
 
 
 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG GYDOL OES  
22 MAWRTH 2021 

 
 

PWNC: BAND B Y RHAGLEN ADDYSG AC YSGOLION AR GYFER YR 
21AIN GANRIF – ADRODDIAD GWRTHWYNEBIADAU 
STATUDOL AR GYFER YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON 

 

ADRODDIAD GAN: CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL AR GYFER ADDYSG A 
GWASANAETHAU CORFFORAETHOL 

 
 
 
1. DIBEN YR ADRODDIAD 
 
1.1 Diben yr adroddiad yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am gynigion Band B 

Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
 

 Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon 
Adleoli Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon i ysgol Gymraeg bwrpasol newydd ar hen 
safle gwag Ysgol Uwchradd Cwmcarn 

 
1.2 Bydd y Cabinet yn gwneud penderfyniad terfynol ar 7 Ebrill 2021 ynghylch a ddylid 

gweithredu'r cynnig fel yr amlinellir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2018 a'r 
ddogfennaeth ategol ai peidio. 

 
 

2. CRYNODEB 
 
2.1 Symudodd cynigion Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm 

Gwyddon ymlaen i gam Hysbysiad Statudol rhwng 11 Ionawr 2021 a 7 Chwefror 
2021. 

 
2.2 Er mwyn cyflawni dyletswydd y Cyngor o dan God Trefniadaeth Ysgolion 2018, 

mae'n ofynnol i aelodau'r Cabinet nawr roi ystyriaeth briodol i gynnwys yr Adroddiad 
Gwrthwynebiadau a gwneud penderfyniad terfynol ar weithredu'r cynnig fel yr 
amlinellir yn y ddogfennaeth. 

 
2.3  Os bydd y Cabinet yn awdurdodi'r trefniadau i ddatblygu'r prosiect, caiff llythyr 

Penderfyniad ei gyhoeddi yn nodi'r rhesymau dros y penderfyniad yn glir, gan gyfeirio 
at God Trefniadaeth Ysgolion 2018. 

 
2.4 Yna, caiff Achos Busnes llawn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
 
 



 
3. ARGYMHELLION 
 
3.1  Gofynnir i Aelodau wneud y canlynol: 
 

a) Nodi'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn yr Adroddiad Gwrthwynebiadau ar 
gyfer cynnig Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon. 

b) Ceisio barn Aelodau'r Pwyllgor Craffu ar yr argymhellion a wnaed yn yr 
Adroddiad Gwrthwynebiadau cyn iddynt gael eu hystyried gan y Cabinet ar 7 
Ebrill, 2021. 

 
 
 
4. RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION 
 
4.1 Er mwyn sicrhau bod Aelodau'r Pwyllgor Craffu yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am 

y rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif cyn i'r Cabinet wneud 
penderfyniad terfynol ar gynnig Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon a chyhoeddi Llythyr 
Penderfyniad yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018. 

 
 
5. YR ADRODDIAD  
 
5.1 Band B 
 
   
5.1.1 Mae nodau allweddol rhaglen fuddsoddi Band B Addysg ac Ysgolion yr 21ain 

Ganrif wedi'u hamlinellu gan Lywodraeth Cymru fel a ganlyn: 
  

• Lleihau nifer yr ysgolion sydd mewn cyflwr gwael. 
• Sicrhau bod gennym ysgolion o'r maint cywir, yn y lleoliadau cywir, sy'n cynnig 

digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg. 
• Sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystâd addysgol i'w defnyddio gan 

Ysgolion a'r Gymuned ehangach. 
 
5.1.2 Y ddau gynllun cyntaf a nodwyd fel blaenoriaeth ar gyfer Cam 5.1.2 o raglen Band B 

yw ehangu Ysgol Arbennig Cae'r Drindod ac adleoli ac ehangu Ysgol Gymraeg Cwm 
Gwyddon. 

 
5.1.3 Yn ychwanegol at gymeradwyaeth y Cabinet a gafwyd ar 9 Rhagfyr 2020, 

cyhoeddwyd Hysbysiad Statudol ar gyfer cynnig Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, a 
chynhaliwyd y cyfnod gwrthwynebu ffurfiol rhwng 11 Ionawr 2021 a 7 Chwefror 2021.  
Cafodd yr holl ddogfennaeth ei chyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg, gan gydymffurfio 
â gofynion Safonau'r Gymraeg.  Roedd y wybodaeth hefyd ar gael mewn ieithoedd a 
fformatau eraill ar gais. 

 
5.1.4 Ysgrifennwyd at restr o dderbynyddion fel yr amlinellir yng Nghod Trefniadaeth 

Ysgolion 2018 a chyhoeddwyd Hysbysiad Statudol yn electronig ar wefan y Cyngor. 
 
5.1.5 Roedd copïau caled o'r Hysbysiad Statudol ar gael i'r ysgol a chawsant eu 

harddangos yn nerbynfa'r ysgol, wrth gatiau'r fynedfa ac yn agos at y tir arfaethedig 
ar gyfer y datblygiadau, sef mynedfeydd y Gogledd a'r De i hen safle Ysgol 
Uwchradd Cwmcarn.  Yn ogystal â hyn, defnyddiwyd rhwydwaith cyfathrebu mewnol 
yr ysgol i gyfathrebu â rhieni a disgyblion er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r broses a 
chyhoeddi Hysbysiad Statudol. 



 
5.1.6 Yn sgil cyfyngiadau COVID-19 a oedd ar waith ar adeg cyhoeddi, cyflwynodd 

Llywodraeth Cymru addasiad i'r Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 sy'n addasu adran 
4.1 o'r Cod dros dro mewn perthynas â'r dull o gyflwyno'r hysbysiad statudol. Felly, 
mae'r cyfeiriadau at “ddiwrnod ysgol” bellach yn cynnwys diwrnod pan fyddai sesiwn 
ysgol wedi'i chynnal pe na bai cyfyngiad ar ddisgyblion rhag dod i'r ysgol mewn 
perthynas â'r coronafeirws.  Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru os byddai ysgol ar 
agor er mwyn cefnogi plant gweithwyr allweddol neu ddisgyblion sy'n agored i niwed, 
fel yn achos pob ysgol yng Nghaerffili, byddai hyn yn cael ei dderbyn fel ‘diwrnod 
ysgol’ at ddibenion bodloni'r gofyniad hwn o dan y cod. 

 
5.1.7 Cyhoeddwyd yr Hysbysiad Statudol ar ddiwrnod ysgol a rhoddwyd 28 diwrnod i 

ymgyngoreion ymateb i'r ddogfen, ac roedd o leiaf 15 o'r rhain yn ddiwrnodau ysgol 
fel y diffinnir gan Adran 579 o Ddeddf Addysg 1996.   

 
5.1.8  Dechreuodd y cyfnod gwrthwynebu ddydd Llun 11 Ionawr (diwrnod ysgol) a daeth i 

ben am hanner nos ddydd Sul 7 Chwefror 2021 er mwyn rhoi digon o amser i bobl 
ymateb a rhoddwyd ystyriaeth gydwybodol i unrhyw ymatebion a ddaeth i law.  

 
5.1.9 O dan Adran 49 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, pan fydd 

gwrthwynebiadau wedi dod i lawr, mae'n rhaid i gynigwyr gyhoeddi crynodeb o'r 
gwrthwynebiadau statudol ac ymateb y cynigydd i'r gwrthwynebiadau hynny (“yr 
Adroddiad Gwrthwynebiadau”).  Mae'r Adroddiad Gwrthwynebiadau mewn perthynas 
ag Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon wedi'i lunio a'i atodi fel atodiad i'r adroddiad hwn.    

 
5.1.10  Caiff yr Adroddiad Gwrthwynebiadau a'r Hysbysiad o Benderfyniad eu cyhoeddi'n 

electronig ar dudalen Ysgolion yr 21ain Ganrif ar wefan y Cyngor.  Bydd copïau caled 
ar gael ar gais.   

 

5.2 Casgliad             

Yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018, mae'r cyfnod gwrthwynebu 
statudol ffurfiol bellach wedi dod i ben mewn perthynas â chynnig Ysgol Gymraeg 
Cwm Gwyddon, a lluniwyd yr adroddiad hwn i ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol i 
aelodau er mwyn iddynt wneud penderfyniad hyddysg a therfynol mewn perthynas 
â'r cynnig. 

6. RHAGDYBIAETHAU 

6.1 Ni wnaed unrhyw ragdybiaethau mewn perthynas â'r adroddiad hwn am ei fod ond 
yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd prosiectau unigol. 

 
7.  CYSYLLTIADAU Â PHOLISÏAU PERTHNASOL Y  CYNGOR 
 
7.1       Strategaeth Cyrhaeddiad Caerffili: Codi safonau a sicrhau bod ein dysgwyr yn iach, 

yn hyderus, yn falch, ac yn uchelgeisiol, a'u bod yn gallu cael mynediad i gyfleoedd, 
lleoliadau, a phrofiadau addysgol o ansawdd uchel. 

 
 
 
7.2 Cynllun Corfforaethol 2018-2023.    

 
Bydd y cynnig a amlinellir yn y ddogfen hon yn cyfrannu tuag at yr Amcanion Llesiant 
Corfforaethol, y canlynol yn benodol:     



 
  Amcan 1 - Gwella cyfleoedd addysg i bawb 
 

Amcan 2 - Galluogi cyflogaeth 
 
 
8. LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL 
 
8.1 Diben Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Mae'n ei gwneud yn 
ofynnol i gyrff cyhoeddus feddwl mwy am yr hirdymor, gweithio gyda phobl a 
chymunedau, ceisio atal problemau a mabwysiadu dull gweithredu mwy 
cydgysylltiedig.  Bydd hyn yn creu Cymru y mae pob un ohonom am fyw ynddi, nawr 
ac yn y dyfodol.  Mae'r Ddeddf yn rhoi saith nod llesiant ar waith:  

 

 Cymru lewyrchus. 

 Cymru gydnerth. 

 Cymru iachach. 

 Cymru sy'n fwy cyfartal. 

 Cymru o gymunedau cydlynus. 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. 

 Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. 
 
8.2 Mae'r Ddeddf yn pennu'r egwyddor datblygu cynaliadwy y dylai pob corff cyhoeddus 

yng Nghymru asesu eu trefniadau gwneud penderfyniadau yn ei erbyn. Nod y 
ddeddfwriaeth yw sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol drwy wneud yn siŵr bod 
cyrff cyhoeddus yn gwneud y cyfraniad gorau posibl tuag at y nodau llesiant. Wrth 
ddefnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy mae dyletswydd ar yr awdurdod i 
ystyried y boblogaeth gyfan y mae'n ei gwasanaethu ac ystyried effaith ei 
weithredoedd ar genedlaethau'r dyfodol. Caiff yr egwyddor, a elwir hefyd y pum 
ffordd o weithio, ei asesu isod: 
 
• Hirdymor - Mae trefniadau rhagweld niferoedd disgyblion wedi cael eu 

defnyddio i nodi'r galw ar gyfer lleoedd ysgolion er mwyn sicrhau digon o leoedd 
Addysgol yn ein hysgolion. Defnyddiwyd y wybodaeth hon i flaenoriaethu 
ysgolion o fewn y Rhaglen Amlinellol Strategol. 

• Atal – Bydd gwella ansawdd yr ystâd Addysg yn gyffredinol yn helpu disgyblion 
yn eu haddysg hirdymor a'u canlyniadau o ran sgiliau, hynny yw, byddant yn fwy 
tebygol o lwyddo os yw eu profiad Addysgol yn un cadarnhaol.  

• Integreiddio – Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn ddarostyngedig i 
BREEAM a chaiff Buddiannau Cymunedol cynigion unigol eu hasesu a'u monitro 
er mwyn mesur yr effaith y maent yn ei chael ar economi Cymru. Mae'r cynigion 
hefyd yn rhan o strategaeth i gefnogi'r Gymraeg a Diwylliant Cymru. 

• Cydweithredu – Mae'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gydweithrediad 
rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru er mwyn gwella ansawdd yr ystâd Addysg. 

• Cynnwys – Drwy'r broses ymgynghori, bydd y Cyngor yn gwneud yn siŵr ei fod 
yn ymgysylltu'n llawn â phob rhanddeiliad perthnasol, e.e. rhieni, disgyblion a'r 
gymuned leol. Partneriaeth gydweithredol rhwng Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Is-
Adran y Blynyddoedd Cynnar, sy'n gweithio gyda'r sector gwirfoddol. 

 
 
9. GOBLYGIADAU CYDRADDOLDEB 
 



9.1  Cynhaliwyd pob Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb perthnasol ar gyfer prosiectau 
unigol a sicrhawyd ei fod ar gael i unrhyw un a oedd am gael gafael ar gopïau ohono, 
ac roedd hyn hefyd yn ffurfio rhan o'r pecyn ymgynghori sydd wedi'i gyhoeddi ar wefan 
y Cyngor.  

 
9.2  Mae dyletswydd cymdeithasol-economaidd newydd, sydd wedi'i nodi yn adran 1 o 

Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn dod i rym ar 31 Mawrth 2021.  Gan y bydd yr adroddiad 
hwn yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Addysg ar 22 Mawrth 2021, bydd y corff 
gwneud penderfyniadau terfynol (y Cabinet) yn cyfarfod ar ôl 31 Mawrth 2021, ac felly 
bydd templed Asesiad Effaith Integredig yn cael ei ddefnyddio er mwyn diweddaru'r 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb presennol, a bydd yn cynnwys unrhyw elfennau 
ychwanegol y tynnwyd sylw atynt drwy'r broses ymgynghori statudol.  

 
9.3 Bydd defnyddio'r cynllun Asesiad Effaith Integredig newydd yn helpu i gefnogi'r Cyngor 

i wneud penderfyniadau hyddysg ac effeithiol ymhellach, gan sicrhau cydymffurfiaeth 
ag ystod o ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys: 

 

 Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011  

 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

 Dyletswydd Gymdeithasol-economaidd – Adrannau 1-3 o Ddeddf Cydraddoldeb 
2010  

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  

 Ymgynghoriad Statudol v Athrawiaeth Disgwyliadau Dilys ac Egwyddorion 
Gunning 

 
9.4      Mae'r cynigion ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon yn gysylltiedig â'r Cynllun 

Strategol Addysg Gymraeg a'r Strategaeth Iaith Gymraeg 2017-2022 bum mlynedd, 
ac felly byddant yn cael effaith gadarnhaol ar Addysg Cyfrwng Cymraeg a hyrwyddo'r 
defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned ehangach. 

 
 
 
10. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
10.1 Cytunwyd yn flaenorol i ddyrannu £6.475 miliwn i gyllid cyfatebol y rhaglen Ysgolion 

a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif. 
 
10.2 Cyfanswm Cam 1 rhaglen ehangu Cae'r Drindod ac adleoli ac ehangu YGG Cwm 

Gwyddon yw £22,002,921. Mae'r Awdurdod wedi cyfrannu £6.457 miliwn at y 
cyfanswm hwn  

 
 
 
11. GOBLYGIADAU O RAN PERSONÉL 
 
11.1 Bydd y rhain yn dibynnu ar gynigion penodol ac maent wedi'u hystyried fel rhan o'r 

broses ymgynghori. 
 
 
12. YMGYNGORIADAU 
 
12.1 Cafodd yr adroddiad drafft ei ddosbarthu fel y nodir isod. Mae'r holl sylwadau a 

ddaeth i law wedi'u hadlewyrchu yn y fersiwn hon o'r adroddiad. 
 



 
13. PŴER STATUDOL  
 
13.1 Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 (Llywodraeth Cymru) 
 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 
 
 
 
Awdur:  Andrea West, Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif.  
  
Ymgyngoreion: Christina Harrhy, Prif Weithredwr 
 Richard Edmunds, Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau 

Corfforaethol 
 Dave Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol 
 Mark S. Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cyhoeddus 

Dros Dro 
 Y Cynghorydd Ross Whiting, Aelod o'r Cabinet, Addysg a Chyflawniad 
 Y Cynghorydd Teresa Parry, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg 
 Y Cynghorydd Carol Andrews, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg 
 Steve Harris, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151 
 Keri Cole, Prif Swyddog Addysg 
 Sue Richards, Pennaeth Addysg, Cynllunio a Strategaeth 
 Sarah Ellis, Arweinydd ar gyfer Cynhwysiant ac ADY  
 Sarah Mutch, Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar 
 Paul Warren, Arweinydd Strategol ar gyfer Gwella Ysgolion  
 Jane Southcombe, Rheolwr Gwasanaethau Ariannol 
 Lynne Donovan, Pennaeth Gwasanaethau Pobl 
 Anwen Cullinane, Uwch-swyddog Polisi, Cydraddoldeb, y Gymraeg ac 

Ymgynghori  
 Rob Tranter, Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol a Cyfreithiol a Swyddog 

Monitro 
 Ros Roberts, Rheolwr Gwella Busnes 
 Mark Williams, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo Dros Dro 
 Steve Pugh, Rheolwr Cyfathrebu Corfforaethol 
 
Papurau Cefndir: 
 
Atodiadau: 
Atodiad 1 Adroddiad Gwrthwynebiadau – Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon 
Atodiad 2  Asesiad Effaith Integredig 
 
 
 


