
 
 

          Atodiad 7 

 

Crynodeb o’r ymatebion a dderbyniwyd a gwerthusiad o’r farn a fynegwyd 

1. Mae’r farn a ddaeth i law fel rhan o’r ymgynghoriad wedi ei nodi mewn print 
italaidd isod ac wedi ei grwpio yn unol â’r pwyntiau a godwyd pan fo hynny’n 
briodol.  
 

2. Gweler ymateb y Cyngor i bob pwynt isod, o dan y pennawd “Gwerthusiad o’r 
safbwyntiau a fynegwyd”. 

 

Ymateb Aelodau Lleol 

3. Cyflwynodd y Cynghorwyr Rhys Taylor ac Ashley Wood ymateb a oedd yn 
cynnwys y pwyntiau canlynol: (mae copi o'r ymateb llawn i'w weld yn Atodiad 6) 

 

 Croesawn y bwriad i gynyddu'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y 
gymuned a bod y cyngor wedi sicrhau cyllid i ehangu'r ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg yn yr ardal yn 2018.  

 

 Er bod y bwriad yn un da, bydd diffyg datrysiad hirdymor yn debygol o 
ohirio'r pwynt lle gall YMB dyfu a derbyn nifer y rhieni o fewn y dalgylch sy'n 
dymuno i'w plant fynychu ysgol gynradd Gymraeg leol. 

 

 Ein barn erioed yw y dylai'r cyngor fod wedi cynnal trafodaeth anffurfiol 
gydag ysgolion yn yr ardal am yr opsiynau posibl er mwyn nodi a fyddai 
ysgolion yn hapus i archwilio'r rhain ymhellach, cyn unrhyw ymgynghoriad 
statudol.  

 
 Yn ystod y cyfarfodydd cyhoeddus, cysylltodd llawer o drigolion â ni yn 

teimlo bod y cyngor wedi methu â chydnabod y pryderon dilys am y cynigion 
ac effaith trefniadau dros dro ar staff, plant a'u profiadau, gan gynnwys 
pryderon am drochi iaith, demograffeg a diogelu. 

 

 Yn ystod y cyfnod ymgynghori, rydym wedi clywed dro ar ôl tro am y 
gwahaniaethau amlwg yng nghefndiroedd a nodweddion y plant sy’n 
mynychu’r ddwy ysgol. Er bod hyn yn cael ei gadarnhau yn y dystiolaeth, 
rydym yn pryderu am y canfyddiad bod addysg Gymraeg yn neilltuedig 
neu'n waharddol.  

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

4. Mae'r Cyngor yn croesawu'r gefnogaeth i'r bwriad i ehangu'r ddarpariaeth 
gynradd cyfrwng Cymraeg. 
 

5. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ac ehangu addysg Gymraeg, ac i 
gyflawni'r targedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei strategaeth 
Cymraeg 2050. 



 
 

 

6. Yn unol â'r amserlen a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor yn 
gweithio'n agos gyda'i bartneriaid ar Fforwm Addysg Gymraeg Caerdydd i 
ddatblygu'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) 10 mlynedd 
newydd ar gyfer y ddinas. Disgwylir y bydd y cynllun ar gael ar gyfer 
ymgynghoriad cyhoeddus yn hydref 2021 cyn ei gyflwyno i'w gymeradwyo i 
Lywodraeth Cymru yn gynnar yn 2022. Bydd y Cynllun 10 mlynedd cyntaf yn 
dechrau ar 1 Medi 2022 ac yn dod i ben ar 31 Awst 2032.  

 
7. Bydd ymgynghoriad ar y Cynllun Drafft yn ceisio barn ar y ffordd orau o dyfu 

addysg cyfrwng Cymraeg a sut i gyrraedd y targedau lleol a bennwyd gan 
Lywodraeth Cymru, er mwyn llywio cynigion yn y dyfodol.  Bydd yr ymgynghoriad 
ar y Cynllun yn ceisio barn ystod eang o randdeiliaid ledled y ddinas, a hefyd yn 
y cymunedau a ymatebodd i'r ymgynghoriad hwn. 

 
8. Fel rhan o'r ymgynghoriad ceisiodd y Cyngor farn ysgolion, rhieni a'r gymuned 

ehangach ar y ffordd orau o ddarparu lleoedd mewn ysgolion cynradd i 
wasanaethu'r ardal yn yr hirdymor, gan ystyried yr angen i ehangu'r ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg sy'n gwasanaethu dalgylch presennol Ysgol Mynydd Bychan 
o 1 dosbarth mynediad a gostyngiad mewn lleoedd gwag cyfrwng Saesneg i 
wasanaethu dalgylchoedd cyfunol Ysgol Gynradd Allensbank, Ysgol Gynradd 
Albany ac Ysgol Gynradd Gladstone. 

 
9. Mae nifer o awgrymiadau wedi'u cyflwyno a bydd y rhain yn cael eu hystyried yn 

fanwl cyn cyflwyno opsiynau arfaethedig ar gyfer ateb hirdymor. Mae digon o 
gapasiti ar draws yr ardal ehangach i fodloni’r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg 
ym mis Medi 2021 a hyd at flwyddyn ysgol 2023/24 yn seiliedig ar batrwm 
presennol y nifer sy'n manteisio ar leoedd; fodd bynnag, byddai angen gwneud 
newidiadau tymor hwy i'r ddarpariaeth er mwyn gwneud cynnydd tuag at 
dargedau Cymraeg 2050. 
 

10. Ymgynghorir ar gynigion trefniadaeth ysgolion yn ystod y cam ffurfiannol.  
Mynegwyd amrywiaeth o safbwyntiau yn ystod yr ymgynghoriad a chaiff y rhain 
eu hystyried yn llawn fel rhan o'r broses o wneud penderfyniadau. 

 
11. Mae'r opsiwn o addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i bob disgybl yng Nghaerdydd 

a rhoddir gwybod am hyn i rieni wrth wneud cais am le mewn ysgol. Cydnabyddir 
bod yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yn llai amrywiol nag ysgolion cyfrwng Saesneg. 
Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg ac fel rhan 
o'r gwaith o ddatblygu ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 10 mlynedd, 
sydd i'w fabwysiadu yn 2022, rhoddir ystyriaeth i ffyrdd y gellir ehangu addysg 
cyfrwng Cymraeg i gynnwys plant o bob cefndir. 

 
Estyn  

 

12. Cyflwynodd Estyn ymateb a oedd yn cynnwys y pwyntiau canlynol: (gellir gweld 
copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 
 



 
 

 Bydd y cynnig a amlinellir yn y ddogfen ymgynghori hon yn galluogi mwy o 

blant i fanteisio ar yr addysg Gymraeg sydd ar gael yn Ysgol Mynydd Bychan 
drwy ymestyn y ddarpariaeth ymhellach drwy rannu safle gydag Ysgol 
Gynradd Allensbank, sy'n ysgol gynradd Saesneg leol. Mae'r cynnig yn 
cefnogi twf addysg Gymraeg yng Nghaerdydd yn addas, ac yn cefnogi 
dyheadau Llywodraeth Cymru yn unol â Cymraeg 2050. Wrth ystyried y 

risgiau mewn perthynas â'r posibilrwydd na fydd cynnydd yn nifer y disgyblion 
sydd angen addysg cyfrwng Cymraeg, o gymharu â chynnydd yn y galw am 
addysg cyfrwng Saesneg yn y dyfodol, mae'r cynigydd yn datgan y bydd y 
Cyngor yn monitro'r sefyllfa hon wrth gynllunio ymhellach ar gyfer llety yn 
Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank.   
 

 Mae Estyn o'r farn bod y cynnig yn debygol o gynnal y safonau presennol o 
ran addysg, darpariaeth, ac arweinyddiaeth a rheolaeth i blant yn yr ardal yn 
y byrdymor. 

 

 Mae'r cynigydd yn nodi bod y cynnig yn mynd i'r afael â'r diffyg o ran 
mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal yn y byrdymor yn nalgylch 
Mynydd Bychan. Mae’r cynnig hefyd yn cyfeirio at yr angen am ateb hirdymor 
i sicrhau mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg, ac yn sôn am y posibilrwydd 
o leoli ysgol cyfrwng Cymraeg newydd sbon yn yr ardal. Mae'r cynigydd yn 
datgan nad oes lleoliad addas ar gael ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mewn 
ymgynghoriad ar wahân, mae'r cynigydd yn ystyried ehangu ysgol uwchradd 
bresennol Cathays gydag adeilad newydd ar safle Canolfan Maendy. Nid yw'r 
cynigydd yn egluro pam nad yw’r safle hwn yn opsiwn posibl ar gyfer ysgol 
gynradd cyfrwng Cymraeg newydd. 

 

 Mae'r cynigydd yn amlinellu gwybodaeth berthnasol am effaith y cynnig ar 
safonau ysgolion; profiadau dysgu; gofal, cymorth ac arweiniad; ac 

arweinyddiaeth a rheolaeth. Mae'r wybodaeth yn dangos na fydd gweithredu'r 
cynnig hwn yn cael effaith andwyol ar ddisgyblion Ysgol Mynydd Bychan ac 

Ysgol Gynradd Allensbank yn y meysydd hyn. Fodd bynnag, nid oes cyfeiriad 
at weithredu’r Cwricwlwm i Gymru ym mis Medi 2022 na’r ffordd y gall y ddwy 

ysgol ddatblygu athroniaeth y cyfnod sylfaen ymhellach. Nid yw adeiladau na 
safleoedd y ddwy ysgol yn addas i ehangu'r ddarpariaeth i ddatblygu sgiliau 
dysgwyr drwy ddefnyddio'r gofod awyr agored yn fwy rhagweithiol. Yn 
ogystal, nid yw’r cynigydd yn ymhelaethu ar hybu iechyd a lles disgyblion o 
fewn safleoedd cyfyngedig y ddwy ysgol yn ddigon effeithiol. 

 
 Mae'r cynigydd yn rhoi ystyriaeth briodol i effaith y cynnig ar wahanol 

grwpiau o ddisgyblion. Mae'r wybodaeth a ddarperir yn amlygu bod 
amrywiaeth yn rhan annatod o'r gymuned, gydag ystod eang o ddisgyblion 
yn cael eu hadnabod fel rhai sy’n perthyn i grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn y 
ddwy ysgol, er enghraifft 13.5% yn Ysgol Mynydd Bychan, a 76.7% yn 
Ysgol Gynradd Allensbank. Fodd bynnag, nid yw’r cynigydd yn rhagweld y 
bydd unrhyw grŵp penodol o ddisgyblion, gan gynnwys y rhai sy'n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim, o dan anfantais o ganlyniad i weithredu’r cynnig 
hwn. At ei gilydd, mae'r wybodaeth yn y cynnig hwn yn amlinellu diffyg 

cynllunio hirdymor strategol y Cyngor mewn perthynas ag addysg cyfrwng 
Cymraeg. O ganlyniad, mae hyn yn achosi amwysedd ac anfodlonrwydd 



 
 

ymhlith arweinwyr, ymarferwyr, cyrff llywodraethu a rhieni yn  y ddinas wrth 
iddynt geisio blaengynllunio darpariaeth yn eu hysgolion yn bwrpasol o fewn 
eu cymunedau lleol. 

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

 

13. Mae’r Cyngor yn cydnabod casgliadau Estyn ar rinweddau cyffredinol y 

cynigion. 
 

14. Mae'r bwriad i ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays yn destun 
ymgynghoriad ar wahân. Mae rhan o safle presennol yr ysgol i'w chadw er mwyn 
i ysgol uwchradd estynedig arfaethedig Cathays fodloni'r gofynion o ran 
arwynebedd safle a nodir ar gyfer ysgolion ar safleoedd cyfyngedig yng 
nghanllaw’r Bwletin Adeiladu. Nid oes digon o le i letya ysgol gynradd ar y safle.   

 
15. Mae digon o gapasiti ar gael o fewn yr ystâd ysgolion bresennol i ddarparu ar 

gyfer nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg i wasanaethu'r ardal 
yn y byrdymor a'r hirdymor.  Fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori, byddai ad-
drefnu darpariaeth gynradd yn yr ardal leol yn arwain at greu darpariaeth gynradd 
Gymraeg ychwanegol gan gadw nifer briodol o leoedd cyfrwng Saesneg i ateb y 
galw yn yr ardal yn seiliedig ar amcangyfrifon poblogaeth a phatrymau llenwi 
lleoedd hanesyddol. 

 
16. Fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori, mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda 

chyrff llywodraethu ysgolion i sicrhau bod y safonau’n uchel, yr addysgu’n dda 
a’r arweinyddiaeth a’r llywodraethiant yn gadarn. Fel rhan o hyn mae'r Cyngor 
wedi bod yn gweithio gydag ysgolion i ddatblygu darpariaeth gan gynnwys 
athroniaeth y Cyfnod Sylfaen cyn gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru yn 2022.   
 

17. Mae adeiladau a safleoedd y ddwy ysgol yn addas i ehangu'r ddarpariaeth i 
ddatblygu sgiliau dysgwyr drwy ddefnyddio'r gofod awyr agored yn fwy 
rhagweithiol. Nid yw'r Cyngor yn disgwyl i'r cynnig hwn gael unrhyw effaith 
negyddol ar ansawdd safonau addysg nac ar y modd y caiff y Cyfnod Sylfaen a 
Chyfnod Allweddol 2 eu haddysgu.  

 

18. Mae iechyd a lles disgyblion yn flaenoriaeth barhaus.  Mae gan bob ysgol ystod 
addas o bolisïau a darpariaeth ar waith i hybu iechyd a lles disgyblion. Mae 
ysgolion wedi ymrwymo i feithrin cymuned ysgol lle mae dysgu'n cael ei 
werthfawrogi a disgyblion yn cyflawni eu potensial mewn amgylchedd hapus a 
diogel lle maent yn dangos parch a goddefgarwch tuag at eraill.  Byddai'r Cyngor 
yn gweithio gyda thîm arwain pob ysgol i sicrhau bod pawb yn yr ysgol yn deall 
eu cyfrifoldeb am helpu i wella a chynnal gofal, cymorth ac arweiniad. 
 

19. Mae ysgolion yn gwasanaethu ystod amrywiol o gymunedau ac yn adlewyrchu 
eu poblogaeth leol i raddau helaeth, ond cydnabyddir bod yr ysgolion cyfrwng 
Cymraeg ar hyn o bryd yn llai amrywiol nag ysgolion cyfrwng Saesneg.  Mae'r 
Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg ac fel rhan o'r 
gwaith o ddatblygu ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 10 mlynedd, 
sydd i'w fabwysiadu yn 2022, rhoddir ystyriaeth i ffyrdd y gellir ehangu addysg 
cyfrwng Cymraeg i gynyddu nifer y plant o bob cefndir sy’n mynychu. 



 
 

 
20. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 

hirdymor ym mharagraff(au) 5 – 9. 
 

Ymateb yr Aelod Seneddol 

21. Cyflwynodd Anna McMorrin AS ymateb a oedd yn cynnwys y pwyntiau canlynol: 
(gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 
 

 Fel y mae’ch ymgynghoriad yn ceisio mynd i'r afael ag ef, a hynny’n gyfiawn, 
mae'n amlwg bod angen sicrhau cydbwysedd priodol o leoedd mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg yn yr etholaeth. Ac eto, nid 
yw natur fyrdymor y cynigion hyn yn ymddangos yn addas i ddatblygu digon 
o ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg, tra'n cael effaith andwyol 
ymddangosiadol hefyd ar Allensbank fel ysgol cyfrwng Saesneg.  

 

 Deallaf y bydd y cynigion presennol yn defnyddio cyllid grant cyfalaf 
Llywodraeth Cymru ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg i adnewyddu dros 
dro y ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn Allensbank i letya disgyblion cyfrwng 
Cymraeg. Nid wyf yn teimlo bod hyn yn ddefnydd priodol o'r cyllid grant cyfalaf 
hwn. Rhoddwyd y grant i gefnogi'r cynnydd yn y ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ac felly ni ddylid ei ddefnyddio ar waith adnewyddu annigonol, dros 
dro mewn ysgol cyfrwng Saesneg, yn enwedig pan fo Allensbank ac Ysgol 
Mynydd Bychan yn unfrydol yn erbyn y cynigion hyn.  

 

 Rwyf eisoes wedi tynnu sylw'r Cyngor at yr opsiwn o ailddatblygu safle Ysgol 
Uwchradd Cathays fel enghraifft i ffurfio ysgol Gymraeg bwrpasol i fodloni 
gofynion presennol ac anghenion y dyfodol a byddai gennyf ddiddordeb 
mewn gwybod a yw hwn yn opsiwn dichonadwy sy'n cael ei ystyried. 

 Mae lleihau'r lle i Allensbank drwy letya disgyblion o Ysgol Mynydd Bychan 
yn debygol o gael effaith andwyol ar forâl staff Allensbank. Yn yr un modd, 
mae pryderon na fyddai disgyblion Ysgol Mynydd Bychan ar safle Allensbank 
yn cael addysg o’r un ansawdd oherwydd y diffyg gofod awyr agored sydd ar 
gael iddynt. Byddai staff a disgyblion yn cael eu harwahanu a'u hynysu rhag 
cymryd rhan yng nghymuned ehangach yr ysgol yn Ysgol Mynydd Bychan. 
Byddai colli ymdeimlad o gymuned ysgol yn ddinistriol ac yn niweidiol i les 
cyffredinol staff a disgyblion.  

 Mae'r ddau Bennaeth wedi cyfleu'r pryderon iechyd a diogelwch y mae'r 
cynigion yn eu cyflwyno. Ar gyfer Allensbank, mae'r pryderon hynny'n fwy 
dybryd o ystyried y cynlluniau ar gyfer mis Medi 2021. Rwyf ar ddeall bod 
Allensbank eisoes yn dadwneud gwaith adeiladu ac atgyweirio sylweddol a, 
chyda Covid-19 a’r rhagofalon cysylltiedig yn ffactor ychwanegol, bydd hyn 
yn gwneud mwy nag achosi heriau i staff - mae Allensbank o’r farn y bydd yn 
arwain at amodau gwaith sy'n groes i'w mesurau iechyd a diogelwch. Os nad 
yw athrawon yn teimlo'n ddiogel yn eu gweithle, yna gallai ysgolion wynebu 
problemau o ran cadw staff.  



 
 

 Mae canran y disgyblion o leiafrifoedd ethnig yn Allensbank yn 75%, gydag 
Ysgol Mynydd Bychan ar lai na 15%. Felly, mae'n bwysig i'r Cyngor ystyried 
unrhyw effaith bosibl y gallai'r cynigion hyn ei chael ar gymunedau 
lleiafrifoedd ethnig ac amrywiaeth a chynhwysiant.  

 Mae amseriad gwael yr ymgynghoriad a'r effaith negyddol y bydd yn ei chael 
ar les staff ar adeg sydd eisoes yn eithriadol o anodd yn bryder amlwg i’r 
ddwy ysgol. Gydag ysgolion yn canolbwyntio'n bennaf ar oresgyn yr heriau 
mawr y mae'r pandemig hwn wedi'u taflu atynt, mae'n ddealladwy bod 
ysgolion yn teimlo nad yw'r ymgynghoriad hwn wedi'i amseru'n dda. 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

22. Mae'n rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod digon o ysgolion yn darparu addysg 
gynradd ac uwchradd ar gyfer eu hardal. 
 

23. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â darparu lleoedd mewn ysgolion cynradd 
yn yr hirdymor i wasanaethu'r ardal ym mharagraff(au) 5 – 9. 

 
24. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â safle Ysgol Uwchradd Cathays ym 

mharagraff(au) 14. 
 

25. Byddai unrhyw waith sydd ei angen i addasu adeiladau Ysgol Gynradd 
Allensbank i ddarparu ar gyfer ehangiad Ysgol Mynydd Bychan yn y cyfamser yn 
cael ei ariannu drwy raglen asedau'r Cyngor.  Dim ond am newidiadau parhaol i 
gynyddu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael y byddai cyllid grant 
cyfalaf Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio. 

 
26. Byddai gweithredu Ysgol Mynydd Bychan dros safle rhanedig yn galluogi 

disgyblion i gael mwy o fynediad i fannau awyr agored yn gyffredinol. Nid yw'r 
Cyngor wedi cynnig gwahanu gofod awyr agored rhwng yr ysgolion. 

 
27. Mae'r Cyngor yn cydnabod yr angen i ystyried morâl staff a disgyblion. Mae staff 

ysgolion wedi bod yn ganolog i addysg barhaus plant yn ystod y pandemig. Mae 
gan bob ysgol bolisïau ac arferion ar waith i gefnogi staff a disgyblion, gydag 
ystod o adnoddau lles hefyd ar gael. 
 

28. Pe bai'r cynnig yn cael ei ddatblygu, byddai'r Cyngor yn gweithio gyda'r ddwy 
ysgol i sicrhau bod staff a disgyblion yn cael eu cefnogi'n briodol a bod ansawdd 
a safonau addysg yn cael eu cynnal. 

 
29. Mae'r Cyngor yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod yr holl fesurau iechyd a 

diogelwch angenrheidiol ar waith ledled Caerdydd a bod amgylcheddau gwaith 
yn ddiogel ac yn briodol. Byddai hyn yn parhau i fod yn wir. 

 
30. Mae mynediad i addysg yng Nghaerdydd ar sail gyfartal. Mae pob ysgol yn 

gweithredu yn unol â gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb ac mae polisïau ac 
arferion ar waith i gefnogi hyn. Mae gan ysgolion ddyletswydd hefyd i lunio 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol i gefnogi cyfle cyfartal. 

 



 
 

Ymateb Aelod o'r Senedd 

31. Cyflwynodd Julie Morgan AoS ymateb a oedd yn cynnwys y pwyntiau canlynol: 
(gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 

 

 Mae'r cynigion a amlinellir yn y ddogfen ymgynghori yn gwneud rhywfaint i 
leddfu'r problemau sy'n gysylltiedig â diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
yng Ngogledd Caerdydd. Fodd bynnag, teimlir nad yw'r cynlluniau'n 
gynaliadwy yn yr hirdymor fel ateb i fynd i'r afael â'r galw am leoedd mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

 

 Mynegwyd pryderon wrthyf am y diffyg manylion am yr hyn fyddai'n digwydd 
i'r ddwy ysgol pan ddaw'r mesurau dros dro hyn i ben. Ai dyma ddechrau'r 
diwedd i Ysgol Gynradd Allensbank, er enghraifft? 

 

 Mae Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank yn ysgolion 
gwahanol iawn yn ddemograffig. Yn Allensbank, mae 75% o’r disgyblion o 
leiafrifoedd ethnig, gyda 15% yn Ysgol Mynydd Bychan. O ganlyniad, mae 
angen i Allensbank ddarparu gwersi cymorth Saesneg fel ail neu drydedd 
iaith ac mae angen y lle a'r cyfleuster arnynt i wneud hyn.  

 

 Dywedwyd wrthyf hefyd, pe bai safle hollt yn Ysgol Gynradd Allensbank, y 
byddai'r iard chwarae'n cael ei gwahanu i gadw'r plant ar wahân fel y gallai 
disgyblion Ysgol Mynydd Bychan barhau i gael eu trochi yn y Gymraeg drwy 
gydol y diwrnod ysgol. Deallaf hefyd y byddai mynedfeydd ar wahân a 
chyfleusterau toiled ar wahân ar gyfer y ddwy ysgol. Rydw i ac eraill yn 
pryderu y bydd hyn yn creu teimlad o 'arwahanrwydd' rhwng y plant. 

 

 Deallaf fod y cynigion yn golygu y byddai Ysgol Gynradd Allensbank yn 
gweld rhywfaint o waith adnewyddu, dim ond gan fod Ysgol Mynydd Bychan 
yn rhan o'r safle. Rwyf wedi bod yn lobïo ers blynyddoedd lawer i Ysgol 
Gynradd Allensbank gael gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu mawr ei 
angen gan fod yr adeilad mewn cyflwr sy'n peri pryder. Er fy mod yn falch y 
byddai'r cynnig yn golygu y byddai rhywfaint o'r gwaith hwn yn cael ei 
wneud, rydw i’n pryderu na fyddai'r gwaith wedi cael ei wneud hebddo. 

 

 Deallaf fod cynnig wedi'i drafod yn y gorffennol ynglŷn â chyfnewid y ddwy 
ysgol felly teimlaf y dylid ymchwilio i hyn a'i drafod eto. Hoffwn hefyd 
grybwyll y syniad o ysgol cyfrwng Cymraeg a Saesneg bwrpasol ar y cyd, 
fel Ysgol Glan Ceubal ac Ysgol Gynradd Gabalfa, yn lle ysgol uwchradd 
bresennol Cathays pan fydd ei hadeilad newydd wedi'i gwblhau. Gallai hon 
wedyn fod yn ganolfan gymunedol yn yr ardal lle byddai caeau chwarae a 
chyfleusterau ar gael i'r gymuned gyfan eu defnyddio. 
 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

32. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â darparu lleoedd mewn ysgolion cynradd 
yn yr hirdymor i wasanaethu'r ardal ym mharagraff(au) 5 – 9. 

 



 
 

33. Capasiti cyhoeddedig Ysgol Gynradd Allensbank yw 315, ar draws adeiladau 
babanod ac iau ar wahân. Mae'r ysgol hefyd yn gweithredu darpariaeth feithrin 
64 lle a dosbarth ymyrraeth gynnar Lleferydd ac Iaith ar gyfer hyd at 8 disgybl o'r 
Cyfnod Sylfaen.   
 

34. Gall yr ysgol, fodd bynnag, ddal hyd at 420 o ddisgyblion ynghyd â meithrinfa, 
neu hyd at 360 o ddisgyblion ynghyd â darpariaeth feithrin a Dosbarth Ymyrraeth 
Gynnar.  
 

35. Mae'r nifer sy'n manteisio ar leoedd yn yr ysgol wedi bod yn gyson is na nifer y 
lleoedd sydd ar gael gyda'r ysgol yn gweithredu gyda chapasiti dros ben o tua 
41%, o gymharu â'i chapasiti cyhoeddedig o 315 o leoedd (Ionawr 2020), ond yn 
llawer uwch o gymharu â chyfanswm y lleoedd sydd ar gael.  Byddai'r capasiti 
a'r cyfluniad sydd ar gael ar y safle yn caniatáu i ddarpariaeth ychwanegol gael 
ei lletya ar y safle heb i ddarpariaeth Ysgol Gynradd Allensbank gael ei 
heffeithio'n andwyol. 

 
36. Mae trefniadau rhannu safle yn bodoli’n llwyddiannus ar nifer o safleoedd 

ysgolion ledled Caerdydd. Mater i'r Prifathrawon a'r Cyrff Llywodraethu fyddai 
cytuno ar drefniadau rhedeg yr ysgolion o ddydd i ddydd, gyda chymorth gan y 
Cyngor.   

 
37. Mae'r Cyngor yn buddsoddi yn Ysgol Gynradd Allensbank fel rhan o'r Rhaglen 

Rheoli Asedau.  Byddai unrhyw newidiadau sydd eu hangen i ddarparu ar gyfer 
ysgol estynedig y Mynydd Bychan yn ychwanegol at hyn.  
 

38. Nodir y cynnig amgen a gyflwynwyd. Mae nifer o ddewisiadau eraill wedi'u 
cyflwyno yn ystod yr ymgynghoriad a bydd y rhain yn cael eu hystyried fel rhan 
o'r asesiad o ateb hirdymor i'r ardal. 

 
39. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â safle Ysgol Uwchradd Cathays ym 

mharagraff(au) 14. 
 
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank  

40. Roedd ymateb gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank yn cynnwys y 
pwyntiau canlynol: (gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 
 

 Ers penodi'r Pennaeth presennol yn 2013 mae Ysgol Gynradd Allensbank 

wedi gwneud gwelliant parhaus yn ei pherfformiad, gan symud o gategori 

coch, drwy oren i felyn. Mae'r holl staff wedi gweithio'n ddiflino i wireddu'r 

cyflawniad hwn. 

 Fel enghraifft, yn ystod y flwyddyn academaidd 2019/20, roedd 22 yn fwy o 

ddisgyblion (190) ar y gofrestr ym mis Gorffennaf nag ym mis Medi (168) ac 

yn fwy perthnasol, rhwng Gorffennaf a Medi fe adawodd 32 o ddisgyblion 

Allensbank ac fe ddechreuodd 48 o ddisgyblion newydd. Mae hyn yn golygu 

mai cyfanswm y disgyblion a oedd yn derbyn addysg yn Allensbank am o 

leiaf ran o'r flwyddyn ysgol oedd 238 (heb gynnwys y feithrinfa).  



 
 

 Mae Ysgol Gynradd Allensbank yn ymfalchïo yn ei chynwysoldeb a phe bai 

disgyblion Mynydd Bychan yn cael eu hintegreiddio i gymuned yr ysgol yna 

byddem yn croesawu'r ychwanegiad.  

 Fodd bynnag, ar ôl ystyried y cynigion yn fanylach, mae'n amlwg nad dyma 

fydd yn digwydd. Mae'n ymddangos y byddai amseroedd sesiynau, gan 

gynnwys amseroedd chwarae, yn wahanol ac y byddai defnydd ar wahân o 

gyfleusterau ar gyfer addysg awyr agored, mynediad i doiledau ac ati. Felly, 

mae'r corff llywodraethu'n pryderu y bydd logisteg ymarferol y ddarpariaeth 

arfaethedig a rennir yn atal datblygiad cynwysoldeb mewn lleoliad ysgol 

cydweithredol. 

 Mae gennym bryderon ymarferol hefyd am ofod a sut y defnyddir y gofod. 

Mae gan Allensbank ystafelloedd dosbarth dros ben ond oherwydd natur ein 

poblogaeth o ddisgyblion mae angen y capasiti arnom i ddarparu ar gyfer 

gwahanol grwpiau o ddisgyblion er mwyn ymgysylltu â nhw mewn gwahanol 

ffyrdd. Yn ogystal, mae ein gofod awyr agored yn gyfyngedig iawn a bydd 

galwadau ychwanegol arno yn niweidiol i'n darpariaeth o ddysgu'r 

cwricwlwm awyr agored i ddisgyblion Allensbank. 

 Mae'r anghyfartalwch hwn yn syfrdanol ac er y gallai'r ddarpariaeth fod 'ar 

gael i bob grŵp ethnig', fel y mae'r ddarpariaeth bresennol, mae hynny'n 

fater gwahanol iawn i, 'bydd pob grŵp ethnig yn cael mynediad iddo'... Mae 

gwahaniaethu clir yma, os nad yn ôl bwriad, yna'n sicr yn ôl ymarfer. Yn 

ogystal, bydd gwahaniaethu’n gwaethygu yn ôl iaith a statws economaidd-

gymdeithasol. 

 Byddai effaith negyddol bosibl ar forâl staff Allensbank gan fod llai o le a 

chyfleusterau, yn enwedig pe bai'r amseru'n cyd-daro ag unrhyw 

ddiswyddiadau neu ailstrwythuro staff. Nid oes amheuaeth y byddai effaith 

negyddol ar forâl staff Mynydd Bychan ar safle Allensbank, a fyddai'n cael 

eu hynysu oddi wrth eu cydweithwyr yn gymdeithasol ac o ran cymorth 

proffesiynol. 

 Byddai posibilrwydd o ddrwgdeimlad ymhlith rhieni disgyblion Allensbank a 

achosir gan leihau lle a chyfleusterau. Gallai'r gwahaniaethau arsylwadwy 

mewn ethnigrwydd rhwng y ddau grŵp o ddisgyblion waethygu unrhyw 

ddrwgdeimlad. Byddai rhieni disgyblion Mynydd Bychan yn siŵr o gael eu 

siomi oherwydd diffyg rhyngweithio cymdeithasol rheolaidd â rhieni eraill, yn 

ogystal â lleihad yng nghymdeithasu a throchi eu plant yn y Gymraeg a geir 

drwy gymysgu â disgyblion o wahanol oedrannau. 

 Byddai effaith negyddol bosibl ar forâl disgyblion Allensbank gan fod llai o le 

a chyfleusterau, yn enwedig pe bai'r amseru'n cyd-daro â cholli aelodau o 



 
 

staff. Eto, gallai'r gwahaniaethau arsylwadwy mewn ethnigrwydd rhwng y 

ddau grŵp o ddisgyblion waethygu unrhyw ddrwgdeimlad. 

 Byddai teimlad o arwahanrwydd ymhlith disgyblion Mynydd Bychan ar gael 

eu gwahanu oddi wrth weddill eu hysgol, tra'n cael eu harwahanu oddi wrth 

ddisgyblion Allensbank ar yr un pryd. Byddant yn colli cyfeillgarwch a 

chefnogaeth plant o wahanol oedrannau yn ogystal â brodyr a chwiorydd o 

bosibl. Byddant hefyd yn colli'r cymorth iaith Gymraeg y mae grŵp mwy o 

staff a disgyblion yn ei ddarparu. 

 Bydd nifer y staff sydd ei angen ar Fynydd Bychan i gefnogi cyn lleied o 

ddisgyblion yn anghymesur, gan arwain naill ai at brinder staff ar y prif safle 

neu straen ar eu cyllideb. 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

41. Cydnabyddir bod gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Allensbank nifer o 
bryderon ynglŷn â'r newidiadau arfaethedig. 
 

42. Mae'r Cyngor yn cydnabod bod Ysgol Gynradd Allensbank yn ysgol dda sydd 
wedi symud o fod yn ysgol categori coch i fod yn ysgol categori melyn ac yn 
cymeradwyo gwaith y Corff Llywodraethu, y Pennaeth a'r staff. 
 

43. Mae'r nifer sy'n manteisio ar leoedd yn Ysgol Gynradd Allensbank wedi bod yn 
gyson sylweddol is na nifer y lleoedd sydd ar gael gyda'r ysgol yn gweithredu 
gyda chapasiti dros ben o tua 41%, o gymharu â'i chapasiti cyhoeddedig o 315 
o leoedd (Ionawr 2020). Disgwylir i hyn barhau. 

 
44. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar drefniadau derbyn 2022/23 ar gyfer ysgolion 

cymunedol o 18 Rhagfyr 2020 - 5 Chwefror 2021 yn unol â gofynion y Cod 
Derbyn.  Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys y newidiadau arfaethedig i Nifer 
Derbyn Cyhoeddedig Ysgol Gynradd Allensbank.   

 
45. Yn ei gyfarfod ar 18 Mawrth 2021 cytunodd y Cabinet ar Drefniadau Derbyn i 

Ysgolion 2022/2023 y Cyngor fel y nodir ym Mholisi Derbyn 2022/2023. 
 

46. Mater i Brifathrawon a Chyrff Llywodraethu fyddai integreiddio unrhyw 
ddisgyblion o Ysgol Mynydd Bychan yn Ysgol Gynradd Allensbank. Mae 
trefniadau rhannu safleoedd llwyddiannus ledled Caerdydd a byddai'r cynnig yn 
rhoi cyfleoedd i ddatblygu gwaith partneriaeth ymhellach er budd y ddwy ysgol.  
Cyfrifoldeb Prifathrawon a Chyrff Llywodraethu yw rhedeg ysgolion o ddydd i 
ddydd, a mater i ysgolion gytuno arno fyddai amseroedd sesiynau. 

 
47. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â llety ym mharagraffau 34 – 36. 

 
48. Nid yw'r Cyngor yn derbyn honiad Corff Llywodraethu Allensbank y byddai 

gwahaniaethu yn erbyn disgyblion.  Mae mynediad i addysg yng Nghaerdydd ar 
sail gyfartal ac mae pob ysgol yn gweithredu yn unol â gofynion y Ddeddf 
Cydraddoldeb, gyda pholisïau a gweithdrefnau ar waith i gefnogi hyn.   



 
 

 
49. Eir i’r afael â materion sy'n gysylltiedig â chyfansoddiad hiliol ysgolion yn ym 

mharagraff(au) 19. 
 

50. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â morâl staff a disgyblion ym mharagraff(au) 
27 – 28.   

 
51. Mae strwythur staffio ysgol yn uniongyrchol gysylltiedig â nifer y disgyblion sydd 

ar y gofrestr.  Ni fyddai'r cynnig i ysgol estynedig y Mynydd Bychan gael ei lletya 
yn Ysgol Gynradd Allensbank yn effeithio ar y lefelau staffio yn Ysgol Gynradd 
Allensbank. Mae nifer y disgyblion sydd wedi cofrestru yn Ysgol Gynradd 
Allensbank eisoes wedi gostwng yn is nag un dosbarth mynediad. Cyfrifoldeb 
ysgolion yw sicrhau bod unrhyw newidiadau staffio yn cael eu rheoli yn unol â 
pholisïau y cytunwyd arnynt a'u cyfleu i ddisgyblion a rhieni mewn ffordd briodol. 

 
52. Pe bai'r cynnig yn cael ei ddatblygu, byddai'r cyfleusterau sydd ar gael yn addas 

ar gyfer pob disgybl. Byddai'r Cyngor yn gweithio gyda'r ddwy ysgol i sicrhau bod 
y newidiadau arfaethedig yn cael eu cyfleu i rieni mewn ffordd glir a chryno gyda'r 
cyfle i fynd i'r afael ag unrhyw ymholiadau neu bryderon ac i gefnogi cysylltiadau 
da parhaus â'r holl rieni a'r gymuned leol. 

 
53. Cydnabyddir bod gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Allensbank bryderon ynghylch 

y gostyngiad posibl mewn lle o gymharu â'r gofod ychwanegol sydd ar gael ar 
hyn o bryd o ganlyniad i lefel uchel o leoedd gwag.  Byddai'r Cyngor yn gweithio 
gyda'r ddwy ysgol i sicrhau bod y lleoedd a'r cyfleusterau sydd ar gael ar gyfer y 
ddwy set o ddisgyblion yn briodol.   

 
54. Byddai unrhyw ddisgyblion o Ysgol Mynydd Bychan sy'n cael eu lletya ar safle 

Ysgol Gynradd Allensbank yn aros ar gofrestr Ysgol Mynydd Bychan a'r disgwyl 
yw y byddai'r disgyblion hyn yn parhau i gael eu cefnogi'n briodol, yn addysgol 
ac yn emosiynol.  

 
55. Mater i Bennaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Mynydd Bychan ei ystyried fyddai 

staffio unrhyw ddarpariaeth ar gyfer Ysgol Mynydd Bychan ar safle Ysgol 
Gynradd Allensbank, gydag unrhyw gynnydd yn nifer y plant sydd ar y gofrestr 
yn yr ysgol yn cael ei adlewyrchu yng nghyllideb yr ysgol. 

 
Pennaeth Ysgol Gynradd Allensbank 

56. Roedd ymateb gan Bennaeth Ysgol Gynradd Allensbank yn cynnwys y canlynol: 
(gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 

 

 Fel pennaeth ers mis Medi 2013, rydw i wedi cael y fraint o weithio gyda 

staff ymroddedig a gofalgar iawn er mwyn sicrhau gwelliant parhaus o ran 

perfformiad yr ysgol. Mae hyn wedi arwain at adroddiad cryf gan ESTYN ym 

mis Ionawr 2020 yr wyf i fel Pennaeth yn falch iawn ohono. Mae'r adroddiad 

hwn yn amlygu ethos cefnogol yr ysgol sy'n darparu'n effeithiol ar gyfer y 

gymuned amrywiol y mae'n ei gwasanaethu mewn amgylchedd lle mae 

pawb yn cael eu gwerthfawrogi’n gyfartal.  



 
 

 

 Ers mis Gorffennaf 2020 mae cyfanswm o 17 o ddisgyblion naill ai wedi 

ymuno neu adael y garfan hon. Er bod nifer y disgyblion a ddangosir ar y 

gofrestr yn parhau'n sefydlog i'r rhai sy'n edrych ar ein data drwy gipluniau 

gor-syml, mae nifer y disgyblion y darperir ar eu cyfer o fewn y garfan hon 

ers mis Gorffennaf 2020 eisoes yn uwch na 40. Gyda'r Awdurdod Lleol yn 

rhagweld cynnydd yn nifer y disgyblion yn nalgylch Allensbank, niferoedd 

cynyddol o rieni yn dewis Allensbank yn seiliedig ar enw da a lefelau uchel 

parhaus o symudedd, rydym yn disgwyl gweld niferoedd disgyblion yn 

parhau i amrywio y tu hwnt i lefel 1DM. Byddai lleihau maint Allensbank yn 

cael effaith negyddol ar allu Caerdydd fel dinas i fodloni anghenion 

cymdeithas amrywiol a symudol wrth symud ymlaen. 

 

 Yn fy marn i, yn hytrach na chanolbwyntio ar atebion byrdymor, y ffordd 

orau o ddefnyddio'r cyllid hwn sydd ar gael ar gyfer darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg fyddai datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg sy'n addas ar gyfer 

2050. Mae'r cynigion presennol yn ceisio adnewyddu'r ddarpariaeth cyfrwng 

Saesneg dros dro yn Allensbank i letya disgyblion cyfrwng Cymraeg.  

 

 Byddai archwilio'r defnydd o/ailddatblygu safle Ysgol Uwchradd Cathays, er 

enghraifft, yn fodd o ddarparu ysgol ganolog yn y ddinas gyda'r potensial i 

gynyddu capasiti y tu hwnt i 2DM.  

 

 Mae gennyf bryderon enfawr ar lefel weithredol ynglŷn â'r cynnig i letya 

disgyblion o ysgol arall ar ein safle. Teimlaf yn gryf y bydd hyn yn cael 

effaith negyddol ar les staff a disgyblion Allensbank ac Ysgol Mynydd 

Bychan. Mae holl ethos Allensbank yn seiliedig ar gynwysoldeb. Mae cael 

disgyblion o ddwy gymuned ysgol wahanol yn dod i mewn a gadael yr 

adeilad ar wahân ac yn defnyddio cyfleusterau ar wahân yn mynd yn gwbl 

groes i'r diwylliant hwn.  

 

 Mae'n debygol y bydd effaith negyddol ar forâl staff gan y bydd llai o le yn yr 

adeilad ac oherwydd y baich o rannu cyfleusterau ar safle sydd eisoes yn 

rhoi cyfyngiadau difrifol ar addysgu a dysgu oherwydd natur yr adeiladau a'r 

swm cyfyngedig o fannau dysgu awyr agored. Mae diffyg ateb neu 

ganlyniad hirdymor o fewn y cynigion hefyd yn golygu bod staff yn wynebu 

cyfnod estynedig o ansicrwydd sy'n gysylltiedig â diogelwch eu swyddi. 

Byddai effaith negyddol hefyd ar staff Ysgol Mynydd Bychan gan y byddai 

ganddynt gydweithwyr ar wahân ar safle Allensbank. Byddai hyn yn arwain 

at broblemau o ran rhyngweithio cymdeithasol, datblygiad proffesiynol a 

hefyd yn peri pryder mewn perthynas â threfniadau iechyd a diogelwch a 

diogelu. 

 



 
 

 Mae'n debygol y bydd effaith negyddol ar forâl disgyblion Allensbank gan 

fod llai o ofod a chyfleusterau ar y safle. Bydd hyn yn effeithio fwyaf ar 

ddisgyblion, o ran mynediad a'r defnydd o ddarpariaeth awyr agored. Ar hyn 

o bryd, cyfyngedig yw defnydd disgyblion Allensbank o'r amgylchedd dysgu 

awyr agored oherwydd natur yr adeilad a'r angen i gydbwyso’r defnydd o'r 

awyr agored ochr yn ochr â rheoli amser egwyl a chinio, sy'n defnyddio’r un 

man awyr agored. Pe bai angen rheoli’r broses o gyflawni mynediad llif 

rhydd ymhellach gan fod disgyblion, rhieni neu staff Ysgol Mynydd Bychan 

yn defnyddio'r safle, byddai hyn yn effeithio'n ddifrifol ar allu'r ysgol i gynnig 

darpariaeth yn unol â Chwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. 

 

 Byddai'r effaith negyddol ar ddisgyblion Ysgol Mynydd Bychan yn codi drwy 

gael eu harwahanu oddi wrth weddill eu hysgol yn ogystal â chael eu cadw 

ar wahân i ddisgyblion Allensbank. Ni fyddent yn elwa o fodelau rôl hŷn wrth 

ddatblygu eu defnydd o'r Gymraeg, ac ni fyddai ganddynt unrhyw 

ymdeimlad o gymuned ysgol os byddai angen iddynt gael eu cerdded i fyny 

ac i lawr y ffordd i gymryd rhan mewn digwyddiadau ysgol gyfan.  

 

 Rydw i’n bryderus iawn am farn rhieni ar y gostyngiad yn narpariaeth 

Allensbank fel ysgol i ddarparu ar gyfer nifer fach o ddisgyblion mewn 

cyfleusterau newydd yn yr adeilad. Ar hyn o bryd, mae unrhyw ardaloedd 

newydd yn yr adeilad wedi'u cynllunio ar gyfer disgyblion Ysgol Mynydd 

Bychan, yn hytrach na bod o fudd i ddisgyblion Allensbank mewn unrhyw 

ffordd. 

 

 Canran y disgyblion o leiafrifoedd ethnig ym mhob Ysgol Gynradd yn ardal 

Cathays ar hyn o bryd yw: Ysgol Gynradd Allensbank (75%), Ysgol Gynradd 

Gladstone (80%), Ysgol Gynradd Albany (80%), St Monica (70%), gydag 

Ysgol Mynydd Bychan ar lai na 15%. O'r ffigurau hyn, mae'n bryder 

sylweddol y bydd y cynigion arfaethedig yn effeithio ar y gymuned 

lleiafrifoedd ethnig o amgylch Allensbank. 

 

 Yn olaf, o ystyried y sefyllfa bresennol o ran Covid-19, mae gennyf bryderon 

cyffredinol ynghylch y newidiadau sydd ar y gweill ar gyfer Medi 2021 a 

goblygiadau gwaith adeiladu ar y safle.  

 
Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

57. Cydnabyddir bod gan Bennaeth Ysgol Gynradd Allensbank nifer o bryderon 
ynglŷn â'r newidiadau arfaethedig. 
 

58. Mae'r Cyngor yn cydnabod adroddiad Estyn cadarnhaol yr ysgol ym mis Ionawr 
2020 ac yn cymeradwyo gwaith y Corff Llywodraethu, y Pennaeth a'r staff. 
 



 
 

59. Yn Ysgol Allensbank mae’r lefel uchaf o leoedd gwag, a'r nifer fwyaf o 
ystafelloedd dosbarth dros ben, nad ydynt yn cael eu defnyddio fel canolfannau 
dosbarth, yn yr ardal leol. Mae lefel sylweddol o leoedd gwag mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Saesneg yn yr ardal ehangach. 

 
60. Mae’r tabl isod yn nodi manylion nifer y plant oedd ar y gofrestr yn Ysgol Gynradd 

Allensbank rhwng 2015 a 2019.  
 

Nifer y Disgyblion ar y Gofrestr yn Ysgol Gynradd Allensbank 2015 - 2019 

 

 
61. Ym mis Ionawr 2020, roedd 185 o ddisgyblion ar y gofrestr, o gymharu ag 

uchafswm capasiti adeiladau'r ysgol o hyd at 420 o ddisgyblion. Rhagwelir y bydd 
lefel uchel y lleoedd gwag yn Ysgol Gynradd Allensbank yn parhau. Nid oes data 
ar gael i awgrymu y bydd nifer y disgyblion sy'n cofrestru yn Ysgol Gynradd 
Allensbank yn uwch na 210 mewn blynyddoedd i ddod.  

 
62. Lle mae nifer uwch na'r angen o leoedd mewn ysgol, mae'n rhaid defnyddio 

adnoddau y gellid eu defnyddio'n well i wella ansawdd addysg pob dysgwr. 
Ynghyd â hyn mae'r anawsterau sy'n gysylltiedig â gweithredu ysgol gynradd 
sydd â chyfran uchel o'i lleoedd heb eu llenwi. Mae maint yr ysgol a'r nifer isel o 
ddisgyblion sydd ar y gofrestr yn golygu y bydd yr ysgol yn anochel yn wynebu 
anawsterau ariannol.  

 
63. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 

hirdymor ym mharagraff(au) 5 – 9. 
 

64. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â safle Ysgol Uwchradd Cathays ym 
mharagraff(au) 14. 

 
65. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â lles staff a disgyblion ym mharagraff(au) 

27 – 28. 
 

66. Ni ddisgwylir y bydd unrhyw leihad yn y ddarpariaeth sydd ar gael yn Ysgol 
Gynradd Allensbank, gyda digon o le ar gael i ddarparu'n briodol ar gyfer pob 
disgybl. Eir i’r afael â materion sy’n ymwneud â barn rhieni ar lety ym mharagraff 
52. 

 
67. Ni ddisgwylir y byddai unrhyw effaith negyddol ar y gymuned lleiafrifoedd ethnig 

o amgylch Allensbank. Nid oes data ar gael i awgrymu y byddai nifer y disgyblion 
sy'n cofrestru yn Ysgol Gynradd Allensbank yn fwy na 210 yn y dyfodol a byddai 

  Derbyn Blwyddyn 
1 

Blwyddyn 
2 

Blwyddyn 
3 

Blwyddyn 
4 

Blwyddyn 
5 

Blwyddyn 
6 

Cyfanswm 

Ion-16 40 32 45 35 38 27 29 246  

Ion-17 24 48 30 43 37 29 22 233  

Ion-18 25 25 36 26 39 29 22 202  

Ion-19 30 26 25 34 30 33 26 204  

Ion-20 19 27 25 26 30 27 31 185  



 
 

digon o leoedd ar gael yn yr ysgol ac yn yr ardal ehangach i bawb sy'n chwilio 
am le cyfrwng Saesneg.  

 
68. Adlewyrchir hyn yn y cylch cychwynnol o ddyraniadau ar gyfer mynediad i'r 

Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2021.  Ar 16 Ebrill 2021, cytunodd y Cyngor i 
dderbyn pob un o'r 21 o ymgeiswyr ar gyfer Ysgol Gynradd Allensbank, gan 
gynnwys 17 o blant yn nalgylch yr ysgol, o gymharu â’r 45 o leoedd a oedd ar 
gael yn yr ysgol. 

 
69. Gwelwyd cynnydd yn y lefelau derbyn i'r grŵp oedran Derbyn cyfrwng Cymraeg 

ym mis Medi 2020. Roedd y galw yn nalgylch Ysgol Mynydd Bychan am leoedd 
yn y Flwyddyn Dderbyn ym mis Medi 2020 yn fwy na'r 30 lle sydd ar gael yn y 
Flwyddyn Dderbyn yn yr ysgol.  Derbyniodd y Cyngor 39 o ddewisiadau dewis 
cyntaf ar gyfer yr ysgol gan blant sy'n byw o fewn dalgylch yr ysgol. Cyfanswm y 
galw am leoedd yn y dalgylch, gan gynnwys dewisiadau is, oedd 45 o 
ddisgyblion.   

 

70. Fodd bynnag, disgwylir i'r niferoedd sy'n dechrau mewn ysgolion cynradd ledled 
y ddinas leihau'n gyffredinol yn y blynyddoedd i ddod gan fod nifer y plant o 
oedrannau cyn-ysgol yn is nag mewn blynyddoedd diweddar. Yn unol â hyn, 
derbyniodd y Cyngor 33 o ddewisiadau dewis cyntaf ar gyfer yr ysgol gan blant 
yn nalgylch yr ysgol am le yn y Flwyddyn Dderbyn ym mis Medi 2021. 

 
71. Er bod Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd (60 o leoedd derbyn) ac Ysgol y Wern (90 

o leoedd derbyn) wedi'u tanysgrifio'n llawn ar adeg mynediad, bu’n bosibl i’r naill 
ysgol a’r llall dderbyn pob ymgeisydd a oedd yn ceisio lle yn eu hysgol ddalgylch 
(53 ac 85 o ran dyraniadau dalgylch yn y drefn honno). 
 

72. Ledled y ddinas, er bod canran y plant sy'n cofrestru mewn lleoedd Derbyn 
Cymraeg ym mis Medi 2021 yn debyg i'r ganran ym mis Medi 2020 (tua 18.5%), 
mae nifer y lleoedd a ddyrannwyd wedi gostwng o tua 760 i tua 680 o ganlyniad 
i boblogaeth lai. Mae data derbyniadau ledled y ddinas ar gyfer Medi 2021 yn 
cadarnhau'r gostyngiad a ragwelwyd yn nifer y lleoedd mewn ysgolion Cymraeg 
a Saesneg ledled y ddinas o ganlyniad i boblogaeth ostyngol.  
 

73. Ledled y ddinas, mae data derbyniadau’n dangos y bydd gan ddosbarthiadau 
Derbyn Cymraeg tua 19% o leoedd gwag o hyd ym mis Medi 2021.  Mae digon 
o gapasiti ar draws yr ardal ehangach i fodloni’r galw am leoedd Cymraeg ym 
mis Medi 2021 a hyd at flwyddyn ysgol 2023/24 yn seiliedig ar batrwm presennol 
y nifer sy'n manteisio ar leoedd.  Felly, ni fydd unrhyw newid i nifer y lleoedd sydd 
ar gael yn Ysgol Mynydd Bychan ym mis Medi 2021. 

 
Corff Llywodraethu Ysgol Mynydd Bychan  

74. Roedd ymateb gan Gorff Llywodraethu Ysgol Mynydd Bychan yn cynnwys y 

canlynol: (gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 
 

Mae YMB yn gwbl gefnogol i nod hirdymor Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer 
y siaradwyr Cymraeg yn sylweddol fel y nodir yn ei dogfen strategaeth Cymraeg 
2050 – mae hyn yn cynnwys y nod i 40% o blant fod mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg erbyn 2050. Mae YMB hefyd yn falch o weld bod y Cyngor wedi bod 



 
 

yn rhagweithiol wrth geisio ac ennill cyllid grant i gefnogi buddsoddiadau cyfalaf 
sy'n hwyluso twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a'r defnydd o'r Gymraeg. O 
ystyried y gor-alw cyson am leoedd yn YMB dros nifer o flynyddoedd, 
cydnabyddir bod dalgylch presennol YMB yn un o nifer o ardaloedd yn ninas 
Caerdydd lle ceir cyfle i gynyddu nifer y plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg. 

 
Fodd bynnag, barn gyfunol y Llywodraethwyr yw y byddai nifer o anfanteision a 
risgiau posibl yn gysylltiedig â chynnig rhannu safle’r Cyngor. Yn eu plith mae’r 
canlynol: 

 

 Gallai rhannu’r ysgol rhwng dau safle niweidio ethos cyffredinol yr ysgol, 
gyda disgyblion ar safle Ysgol Gynradd Allensbank yn peidio â chael y cyfle 
i gymhathu'n llawn â gwerthoedd YMB. 

 

 Ar lefel fwy ymarferol, mae'n debygol y byddai anawsterau wrth ddatblygu 
defnydd beunyddiol disgyblion o'r Gymraeg, yn enwedig os byddai ierdydd 
ac ardaloedd eraill yn cael eu rhannu rhwng y ddwy ysgol – dyma’r achos i 
ddisgyblion o bob oedran ond mae'n arbennig o bwysig yn y cyfnod sylfaen 
gan na fydd llawer o'r disgyblion hyn o gefndir Cymraeg ac felly mae ffocws 
cynnar ar eu sgiliau Cymraeg yn hanfodol. Mae'r dull trochi iaith a arferir 
gan ysgolion cyfrwng Cymraeg yn golygu mai dim ond yr iaith drochi a 
ddefnyddir gyda'r plant ac o'u cwmpas yn y blynyddoedd cynnar – drwy'r 
dull hwn, deellir bod plant yn caffael sgiliau yn yr iaith honno wrth iddynt 
chwarae a rhyngweithio ag oedolion a phlant eraill yn yr ysgol. 

 

 Byddai heriau gweithredol sylweddol, ac anfanteision posibl, o ran rheoli 
ysgol dros ddau safle.  

 

 Byddai heriau o ran sicrhau lles aelodau staff YMB sy'n addysgu (ar eu 
pennau eu hunain o bosibl) ar safle arall. Gallai fod goblygiadau posibl 
hefyd o ran diogelu a'r angen i gael swyddog diogelu ar safle arall. 

 

 O'n gwybodaeth bresennol am safle Ysgol Gynradd Allensbank, credwn nad 
yw'n cynnig yr un cyfleusterau â safle presennol YMB. Mae hyn yn cynnwys 
diffyg mannau dysgu awyr agored gan gynnwys canopïau pob tywydd, 
ardaloedd meddal/wedi'u tirlunio a mynediad/lifft i'r anabl. Felly, teimlwn y 
byddai unrhyw ddisgyblion sydd wedi'u lleoli ar safle Ysgol Gynradd 
Allensbank o dan anfantais ar unwaith o ystyried y cyfleusterau sydd ar gael 
ar safle presennol YMB. 

 

 Mae pryderon - y credwn eu bod yn cael eu rhannu gan Gorff Llywodraethu 
Ysgol Gynradd Allensbank - y gallai safle ysgol sy'n cael ei rannu gan ddwy 
set o ddisgyblion sy'n cael eu haddysgu mewn gwahanol ieithoedd arwain 
at raniadau ac o bosibl deimlad o ddrwgdeimlad ymysg rhieni disgyblion 
Allensbank wrth i'w safle gael ei feddiannu’n raddol gynyddol gan 
ddisgyblion YMB dros amser. 

 

 Mae perygl y gallai darpar rieni YMB gael eu darbwyllo i beidio â gwneud 
cais am le yn YMB oherwydd pryderon ynghylch trefniant safle a rennir a’r 
ofn bod ystafell ddosbarth eu plentyn wedi’i lleoli ar safle gwahanol – gallai 



 
 

hyn leihau nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg y gwneir cais amdanynt o fewn 
y dalgylch. 

 

 O ystyried y cynnig am 0.5 dosbarth mynediad ychwanegol i YMB i ymuno â 
safle Ysgol Gynradd Allensbank bob blwyddyn, byddai hyn yn golygu bod 
angen gwaith adeiladu bob blwyddyn i addasu rhannau ychwanegol o'r 
safle, a fyddai'n tarfu ar addysg y disgyblion. 

 

 Mae’n bosibl y byddai’r gwariant sylweddol y byddai ei angen i addasu rhan 
o adeilad Ysgol Gynradd Allensbank at ddefnydd dros dro YMB yn lleihau'r 
tebygolrwydd y bydd gan y Cyngor y cyllid angenrheidiol a’r parodrwydd i'w 
wario ar ateb hirdymor mwy addas. 

 

 Fel y nodwyd uchod, mae'r Corff Llywodraethu ar y cyfan yn gwbl gefnogol 
i'r nod o sicrhau bod yr holl alw am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg yn y 
dalgylch yn gallu cael ei fodloni. Ond yn syml, nid yw cynigion presennol y 
Cyngor yn ateb derbyniol o ystyried y diffyg sicrwydd, gan mai dim ond ar 
sail fyrdymor, gyfyngedig y bydd hyn. Rydym hefyd yn bryderus ynghylch y 
risg, pe na bai'r cynnydd a ragwelir yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg 
yn digwydd, gan felly atal YMB rhag ehangu i 1.5 neu 2 ddosbarth 
mynediad yn y dyfodol, y bydd YMB yn cael ei gadael ar draws dau safle 
am gyfnod amhenodol. 

 

 Am y rhesymau hyn, mae'r Corff Llywodraethu o'r farn gadarn bod angen 
ehangu YMB en bloc, yn hytrach nag ar y sail dameidiog sy'n cael ei 
chynnig ar hyn o bryd, nad ydym yn ei hystyried yn ffordd briodol na 
derbyniol o fwrw ymlaen. Os bydd cynnig y Cyngor i adleoli Ysgol Uwchradd 
Cathays i safle newydd ar drac beicio presennol Maendy yn mynd rhagddo, 
mae safle presennol Ysgol Uwchradd Cathays yn ymddangos yn 
bosibilrwydd amlwg ar gyfer safle ysgol newydd yn yr ardal a fyddai'n 
bodloni'r capasiti cynyddol mewn addysg cyfrwng Cymraeg y mae'r Cyngor 
am ei gyflawni –  

 

 Os na fydd safle ysgol newydd ar gael, ac mai'r ateb hirdymor a ffefrir gan y 
Cyngor fyddai cyfnewid safle YMB a safle ysgol arall sy'n bodoli eisoes yn 
yr ardal leol, yna mae'n hanfodol bod y buddsoddiad angenrheidiol yn cael 
ei wneud i gyflawni cynllun gwella sy'n sicrhau bod safle 'newydd' YMB yn 
cynnig yr un lefel o gyfleusterau â’i safle presennol, os nad gwell. Mae hyn 
yn hanfodol er mwyn galluogi YMB i barhau i allu cynnig y lefel bresennol o 
addysg a chyfleoedd i'w disgyblion, yn ogystal ag ennyn ‘ymrwymiad' gan 
rieni YMB a fydd yn ffactor pwysig o ran sicrhau bod ymdeimlad YMB o 
gymuned yn parhau i ffynnu. 

 

 Mae'r Corff Llywodraethu o'r farn, er mwyn caniatáu amser i ddarparu ateb 
parhaol mwy priodol, fod opsiynau eraill i ateb y galw ychwanegol bach yn y 
byrdymor y dylid eu hystyried. Efallai y byddai'n bosibl cynyddu capasiti 
presennol YMB drwy addasiadau cymharol fach i adeiladau (e.e. defnyddio'r 
llyfrgell bresennol) – yn amlwg, ni fyddai hwn yn ateb delfrydol o ystyried 
bod YMB eisoes yn gweithredu uwchlaw ei chapasiti ysgol datganedig, ond 
o ystyried y niferoedd cymharol fach a ragwelir dros y ddwy flynedd nesaf 



 
 

teimlwn y gallai hyn fod yn ateb ymarferol ar sail fyrdymor iawn hyd nes y 
rhoddir ateb parhaol ar waith.  

 

 Os mai’r ateb hirdymor fydd cyfnewidiad syml rhwng safleoedd presennol 
YMB ac Ysgol Gynradd Allensbank, yna rydym wedi ystyried sut y gellid 
gweithredu hyn mewn ffordd a fyddai (a) yn galluogi’r naill ysgol i barhau i 
weithredu o un safle bob amser, a (b) yn rhoi cyfle i'r gwaith gwella 
angenrheidiol gael ei wneud tra'n lleihau'r tarfu ar y ddwy ysgol: 

 
a. Ym mis Medi 2022, mae YMB yn derbyn disgyblion ychwanegol (i 

fodloni'r holl geisiadau a ragwelir yn y dalgylch) ar ei safle presennol – 
gan ddefnyddio ei llyfrgell bresennol i wneud hyn yn ôl pob tebyg. 

 
b. Ym mis Medi 2022, mae Ysgol Gynradd Allensbank yn symud pob 

dosbarth i'r adeilad deulawr ar ochr ddwyreiniol y safle. Byddai hyn yn 
gadael yr adeilad unllawr ar ochr orllewinol y safle yn wag fel y gellid 
gwneud yr addasiad/gwaith gwella angenrheidiol i'r adeilad hwnnw cyn 
mis Medi 2023. Gellid gwella'r adeilad unllawr i gartrefu’r Cyfnod 
Sylfaen. 

 
c. Ym mis Medi 2023, gallai YMB symud i safle presennol Ysgol Gynradd 

Allensbank yn ei chyfanrwydd a gallai Ysgol Gynradd Allensbank symud 
i safle presennol YMB yn ei chyfanrwydd. Gallai Cyfnod Sylfaen YMB 
symud i'r adeilad unllawr sydd newydd ei wella ar ochr orllewinol y safle, 
a byddai'r adnoddau y byddai YMB am eu cael ar yr iard (e.e. cae pêl-
droed, goliau, ardal werdd) ar waith erbyn hynny. Byddai Cyfnod 
Allweddol 2 yn symud i un llawr o'r adeilad deulawr. Gellid gwneud y 
gwelliannau angenrheidiol i lawr arall yr adeilad hwnnw yn ystod 
blwyddyn academaidd 2023/24. 

 
d. Ar gyfer mis Medi 2024, gallai dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 YMB 

symud i lawr newydd-ei-wella’r adeilad deulawr tra bod gwelliannau'n 
cael eu gwneud i weddill yr adeilad hwnnw i ddarparu ar gyfer y cynnydd 
parhaus i gapasiti YMB. 

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

75. Mae'r Cyngor yn croesawu cefnogaeth Ysgol Mynydd Bychan i'r bwriad i 
ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.  Cydnabyddir, fodd bynnag, nad yw'r 
gefnogaeth hon yn ymestyn i'r bwriad i ehangu Ysgol Mynydd Bychan fel yr 
ymgynghorwyd arno.  
 

76. Mae'r pwyntiau a godwyd yn adleisio'r rhai a godwyd gan Gorff Llywodraethu a 
Phennaeth Ysgol Gynradd Allensbank.   

 
77. Mater y cytunir arno rhwng y ddwy ysgol gyda chymorth y Cyngor yw logisteg 

sy'n gysylltiedig â rhannu safle. 
 



 
 

78. Cydnabyddir pryderon y Corff Llywodraethu ynghylch sut y byddai'r ysgol yn 
cefnogi caffael iaith; fodd bynnag, mae llawer o ysgolion cyfrwng Cymraeg yng 
Nghaerdydd yn rhannu safleoedd ar hyn o bryd. 

 
79. Mae'r ysgol gynradd Gymraeg agosaf, Ysgol Glan Ceubal, yn rhannu ei safle a'i 

hadeilad gydag Ysgol Gynradd Gabalfa. Mae trefniadau parhaol tebyg ar waith 
mewn ysgolion eraill gan gynnwys Ysgol Gynradd Gymraeg Pen y Groes ac 
Ysgol Gynradd Bryn Celyn.  Mae'r rhan fwyaf o ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg yng Nghaerdydd wedi'u sefydlu ar safleoedd ysgolion cyfrwng 
Cymraeg a oedd eisoes yn bodoli. Mae gan Gaerdydd ddwy ysgol gynradd ffrwd 
ddeuol, sef Ysgol Gynradd Creigiau ac Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth.  Mae'n 
debygol iawn y bydd ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg ledled y ddinas i gyrraedd 
targedau Cymraeg 2050 yn y dyfodol yn gofyn am rai trefniadau rhannu safle yn 
y byrdymor neu'n barhaol. 

 
80. Mae cynllun safle Allensbank hefyd yn cynnwys adeiladau ar wahân, a fyddai'n 

lleddfu ymhellach unrhyw bryderon ynghylch trochi.  
 

81. Cydnabyddir y byddai heriau'n gysylltiedig â rheoli ysgol ar draws dau safle, ond 
byddai cynnydd yn nifer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol yn cael ei adlewyrchu 
yng nghyllideb yr ysgol ac yn caniatáu nifer gynyddol o staff i gefnogi hyn. 

 
82. Byddai unrhyw gyfleusterau ar safle Ysgol Gynradd Allensbank yn briodol i ystod 

oedran y disgyblion. 
 

83. Byddai cost unrhyw waith sy'n ofynnol yn cael ei dalu o gyllid Asedau ac ni 
fyddai'n effeithio ar gyllid ar gyfer unrhyw ateb hirdymor. Yn ogystal, bydd 
Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £30m ychwanegol i ddatblygu mwy o ysgolion 
cyfrwng Cymraeg ledled Cymru, a rhagwelir y bydd Caerdydd yn derbyn rhan o'r 
cyllid hwn.     

 
84. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 

hirdymor ym mharagraff(au) 5 – 9. 
 

85. Cydnabyddir y pryderon am y posibilrwydd na fydd y galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg yn cynyddu yn ôl y disgwyl, gan felly atal Ysgol Mynydd Bychan rhag 
ehangu i 1.5 neu 2 ddosbarth mynediad yn y dyfodol.  Mae’r Cyngor yn 
ymrwymedig i ehangu addysg Gymraeg, ond disgwylir i'r niferoedd sy'n dechrau 
mewn ysgolion cynradd ledled y ddinas leihau'n gyffredinol yn y blynyddoedd i 
ddod gan fod nifer y plant o oedrannau cyn-ysgol yn is nag mewn blynyddoedd 
diweddar. 

 
86. Yn y byrdymor mae digon o gapasiti ar draws yr ardal ehangach i ddarparu am 

y galw am leoedd.  
 

87. Nodir y cynigion a gyflwynwyd i gefnogi datblygiad Ysgol Mynydd Bychan yn y 
tymor hwy a byddant yn cael eu hystyried yn fanwl cyn i'r Cyngor gyflwyno 
cynigion ar gyfer ateb hirdymor. 

 

Ymateb Staff Ysgol Mynydd Bychan 



 
 

88. Roedd ymateb gan staff Ysgol Mynydd Bychan yn cynnwys y canlynol: (gellir 
gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 

 

 Mae Ysgol Mynydd Bychan yn gwbl gefnogol i nod hirdymor Llywodraeth 
Cymru o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn sylweddol fel y nodir yn ei 
dogfen strategaeth Cymraeg 2050. Mae Ysgol Mynydd Bychan hefyd yn falch 
o weld bod y Cyngor wedi bod yn rhagweithiol wrth geisio ac ennill cyllid grant 
i gefnogi buddsoddiadau cyfalaf sy'n hwyluso twf mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg a'r defnydd o'r Gymraeg. O ystyried y gor-alw cyson am leoedd yn 
Ysgol Mynydd Bychan dros nifer o flynyddoedd, cydnabyddir bod dalgylch 
presennol Ysgol Mynydd Bychan yn un o nifer o ardaloedd yn ninas Caerdydd 
lle ceir cyfle i gynyddu nifer y plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg. 

 

 Fodd bynnag, rydym yn siomedig na ddechreuodd y Cyngor yr ymgynghoriad 
i ddatblygu lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon cyn 2021, e.e. 
yn 2020, methodd 15 o blant â sicrhau lle yn Ysgol Mynydd Bychan. 
Roeddent i gyd yn byw yn nalgylch yr ysgol. O ganlyniad, mae'n rhaid i'r 
disgyblion hyn deithio allan o'u dalgylch ac ar draws y ddinas i fynychu 
ysgolion Cymraeg eraill. 

 

 Barn gyfunol yr aelodau o staff yn Ysgol Mynydd Bychan yw y byddai nifer o 
anfanteision a risgiau posibl yn gysylltiedig â chynnig rhannu safle’r Cyngor. 
Yn eu plith mae’r canlynol: 
 

 ni fyddai disgyblion ar draws y ddau safle yn cael yr un cyfleoedd; 

 nid yw'n bosibl cynnig yr un cyfleusterau i ddisgyblion ar draws y ddau safle 
e.e. dosbarthiadau allanol ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen. Teimlwn y 
byddai unrhyw ddisgyblion sydd wedi'u lleoli ar safle Ysgol Gynradd 
Allensbank o dan anfantais ar unwaith o ystyried y cyfleusterau sydd ar gael 
ar safle presennol Ysgol Mynydd Bychan; 

 yr anawsterau wrth ddatblygu defnydd dyddiol disgyblion o'r Gymraeg o 
ystyried pwysigrwydd trochi iaith yn gynnar; gan na fydd llawer o'r disgyblion 
hyn o gefndir Cymraeg, mae'n hanfodol felly canolbwyntio ar eu sgiliau 
Cymraeg yn gynnar.  

 yr effaith negyddol ar ethos cyffredinol yr ysgol a'r cyfle i bob disgybl 
gymhathu'n llawn â gwerthoedd Ysgol Mynydd Bychan; 

 byddai heriau o ran sicrhau lles staff o Ysgol Mynydd Bychan sy’n addysgu 
(ar eu pen eu hunain o bosib) ar safle arall; 

 gallai fod goblygiadau posibl hefyd o ran diogelu a'r angen i gael swyddog 
diogelu ar safle arall; 

 yr heriau gweithredol a’r heriau personél o redeg ysgol ar draws safleoedd ar 
wahân. Mae'r rhain yn cynnwys amserlennu ymyriadau disgyblion; argaeledd 
staff swyddfa; 

 mae pryderon y gallai safle ysgol a rennir gan ddwy set o ddisgyblion a 
addysgir mewn gwahanol ieithoedd arwain at arwahanu ac o bosibl 
ddrwgdeimlad ymhlith rhieni; 

 mae perygl y bydd darpar rieni Ysgol Mynydd Bychan yn cael eu darbwyllo i 
beidio â gwneud cais am le yn Ysgol Mynydd Bychan oherwydd pryderon 



 
 

ynghylch trefniant safle a rennir. O ganlyniad, gallai hyn arwain at leihad yn 
nifer y ceisiadau am leoedd Cymraeg yn y dalgylch; 

 y tarfu a achosir gan y gwaith adeiladu y byddai ei angen i ddarparu 0.5 
dosbarth mynediad ychwanegol yn Ysgol Mynydd Bychan ar safle Ysgol 
Gynradd Allensbank bob blwyddyn, a fyddai'n tarfu ar addysg y disgyblion; 

 Mae’n bosibl y byddai’r gwariant sylweddol y byddai ei angen i addasu rhan 

o adeilad Ysgol Gynradd Allensbank at ddefnydd dros dro Ysgol Mynydd 

Bychan yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd gan y Cyngor y cyllid angenrheidiol 

a’r parodrwydd i'w wario ar ateb hirdymor mwy addas. 

 Rydym hefyd yn bryderus ynghylch y risg, pe na bai'r cynnydd a ragwelir yn 
y galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn digwydd, gan felly atal Ysgol Mynydd 
Bychan rhag ehangu i 1.5 neu 2 ddosbarth mynediad yn y dyfodol, y bydd 
Ysgol Mynydd Bychan yn cael ei gadael ar draws dau safle am gyfnod 
amhenodol. 

 

 Yn ein barn ni, dylai hyn fod ar ffurf adeilad a safle ysgol newydd sy'n addas 
at y diben fel yr asesir yn erbyn y disgwyliadau ar gyfer cyfleusterau ysgol 
yn yr 21ain ganrif. 

 

a) teimlwn, os bydd cynnig y Cyngor i adleoli Ysgol Uwchradd Cathays i 
safle newydd ar drac beicio presennol Maendy yn mynd rhagddo, fod 
safle presennol Ysgol Uwchradd Cathays yn ymddangos yn 
bosibilrwydd amlwg ar gyfer safle ysgol newydd yn yr ardal a fyddai'n 
bodloni'r capasiti cynyddol mewn addysg cyfrwng Cymraeg y mae'r 
Cyngor am ei gyflawni; 

b) teimlwn y dylid gwneud ymdrechion pellach i archwilio'r posibilrwydd o 
ddarparu safle ysgol newydd yn y lleoliad hwn neu rywle arall yn yr 
ardal.  

c) cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru ar 11/03/21 fod Llywodraeth 
Cymru yn buddsoddi £30m yn ychwanegol i ddatblygu mwy o ysgolion 
cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. A fydd Sir Caerdydd yn cael rhan o'r 
cyllid hwn i ddatblygu ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd?   

 

 Os na fydd safle ysgol newydd yn bosibl, ac mai'r ateb hirdymor a ffefrir 
gan y Cyngor fyddai cyfnewid safle Ysgol Mynydd Bychan a safle ysgol 
arall sy'n bodoli eisoes yn yr ardal leol, yna mae'n hanfodol bod y 
buddsoddiad angenrheidiol yn cael ei wneud i gyflawni cynllun gwella sy'n 
sicrhau bod safle 'newydd' Ysgol Mynydd Bychan yn cynnig yr un lefel o 
gyfleusterau â’i safle presennol, os nad gwell. Mae hyn yn hanfodol er 
mwyn galluogi Ysgol Mynydd Bychan i barhau i allu cynnig y lefel 
bresennol o addysg a chyfleoedd i'w disgyblion, yn ogystal ag ennyn 
‘ymrwymiad' gan rieni Ysgol Mynydd Bychan a fydd yn ffactor pwysig o ran 
sicrhau bod ymdeimlad Ysgol Mynydd Bychan o gymuned yn parhau i 
ffynnu. 

 

 Efallai y byddai'n bosibl cynyddu capasiti presennol Ysgol Mynydd Bychan 
drwy addasiadau cymharol fach i adeiladau (e.e. defnyddio'r llyfrgell 
bresennol) – yn amlwg, ni fyddai hwn yn ateb delfrydol o ystyried bod YMB 
eisoes yn gweithredu uwchlaw ei chapasiti ysgol datganedig, ond o 



 
 

ystyried y niferoedd cymharol fach a ragwelir dros y ddwy flynedd nesaf 
teimlwn y gallai hyn fod yn ateb ymarferol ar sail fyrdymor iawn hyd nes y 
rhoddir ateb parhaol ar waith.  Byddai hyn yn osgoi'r risgiau a'r heriau 
gweithredol sy'n gysylltiedig ag Ysgol Mynydd Bychan yn gorfod 
gweithredu ar draws dau safle. 

 

 Os mai’r ateb hirdymor fydd cyfnewidiad syml rhwng safleoedd presennol 
Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank, yna rydym wedi 
ystyried sut y gellid gweithredu hyn mewn ffordd a fyddai (a) yn galluogi’r 
naill ysgol i barhau i weithredu o un safle bob amser, a (b) yn rhoi cyfle i'r 
gwaith gwella angenrheidiol gael ei wneud tra'n lleihau'r tarfu ar y ddwy 
ysgol: 

 

 Ym mis Medi 2022, mae Ysgol Mynydd Bychan yn derbyn disgyblion 
ychwanegol (i fodloni'r holl geisiadau a ragwelir yn y dalgylch) ar ei safle 
presennol – gan ddefnyddio ei llyfrgell bresennol i wneud hyn yn ôl pob 
tebyg. 

 

 Ym mis Medi 2022, mae Ysgol Gynradd Allensbank yn symud pob 
dosbarth i'r adeilad deulawr ar ochr ddwyreiniol y safle. Byddai hyn yn 
gadael yr adeilad unllawr ar ochr orllewinol y safle yn wag fel y gellid 
gwneud yr addasiad/gwaith gwella angenrheidiol i'r adeilad hwnnw cyn mis 
Medi 2023. Gellid gwella'r adeilad unllawr i gartrefu’r Cyfnod Sylfaen. 
Gellid gwneud newidiadau hefyd i adeilad Ysgol Mynydd Bychan i fodloni 
gofynion Ysgol Gynradd Allensbank. 

 

 Ym mis Medi 2023, gallai Ysgol Mynydd Bychan symud i safle presennol 
Ysgol Gynradd Allensbank yn ei chyfanrwydd a gallai Ysgol Gynradd 
Allensbank symud i safle presennol Ysgol Mynydd Bychan yn ei 
chyfanrwydd. Gallai Cyfnod Sylfaen Ysgol Mynydd Bychan symud i'r 
adeilad unllawr sydd newydd ei wella ar ochr orllewinol y safle, a byddai'r 
adnoddau y byddai Ysgol Mynydd Bychan am eu cael ar yr iard (e.e. 
ardaloedd awyr agored i’r disgyblion Cyfnod Sylfaen, cae pêl-droed, 
goliau, ardal werdd) ar waith erbyn hynny. Byddai Cyfnod Allweddol 2 yn 
symud i un llawr o'r adeilad deulawr. Gellid gwneud y gwelliannau 
angenrheidiol i lawr arall yr adeilad hwnnw yn ystod blwyddyn academaidd 
2023/24. 

 

 Ar gyfer mis Medi 2024, gallai dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 YMB 
symud i lawr newydd-ei-wella’r adeilad deulawr tra bod gwelliannau'n cael 
eu gwneud i weddill yr adeilad hwnnw i ddarparu ar gyfer y cynnydd 
parhaus i gapasiti Ysgol Mynydd Bychan. 

 

 Dyma enghraifft o sut y gellid cyfnewid safle mewn ffordd sy'n galluogi 
Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank i barhau i weithredu 
o un safle bob amser, tra hefyd yn lleihau'r tarfu ar y ddwy ysgol tra bo'r 
gwelliannau angenrheidiol yn cael eu gwneud. 

 
Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 



 
 

89. Mae'r Cyngor yn croesawu cefnogaeth staff Ysgol Mynydd Bychan i'r bwriad i 
ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.  Cydnabyddir, fodd bynnag, nad yw'r 
gefnogaeth hon yn ymestyn i'r bwriad i ehangu Ysgol Mynydd Bychan fel yr 
ymgynghorwyd arno.  
 

90. Mae'r pwyntiau a godwyd yn adleisio'r rhai a fynegwyd gan y Corff Llywodraethu 
yr eir i'r afael â hwy ym mharagraff(au) 76 – 86. 
 

Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gladstone  

91. Roedd ymateb gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gladstone yn cynnwys y 

canlynol: (gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 
 

 Mae'n amlwg bod angen cynyddu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal 

ac mae'n ymddangos bod lleoli'r rhain ar safle Allensbank yn ateb posibl, ond 

nid ydym yn ymwybodol o unrhyw opsiynau eraill sydd wedi’u hystyried.  Bydd 

Ysgol Gynradd safle hollt yn creu heriau i staff, disgyblion a rhieni/gofalwyr. 

Gall dwy ysgol rannu un safle yn llwyddiannus ac mae'n drefniant sy'n 

gweithredu mewn sawl man yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. 

 

 Yn y tymor hwy, byddai buddsoddi yn y Tŷ Cychod yn creu cyfleoedd 

ychwanegol am ofod y gallai'r ddwy ysgol ei ddefnyddio yn ystod y dydd, ac 

yn ystod y penwythnos a gyda'r nos gallai fod ar gael i'r gymuned leol.     

 

 Byddai pob ysgol y cyfeirir ati yn y ddogfen ymgynghori hon yn elwa o 
fuddsoddi yn ei hadeiladau. Fodd bynnag, mae pob ysgol wedi addasu a 
datblygu ei gofod i fodloni anghenion y disgyblion a gofynion y cwricwlwm o 
fewn y cyfyngiadau a osodir gan gyllidebau a chyfyngiadau ei safle.  

 

 Credwn ei bod yn hanfodol bod digon o gapasiti i ymateb i unrhyw newidiadau 
demograffig a allai arwain at fwy o alw am leoedd cyfrwng Saesneg yn yr 
ardal ac ni fyddai cyfyngu hyn i un safle 2DM, wedi’i rannu o bosibl, yn 
caniatáu'r hyblygrwydd hwn.  Rydym wedi gweld dros nifer o flynyddoedd sut 
y gall y boblogaeth oedran ysgol amrywio'n gyflym.   

 

 Mae angen i bob disgybl sy'n mynychu pob ysgol yn ardal Cathays a Gabalfa 
gael mynediad i ardal awyr agored ‘werdd’, sy’n beth prin ym mhob safle. 
Mae'n hanfodol nad yw'r cynlluniau ar gyfer ehangu Ysgol Uwchradd Cathays 
yn cael effaith andwyol ar allu'r ysgolion cynradd lleol i gael mynediad i'r 
cyfleusterau a gynigir ar hyn o bryd ar safle Maendy.   

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

92. Nodir barn Corff Llywodraethu Gladstone. 
 

93. Cydnabyddir y byddai pob ysgol yn yr ardal yn elwa o fuddsoddiad. Mae'r Cyngor 
wrthi'n buddsoddi mewn ysgolion drwy'r Rhaglen Rheoli Asedau a'r Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif a bydd yn parhau i adolygu anghenion yr ysgolion ac 
ymateb yn unol â hynny. 



 
 

 
94. Adolygir amcanestyniadau disgyblion yn barhaus a chyflwynir cynigion i sicrhau 

bod digon o leoedd yn ôl y gofyn. 
 

95. Disgwylir i ddatblygiad arfaethedig Ysgol Uwchradd Cathays arwain at 
amrywiaeth o gyfleusterau ysgol a chymunedol gwell a fyddai ar gael i ysgolion 
cynradd lleol hefyd. 

 

Corff Llywodraeth Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

96. Roedd ymateb gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru 
y Santes Monica yn cynnwys y canlynol: (gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn 
Atodiad 6) 

 

 Mae'r ffigurau a gyflwynir yn eich dogfen ymgynghori yn dangos yn glir yr 
angen am fwy o leoedd cyfrwng Cymraeg a llai o gapasiti o ran lleoedd 
cyfrwng Saesneg. Am y rheswm hwn rydym yn cefnogi eich cynigion i 
gynyddu capasiti Ysgol Mynydd Bychan i 1.5DM o fis Medi 2022, ac mae'n 
ymddangos yn rhesymegol lleoli'r lleoedd hyn yn yr adeilad ysgol agosaf 
sydd â lle i Ysgol Mynydd Bychan, yn yr achos hwn ar safle Ysgol Gynradd 
Allensbank. 

 

 Gellid teimlo bod y cynnig i leihau capasiti Ysgol Gynradd Allensbank i 1DM 
yn gam negyddol i gymuned yr ysgol, ond mae capasiti arfaethedig newydd 
Ysgol Gynradd Allensbank (210 o leoedd) yn uwch na nifer y plant sydd ar y 
gofrestr yn yr ysgol ym mis Ionawr 2020 (185). Hyderwn na fydd y capasiti 
newydd arfaethedig yn cael effaith andwyol ar weithrediadau presennol yr 
ysgol o ddydd i ddydd ac yng nghyd-destun y rhesymu hwn, rydym yn 
cefnogi'r cynnig i leihau capasiti Ysgol Gynradd Allensbank i 1DM o fis Medi 
2022. 

 

 Mae'r diffyg darpariaeth feithrin yn Santes Monica yn rhywbeth y teimlwn 
sydd wedi amharu ar ein gallu i wasanaethu'r gymuned leol, a'r rhai sy'n 
dewis addysg ffydd i'w plant. Mae'r diffyg hwn yn deillio o gyfyngiadau 
ffisegol safle ac adeiladau’r ysgol, nad ydynt yn cynnig digon o le dan do 
nac yn yr awyr agored. 

 

 Gan dybio y bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael ei hehangu 
ymhellach yn y blynyddoedd i ddod, nid yw'n gwneud synnwyr i Ysgol 
Mynydd Bychan gael ei rhannu ar draws dau safle. Yn hytrach, dylai fod 
wedi'i lleoli ar un safle, naill ai safle Allensbank neu’r safle sy’n cael ei rannu 
gan Gladstone / Santes Monica. Byddai hyn yn arwain nid yn unig at addysg 
fwy cyson i'r disgyblion na phe caiff ei rhannu ar draws dau safle, ond at fwy 
o effeithlonrwydd gweithredol ac ariannol i'r ysgol hefyd. 

 

 O ran darpariaeth gymunedol cyfrwng Saesneg, Ysgol Gynradd Albany yw'r 
ysgol gynradd fwyaf yn ardal Cathays ar hyn o bryd ac mae'n gweddu i'r 
safle y mae wedi'i lleoli arno ar hyn o bryd. Y tu allan i hyn, gellid cartrefu'r 
gofyniad cyfunol rhagamcanol ar gyfer y ddarpariaeth gymunedol cyfrwng 



 
 

Saesneg sy'n weddill yn y tymor hwy ar un safle 2DM, naill ai safle 
Allensbank neu’r safle sy’n cael ei rannu gan Gladstone / Santes Monica.  

 

 Pe bai Santes Monica yn gallu cynnig meithrinfa’r Eglwys yng Nghymru i'r 
gymuned leol, byddai angen, fel yr amlinellir uchod, safle mwy na'r un 
presennol arni. Gellid cyflawni hyn mewn nifer o ffyrdd, ac un ohonynt yw'r 
defnydd o safle presennol Ysgol Mynydd Bychan, pe baent yn adleoli i un 
safle i ddarparu ar gyfer twf parhaus.  

 

 Mae’r categorïau cyflwr adeiladau ysgol yn dangos bod angen cynnal a 
chadw a buddsoddi parhaus ar holl adeiladau ysgol ardal Cathays. Y realiti 
yw bod rhai o'r adeiladau hyn yn rhai rhestredig Gradd 2 (gan gynnwys 
Santes Monica) ac felly mae angen cyllid sylweddol arnynt i'w cadw'n 
ddiogel ar gyfer y plant sy'n cael eu haddysgu ynddynt. Mae hyn yn 
anffodus ond gan nad oes unrhyw safleoedd eraill ar gael yn ardal Cathays 
rhaid gwneud y buddsoddiad hwn er mwyn bodloni gofynion yr holl 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg. 

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

97. Mae'r Cyngor yn cydnabod cefnogaeth y Corff Llywodraethu. 
 

98. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â lefel y lleoedd gwag yn Ysgol Gynradd 
Allensbank ym mharagraffau 53 – 54 a 66. 

 
99. Nodir awydd yr ysgol i sefydlu darpariaeth feithrin yn yr ysgol. 

 

100. Nodir y safbwyntiau a gyflwynwyd ynghylch trefniadaeth hirdymor ysgolion a 
chânt eu hystyried yn fanwl cyn i'r Cyngor gyflwyno cynigion am ateb hirdymor. 

 
Corff Llywodraethu Ysgol Glan Ceubal 

101. Roedd ymateb gan Gorff Llywodraethu Ysgol Glan Ceubal yn cynnwys y 

canlynol: (gellir gweld copi o'r ymateb llawn yn Atodiad 6) 
 

 Fel ysgol gynradd Gymraeg yn ardal Gabalfa, sy'n ffinio â'r Eglwys Newydd, 

Ystum Llandaf ac ardal ddeheuol y Mynydd Bychan, hoffem ddathlu'r ffaith 

bod angen cynyddu lleoedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn yr ardal 

hon o Gaerdydd.  

 

 Bydd capasiti ychwanegol o 123 o ddisgyblion i’r Mynydd Bychan yn sicrhau 

bod ganddi ddyfodol hirdymor fel canolfan i addysg Gymraeg yng 

Nghaerdydd.  

 

 Rydym yn sylweddoli y bydd y cynnydd hwn yn y niferoedd yn caniatáu i 

ddisgyblion sydd â brodyr a chwiorydd yn yr ysgol fynychu'r ysgol ac, er ein 

bod yn gweld hyn fel cam cadarnhaol, o ran y darlun ehangach o ran 

addysg Gymraeg yn ein dinas mae'n peri pryder sylweddol i ni ynglŷn â'n lle 

ni yng nghynlluniau’r awdurdod lleol ar gyfer yr ardal a'r dyfodol. 

 



 
 

 Gan ein bod wedi bodoli am nifer o flynyddoedd heb ddalgylch swyddogol, 

pan ddyrannwyd dalgylch i ni gwelsom mai dim ond ystâd Gabalfa a Ystum 

Taf hyd at Hilton Place oedd wedi’u cynnwys. Roedd yr ardal hon yn 

cynnwys llawer o gaeau a pharcdir yn ffinio ag Afon Taf tuag at ganol y 

ddinas.  

 

 Ym mlwyddyn academaidd 2019, cofrestrwyd yr holl ddisgyblion a oedd am 

gael addysg Gymraeg yn ein dalgylch yn ein hysgol. Dim ond 13 disgybl 

oedd hyn. Bu'n rhaid i ni wneud diwygiadau i'r gyllideb a thoriadau staffio, 

hyd yn oed ar ôl i becyn ariannu gael ei ddarparu gan yr Awdurdod Lleol. 

 O gymharu â'r ysgolion eraill sy'n ffinio â ni mae ein dalgylch yn fach iawn, 

nid yn unig fel ardal ddaearyddol ond hefyd o ran nifer y disgyblion sydd 

ynddo. Os ystyriwn ddalgylchoedd Pencae a Mynydd Bychan, sydd ill dwy’n 

ysgolion un dosbarth mynediad fel Glan Ceubal, maent yn llawer mwy, gyda 

llawer mwy o ddosbarthiad tai, ac nid ydynt yn cwmpasu Parc Bute. Roedd 

gan Ysgol Mynydd Bychan broffil yn dangos mwy o ddisgyblion na ni, o 

fewn ardal fach, addas o amrywiol.  I'r gogledd roedd Melin Gruffydd, yr 

oedd ei hardal ddaearyddol a'i niferoedd efallai 300% yn fwy na ni. Mae'r 

Cynghorydd Burke-Davies wedi dadlau y gellid ailddiffinio'r dalgylchoedd 

hyn er mwyn sicrhau dosbarthiad mwy cyfartal o niferoedd disgyblion.  

 

 Rydym yn pryderu'n fawr y bydd y lleoedd ychwanegol hynny i ddisgyblion 

yn Ysgol Mynydd Bychan yn cael effaith andwyol hirdymor ar nifer ein 

disgyblion a'n hyfywedd hirdymor. 

 
Beth sydd ei angen arnom? 

 Sgwrs lawn a gonest gyda'r Awdurdod Lleol i’n sicrhau bod gennym ddyfodol 

a bod yna gynllun/gweledigaeth hirdymor, nid yn unig i Ysgol Glan Ceubal 

ond hefyd i bob ysgol Gymraeg ar draws y ddinas.  

 Er ein bod yn llwyr gefnogol o’r cynnig i gynyddu lleoedd addysg Gymraeg, 

rhaid deall bod angen cefnogi ysgolion presennol, fel ein un ni, sydd â 

niferoedd llai ar y gofrestr. 

 Dealltwriaeth o’r angen i’n cefnogi yn ystod y blynyddoedd nesaf ac 

ymrwymiad i wneud hynny.  

 Cefnogaeth gan yr Awdurdod Lleol i sicrhau y byddwn yn gallu parhau â 

datblygiad addysgol yr ysgol.  

 Cymorth ariannol i sicrhau hyfywedd yr ysgol dros y blynyddoedd nesaf.   

 Yn y pen draw, mae angen i'r Awdurdod Lleol gynnal yr hyn a ystyriwn yn 

ailddosbarthiad tecach o'r dalgylchoedd o'n cwmpas, fel y gallwn gael y cyfle i 

dyfu fel ysgol. 

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

102. Mae'r Cyngor yn croesawu cefnogaeth Corff Llywodraethu Ysgol Glan Ceubal i'r 
bwriad i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg. 



 
 

 
103. Cydnabyddir bod gan y Corff Llywodraethu bryderon ynghylch effaith bosibl 

ehangu Ysgol Mynydd Bychan ar Ysgol Glan Ceubal, dalgylch yr ysgol a nifer y 
disgyblion sy'n cofrestru yn yr ysgol. 

 
104. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ac ehangu addysg Gymraeg, ac i 

gyflawni'r targedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei strategaeth 
Cymraeg 2050. 

 
105. Er bod digon o ddarpariaeth ar draws yr ardal ehangach i ddarparu ar gyfer twf 

addysg Gymraeg yn y byrdymor, ni fyddai lefel ddisgwyliedig y lleoedd dros ben 
yn ddigon i gynyddu'r niferoedd a dderbynnir i addysg cyfrwng Cymraeg yn 
sylweddol yn y tymor hwy er mwyn cyrraedd targedau Cymraeg 2050.  

 
106. Mewn rhai rhannau o'r ddinas, fel yr ardal a wasanaethir gan Ysgol Mynydd 

Bychan, dim ond drwy newidiadau i ddalgylchoedd ysgolion neu drwy gynyddu 
nifer y lleoedd sydd ar gael y gellid cydbwyso unrhyw gynnydd pellach yn y galw.  
Er y gallai newidiadau i ddalgylchoedd helpu i wella'r cydbwysedd rhwng nifer y 
lleoedd sydd ar gael a’r plant sydd angen lle yn y byrdymor, ni fyddai newidiadau 
o'r fath yn cefnogi twf hirdymor. 

 
107. Er bod Ysgol Mynydd Bychan yn derbyn hyd at 30 o ddisgyblion fesul grŵp 

blwyddyn er mwyn gallu trefnu dosbarthiadau’n effeithlon, capasiti’r ysgol ar y 
safle presennol yw 192 o leoedd (18 lle yn llai na'r 210 lle ar gyfer ysgol 1DM).   

 
108. Cynigiwyd yn y lle cyntaf ehangu Ysgol Mynydd Bychan i 1.5DM (315 o leoedd) 

gan y byddai hyn yn darparu nifer priodol o leoedd i ateb y galw disgwyliedig gan 
leihau’r effaith ar ysgolion Cymraeg cyfagos gymaint â phosibl, a byddai'n 
galluogi gweithredu strwythur dosbarth effeithlon wrth i’r ysgol dyfu.  

 
109. Byddai’r newidiadau arfaethedig yn gweithredu newidiadau mewn ffordd fydd yn 

lleihau’r effaith negyddol ar unrhyw ysgol cymaint â phosibl. 
 

110. Ni fyddai'n briodol cyflwyno newidiadau byrdymor i ddalgylchoedd ysgolion cyn 
cytuno ar strategaeth hirdymor i sicrhau cydbwysedd a dosbarthiad cynaliadwy 
o leoedd cynradd i wasanaethu'r ardal.  

 
Ymateb RhAG 

111. Roedd ymateb gan RhAG yn cynnwys y canlynol: (gellir gweld copi o'r ymateb 
llawn yn Atodiad 6) 

 

 Croesawn fod Cyngor Caerdydd o'r diwedd yn ymateb i'r twf sylweddol yn y 
galw am addysg cyfrwng Cymraeg yng nghanol Caerdydd a'r pwysau 
cynyddol sydd wedi bod ar leoedd yn Ysgol Mynydd Bychan (YMB) dros y 
blynyddoedd diwethaf. 
 

 Gwyddom fod YMB wedi bod yn gweithredu dros gapasiti ers peth amser. 
Mae cyfyngiadau’r safle yn golygu na ellir ehangu’r adeilad presennol. Yn 
naturiol, mae sefyllfa o'r fath yn anghynaliadwy.  



 
 

 

 Gwyddom mai dim ond plant sy'n byw o fewn cyfartaledd o 0.5 milltir (roedd 
hyn cyn lleied â 0.3 milltir yn 2017) i YMB sydd ag unrhyw obaith realistig o 
gael lle yn yr ysgol. Mae sawl teulu sy'n byw ar gyrion y dalgylch wedi methu 
â chael lle dros y blynyddoedd diwethaf ac mae sawl teulu’n poeni am hynny 
nawr wrth iddynt ddewis ysgolion dros y blynyddoedd nesaf. Felly oherwydd y 
pwysau ar leoedd, mae'n hanfodol cydnabod bod dalgylch gwirioneddol yr 
ysgol yn llawer llai na'r dalgylch swyddogol sydd wedi'i osod. 
 

 Rhaid canmol ymrwymiad Cyngor Caerdydd i ddatblygu ac ehangu addysg 
cyfrwng Cymraeg ar draws y ddinas ac i gyflawni'r targedau a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru er mwyn gwireddu’r strategaeth Cymraeg 2050. 
 

 Rydym yn poeni ar ôl clywed gan nifer o rieni fod y profiad o fynychu'r 
cyfarfodydd ymgynghori wedi bod yn anfoddhaol iawn. Derbyniwn fod 
amgylchiadau eithriadol y llynedd yn golygu y bu’n rhaid i ALlau weithio mewn 
ffyrdd newydd a defnyddio technoleg ar raddfa ddigynsail, ac yn hynny o beth 
cymeradwywn y Sir am weithredu mewn ffyrdd blaengar. 
 

 Serch hynny, nodwn fod trefniadaeth a strwythur cyfarfodydd wedi bod yn 
lletchwith ac oherwydd hynny nid oedd rhieni'n gallu gofyn cwestiynau wrth i'r 
cyfarfod fynd rhagddo. At hynny, hysbysebwyd un o'r cyfarfodydd, yr un a 
gynhaliwyd nos Fercher 3 Mawrth, fel cyfarfod a fyddai'n cael ei gynnal drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Ond nid yw darparu recordiad Cymraeg o'r cyflwyniad a 
darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn golygu bod y cyfarfod hwn wedi 
cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n amlwg y dylai trefniadau fod 
wedi cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod siaradwr Cymraeg ar gael i gadeirio'r 
cyfarfod ac i hwyluso'r drafodaeth er mwyn caniatáu i'r swyddogion ateb 
cwestiynau. 
 

 Ar ôl ymgynghori â rhieni'r ysgol, yn anffodus mae RhAG bellach o'r farn nad 
yw'n bosibl i ni gefnogi'r cynnig ar ei ffurf bresennol. Nid ar chwarae bach y 
mae RhAG yn gwrthod cynnig sy'n anelu at gynyddu nifer y lleoedd cyfrwng 
Cymraeg ond teimlwn y byddai'n annoeth cefnogi cynnig sydd, yn ein barn ni, 
yn ddiffygiol, yn sicr yn yr hirdymor. 
 

 Nodwn isod y rhesymau sydd wedi arwain at fabwysiadu'r safbwynt hwnnw: 
 

 Diffyg eglurder o ran yr ymrwymiad i dderbyn pob cais am le ym mis 
Medi 2021 

Mae RhAG ar ddeall (yn dilyn trafodaethau’r Fforwm Addysg Gymraeg) y 
byddai trefniadau dros dro yn cael eu gwneud ar gyfer mis Medi 2021 i 
letya pob disgybl sy'n gwneud cais am le yn YMB ar safle YMB. Ond 
deallwn fod rhieni wedi cael gwybod y byddai hyn nawr yn digwydd ar 
safle Ysgol Allensbank. Mae'r diffyg cysondeb hwn yn peri pryder ond 
mae hefyd yn rhagdybio canlyniad yr ymgynghoriad dan sylw. Mae perygl 
na fydd darpar rieni YMB yn gwneud cais am le ysgol oherwydd pryderon 
ynghylch rhannu safle.  

 



 
 

 Goblygiadau ymarferol rhannu safle gydag ysgol cyfrwng Saesneg.  
Mae'r ymgynghoriad wedi tynnu sylw at ddiffyg dealltwriaeth gan y Sir o 
egwyddorion ac elfennau sylfaenol addysg drochi a'r broses o gaffael 
iaith. Rhaid deall bod cynnig sefydlu dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg 
mewn ysgol sy'n gweithredu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Saesneg yn 
cyflwyno heriau sylweddol a bod angen ymdrin â hwy mewn modd sy'n 
dangos sensitifrwydd ieithyddol.  

 

 Diffyg manylion am gynllun hirdymor 
Ni fyddai rhannu'r ysgol dros ddau safle yn ddelfrydol o gwbl, o safbwynt y 
disgyblion na'r staff. Mae rhannu'r ysgol heb sicrwydd ac amserlen i 
symud y tu hwnt i'r trefniant dros dro dan sylw yn annerbyniol.  

 

 Credwn y dylai'r Sir fod wedi cynnig amserlen yn nodi camau pendant ar y 
daith, gan ddechrau gyda'r trefniant dros dro, y cyfnod pontio hyd at ateb 
hirdymor. O ystyried hyn i gyd, credwn mai'r ateb hirdymor mwyaf 
synhwyrol fyddai cyfnewid safleoedd YMB ac ysgol arall sydd eisoes yn 
bodoli yn yr ardal leol yn llawn. 

 

 Pe bai'r Sir yn penderfynu mai'r ateb a ffefrir yw cyfnewid safleoedd presennol 
YMB ac Ysgol Gynradd Allensbank yn uniongyrchol, rydym yn cytuno â 
safbwynt llywodraethwyr YMB y gellid cyflawni hyn mewn ffordd a fyddai'n 
(a) caniatáu i’r naill ysgol barhau i weithredu o un safle yn gyfan gwbl, a 
(b) sicrhau cyfleoedd am welliannau sylweddol i'r adeiladau gan achosi cyn 
lleied â phosibl o darfu i'r ddwy ysgol. 
 

 Rydym yn ategu galwad llywodraethwyr YMB y dylid gwneud mwy o ymdrech 
i archwilio'r posibilrwydd o gyflawni hyn ar safle presennol Ysgol Uwchradd 
Cathays, gan dybio bod cynnig y Cyngor i adleoli Ysgol Uwchradd Cathays i 
safle ysgol newydd ar drac beicio presennol Maendy yn mynd rhagddo. 
 

 Deallwn fod y Sir wedi derbyn cyllid o dan Grant Cyfalaf Addysg Gymraeg 
Llywodraeth Cymru yn 2018 i fynd i'r afael â'r sefyllfa dan sylw, yn benodol i 
ehangu'r ddarpariaeth addysg gynradd Gymraeg yng Nghanol Caerdydd gan 
1DM. Deallwn fod y grant hwn yn dod i £3 miliwn. Ond mae awgrym nawr bod 
y cyllid wedi crebachu i £1.8 miliwn. Byddem yn ddiolchgar pe gellid 
cadarnhau a yw hynny'n wir ai peidio. Ac os felly, pam fod y swm bellach yn 
sylweddol is?  
 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

112. Mae'r Cyngor yn croesawu cefnogaeth RhAG i'r bwriad i ehangu addysg cyfrwng 
Cymraeg. Cydnabyddir, fodd bynnag, nad yw'r gefnogaeth hon yn ymestyn i'r 
bwriad i ehangu Ysgol Mynydd Bychan fel yr ymgynghorwyd arno.  

 
113. Roedd y cyfyngiadau iechyd cyhoeddus a ddeilliodd o’r pandemig Covid-19 yn 

golygu y bu’n rhaid addasu’r ffordd y caiff ymgynghoriadau eu cynnal a 
chydnabyddir nad yw heriau technolegol wedi ei gwneud yn bosibl efelychu 
cyfarfodydd go iawn. Yn ogystal â dau gyfarfod cyhoeddus, roedd cyfleoedd 



 
 

hefyd i rieni a phartïon â diddordeb fynychu sesiynau galw heibio ar-lein lle'r oedd 
swyddogion ar gael i siarad â hwy'n uniongyrchol ac ateb unrhyw gwestiynau.  

 
114. Ystyriwyd sut y gellid bodloni'r galw am leoedd ym mis Medi 2021 ond nid oedd 

yn rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus. Mae digon o gapasiti ar draws yr ardal 
ehangach i ddarparu ar gyfer y galw am leoedd ym mis Medi 2021 ac ni 
chynllunnir unrhyw newid i nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Mynydd Bychan 
ym mis Medi 2021. 

 
115. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 

hirdymor ym mharagraff(au) 5 – 9. 
 

116. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â safle Ysgol Uwchradd Cathays ym 
mharagraff(au) 14. 

 
117. Nodir y safbwyntiau a fynegwyd ynghylch ateb hirdymor a chânt eu hystyried yn 

fanwl cyn cyflwyno cynigion hirdymor. 
 

118. Llwyddodd y Cyngor i sicrhau arian trwy gynllun grant cyfalaf Cynyddu'r 
Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru. Y diben yw cefnogi 
buddsoddiadau cyfalaf sy'n hwyluso twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a 
defnydd o’r Gymraeg. 
 

119. Roedd y cais llwyddiannus yn cynnwys cynigion i:  
.   

 Ddatblygu 3 lleoliad Cylch Meithrin newydd sy'n gysylltiedig ag ysgolion 
cynradd. 

 Ehangu'r ddarpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg gan 0.5DM a chynnwys 
cyfleusterau hyfforddi yng Ngogledd Caerdydd. 

 Ad-drefnu'r ddarpariaeth gynradd yng nghanol Caerdydd a chynyddu 
lleoedd cynradd cyfrwng Cymraeg gan 1DM. 

 
120. Cwblhawyd y gwaith o ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gan 0.5DM yn 

Ysgol y Wern (o 2.5DM i 3DM) a datblygu cyfleusterau hyfforddi yn yr ysgol ym 
mis Hydref 2020. 

 
Ymateb Cymdeithas yr Iaith 
 

121. Roedd ymateb gan Gymdeithas yr Iaith yn cynnwys y canlynol: (gellir gweld copi 
o'r ymateb llawn yn Atodiad ) 

 

 Er ei bod yn ymddangos bod y cynllun y mae'r Cyngor wedi'i gyflwyno, ar 
bapur, yn un sydd am weld addysg cyfrwng Cymraeg yn y ddinas yn cael ei 
hehangu, o archwilio'r ddogfen a gwrando ar swyddogion y Cyngor yn 
esbonio'r polisi, mae'n amlwg bellach nad dyma’r diben. Yn hytrach, mae'n 
ymddangos bod hyn yn ymgais i geisio ateb byrdymor i'r enghraifft 
ddiweddaraf o broblem y mae addysg Gymraeg yn y ddinas wedi'i hwynebu 
ers degawdau; anallu'r Cyngor i gynllunio'n strategol ar gyfer darpariaeth 
addysg Gymraeg a’i thwf yn y ddinas.  

 



 
 

 Yn dilyn nifer o drafodaethau gyda rhieni, athrawon a llywodraethwyr rydym ni 
fel cell wedi dod i'r casgliad bod y cynllun hwn yn gwbl annigonol ac yn wir yn 
cynrychioli agwedd niweidiol tuag at y Gymraeg ac felly o ganlyniad yn 
niweidiol i dwf addysg Gymraeg yn y ddinas. Mae sawl rheswm am hyn, ac 
amlinellir rhai ohonynt isod:  

 
1. Yn gyntaf, mae'r cynnig i agor dosbarth Cymraeg yn Ysgol Allensbank 
heb unrhyw gynllunio hirdymor ynghylch sut y byddai hyn yn effeithio ar 
ddyfodol hirdymor disgyblion Mynydd Bychan neu Allensbank yn dangos 
nad yw'r cynigion hyn yn rhan o gynllun sefydlog sydd wedi’i ystyried yn 
ofalus. Yn hytrach, ateb dros dro yw hwn gan y cyngor i broblem sydd 
wedi ac a fydd yn ailymddangos dro ar ôl tro os na cheir atebion 
cynaliadwy ar gyfer tyfu addysg cyfrwng Cymraeg yn y ddinas.  
 
Mae bwriad y Cyngor i agor dosbarth Cymraeg mewn ysgol cyfrwng 
Saesneg heb ystyried sut y byddai hyn yn effeithio ar addysg y plant neu 
eu gallu i ddysgu a chael eu trochi yn yr iaith yn iawn yn destun gofid.   

 
2. Yn ail, mae'r ymgynghoriad yn gadael Ysgol Glan Ceubal mewn safle 
ansicr o ran niferoedd ac felly cyllideb. Mae disgyblion Glan Ceubal yn 
haeddu ymrwymiad hirdymor gan y Cyngor i sicrhau ei bod yn ysgol 
ffyniannus sy'n gallu gwireddu ei llawn botensial. Mae'n bwysig bod y 
Cyngor yn ymrwymedig i gefnogi twf ysgolion cyfrwng Cymraeg, ym mha 
bynnag ran o'r ddinas y maent, ac i beidio â chyfrannu at duedd sy'n troi 
mynediad i addysg Gymraeg yn loteri cod post neu’n hyrwyddo rhai 
ardaloedd uwchben eraill o ran addysg cyfrwng Cymraeg.  
 
4. Nid oes unrhyw beth yma chwaith am ad-drefnu dalgylchoedd y ddinas 
fel eu bod yn cynrychioli cymunedau ac anghenion ysgolion fel y maent yn 
bodoli heddiw. Rhaid cael dull systematig o ddelio â'r broblem hon os yw'r 
Cyngor am atal yr un problemau rhag codi dro ar ôl tro.  

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

122. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 
hirdymor ym mharagraff(au) 5 – 9. 
 

123. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â gallu ysgolion Caerdydd i drochi’n 
llwyddiannus yn y Gymraeg ar safle ysgol a rennir ym mharagraffau 79 i 81. 
 

124. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud ag Ysgol Glan Ceubal ym mharagraff(au) 
103 – 110. 

 

 

  
Cynrychiolaeth disgyblion Ysgol Gynradd Allensbank  



 
 

125. Cyfarfu swyddogion yn rhithwir drwy Microsoft Teams gyda disgyblion blwyddyn 
6 Ysgol Gynradd Allensbank i gyflwyno'r cynnig a thrafod y cynigion a chasglu 
eu barn.  

 
126. Roedd y pwyntiau a godwyd gan y disgyblion yn cynnwys y canlynol: 
 

 Cwestiynau ynghylch newidiadau posibl yn y galw am Ysgol Gynradd 
Allensbank a beth fyddai hyn yn ei olygu i'r ysgol 
 

 Manteision rhyngweithio â disgyblion eraill, gwneud ffrindiau newydd a 
dysgu oddi wrth ei gilydd 
 

 Y cyfle i fwy o ddisgyblion fynychu Ysgol Mynydd Bychan 
 

 Y potensial am broblemau cyfathrebu oherwydd gwahaniaeth iaith 
 

 Pryderon ynghylch y posibilrwydd o wahanu brodyr a chwiorydd a’r effaith 
ar rieni'n gorfod mynychu dau safle 
 

 Pryderon ynghylch diffyg lle yn ystod y pandemig  
 

 Pryderon ynghylch llai o le ac amser ar yr iard chwarae 
 

 Tarfu canfyddedig ar ddysgu 
 

127. Mae nodiadau'r cyfarfod i'w gweld yn Atodiad 3. 
 
Cynrychiolaeth disgyblion Ysgol Mynydd Bychan   

128. Cyfarfu swyddogion yn rhithwir drwy Microsoft Teams gyda disgyblion 
blynyddoedd 4, 5 a 6 Ysgol Mynydd Bychan i drafod y cynigion a chasglu eu 
barn. 

 
129. Roedd y pwyntiau a godwyd gan y disgyblion yn cynnwys y canlynol: 

 

 Cwestiynau ynghylch a fydd yr ateb byrdymor yn troi'n barhaol 
 

 Cwestiynau ynghylch tir arall sydd ar gael  
 

 Manteision rhyngweithio â disgyblion Saesneg eu hiaith i wella eu Cymraeg 
 

 Cynnydd mewn siaradwyr Cymraeg ledled Caerdydd a chyfraniad 
cadarnhaol i dargedau Cymraeg 2050 
 

 Pryderon ynghylch gwahanu ffrindiau a brodyr a chwiorydd ar draws 
safleoedd a'r gofid y gallai hyn ei achosi 
 

 Anawsterau canfyddedig i rieni a allai orfod mynd i ddau safle 
 



 
 

 Pryderon ynghylch yr effaith negyddol ar gaffael y Gymraeg a'r posibilrwydd 
o golli iaith  
 

 Y gwahaniaeth canfyddedig yn yr adnoddau sydd ar gael yn Ysgol Gynradd 
Allensbank 
 

 Nododd y disgyblion eu bod yn ffafrio ysgol 2DM mewn adeilad newydd 
 

130. Mae nodiadau'r cyfarfod i'w gweld yn Atodiad 3. 
 
Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

131. Mae'r Cyngor yn cydnabod barn disgyblion. 
 

132. Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi bod disgyblion y ddwy ysgol yn gallu gweld y 
manteision o gael ysgol cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg yn rhannu safle. 
 

133. Mae'r Cyngor yn cydnabod pryderon disgyblion ynglŷn â'r potensial i frodyr a 
chwiorydd Ysgol Mynydd Bychan fod ar wahanol safleoedd. Ymgynghorir yn 
llawn â disgyblion a rhoddir gwybod iddynt ar yr adeg briodol am unrhyw gynnig 
sy'n effeithio arnynt er mwyn sicrhau bod unrhyw newid yn achosi cyn lleied o 
darfu â phosibl. Disgwylir y byddai unrhyw ddisgyblion o Ysgol Mynydd Bychan 
sy'n cael eu lleoli ar safle Ysgol Gynradd Allensbank yn cael eu cefnogi'n 
briodol, yn addysgol ac yn emosiynol.  
 

134. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â phryderon posibl ynghylch gofod a 
gwahaniaethau canfyddedig mewn adnoddau ym mharagraff(au) 53 – 54 a 66. 
 

135. Mae'r Cyngor yn croesawu cefnogaeth disgyblion Ysgol Mynydd Bychan i'r 
bwriad i ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.   
 

136. Nodir y safbwyntiau a gyflwynwyd ynghylch y sefyllfa hirdymor a chânt eu 
hystyried yn fanwl cyn i'r Cyngor gyflwyno cynigion am ateb hirdymor. 
 

Ymatebion Eraill a Gafwyd 

Galw am leoedd 

137. Nid yw'r galw presennol am addysg Gymraeg yn cael ei ddiwallu. 
 

138. Ar hyn o bryd mae YMB wedi’i gordanysgrifio sy'n awgrymu bod mwy o alw am 
leoedd Cymraeg nag y gellir ei gynnig ar hyn o bryd. 
 

139. Nid oes digon o leoedd Cymraeg i blant yn yr ysgol hon o fewn y dalgylch. 
 
Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

140. Disgwylir i'r niferoedd sy'n dechrau mewn ysgolion cynradd ledled y ddinas 
leihau'n gyffredinol yn y blynyddoedd i ddod gan fod nifer y plant o oedrannau 
cyn-ysgol yn is nag mewn blynyddoedd diweddar.  



 
 

 
141. Adlewyrchir hyn yn nifer y ceisiadau am fynediad i Ddosbarthiadau Derbyn ym 

mis Medi 2021.  Yn y cylch cychwynnol o ddyraniadau ar 16 Ebrill 2021, roedd 
y Cyngor wedi prosesu 37 o geisiadau ar gyfer Ysgol Mynydd Bychan, gan 
gynnwys 33 o fewn dalgylch yr ysgol, ar gyfer y 30 lle oedd ar gael. Cytunodd 
y Cyngor i dderbyn pob un o'r 21 o ymgeiswyr ar gyfer Ysgol Gynradd 
Allensbank, gan gynnwys 17 o blant yn nalgylch yr ysgol, o gymharu â’r 45 o 
leoedd a oedd ar gael yn yr ysgol. 

 
142. Nifer yr ymgeiswyr y cynigiwyd lleoedd iddynt yn Ysgol Glan Ceubal, Ysgol 

Gynradd Albany ac Ysgol Gynradd Gladstone oedd 20, 28 a 24 yn y drefn 
honno. 
 

143. Er bod Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd (60 o leoedd derbyn) ac Ysgol y Wern 
(90 o leoedd derbyn) wedi'u tanysgrifio'n llawn ar adeg mynediad, bu’n bosibl 
i’r naill ysgol a’r llall dderbyn pob ymgeisydd a oedd yn ceisio lle yn eu hysgol 
ddalgylch (53 ac 85 o ran dyraniadau dalgylch yn y drefn honno). 
 

144. Ledled y ddinas, er bod canran y plant sy'n cofrestru mewn lleoedd Derbyn 
Cymraeg ym mis Medi 2021 yn debyg i'r ganran ym mis Medi 2020 (tua 18.5%), 
mae nifer y lleoedd a ddyrannwyd wedi gostwng o tua 760 i tua 680 o ganlyniad 
i boblogaeth lai.  
 

145. Ledled y ddinas, mae data derbyniadau’n dangos y bydd gan ddosbarthiadau 
Derbyn Cymraeg tua 19% o leoedd gwag o hyd ym mis Medi 2021.  Mae digon 
o gapasiti ar draws yr ardal ehangach i fodloni’r galw am leoedd cyfrwng 
Cymraeg ym mis Medi 2021 a hyd at flwyddyn ysgol 2023/24 yn seiliedig ar 
batrwm presennol y nifer sy'n manteisio ar leoedd. Fodd bynnag, byddai angen 
gwneud newidiadau tymor hwy i'r ddarpariaeth er mwyn gwneud cynnydd tuag 
at dargedau Cymraeg 2050. 

 
Amseriad y newidiadau arfaethedig  

146. Ynghanol y pandemig presennol, byddwn yn gohirio unrhyw newidiadau.  Mae 
gan bobl fwy na digon o bryderon ar eu hysgwyddau gyda'r pandemig; nid ydynt 
yn haeddu'r pryder ychwanegol sy'n codi o hyn.  Ar gyfer ehangu YMB, byddwn 
yn awgrymu ceisio dod o hyd i leoedd dros dro ychwanegol ger YMB (ond nid 
mewn ysgolion eraill); nid oes angen i'r rhain fod yn fawr os ydynt yn agos at 
YMB.  

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 
 
147. Nodir y safbwyntiau a fynegwyd. 
 

Y broses ymgynghori  

148. Os yw'r penderfyniad i gynyddu Ysgol Mynydd Bychan i 1.5 DM eisoes wedi'i 
wneud, yna i’m tyb i nid yw hyn wedi mynd drwy'r broses ymgynghori. ‘Does 
bosib fod hyn yn groes i weithdrefnau Cyngor Caerdydd?  
 



 
 

149. Rydw i wedi gweld rhywfaint o ohebiaeth yn nodi nad oes angen ymgynghoriad 
gan fod y cynnydd ym mis Medi 2021 i 1.5 DM yn drefniant dros dro. Fodd 
bynnag, ni allaf weld sut y gellir gwrthdroi newid i 1.5 DM ym mis Medi 2021 
h.y. unwaith y bydd gan Ysgol Mynydd Bychan Grŵp Blwyddyn 2021 x1.5 yna 
mae hynny'n barhaol, neu rhowch wybod fel arall? Yn wir, yn ystod y sesiwn 
holi ac ateb, codwyd yr un cwestiwn a chadarnhaodd cynrychiolydd o'r cyngor 
nad yw hyn yn rhan o’r ymgynghoriad. 
 

150. Os mai’r penderfyniad ar gyfer Ysgol Mynydd Bychan fydd 1.5 DM o 2021, yna 
nid oes proses Ymgynghori ffurfiol wedi'i chynnal ar gyfer hyn. A fyddech cystal 
a rhoi gwybod pam. Ni ellir cyfeirio at "Fesur Dros Dro" mewn achos pan na ellir 
gwrthdroi rhywbeth, yn amlwg. 
 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

151. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â derbyniadau ym mis Medi 2021 ym 
mharagraff 145. 
 

Pryderon traffig 

152. Plîs, plîs, plîs ystyriwch y traffig wrth ollwng a chasglu.  Rwy'n fam i ddisgybl 
meithrin yn YMB ond rydym hefyd yn byw ar Llanishen Street ac yn dioddef yr 
hunllef o rieni’n rhwystro strydoedd a pharcio mewn ardaloedd i ddeiliaid 
trwyddedau. Byddai’n dda cael 'man gollwng i geir' 
 

153. Rwy'n poeni am rannu safle a disgyblion/rhieni yn symud o un safle i'r llall. Mae 
llawer o draffig ar Whitchurch Road.  
 

154. Mae Llanishen Street eisoes yn brysur iawn ar adeg codi a gollwng; byddai'r 
trefniant hwn yn cynyddu'r anawsterau sy'n ymwneud â hyn. 
 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

155. Ers i ysgolion ailagor ym mis Medi 2020, codwyd pryderon gan rieni ac aelodau 
ward ynghylch traffig a pharcio y tu allan i Ysgol Mynydd Bychan ar New 
Zealand Road. Mae’r Cyngor yn bwriadu ceisio cyllid gan Lywodraeth Cymru i 
greu Stryd Ysgol ar New Zealand Road a fyddai'n cyfyngu mynediad i gerbydau 
ar hyd y stryd i breswylwyr, deiliaid bathodyn glas a deiliaid trwyddedau 

awdurdodedig yn unig yn ystod amseroedd gollwng a chasglu. Byddai hyn yn 
gwneud yr amgylchedd y tu allan i'r ysgol yn fwy diogel ac yn fwy ffafriol i 
gerddwyr a beicwyr. 
 

156. Mae ehangu capasiti Ysgol Mynydd Bychan a’r problemau traffig a pharcio yn 
Ysgol Mynydd Bychan ac Ysgol Gynradd Allensbank yn tanlinellu'r angen i 
gyflwyno mesurau sy'n annog pobl i beidio â theithio mewn car a hyrwyddo 
teithio llesol i safleoedd y ddwy ysgol. Un mesur o'r fath yw cyflwyno Stryd 
Ysgol. Mae cynlluniau eisoes yn cael eu datblygu i wneud New Zealand Road 
yn Stryd Ysgol. Mae potensial hefyd i wneud hyn ar ran o Llanishen Street. 
Fodd bynnag, bydd y ddau gynnig yn gofyn am ymgynghori â thrigolion a 
busnesau lleol. 

 



 
 

Dewisiadau amgen  

157. A ellid ehangu safle YMB ar draws New Zealand Road i rywfaint o Dir Tŷ'r 
Cwmnïau?  Gan fod Cathays yn cael ei hail-godi a ellid defnyddio'r adeilad 
presennol ar gyfer YMB?  
 

158. Ddim yn ymwybodol o unrhyw safleoedd gwag sy'n eiddo i'r cyngor a dim 
cynlluniau datblygu.  Beth am o amgylch canolfan hamdden Maendy?  
 

159. Mae'r duedd o ran lleihad yn y galw am leoedd yn amlwg. Byddai'n ateb gwell 
efallai i'r ddwy ysgol gyfnewid safleoedd.  
 

160. Rhaid cael cydbwysedd ac mae angen dyrannu'r lleoedd lle mae mwy o alw.  Y 
peth gorau i'w wneud fyddai cyfnewid safleoedd yn llwyr a chael Allensbank ar 
safle Mynydd Bychan ac i'r gwrthwyneb.  

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

161. Mae'r Cyngor wedi ymchwilio i opsiynau safle amgen a allai fod ar gael ac sydd 
mewn lleoliadau canolog yn nalgylch Ysgol Mynydd Bychan. Nid oes safle gwag 
addas ar gael a allai ddarparu ar gyfer Ysgol Mynydd Bychan fwy ei maint. 
 

162. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â safle Ysgol Uwchradd Cathays ym 
mharagraff(au) 14. 
 

163. Ystyrir yr opsiynau amgen a gyflwynwyd yn fanwl cyn i'r Cyngor gyflwyno 
cynigion am ateb hirdymor. 

 

Effaith negyddol ganfyddedig ar ysgolion cyfagos 

164. Ar hyn o bryd mae dalgylch Glan Ceubal yn cynnwys ardaloedd fel Parc Bute 
lle nad oes neb yn byw ac mae'n debyg fod hyn yn rhoi ein hysgol a'n plant ni 
dan anfantais o’r dechrau gyda Mynydd Bychan. Rwy'n amlwg yn unochrog ond 
mae Glan Ceubal yn ysgol ryfeddol ac mae demograffeg ardal gyfagos Gabalfa 
(a'r dalgylch sy'n cwmpasu ardaloedd daearyddol gwag) yn golygu na fyddai 
byth yn llawn ar unwaith.  
 

165. Adeilad newydd yw Glan Ceubal (nid ysgol newydd) ond mae wedi derbyn cyllid 
sylweddol gan y Cyngor ar gyfer yr adeilad newydd. Rwy'n ymwybodol y byddai rhai 
plant sy'n mynychu ein hysgol yn dod o dan ddalgylch Mynydd Bychan ac felly mae 
perygl y byddwn, gyda'r ehangu arfaethedig, yn lleihau ymhellach y niferoedd derbyn 
posibl ar gyfer Ysgol Glan Ceubal.  Dydw i ddim yn deall pam, yn dilyn buddsoddiad 
sylweddol yn ein hysgol, y byddech yn dewis ymestyn ysgol gynradd Gymraeg arall 
pan nad yw Glan Ceubal yn llawn a lle byddai’n elwa o gymorth gan y cyngor yn hytrach 
na'r hyn sy'n teimlo fel y cyngor yn gweithio yn ei herbyn. 

 
Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud ag ardal Ysgol Glan Ceubal ym mharagraff(au) 

103 – 110. 

 



 
 

Cyfansoddiad hiliol ysgolion 

166. Gallwn weld pam y byddai'r cynigion hyn o fudd i Ysgol Mynydd Bychan, ond 
nid yw’n glir sut y byddent yn gwneud unrhyw beth da i'n plant na dyfodol ein 
hysgol. Yn fwy cyffredinol, rydym yn pryderu am y materion anghydraddoldeb 
hiliol y bydd y cynigion hyn yn eu cael ar y gymuned. Wedi'u nodi yn eich 
adroddiad eich hun, bydd y materion hyn yn cael effaith andwyol ar aelodau o'r 
gymuned nad ydynt yn wyn ac rydym yn poeni sut y bydd hyn yn effeithio ar ein 
hysgol, y gymuned a'r berthynas rhwng trigolion Cymraeg a phreswylwyr di-
Gymraeg yn y dyfodol.  
 

167. Mae fy mab yn blentyn gwyn mewn blwyddyn dderbyn gyfan gwbl wyn (90 o 
ddisgyblion).  Dydw i ddim yn ensynio cymhellion drwg ar neb ynghylch y mater 
hwn, ond dylai bodolaeth y sefyllfa honno boeni unrhyw un sydd am wneud 
profiad plant o addysg yn gynhwysol ac yn amrywiol. Mae gwrthgyferbyniad 
ethnig a chymdeithasol yn bodoli rhwng y disgyblion sy’n cael eu derbyn i Ysgol 
Mynydd Bychan ac Ysgolion Allensbank/Gladstone.  Yn fy marn i, mae angen i 
Gyngor Caerdydd gydnabod y broblem hon a sicrhau nad dim ond ysgol 
Gymraeg wen fwy ei maint y bydd gennych, gyda darpariaeth Saesneg sy'n 
gynyddol Brydeinig heb fod yn wyn. Dwi wir yn meddwl mai dyma'r eliffant yn 
yr ystafell i addysg Gymraeg.  Dydw i ddim yn tanbrisio’r anhawster o fynd i'r 
afael â hyn.  Yn ddelfrydol, byddai rhoi addysg Gymraeg i bawb yn mynd i'r 
afael â hyn. Fodd bynnag, gan nad yw hynny'n mynd i ddigwydd yn fuan, yn y 
cyfamser a oes unrhyw ffordd y gellid cynorthwyo penaethiaid a llywodraethwyr 
ysgolion Cymraeg a'u cymell i wella eu gwaith allgymorth?  
 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

168. Eir i’r afael â materion sy'n gysylltiedig â chyfansoddiad hiliol ysgolion yn ym 
mharagraff(au) 19. 

 

Capasiti mewn ysgolion cyfagos 

 
169. Mae gwarged o leoedd gwag mewn Ysgolion Cymraeg sy’n bodoli yn barod. Mae 

149 o leoedd rhydd ar hyn o bryd mewn ysgolion Cymraeg yn yr ardal leol!!! 
 

170. Mae gan bob ysgol Gymraeg yn yr ardal (a nodir yn y ddogfen ymgynghori) lefydd 
gwag, ac eithrio Ysgol Mynydd Bychan. Mae cyfanswm o 149 o leoedd ar gael 
mewn ysgolion Cymraeg. Pam nad yw'r rhain yn cael eu llenwi yn y lle cyntaf?  
Ar hyn o bryd, dim ond gan 10 lle y mae Mynydd Bychan wedi’i gordanysgrifio. 

 
Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

171. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud â chapasiti o fewn darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ym mharagraff(au) 105 - 110.  

 
Iechyd a Diogelwch 
 
172. Nid yw'r safle'n addas o safbwynt iechyd a diogelwch o ran cynnal 2 

fynedfa/allanfa a meysydd chwarae ar wahân?  

 



 
 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

 
173. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch ym mharagraff(au) 

29. 
  

Colli ethos ysgol  

174. Pa neges y mae'n ei rhoi i'n pobl ifanc i gael 2 ysgol wedi'u cydleoli heb fod y 
disgyblion yn cael cymysgu oherwydd gwahaniaethau ieithyddol?  Mae gan 
Allensbank ethos cryf o gynwysoldeb a dathlu gwahanol ieithoedd a 
diwylliannau.  Bydd y trefniant gwahanu hwn yn creu sefyllfa 'nhw a ni'.  Efallai y 
byddai'n well pe bai'r disgyblion yn rhannu mannau yn ystod amser 
chwarae/gwasanaethau ac ati yn ysbryd dysgu gyda'i gilydd ac oddi wrth ei 
gilydd.  
 

175. Maint bach ac ethos gofalgar a meithringar yr ysgol yw pam mae'r rhan fwyaf o 
rieni yn anfon eu plant i'r ysgol hon. Byddai bron dyblu ei maint a’i rhannu rhwng 
dau safle yn anochel yn cyfaddawdu hyn. 

 
176. Yn ddelfrydol, hoffwn weld yr ysgol gyfan ar yr un safle.  Mae'n bwysig iawn i 

ethos ysgol Gymraeg fod pawb gyda'i gilydd fel y gall y rhai lleiaf glywed y rhai 
hynaf yn siarad Cymraeg yn yr iard ac ati. Hefyd, drwy rannu gydag ysgol cyfrwng 
Saesneg, rwy’n ofni y bydd yn tanseilio ymdrechion i drochi plant di-Gymraeg yn 
yr iaith. 

 
Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd 

177. Eir i'r afael â materion sy'n ymwneud ag integreiddio disgyblion ym 
mharagraff(au) 46. 

 
178. Mae'r cynigion yr ymgynghorwyd arnynt yn ateb dros dro cyn datblygu cynigion 

hirdymor am ddarpariaeth gynradd i wasanaethu'r ardal. Y disgwyl yw y byddai'r 
ddwy ysgol yn gweithio gyda'i gilydd ac ni ddisgwylir y byddai unrhyw effaith 
hirdymor ar ethos y naill ysgol na'r llall. 

 

Cyflwr adeiladau ysgol 

179. Mae adeilad ysgol Allensbank mewn cyflwr gwael (categori C - pam nad oes 
gwelliant sylweddol wedi'i wneud i gyfleusterau ysgol Allensbank gan fod y 
Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd cyfleusterau ysgol ar gyfer amgylchedd dysgu 
gwell?) Mae adeilad Mynydd Bychan mewn cyflwr ychydig yn well ond mae'n 
cael ei reoli'n eithriadol o dda i wneud y defnydd gorau o'r gofod diolch i'r corff 
llywodraethu, y staff, y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon a’r rhieni. Mae angen 
cyfleusterau dysgu da ar blant.  

 

Gwerthusiad o’r safbwyntiau a fynegwyd  

 
180. Mae datblygu a chynnal a chadw'r ystâd ysgolion yn un o flaenoriaethau'r 

Cyngor.  Byddai unrhyw gyfleusterau ar safle Ysgol Gynradd Allensbank yn 
briodol i ystod oedran y disgyblion. 

 


