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Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb  
 
Symud at ymgynghoriad ffurfiol ar sefydlu ysgol 
cyfrwng Cymraeg newydd ac adleoli Ysgol Gynradd 
Pilgwenlli  
    
Fersiwn 3.6 Mai 2017 

Diben yr asesiad hwn yw darparu gwybodaeth gytbwys i gefnogi penderfyniadau ac i hyrwyddo 

ffyrdd gwell o weithio yn unol â chydraddoldeb (Deddf Cydraddoldeb 2010), hyrwyddo'r 

Gymraeg (Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011), datblygu cynaliadwy (Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015), a’r pedwar paramedr trafodaeth ynghylch tegwch a 

nodwyd gan Gomisiwn Tegwch Casnewydd (Adroddiad Llawn Comisiwn Tegwch Casnewydd i'r 

Cyngor 2013). 

Cwblhawyd gan:  Richard Sexty  Rôl: Swyddog Datblygu Busnes 
Addysg   
  
Pennaeth Gwasanaeth: Sarah Morgan Dyddiad: 17/05/2019  
 
Gallaf gadarnhau bod y Pennaeth Gwasanaeth uchod wedi cymeradwyo cynnwys yr 

asesiad hwn 

Gallaf / Na allaf 

Pan fyddwch yn cwblhau'r Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb hwn, eich 

cyfrifoldeb chi yw ei gyflwyno i impact.assessment@newport.gov.uk  

1. Enw a disgrifiad o'r polisi/cynnig sy'n cael ei asesu.  Amlinellwch ddiben y polisi.  
 
Y diben yw ceisio caniatâd i symud ymlaen cynnig ad-drefnu ysgol i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng 
Cymraeg mynediad dau ddosbarth newydd (60 disgybl ym mhob grŵp blwyddyn) i ddisgyblion 
rhwng tair ac un ar ddeg oed. Bydd yr ysgol yn agor mewn lleoliad dros dro ar safle hen Ysgol 
Fabanod Lodge Hill yng Nghaerllion fel ysgol egin ym mis Medi 2020, gan ddechrau gydag un 
dosbarth meithrin â 24 o leoedd ac un dosbarth derbyn â 30 o leoedd. Y flwyddyn ganlynol, bydd 
yr ysgol yn aros ar y safle dros dro gydag un dosbarth meithrin, un dosbarth derbyn ac un 
dosbarth ar gyfer blwyddyn un. Ym mis Medi 2022, bydd yr ysgol yn symud i safle presennol Ysgol 
Gynradd Pilgwenlli, a fydd yn dod yn lleoliad parhaol ar gyfer yr ysgol newydd.  O fis Medi 2022, 
bydd y nifer sy’n cael eu derbyn yn y dosbarth derbyn yn codi i 60 o ddisgyblion (dau ddosbarth) 
bob blwyddyn, a bydd Canolfan Adnoddau Dysgu â deg o leoedd yn cael ei sefydlu.  
 
Mae gan Ysgol Gynradd Pilgwenlli grŵp blwyddyn â 78 o blant ar hyn o bryd, er y bydd angen 
ysgol fwy am fod mwy o blant yn byw yn yr ardal ac yn dymuno mynychu'r ysgol hon. Fodd 
bynnag, nid oes rhagor o le ar ôl yn yr ysgol i adeiladu ystafelloedd dosbarth ychwanegol, felly 
penderfynwyd y dylid symud Ysgol Gynradd Pilgwenlli i leoliad newydd.  
 
Llai na milltir i ffwrdd o Ysgol Gynradd Pilgwenlli y mae ardal fawr o dir a adnabyddir fel 'safle 
Whiteheads' sydd â chaniatâd cynllunio i adeiladu tai newydd ac mae gan y safle dir ar gael i 
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adeiladu ysgol newydd arno. Bydd yr ysgol yn ddigon mawr i fod â thri dosbarth ym mhob grŵp 
blwyddyn (30 o blant ym mhob dosbarth, cyfanswm o 90 ym mhob grŵp blwyddyn). 
 
Cynigir y bydd Ysgol Gynradd Pilgwenlli yn symud i'r adeilad ysgol newydd, a fydd yn ddigon mawr 
i dderbyn ceisiadau ar gyfer disgyblion ychwanegol ac a fydd yn cynnig mwy o swyddi addysgu a 
chynorthwyo. Ni fyddai’r disgyblion yn Ysgol Gynradd Pilgwenlli yn gallu symud i'r safle newydd 
nes mis Ionawr 2022, a fydd wedyn yn gadael adeilad presennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli ar gael 
i’r ysgol cyfrwng Cymraeg newydd symud iddo. Bydd chwe mis ar gael er mwyn i'r adeiladwyr 
adnewyddu adeilad presennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli fel y bydd yn barod er mwyn i'r ysgol 
gynradd cyfrwng Cymraeg symud iddo ym mis Medi 2022.  
 
 

2. Amlinellwch sut ydych wedi / sut byddwch yn cynnwys rhanddeiliaid a fydd yn 
cael eu heffeithio gan y polisi/cynnig  
 
Mae'r cynnig hwn wedi'i ddatblygu mewn ymateb i adborth a dderbyniwyd trwy'r Fforwm Addysg 
Gymraeg a grŵp hyrwyddo'r Gymraeg o ran lleoliad y tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg 
bresennol a'r angen i ddarparu cynnig cyfrwng Cymraeg hygyrch i bob rhan o'r ddinas.  Yn ogystal, 
mae'r cynnig yn dilyn aeddfedu'r ysgol gynradd egin cyfrwng Cymraeg olaf, Ysgol Bro Teyrnon, yn 
2017. Mae'r cynnig yn bosibl trwy gynnig llwyddiannus am arian sydd wedi’i gyhoeddi trwy Grant 
Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru.  
 
Os rhoddir caniatâd i fynd ymlaen â'r cynnig hwn, bydd y cynnig yn cael ei weithredu yn unol â 
gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion statudol.  
 
Mae'r broses ymgynghori yn cynnig cyfle i bobl ddeall am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud 
sylwadau. Bydd cyfuniad o ddulliau ymgynghori ar-lein ac wyneb yn wyneb yn sicrhau bod y rheini 
a effeithir yn fwyaf uniongyrchol gan y cynnig yn gallu cyfrannu at y broses o wneud penderfyniad 
a bydd swyddogion y cyngor ar gael i esbonio'r cynigion mewn mwy o fanylder ac i ateb unrhyw 
gwestiynau. 
 
Yn ogystal, gellir cyflwyno sylwadau a chwestiynau gan ddefnyddio ffurflen ymateb i'r 
ymgynghoriad. Bydd y ffurflen hon ar gael yn y sesiynau galw heibio neu gellir ei chyflwyno ar 
wefan y cyngor. Bydd llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook hefyd yn rhannu 
gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig.  
 
Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau yn 
ystyried y safbwyntiau a fynegwyd ac yna'n penderfynu a ddylid parhau â'r cynnig ai peidio. Os 
penderfynir parhau, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi yn y wasg leol ac yn safleoedd yr 
ysgolion arfaethedig.    Bydd cyfnod yr hysbysiad statudol yn para am 28 diwrnod wedi'r dyddiad 
cyhoeddi, ac mae'n galluogi pobl i fynegi eu barn ar ffurf cefnogi neu wrthwynebu'r cynigion. Os na 
dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi'r hysbysiad statudol, bydd Aelod Cabinet 
Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau yn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch a 
ddylid parhau ai peidio. Os daw gwrthwynebiadau i law, bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei 
atgyfeirio i Gabinet y Cyngor. 
 
Mae fersiwn gryno pob dydd ar gyfer plant a phobl ifanc o'r ddogfen ymgynghori ar gael gan 
Gyngor Dinas Casnewydd.  
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3. Pa wybodaeth/tystiolaeth sydd gennych am randdeiliaid, e.e. safbwyntiau, 
anghenion, defnydd gwasanaeth ac ati? Cofiwch gynnwys yr holl dystiolaeth y 
credwch sy’n berthnasol.  
 

Mae'r cod statudol yn amlinellu'r rhanddeiliaid allweddol y dylid ymgynghori â nhw fel rhan o'r 

broses hon, sy’n cynnwys ysgolion, rhieni, aelodau etholedig, cynghorau cymuned ac undebau 

llafur. Fodd bynnag, nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, ac mae'r cyngor wedi ychwanegu ati o 

ganlyniad i adborth a dderbyniwyd mewn perthynas â chynigion blaenorol a bydd hefyd yn 

ymgynghori â Chanolfan Serennu; SNAP Cymru a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent. 

Bydd yr ymgynghoriad â grwpiau o randdeiliaid yn cynnwys disgyblion hefyd, trwy gyfarfodydd 

wyneb yn wyneb gyda chyngor yr ysgol a thrwy holiaduron. 

 

Mae ward Pilgwenlli yn cynrychioli oddeutu 2.96% o gyfanswm arwynebedd Casnewydd ond 

mae'n gartref i 5.3% o gyfanswm poblogaeth y ddinas. Mae ffigurau poblogaeth y Swyddfa 

Ystadegau Gwladol ar gyfer y ward yn dangos twf poblogaeth o 46% yn yr ardal rhwng 2011 a 

2015, o'i gymharu â thwf o 7.9% ar gyfer Casnewydd at ei gilydd. Mae'r twf mewn poblogaeth wedi 

digwydd yn bennaf ar gyfer y rheini o oedran gwaith (16-64), er bod nifer y plant 0-15 oed hefyd 

wedi tyfu 30% yn ystod y cyfnod.  Mae nifer y bobl o oedran ymddeol wedi lleihau ychydig.  

 

Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae grwpiau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yn 

cynrychioli 39.5% o boblogaeth Pilgwenlli, o'i gymharu â 10% yn unig o boblogaeth Casnewydd yn 

gyffredinol. Mae'r gymuned yn amrywiol iawn, gyda 24 o ieithoedd cartref gwahanol wedi'u cofnodi 

ymhlith y 678 o ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Pilgwenlli. 

 

Yn ogystal, mae diweithdra yn uwch ym Mhilgwenlli, ar 7.3% o'i gymharu â chyfartaledd 

Casnewydd o 5.3% a chyfartaledd Cymru o 4.3%.  Adlewyrchir lefel anfantais economaidd yr ardal 

gan gyfran y disgyblion yn yr ysgol sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, sef 33.8%, o'i 

gymharu â chyfartaleddau Casnewydd a Chymru o 19.2% a 18.4% yn ôl eu trefn.  

 

Mae'r cynnig wedi'i ddatblygu o ganlyniad i gynnydd yn nifer y plant sy'n llenwi lleoedd yn ein tair 

ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn ystod y blynyddoedd diweddar ac aeddfedu'r ysgol egin olaf, 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, ym mis Medi 2017. Yn ogystal, mae'r cynnig wedi'i lywio gan 

safbwyntiau a gyflwynwyd yn yr arolwg dewis rhieni rhanbarthol o ran y Gymraeg a sylwadau a 

wnaed gan aelodau o Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd, a awgrymodd na fyddai'r capasiti 

presennol yn ddigonol i fodloni'r galw yn y dyfodol ac a amlygodd hefyd y diffyg darpariaeth 

cyfrwng Cymraeg yng nghanol a gorllewin y ddinas.  Disgwylir y bydd y cynnig yn ysgogi a darparu 

ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg.  

 

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori ffurfiol hwn, bydd Adroddiad Ymgynghori yn cael ei baratoi a'i 

gyhoeddi ar wefan y cyngor, a bydd yn cael ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid symud tuag at 

gyhoeddi hysbysiad statudol ai peidio. Bydd yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb yn 

cael ei ddiweddaru hefyd yn ystod y cyfnod hwn. Mae cyhoeddi hysbysiad statudol yn galluogi 

rhanddeiliaid i gyflwyno gwrthwynebiadau cyfreithiol yn erbyn cynnig.  
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4. Yr effaith ar gydraddoldeb a'r Gymraeg  

 
Nodwedd 
warchodedig  

Effaith: Darparwch fanylion pellach ynglŷn â'r effaith yn yr 
adran isod.  A yw'n: 

1. Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal?  
2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol?  
3. Helpu i gael gwared â gwahaniaethu / aflonyddu / 
erledigaeth anghyfreithlon?  
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Oedran  ☒ ☐ ☐ Bydd sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn 
cefnogi’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg ledled 
dinas Casnewydd, sydd wedi bod yn tyfu'n sylweddol dros y 
blynyddoedd diwethaf. Nid oes darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed yn ardal Caerllion ar 
hyn o bryd, a allai gynyddu cyfleoedd ar gyfer rhieni a phlant 
yn yr ardal hon i fynychu addysg cyfrwng Cymraeg.  

 

Anabledd   ☒ ☐ ☐ Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cydnabod bod rhywfaint 
o groestoriad rhwng anabledd ac anghenion addysgol 
arbennig, ond nid yw'r ddau yn gyd-ddibynnol a gallant fod 
yn annibynnol ar ei gilydd. Fodd bynnag, er hwylustod 
cyfeiriad, mae'r effaith bosibl ar blant ag anghenion 
addysgol arbennig wedi'i chynnwys yn yr adran hon.  
 
Mae'r cyngor yn ymrwymedig i ddarparu cyfleuster Canolfan 
Adnoddau Dysgu  
ym mhob adeilad ysgol newydd gan fod hyn yn cefnogi dull 
mwy cynhwysol ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion 
dysgu ychwanegol. Bydd cyfleuster Canolfan Adnoddau 
Dysgu â deg o leoedd yn cael ei sefydlu o fewn yr ysgol 
gynradd cyfrwng Cymraeg newydd. Nid oes darpariaeth o'r 
fath ar hyn o bryd o fewn yr ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg eraill ledled Casnewydd a hon fydd y Ganolfan 
Adnoddau Dysgu cyfrwng Cymraeg gyntaf yng 
Nghasnewydd.  
 
Bydd yr ysgol newydd yn gwbl hygyrch i ddisgyblion â 
namau symudedd a synhwyred.  Yn ystod y gwaith 
adnewyddu, rhoddir ystyriaeth i'r ffyrdd y gellir gwella 
hygyrchedd yn adeilad presennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli.  
 
.  

 

Ailbennu rhywedd / 
trawsryweddol   

☐ ☐ ☒ Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd y cynnig yn 
cael effaith anghymesur ar bobl sy'n rhannu'r nodwedd 
warchodedig hon. Ni fydd gan y cyfleusterau toiled a 
ddarperir fel rhan o ddatblygiad y ddwy ysgol arwyddion 
sy’n benodol i rywedd a gallent gael eu pennu yn ôl 
amrediad o ffactorau (e.e. fesul dosbarth) – fodd bynnag, 
penderfyniad yr ysgol unigol fydd penderfynu sut y defnyddir 
y cyfleusterau hyn.    
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Nodwedd 
warchodedig  

Effaith: Darparwch fanylion pellach ynglŷn â'r effaith yn yr 
adran isod.  A yw'n: 

1. Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal?  
2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol?  
3. Helpu i gael gwared â gwahaniaethu / aflonyddu / 
erledigaeth anghyfreithlon?  
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Priodas neu 
bartneriaeth sifil   

☐ ☐ ☒ Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd y cynnig yn 
cael effaith anghymesur ar bobl sy'n rhannu'r nodwedd 
warchodedig hon.  

 

Beichiogrwydd neu 
famolaeth   

☒ ☐ ☐ Ar gyfer rhieni beichiog, rhagwelir y bydd ysgol cyfrwng 
Cymraeg ychwanegol yn cael effaith gadarnhaol ar y 
dewisiadau o ran addysg sydd ar gael yn lleol.  

 

Hil   ☒ ☒ ☐  
Mae Pilgwenlli yn gymuned amrywiol â chanran uchel o 
breswylwyr sy'n bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 
(BAME). O fewn yr ysgol gynradd bresennol, mae 23% o'r 
677 o ddisgyblion yn rhestru Saesneg fel eu hiaith gyntaf, 
gyda 23 o ieithoedd eraill yn cael eu siarad gan ddisgyblion. 
Nodir bod gan 84% o'r disgyblion Saesneg fel iaith 
ychwanegol, o'i gymharu â 18% ar gyfartaledd ledled pob 
ysgol yng Nghasnewydd.  
 
Ieithoedd eraill a siaredir fwyaf aml yw Bengaleg (18%) a 
Phwnjabeg (17%). Mae 88% o'r disgyblion yn Ysgol 
Gynradd Pilgwenlli yn dod o gefndir ethnig lleiafrifol, o'i 
gymharu â chyfartaledd o 26% yng Nghasnewydd.  
 
Felly, gellir casglu y bydd adleoli'r ysgol gynradd yn cael 
effaith anghymesur ar ddisgyblion a'u rhieni o gefndir BAME 
y mae Saesneg yn ail iaith iddynt neu nad oes ganddynt 
sgiliau Saesneg o gwbl. Mae gan hyn y potensial i gael 
effaith negyddol os na fydd y broses ymgynghori yn cael ei 
chynllunio i fod yn gwbl gynhwysol a hygyrch.  
 
Cydnabyddir bod teuluoedd sy'n siarad Saesneg fel ail iaith 
yn cael eu tangynrychioli yn gymharol o fewn addysg 
cyfrwng Cymraeg, gyda llai na 10% o blant oedran ysgol 
gynradd mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn dod o 
gefndiroedd BAME, o'i gymharu â bron i 24% o ddisgyblion 
ledled holl ysgolion Casnewydd. Mae hyn yn cynrychioli 
cyfle cadarnhaol i annog addysg ddwyieithog ymysg y 
cymunedau hyn, ond mae'n rhaid ei gefnogi â gwaith 
hyrwyddo priodol.  
 
 
 

 

Crefydd neu gred 
neu ddiffyg cred   

☐ ☐ ☒ Mae'r ysgol newydd yn ysgol gynradd gymunedol cyfrwng 
Cymraeg. Nid yw'r cynnig yn darparu cyfle ar gyfer addysg 
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Nodwedd 
warchodedig  

Effaith: Darparwch fanylion pellach ynglŷn â'r effaith yn yr 
adran isod.  A yw'n: 

1. Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal?  
2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol?  
3. Helpu i gael gwared â gwahaniaethu / aflonyddu / 
erledigaeth anghyfreithlon?  
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cyfrwng Cymraeg seiliedig ar ffydd. Fodd bynnag, bydd yr 
ysgol yn dilyn pob agwedd ar y cwricwlwm addysgu 
newydd, gan gynnwys addysg grefyddol, amrywiaeth a 
llesiant. Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd hyn 
yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl sy'n 
rhannu'r nodwedd warchodedig hon.  
 
  
 
 

 

Rhyw   ☐ ☐ ☒ Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd y cynnig yn 
cael effaith anghymesur ar bobl sy'n rhannu'r nodwedd 
warchodedig hon.  

 

Cyfeiriadedd 
rhywiol   

☐ ☐ ☒ Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd y cynnig yn 
cael effaith anghymesur ar bobl sy'n rhannu'r nodwedd 
warchodedig hon.  

 

Y Gymraeg   ☒ ☐ ☐ Bydd yr ysgol gynradd newydd yn ysgol cyfrwng Cymraeg, 
sy'n golygu y bydd yn darparu nifer fawr o leoedd ysgol 
cyfrwng Cymraeg ychwanegol yn ardal Casnewydd. Mae'r 
cynnig yn darparu cyfraniad cadarn i siarter Llywodraeth 
Cymru o ran cyrraedd un filiwn o siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru erbyn 2050.  
 
Bydd sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn cael effaith 
gadarnhaol ar ddarpar rieni sydd wedi ystyried danfon eu 
plentyn i ysgol cyfrwng Cymraeg gan y bydd cynnydd yn 
nifer y lleoedd sydd ar gael a darpariaeth newydd yng 
nghanol/gorllewin y ddinas, sydd wedi'i nodi fel ardal darged 
ar gyfer twf oherwydd diffyg darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg y lleoliad ar hyn o bryd.  
 
Efallai y bydd rhieni sy'n danfon eu plant i ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd yn cael eu heffeithio mewn 
modd cadarnhaol gan y gallai’r ysgol newydd fod yn fwy 
cyfleus o ran lleoliad i'r rhiant ddanfon ei blentyn/plant. Bydd 
gan rieni sy'n dewis addysg cyfrwng Cymraeg fwy o ddewis 
o ran yr ysgolion cynradd sydd ar gael i’w plant, a gall 
cyflwyno pedwaredd ysgol cyfrwng Cymraeg helpu hefyd i 
leihau amseroedd teithio gan y bydd dalgylchoedd yn cael 
eu hadlunio'n briodol.  
 
Mae'r cynigion yn cefnogi targed y cyngor i gynyddu nifer y 
plant o oedran ysgol gynradd sy'n cael eu haddysgu trwy 
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Nodwedd 
warchodedig  

Effaith: Darparwch fanylion pellach ynglŷn â'r effaith yn yr 
adran isod.  A yw'n: 

1. Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal?  
2. Hyrwyddo cydlyniad cymunedol?  
3. Helpu i gael gwared â gwahaniaethu / aflonyddu / 
erledigaeth anghyfreithlon?  
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gyfrwng y Gymraeg, fel y nodir yn ei strategaeth pum 
mlynedd, yn ogystal â'r nod llesiant o greu Cymru â 
diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.  
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cydnabod yr her barhaol 
o recriwtio staff sy'n siarad Cymraeg i swyddi hanfodol, gan 
gynnwys rolau sy’n darparu addysg cyfrwng Cymraeg. 
Rhagwelir y bydd y cynlluniau ar gyfer hwnt-gychwyn i'r 
ysgol cyfrwng Cymraeg newydd, gan alluogi twf graddol, yn 
cynorthwyo wrth sicrhau bod recriwtio yn llwyddiannus ac yn 
lleihau unrhyw effaith bosibl ar ysgolion cyfrwng Cymraeg 
eraill.  
 
Mae'r cyngor yn cydnabod ei gyfrifoldeb i alluogi cyfraniad 
mewn unrhyw ymgynghoriad trwy gyfrwng y Gymraeg a 
bydd yn sicrhau bod prosesau yn adlewyrchu hyn, gan 
ganiatáu ar gyfer cyfraniad teg trwy gyfrwng y Gymraeg a'r 
Saesneg.  
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5 Sut mae eich cynnig wedi ymwreiddio a blaenoriaethu'r egwyddor 

datblygu cynaliadwy yn ei ddatblygiad?  

 
Egwyddor 
datblygu 

cynaliadwy  

A yw eich cynnig yn dangos eich bod wedi bodloni'r 
egwyddor hon? Disgrifiwch sut. 

Cydbwyso angen 
tymor byr ag 
anghenion hirdymor 

1. Enw a disgrifiad o'r polisi/cynnig sy'n cael ei asesu.  
Amlinellwch ddiben y polisi.  
 
Y diben yw ceisio caniatâd i symud cynnig adrefnu ysgol ymlaen i 
sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg mynediad dau ddosbarth 
newydd (60 o ddisgyblion fesul grŵp blwyddyn) i ddisgyblion rhwng tair 
ac un ar ddeg oed. Bydd yr ysgol yn agor mewn lleoliad dros dro ar 
safle hen Ysgol Fabanod Lodge Hill yng Nghaerllion fel ysgol egin ym 
mis Medi 2020, gan ddechrau gydag un dosbarth meithrin â 24 o leoedd 
ac un dosbarth derbyn â 30 o leoedd. Y flwyddyn ganlynol, bydd yr 
ysgol yn aros ar y safle dros dro gydag un dosbarth meithrin, un 
dosbarth derbyn, ac un dosbarth ar gyfer blwyddyn un. Ym mis Medi 
2022, bydd yr ysgol yn symud i safle presennol Ysgol Gynradd 
Pilgwenlli, a fydd yn dod yn lleoliad parhaol ar gyfer yr ysgol newydd.  O 
fis Medi 2022, bydd y nifer a fydd yn cael eu derbyn i’r dosbarth derbyn 
yn codi i 60 o ddisgyblion (dau ddosbarth) bob blwyddyn, a bydd 
Canolfan Adnoddau Dysgu gyda deg o leoedd yn cael ei sefydlu.  
 
Mae gan Ysgol Gynradd Pilgwenlli grŵp blwyddyn o 78 o blant ar hyn o 
bryd, er y bydd angen ysgol fwy gyda mwy o blant yn byw yn yr ardal ac 
yn dymuno mynychu'r ysgol hon. Fodd bynnag, nid oes rhagor o le ar ôl 
yn yr ysgol i adeiladu ystafelloedd dosbarth ychwanegol, felly 
penderfynwyd y dylid symud Ysgol Gynradd Pilgwenlli i leoliad newydd.  
 
Llai na milltir i ffwrdd o Ysgol Gynradd Pilgwenlli y mae ardal fawr o dir a 
adnabyddir fel 'safle Whiteheads' sydd â chaniatâd cynllunio i adeiladu 
tai newydd ac mae gan y safle dir ar gael i adeiladu ysgol newydd arno. 
Bydd yr ysgol yn ddigon mawr i fod â thri dosbarth ym mhob grŵp 
blwyddyn (30 o blant ym mhob dosbarth, cyfanswm o 90 ym mhob grŵp 
blwyddyn). 
 
Cynigir y bydd Ysgol Gynradd Pilgwenlli yn symud i'r adeilad ysgol 
newydd, a fydd yn ddigon mawr i dderbyn ceisiadau ar gyfer disgyblion 
ychwanegol ac a fydd yn cynnig mwy o swyddi addysgu a chynorthwyo. 
Ni fyddai’r disgyblion yn Ysgol Gynradd Pilgwenlli yn gallu symud i'r 
safle newydd nes mis Ionawr 2022, a fydd wedyn yn gadael adeilad 
presennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli ar gael i’r ysgol cyfrwng Cymraeg 
newydd symud iddo. Bydd chwe mis ar gael er mwyn i'r adeiladwyr 
adnewyddu adeilad presennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli fel y bydd yn 
barod er mwyn i'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg symud iddo ym mis 
Medi 2022. 
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Egwyddor 
datblygu 

cynaliadwy  

A yw eich cynnig yn dangos eich bod wedi bodloni'r 
egwyddor hon? Disgrifiwch sut. 

 
 
 
 
 
Gweithio gyda'n 
gilydd i gyflawni 
amcanion  

Bydd ymgynghoriad statudol ffurfiol yn cael ei gynnal gyda’r cyfle i 
ymgysylltu â'r holl randdeiliaid ac fe'i cefnogir yn ystod pob cam gan 
Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb er mwyn ystyried effaith.  
Mae'r cynnig wedi'i ddatblygu mewn ymateb i sylwadau gan amrediad o 
randdeiliaid, gan gynnwys Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd.  
 
 

Cynnwys y rheini 
sydd â diddordeb a 
cheisio eu barn  

Bydd ymgynghoriad statudol ffurfiol yn cael ei gynnal gyda’r cyfle i 
ymgysylltu â'r holl randdeiliaid ac fe'i cefnogir yn ystod pob cam gan 
Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb er mwyn ystyried effaith. 
 
Mae'r rhanddeiliaid canlynol ymysg y rheini yr ymgysylltir â nhw fel rhan 
o'r broses ymgynghori:  
 

 Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid Ysgol Gynradd Pilgwenlli, 

Ysgol Gymraeg Casnewydd, Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ac 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 

 Aelodau staff yn Ysgol Gynradd Pilgwenlli, Ysgol Gymraeg 

Casnewydd, Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ac Ysgol Gymraeg Ifor 

Hael  

 Aelodau'r Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n 

cynrychioli'r ardal a wasanaethir gan yr ysgolion sy'n destun y 

cynigion  

 Estyn 

 Unrhyw ddarparwyr meithrin annibynnol neu wirfoddol a allai 

gael eu heffeithio, gan gynnwys Mudiad Meithrin 

 Y Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 

 Unrhyw gyrff iechyd neu drydydd sector perthnasol â diddordeb 

 Comisiynydd y Gymraeg  

 Grwpiau cymunedol lleol  

 Sefydliadau gwirfoddol a grwpiau diddordeb  

 

 
 
 

Defnyddio 
adnoddau er mwyn 
atal problemau 
rhag digwydd neu 
waethygu  

Mae'r angen am addysg cyfrwng Cymraeg wedi tyfu'n sylweddol yn 
ystod y blynyddoedd diweddar ac nid oes darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg yn ardal Caerllion neu Bilgwenlli ar hyn o bryd. Felly, bydd y 
cynnig yn elwa disgyblion a bydd ar gael i ddisgyblion sy'n byw yn y 
ddwy ardal hyn gael mynediad iddo. Bydd hyn yn caniatáu plant i 
fynychu ysgol cyfrwng Cymraeg sy'n fwy lleol i'w cyfeiriad cartref. 
 
Bydd y cynnig yn darparu 430 o leoedd ychwanegol i ddisgyblion, a fydd 
yn darparu capasiti ar gyfer twf cyflymach a hirdymor o fewn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn ystod blynyddoedd y dyfodol, gan leihau'r pwysau 
ar ysgolion eraill o bosib.  
 
 



10 

 

Egwyddor 
datblygu 

cynaliadwy  

A yw eich cynnig yn dangos eich bod wedi bodloni'r 
egwyddor hon? Disgrifiwch sut. 

Ystyried effaith ar 
yr holl nodau 
llesiant gyda’i 
gilydd ac ar gyrff 
eraill  

Bydd ymgynghoriad statudol ffurfiol yn cael ei gynnal a'i gefnogi yn 
ystod pob cam gan Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb er 
mwyn ystyried yr effaith. Mae'r cynnig hwn yn cefnogi nodau llesiant 
"Cymru ffyniannus", “Cymru sy'n fwy cyfartal" a "Cymru o gymunedau 
gydlynus" ac nid yw'n cael effaith niweidiol ar unrhyw rai o’r nodau 
llesiant eraill.  Yn ogystal, mae'r cynnig hwn yn cefnogi amcan llesiant 
Cyngor Dinas Casnewydd o "Gwella sgiliau, canlyniadau addysgol a 
chyfleoedd cyflogaeth" a nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol o greu Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.  
 

 
6 A fydd y cynnig/polisi yn cael effaith anghymesur ar ardal ddaearyddol 

benodol Casnewydd?  
 

 
Mae'r cyngor yn ymrwymedig i ddarparu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ychwanegol ledled 
Casnewydd. Mae'r cynnig yn canolbwyntio ar ddarparu capasiti hirdymor ar gyfer twf yng nghanol 
/ ardal orllewinol y ddinas. Mae'r ardal hon wedi'i nodi fel un sydd wedi bod yn ddiffygiol o ran 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac mae'n hysbys hefyd ei bod yn cynnwys swm sylweddol o dai 
newydd, sy'n awgrymu y bydd y boblogaeth o ddisgyblion yn yr ardal yn cynyddu. Dylai lleoliad yr 
ysgol arwain at leihau amseroedd teithio i ddisgyblion sy'n dewis addysg cyfrwng Cymraeg yn y 
ddinas.  
 
Mae lleoliad dros dro'r ysgol yng Nghaerllion yn cynnig darpariaeth mewn ardal lle nad oes 
unrhyw ysgolion cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd. Unwaith y bydd yr ysgol yn symud i safle 
presennol Ysgol Gynradd Pilgwenlli, bydd disgyblion o ardal Caerllion sy'n mynychu'r ysgol 
gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn cael cynnig trafnidiaeth ysgol am ddim. Bydd disgyblion yn 
ardal Pilgwenlli hefyd yn cael cynnig trafnidiaeth ysgol am ddim tra bydd yr ysgol wedi'i lleoli dros 
dro yn ardal Caerllion. 
 
Er bod y cynnig yn canolbwyntio ar ddarpariaeth yn ardaloedd Pilgwenlli a Chaerllion, ni ragwelir 
unrhyw effaith andwyol ar unrhyw ardal ddaearyddol. 
 

 
 

7 Sut mae'r cynnig/polisi yn perthyn i baramedrau’r drafodaeth am degwch 

a nodwyd gan Gomisiwn Tegwch Casnewydd?  

Paramedr 1 – Triniaeth gyfartal wrth gydnabod gwahaniaeth  
Mae'n rhaid i’r cyngor ddarparu lleoedd ysgol yn unol â dewis iaith (Cymraeg/Saesneg) teuluoedd 
preswyl. Mae'r cynnig hwn yn sicrhau bod lleoedd digonol i ddisgyblion ar gael i fodloni'r galw yn 
y dyfodol ar gyfer darpariaeth yn y ddwy iaith.  
 
Paramedr 2 – Rhwymedigaethau cydfuddiannol rhwng dinasyddion a’r llywodraeth  
Tra bydd yr awdurdod lleol yn darparu'r ysgol a'r staff, bydd rhaid i’r gymuned ymgysylltu â'r ysgol 
a pharchu ei rheolau o ran presenoldeb ac ymddygiad.  Bydd dinasyddion hefyd yn cael eu 
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hannog i gefnogi'r ysgol yn weithredol trwy ddigwyddiadau ac aelodaeth o gymdeithasau a chyrff 
amrywiol.  
 
Paramedr 3 – Cyd-ddibyniaeth a dwyochredd o fewn cysylltiadau cymunedol  
Bydd agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd o fewn ardal ethnig amrywiol Pilgwenlli yn 
darparu cyfle i ddod â rhannau gwahanol o'r gymuned ynghyd fel rhanddeiliaid ar gyfer yr ysgol 
newydd.  Bydd hyn yn annog cyfranogiad mewn digwyddiadau cymunedol ac wrth archwilio 
hunaniaeth a diwylliant Cymru. Bydd sefydlu’r ysgol a'i sefydliadau priodol (Cymdeithas Rhieni ac 
Athrawon, corff llywodraethu ac ati) yn darparu llwyfan ar gyfer ymgysylltiad a chyfranogiad 
cymunedol.  
 
 
Paramedr 4 – Tryloywder ac atebolrwydd wrth wneud penderfyniadau  
Mae'r ddogfen ymgynghori yn amlinellu'r broses benderfynu ac mae'n dryloyw ac yn atebol o ran 
y wybodaeth a ddarperir. Mae'n galluogi cyfranogiad democrataidd effeithiol gan ddinasyddion.  

 

 

8 Gan ystyried yr asesiad hwn yn ei gyfanrwydd, beth ellid ei wneud i 
liniaru unrhyw effeithiau negyddol eich polisi a chyfrannu'n well at effeithiau 
cadarnhaol?  
 

 
Bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad llawn gan randdeiliaid ac ystyrir unrhyw adborth a 
dderbynnir wrth benderfynu ar sut i symud ymlaen.  
 
Hil: Mae posibilrwydd o effaith anghymesur negyddol wedi'i nodi mewn perthynas â'r nodwedd 
warchodedig. Er mwyn lliniaru hyn, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn sicrhau:  
 

 Bod yr ymgynghoriad a'r broses rhannu gwybodaeth yn gwbl gynhwysol ar gyfer y plant a 

rhieni hynny sy'n siarad Saesneg fel ail iaith, gan hwyluso sesiynau penodol mewn amrediad o 

ieithoedd cymunedol a chan ddarparu cefnogaeth ieithyddol mewn sesiynau galw heibio lle bo 

angen  

 Bod datblygiad yr ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn cyd-fynd â gwaith i ddatblygu diddordeb 

cynaliadwy mewn addysg cyfrwng Cymraeg ac awydd amdani o fewn cymunedau pobl dduon 

ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), gan adeiladu ar ymgyrch gyfredol Bod yn 

Ddwyieithog Casnewydd a chan ystyried buddsoddiad mewn gweithgareddau eraill sy'n 

seiliedig ar brosiectau  

Y Gymraeg: Er mwyn sicrhau y cyflawnir ymgynghoriad teg yn Saesneg ac yn Gymraeg, bydd 
Cyngor Dinas Casnewydd yn:  
 

 Sicrhau bod pob dogfen sydd ar gael i’r cyhoedd ar gael yn ddwyieithog  

 Cyflenwi gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewn sesiynau galw heibio lle bo'n briodol  

 Sicrhau bod yr holiadur ymgynghori yn gofyn cwestiynau penodol mewn perthynas ag effaith 

gadarnhaol neu negyddol bosibl y prosiect ar gyfleoedd i hyrwyddo a defnyddio'r Gymraeg  

 

 
9 Monitro, gwerthuso ac adolygu  
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Bydd unrhyw gwestiynau neu sylwadau a wneir trwy gydol y broses yn cael eu cofnodi a'u crynhoi 
mewn adroddiad ymgynghori. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan y cyngor a 
bydd yn cael ei ystyried pan fydd y cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.  
 
Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau yn 
ystyried y safbwyntiau a fynegwyd ac yna'n penderfynu a ddylid parhau â'r cynnig ai peidio. Os 
penderfynir parhau, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi yn y wasg leol ac yn yr ysgol.     
 
Bydd cyfnod yr hysbysiad statudol yn para am 28 diwrnod wedi'r dyddiad cyhoeddi, ac mae'n 
galluogi pobl i fynegi eu barn ar ffurf cefnogi neu wrthwynebu'r cynigion.  
 
Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi'r hysbysiad statudol, bydd Aelod 
Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau yn gwneud penderfyniad terfynol 
ynghylch a ddylid parhau ai peidio. Os daw gwrthwynebiadau i law, bydd y penderfyniad terfynol 
yn cael ei atgyfeirio i Gabinet y Cyngor.  
 

 

10 Cyfranogiad 

Mae'r broses ymgynghori yn cynrychioli cyfle i bobl ddysgu ynglŷn â'r cynnig. Bydd y cynnig ar 
gael ar-lein yn Saesneg ac yn Gymraeg, trwy wefan, e-bost a chyfryngau cymdeithasol Cyngor 
Dinas Casnewydd, ac fel copi caled. Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys pum sesiwn galw heibio 
gyda'r rhai hynny a fydd yn cael eu heffeithio'n fwyaf uniongyrchol gan y cynnig, a bydd 
swyddogion y cyngor wrth law i egluro'r cynigion mewn mwy o fanylder ac ateb unrhyw 
gwestiynau. 
 
Bydd unrhyw gwestiynau neu sylwadau a wneir trwy gydol y broses yn cael eu cofnodi a'u crynhoi 
mewn adroddiad ymgynghori. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan y cyngor a 
bydd yn cael ei ystyried pan fydd y cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.  

 

 

11 Crynodeb o’r effaith (i'w gynnwys o fewn unrhyw adroddiad)  
 

Deddf Cydraddoldeb 2010  
Mae'r cyngor yn ymrwymedig i ddarparu cyfleuster Canolfan Adnoddau Dysgu ym mhob adeilad 
ysgol newydd gan fod hyn yn cefnogi dull mwy cynhwysol ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion 
dysgu ychwanegol. Ceir hefyd ysfa i symud at sefyllfa lle y ceir o leiaf un dosbarth Canolfan 
Adnoddau Dysgu ym mhob clwstwr o ysgolion cynradd. Nid oes darpariaeth o'r fath o fewn y 
clwstwr presennol o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd. 
 
Ystyrir bod y dull hwn yn fwy cyson â Deddf Cydraddoldeb 2010 na darparu lleoedd a gynorthwyir i 
ddisgyblion o fewn cyfleusterau amgen neu ysgolion arbennig.  
 
Er mwyn cefnogi addysgu plant ag anghenion dysgu ychwanegol lle nad yw addysg prif ffrwd 
amser llawn wedi'i hystyried yn briodol, mae gan yr awdurdod lleol nifer fawr o gyfleusterau 
Canolfan Adnoddau Dysgu ledled Casnewydd a gynhelir gan ysgolion unigol. Mae'r Canolfannau 
Adnoddau Dysgu hyn ynghlwm wrth ysgolion prif ffrwd ac maent yn darparu amgylcheddau dysgu 
sydd â llai o ddisgyblion a chymarebau oedolion gwell. Mae'r Canolfannau Adnoddau Dysgu yn 
generig o ran natur ac maent yn diwallu anghenion disgyblion sydd ag amrediad o anawsterau. Yr 
ethos yw darparu cefnogaeth dargedig i unigolion ar sail eu hanghenion gyda'r bwriad o 
integreiddio'r disgybl yn ôl i ddosbarthiadau prif ffrwd fel sy'n briodol. Mae galw parhaus am 
leoliadau cynradd mewn Canolfannau Adnoddau Dysgu ledled Casnewydd ac am sefydlu 
Canolfan Adnoddau Dysgu cyfrwng Cymraeg.  



13 

 

 
Nid oes darpariaeth Canolfan Adnoddau Dysgu o'r fath o fewn y clwstwr cyfrwng Cymraeg ar hyn 
o bryd. Bydd y cynnig hwn o fudd nid yn unig i ddisgyblion sy'n byw yn lleol, ond bydd modd cael 
mynediad ato gan ddisgyblion ledled y ddinas er mwyn cefnogi anghenion addysg penodol mewn 
amgylchedd priodol a diogel trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
 
Y Gymraeg  
Mae'r cyngor yn ymrwymedig i ddarparu cyfleusterau cyfrwng Cymraeg digonol ledled Casnewydd 
er mwyn cefnogi ac ysgogi'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg. Mae tair ysgol gynradd cyfrwng 
Cymraeg ar hyn o bryd ledled Casnewydd, er nad oes ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng 
ngorllewin y ddinas. Bydd sefydlu'r ysgol ar y safle dros dro yng Nghaerllion ac yna yn y safle 
parhaol ym Mhilgwenlli yn galluogi disgyblion i allu mynychu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn 
fwy lleol i'w cartrefi a bydd yn darparu mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ddewis ysgol cyfrwng 
Cymraeg. 
 
Mae gan Gasnewydd 112 o leoedd derbyn ar hyn o bryd rhwng y tair ysgol gynradd cyfrwng 
Cymraeg bresennol a bydd 60 o leoedd ychwanegol yn dod ar gael o fewn y ddarpariaeth 
ychwanegol. 
 
Mae'r cynnig yn cynrychioli ymrwymiad cadarn i siarter 'Cymraeg 2050' Llywodraeth Cymru ac 
mae'n cefnogi strategaeth pum mlynedd y cyngor i hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg yng 
Nghasnewydd.  
 
 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  
 
 Hirdymor: pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr gyda'r angen i ddiogelu'r gallu i 

ddiwallu anghenion hirdymor hefyd:  
Mae'r cynnig yn darparu ateb hirdymor ar gyfer tyfu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg 
ledled Casnewydd, gan gynnig cyfleoedd ychwanegol i ddisgyblion gael fynychu addysg 
cyfrwng Cymraeg a chan alluogi disgyblion i fynychu ysgol sy'n fwy lleol i'w cyfeiriadau cartref. 
Bydd y cynnig hefyd yn darparu Canolfan Adnoddau Dysgu cyfrwng Cymraeg, sef y Ganolfan 
Adnoddau Dysgu cyfrwng Cymraeg gyntaf yng Nghasnewydd a fydd yn diwallu anghenion 
tymor byr a darparu digon o le i ddiwallu anghenion y dyfodol.  
 

 Atal: Sut y gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu ein helpu i 
fodloni ein hamcanion:  
Bydd y cynnig o fudd i ddisgyblion ledled y ddinas gan y bydd cyfleusterau cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol yn cael eu darparu i gynorthwyo wrth fodloni galw presennol a galw'r dyfodol o ran 
addysg cyfrwng Cymraeg. Nid oes darpariaeth Canolfan Adnoddau Dysgu cyfrwng Cymraeg 
yng Nghasnewydd ar hyn o bryd, felly bydd y cynnig hwn yn atal problemau posibl o ran peidio 
â chael darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael os gofynnir amdani.  
 

 Integreiddio: Ystyriwch sut bydd y cynigion yn effeithio ar ein hamcanion llesiant, ein 
nodau llesiant, amcanion eraill neu'r rheini sy'n perthyn i gyrff cyhoeddus eraill:  
Bydd ymgynghoriad statudol ffurfiol yn cael ei gynnal a'i gefnogi yn ystod pob cam gan Asesiad 
Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb er mwyn ystyried yr effaith. Mae'r cynnig hwn yn cefnogi 
nodau llesiant "Cymru ffyniannus", “Cymru sy'n fwy cyfartal" a "Cymru o gymunedau gydlynus" 
ac nid yw'n cael effaith niweidiol ar unrhyw rai o’r nodau llesiant eraill.  Yn ogystal, mae'r 
cynnig hwn yn cefnogi amcan llesiant Cyngor Dinas Casnewydd o "Gwella sgiliau, canlyniadau 
addysgol a chyfleoedd cyflogaeth".  
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 Cydweithio: Ydych chi wedi ystyried sut allai cydweithredu ag unrhyw unigolyn arall 
neu unrhyw ran arall o'n sefydliad helpu i gyflawni ein hamcanion llesiant?:  
Bydd ymgynghoriad statudol ffurfiol yn cael ei gynnal gyda’r cyfle i ymgysylltu â'r holl 
randdeiliaid ac fe'i cefnogir yn ystod pob cam gan Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb 
er mwyn ystyried effaith. 
 

 Cyfranogiad: Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni'r nodau 
llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny'n adlewyrchu amrywiaeth y ddinas rydym yn ei 
gwasanaethu: 
Bydd ymgynghoriad statudol ffurfiol yn cael ei gynnal gyda’r cyfle i ymgysylltu â'r holl 
randdeiliaid ac fe'i cefnogir yn ystod pob cam gan Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb 
er mwyn ystyried effaith. 
 

 

 


