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Rhaglen Amlinellol Strategol – Diweddariad o Fand B – Diweddarwyd 
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Arweiniad 
 
Nod y ffurflen hon yw cipio’r newidiadau arfaethedig i’ch Rhaglen Band B ers 
cytuno'r fersiwn ddiweddaraf o'ch Rhaglen Amlinellol Strategol/ Strategaeth Ystadau. 
 
Cwblhewch yr holl adrannau perthnasol ar y ffurflen hon gan gynnwys y datganiad o 
gymeradwyo’r wybodaeth hon yn Adran 12.  
 
Sylwer fod y gyllideb ar gyfer Band B y Rhaglen yn sefydlog a chaiff projectau eu 
blaenoriaethau pe bai ceisiadau am gyllid yn fwy na’r adnoddau sydd ar gael. Yn y 
lle cyntaf, caiff projectau eu blaenoriaethau yn seiliedig ar gyflwr a digonolrwydd yr 
adeilad, ond mae’n bosibl y bydd yr ymarfer yn ystyried ffactorau eraill megis 
hyblygrwydd asedau, effeithlonrwydd yr ystâd addysg ac amddifadedd. 
 

Dychwelwch gopi electronig, wedi’i lofnodi o’r ffurflen, i 
Jo Larner, Cyfarwyddwr y Rhaglen Ysgolion y 21ain 
Ganrif a'r Rhaglen Addysg erbyn dydd Llun 31 Gorffennaf 
trwy: 

abarry@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 
 

Cynnwys yr Adran: 
 
1. Amlen Rhaglen Band B y gofynnwyd amdani ..... Error! Bookmark not 

defined. 
2. Crynodeb o’r newidiadau  ..................... Error! Bookmark not defined. 
3. Achos Strategol .................................... Error! Bookmark not defined. 
4. Achos Economaidd ............................... Error! Bookmark not defined. 
5. Achos Masnachol ................................. Error! Bookmark not defined. 
6. Achos Ariannol ...................................... Error! Bookmark not defined. 
7. Achos Rheoli ......................................... Error! Bookmark not defined. 
8. Cais am ariannu Model Buddsoddi Cyfalaf (MBC)  .... Error! Bookmark 

not defined. 
9. Projectau Band B .................................. Error! Bookmark not defined. 
10. Bandiau C a D ...................................... Error! Bookmark not defined. 
11. Datganiad Cymeradwyo Rhaglen Amlinellol Strategol (RhAS) – 

Diweddariad Band B – Gorffennaf 2017 ............. Error! Bookmark not 
defined. 
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1. Amlen Rhaglen Band B y gofynnwyd amdani 
 

Cyfanswm yr amlen Band B y 
gofynnwyd amdani 
e.g. £15,000,000 

Cyfalaf - £112,048,000 
MBC - £31,856,500 
Cyllid Ychwanegol gan y Cyngor - 
£22,897,000 
Cyfanswm – £166,801,500 

Cyfraniad gan Lywodraeth Cymru y 
gofynnwyd amdano 
e.g. £7,500,000 

£76,184,000 (heblaw’r MBC) 

Cyfraniad gan yr ALl/FEI 
e.g. £7,500,000 

£58,761,000 (heblaw’r MBC) 

 
2. Crynodeb o’r newidiadau 
 

Beth sydd wedi newid ers fersiwn ddiwethaf eich SOP/Strategaeth Ystadau?  
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 

 
Rhoddodd y newid yng nghyfradd ymyrraeth Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 21 
Tachwedd 2018 gyfle i'r Cyngor ailedrych ar y rhaglen gyffredinol. Cadarnhaodd 
cydweithwyr Llywodraeth Cymru fod y Cyngor yn gallu ailedrych ar y rhaglen gyffredinol, 
ar yr amod bod y Cyngor yn aros o fewn yr amlen ariannu gyffredinol.   
 
O ganlyniad, cyflwynodd y Cyngor raglen amlinellol strategol ddiwygiedig ym mis Ionawr 
2019, a ail-fuddsoddodd gyfalaf i gyflawni'r blaenoriaethau a ganlyn.  
 
Adeilad newydd i Ysgol Uwchradd Pencoedtre 
Roedd adnewyddiad ar y gweill ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre, tra bod adeilad 
newydd yn yr arfaeth ar gyfer Ysgol Uwchradd Whitmore. Agorodd y ddwy ysgol gyd-
addysgiadol newydd ym mis Medi 2018, gan ddisodli ysgolion uwchradd unrhyw 
blaenorol Bryn Hafren a’r Barri. Dau adeilad newydd oedd yr opsiwn dewisol ond nid 
oedd hyn yn bosibl oherwydd cyllid cyfalaf annigonol. Gan fod adeilad Ysgol Uwchradd 
Whitmore mewn cyflwr gwaeth, dyrannwyd yr adeilad newydd i Ysgol Uwchradd 
Whitmore a dyrannwyd yr adnewyddiad i Ysgol Uwchradd Pencoedtre. Cynigir y dylid 
adeiladu adeilad ysgol newydd yn lle'r cynllun i adnewyddu, sy'n hafal i'r buddsoddiad yn 
Ysgol Uwchradd Whitmore, ac sy'n adlewyrchu'r paredd a sefydlwyd yn y strategaeth 
gyd-addysgiadol o ran arweinyddiaeth, gallu a chwricwlwm ar gyfer addysg uwchradd 
cyfrwng Saesneg yn yr ardal leol. 
 
Byddai newid y rhaglen i gynnwys adeilad newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre 
yn arwain at y buddion canlynol: 

 Cydraddoldeb ar draws y ddwy ysgol gymunedol gyfrwng Saesneg sy'n 
gwasanaethu'r Barri. 

 Llai o gostau refeniw parhaus ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre.  

 Llai o ddibyniaeth ar raglen adnewyddu asedau cyfalaf y Cyngor.  

 Rhagoriaeth BREEAM wedi'i chyflawni yn Ysgol Uwchradd Pencoedtre.  



SWYDDOGOL - SENSITIF 
Rhaglen Amlinellol Strategol (SOP) – Diweddariad  o Fand B – Gorffennaf 2019 

4 of 32 

 Llai o darfu ar addysgu a dysgu yn ystod y broses adeiladu gan y byddai'r 
adnewyddiad llawn mewn amgylchedd ysgol fyw. Byddai'r adeilad newydd yn cael 
ei gwblhau ar wahân i adeilad presennol yr ysgol.  

 Amgylcheddau Dysgu'r 21ain Ganrif ledled Ysgol Uwchradd Pencoedtre.  

 Byddai pob rhan o'r adeilad newydd yn cydymffurfio â Bwletin Adeiladu 98.  

 Gwell cyfleusterau ar gael at ddefnydd y gymuned.  
 
Buddsoddiad ac adleoli ychwanegol ar gyfer Canolfan Dysgu a Llesiant newydd 
Cynhwyswyd y Ganolfan Rhagoriaeth Ymddygiadol yn wreiddiol fel rhan o gynllun Ysgol 
Uwchradd Whitmore a byddai'n cael ei hadeiladu wrth ymyl yr ysgol newydd, ac yn 
disodli'r cyfleusterau presennol sydd ar gael i'r dysgwyr agored i niwed hynny gydag 
amgylcheddau dysgu pwrpasol sy'n adlewyrchu eu hangen penodol. 
 
Mae trafodaethau wedi bod ar y gweill ynglŷn â natur y ddarpariaeth hon a'r angen i 
sicrhau ei bod yn gallu darparu dull therapiwtig i gefnogi datblygiad a llesiant, er mwyn 
hwyluso ailintegreiddio i'r ysgol brif ffrwd lle bynnag y bo modd. Nid yw safle Ysgol 
Uwchradd Whitmore bellach yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer y math hwn o 
ddarpariaeth therapiwtig, yn bennaf oherwydd y gofod allanol cyfyngedig. Mae nifer o 
opsiynau yn cael eu harchwilio ar hyn o bryd ac mae'r enw wedi'i newid i'r Ganolfan 
Dysgu a Llesiant.  
 
Ehangu lleoedd ADY ar gyfer Ysgol y Deri 
Bu cynnydd demograffig parhaus a sylweddol mewn disgyblion ag anhwylderau 
sbectrwm awtistig cymhleth sydd wedi arwain at gynnydd yn y disgyblion sydd angen 
lleoliad yn Ysgol y Deri. 
 
Dyluniwyd Ysgol y Deri ar gyfer oddeutu 205 o ddisgyblion ar adeg ei hagor yn 2014. 
Mae nifer y plant sydd angen lle yn yr ysgol wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 
bellach wedi cyrraedd 262. Gwnaed addasiadau i gynyddu gofod ystafell ddosbarth yn yr 
ysgol, yn ogystal â sefydlu darpariaeth loeren sy'n gysylltiedig ag ysgolion prif ffrwd, ond 
er gwaethaf hyn, mae'r rhagamcanion yn dangos y byddai angen lle ar oddeutu 300 o 
ddisgyblion erbyn 2020 ac na fyddai gan yr ysgol capasiti digonol i gwrdd â’r galw hwn 
oni wneir buddsoddiad cyfalaf ychwanegol er mwyn darparu lleoedd dysgu ychwanegol a 
newidiadau mewnol i hwyluso'r newidiadau sy'n ofynnol wrth ddarparu'r ddarpariaeth 
arbenigol hon. 
 
Ar 5 Ebrill 2019, hysbyswyd y Cyngor nad oedd yr amrywiad wedi’i gymeradwyo gan y 
Gweinidog Addysg gan y byddai’n arwain at gynyddu’r amlen ariannu. Yn dilyn eglurhad 
pellach, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru ei bod yn ystyried bod amlen cyllid cyfalaf y 
Cyngor yn £112,047,500 yn hytrach na £143,904,000. Sail y casgliad hwn oedd bod yr 
amlen ariannu a neilltuwyd i ddechrau ar gyfer Bro Morgannwg, yn eithrio'r cyllid a 
ddyrannwyd i'r cynllun ysgolion ffydd 3-16 gan fod y cynllun hwn wedi'i nodi i ddechrau 
fel un a oedd yn cael ei ddarparu gan ddefnyddio Model Buddsoddi Cydfuddiannol 
(MBC) Llywodraeth Cymru . 
 
Mae'r Cyngor wedi ystyried nifer o opsiynau er mwyn sicrhau y gellir cyflawni'r cynlluniau 
blaenoriaeth uchod. Mae rhaglen y Cyngor wedi cael ei diwygio o fewn yr amlen cyllid 
cyfalaf ac mae'r Cyngor wedi ail-fuddsoddi cyfalaf a arbedwyd o ganlyniad i'r newid yn y 
gyfradd ymyrraeth fel a ganlyn. 
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Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Cynlluniau Band B  
Cyfanswm 
y Gost 
(£,000) 

ALl 
(£,000) 

 
LlC 
(£,000) 

 

Rhaglen Cyfalaf Band B 

Ysgol Uwchradd Whitmore  30,500 7,878 26% 22,622 74% 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre  23,390 8,187 35% 15,203 65% 

Canolfan Dysgu a Llesiant 4,400 1,100 25% 3,300 75% 

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 21,424 7,499 35% 13,925 65% 

Glannau’r Barri   7,417 3,708 50% 3,709 50% 

Y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro  4,185 1,639 39% 2,546 61% 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant    4,185 628 15% 3,557 85% 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas    4,185 1,998 48% 2,187 52% 

Adolygu’r Ddarpariaeth Feithrin  1,362 477 35% 885 65% 

Ehangu Ysgol y Deri  11,000 2,750 25% 8,250 75% 

Is-gyfanswm 112,048 35,864  76,184  

 

Rhaglen MBC Band B 

3 – 16 Faith School 31,857 Cynllun ar sail Refeniw 

Is-gyfanswm 31,857 0  0  

      

Rhaglen yr Amlen Gyfan 143,905 35,864  76,184  

 
Rhaglen a Gyllidwyd gan y Cyngor 

Cyllidwyd gan y Cyngor 

Ysgol Uwchradd Pencoedtre - 
atodol  

11,295 11,295 100% 0 0% 

Darpariaeth Gynradd y Bont-faen 7,417 7,417 100% 0 0% 

Darpariaeth Gynradd Penarth 4,185 4,185 100% 0 0% 

Cyfanswm 22,897 22,897  0  

 
Mae rhaglen Band B gyffredinol yn parhau i fod yn £143,904,500 gyda £112,048,000 yn 
cael ei ddarparu fel cyfalaf a £31,856,500 yn cael ei ddarparu fel MBC. Ariannwyd 
£22,897,000 yn ychwanegol gan y Cyngor i ddarparu Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 
fwy cadarn. Mae hyn yn arwain at raglen gyffredinol o £166,801,500. 
 
Mae Bro Morgannwg yn ardal o amrywiaeth economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol 
sylweddol. Mae ganddi amgylchedd naturiol o safon ragorol ond hefyd mae ganddi 
boblogaeth drefol sylweddol, sy'n cynnwys rhai o'r lleoliadau mwyaf cefnog a'r mwyaf 
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amddifad yng Nghymru. Mae’r ardal weinyddol yn 33,097 hectar ac mae’n ymestyn o 
Benarth yn y dwyrain i Aberogwr yn y Gorllewin. Mae traffordd yr M4 yn ffurfio ffin ogleddol 
y Cyngor.  
 
Bellach mae’r Cyngor yn gwasanaethu 128,463 o drigolion. O gyfanswm y boblogaeth 
(Amcangyfrifon Canol Blwyddyn y Boblogaeth (MYE) 2017, mae 13% (16,951) o oedran 
ysgol statudol (data PLASC 2017). Ym Mro Morgannwg, mae gan 16.3% o bobl sy’n hŷn 
na thair oed o leiaf un sgil neu fwy yn yr iaith Gymraeg (h.y. siarad, darllen neu ysgrifennu) 
o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 26.6% (Data’r cyfrifiad 2011).  Yn gyffredinol, mae 
22.2% o’r boblogaeth sydd o oedran gweithio yn economaidd anweithredol sy’n is nag ar 
draws Cymru (25.2%)(data Nomis 2016). O’r rhai sy’n hawlio Lwfans Ceiswyr Gwaith, mae 
20.8% o dan 25 oed. Mae hyn yn uwch na 16.4% ar gyfer Cymru (gwefan Stats Wales). 
 
O’r boblogaeth o oedran gwaith ym Mro Morgannwg, mae 6.7% heb unrhyw gymwysterau, 
sy’n is na chyfartaledd Cymru sef 9.5% (data Nomis 2016) 
 
Y ganran o ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol sydd â hawl i brydau ysgol  am ddim yw 
13% o’i gymharu â 18% yn genedlaethol (data PLASC 2017). Y lefel cymhwysedd yw’r 
pumed isaf yng Nghymru (PLASC 2017). Mae pum ardal ym Mro  Morgannwg yn ffurfio 
rhan o’r 10% o’r ardaloedd mwyaf amddifad yng Nghymru (WIMD 2014). 
 
O 27 Gorffennaf 2017, roedd gan Fro Morgannwg 124 o blant oedran ysgol yn derbyn 
gofal gan y Cyngor. Roedd 70 o blant o  oedran ysgol statudol ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant.  
 
Yn 2011, roedd lleiafrifoedd ethnig yn 3.6% o'r boblogaeth sydd ychydig yn is (4.4%) nag 
ar draws Cymru (data cyfrifiad 2011). Mae Bro Morgannwg yn brysur yn datblygu'n 
gymuned fwy amrywiol ac amlddiwylliannol lle y siaredir 80 o ieithoedd.  Mae proffil yr 
Awdurdod Lleol wedi newid yn sylweddol dros y 10 mlynedd diwethaf ac ar hyn o bryd mae 
11% o boblogaeth yr ysgolion o ystod amrywiol o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. O fewn 
y boblogaeth ysgolion o leiafrifoedd ethnig, mae 39% o ddisgyblion o leiafrifoedd ethnig 
wrthi’n dysgu Saesneg fel Iaith Ychwanegol. Hefyd, allan o nifer y disgyblion sy’n dysgu 
Saesneg fel Iaith Ychwanegol, bu hefyd cynnydd sylweddol yn nifer y disgyblion sy'n dysgu 
Saesneg o'r newydd. O’r 22 o Awdurdodau Lleol Cymru, mae gan Fro Morgannwg y 
bedwaredd ganran fwyaf o ddisgyblion sydd o gefndiroedd o leiafrifoedd ethnig.  
 
Mae poblogaeth Bro Morgannwg wedi tyfu o 119,400 ym 1996 i 128,463 yn 2017 – sef  
cynnydd o 7.1% a bydd yn parhau i gynyddu hyd at 2023 wrth i nifer sylweddol o 
ddatblygiadau tai gael eu cymeradwyo yn y Cynllun Datblygu Lleol.  
 
Erys Bro Morgannwg yn un o’r lleoedd gorau i fyw yng Nghymru ac mae’n gartref i rai o 
gymunedau mwyaf cefnog y wlad. Mae’r rhan fwyaf o ddangosyddion iechyd, gofal 
cymdeithasol a llesiant yn dangos bod y sir yn parhau i berfformio’n well na chyfartaledd 
Cymru ond mae’r ffigyrau hyn yn cuddio problemau mewn rhai ardaloedd. Er enghraifft, 
mae gan rannau o’r Barri rai o’r lefelau amddifadedd uchaf yng Nghymru a gall pobl sy’n 
byw yn ardaloedd gweledig y Fro gael anawsterau wrth gael mynediad at wasanaethau 
 
Mae gan y Fro 22,292 o ddisgyblion rhwng 3 a 19 oed, 13,011 yn y sector cynradd, 9,047 
mewn ysgolion uwchradd a 234 mewn ysgolion arbennig Mae maint yr ysgolion cynradd 
yn amrywio o 104 yn Ysgol Gynradd Llancarfan i 618 yn Ysgol Gynradd Romilly a maint 
ysgolion uwchradd o 756 yn St Richard Gwyn i 2025 yn Stanwell (ffynhonnell PLASC 
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2017). Rhagamcanir y bydd poblogaeth yr ysgolion cynradd i gynyddu dros y cyfnod 15 
mlynedd nesaf, a rhagamcanir y bydd y boblogaeth uwchradd yn codi o 2017/18 ymlaen. 
 
Yn dilyn cais i gynyddu’r amlen gwariant i gynnwys project ychwanegol o fewn eu Rhaglen 
Amlinellol Strategol ar gyfer Band  A y Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif, cynyddodd amlen 
gwariant Band  A gan £1.2 miliwn o £30.848 miliwn i £31.848 miliwn y mae'r Cyngor wedi 
ychwanegu rhagor o arian ati er mwyn sicrhau y cynhelir cynlluniau’n llwyddiannus.   
 
Y projectau a gynhaliwyd o dan Band A oedd: 
 

 Ysgol Nant Talwg, Y Barri (wedi’i hailenwi fel Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn 
dilyn cyfuno yn 2015), adeilad newydd, ysgol gynradd gyda 210 o leoedd 

 Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr, adeilad newydd, ysgol gynradd gyda 210 o leoedd 

 Ysgol Gynradd Oak Field, adeilad newydd, ysgol gynradd gyda 210 o leoedd ac 
Ysgol Gwaun y Nant, adeilad newydd ac ailfodelu ysgol gynradd gyda 420 o leoedd 
- Y Barri. 

 Ysgol Gyfun y Barri, Y Barri – bloc celf newydd (wedi’i ariannu’n llawn gan yr 
Awdurdod Lleol) 

 Ysgol Maes Dyfan, Y Barri – dymchwel (wedi’i ariannu’n llawn gan yr Awdurdod 
Lleol) 

 Cymuned Dysgu Llanilltud gan gynnwys ysgol gynradd newydd gyda 420 o leoedd 
ar gyfer Ysgol y Ddraig ac ailfodelu ac adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gyfun 
Llanilltud Fawr - Llanilltud Fawr 

 
Mae dau broject yn cael eu cynnal ar hyn o bryd: 
 
Ysgol Gynradd Colcot, Barri - Ailwampio (wedi’i ariannu’n llawn gan yr Awdurdod Lleol) 
Ysgol Gynradd Romilly, Y Barri – bloc cyfnod sylfaen newydd (Band A)    

 
3. Achos Strategol 
 

Sut mae eich Rhaglen yn cysylltu â strategaethau lleol a chenedlaethol e.e. 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, strategaethau cyfrwng 
Cymraeg a gofal plant? 
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 
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Byddai Ehangu Ysgol y Deri hefyd yn cynorthwyo'r Cyngor i gyflawni ei 
ddyletswyddau o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) 2018 trwy ddarparu capasiti ychwanegol.  Mae cynnydd demograffig yn 
nifer y disgyblion sydd angen lleoliadau ysgol arbenigol yn Ysgol y Deri. Mae 
cyfansoddiad demograffig yr ysgol wedi newid gyda niferoedd uwch o ddisgyblion 
yn y grwpiau blwyddyn is a fydd yn y pen draw yn gweithio trwy'r ysgol gan adael 
grwpiau mawr o bob oed. Mae gan ddisgyblion Ysgol y Deri gost uned lawer uwch 
na disgyblion prif ffrwd sy'n costio £25 mil yr un ar gyfartaledd. Os na ellir lleoli 
disgyblion yn Ysgol y Deri, bydd angen lleoliad arnynt mewn darpariaeth 
annibynnol neu awdurdod arall a fydd yn arwain at gostau uwch i'r cyngor. 
 
Mae'r rhaglen amlinellol strategol yn cefnogi Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg y Cyngor. Gwelwyd ymrwymiad y Cyngor i gynyddu nifer y dysgwyr 
dwyieithog yn y penderfyniad diweddar i ehangu Ysgol Sant Baruc o 210 o leoedd 
i 420 o leoedd, felly Bro Morgannwg yw’r awdurdod lleol cyntaf yn Ne Cymru i 
osod ysgol gynradd Gymraeg o fewn datblygiad newydd.  
 
Mae gan Fro Morgannwg uchelgais clir fod ei lefelau cyflawni a chanlyniadau dysgu 
gyda’r gorau yng Nghymru ac yn cydweddu â rhai’r mwyaf llwyddiannus yn Lloegr 
gyda phroffiliau economaidd-gymdeithasol tebyg. Rydym yn cydnabod bod rhaid i 
ni gefnogi anghenion amrywiol ein pobl ifanc a hyrwyddo eu lles fel y gallant wireddu 
eu potensial.  Mae’r Rhaglen Amlinellol Strategol yn rhestru’r blaenoriaethau a’r 
rhesymwaith ar gyfer Bro Morgannwg fel rhan o’i gyflwyniadau Band B ar gyfer 
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae’n rhaglen uchelgeisiol 
gyda’r nod o sicrhau bod safon amgylcheddau dysgu'n addas at y diben, bod digon 
o leoedd ar gael i’n dysgwyr wrth ystyried y datblygu a’r  adfywio cyflym yn y Fro, a 
bod ein blaenoriaethau yn galluogi canlyniadau allweddol o fewn strategaethau 
cenedlaethol Llywodraeth Cymru a’n strategaethau lleol ein hunain. 
 
Mae’r rhaglen arfaethedig yn dangos ymagwedd y Cyngor at ddatblygu cynaliadwy 
ac yn cyfrannu at bum ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, sy’n canolbwyntio ar wella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol. Mae addysg yn chwarae rôl allweddol wrth gyfrannu 
at y gwelliannau hyn, ac mae amgylcheddau dysgu modern yn darparu conglfaen i 
gefnogi ein dysgwyr i gyflawni'r deilliannau gorau posibl.  Mae ein cynllunio ar gyfer 
Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cymryd golwg hirdymor o angen, gan gymryd i ystyriaeth 
faterion megis galw yn y dyfodol sy'n seiliedig ar dwf yn yr ardal, a strategaeth yr 
iaith Gymraeg. Rydym yn defnyddio ymagwedd integredig a rhagweithiol at 
ddatblygu cynigion; er enghraifft er mwyn paratoi at Fand B, datblygwyd bwrdd 
ymgynghorol gyda rhanddeiliaid allweddol, a dyfeisiwyd strategaeth ymgysylltu 
gymunedol gynhwysfawr er mwyn datblygu cynnig sy’n ceisio trawsnewid addysg 
uwchradd yn Y Barri gan greu dwy ysgol rhyw cymysg newydd i gymryd lle safleoedd 
un rhyw sy’n heneiddio.    Mae’r dull cydweithiol a chynhwysol hwn yn alinio’n dda 
gyda phum ffordd o weithio'r Ddeddf Llesiant.   
 
Mae’r blaenoriaethau a amlinellir hefyd yn adlewyrchu ymrwymiadau Cynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSCA) a’r nod yw sicrhau y gellir ateb y galw 
am addysg cyfrwng Cymraeg yn y tymor hir, yn unol â tharged uchelgeisiol 
Llywodraeth Cymru, sef 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Mae’r Cyngor 
wedi buddsoddi’n sylweddol mewn addysg cyfrwng Cymraeg sydd wedi peri 
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cynnydd mewn dysgwyr dwyieithog a'i nod yw parhau â'r duedd er mwyn sicrhau 
bod digon o gapasiti yn y tymor hir. Wrth ragweld Band B, mae’r Cyngor eisoes wedi 
ymgynghori ar, a chymeradwyo ehangu cyfnod uwchradd Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg, ysgol 3-19 ddilyniannol Bro Morgannwg o 1361 i 1660 o leoedd. Bydd 
nifer o fentrau a amlinellwyd o fewn cynnig Band B Bro Morgannwg nid yn unig yn 
cynyddu capasiti o fewn y sector cynradd cyfrwng Cymraeg, ond hefyd yn cynyddu 
argaeledd amgylcheddau dysgu’r 21ain Ganrif a’r adnoddau sydd ar gael, fel rhan 
o ymrwymiadau CSCA y Cyngor.     
 
Bydd y rhaglen arfaethedig yn cefnogi amcanion craidd strategaethau gofal plant 
cenedlaethol gyda’r nod o sicrhau digon o ofal plant a darpariaeth i’r blynyddoedd 
cynnar am ddim i rieni.  Bydd ysgolion wrth galon eu cymunedau, wedi’u cryfhau 
trwy gydleoli gwasanaethau a chefnogi teuluoedd gyda gofal plant a darpariaeth i’r 
blynyddoedd cynnar. Bydd darpariaeth cynradd newydd yn hwyluso datblygu gofal 
cofleidiol i rieni, gan gysylltu â’r cynnig gofal cenedlaethol o 30 awr o ofal plant am 
ddim trwy gyfuniad o'r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen presennol a gofal plant 
ychwanegol a ariennir. Bydd darpariaeth newydd, wedi’u hymestyn yn darparu’r 
cyfleoedd i ddatblygu darpariaeth y blynyddoedd cynnar a meithrin yn unol â 
strategaethau a gydnabyddir yn genedlaethol  
 
Mae nifer o heriau lleol yn bodoli o fewn Bro Morgannwg mewn perthynas ag 
ysgolion. Mae cynnydd o ran mewnfudo i Fro Morgannwg wedi arwain at nifer o 
ardaloedd yn gofyn am ysgolion newydd neu ehangu/ailwampio, er mwyn ymateb 
i’r cynnydd o ran niferoedd disgyblion. Mewn llawer o achosion, nid yw arian sydd 
ar gael trwy a106 yn ddigonol i fodloni'r angen hwn. Mae addasrwydd adeiladau 
hefyd yn bryder, gyda nifer o safleoedd heb gyrraedd safonau‘r 21ain ganrif ar hyn 
o bryd. Mae amgylcheddau dysgu priodol ar gyfer ein dysgwyr mwyaf agored i niwed 
yn ystyriaeth allweddol, gan sicrhau bod y dysgwyr hyn yn cael yr un cyfleoedd ar 
gyfer amgylcheddau dysgu modern, wedi’u teilwra’n benodol at eu hanghenion, a 
sicrhau amgylchedd dysgu diogel i ddisgyblion a staff.    
 
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo fel rhan o’r Cynllun Corfforaethol 2016-20 i gyflawni 
gweledigaeth o ‘Gymunedau Cryf gyda dyfodol disglair’.  Mae’r cynllun hwn yn 
adlewyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru ac mae’n 
cynnwys nifer o amcanion Llesiant er mwyn cyflwyno’r weledigaeth hon. 
 
Mae Deilliant Llesiant 3, 'An Aspirational and Culturally Vibrant Vale’ wedi’i gysylltu’n 
benodol ag addysg gyda nifer o amcanion yn cyfrannu at y rhaglen Ysgolion y 21ain 
Ganrif. Rydym wedi blaenoriaethau’r angen i godi safonau cyflawniad fel un o’n 
hamcanion llesiant. Rydym yn falch o Fro Morgannwg a’n lle yng Nghymru a bod y 
nifer sy’n defnyddio’r iaith Gymraeg yn cynyddu yn y Fro. Rydym yn parchu ac yn 
gwerthfawrogi amrywiaeth o fewn ein cymunedau ac yn cydnabod pwysigrwydd 
hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi ein treftadaeth a’n diwylliant 
a’r pwysigrwydd i bobl o bob oedran fwynhau ystod o weithgareddau a chael 
cyfleoedd i fod yn greadigol. Felly rydym wedi adnabod gwerthfawrogi diwylliant ac 
amrywiaeth fel un o'n hwyth amcan llesiant.  
 
Rhestrir manylion o amcanion perthnasol y Cyngor isod:  
 
Amcan Llesiant 3: Bro Llawn Dyhead a Diwylliannol Fywiog 
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Mae holl ddinesyddion Bro Morgannwg yn cael cyfleoedd i gyflawni eu llawn 
botensial. 
 
Amcan 5: Codi safonau cyflawni cyffredinol.  
 

 Gwella safonau cyflawni ar gyfer disgyblion trwy rannu rhagoriaeth rhwng 
ysgolion a thargedu adnoddau. 

  Sicrhau deilliannau gwell i grwpiau o ddysgwyr sydd mewn perygl o 
dangyflawni, megis y rhai sydd â hawl i brydau ysgol am ddim.  

 Cynyddu’r cyfleoedd dysgu i unigolion amddifad a theuluoedd sy'n agored i 
niwed.  

 Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

 Gwella deilliannau i ddysgwyr ôl-16 trwy fwy o gydweithrediad rhwng 
ysgolion, darparwyr hyfforddiant a busnesau.   

 Gweithredu Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol y Gwasanaeth Ieuenctid i 
sicrhau y gall pobl ifanc (11-25) gael mynediad at wasanaethau cymorth i’r 
ieuenctid o safon.  

 Sicrhau deilliannau sy’n llawn dyhead i ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol trwy ymyrraeth gynnar a chydweithio effeithiol yn unol â’r Bil 
Anghenion Dysgu Ychwanegol arfaethedig.  

 Symud y rhaglen moderneiddio ysgolion trwy gwblhau Cymuned Dysgu 
newydd Llanilltud Fawr a datblygu cynigion am ddarpariaeth ysgol yn Y Barri. 

 Datblygu rhaglen newydd i foderneiddio ysgolion yn barod ar gyfer y rownd 
nesaf o gyllid ysgolion yr 21ain ganrif a fydd yn dechrau yn 2019/20. 
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Amlygu unrhyw wahaniaethau i’ch achos strategol ers llunio eich fersiwn 
ddiwethaf eich CTY/strategaeth Ystadau. 
 
Rhowch fanylion am y buddion a’r risgiau yn eich Rhaglen. 
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 

 
4. Achos Economaidd 
 

Amlygu unrhyw wahaniaethau i’ch Achos Economaidd ers lluno fersiwn 
ddiwethaf eich CTY/Strategaeth Ystadau.   
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 

 
Rhoddodd y newid yng nghyfradd ymyrraeth Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 21 
Tachwedd 2018 gyfle i'r Cyngor ailedrych ar y rhaglen gyffredinol. Rhoddodd hyn gyfle 
yn benodol i'r Cyngor ail-werthuso'r arfarniad opsiynau ar gyfer y prosiect Trawsnewid 
Addysg Uwchradd yn y Barri. Yn flaenorol, diystyrwyd adeilad newydd ar gyfer Ysgol 
Uwchradd Pencoedtre fel un anfforddiadwy, er mai hwn oedd y datrysiad o ddewis. 
Oherwydd y newid yn y gyfradd ymyrraeth, daeth yr opsiwn hwn yn fforddiadwy ac 
felly hwn oedd y ffordd newydd ymlaen o ddewis.  
 
Amlygodd yr achos Economaidd o fewn y CTY a gyflwynwyd ar gyfer Band A ffactorau 
llwyddiant hanfodol y Cyngor.  Mae’r rhain wedi aros ar flaen y gad o ran uchelgeisiau'r 
Cyngor ar gyfer trawsnewid addysgol. O ran yr hyn sydd wedi newid, mae’r prif her 
sy’n wynebu’r cyngor wrth fynd i mewn i Band B nawr yn perthyn i ddigonolrwydd, 
cyflwr adeiladau, ADY a darpariaeth cyfrwng Cymraeg a buddion cymunedol sydd yn 
unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.   
 
Digonolrwydd 
 
Mae sicrhau asedau i sicrhau digon o leoedd i blant 3-19 oed yn flaenoriaeth a her 
allweddol i Fro Morgannwg. Er yr aethpwyd i’r afael â materion digonolrwydd yn 
Llanilltud Fawr yn llawn ym Mand A, mae’r tair tref sy’n weddill, sef Y Bont-Faen, Y 
Barri a Phenarth a'r ardaloedd o'u cwmpas wedi tyfu'n sylweddol yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf ac maent yn parhau i wneud hynny.   Mae gofynion y cyllid a106 
y mae’r datblygiadau hyn yn eu denu yn gofyn i’r projectau a gynigir gael eu cwblhau 
o fewn pum mlynedd o dderbyn y cyfraniad neu caiff y cyllid ei golli. Felly mae’n rhaid 
mynd i’r afael â lleoedd ysgol yn yr ardaloedd hynny o fewn yr amserlenni a nodir er 
mwyn sicrhau bod y Cyngor yn ateb y galw presennol ac yn y dyfodol a hefyd yn 
defnyddio’r adnoddau sydd ar gael yn y ffordd orau bosibl.  Mae materion 
digonolrwydd ar draws Bro Morgannwg yn heriol ac wedi’u cysylltu’n gyfan gwbl â 
gofynion y cyllid a106. Mae hyn yn cyfyngu ar y gallu i flaenoriaethu'r projectau a 
gyflwynir i'w hystyried ym Mand B.  O'r 10 project a gyflwynwyd, mae 9 yn dibynnu ar 
gyfraniadau a105 o leiaf yn rhannol, gyda 3 phroject yn cael eu hariannu 50% o’r 
ffynhonnell hon.  
 
Mae'r projectau a gyflwynir yn mynd i'r afael â: 
 

 Gwaith ehangu a gynllunnir pan fo angen er mwyn ateb galw mwy yn y tymor 
hir gyda’r opsiwn hirdymor mwyaf cost-effeithiol. 
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 Darparu lleoedd ychwanegol lle y bo angen 

 Darparu ysgolion newydd mewn lleoliadau priodol er mwyn sicrhau y gellir 
darparu addysg yn lleol 

 
Cyfrwng Cymraeg 
 
Roedd y Cyngor yn llwyddiannus iawn wrth gynyddu capasiti o fewn y sector cynradd 
cyfrwng Cymraeg o fewn Bro Morgannwg o dan Fand A.  Er mwyn adeiladu ar y 
llwyddiant hwn, blaenoriaeth allweddol ar gyfer Band B yw’r ffocws ar gynyddu  
capasiti'r sector uwchradd yn ogystal â datblygiadau pellach ar lefel gynradd. Er mwyn 
sicrhau bod y Cyngor yn mynd ati i fynd i'r afael â tharged Llywodraeth Cymru sef un 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, bydd y Cyngor yn ymgymryd â rhaglen 
weithredol o fynd i'r afael ag angen mewn perthynas ag addysg cyfrwng Cymraeg a 
Saesneg. Yn hyn o beth, caiff un o’r 420 o ysgolion newydd a roddwyd ger bron i'w 
hystyried yn y ddogfen hon ei hystyried fel ysgol cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg 
neu ddwyieithog yn dilyn rhagor o weithgareddau archwiliadol ac ymgynghorol ochr 
yn ochr â gweithredu a datblygu rhai o’r strategaethau yn y Cynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg (CSCA).  
 
Amod 
 
Mae’r Cyngor yn ystyried ei gyfrifoldebau parthed cynnal a chadw adeiladau yn 
ddifrifol iawn ac mae  ganddo raglen cynnal a chadw a phrojectau cyfalaf lem ar waith 
o fewn terfyn yr adnoddau sydd ar gael. Fodd bynnag, erys o fewn asedau’r Cyngor 
ysgolion nad ydynt yn addas i fodloni gofynion addysg yn y 21ain Ganrif. Cafodd yr 
ysgolion hyn, wedi'u categoreiddio'n C neu C-, eu hadnabod i'w datblygu ym Mand B 
er mwyn sicrhau yr eir i'r afael i faterion ynglŷn â chyflw’ adei’adau. Wrth wneud hyn 
mae’n cynnig cyfle i leihau’r ôl-groniad yn y rhaglen cynnal a chadw a chreu arbedion 
effeithlonrwydd sylweddol a fyddant yn cael eu cynhyrchu o gyfleusterau cymunedol 
a rennir ac adeiladau cynaliadwy.  
 
Dysgwyr sy'n agored i niwed 
 
Yn ogystal, er mwyn adeiladu ar lwyddiant sylweddol Band A, erys y ffocws ar godi 
cyrhaeddiad disgyblion a sicrhau deilliannau gwell ar gyfer pob dysgwr trwy sicrhau: 
 

 Lefel uwch cyrhaeddiad disgyblion uwch. 

 Mae pob ysgol yn gwella yn unol â’r angen a nodwyd. 

 Presenoldeb gwell.  

 Llwybrau Dysgu wedi’u hehangu. 

 Canolfannau Dysgu yn hyrwyddo addysgu a dysgu trawsnewidiol. 

 Mae lleoliadau dysgu’n iach, yn ddiogel ac yn addas ar gyfer cyflwyno 
cwricwlwm y 21ain ganrif.  

 Ymgysylltu staff, dysgwyr a lle y bo’n briodol, y gymuned ehangach â 
dyluniad adeiladu. 

 
Byddai adeilad ysgol newydd ar safle’r Ysgol Gyfun Cyfrwng Saesneg newydd yn 
cynnwys Canolfan Ymddygiad Rhagorol, er mwyn galluogi integreiddio mwy effeithiol 
ar gyfer 68 o ddisgyblion sydd angen rhagor o gymorth, yn nodweddiadol am gyfnod 
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cyfyngedig i ffwrdd o’u hysgol arferol. Bydd darpariaeth well i fyfyrwyr sydd ag 
anghenion addysgol arbennig ar gael yn y ddwy ysgol uwchradd gan gynnwys:  
 

 Mannau addysgu llai o faint ar gyfer addysgu un wrth un neu mewn grwpiau 
bach 

 Ystafell bwrpasol ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau dysgu 

 Cwricwlwm wedi’i addasu i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol 

 Ystafell bwrpasol ac ardaloedd ‘torri allan’ i ddisgyblion sydd â ASA 
 
 
Buddion i’r Gymuned 
 
Trwy gydweithio gyda'r gymuned trwy ymgynghoriad mae'r Cyngor yn bwriadu 
manteisio i’r eithaf ar fuddion cyllid cymunedol ac addysg a106 er mwyn sicrhau bod 
projectau adeiladu a phrojectau eraill yn ategu ei gilydd gan sicrhau'r deilliant gorau 
posibl ar gyfer y cymunedau dan sylw.  Mae dau o'r projectau a gynigir mewn 
ardaloedd mwy gwledig a bydd y nodweddion dylunio yn sicrhau y gellir sicrhau y 
gwneir pob ymdrechi i sicrhau y caiff ei defnyddio gan y gymuned. Trwy integreiddio 
cyfleusterau addysg a chymunedol, bydd y Cyngor yn sicrhau, yn enwedig yn ein 
hardaloedd mwy gwledig, bod yr ysgol wrth galon y gymuned ac y caiff ei defnyddio’n 
llawn fel adnodd cymunedol.   
 
Opsiwn Gwneud Dim Byd neu Gwneud y Lleiaf Posibl 
 
Mae’r Cyngor wedi cymharu’r rhaglen Band B arfaethedig i Opsiwn Gwneud Dim Byd 
neu Wneud y Lleiaf Posibl.   
 
Mae Rhaglen Band B yn cynnwys 10 cynllun sy’n ceisio gwella cyflwr a chapasiti nifer 
o ysgolion, gwella cyfleusterau a chapasiti ar gyfer Cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a 
gwella darpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol a Disgyblion sydd â 
Phroblemau Ymddygiadol. Bydd y rhaglen yn sicrhau rhagor o gapasiti addysgol ar 
gyfer nifer o ddatblygiadau tai ar draws yr awdurdod a galluogi ysgolion i gael eu 
cydleoli gan leihau nifer yr achosion o bontio i ddisgyblion.  Yn ogystal, bydd y rhaglen 
yn rhyddhau arbedion refeniw a nifer o safleoedd a allai o bosibl ryddhau derbyniad 
cyfalaf.  
 
Mae’r opsiwn Gwneud Dim Byd neu Wneud y Lleiaf Posibl yn adlewyrchu'r hyn y bydd 
angen i’r Cyngor fel arall ei wario er mwyn mynd i’r afael ag ôl-groniad adnewyddu 
asedau a chostau parhaus adnewyddu asedau.  Yn ogystal, nid yw’r opsiwn hwn yn 
mynd i’r afael â’r capasiti ychwanegol sydd ei angen ar gyfer nifer o ddatblygiadau tai 
sydd eisoes yn cael eu hadeiladu ar draws y Fro.  
 
Cafodd y costau a’r arbedion sy’n gysylltiedig â’r ddau gynllun eu dadansoddi yn unol 
ag arweiniad Llywodraeth Cymru a Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM a rhestrir y gwerthoedd 
net presennol a gyfrifwyd isod.  
 
Mae’r Cyngor wedi penderfynu bod tueddiad optimistiaeth o 2% yn briodol o ystyried 
y mathau o adeiladu a’r cynllun sy’n gynwysedig yn y rhaglen.  Gan fod y rhaglen 
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Band B yn cynnwys nifer o gynlluniau adeiladu newydd, cafodd y gost net ei chyfrifo 
yn seiliedig ar oes o 60 o flynyddoedd.  
 

  

Gwneud 
Dim Byd/y 

Lleiaf Posibl 
Rhaglen 
Band B 

  £M £M 

Cyfanswm Cost 53.963 
190.881 

 

Cyfanswm y Gost Bresennol Net  26.324 154.592 

Cyfanswm y Gost Bresennol Net gan 
gynnwys. Tueddiad Optimistiaeth (2%) 

26,850 157.793 

 
Fel mae’r cyfrifiadau uchod yn dangos, mae'r opsiwn Gwneud Dim Byd/Gwneud y 
Lleiaf Bosibl yn gofyn i'r Cyngor wneud buddsoddiad sylweddol i adnewyddu asedau. 
Nid yw hyn yn mynd i'r afael â materion addasrwydd a chapasiti y gellid mynd i’r afael 
â nhw o dan raglen Band B. O ystyried adnoddau cyfyngedig y Cyngor ar gyfer 
adnewyddu asedau, byddai'r costau adnewyddu asedau sy'n gynwysedig, yn y rhan 
fwyaf o achosion, yn cynnal a chadw cyflwr ysgolion yn hytrach na’u gwella i safonau 
rhagorol BREEAM Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
 
 

 
5. Achos Masnachol 
 

Amlygu unrhyw wahaniaethau i’ch Achos Masnachol ers cynhyrchu fersiwn 
ddiwethaf eich CTY/Strategaeth Ystadau. 
 
Dylech gynnwys manylion o ba modelau cyflwyno rydych yn eu hystyried e.e. 
cyflwyno mewn sypiau neu yn unigol. 
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 

Mae’r Achos Masnachol yn darparu amlinelliad o’r trefniadau caffael arfaethedig ar 
gyfer Band B a nodir yn yr Achos Economaidd ac yn ehangu’r rhain i archwilio 
trefniadau cytundebol mwy manwl.  Dylid nodi bod rhai eitemau wrthi’n cael eu 
datblygu o hyd, a byddant yn cael eu ffurfio'n llawn yn ystod datblygiad Achos Busnes 
Amlinellol y Project.   
 
Diben yr Achos Masnachol yw dangos bod yr opsiynau a ffefrir yn arwain at gaffael 
hyfyw a sicrhau bargen â strwythur da rhwng y sector cyhoeddus a'i ddarparwr 
gwasanaeth. Mae dangos caffael hyfyw yn gofyn am y canlynol: 
 

 dealltwriaeth o’r farchnad a gwybodaeth am yr hyn sy’n realistig gyflawnadwy 
gan yr ochr cyflenwi; 

 

 ystyried y llwybrau caffael a fydd yn cyflwyno gwerth gorau i’r ddau barti, gan 
gynnwys dyrannu risg; a  

 

 Galluedd y rhaglen o ran cyflawni'r opsiynau caffael. 
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Cynlluniau a Ariennir gan Gyfalaf 
 
Mae gwerthoedd tybiedig y project yn gofyn am gaffael dylunwyr a chontractwyr allanol 
gan ddefnyddio proses sy'n cydymffurfio â Chyfeireb Caffael yr Undeb Ewropeaidd.  
Bydd yr Awdurdod Lleol yn tendro’n gystadleuol ac yn dewis contractwr gan 
ddefnyddio fframwaith SEWSCAP.  Bydd hyn yn arbed amser oherwydd bod y 
contractwyr ar y fframwaith eisoes wedi’u cynnwys ar y rhestr fer drwy broses 
Ewropeaidd Holiadur Cyn-Gymhwyso y CSUE.    Bydd hyn yn gofyn i’r contractwyr 
gyflwyno prisiau tendro mewn proses gystadleuol.  Caiff y dylunydd a’r contractwr 
llwyddiannus eu dewis yn seiliedig ar feini prawf safon a chost.  Mae’r fframwaith yn 
annog cydweithio rhwng rhanddeiliaid addysg, ac yn benodol rhwng Awdurdodau Lleol 
yn rhanbarthol.   
 
Mae Bro Morgannwg yn defnyddio Opsiwn A NEC 3 yn y rhan fwyaf o achosion a’r 
bwriad yw parhau â’r arfer hwn gyda chynlluniau a ariennir gan gyfalaf oherwydd y bu 
hwn yn llwyddiannus iawn ar gyfer projectau Band A.  Caiff cyfranogiad cynnar gan 
gontractwyr ei annog, ynghyd ag ymagwedd gydweithiol i leihau risg a darparu'r 
buddion mwyaf i’r cynllun; ymagwedd a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, Adeiladu 
Arbenigrwydd yng Nghymru a’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg.   
 
Mae NEC yn cynhyrchu ystod amrywiol o gontractau rheoli projectau diffiniol o un pen 
i’r llall sy’n grymuso defnyddwyr i gyflawni projectau'n brydlon, o fewn y gyllideb ac i 
safon dda. 
 
Bwriedir y bydd Bro Morgannwg yn rhoi ei phrojectau mewn sypiau ac yn chwilio am 
gyfleoedd i weithio gydag eraill a datblygu prosesau safonedig gyda fframwaith 
SEWSCAP. 
 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol 

 
O dan y ffurf contract hon, bydd y contractwr yn dylunio ac yn adeiladu'r  cyfleusterau 
newydd ac yn darparu’r cyllid i wneud hyn.  Hefyd bydd y contractwr llwyddiannus yn 
darparu gwasanaethau cynnal a chadw a chylch oes i’r cyfleusterau yn y tymor hir 
(DBFM)   Mae hyn yn golygu, yn ogystal â darparu cyfleusterau newydd, byddwn yn 
buddsoddi mewn cynnal a chadw’r ased newydd, felly bydd yn parhau mewn cyflwr 
da i genedlaethau’r dyfodol.  
 
Cafodd y dull hon o ddefnyddio un contract ar gyfer y DBFM ei defnyddio mewn 
Partneriaethau Cyhoeddus Preifat ledled y DU gyda llawer o lwyddiant.  Y Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol yw ffurf Llywodraeth Cymru ar Bartneriaeth Breifat 
Gyhoeddus, a ddatblygwyd o ganlyniad i faterion ystadegol ehangach na modelau 
blaenorol.   Nodweddion allweddol y Model Buddsoddi Cydfuddiannol, yn ogystal â’r 
buddsoddiad mewn cynnal a chadw'r cyfleusterau yn y tymor hir yw:  
 

 bydd Llywodraeth Cymru yn gallu buddsoddi yn y cwmni a fydd yn darparu 
gwasanaethau dylunio, adeiladu, cyllido a chynnal a chadw. 
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  Bydd hyn yn sicrhau bod y sector cyhoeddus yn rhannu mewn enillion cwmni’r 
project; at hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn penodi cyfarwyddwr i fwrdd y 
cwmni;  

 bydd gofyn i’r contractwr llwyddiannus ddarparu buddion cymunedol fel rhan o 
gynigion ei fid.  Caiff buddion “craidd” eu nodi yn y contract, y mae’n rhaid eu 
darparu; 

 ni fydd taliadau’n dechrau nes bod y cyfleusterau wedi’u hadeiladu ac ar gael 
i’w defnyddio, a thelir amdanynt trwy daliad refeniw misol dros gyfnod o 25 
mlynedd: y taliad gwasanaeth;  

 bydd ysgolion a cholegau’n parhau’n gyfrifol am eu gwasanaethau eraill nad 
ydynt yn rhai addysgol e.e. glanhau; arlwyo; cynnal a chadw’r tiroedd; 
diweddaru a chynnal a chadw eu dodrefn, ffitiadau ac offer.  Bydd gofalwr yr 
ysgol yn aros fel rhan o staff yr ysgol; 

 mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi adolygu cynnig y Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol ac mae wedi dosbarthu hyn fel nad yw ar fantolen Llywodraeth 
Cymru.  

 
Cafodd y Model Buddsoddi Cydfuddiannol ei ystyried yn llawn gan y Cyngor ond 
gwelwyd nad oedd yn economaidd ar y raddfa ymyriadau bresennol ar gyfer ysgolion 
nad ydynt yn ysgolion ffydd. 
 
Buddion i’r Gymuned 
 
Mae Polisi Caffael Cymru’n gosod diffiniad clir o werth am arian yng Nghymru, gan 
gymryd golwg gyfannol o gaffael fel rhywbeth sy’n gyrru buddion cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol.  Mae Buddion Cymunedol yn ofyniad yn y polisi. 
 
Bydd y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg ym Mro Morgannwg yn sbarduno 
mwy o werth cymdeithasol wrth gyflawni ar Fuddion Cymunedol Llywodraeth Cymru 
trwy ei buddsoddiad mewn seilwaith addysg.   Yn benodol, bydd yn cynyddu 
cyfraniadau i addysg, hyfforddiant a sgiliau ar draws y Fro a’r rhanbarth.  Mae’r rhaglen 
Buddion Cymunedol y mae Bro Morgannwg yn mynd ati i’w deillio o weithgarwch 
caffael yn ymwneud â: 
 

 Cynyddu gwerth economaidd buddsoddi o fewn cymuned (gwariant lleol) 

 Recriwtio a Hyfforddiant a Dargedir ( yn canolbwytnio ar y rhai sy’n economaidd 
anweithgar) 

 Ymgysylltu ag ysgolion a cholegau er mwyn cyfoethogi'r cwricwlwm 
(cyfraniadau i addysg)  

 Cynnig cyfleoedd cyflogaeth/profiad gwaith i grwpiau “o dan anfantais” megis y 
rhai sy’n ddi-waith ers cyfnod hir a phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. 

 Prentisiaethau masnach traddodiadol 

 Lleoliadau i raddedigion a chytundebau i gefnogi gwasanaethau proffesiynol 

 Hyrwyddo buddion amgylcheddol megis lleihau gwastraff adeiladu 
 
Bydd Rhaglen Band B Bro Morgannwg yn cyflawni ar ddyheadau Llywodraeth Cymru, 
bydd yn gweld y cyfraniadau i addysg yn cael eu hehangu a byddai'n cynnwys 
lleoliadau gwaith a disgyblion, hyrwyddo STEM trwy ymgysylltu ag ysgolion, a 
chyfoethogi’r cwricwlwm gan ddefnyddio’r project fel catalydd.  
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Mae gan elfen y rhaglen a ariennir gan refeniw bosibilrwydd am ragor o fuddion gan y 
caiff ymgysylltu â disgyblion (STEM) a chyfleoedd hyfforddi eu hymestyn dros oes cam 
gweithredol y contract , yn hytrach na dim ond dros y cyfnod pan fydd adeiladu yn 
digwydd.   
 

Mae gan y Cyngor gofnod rhagorol wrth ddarparu’r buddion hyn a byddai'n ceisio 
ymestyn ymhellach ar y gwaith a wnaed hyd yn hyn. 

 

 

6. Achos ariannol 
 

 

Rhaglen Band B                                 
 

Rhif Project Enw’r Project Disgrifiad y Project 

Rhaglen Band B 

Project 1 Ysgol Uwchradd 
Whitmore 

Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng 
Saesneg rhyw cymysg 11-18. 

 Ysgol Uwchradd 
Pencoedtre  

Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng 
Saesneg rhyw cymysg 11-18. (mae rhan 
o'r cynllun hwn wedi'i ariannu'n llawn 
gan y Cyngor ac nid yw wedi'i chynnwys 
yn amlen ariannu Band B) 

 Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg  

Ymestyn yr ysgol i ateb y galw am 
addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y 
Fro. 

 Canolfan Dysgu a 
Llesiant  

Creu Canolfan Dysgu a Llesiant newydd 
a fydd yn disodli Uned Cyfeirio 
Disgyblion y Cyngor. 

 Glannau’r Barri   Adleoli Ysgol Sant Baruc i adeilad 
newydd 420 lle er mwyn ateb y galw 
cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg.  

 Y Ddarpariaeth Gynradd 
yng Ngorllewin y Fro  

Adeilad newydd 210 lle er mwyn ateb y 
galw am addysg yng Ngorllewin y Fro.  

 Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru 
Dewi Sant    

Ysgol newydd 210 lle i ateb y galw am 
addysg ffydd yng Ngorllewin y Fro a 
mynd i'r afael â'r materion addasrwydd 
gyda'r safle presennol.   

 Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru 
Sain Nicolas    

Ysgol newydd 210 lle i ateb y galw am 
addysg ffydd yng Ngorllewin y Fro a 
mynd i'r afael â'r materion addasrwydd 
gyda'r safle presennol.   

 Adolygu’r Ddarpariaeth 
Feithrin  

Adolygiad o'r ddarpariaeth feithrin ym 
Mhenarth  

 Ehangu Ysgol y Deri  Ehangu Ysgol Arbennig y Cyngor i ateb 
y galw cynyddol.  
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 Ysgol Ffydd 3 - 16  Adeilad ysgol ffydd 3 - 16 newydd - 
Cynllun MBC 

Cyllidwyd gan y Cyngor 

 Ysgol Uwchradd 
Pencoedtre  

Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng 
Saesneg rhyw cymysg 11-18. (mae rhan 
o'r cynllun hwn wedi'i ariannu'n llawn 
gan y Cyngor ac nid yw wedi'i chynnwys 
yn amlen ariannu Band B) 

 Darpariaeth Gynradd yn 
y Bont-faen  

Adolygiad o'r ddarpariaeth gynradd yn y 
Bont-faen i gynnwys adeilad ysgol 
newydd â 420 lle.   

 Darpariaeth Gynradd 
ym Mhenarth  

Adolygiad o'r ddarpariaeth gynradd ym 
Mhenarth i gynnwys adeilad ysgol 
newydd 210 lle.   

 
Mae projectau 1, 3, 5, 6, 7, 8 ac 11 wedi aros yn ddigyfnewid ac fe'u cynhwyswyd fel rhan 
o raglen amlinellol strategol gymeradwy'r Cyngor. Cafodd projectau 2, 4, 9, 12 a 13 eu 
cynnwys fel rhan o raglen amlinellol strategol gymeradwy'r Cyngor ond mae'r gwerthoedd 
wedi'u diwygio i adlewyrchu cwmpas y cynlluniau. Mae Project 10 yn gynllun newydd fel 
yr amlinellir yn y crynodeb o newidiadau.    
 
Mae’r costau cynllun gyfan a’r proffil rhagamcanedig rhwng 2017/18 a 2023/24 wedi’u 
rhestru isod. 
 
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Cynlluniau Band B 

Manylion y Project Costau’
r 
Cynllun 

2017/ 
18* 

2018/ 
19* 

2019/ 
20 

2020/ 
21 

2021/ 
22 

2022/ 
23 

2023/ 
24 

£000's £000's £000's £000's £000's £000's £000's £000's 

Rhaglen Cyfalaf Band B 

Ysgol Uwchradd 
Whitmore 30,500  1,236 8,511 15,753 5,000   

Ysgol Uwchradd 
Pencoedtre  23,390  410 4,746 8,155 10,079   

Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg  21,424  800 5,269 10,237 5,118   

Canolfan Dysgu a 
Llesiant  4,400  2 635 3,459 304   

Glannau’r Barri   
7,417  2 1,091 4,464 1,860   

Y Ddarpariaeth 
Gynradd yng Ngorllewin 
y Fro  

4,185  2 2,328 1,855    

Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru 
Dewi Sant    

4,185  1 2,092 2,092    



SWYDDOGOL - SENSITIF 
Rhaglen Amlinellol Strategol (SOP) – Diweddariad  o Fand B – Gorffennaf 2019 

19 of 32 

Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru 
Sain Nicolas    

4,185   799 3,386    

Adolygu’r Ddarpariaeth 
Feithrin  

1,362    1,362    

Ehangu Ysgol y Deri  11,000   500 6,500 4,000   

Is-gyfanswm 
112,048 

 
0 2,453 25,971 57,263 26,361 0 0 

Rhaglen MBC Band B 

Ysgol Ffydd 3-16 
newydd (cyfuniad) 

31,857 Heb ei broffilio gan ei fod yn defnyddio'r Cynllun MBC ar sail refeniw 

Is-gyfanswm 31,857 0 0 0 0 0 0 0 

 

Rhaglen yr Amlen 
Gyfan 

143,905 0 2,453 25,971 57,263 26,361 0 0 

 
Council Funded Programme  

Council Funded 

Pencoedtre High 
School (b) 

11,295   2,489 3,938 4,868   

Primary Provision in 
Cowbridge  

7,417   200 3,800 3,417   

Primary Provision in 
Penarth 

4,185     2,477 1,708  

Council Funded Total  22,897 0 0 2,689 7,738 10,762 1,708 0 

 
The overall Band B programme remains at £143,904,500 with £112,048,000 being 
delivered as capital and £31,856,500 being delivered as MIM. An additional £22,897,000 
has been funded by the Council to deliver a more robust 21st Century Schools Programme. 
This results in an overall Council programme of £166,801,500.  
 
The proposed funding for the Band B projects is set out below. The intervention rate has 
been altered on a project by project basis to ensure the Council is able to utilise Section 
106 funding. Colleagues from Welsh Government confirmed that as in Band A, the 
individual project intervention rates were flexible providing Welsh Government’s overall 
contribution remains the same.  
 
21st Century Schools Programme – Band B Schemes  

Project Details  
Scheme 
Cost  

WG 
Grant 

S106 
Capital 
Receipt 

General 
Capital 
Funding 

Reserves 
and 
Revenue 
Cont. 

Prudential 
Borrowing 

£000's £000's £000's £000's £000's £000's £000's 

Band B Capital Programme 

Whitmore High School  30,500 

 
22,622 

 

 
325 

 
6,097 

 
486 

 
970 

 
0 

Pencoedtre High School 
(a) 

23,390 

 
15,203 

 

 
0 

 
0 

 
4,760 

 
3,427 

 
0 
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Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg  

21,424 

 
13,925 

 
2,204 

 
2,356 

 
182 

 
2,757 

 
0 

Centre for Learning & 
Wellbeing  

4,400 

 
3,300 

 
0 

 
100 

 
0 

 
1,000 

 
0 

Barry Waterfront  7,417 

 
3,709 

 

 
3,708 

 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

Primary Provision in the 
Western Vale 

4,185 
 

2,546 
 

 
1,639 

 
0 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 

St David’s C/W Primary 
School  

4,185 
 

3,557 
 

 
628 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

St Nicholas Primary 
School  

4,185 
 

2,187 
 

1,998 
 

0 
 

 
0 

 
0 
 

 
0 

Review Nursery 
Provision 

1,362 
 
885 

 

 
477 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Ysgol Y Deri Expansion  11,000 
 

8,250 
 

2,000 
 

0 
 

0 
 

750 
 

0 

Subtotal 112,048 76,184 12,979 8,553 5,428 8,904 0 

Band B MIM Programme 

New 3-16 Faith School 
(amalgamation) 

31,857 Not profiled as utilises the revenue based MIM Scheme  

Subtotal 31,857 0 0 0 0 0 0 

 

Total 143,905 76,184 12,979 8,553 5,428 8,904 0 

 
 
Council Funded Programme  

Council Funded 

Pencoedtre High School 
(b) 

 
11,295 

 
0 

 
0 

 
1,752 

 
0 

 
4,536 

 
5,007 

Primary Provision in 
Cowbridge  

 
7,417 

 
0 

 
4,424 

 
500 

 
0 

 
0 

 
2,493 

Primary Provision in 
Penarth 

 
4,185 

 
0 

 
4,185 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Total  
 

22,897 

 
0 

 
8,609 

 
2,252 

 
0 

 
4,536 

 
7,500 

 
WG Contribution  
 

Project Number  WG Contribution 
Rate 

LA Contribution 
Rate 

Band B 

Project 1 74% 26% 
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Project 2a 65% 35% 

Project 3 65% 35% 

Project 4 75% 25% 

Project 5 50% 50% 

Project 6 61% 39% 

Project 7 85% 15% 

Project 8 52% 48% 

Project 9 65% 35% 

Project 10 75% 25% 

Project 11 85% (MIM) 15% (MIM) 

Council Funded  

Project 2b 0% 100% 

Project 12 0% 100% 

Project 13 0% 100% 

 
Nodiadau Cyllido 
Derbyniadau Cyfalaf - Mae Derbyniadau Cyfalaf ar un o'r asedau a ddelir i'w gwerthu 
bellach wedi'u gwireddu. 
Arian wrth gefn – Yn dilyn trosglwyddo £2M i gronfeydd wrth gefn, mae'r swm llawn o 
£13.440M bellach yn cael ei gadw mewn cronfeydd wrth gefn i ariannu'r cynlluniau. 
 
Rhaglen Band B                                 

 Sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw cymysg 11-18 oed cyfrwng Saesneg (dau safle) 

 Ymestyn yr ysgol i ateb y galw am addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y Fro.  

 Ysgol gynradd gyda 420 o leoedd  

 Ysgol gynradd gyda 210 o leoedd 

 Ysgol cyfrwng Saesneg â 420 o leoedd ac adleoli ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg i 
adeilad wedi’i ailwampio 

 Adeilad ysgol newydd â 210 o leoedd (ysgol ffydd) er mwyn mynd i'r afael â materion 
addasrwydd ar hyn o bryd 

 Ailwampio ac ymestyn i 210 leoedd Ysgol Gynradd (a reolir) ffydd bresennol 

 Ailwampio a datblygu safle presennol i gynnal ysgol ffydd newydd ar gyfer plant 
rhwng 3 a 16 oed (cyfuniad) 

 Dwy Ysgol Gynradd newydd â 210 o leoedd ac adnewyddu ysgol gynradd 
bresennol 

 Meithrinfa newydd ar gyfer Ysgolion Cynradd presennol â 420 o leoedd 
Mae’r costau cynllun Band B a’r proffil rhagamcanedig rhwng 2017/18 a 2023/24 wedi’u 
rhestru isod:   
 
Manylion y Project 
Newydd 

                

Enw’r Ysgol Newydd 
Costau’
r 
Cynllun  

2017/18* 2018/19* 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

   £000au 
£000a
u 

£000a
u 

£000a
u 

£000a
u 

£000a
u 

£000a
u 
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Sefydlu dwy ysgol 
uwchradd rhyw cymysg 

11-18 oed. 
48,840 0 365.05 

19,634
.95 

20,000 8,840 0 0 

Ymestyn yr ysgol i ateb 
y galw am addysg 
uwchradd cyfrwng 
Cymraeg yn y Fro. 

21,423 0 
568.24

7 
11114.

753 
9,740 0 0 0 

Ysgol Gynradd 
Newydd  

7,417 0 23.422 
3,976.

578 
3,417 0 0 0 

Ysgol Gynradd 
Newydd  

4,185 0 19.159 
2,310.

841 
1,855  0 0 

Ysgol Gynradd 
Newydd ac adleoli 

ysgol gynradd i safle 
mwy o faint gydag 

adeilad ysgol 
presennol 

9,847 0 0 0 4,000 4,417 1,430 0 

Adeilad ysgol newydd 
(a gynorthwyir) er 

mwyn mynd i'r afael â 
materion addasrwydd 

ar hyn o bryd 

4,185 0 4.122 
347.87

8 
3,833 0 0 0 

Ailwampio ac ymestyn 
Ysgol Gynradd Eglwys 

yng Nghymru 
bresennol (a reolir) 

2,698 0 0 0 0 515 2,183 0 

Ysgol Ffydd 3-16 
newydd (cyfuniad) 

31,857  0 0  0  0  3,857 16,000 12,000 

Adolygu Darpariaeth 
Gynradd ym Mhenarth  

9,239      
2,477.

5 
6,761.

5 

Uned feithrin newydd ar 
gyfer Ysgolion Cynradd 
presennol a chyfnewid 
adeilad dros dro am un 
ystafell ddosbarth 
barhaol   

2,726  0 0  0  0  0  0  2,726 

Cyfanswm y Cyllid 142,417 0 980 37,385 42,845 17,629 
22,090

.5 
21,487

.5 

 
 
*O ystyried yr amserlenni sydd dan sylw a maint cymharol y cynllun, mae’r Cyngor wedi 
dechrau gwario ar y risg o sefydlu dwy ysgol uwchradd 11-18 rhyw cymysg  ac ehangu'r 
ysgol i ateb y galw am addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yng nghynlluniau Bro 
Morgannwg ac felly dangosir gwariant yn erbyn y cynllun yn 2017/18 a 2018/19; cafodd y 
costau hyn eu hadlewyrchu yn 2019/20 ar gyfer y cyfrifiad NPV.  
 
Rhestrir y cyllid arfaethedig ar gyfer y projectau Bad B isod: 
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Enw’r Ysgol Newydd 
Costau’r 
Cynllun  

Grant 
LlC 

A106 
Derbyni
ad 
Cyfalaf 

Cyllid 
Cyfalaf 
Cyffredi
nol 

Arian 
wrth gefn 
a refeniw 
parhad 

Benthyca 
Cynghoru
s 

   £000a
u 

£000au £000au £000au £000au £000au 

Sefydlu dwy ysgol 
uwchradd rhyw cymysg 
11-18 oed. 

48,840 24,420 325 10,366 2,623 9,106 2,000 

Ymestyn yr ysgol i ateb y 
galw am addysg 
uwchradd cyfrwng 
Cymraeg yn y Fro. 

21,423 10,712 3,621 586 2,451 4,054 0 

Ysgol Gynradd Newydd  7,417 
3,708.

5 
3,708.5 0 0 0  0 

Ysgol Gynradd Newydd  4,185 
2,092.

5 1,639 453.5    0  

Ysgol Gynradd Newydd 
ac adleoli ysgol gynradd i 
safle mwy o faint gydag 
adeilad ysgol presennol 

9,847 
4,923.

5 
4,423.5  500  0  0  0 

Adeilad ysgol newydd (a 
gynorthwyir) er mwyn 
mynd i'r afael â materion 
addasrwydd ar hyn o bryd 

4,185 3,557 553  2  0 73  0 

Ailwampio ac ymestyn 
Ysgol Gynradd Eglwys 
yng Nghymru bresennol 
(a reolir) 

2,698 1,349 1,349  0  0  0  0 

Ysgol Ffydd 3-16 newydd 
(cyfuniad) 

31,857 27,078 0 3,389.5  110.5 0 1,279 

Adolygu Darpariaeth 
Gynradd ym Mhenarth  

9,239 
4,619.

5 
1,665.5 0 245.5 0 2,708.5 

Uned feithrin newydd i’r 
Ysgol Gynradd gyfer yr 
Ysgol Gynradd presennol 
a chyfnewid adeilad dros 
dro am un ystafell 
ddosbarth barhaol   

2,726 1,363 927 181.5 0  254.5 0 

Cyfanswm y Cyllid 142,417 
83,822

.5 
18,211.

5 
15,478 5,430 13,487.5 5,987.5 

 
Rhennir yr incwm amcangyfrifedig o ffynonellau heblaw am Lywodraeth Cymru rhwng 
gwahanol ffrydau incwm gan gynnwys derbyniadau cyfalaf, benthyca darbodus, cynnydd 
cynllunio. dyraniad cyfalaf cyffredinol a (ac eithrio'r elfen LlG). Dangosir cost y rhaglen ar 
brisiau 2019 heb gynnwys unrhyw lwfans ar gyfer chwyddiant yn y blynyddoedd i ddod. 
 
Grant LlC 
 
Ystyrie mai’r gyfradd cyfrannu gan LlC yw 50% ar gyfer pob cynllun, heblaw am ddau 
broject a gynorthwyir lle ystyrir mai 85% ydyw. 
 
Cyfraniadau Adran 106  
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Mae symiau Adran 106 wedi’u cynnwys ar gyfer cynlluniau sydd â chyfraniadau A106 
sylweddol wedi’u cytuno gyda’r swyddog adran 106 ac y gellir rhagamcanu nifer yr 
anheddau ar eu cyfer.  Ni yw pob un o'r symiau A106 hyn wedi dod i law ac mae hyn yn 
lefel o risg mewn perthynas â derbyn gweddill A106 a fydd yn amodol ar nifer o ffactorau 
megis cynllunio, amodau economaidd sy'n effeithio ar y farchnad tai ayyb.  
 
Derbyniadau Cyfalaf 
 
Mae Derbyniadau Cyfalaf sy‘n gynwysedig yng nghyllid Band B yn perthyn i ddau safle 
ysgol blaenorol sydd ar hyn o bryd yn asedau a ddelir i’w gwerthu, y mae un ohonynt wedi 
bod yn destun cyfnewid amodol. Hefyd cafodd swm o dderbyniadau cyfalaf ei ddyrannu i’r 
cyllid. Mae safle arall yn wag ar hyn o bryd ac mae ar gael i’w farchnata yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Cabinet a bydd 4 safle arall yn cael eu gwagio fel rhan o’r cynigion ym 
Mand B a chynhwysir amcangyfrifon pwyllog o dderbyniadau cyfalaf posibl ar gyfer y 
cynlluniau hyn.   
 
Cyfraniadau Arian wrth Gefn a Refeniw   
 
Mae’r rhan fwyaf y swm a ddangosir o dan arian wrth gefn a chyfraniadau refeniw yn cael 
ei gadw fel arian wrth gefn a glustnodir, cynigir y bydd £2miliwn arall yn cael ei drosglwyddo 
i arian wrth gefn o danwariant refeniw yn ystod y flwyddyn tuag at ariannu cynlluniau Band 
B, bydd hyn yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet.  
 
Benthyca Darbodus 
 
Mae darpariaeth yn y gyllideb bresennol am £2miliwn o fenthyca darbodus ar gyfer y cynllun 
Band B cyntaf. Caiff y symiau ychwanegol a ddangosir o dan fenthyca darbobus eu 
hariannu o gynilion refeniw a geir o ganlyniad i weithredu cynlluniau Band B.  
 
Mae costiadau’r Cyngor yn tybio model cyllido cyfalaf, fodd bynnag, byddai'r Cyngor yn 
agored i ystyried model Buddsoddi Cydfuddiannol pe bai LlC yn ystyried y byddai'n briodol 
yn amodol ar ystyried y raddfa ymyrryd.  
 
Mae buddion ariannol mesuradwy yn cynnwys: 
 
Arbedion o ganlyniad i gydleoli ysgolion 
Arbedion effeithlonrwydd sy’n codi o gyfleusterau, gwasanaethau a rheoli safleoedd.  
Rhyddhau safleoedd ysgolion – wedi’i adeiladu i mewn i’r amcangyfrif o dderbyniadau 
cyfalaf. 
Cynhyrchu incwm drwy gyfleusterau cymunedol.      
Dileu costau cynnal ôl groniad cynnal a chadw sylweddol.  
Lleihau lleoedd dros ben.    
Costau cynnal a chadw a chylch oes wedi'u lleihau. 

 

7. Achos rheoli 
 

Amlygwch unrhyw wahaniaethau i’ch Achos Rheoli ers llunio  fersiwn ddiweddaraf  
eich CTY/Strategaeth Ystadau.  
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 
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Mae Tîm Ysgolion 21ain Ganrif pwrpasol wedi'i sefydlu i gyflawni Rhaglen Band B 
uchelgeisiol y Cyngor.  

 Rheolwr Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Jane O’Leary  

 Rheolwr Projectau Ysgolion yr 21ain Ganrif – Matt Curtis 

 Rheolwr Projectau Ysgolion yr 21ain Ganrif – Kelly Williams  

 Swyddog Cymorth Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Chloe Jenkins 
 
Mae gan y Cyngor strwythur hir-sefydlog a llwyddiannus er mwyn rheoli rhaglenni sy’n 
cynnwys strwythurau ffurfiol ac anffurfiol.   Cafodd Strategaeth Buddsoddi Ysgolion y 
Cyngor ei chymeradwyo o’r blaen gan y Cabinet a dirprwywyd awdurdod i’r Cyfarwyddwr 
Dysgu a Sgiliau er mwyn cyflawni’r strategaeth.  
 
Mae’r Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau yn gyfrifol am ddatblygu’r 
Rhaglen Amlinellol Strategol a’r strategaeth buddsoddi ategol yn ogystal â chydlynu 
elfennau'r rhaglen nad ydynt yn ymwneud ag adeiladu gan gynnwys y broses cynigion 
statudol. Mae'r swyddog hwn hefyd yn gyfrifol am adrodd ar y cynnydd i’r Cabinet a’r 
Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant yn ogystal â cheisio cymeradwyaeth gan y Cabinet a’r 
Cyngor llawn yn ôl y gofyn.   
    
Cafodd bwrdd y rhaglen ei sefydlu ac mae'n cyfarfod yn fisol i fonitro cynnydd yn erbyn y 
rhaglen. Mynychir y cyfarfodydd hyn gan y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau, Pennaeth Cyllid, 
Pennaeth Strategaethau, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau, Rheolwr Rhaglenni Ysgolion yr 
21ain Ganrif, a chydweithwyr Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. 
 
Cefnogir bwrdd y rhaglen gan lawer o swyddogion eraill y Cyngor. O ran Addysg, darperir 
cymorth yn bennaf gan y Rheolwr Mynediad a Threfniadaeth Ysgol ar Swyddog Arweiniol 
ar gyfer Gwella Ysgolion.  Mae’r Adran Eiddo sy’n cynnwys syrfewyr meintiau a rheolwyr 
ystadau yn rhoi cyngor ar ystâd ar ystod o faterion technegol. Darperir cymorth proffesiynol 
gan gyfreithwyr a chyfrifyddion.  
 
Mae Grŵp Defnyddwyr ar waith ar lefel projectau unigol i fonitro cynnydd y project. Yn 
nodweddiadol, mae’r grŵp defnyddwyr yn cynnwys cynrychiolwyr yr ysgolion perthnasol, 
Rheolwr Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif, y contractwr a chynrychiolwyr o’r 
Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau. Defnyddir hyn i gefnogi’r tîm dylunio sy’n cyfarfod yn fisol 
neu’n fwy aml yn ôl y gofyn i ddatblygu'r cynlluniau dylunio a chostau.  Pan fydd y project 
wedi symud ymlaen i’r safle, cynhelir cyfarfodydd y tîm Craidd sy’n cynnwys y Rheolwr 
Project, Syrfewr Meintiau a’r contractwr.  
 

Mae’r Cyngor yn gweithredu ei holl brojectau o dan system rheoli projectau gorfforaethol 
sydd â threfniadau llywodraethu a phroses gymeradwyo yn gofyn am allgofnodi gwaith wrth 
gyrraedd cerrig milltir allweddol er mwyn cychwyn ar y cam nesaf.  Mae’r system rheoli 
projectau hefyd yn cynnwys adolygiadau gan feysydd eraill megis y Grŵp Rheoli Asedau 
Corfforaethol, a’r grwpiau Cyllid Allanol a Chynaliadwyedd. Mae’n sicrhau bod gan bob 
project reolwr projectau a noddwr projectau a enwir y mae’n rhaid iddo fod ar lefel Rheolwr 
Gweithredol neu’n uwch.  
 

 

Rhowch fanylion am y strwythurau sydd ar waith i gyflawni’r projectau o fewn eich 
Rhaglen a manylion cyswllt o’r tîm craidd.  
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Heb fod yn fwy na 500 o eiriau/organogram 

 
Mae Tîm Ysgolion 21ain Ganrif pwrpasol wedi'i sefydlu i gyflawni Rhaglen Band B 
uchelgeisiol y Cyngor.  

 Rheolwr Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Jane O’Leary  

 Rheolwr Projectau Ysgolion yr 21ain Ganrif – Matt Curtis 

 Rheolwr Projectau Ysgolion yr 21ain Ganrif – Kelly Williams  

 Swyddog Cymorth Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Chloe Jenkins 
 
Ceir crynodeb o’r strwythur isod: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Paula Ham – Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau.  Yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni 
gweledigaeth strategol y Cyngor dros addysg ym Mro Morgannwg. 
 
Carys Lord – Pennaeth Cyllid. Yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni swyddogaeth ariannol 
y Cyngor, gan gynnwys darparu cyllid cyfalaf. 
 
Trevor Baker - Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau. Yn gyfrifol am 
gynllunio lleoedd ysgol a buddsoddiad mewn ysgolion yn strategol. Yn cyfarwyddo’r tîm 
Mynediad a Threfniadaeth Ysgolion sy’n gyfrifol am waith sy’n gysylltiedig â chynigion 
statudol.   Yn gyfrifol am reoli projectau meysydd nad ydynt yn gysylltiedig ag adeiladu 
megis goruchwylio datblygu strwythurau staffio newydd a rheoli materion sy'n gysylltiedig 
ag AD, llywodraethu a rheoli safle.  
 
Jane O’Leary – Rheolwr Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Yn gyfrifol am y rhyngwyneb 
rhwng tîm y project a’r gwahanol randdeiliaid o fewn y cyngor. Mae’n cyfarwyddo’r tîm 
dylunio mewn perthynas ag atebion adeiladu. Yn hyrwyddo’r gwaith o ddefnyddio 
strategaethau caffael cydweithiol a sicrhau arfer gorau mewn perthynas â methodolegau 
adeiladu. Yn gyfrifol am reolaeth fasnachol y project. 
 

CABINET 

Bwrdd Project SIP  

Noddwr y Project SIP ac SRO 

Tîm Project Swyddogion Craidd SIP  

Tîm y Project 
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Rhowch gerrig milltir allweddol ar gyfer y Rhaglen 
 
I gyflawni Band B y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif bydd Bro Morgannwg a’r tîm 
dylunio ymgynghori a benodwyd yn cyflawni’r cerrig milltir canlynol yn unol â 
Chynllun Gwaith RIBA 2013: 
 
• Diffiniad strategol, sy’n nodi’r briff strategol a gofynion craidd eraill y project. 
• Paratoad a briff, i lunio amcanion a chanlyniadau'r project a chadarnhau 

paramedrau a chyfyngiadau'r project. Cynnwys astudiaethau dichonolrwydd 
ac adolygiad o wybodaeth am y safle. 

• Paratoi a chyflwyno achos busnes amlinellol. 
• Cyflawni proses ymgynghori statudol yn ôl y gofyn. 
• Paratoi cynigion amlinellol a gwybodaeth gychwynnol am gostau er mwyn 

cwrdd â’r briff terfynol y cytunwyd arno.  
• Tendro’r project gan sicrhau bod y manylebau amlinellau, gwybodaeth am 

gostau a strategaethau projectau yn unol â’r briff Gwerthoedd. 
• Paratoi a chyflwyno achos busnes llawn 
• Sicrhau y caiff gwaith adeiladu ei gyflawni yn unol â'r rhaglen adeiladu ac o 

fewn y gyllideb y cytunwyd arni.. 
• Trosglwyddo a chau i lawr, gan drosglwyddo’r adeilad a’r safle i’r defnyddiwr 

olaf a dod â’r contract adeiladu i ben. 
• Wrth ddefnyddio, cyflawni arfarniad ar ôl meddiannu ac adolygu perfformiad a 

chanlyniadau’r project.   

 
Rhaglen Cerrig Milltir 

 
 
     

 

Project 
Ymgynghoriad 

Statudol  
OBC 

FBC/ 
BJC 

Cychwyn yr 
adeiladu ar y 
safle 

Dod â’r 
adeiladu i ben 

Ysgol 
ar 

Agor 

Project 1 Cwblhawyd Cwblhawyd Cwblhawyd Gorff -19 Gorff -22 
Medi -

21 

Project 2 Cwblhawyd  Cwblhawyd Hyd-19 Chwe-20 Medi-22 Hyd-21 

Project 3 Cwblhawyd  Cwblhawyd Cwblhawyd Gorff -19 Gorff -22 
Medi -

21 

Project 4 Ion-20   Cwblhawyd Gorff -20 Awst -20 Medi -21 Ion -22 

Project 5 Cwblhawyd Cwblhawyd Cwblhawyd Medi -19 Gorff -21 
Medi -

21 

Project 6 Cwblhawyd Dd/B Tach-19 Maw-20 Gorff -21 
Medi -

21 

Project 7 Cwblhawyd Dd/B Tach-19 Maw-20 Maw-22 
Medi -

21 

Project 8 Medi -19 Dd/B Tach-19 Maw-20 Maw-22 
Medi -

21 

Project 9 Chwe-20 Dd/B Meh-20 Gorff -20 Gorff -21 
Medi -

21 

Project 10 Ion-20   Ion-20 Mai-20 Gorff -20 Gorff -22 
Medi -

22 

Project 11 Cynllun MBC 
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Project 12 Ion-20 Dd/B Dd/B Medi -20 Ebril-22 
Medi -

22 

Project 13 Ion-21 Dd/B Dd/B Gorff -21 Gorff -22 
Medi -

22 

 

 

8. Cais am gyllid ar gyfer y Model Buddsoddi Cydfuddiannol  
 

A ydych chi’n bwriadu cyflawni 
unrhyw un o’ch projectau Band B 
gan ddefnyddio’r Model gan 
ddefnyddio’r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol    
Dileer fel sy’n briodol  
 
 

Ydym.  

 
Os: 

 Na – symudwch ymlaen i’r Adran 10 nesaf 

 Ie - llenwch yr adran berthnasol ar gyfer awdurdodau lleol neu 
sefydliadau addysg bellach isod. 

 
(a) Awdurdod Lleol 

 

Ysgolion Nifer Maint Cost - yn 
seiliedig ar 
arweiniad 
LlC 

Nodwch ar gyfer 
faint o adeiladau 
ysgol y byddech 
yn defnyddio'r 
cyllid hwn: 
 

2-16 Ysgol 
Ffydd 

1 10,716 metr 
sgwâr 

£31,857,000 

Uwchradd    

Cyfanswm 1 10,716 metr 
sgwâr 

£31,857,000 

 
 

Rhowch fanylion byr, gan gynnwys teitl ac amcan gyfrif o gost gyfalaf y 
project/au. 
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 

 
3-16 ysgol ffydd - £31,857,000 
 
Cyfuno ysgol uwchradd ffydd ac ysgol gynradd ffydd ar safle presennol yr ysgol 
uwchradd. Byddai’r rhain yn cynnwys adeiladau newydd gyda lle i 1121 o 
ddisgyblion. Bydd y project hwn yn mynd i’r afael â phryderon am y cyflwr presennol 
yn bennaf gyda’r ysgol uwchradd ac mae’n mynd i’r afael â materion addasrwydd 
gyda lleoliad yr ysgol gynradd mewn perthynas â chyfleusterau chwaraeon ac 
ardaloedd dysgu ac adnoddau awyr agored y mae diffyg ohonynt ar hyn o bryd. 
Hefyd rheolir yr ysgol gynradd dros safle sydd wedi’i rannu felly byddai’r project yn 
rhoi addysg fwy effeithlon. Bydd safle newydd hefyd yn mynd i’r afael â’r problemau 
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gyda llifogydd sydd wedi effeithio ar yr ysgol uwchradd bresennol ac wrth wneud 
hynny yn lleihau costau cynnal a chadw sylweddol. Gall buddion addysg ysgol 3-
16 fynd i’r afael â'r effaith niweidiol ar berfformiad a brofir weithiau wrth i ddisgyblion 
drosglwyddo o addysg gynradd i addysg uwchradd trwy sicrhau pontio di-dor, a 
thrwy hynny gwneud y mwyaf o gyrhaeddiad addysgol.  
 
 

 
(b) Sefydliadau Addysg Bellach 
 

Colegau 

Rhowch fanylion o broject(au) eich coleg, ynghyd â’r gost gyfalaf a 
amcangyfrifir gan ddefnyddio graddfa gyfalaf Llywodraeth Cymru fesul metr 
sgwâr. 
 
Rhowch fanylion o hyd y gwaith a gynllunnir e.e. campws, adnewyddu bloc, 
estyniad a'r math o gyfleusterau e.e. adeiladu, trin gwallt a h’rddwch. 
Heb fod yn fwy na 1000 o eiriau 

 
Ddim yn berthnasol 
 

 
9. Projectau Band B 
 

Faint o brojectau rydych yn bwriadu 
eu cyflawni ym Mand B? 
 

11 project gyda 2 broject ychwanegol 
wedi'u hariannu'n llawn gan y Cyngor. 
 

 

Beth ydyn nhw? (Sylwer y dylid cynnwys manylion y projectau yn y tabl 
atodedig hefyd).  Dylid rhoi’r projectau yn y ddwy ddogfen yn nhrefn 
blaenoriaeth. 
Heb fod yn fwy na 500 o eiriau 

 

Rhif Project Enw’r Project Disgrifiad y Project 

Rhaglen Band B 

Project 1 Ysgol Uwchradd 
Whitmore 

Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng 
Saesneg rhyw cymysg 11-18. 

 Ysgol Uwchradd 
Pencoedtre  

Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng 
Saesneg rhyw cymysg 11-18. (mae 
rhan o'r cynllun hwn wedi'i ariannu'n 
llawn gan y Cyngor ac nid yw wedi'i 
chynnwys yn amlen ariannu Band B) 

 Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg  

Ymestyn yr ysgol i ateb y galw am 
addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg 
yn y Fro. 

 Canolfan Dysgu a 
Llesiant  

Creu Canolfan Dysgu a Llesiant 
newydd a fydd yn disodli Uned 
Cyfeirio Disgyblion y Cyngor. 
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 Glannau’r Barri   Adleoli Ysgol Sant Baruc i adeilad 
newydd 420 lle er mwyn ateb y galw 
cynyddol am addysg cyfrwng 
Cymraeg.  

 Y Ddarpariaeth 
Gynradd yng 
Ngorllewin y Fro  

Adeilad newydd 210 lle er mwyn 
ateb y galw am addysg yng 
Ngorllewin y Fro.  

 Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru 
Dewi Sant    

Ysgol newydd 210 lle i ateb y galw 
am addysg ffydd yng Ngorllewin y 
Fro a mynd i'r afael â'r materion 
addasrwydd gyda'r safle presennol.   

 Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru 
Sain Nicolas    

Ysgol newydd 210 lle i ateb y galw 
am addysg ffydd yng Ngorllewin y 
Fro a mynd i'r afael â'r materion 
addasrwydd gyda'r safle presennol.   

 Adolygu’r 
Ddarpariaeth Feithrin  

Adolygiad o'r ddarpariaeth feithrin 
ym Mhenarth  

 Ehangu Ysgol y Deri  Ehangu Ysgol Arbennig y Cyngor i 
ateb y galw cynyddol.  

 Ysgol Ffydd 3 - 16  Adeilad ysgol ffydd 3 - 16 newydd - 
Cynllun MBC 

Cyllidwyd gan y Cyngor 

 Ysgol Uwchradd 
Pencoedtre  

Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng 
Saesneg rhyw cymysg 11-18. (mae 
rhan o'r cynllun hwn wedi'i ariannu'n 
llawn gan y Cyngor ac nid yw wedi'i 
chynnwys yn amlen ariannu Band B) 

 Darpariaeth Gynradd 
yn y Bont-faen  

Adolygiad o'r ddarpariaeth gynradd 
yn y Bont-faen i gynnwys adeilad 
ysgol newydd â 420 lle.   

 Darpariaeth Gynradd 
ym Mhenarth  

Adolygiad o'r ddarpariaeth gynradd 
ym Mhenarth i gynnwys adeilad 
ysgol newydd 210 lle.   

 
Mae materion digonolrwydd ledled Bro Morgannwg yn heriol ac wedi’u cysylltu’n 
gyfangwbl â gofynion y cyllid a106. Mae hyn yn cyfyngu’r gallu i flaenoriaethu’r 
projectau a gyflwynir i’w hystyried ym Mand B. 
 

 Sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw cymysg 11-18 oed cyfrwng Saesneg (dau 
safle) 

 Ymestyn yr ysgol i ateb y galw am addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y 
Fro.  

 Ysgol gynradd newydd â 420 o leoedd a meithrinfa 

 Ysgol gynradd newydd â 210 o leoedd a meithrinfa 

 Ysgol cyfrwng Saesneg â 420 o leoedd ac adleoli ysgol gynradd cyfrwng 
Cymraeg i adeilad wedi’i ailwampio 

 Adeilad ysgol newydd â 210 o leoedd (ysgol ffydd) er mwyn mynd i'r afael â 
materion addasrwydd ar hyn o bryd 

 Ailwampio ac ymestyn i 210 leoedd Ysgol Gynradd (a reolir) ffydd bresennol 
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 Ailwampio a datblygu safle presennol i gynnal ysgol ffydd newydd ar gyfer 
plant rhwng 3 a 16 oed (cyfuniad) 

 Dwy Ysgol Gynradd newydd â 210 o leoedd a meithrinfa ac adnewyddu  

 Meithrinfeydd newydd ar gyfer Ysgolion Cynradd bresennol â 420 o leoedd 
 

 
10. Bandiau C a D 
 

Rhowch ddiweddariad ar gyfer Bandiau C a D eich Rhaglen.   
[Bydd Band C yn rhedeg o fis Ebrill 2024 tan fis Mawrth 2029; Bydd Band D 
yn rhedeg rhwng mis Ebrill 2029 a mis Mawrth 2034].  

Band C a D 
Heb fod yn fwy na 500 o eiriau 

 
Ar hyn o bryd mae’r projectau a gynigir ar gyfer Band C a D fel a ganlyn: 
 
Band C 
Ysgol Uwchradd cyfrwng Cymraeg  
Adolygiad Meithrin (rhan 2) 
Ysgol Ffydd 3-16 (os na chyflawnir hi fel MBC) 
3 x 420 Ysgol Gynradd a Meithrinfa 
1 x 630 Ysgol Gynradd a Meithrinfa 
 
Band D 
Caiff projectau ad-drefnu eraill sy’n perthyn i glystyrau’r Fro Wledig a Phenarth eu 
pennu.  
 
Caiff union natur y projectau hyn eu mireinio yn dilyn ymgynghori ymhellach â 
rhanddeiliaid ac mae’n bosibl y cânt eu pennu gan ganlyniad i Band B.  

 

11. Datganiad Cymeradwyaeth ar gyfer y Rhaglen Amlinellol 
Strategol (SOP) Diweddariad Band B – Gorffennaf 2017 

 
Dileer fel sy’n briodol:  
 
Rwy’n cadarnhau bod y diweddariadau yn y ffurflen hon wedi’u hallgofnodi 
gan naill ai Cabinet yr awdurdod lleol neu gan Fwrdd y sefydliad addysg 
bellach: 
 

Awdurdod Lleol  Cyngor Bro Morgannwg 

Enw 
Llythrennau 
Breision 

TREVOR BAKER ar ran PAULA HAM 

Enw 
Llofnod 
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Swydd yn y 
sefydliad 

CYFARWYDDWR DYSGU A SGILIAU 

Dyddiad  
(DD/MM/BBBB) 

31/7/17  
Diweddarwyd 05/01/18 
Diweddarwyd 07/01/19 
Diweddarwyd 29/07/19 

 
Os nad allgofnodwyd ar lefel y Cabinet neu’r Bwrdd, cadarnhewch pryd y 
rhagwelir hyn.  Hefyd, cadarnhewch ar ba lefel y cafodd y ddogfen ei 
hallgofnodi ar hyn o bryd. 
 

Cymeradwyodd y Cabinet y rhaglen ddiwygiedig ar 15 Gorffennaf 2019 ac fe’i 
cymeradwywyd gan Bwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant y Cyngor ar 18 Gorffennaf 
2019. 
 

 


