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CARDIFF COUNCIL 
CYNGOR CAERDYDD

CYFARFOD CABINET: 18 EBRILL 2019

DARPARU YSGOLION CYNRADD NEWYDD I WASANAETHU 
RHANNAU O CREIGIAU/ SAIN FFAGAN, RADUR/ PENTRE-
POETH A’R TYLLGOED

ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU  
EITEM AGENDA:  4 

 
Rheswm dros yr Adroddiad hwn

1. Er mwyn galluogi’r Cabinet i ystyried argymhelliad i gynnal ymgynghoriad 
cyhoeddus ar gynigion i sefydlu ysgol gynradd ffrwd ddeuol dwy ffrwd 
newydd, wedi ei threfnu fel un ffrwd fynediad Gymraeg ac un ffrwd 
Saesneg yn bennaf ond â defnydd helaeth o’r Gymraeg, i wasanaethu 
rhannau o ardaloedd Creigiau/Sain Ffagan, Radur/Pentre-poeth a’r 
Tyllgoed.

2. I’r Cabinet nodi’r oblygiadau refeniw a’r oblygiadau cyfalaf posib sy’n 
deillio o ddarparu ysgolion ychwanegol.

Cefndir

Datblygiadau tai newydd yng ngogledd-orllewin Caerdydd

3. Cynigiwyd nifer o ddatblygiadau tai newydd yng ngogledd orllewin 
Caerdydd dros y blynyddoedd diwethaf a fydd yn cynyddu nifer y plant yn 
yr ardal fydd yn ceisio am lefydd mewn ysgolion, ac a fydd yn cael effaith 
ar y llefydd fydd ar gael mewn ysgolion.

4. Mae Canllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor yn nodi’r amgylchiadau lle 
gallai’r Cyngor geisio cyfraniadau a106 gan ddatblygwyr tuag at 
gyfleusterau ysgolion. Er mwyn cael cyfraniadau gan ddatblygwyr, byddai 
gofyn i’r Cyngor roi tystiolaeth fod unrhyw rwymedigaeth yn cwrdd â’r meini 
prawf isod:

 Angenrheidiol i wneud y datblygiad yn dderbyniol mewn termau 
cynllunio;

 Yn ymwneud yn uniongyrchol â’r datblygiad; ac
 Â chysylltiad teg a rhesymol o ran achos a math gyda’r datblygiad

5. Ni fyddai cyfraniadau A106 yn caniatáu i’r Cyngor fuddsoddi mewn 
ysgolion i ateb anghenion sy’n bodoli eisoes ac a nodwyd. Gellir ceisio 
cyfraniadau yn unig pan fydd yr ysgolion lleol i’r datblygiad yn parhau yn 
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llawn, a bod angen ehangu’r ddarpariaeth naill ai trwy ehangu’r ysgolion 
presennol neu godi ysgolion newydd. Rhaid i gyfraniadau mewn tir, 
adeiladau neu arian fod yn uniongyrchol gymesur â’r anghenion sy’n deillio 
o ddatblygiad.

6. Mae Cynllun Seilwaith Addysg y Cyngor, sydd wedi ei gynnwys yn y CDLl 
a adneuwyd yn 2013, yn amlygu cynigion buddsoddi / datblygu arfaethedig 
ac yn nodi gofynion seilwaith at y dyfodol ar sail rhagamcanion am lefel a 
dosbarthiad twf yng Nghaerdydd.

7. Nododd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2006 – 2026 Caerdydd safleoedd 
strategol allweddol i gyflwyno 41,100 o dai newydd yng Nghaerdydd gan 
gynnwys Safle Strategol C yng Ngogledd Orllewin Caerdydd i ddarparu 
hyd at 5,000 o anheddau yn ystod cyfnod y CDLl ond a allai fod hyd at 
gyfanswm o 7,000. 

8. Rhoddwyd manylion am ysgolion cynradd newydd i wasanaethu Safle 
Strategol C yn y Cynllun Datblygu Lleol fel gofyniad polisi o ran y seilwaith 
hanfodol fyddai ei angen i gynnal y datblygiad.

9. Rhoddodd Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor ganiatâd cynllunio amlinellol i 
adeiladu hyd at 630 o anheddau ar dir i’r gogledd a’r de o safle Heol 
Llantrisant, cyfnod cyntaf datblygiad Plasdŵr, ym mis Chwefror 2016.  

10. Mae cytundeb a.106 a negodwyd gyda datblygwr y safle yn 2016  yn rhoi’r 
canlynol i’r Cyngor:

 Safle a neilltuwyd yn y datblygiad ar gyfer ysgol; 
 Ysgol gynradd newydd â dwy ffrwd fynediad iddi

11. Hyd yma, cwblhawyd oddeutu 90 tŷ gyda deiliaid ynddynt yng nghyfnodau 
cynnar y datblygiad ar ochr ogleddol Heol Llantrisant. 

12. Ymysg datblygiadau arwyddocaol eraill a gafodd ganiatâd cynllunio yn 
Safle Strategol C mae:

 Gogledd orllewin Caerdydd –hyd at 5,970 o anheddau, ac i gynnwys 
tair ysgol gynradd newydd ac ysgol uwchradd

 Tir i’r de o Heol Pentre-baen– hyd at 290 o anheddau
 Fferm Goitre Fach– 260 o anheddau. 

13. Mae angen darparu mwy o ysgolion cynradd i wasanaethu’r galw 
ychwanegol am lefydd o’r safleoedd hyn yn natblygiad Plasdŵr neu 
gerllaw iddo.

Materion

Cynhwysedd presennol/ysgolion sy’n gwasanaethu’r ardaloedd

14. Mae nifer o ysgolion cynradd cyfrwng-Saesneg, cyfrwng-Cymraeg a ffrwd-
ddeuol yn gwasanaethu ardaloedd Creigiau/ Sain Ffagan, Radur/ Pentre-
poeth a’r Tyllgoed. Yn eu plith mae ysgolion cynradd cyfrwng-Saesneg 
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Bryn Deri, Danescourt, y Tyllgoed, YGG y Teulu Sanctaidd, YG EyNgh 
Llandâf, Pentre-baen, Pentyrch, Peter Lea, a Radur; Ysgol Gymraeg Coed 
y Gof, Ysgol Nant Caerau, ac Ysgol Pencae (cyfrwng-Cymraeg); ac Ysgol 
Gynradd Gwaelod y Garth ac Ysgol Gynradd Creigiau (ffrwd-ddeuol).

15. Mae map sy’n dangos lleoliad a dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng-
Saesneg yn Atodiad 2. Mae map sy’n dangos lleoliad a dalgylchoedd, 
ysgolion cynradd cyfrwng-Cymraeg yn Atodiad 3.

Sefydlu’r galw lleol am lefydd mewn ysgolion cynradd

16. Dengys rhagamcanion seiliedig ar ddata’r GIG a dderbyniwyd yn 2018, y 
flwyddyn ddiweddaraf y mae data ar gael ar ei chyfer, na ddisgwylir i nifer 
y disgyblion o ysgolion cymunedol cyfrwng-Saesneg sy’n dod i 
ddosbarthiadau Derbyn o’r tai presennol gyrraedd y niferoedd uchaf a 
dderbyniwyd ym Medi 2015 a 2016.

17. Wrth ystyried y galw tebygol am lefydd ar draws yr ardal, defnyddiwyd nifer 
o ffactorau yn sail gwybodaeth i fwydo rhagamcanion a rhagolygon, gan 
gynnwys:

 Poblogaethau diweddar a hanesyddol y gwyddys sy’n byw ym mhob 
ardal gan ddefnyddio data’r GIG;

 Niferoedd diweddar a hanesyddol ar y llyfrau wedi eu cymryd o CYBLD 
(Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion) ar gyfer ysgolion 
Caerdydd;

 Canrannau diweddar a hanesyddol o blant yn mynychu ysgolion 
cymunedol cyfrwng-Saesneg, ysgolion Cymraeg ac ysgolion ffydd.

18. Caiff rhagolygon eu paratoi ar sail:

 poblogaethau preswyl presennol; 
 poblogaethau tebygol o’r datblygiadau tai yn y dyfodol sy’n cael eu 

codi ar hyn o bryd a rhai sy’n cael eu cynnig;
 y galw tebygol petai patrymau hawlio yn aros yn gyson â’r 

blynyddoedd mwyaf diweddar, gan gymhwyso’r tueddiadau hyn i’r 
poblogaethau perthnasol fydd yn mynd i addysg gynradd yn y 
blynyddoedd i ddod;

 newidiadau i batrymau hawlio a all gynyddu’r galw mewn un math o 
ddarpariaeth ond lleihau mewn un arall.

19. Mae gwybodaeth lawn am y rhagamcanion a’r rhagolygon a baratowyd yn 
berthnasol i’r ardal a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd i ganfod y galw tebygol 
yn Atodiad 1.

Crynodeb o ragolygon y galw am lefydd Derbyn

20. Dengys y gwaith a wnaed i ganfod y galw tebygol am lefydd mewn 
ysgolion cynradd cyfrwng-Saesneg a chyfrwng-Cymraeg ar draws 
ardaloedd Creigiau/ Sain Ffagan, Radur/ Pentre-poeth a’r Tyllgoed y 
rhagwelir y bydd rhyw 46 o lefydd Derbyn dros ben yn ardaloedd Creigiau/ 
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Sain Ffagan, Radur/ Pentre-poeth a’r Tyllgoed, ar sail y tai sydd yno yn 
awr.  

21. Fodd bynnag, mae nifer arwyddocaol o lefydd mewn ysgolion megis Ysgol 
Gynradd Creigiau ac Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth yn cael eu cymryd 
gan ddisgyblion sy’n byw y tu allan i Gaerdydd. Mae llawer o’r ysgolion 
hyn wedi’u hynysu yn ddaearyddol oddi wrth y datblygiad tai newydd lle 
cynigir codi’r ysgol gynradd newydd.

22. O gymharu â’r cyflenwad presennol o lefydd i’r oedran Derbyn ar draws yr 
ardal ehangach, mae rhagamcanion dalgylchoedd y blynyddoedd 2019 i 
2021 yn dangos:

 Gyfartaledd o 31 o lefydd dros ben mewn ysgolion cynradd cyfrwng-
Saesneg;

 Gyfartaledd o 4 o lefydd dros ben mewn ysgolion cynradd cyfrwng-
Cymraeg.

23. Fodd bynnag, mae lefel gyfredol y llefydd dros ben yn yr ysgolion cynradd 
cyfrwng-Saesneg agosaf at y datblygiad newydd, gan gynnwys Ysgol 
Gynradd Radur, Ysgol Gynradd Peter Lea ac Ysgol Gynradd Danescourt 
yn isel, sef 69 lle (6 % o’r cynhwysedd).  Mae lefel gyfredol y llefydd dros 
ben yn yr ysgolion cynradd cyfrwng-Cymraeg agosaf at y datblygiad 
newydd, sef Ysgol Gymraeg Coed y Gof ac Ysgol Pencae hefyd yn isel, 
sef 32 lle (hefyd 6% o’r cynhwysedd).

24. O gymharu â’r cyflenwad presennol o lefydd i’r oedran Derbyn ar draws y 
dalgylchoedd a wasanaethir gan y pum ysgol hyn, dengys rhagamcanion 
ar gyfer y blynyddoedd 2019 i 2021:

 Gyfartaledd o 31 o lefydd dros ben mewn ysgolion cynradd cyfrwng-
Saesneg;

 Diffyg cyfartalog o 10 lle mewn ysgolion cynradd cyfrwng-Cymraeg.

25. Nid yw hyn yn cynnwys disgyblion o unrhyw rai o’r tai yn natblygiad 
newydd Plasdŵr. Y rhagamcan ar gyfer gyfnod cyntaf y datblygiad, 630 o 
anheddau ar dir i’r gogledd a’r de o Heol Llantrisant, yw cyfartaledd o 27 
o ddisgyblion am bob grŵp blwyddyn pan fydd y datblygiad wedi ei 
gwblhau.  Y rhagamcan ar gyfer nifer y disgyblion o holl ddatblygiad 
Plasdŵr yw cyfartaledd o ryw 229 o ddisgyblion i bob grŵp blwyddyn pan 
fydd y datblygiad wedi ei gwblhau.

Ysgol gynradd newydd 2 DdM ar ddatblygiad Plasdŵr

26. Darperir ysgol newydd gan ddatblygwr y safle fel rhan o’r cytundeb 
cynllunio gyda’r Cyngor i gwrdd ag anghenion y datblygiad newydd a’r tai 
a gynlluniwyd ar gyfer y dyfodol. Prif bwrpas darparu’r ysgol newydd yw 
gwasanaethu disgyblion fyddai’n byw yn y datblygiadau tai newydd - bydd 
y ddarpariaeth newydd yn angenrheidiol ac yn uniongyrchol gymesur â 
rhagamcan nifer y disgyblion ddaw o’r datblygiad.
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27. Adeg ei sefydlu, ni fyddai cyfnod cyntaf y datblygiad tai yn hollol gyflawn. 
Rhagwelir y bydd cyfnod hwn y datblygiad yn gyflawn a rhywun ym mhob 
un o’r anheddau rhwng 2022 a 2024.

28. Mae prif ddatblygwr datblygiad Plasdŵr yn bwriadu codi adeilad ysgol 
newydd dau ddosbarth mynediad mewn un cam i wasanaethu’r 
datblygiad. Byddai hyn yn rhoi digon o le i nifer y disgyblion y disgwylir 
iddynt fyw yn y datblygiad ac a fydd angen llefydd mewn ysgolion cynradd 
pan fo’r 630 annedd arfaethedig wedi eu cwblhau.

29. Byddai cynhwysedd ychwanegol yr ysgol dau ddosbarth mynediad yn 
ddigon i gwrdd ag anghenion y datblygiad. Byddai’r ysgol hefyd yn darparu 
digon o le dros ben i gwrdd â’r galw a ragamcanwyd am lefydd ysgol o’r 
290 annedd a gynlluniwyd ar y safle i’r de o Heol Pentre-baen (cam 2), a 
rhan o’r galw a ragamcanwyd o safle fwy gogledd orllewin Caerdydd o hyd 
at 5,000 o anheddau yn y camau olaf.

30. Cyfyngir maint y tir ar gyfer safle’r ysgol gynradd arfaethedig yng nghanol 
yr ardal i uchafswm o 1.4ha er mwyn cydymffurfio â chyfyngiadau PADHI 
y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch yng nghyswllt prif gyflenwad nwy 
pwysedd uchel sydd yno eisoes. Mae safle’r ysgol hon yn ddigon mawr ar 
gyfer ysgol gynradd o ddau ddosbarth mynediad gyda chae chwarae ar y 
safle.

Cymraeg 2050, strategaeth Caerdydd Ddwyieithog a’r Cwricwlwm newydd i 
Gymru

31. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth Cymraeg 2050 yn 2017 
sydd yn gosod gweledigaeth o gyrraedd 1 miliwn o siaradwyr  Cymraeg 
erbyn 2050.

32. Erbyn 2050, nod y strategaeth yw i 40 y cant o blant (ym mhob grŵp 
blwyddyn) fod mewn addysg cyfrwng-Cymraeg (gyda phob un yn dweud 
y gallant siarad Cymraeg), gyda’r gweddill mewn addysg cyfrwng-
Saesneg. O’r rhai mewn addysg cyfrwng-Saesneg, y rhagdybiaeth yw y 
bydd hanner y rhai sy’n gadael yr ysgol yn dweud y gallant siarad 
Cymraeg.

33. Mae’r strategaeth yn rhagdybio, yn genedlaethol, y gall 70 y cant o bobl 
ifanc 15 oed siarad Cymraeg erbyn 2050, sef 40 y cant a ddaw o ysgolion 
cyfrwng-Cymraeg a 30 y cant a ddaw o ysgolion cyfrwng-Saesneg (h.y., 
hanner y 60 y cant fydd mewn ysgolion cyfrwng-Saesneg). Nid oes modd 
cyrraedd targedau Cymraeg 2050 yn unig trwy sefydlu ysgolion cyfrwng-
Cymraeg newydd.

34. Mae strategaeth Cymraeg 2050 hefyd yn gosod newidiadau trawsnewidiol 
sydd yn cynnwys:

 Gwneud cynnydd buan i ehangu darpariaeth cyfrwng-Cymraeg y 
blynyddoedd cynnar i hwyluso pontio diwnïad i addysg cyfrwng-
Cymraeg.



Tudalen 6 o 21

 Cynyddu cyfran grŵp blwyddyn pob ysgol sy’n derbyn addysg 
Gymraeg o 22 y cant yn genedlaethol yn 2015/16 i 30 y cant erbyn 
2031, ac yna i 40 y cant  erbyn 2050

 Trawsnewid y modd y caiff y Gymraeg ei dysgu i bob dysgwr fel y gall 
o leiaf 70 y cant o’r dysgwyr hynny ddweud erbyn 2050 y gallant siarad 
Cymraeg erbyn iddynt adael yr ysgol.

35. Mae strategaeth Cymraeg 2050 yn nodi, er mai addysg drochi Gymraeg 
yw’r prif ddull o sicrhau y gall plant ddatblygu eu sgiliau Cymraeg a chreu 
siaradwyr newydd, y dylai pob dysgwr gael y cyfle i fod yn ddwyieithog. Er 
mwyn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr, rhaid cynyddu yn sylweddol 
hefyd nifer y dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng-Saesneg sy’n llwyddo i 
gaffael yr iaith.

36. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ar gyfer pob awdurdod 
lleol yn strategaeth Cymraeg 2050; nid yw chwaith yn rhoi manylion y 
newidiadau i’r cwricwlwm na’r newidiadau sefydliadol fyddai’n rhaid eu 
gweithredu er mwyn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg rhugl sy’n gadael 
addysg cyfrwng-Saesneg.

37. Mae Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog yn nodi meysydd blaenoriaeth i 
ganiatáu i deuluoedd, plant a phobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg, sydd yn 
cynnwys

 Hyrwyddo manteision addysg cyfrwng-Cymraeg i holl gymunedau 
Caerdydd a gweithredu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg.

 Gwella darpariaeth a safonau Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng-
Cymraeg ac ysgolion cyfrwng-Saesneg trwy Gynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg.

 Hyrwyddo manteision trosglwyddo’r iaith Gymraeg yn y teulu, a rhoi 
cyfle i blant a phobl ifanc ddod yn oedolion dwyieithog hyderus.

 Datblygu cyfleoedd i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau cyfrwng-
Saesneg i gysylltu’n gadarnhaol â’r Gymraeg.

 Gwella cyfraddau cynnydd rhwng y blynyddoedd cynnar i addysg ôl-
16.

38. Yng Nghaerdydd, mae 81 o ysgolion cynradd cymunedol cyfrwng-
Saesneg, 15 o rai Cymraeg a dwy ysgol gynradd ffrwd-ddeuol. Mae tair o’r 
15 ysgol gynradd gymunedol cyfrwng-Cymraeg ar safleoedd a rennir 
gydag ysgolion cynradd cyfrwng-Saesneg, sef Ysgol Gymraeg Coed y 
Gof, Ysgol Glan Ceubal ac Ysgol Gymraeg Pen y Groes. 

39. Mae dogfen Llywodraeth Cymru ‘Diffinio ysgolion yn ôl darpariaeth 
cyfrwng-Cymraeg’ (Hydref 2007) yn rhoi cyfres o ddiffiniadau i ddisgrifio 
natur ieithyddol ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru, fel a ganlyn:

 Ysgol gynradd Gymraeg
 Ysgol gynradd ffrwd-ddeuol
 Ysgol gynradd drosiannol: cyfrwng Cymraeg gyda chryn ddefnydd o 

Saesneg
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 Ysgol gynradd cyfrwng-Saesneg yn bennaf ond gyda chryn ddefnydd 
o’r Gymraeg

 Cyfrwng-Saesneg

40. Yng Nghymru, gall awdurdodau lleol sefydlu ysgolion cynradd newydd 
sydd yn ateb y diffiniad yn un o’r disgrifiadau hyn. Mae ysgolion cynradd 
ffrwd ddeuol fel arfer yn cynnwys ffrwd Gymraeg a ffrwd Saesneg. Nid 
ydynt yn cynnwys ffrwd Gymraeg a ffrwd a ddiffinnir gan unrhyw un o’r 
categorïau iaith eraill.

41. Mae nifer o newidiadau arwyddocaol ar y gweill mewn addysg yng 
Nghymru dros y pum mlynedd nesaf. 

42. Mae’r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn gosod disgwyliadau newydd i 
ysgolion a dysgwyr, ac ni fydd yn defnyddio’r term Cymraeg ail iaith. Un 
cwricwlwm fydd i Gymru, a hwnnw’n gymwys mewn ysgolion Cymraeg, 
ysgolion cyfrwng-Saesneg a rhai dwyieithog. Bydd y disgwyliadau yng 
Nghymru i’r sawl sydd yn dysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng-
Saesneg yn cael eu codi’n raddol wrth i’r carfannau cyntaf ddysgu trwy’r 
cwricwlwm newydd er mwyn gwireddu’r uchelgais o gael miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’r llwybr iaith Gymraeg newydd yn 
creu disgwyliad, er y bydd dysgwyr yn gwneud cynnydd ar raddfeydd 
gwahanol mewn ysgolion cyfrwng-Saesneg, cyfrwng-Cymraeg neu 
ddwyieithog, y bydd pob plentyn yn gallu defnyddio’r Gymraeg.

43. Yn dilyn adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
2017-20, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o’r modelau 
ieithyddol a ddefnyddir mewn ysgolion yn rhyngwladol, er mwyn caniatáu 
datblygu categorïau newydd y gellir eu defnyddio fel sail o wybodaeth i 
gefnogi cynllunio ysgolion a chwricwlwm yng Nghymru. Fodd bynnag, ar 
hyn o bryd, ceir cyfyngiadau ar gategorïau ieithyddol yr ysgolion y gellid 
eu sefydlu.

Yr ysgolion y bwriedir eu sefydlu

44. Yn gyson â dyheadau Strategaeth Ddwyieithog Caerdydd, ac er mwyn 
ymateb yn gadarnhaol i’r dyhead am nifer uwch o ddinasyddion dwyieithog 
(rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg), cynigir amrywiad ar y ddarpariaeth 
ysgol gynradd dwy ffrwd draddodiadol.

45. Er mwyn ateb y galw a ragamcennir ar gyfer llefydd o’r camau presennol, 
ac i gyfrannu at ateb y galw o gamau datblygiad Plasdŵr yn y dyfodol, 
mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu ysgol gynradd ffrwd ddeuol dau ddosbarth 
mynediad wedi ei threfnu fel:

 un ffrwd un dosbarth mynediad Cymraeg, gyda 48 o lefydd meithrin 
rhan-amser, 

 un ffrwd un dosbarth mynediad Saesneg yn bennaf, ond gyda defnydd 
sylweddol ar y Gymraeg, gyda 48 o lefydd meithrin rhan-amser.
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46. Mae sefydlu math newydd o ddarpariaeth yng Nghaerdydd, cyfrwng 
Saesneg yn bennaf ond sy’n gwneud defnydd sylweddol o'r Gymraeg, yn 
cynnig cyfle i geisio dulliau arloesol o addysgu’r iaith Gymraeg i 
ddisgyblion ar ffurf darpariaeth ysgol cyfrwng Saesneg sydd yn y 
continwwm dwyieithog. 

47. Byddai’r sefydliad ffrwd ddeuol sydd wedi ei gynllunio yn galluogi 
partneriaeth weithio agos rhwng y ffrydiau a thrwy rannu safle ac 
adnoddau, yn hwyluso trochiad ieithyddol llawn i blant o fewn y ffrwd 
Gymraeg a hefyd yn galluogi plant o fewn y ffrwd Saesneg yn bennaf i 
adeiladu caffaeliad iaith mwy cadarn yn y Gymraeg.

48. Gellid cynorthwyo datblygiad sgiliau Cymraeg dysgwyr ar draws y 
cwricwlwm a thrwy brofiadau allgyrsiol a gweithgareddau fel rhan o 
ymagwedd ysgol gyfan o dan un Corff Llywodraethu.

49. Byddai’r model darpariaeth ysgol hwn mewn sefyllfa dda i ddathlu’r 
Gymraeg ym mhob agwedd o’r ddarpariaeth, ac yn fodel o ragoriaeth 
ieithyddol lle bydd y disgyblion yn gadael yn rhugl yn y Gymraeg a’r 
Saesneg a chyda’r posibilrwydd o fod wedi cychwyn ar eu taith i ddysgu 
trydedd iaith Ewropeaidd cyn mynd ymlaen i addysg uwchradd.

Effaith ysgolion newydd ar y ddarpariaeth bresennol o ysgolion cynradd

50. Tra byddai darparu ysgol dau ddosbarth mynediad yn cynnig llefydd ysgol 
ychwanegol mewn adeiladau o ansawdd uchel, gallai hyn gael effaith 
wahaniaethol ar ysgolion lleol eraill.

51. Mae sefydlu ysgolion newydd, yn enwedig mewn adeiladau newydd, o raid 
yn denu disgyblion o ardaloedd eraill. Gallai hyn gael effaith sylweddol ar 
y niferoedd mewn ysgolion sy’n bod eisoes. Felly, rhaid rhoi ystyriaeth 
ofalus i amseru, graddfa a math y ddarpariaeth a sefydlir i osgoi 
ansefydlogi neu danseilio ysgolion eraill.

52. Yr ysgolion a allai golli disgyblion o ganlyniad uniongyrchol i ddarparu’r 
ysgolion newydd yw’r rhai sy’n agos at yr ysgolion newydd a gaiff eu 
darparu. 

53. Yr ysgolion cynradd cyfrwng-Saesneg agosaf at yr ysgolion arfaethedig 
newydd yw Ysgol Gynradd Danescourt, Ysgol Gynradd Peter Lea ac 
Ysgol Gynradd Radur. Bu niferoedd uchel ym mhob un o’r rhain dros y 
blynyddoedd diwethaf, ac mae Ysgolion Cynradd Peter Lea a Danescourt 
wedi derbyn canran uchel o blant o’r tu allan i’w dalgylch. Er y gall y bwriad 
i ddarparu’r ysgolion newydd gerllaw effeithio ar yr ysgolion hyn, disgwylir 
mai cyfyngedig fydd yr effaith ar nifer y disgyblion fydd ynddynt.

54. Yr ysgolion cynradd cyfrwng-Cymraeg agosaf at yr ysgolion arfaethedig 
newydd yw Ysgol Pencae ac Ysgol Gymraeg Coed y Gof. Bu niferoedd 
uchel iawn yn Ysgol Pencae ers llawer blwyddyn. Mae’r niferoedd a 
ddewisodd Ysgol Gymraeg Coed y Gof, a nifer y disgyblion a dderbyniwyd 
i’r ysgol, wedi gostwng yn 2017/18 ac yn 2019. Mae perygl y gall darparu 
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mwy o lefydd cyfrwng-Cymraeg yn agos at Ysgol Coed y Gof olygu y bydd 
llai yn mynd i’r ysgol hon.

55. Ar adeg derbyn y disgyblion cyntaf i’r ysgol newydd ym Mhlasdŵr fe allai 
nifer sylweddol yn fwy o lefydd fod ar gael o fewn adeilad fyddai a lle i 420 
o ddisgyblion cynradd a 96 o ddisgyblion meithrin rhan-amser.   Byddai 
sefydlu darpariaeth ysgol newydd mewn unrhyw ardal lle na fyddai’r galw 
lleol am lefydd yn llenwi’r ysgol yn syth naill ai’n golygu llefydd dros ben 
yn yr ysgol newydd neu fe allai ddenu disgyblion o ardaloedd eraill i’r ysgol, 
fyddai’n golygu llefydd dros ben yn rhywle arall.

56. Byddai trefniadau sefydlu ysgolion newydd yng Nghaerdydd fel ‘ysgolion 
cychwyn’ fel rheol yn caniatáu derbyn i’r blynyddoedd Meithrin a Derbyn 
yn unig pan fyddent yn agor. Ni fyddai disgyblion yn cael eu derbyn i 
grwpiau Blwyddyn 1-6 adeg agor. Byddai’r ysgol yn tyfu ac yn derbyn 
disgyblion i’r grwpiau blwyddyn hyn dros gyfnod o saith mlynedd. Mae hyn 
yn cyfyngu ar effaith darparu ysgol newydd ar yr ysgolion cyfagos ac yn 
caniatau i ysgol newydd dyfu’n sefydlog.

57. Er y darperir adeiladau’r ysgol newydd i wasanaethu’r datblygiad newydd, 
nid yw hyn yn atal llefydd rhag cael eu cymryd yn yr ysgol newydd cyn i’r 
datblygiad gael ei gwblhau. Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion statudol 
Llywodraeth Cymru, ni all y Cyngor naill ai gyfyngu mynediad i ysgol i’r 
disgyblion hynny sy’n byw o fewn y dalgylch dynodedig na chadw llefydd 
mewn ysgol i unrhyw ddisgyblion a all symud i’r ardal wedyn.

58. Mae’n risg anorfod felly na all rhai teuluoedd fydd yn symud i’r tai newydd 
ar ddatblygiad Plasdŵr wedi Medi 2021 fynychu’r ysgol.

59. Ym mis Tachwedd 2018, yr oedd 25 disgybl o oedran ysgol gynradd 
(Meithrin  – Blwyddyn 6) yn byw ar gyfnod cynnar datblygiad Plasdŵr, i’r 
gogledd a’r de o Heol Llantrisant. Mae’r disgyblion hyn yn mynychu wyth 
o ysgolion cynradd ar hyd a lled y ddinas. Ar yr adeg hon, tri oedd 
uchafswm nifer y disgyblion oedd yn mynychu ysgol benodol. Cymerodd 
mwyafrif yr ysgolion hyn dri o ddisgyblion neu lai ar eu llyfrau.

60. Ystyrir felly fod tri dewis posib ar gyfer derbyn disgyblion i’r ysgol 
gynradd newydd o fis Medi 2021

61. Dewi 1 – Y Nifer Derbyn i’w weithredu fesul cam; gyda’r Dosbarth Derbyn 
yn derbyn 30 o ddisgyblion ym mis Medi 2021. Byddai pob ffrwd yn tyfu fel 
model ‘dosbarth derbyn’ traddodiadol, heb ddim derbyniadau i 
flynyddoedd 1-6 ym mis Medi 2021.

Gallai gweithredu model dosbarth cychwyn gyfyngu ar yr effaith ar 
ysgolion eraill, gan na allai plant drosglwyddo o ysgolion eraill i’r grwpiau 
oedran hyn yn yr ysgol, ond fe allai hefyd olygu fod brodyr a chwiorydd yn 
methu mynychu’r un ysgol. 

Byddai’r model dosbarth cychwyn hwn hefyd  yn atal disgyblion ysgol 
gynradd sy’n byw yn y datblygiad newydd ac a fyddai’n hŷn nac oedran 
Derbyn ym Medi 2021 rhag cael lle yn yr ysgol gynradd leol. Byddai gofyn 
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i ddisgyblion lleol hŷn nac oedran Derbyn gymryd llefydd mewn ysgolion 
yn rhywle arall, ac y mae’n debyg y byddai llawer o’r siwrneiau i’r ysgol 
gan y sawl sy’n byw ar y datblygiad trwy foddau teithio heb fod yn llesol.

Dewis 2 - Y cynnydd yn y Nifer Mynediad i’w weithredu gam wrth gam; 
gyda Derbyn yn cymryd hyd at 30 o ddisgyblion a blynyddoedd 1-6 yn 
rhedeg ar Nifer Mynediad is o 15 ym Medi 2021.

Byddai gweithredu trefniadau i alluogi disgyblion i ymrestru ym mhob grwp 
blwyddyn yn caniatáu i ddisgyblion ysgol gynradd yn byw yn y datblygiad 
newydd ac a fyddai’n hŷn nac oed Derbyn ym Medi 2021 gael llefydd yn 
yr ysgol gynradd leol. Gan nad yw nifer y disgyblion sy’n mynychu ysgolion 
cynradd eraill yn uwch na thri ym mhob ysgol ar hyn o bryd, ac na 
ddisgwylir i’r nifer fod yn uchel erbyn Medi 2021, ni fyddai fawr o effaith. 
Fodd bynnag, dan y dewis hwn, efallai y byddai’r ysgol newydd angen 
dosbarthiadau oedran cymysg drwyddi draw, a gallai oblygiadau ariannol 
gweithredu’r model hwn fod yn uchel iawn i’r ysgol.

Dewis 3 - Y cynnydd yn y Nifer Mynediad i’w weithredu gam wrth gam; 
gyda Derbyn yn cymryd hyd at 30 o ddisgyblion a blynyddoedd 1-2 yn 
rhedeg ar Nifer Mynediad is o 15 ym Medi 2021. Ni fyddid yn derbyn neb 
i flynyddoedd 3 – 6 ym Medi 2021

Byddai gweithredu trefniadau i alluogi disgyblion i ymrestru mewn nifer 
cyfyngedig o grwpiau blwyddyn yn caniatáu i ddisgyblion ysgol gynradd 
sy’n byw yn y datblygiad newydd ac a fyddai rhwng oedran Derbyn a 
Blwyddyn 2 ym Medi 2021 i gael llefydd yn yr ysgol gynradd leol. Ni fyddai 
fawr o effaith ar ysgolion eraill, a gallai’r ysgol redeg un dosbarth meithrin, 
un dosbarth Derbyn ac un dosbarth Blwyddyn 1/2 cymysg adeg ei sefydlu. 

62. Ni ystyrir bod agor pob grŵp blwyddyn yn yr ysgol arfaethedig newydd 
gyda nifer mynediad uwch yn ateb cynaliadwy gan y gallai hyn gael effaith 
negyddol ar ysgolion eraill yn yr ardal leol. Gallai hyn annog plant o 
ardaloedd eraill i dderbyn lleoedd yn yr ysgol. Fel y dywed paragraffau 52 
a 53, awgryma’r data diweddar am ddewis ysgolion y gallai nifer sylweddol 
o lefydd ychwanegol mewn darpariaeth cyfrwng-Cymraeg lleol effeithio ar 
Ysgol Gymraeg Coed y Gof.

63. Ym mhob un o’r dewisiadau uchod, byddai gan yr ysgol adnoddau i 
gymryd nifer y disgyblion fyddai ar y llyfrau. Byddai angen llai o staff ac y 
mae hyn yn cyfyngu ar risg ariannol gor-staffio’r ysgol, ac yn lliniaru’r 
effaith ar ysgolion lleol eraill.

64. Dewis 3, hytrach na dewis 1, fyddai’n cwrdd orau ag anghenion y gymuned 
y byddai’r ysgol yn ei gwasanaethu. Dan Ddewis 3, byddid yn lliniaru’r 
effaith posib ar ysgolion eraill ym Medi 2021, o gymharu â Dewis 1, trwy 
gyfyngu ar nifer y grwpiau blwyddyn gyda llefydd ar gael adeg ei sefydlu.
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65. Cynigir felly mai Dewis 3, gyda Derbyn yn cymryd hyd at 30 o ddisgyblion 
a blynyddoedd 1-2 yn gweithredu Nifer Mynediad is o 15 ym Medi 2021, 
ddylai gael ei weithredu.

Manteision addysgol y cynigion

66. Disgwylir i’r manteision isod ddeillio o’r cynnig hwn:

 Digon o le i ateb y galw a ragamcennir gan y gymuned o ddisgyblion 
cyfrwng-Saesneg a chyfrwng-Cymraeg yn y datblygiad i’r gogledd a’r 
de o Heol Llantrisant;

 Trochi’n llawn yn yr iaith i blant yn y ffrwd Gymraeg, a galluogi’r plant 
yn y ffrwd sydd yn bennaf yn gyfrwng-Saesneg i gael sylfaen fwy 
cadarn yn yr iaith. 

 Cyfrannu’n gadarnhaol at y targedau cenedlaethol yn strategaeth 
Cymraeg 2050. 

 Yn gyson â nodau Strategaeth Ddwyieithog Caerdydd;
 Model newydd o ddarpariaeth ysgol gyda’r potensial i wasanaethau fel 

model o ragoriaeth ieithyddol sy’n gallu cefnogi arferion newydd mewn 
ysgolion eraill yng Nghaerdydd;

 Bydd disgyblion yn derbyn eu haddysg mewn adeiladau modern o 
ansawdd uchel, a hyn yn  cefnogi cyflwyno cwricwlwm eang a 
chytbwys;

 Mae sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth derbyn, yn cynnig mwy o 
hyblygrwydd a chyfleoedd i ddisgyblion oherwydd bodolaeth sail 
adnoddau gwell a mwy sicr yn ariannol;

 Disgwylir i sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth derbyn gynnig mwy o 
sefydlogrwydd ar bob lefel o arweiniad gan gynnwys cynnal casgliad 
llawn a sefydlog o lywodraethwyr;

 Byddai’r gallu i gyflogi mwy o staff addysgu a staff cymorth yn galluogi’r 
ysgol i gwmpasu ystod ehangach o arbenigedd cwricwlwm nag mewn 
ysgolion ar wahân neu lai.

Dylunio ac adeiladu ysgol newydd

67. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ysgolion newydd yng Nghaerdydd wedi 
eu cyllido yn gyfan gwbl gan Gyngor Caerdydd neu wedi eu cyllido’n 
rhannol gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru. Mae tendro a 
chaffael ysgolion newydd wedi ei wneud gan y Cyngor, a phenodwyd 
contractwyr i godi ysgolion newydd ar ran y Cyngor.

68. Bydd yr ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad Plasdŵr yn cael ei chaffael 
gan y datblygwr a bwriedir cwblhau’r adeiladu yn Haf 2021.

69. Mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gyda datblygwr y tai a’i bartneriaid i 
gyflwyno gweledigaeth glir a briff dylunio a fydd yn galluogi contractwyr i 
ddylunio ysgol fydd yn cwrdd â gofynion y Cyngor.  

70. Mabwysiadwyd yr agwedd ddylunio orau ar gyfer dylunio ysgolion cynradd 
Caerdydd, gan gymhwyso arferion da a gwersi a ddysgwyd o adeiladau 
newydd a godwyd dros y blynyddoedd diwethaf, a hyn yn ei dro yn rhoi 
effeithlonrwydd o ran adnoddau a rhedeg.
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71. Mae’r dyluniad yn cefnogi cryfhau rôl ysgolion wrth galon eu cymuned trwy 
gyd-leoli gwasanaethau cymunedol ar safleoedd ysgolion a 
gwasanaethau integredig lle bo hynny’n briodol.

Oblygiadau i’r ddarpariaeth o ysgolion uwchradd

72. Mae Cam 1 datblygiad Plasdŵr, lle lleolir yr ysgol newydd, yn gorgyffwrdd 
â dalgylchoedd Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Gyfun Radur ac Ysgol 
Gyfun Gymraeg Plasmawr. Gwasanaethir y datblygiad hefyd gan Ysgol 
Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf ac Ysgol Uwchradd 
Gatholig Corpus Christi, er bod mynediad i’r ysgolion hyn yn rhoi 
blaenoriaeth i feini prawf sy’n seiliedig ar ffydd a/neu’n seiliedig ar fynychu 
ysgol o’r un ffydd.

73. Mae’r galw o’r tu mewn i’r dalgylch am lefydd cyfrwng-Saesneg adeg 
mynediad i addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Radur yn is na’r Nifer 
Derbyniadau Cyhoeddedig o 210 lle. Dengys rhagamcanion na fydd y 
galw o’r tai presennol yn nalgylch Ysgol Gyfun Radur yn uwch na nifer y 
llefydd fydd ar gael.

74. Mae’r galw o’r tu mewn i’r dalgylch am lefydd cyfrwng-Saesneg adeg 
mynediad i addysg uwchradd yn Ysgol Uwchradd Cantonian yn is na’r 
Nifer Derbyniadau Cyhoeddedig presennol o 181 lle. Dengys 
rhagamcanion na fydd y galw o’r tai presennol yn nalgylch Ysgol Gyfun 
Cantonian yn uwch na nifer y llefydd fydd ar gael.

75. Mae’r Cyngor yn ymgynghori ar gynigion i ehangu Ysgol Uwchradd 
Cantonian o chwe i wyth dosbarth mynediad (Nifer Derbyn Cyhoeddedig 
o 240 o leoedd). Bydd hyn yn rhoi digon o le i gynnwys yr holl ddisgyblion 
yn y tai presennol yn ei ddalgylch a bydd yn darparu mwy o le i gwrdd â 
rhan o’r galw dros ben mewn ardaloedd eraill.

76. Gellir cynnwys y galw ychwanegol am lefydd mewn ysgolion uwchradd 
cyfrwng-Saesneg o gamau cynnar datblygiad Plasdŵr o fewn y 
ddarpariaeth ysgolion bresennol.

77. Ar sail tueddiadau diweddar, disgwylir i’r galw am lefydd cyfrwng-Cymraeg 
adeg mynediad i addysg uwchradd yn nalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr fod yn fwy na’r 180 lle fydd ar gael yn 2020/21. Rhagamcennir 
y bydd y galw cyfun ar draws dalgylchoedd y tair ysgol uwchradd cyfrwng-
Cymraeg yn fwy na’r cynhwysedd cyffredinol ym Mlwyddyn 7 yn 
2021/2022.

78. Caiff cynigion ar wahân eu dwyn gerbron er mwyn sicrhau y bydd digon o 
lefydd i gwrdd â’r galw am lefydd cyfrwng-Cymraeg yn nalgylch Ysgol 
Gyfun Gymraeg Plasmawr, ac i gwrdd â’r galw am lefydd cyfrwng-
Cymraeg yn nalgylch pob un o’r ysgolion uwchradd Cymraeg.

79. Mae cytundeb a106 ar gyfer datblygiad gogledd orllewin Caerdydd o hyd 
at 5,970 o dai yn cynnwys cytundeb i ddarparu safle ar gyfer ysgol 
uwchradd newydd a chyfraniadau ariannol tuag at yr adeiladu. Byddai 
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cytundebau A106 ar gyfer datblygiadau eraill yn yr ardal, gan gynnwys y 
tir i’r de o Heol Pentre-baen, Fferm Goitre Fach a Chyffordd 33 hefyd yn 
darparu cyfraniadau ariannol at ehangu’r ddarpariaeth ysgolion uwchradd 
cyfrwng-Saesneg a chyfrwng-Cymraeg.

80. Bydd dalgylchoedd yr ysgolion uwchradd cyfrwng-Saesneg a chyfrwng-
Cymraeg yn wynebu heriau oni chaiff y ddarpariaeth ei had-drefnu. Gyda’r 
datblygiadau tai ar raddfa fawr sydd ar y gweill a’r rhai a gynigir yng 
ngogledd y ddinas bydd galw am lefydd ychwanegol mewn ysgolion 
uwchradd.

81. Gallai unrhyw gynigion a gaiff eu cyflwyno i ehangu’r ddarpariaeth ysgolion 
uwchradd i ateb y galw ddaw o dai ychwanegol yn cael effaith ar 
drefniadaeth a phatrwm ysgolion. Rhoddir cynigion gerbron mewn da bryd 
i sicrhau bod cyflenwad digonol o lefydd i gwrdd â’r galw ychwanegol am 
fwy o lefydd mewn ysgolion uwchradd ym mhob cyfrwng iaith a fydd yhn 
deillio o’r datblygiad tai newydd.

82. Mae swyddogion yn monitro cyfraddau genedigaethau, y niferoedd sy’n 
dod i dai arfaethedig, a phatrymau mynd i’r ddarpariaeth cyfrwng-
Saesneg, cyfrwng-Cymraeg a ffydd yn yr oedrannau cynradd ac uwchradd 
gyda golwg ar gyflwyno cynlluniau priodol i gwrdd â’r galw ychwanegol.

Trefniadau derbyn a dalgylchoedd 

83. Byddai ymgynghori ar drefniadau derbyn i flwyddyn ysgol 2021/2022 yn 
digwydd rhwng 1 Medi 2019 ac 1 Mawrth 2020 yn unol â gofynion Cod 
Derbyniadau Llywodraeth Cymru.

84. Nid oes cynlluniau i newid polisi’r Cyngor ar dderbyn plant i ysgolion 
cymunedol o ganlyniad i’r cynnig hwn. Yn unol â gofynion y Cod 
Derbyniadau, byddai trefniadau derbyn blwyddyn ysgol 2021/2022 yn 
destun ymgynghori yn y cyfnod rhwng 1 Medi 2019 ac 1 Mawrth 2020, ac 
yn cael eu pennu ar 15 Ebrill 2020.

85. Mae gwybodaeth fanwl am drefniadau derbyn yn llyfryn Derbyn i Ysgolion 
y Cyngor, ac y mae’r wybodaeth hon i’w gweld ar wefan y Cyngor 
(www.cardiff.gov.uk).  

Ymgynghori ag Aelod(au) Lleol 

86. Ymgynghorwyd ag Aelodau Lleol ar gyfer Creigiau / Sain Ffagan, Radur / 
Pentre Poeth a’r Tyllgoed ar y cynnig.  Mae aelodau wedi cael eu briffio ar 
yr angen am leoedd ychwanegol i wasanaethu datblygiad Plasdwr, alinio’r 
cynnig gyda Strategaeth Ddwyieithog y Cyngor a strategaeth Cymraeg 
2050 Llywodraeth Cymru, ac effaith posibl darpariaeth ysgol newydd ar 
ysgolion lleol.

Rheswm dros yr Argymhellion

http://www.cardiff.gov.uk/
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87. Ymateb i’r galw a ragamcanwyd am lefydd ychwanegol mewn ysgolion 
Cymraeg a chyfrwng-Saesneg i wasanaethu’r datblygiadau tai newydd yn 
ardaloedd Creigiau/ Sain Ffagan, Radur/ Pentre-poeth a’r Tyllgoed.

Effaith y cynnig ar y Gymraeg

88. Rhagwelir y bydd effaith gadarnhaol ar yr iaith Gymraeg o ganlyniad i’r 
cynigion hyn. 

89. Mae’r cynigion a amlinellir yn yr adroddiad hwn yn ceisio asio gyda 
Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog ac yn cefnogi’n gryf strategaeth 
Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith Gymraeg trwy gyfrannu at y targedau 
a osodir yn strategaeth Cymraeg 2050. 

90. Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos ac yn adeiladol gyda phartneriaid ar ei 
Fforwm Addysg Gymraeg, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o addysg feithrin, 
cynradd, uwchradd a phellach, gofal plant, RhAG a Llywodraeth Cymru. 
Mae’r Fforwm yn rhoi gwybodaeth gyda chynllunio llefydd cyfrwng-
Cymraeg, er mwyn parhau i sbarduno cynllun y Cyngor i gael cynnydd 
cynaliadwy yn nifer y dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng-Cymraeg a’r rhai 
sy’n dysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng-Saesneg.

91. Mae’r Cyngor, a’u partneriaid ar y Fforwm Addysg Gymraeg, wedi 
ymrwymo i gynyddu nifer y disgyblion sy’n derbyn eu haddysg trwy 
gyfrwng y Gymraeg, i gwrdd â’r targedau yn CSGA Caerdydd, ac i gwrdd 
â’r targedau yn strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.

92. Mae’r Cyngor yn monitro cyfraddau genedigaethau, niferoedd sy’n 
debygol o fod mewn tai y bwriedir eu codi, a phatrymau’r sawl sy’n dewis 
darpariaeth Gymraeg ar oedrannau cynradd ac uwchradd, gyda golwg ar 
gyflwyno cynlluniau priodol i gwrdd ag unrhyw gynnydd yn y galw.

93. Rhaid i’r Cyngor wneud yn siŵr fod ehangu’r ddarpariaeth ysgolion yn cael 
ei ddwyn ymlaen mewn dull strategol ac amserol, nad yw’n peryglu’r 
ddarpariaeth bresennol. Byddai ehangu’r ddarpariaeth ysgolion cyfrwng-
Cymraeg yn sydyn neu yn sylweddol o raid yn cael effaith ar y nifer fyddai’n 
cymryd llefydd mewn ysgolion eraill,  a byddai hyn yn ei dro yn cael effaith 
ar allu ysgolion i gydbwyso cyllidebau a denu neu gadw staff.

94. Mae dyheadau’r Cyngor o ran cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, a 
Chymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, yn golygu newid sylweddol. Mae 
Cymraeg 2050 yn gosod targedau cenedlaethol o 40% o ddysgwyr yn 
derbyn eu haddysg mewn ysgolion cyfrwng-Cymraeg, a 30% ymhellach o 
ddysgwyr sy’n derbyn eu haddysg mewn ysgolion cyfrwng-Saesneg yn 
dod yn rhugl yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd, tua 17% o blant Caerdydd sy’n 
dod i mewn i addysg gynradd sydd yn cael eu haddysg mewn ysgolion 
neu ddosbarthiadau Cymraeg.

95. Bwriad y cais hwn yw cynyddu nifer y llefydd sydd ar gael mewn ysgolion 
cynradd Cymraeg yn yr ardal, ac y mae am weithredu’r newid yn y fath 
fodd fel na fydd fawr o effaith negyddol ar yr ysgolion presennol. 
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96. Y mae perygl y gall darparu llefydd ychwanegol mewn ysgol gynradd 
Gymraeg ar safle’r ysgol newydd, o fewn dalgylch Ysgol Gymraeg Coed y 
Gof ac o fewn dwy filltir i’r ysgol, lesteirio twf Ysgol Gymraeg Coed y Gof. 
Y bwriad yw lliniaru’r effaith hwn trwy drefniadau derbyn fyddai’n cyfyngu 
mynediad i ddarpariaeth yr ysgol newydd adeg ei sefydlu.

97. Mae’r cais hwn hefyd am gynyddu nifer y dysgwyr y mae eu rhieni am 
iddynt gael eu haddysg yn bennaf trwy gyfrwng y Saesneg, fydd mewn 
sefyllfa dda i ddod yn ddwyieithog ar ddiwedd eu haddysg statudol. 

98. Byddai cynnig 210 o lefydd cyfrwng Cymraeg ychwanegol mewn ysgol 
gynradd ffrwd ddeuol yn golygu y byddai’r gyfran gyffredinol o lefydd ar 
draws y ddinas yn cynyddu. 

99. Mae cynnig 210 o lefydd mewnffrwd a ddisgrifir fel cyfrwng Saesneg yn 
Bennaf - ond gyda defnydd helaeth o Gymraeg, o fewn ysgol ffrwd ddeuol 
o dan un tîm rheoli a strwythur llywodraethiant, yn ceisio cynyddu cyfran 
gyffredinol y dinasyddion dwyieithog yng Nghaerdydd.

Trefniadau Teithio Dysgwyr 

100. Nid oes cynlluniau i newid polisi cludiant plant ysgol y Cyngor.

101. Byddai unrhyw ddisgyblion y byddai’r cynigion yn effeithio arnynt yn cael 
cynnig yr un gefnogaeth gyda chludiant â’r hyn a ddarperir ledled 
Caerdydd yn unol â’r un meini prawf sy’n gymwys ar draws Caerdydd.

102. Mae polisi cludiant plant ysgol y Cyngor i’w weld ar wefan y Cyngor 
www.cardiff.gov.uk/schooltransport.

Effaith ar y gymuned 

103. Mae’r canlynol yn cael eu hystyried pan fydd cais dan sylw: Mannau 
Agored Cyhoeddus, parciau, sŵn a thagfeydd traffig. Bydd swyddogion yn 
gweithio gydag ysgolion ac unrhyw grŵp cymunedol i wneud yn siwr y 
bydd y cynnig yn osgoi unrhyw effeithiau negyddol os oes modd.

104. Un o amcanion allweddol y Cyngor yw galluogi trydydd partïon i gael 
mynediad at y cyfleusterau chwaraeon mewn ysgolion, ar sail ariannol 
gynaliadwy. Nod Llywodraeth Cymru o ran rhannu cyfleusterau mewn 
ysgol sydd yn canolbwyntio ar y gymuned yw:

 Darparu cyfleoedd i’r gymuned leol a mudiadau chwaraeon i gymryd 
rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol i wella iechyd a 
datblygu eu sgiliau, yn enwedig ymysg grwpiau lle mae cyfranogiad yn 
isel;

 Gweithredu yn unol â’r agenda chwaraeon yn genedlaethol gan gadw 
mewn cof strategaethau a fabwysiadwyd yn genedlaethol;     

 Meithrin agweddau cadarnhaol mewn chwaraeon a gweithgaredd 
corfforol gan bobl ifanc a gostwng cyfradd y rhai sy’n rhoi’r gorau i 
gymryd rhan mewn chwaraeon wrth iddynt fynd yn hŷn;

http://www.cardiff.gov.uk/schooltransport
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 Cynyddu nifer y bobl o bob oed a gallu sy’n cymryd rhan mewn 
chwaraeon a gweithgaredd corfforol gan gynnwys pobl ag 
anableddau;

 Defnyddio’r cyfleusterau i annog ystod, ansawdd a nifer y cysylltiadau 
rhwng ysgolion a chlybiau chwaraeon a symbylu cystadleuaeth sy’n 
cynnwys pobl ifanc ac oedolion; 

 Darparu mynediad fforddiadwy i’r cyfleusterau a bod yn ariannol 
hunangynhaliol a chost-niwtral i gychwyn, gan gynhyrchu incwm 
cynaliadwy i’r ysgol yn y dyfodol.

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

105. Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r Cyngor wedi 
ymrwymo i ddarparu Ysgolion Lleol i Bobl Leol, ynghyd ag annog 
defnyddio moddau cynaliadwy o deithio i ysgolion, megis cerdded a beicio. 
Mae pob prosiect ysgol yn cymryd i ystyriaeth faterion teithio allweddol 
pan fyddant yn cael eu dylunio, ynghyd â’r angen pendant i ddarparu 
llwybrau mwy diogel i annog cerdded, beicio a moddau teithio llesol eraill 
i ysgolion.  

106. Gyda’r buddsoddiad cyfredol mewn TGCh ar draws y ddinas, gellir cwtogi 
mwy ar symudiadau myfyrwyr wrth i dechnoleg symudol ddatblygu 
ymhellach, gan ganiatáu mwy o ddulliau dysgu hyblyg. Mae potensial gan 
y rhain i arwain at Gynllun Teithio mwy effeithiol a chyfrannu ymhellach at 
dargedau’r Cyngor i leihau ei allyriadau carbon.  

107. Er mwyn gwneud y mwyaf o effaith tymor-hir y buddsoddiad sylweddol 
hwn, byddai unrhyw ddyluniad a gymerir ymlaen yn y cynnig hwn yn cael 
ei ddatblygu i sicrhau cyflwyno cyfleusterau modern o safon uchel a all 
ymateb i anghenion y boblogaeth bresennol o ddisgyblion a chefnogi 
cyflwyno dulliau addysgu a dysgu effeithiol. Byddent hefyd yn ymgorffori’r 
hyblygrwydd i ystyried newidiadau yn dibynnu ar anghenion wrth i amser 
fynd heibio; megis newid mewn demograffeg a niferoedd disgyblion, 
newidiadau i’r cwricwlwm a newid ym mathau anghenion disgyblion.

Oblygiadau ariannol

108. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu cynnig i sefydlu ysgol ffrwd ddeuol dau 
ddosbarth mynediad o fewn datblygiad Plasdŵr ac y bydd y datblygiad 
hwn yn creu oblygiadau refeniw a chyfalaf. O ran refeniw, bydd gofyn 
ffactora i broses gosod cyllideb flynyddol y Cyngor, yr adnoddau 
angenrheidiol i gyllido’r ysgolion hyn a’u hadlewyrchu yn y Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig. Wrth i gynhwysedd yr ysgol gynyddu fesul cam, 
bydd yn angenrheidiol i sicrhau y bydd y twf hwn yn cael ei ychwanegu’n 
flynyddol i’r gyllideb ysgolion gyffredinol, er mwyn osgoi niweidio’n ariannol 
yr ysgolion eraill yng Nghaerdydd. Ni ragwelir y bydd unrhyw effaith ar hyn 
o bryd o ran cludiant ysgol, fodd bynnag bydd gofyn cad golwg ar hyn wrth 
i’r ysgol dyfu. Yn benodol, gall y pwyslais arfaethedig ar y Gymraeg fod ag 
oblygiadau o ran addysg drochi Cymraeg yng Nghaerdydd. Felly, gallai 
oblygiadau ariannol godi pe byddai gofyn i gynyddu cynhwysedd trochi o 
fewn y ddinas a chludo disgyblion i Uned Drochi’r Gymraeg, yn ôl yr angen.
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109. O ran yr oblygiadau cyfalaf, mae angen gwaith pellach er mwyn asesu’n 
llawn gost debygol adeilad ysgol newydd a’r risg ynghlwm â bod y 
cyfraniadau s106 yn ddigon i dalu am y datblygiad hwn. Os pennir y bydd 
y gost yn uwch na’r lefel cyfraniad a gytunwyd, bydd gofyn ystyried yr 
oblygiadau ariannol a ddeillia o hyn. Os bydd gofyn i’r Cyngor wneud 
cyfraniad tuag at y gost gyffredinol, bydd angen i hyn gael ei ariannu o 
fewn yr adnoddau presennol a gymeradwywyd neu eu ffactora i gynlluniau 
rhaglen Gyfalaf y Cyngor yn y dyfodol. Fodd bynnag, dylid gwneud pob 
ymdrech er mwyn sicrhau gwerth am arian  bod y gofyn am gyfaniad gan 
y Cyngor yn cael ei gad cyn ised ag y bo modd, os yn bosib. Ar ben hynny, 
bydd angen asesu cyfrifoldebau perchnogaeth a chynnal parhaus y bydd 
angen eu hasesu a’u ffactora i gost cyfalaf cyffredinol y cynllun a’r gofynion 
refeniw parhaus.

Oblygiadau cyfreithiol (gan gynnwys Asesiad Effaith Cydraddoldeb lle bo 
hynny’n briodol)

110. Gall unrhyw gynnig i sefydlu ysgol gymunedol gael ei wneud gan 
awdurdod lleol dan Adran 41 Deddf 2013.  Mae Adran 48 Deddf 2013 yn 
mynnu bod yn rhaid ymgynghori ar gynigion o’r fath, ac yna eu cyhoeddi, 
yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (sydd yn cynnwys cymysgedd o 
ganllawiau statudol y mae’n rhaid i awdurdodau eu cadw mewn cof wrth 
arfer unrhyw bwerau neu benderfyniad dan y Ddeddf ac union 
ddarpariaethau y mae’n rhaid i awdurdodau gydymffurfio â hwy). 

111. Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gosod y gwahanol ffactorau y dylid 
eu hystyried wrth ffurfio cynigion, sydd yn cynnwys talu sylw arbennig i 
effaith y cynigion ar grwpiau bregus gan gynnwys gwella hygyrchedd i 
ddisgyblion anabl.

112. Mae ysgolion yng Nghymru yn cael eu categoreiddio yn ôl eu model o 
ddarpariaeth Gymraeg, yn unol â diffiniadau a osodwyd yn Nogfen 
Wybodaeth Llywodraeth Cymru, ‘Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg’.  Diben categori iaith ysgol yw rhoi gwybodaeth well i 
rieni a llywodraeth leol a chenedlaethol am y graddau y mae disgyblion yn 
dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae pum categori ar gyfer Ysgolion 
Cynradd (a restrir ym mharagraff 39 o’r adroddiad). Un o’r rhain yw ‘Dwy 
Ffrwd’:  ‘Mae dau fath o ddarpariaeth yn bodoli ochr yn ochr yn yr ysgolion 
hyn. Mae rhieni/disgyblion yn dewis darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn 
bennaf neu ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn bennaf.’  Bydd aelodau yn 
sylwi mai cynnig i sefydlu ysgol gynradd ffrwd ddeuol dau ddosbarth 
mynediad yw’r cynnig hwn, gydag 1 dosbarth mynediad ar gyfer 
darpariaeth Gymraeg ac 1 dosbarth mynediad ar gyfer darpariaeth 
Saesneg sy’n gwneud defnydd sylweddol o’r Gymraeg.  Rydym wedi cael 
arddeall fod swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes 
pryderon ganddynt gyda’r categoreiddio ‘Ffrwd Ddeuol’ arfaethedig. 

113. Lle cynigir ysgol newydd, noda’r Cod Trefniadaeth Ysgolion fod yn rhaid i 
awdurdodau lleol ystyried y ‘dystiolaeth o’r angen/galw nawr ac yn y 
dyfodol yn yr ardal am leoedd ychwanegol, gan gyfeirio at gategori iaith, 
cymeriad crefyddol dynodedig a rhyw disgyblion (h.y. cyd-addysgol/un 
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rhyw) yr ysgol neu’r ysgol arfaethedig.  Dylai’r galw am ddarpariaeth 
ychwanegol mewn unrhyw fath o ardal gael ei asesu a’i dystiolaethu’ 
(Paragraff 1.4 y Cod).

114. Rhaid gosod y cynigion mewn dogfen ymgynghori, a chynnwys manylion 
a ragnodir gan y Cod.  Rhaid cyhoeddi’r ddogfen ymgynghori fel copi caled 
ac yn electronig ar wefan yr Awdurdod a chael ei anfon at yr 
ymgynghoreion statudol, gan ganiatáu o leiaf 42 diwrnod i’r sawl yr 
ymgynghorwyd â hwy i ymateb (gydag o leiaf 20 o’r rheiny yn ddyddiau 
ysgol).

115. Mae ymgynghori yn rhoi bod i’r disgwyliad cyfreithlon yr ystyrir canlyniad 
yr ymgynghori o ran pennu’r ffordd ymlaen. Felly mae angen cynnal 
ymgynghoriad: i. pan fo’r cynigion wrthi’n cael eu ffurfio (heb i’r un 
penderfyniad gael ei wneud); ii. ar y sail y caiff adborth yr ymgynghoriad 
ei ystyried yn iawn ac y gallant newid y cynigion; iii. gyda darparu digon o 
wybodaeth ac amser i hwyluso mynegi barn gan y sawl yr ymgynghorir â 
hwy a dwys ystyried y farn honno cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar y 
cynigion.

116. Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, mae gofyn i’r Cyngor gyhoeddi 
adroddiad ymgynghori, sydd yn gosod ger bron yr holl faterion a godwyd 
gan y sawl yr ymgynghorwyd â hwy a’i ymateb i’r materion hynny. Bryd 
hynny, cyflwynir adroddiad pellach i’r Cabinet.  Os bydd y Cabinet yn 
penderfynu bwrw ymlaen â’r cynigion, rhaid iddynt wedyn gyhoeddi 
hysbysiad statudol am y cynigion ymhen 26 wythnos o ddiwedd y cyfnod 
ymgynghori (oni fydd Gweinidogion Cymru yn caniatáu estyniad).  Wedi 
cyhoeddi’r hysbysiad am y cynigion statudol, mae cyfnod gwrthwynebu 
statudol o 28 diwrnod (sydd yn gorfod cynnwys 15 diwrnod ysgol), ac wedi 
hyn, gall y Cyngor bennu ei gynigion (dan adran 53 Deddf 2013).  Os 
derbynnir unrhyw wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod gwrthwynebu (ac nad 
ydynt yn cael eu tynnu’n ôl), rhaid eu hystyried yn gydwybodol, ochr yn 
ochr â’r dadleuon am y cynigion ac yng ngoleuni’r ffactorau a osodwyd ger 
bron yn y Cod, pan fydd y Cyngor yn pennu ei gynigion. Rhaid cyhoeddi 
crynodeb o unrhyw wrthwynebiadau ac ymateb y Cyngor ar yr un pryd ag 
y mae’r Cyngor  yn cyhoeddi ei benderfyniad. Mae pennu cynigion 
trefniadaeth ysgolion dan adran 53 Deddf 2013 yn swyddogaeth dewis 
lleol a neilltuwyd i’r Cabinet dan y Cyfansoddiad (Rhan 3, Adran 3).  Yn 
dilyn y penderfyniad, gall cynigion gael eu gweithredu.

117. Os cymerir y cynigion ymlaen, bydd angen pennu’r trefniadau derbyn, 
wedi ymgynghori, yn unol â’r Cod Derbyniadau Ysgolion a Rheoliadau 
(Pennu Trefniadau Derbyn) (Cymru) 2006.

118. Wrth ystyried y cynigion hyn, rhaid i’r Cyngor gadw mewn cof ei 
ddyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 (gan gynnwys dyletswyddau sy’n benodol i’r sector 
cyhoeddus yng Nghymru). Yn unol â’r dyletswyddau cyfreithiol hyn, rhaid 
i Gynghorau, wrth wneud penderfyniadau, gadw mewn cof yr angen i (1) 
ddileu camwahaniaethu anghyfreithlon, (2) hyrwyddo cydraddoldeb cyfle 
a (3) meithrin cysylltiadau da ar sail nodweddion gwarchodedig. Y 



Tudalen 19 o 21

nodweddion gwarchodedig 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. Dylid 
rhoi ystyriaeth ddyledus i ddeilliannau’r Asesiad Effaith Cydraddoldeb.

119. Rhaid i’r Cyngor hefyd gadw mewn cof Fesur  yr Iaith Gymraeg (Cymru) 
2011 a Safonau’r Gymraeg ac ystyried effaith ei gynigion ar y Gymraeg.

120. Mae  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn mynnu bod 
y Cyngor yn ystyried sut y bydd y cynigion yn cyfrannu at gwrdd â’i 
amcanion llesiant (a osodir allan yn y Cynllun Corfforaethol).  Rhaid i 
aelodau fod yn fodlon hefyd fod y cynigion yn cydymffurfio ag egwyddor 
datblygu cynaliadwy, sy’n mynnu bod anghenion y presennol yn cael eu 
hateb heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion 
hwy.

121. Bydd cyngor cyfreithiol pellach yn cael ei gynnig wrth i gynigion gael eu 
datblygu.

Oblygiadau AD

122. Bydd Gwasanaethau Pobl AD yn gweithio gyda Chorff Llywodraethu Dros 
Dro'r ysgol newydd er mwyn ystyried a rhoi trefniadau arweinyddiaeth ar 
waith cyn agor yr ysgol newydd.  Mae hyn er mwyn rhoi amser i wneud 
penderfyniadau o ran trefniadaeth a staffio, fel bo’r ysgol â’r adnoddau 
priodol ar gyfer agor, yn enwedig o ystyried y cynigion ar gyfer derbyn fesul 
cam. 

123. Bydd gofyn hefyd i’r Corff Llywodraethu Dros Dro i ystyried y polisïau a’r 
gweithdrefnau AD y byddai’n eu mabwysiadu parthed cyflogi a rheoli staff. 
Bydd y Cyngor yn argymell mabwysiadu Llawlyfr AD i Ysgolion sydd wedi 
ei ddylunio i gynnig polisïau a gweithdrefnau, gwybodaeth a chanllawiau i 
gyrff llywodraethu, Penaethiaid a staff, ar agweddau adnoddau dynol a 
materion cyflogaeth sy’n ymwneud ag ysgolion. 

124. Byddai mabwysiadu’r Llawlyfr AD yn llawn yn golygu y byddai unrhyw 
swyddi staff gweigion yn yr ysgol yn rhoi cyfleoedd i unigolion ar y gofrestr 
adleoli ysgolion, yn unol â Pholisi Adleoli a Dileu Swyddi’r Cyngor ar gyfer 
ysgolion. 

Cludiant 

125. Mae Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor (2006-2026) yn cynnwys targed o 
gael 50% o bob siwrne trwy gludiant cynaliadwy. Gall lleihau cyfran y 
teithiau yn ôl ac ymlaen i’r ysgol mewn ceir a gwneud y mwyaf o gyfleoedd 
teithio i’r ysgol trwy foddau llesol a chynaliadwy wneud cyfraniad pwysig i 
gyrraedd y targed hwn a lleihau pwysau ar y rhwydwaith cludiant ar 
adegau prysur. Bydd cynyddu teithio i’r ysgol trwy foddau cynaliadwy yn 
cael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant plant  ac yn cefnogi cyflwyno 
gweithredoedd a deilliannau allweddol dan Nod 5 Strategaeth Dinas sy’n 
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Dda i Blant y Cyngor (2018), sydd yn ymwneud â sicrhau mynediad at 
amgylcheddau awyr agored diogel ar gyfer chwarae ffurfiol ac anffurfiol, 
cerdded, beicio a sgwtera, a theithio llesol i’r ysgol.

126. Mae Cynllun Corfforaethol cyfredol y Cyngor yn cynnwys ymrwymiad i gael 
pob ysgol yng Nghaerdydd i ddatblygu Cynllun Teithio Llesol. Bydd cynllun 
o’r fath yn nodi camau gan yr ysgol i gefnogi ac annog teithio llesol i’r ysgol 
a hefyd unrhyw welliannau i’r seilwaith ar y safle a thu hwnt sydd eu 
hangen i hwyluso teithiau lleol.

127. Mae darparu ysgolion newydd ac adleoli ysgolion sy’n bod eisoes yn gyfle 
clir i fynd i’r afael ag ymddygiad teithio yng nghyd-destun lleoliad newydd.

128. Dyluniwyd meistr-gynllun datblygiad Plasdŵr i hwyluso teithiau yn y 
datblygiad tai a thu hwnt trwy gerdded neu feicio. Mae hyn yn cynnwys 
darparu rhwydwaith o lwybrau beicio gan gynnwys llwybrau wedi eu 
gwahanu oddi wrth draffig.

129. Mae’n hanfodol i ddatblygiad yr ysgol newydd gael ei gynllunio a’i ddylunio 
mewn modd sy’n atal teithio mewn car i’r ysgol newydd ac sy’n gwneud 
defnydd llawn o’r seilwaith cerdded a beicio sydd yn rhan o’r datblygiad tai 
er mwyn i’r rhan fwyaf o deithiau i’r ysgol fod trwy foddau llesol. 

Cynllun Teithio Llesol

130. Datblygir Cynllun Teithio Llesol ar y cyd â chynllunio, dylunio a chyflwyno’r 
ysgol newydd, ac y mae’n debyg y bydd yn amod o’r caniatâd cynllunio.

131. Bydd swyddogion o’r tîm cludiant yn cydweithio’n agos â chydweithwyr o’r 
timau cynllunio ac addysg i ddatblygu’r Cynllun Teithio Llesol ac i sicrhau 
ei fod wedi ei deilwra’n llawn i leoliad yr ysgol a’i hanghenion yn y dyfodol. 
Mae datblygu’r cynllun yn debyg o gynnwys y canlynol

• Ymwneud yn gynnar â phennaeth yr ysgol, y corff llywodraethol a 
chynghorwyr wardiau i nodi materion allweddol ac atebion posib

• Ymwneud â rhieni disgyblion gan gynnwys help gyda chynllunio teithio 
wedi’i bersonoleiddio

• Nodi seilwaith hanfodol ar safle’r ysgol i gefnogi teithio llesol, megis 
mannau i gadw beiciau a sgwteri

• Rhoi manylion cefnogi’r mesurau peirianneg oddi ar y safle i hwyluso 
cerdded a beicio i’r safle

• Cefnogaeth gan Dîm Diogelwch Ffyrdd y Cyngor i gyflwyno 
gweithgareddau sy’n cefnogi teithio llesol gan gynnwys hyfforddiant 
beicio yn ôl safonau cenedlaethol, Swyddogion Iau Diogelwch y 
Ffyrdd, Kerbcraft a Streetwise, a gweithio gyda thîm Go Ride Beicio 
Cymru i gyflwyno sgiliau beicio

• Annog a chefnogi’r ysgol i weithredu bysus cerdded 
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132. Ni ddylai unrhyw feysydd parcio ar y safle fynd dros y terfynau a gynhwysir 
yn y safonau parcio a fabwysiadodd y Cyngor sydd yng Nghanllaw 
Cynllunio Atodol Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth (2018). 

133. Gweithredir cyfyngiadau parcio yng nghyffiniau’r safle lle mae angen hyn 
i atal parcio problemus ac am resymau diogelwch.

Asesiad effaith Cydraddoldeb

134. Cynhaliwyd Asesiad Effaith Cydraddoldeb ar y cynnig hwn. Daeth yr 
asesiad i’r casgliad na fyddai’r cynnig hwn yn effeithio’n andwyol ar grŵp 
arbennig mewn cymdeithas (mae manylion yr Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb i’w weld yn Atodiad 4). 
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Argymhellir bod y Cabinet yn awdurdodi swyddogion i ymgynghori ar gynnig i 
sefydlu Ysgol gynradd newydd ffrwd ddeuol dau ddosbarth derbyn wedi ei threfnu 
fel un ffrwd Gymraeg ac un ffrwd Saesneg yn bennaf ond gyda defnydd helaeth 
o Gymraeg, y naill a’r llall â 48 o lefydd meithrin rhan-amser, o fis Medi 2021.

NICK BATCHELAR
ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR 
ADDYSG 

Uwch Swyddog Cyfrifol

12 Ebrill 2019

Atodir y canlynol: 
Atodiad 1: Rhagamcanion a rhagolygon  
Atodiad 2: Dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng-Saesneg
Atodiad 3: Dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng-Cymraeg
Atodiad 4: Asesiad Effaith Cydraddoldeb 


