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Crynodeb Gweithredol 

 
Mae’r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn cynrychioli’r 
buddsoddiad strategol mwyaf yn ein seilwaith addysgol ers y 1960au.  Mae’r Achos 
Amlinellol Strategol hwn yn cefnogi datblygiad yr ail don o fuddsoddiad ar gyfer y 
Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, a fydd yn dechrau ym mis Ebrill 
2019 hyd at fis Mawrth 2024. 
 
Nodau’r Rhaglen yw: 

 lleihau nifer yr ysgolion a cholegau sydd mewn cyflwr gwael; 

 sicrhau bod gennym yr ysgolion a’r colegau o’r maint cywir, yn y lleoliad 
cywir sy’n: 

o darparu digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a 
Saesneg; 

o sicrhau’r defnydd effeithiol ac effeithlon o’r ystâd addysgol. 
 
Cafodd y Rhaglen ei chynllunio i gael gwared ar ymagwedd dameidiog ‘clytio a 
thrwsio’ y seilwaith addysgol sydd wedi bod yn nodwedd o’r pecynnau ariannu 
cynharach.  O dan y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, mae 
Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Bellach yn darparu cynlluniau strategol ar 
gyfer eu meysydd priodol sy’n adlewyrchu dyhead cenedlaethol i gael ystâd addysgol 
addas, cost effeithiol, sydd wedi’i symleiddio.  Mae’r Rhaglen hefyd yn mynd i’r afael 
ag anghenion lleol, gan gynnwys y capasiti a’r ddarpariaeth dros ben o leoedd mewn 
ysgolion Ffydd a chyfrwng Cymraeg. 
 
Mae galw presennol uchel am fuddsoddiad, gyda thua 450 o ysgolion a champysau 
colegau yng Nghymru wedi’u nodi fel rhai sydd wedi dirywio yn ddifrifol neu wedi dod i 
ddiwedd eu hoes. 
 
Yn yr achos hwn roedd yr opsiynau a ystyriwyd wedi’u profi am aliniad strategol; 
gwerth am arian; fforddiadwyedd; cyflawnadwyedd a chyflenwadwyedd. 
 
Achos Strategol 
 

Mae’r Achos Strategol yn archwilio aliniad y cynnig hwn gyda strategaethau 
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, yn cynnwys: Symud Cymru Ymlaen; Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol; Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a Cymwys am Oes. 
 
Mae’r Achos Strategol yn nodi dau o Amcanion Buddsoddi’r Rhaglen. 
 
Amcan Buddsoddi Un – Darparu seilwaith addysgol effeithlon ac effeithiol a fydd yn 
cyflawni’r galw am leoedd yn awr ac yn y dyfodol, erbyn 2024. 
 

 Mae’r ôl-groniad o gostau cynnal a chadw ar gyfer ysgolion a cholegau sydd 
wedi’u dewis ar gyfer Band B wedi’u lleihau o leiaf 50% (yn seiliedig ar y 
rhagdybiaeth y bydd tua 50% o’r prosiectau yn y Rhaglen yn cael eu cyfnewid 
gydag asedau presennol). 

 Nid oes unrhyw adeiladau categori D yn rhan o’r ystâd. 



 Mae tua 25% o’r adeiladau cyflwr Categori C wedi’u gwella i Gategori A neu B. 
 
Amcan Buddsoddi Dau – Gwneud y defnydd gorau o’r seilwaith a’r adnoddau, i 

ddarparu gwasanaethau cyhoeddus i’n cymunedau erbyn 2024.  Bydd hyn yn 
cynnwys darparu asedau hyblyg i sicrhau bod gofod a chyfleusterau ar gael i’n 
rhanddeiliaid. 
 

 Ein dyhead yw bod pob cyfleuster sy’n derbyn buddsoddiad yn ymrwymo i 
sicrhau bod asedau ar gael i’r gymuned eu defnyddio os bydd galw lleol yn 
bodoli. 

 Mae 10% o ysgolion / colegau sy’n derbyn cyllid gan y Rhaglen wedi cyd-leoli 
gwasanaethau cyhoeddus ar y safle os yw galw lleol yn bodoli. 

 
Achos Economaidd 
 

Mae’r opsiynau sydd wedi’u hystyried yn yr Achos Economaidd yn adlewyrchu 
dyheadau’r Rhaglen i sicrhau’r gwerth gorau am arian a mireinio ein dull i annog mwy 
o gydweithio, mwy o bwyslais ar safoni ac archwilio cyfleoedd ar gyfer defnydd hyblyg 
o asedau a chydleoliad. 
 
Mae’r achos yn edrych ar yr opsiynau o ran cwmpas, ateb gwasanaeth; cyflenwi; 
gweithredu a chyllido gwasanaethau. 
 
Mae’r opsiynau sydd ar y rhestr fer i’w datblygu yn achosion busnes y prosiect wedi’u 
rhestru isod: 
 
Opsiwn Un Prosiect Cyfeirio / Opsiwn Dewisol: 
 

Cwmpas: 
Darparu asedau sy’n darparu lleoedd digonol ar gyfer pobl ifanc 3-19 oed (ac yn 
cynnwys pobl ifanc ôl-19 yn achos Sefydliadau Addysg Bellach) a phan mae 
cyfleoedd i gydleoli gwasanaethau cyhoeddus / lleoedd cymunedol ychwanegol a 
chyfleusterau hamdden yn cael eu hannog/ceisio yn rhagweithiol.  Adlewyrchir hyn yn 
y Canllaw Achos Busnes, lle bydd yn ystyriaeth ofynnol yn rhan o’r broses o ddatblygu 
Achos Busnes. 
 
Ateb gwasanaeth:  
Mae’r buddsoddiad yn briodol gyda gwaith adnewyddu, ailfodelu ac ailadeiladu yn cael 
eu hystyried.  Rhoddir mwy o bwyslais ar ddefnydd Awdurdodau Lleol ac Addysg 
Bellach o safoni ar gyfer prosiectau adeiladu newydd.  Adlewyrchir hyn yn y Canllaw 
Achos Busnes a bydd yn ystyriaeth ofynnol yn rhan o’r broses o ddatblygu Achos 
Busnes. 
 
Cyflenwi gwasanaeth:  
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau 
Lleol/Sefydliadau Addysg Bellach. 
 
Gweithredu: 
Mae gwaith caffael wedi’i grwpio, a phrosiectau refeniw yn cael eu crynhoi ar sail 
ranbarthol ond gyda chymorth canolog; ac anogir prosiectau cyfalaf i grynhoi 



prosiectau naill ai o fewn ffiniau ystadau Awdurdod Lleol / Sefydliadau Addysg Bellach 
neu’n rhanbarthol.  Bydd hyn yn ystyriaeth allweddol i ymgeiswyr yn y Canllaw Achos 
Busnes. 
 
Cyllid:   
Darperir y cyllid drwy ffynonellau cyfalaf a refeniw, gan Lywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Bellach a bydd yn cynnwys y refeniw a 
ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 
 
Yn yr opsiwn dewisol, fe welwn yr elfennau canlynol: 
 

 Bydd ein Canllaw Achos Busnes yn adlewyrchu’r angen i Awdurdodau Lleol a’n 
Sefydliadau Addysg Bellach i ystyried a oes cyfle i’r gymuned ddefnyddio 
asedau a/neu gyd-leoliad; 
 

 Byddwn yn annog cyfleoedd i safoni cynlluniau a gwaith adeiladu a bydd ein 
Canllaw Achos Busnes yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ystyried hyn fel 
rhan o unrhyw gais am gyllid; 

 

 Mae gwaith caffael wedi’i grwpio.  Ar gyfer prosiectau refeniw bydd hyn yn 
golygu y defnyddir model rhanbarthol i gaffael swp o brosiectau.  Ar gyfer 
prosiectau cyfalaf, byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ystyried 
crynhoi, a bydd ein Canllaw Achos Busnes yn gwneud hyn yn ystyriaeth 
orfodol.  Bydd hyn o fewn ffiniau ystadau Awdurdod Lleol / Sefydliadau Addysg 
Bellach neu’n rhanbarthol, fel rhan o unrhyw gais am gyllid.   

 
Opsiwn Dau Prosiect Cyfeirio Mwy Uchelgeisiol:   
 

Cwmpas:  
Darparu asedau sy’n darparu lleoedd digonol ar gyfer pobl ifanc 3-19 oed (ac yn 
cynnwys pobl ifanc ôl-19 ar gyfer y sector Addysg Bellach) a phan mae cyfleoedd i 
gydleoli gwasanaethau cyhoeddus / lleoedd cymunedol ychwanegol a chyfleusterau 
hamdden yn cael eu ceisio yn rhagweithiol.   
 
Ateb gwasanaeth: 
Mae’r buddsoddiad yn briodol gyda gwaith adnewyddu, ailfodelu ac ailadeiladu yn cael 
eu hystyried.  Y sefyllfa dybiedig yw y bydd Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg 
Bellach yn safoni, gydag ystyriaeth bellach ond yn cael ei rhoi i waith adeiladu 
pwrpasol pan wneir achos cymhellol. 
 
Cyflenwi gwasanaeth:  
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol / 
Sefydliadau Addysg Bellach. 
 
Gweithredu:  
Cynigion caffael wedi’u grwpio yw’r sefyllfa dybiedig ar gyfer prosiectau cyfalaf a 
refeniw, a dim ond pan wneir achos cymhellol y rhoddir ystyriaeth i gaffael unigol. 
 
Cyllid: 



Darperir y cyllid drwy ffynonellau cyfalaf a refeniw, gan Lywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Bellach a bydd yn cynnwys y refeniw a 
ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 
  

Yn yr opsiwn mwy uchelgeisiol fe welwn yr elfennau canlynol: 

 Bydd ein Canllaw Achos Busnes yn adlewyrchu’r angen i Awdurdodau Lleol a 
Sefydliadau Addysg Bellach ystyried yn rhagweithiol a oes cyfle i’r gymuned 
ddefnyddio asedau a/neu gyd-leoliad; 
 

 Safoni cynllun a gwaith adeiladu fydd y sefyllfa dybiedig.  Dim ond os cyflwynir 
achos cymhellol yr ystyrir cynllun pwrpasol; 

 

 Cynigion caffael wedi’u grwpio yw’r sefyllfa dybiedig.  Dim ond os cyflwynir 
achos cymhellol yr ystyrir cynigion caffael unigol.  
 

Opsiwn Tri Prosiect Cyfeirio Llai Uchelgeisiol / Gwneud yr Isafswm 
  
Cwmpas:  
Darparu asedau sy’n darparu lleoedd digonol ar gyfer pobl ifanc 3-19 oed (ac yn 
cynnwys pobl ifanc ôl-19 ar gyfer y sector Addysg Bellach) a phan mae cyfleoedd i 
gydleoli gwasanaethau cyhoeddus / lleoedd cymunedol ychwanegol a chyfleusterau 
hamdden yn cael eu ceisio yn rhagweithiol.   
 
Ateb gwasanaeth:  
Mae’r buddsoddiad yn briodol gyda gwaith adnewyddu, ailfodelu ac ailadeiladu yn cael 
eu hystyried.  Mae’r cynllun yn un pwrpasol i raddau helaeth. 
 
Cyflenwi Gwasanaeth: 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chyfuniad o grwpiau rhanbarthol ar gyfer 
prosiectau a gyllidir gan refeniw ac Awdurdodau Lleol / Sefydliadau Addysg Bellach 
unigol ar gyfer cynlluniau sy’n defnyddio cyfalaf traddodiadol. 
 
Gweithredu: 
Cynigion caffael wedi’u grwpio yw’r sefyllfa dybiedig ar gyfer prosiectau refeniw yn 
unig, a dim ond pan wneir achos cymhellol y rhoddir ystyriaeth i gaffael unigol. 
 
Cyllid: 
Darperir y cyllid drwy ffynonellau cyfalaf a refeniw, gan Lywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Bellach a bydd yn cynnwys y refeniw a 
ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 
  
Yn yr opsiwn llai uchelgeisiol fe welwn yr elfennau canlynol: 

 Bydd ein Canllaw Achos Busnes yn adlewyrchu’r angen i Awdurdodau Lleol a 
Sefydliadau Addysg Bellach ystyried yn rhagweithiol a oes cyfle i’r gymuned 
ddefnyddio asedau a/neu gyd-leoliad; 
 

 Bydd y cynllun yn un pwrpasol i raddau helaeth, er yr anogir safoni; 
 

 Bydd prosiectau sy’n cael eu hariannu gan refeniw yn cael eu grwpio yn sypiau 
rhanbarthol gyda chymorth technegol canolog yn cael ei ddarparu.  Bydd 



prosiectau cyfalaf yn cael eu caffael yn unigol yn y rhan fwyaf o achosion, er yr 
anogir eu crynhoi. 

 
Achos Ariannol 
 
Yn hanesyddol, darparwyd cyllid ar gyfer seilwaith addysgol drwy gyfalaf.  Ar gyfer oes 
Rhaglen Band B, cynigwyd cyfle i ni ddefnyddio cyllid cyfalaf ac i sicrhau cyllid refeniw 
ychwanegol gan ddefnyddio’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol, sy’n rhan o 
Bartneriaeth Gyhoeddus-Breifat.  Felly, cynigir y bydd y Rhaglen Band B yn cael ei 
hariannu drwy ffynonellau cyllid cyfalaf a refeniw. 
 
Mae’r cyllid cyfalaf ar gyfer dwy flynedd gyntaf y Rhaglen Band B wedi’i nodi yn y 
gyllideb ddrafft a gyhoeddwyd yn 2016.  Mae hyn yn dangos parhad o’r gyllideb 
waelodlin bresennol o £100.8 miliwn y flwyddyn, wedi’i haddasu i adlewyrchu 
chwyddiant.  Os bydd hyn yn parhau yn ystod cyfnod pum mlynedd Band B, gallai hyn 
olygu cyllid cyfalaf o tua £638 miliwn gan Lywodraeth Cymru.  At ddibenion yr Achos 
Amlinellol Strategol hwn, defnyddiwyd y sefyllfa hon fel rhagdybiaeth at ddibenion 
cynllunio yn unig. 
 
Mae’r Cabinet wedi cymeradwyo cyllid refeniw i gefnogi gwaith adeiladu am gost o 
£500 miliwn ar gyfer Band B y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.  
Mae’r cyllid hwn yn cynnwys un rhan o gynnig gwerth £1 biliwn sydd hefyd yn cynnwys 
deuoli adrannau pump a chwech yr A465 ac ailddatblygu Canolfan Ganser Felindre.  
Crëwyd y Model Buddsoddi Cydfuddiannol i gyflenwi’r prosiectau hyn gyda’r bwriad o 
hybu buddsoddiad mewn seilwaith cyhoeddus, a diogelu buddiannau’r cyhoedd yr un 
pryd. 
 
Mae’r dull cyllido hwn yn cynrychioli ateb cost oes gyfan ar gyfer y cyfleusterau, sy’n 
cynnwys cynllunio, adeiladu, cyllido a chynnal a chadw.  Datblygwyd model ariannol 
dangosol i asesu costau refeniw posibl yr ysgolion a’r colegau hynny sy’n cael eu 
hariannu drwy’r model hwn o fewn y Rhaglen.  Bydd y costau hyn yn cael eu mireinio 
ymhellach yn ystod y gwaith o ddatblygu Achosion Busnes Amlinellol prosiectau. 
 
Achos Masnachol 
 
Mae Band B yn darparu cyfle i wella dulliau caffael cynlluniau Band A, ac addasu’r 
dulliau cyflenwi er mwyn ysgogi gwerth am arian gwell gan y Rhaglen.  Mae hyn yn 
cynnwys mabwysiadu maint safonol a chost fesul metr sgwâr ar gyfer cyllid 
Llywodraeth Cymru ar gyfer adeiladau newydd ym Mand B.  Mae’r achos busnes hwn 
yn cefnogi dull caffael mwy effeithlon drwy roi cynigion caffael unigol mewn grwpiau 
gyda’i gilydd pan fo hynny’n briodol. 
 
Bydd y fframweithiau a ddefnyddiwyd ar gyfer Band A yn parhau i gael eu defnyddio i 
gaffael prosiectau Band B sy’n cael eu hariannu gan gyfalaf.  Bydd y prosiectau i’w 
caffael gan ddefnyddio’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol yn cael eu caffael gan 
ddefnyddio’r broses ddeialog gwblhaol.  Bydd y prosiectau hyn ar gyfer cynllunio, 
adeiladu, ariannu a darparu gwasanaeth cylch oes a chynnal a chadw ar gyfer y 
cyfleusterau.  Bydd y buddsoddiad hwn yn sicrhau y bydd y cyfleusterau hyn yn 
parhau mewn cyflwr da i’w defnyddio gan genedlaethau’r dyfodol. 
 



Achos Rheoli 
 

Datblygwyd strwythur cadarn ar gyfer darparu adnoddau a chyflwyno adroddiadau 
sy’n cynnwys timau Cyflenwi Rhaglen, Cyflenwi Prosiect a Datblygu Rhaglenni i 
sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn derbyn yr adnoddau priodol i ymateb i anghenion y 
Rhaglen, gan gydnabod bod angen cyfranogiad ysgolion ac awdurdodau lleol mewn 
gwaith rheoli allanol er mwyn gweithredu’r strategaeth hon yn llwyddiannus. 
 

Mae gennym dîm cyflenwi profiadol i gyflenwi’r Rhaglen hon, gydag aelodau tîm Band 
A yn gweithio i ddatblygu Band B a’r elfennau sy’n cael eu hariannu gan gyfalaf.  Mae 
gennym arbenigwyr sydd â phrofiad o gynlluniau Partneriaeth Gyhoeddus-Breifat i’n 
helpu gyda’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol a chyflenwi’r cynlluniau a fydd yn 
gweddu’r math hwn o ymagwedd orau.  Yn 2017, yn dilyn yr Achos Busnes hwn, bydd 
y tîm cyflenwi hwn yn gweithio gydag awdurdodau i gyflwyno’r gyfran gyntaf o 
brosiectau. 
 
Mae’r Rhaglen Band A yn agosáu at ddiwedd ei thrydedd flwyddyn.  Mae Achos 
Busnes Band B yn ymgorffori’r gwersi a ddysgwyd o Fand A y Rhaglen Addysg ac 
Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.  Mae’r rhain yn cynnwys gwaith a gynhaliwyd gan 
Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, a oedd â’r dasg o nodi’r dulliau caffael, 
cynllunio a chyflenwi gorau ar gyfer y Rhaglen.  Mae Swyddfa Archwilio Cymru hefyd 
wedi cynnal archwiliad gwerth am arian o’r Rhaglen a rhagwelir y bydd unrhyw 
argymhellion yn cael eu gweithredu ar unwaith. 
 
Disgwylir gwerthusiad ffurfiol ar gyfer diwedd Band A yn 2019. 
 


