
 

Asesiadau o Effaith ar Degwch a Chydraddoldebau (2015)     

 
Mae’r ffurflen hon yn cyflwyno tystiolaeth bod cydraddoldebau, y Gymraeg a thegwch wedi’u hystyried wrth wneud penderfyniadau 
yng Nghyngor Dinas Casnewydd ar bolisïau a chyflwyno gwasanaethau. 
 
Daw ein ffocws ar Gydraddoldebau o Ddeddf Cydraddoldeb 2010: rydym yn ystyried y naw nodwedd gydraddoldeb warchodedig - 
oedran, ailbennu rhyw, anabledd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw, cyfeiriadedd 
rhywiol.  
 
O dan y Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol, mae gennym ddyletswydd i: 

 Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon  

 Hyrwyddo cyfle cyfartal a  

 Meithrin perthynas dda  
ar draws y naw nodwedd warchodedig. 
 
O dan Fesur y Gymraeg 2011, ni ellir trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg  
 
Yng Nghasnewydd, rydym yn canolbwyntio ar Degwch drwy’r themâu canlynol: Iechyd, Tlodi, Sgiliau a Gwaith, Cam-drin Domestig 
a Mynd i’r Afael â Difreintedd ar sail Ardal. 
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1. Beth yw’r polisi/gwasanaeth sy’n cael ei asesu? 
 

 
Ymgynghori’n ffurfiol ar y cynnig i sefydlu ysgol arbennig newydd i ddisgyblion ag Awtistiaeth, ar safle hen Ysgol Fabanod Gaer, a 
fydd yn agor o Ionawr 2017 ymlaen neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. 
 

 



 
2. Beth yw pwrpas y newid i’r polisi/gwasanaeth? 
 

 
Darparu addysg ddi-dor o 3 – 19 oed i ddisgyblion ag Awtistiaeth mewn ysgol yng Nghasnewydd. 
 

 
3. Nodweddion Gwarchodedig  
 

Nodwedd 
Warchodedig  

Pwy yw’r cwsmeriaid/ 
defnyddwyr 
gwasanaeth/darpar 
ddefnyddwyr 
gwasanaeth? 
 
 

Os gwnawn y 
penderfyniad hwn, 
beth fydd yr effaith 
bosibl? 
 
Gallai’r effaith fod yn 
gadarnhaol neu’n 
negyddol  
 
Esboniwch sut gallai 
pobl gael eu 
heffeithio a rhowch y 
dystiolaeth dros hyn  

Cynllun Gweithredu i fynd i’r 
afael â’r problemau a godir  
 
Pa newidiadau neu fesurau 
ymarferol fyddai’n lleihau’r 
effaith negyddol ar grwpiau 
penodol.  
 
Pa newidiadau fyddai’n 
cynyddu effeithiau 
cadarnhaol e.e. gwella 
mynediad neu gyfle 
 
Gellir mynd yn ôl at hyn ar ôl 
yr ymgynghoriad 
 

Pwy sy’n 
gyfrifol? 

Amserlen ar 
gyfer adolygu  

Oedran 
 
 

Plant cyn-ysgol ac 
oedran ysgol 
 
Rhieni / Gofalwyr 

Effaith ddisgwyliedig y 
cynnig yw darparu 
addysg ddi-dor i 
ddisgyblion cynradd ac 
uwchradd ag 
Awtistiaeth yn yr ysgol 
hon yng Nghasnewydd.   
 

   

Ailbennu rhyw       



 
 
 

Anabledd 
 
 
 

 
 
 

Bydd unrhyw waith 
adeiladu newydd ar y 
safle i gynnal ysgol 
arbennig newydd i 
ddisgyblion ag 
Awtistiaeth yn 
cydymffurfio â’r Ddeddf 
Gwahaniaethu ar sail 
Anabledd 

 
 
 

  

Priodas/ 
Partneriaeth Sifil 
 
 

  
 

   

Beichiogrwydd a 
Mamolaeth  
 
 

Darpar rieni Bydd argaeledd 
lleoedd yn yr ysgol hon 
yn elfen gadarnhaol i 
ddarpar rieni.   

   

Hil 
 
 
 

     

Crefydd/cred 
(neu eu diffyg) 
 
 

     

Rhyw 
 
 

     

Cyfeiriadedd 
Rhywiol 
 

     



 

Y Gymraeg 
 
 

Na – mae’r cynnig yn 
ymwneud â darpariaeth 
Saesneg 
 
 
 

Ni fydd y penderfyniad 
yn effeithio ar 
ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg; 
bydd elfennau’r 
cwricwlwm yn 
ymwneud â’r Gymraeg 
yn berthnasol i’r ysgol 
arbennig newydd i 
ddisgyblion ag 
Awtistiaeth yn unol â’r 
ddarpariaeth ar draws 
y ddinas, gan gyfrif am 
anghenion dysgu 
ychwanegol  

 Y Prif Swyddog 
Addysg  

 
 
 

 
 
4. Pwy y mae’r gwasanaeth wedi ymgynghori â nhw ynghylch y newid arfaethedig? Pryd ddylai ymgynghoriad newydd 
gael ei gynnal?  
 
DS: Mae’n hanfodol bod defnyddwyr gwasanaeth a phartïon eraill â budd yn cymryd rhan yn y broses gynllunio ar y cyfle cyntaf. Ar 
y cychwyn, dylid cynnal ymgynghoriad ar sail themâu bras. Byddai’n briodol gofyn pa wasanaethau sy’n bwysig, sut gallai 
gwasanaethau gael eu newid neu beth gellid ei wneud yn wahanol. Yna, dylai’r adborth hwn lywio’r cynigion yn eich achos busnes 
a’r Asesiad o’r Effeithiau ar Degwch a Chydraddoldebau. Pan fydd cynigion penodol wedi’u llunio, bydd angen ymgynghori ar y 
rheiny hefyd. Mae angen i’r holl randdeiliaid a’u barn gael eu cynrychioli.   
 

Ymgynghoriad statudol ffurfiol â rhanddeiliaid penodedig, gan gynnwys darparwyr lleol a rhanbarthol, disgyblion, rhieni, gofalwyr a 
staff mewn perthynas â’r sector addysg arbennig, Cynghorau Cymuned, Awdurdodau Lleol cyfagos, gweithwyr addysg proffesiynol, 
Gweinidogion Cymru. 
 
Bydd fersiwn cryno cyffredinol i blant a phobl ifanc yn cael ei lunio er mwyn helpu i gynnwys plant a phobl ifanc yn y broses 
ymgynghori.  Hefyd, bydd y Cyngor yn cynnwys y disgyblion sy’n cymryd rhan yng Nghyngor Ysgol Arbennig Maes Ebbw a 
disgyblion o ganolfan Ysgol Uwchradd Dyffryn i ddisgyblion ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig fel grŵp ymgynghori 



ychwanegol â phobl ifanc. 
 
 

 
 
5. Pa dystiolaeth / data a ddefnyddiwyd i gwblhau’r Asesiad hwn o’r Effeithiau ar Degwch a Chydraddoldebau? (Bydd hyn 
yn cynnwys arweiniad lleol a chenedlaethol) 
 

 
Cynhelir Ymgynghoriad Ffurfiol yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod Statudol 2013. 
 
Darperir lleoedd ysgol yn y sector arbennig yn unol â Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998.  
 

 
6. Sut bydd y grwpiau perthnasol yn cael gwybod am y newidiadau ac am yr Asesiad o’r Effeithiau ar Degwch a 
Chydraddoldebau? 
 

 
Trwy’r broses ymgynghori statudol ffurfiol a chyhoeddi hysbysiadau statudol ar y rhyngrwyd ac ar byrth yr ysgol. 
 
 

 
7 Sut bydd y polisi/arfer yn gwneud Casnewydd yn fwy neu’n llai teg o safbwynt:  
 

 Anghydraddoldebau iechyd 

 Tlodi plant 

 Sgiliau a gwaith 

 Mynd i’r afael â thrais domestig 

 Camddefnyddio alcohol a sylweddau 

 Digartrefedd 

 Cyn-aelodau’r lluoedd arfog 
 

 
Mynediad cyfartal gwell i leoedd addysg wedi’u hariannu – mae darpariaeth feithrin ym mhob ysgol gymunedol a gynhelir 



Mynediad cyfartal gwell i addysg y blynyddoedd cynnar – darpariaeth leol a mwy o ddewis o fewn yr economi gymysg, gan 
gynnwys ysgolion 
Mynediad cyfartal gwell – symud yn ddi-dor drwy’r ysgol o 3 – 19 oed 
Y potensial i gynyddu’r ddarpariaeth gofal plant fforddiadwy ‘cofleidiol’ ar y safle 
 

 
8. Sut bydd y gwasanaeth / polisi yn effeithio ar ardaloedd lleol y ddinas? 
 
A fydd yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol o ran tegwch a mynd i’r afael â difreintedd ardaloedd lleol (bydd angen i chi 
ddefnyddio data gofodol sydd ar gael drwy Broffil Casnewydd a Phroffiliau Ward penodol i ateb y cwestiwn hwn)? 

 

 
Mae mynediad at ddarpariaeth addysg ar draws Casnewydd wedi bod yn gyfyngedig ers blynyddoedd lawer, gan ddibynnu ar 
leoliadau y tu allan i’r ardal. 
 
Fel awdurdod, ein huchelgais yw cyflwyno addysg i holl ddisgyblion Casnewydd yng Nghasnewydd. 
 

 
9. Yn gryno, sut mae’r gwasanaeth/polisi wedi’i newid yn hyrwyddo cysylltiadau (cydlyniant) cymunedol da? 
 

 
Bydd y cynnig yn cefnogi mynediad at addysg yn gyffredinol ac integreiddio ag ysgolion eraill lle y bo’n briodol, gan feithrin 
perthynas â chyfoedion, athrawon a rhieni yn y gymuned.  Bydd hyn yn helpu i feithrin perthynas gadarnhaol yn yr ysgol.  Derbynnir 
y gallai cynnydd yn y traffig yn y cyffiniau achosi rhywfaint o rwystredigaeth i breswylwyr lleol.  Bydd cynllun teithio yn esbonio pa 
ymdrechion a wneir i fynd i’r afael â’r mater hwn yn cael ei ddatblygu ochr yn ochr â’r cais cynllunio.   
 
 

 
  



10. Yn gryno, sut mae’r gwasanaeth/polisi wedi’i newid yn hyrwyddo cydraddoldeb? 
 

 
Bydd y cynnig yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno addysg arbennig 3 – 19 oed i ddisgyblion ag Awtistiaeth.  Bydd teuluoedd yn gallu 
manteisio ar addysg ddi-dor yn y sector addysg arbennig, gyda disgyblion cyn-ysgol a disgyblion oedran ysgol yn gallu mwynhau 
eu haddysg o 3 – 19 oed o fewn dinas Casnewydd.  Gall rhieni unrhyw blentyn o oedran cymwys wneud cais am le a bydd y tîm 
Anghenion Addysg Arbennig yn eu cynorthwyo â’r broses dderbyn. 
 
 

 
11. Yn gryno, sut mae’r gwasanaeth/polisi wedi’i newid yn dileu gwahaniaethu? 
 

 
Bydd y cynnig yn rhoi mynediad cyfartal i ddisgyblion ag Awtistiaeth fwynhau’r un gwasanaethau addysg â’r holl ysgolion 
cymunedol eraill a gynhelir yng Nghasnewydd. 
 
 

 
Cwblhawyd gan: Amanda B Davies: Pennaeth Addysg Cynorthwyol (Adnoddau a Chynllunio)     Dyddiad:  Chwefror 2016 
 

 
 
 
 
 
Llofnodwyd gan:  James Harris: Prif Swyddog Addysg       Dyddiad:  Chwefror 2016 
 

 


