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Tracey Burke 
Cyfarwyddwr Cyffredinol / Director General 

Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 
Education and Public Services Group 

11 Mehefin 2018 

Annwyl Mr Ramsay, 

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 
21ain Ganrif 

Cyn y cyfarfod o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer 25 Mehefin, 
rwy'n falch o amgáu’r papur y gofynnwyd amdano sy’n cwmpasu'r meysydd o 
ddiddordeb penodol fel yr amlinellwyd gan y Pwyllgor. 

Yn ogystal, rwyf wedi darparu dau atodiad y credais y gallent fod o gymorth i’r 
Pwyllgor. Mae Atodiad A yn rhoi diweddariad ar y camau a gymerwyd wrth ymateb i'r 
argymhellion penodol yn Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Mae Atodiad B yn 
darparu'r tablau data diweddaraf sy'n mapio darpariaeth y rhaglen hyd yma. 

Yn gywir, 

Tracey Burke 

Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 
CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel 0300 0258047 

tracey.burke@gov.wales 

Gwefan ● website: 
www.wales.gov.uk 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-18-18 P2
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TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I’R PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS 
 
RHAGLEN ADDYSG AC YSGOLION AR GYFER YR 21ain GANRIF 
 
 
1. Cyflwyniad 

 
Mae'r papur hwn yn rhoi cefndir a thystiolaeth ynglŷn â'r meysydd o ddiddordeb 
penodol a amlygwyd gan y Pwyllgor ar gyfer y sesiwn graffu ar 25ain Mehefin 2018. 
Yn ychwanegol at hynny, rydym wedi darparu dau atodiad. Mae Atodiad A yn rhoi 
diweddariad ar y camau a gymerwyd wrth ymateb i'r argymhellion penodol yn 
Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Mae Atodiad B yn darparu'r tablau data 
diweddaraf sy'n mapio darpariaeth y rhaglen hyd yma. 
 
 
2. Y diweddaraf am y Rhaglen  

 
Yn ddiweddar, mae'r rhaglen wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, gyda 100 o 
brosiectau wedi’u cwblhau yn ystod y don gyntaf o fuddsoddiadau. Mae Band A y 
Rhaglen yn rhedeg dros y cyfnod 2014-19 a bydd £1.4 biliwn yn cael ei fuddsoddi 
mewn seilwaith addysgol yng Nghymru. Gosodwyd targed o 150 o ysgolion a 
cholegau i'w hail-adeiladu neu eu hadnewyddu. Hyd yn hyn, cafodd 163 o gynlluniau 
eu cymeradwyo i’w datblygu. O'r rhain, mae 100 wedi’u cwblhau, 55 wrthi’n cael eu 
hadeiladu ac wyth prosiect arall wedi’u cymeradwyo ac yn aros i gael eu hadeiladu. 
 
Bydd Band B y Rhaglen yn dechrau ym mis Ebrill 2019 a bydd yn buddsoddi £2.3 
biliwn pellach, gan gynnwys £500 miliwn o gyllid fydd yn cael ei ddarparu drwy'r 
Model Buddsoddi Cydfeddiannol (MBC). Mae'r don nesaf hon yn ceisio gwella ar y 
gwaith a wnaed ym Mand A, a chyfnod trosiannol y Rhaglen cyn hynny, drwy ddysgu 
gwersi o ran sbarduno mwy o werth am arian, cadw at ffiniau cost safonol; a rhannu 
arferion da ac arbenigedd ar draws y Rhaglen. 
 
Meysydd i’r Pwyllgor Ganolbwyntio Arnynt  
 
Mae'r Pwyllgor wedi nodi y byddai'n hoffi canolbwyntio ar y canlynol: 
 

a) Bylchau lle nad oedd Llywodraeth Cymru yn glir wrth nodi ei disgwyliadau, yn 
enwedig o ran manteision ehangach a phryderon nad yw rhai o'r adeiladau 
newydd yn cyflawni'r safonau amgylcheddol disgwyliedig; 

b) Y trefniadau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu rhoi ar waith i sicrhau ei 
bod yn rhannu unrhyw elw o’r MBC; 

c) Gwrthdaro posibl rhwng annog gwell gwerth am arian drwy safoni elfennau o 
adeiladau newydd a'r risg bod canoli yn tanseilio'r ethos cydweithredol sydd 
wedi nodweddu'r rhaglen hyd yma; 

d) Penderfyniadau allweddol ynglŷn â’r MBC a chyfran o’r costau fydd yn cael eu 
hysgwyddo gan Lywodraeth Cymru; a  

e) Rheoli’r risgiau gyda math newydd o gyllid a sicrhau bod y cydweithio da 
rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn parhau. 
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a) Bylchau lle nad oedd Llywodraeth Cymru yn glir wrth nodi ei 
disgwyliadau, yn enwedig o ran manteision ehangach a phryderon nad 
yw rhai o'r adeiladau newydd yn cyflawni'r safonau amgylcheddol 
disgwyliedig 

 
Y nodau lefel uchel ar gyfer Band B y Rhaglen yw: 
 

 Lleihau nifer yr ysgolion a cholegau sydd mewn cyflwr gwael; a  

 Sicrhau bod gennym ysgolion a cholegau o’r maint cywir, yn y lleoliad cywir 
sy'n darparu digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg; 
a sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystâd addysgol. 

 
Yn ogystal â nodi ein nodau lefel uchel ar gyfer y Rhaglen, rydym wedi bod yn 
gweithio gyda phartneriaid i fod yn glir ynglŷn â’r hyn rydym yn disgwyl i brosiectau 
eu cyflawni o ran: 
 

 Effeithlonrwydd adeiladau - mae'n rhaid i brosiectau adeiladu newydd gyflawni 
sgôr cyffredinol 'ardderchog' yn yr Asesiad Amgylcheddol Sefydliad Ymchwil 
Adeiladu (BREEAM) a sgôr effeithlonrwydd ynni EPC o ‘A’, drwy ymgorffori 
nodweddion cynllunio addas i wella effeithlonrwydd ynni yn yr adeilad; 

 Lefel y deunyddiau a ddefnyddir sydd wedi'u hailgylchu - dylai lefel y cynnwys 
sydd wedi'i ailgylchu a'i ailddefnyddio yn y cynhyrchion a'r deunyddiau a 
ddewiswyd fod o leiaf 15% o gyfanswm gwerth y deunyddiau a ddefnyddir; 

 Diogelwch tân – gosod taenellwyr tân neu, os nad oes taenellwyr tân yn cael 
eu gosod (gall hynny ddigwydd gydag unrhyw fân waith adnewyddu a/neu 
estyniadau bach), dylid cynnal Asesiadau Risg Diogelwch Tân gan berson â’r 
cymwysterau priodol sy’n gallu cadarnhau bod y trefniadau hynny'n briodol; a 

 Buddion cymunedol - gosodir targedau meincnodi ar gyfer cyflawni buddion 
cymunedol ehangach, fel nifer y swyddi a grëwyd a chanran y deunyddiau a 
gafwyd yn lleol.  
 

Rydym wedi bod yn cynllunio Band B gyda’n partneriaid ers peth amser. Cyflwynodd 
awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach eu Cynlluniau Amlinellol Strategol ym 
mis Gorffennaf 2017 a chymeradwywyd y rhain mewn egwyddor, yn amodol ar 
achosion busnes boddhaol, ym mis Rhagfyr 2017. 
 
Er mwyn helpu ein partneriaid i gyflawni'r safonau amgylcheddol disgwyliedig, 
paratowyd Canllaw Arferion Gorau gan Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru mewn 
ymgynghoriad â'r diwydiant adeiladu. Ym Mand B, byddwn yn parhau â'r gwaith hwn 
o wella safonau amgylcheddol yn ystod y cyfnod adeiladu. Yna, rhaid i awdurdodau 
lleol a sefydliadau addysg bellach geisio parhau i gyflawni’r safonau amgylcheddol 
unwaith bydd yr adeilad yn weithredol ac yn cael ei ddefnyddio. 
 
Mae adolygiad ôl-ddaliadaeth hefyd wedi'i ddatblygu sy'n casglu amrywiaeth o 
wybodaeth, gan gynnwys y defnydd o ynni sy’n cael ei ragweld mewn adeilad 
newydd neu adeilad sydd wedi'i adnewyddu, a'r defnydd go iawn adeg ei ddefnyddio 
i sicrhau bod arbedion yn cael eu gwneud yn unol â disgwyliadau. Mae'r adolygiad 
wedi cael ei dreialu gyda nifer o ysgolion, gyda’r bwriad o’i gyflwyno ymhellach erbyn 
Gorffennaf 2018. 
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b) Y MBC a'r trefniadau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu rhoi ar 
waith i sicrhau ei bod yn rhannu unrhyw elw o'r MBC 

 
Bydd y Model Buddsoddi Cydfeddiannol (MBC) yn cynnig buddsoddiad ychwanegol 
sy’n gyfwerth â £500 miliwn o gyfalaf tuag at wella'r ystâd addysgol yng Nghymru fel 
rhan o fuddsoddiad Band B. 
 
Datblygwyd y model gan Lywodraeth Cymru i ariannu prosiectau cyfalaf mawr. 
Mae'n cadw elfennau gorau model dosbarthu di-elw yr Alban, gan sicrhau bod y 
buddsoddiad yn cael ei ddosbarthu i'r sector preifat, ac o ganlyniad, yn ychwanegol 
at fuddsoddiadau a ariannwyd o gyllidebau cyfalaf. 
 
Y sector preifat sy’n defnyddio buddsoddiad cyfalaf traddodiadol i gynllunio ac 
adeiladu seilwaith cyhoeddus. Bydd cynlluniau’r MBC yn gweld y sector preifat yn 
cynllunio, adeiladu, ariannu a chynnal seilwaith cyhoeddus. Bydd cynlluniau’r MBC 
yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddarparu asedau sydd dirfawr eu hangen yn gynt 
nag a fyddai fel arall; a bydd y gofyniad i gynnal yr asedau hyn yn sicrhau eu bod, ar 
ddiwedd cyfnod y contract, yn parhau mewn cyflwr addas i'w defnyddio ac nad oes 
angen eu newid cyn pryd. 
 
Bydd angen i bartneriaid preifat ddarparu buddion cymunedol estynedig, i ymrwymo i 
god cyflogaeth moesol Llywodraeth Cymru, ac adeiladu lefelau cynaliadwyedd 
amgylcheddol uchel iawn. 
 
Ni fydd y MBC yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwasanaethau meddal, fel glanhau ac 
arlwyo. Mae’r un peth yn wir gyda chyfarpar, y gellir ei ariannu'n fwy effeithlon o 
gyfalaf cyhoeddus. Bydd y sector preifat yn darparu’r broses o reoli’r cyfleusterau 
caled, gan sicrhau bod seilwaith cyhoeddus yn cael ei gynnal i safon uchel dros 
gyfnod y contract ac ar adeg ei drosglwyddo yn ôl i'r sector cyhoeddus. Mae'r MBC 
yn nodi gofyniad i adolygu effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a pherfformiad bob dwy 
flynedd. 
 
Gellir caffael a gweithredu’r MBC drwy nifer o wahanol lwybrau posibl. Er enghraifft, 
un llwybr sy'n cael ei ystyried ar gyfer cyflwyno cynlluniau addysg y MBC yng 
Nghymru yw penodi dau Bartner Cyflenwi’r Sector Preifat (PCSP) ar draws dau 
hanner y wlad yn fras. Bydd y PCSP llwyddiannus ar gyfer pob rhanbarth yn 
ymrwymo i Gytundeb Cyfranddeiliaid gydag awdurdodau lleol a sefydliadau addysg 
bellach (y Cyfranogwyr) i sefydlu Partneriaeth Addysg Gymreig (PAG). Bydd y PCSP 
a'r Cyfranogwyr yn rhan o Gytundeb Partneriaeth Rhanbarthol a fydd yn 
llywodraethu'r trefniadau ar gyfer cyflwyno'r gwasanaethau partner gan y Partner 
Addysg Gymreig sy’n berthnasol i'r Cyfranogwyr. Mae'r gwasanaethau partner yn 
wasanaethau i gynllunio a datblygu cynlluniau hyd at bwynt lle gall y cynlluniau gael 
eu llofnodi ar gontract gyda'r Cyfranogwr perthnasol. Byddai llwybr o'r fath yn gyson 
gydag elfen gyd-adeiladu ochr gyfalaf y rhaglen sy'n caniatáu awdurdodau lleol 
unigol i ddatblygu eu cynlluniau gyda'r Partner Addysg Gymreig ar eu cyflymder eu 
hunain. Nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto ynglŷn â’r llwybr caffael sy’n cael ei 
ffafrio. 
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Gyda chynlluniau’r MBC bydd partneriaid preifat yn adeiladu ac yn cynnal adeiladau 
ysgol ac adeiladau addysg bellach newydd. Yn gyfnewid, bydd Llywodraeth Cymru 
a'i phartneriaid yn talu ffi i'r partner preifat, a fydd yn cynnwys cost adeiladu, cynnal a 
chadw a chyllido'r prosiect dros 25 mlynedd. Bydd y sector cyhoeddus yn cynnal 
ecwiti yng Nghwmni’r Prosiect i'r graddau y cedwir y dosbarthiad gofynnol.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd hyd at 20% o'r cyfalaf risg sydd ei angen i 
ariannu cynlluniau’r MBC. Pe bai cynlluniau'n broffidiol, bydd hyn yn golygu bod 
Llywodraeth Cymru yn ennill ad-daliad sy’n gymesur. 
 
Pe bai’n fasnachol gadarn i ail-ariannu cynlluniau’r MBC yn dilyn y gwaith adeiladu, 
byddai Llywodraeth Cymru yn ennill un rhan o dair o'r budd ariannol yn awtomatig. 
Yn ychwanegol at hynny, byddai cyfran o'r ddwy ran o dair sy'n weddill yn unol â'i 
gyfranddaliad. Bydd Llywodraeth Cymru yn penodi cyfarwyddwr budd cyhoeddus i 
reoli'r cyfranddaliad hwn ac i hyrwyddo budd y cyhoedd. Nid yw’r penderfyniadau 
ynglŷn â sut bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli'r ad-daliad hwn wedi’u cymryd eto. 
 

c) Gwrthdaro posibl rhwng annog gwell gwerth am arian drwy safoni 
elfennau o adeiladau newydd a'r risg bod canoli yn tanseilio'r ethos 
cydweithredol sydd wedi nodweddu'r rhaglen hyd yma 

  
Dau gryfder allweddol y Rhaglen hyd yma yw natur gydweithredol y bartneriaeth 
weithio rhwng yr holl bartïon dan sylw a hyblygrwydd y dull o alluogi awdurdodau 
lleol a sefydliadau addysg bellach i reoli eu Rhaglenni ar gyflymder ac mewn modd 
sy’n gweddu orau i’w materion a'u hanghenion lleol. Rydym, wrth gwrs, yn awyddus 
iawn i sicrhau ein bod yn adeiladu ar y cryfderau hyn wrth i ni symud tuag at Band B. 
 
Un o'r rhesymau allweddol pam rydym yn ystyried o ddifri yr opsiwn i gyflwyno elfen 
MBC o Fand B drwy Bartneriaeth Strategol yw ein bod ni a'n partneriaid mewn 
awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach o’r farn mai dyma’r opsiwn sydd 
fwyaf cyson â'r dull cyd-adeiladu a’r ysbryd partneriaeth sydd wedi gweithio mor 
effeithiol ar gyfer ein Rhaglen a ariennir drwy gyfalaf. 
 
 

d) Cyfran y costau fydd yn cael eu hysgwyddo gan Lywodraeth Cymru 
 
Roedd Rhaglenni Amlinellol Strategol yr awdurdodau lleol a gyflwynwyd ym mis 
Gorffennaf 2017 yn cynnwys cynlluniau ar gyfer yr ysgolion Gwirfoddol a 
Gynorthwyir o fewn eu hardaloedd, ac mae swyddogion wedi bod yn cwrdd yn 
rheolaidd â chydweithwyr yn yr awdurdodau Esgobaethol i roi gwybod iddynt am y 
cynnydd wrth i'r gwaith cynllunio ar gyfer Band B symud yn ei flaen. Mae 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyfradd ymyrraeth o 85% ar 
gyfer prosiectau ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, a ariennir naill ai drwy gyfalaf 
neu’r MBC.   
 
Bydd cyfradd ymyrraeth y grant ar gyfer prosiectau awdurdodau lleol ac addysg 
bellach sy’n cael eu hariannu gan gyfalaf ym Mand B yn parhau i fod yn 50%. Bydd y 
gyfradd ar gyfer eu prosiectau MBC yn 75%. 
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e) Rheoli’r risgiau gyda math newydd o gyllid a sicrhau bod y cydweithio 
da rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn parhau 

 
Mae’r risgiau mawr i lwyddiant cynlluniau addysg y MBC yn cynnwys: y gallu i 
ddenu'r math cywir o arbenigedd i ddarparu'r adnoddau angenrheidiol yn ganolog; y 
canfyddiad negyddol y gallai'r math hwn o gynllun fod yn seiliedig ar fodelau cyllid 
preifat hanesyddol; a phryder ynglŷn â fforddiadwyedd y cyfraniadau refeniw 
parhaus dros y 25 mlynedd. 
 
Caiff ei gydnabod nad oes fawr o arbenigedd ar lefel awdurdod lleol/sefydliad 
addysg bellach ynglŷn â’r Bartneriaeth Cyhoeddus-Preifat i ddarparu cynlluniau’r 
MBC. Gan fod Llywodraeth Cymru yn ariannu 75% o gynlluniau’r MBC, rydym yn 
ystyried opsiwn o gael tîm canolog arbenigol ar gyfer Rhaglen y MBC i arwain a 
rheoli'r broses gaffael ac yna cynnig cefnogaeth i awdurdodau lleol/sefydliadau 
addysg bellach i ddatblygu a chyflwyno pob cynllun MBC unigol. Byddai cael 
swyddogaeth ganolog arbenigol yn sicrhau bod cysondeb o ran y dull o gynllunio a 
chyflwyno'r cynlluniau hyn yn ogystal â’r trefniadau masnachol. Yn ogystal, mae’r 
broses o reoli contractau y mathau hyn o brosiectau yn hanfodol i sicrhau bod y pwrs 
cyhoeddus yn cynnig gwerth am ei fuddsoddiad. Mae'r dull hwn yn tynnu ar yr 
arferion gorau o bob rhan o Loegr, yr Alban ac Iwerddon. 
 
Mae mynd i'r afael â'r canfyddiad negyddol sy'n seiliedig ar fodelau cyllid preifat 
hanesyddol wedi golygu bod Tîm Rhaglen y MBC yn gweithio gyda thîm Cyllid 
Arloesol Adran y Trysorlys yng Nghymru i gasglu tystiolaeth o arferion gorau ac i 
wneud argymhellion ar gyfer rheoli contractau prosiectau’r MBC yn barhaus i sicrhau 
bod gwerth yn deillio o'r contract. 
 
Mae Tîm Rhaglen y MBC yn mynd i'r afael â phryderon ynglŷn â fforddiadwyedd 
parhaus y cynlluniau hyn i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach. Maent yn 
modelu'r taliad misol i ddangos i bartneriaid beth yw’r effaith refeniw sy’n cael ei 
ragweld fel y gall awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach wneud 
penderfyniad gwybodus ynglŷn â’u datguddiad posibl. 
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Atodiad A 
 
Argymhelliad Un  
 
Yn gyffredinol, ein barn ni yw bod y trefniadau llywodraethu ar gyfer 
goruchwylio a chymeradwyo prosiectau yn gadarn. Serch hynny, gwelwyd nad 
oedd y cyngor terfynol a roddwyd i Weinidogion, a ddefnyddiwyd fel sail i’w 
penderfyniadau cyllido, yn adlewyrchu'n ddigonol y risgiau a’r pryderon sy’n 
weddill gyda'r prosiectau. 
 
Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei ffordd o weithio ond 
mae lle i fynd ymhellach. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod sesiynau 
briffio Gweinidogion lle cymerir penderfyniadau cyllido, yn nodi'r camau a 
gymerwyd wrth ymateb i unrhyw bryderon neu amodau a nodwyd gan y Panel 
Buddsoddi Cyfalaf. 
 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Wedi’i gwblhau 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 
 

Cymerwyd camau yn syth ar ôl yr archwiliad. Mae'r broses o ddatrys ymholiadau 
sy'n deillio o'n hasesiad Achos Busnes wedi'i chryfhau i sicrhau ein bod yn cofnodi 
pob un o ymatebion ein haseswyr. Mewn achosion lle mae risgiau i'w hystyried, 
mae'r rhain yn cael eu hamlygu yn y cyflwyniad i Ysgrifennydd y Cabinet. 
 
Argymhelliad Dau 
 
Wrth symud ymlaen, mae Llywodraeth Cymru yn debygol o wneud rhai 
newidiadau sylweddol i'r ffordd y caiff y rhaglen ei hariannu a'i rheoli. Bydd 
angen i Lywodraeth Cymru gwblhau'r trefniadau llywodraethu diwygiedig ar 
gyfer Band B y rhaglen sy'n rhoi ystyriaeth briodol i: 

 gymhlethdodau defnyddio arian refeniw, gan ddysgu o brofiad rhannau 
eraill o'r DU; ac  

 unrhyw newid yn y cydbwysedd cyllid rhwng partneriaid. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 

 
Mae gan y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif drefniadau 
llywodraethu cadarn, sy'n ystyried ffrydiau cyllido cyfalaf a refeniw. Mae trefniadau ar 
waith i oruchwylio’r broses o ddatblygu Rhaglen Band B. Mae Panel Band B wedi'i 
sefydlu, sy'n cynnwys uwch swyddogion Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae 
Panel Band B yn cyfarfod bob mis ac yn monitro risgiau, datblygiad y rhaglen a 
chynnydd o ran datblygu'r Model Buddsoddi Cydfeddiannol. Bydd swyddogaethau 
Panel Band B a Phanel Buddsoddi Cyfalaf Band A yn uno o fis Medi 2018. 
Penodwyd Cyfarwyddwr Rhaglen profiadol ar gyfer elfen Model Buddsoddi 
Cydfeddiannol Band B. 
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Datblygwyd y Model Buddsoddi Cydfeddiannol ar ôl ystyried yr hyn a ddysgwyd yn yr 
Alban, Lloegr ac Iwerddon. Mae swyddogion yn parhau i siarad yn rheolaidd gyda'r 
Adran Addysg, Scottish Futures Trust a'r Ganolfan Arbenigol PPP Ewropeaidd 
(EPEC). 

 
Mae’r cyllid ar gyfer elfen Gyfalaf Rhaglen Band B yn parhau’n 50% gan Lywodraeth 
Cymru a 50% gan ein partneriaid. Bydd cyllid ar gyfer y Model Buddsoddi 
Cydfeddiannol yn 75% gan Lywodraeth Cymru a 25% gan ein partneriaid. Bydd 
cyllid ar gyfer prosiectau ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn 85% gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer y ddau fath o gynllun. 
 
Argymhelliad Tri 
 
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori gyda chynghorau a 
cholegau addysg bellach ynglŷn â'r cyllid ar gyfer Band B ac, yn benodol, os 
oes archwaeth i gymryd rhan yn y Model Buddsoddi Cydfeddiannol. Gan 
gydnabod y gwaith parhaus hwn, dylai Llywodraeth Cymru nodi ei chynlluniau 
ar gyfer ariannu Band B o'r rhaglen cyn gynted â phosibl, gan roi ystyriaeth i: 

 maint a chost y gwaith adfer sydd ei angen i ddod â phob ysgol yng 
Nghymru, gan gynnwys ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, at safon dda 
neu foddhaol; a 

 capasiti cynghorau, colegau addysg bellach a'r esgobaeth i ariannu 
buddsoddiad cyfalaf neu refeniw pellach mewn ysgolion. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Wedi’i gwblhau 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 
 
 
Rydym wedi bod yn ymgynghori'n gyson â'n partneriaid cyflenwi er mwyn sicrhau eu 
bod yn deall ein cynlluniau a’n hamcanion ar gyfer Band B. Rydym hefyd wedi 
ymgynghori'n helaeth ynglŷn â’n bwriad y bydd lefel uwch o drylwyredd wrth 
gyflwyno cynlluniau o dan Band B, a bydd yr alldro go iawn yn cael ei fesur i lywio 
gwerth am arian. 
 
Cyflwynwyd dogfennau’r Rhaglen Amlinellol Strategol ym mis Gorffennaf 2017, lle 
gofynnwyd i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach nodi eu cynlluniau 
prosiect yn ogystal ag oeddent am hyrwyddo unrhyw brosiectau drwy'r Model 
Buddsoddi Cydfeddiannol. 
  
Mae'r Rhaglenni Amlinellol Strategol yn dangos y galw am fuddsoddiad a 
fforddiadwyedd y prosiectau sy’n cael eu rhestru. Dangosodd y cynlluniau fod y galw 
am fuddsoddi tua £2.3 biliwn, gan gynnwys buddsoddiad dangosol o dros £500 
miliwn drwy'r Model Buddsoddi Cydfeddiannol. 
  
Yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi gofyn yn 
ddiweddar i'n partneriaid ail-ymweld â’r math o gynlluniau sydd wedi’u cyflwyno ar 
gyfer y MBC. Mae’n seiliedig ar brofiad ac arferion gorau i sicrhau'r alldro gwerth 
optimaidd ar gyfer cynlluniau’r MBC. Bydd angen i gynlluniau'r MBC fynd drwy'r 
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broses Achos Busnes a bydd angen cymeradwyaeth y Tîm Cyllid Arloesol cyn cau 
pob cynllun yn ariannol. Bydd y broses hon yn cael ei dogfennu'n glir. 
  
Mae’r angen i fuddsoddi a fforddiadwyedd y cynlluniau yn cael eu profi ymhellach 
gan fod pob prosiect sy'n cael ei ddatblygu o fewn y Rhaglen yn cael ei gefnogi gan 
achosion busnes cadarn. Mae'r rhain yn bwrw golwg ar y galw am y buddsoddiad a 
fforddiadwyedd y prosiect. 
 
Argymhelliad Pedwar 
 
Helpodd arolwg cyflwr cenedlaethol yn 2010 i ddarparu gwaelodlin clir ar 
gyflwr ac addasrwydd ystâd ysgolion, er mai ychydig o adroddiadau 
cyhoeddus a gafwyd ar y data neu gynnydd y rhaglen yn genedlaethol. Ers 
hynny, mae cynghorau wedi diweddaru eu data bob blwyddyn. Cynhaliwyd 
arolwg sampl hefyd yn 2016 i asesu cysondeb y data. O ystyried cyfran yr 
ysgolion y barnwyd eu bod wedi'u categoreiddio'n anghywir, rydym yn 
argymell bod Llywodraeth Cymru yn: 
 

a. cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar frys ynglŷn â dosbarthu ysgolion, 
gan nodi unrhyw faterion a gwallau cyffredin a nodwyd yn yr adolygiad 
sampl;  

b. ei gwneud yn ofynnol i gynghorau ddiweddaru eu hasesiad o bob ysgol, 
yn seiliedig ar y canllawiau diwygiedig. 

c. cynnal adolygiad arall o sampl o'r data i weld bod cynghorau’n 
defnyddio’r categorïau yn gywir ac yn gyson; ac 

d. adrodd yn gyhoeddus ar gynnydd i wella cyflwr ac addasrwydd ystâd 
ysgolion ochr yn ochr â chyflawni manteision ehangach. 
 

Ymateb: a) b) d) Derbyn, c) Derbyn mewn egwyddor 
Dyddiad Cwblhau: Awst 2018 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 
 

a) Wedi’i gwblhau. Cyhoeddwyd canllawiau ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn 
ystod ein harolwg sampl i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach yn 
2017. 
 

b) Cynghorwyd ein partneriaid cyflenwi y llynedd i fabwysiadu'r fethodoleg 
ddiwygiedig, ac y byddai’n orfodol o 2018/19. Rydym wedi cyhoeddi cais am 
Arolwg Cyflwr i awdurdodau lleol ar gyfer 2018/19 ac rydym wedi cynnwys y 
Canllawiau gan gadarnhau unwaith eto bod hyn yn orfodol. Mae sefydliadau 
addysg bellach wedi gofyn am sesiwn hyfforddi ar y fethodoleg newydd, a 
threfnwyd hynny ar gyfer 21 Mehefin. Bydd y cais am eu Harolwg Cyflwr yn 
cael ei gyhoeddi ar ôl y dyddiad hwn. 
 

c) 2018/19 fydd y flwyddyn gyntaf lle bydd ein holl bartneriaid yn defnyddio'r dull 
diwygiedig ar gyfer eu harolwg cyflwr. Unwaith bydd y data wedi'i dderbyn a'i 
ddadansoddi, bydd camau pellach yn cael eu hystyried, gan gynnwys a oes 
angen arolwg sampl pellach i brofi'r data. 
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Er mwyn sicrhau mwy o dryloywder wrth adrodd, byddwn yn diweddaru gwefan 
Ysgolion yr 21ain Ganrif yn rheolaidd i sôn am gynnydd y rhaglen o ran gwella ystâd 
ysgolion a manteision ehangach y rhaglen. Ar hyn o bryd rydym yn casglu 
gwybodaeth ynglŷn â chynnydd Rhaglen Band A fydd yn cael ei chyhoeddi. Bydd 
hyn yn cynnwys ein cynnydd ochr yn ochr â’r cynlluniau i wella cyflwr dros 150 o 
ysgolion a cholegau ledled Cymru. Er mwyn gwneud hynny, rydym wrthi'n casglu 
gwybodaeth ar gyfer y prosiectau hynny a gymeradwywyd ac a gwblhawyd o dan 
gyllid Band A a fydd, ar ôl ei chwblhau, yn cael ei chyhoeddi ar y wefan i ddangos y 
buddsoddiadau ledled Cymru. Rydym hefyd yn bwriadu ehangu ein portffolio 
prosiect ar-lein i gynnwys lluniau o brosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar. 
 
Rydym hefyd yn diweddaru gwybodaeth a chanllawiau eraill ar ein gwefan, gan 
gynnwys 

 cyhoeddiad Band B a newidiadau i'n proses o lywodraethu’r rhaglen a’r 
broses ymgeisio 

 canllawiau cyhoeddusrwydd newydd 

 canllawiau diwygiedig ar achosion busnes 

 canllawiau hygyrchedd diwygiedig. 
 

Ar hyn o bryd, rydym yn cwblhau ein canllawiau ar fuddion cymunedol a 
chynaliadwyedd gyda'r bwriad o roi’r wybodaeth hon ar-lein cyn bo hir. 
 
Rydym hefyd wrthi yn adolygu ein canllawiau ar reoli asbestos mewn ysgolion gyda 
rhanddeiliaid allweddol, gyda'r nod o gyhoeddi'r wybodaeth ddiwygiedig hon yn yr 
haf. 
 
Argymhelliad Pump 
 
Mae'r rhaglen wedi blaenoriaethu’r gostyngiad mewn lleoedd gwag ac mae 
wedi bod yn un o sawl ffactor sy'n cyfrannu at ostyngiad mewn lleoedd gwag, 
er bod y rhan fwyaf o gynghorau yn dal i fod yn uwch na'r targed, yn enwedig 
am leoedd ysgolion uwchradd. Ar gyfer Band B, mae Llywodraeth Cymru yn 
rhoi fwy o flaenoriaeth ar gyflwr adeiladau na lleoedd gwag. Dylai Llywodraeth 
Cymru barhau i weithio gyda chynghorau i: 
 

a. sicrhau bod y rhaglen yn parhau i gyfrannu at ostyngiad mewn lleoedd 
gwag er gwaethaf y newid mewn blaenoriaethau, yn enwedig yn y 
cynghorau hynny lle na ddisgwylir twf yn y boblogaeth oed uwchradd. 

b. sicrhau bod rhaglenni adeiladu Band B yn adlewyrchu'n briodol y galw 
lleol am addysg cyfrwng Cymraeg a bwriadau Llywodraeth Cymru i 
gynyddu nifer y disgyblion sy'n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn sylweddol; 

c. ymgysylltu ag awdurdodau Esgobaethol i asesu'r galw tebygol am 
ysgolion ffydd ledled Cymru; a  

d. nodi dulliau cost effeithiol ac amserol ar gyfer cynghorau sy'n wynebu 
pwysau llym am leoedd newydd. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Wedi’i gwblhau  
Goblygiadau Ariannol: £ dim 
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a) Nodau lefel uchel Rhaglen Band B yw: 

1. Lleihau nifer yr ysgolion a cholegau sydd mewn cyflwr gwael; a  
2. Sicrhau bod gennym yr ysgolion a'r colegau o’r maint cywir, yn y lleoliad 

cywir sydd: 
i. Yn darparu digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a 
Saesneg; a 
ii. Sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystâd addysgol. 

 
Mae sicrhau bod gennym yr ysgolion a'r colegau o’r maint iawn yn caniatáu i'n 
partneriaid hyrwyddo prosiectau sy'n mynd i'r afael â phrinder lleoedd a gormod o 
leoedd i sicrhau y gellir adlewyrchu anghenion lleol. Rydym yn ymgysylltu’n 
rheolaidd â'r awdurdodau lleol hynny sy'n wynebu pwysau am leoedd i ddeall yr 
angen am fuddsoddi. Swyddogion polisi Llywodraeth Cymru sy'n delio â darpariaeth 
lleoedd ysgol, asesu achosion busnes ar gyfer buddsoddi a sicrhau bod lleoedd 
gwag yn cael sylw drwy gydol y broses hon. 
 
Mae cynigion Rhaglen Band B yn cynnwys prosiectau sy'n mynd i'r afael â gormod o 
gapasiti a digonedd o leoedd. 
 

a) Mae darparu lleoedd cyfrwng Cymraeg i ateb y galw yn parhau i fod yn nod 
allweddol o fewn y Rhaglen ac rydym yn gweithio'n bositif gyda'n partneriaid i 
gyflawni hynny. Mae ein canllawiau diwygiedig ar achosion busnes (a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar) yn ei gwneud hi'n glir y bydd rhagdybiaeth y bydd 
pob prosiect unigol o fewn y Rhaglen yn cyfrannu at ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd yn ofynnol i achosion 
busnes esbonio sut bydd y prosiect yn gwneud hynny neu'n esbonio pam na 
fyddai hynny’n briodol gan roi’r dystiolaeth i gefnogi'r safbwynt honno. Yna 
bydd yr agwedd hon yn cael ei chraffu fel rhan o'r broses o asesu achosion 
busnes. 
 
Yn seiliedig ar Gynlluniau Amlinellol Strategol awdurdodau lleol ar gyfer Band 
B, mae tua £460 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg 
(mae hyn yn cynnwys ysgolion dwyieithog ac ysgolion dwy ffrwd). Yn ogystal, 
mae cyllideb o £30 miliwn pellach ar gael o 2018-19 i gefnogi twf mewn 
addysg Gymraeg. Mae'r cyllid hwn yn cael ei dargedu at brosiectau a ariennir 
gan gyfalaf, a fydd yn cynyddu nifer y dysgwyr sy'n cael mynediad i addysg 
cyfrwng Cymraeg. Bydd unrhyw brosiectau a gefnogir yn ychwanegol at y 
prosiectau cyfrwng Cymraeg hynny sydd eisoes wedi’u cynnig gan 
awdurdodau lleol ar gyfer Band B. Cyhoeddwyd y ffurflenni cais ym mis 
Mawrth gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ar 1 Mehefin. 
 

Mae dogfennau’r Rhaglen Amlinellol Strategol a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf yn 
dangos prosiectau ysgolion Eglwys gyda gwerth buddsoddiad cyfalaf o tua £180 
miliwn, sef tua 70% o Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir a 30% o Ysgolion 
Gwirfoddol a Reolir. Ein dealltwriaeth ar hyn o bryd yw, yn y rhan fwyaf o achosion, 
mae’r hyn sy’n ysgogi buddsoddiadau mewn Ysgolion Eglwys ym Mand B yn 
seiliedig ar gyflwr ac effeithlonrwydd yr ystâd, yn hytrach nag ar bwysau am leoedd 
ychwanegol. Rydym hefyd yn gweithio gydag awdurdodau Esgobaethol o ran 
ysgolion Eglwys i ddeall unrhyw alw pellach am fuddsoddiad yn y sector. Mae'r 
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mecanwaith cyllido ar gyfer ysgolion eglwys wedi'i ddiwygio fel nad yw'r dyraniad o 
85% a roddir i ysgolion Eglwys yn rhan o ddyraniad yr awdurdod o 50%. Y gobaith 
yw y bydd hyn yn lliniaru’r pwysau ar y sector sy'n cyflwyno eu prosiectau ar y cyd â 
phartneriaid yr awdurdod. Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd â'n partneriaid 
Esgobaethol i ddeall anghenion y sector. 

 
b) Rydym yn cydweithio'n agos â'n holl bartneriaid ac mae rhan o'r gwaith hwn 

yn cynnwys nodi lle gall y pwysau am leoedd ddigwydd. Bydd y gwaith hwn yn 
parhau wrth i Raglen Band B ddatblygu a thrwy gydol y broses weithredu. 

 
Argymhelliad Chwech 
 
Nid yw rhai o'r adeiladau ysgol newydd a gwblhawyd yn cyflawni targedau 
effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen. 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cryfhau ei gwaith gyda 
chynghorau i: 
 

a. gydlynu ag arbenigwyr o fewn y diwydiant i ddeall y bwlch rhwng 
perfformiad effeithlonrwydd ynni disgwyliedig a’r hyn sydd wedi’i 
gyflawni yn ogystal â sut gellir ei wella a'i leihau ar gyfer prosiectau’r 
dyfodol. 

b. Herio’n gadarn yr achosion busnes sy'n dibynnu ar arbedion sylweddol 
o dechnoleg effeithlonrwydd ynni yn yr asesiad cost oes gyfan; ac 

c. annog ysgolion i asesu eu defnydd o ynni pan fydd yr adeilad yn cael ei 
ddefnyddio am y tro cyntaf ac yna'n flynyddol i sicrhau eu bod yn elwa 
o'r arbedion rheolaidd a ragwelir mewn costau ynni. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Gorffennaf 2018 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 

 
a) Gwnaed gwaith i fynd i'r afael â'r argymhelliad hwn. Paratowyd Canllaw 

Arferion Gorau a'i gyflwyno i bartneriaid mewn tri digwyddiad seminar a 
gynhaliwyd ym Mai 2017. Paratowyd y Canllaw drwy Adeiladu Rhagoriaeth 
yng Nghymru mewn ymgynghoriad â'r diwydiant adeiladu. Mae gwelliannau 
pellach wedi’u gwneud i’n Canllawiau Achosion Busnes i ystyried 
datblygiadau diweddar. Fe'i cyhoeddwyd ym mis Mai 2018. 
 

b) Caiff yr holl achosion busnes a dderbynnir eu harchwilio gan economegydd yn 
ystod y broses asesu i sicrhau bod elfen gwerth am arian y prosiectau yn cael 
ei herio’n gadarn, ac yn cynnwys ystyriaeth o gost oes gyfan y prosiect ac yn 
nodi gostyngiadau cost posibl o ganlyniad i'r gwaith adeiladu. Mae ein 
heconomegwyr wedi cynnal tri digwyddiad Hyfforddiant Achos Economaidd ar 
gyfer ein partneriaid cyflenwi, gan wella eu dealltwriaeth o'r gofynion clir y 
dylai Achosion Busnes ddangos gwerth am arian. 
 

c) Mae adolygiad o ôl-ddaliadaeth wedi'i ddatblygu sy'n casglu amrywiaeth o 
wybodaeth, gan gynnwys y defnydd o ynni sy’n cael ei ragweld mewn adeilad 
newydd neu adeilad sydd wedi'i adnewyddu, a'r defnydd go iawn adeg ei 
ddefnyddio i sicrhau bod arbedion yn cael eu gwneud yn unol â disgwyliadau. 
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Mae'r adolygiad wedi cael ei dreialu gyda nifer o ysgolion, gyda’r bwriad o’i 
gyflwyno ymhellach erbyn Gorffennaf 2018. 
 

Argymhelliad Saith 
 
Mae dadansoddiad o gostau prosiectau Band A sydd wedi’u cwblhau yn 
dangos amrywiad sylweddol yng nghyfanswm y costau yn ogystal â chostau 
TGCh a chostau gosod a chyfarpar. Mae ysgolion newydd wedi rhagori ar 
uchafswm safonau’r diwydiant o 7-10%. Mae rhai prosiectau yn defnyddio dull 
a elwir yn Fodelu Gwybodaeth Adeiladu yn ystod y cyfnodau cynllunio ac 
adeiladu, a dangosodd hynny ei fod yn cyflawni arbedion amser a chost yn 
ogystal â gwella ansawdd. Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar y gwaith a 
wnaed eisoes i: 

a. ddod i gytundeb â chynghorau, partneriaid eraill a chynrychiolwyr y 
diwydiant ynglŷn â’r opsiynau i ddod â mwy o safoni i'r prosiectau, gan 
gynnwys arwynebedd llawr ac elfennau'r gwaith adeiladu; 

b. ei wneud yn ofynnol i ddefnyddio Modelu Gwybodaeth Adeiladu mewn 
prosiectau o fewn y rhaglen; a 

c. darparu canllawiau manylach ynglŷn â lefel y TG, y gosodiadau, y 
ffitiadau a’r cyfarpar y gellir eu hariannu o'r rhaglen i sicrhau cysondeb 
rhwng prosiectau. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 
 
 

a) Daethpwyd i gytundeb â phartneriaid awdurdodau lleol ar faint a chost safonol 
ysgolion newydd a gaiff eu hariannu gan Lywodraeth Cymru o fewn y 
Rhaglen. Mae'r safon hon yn seiliedig ar y meintiau a nodwyd gan BB98 a 
BB99. Mae'r gost fesul metr sgwâr yn cynnwys yr holl waith uwchben y 
ddaear, yn ogystal ag is-strwythur, costau cynllunio a gwaith allanol. Mae'r 
gwaith hwn yn cael ei ymestyn i nodi cost safonol ar gyfer addysg bellach, 
sy'n gweld mwy o amrywiaeth yn y mathau o adeiladau sydd eu hangen i 
ddarparu addysg academaidd a galwedigaethol. 
 

b) Rydym yn cytuno i gynnwys y gofyniad am Fodelu Gwybodaeth Adeiladu a 
bydd Rhaglen Band B yn cael ei datblygu ar y sail honno. Mae'r sefyllfa yn 
cael ei hystyried ar lefel Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd ac rydym yn rhan 
o'r tîm traws-portffolio sy'n bwrw ymlaen â’r gwaith hwn. 

 
c) Rydym wedi cynnig canllawiau ynglŷn â’r buddsoddiad mwyaf y gellir ei 

wneud o'r Rhaglen, fesul disgybl, ar gyfer gosodiadau, ffitiadau, cyfarpar a 
TG. Y rheswm rydym wedi defnyddio cost fesul disgybl, yn hytrach na 
manyleb, yw mai mater polisi yw hwn i awdurdodau lleol/sefydliadau addysg 
bellach. Yn ogystal, gan fod TG yn faes sy’n symud mor gyflym, mae'n 
debygol y byddai unrhyw ganllawiau o'r fath yn dyddio’n gyflym. 
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Argymhelliad Wyth 
 
Ceir tystiolaeth nad yw'r fframweithiau caffael rhanbarthol yn gweithredu yn ôl 
y bwriad, gyda pheth dyblygu a lle na welir cynghorau yn mabwysiadu arferion 
da mewn dulliau caffael. Dylai Llywodraeth Cymru: 
 

a. sicrhau bod cynghorau yn mabwysiadu arferion da o ran yr adeiladu 
gyda rhagdybiaeth o blaid cynllunio ac adeiladu (ar wahân i brosiectau 
sy’n cael eu hariannu drwy'r Model Buddsoddi Cydfeddiannol); 

b. gwella’r broses gyfathrebu â’r diwydiant ynglŷn ag amseriad tebygol a 
maint y gwaith o dan y fframweithiau; 

c. deall a mynd i'r afael â'r rhesymau pam bo rhai cynghorau'n cynnal 
ymarferion cyn tendro er gwaetha’r ffaith bod contractwyr eisoes wedi 
mynd drwy'r un broses i ymuno â’r fframweithiau; ac 

d. ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys cynghorau a'r diwydiant 
adeiladu, i ddatblygu a chwblhau'r fframwaith caffael yng ngoleuni'r 
newidiadau i Fand B. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 
 
 

a) Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu safonau gofod a chostau fydd yn 
annog arferion gorau ymhlith awdurdodau lleol. Rydym yn falch o annog dull      
cynllunio ac adeiladu, ond rydym yn cydnabod na fydd hyn yn briodol i bob 
awdurdod. 
 

b) Cynhaliwyd proses ymgysylltu â'r diwydiant ym mis Hydref 2017, a oedd yn 
cynnwys gwybodaeth ynglŷn ag amseru a maint tebygol y Model Buddsoddi 
Cydfeddiannol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid i ddeall eu 
hamserlenni buddsoddi yn eu Rhaglenni a ariennir gan gyfalaf, a fydd yn 
llywio’r buddsoddiad arfaethedig ar gyfer y fframweithiau rhanbarthol, sy’n 
cael eu rheoli a’u gweithredu gan awdurdodau lleol. 
 

c) Mae nifer o resymau pam mae rhai awdurdodau yn awyddus i gynnal 
ymarferion cyn tendro. Y mwyaf cyffredin o'r rhain yw pan fydd yr awdurdod 
yn dymuno llunio nifer o gynlluniau i'w caffael gyda'i gilydd. Pan ddefnyddir y 
dull hwn, mae ymarfer cyn tendro yn sicrhau nad oes unrhyw sialensiau 
caffael petai'r llwybr hwnnw’n cael ei ddewis. Rydym yn parhau i weithio 
gyda'n partneriaid i ddeall y llwybrau caffael gwahanol sydd ar gael o fewn y 
fframweithiau presennol a byddwn yn gweithio gyda'r Fframweithiau i ddeall a 
oes angen unrhyw newidiadau er mwyn caniatáu i hyn ddigwydd heb y cam 
ychwanegol hwn. 
 

d) Mae Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn hyrwyddo'r 
defnydd o'r tri fframwaith rhanbarthol ar gyfer cyflwyno prosiectau cyfalaf. Mae 
swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r awdurdodau lleol arweiniol sy'n rheoli'r 
fframweithiau ac yn ymgysylltu â'r holl randdeiliaid sy'n gysylltiedig â darparu 
adeiladau ysgol. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid i sicrhau bod y 
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fframweithiau caffael yn briodol ar gyfer ein Rhaglen Band B. Bydd hyn yn 
cynnwys cael tystiolaeth gan awdurdodau bod y Fframweithiau ar waith. 

  
Argymhelliad Naw 
 
Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi sefydlu’n gliriach nag yn y gorffennol pa 
fuddion y mae eisiau eu cyflawni drwy'r rhaglen. Mae wedi sefydlu set o 
dargedau ar wahân ar gyfer y gadwyn gyflenwi leol, prentisiaethau a 
hyfforddiant ac ymgysylltiad STEM gydag ysgolion. 
 
Mae hefyd yn glir mai blaenoriaeth y dyfodol fydd gwneud defnydd mwy 
cymunedol o adeiladau ysgol. Er mwyn cynyddu'r buddion ehangach sy'n 
deillio o fuddsoddi yn y rhaglen, dylai Llywodraeth Cymru: 
 

a. sicrhau bod ei thargedau ar gyfer prosiectau yn parhau i gael eu 
hymestyn dros amser; 

b. hyrwyddo arferion da wrth gyflawni buddion cymunedol, er enghraifft, 
drwy ddiweddaru gwefan Ysgolion yr 21ain Ganrif, rhwydweithiau 
rhanbarthol a digwyddiadau rheolaidd ar gyfer y diwydiant; ac 

c. adolygu sut gellir mynd i'r afael â'r rhwystrau a nodwyd i gynyddu’r 
defnydd cymunedol o adeiladau ysgolion ym Mand B y rhaglen. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 
 

a) Rydym yn cytuno y dylai targedau barhau i gael eu hymestyn a byddant yn 
cael eu hadolygu dros amser. 
 

b) I hwyluso'r broses o rannu arferion gorau, cynhaliodd Llywodraeth Cymru dair 
seminar ym mis Mai 2017 mewn partneriaeth ag Adeiladu Rhagoriaeth yng 
Nghymru i ddiweddaru partneriaid ar nifer o bynciau, gan gynnwys buddion 
cymunedol. Roedd y seminarau hefyd yn cynnwys cyfleoedd i rwydweithio a 
rhannu arferion gorau. Byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i 
hyrwyddo dull cyson ac mae ein gwefan yn cael ei diweddaru i gyhoeddi 
deunyddiau ychwanegol sy'n ymwneud ag arferion da a chanllawiau 
diwygiedig. Trefnwyd tair seminar arall ar gyfer Mehefin 2018 i atgyfnerthu’r 
negeseuon ynglŷn â buddion cymunedol, defnydd cymunedol o asedau, a 
thargedau. 

  
c) Mae cynnydd mewn mynediad cymunedol i adeiladau ysgolion yn flaenoriaeth 

a nodwyd ym Mand B, gydag Amcan Buddsoddi i wella hyblygrwydd asedau. 
Mae cynigion ar gyfer prosiectau Band B yn cael eu datblygu a byddwn yn 
parhau i weithio gyda phartneriaid i sicrhau bod rhwystrau diwylliannol ac 
ymarferol yn cael eu goresgyn i gynyddu'r defnydd o asedau. Gallai hyn 
gynnwys amrywiaeth o gamau gweithredu, gan gynnwys cynllunio ysgolion i 
ddarparu mynediad ar wahân i'r gymuned, a chyflwyno cymalau ‘cymryd yn ôl‘ 
mewn contractau – felly os bydd arian ychwanegol yn cael ei roi ar gyfer 
gofod cymunedol, caiff yr arian ei gymryd yn ôl os na chaiff ei ddefnyddio at y 
diben hwn. 
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Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi'i sefydlu gydag aelodaeth ar draws 
portffolios a sectorau. Pwrpas y grŵp yw egluro trefniadau cyllido canolfannau 
dysgu cymunedol a chanolfannau cymunedol, sy'n rhan annatod o’r defnydd y 
mae’r gymuned ehangach yn ei gael yn ein hysgolion a'n colegau; nodi a 
goresgyn rhwystrau rhag cynnydd; a lledaenu arferion gorau. Bydd y grŵp yn 
cynhyrchu canllawiau diwygiedig, sy'n cynnwys help i oresgyn rhwystrau; a 
nodi a chyflwyno nifer o brosiectau peilot i brofi ein ffordd o weithio. 

 
Argymhelliad Deg 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi trefniadau ar waith am gymorth technegol i'r 
rhaglen. Mae wedi cryfhau capasiti ei dîm ei hun drwy recriwtio arbenigwyr 
mewn cyllid cyhoeddus-preifat. Mae hefyd yn sefydlu contractau fframwaith i 
ddarparu cymorth technegol i gynghorau. O ystyried y newidiadau technegol 
i'r rhaglen o dan Fand B, dylai Llywodraeth Cymru, ar ddiwedd 2018, gynnal 
adolygiad llawn i weld a yw'r trefniadau yn gweithio wrth: 
 

a. ddarparu’r arbenigedd technegol sydd ei angen ar Lywodraeth Cymru i 
reoli a goruchwylio'r rhaglen; a 

b. rhoi’r cymorth technegol sydd ei angen ar gynghorau i gynllunio a 
chyflwyno'r rhaglen yn lleol. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Rhagfyr 2018 
Goblygiadau Ariannol: £ dim 

 
a. Rydym yn adeiladu capasiti ac arbenigedd yn Nhîm Rhaglen Ysgolion ac 

Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif o fewn Llywodraeth Cymru. Penodwyd 
Cyfarwyddwr Rhaglen MBC ac Arweinydd Cyllid; ynghyd ag arbenigedd 
adeiladu a secondiwyd o awdurdod lleol Bro Morgannwg. Bydd capasiti'r tîm 
yn parhau i gael ei gryfhau wrth i’r broses o ddrafftio’r fanyleb dechnegol a’r 
dogfennau caffael fynd rhagddi. Rydym hefyd wedi cael gwybod bod 
fframweithiau technegol ar waith yn Llywodraeth Cymru fydd yn galluogi 
cefnogaeth dechnegol ychwanegol ar gyfer y rhaglen gyfalaf lle bo angen. 

  
b. Rydym wedi penodi ymgynghorwyr technegol i raglen y MBC. Byddant yn 

darparu'r arbenigedd a'r cymorth technegol angenrheidiol i gyflwyno 
cynlluniau’r MBC ar lefel rhaglen ac ar lefel leol. Mae gwaith wrthi’n cael ei 
wneud ar sut bydd yr ymgynghorwyr technegol yn cydweithio ag awdurdodau 
lleol unigol a sefydliadau addysg bellach i sicrhau bod y lefel gywir o gymorth 
technegol yn cael ei rhoi i ddatblygu a chyflwyno cynlluniau’r MBC. 
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Atodiad B 
 

Mae’r tablau a ddarparwyd adeg adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru wedi cael eu 
diweddaru i adlewyrchu sefyllfa bresennol y Rhaglen ar ddiwedd mis Mai 2018. 
 

Cyngor 

Nifer y 
prosiectau 

a 
gynlluniwyd 

Cost y  
rhaglen y 
cytunwyd 

arni 
(£ miliynau)  

Nifer y 
prosiectau a 

gymeradwywyd 

Nifer y 
prosiectau 

a 
gwblhawyd 

Ynys Môn 5 33.7 3 2 

Blaenau Gwent  4 20.3 4 2 

Pen-y-bont ar 
Ogwr  

6 43.0 6 4 

Caerffili 6 56.5 5 3 

Caerdydd 24 164.1 24 18 

Sir Gâr 16 87.4 11 6 

Ceredigion  5 40.0 4 2 

Conwy  4 19.4 4 3 

Sir Ddinbych  8 92.3 8 5 

Sir y Fflint  4 64.2 4 2 

Gwynedd  7 51.5 6 5 

Merthyr Tudful 2 19.0 1 1 

Sir Fynwy  3 93.4 3 2 

Castell-nedd Port 
Talbot  

6 123.1 6 2 

Casnewydd  6 51.8 6 3 

Sir Benfro 10 121.5 9 5 

Powys  7 79.5 5 2 

Rhondda Cynon 
Taf 

11 160.9 11 3 

Abertawe  11 51.3 9 7 

Torfaen  9 86.1 9 5 

Bro Morgannwg  8 31.9 8 7 

Wrecsam  9 22.3 8 6 

Cyfanswm 
ysgolion  

171 1513.1 154 95 

     
Addysg bellach 9 105.9 9 5 

     
Cyfanswm y 
rhaglen 

180 1618.9 163 100 
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Cyngor  Cynradd Uwchradd Ôl-16 

Ysgol arbennig 
neu uned 
cyfeirio 

disgyblion 

Ddim yn 
hysbys/heb 
ei ddyrannu 

Cyfanswm 
rhaglen y 
cyngor 

Ynys Môn        31.5  

   

            2.3           33.7  

Blaenau Gwent        18.0             2.3  

   

         20.3  

Pen-y-bont ar Ogwr        27.8           10.8  
 

         4.4  
 

         43.0  

Caerffili        27.2           28.5  

  
            0.8           56.5  

Caerdydd        84.6           79.5  

   

       164.1  

Sir Gâr        56.2           29.2  

 
         2.0  

 

         87.4  

Ceredigion          5.3           34.7  

   

         40.0  

Conwy        17.1             2.3  

   

         19.4  

Sir Ddinbych        24.4           67.9  

   

         92.3  

Sir y Fflint          6.7           27.9         29.6  

  

         64.2  

Gwynedd        23.9           14.6  

 

       13.0  

 

         51.5  

Merthyr Tudful          7.0           12.0  

   

         19.0  

Sir Fynwy          4.6           88.8  

   

         93.4  

Castell-nedd Port Talbot        55.2           67.9  

   

       123.1  

Casnewydd          4.8           32.0  

 

       14.0              0.9           51.8  

Sir Benfro        36.4           81.2           4.0  

  

       121.5  

Powys        34.8           44.8  
 

  

         79.5  

Rhondda Cynon Taf        25.7         135.2  

   

       160.9  

Abertawe        26.5           24.8  

 
 

 

         51.3  

Torfaen        30.1           36.0         20.0  

  

         86.1  

Bro Morgannwg         10.9             0.3         20.7  
 

 

         31.9  

Wrecsam        19.8             2.5  

   

         22.3  

Cyfanswm y rhaglen 
genedlaethol  

     578.3         823.0         74.3         33.4              4.0      1,513.1  

 


