
 

 

 

 

20 Ebrill 2018 

Annwyl Gyfaill 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Ymchwiliad i’r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer 

yr 21ain Ganrif 

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru Adroddiad ar Y Rhaglen Addysg ac 

Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif ym mis Mai 2017. Daeth yr Adroddiad i’r 

casgliad bod Llywodraeth Cymru ar y cyfan yn rheoli’r Rhaglen Addysg ac Ysgolion 

ar gyfer yr 21ain Ganrif yn dda ond mae angen iddi egluro rhai disgwyliadau 

manwl, a gwneud addasiadau mewn ymateb i’r newidiadau arfaethedig o ran dull 

gweithredu a chyllido ar gyfer y Rhaglen, i gael gwerth gwell o fuddsoddiad yn y 

sector cyhoeddus yn y dyfodol. 

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi cytuno i ystyried effeithiolrwydd a gwerth 

am arian y Rhaglen hyd yma, gyda’r nod o wneud argymhellion i wella’r Rhaglen 

cyn i gyllid Band B ddechrau, a drefnwyd ar gyfer dechrau ym mis Ebrill 2019. 

Yn benodol, byddai’r Pwyllgor yn croesawu’ch barn ar y meysydd canlynol y bydd 

yr ymchwiliad yn canolbwyntio arnynt: 

 Gosod Disgwyliadau a Thargedau. Byddai’r Pwyllgor yn croesawu’ch barn ar 

feysydd lle nad yw Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir wrth nodi ei 

disgwyliadau, neu wrth fonitro’r safonau a bennwyd. Er enghraifft, deallwn 

o adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol nad oedd y Llywodraeth yn rhoi 

manylion ar y manteision ehangach yr oedd yn gobeithio eu cael yn sgîl y 

buddsoddiad mawr, a bod rhywfaint o bryderon nad yw rhai o’r adeiladau 

newydd yn cyrraedd y safonau amgylcheddol uchel a ddisgwylir.  

 

 Y model cyllido. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y bydd yn darparu cyllid 

cyfalaf o £640 miliwn ar gyfer y cam nesaf o fuddsoddiad (Band B) dros 

bum mlynedd o fis Ebrill 2019. Yn ychwanegol, mae hefyd yn bwriadu 

darparu oddeutu £500 miliwn o gyllid refeniw drwy ddull newydd o gyllid 
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cyhoeddus-preifat a elwir yn Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol. Fel rhan o’r 

model hwn, byddai contractwyr yn dylunio, yn adeiladu ac yn cynnal yr 

adeiladau newydd a byddai’r sector cyhoeddus yn talu tâl gwasanaeth am 

25 mlynedd. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi trefniadau ar waith i 

sicrhau ei fod yn rhannu unrhyw elw o’r model. Byddai’r Pwyllgor yn 

croesawu eich barn ar y model cyllido arfaethedig. 

 

 Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau gwell gwerth am arian drwy 

annog elfennau mwy safonol i’r adeiladau newydd a thrwy safoni costau. 

Mae’r Pwyllgor yn deall y dadleuon dros well gwerth am arian drwy ragor o 

safoni. Byddem yn croesawu eich barn ynghylch a yw Llywodraeth Cymru yn 

rheoli’r perygl y gall canoli danseilio’r ethos cydweithredol sydd wedi 

nodweddu’r rhaglen hyd yma.  

 

 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Byddai’r Pwyllgor yn croesawu eich barn 

ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Rhaglen hyd yma, ac o ran 

cynllunio ar gyfer ei chyflwyno yn y dyfodol. Mae penderfyniadau pwysig i’w 

gwneud o hyd, ac un o’r penderfyniadau mwyaf yw’r gyfran o gostau a fydd 

yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru, ac felly rydym yn awyddus i sefydlu 

sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymchwilio gyda chynghorau, sefydliadau 

addysg bellach ac awdurdodau’r Eglwys i’w harchwaeth am arian refeniw, yn 

ogystal ag yn edrych ar eu blaenoriaethau ar gyfer eu rhaglenni lleol.  

 

 Meysydd i’w hystyried yn ystod cam nesaf y buddsoddiad: Pwysleisiodd yr 

Archwilydd Cyffredinol, wrth i Lywodraeth Cymru gwblhau ei chynlluniau ar 

gyfer y cam buddsoddi nesaf, mae angen canolbwyntio’n awr ar rai 

meysydd allweddol, fel rheoli risgiau math newydd o gyllid, a sicrhau bod y 

cydweithio da rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn parhau. 

Byddai’r Pwyllgor yn croesawu’ch barn ynghylch pa feysydd y gallai fod 

angen eu hystyried fel rhan o’r cam nesaf. 

 

  



 

 

Rwy’n ysgrifennu i ofyn am eich barn ar y pwyntiau uchod, ynghyd ag unrhyw farn 

sydd gennych ar ganfyddiadau Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, unrhyw 

sylwadau ar fenter Llywodraeth Cymru, ac unrhyw sylwadau cyffredinol sydd 

gennych efallai ar y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif erbyn 18 

Mai. 

 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 

 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 


