
 

 
 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD TRWY MICROSOFT TEAMS AR 
DDYDD LLUN, 22 MAWRTH 2021 AM 5.30PM 

 
PRESENNOL: 

 
Cynghorydd T. Parry - Cadeirydd  

Cynghorydd C. Andrews – Is-Gadeirydd  
 

Cynghorwyr: 
 

Mrs E. M. Aldworth, C. Andrews (Is-Gadeirydd), P. J. Bevan, A. Collis, W. David, A. Farina-
Childs, Ms J. Gale, D. Havard, M. P. James, B. Miles, Mrs T. Parry (Cadeirydd), J. E. Roberts, 
a J. Simmonds. 

 
Cynghorydd R. Whiting (Aelod Cabinet dros Ddysgu a Chyflawniad). 

 
Ynghyd â: 

 
Swyddogion: R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol), K. Cole (Prif Swyddog Addysg), S. Richards (Pennaeth Cynllunio a 
Strategaeth Addysg), A. West (Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif), L. Thomas (Prif Swyddog 
Ysgolion yr 21ain Ganrif), J. Lougher (Rheolwr Chwaraeon a Datblygu), S. Ellis (Arweinydd 
Cynhwysiant ac ADY), R. Kyte (Pennaeth Adfywio a Chynllunio), J. Southcombe (Rheolwr 
Cyllid), C. Forbes-Thompson (Rheolwr Craffu), M. Jacques (Swyddog Craffu), S. Hughes 
(Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor) ac M. Harris (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor 
Cynorthwyol). 

  
Hefyd yn bresennol: 

 
Aelodau Cyfetholedig: Mr M. Western (Cynrychiolydd Comisiwn Archesgobaethol ROC 
Caerdydd dros Addysg), Mrs T. Millington (Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwr) a Mr G. 
James (Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwr). 
 

Hefyd yn bresennol: 
 

S. Lowe (Clwb Rygbi Penallta), N. Sargent (Grŵp Achub Mannau Gwyrdd Ystrad), A. Hurst 
(Is-Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Cae'r Drindod), J. Rogers (Rhiant Lywodraethwr  yn 
Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon), y Cyng. A. Whitcombe (Aelod Ward dros Abercarn) ac R. 
Instone (Trigolyn Cwmcarn). 
 

  
 

TREFNIADAU COFNODI 
 

Atgoffodd y Cadeirydd y rhai a oedd yn bresennol bod y cyfarfod yn cael ei recordio ac y 
byddai ar gael i’w wylio trwy wefan y Cyngor, ac eithrio trafodaethau sy'n cynnwys eitemau 
cyfrinachol neu eithriedig. Cliciwch yma i'w wylio. 

 
 

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Meetings,-agendas,-minutes-and-reports/Council-meetings


 

      
1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr C. Cuss, D. T. Hardacre a 
Mrs G. D. Oliver. 
 

 
2. DATGANIADAU O FUDD 
 

Cyhoeddodd y Cynghorydd W. David fudd personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 7 
ar yr Agenda (Rhaglen Band B Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif - Adroddiad 
Gwrthwynebiad Statudol ar gyfer Ysgol Cae'r Drindod). Cofnodir y manylion gyda'r eitem 
berthnasol. 

 
 

3. COFNODION – 11 IONAWR 2021 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a 
gynhaliwyd ar 11 Ionawr 2021 (rhifau cofnodion 1-10) fel cofnod cywir a'u llofnodi gan 
y Cadeirydd. 
 
 

4. YSTYRIED UNRHYW FATER A GYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR CRAFFU YN UNOL Â'R 
WEITHDREFN GALW I MEWN 

 
 Ni chyfeiriwyd unrhyw faterion at y Pwyllgor Craffu yn unol â'r weithdrefn galw i mewn. 
 
 
5. BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG 
 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu yr adroddiad a oedd yn amlinellu manylion Blaenraglen Waith y 
Pwyllgor Craffu Addysg am y cyfnod o fis Mawrth 2021 hyd at fis Mawrth 2022 ac roedd yn 
cynnwys yr holl adroddiadau a nodwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd 
ar 11 Ionawr 2021. Gofynnwyd i'r aelodau ystyried y Blaenraglen Waith, ochr yn ochr â 
Rhaglen Blaenraglen Waith y Cabinet, cyn ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor. 
 
Cynigiwyd y dylid ychwanegu adroddiad ar y Cwricwlwm Newydd i Gymru at Flaenraglen 
Waith y Pwyllgor Craffu Addysg. Dywedwyd wrth yr aelodau y bydd y Gwasanaeth Cyflawni 
Addysg (GCA) yn cyflwyno seminar ar y pwnc hwn yn gynnar yn nhymor yr haf, y gellir ei 
ddilyn gydag adroddiad ar y cynnydd yng Nghaerffili. 
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad, ac yn amodol ar yr adroddiad ychwanegol arfaethedig, cynigiwyd 
ac eiliwyd bod yr argymhellion yn cael eu cymeradwyo. Cytunwyd yn unfrydol ar hyn trwy 
bleidleisio electronig. 
 

PENDERFYNWYD cyhoeddi Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Addysg ar wefan y 
Cyngor. 

 
 
6. ADRODDIADAU CABINET  
 
 Nid oedd unrhyw un o adroddiadau'r Cabinet a restrir ar yr agenda wedi cael eu galw ymlaen 

i'w trafod yn y cyfarfod. 
 
 

ADRODDIADAU SWYDDOGION 
 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiadau canlynol. 



 

 
 
7. RHAGLEN BAND B YSGOLION AC ADDYSG YR 21AIN GANRIF - ADRODDIAD AMCAN 

STATUDOL AR GYFER YSGOL CAE’R DRINDOD 
 

Cyhoeddodd y Cynghorydd W. David fudd personol a rhagfarnus mewn perthynas ag  
Eitem 7 (Rhaglen Band B Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif - Adroddiad Gwrthwynebiad  
Statudol ar gyfer Ysgol Cae’r Drindod) gan fod perthynas deuluol a ffrind agos yn Is-lywydd 
Clwb Rygbi Penallta, hefyd roedd ei fab wedi ysgrifennu llythyr yn cefnogi barn rhai o’r  
gwrthwynebwyr. Gadawodd y Cynghorydd W. David y cyfarfod pan drafodwyd yr eitem. 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Chyflawniad yr adroddiad i ddiweddaru’r Aelodau 
mewn perthynas â chynnig Band B Ysgol yr 21ain Ganrif mewn perthynas ag Ysgol Cae'r 
Drindod. Atgoffwyd yr aelodau mai'r cynnig yw ehangu Ysgol a Chanolfan Adnoddau 
presennol Cae'r Drindod yn Ystrad Mynach, trwy adeilad estyniad a lle chwarae awyr agored 
newydd gyda dyddiad cwblhau disgwyliedig ym mis Medi 2023. Dywedwyd wrth yr Aelodau y 
bydd yr adeilad newydd arfaethedig yn cyflenwi cyfleusterau ychwanegol i ddarparu ar gyfer y 
galw cynyddol am leoedd a darparu ystafelloedd dosbarth ychwanegol, ardaloedd ymyrraeth 
arbenigol a lle chwarae awyr agored. Cynigiwyd y bydd y cyfleuster ychwanegol hefyd yn 
gartref i neuadd hyblyg newydd, pwll hydrotherapi a chyfleusterau chwarae meddal i 
gynyddu'r ddarpariaeth ar y safle a fydd hefyd yn cael ei hystyried at ddefnydd y gymuned ar 
adegau addas yn unol ag amserlen y cwricwlwm. Amlygwyd y bydd y datblygiadau hyn yn 
sicrhau y gall yr ysgol ddarparu ar gyfer anghenion newidiol a mwy cymhleth disgyblion ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ar draws y Cyngor, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol a 
sicrhau cydymffurfiad â'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) newydd. 

 
Crynhowyd y cynigion lliniaru ar gyfer y cae yn Trindod 1 a dywedwyd wrth yr Aelodau bod 
adroddiad lliniaru llawn ynghlwm fel Atodiad 3. Cyfeiriwyd at y papur briffio carthffosiaeth sydd 
ynghlwm wrth yr adroddiad fel Atodiad 4. 

 
Derbyniodd y Pwyllgor Craffu sylwadau gan S. Lowe (Clwb Rygbi Penallta) a N. Sargent 
(Grŵp Achub Mannau Gwyrdd Ystrad), a amlinellodd eu gwrthwynebiadau i gynnig Band B 
Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif mewn perthynas ag Ysgol Cae’r Drindod. Anerchodd A. 
Hurst (Is-gadeirydd Llywodraethwyr yn Ysgol Cae’r Drindod) y Pwyllgor Craffu i gefnogi 
cynnig Band B Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif mewn perthynas ag Ysgol Cae’r Drindod. 
Cafwyd cyflwyniad gan Reolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif ar yr Adroddiad Gwrthwynebiad a 
dogfennaeth ategol mewn perthynas ag Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod. 
 
Trafododd yr Aelodau yr adroddiad yn fanwl. Yn ystod y ddadl, gofynnwyd am bwyntiau 
eglurhad ar wahanol agweddau ar yr adroddiad ac ymatebodd Swyddogion i'r pwyntiau a 
godwyd. 
 
Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â'r 238 o wrthwynebiadau a dderbyniwyd a 
gofynnwyd am ddadansoddiad o dan y pum maes o wrthwynebiad a restrir yn yr adroddiad. 
Gofynnwyd am ragor o wybodaeth am nifer y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd ynghylch man 
agored a cholli cyfleusterau chwaraeon. Dywedodd Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif wrth y 
Pwyllgor Craffu nad oedd y wybodaeth hon ar gael yn ystod y cyfarfod ond y byddai'n cael ei 
darparu i'r Aelodau. 
 
Mynegwyd pryderon ynghylch y mesurau lliniaru arfaethedig. Mewn ymateb i ymholiad Aelod 
ynghylch maint caeau chwaraeon Trindod 1 (T1) a Trindod 2 (T2), cadarnhaodd y Rheolwr 
Chwaraeon a Datblygu fod cae T2 yn llai, ond mai’r mesur lliniaru ar gyfer colli T1 yw'r cae 
ychwanegol yng Nghanolfan Hamdden Sue Noake. Dywedodd y Pennaeth Adfywio a 
Chynllunio bod pob cae chwaraeon yn ddarostyngedig i ofynion Polisi 8 ledled y Sir yn y 
Cynllun Datblygu Lleol, felly byddai'n rhaid darparu lliniaru digonol i gyfiawnhau colli T1 gan 
nad yw'n weddill i'r gofyniad. Cododd yr Aelod bryderon hefyd mewn perthynas â T3, a 



 

fyddai’n ardal lle gallai dŵr storm gronni, a rhagwelodd y byddai’n amhosibl ei ddefnyddio 
mewn adegau o lifogydd. 

 
Cododd un Aelod nifer o gwestiynau ynghylch y cyfleusterau ychwanegol a gynigiwyd ar gyfer 
ehangu Ysgol Cae’r Drindod, yn enwedig mewn perthynas â Chanolfan Blant arfaethedig ar y 
safle. Yn ystod y drafodaeth cyfeiriwyd at y broses ymgynghori a mynegwyd pryderon nad 
oedd yr awdurdod wedi ymgynghori â'r gymuned ehangach. Dywedodd Rheolwr Ysgolion yr 
21ain Ganrif fod rhestr ymgynghori yn cael ei nodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru a bod 
clywed llais y disgybl o'r ysgol yr effeithir arni yn ofynnol fel rhan o'r broses ymgynghori. 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod y rhestr o’r ymgyngoreion sy'n ofynnol wedi'i darparu yng 
Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2018. 
 
Yn ystod y drafodaeth, gofynnwyd am bwyntiau eglurhad ar wahanol agweddau ar yr 
adroddiad ac ymatebodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol i'r pwyntiau a godwyd. Mewn ymateb i ymholiad mewn perthynas â 
chyfleusterau parcio yng Nghanolfan Hamdden Sue Noake, dywedwyd wrth yr Aelodau mai 
mater i'r Pwyllgor Cynllunio fyddai parcio. Darparwyd eglurhad hefyd ar y mesurau lliniaru ac 
eglurwyd mai llain gyfatebol ychwanegol yn yr ardal (Sue Noake 2) oedd y lliniaru arfaethedig 
ar gyfer y cynlluniau i ail-bwrpasu Trindod 1, yn ogystal â nifer o fesurau gwella ychwanegol 
yn Trindod 2, Trindod 3 a Sue Noake, fel yr amlinellwyd yn yr Adroddiad Gwrthwynebiad a'r 
Papur Lliniaru ategol. Yn ychwanegol at hyn, amlinellwyd bod y Cyngor wedi gweithio gyda 
Chlwb Rygbi Penallta er mwyn adnabod gwelliannau ychwanegol i'r cae yn Sue Noake 1, gan 
gynnwys safle caled, darpariaeth rhwystrau, mynediad brys i gerbydau, gwelliannau 
sylweddol i'r cyfleusterau newid er mwyn dod â dwy ystafell newid ychwanegol yn ôl i 
ddefnydd ac ystafell cymorth cyntaf meddygol. 
 
Mewn ymateb i ymholiad Aelod ynghylch darparu ysgol newydd neu ychwanegol, dywedodd 
Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif fod y ddau opsiwn wedi cael eu hystyried fel rhan o 
arfarniad opsiynau mewn cam gwerthuso achos busnes Llywodraeth Cymru, ond yr opsiwn a 
sgoriwyd oedd yn cael ei ffafrio oedd ehangu safle presennol yr ysgol. Cwestiynodd yr Aelod 
ansawdd cyfleusterau lloeren ADY ledled y Fwrdeistref Sirol ac awgrymodd y byddai ysgol 
newydd yn opsiwn gwell. Pwysleisiodd yr Arweinydd Cynhwysiant ac ADY fod anghenion y 
disgyblion a thrafodaethau gyda rhieni yn ffactorau allweddol wrth leoli disgyblion fel rhan o 
broses drwyadl a ddilynwyd trwy gydol datblygiad y model prif ganolfan a lloerennau a sut 
mae cynlluniau i wella darpariaeth yng Nghaeau’r Drindod a'r ddarpariaeth loeren yn cwrdd â'r 
gofynion a osodwyd yn y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 
Cyflwynwyd Cynnig yn gofyn am ohirio'r penderfyniad er mwyn caniatáu i'r costau ar gyfer 
ysgol newydd gael eu cyflwyno mewn adolygiad. Dywedodd y Pennaeth Cynllunio a 
Strategaeth Addysg wrth yr Aelodau fod y cynnig wedi'i ddwyn gerbron y Pwyllgor Craffu 
Addysg ar ddau achlysur blaenorol a bod y broses Achos Busnes i Lywodraeth Cymru wedi'i 
chymeradwyo ar gyfer yr ehangu hwn. Amlinellwyd sut y byddai'n rhaid datblygu Arfarniad 
Opsiynau pellach ac Achos Busnes arall pe bai'r Cynnig a gyflwynwyd yn cael ei basio ac y 
byddai hynny’n oedi'r broses yn sylweddol. Dywedodd y Swyddog fod yr Arfarniad Opsiynau a 
drafodwyd ar ddau achlysur blaenorol wedi cynnwys opsiwn ar gyfer ysgol wedi’i hadeiladu o'r 
newydd. Roedd yr Arfarniad Opsiynau wedi diystyru'r opsiwn hwn. Atgoffodd Rheolwr 
Ysgolion yr 21ain Ganrif yr Aelodau fod y penderfyniad i fwrw ymlaen ag ehangu Ysgol Cae’r 
Drindod yn ganlyniad argymhelliad gan weithgor trawsbleidiol a edrychodd ar yr holl opsiynau 
ar draws y Fwrdeistref Sirol fel rhan o raglen Band B. Clywodd yr aelodau sut yr oedd y 
penderfyniad hwn yn rhagflaenu'r cais i symud ymlaen i Achos Busnes, er bod pob cynnig yn 
cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun ac yn destun craffu a chymeradwyaeth lawn gan y 
Cabinet a Llywodraeth Cymru. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol wrth yr 
Aelodau fod y Pwyllgor Craffu Addysg wedi pleidleisio o'r blaen ar y mater hwn fel rhan o'r 
broses ac argymhellwyd symud ymlaen i'r cam ymgynghori statudol gyda'r opsiwn a ffefrir yn 
Opsiwn 4. Amlygwyd nad oedd unrhyw Aelodau wedi pleidleisio yn erbyn yr argymhelliad bryd 
hynny. Yn ystod y ddadl, mewn ymateb i honiad Aelod ei fod wedi pleidleisio yn erbyn yr 



 

argymhelliad o'r blaen, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a 
Gwasanaethau Corfforaethol fod y cofnod yn dangos bod 13 pleidlais o blaid a 2 yn ymatal 
pan ddaethpwyd â'r penderfyniad gerbron y Pwyllgor Craffu Addysg yn eu cyfarfod ym mis 
Tachwedd 2020. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd cynnig i ddiwygio'r argymhellion er mwyn gohirio'r penderfyniad ar gyfer 
adolygiad pellach, gan nad oes unrhyw gostiadau ar gyfer ysgol newydd. Datganwyd bod y 
cynnig wedi’i golli yn dilyn cynnal pleidlais ar lafar. 
 
Gofynnwyd am sicrwydd ar y mesurau lliniaru cyn cynnal pleidlais ar argymhelliad yr 
adroddiad. Sicrhawyd yr Aelodau gan y Pennaeth Adfywio a Chynllunio y byddai hyn yn rhan 
sylfaenol o'r Cais Cynllunio. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion ynddo am y rhesymau a roddir yn 
adroddiad y Swyddogion. Trwy bleidleisio galwadau rholio llafar, cymeradwywyd hyn gan y 
mwyafrif a oedd yn bresennol. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion yn adroddiad y Swyddogion am y 
rhesymau a roddir ynddo. Cymeradwywyd hyn gan y mwyafrif oedd yn bresennol yn dilyn cynnal 
pleidlais ar lafar. 
 

 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Craffu Addysg yn: - 

 
a) cymeradwyo'r argymhellion a wnaed yn yr Adroddiad Gwrthwynebiad cyn i'r 

Cabinet eu hystyried ar 7 Ebrill, 2021. 
 

b) cymeradwyo'r mesurau lliniaru arfaethedig a'r cynnig i ariannu'r gost 
amcangyfrifedig o £300,000 o Gyfraniad Refeniw Cyllid Amrywiol 2020/21 i 
gyllideb Gwariant Cyfalaf (RCCO). 

 
 

ATAL RHEOLAU SEFYDLOG 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd i atal Rheolau Sefydlog i ganiatáu i'r cyfarfod fynd ymlaen y tu hwnt i 3 
awr. Cytunwyd yn unfrydol ar hyn trwy bleidlais Microsoft Forms. 

 
 
8. RHAGLEN BAND B YSGOLION AC ADDYSG YR 21AIN GANRIF A -  ADRODDIAD AMCAN 

STATUDOL AR GYFER YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON 
 
 Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Chyflawniad yr adroddiad i ddiweddaru Aelodau 

mewn perthynas â Chynigion Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif mewn perthynas ag Ysgol 
Gymraeg Cwm Gwyddon. Atgoffwyd yr aelodau mai'r bwriad yw adleoli Ysgol Gymraeg Cwm 
Gwyddon i ysgol darpariaeth cyfrwng Cymraeg bwrpasol newydd i'w lleoli ar safle gwag hen 
Ysgol Uwchradd Cwmcarn gyda dyddiad agor disgwyliedig ym mis Medi 2023. Hysbyswyd yr 
aelodau y bydd yr adeilad newydd fel rhan o'r cynnig yn ymgorffori cyfleuster cynradd gyda 
Gofal Plant, Canolfan Adnoddau Arbenigol, Meithrinfa, Codi'n Dair a phrif ystafelloedd 
dosbarth yr ysgol, prif neuadd ymgynnull, gofod technoleg bwyd, llyfrgell a gofod TG a bydd 
hefyd yn gwella'r gofod dysgu awyr agored trwy gynnwys ardaloedd chwarae allanol, offer 
chwaraeon MUGA a mynediad i gae glaswellt. Hysbyswyd yr aelodau hefyd y bydd gan y 
safle a nodwyd ddigon o le i hwyluso adeilad newydd a fydd yn darparu lle i oddeutu 420 o 
ddisgyblion ynghyd â 60 o leoedd meithrin ac 16 o leoedd Canolfan Adnoddau Arbenigol. 
Pwysleisiwyd y bydd y prosiect arfaethedig yn ystyried yr awydd i annog a hwyluso defnydd 
cymunedol o'r ased. Bydd y broses ddylunio yn ceisio cynnwys mesurau i alluogi ‘parthau’ 
diogel mewn rhannau o adeilad newydd yr ysgol, cyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys y 
neuadd a gofod ystafell ddosbarth amlswyddogaethol y gellid ei addasu at ddefnydd y 
gymuned. 



 

 
 Dywedwyd wrth yr aelodau bod y cynigion wedi mynd i'r Hysbysiad Statudol ar 11 Ionawr 

2021 a'u bod yn agored ar gyfer gwrthwynebiadau tan 7 Chwefror a chafwyd cyfanswm o 2 
wrthwynebiad. Amlygwyd bod y meysydd allweddol o wrthwynebiad yn ymwneud yn bennaf â 
blaenoriaethu addysg Cyfrwng Cymraeg, ac angen tybiedig am ysgol uwchradd ychwanegol 
yn yr ardal. Dywedwyd ymhellach wrth yr aelodau y gellir dod o hyd i ymatebion i bob un o'r 
gwrthwynebiadau yn yr Adroddiad Gwrthwynebiadau yn Atodiad 1. 

 
Anerchwyd y Pwyllgor Craffu gan J. Rogers (Rhiant Lywodraethwr yn Ysgol Gymraeg Cwm 
Gwyddon), y Cynghorydd A. Whitcombe (Aelod Ward Abercarn) ac R. Instone (Trigolyn 
Cwmcarn) er mwyn cyflwyno eu safbwyntiau. 

 
 Cyflwynodd Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif gyflwyniad ar yr Adroddiad Gwrthwynebiad a 

dogfennaeth ategol mewn perthynas ag Ysgol Cymraeg Cwm Gwyddon. Pwysleisiwyd mai 
dim ond dau wrthwynebiad a ddaeth i law. Hysbyswyd yr aelodau y derbyniwyd 388 sylw yn 
ystod y cyfnod ymgynghori, gyda 367 ohonynt yn gadarnhaol, 13 yn negyddol ac 8 yn ymateb 
niwtral neu ddim ymateb o gwbl. Darparwyd eglurhad mewn perthynas â phobl a oedd â 
phryderon cyn i unrhyw ddogfennaeth gael ei chyhoeddi ac, yn seiliedig ar y ffaith mai dim 
ond dau wrthwynebiad a dderbyniwyd, tybiwyd bod unrhyw bryderon a oedd ganddynt wedi 
eu lliniaru ac na chawsant eu dwyn ymlaen. Amlygwyd rhai o'r pwyntiau allweddol a 
bwysleisiwyd yn yr Adroddiad Gwrthwynebiad i'r Aelodau. 

 
Hefyd rhoddodd Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif ymateb mewn perthynas â buddsoddiad 
ariannol mewn ysgolion Cyfrwng Saesneg yn yr ardal a chadarnhawyd y bu buddsoddiad o 
oddeutu £6.2m yn yr ysgolion Cyfrwng Saesneg dros y deng mlynedd diwethaf. 
 
Mewn ymateb i ymholiad ynghylch cyfleoedd ehangu yn y dyfodol ar gyfer darpariaeth Saesneg 
ar y safle, cynghorodd Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif yr Aelodau nad oedd tystiolaeth i 
awgrymu bod angen ehangu ysgolion cyfrwng Saesneg. Cadarnhawyd bod darpariaeth 
ddigonol i ddarparu ar gyfer y galw yn y dalgylch a bod lleoedd dros ben yn y ddarpariaeth 
Gynradd ac Uwchradd. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion yn adroddiad y Swyddogion am y 
rhesymau a roddir ynddo. Cytunwyd ar hyn yn unfrydol trwy bleidlais Microsoft Forms. 

 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Craffu Addysg yn: - 

 
c) cymeradwyo'r argymhellion a wnaed yn yr Adroddiad Gwrthwynebiad cyn i'r 

Cabinet eu hystyried ar 7 Ebrill, 2021. 
 
 
9. MONITRO CYLLIDEB 2020/21 (CYFNOD 9). 
 

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Chyflawniad yr adroddiad i hysbysu Aelodau o'r 
sefyllfa alldro ragamcanol ar gyfer 2020-21 ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol 
Oes yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael ac i gynnig defnyddio cronfeydd wrth 
gefn at ddibenion penodol y manylir arnynt yn yr adroddiad. Amlygwyd bod yr adroddiad yn nodi 
tanwariant / gorwariant a ragwelir ar hyn o bryd ar gyfer 2020-21, ynghyd â diweddariad mewn 
perthynas ag unrhyw faterion yn ymwneud â chynnydd targedau arbedion 2020/21. Yn ogystal, 
rhoddodd yr adroddiad amlinelliad o faterion ariannol sy'n gysylltiedig â COVID-19. 
 
Hysbyswyd yr aelodau, yn gryno, bod y sefyllfa alldro ragamcanol gyfredol ar gyfer Addysg a 
Dysgu Gydol Oes yn danwariant o £1,288k. Mae'r sefyllfa alldro ragamcanol ar gyfer 
Gwasanaethau Corfforaethol yn danwariant o £1,082k, o ganlyniad yn gyffredinol mae'r sefyllfa 
alldro ragamcanol ar gyfer Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol yn danwariant o £2,370k. 
Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys cynigion ar gyfer defnyddio cronfeydd wrth gefn mewn 
meysydd penodol a gofynnwyd i'r Pwyllgor Craffu ystyried y rhain cyn i'r cynigion gael eu 
cyflwyno i'r Cabinet. 



 

 
Gofynnwyd am eglurhad a gwybodaeth mewn perthynas â'r cynnig i ddefnyddio'r cronfeydd 
wrth gefn ar gyfer prosiectau penodol. Cydnabu’r Rheolwr Cyllid fod nifer o brosiectau yn cael 
eu hystyried o fewn y Gyfarwyddiaeth, fodd bynnag cafodd 2il Ddosbarth Lloeren yn Ysgol 
Cenydd Sant ar gyfer Cae’r Drindod a datblygiad Parc Virginia ar gyfer y Gwasanaeth 
Ieuenctid ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) eu nodi i gefnogi’r dysgwyr mwyaf agored i 
niwed yn y Fwrdeistref Sirol. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion yn adroddiad y Swyddogion am y 
rhesymau a roddir ynddo. Cytunwyd ar hyn yn unfrydol trwy bleidlais Microsoft Forms. 

 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Craffu Addysg yn: - 
 
a) Nodi cynnwys yr adroddiad. 

 
b) Cefnogi argymhelliad i'r Cabinet i ddefnyddio £472k o Gronfeydd Wrth Gefn a 

Glustnodwyd Cyfalaf Gwasanaethau Corfforaethol ar gyfer 2il Ddosbarth Lloeren 
yn Ysgol Cenydd Sant ar gyfer Cae'r Drindod, a datblygu Parc Virginia ar gyfer 
darpariaeth y Gwasanaeth Ieuenctid ac EOTAS fel y manylir yn Adran 5.5 o’r 
adroddiad. 

 
 
 Daeth y cyfarfod i ben am 8:25 pm. 
 
 Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir ac yn amodol ar unrhyw welliannau neu gywiriadau y 

cytunwyd arnynt ac a gofnodwyd yng nghofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mai 2021 
fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

 
 
 

_______________________ 
CADEIRYDD 

 


