
 

 

 

Rhagfyr 2014 

 

Annwyl Randdeiliad 

O 15 Rhagfyr 2014, cytunodd Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd ar gynnig i gynyddu capasiti Ysgol y Wern o 
2 Ddosbarth Mynediad i 2.5 Dosbarth Mynediad gyda lle meithrin ychwanegol mewn adeilad parhaol, er 
mwyn ateb y galw cynyddol a geir yn lleol am addysg gynradd Gymraeg yn ardal Llanisien o fis Medi 2015. 

Ystyriodd y Cabinet y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol a gyflwynwyd ac ymateb yr awdurdod lleol. 

Nodwyd bod 68 o wrthwynebiadau statudol.  Mae’r pryderon a godwyd wedi’u crynhoi yn yr adroddiad 
gwrthwynebiadau ynghyd â’r ymateb gan yr awdurdod lleol.  Ystyriwyd bod yr ymateb a wnaed gan yr 
awdurdod lleol yn ateb y materion a godwyd.  Mae’r adroddiad gwrthwynebiadau ar gael i’w weld ar wefan 
y Cyngor yn www.caerdydd.gov.uk 

Roedd y Cabinet yn fodlon y bydd y cynnig yn: 

• Darparu digon o leoedd cymunedol cyfrwng Cymraeg i ateb y galw lleol i alluogi ysgolion i ymdopi 
ag amrywiadau yn nifer y disgyblion. 

• Lleihau’r llif o ddisgyblion i ardaloedd eraill. Byddai gwneud hynny’n sicrhau bod y cyflenwad lleol o 
leoedd yn cyfateb yn well i nifer y lleoedd sydd ar gael yn yr ardaloedd hyn.  

• Cael braidd dim effaith, os o gwbl, ar nifer y disgyblion ar y gofrestr mewn ysgolion yn yr ardal leol.  
• Cefnogi'r gwaith o ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys gan gynnwys gofynion y Cwricwlwm 

Cenedlaethol a'r Cyfnod Sylfaen llawn. 

Atgyfeirio Penderfyniad Awdurdod Lleol i Weinidogio n Cymru 

O dan adran 54 o Ddeddf 2013, lle mae cynigion wedi’u cymeradwyo gan awdurdod lleol, gall y cyrff 
canlynol, o fewn 28 diwrnod, atgyfeirio’r cynnig at Weinidogion Cymru er mwyn iddynt ei ystyried; 
 
i. Awdurdod lleol arall y mae’r cynigion yn effeithio arno; 
ii. Y corff crefyddol priodol; 
iii. Corff Llywodraethu ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol; 
iv. Ymddiriedolaeth sydd ag eiddo ar ran ysgol wirfoddol neu ysgol sefydledig; 
v. Sefydliad addysg bellach y mae’r cynnig yn effeithio arno. 
 
Nid yw’r penderfyniad i weithredu’r cynnig wedi’i atgyfeirio ac mae swyddogion yn gwneud y trefniadau 
angenrheidiol i weithredu’r cynnig. 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen gwybodaeth ychwanegol arnoch, cysylltwch â’r Tîm 
Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion drwy ffonio 029 2087 2917 neu drwy e-bostio 
ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk. 
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