
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod  17 Rhagfyr 2019 

Aelod / Swyddog Arweiniol: Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, 

Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd 

Awdur yr Adroddiad Karen Evans, Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant 

Teitl Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif – Cynigion Band B 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad ar gynnydd cynigion Sir Ddinbych ar gyfer Band B 

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i’w gyflawni mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

I alluogi’r Cabinet i ystyried a chymeradwyo’r Rhaglen Amlinellol Strategol diwygiedig i’w 

hystyried gan Lywodraeth Cymru.  

3. Beth yw’r Argymhellion?  

Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Rhaglen Amlinellol Strategol diwygiedig i’w chyflwyno i 

Lywodraeth Cymru.  

Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar 

Les (Atodiad 3) fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1 Mae’r awdurdod wedi darparu Band A o Raglen Ysgolion yr 21ain ganrif dros y 7 

mlynedd diwethaf.    Mae hyn wedi gweld ychydig dros £90miliwn yn cael ei fuddsoddi’n 

llwyddiannus yn ysgolion Sir Ddinbych ac mae wedi trawsnewid y cynnig addysgu a dysgu 

i lawer o ddisgyblion.    Ar gyfer Band B mae’r meini prawf ar gyfer Ysgolion yr 21ain ganrif 



 
 

wedi newid gyda llai o ffocws ar fynd i’r afael â lleoedd gwag gyda tharged clir.   Amcanion 

buddsoddiad Llywodraeth Cymru ar gyfer Band B yw:  

4.2 Cytunodd y Cabinet ar gyfeiriad strategol y Rhaglen ym mis Gorffennaf 2017 a 

chafodd y Rhaglen Amlinellol Strategol ei chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ym mis 

Tachwedd 2017.  Mae gwaith wedi parhau gyda Llywodraeth Cymru ar y pontio rhwng 

Band A a Band B fydd yn rhedeg o 2019 i 2024.  Cytunwyd ar y gwaith hwn i ganolbwyntio 

ar ardaloedd Dinbych, Y Rhyl a Llangollen.    

4.3 Ym mis Tachwedd 2018 cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet gyfraddau ymyrraeth 

diwygiedig ar gyfer Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif.  Ar gyfer Band A y rhaniad 

cyffredinol ar gyfer y Rhaglen oedd 50% Llywodraeth Cymru a 50% gan awdurdodau lleol.  

Ar gyfer Band B bydd nawr yn 65% o gyfraniad Llywodraeth Cymru, ar gyfer ysgolion 

Nod Buddsoddiad Un – darparu seilwaith addysg effeithiol ac effeithlon fydd yn 

diwallu’r galw presennol ac yn y dyfodol am leoedd erbyn 2024.   

Mae costau cynnal a chadw ôl-groniad i ysgolion a cholegau a ddewisir ar gyfer Band B 

yn gostwng o leiaf 50% (yn seiliedig ar ragdybiaeth bod o leiaf 50% o’r prosiectau yn y 

Rhaglen yn disodli asedau presennol) 

Dim adeiladau categori D yn yr ystad 

25% o adeiladau cyflwr Categori C yn gwella i Gategori A neu B  

Darparu’r nifer cywir o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg  

Mynd i’r afael â materion digonolrwydd lle bo’n briodol. 

Nod Buddsoddiad Dau – optimeiddio’r defnydd o isadeiledd ac adnoddau i ddarparu 

gwasanaethau cyhoeddus i’n cymunedau erbyn 2024. Bydd hyn yn cynnwys 

hyblygrwydd ein hasedau fel bod lle a chyfleusterau ar gyfer ein rhan-ddeiliaid yn 

cynyddu. 

Rydym yn dyheu i holl gyfleusterau sy’n derbyn ymrwymiad buddsoddiad i sicrhau bod 

asedau ar gael ar gyfer y gymuned os bydd yna alw lleol yn bodoli. 

Mae 10% o ysgolion / colegau sy’n derbyn cyllid gan y Rhaglen wedi cydleoli 

gwasanaethau cyhoeddus ar y safle os yw’r galw lleol yn bodoli. 

 

 



 
 

arbennig gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion, 75% o gyfraniad ac ar gyfer ysgolion 

gwirfoddol a gynorthwyir byddai cyfraniad Llywodraeth Cymru yn 85% gyda 15% yn cael ei 

ddarparu gan yr Awdurdod Esgobaeth neu’r Corff Llywodraethu.  

4.4 Dros y 12 mis diwethaf rhoddwyd ystyriaeth fanwl i’r cyfeiriad tebygol ar gyfer 

Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B.   Mae gwaith dichonolrwydd wedi’i gynnal ar bron 20 

ysgol sy’n ffurfio rhan o’r ardal adolygiad a’r tueddiadau tebygol o ran galw gan 

ddisgyblion wedi’i adolygu.  Yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn cyflwynwyd rhaglen 

ddiwygiedig ac mae costau presennol y prosiectau hyn yn debyg o fod yn fwy na’r £80 

miliwn a ddyrannwyd ar gyfer y rhaglen a gymeradwywyd yn 2017 a chyfraniad 

Llywodraeth Cymru o £45miliwn.   Mae’r sefyllfa hon yn fwy cymhleth fyth oherwydd 

goblygiadau’r newidiadau i’r rhaniad cyllid.  Mae hyn wedi lleihau’r rhaniad posibl i Sir 

Ddinbych o £32 miliwn i ffigwr fydd yn nes at £21 miliwn.  Awgrymir bod yna dri dewis i’w 

hystyried o ran y ffordd ymlaen.   

4.5 Y dewis cyntaf fyddai ceisio am arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru drwy 

Raglen Amlinellol Strategol ddiwygiedig.  Byddai hyn angen trafodaethau gyda 

Llywodraeth Cymru i weld a yw hyn yn ymarferol a fforddiadwy o’u safbwynt nhw.    Yn 

seiliedig ar y ffigyrau dangosol, efallai y bydd cynnydd o tua £15 miliwn yn ofynnol gan 

Lywodraeth Cymru i ddarparu’r rhaglen yn Atodiad 1.  Byddai hyn hefyd yn golygu y gall 

cyfraniad CSDd ostwng o’r £32miliwn yn y Rhaglen Amlinellol Strategol a gymeradwywyd i 

ffigwr agosach at £21miliwn.   Ar gyfer darparu Band A, gofynnodd CSDd gwestiwn tebyg i 

Lywodraeth Cymru ac roedd maint y rhaglen wedi cynyddu o £73.4miliwn i £86.1miliwn yn 

seiliedig ar gynnydd mewn adnoddau gan y ddau sefydliad, roedd hwn yn gynnydd o 

ychydig o dan £13miliwn.  

4.6 Yr ail ddewis fyddai lleihau’r cwmpas o raglen CSDd i sicrhau bod cyfraniad 

Llywodraeth Cymru yn parhau’n £45miliwn.  Byddai hyn angen i un o’r prosiectau leihau o 

ran graddfa neu eu tynnu o’r rhaglen ddangosol.  

4.7 Y trydydd dewis fyddai ystyried pa un ai i ariannu unrhyw brosiectau fel prosiect 

CSDd y tu allan i Raglen Ysgolion yr 21ain ganrif.  Un dewis fyddai awgrymu bod un o’r 

prosiectau llai yn cael ei ariannu 100% gan CSDd y tu allan i’r rhaglen.    Gallai hyn gynnig 

hyblygrwydd i CSDd ond efallai na fydd yn cynrychioli gwerth am arian.  

4.8 Roedd y Bwrdd Rhaglen Moderneiddio Addysg wedi cwrdd ar 1 Hydref i ystyried y 

canfyddiadau a darparu awgrym o ran symud Band B ymlaen.    Barn y Bwrdd oedd i 



 
 

gysylltu â Llywodraeth Cymru i drafod cynnydd posibl yn eu hadnoddau.   Roedd hyn yn 

seiliedig ar hanes blaenorol Sir Ddinbych i ddarparu Ysgolion yr 21ain ganrif a 

fforddiadwyedd yr hyn a gynigir.  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Bydd y cynigion yn cynorthwyo’r Cyngor i ddiwallu’r flaenoriaeth ar gyfer Pobl Ifanc bod Sir 

Ddinbych yn lle y bydd pobl ifanc eisiau byw a gweithio a chael y sgiliau i wneud hynny. 

Yn benodol bydd hyn yn gweld Sir Ddinbych yn parhau i foderneiddio ysgolion drwy 

Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac os byddwn yn llwyddiannus byddwn yn disgwyl gweld 

cyfleusterau ysgolion modern sy’n datblygu dysgu disgyblion ymhellach.  

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Byddai’r cyflwyniad cyffredinol ar gyfer Band B yn gost o £21miliwn i Sir Ddinbych fel y 

dangoswyd yn Atodiad 1.  Mae’r cyllid ar gyfer cynigion Band B yn dod o Gynllun 

Corfforaethol y Cyngor.  Pe bai’r cynigion yn cael eu gweithredu, byddai datblygiad y 

Rhaglen yn parhau i greu gwaith i dimau eraill yn y Cyngor, yn enwedig Dylunio, Adeiladu 

a Chynnal a Chadw.  Mae costau’r timau hyn wedi’u cynnwys yn y costau amlinellol cyfan. 

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar 

Gydraddoldeb?  

Dylai datblygu rhaglen i fuddsoddi yn Ysgolion yr 21ain ganrif gael effaith gadarnhaol ar 

Sir Ddinbych. Bydd y cyfnod adeiladu’n golygu y bydd mwy’n cael ei fuddsoddi mewn 

cwmnïau lleol a bod gwell cyfleoedd am waith. Gall dewis safle gael effaith negyddol ar Sir 

Ddinbych wydn a bydd angen ystyried hyn yn ofalus. Dylai darparu adeiladau modern gael 

effaith gadarnhaol ar Sir Ddinbych iachach a mwy cyfartal gan ddarparu cyfle am gymuned 

fwy cydlynol. Bydd angen defnyddio gwersi a ddysgwyd ar gyfer Band A i’r dull ar gyfer 

rheoli ynni Band B,  Bydd yr effaith ar yr iaith Gymraeg yn cael ei arwain gan lle y 

gwnaed buddsoddiad.   



 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda Chynghorwyr mewn cyfarfod anffurfiol ym mis Rhagfyr 

2016.  Roedd y blaenoriaethau a nodwyd wedi eu cynnwys yn y Rhaglen Amlinellol 

Strategol a gymeradwywyd gan y Cabinet yn 2017.  Mae trafodaethau wedi eu cynnal 

gyda Phenaethiaid yn yr ardaloedd sy’n debyg o gael eu heffeithio gan y cynigion.   

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Mae cyllid cychwynnol wedi’i gynnwys yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig dros y 5 

mlynedd nesaf, i ddechrau fel rhan o’r Cynllun Corfforaethol presennol ond yn parhau 

mewn blynyddoedd yn y dyfodol o ganlyniad i’r ymrwymiad tymor hir.   Mae’n amlwg yn 

ymrwymiad ariannol mawr a chroesewir gweld y dull gofalus ac ystyriol yn yr adroddiad 

hwn.    Bydd ymrwymiadau ariannol pellach yn cael eu cynnwys fel bo’n briodol.   

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i'w lleihau? 

Mae’r Rhaglen Moderneiddio Addysg bresennol yn cynnwys gweithdrefnau clir ar gyfer 

rheoli ac uwchgyfeirio risgiau ar lefel y Rhaglen a’r Prosiect.  Pe bai’r rhaglen yn cael ei 

gyrru yn ei blaen, byddai'r gweithdrefnau hyn yn parhau.  Byddai’r risgiau sy’n gysylltiedig 

â lleihau’r rhaglen yn effeithio’n bennaf ar ddwy ardal.  Drwy dderbyn y risg sydd mewn 

perthynas â chynnal a chadw adeiladau gwael neu rai sy'n rhy hen, mae disgwyl i gostau 

cynnal a chadw gynyddu dros amser.  Gallai hyn effeithio ar gyfleoedd dysgu disgyblion 

sydd mewn adeiladau o'r fath. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

Mae Adran 14 Deddf Addysg 1996 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau bod 

digon o ysgolion i ddarparu addysg gynradd ac uwchradd. 


