
 

 

                                                                                 

 
Cyhoeddir yr Hysbysiad Statudol hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 

Port Talbot, Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ 

 

HYSBYSIR drwy hyn, yn unol ag Adran 43 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 a'r Côd Trefniadaeth Ysgolion, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 

Port Talbot, yn dilyn ymgynghori â'r fath bobl a oedd yn ofynnol, yn cynnig terfynu 

Ysgol Gyfun Cymer Afan, Heol yr Ysgol, Y Cymer, Port Talbot SA13 3EL, ysgol 

uwchradd gymunedol Saesneg a gynhelir ar hyn o bryd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 

Castell-nedd Port Talbot ("y cyngor"). 

 

Cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori gan y cyngor cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig hwn.  

Mae'r adroddiad ymgynghori sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a fynegwyd gan yr 

ymgyngoreion, ymateb y cyngor i'r materion hynny, a barn Estyn ar gael ar wefan y 

cyngor yn https://www.npt.gov.uk/1891 (mae copi caled ar gael ar gais). 

 

Cynigir rhoi'r cynnig ar waith ar 1 Medi 2019. 

 

Byddai darpariaeth addysg ar gyfer y disgyblion hynny a fyddai wedi mynd i Ysgol 

Gyfun Cymer Afan ar gael yn Ysgol Cwm Brombil, Heol Bertha, Margam, Port Talbot 

SA13 2AN.  Mae Ysgol Cwm Brombil yn ysgol gymunedol Saesneg y disgwylir iddi 

agor ym mis Medi 2018.  Caiff ei chynnal gan y cyngor a fydd yn awdurdod derbyn ar 

gyfer yr ysgol.  Bydd Ysgol Cwm Brombil yn darparu addysg i blant 3 i 16 oed ac mae 

ganddi ddigon o le i dderbyn disgyblion a fyddai fel arall wedi mynd i Ysgol Gyfun 

Cymer Afan.  Fel yr ysgol dderbyn ddynodedig, bydd Ysgol Cwm Brombil yn gymwys 

fel yr ysgol 'addas agosaf' o ran teithio o'r cartref i'r ysgol.  Bydd y trefniadau cludiant yn 

unol â Pholisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 

Talbot. 

 

Gall pobl wrthwynebu'r cynnig o fewn 28 niwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi'r cynnig hwn, 

sef erbyn 23 Gorffennaf 2018.  

 

Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes, 

Adran Addysg, 2il Lawr, Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ neu e-bostiwch 

ssip@npt.gov.uk 

 

Llofnod:  
  

 

Aled Evans, Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 

 

Dyddiad:  26 Mehefin 2018 

 

https://www.npt.gov.uk/1891
mailto:ssip@npt.gov.uk


 

 

 

 

Nodyn Esboniadol 

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r hysbysiad ond bwriedir iddo esbonio ei ystyr 

cyffredinol) 

 

(i) Mae'r cyngor yn bwriadu cau Ysgol Gyfun Cymer Afan ac, o 1 Medi 2019, 

ddarparu addysg uwchradd i ddisgyblion o Gwm Afan Uchaf yn Ysgol Cwm 

Brombil, Margam, yn amodol ar ddewis rhieni. 

(ii) Mae Ysgol Cwm Brombil yn ysgol Saesneg newydd sbon ar gyfer disgyblion 3 

i 16 oed, a disgwylir iddi agor ym mis Medi 2018. 

(iii) Mae'r rhesymeg a manylion y cynnig wedi'u nodi yn y ddogfen ymgynghori a'r 

adroddiad ymgynghori sydd ar gael ar wefan Rhaglen Strategol Gwella 

Ysgolion y cyngor yn: https://www.npt.gov.uk/1891 

(iv) Bydd disgyblion ar gofrestr Ysgol Gyfun Cymer Afan cyn iddi gau, yn amodol 

ar ddewis rhieni, yn trosglwyddo i Ysgol Cwm Brombil, Margam ar gyfer eu 

haddysg uwchradd. 

(v) Bydd rhieni darpar ddisgyblion yn gorfod cyflwyno cais am le i'w plentyn yn 

unol â Pholisi Derbyniadau Ysgolion y cyngor.  Gallwch weld y Polisi 

Derbyniadau Ysgolion perthnasol ar wefan y cyngor: 

https://www.npt.gov.uk/media/8993/nptcbc-community-school-admission-

arrangements-2019-2020.pdf  

(vi) Dynodwyd Ysgol Cwm Brombil fel yr ysgol dderbyn ac felly, bydd yn gymwys 

fel yr ysgol 'addas agosaf' wrth asesu hawl disgyblion i gludiant o'r cartref i'r 

ysgol.  Bydd cludiant, am ddim, ar gael i ddisgyblion cymwys yn unol â pholisi 

Teithio o'r Cartref i'r Ysgol y cyngor, y gellir ei weld ar wefan y cyngor yn: 

https://www.npt.gov.uk/media/4231/npt_home_to_school_travel_policy_2017.

pdf  

(vii) Dylai unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r cynnig hwn wneud hynny rhwng dydd 

Mawrth 26 Mehefin 2018 a dydd Llun 23 Gorffennaf gan nodi, yn ysgrifenedig, 

y rheswm dros wrthwynebu a'i anfon at y Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a 

Dysgu Gydol Oes, Adran Addysg, 2il Lawr, Canolfan Ddinesig, Port Talbot 

SA13 1PJ neu e-bostiwch: ssip@npt.gov.uk 

(viii) Mae copïau caled neu fersiynau eraill o'r holl ddogfennaeth ar gael ar gais gan y 

Tîm Strategol Gwella Ysgolion gan ddefnyddio'r cyfeiriad uchod.  
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