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CYNGOR CAERDYDD 
CARDIFF COUNCIL

CYFARFOD CABINET: 5 GORFFENNAF 2018

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

ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU (Y CYNGHORYDD SARAH 
MERRY)                                                                               

EITEM AGENDA:  4

 
Y Rheswm dros yr Adroddiad hwn 

1. Nod yr adroddiad hwn yw rhoi gwybod i’r Cabinet am unrhyw 
wrthwynebiadau ddaeth i law i’r hysbysiadau statudol i gynyddu 
darpariaeth arbenigol i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu 
ychwanegol 2018-19.

Cefndir  

2. Yn ei gyfarfod ar 19 Ebrill 2018 cymeradwyodd y Cabinet, yn unol â 
thelerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) argymhelliad i 
gyhoeddi’r hysbysiadau statudol i:

a) Ehangu capasiti Tŷ Gwyn i gynnig hyd at 198 o leoedd. 

b) Ymestyn ystod oedran Greenhill o 11-16 i 11-19 a chynyddu capsiti’r 
ysgol i fod â lle ar gyfer 64 o leoedd.  

 
c) Newid math yr angen addysgol arbennig yn Ysgol Meadowbank o: 
‘anghenion iaith llafaredd a chyfathrebu’, ac: 
 ‘anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu ac anableddau dysgu cymhleth’  

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

d) 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.  

dd) Yn amodol ar benderfyniad Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd y 
Forwyn Fair, i fwrw ymlaen â'r hysbysiad statudol: cymeradwyo cynnwys 
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llety CAA yng nghynllun Band B ar gyfer adeilad newydd yn Ysgol y 
Forwyn Fair. 

e) 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.  

f) Ehangu nifer y lleoedd yn CAA Ysgol Glantaf i 30 o leoedd. Addasu a 
gwella’r llety i fod yn addas ar gyfer y niferoedd cynyddol.

3. Mae copïau o’r ddogfen ymgynghori a’r hysbysiadau statudol yn Atodiad 
1.

4. Cyhoeddwyd yr hysbysiadau ar wefan y Cyngor ac fe’u harddangoswyd 
mewn ardaloedd lleol ar 2 Mai 2018. Cafodd rhanddeiliaid ychwanegol a 
nodwyd yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru fel rhai yr 
oedd angen naill ai copi caled o’r hysbysiad neu ddolen drwy e-bost at 
wefan y Cyngor eu hysbysu bod yr hybysiadau wedi’u cyhoeddi. 

5. Ar ôl cymeradwyo Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Forwyn Fair 
cyhoeddwyd yr hysbysiad perthnasol ar wefan yr Ysgol, gwefan y Cyngor 
ac fe’i harddangoswyd yn yr ysgol a’r ardal leol ar 3 Mai 2018. Cafodd 
rhanddeiliaid ychwanegol a nodwyd yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 
Llywodraeth Cymru fel rhai yr oedd angen naill ai copi caled o’r hysbysiad 
neu ddolen drwy e-bost at wefan y Cyngor eu hysbysu bod yr hybysiad 
wedi’i gyhoeddi. 

Materion 

6. Ni chafwyd gwrthwynebiadau i’r hysbysiadau statudol.

7. Daeth y Cod Trefniadaeth Ysgolion i rym yn Hydref 2013. Dan y cod, mae 
Cabinet y Cyngor bellach yn gyfrifol am benderfynu ar gynigion 
trefniadaeth ysgol gan gynnwys y rhai sy’nd estun gwrthwynebiad (ac 
eithrio’r rhai y mae angen i Lywodraeth Cymru eu hystyried). 

8. Yn unol â’r gofyniad yn y Cod rhaid i'r cynnig ymestyn ystod oedran 
Greenhill o 11-16 i 11-19 gael ei benderfynu arno gan Weinidogion Cymru.

9. Rhaid i’r cynnig i sefydlu CAA yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r 
Forwyn Fair gael ei benderfynu arno gan Gorff Llywodraethu’r ysgol.

10. Rhaid i’r Cabinet benderfynu pa un ai i gymeradwyo’r cynnig, ei wrthod 
neu ei gymeradwyo ag addasiadau.  Fel y nodir yn y Cod, ni chaiff yr 
Awdurdod Lleol ddod i benderfyniad culfeddwl a rhaid ystyried unrhyw 
wrthwynebiadau mewn modd cydwybodol. 

Gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion

11. Fel y nodir yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion, dylai’r ffactorau canlynol gael 
eu hystyried gan y cyrff perthnasol wrth arfer eu swyddogaeth 
cymeradwyo/penderfynu ar gynigion.
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Ansawdd a Safonau

12. Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda chyrff llywodraethu ysgolion i 
sicrhau bod safonau mewn ysgolion yn uchel, bod yr addysgu’n dda a bod 
arweinyddiaeth a llywodraethu’n gryf.

Darpariaeth

13. Byddai’r cynigion yn helpu i fodloni'r 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. 

Arweinyddiaeth a Llywodraethu 

14. Byddai’r Cyngor yn parhau i weithio gydag arweinwyr ysgolion yn amodol 
ar y cynigion i barhau i sicrhau dull gweithredu ysgol gyfan trylwyr i wella 
cynllunio a sicrhau perthnasau da â rhieni a phartneriaid eraill er mwyn 
sicrhau y caiff disgyblion addysg o safon uchel.

Buddion addysgol yr wyth cynllun a gynigir
 
15. 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 ar ddarpariaeth arbenigol, ac yn lleihau’r galw 
am drafnidiaeth AAA.
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 Mwy o gapasiti ymyrraeth gynnar i gefnogi plant ag anghenion iaith a 
lleferydd.  

Yr angen am leoedd a’r effaith ar hygyrchedd ysgolion

16. Fel y nodir yn yr adroddiad i’r Cabinet ar 18 Ionawr 2018 Gwella 
Darpariaeth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
2018-22, mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i gynhwysiant ac mae’n 
cydnabod nad cynyddu nifer y lleoedd arbenigol yw’r unig beth sydd angen 
ei wneud i fodloni anghenion y boblogaeth ADY gynyddol.

17. Mae hi’r un mor bwysig sicrhau bod ysgolion prif ffrwd yn parhau i 
ddatblygu’n osodiadau cynhwysol a all fodloni ystod eang o anghenion 
cymhleth.  Mae’r Cyngor felly wedi mabwysiadu tair blaenoriaeth strategol 
ar gyfer gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu 
ychwanegol:

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, ‘Band B’ 

18. Yn y tymor canolig i’r hirdymor, mae Caerdydd yn bwriadu bodloni’r angen 
am leoedd arbenigol ychwanegol drwy’r rhaglen buddsoddi cyfalaf 
‘Ysgolion yr 21ain Ganrif’.  

19. Mae ‘Ysgolion yr 21ain Ganrif – blaenoriaethau Band B y Cyngor’ yn nodi 
pedwar cynllun cyfalaf i ail-lunio darpariaeth ysgolion 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

 mynd 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;

 gwella rôl ysgolion arbennig fel ffynhonnell cymorth i deuluoedd ac 
ysgolion prif ffrwd.

Cynllun Datblygu Darpariaeth ADY 2018-22

20. Ni fydd cynlluniau Band B wedi’u cwblhau tan o leiaf 2021.  Felly, bydd 
angen i’r Cyngor weithredu i gynyddu nifer y lleoedd dros y tair blynedd 
nesaf i ateb y galw sydd yn ein hwynebu’n awr. 

21. Mae’r cynlluniau a gynigir yn ar wahân ac yn ychwanegol at y cynlluniau 
Band B.  Maen nhw’n nodi'r hyn y mae’r Cyngor yn ystyried ei wneud i ateb 
y galw am leoedd arbenigol yn 2018-22.    

22. Er na fydd y cynlluniau a gynigir yn mynd i’r afael ag anghenion 
digonolrwydd ar gyfer y cyfnod 2018-22, mae’r Cyngor wedi cymryd, a 
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bydd yn dal i gymryd, ystod o gamau i wella darpariaeth mewn llety 
presennol a niferoedd dynodedig lle bo’n bosibl. 

23. 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. 

Galw cynyddol am leoedd arbenigol 

24. 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.  

25. 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 cost 
cynnal datganiadau prif ffrwd wedi cynyddu gan 63% dros y 5 mlynedd 
diwethaf ac felly cafwyd cynydd yn nifer y disgyblion a osodwyd mewn 
ysgolion annibynnol (‘y tu allan i’r sir’).  Awgryma hyn fod disgyblion yn ein 
hysgolion prif ffrwd ac mewn gosodiadau ‘y tu allan i’r sir’ a allai gael budd 
o fynd i ysgol arbenigol neu ganolfan adnoddau arbenigol yng 
Nghaerdydd.  

26. 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 
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Galw’n lleihau am leoedd arbenigol lleferydd ac iaith 

27. I’r gwrthwyneb, 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.  

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

29. 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.  

30. O ganlyniad i’r gwaith hwn, mae’r Cyngor yn gweithredu mewn sawl ffordd 
i wella ymhellach y cymorth i ddysgwyr ag anghenion lleferydd ac iaith, ac 
mae’n cynnig newid, ond nid cau, Ysgol Meadowbank a Chanolfan 
Adnoddau Arbenigol Allensbank, fel y nodir yn y cynigion.

31. Ymhlith y pethau sy’n cael eu gwneud i wella cymorth i anghenion lleferydd 
ac iaith mae:

 Ymsefydlu ymhellach y bartneriaeth a'r cydweithio rhwng Addysg a 
Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith y GIG

 Adeiladu ar lwyddiant Cysylltiadau Lleferydd ac Iaith yn y Cyfnod 
Sylfaen (sydd bellach yn cael ei ddefnyddio ymhob un o ysgolion 
cynradd Caerdydd) drwy gyflwyno Cysylltiadau Lleferydd ac Iaith Iau 
ymhob ysgol.

 Parhau i gyflwyno hyfforddiant i ysgolion cynradd ac uwchradd.
 Cyflwyno WellComm mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar i sgrinio am 

anghenion lleferydd ac iaith mewn disgyblion oedran meithrin a rhoi 
cymorth cynnar.

Achos Busnes ar gyfer Cynllun Datblygu ADY 2018-22 

32. Fel y nodir yn yr adroddiad i’r Cabinet ar 18 Ionawr 2018, Gwella 
Darpariaeth i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
2018-22, bydd methu buddsoddiad mewn darpariaeth a gynhelir yng 
Nghaerdydd dros y 3-4 blynedd nesaf yn gwneud y Cyngor yn fwy dibynnol 
ar ddarparwyr ysgol arbenigol annibynnol wrth gyflawni ei gyfrifoldebau 
statudol. 

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

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

34. 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.   

35. Mae’r Cyngor felly’n ymrwymedig i’r nod o ddatblygu digon o leoedd o 
safon uchel mewn ysgolion a gynhelir yng Nghaerdydd i’r holl ddisgyblion 
ag anghenion dysgu ychwanegol.  Mae hwn yn ddefnydd mwy effeithlon o 
adnoddau cyhoeddus na dibynnu ar leoedd annibynnol, sydd hefyd yn 
cyfrannu at ddatblygiad parhaus arbenigedd yn ysgolion Caerdydd. 

36. 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 enw. 

37. 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. 

Ymgynghoriad Aelod Lleol (lle bo’n briodol) 

38. Ymgynghorwyd ag Aelodau Lleol fel rhan o’r ymgynghoriad. 

Rhesymau dros yr Argymhellion 

39. I wella canlyniadau i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, 
drwy ymestyn nifer y lleoedd ysgolion arbennig a CAA sydd ar gael yn y 
ddinas.  

40. Mae’r cynlluniau a gynigir yn ffurfio rhan o’r Strategaeth ADY ehangach, i 
wella cymorth a darpariaeth ym mhob ysgol a lleoliad, gan gynnwys 
ymrwymiad i ddatblygu ymhellach gymeriad cynhwysol ein hysgolion prif 
ffrwd.  Ariannol

Goblygiadau Ariannol

41. Mae’r adroddiad hwn yn argymell i nifer o gynigion am ddarpariaeth CAA 
gynyddol a newydd, a darpariaeth ysgol arbennig gynyddol, gael eu 
datblygu. Bydd angen i’r holl gostau sy’n deillio o’r cynigion hyn gael eu 
hariannu o gyllidebau cyfredol neu ddyraniadau cyllideb a gymeradwyir fel 
rhan o brosesau pennu cyllideb y Cyngor.
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42. O ran gwariant cyfalaf, bydd costau’n codi o ran addasiadau i adeiladau 
hen a newydd yn ôl yr angen. Bydd angen i’r costau hyn gael eu talu oddi 
mewn i Raglen Cyfalaf y Cyngor, fel y’i cymeradwyir gan y Cyngor ar 22 
Chwefror 2018, ac unrhyw arian grant allanol sy’n dod ar gael yn ystod 
cyfnod gweithredu’r cynlluniau hyn. Ymhellach at y papur Strategaeth ADY 
a gymeradwywyd gan y Cabinet yn Ionawr 2018, roedd y Rhaglen Cyfalaf 
pum mlynedd yn cynnwys dyraniadau adnewyddu asedau ac addasrwydd 
gwerth £25 miliwn. Y dyraniadau hyn fydd y brif ffynhonnell cyllido ar gyfer 
y cynigion hyn, ond byddant hefyd yn ariannu rhaglen adnewyddu asedau 
gyffredinol fwy ac, felly, bydd angen sicrhau bod y ffordd y cynllunnir 
defnyddio adnoddau’n adlewyrchu’r ddwy flaenoriaeth yn ddigonol. 

43. O ran gwariant refeniw, bydd costau’n deillio o ran costau rhedeg 
gweithredol pob math o ddarpariaeth. Caiff y costau hyn eu talu gan yr 
ysgolion sy’n cynnal y ddarpariaeth ac felly rhoddir arian fel rhan o gyllideb 
gyffredinol yr ysgol a’i ddosbarthu i’r ysgolion perthnasol ar sail costau a 
ragfynegir. Bydd angen adolygu proffil cyllid yn barhaus a’i ystyried fel rhan 
o broses pennu cyllideb flynyddol y Cyngor. Bydd angen ystyried 
ymhellach gostau trafnidiaeth ychwanegol ac unrhyw gostau sy’n 
gysylltiedig â chau’r ddarpariaeth bresennol.

Goblygiadau Cyfreithiol (gan gynnwys Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
lle bo’n briodol)

44. Dan Ddeddf Addysg 1996, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb dros addysg a 
rhaid iddo ddarparu digon o leoedd ysgol i ddisgyblion o oedran ysgol 
gorfodol ac ystyried dewisiadau rhieni sy’n cynnwys dewis addysg 
Gymraeg. 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. O 2020, bydd yn rhaid i’r 
Cyngor gydymffurfio â Deddf Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

45. Gall awdurdod lleol wneud cynigion i wneud addasiadau a reoleiddir i ysgol 
gymunedol sy’n cynnwys ehangu’r safle i gynyddu ei gapasiti dan adran 
42 ac Atodlen 2 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. 
Rhaid i’r Cyngor, cyn cyhoeddi ei gynigion, gynnal ymgynghoriad ar y 
cynigion hynny’n unol ag adran 48 y Ddeddf honno a’r Cod Trefniadaeth 
Ysgolion. 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.

46. Rhaid i’r Cyngor gyflawni ei ddyletswyddau sector cyhoeddus dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys dyletswyddau sector cyhoeddus sy’n 
benodol i Gymru). 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 gwarchodedig. Y nodweddion 
gwarchodedig yw: oedran, ailbennu rhywedd, rhyw, hil – gan gynnwys 
tarddiad ethnig neu genedlaethol; lliw neu genedl, anabledd, 
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beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd 
rhywiol, crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred

47. O ganlyniad rhaid gwneud y penderfyniad ar ba un ai i fwrw ymlaen a 
gweithredu’r cynigion hyn yng nghyd-destun dyletswyddau sector 
cyhoeddus y Cyngor i gydraddoldeb.

48. Mae’r adroddiad yn nodi bod yr Asesiad O’r Effaith Ar Gydraddoldeb wedi 
cael ei ddiweddaru i ystyried yr ymgynghoriad a’i fod wedi’i atodi fel 
Atodiad. Diben Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yw sicrhau bod y 
Cyngor wedi deall effaith bosib y cynnig yn nhermau cydraddoldeb fel y 
gall sicrhau ei fod yn gwneud penderfyniadau rhesymol a chymesur gan 
dalu sylw dyledus i’w ddyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus. Rhaid 
i’r sawl sy’n penderfynu dalu sylw dyledus i’r Asesiad O’r Effaith Ar 
Gydraddoldeb wrth wneud penderfyniad.

49. O ganlyniad rhaid gwneud y penderfyniad ar ba un ai i fwrw ymlaen a 
gweithredu’r cynigion hyn yng nghyd-destun dyletswyddau sector 
cyhoeddus y Cyngor i gydraddoldeb.

50. Yn unol â Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r Gymraeg sydd yn 
Hysbysiad Cydymffurfio’r Cyngor a gyflwynwyd gan Gomisiynydd y 
Gymraeg, rhaid i’r Cyngor hefyd ystyried wrth ymgynghori (a) y cyfleoedd 
i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a (b) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafrio’r 
na'r Saesneg.

51. Dylai’r sawl sy’n penderfynu hefyd nodi ymrwymiadau’r Cyngor dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Goblygiadau AD

52. Mae gan y Cyngor Fframwaith Adnoddau Dynol sydd wedi llunio 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys penaethiaid, 
llywodraethwyr, cynrychiolwyr yr awdurdodau esgobaethol a’r undebau 
llafur.  Rhydd sylfaen i reoli materion adnoddau dynol sy’n gysylltiedig â 
Chynllunio Trefniadaeth Ysgolion a’r diben yw helpu cyrff llywodraethu a 
staff sy’n gweithio mewn ysgolion drwy amryw strategaethau a gyda’r prif 
nod o leihau diswyddiadau gorfodol.

53. Bydd y Gwasanaethau Pobl AD yn gweithio gyda’r Gyfarwyddiaeth 
Addysg a chyrff llywodraethu ysgolion i asesu gofynion gweithlu yn sgîl 
pob cynnig i sicrhau bod materion adnoddau dynol yn cael eu cynllunio’n 
gywirt a’u bod yn cael eu rheoli’n ystod y cyfnod yn arwain i’r heriau 
perthnasol.  

54. Un o ddyheadau allweddol y Cyngor yw lleihau nifer y staff (yn ôl yr angen) 
cyn bellach ag y bo'n bosibl drwy adleoli yn hytrach na thrwy ddulliau 
gwirfoddol neu orfodol. Felly mae’r Cyngor yn ymrwymedig i gynyddu i’r 
eithaf nifer y cyfleoedd i staff ysgol sicrhau swydd mewn ysgolion eraill yng 
Nghaerdydd ac yn benodol mewn ysgolion newydd a sefydlir o ganlyniad 
i’r cynigion y cytunir arnynt. Mae Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir 
(Cymru) 2006 yn dirprwyo'r holl benderfyniadau ar benodi a diarddel staff 
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i gyrff llywodraethu ysgolion, ac i adleoli weithio’n effeithiol rhaid i gyrff 
llywodraethu ysgolion gydweithio â’i gilydd. Er mwyn sicrhau hyn 
cymeradwywyd Polisi a Gweithdrefn Adleoli a Dileu Swyddi, a 
fabwysiadwyd gan tua 97% o gyrff llywodraethu ysgolion. Dyma ffordd 
ragorol o ddangos ymrwymiad ar draws ysgolion Caerdydd, yn y sectorau 
a gynhelir a gwirfoddol a gynorthwyir, i helpu ei gilydd drwy anawsterau 
cyllidebol ac ad-drefnu ysgolion. 

55. Lle mae cynigion yn cynnig newid i natur y ddarpariaeth mewn ysgol caiff 
asesiad ei wneud o anghenion hyfforddiant a datblygu’r staff fel y gallant, 
lle bynnag y bo’n bosibl, fodloni gofynion y ddarpariaeth newydd. 

56. Bydd angen cynnal deialog â’r undebau llafur gydol y cyfnod newid i bob 
un o'r cynigion.

Traffig a Thrafnidiaeth 

57. Cwblhawyd Asesiadau Trafnidiaeth ar bob cynnig ac eithrio Ysgol 
Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair a gwblheir fel rhan o’r 
broses gynllunio'r cynllun Band B Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru 
i gyflawni adeilad ysgol newydd.    

58. Gwnaed amrywiaeth o argymhellion ar gyfer pob cynllun fel y nodir gan yr 
Asesiadau Trafnidiaeth unigol a gyflawnwyd gan Opus yn ystod y cyfnod 
ymgynghori. Bydd Trefniadaeth a Chynllunio Ysgolion am weithio gyda 
Phriffyrdd i ystyried yr argymhellion a’u rhoi ar waith lle y bo’n bosibl a bod 
angen (mae asesiadau trafnidiaeth yn Atodiad 2).

Trefniadau Teithio Dysgwyr 

59. Dan y cynigion hyn nid oes cynlluniau i newid polisi’r Cyngor ar 
drafnidiaeth plant yn ôl ac ymlaen o ysgolion. Câi unrhyw ddisgyblion a 
effeithir gan y cynnig hwn yr un cymorth â thrafnidiaeth a ddarperir drwy 
gydol Caerdydd ac yn unol â’r un meini prawf sy’n berthnasol ar draws 
Caerdydd. Gallwch weld polisi trafnidiaeth y Cyngor ar ei wefan 
(www.caerdydd.gov.uk) 

60. Mae gan y Cyngor ymrwymiad cyfreithiol statudol i ddarparu trafnidiaeth 
am ddim i’r ysgol i ysgolion ysgol gynradd sy’n byw 2 filltir neu fwy o’r ysgol 
addas agosaf, fel y’i mesurir â'r llwybr cerdded byrraf.

61. Wrth benderfynu pa un yw’r ysgol agosaf addas, rhaid i’r awdurdod lleol 
ystyried unrhyw anabledd sydd gan blentyn ac unrhyw anghenion 
addysgol arbennig (AAA).

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb  

62. Cynhaliwyd Asesiad O’r Effaith Ar Gydraddoldeb ar y cynnig hwn (gweler 
Atodiad ?)  Daeth yr asesiad i’r casgliad na fyddai’r cynnig hwn yn 
effeithio’n andwyol ar unrhyw grŵp penodol mewn cymdeithas.  Petai'r 
cynnig i fynd rhagddo, câi asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb pellach eu 
cynnal gan gynnwys asesiad ar unrhyw lety ychwanegol. 

http://www.caerdydd.gov.uk/
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Asesiad Cynaliadwyedd 

63. Cynhaliwyd Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) o’r cynnig yn unol â 
Deddfwriaeth Ewropeaidd.  Nid yw’r cynigion yn gofyn am ganiatâd 
datblygu ac ni chânt effaith negyddol na chadarnhaol sylweddol. 

Effaith Gymunedol

64. Ystyrir y canlynol wrth ystyried cynnig: Man Agored Cyhoeddus, parcdir, 
sŵn a thagfeydd.  Bydd swyddogion yn gweithio gydag unrhyw grŵp 
cymunedol i sicrhau bod y cynigion yn osgoi effeithiau negyddol lle bo’n 
bosibl.

ARGYMHELLION

Argymhellir i’r Cabinet wneud y canlynol: 

1. Penderfynu a chymeradwyo’r cynigion fel y’u nodir ym mharagraff 2 heb 
eu haddasu.

2. Yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, cymeradwyo’r cynnig i 
ymestyn ystod oedran Greenhill o 11-16 i 11-19. Rhaid i Weinidogion 
Cymru wneud y penderfyniad hwn.

3. Yn amodol ar gymeradwyaeth gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru’r Forwyn Fair, cymeradwyo cynnwys darpariaeth 
CAA yn y cynllun Band B i adeilad newydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru’r Forwyn Fair. 

4. Awdurdodi swyddogion i weithredu’n briodol i roi’r cynigion a nodir ym 
mharagraff 2 ar waith.

5. Awdurdodi swyddogion i gyhoeddi’r penderfyniad o fewn 7 diwrnod i 
benderfynu ar y cais.

6. Dirprwyo cymeradwyo unrhyw gontractau angenrheidiol i’r Cyfarwyddwr 
Addysg a Dysgu Gydol Oes mewn ymgynghoriad â’r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Adnoddau a’r Swyddog Adran 151, Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Aelodau Cabinet dros Wasanaethau 
Corfforaethol a Pherfformiad ac Addysg a Sgiliau.

Atodir yr Atodiadau canlynol: 

Atodiad 1 – Dogfen Ymgynghori a Hysbysiadau Statudol 
Atodiad 2 – Asesiadau Trafnidiaeth 
Atodiad 3 - Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
Atodiad 4 – Offeryn Sgrinio Statudol

NICK BATCHELAR
Cyfarwyddwr

Uwch Swyddog Cyfrifol

29 Mehefin 2018


