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YSGOL GYNRADD NEWYDD I WASANAETHU RHANNAU O GREIGIAU / 

SAIN FFAGAN, RADUR / PENTRE-POETH A’R TYLLGOED: CRAFFU CYN 

PENDERFYNIAD 

 

 
 
Diben yr Adroddiad 
 

1. Rhoi'r cyfle i'r Aelodau wneud gwaith craffu cyn gwneud penderfyniadau ar 

yr adroddiad i'r Cabinet, sydd ynghlwm wrth Atodiad A, cyn iddo gael ei 

ystyried gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr 2020. 

 
Cefndir 

 

2. Bydd datblygiadau tai newydd yng ngogledd-orllewin Caerdydd yn 

cynyddu nifer y plant fydd angen lleoedd ysgol yn yr ardal.  Bydd hyn yn 

cael effaith ar nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ysgolion presennol.   

 

3. Yn ei gyfarfod ar 18 Ebrill 2019, ystyriodd Cabinet y Cyngor adroddiad a 

oedd yn cynnig amrywiad ar y ddarpariaeth/safle ysgol gynradd ddwy ffrwd 

draddodiadol er mwyn ymateb yn gadarnhaol i’r dyhead am nifer uwch o 

ddinasyddion dwyieithog (rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg).  

 

4. Byddai’r sefydliad ddwy ffrwd arfaethedig yn galluogi cydweithio’n glos ar 

sail partneriaeth rhwng y ddwy ffrwd trwy rannu safle a chyfleusterau. 

Byddai hefyd yn galluogi’r plant yn y ffrwd Saesneg yn bennaf, i adeiladu 

caffaeliad fwy cadarn o ran y Gymraeg. 

 

5. Yn ei gyfarfod ar 18 Ebrill 2019, cytunodd Cabinet y Cyngor ar 

argymhelliad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion i: 

 



• Sefydlu ysgol gynradd newydd dau ddosbarth mynediad, â dwy 

ffrwd iaith wedi eu trefnu fel un dosbarth mynediad Cymraeg (30 lle 

fesul grŵp blwyddyn) ac un dosbarth mynediad Saesneg yn 

bennaf, gyda defnydd sylweddol o’r Gymraeg (30 lle fesul grŵp 

blwyddyn) gan ddarparu cyfanswm o 420 lle cynradd yn yr ysgol; 

• Darparu 48 lle rhan amser yn y feithrinfa ar gyfer y ffrwd Gymraeg 

a 48 lle meithrin rhan-amser ar gyfer y ffrwd Saesneg  

 

6. Pwrpas yr adroddiad hwn yw i hysbysu’r Cabinet o’r ymatebion a ddaeth i 

law yn dilyn yr ymgynghoriad ar gynigion parthed sefydlu darpariaeth 

gynradd newydd i wasanaethu camau cynnar y datblygiad tai ym 

Mhlasdŵr yng ngogledd-orllewin Caerdydd ac i geisio awdurdod, lle bo’n 

briodol, i fwrw ymlaen a chyhoeddi’r cynnig yn unol ag adran 48 Deddf 

Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. 

 

Materion a amlygir yn yr adroddiad i'r Cabinet 

 

7. Roedd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 9 Medi hyd 28 Hydref 2019, a 

olygai: 

o .Cyhoeddi dogfen ymgynghori a dogfen grynodeb 

o Cyfarfodydd gyda staff a llywodraethwyr ysgolion cyfagos 

o Cyfarfodydd â chynrychiolwyr disgyblion o Ysgol Uwchradd Radur ac 

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr  

o Cyfarfodydd cyhoeddus  

o Sesiynau galw heibio  

o Slip ymateb i'r ymgynghoriad 

o Ffurflen ymateb ar-lein 

 

8. Y mae’r ymatebion a dderbyniwyd yn ymwneud â’r cynnig yn ystod y 

cyfnod ymgynghori wedi eu crynhoi yn yr adroddiad. Mae modd gweld 

crynodeb o’r ymatebion a dderbyniwyd, a gwerthusiad o’r farn a fynegwyd, 

wedi eu cynnwys yn yr atodiad i’r adroddiad; 

 

9. Mae adroddiad drafft y Cabinet hefyd yn nodi'r ymatebion i'r safbwyntiau a 

fynegwyd ynghyd â goblygiadau traffig a thrafnidiaeth y cynnig. 

 



10. Argymhellir i’r Cabinet wneud y canlynol: 

  Cyhoeddi hysbysiad statudol i: 

• Sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad ddwy ffrwd gyda 

darpariaeth feithrin i wasanaethu camau cynnar y datblygiad ym 

Mhlasdŵr o fis Medi 2021. 

• Dylid nodi cyn rhoi’r cynigion ar waith bod adroddiad pellach yn 

cael ei roi i’r Cabinet yn nodi manylion unrhyw wrthwynebiad a 

dderbyniwyd, yr ymatebion arfaethedig i’r gwrthwynebiadau 

hynny ac argymhellion i roi’r cynllun ar waith neu fel arall. 

  

Cwmpas y Gwaith Craffu 

 

11. Cwmpas y gwaith craffu hwn yw i'r Aelodau ystyried a chynnig sylwadau ar 

yr adroddiad drafft i'r Cabinet.  

 

Y Ffordd Ymlaen 

 

12. Bydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac aelod y Cabinet 

dros Addysg, Cyflogaeth, Sgiliau), Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a 

Dysgu Gydol Oes), Richard Portas (Cyfarwyddwr y Rhaglen Trefniadaeth 

Ysgolion), a Michele Duddridge-Friedl (Rheolwr Gweithredol – Cynllunio a 

Darpariaeth) yn cyflwyno'r adroddiad i'r Pwyllgor, a byddant ar gael i ateb 

unrhyw gwestiynau a allai fod gan yr Aelodau.  

 

13. Bydd yr adroddiad hwn hefyd yn galluogi Aelodau i gyflwyno unrhyw 

sylwadau, pryderon neu argymhellion i'r Aelod Cabinet cyn i'r Cabinet eu 

hystyried. 

 

Goblygiadau Cyfreithiol 

 

14. Mae’r grym gan y Pwyllgor Craffu i ymholi, ystyried, adolygu ac argymell 

ond nid i wneud penderfyniadau polisi. Gan taw nod argymhellion yr 

adroddiad hwn yw ystyried ac adolygu materion nid oes goblygiadau 

cyfreithiol uniongyrchol. Fodd bynnag, gallai goblygiadau cyfreithiol godi os 

a phan gaiff materion dan adolygiad eu gweithredu heb neu gydag unrhyw 

addasiadau. Bydd unrhyw adroddiad ag argymhellion ar gyfer 



penderfyniad sy'n mynd i'r Cabinet/Cyngor yn nodi unrhyw oblygiadau 

cyfreithiol sy'n codi o'r argymhellion hynny. Rhaid i bob penderfyniad a 

wneir gan neu ar ran y Cyngor fod (a) o fewn pwerau’r Cyngor; (b) 

cydymffurfio ag unrhyw ofyniad gweithdrefnol a osodir gan y gyfraith; (c) 

bod o fewn pwerau’r corff neu'r person ar ran y Cyngor; (d) cael eu 

cyflawni'n unol â'r gofynion gweithdrefnol a osodir gan y Cyngor e.e. 

Rheolau Gweithdrefn Craffu; (e) cael gwybodaeth gyflawn a chywir; (f) bod 

ag ysgogiad cywir; (g) cael eu gwneud o ran dyletswydd ymddiriedol y 

Cyngor i'w drethdalwyr; a (h) bod yn rhesymol ac yn briodol mewn unrhyw 

amgylchiadau. 

 

Goblygiadau Ariannol 

 

15. Nid oes goblygiadau ariannol yn deillio’n uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 

Fodd bynnag; mae’n bosibl y bydd goblygiadau ariannol os a phan 

weithredir y materion sydd dan arolwg, gyda neu heb addasiadau. 

 

ARGYMHELLION 

 

Argymhellir bod y Cabinet y gwneud y canlynol:  

 

a) Adolygu ac asesu'r wybodaeth yn adroddiad drafft y Cabinet, sydd wedi'i 

atodi yn Atodiad A, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a ddarparwyd yn y 

cyfarfod; 

 

b) Cyflwyno unrhyw sylwadau neu argymhellion i’r Aelod Cabinet a / neu’r 

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, cyn i’r adroddiad gael ei 

hystyried yn y Cabinet. 

 

 

 

Davina Fiore 

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol   

13 Ionawr 2020 

 


