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CARDIFF COUNCIL 
CYNGOR CAERDYDD

CYFARFOD CABINET: 18 IONAWR 2018 

CYNIGION TREFNIADAETH YSGOLION: GWELLA 
DARPARIAETH I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION 
DYSGU YCHWANEGOL (ADY) 2018-22

ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU  (Y CYNGHORYDD SARAH 
MERRY)  

                                                                           EITEM AGENDA:  4 

 
ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR ADDYSG A DYSGU GYDOL OES 

Rhesymau dros yr Adroddiad hwn

1. Diben yr adroddiad hwn yw:

 Rhoi gwybod i’r Cabinet am y goblygiadau o Ddeddf Tribiwnlys 
Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysgol (Cymru)

 Rhoi gwybod i’r Cabinet am y twf arfaethedig yn y galw am 
ganolfan adnoddau arbenigol a darpariaeth ysgolion arbennig;

 Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar Flaenoriaethau Strategol ADY 
Caerdydd ar gyfer 2018-22;

 Ceisio awdurdod y Cabinet i ymgynghori ar ystod o gynlluniau 
arfaethedig, i ymestyn ac ail-alinio lleoedd ysgolion arbennig a 
chanolfannau adnoddau arbenigol. 

Cefndir 

2. Mae Caerdydd yn wynebu dwy her sylweddol mewn perthynas â 
darpariaeth a chymorth i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol: 

 Cyflwyno Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu Ychwanegol ac 
Addysgol (DTADY); a

 Nifer gynyddol y dysgwyr sydd angen lle mewn ysgol arbennig 
neu ganolfan adnoddau arbenigol er mwyn cael mynediad llawn at 
addysg a chyflawni eu potensial.
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Newid deddfwriaethol 

3. Ar 14 Rhagfyr 2017, cymeradwyodd Cynulliad Cymru Ddeddf Tribiwnlys 
Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysgol (Cymru) (DTADY).    Bydd y 
ddeddfwriaeth yn trawsffurfio’r fframwaith statudol ar gyfer y maes 
cyfrifoldeb hwn, ac yn cyflwyno newidiadau sylweddol o ran sut mae 
awdurdodau lleol yn gweithio gyda dysgwyr, teuluoedd a phartneriaid i 
gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

4. Yn dilyn Cydsyniad Brenhinol, a ddisgwylir ym mis Ionawr 2018, bydd 
Gweinidogion Cymru’n ymgynghori ar God hanfodol.  Bydd y gofynion 
newydd yn berthnasol o fis Medi 2020 ymlaen, ac yna bydd cyfnod 
‘cyflwyno’ tair blynedd. Erbyn diwedd y cyfnod hwnnw bydd disgwyl i 
awdurdodau lleol gydymffurfio’n llawn â’r Cod.   

Twf yn y boblogaeth ac anghenion dysgu ychwanegol

5. Yn ei gyfarfod ar 12 Hydref 2017, derbyniodd y Cabinet adroddiad o’r 
enw ‘Datblygu Ystâd yr Ysgol’, oedd yn amlinellu’r heriau a’r newidiadau 
yr oedd Caerdydd yn eu hwynebu wrth ddatblygu’r ystâd addysg.  

6. Roedd yr adroddiad yn amlinellu digonolrwydd, addasrwydd a’r materion 
cyflwr yng Nghaerdydd, sy’n sail i’r cais am gyllid gan Gaerdydd i 
Lywodraeth Cymru dan Raglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

7. Gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y bobl ifanc ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) ers 2012, fel yr adlewyrchwyd yn y galw cynyddol am 
leoedd mewn ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau arbenigol 
dros y bum mlynedd ddiwethaf. Mae disgwyl i’r tueddiad hwn barhau 
dros y 5-10 mlynedd nesaf. 

8. Er y bydd y Rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif yn rhoi cyfleoedd i 
fynd at ôl materion digonolrwydd ysgolion arbennig o 2021 neu 2022 
ymlaen, bydd angen cymryd camau i ymestyn y ddarpariaeth i ateb y 
galw yn y cyfnod rhwng 2018-22.  

Blaenoriaethau strategol ADY Caerdydd 

9. I ymateb i’r heriau hyn, sefydlwyd Gweithgor ADY yn 2016, gyda 
chynrychiolwyr o ysgolion, swyddogion, iechyd, gwasanaethau plant ac 
oedolion, rhieni a Choleg Caerdydd a’r Fro.  Roedd y grŵp yn cwrdd 
drwy gydol y flwyddyn academaidd 2016-17, i adnabod y blaenoriaethau 
strategol i wella canlyniadau dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. 

10. Gwnaeth y gweithgor adnabod tair blaenoriaeth strategol:

 Blaenoriaeth Un: Gwella canlyniadau dysgwyr ag anghenion 
ychwanegol drwy weithredu’r Ddeddf Tribiwnlys ADY ac Addysgol yn 
llwyddiannus
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 Blaenoriaeth Dau: Gwella canlyniadau dysgwyr gydag anghenion 
ychwanegol drwy gryfhau ein capasiti ar y cyd i fodloni’r holl 
anghenion.

 Blaenoriaeth Tri: Gwella canlyniadau dysgwyr gydag anghenion 
ychwanegol drwy sicrhau darpariaeth dysgu ychwanegol digonol ac o 
safon

 (Gweler Atodiad 1, Strategaeth ADY Caerdydd 2018-22)
Blaenoriaethau strategol ADY Caerdydd 

Blaenoriaeth Un: Gweithredu Deddf Tribiwnlys ADY ac Addysgol (TADYE) 
yn llwyddiannus

11. Bydd y ddeddf newydd yn creu’r fframwaith deddfwriaethol fydd yn 
gwella cynllunio a chyflawniad darpariaeth dysgu ychwanegol, drwy ddull 
sy’n seiliedig ar y person i adnabod anghenion yn gynnar, gan roi 
cymorth a monitro effeithiol ar waith ac addasu ymyriadau i sicrhau eu 
bod yn cyflawni’r canlyniadau delfrydol.

Cyflwyno’r term Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

12. Mae’r Ddeddf yn disodli’r termau ‘anghenion addysgol arbennig’ (AAA) 
ac ‘anawsterau dysgu a/neu anableddau’ (ADA) gyda’r term newydd 
ADY. Bydd hyn yn help i osgoi peth o’r stigma sy’n gysylltiedig â’r termau 
presennol, ac yn golygu toriad amlwg o’r systemau presennol, nad ydynt 
yn addas at y diben mwyach.  Mae defnyddio ADY fel un term sy’n 
cynnwys plant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed yn adlewyrchu’r symudiad at 
system decach ar gyfer cefnogi dysgwyr gydag ADY ledled y 
blynyddoedd cynnar, ysgolion a lleoliadau Addysg Bellach.

Ystod oedran o 0-25 oed 

13. Bydd un system ddeddfwriaethol mewn perthynas â’r cymorth a roddir i 
blant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed sydd ag ADY. Mae hyn yn disodli’r 
dwy system ar wahân sydd ar waith i gefnogi plant a phobl ifanc o oedran 
ysgol gorfodol sydd ag AAA; a phobl ifanc mewn addysg bellach sydd ag 
ADA. O ganlyniad, bydd trefniadau pontio gwell i ddysgwyr rhwng addysg 
ysgol ac addysg ôl-16 i alluogi mwy o gymorth a hawliau i’r grŵp hwn o 
ddysgwyr. 

Cynllun unedig

14. Bydd y Bil yn creu un cynllun statudol (cynllun datblygu unigol CDU) i 
ddisodli’r amrywiaeth presennol o gynlluniau AAA neu ADA statudol ac 
anstatudol i ddysgwyr mewn ysgolion ac addysg bellach. Bydd y CDU yn 
disodli datganiadau AAA a Chynlluniau Addysg Unigol (CAU), sydd ar 
hyn o bryd yn berthnasol i ddysgwyr ag anghenion yn ‘Gweithredu gan yr 
Ysgol’ neu ‘Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy’.  Bydd hyn yn sicrhau mwy 
o gysondeb a pharhad ac, yn wahanol i’r system bresennol, yn sicrhau y 
diogelir y ddarpariaeth a hawliau waeth beth fo chymhlethdod neu 
difrifoldeb yr anghenion.
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Mwy o gyfranogiad gan blant a phobl ifanc

15. Mae’r Bil yn nodi bod angen ystyried barn dysgwyr yn rhan o’r broses 
gynllunio, ynghyd â barn y rhieni. Mae’n hanfodol bod plant a phobl ifanc 
yn ystyried y broses gynllunio yn rhywbeth sy’n cael ei wneud gyda nhw, 
yn hytrach nag ar eu rhan nhw.

Dyheadau uchel a chanlyniadau gwell

16. Bydd pwyslais CDU ar greu darpariaeth sy’n cyflawni canlyniadau 
pendant sy’n cyfrannu mewn modd ystyrlon at blentyn neu berson ifanc 
yn cyflawni ei lawn botensial.

System llai gwrthwynebus a symlach

17. Dylai’r broses o gyhoeddi ac adolygu CDU fod yn symlach na’r un 
presennol o ran datganiadau AAA, a dylai osgoi natur wrthwynebus y dull 
presennol.

Mwy o gydweithio

18. Bydd y system newydd yn rhoi ffocws cryf ar gydweithio a rhannu 
gwybodaeth rhwng asiantaethau, sy’n hanfodol er mwyn sicrhau bod 
anghenion yn cael eu hadnabod yn gynnar a bod y gefnogaeth briodol yn 
cael ei rhoi ar waith er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cyflawni 
amcanion positif. Caiff tair swydd hanfodol newydd eu creu gan y Bil i 
hwyluso mwy o gydweithio – Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol 
mewn lleoliadau addysg; Swyddogion Arweiniol Clinigol Addysgol 
Dynodedig mewn byrddau iechyd; a Swyddogion Arweiniol ADY 
Blynyddoedd Cynnar mewn awdurdodau lleol.

Osgoi anghytundebau a datrys anghytundebau’n gynt

19. Bydd y system newydd yn canolbwyntio ar sicrhau pan fo 
anghytundebau yn sgil CDU neu’r ddarpariaeth y mae’n ei chynnwys, 
caiff y mater ei ystyried a’i ddatrys ar y lefel mwyaf lleol posibl.

Hawliau apelio clir a chyson

20. Os nad yw’n bosib datrys anghytundebau ynghylch cynnwys CDU ar lefel 
leol, bydd y Bil yn sicrhau bod gan blant a phobl ifanc sydd â hawl i GDU 
neu’r rheiny sy’n credu y dylent fod â CDU (a’u rhieni yn achos unigolion 
dan 16 oed) hawl i apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru.

Cod hanfodol

21. Bydd Cod ADY statudol newydd yn ategu darpariaethau’r Bil. Bydd y Cod 
yn sicrhau bod gan y system ADY newydd ffiniau clir y mae modd eu 
gorfodi’n gyfreithiol, y gall awdurdodau lleol a sefydliadau eraill sy’n 
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gyfrifol am gyflawni gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag ADY 
weithredu ynddynt.

22. Bydd, felly, yn fath o is-ddeddfwriaeth, ac yn rhoi dyletswyddau a hawliau 
ar y rheini sy’n ddarostyngedig iddi. Bydd y Cod hefyd yn gosod 
canllawiau ymarferol ar y ffordd y bydd y dyletswyddau statudol yn cael 
eu gweithredu, fydd yn cael eu cefnogi gan arfer gorau.

System ddwyieithog

23. Bydd angen i wasanaethau ystyried a yw’r plentyn neu berson ifanc 
angen ALP yn Gymraeg.  Os ydynt, mae’n rhaid nodi hyn yn y CDU ac 
mae’n rhaid cymryd ‘pob cam rhesymol’ i sicrhau’r ddarpariaeth yn 
Gymraeg.  Mae cyfres o ddyletswyddau strategol sy’n canolbwyntio ar 
symud ymlaen at system ADY hollol ddwyieithog, ac mae’r Bil yn 
cynnwys mecanwaith fel bod y ddyletswydd o ran cynnig Darpariaeth 
Dysgu Ychwanegol yn Gymraeg yn gadarn dros amser. 

24. Mae’r Gweithgor ADY wedi adnabod 5 amcan dan Flaenoriaeth Un:  

1. Gweithio gyda phartneriaid yn Iechyd, Gwasanaethau Plant ac 
Oedolion, Coleg Caerdydd a’r Fro a darparwyr addysg eraill i 
ddatblygu dulliau effeithiol i asesu unedig a chynllunio ar gyfer 
dysgwyr ADY 0-25. 

2. Cefnogi datblygiad y swydd Cydlynydd ADY a chyflwyniad dulliau 
Cynlluniau sy’n Canolbwyntio ar y Person (CCP) mewn ysgolion. 

3. Gweithio gyda rhieni/gofalwyr, ysgolion, lleoliadau blynyddoedd 
cynnar a darparwyr addysg ôl-16 i wella ymhellach y cymorth pontio 
yn ystod pob cam addysgol: cyn ysgol; cynradd i uwchradd; ôl-16; i 
fywyd oedolyn.

4. Datblygu ymhellach safon gwasanaethau arbenigol ADY, yn Gymraeg 
a Saesneg, i gefnogi ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar. 

5. Gweithio gyda theuluoedd a phartneriaid i wella ymhellach y prosesau 
ar gyfer osgoi a datrys gwrthdaro.

Blaenoriaeth Dau: Cryfhau ein capasiti ar y cyd i fodloni’r holl anghenion 

25. Mae’r mwyafrif o ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn mynd i 
ysgol prif ffrwd.  Ym mis Hydref 2017, roedd 10,426 o ddisgyblion oed 
ysgol ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd.  

26. Roedd 9,640, neu 92% o’r rheiny’n mynd i ysgolion prif ffrwd, a dim ond 
ychydig llai na 800 neu 8% oedd yn mynd i ysgol arbennig yng 
Nghaerdydd neu leoliad ar wahân i ysgol yng Nghaerdydd (‘y tu allan i’r 
sir’).  Mae hyn wedi’i grynhoi yn y tabl isod. 
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27.
Roedd gan 6,042 o ddysgwyr 
anghenion yn ‘Gweithredu gan 
yr Ysgol’ 

Dysgwyr yr oedd modd i’r ysgol fodloni eu hanghenion 
drwy gymorth ychwanegol. 

Mae’r anghenion ar y lefel hon fel arfer yn rhai tymor byr, 
ond efallai y bydd rhai disgyblion yn mynd ymlaen i fod ag 
anghenion yn ‘Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy’.

Roedd gan 2,445 o ddysgwyr 
anghenion yn ‘Gweithredu gan 
yr Ysgol a Mwy’ 

Mae’r rhain yn ddisgyblion y mae modd i’r ysgol fodloni 
eu hanghenion, gyda chymorth cyngor ychwanegol, 
cymorth neu hyfforddiant gan wasanaeth arbenigol (gall 
hyn fod yn wasanaeth GIG, neu seicoleg addysg, neu un 
o’r timau athro arbenigol).  

Mae llawer o’r disgyblion yn gwneud cynnydd a’u 
hanghenion yn mynd yn ôl i ‘Gweithredu gan yr Ysgol’, 
ond bydd angen datganiad ar rai. 

Roedd gan 800 ddatganiadau 
AAA, gyda chymorth prif ffrwd.

Mae ysgolion yn derbyn cyllid dirprwyedig ychwanegol ac 
mae ganddynt fynediad at ystod o wasanaethau arbenigol 
i gefnogi disgyblion gyda datganiadau prif ffrwd. 

Roedd gan 340 ddatganiadau 
AAA, ac yn mynychu 
canolfannau adnoddau 
arbenigol

Dosbarth bychan mewn ysgol prif ffrwd yw canolfan 
adnoddau arbenigol (CAA) sy’n cael ei addysgu gan 
aelod staff arbenigol.    Er bod y CAA wedi’u lleoli mewn 
ysgolion cymunedol, maent yn derbyn disgyblion o ledled 
yr awdurdod, nid o’r ardal leol yn unig.    Mae disgyblion 
mewn canolfan adnoddau arbenigol yn elwa o gael eu 
dysgu mewn dosbarthiadau bychan gyda chymhareb 
disgybl-staff da, sy’n cael eu haddysgu gan staff 
arbenigol. Mae disgyblion hefyd yn elwa o gyfleoedd i 
ddysgu a chwarae gyda’u cyfoedion prif ffrwd. 

Mae Caerdydd yn ariannu 24 o ganolfannau adnoddau 
arbenigol, ledled ysgolion cynradd ac uwchradd, mewn 
lleoliadau Cymraeg a Saesneg.

Gwnaeth 580 o ddisgyblion 
fynychu ysgolion arbennig 
Caerdydd 

Mae ysgolion arbennig yn cynnig addysg arbenigol dros 
ben i ddisgyblion gyda’r anghenion ychwanegol mwyaf 
cymhleth.  Mae’r dosbarthiadau’n fychan a’r cwricwlwm 
yn wahanol iawn, sy’n cael ei addysgu gan staff 
arbenigol.  Mae Caerdydd yn cynnal saith o ysgolion 
arbennig.  

Gwnaeth oddeutu 220 o 
ddisgyblion fynychu lleoliadau 
ar wahân i ysgol a gynhelir yng 
Nghaerdydd:  ‘y tu allan i’r sir’.  

Mae hyn yn cynnwys 

 Mae gan blant a phobl ifanc yng ngofal Cyngor 
Caerdydd ddatganiad AAA sy’n cael eu maethu mewn 
ardaloedd eraill.   
Mae Caerdydd yn gyfrifol am ariannu’r ddarpariaeth 
dysgu ychwanegol a gynhelir gan yr awdurdod lleol 
perthnasol, boed hynny drwy ysgol arbennig, canolfan 
adnoddau arbenigol neu gymorth prif ffrwd. 

 Disgyblion sy’n derbyn cyllid i fynychu ysgolion arbennig 
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a gynhelir mewn awdurdodau lleol eraill; er enghraifft 
Ysgol y Deri ym Mro Morgannwg, lle mae Caerdydd yn 
ariannu hyd at 40 o leoedd i ddisgyblion Caerdydd.  

 Roedd 113 o ddisgyblion yn mynychu lleoliadau 
annibynnol, gan gynnwys ysgolion preifat a darparwyr 
addysg eraill. 

28. Gwnaeth y Gweithgor ADY adnabod nifer o gamau sydd eu hangen i 
wella capasiti ar y cyd yr ysgolion a’u partneriaid i wella canlyniadau 
dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, ac i wneud y defnydd mwyaf 
effeithiol o adnoddau ADY. 

29. Dros gyfnod o dair blynedd, o 2014-15, i 2016-17, gwnaeth cost 
datganiadau prif ffrwd (Taliad Gwella Anghenion Cymhleth) gynyddu o 
£4.8M i £6.3M y flwyddyn; cynnydd o 63%.  Erbyn mis Ebrill 2017, roedd 
gan 724 o ddisgyblion ddatganiadau a ariennir gan TGAC, yn bennaf er 
mwyn penodi Cynorthwywyr Cymorth Dysgu (CCA) Gradd 3 i ddarparu 
‘cymorth un i un’.  

30. Er bod ar nifer gynyddol o ddisgyblion angen cymorth unigol neu mewn 
grŵp bychan drwy’r dydd, nid yw gorddefnyddio ‘cymorth un i un’ yn 
ddefnydd effeithlon o adnoddau, nac y ffordd fwyaf effeithiol i gefnogi 
disgyblion.  

31. Mae angen adolygu y ffordd y caiff datganiadau prif ffrwd (neu CDU) eu 
hysgrifennu er mwyn rhoi pŵer i ysgolion i ddefnyddio cyllidebau ADY 
dirprwyedig yn fwy hyblyg.

32. Mae’r costau cynyddol yn rhannol yn sgil pwysau ar leoedd ysgolion 
arbennig presennol neu leoedd mewn canolfannau adnoddau arbennig, 
gan arwain at ychydig o blant yn dal i fod yn y prif ffrwd ond yn dal i aros 
am le arbenigol. Gall cynyddu nifer y canolfannau adnoddau arbennig yn 
ein hysgolion o bosibl leihau costau wrth sicrhau bod dysgwyr yn dal i 
dderbyn y cymorth cynhwysfawr o safon sydd eu hangen arnynt. 

33. Gwnaeth y Gweithgor ADY adolygu’r ystod eang o gymorth a 
gwasanaethau o safon a gaiff eu darparu yn ysgolion Caerdydd, gan 
ddod i’r casgliad bod angen cyfeirlyfr diweddar sy’n addas i rieni er mwyn 
ei gwneud hi’n haws i rieni, ysgolion, ymarferwyr iechyd a gweithwyr 
cymdeithasol i gael mynediad at wybodaeth gynhwysfawr ynghylch y 
cymorth sydd ar gael, ac i’w helpu i fynd drwy’r system. 

34. Mae’r diwylliant cymorth ysgol-i-ysgol yn datblygu ac yn cael ei ymgorffori 
mewn llawer o ysgolion.  Fodd bynnag, nid yw gweithio ysgol-i-ysgol 
mewn perthynas â chynhwysiant wedi’i strwythuro na’i ffurfioli eto.  Mae 
angen cryfhau’r systemau o ran adnabod a rhannu arfer gorau mewn 
perthynas ag ADY.  
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35. Mae nifer y plant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion iechyd 
mewn ysgolion prif ffrwd hefyd ar i fyny, ac mae’n hanfodol bod ysgolion 
yn dal i ddatblygu amgylcheddau dysgu hygyrch.  

36. Dan Flaenoriaeth Dau, gwnaeth y Gweithgor ADY osod 5 amcan i fynd ar 
ôl y materion hyn: 

1. Gweithio gydag Iechyd, Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau 
Oedolion, a phartneriaid eraill i ddatblygu ymhellach y capasiti i fodloni 
anghenion, gan gynnwys dulliau ymyrraeth gynnar effeithiol. 

2. Gwella safon ac argaeledd gwybodaeth ynghylch darpariaeth dysgu 
ychwanegol.

3. Datblygu ymhellach y diwylliant cymorth ysgol-i-ysgol i alluogi ysgolion 
i gael mynediad at arfer ADY gorau.

4. Rhoi cyfle i ysgolion i gael gwerth gorau drwy’r defnydd mwy hyblyg o 
gyllidebau ADY dirprwyedig.

5. Adnewyddu Strategaeth Hygyrchedd Caerdydd a chanllawiau i 
ysgolion i sicrhau bod plant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion 
gofal iechyd yn cael eu cynnwys yn effeithiol yn y dysgu.

Blaenoriaeth Tri: Sicrhau darpariaeth dysgu ychwanegol ddigonol o safon

37. Fel y nodir yn y graff isod, mae nifer y lleoedd a ariennir mewn ysgolion 
arbennig neu leoedd mewn canolfannau adnoddau arbenigol yng 
Nghaerdydd wedi cynyddu o 103 lle dros gyfnod o bum mlynedd.  (Nid 
yw’r graff yn cynnwys lleoedd a ariennir mewn awdurdodau lleol eraill 
na’r sector annibynnol.)  

38. Er gwaetha’r twf mewn lleoedd, mae tystiolaeth sy’n awgrymu nad yw 
hyn wedi bod yn ddigonol i fodloni’r galw presennol.  Er enghraifft, mae’r 
cynnydd o 63% yn y gost o gefnogi datganiadau prif ffrwd, a’r 
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dibynadwyedd cynyddol ar leoedd yn y sector annibynnol, yn awgrymu 
bod disgyblion yn ein hysgolion prif ffrwd ac mewn lleoliadau ‘y tu allan i’r 
sir’ fyddai’n elwa o gael mynediad at ysgol arbennig yng Nghaerdydd neu 
le mewn canolfan adnoddau arbenigol.  

39. Dros y 5-10 mlynedd nesaf, bydd angen refeniw a buddsoddiad cyfalaf i 
sicrhau cymorth arbenigol digonol ac addas ar gyfer y boblogaeth 
gynyddol o ddysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol, ac i leihau 
dibynadwyedd ar y sector annibynnol.  Mae disgwyl galw cynyddol ar 
gyfer dysgwyr ag:
 Anghenion iechyd a llesiant emosiynol 
 Anableddau dysgu cymhleth  
 Cyflyrau’r sbectrwm awtistig 

40. Yn wahanol i hyn, mae galw am leoedd arbenigol sydd wedi’u dyrannu ar 
gyfer namau ieithyddol penodol wedi gostwng ers 2010. Rhwng 2010 a 
2015, gwnaeth y gofrestr Ysgol Arbennig Meadowbank a chanolfan 
adnoddau arbenigol Allensbank – mae’r ddwy ysgol wedi’u dynodi ar 
gyfer ‘namau ieithyddol penodol’ – ostwng o 58 i 34.  

41. Yn 2015-16 gwnaeth y Cyngor gynnig yn ffurfiol cau’r ddau leoliad ac ail-
ddyrannu’r adnoddau i feysydd angen eraill lle roedd galw cynyddol.  

42. Fodd bynnag, trafododd y rhanddeiliaid ystod o wrthwynebiadau i’r 
cynnig hwn a phenderfynodd y Cyngor beidio â bwrw ymlaen, ond yn 
hytrach i ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid ac i ymgymryd ag 
adolygiad o’r cymorth iaith a lleferydd. 

43. Ym mis Rhagfyr 2016, sefydlwyd grŵp cyfeirio i ddarparu fforwm i 
randdeiliaid, gan gynnwys rhieni, staff addysgu, llywodraethwyr a’r sector 
gwirfoddol, wneud sylwadau a chyfrannu at werthuso gwasanaethau 
cyfredol. 

44. Cyflwynodd y grŵp cyfeirio grynodeb o’i ganfyddiadau ac argymhellion fis 
Medi 2017 (gweler Atodiad 2 Adroddiad ar Gymorth Iaith, Lleferydd a 
Chyfathrebu yng Nghaerdydd, 2017). Mae gwaith y grŵp hwn, a’r 
argymhellion, wedi llywio’r cynigion isod mewn perthynas ag Ysgol 
Meadowbank a chanolfan adnoddau arbenigol Allensbank. 

45. Mae’r adroddiad i’r Cabinet ym mis Rhagfyr 2017 ‘Ysgolion yr 21ain 
Ganrif – blaenoriaethau Band B y Cyngor’ yn adnabod pedwar cynllun 
cyfalaf i ail-lunio darpariaeth ysgol arbennig Caerdydd.  Byddai’r 
cynlluniau’n galluogi’r Cyngor i:

 ddisodli’r llety sgôr ‘D’ yn Ysgolion Riverbank, Woodlands, the Court a 
Greenhill. 

 cynyddu capasiti i ateb galw arfaethedig y dyfodol o 2022-27
 fynd ar ôl y bylchau mewn darpariaeth megis lleoedd i ferched ac ar 

gyfer disgyblion ôl-16 gydag anghenion iechyd a llesiant emosiynol.
 gwella cyfleoedd ar gyfer cymorth a darpariaeth aml-asiantaeth;
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 gwella rôl ysgolion arbennig fel ffynhonnell cymorth i deuluoedd ac 
ysgolion prif ffrwd.

46. Fodd bynnag, ni fydd cynlluniau Band B wedi’u cwblhau tan o leiaf 2021.  
Felly, bydd angen i’r Cyngor gymryd camau i gynyddu nifer y lleoedd 
dros y tair blynedd nesaf. 

47. Mae rhagfynegiadau’n awgrymu y bydd angen oddeutu 220 o leoedd 
ysgolion arbennig ychwanegol a lleoedd canolfannau adnoddau 
arbenigol dros y pedair blynedd nesaf, ar lefel cynradd ac uwchradd, 
ledled y sectorau cyfrwng Cymraeg a Saesneg. 

48. Felly, mae dau amcan dan Flaenoriaeth Tri: 

1. Datblygu lleoedd CAA a lleoedd ysgol arbennig ychwanegol i ateb y 
galw presennol a’r galw arfaethedig ar gyfer 2018-22 drwy Gynllun 
Datblygu ADY 2018-22 

2. Ymgynghori ag ysgolion a phartneriaid eraill ar opsiynau Band B 
Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer ail-lunio darpariaeth arbenigol, i 
sicrhau addasrwydd a digonolrwydd yr anghenion arfaethedig 2022-
27.

Achos Busnes ar gyfer Cynllun Datblygu ADY 2018-22 

49. Bydd methu â buddsoddi mewn darpariaeth a gynhelir yng Nghaerdydd 
dros y 3-4 mlynedd nesaf yn arwain at y Cyngor yn dod yn fwyfwy 
dibynnol ar ddarparwyr ysgol arbennig annibynnol er mwyn diwallu 
dyletswyddau statudol y Cyngor. 

50. Byddai bod yn or-ddibynnol ar leoedd annibynnol yn dod â’r goblygiadau 
a’r peryglon canlynol:

 mwy o gostau refeniw i’r Cyngor 
 methu â chynnig lleoedd yn ôl dewis cyntaf rhieni

51. Mae’r gost o leoedd ysgol arbennig annibynnol rhwng £39K a £77K y 
flwyddyn, o’i gymharu â chostau ysgolion arbennig Caerdydd, sydd 
rhwng £14K a £25K y flwyddyn.  Yn aml, nid yw’r disgybl yn elwa o 
symud ysgol yng nghanol cyfnod, felly unwaith y caiff le nid yw’n debygol 
y bydd yn dychwelyd i ddarpariaeth a gynhelir pe byddai lle’n dod ar gael 
yn y dyfodol.  Felly, byddai’r costau’n daladwy dros 7-8 mlynedd ar gyfer 
lleoliadau’n dechrau ym Mlwyddyn 7, ac o bosibl yn hirach ar gyfer 
lleoliadau cynradd.   

52. Mae’r rhan fwyaf o rieni yng Nghaerdydd yn nodi bod well ganddynt i’w 
plentyn gael lle mewn ysgol arbennig neu ganolfan adnoddau arbenigol 
yng Nghaerdydd.  Gallai cynnig lle mewn ysgol annibynnol gael 
goblygiadau negyddol o ran bri. 
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53. Dylid nodi nad oes modd gwarantu y gallai’r sector annibynnol gynnig 
digon o leoedd mewn ysgolion arbennig i fodloni anghenion digonolrwydd 
Caerdydd, yn enwedig ar gyfer disgyblion oed cynradd. Felly, gallai bod 
yn or-ddibynnol ar y sector arwain at Gaerdydd yn methu â chyflawni 
dyletswyddau statudol. 

CYNLLUN DATBLYGU ADY 2018-22: CYNLLUNIAU ARFAETHEDIG 

54.  Ni fydd y cynlluniau a nodir isod yn mynd ar ôl anghenion digonolrwydd 
y cyfnod 2018-22.  

55. Mae’r Cyngor wedi cymryd, a bydd yn dal i gymryd, ystod o gamau i 
wella darpariaeth mewn llety presennol a niferoedd dynodedig lle bo’n 
bosibl. Nid oes angen ymgynghori ffurfiol ar gamau o’r fath oni bai eu bod 
nhw’n golygu ‘amrywiad rheoledig’.  

56. Disgwylir hefyd y bydd angen datblygu rhagor o gynlluniau i’w cynnig yn 
2019, i agor canolfannau adnoddau arbenigol ychwanegol yn y cyfnod 
cynradd ac uwchradd. 

57. Mae’r cynlluniau arfaethedig a nodir isod yn gofyn am ‘addasiadau 
rheoledig’.  Dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013, gall awdurdod lleol gyflwyno cynigion ar gyfer addasiadau 
rheoledig, a chyn cyhoeddi’r cynigion mae gofyn iddo gynnal 
ymgynghoriad ar y cynigion hynny yn unol ag adran 48 y Ddeddf a Chod 
Trefniadaeth Ysgolion. 

58. Rhaid i unrhyw gynigion fod yn ddibynnol ar ymgynghori llawn a theg ac 
mae’n rhaid i’r Cabinet fod wedi ystyried yr ymatebion yn llawn cyn 
gwneud penderfyniad terfynol.

Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn 

59. Mae Tŷ Gwyn yn ysgol arbennig sy’n darparu 150 lle i ddysgwyr rhwng 2-
18 oed gydag anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm 
awtistig (CSA).  Lleolir yr ysgol yng Nghaerau ac o 8 Ionawr 2018 mae’r 
ysgol wedi uno ag Ysgolion Arbennig Riverbank a Woodlands, i greu 
Ffederasiwn Campws Dysgu’r Gorllewin. 

60. CYNNIG: Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd ac uwchradd 
mewn ysgolion arbennig i ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth 
CSA, cynigir 

 cynyddu’r nifer dynodedig o leoedd Tŷ Gwyn i 198;
 sefydlu 3 dosbarth ychwanegol drwy addasu hen adeilad 

Canolfan Ieuenctid Trelái, sydd wedi’i leoli yng nghefn yr 
ysgol   

61. Ers i adeilad newydd Tŷ Gwyn agor yn 2010, mae’r nifer a dderbynnir i’r 
ysgol bob blwyddyn yn fwy na nifer y plant sy’n gadael rhwng 4 a 10 lle.  
Mae 173 o ddisgyblion ar y gofrestr bellach.  Mae disgwyl i’r tueddiad 
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barhau dros y tair blynedd nesaf, nes bod y carfannau bychan olaf wedi 
gadael yr ysgol.  O 2021 ymlaen, bydd y carfannau sy’n gadael yr ysgol 
yn fwy ac yn fwy cyson gyda’r nifer derbyn blynyddol. 

62. Sefydlwyd project aml-asiantaeth dan y Rhaglen Dyfodol Anabledd, i 
ailddatblygu adeilad Canolfan Ieuenctid Trelái yn adnodd aml-asiantaeth 
ger Campws Ffederasiwn Dysgu’r Gorllewin.  Mae’r project yn ymchwilio 
i’r posibilrwydd i ddatblygu un ochr o’r adeilad yn hwb gwasanaethau 
rhanbarthol aml-asiantaethol, ac i gynyddu’r defnydd o’r cyfleusterau 
chwaraeon a chwarae presennol i blant a phobl ifanc ag anghenion 
cymhleth, yn ystod oriau’r ysgol, ar gyfer darpariaeth gwyliau ac ôl-ysgol.   

63. Cynigir y dylid addasu rhan o’r adeilad i greu tair ystafell ddosbarth 
newydd i’r ysgol, ac i gysylltu’r ysgol a’r adeiladau canolfan ieuenctid 
drwy goridor neu lwybr dan do. Byddai angen cyllid gan y Cyngor i 
sicrhau’r gwaith adeiladu.  

64. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod gan y cynnig oblygiadau o ran 
gwasanaethau iechyd a ddarperir mewn partneriaeth â’r ysgol.  Bydd y 
Cyngor yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i 
barhau i sicrhau bod anghenion plant a asesir yn cael eu diwallu, ac i 
ddatblygu ymhellach ddulliau cydweithredol i hyrwyddo llesiant a 
chanlyniadau positif i ddisgyblion yr ysgol. 

65. Mae dadansoddiad cychwynnol o oblygiadau priffyrdd a thrafnidiaeth 
wedi’i gynnal, fodd bynnag bydd pob opsiwn yn amodol ar asesiad 
trafnidiaeth llawn.  Mae’r asesiad cychwynnol yn nodi y gellid defnyddio 
cyfleusterau parcio staff gyferbyn â Pharc Trelái ar gyfer staff yr ysgol, er 
mwyn creu man codi a gollwng mwy a chylch troi i fysus bychan ar y 
maes parcio staff presennol.  Byddai amseroedd dechrau a gorffen 
gwahanol ar gyfer Riverbank, Woodlands a Tŷ Gwyn yn lleihau tagfeydd 
ar y safle.  Byddai Teithio Llesol/Teithio Cynaliadwy yn cael ei annog 
gyda phob aelod staff ac ymwelwyr i’r ysgol. Rydym wedi darparu 
amcangyfrif o’r gost ar gyfer y gwaith hwn ac mae wedi’i gynnwys yn y 
gyllideb derfynol.

Ysgol Arbennig The Hollies

66. Ysgol arbennig yw The Hollies sydd wedi’i dynodi i gynnig 90 o leoedd i 
ddysgwyr rhwng 4-11 oed gyda chyflyrau ar y sbectrwm awtistig ac 
anghenion corfforol a meddygol.  Lleolir yr ysgol ym Mhentwyn.  

67. CYNNIG: Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd ac uwchradd 
mewn ysgolion arbennig i ddysgwyr â chyflyrau ar y sbectrwm 
awtistiaeth, cynigir:

 ehangu ystod oedran Ysgol The Hollies o 4-11 i 4-14
 cynyddu’r nifer dynodedig i 138 
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 cynnig llety ychwanegol drwy adnewyddu’r llety ysgol y bydd 
Ysgol Glan Morfa yn ei adael ar ôl symud i mewn i’r adeilad 
newydd sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd

68. Mae’r galw am leoedd ar gyfer anghenion corfforol a meddygol wedi 
gostwng ers sawl blwyddyn, tra bod yr isadran awtistiaeth wedi tyfu. 
Bellach, mae pob disgybl yn yr ysgol yn ddisgybl â chyflwr ar y sbectrwm 
awtistig. 

69. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd angen lleoedd cynradd ac 
uwchradd i ddysgwyr â chyflyrau ar y sbectrwm awtistig.  Byddai cynyddu 
nifer y lleoedd dynodedig ac ystod oedran yr ysgol yn cynnig y capasiti 
ychwanegol sydd ei angen yn y cyfnod cynradd ac uwchradd.  

70. Mae disgwyl i Ysgol Glan Morfa symud i’r adeilad newydd ym mis Awst 
2018. Cynigir y dylid trosi’r llety ysgol gwag ar Hinton Street, Sblot er 
mwyn creu llety ychwanegol ar gyfer Ysgol The Hollies. 

71. Ar y cyfan, mae adeilad Glan Morfa mewn cyflwr da ond byddai gofyn am 
ychydig o waith adnewyddu ac addasu. 

72. Byddai’r opsiynau ar gyfer ffurfweddu Ysgol The Hollies ar ei newydd 
wedd yn amodol ar rhagor o drafodaeth â’r Pennaeth a’r Corff 
Llywodraethu, cyn ymgynghori.  Er enghraifft, gall yr opsiynau gynnwys:

 gwneud y safle Hinton Street yn lleoliad CA3, gyda’r Cyfnod 
Sylfaen a CA2 yn aros ar safle presennol Pentwyn; 

 gellid adleoli darpariaeth y Cyfnod Sylfaen i’r safle Hinton Street, 
gyda’r adeilad ym Mhentwyn yn cynnig llety i CA2 a CA3.

73. Ar hyn o bryd, mae’r opsiynau uwchradd ar gyfer disgyblion yn gadael 
The Hollies ym Mlwyddyn 6 yn cynnwys:

 Canolfan Marion, Ysgol Esgob Llandaf
 Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn 
 Ysgol Arbennig Ysgol y Deri, Bro Morgannwg 

74. Byddai’r opsiynau hyn yn dal i fod ar gael i ddisgyblion Blwyddyn 6 The 
Hollies, yn ogystal â’r opsiwn o barhau yn The Hollies ar gyfer CA3. 
Byddai gan ddisgyblion sy’n cymryd lle CA3 yn The Hollies gyfle i 
drosglwyddo i un i’r ysgolion uchod ar gyfer eu lle Cyfnod Allweddol 4.  

75. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod gan y cynnig oblygiadau o ran 
gwasanaethau iechyd a ddarperir mewn partneriaeth â’r ysgol.  Bydd y 
Cyngor yn gweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i barhau i 
sicrhau bod anghenion plant a asesir yn cael eu diwallu, ac i ddatblygu 
ymhellach ddulliau cydweithredol i hyrwyddo llesiant a chanlyniadau 
positif i ddisgyblion yr ysgol. 

76. Mae dadansoddiad cychwynnol o oblygiadau priffyrdd a thrafnidiaeth 
wedi’i gynnal, fodd bynnag bydd pob opsiwn yn amodol ar asesiad 
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trafnidiaeth llawn.  Mae’r asesiad cychwynnol yn nodi y byddai angen 
cyfleusterau staff ychwanegol a chylch troi i draffig ychwanegol er mwyn 
lleihau tagfeydd a rheoli unrhyw draffig ychwanegol yn well.  Byddai 
angen sicrhau bod amseroedd dechrau a gorffen yn wahanol i 
amseroedd Ysgol Gynradd Moorlands, ar Singleton Road, er mwyn 
lleihau tagfeydd. Byddai Teithio Llesol/Teithio Cynaliadwy yn cael ei 
annog gyda phob aelod staff ac ymwelwyr i’r ysgol.

Ysgol Greenhill

77. Mae Ysgol Greenhill yn ysgol arbennig ddynodedig ar gyfer disgyblion 
gydag anghenion iechyd a llesiant emosiynol rhwng 11-16 oed. Lleolir yr 
ysgol yn Rhiwbeina.  

78. Un o’r cynlluniau â blaenoriaeth a nodwyd yn yr adroddiad a 
gymeradwywyd gan y Cabinet ar 14 Rhagfyr 2017, ‘Blaenoriaethau Band 
B Cyngor Caerdydd - Ysgolion yr 21ain Ganrif’, yw i adeiladu ysgol 
uwchradd arbennig newydd ar gyfer disgyblion ag anghenion iechyd a 
llesiant emosiynol.  Byddai’r cynllun Band B yn galluogi’r Cyngor i 
ddisodli’r llety presennol ar gyfer Ysgol Greenhill sydd â sgôr 
addasrwydd ‘D’.  Byddai’r cynnig a nodir isod yn annibynnol o’r cynllun 
Band B, er y byddai’n rhoi cyfle i weithio ar un o dargedau’r cynllun Band 
B – cynnwys darpariaeth ôl-16 mewn ysgol newydd i’r dyfodol.

79. CYNNIG: Er mwyn ateb y galw ar gyfer lleoedd ôl-16 ar gyfer iechyd 
a llesiant emosiynol, cynigir 

 ehangu ystod oedran Greenhill o 11-16 i 11-19 ac
 ehangu capasiti’r ysgol i gynnig hyd at 64 o leoedd.   

80. Mae data Caerdydd yn dangos bod y mwyafrif o ddisgyblion Greenhill yn 
methu â phontio’n llwyddiannus i addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar 
ddiwedd Blwyddyn 11, er gwaethaf cymorth pontio sylweddol.  Mae data 
2015-17 yn dangos nad oedd 50% neu fwy o’r plant a adawodd Greenhill 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar 31 Hydref. 

Cohort Maint y Cohort NEET %
2015 18 10 56
2016 6 3 50
2017 10 5 50

81. Byddai’r dosbarth ôl-16 yn gweithredu fel ‘blwyddyn bontio’ i ddisgyblion 
Greenhill nad oeddynt eto’n barod i symud ymlaen i’r coleg neu 
gyflogaeth ar ddiwedd Blwyddyn 11. Byddai’r disgyblion yn cael 
cefnogaeth i bontio’n llwyddiannus i’r coleg, hyfforddiant neu gyflogaeth 
ar ddiwedd Blwyddyn 12. 

82. Byddai llety’n cael ei sefydlu drwy addasu tŷ’r gofalwr ar y safle nad yw’n 
cael ei ddefnyddio.  Byddai disgyblion ôl-16 yn mynychu rhai 
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dosbarthiadau ar y safle, ond byddent hefyd yn cael cefnogaeth i gael 
mynediad at gyfleoedd addysgol priodol oddi ar y safle, yn rhan o bontio 
â chefnogaeth i’r coleg neu gyflogaeth.

83. Byddai’r cynnig hwn yn gofyn am bendantrwydd Gweinidogion Cymru i 
ehangu ystod oedran Ysgol Greenhill i gynnwys addysg ôl-16.  

84. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod gan y cynnig oblygiadau o ran 
gwasanaethau iechyd a ddarperir mewn partneriaeth â’r ysgol.  Bydd y 
Cyngor yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i 
barhau i sicrhau bod anghenion plant a asesir yn cael eu diwallu, ac i 
ddatblygu ymhellach ddulliau cydweithredol i hyrwyddo llesiant a 
chanlyniadau positif i ddisgyblion yr ysgol. 

85. Mae dadansoddiad cychwynnol o oblygiadau priffyrdd a thrafnidiaeth 
wedi’i gynnal, fodd bynnag bydd pob opsiwn yn amodol ar asesiad 
trafnidiaeth llawn.  Mae’r asesiad cychwynnol wedi nodi nad yw’r 
trefniadau presennol yn addas ar gyfer y safle. Dylid annog Hyfforddiant 
Teithio i bob disgybl i hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus lle bo’n bosibl. 
Byddai Teithio Llesol/Teithio Cynaliadwy yn cael ei annog gyda phob 
aelod staff ac ymwelwyr i’r ysgol. 

 
Ysgol Arbennig Meadowbank 

86. Mae Meadowbank yn ysgol arbennig sydd wedi’i dynodi ar gyfer hyd at 
40 leoedd i ddisgyblion rhwng 4-11 oed gyda namau ieithyddol penodol.  
Mae’r ysgol wedi’i lleoli yn Ystum Taf, ac mae’n derbyn disgyblion o 
ledled yr awdurdod.  Mae’r nifer ar gofrestr yr ysgol wedi gostwng dros y 
blynyddoedd, ac ar hyn o bryd mae 15 ar y gofrestr. 

87. CYNNIG: Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd mewn ysgolion 
arbennig i ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth CSA, cynigir 

 newid dynodiad Ysgol Meadowbank o: ‘namau ieithyddol 
penodol’, i: ‘anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu ac 
anableddau dysgu cymhleth’  

88. Mae’n bwysig nodi nad yw’r diagnosis o ‘nam ieithyddol penodol’ yn cael 
ei ddefnyddio mwyach.  Felly, cynigir ei dynnu o ddynodiad yr ysgol, a 
rhoi’r term ehangach canlynol yn lle: ‘anghenion iaith lleferydd a 
chyfathrebu’.  Dan y dynodiad presennol, mae’r ysgol yn derbyn 
disgyblion sydd ag anghenion iaith a lleferydd penodol, hir dymor a dwys.  
Pe byddai’r dynodiad yn cael ei newid yn ôl y cynnig, byddai’r ysgol yn 
dal i dderbyn disgyblion sydd ag anghenion iaith a lleferydd penodol hir 
dymor a dwys, ond hefyd yn fodlon derbyn disgyblion gydag anableddau 
dysgu cymhleth.  

89. Mae newid dynodiad yr ysgol yn unol ag un o’r argymhellion a 
gyflwynwyd gyda’r grŵp cyfeirio iaith a lleferydd a byddai’n sicrhau 
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 mwy o leoedd mewn ysgolion arbennig i ddysgwyr gyda’r anghenion 
iaith, lleferydd a chyfathrebu hir dymor a mwyaf dwys;

 lleoedd ychwanegol mewn anableddau dysgu cymhleth;
 hyfywedd ariannol parhaus Ysgol Meadowbank. 

90. Yn aml, mae gan blant ag anableddau dysgu cymhleth anawsterau iaith, 
lleferydd a chyfathrebu cysylltiedig, a byddant yn elwa o wybodaeth a 
phrofiad arbenigol staff Meadowbank. Byddai cyfleoedd hyfforddiant a 
datblygiad proffesiynol yn cael eu cynnig i staff, i ddatblygu ymhellach eu 
sgiliau a’u gwybodaeth arbenigol i gefnogi anawsterau dysgu cymhleth. 

91. Disgwylir y byddai’r ysgol yn pennu’r dull gorau i gefnogi ystod o 
anghenion.  Gallai hyn gynnwys dosbarthiadau cymysg, os yw’r 
anghenion dysgu’n debyg, neu ddosbarthiadau gwahanol i fodloni 
anghenion gwahanol.  

92. Mae’r awdurdod lleol yn comisiynu’r ysgol i gynnig gwasanaeth 
allgymorth i gefnogi plant ag anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu 
mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar. Cynigir cynnal y gwasanaeth 
allgymorth hwn ac, mewn partneriaeth â’r ysgol, ystyried y sgôp i 
ddatblygu ymhellach eu rôl i adeiladu capasiti i gefnogi anghenion iaith a 
lleferydd, yn enwedig mewn lleoliadau ysgol arbennig eraill megis 
Riverbank a The Court, ac mewn canolfannau adnoddau arbenigol i blant 
ag anableddau dysgu cymhleth. 

93. Mae llety presennol yn Meadowbank mewn cyflwr da ond byddai angen 
addasu’r adeilad ychydig bach, gan gynnwys darpariaeth gofod sy’n 
newid a gwelliannau i hygyrchedd yr adeilad.  

94. Mae dadansoddiad cychwynnol o oblygiadau priffyrdd a thrafnidiaeth 
wedi’i gynnal, fodd bynnag bydd pob opsiwn yn amodol ar asesiad 
trafnidiaeth llawn.  Mae’r asesiad cychwynnol yn nodi bod gan yr ysgol 
gylch troi sy’n addas ar gyfer disgyblion fyddai’n cael mynediad at yr 
eiddo. Mae ystod o welliannau eisoes wedi’u cynllunio yn rhan o adeilad 
newydd Ysgol Glan Ceubal ac Ysgol Gynradd Gabalfa. Byddai Teithio 
Llesol/Teithio Cynaliadwy yn cael ei annog gyda phob aelod staff ac 
ymwelwyr i’r ysgol. 

Opsiynau eraill i’w hystyried

95. Cafodd newid y dynodiad i gynnwys un ai cyflyrau ar y sbectrwm awtistig 
neu anghenion iechyd a llesiant emosiynol ei ystyried hefyd.  Fodd 
bynnag, credir nad yw llety’r ysgol yn ddigon priodol ar gyfer y grwpiau 
hyn. 

96. Gwnaeth y grŵp cyfeirio iaith a lleferydd argymell y dylai’r Cyngor 
ystyried agor dosbarthiadau ‘ymyrraeth gynnar’.  Byddai dosbarthiadau 
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o’r fath yn cynnig lleoliadau amser-cyfyngedig i ddysgwyr sydd ag 
anghenion iaith a lleferydd tymor byr, ond nad ydynt yn gwneud digon o 
gynnydd gyda chefnogaeth prif ffrwd yn unig.  Gwnaeth y grŵp awgrymu 
y gellid cynnal dosbarth ymyrraeth gynnar yn un ai Ysgol Meadowbank 
neu Allensbank. 

97. Nid yw’r Cyngor yn cynnig agor dosbarthiadau ymyrraeth gynnar yn 
Ysgol Meadowbank am y rhesymau canlynol:

a) Mae mwyafrif y disgyblion ag anghenion iaith a lleferydd yn 
gwneud mwy o gynnydd pan maent yn cael cyfleoedd anffurfiol ac 
aml i ryngweithio, chwarae a dysgu gyda chyfoedion sydd heb 
anawsterau iaith a lleferydd. Mae’r cyfleoedd prif ffrwd hyn ar gael 
yn fwy rhwydd ac yn naturiol i ddisgyblion mewn canolfan 
adnoddau arbenigol. 

b) Gall ysgolion arbennig geisio cynnig cyfleoedd cyffelyb drwy 
raglenni ail-integreiddio a lleoliadau dydd, ond byddai’r cyfleoedd 
hyn yn golygu costau ychwanegol gan gynnwys danfon 
cynorthwywyr cymorth gyda’r plentyn, a gwneud trefniadau teithio 
gwahanol ar ddyddiau gwahanol. 

c) Mae’n well gan lawer o rieni gyda phlant ag anghenion iaith a 
lleferydd i’w plant aros mewn addysg prif ffrwd.  Mae’r awdurdod 
lleol yn credu y dylid lleoli dosbarthiadau ymyrraeth gynnar mewn 
ysgol prif ffrwd, i ystyried barn rhieni, ac i hwyluso ail-integreiddio 
cynnar mewn ysgol leol. 

Ysgol Gynradd Allensbank

98. Mae Allensbank yn ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn Y 
Mynydd Bychan.  Mae’r ysgol yn cynnal canolfan adnoddau arbenigol 
(CAA) ddynodedig gyda rhwng 16-20 lle i ddisgyblion â namau ieithyddol 
penodol.   

99. CYNNIG: Er mwyn ateb y galw am leoedd ymyrraeth gynnar ar gyfer 
anghenion iaith a lleferydd, cynigir 

 Cau’n raddol y CAA yn Ysgol Allensbank, gan gau’r dosbarth 
yn gyfan gwbl ym mis Gorffennaf 2020, neu pan mae’r holl 
ddisgyblion presennol wedi cwblhau’r lleoliad cynradd os 
yw’n gynt na hynny.  

 Agor dosbarth ymyrraeth gynnar ag 8 lle i blant ag anghenion 
iaith a lleferydd yn Ysgol Allensbank, gan dderbyn y cohort 
cyntaf ym mis Medi 2019.  

100. Byddai’r dosbarth yn derbyn hyd at 8 o blant Cyfnod Sylfaen nad oeddent 
yn gwneud cynnydd digonol, ond sydd â digon o botensial i ddychwelyd 
yn ôl i’r ysgol prif ffrwd leol.   Byddai’r lleoliadau’n para rhwng 1-3 
blynedd, yn ddibynnol ar gynnydd.  Byddai’r disgyblion wedi cofrestru yn 
yr ysgol leol hefyd, ac yn cael cefnogaeth i ddychwelyd ar ddiwedd y 
lleoliad.  Byddai disgyblion yn dal i fynd i’r ysgol leol o leiaf un diwrnod yr 
wythnos, i gynnal cysylltiadau â ffrindiau lleol ac i baratoi am ail-
integreiddio cynnar llwyddiannus i’r ysgol leol. 
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101. Yn rhan o’r adolygiad o gymorth iaith a lleferydd, mae’r Cyngor wedi 
adolygu tueddiadau creu datganiadau ar gyfer anghenion iaith a 
lleferydd.   Dros y pum mlynedd diwethaf, wrth i sgrinio cynnar ac 
adeiladu capasiti ar gyfer ymyrraeth gynnar gael eu cyflwyno, mae nifer y 
datganiadau ar gyfer anghenion iaith a lleferydd wedi gostwng.  Mae’r 
Cyngor bellach yn cyflwyno llai o ddatganiadau ac mae’r rhan fwyaf yn 
cael eu cyflwyno’n hwyrach nac o’r blaen, pan mae’r plentyn eisoes wedi 
cyrraedd Cyfnod Allweddol 2.  

102. Mae lleihau’r angen am ddatganiadau yn dystiolaeth o ymyrraeth gynnar 
lwyddiannus.  Fodd bynnag, gan fod lleoliad yn y ganolfan adnoddau 
arbenigol wedi bod yn ddibynnol ar ddatganiad AAA, canlyniad 
anfwriadol o hyn oedd cyfyngu mynediad at ddarpariaeth arbenigol i 
ddisgyblion Cyfnod Allweddol.  

103. Barn y Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd yw bod cymorth dwys 
mewn dosbarth arbennig yn fwy effeithiol os yw’n cael ei gynnig mor 
gynnar â phosibl. Felly, byddai lleoliadau yn y dosbarth ymyrraeth gynnar 
yn cael eu hadnabod gan y panel iaith a lleferydd arbenigol, ac ni 
fyddai’n ddibynnol ar ddatganiad. 

104. Mae’r Cyngor wedi adolygu llwythi achos disgyblion y mae’r Gwasanaeth 
Iaith a Lleferydd ar y Cyd yn gwybod amdanynt yn 2017 er mwyn 
rhagweld lefel yr angen am ddosbarth ymyrraeth gynnar.  Byddai 8 o 
leoedd mewn lleoliad cyfrwng Saesneg yn briodol i ateb y galw 
presennol.  Bydd hyn yn cael ei fonitro, a bydd agor dosbarth arall yn y 
dyfodol yn cael ei ystyried yn ôl yr angen. 

105. Ni fyddai digon o alw am ddosbarth cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd. 
Bydd hyn yn cael ei fonitro, a bydd agor ail ddosbarth yn y dyfodol yn 
cael ei ystyried yn ôl yr angen. Yn y cyfamser, mae modd datblygu pecyn 
cymorth dwys mewn ysgolion prif ffrwd os yw disgyblion unigol mewn 
ysgolion Cymraeg nad ydynt yn gwneud cynnydd digonol gyda chymorth 
ysgol.  

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair

106. Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn FairNid oes 
darpariaeth arbenigol yn yr ysgol ar hyn o bryd. 

107. CYNNIG: Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd mewn 
canolfannau adnoddau arbenigol i ddysgwyr ag anableddau dysgu 
cymhleth, cynigir 

 agor canolfan adnoddau arbenigol (CAA) yn Ysgol Gynradd 
yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair, ar gyfer hyd at 20 o 
blant. 
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108. Byddai’r awdurdod lleol yn rheoli’r derbyniadau i’r CAA, yn amodol ar 
ddatganiad o anghenion addysgol arbennig a fyddai ar agor i ddisgyblion 
o bob rhan o’r awdurdod.  

109. Mae pedair ysgol gynradd yng Nghaerdydd sy’n cynnal CAA ar gyfer 
anableddau dysgu cymhleth ar hyn o bryd: Bryn Hafod; Llanedern; 
Llanishen Fach a Marlborough.  Mae’r holl CAA yn derbyn plant o bob 
rhan o’r awdurdod, ond mor aml â phosibl bydd disgyblion yn cael cynnig 
lleoedd mewn CAA yn agos at eu cartref.  Byddai darparu CAA yn Ysgol 
y Forwyn Fair yn cynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael i ateb y galw, gan 
sicrhau bod disgyblion sy’n byw yn ardal y de/canol y ddinas yn teithio 
pellter llai i gael mynediad at ddarpariaeth arbenigol. 

110. Yn 2015, gwnaeth y cyngor ymgynghori ar gynigion i adeiladu llety ysgol 
newydd ar gyfer Ysgol y Forwyn Fair.  Yn yr ymateb ffurfiol, gwnaeth y 
Corff Llywodraethu ofyn i’r awdurdod lleol ystyried agor canolfan 
adnoddau arbenigol yn yr ysgol newydd.   O ystyried y galw cynyddol am 
leoedd CAA, cytunodd yr awdurdod lleol mewn egwyddor i ystyried y 
datblygiad hwn, yn amodol ar ymgynghoriad statudol pellach. 

111. Byddai llety ar gyfer y CAA yn cael ei ddarparu yn rhan o’r cynllun Band 
B Ysgolion yr 21ain Ganrif i ail-adeiladu Ysgol y Forwyn Fair. Ni fyddai’r 
CAA yn cael ei hagor nes byddai’r llety newydd wedi’i gwblhau. 

112. Fel ysgol wirfoddol a gynorthwyir, byddai angen i gorff llywodraethu’r 
ysgol wneud penderfyniad ar hyn. 

Ysgol Pwll Coch

113. Mae Ysgol Pwll Coch yn ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Cymraeg yn 
Nhreganna.  Nid oes darpariaeth arbenigol yn yr ysgol ar hyn o bryd.

114. I ateb y galw am leoedd CAA cynradd ar gyfer plant ag anableddau 
dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y sector 
cyfrwng Cymraeg, cynigir 

 agor canolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Pwll Coch, gan 
gynnig hyd at 10 o leoedd i ddechrau, ond gyda sgôp i 
ehangu i 20 o leoedd yn y dyfodol, wrth i’r galw gynyddu.  

115. Byddai’r awdurdod lleol yn rheoli’r derbyniadau i’r CAA, yn amodol ar 
ddatganiad o anghenion addysgol arbennig a fyddai ar agor i ddisgyblion 
o bob rhan o’r awdurdod.  

116. Byddai llety ar gyfer y CAA yn cael ei sefydlu yn y llety presennol. Byddai 
angen ychydig o waith adnewyddu. 

117. Mae dadansoddiad cychwynnol o oblygiadau priffyrdd a thrafnidiaeth 
wedi’i gynnal, fodd bynnag bydd pob opsiwn yn amodol ar asesiad 
trafnidiaeth llawn.  Mae’r asesiad cychwynnol yn nodi y byddai angen 
gweithredu amser dechrau a gorffen graddol yn y CAA i leddfu traffig ac i 
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leihau tagfeydd ar ddechrau a diwedd y diwrnod ar Lawrenny Avenue. 
Byddai Teithio Llesol/Teithio Cynaliadwy yn cael ei annog gyda phob 
aelod staff ac ymwelwyr i’r ysgol. 

118. Mae canolfan adnoddau arbenigol sefydledig yn Ysgol Coed y Gof, sydd 
wedi’i dynodi i gynnig hyd at 10 o leoedd ym mhob maes o anghenion 
dysgu ychwanegol.  Nid yw hyn yn ddigonol i ateb y galw presennol na’r 
galw i’r dyfodol.  

119. Mae’r Cyngor wedi adnabod rhwng 5 a 10 o ddisgyblion mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg a fyddai’n elwa o le mewn CAA, ond nid oes llety 
digonol i agor dosbarth CAA ychwanegol yn Ysgol Coed y Gof. Mae’r 
awdurdod lleol yn gweithio gydag Ysgol Coed y Gof i adolygu’r CAA ac i 
wella’r llety a’r cyfleusterau, ond nid yw hyn yn amodol ar gynnig neu 
ymgynghoriad ffurfiol gan nad yw’n golygu ‘addasiad rheoledig’.  

Ysgol Glantaf

120. Mae Ysgol Glantaf yn ysgol uwchradd gymunedol cyfrwng Cymraeg yn 
Ystum Taf.  Mae’r ysgol yn cynnal canolfan adnoddau arbenigol sydd 
wedi’i dynodi ar gyfer anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig.   

121. I ateb y galw am leoedd CAA uwchradd ar gyfer plant ag 
anableddau dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y 
sector cyfrwng Cymraeg, cynigir:

 ehangu’r nifer dynodedig yn nghanolfan adnoddau arbenigol 
Ysgol Glantaf i hyd at 30 o leoedd

 ehangu a gwella’r llety presennol ar gyfer y CAA  

122. Byddai’r awdurdod lleol yn rheoli’r derbyniadau i’r CAA, yn amodol ar 
ddatganiad o anghenion addysgol arbennig. Mae’r CAA yn cynnig 
lleoedd i ddisgyblion o bob rhan o’r ddinas.  

123. Mae’r galw am leoedd yn y ganolfan wedi bod yn cynyddu’n raddol ers y 
pum mlynedd diwethaf ac ar hyn o bryd mae 14 o ddisgyblion ar y 
gofrestr.  Mae’r rhagfynegiadau’n awgrymu y bydd y nifer yn tyfu i 30 o 
leoedd dros y 3-5 mlynedd nesaf.  

124. Byddai’r llety CAA presennol yn cael ei ehangu a’i wella i hwyluso’r 
niferoedd ychwanegol. 

125. Bydd yr awdurdod lleol yn dal i fonitro ac archwilio lefel y galw yn y sector 
yn rheolaidd, gan gyflwyno cynigion pellach i ehangu’r ddarpariaeth yn y 
dyfodol yn ôl yr angen.  Mae archwiliad rhanbarthol o anghenion ADY a’r 
ddarpariaeth ledled ardal Consortiwm Canolbarth y De hefyd ar waith, fel 
yr amlinellir ym mharagraff  147 isod. 

Goblygiadau cyfalaf a refeniw o gynlluniau arfaethedig
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126.  Rhagamcan y gost refeniw posibl o ariannu lleoedd ychwanegol yn 
2018-19 yw £630,000. Mae hyn yn cynnwys y cynlluniau arfaethedig a 
nodir yn yr adroddiad hwn, a’r camau i’w cymryd i gynyddu lleoedd mewn 
dynodiadau presennol. Ni fydd angen ymgynghori ar hyn. Rhagamcan y 
gost gyfalaf bosibl o ehangu’r ddarpariaeth ysgolion arbennig a 
chanolfannau adnoddau arbenigol o 2018-21 yw £6M dros dair blynedd, 
gan gynnwys y cynlluniau a nodir yn yr adroddiad hwn. 

Manteision Addysgol
 
127. Byddai’r cynigion yn dod â’r manteision addysgol canlynol:

 Mynd ar ôl anghenion digonolrwydd ADY a ragfynegwyd yn 2018-21, gan 
sicrhau y bydd plant a phobl ifanc yn gallu cael mynediad at addysg o 
safon mewn ysgolion arbennig neu ganolfannau adnoddau arbenigol yng 
Nghaerdydd, yn y sectorau cyfrwng Cymraeg a Saesneg. 

 Bydd datblygu Canolfan Ieuenctid Trelái yn cynnig cyfleusterau 
chwaraeon ychwanegol i’w defnyddio ledled y Ffederasiwn Campws 
Dysgu’r Gorllewin, defnydd cymunedol, a chyfleoedd i ddatblygu 
cydweithrediad aml-asiantaethol ar y safle, gan gynnwys darparu 
gwasanaethau allgymorth, er budd dysgwyr ADY rhwng 0-25 oed. 

 Dyfodol cynaliadwy i Ysgol Meadowbank, gan sicrhau y gall plant ag 
anghenion iaith a lleferydd neu anableddau dysgu cymhleth barhau i 
weld budd o arbenigedd a chyfleusterau’r ysgol. 

 Mwy o gyfleoedd ôl-16 i bobl ifanc ag anghenion iechyd a llesiant 
emosiynol dwys.  

 Bydd agor CAA newydd yn ardal Canol De’r ddinas yn gwella mynediad 
plant yr ardal at ddarpariaeth arbenigol, ac yn lleihau’r galw am 
drafnidiaeth AAA.

 Mwy o gapasiti ymyrraeth gynnar i gefnogi plant ag anghenion iaith a 
lleferydd.  

Anfanteision posibl y cynnig

128. Rydym wedi adnabod yr anfanteision posibl canlynol:
 Gall ehangu niferoedd yn ysgolion arbennig Tŷ Gwyn, The Hollies a 

Greenhill effeithio ar y ddarpariaeth iechyd yn yr ysgolion hyn. 

Opsiynau eraill a ystyriwyd 

129. Fel yr amlinellwyd ym mharagraffau 48-52, yr unig opsiwn arall i ehangu 
lleoedd ysgol arbennig a CAA mewn ysgolion a gynhelir Caerdydd fyddai 
ceisio lleoedd yn y sector annibynnol.  Mae’r opsiwn wedi’i ddiystyru gan 
y byddai costau refeniw’r cam hwn yn fwy na’r cyfalaf a’r buddsoddiad 
refeniw fyddai ei angen ar y cynlluniau arfaethedig. 

Effaith y cynnig ar yr iaith Gymraeg

130. Mae’r cynlluniau arfaethedig yn cynnwys ehangu a gwella darpariaeth 
arbenigol i ddysgwyr gyda chyflyrau ar y sbectrwm awtistig ac 
anableddau dysgu cymhleth yn Ysgol Pwll Coch ac Ysgol Glantaf. 
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131. Mae gwaith pellach ar waith i ddatblygu ymhellach ystod y ddarpariaeth, 
gan gynnwys:

 Adolygiad o’r ganolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Coed y Gof 
 Yn 2017-18 mae’r awdurdod lleol yn ariannu dull peilot o ran cefnogi 

anghenion iechyd a llesiant emosiynol yn y cyfnod uwchradd.
 Archwiliad o anghenion iaith a lleferydd i lywio datblygiad ymyrraeth 

gynnar i blant yn y sector Cymraeg.  

132. Mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, 
Merthyr a Bro Morgannwg, bydd archwiliad rhanbarthol o ddarpariaeth 
ADY yn cael ei gynnal i adnabod cyfleoedd ar gyfer datrysiadau 
rhanbarthol a rhannu arfer gorau. Dros y 5 awdurdod, mae nifer y 
disgyblion ADY yn sylweddol is mewn addysg cyfrwng Saesneg.  Bydd yr 
archwiliad yn ystyried y rhesymau dros hyn ac yn ceisio barn rhieni a 
barn yr ysgol.  Bydd yr archwiliad hwn wedi’i gwblhau erbyn mis Mawrth 
2018. 

133. Disgwylir y bydd cynlluniau pellach i ddatblygu darpariaeth yn y sector 
cyfrwng Cymraeg yn cael eu datblygu dan y Cynllun Datblygu ADY, ac 
yn cael eu cyflwyno i’r Cabinet i'w hystyried. 

Ymgynghoriad ag Aelodau Lleol (lle bo’n briodol) 

134. Mae aelodau lleol wardiau yr effeithir arnynt yn uniongyrchol wedi bod yn 
rhan o’r cynnig i ymgynghori, a byddant yn rhan o unrhyw ymgynghoriad 
ynghyd â phob aelod etholedig. 

Ystyriaeth Graffu

135. Ystyriodd y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yr eitem hon yn ei 
gyfarfod ar 9 Ionawr 2018. Mae llythyr y Cadeirydd wedi’i atodi yn 
Atodiad 3.

Rhesymau dros yr Argymhellion

136. Gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu 
ychwanegol, drwy gymeradwyo Strategaeth ADY Caerdydd, ac 
awdurdodi’r ymgynghoriad ar y cynlluniau arfaethedig i ehangu 
darpariaeth arbenigol o 2018 ymlaen. 

Goblygiadau Ariannol

137. Mae argymhellion yr adroddiad hwn yn gofyn am awdurdod i ymgynghori 
ar ystod o gynigion ADY, gan gynnwys estyniadau i ysgolion arbennig a 
chanolfannau adnoddau arbenigol, ynghyd â chyflwyno canolfannau 
adnoddau arbenigol newydd mewn rhai achosion. Nid yw’r cynnig i 
ymgynghori ar y cynlluniau hyn yn creu unrhyw oblygiadau ariannol 
penodol. Fodd bynnag, os yw’r cynlluniau hyn yn symud ymlaen, ar ôl 
ymgynghoriad, byddai goblygiadau ariannol refeniw a chyfalaf. 
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138. Mae paragraff 125 yn amlinellu costau cyfalaf posibl y gwaith sydd ei 
angen, sy’n dod i gyfanswm o £6m. Gallai’r costau refeniw fod yn 
sylweddol, gan gynyddu i dros £1m mewn rhai blynyddol. Bydd angen 
ariannu costau’r cynlluniau hyn gan ddyraniadau cyllideb presennol yn y 
cam cyntaf. Yn achos y costau refeniw, bydd angen i’r gyllideb ysgol, ac 
unrhyw dwf yn y gyllideb yn rhan o gyllidebau’r Cyngor i’r dyfodol, 
ddarparu’r cyllid sydd ei angen. Mewn perthynas â chostau cyfalaf, bydd 
angen i’r dyraniadau presennol ar gyfer Gwaith Addasrwydd Ysgol, fel y 
cymeradwywyd yn Rhaglen Cyfalaf y Cyngor ar gyfer y cyfnod pum 
mlynedd yn dechrau o 2017/18, ddarparu’r cyllid sydd ei angen ar gyfer y 
gwaith adeiladu a gwariant arall ar asedau. Fodd bynnag, caiff y dyraniad 
penodol hwn hefyd ei ddefnyddio ar gyfer gwariant nad yw’n ADY, ac 
felly, mae’r sgôp ar gyfer y dyraniad hwn i dalu’r costau yn gyfyngedig o 
bosibl.  . 

139. Pe byddai lefelau cyllid presennol yn annigonol i ariannu costau pob 
cynllun, a dim cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu yn rhan o 
gyllidebau’r Cyngor i’r dyfodol, bydd angen ail-flaenoriaethu cynlluniau i’w 
rhoi ar waith i sicrhau mai dim ond cynlluniau fforddiadwy sy’n cael eu 
cyflawni. Fodd bynnag, mae angen deall y risgiau ariannol sydd ynghlwm 
wrth peidio â bwrw ymlaen â’r holl gynlluniau yn yr adroddiad hwn. Yn 
benodol, pe na byddai modd paratoi ar gyfer y twf posibl yn y galw ar 
gyfer darpariaeth ADY, mae’n debygol y bydd cyfanswm gwariant y 
Cyngor ar leoliadau y tu allan i’r sir yn cynyddu. Mae cost gyfartalog 
lleoliad mewn ysgol nad yw’n ysgol Cyngor Caerdydd yn fwy na chost 
darpariaeth mewnol ac, felly, mae’n cynrychioli gwerth am arian llai. Fodd 
bynnag, os nad oes modd osgoi lleoliadau y tu allan i’r sir, byddai angen 
talu’r costau hyn o ddyraniadau cyllideb presennol ac, os nad yw’n 
ddigonol, bydd angen i’r costau ychwanegol a grëir gael eu talu o gyllideb 
refeniw cyffredinol y gyfarwyddiaeth Addysg yn y flwyddyn berthnasol. 

Goblygiadau Cyfreithiol 

140. Dan Ddeddf Addysg 1996, mae gan y Cyngor ymrwymiad statudol 
cyffredinol i hyrwyddo safonau addysg uchel ac i ystyried blaenoriaethau 
rhieni gan gynnwys blaenoriaeth dros addysg cyfrwng Cymraeg. Ar hyn o 
bryd, mae gan y Cyngor ymrwymiadau dan Ddeddf Addysg 1996 i 
ymgymryd ag asesiadau statudol, i greu, diwygio ac i gynnal datganiadau 
Anghenion Addysgol Arbennig ac i ddarparu ar gyfer disgyblion gydag 
Anghenion Addysgol Arbennig. 

141. Cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (Cymru) ar 12 Rhagfyr 2017. Mae’r adroddiad yn trafod y 
newidiadau a ddaw yn sgil hyn, un o’r rhai mwyaf sylweddol bydd 
ymestyn ystod oedran disgyblion y bydd y Cyngor yn gyfrifol amdanynt i 
bob disgybl rhwng 0 a 25 oed, a bydd hyn yn arwain at estyniad o’r 
hawliau i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (a fydd 
yn cael ei ail-enwi’n Dribiwnlys Addysg Cymru). 

142. Rhaid i’r Cyngor hefyd gyflawni ei ddyletswyddau sector cyhoeddus dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys dyletswyddau sector 
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cyhoeddus sy’n benodol i’r iaith Gymraeg). Yn unol â’r dyletswyddau 
cyfreithiol hyn, rhaid i’r Cyngor, wrth wneud penderfyniadau, roi 
ystyriaeth briodol i'r angen i (1) osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon, (2) 
hybu cyfle cyfartal a (3) meithrin perthnasau da ar sail y nodweddion a 
ddiogelir. Nodweddion a ddiogelir yw:

• Oedran
• Ailbennu Rhywedd
• Rhyw
• Hil – gan gynnwys gwreiddiau ethnig neu genedlaethol, 

lliw neu genedligrwydd
• Anabledd
• Beichiogrwydd a Mamolaeth
• Priodas a Phartneriaeth Sifil
• Tueddfryd Rhywiol
• Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred

143. Gwnaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymgymryd ag asesiad o’r effaith 
ar gydraddoldeb ym mis Tachwedd 2017 mewn perthynas â Bil 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru). Ni wnaeth yr asesiad hwnnw 
adnabod unrhyw effaith negyddol ar unrhyw grwpiau â nodweddion a 
ddiogelir; gwnaeth yr asesiad gydnabod bod posibilrwydd i ddileu 
arwahanu wrth drawsffurfio gwasanaethau i bob disgybl ag anghenion 
dysgu ychwanegol. Os caiff argymhellion yr adroddiad eu derbyn a’r 
ymgynghoriad ei gynnal, bydd rhaid i’r Cyngor ystyried ymhellach y 
goblygiadau cydraddoldeb, ac efallai bydd angen cynnal Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb. Mae’n rhaid i’r Cyngor ystyried Mesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r Gymraeg wrth wneud unrhyw 
benderfyniadau polisi ac ystyried yr effaith ar yr iaith Gymraeg; mae’r 
adroddiad a’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ymdrin â’r 
ymrwymiadau hyn. Mae’n rhaid i’r Cyngor ystyried Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a sut gall y strategaeth hon wella 
llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

144. Mae’n rhaid i’r Cyngor hefyd ystyried ei ymrwymiad dan adran 88 ac 
atodlen 10 Deddf Cydraddoldeb 2010 i baratoi a gweithredu strategaeth 
hygyrchedd. Dylai’r strategaeth gynyddu mynediad disgyblion anabl at y 
cwricwlwm a gwella’r amgylchedd corfforol a darpariaeth gwybodaeth. 
Mae Adran 84 ac 85 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013 a Rheoliadau Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu'r 
Galw am Addysg Gymraeg (Cymru) 2013 yn nodi’r ymrwymiadau 
statudol sydd ar bob awdurdod lleol i baratoi, cyflwyno, cyhoeddi ac 
adolygu Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg. 

145. Byddai’r cynigion dan y cynlluniau arfaethedig yn yr adroddiad hwn yn 
cael eu hystyried yn addasiadau rheoledig dan Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Gall awdurdod lleol gyflwyno 
cynigion ar gyfer addasiadau rheoledig, a chyn cyhoeddi’r cynigion mae 
gofyn iddo gynnal ymgynghoriad ar y cynigion hynny yn unol ag adran 48 
y Ddeddf a Chod Trefniadaeth Ysgolion. Mae’r argymhelliad yn ceisio 
awdurdod i gynnal yr ymgynghoriad statudol hwnnw. Rhaid i unrhyw 
gynigion fod yn ddibynnol ar ymgynghori llawn a theg ac mae’n rhaid i’r 
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Cabinet fod wedi ystyried yr ymatebion yn llawn cyn gwneud 
penderfyniad terfynol.

Goblygiadau AD

146. Mae’r adroddiad yn cynnig cynnal ymgynghoriad ar nifer o gynigion i 
gefnogi twf mewn darpariaeth ADY ledled Caerdydd. Bydd pob 
ymgynghoriad unigol yn cynnwys ystyried y goblygiadau Adnoddau 
Dynol fydd yn gyffredinol ynghylch cefnogi ysgolion gyda thwf, fydd yn 
cynnwys cynllunio’r gweithlu a hyfforddiant. Bydd angen ymgynghori â’r 
undebau llafur yn rhan o’r broses honno.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

Bydd asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb manwl yn cael ei gynnal yn dilyn 
ymgynghoriad ar unrhyw gynigion.

ARGYMHELLION

Argymhellir i’r Cabinet wneud y canlynol:

1. Cymeradwyo blaenoriaethau strategol ADY Caerdydd, 2018-22  

Blaenoriaeth Un: Gwella canlyniadau dysgwyr ag anghenion ychwanegol 
drwy weithredu’r Ddeddf Tribiwnlys ADY ac Addysgol yn llwyddiannus.

Blaenoriaeth Dau: Gwella canlyniadau dysgwyr gydag anghenion 
ychwanegol drwy gryfhau ein capasiti ar y cyd i fodloni’r holl anghenion.

Blaenoriaeth Tri: Gwella canlyniadau dysgwyr gydag anghenion ychwanegol 
drwy sicrhau darpariaeth dysgu ychwanegol ddigonol ac o safon

2. Awdurdodi swyddogion i ymgynghori ar y cynigion canlynol:

a) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd ac uwchradd mewn ysgolion 
arbennig i ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth neu gyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig, cynigir 

 cynyddu’r nifer ddynodedig o leoedd Tŷ Gwyn i 198;
 sefydlu 3 dosbarth ychwanegol drwy addasu hen adeilad Canolfan 

Ieuenctid Trelái, sydd wedi’i leoli yng nghefn yr ysgol   

b) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd ac uwchradd mewn ysgolion 
arbennig i ddysgwyr â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth, cynigir:

 ehangu ystod oedran Ysgol The Hollies o 4-11 i 4-14
 cynyddu’r nifer dynodedig i 138 
 cynnig llety ychwanegol drwy adfywio’r llety ysgol y bydd Ysgol 

Glan Morfa yn ei adael 
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c) Er mwyn ateb y galw ar gyfer lleoedd ôl-16 ar gyfer iechyd a llesiant 
emosiynol, cynigir 

 ehangu ystod oedran Greenhill o 11-16 i 11-19 ac
 ehangu capasiti’r ysgol i gynnig hyd at 64 o leoedd.   

d) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd mewn ysgolion arbennig i 
ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth CSA, cynigir 

 newid dynodiad Ysgol Meadowbank o: ‘namau ieithyddol 
penodol’, i: ‘anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu ac 
anableddau dysgu cymhleth’  

e) Er mwyn ateb y galw am leoedd ymyrraeth gynnar ar gyfer anghenion 
iaith a lleferydd, cynigir 

 Cau’n raddol y CAA yn Ysgol Allensbank, gan gau’r dosbarth yn 
gyfan gwbl ym mis Gorffennaf 2020, neu pan mae’r holl 
ddisgyblion presennol wedi cwblhau’r lleoliad cynradd os yw’n 
gynt na hynny.  

 Agor dosbarth ymyrraeth gynnar ag 8 lle i blant ag anghenion iaith 
a lleferydd yn Ysgol Allensbank, gan dderbyn y cohort cyntaf ym 
mis Medi 2019.  

f) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd mewn canolfannau adnoddau 
arbenigol i ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth, cynigir 

 agor canolfan adnoddau arbenigol (CAA) yn Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru y Forrwyn Fair, ar gyfer hyd at 20 o blant. 

g) I ateb y galw am leoedd CAA cynradd ar gyfer plant ag anableddau 
dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y sector cyfrwng 
Cymraeg, cynigir 

 agor canolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Pwll Coch, gan 
gynnig hyd at 10 o leoedd i ddechrau, ond gyda sgôp i ehangu i 
20 o leoedd yn y dyfodol, wrth i’r galw gynyddu.  

h) I ateb y galw am leoedd CAA uwchradd ar gyfer plant ag anableddau 
dysgu cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y sector cyfrwng 
Cymraeg, cynigir:

 ehangu’r nifer dynodedig yn nghanolfan adnoddau arbenigol 
Ysgol Glantaf i hyd at 30 o leoedd

 ehangu a gwella’r llety presennol ar gyfer y CAA 

3. Sylwer y bydd swyddogion yn dod ag adroddiad ar ganlyniad yr 
ymgynghoriad i gyfarfod yn y dyfodol i geisio cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i 
gyhoeddi cynigion yn unol ag adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013.

NICK BATCHELAR
Cyfarwyddwr
2 Ionawr 2017

Atodir yr Atodiadau canlynol: 
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Nghaerdydd, 2017
Atodiad 3: Llythyr y Cadeirydd Craffu


