl ymrwymiadau hyn.

Goblygiadau Adnoddau Dynol

65. Bydd Gwasanaethau Pobl AD yn gweithio gyda Chorff Llywodraethu pob 
ysgol o fewn Band B ar unrhyw faterion adnoddau dynol sy’n codi o 
ehangu ysgolion unigol. Yn unol â'r Fframwaith Adnoddau Dynol SOP, 
bydd y Pennaeth a Chorff Llywodraethu’r ysgolion dan sylw yn cael eu 
hannog i gynnal adolygiad o'u strwythur staffio ac asesu gofynion y 
gweithlu sydd ei angen ar gyfer y cynnydd yn nifer y disgyblion. Bydd hyn 
yn cael ei gydbwyso yn erbyn y gyllideb ysgol a ragwelwyd. Fodd bynnag, 
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mae'n debygol y bydd ehangu parhaol yr ysgolion Band B yn arwain at 
greu swyddi newydd ym mhob un o'r ysgolion dan sylw.

66. Bydd Gwasanaethau Pobl AD hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer 
recriwtio ychwanegol. Bydd hyn yn cymryd i ystyriaeth y Polisi Adleoli a 
Diswyddo Ysgolion, lle gall swyddi newydd gynnig cyfleoedd i unrhyw staff 
ysgol ar y gofrestr adleoli ysgolion ar yr adeg benodol honno.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

67. Cynhaliwyd Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ar Raglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif Band B.  Daeth yr asesiad i'r casgliad na fyddai'r rhaglen yn 
cael effaith andwyol ar grŵp penodol mewn cymdeithas. Byddai unrhyw 
gynigion a gyflwynwyd yn dilyn yr adroddiad hwn yn destun asesiadau 
effaith cydraddoldeb pellach, gan gynnwys asesiad ar unrhyw newidiadau 
i lety. (Ceir manylion am yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn Atodiad 
1).

Asesiad Cynaliadwyedd 

68. Cynhaliwyd Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) o’r cynnig yn unol â 
Deddfwriaeth Ewropeaidd. Mae'r asesiad yn cadarnhau bod y cynnig yn 
gydnaws â strategaeth 'Beth sy'n Bwysig' y Cyngor, sy'n ceisio cyflenwi 7 
canlyniad strategol. Byddai unrhyw gynigion a gyflwynir yn dilyn yr 
adroddiad hwn yn destun asesiad amgylcheddol a fyddai'n cael ei gynnal 
fel rhan o'r broses ceisiadau cynllunio. (Ceir manylion am yr Asesiad 
Cynaliadwyedd yn Atodiad 2).

Materion Trafnidiaeth

69. Adolygwyd materion trafnidiaeth lefel uchel i’r safleoedd dan sylw i 
sicrhau y rhoddir ystyriaeth i allu'r lleoliadau posibl i gefnogi Teithio Byw, 
o ran mynediad i gerddwyr a beicwyr i’r safle.    

70. Bydd angen cynnal Asesiad Trafnidiaeth o’r holl ddatblygiadau newydd; 
bydd hwn yn penderfynu p’un a oes unrhyw newidiadau a ystyrir yn 
angenrheidiol i'r rhwydwaith priffyrdd ar unwaith er mwyn galluogi 
disgyblion a staff i gael mynediad i'r ysgolion drwy ddefnyddio dulliau 
Teithio Byw. Anogir pob ysgol yng Nghaerdydd hefyd i ddatblygu 
Cynlluniau Teithio cadarn a fydd yn eu helpu i fynd i'r afael â materion yn 
ymwneud â sut mae eu staff a disgyblion yn teithio i'r ysgol, gyda'r 
pwyslais ar annog a hyrwyddo Teithio Byw, fel cerdded a beicio.  

71. Bydd rhaid i unrhyw waith gwella priffyrdd a nodwyd o'r Asesiadau 
Trafnidiaeth gael eu hariannu a’u cyflenwi fel rhan o Raglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif.

Effaith ar y Gymuned

72. Mae Cod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cynulliad Cymru 2013 yn ei 
gwneud y  ofynnol i awdurdodau lleol gynnal Asesiad o'r Effaith ar y 
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Gymuned ac Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg wrth gynnig newidiadau 
i drefniadaeth ysgolion.

73. Ystyrir y canlynol wrth ddatblygu cynigion

 Man Agored Cyhoeddus/ tir parc
 Tagfeydd traffig a sŵn
 Dynodiad ysgol 
 Cysylltiadau rhwng ysgolion a'r gymuned leol
 Effaith ar rieni a theuluoedd
 Goblygiadau teithio i ddisgyblion/teuluoedd
 Effaith ar weithgareddau cymunedol, effaith ar gyfleusterau 

cymunedol

74. Byddai unrhyw gynigion a ddygwyd ymlaen yn dilyn yr adroddiad hwn yn 
destun i ymgynghoriad cyhoeddus, yn cynnwys asesiad llawn o unrhyw 
effaith ar y gymuned. 

ARGYMHELLION:

Argymhellir bod y Cabinet:

1. Yn cymeradwyo'r cynlluniau a flaenoriaethwyd dan Fand B o 
Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

2. Yn nodi'r gymeradwyaeth mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru 
o Achos Amlinellol Strategol Band B Cyngor Caerdydd, ac 
awdurdodi’r Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes i sicrhau 
cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru mewn egwyddor i’r cynlluniau 
o fewn y rhaglen.

3. Yn nodi y bydd adroddiad dilynol i'r Cabinet yn cynnig trefniadau i 
sicrhau capasiti digonol a llywodraethu priodol i gyflenwi Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B Caerdydd.

NICK BATCHELAR
Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes
DYDDIAD

Atodiadau:
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb - Atodiad 1
Asesiad Cynaliadwyedd – Atodiad 2


