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Teitl Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth: Cynllunio 
Trefniadaeth Ysgolion: Lleoedd mewn ysgolion cynradd i wasanaethu Cathays a 
rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd 

Newydd/Presennol/Diweddaru/Addasu: Diweddaru 

 

Pwy sy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r 
Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth? 

Enw: Richard Portas   Teitl y Swydd:  Cyfarwyddwr Rhaglen  

Tîm Gwasanaeth: Cynllunio 
Trefniadaeth Ysgolion  

Gwasanaeth:              Addysg   

Dyddiad Asesu: Mai 2021 

 
1. Beth yw amcanion y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/  
             Gwasanaeth/Swyddogaeth?                  
 

 
Rhoi gwybod i'r Cabinet am yr ymatebion a gafwyd 
 yn dilyn ymgynghoriad ar gynigion ynghylch darpariaeth ysgolion cynradd i 
wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Llandaf a 
Phlasnewydd.        
 
Cynigir: 
 

 Cynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan o 0.9 DM (192 o leoedd) i 
1.5 DM (315 o leoedd) o fis Medi 2022.   

 

 Cynnal Ysgol Gynradd Allensbank fel ysgol 1 DM (210 o leoedd), gan gadw 
darpariaeth feithrin ac Anghenion Dysgu Ychwanegol, o fis Medi 2022. 

 

 
2. Rhowch wybodaeth gefndirol am y 

Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth ac 
unrhyw ymchwil a wneir (e.e. data defnyddwyr gwasanaeth yn erbyn 
ystadegau demograffig, AEGau tebyg a wnaed ac ati).  

 

 
Yn ei gyfarfod ar 17 Rhagfyr 2020, awdurdododd Cabinet y Cyngor swyddogion 
i:  

 

 ymgynghori ar gynnig i gynyddu capasiti Ysgol Mynydd Bychan o 0.9 
Dosbarth Mynediad (DM) (192 o leoedd) i 1.5 DM (315 o leoedd), o fis 
Medi 2022. 
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 cynnal ymarfer ymgysylltu â rhanddeiliaid i ffurfio cynigion a fyddai'n cael 
eu datblygu i ddarparu cydbwysedd priodol o leoedd mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg i wasanaethu'r ardal 

 
Nodwyd y byddai’r ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn blwyddyn academaidd 
2022/23 yn cynnwys cynnig lleihau nifer derbyn Ysgol Gynradd Allensbank o 45 
i 30 o leoedd.   
 
Datblygwyd y newidiadau a gynigir fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i ddatblygu 
darpariaeth Gymraeg a chyfrannu at dargedau Llywodraeth Cymru a nodir yn 
Cymraeg 2050.  
 
Er bod cefnogaeth gyffredinol i ehangu Ysgol Mynydd Bychan, nid oedd rhan 
fwyaf o'r ymatebwyr, gan gynnwys Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu Ysgol 
Gynradd Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan yn cefnogi ehangu Ysgol Mynydd 
Bychan dros dro fel y cynigir.  Codwyd amrywiaeth o bryderon ynghylch yr 
effaith bosibl ar Ysgol Gynradd Allensbank ac ar Ysgol Mynydd Bychan. 
 
Gwelwyd cynnydd yn y lefelau derbyn i'r grŵp oedran Derbyn cyfrwng Cymraeg 
ym mis Medi 2020.  
 
Fodd bynnag, disgwylir i'r niferoedd sy'n dechrau mewn ysgolion cynradd ledled 
y ddinas leihau'n gyffredinol yn y blynyddoedd nesaf gan fod nifer y plant o 
oedrannau cyn-ysgol yn is nag mewn blynyddoedd diweddar. Disgwylir i hyn fod 
yn wir yn nalgylch Ysgol Mynydd Bychan.   Yn unol â hyn, derbyniodd y Cyngor 
33 o ddewisiadau dewis cyntaf ar gyfer lle yn yr ysgol gan blant yn nalgylch yr 
ysgol yn y Flwyddyn Dderbyn ym mis Medi 2021. 
 
Mae'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg yn y Dosbarth Derbyn wedi gostwng yn 
unol â'r gostyngiad cyffredinol yn y boblogaeth disgyblion ac mae digon o 
gapasiti ar draws yr ardal ehangach i ddarparu ar gyfer twf mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn y tymor byr. 
 
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 ac mae’r ysgol yn gweithredu 
gyda chapasiti dros ben o tua 41%, o gymharu â'i chapasiti cyhoeddedig o 315 
lle (Ionawr 2020).  Disgwylir i hyn barhau. 
 
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.    
 
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 
 
Mae'r Cyngor yn cydnabod bod y system addysg yn elfen allweddol ar gyfer 
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sicrhau bod plant yn gallu datblygu eu sgiliau Cymraeg, ac ar gyfer creu 
siaradwyr newydd ac mae’n ymrwymo i gynyddu nifer y lleoedd mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg gan gynnwys ehangu Ysgol Mynydd Bychan gan 
1DM. 
 
Yn ystod yr ymgynghoriad, gofynnwyd am farn hefyd ar ddarparu lleoedd 
cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg i wasanaethu'r ardal yn y tymor hir, a 
chyflwynodd yr ymatebwyr nifer o opsiynau eraill.  
 
Ar hyn o bryd mae Fforwm Addysg Gymraeg Caerdydd yn datblygu Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd 10 mlynedd ar gyfer y ddinas. Nod y 
cynllun yw nodi'r camau nesaf o ran cynyddu addysg Gymraeg i gefnogi targed 
Cymraeg 2050 o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg. Disgwylir y bydd y cynllun ar 
gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn nhymor yr hydref 2021 cyn ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru ei gymeradwyo yn gynnar yn 2022.  
 
Gan ystyried y wybodaeth uchod, argymhellir nad yw'r cynnig fel yr amlinellir ym 
mharagraff 1 uchod yn cael ei ddatblygu.  
 
Cynigir felly bod gwaith pellach yn cael ei wneud i ddatblygu cynigion i'r Cabinet 
eu hystyried ar ôl mabwysiadu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y 
Cyngor.  Caiff y pwyntiau a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad eu gwerthuso 
ymhellach cyn cyflwyno cynigion diwygiedig ar gyfer darpariaeth gynradd i 
wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a 
Phlasnewydd. 
 

 
3 Asesu’r Effaith ar y Nodweddion Gwarchodedig 
 
3.1 Oedran 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl iau/hŷn?  
 

                                                                                                        Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Hyd at 18 oed x   

18-65 oed x   

Dros 65 oed  x   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
Darpariaeth addysgol (3-11 oed) 
 
Nod y Cyngor yw gwella'r gyfatebiaeth rhwng y cyflenwad lleoedd – a’r galw 
amdanynt – mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg sy'n 
gwasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Llandaf a 
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Phlasnewydd. 
 
Ni ddisgwylir i'r cynnig i leihau lleoedd yn Ysgol Gynradd Allensbank gael 
unrhyw effaith wahaniaethol gan y rhagwelir y bydd y galw am leoedd yn yr 
ysgol yn llai na'r nifer sydd ar gael ar hyn o bryd.  
 
Byddai'r cynnig yn darparu lleoedd mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg a 
chyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion 3-11 oed. 
 
Mae'r ddarpariaeth hon felly yn ddibynnol ar oedran ac felly nid yw ar gael i 
ddisgyblion y tu allan i'r ystod oedran hon, nac i oedolion, naill ai'n lleol neu yn y 
gymuned ehangach.  
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i ddarparu lleoedd disgyblion i fodloni 
anghenion pob disgybl yng Nghaerdydd.  
 
Ystyriwyd darpariaeth ar gyfer grwpiau oedran nad ydynt yn rhan o'r cynnig hwn 
y tu allan i'r cynnig hwn.  
 
Nodir y pwyntiau a godwyd ynglŷn â'r effaith bosibl ar ddisgyblion yn ystod yr 
ymgynghoriad cyhoeddus a byddant yn llywio unrhyw gynigion hirdymor a 
gyflwynir yn y dyfodol. 
 

 
3.2 Anabledd 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl anabl?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Nam ar y Clyw   x  

Nam Corfforol  x  

Nam ar y Golwg  x  

Anabledd Dysgu  x  

Salwch neu Gyflwr Iechyd Hirdymor   x 

Iechyd Meddwl    x 

Camddefnyddio Sylweddau   x 

Arall    x 

  

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
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Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
ysgolion yn parhau i allu diwallu anghenion unrhyw blant ag anabledd. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 

 
 
3.3 Ailbennu Rhywedd 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl drawsryweddol?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Pobl Drawsryweddol  
(Pobl sy’n bwriadu ymgymryd, sydd yn ymgymryd neu sydd wedi 
ymgymryd â phroses [neu ran o broses] i ailbennu eu rhyw trwy 
newid priodoleddau ffisiolegol neu briodoleddau eraill rhyw). 

   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 

 
Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
ysgolion yn parhau i weithredu polisïau'r Cyngor o ran cyfle cyfartal. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
 

 
3.4.  Priodas a Phartneriaeth Sifil 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar briodas a phartneriaeth 
sifil? 
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Priodas   X 

Partneriaeth Sifil   X 

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 

 
Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
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ysgolion yn parhau i weithredu polisïau'r Cyngor o ran cyfle cyfartal. 
 

 
Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
 

 
3.5 Beichiogrwydd a Mamolaeth 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar feichiogrwydd a 
mamolaeth?  
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Beichiogrwydd   X 

Mamolaeth   X 

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 

 
Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
ysgolion yn parhau i weithredu polisïau'r Cyngor o ran cyfle cyfartal. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 

 
3.6 Hil 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y grwpiau canlynol?  
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Gwyn x   

Grwpiau Cymysg/Aml-ethnig x   

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig x   

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig  x   

Grwpiau Ethnig Eraill x   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 

 
Byddai'r cynnig yn cael mwy o effaith ar y boblogaeth sy’n agosach at yr ysgol 
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nag ar y ddinas gyfan. Os yw'r boblogaeth leol hon yn gymysgedd o ran hil, sy'n 
anghymesur â'r hyn a welir fel arfer ar draws y ddinas, yna gallai'r cynnig gael 
effaith wahaniaethol ar y gymuned hon o'i chymharu â phoblogaeth ehangach yr 
Awdurdod Lleol. 
 
Nodir y pryderon a godwyd gan randdeiliaid, yn enwedig y rhai sydd â 
chysylltiadau ag Ysgol Gynradd Allensbank, o ran gwahaniaethau rhwng 
cyfansoddiad hiliol/ethnig ysgolion a'r canfyddiad y byddai grwpiau lleiafrifol o 
dan anfantais o ganlyniad i'r cynnig. 
 
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 digon o leoedd ar gael yn yr ysgol ac yn yr ardal ehangach i 
bawb sy'n chwilio am le cyfrwng Saesneg. 
 
Aethpwyd i'r afael â phryderon a godwyd gan Ysgol Gynradd Allensbank 
ynghylch dulliau ymgysylltu â'r gymuned yn ystod yr ymgynghoriad a byddant yn 
cael eu cynnwys yn rhan o unrhyw ymgynghoriadau yn y dyfodol. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
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. Byddai'r ddarpariaeth a gynigir yn hygyrch i bob 
grŵp ethnig a byddai angen sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau'r Cyngor ar gyfle 
cyfartal.  
 
Mae'n ofynnol bod gan ysgolion Gynllun Cydraddoldeb Strategol a byddent yn 
gweithio gyda'i gilydd i sicrhau yr eir i'r afael ag unrhyw bryderon. 
 
Nodir y pwyntiau a godwyd ynglŷn â'r effaith bosibl ar gyfansoddiad y gymuned 
leol yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus a byddant yn llywio unrhyw gynigion 
hirdymor a gyflwynir yn y dyfodol. 
 

 
3.7 Crefydd, Cred neu Ddiffyg Cred 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar bobl sydd â 
chrefyddau, credoau neu ddiffyg cred gwahanol?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Bwdhydd   x  

Cristion  x  
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Hindŵ  x  

Dyneiddiwr  x  

Iddew  x  

Mwslim  x  

Sîc  x  

Arall  x  

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
ysgolion yn parhau i weithredu polisïau'r Cyngor o ran cyfle cyfartal. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
 

 
3.8 Rhyw 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar ddynion a/neu 
fenywod?  
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

Dynion  x  

Menywod  x  

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
ysgolion yn parhau i weithredu polisïau'r Cyngor o ran cyfle cyfartal. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
 

 
3.9 Cyfeiriadedd Rhywiol 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y grwpiau canlynol?  
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

Deurywiol   x  
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Dynion Hoyw  x  

Menywod Hoyw/Lesbiaid   x  

Heterorywiol/Syth  x  

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 

 
Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
ysgolion yn parhau i weithredu polisïau'r Cyngor o ran cyfle cyfartal. 
 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 

 
3.10  Dyletswydd Economaidd-gymdeithasol  
A fydd y Polisi/Strategaeth/Prosiect/Gweithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan 
sylw yn cael effaith wahaniaethol [gadarnhaol/negyddol] ar y ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol?  
 

 Byd
d 

Na 
fydd 

Dd/
B 

 
 

 X  

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 
Ni fyddai'r newidiadau arfaethedig yn cael effaith wahaniaethol gan y bydd yr 
ysgolion yn parhau i weithredu polisïau'r Cyngor o ran cyfle cyfartal. 
 
Mae peth o’r arian a gaiff ysgolion wedi ei seilio ar nifer y disgyblion yn yr ysgol 
sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim. Byddai’r holl ysgolion yng Nghaerdydd yn 
cael arian ar gyfer y disgyblion hyn. 
 
Nid oes gwybodaeth ar gael sy’n awgrymu y byddai’r cynigion yn effeithio’n 
negyddol ar ddisgyblion sy’n cael Prydau Ysgol am Ddim. 
 
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo'n glir i barhau i fuddsoddi mewn ysgolion yng 
Nghaerdydd a'u gwella er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau 
gorau posibl i'w fywyd (http://www.addewidcaerdydd.co.uk/).  
 
Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda chyrff llywodraethu ysgolion i sicrhau bod 
y safonau yn uchel, yr addysgu’n dda a’r arweinyddiaeth a’r llywodraethiant yn 
dda.  
 

http://www.addewidcaerdydd.co.uk/
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Nid yw'r Cyngor yn disgwyl i'r cynnig gael unrhyw effaith negyddol ar ansawdd 
safonau addysg, y modd y caiff y Cyfnod Sylfaen nac unrhyw gyfnod allweddol 
arall ei addysgu yn unrhyw un o'r ysgolion nac ar ddarpariaeth ADY yn Ysgol 
Gynradd Allensbank. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
Nodir y pwyntiau a godwyd ynglŷn â'r effaith bosibl ar gyfansoddiad y gymuned 
leol yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus a byddant yn llywio unrhyw gynigion 
hirdymor a gyflwynir yn y dyfodol. 
 

 
3.11     Y Gymraeg 
A fydd y Polisi/Strategaeth/Project/Weithdrefn/Gwasanaeth/Swyddogaeth dan sylw 
yn cael effaith wahaniaethol (gadarnhaol/negyddol) ar y Gymraeg? 
 

 Bydd Na 
fydd 

Dd/B 

 x   

 

Rhowch fanylion/canlyniadau’r effaith wahaniaethol, a rhowch dystiolaeth ategol, os 
oes peth. 

 
Mae'r cynigion a amlinellir yn yr adroddiad hwn yn cefnogi'n gryf strategaeth 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg trwy gyfrannu at gyflawni'r targedau a 
nodir yn strategaeth Cymraeg 2050.  
 
Mae’r Cyngor yn parhau i weithio’n agos ac yn adeiladol gyda phartneriaid ar ei 
Fforwm Addysg Gymraeg, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sectorau meithrin, 
cynradd, uwchradd ac addysg bellach, gofal plant, RhAG a Llywodraeth Cymru. 
Mae’r Fforwm hwn yn cyflwyno gwybodaeth ar gyfer cynllunio lleoedd cyfrwng 
Cymraeg, er mwyn parhau i sbarduno cynllun y Cyngor i gynyddu mewn modd 
cynaliadwy niferoedd y dysgwyr mewn ysgolion Cymraeg a’r rhai sy’n dysgu 
Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. 
 
Mae'r Cyngor, a'i bartneriaid ar y Fforwm Addysg Gymraeg, yn ymrwymo i 
sbarduno cynnydd yn nifer y disgyblion sy'n cael eu haddysgu trwy gyfrwng y 
Gymraeg, i gyflawni’r targedau yng Nghynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
Caerdydd, ac i gyflawni’r targedau a nodir yn strategaeth Cymraeg 2050 
Llywodraeth Cymru. 
 
Mae’r Cyngor yn parhau i fonitro cyfraddau geni, y boblogaeth sy’n debygol o 
ddeillio o dai newydd a’r patrymau o ran nifer y plant sy'n mynd i ba ysgolion 
cynradd ac uwchradd Cymraeg, er mwyn rhoi cynlluniau priodol ar waith i 
fodloni unrhyw gynnydd yn y galw.  
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Felly, mae’n rhaid i’r Cyngor ehangu’r ddarpariaeth ysgolion mewn modd 
strategol ac amserol nad yw’n amharu ar y ddarpariaeth bresennol. Mae’n 
anochel y byddai darpariaeth ysgolion cynradd Cymraeg sy'n ehangu'n 
sylweddol neu'n gyflym yn cael effaith ar y nifer sy'n manteisio ar leoedd mewn 
ysgolion eraill ac, yn ei thro, ar allu ysgolion i gydbwyso cyllidebau ac i ddenu 
neu gadw staff.  
 
Mae dyheadau'r Cyngor ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, a 
Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, yn cynnig newid sylweddol. Mae Cymraeg 
2050 yn gosod targedau cenedlaethol ar gyfer addysgu 40% o ddysgwyr mewn 
ysgolion Cymraeg, a 30% arall o ddysgwyr mewn ysgolion Saesneg yn dod yn 
rhugl yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae tua 17% o blant Caerdydd sy'n dechrau 
addysg gynradd yn cael eu haddysgu mewn ysgolion neu ddosbarthiadau 
Cymraeg. 
 
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 gyrraedd targedau Cymraeg 2050. 
 

Pa gam(au) gweithredu y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael â’r effaith 
wahaniaethol? 

 
Nodir y pwyntiau a godwyd ynglŷn â'r effaith bosibl Ysgol Mynydd Bychan ac 
ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol eraill yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus a 
byddant yn llywio unrhyw gynigion hirdymor a gyflwynir yn y dyfodol. 
 

 
4. Ymgynghori ac Ymgysylltu 
Pa drefniadau a wnaed i ymgynghori/ymgysylltu â’r gwahanol Grwpiau 
Cydraddoldeb?  
 

 
Byddai Swyddog Hygyrchedd y Cyngor yn cael cyfle i roi sylwadau ar y cynllun. 
 

  
5. Crynodeb o Gamau Gweithredu [a restrir yn yr Adrannau uchod] 

 

Grwpiau Camau Gweithredu 

Oedran Gweler y Gweithredoedd Trosfwaol Cyffredinol isod 

Anabledd  

Ailbennu Rhywedd 

Priodas a Phartneriaeth 
Sifil  
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Beichiogrwydd a 
Mamolaeth 

Hil 

Crefydd/Cred 

Rhywedd 

Cyfeiriadedd Rhywiol 

Dyletswydd 
Economaidd-
gymdeithasol 

Y Gymraeg 

Cyffredinol Generig [yn 
berthnasol i’r holl 
grwpiau uchod] 

Byddai angen i'r cynnig sicrhau ei fod yn cydymffurfio â 
pholisïau cyfle cyfartal y Cyngor. 
 

Nodir y pwyntiau a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad 
cyhoeddus a byddant yn llywio unrhyw gynigion 
hirdymor a gyflwynir yn y dyfodol. 
 

 
6. Rhagor o Gamau Gweithredu 
Dylid cynnwys unrhyw argymhellion ar gyfer camau gweithredu yr ydych yn bwriadu 
eu cymryd o ganlyniad i'r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb hwn (a restrir yn y 
Crynodeb o Gamau Gweithredu) fel rhan o Gynllun Busnes eich Gwasanaeth i'w 
monitro'n rheolaidd.  
 
7.       Awdurdodiad 
Dylai’r templed gael ei lenwi gan Swyddog Arweiniol y 
Polisi/Strategaeth/Prosiect/Swyddogaeth a nodwyd a’i gymeradwyo gan y Rheolwr 
priodol ym mhob Gwasanaeth.  
 

Cwblhawyd Gan: Hibah Iqbal  Dyddiad: Mai 2021 

Swydd:   Swyddog Polisi Cydraddoldeb ac Adroddiadau  

Cymeradwywyd gan: Brett Andrewartha  

Swydd:   Rheolwr Tîm Cynllunio Ysgolion   

Gwasanaeth:              Ysgolion a Dysgu Gydol Oes  

 
7.1 Ar ôl cwblhau’r Asesiad hwn, sicrhewch y caiff y Ffurflen ei phostio ar 

Dudalen eich Cyfarwyddiaeth ar CIS - Ledled y Cyngor/Systemau 
Rheoli/Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb – fel bod cofnod o’r holl 
asesiadau yr ymgymerir â nhw yn y Cyngor.    

 
I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â’r Tîm Canolbwyntio ar 
Ddinasyddion drwy ffonio 029 2087 2536 / 3262 neu e-bostio 
tîmcydraddoldeb@caerdydd.gov.uk 
 

mailto:TîmCydraddoldeb@caerdydd.gov.uk

