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Arweiniad 
 
Pwrpas y ffurflen hon yw cofnodi'r newidiadau arfaethedig i’ch Rhaglen Band B ers y 
cytunwyd ar fersiwn diweddaraf eich Rhaglen Amlinellol Strategol/Strategaeth 
Ystadau. 
 
Byddwch cystal â llenwi pob un o adrannau perthnasol y ffurflen hon gan gynnwys 
datganiad cymeradwyaeth y wybodaeth hon yn Adran 12.  

 
Sylwch fod y gyllideb ar gyfer Band B y Rhaglen yn gyllideb sefydlog a bydd 
prosiectau’n cael eu blaenoriaethu os bydd y ceisiadau am arian yn fwy na’r 
adnoddau sydd ar gael.  Yn y lle cyntaf bydd prosiectau’n cael eu blaenoriaethu ar 
sail digonolrwydd a chyflwr adeiladau, ond efallai y bydd ffactorau eraill yn cael eu 
hystyried fel hyblygrwydd asedau, effeithlonrwydd yr ystâd addysg ac amddifadedd. 
 

Byddwch cystal â dychwelyd copi electronig wedi’i 
llofnodi o’r ffurflen at Jo Larner, Cyfarwyddwr Rhaglen y 
Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif 
erbyn dydd Llun 31 Gorffennaf at: 

 
21stcenturyschools@cymru.gsi.gov.uk 

 

 
 

Cynnwys yr Adrannau: 
 

1. Amlen Rhaglen Band B sy’n cael ei geisio ............................................................ 3 
2. Crynodeb o'r newidiadau ...................................................................................... 3 

3. Yr Achos Strategol ................................................................................................ 4 
4. Yr Achos Economaidd .......................................................................................... 6 

5. Yr Achos Masnachol ............................................................................................. 7 
6. Yr Achos Ariannol ................................................................................................. 8 

7. Yr Achos Rheoli .................................................................................................... 9 
9. Gwneud cais am arian y Model Buddsoddi Cydfuddiannol ................................. 12 

10. Prosiectau Band B .............................................................................................. 14 
11. Bandiau C a D .................................................................................................... 15 

12. Datganiad Cymeradwyaeth ar gyfer y Rhaglen Amlinellol Strategol (RhAS) – 
Diweddariad ar Fand B - Gorffennaf 2017 .......................................................... 16 

  

mailto:21stcenturyschools@cymru.gsi.gov.uk


SWYDDOGOL - SENSITIF 
Y Rhaglen Amlinellol Strategol - Band B - y wybodaeth ddiweddaraf - 

Gorffennaf 2017 

3 

 

1. Amlen Rhaglen Band B sy’n cael ei geisio 
 

Cyfanswm yr amlen Band B sy’n cael 
ei geisio 

e.e. £15,000,000 

 

Y cyfraniad sy’n cael ei geisio gan 
Lywodraeth Cymru 
e.e. £7,500,000 

 

Cyfraniad yr ALl/ Sefydliad AB 

e.e. £7,500,000 

 

 
 
2. Crynodeb o'r newidiadau 
 
Beth sydd wedi newid ers fersiwn ddiweddaraf eich RhAS/Strategaeth 
Ystadau?  Dim mwy na 1000 o eiriau 
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3. Yr Achos Strategol 
 

Sut mae’ch Rhaglen yn cysylltu â strategaethau lleol a chenedlaethol e.e. 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, strategaethau gofal plant 
a chyfrwng Cymraeg? 

Dim mwy na 1000 o eiriau 
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Nodwch unrhyw wahaniaethau i’ch achos strategol ers i fersiwn ddiweddaraf 
eich RhAS/strategaeth Ystadau gael ei llunio. 
 
Rhowch fanylion buddion a risgiau eich Rhaglen. 
Dim mwy na 1000 o eiriau 
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4. Yr Achos Economaidd 
 

Nodwch unrhyw wahaniaethau i’r Achos Economaidd ers i fersiwn 
ddiweddaraf eich RhAS/strategaeth Ystadau gael ei llunio.   

Dim mwy na 1000 o eiriau 
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5. Yr Achos Masnachol 
 

Nodwch unrhyw wahaniaethau i’r Achos Masnachol ers i fersiwn ddiweddaraf 
eich RhAS/strategaeth Ystadau gael ei llunio. 
 
Byddwch cystal â chynnwys manylion y modelau cyflawni rydych yn eu 
hystyried e.e. cyflwyno prosiectau mewn sypiau (batching) neu yn unigol  
Dim mwy na 1000 o eiriau 
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6.  Yr Achos Ariannol 
 

Nodwch unrhyw wahaniaethau i’r Achos Ariannol ers i fersiwn ddiweddaraf 
eich RhAS/strategaeth Ystadau gael ei llunio.   

 
Rhowch fanylion y trefniadau arian cyfatebol ar gyfer eich Rhaglen a 
chadarnhau a yw’n fforddiadwy neu ddim.   
Dim mwy na 1000 o eiriau 
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7. Yr Achos Rheoli 
 

Nodwch unrhyw wahaniaethau i’r Achos Rheoli ers i fersiwn ddiweddaraf eich 
RhAS/strategaeth Ystadau gael ei llunio.  

Dim mwy na 1000 o eiriau 
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Rhowch fanylion y strwythurau sydd ar waith i gyflawni’r prosiectau yn eich 
Rhaglen a manylion cyswllt y tîm craidd. 
  Dim mwy na 500 o eiriau / organogram 
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Darparwch y prif gerrig milltir ar gyfer y Rhaglen os gwelwch yn dda 
 

COPÏWCH Y CYNLLUN YMA 
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9. Gwneud cais am arian y Model Buddsoddi Cydfuddiannol 
 

Ydych chi’n bwriadu cyflawni 
unrhyw rai o'ch prosiectau Band B 
gan ddefnyddio’r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol?   

Dileer fel y bo’n briodol 
 

Ydym / Nac ydym 

 

 Os na - ewch i adran 10 

 Os ydych - llenwch yr adran berthnasol isod ar gyfer awdurdodau lleol neu 

sefydliadau addysg bellach 
 

(a) Awdurdodau Lleol:  
 

Ysgolion Nifer Maint Cost - ar sail 
canllawiau 
Llywodraeth 
Cymru 

Nodwch ar gyfer 
faint o adeiladau 
ysgol y byddech yn 
defnyddio’r cyllid 
hwn: 
 

Cynradd    

Uwchradd    

Cyfanswm    

 

Rhowch fanylion cryno gan gynnwys teitl ac amcan gost cyfalaf y prosiect/au: 
Dim mwy na 1000 o eiriau  

Enghraifft: 
 
Ysgol Uwchradd Llanaber 
 
Amcan gost cyfalaf - £20,000,000 
 

Dyma ysgol uwchradd newydd gyda lle ar gyfer 1000 o fyfyrwyr yn nhref x a fydd yn 
disodli'r ddwy ysgol uwchradd gyfredol sydd mewn cyflwr categori C a D.  
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(b) Sefydliadau Addysg Bellach 
 

Colegau 

Rhowch fanylion cryno prosiect(au) eich coleg, ynghyd ag amcangyfrif o'r 
gost cyfalaf gan ddefnyddio cyfradd cyfalaf y m2 Llywodraeth Cymru. 
 
Rhowch fanylion am faint y gwaith sydd yn yr arfaeth (e.e. campws, adeiladu 
neu adnewyddu bloc, estyniad) a’r math o gyfleusterau e.e. adeiladu, trin 
gwallt a harddwch.   

Dim mwy na 1000 o eiriau 
Enghraifft: 
 
Canolfan celfyddydau creadigol a busnes Campws Aberllan 

 
Amcan gost cyfalaf - £20,000,000 
 
Dyma ddatblygiad 600 lle ar gyfer busnes a’r celfyddydau creadigol ar gampws 
x......... 
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10. Prosiectau Band B 
 

Faint o brosiectau rydych yn 
bwriadu’u cyflwyno ym Mand B? 
 

 

 

Beth ydy'r rhain? (Sylwch y dylai manylion y prosiectau gael eu cynnwys yn y 
tabl atodedig hefyd).  Dylid rhoi'r prosiectau yn eu trefn blaenoriaeth yn y 
ddwy ddogfen. 

Dim mwy na 500 o eiriau 
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11. Bandiau C a D 
 

Rhowch y ddiweddariad ar gyfer Bandiau C a D eich Rhaglen.  (Bydd Band C 
yn weithredol rhwng Ebrill 2024 a Mawrth 2029; bydd Band D yn weithredol 
rhwng Ebrill 2029 a Mawrth 2034]. 

Band C 
Dim mwy na 500 o eiriau 

 

Band D 

Dim mwy na 500 o eiriau 
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12. Datganiad Cymeradwyaeth ar gyfer y Rhaglen Amlinellol 
Strategol (RhAS) – Diweddariad ar Fand B - Gorffennaf 2017 

 
Cwblhewch fel y bo’n briodol: 
 
Cadarnhaf fod y diweddariad yn y ffurflen hon wedi’i gymeradwyo a’i lofnodi 
un ai gan Gabinet yr awdurdod lleol neu gan Fwrdd y sefydliad addysg 
bellach: 
 

 Awdurdod Lleol/ 
Coleg 

 

Enw 

Print 

 

Enw 
Llofnod 

 

Swydd yn y 
sefydliad 

 

Dyddiad 

DD/MM/BBBB 

 

 
Os nad oes cymeradwyaeth wedi’i chael eto ar lefel Cabinet neu Fwrdd, 
dywedwch pryd y rhagwelir y rhoddir y gymeradwyaeth.  Cadarnhewch hefyd 
ar ba lefel mae’r ddogfen wedi’i chymeradwyo ar hyn o bryd. 

 

 


