
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 22 Hydref 2020 

Aelod Arweiniol / Swyddog   Y Cyng. Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol 

Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd / 

Geraint Davies, Pennaeth Addysg Dros Dro  

Awdur yr Adroddiad James Curran, Prif Reolwr – Cymorth i Ysgolion 

Teitl Effaith yr Adolygiad o Ysgolion Cynradd Rhuthun 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad hwn yn ceisio asesu effaith yr adolygiad o Ysgolion Cynradd 

Rhuthun yn erbyn saith nod lles Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.  

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

2.1. Ystyriodd aelodau brif effaith Adolygiad Rhuthun yn y cyfarfod ym mis Hydref 

2017. Cytunwyd y dylid asesu’r effaith yn erbyn y saith nod lles ymhellach o ran 

pa effaith mae hyn wedi’i chael ar y gymuned ehangach.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn: 

3.1 ystyried y canfyddiadau ac yn gwneud argymhellion yn unol â hynny; a 

3.2  cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar Les 

(Atodiad 1) fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Cytunodd Cabinet Sir Ddinbych ym mis Tachwedd 2012 i ddechrau 

ymgynghoriad anffurfiol ynghylch adolygiad o’r Ddarpariaeth Gynradd yn ardal 

Rhuthun. Cytunwyd y byddai’r adolygiad ardal yn canolbwyntio ar y nodau 



 
 

canlynol; Sicrhau cynaliadwyedd darpariaeth addysg o ansawdd uchel; Gwella 

ansawdd adeiladau ysgol a chyfleusterau a Darparu’r nifer cywir o lefydd, o’r 

math cywir yn y lleoliad cywir.  Adolygodd y Cabinet ganfyddiadau’r 

ymgynghoriad anffurfiol a gwnaethpwyd chwe argymhelliad a fyddai’n cael 

effaith ar ddarpariaeth ysgolion yn yr ardal.  

4.2 Cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor hwn dair blynedd yn ôl, a roddodd grynodeb 

o’r canlyniadau a manylion y gwersi a ddysgwyd.  Ehangwyd a diweddarwyd y 

wybodaeth hon yn Atodiad 2 i’r adroddiad.  

4.3 Gofynnodd y Pwyllgor i’r effaith gael ei hasesu yn erbyn y saith nod lles yn 

Neddf Cenedlaethau'r Dyfodol.  Er mwyn cynorthwyo â hyn, cynhaliwyd asesiad 

o effaith yr adolygiad ehangach ar Sir Ddinbych ffyniannus, Sir Ddinbych wydn, 

Sir Ddinbych iachach, Sir Ddinbych fwy cyfartal, Sir Ddinbych gyda 

chymunedau cydlynol, Sir Ddinbych lle mae diwylliant bywiog a’r Gymraeg yn 

ffynnu a Sir Ddinbych sy’n gyfrifol yn fyd-eang. (gweler Atodiad 1) 

4.4 Ar y cyfan, daeth yr asesiad i’r canlyniad fod effaith gyffredinol yr adolygiad 

wedi bod yn gadarnhaol. 

4.5 Sir Ddinbych ffyniannus – roedd cam adeiladu pob prosiect yn cynnig cyfleoedd 

i ymgysylltu â’r farchnad lafur a chadwyni cyflenwi lleol. Maent hefyd wedi 

cynnig cyfleoedd i greu prentisiaethau. Un o oblygiadau uniongyrchol y 

prosiectau adeiladu oedd buddsoddiad i’r seilwaith lleol, gan gynnwys priffyrdd, 

llwybrau diogel i ysgolion a nodweddion rheoli llifogydd. Mae sefydlu 

cyfleusterau ar y safle ar gyfer plant oedran cyn ysgol wedi gwella opsiynau 

gofal plant estynedig ar gyfer rhieni sy’n gweithio a throsglwyddiad o’r cyfnod 

cyn ysgol i’r dosbarth meithrin.  

4.6 Sir Ddinbych wydn – mae buddsoddiad enfawr wedi’i wneud i fioamrywiaeth a 

nodweddion effeithlon o ran ynni ym mhob cynllun. Mae’r buddsoddiad i reoli 

perygl llifogydd yng Nglasdir a’r posibilrwydd i ddatblygu safleoedd diangen yn 

goedwigoedd yn cefnogi’r farn fod yr effaith yn gadarnhaol. 

4.7 Sir Ddinbych Iachach – cynnydd mewn cyfleoedd i hyrwyddo ffordd o fyw iach o 

ganlyniad i fuddsoddiad mewn cyfleusterau ar safleoedd ac oddi ar safleoedd.  

Mae’r cysylltiadau â llwybrau teithio llesol presennol o’r safleoedd newydd a’r 

cynnydd yn nifer y disgyblion sy’n cael prydau ysgol yn cefnogi’r farn fod yr 



 
 

effaith wedi bod yn gadarnhaol. Yn ogystal â hynny, mae defnyddio rhan o safle 

gwag i ymestyn cyfleusterau ar safle’r ysbyty gerllaw yn cryfhau’r farn hon.  

4.8 Sir Ddinbych gyda Chymunedau Cydlynol – bydd y penderfyniad i fuddsoddi a 

chynnal darpariaeth ysgolion gwledig lleol o fantais i’r cymunedau lleol gan 

helpu i gadw teuluoedd ifanc yn yr ardaloedd hyn a chyfrannu at gryfhau’r 

Gymraeg ar draws yr ardal.  

4.9 Mae meysydd eraill o’r asesiad yn amlygu’r safbwyntiau sy’n cystadlu o ran 

rhaglen newid.  Er enghraifft, o ran Sir Ddinbych fwy cyfartal, mae’r 

buddsoddiad a’r newid wedi gwella darpariaethau ffydd a’r Gymraeg mewn rhai 

ysgolion. Mae hefyd wedi caniatáu ar gyfer gwelliant mewn cyfleusterau i 

ddisgyblion sy’n byw mewn ardaloedd gwledig. Fodd bynnag, mae’n bosibl y 

bydd y buddion hyn yn cael eu gosod yn erbyn y safleoedd a gollwyd a allai 

gael effaith ar hygyrchedd, yn arbennig ar gyfer darpariaeth cyn ysgol lle nad 

yw cludiant yn statudol.  

4.10 Mae effaith gyffredinol y cynigion ar Sir Ddinbych lle mae diwylliant bywiog a’r 

iaith Gymraeg yn ffynnu yn gadarnhaol.  Mae’r cynigion wedi arwain at 

fuddsoddiad a chynnydd yng nghapasiti cyffredinol ysgolion cyfrwng Cymraeg y 

dref a’r ardaloedd cyfagos. Anogwyd contractwyr i hyrwyddo’r Gymraeg yn 

ystod y cam adeiladu.  Mae’r cyfleusterau yn caniatáu ar gyfer gwelliant 

cyffredinol mewn cyfleusterau ar gyfer cynnal gweithgareddau hyrwyddo y tu 

allan i oriau ysgol a’r gallu i gynnal digwyddiadau dathlu ar safleoedd ysgolion, 

gan nad oedd gan nifer o ysgolion fynediad at neuaddau yn y gorffennol. Mae 

cyfleusterau modern, goleuadau ac offer sain ac ati bellach yn y safleoedd hyn, 

er mwyn cynnal eisteddfodau a digwyddiadau eraill.  

4.11 Mae elfen adeiladu’r rhaglen wedi cael effaith gadarnhaol ar Sir Ddinbych sy’n 

gyfrifol yn fyd-eang.  Roedd pwyslais cryf ar iechyd a diogelwch a lles yn ystod 

y cam adeiladu a ffocws cryf ar fuddion cymunedol gyda’r targedau ar gyfer 

llafur, cadwyni cyflenwi a chyfleoedd hyfforddi lleol yn cael eu bodloni drwy 

Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru a gofynion Llywodraeth Cymru.  

4.12 Mae’r buddsoddiad neu’r newid hwn wedi cael effaith ar ysgolion mewn nifer o 

ffyrdd.  Mae 61% o leoedd ysgolion cynradd yn yr ardal bellach mewn 

adeiladau newydd, ac mae canfyddiadau’r adolygiad yn dangos mai dim ond un 



 
 

dosbarth symudol sy’n parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer addysg, sef yn 

Ysgol Borthyn. Fodd bynnag, mae rhai ysgolion ac ardaloedd lle na fydd y 

canfyddiadau hyn wedi cael nemor ddim effaith.   

4.13 Mae’r ysgolion y buddsoddwyd ynddynt wedi gweld newid yn amgylchedd yr 

ysgol.  Nid oedd mynediad uniongyrchol at yr ardaloedd awyr agored yn yr hen 

safleoedd, roeddent yn defnyddio llety symudol, nid oedd llefydd i barcio ar y 

stryd ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid, ac mewn rhai achosion, nid oedd 

cyfleusterau bwyta ar gyfer disgyblion.  Mae’r adborth gan gymuned ehangach 

yr ysgolion wedi bod yn gadarnhaol tu hwnt, ac mae’n amlwg fod y 

buddsoddiad gan Sir Ddinbych wedi trawsnewid y profiad dysgu i’r plant a’r bobl 

ifanc.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Datblygwyd y cynigion hyn i fodloni mesurau llwyddiant Cynllun Corfforaethol 

2012-2017, yn arbennig y gwelliant sylweddol i ansawdd adeiladau a 

chyfleusterau ysgolion a’r gostyngiad sylweddol yn nifer y dosbarthiadau 

symudol a ddefnyddir. Mae’r gwaith hwn hefyd yn adlewyrchu blaenoriaethau 

presennol y Cynllun Corfforaethol o ran parhau i foderneiddio ysgolion drwy’r 

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Rhagwelir y bydd cyfanswm y buddsoddiad cyffredinol yn y 4 ysgol yn ardal 

Rhuthun yn £20.3 miliwn.  Ariannwyd y gwaith fel rhan o Raglen Ysgolion yr 

21ain ganrif a chafwyd cyllid cyfatebol o 50/50 drwy Raglen Band A 

Llywodraeth Cymru.  Roedd y cynigion yn cynhyrchu arbedion drwy gynigion 

trefniadaeth ysgolion a gwaredu’r llety symudol. Defnyddiwyd yr arbedion hyn ar 

gyfer benthyca darbodus i gefnogi’r Cynllun Corfforaethol.   

6.2. Gweithiodd nifer o dimau o fewn y Cyngor gyda’i gilydd i ddarparu’r 

prosiectau/ffrydiau gwaith hyn yn sgil y ddarpariaeth Band A a’r cynigion ar 

gyfer ardal Rhuthun.  Yn ogystal â’r tîm addysg, roedd staff yn y gwasanaethau 

Dylunio ac Adeiladu, TGCh, Marchnata a Chyfathrebu, AD a’r Gyfraith hefyd 

ynghlwm â’r gwaith.  



 
 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar brif ganlyniadau’r Asesiad o Effaith ar 

Les. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn ar gais y Pwyllgor Craffu Cymunedau.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Ni cheisiwyd penderfyniad yn yr adroddiad. 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau? 

10.1. Roedd risgiau pob prosiect/ffrwd gwaith a oedd ynghlwm â’r adolygiad yn cael 

eu monitro’n rheolaidd wrth i’r prosiectau gael eu datblygu. Pan roedd risgiau’n 

datblygu i fod yn broblemau, cawsant eu huwchgyfeirio at y Noddwr Prosiect i’w 

datrys.   

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000  

11.2. Mae Adran 7.4.2 yng Nghyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau craffu 

mewn perthynas ag asesu effaith polisïau a phenderfyniadau.  


