
 

 

 
Ref: Ein Cyfeirnod: Cathays High School/Ysgol Uwchradd Cathays 
Date: Dyddiad: 19 October/19 Hydref 2021 
 
19 Hydref 2021  
 
 
Annwyl Randdeiliad 
 
Ysgrifennaf atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynigion a gyhoeddwyd gan y 
Cyngor i: 

• Gynyddu capasiti Ysgol Uwchradd Cathays o 1,072 o leoedd (5.5 Dosbarth Mynediad 
gyda 247 lle yn y chweched dosbarth) i 1,450 o leoedd (8 Dosbarth Mynediad gyda 
250 lle yn y chweched dosbarth), o fis Medi 2023;  

• Codi adeiladau newydd i Ysgol Uwchradd Cathays yn lle’r hen rai ar safle Canolfan 
Maendy ger Heol y Goron a Heol y Gogledd;  

• Ehangu’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) bresennol i ddysgwyr sydd â Chyflyrau 
ar y Sbectrwm Awtistig o 16 o leoedd i 50 o leoedd mewn gofod pwrpasol yn 
adeiladau’r ysgol newydd. 

 
Yn dilyn adborth yn ystod y cyfnod ymgynghori yn gynharach eleni, gwnaed rhagor o 
waith i gynhyrchu map ffin llinell goch dangosol ar gyfer safle arfaethedig yr ysgol sy'n 
ystyried y safbwyntiau a fynegwyd yn yr ymgynghoriad. Cyhoeddwyd hwn ar wefan y 
Cyngor yma: www.caerdydd.gov.uk/cynigion-ysgol-uwchradd-cathays/.   
 
Cafodd adroddiad ar yr ymgynghoriad ei ystyried gan Gabinet y Cyngor yn ei gyfarfod ar 
17 Mehefin 2021.   
 
Roedd yr adroddiad yn hysbysu'r Cabinet o'r 494 o ymatebion a gafwyd yn ystod yr 
ymgynghoriad, y materion a godwyd, ymateb y Cyngor i'r rhain ac argymhellion ar y ffordd 
ymlaen. Yn ogystal, nododd yr adroddiad bryderon a fynegwyd yn ystod yr ymgynghoriad, 
a mynd i’r afael â nhw, yn enwedig ansicrwydd ynghylch lleoliad/cynllun yr ysgol newydd 
a'r effaith bosibl ar ofod mynediad agored.   
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad ar yr ymgynghoriad, penderfynodd Cabinet y Cyngor i fwrw 
ymlaen â’r cynnig a chymeradwyo cyhoeddi hysbysiad statudol.  
 
Yn ei gyfarfod ar 14 Hydref 2021, ystyriodd Cabinet y Cyngor y cynigion, y 
gwrthwynebiadau statudol a gyflwynwyd ac ymateb yr awdurdod lleol i'r materion a 
godwyd.   
 
Nodwyd y cafwyd 425 o wrthwynebiadau.  Ceir crynodeb o’r pryderon a godwyd yn yr 
adroddiad gwrthwynebu, ynghyd ag ymateb y Cyngor.   Ystyriwyd bod yr ymatebion a 
roddwyd gan y Cyngor yn ateb y materion a godwyd. 
 
Mae’r adroddiad gwrthwynebu ar gael i’w weld ar wefan y Cyngor:  
 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/Ysgolion-yr-21ain-Ganrif/Y-newyddion-diweddaraf-a-sut-i-gysylltu-a-ni/Cyhoeddiadau/cynigion-ysgol-uwchradd-cathays/Pages/default.aspx


Mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu dan Ddeddf Diogelu Data 2018 i 
gyflawni tasgau cyfreithiol a rheoliadol Cyngor Caerdydd fel awdurdod 
lleol. I gael rhagor o wybodaeth am y data personol rydym yn ei gadw ac 
am ba mor hir, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd; 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx.  
 
Os oes gennych bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, 
cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor yn 
diogeludata@caerdydd.gov.uk.  
 
Rhannwyd eich gwybodaeth â Xerox i gysylltu â chi heddiw. I gael rhagor o 
wybodaeth am sut mae Xerox yn rheoli data personol, darllenwch y Polisi 
Preifatrwydd yn; www.xerox.co.uk/en-gb/about/privacy-policy. 

Your information is processed under the Data Protection Act 2018 to fulfil 
Cardiff Council’s legal and regulatory tasks as a local authority. For 
further information on what personal data we hold and how long we keep 
it for, please view our Privacy Policy; 
www.cardiff.gov.uk/ENG/Home/New_Disclaimer/Pages/default.aspx.  
 
If you have concerns about how your data has been handled, contact the 
Council’s Data Protection Officer via dataprotection@cardiff.gov.uk  
 
Your information has been shared with Xerox in order to contact you 
today. For further information on how Xerox manage personal data, view 
the Privacy Policy via the following link; www.xerox.co.uk/en-
gb/about/privacy-policy. 

 

Agenda Cabinet ar Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021, 2.00 pm : Cyngor Dinas Caerdydd 
(moderngov.co.uk) 
 
Roedd nifer o wrthwynebiadau i’r cynigion yn ymwneud â disodli felodrom Maendy gyda 
darpariaeth felodrom newydd Caerdydd yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (PChRh) 
y bwriedir ei gwblhau cyn adeiladu Ysgol Uwchradd newydd Cathays.  Mae manylion y 
cynnydd a wnaed i ddatblygu felodrom newydd Caerdydd yn y Pentref Chwaraeon 
Rhyngwladol i'w gweld yn https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/   
 
Cymeradwyodd y Cabinet y cynigion mewn perthynas â newidiadau i Ysgol 
Uwchradd Cathays, fel y nodir uchod, heb eu haddasu. 
 
Mae'r gymeradwyaeth yn amodol ar gydsyniad y Comisiwn Elusennau mewn perthynas 
â safle Maendy yn cael ei gadw mewn ymddiriedolaeth elusennol. 
 
Roedd y Cabinet yn fodlon: 
 
• Bod yr ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig wedi ei gynnal yn unol â gofynion 

Cod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru (Tachwedd 2018).  

• Bod y cynnig wedi ei gyhoeddi’n unol â gofynion y Cod ac roedd yn cynnwys yr holl 
wybodaeth ofynnol.  

• Bod y cynnig yn darparu cyfleusterau newydd yr 21ain Ganrif a fydd yn sicrhau bod 
lleoedd ysgol priodol o ansawdd uchel i bobl ifanc, yn diwallu anghenion poblogaeth 
gynyddol Caerdydd.  Bod amgylcheddau dysgu o ansawdd uchel yn cael effaith gref 
ar wella deilliannau disgyblion a byddant yn cefnogi'r gwaith o gyflwyno'r 'Cwricwlwm 
i Gymru' newydd ar gyfer dysgwyr (3 – 16 oed) ynghyd â darparu cyfleusterau fydd 
yn galluogi dysgu ymarferol, byd go iawn, gyda sefydliadau a chyflogwyr lleol 

• Y byddai'r cynnig yn cynyddu nifer y lleoedd mewn ysgolion uwchradd cyfrwng 
Saesneg a fydd yn cyfrannu at ateb y galw a ragwelir yn yr ardal 

• Y byddai'r cynnig yn cynyddu’r nifer o leoedd Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) ar 
gyfer dysgwyr 11 - 19 oed sydd â Chyflwr Sbectrwm Awtistig (CSA).   Y byddai'r cynnig 
yn caniatáu datblygu'r ddarpariaeth arbenigol ymhellach ac yn cynyddu nifer y lleoedd 
sydd ar gael o 16 i 50.  Byddai hyn yn helpu i sicrhau bod digon o leoedd i ateb y galw 
cynyddol sy'n deillio o boblogaeth gynyddol o ddisgyblion a nifer cynyddol o achosion 
ac o nodi CSA yng Nghaerdydd 

• Y byddai’r cynnig yn mynd i'r afael â chyflwr is-safonol yr adeiladau presennol ac y 
byddai'n lleihau'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw 

• Y byddai’r adeilad newydd yn gwbl hygyrch ac yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 
2010 

• Y byddai'r cynnig yn darparu cyfleusterau chwaraeon a dysgu newydd a fyddai'n 
gwella cyfleoedd i ddisgyblion a'r gymuned leol eu defnyddio  

• Nid oes unrhyw gynigion trefniadaeth ysgolion cysylltiedig 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx
mailto:diogeludata@caerdydd.gov.uk
http://www.xerox.co.uk/en-gb/about/privacy-policy
https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=151&MId=6659&Ver=4&LLL=1
https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=151&MId=6659&Ver=4&LLL=1
https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/


Mae eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu dan Ddeddf Diogelu Data 2018 i 
gyflawni tasgau cyfreithiol a rheoliadol Cyngor Caerdydd fel awdurdod 
lleol. I gael rhagor o wybodaeth am y data personol rydym yn ei gadw ac 
am ba mor hir, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd; 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx.  
 
Os oes gennych bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, 
cysylltwch â Swyddog Diogelu Data’r Cyngor yn 
diogeludata@caerdydd.gov.uk.  
 
Rhannwyd eich gwybodaeth â Xerox i gysylltu â chi heddiw. I gael rhagor o 
wybodaeth am sut mae Xerox yn rheoli data personol, darllenwch y Polisi 
Preifatrwydd yn; www.xerox.co.uk/en-gb/about/privacy-policy. 

Your information is processed under the Data Protection Act 2018 to fulfil 
Cardiff Council’s legal and regulatory tasks as a local authority. For 
further information on what personal data we hold and how long we keep 
it for, please view our Privacy Policy; 
www.cardiff.gov.uk/ENG/Home/New_Disclaimer/Pages/default.aspx.  
 
If you have concerns about how your data has been handled, contact the 
Council’s Data Protection Officer via dataprotection@cardiff.gov.uk  
 
Your information has been shared with Xerox in order to contact you 
today. For further information on how Xerox manage personal data, view 
the Privacy Policy via the following link; www.xerox.co.uk/en-
gb/about/privacy-policy. 

 

 
Bydd y cynnydd i gapasiti’r ysgol yn dod i rym o fis Medi 2023. Rhagwelir y byddai’r gwaith 
adeiladu yn dechrau ym mlwyddyn ysgol 2023/24 ac yn cael ei gwblhau yn barod i 
ddisgyblion ddefnyddio'r holl gyfleusterau newydd ym mlwyddyn ysgol 2025/26.  
 
Atgyfeirio Penderfyniad yr Awdurdod Lleol at Weinidogion Cymru 
 
Dan adran 54 Deddf 2013 os yw'r cynigion wedi'u cymeradwyo gan awdurdod lleol, caiff 
y cyrff canlynol, cyn diwedd y 28 diwrnod gan ddechrau ar ddiwrnod y penderfyniad, 
atgyfeirio'r cynnig at Weinidogion Cymru i'w ystyried; 
 
i. Awdurdod lleol arall y mae'r cynigion yn effeithio arno; 
ii. Corff crefyddol priodol unrhyw ysgol yr effeithir arno; 
iii. Corff Llywodraethu ysgol sefydledig neu wirfoddol sy’n destun y cynigion; 
iv. Ymddiriedolaeth sy'n dal eiddo ar ran ysgol wirfoddol neu sefydledig sy'n destun y 
cynigion; a 
v. sefydliad addysg bellach y mae’r cynigion yn effeithio arno 
 
Mae’r penderfyniad yn amodol ar y gweithdrefnau galw i mewn fel y nodir yng 
nghyfansoddiad y Cyngor sy'n galluogi adolygu penderfyniadau’r Cabinet.  Os oes galw 
i mewn ar gyfer y penderfyniad, rhoddir gwybod i’r holl randdeiliaid.  
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn neu os hoffech ragor o wybodaeth, 
cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ar 029 2087 2720 neu e-bostiwch 
ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk  
 
Yn gywir 
 
 

 
 
Richard Portas   
Gyfarwyddwr y Rhaglen 
Trefniadaeth Ysgolion 
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