
 

 
 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG ARBENNIG 
 

COFNODION Y CYFARFOD ARBENNIG O BELL A GYNHALIWYD DROS MICROSOFT 
TEAMS AR DDYDD IAU, 25 MAWRTH 2021 AM 5.30PM  

 
YN BRESENNOL: 

 
Y Cynghorydd T. Parry - Cadeirydd 

Cynghorydd C. Andrews - Is-gadeirydd 
 

Cynghorwyr: 
 

Mrs E. M. Aldworth, P. J. Bevan, A. Collis, C. Cuss, A. Farina-Childs, Ms J. Gale, D. Havard, B. 
Miles, J. E. Roberts a J. Simmonds. 
 
Aelod Cabinet:  Y Cynghorydd R. Whiting  

 
Ynghyd a: 

 
 Swyddogion: R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a Gwasanaethau 

Corfforaethol), S. Richards (Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg), J. Southcombe 
(Rheolwr Cyllid), A. West (Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif), P. Warren (Arweinydd Strategol 
ar gyfer Gwella Ysgolion), S. Ellis (Arweinydd Cynhwysiant ac ADY), M. Jacques (Swyddog 
Craffu), C. Evans (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor), J. Lloyd (Swyddog Gwasanaethau 
Pwyllgor) ac M. Harris (Swyddog Cymorth y Pwyllgor/ Gyrrwr). 

  
Hefyd yn bresennol:  

 
 Aelodau Cyfetholedig:  Mr M. Western (Cynrychiolydd Comisiwn Addysg Archesgobaeth ROC 

Caerdydd), Mrs T. Millington (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwyr), Mr G. James 
(Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwyr), Mrs P. Ireland (NEU) a Mr D. Davies (Cymdeithas 
Llywodraethwyr Caerffili). 

 
Hefyd yn bresennol: 

 
R. Simms (GCA) ac E. Pryce (GCA)  

 
 

TREFNIADAU RECORDIO  
 
Atgoffodd y Cadeirydd y rhai a oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei recordio ac y 
byddai ar gael i'w gweld drwy wefan y Cyngor, ac eithrio trafodaethau sy'n ymwneud ag  

eitemau cyfrinachol neu eithriedig. Cliciwch yma i’w weld. 
 
 
1. YMDDIHEURIADAU DROS ABSENOLDEB 
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Mrs G. D. Oliver a W. David.  
 

 
 

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Meetings,-agendas,-minutes-and-reports/Council-meetings?lang=cy-gb


 

2. DATGANIADAU O FUDDIANT  
 

Ni chafodd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau eu derbyn ar ddechrau neu yn ystod y 
cyfarfod. 
 
 

3. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION A CHOLEGAU YR 21AIN GANRIF – CYNNIG 
CAM 2 AR GYFER YSGOL GYNRADD PLASYFELIN 

 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am farn y Pwyllgor Craffu Addysg ar y cam nesaf (Cam 2)  o 
Fand B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif. 

 
Nodwyd bod 3 phrosiect wedi'u nodi fel rhan o Gam 2, ac un ohonynt yw cynnig Ysgol 
Gynradd Plasyfelin, a amlinellwyd yn Adroddiad y Swyddogion. 
 
Roedd yr adroddiad yn rhoi diweddariad i'r Aelodau ar sefyllfa bresennol Band B y Rhaglen 
Gyfalaf Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif (£78 miliwn).  
 
Mae Ysgol Gynradd Plasyfelin wedi'i nodi fel rhan o Gam 2 Band B y Rhaglen Ysgolion a 
Cholegau yr 21ain Ganrif. 
 
Nododd yr Aelodau’r cynnig i adeiladu ysgol newydd a mwy ar dir safle presennol yr ysgol, er 
mwyn darparu ar gyfer y galw a ragwelir yn yr ardal yn y dyfodol. Bydd yr ysgol newydd yn 
darparu 420 o leoedd i ddisgyblion ynghyd â meithrinfa.  
 
Nodwyd bod y prosiect a amlinellir yn 2.3 o'r adroddiad yn y cam datblygu cynnar a bydd 
swyddogion yn sicrhau bod Aelodau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd mewn perthynas â phob 
agwedd ar y cynnig a'r prosesau yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 a Deddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.  

 
 Diolchodd y Pwyllgor Craffu i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad yn helaeth a gofynnwyd am eglurhad ar nifer o bwyntiau, 

gan gynnwys y broses ymgynghori a'r defnydd cymunedol o gyfleusterau, a darparodd 
Swyddogion ymateb ar hynny, a nodwyd yr ymgynghorwyd â'r Pennaeth yn ogystal â'r Aelod 
lleol i benderfynu pa gyfleusterau fyddai'n diwallu anghenion yr ysgol a'r cymunedau. 

 
Gofynnodd Aelod o'r Pwyllgor am sicrwydd y byddai'r ysgol yn cael ei hadeiladu yn unol â 
chynaliadwyedd a chymwysterau gwyrdd, ac eglurodd Swyddogion fod gwaith ar y gweill i 
archwilio'r posibilrwydd o adeiladu ysgol di-garbon net.  
 
Yn dilyn ystyriaeth o’r adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Trwy bleidleisio electronig gan ddefnyddio Microsoft Teams Forms, cytunwyd yn 
unfrydol ar hyn.  
  

PENDERFYNODD y Pwyllgor Craffu Addysg:  
 

i) Y dylid nodi’r adroddiad; 
ii) Dylid cymeradwyo'r argymhelliad i fynd ymlaen i'r cam o gyflwyno Achos 

Busnes i Lywodraeth Cymru ar Ysgol Gynradd Plasyfelin cyn i'r Cabinet ei ystyried ar 7 
Ebrill 2021. 

 
 

 
 
 
 



 

 

4. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION A CHOLEGAU YR 21AIN GANRIF – CAM 2 
YSGOL IAU LLANCAEACH AC YSGOL FABANOD LLANFABON 

 
 
 Roedd yr adroddiad yn gofyn am farn y Pwyllgor Craffu Addysg ar gam nesaf (Cam 2) Band B 

y Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif. 
 
 Nodwyd bod 3 phrosiect wedi'u nodi fel rhan o Gam 2, ac un ohonynt yw cynnig Ysgol Iau 

Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon, fel yr amlinellir yn adroddiad y Swyddog.  
 
 Roedd yr adroddiad yn rhoi diweddariad i'r Aelodau ar sefyllfa bresennol Band B y Rhaglen 

Gyfalaf Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif (£78 miliwn).  
 
 Nodwyd bod Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon wedi'u nodi fel rhan o Gam 2 

Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif. 
  
 Y cynnig yw cyfuno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon drwy ehangu ac 

adnewyddu safle presennol Ysgol Fabanod Llanfabon i letya'r Ysgol Gynradd newydd gyda  
275 lle ar gyfer disgyblion a meithrinfa. 

 
 Mae'r prosiect a amlinellir ym mhwynt 2.3 adroddiad y Swyddog yn gynnar yn y cam datblygu 

a bydd swyddogion yn sicrhau bod Aelodau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd mewn perthynas 
â phob agwedd ar y cynnig a'r prosesau yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 a 
Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. 

 
 Diolchodd y Pwyllgor Craffu i'r Aelod Cabinet am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
 Wrth nodi'r cynnig, gofynnodd Aelod am sicrwydd y byddai'r safle newydd yn cael ei adeiladu i 

fod yn gost-effeithiol ac yn darparu mannau addas dan do ac awyr agored ar gyfer dysgu.   
Sicrhaodd swyddogion y Pwyllgor fod ein holl ysgolion adeiledig newydd wedi'u hadeiladu at 
safon uchel a rhoddwyd yr enghraifft Ysgol Idris Davies 3 – 18. Cadarnhawyd hefyd bod ardal 
sydd y tu allan i giât yr ysgol ar hyn o bryd ond sydd ym mherchnogaeth y Cyngor wedi'i 
chlustnodi i'w defnyddio ar gyfer cyfleusterau parcio ceir yn y cynnig. 

 
Yn dilyn ystyriaeth o’r adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Drwy broses bleidleisio galw'r gofrestr, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
  

PENDERFYNODD y Pwyllgor Craffu Addysg:  
 

i) Y dylid nodi’r adroddiad; 
 
ii) Dylid cymeradwyo'r argymhelliad i fynd ymlaen i’r cam o gyflwyno Achos 

Busnes i Lywodraeth Cymru ar Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod 
Llanfabon cyn i'r Cabinet ei ystyried ar 7 Ebrill 2021. 

 
 

5. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION AC ADDYSG YR 21AIN GANRIF – CYNNIG 
CAM 2 AR GYFER CANOLFAN AR GYFER DYSGWYR SY’N AGORED I NIWED 

 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am farn y Pwyllgor Craffu Addysg ar gam nesaf (Cam 2) Band B 
y Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif. 
 
Nodwyd bod 3 phrosiect wedi'u nodi fel rhan o Gam 2, ac un ohonynt yw'r cynnig  
 o ran y Ganolfan Dysgwyr sy’n Agored i Niwed, fel yr amlinellir yn adroddiad y Swyddogion. 
 



 

Roedd yr adroddiad yn rhoi diweddariad i'r Aelodau ar sefyllfa bresennol Band B y Rhaglen 
Gyfalaf Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif (£78 miliwn).  
 
Mae'r Ganolfan Dysgwyr sy’n Agored i Niwed wedi'i nodi fel rhan o Gam 2 Band B y Rhaglen 
Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif. 
 
Y cynnig yw addasu ac adnewyddu hen adeilad yr ysgol ramadeg, a arferai fod yn rhan o 
safle Ysgol Uwchradd Pontllan-fraith, i ddarparu ar gyfer creu Canolfan Newydd ar gyfer 
Dysgwyr sy’n Agored i Niwed. 
 
Mae'r prosiect a amlinellir ym mhwynt 2.3 o Adroddiad y Swyddog mewn cyfnod datblygu 
cynnar a bydd swyddogion yn sicrhau bod Aelodau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd mewn 
perthynas â phob agwedd ar y cynnig a'r prosesau.  
 
At ddibenion adrodd i Lywodraeth Cymru, cyfeirir at y Ganolfan Dysgwyr sy’n Agored i Niwed 
yn yr achos busnes a dogfennau ategol fel Uned Cyfeirio Disgyblion. 
 
Nodwyd bod Unedau Cyfeirio Disgyblion (UCD) wedi'u heithrio o'r prosesau ymgynghori a 
amlinellir yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion 2018 a Deddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013.  
 
Diolchodd y Pwyllgor Craffu i'r Aelod Cabinet am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
Trafododd y Pwyllgor Craffu’r adroddiad a'r cynigion yn faith a gofynnodd am eglurhad ar y 
disgyblion sy'n defnyddio'r UCD. Cadarnhaodd swyddogion y bydd disgyblion o bob rhan o 
Fwrdeistref Caerffili yn gallu cael mynediad at y cyfleusterau a'u defnyddio lle y bo'n briodol.   

  
Yn dilyn ystyriaeth o’r adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Drwy broses bleidleisio galw'r gofrestr, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
  

PENDERFYNODD y Pwyllgor Craffu Addysg:  
 

i) Y dylid nodi’r adroddiad; 
 
ii)  Dylid cymeradwyo'r argymhelliad i fynd ymlaen i’r cam o gyflwyno Achos 

Busnes i Lywodraeth Cymru ar y Ganolfan Dysgwyr sy’n Agored i Niwed cyn i'r 
Cabinet ei ystyried ar 7 Ebrill 2021.  

 

6. CYNLLUN BUSNES Y GWASANAETH CYFLAWNI ADDYSG (GCA) 2021-2022 
 

Roedd yr adroddiad yn rhoi Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) 2021-
2022 i'r Pwyllgor Craffu Addysg. 

 
Nodwyd ei bod yn ofynnol i'r GCA gyflwyno Cynllun Busnes rhanbarthol trosfwaol yn 
flynyddol. Roedd yr adroddiad yn gofyn i aelodau ystyried cynnwys llawn Cynllun Busnes 
drafft y GCA fel rhan o'r broses ymgynghori ranbarthol a chyflwyno sylwadau. 
 
Mae'r ddogfen yn cynnwys y prif flaenoriaethau y mae'r GCA yn credu y byddant yn 
berthnasol i ganolbwyntio arnynt yn y fersiwn nesaf o'r Cynllun Busnes rhanbarthol ar gyfer 
2021-2022.  Mae'n heriol ceisio rhagweld y ffordd y bydd cymdeithas yn gweithredu o haf 
2021 o ran rheoli lledaeniad coronafeirws. Mae'r blaenoriaethau yn y ddogfen yn rhagdybio y 
bydd y GCA yn adeiladu ar y dysgu a'r momentwm o'r misoedd diwethaf. 
 
Diolchodd y Pwyllgor Craffu i'r Aelod Cabinet am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad yn faith a darparodd Swyddogion rai pwyntiau allweddol a 
phrif flaenoriaethau i'r Pwyllgor yn yr adroddiad. Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar 



 

Flaenoriaethau Strategol ac Arweinyddiaeth Ansawdd, a rhoddodd Swyddogion esboniad 
manwl o'r gwaith a wneir gan Benaethiaid, Llywodraethwyr ac Arweinwyr yn yr ysgol wrth reoli 
lleoliadau addysg yn ystod pandemig, yn ogystal â'r ymarferion rhannu arfer gorau a 
gynhaliwyd. Cadarnhaodd swyddogion fod Llywodraethwyr yn chwarae rhan allweddol yn hyn, 
yn ogystal â Phenaethiaid a staff. Fodd bynnag, er bod y gwaith wedi bod yn eithriadol, 
nodwyd bod lle i wella bob amser ac anogodd Aelodau fel Llywodraethwyr i roi unrhyw 
adborth sydd ganddynt er mwyn parhau ar hyd y daith o ran gwella ac arfer gorau. 
 
Diolchodd y Pwyllgor i'r Swyddog am yr adroddiad ac ychwanegodd ei ddiolchiadau fel 
Llywodraethwyr am ei gefnogaeth pryd bynnag y gofynnir amdano.  

 
Yn dilyn ystyriaeth o’r adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Drwy broses bleidleisio galw'r gofrestr, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
  

PENDERFYNODD y Pwyllgor Craffu Addysg:  
 

i) Y dylid ystyried a nodi'r wybodaeth yn y Cynllun Busnes;  
 
ii) Dylid ystyried a nodi'r prif gryfderau a meysydd i'w datblygu yng Nghaerffili.  

 
 Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir, ac yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau neu gywiriadau y 

cytunwyd arnynt a'u cofnodi yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 17 Mai 2021, fe'u 
llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

 
 

_______________________ 
CADEIRYDD 

 
 


