
 

 

 

 

 

 

19 Tachwedd 2021 

 

Annwyl  

ATISN 15617 

Diolch am eich cais a ddaeth i law ar 22 Hydref 2021. Gofynasoch am: Dyrannu 

buddsoddiad cyllid cyfalaf o'r rhaglenni isod, rhwng ysgolion cyfrwng Cymru, ysgolion 

dwyieithog / Cymraeg a Saesneg, ym mhob Awdurdod Lleol yng Nghymru: 

(i) Band B, Rhaglen Ysgolion 21 Ganrif 
(ii) Grant Lleihau Maint Dosbarth Babanod 
(iii) Grant Cyfalaf trwy gyfrwng Cymraeg 

 

Manylion ar y canlynol mewn perthynas â phob un o'r rhaglenni cyllido dan sylw: 

• Cyfanswm gwariant wedi'i glustnodi gan yr Awdurdod Lleol 

• Rhestr o'r holl brosiectau ym mhob Awdurdod Lleol y mae cyllid wedi'i glustnodi 
ar ei gyfer 

• Cyfanswm wedi'i glustnodi ar gyfer ysgolion Cymraeg 

• Canran wedi'i chlustnodi ar gyfer ysgolion Cymraeg 

• Cyfanswm wedi'i glustnodi ar gyfer ysgolion dwyieithog / nentydd Cymru. 

• Canran wedi'i chlustnodi ar gyfer ysgolion dwyieithog / nentydd Cymru 

• Cyfanswm wedi'i glustnodi ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg 

• Canran wedi'i chlustnodi ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg 

• Statws y prosiectau hynny, h.y. wedi'u cwblhau, yn y broses o gael eu cwblhau, 
heb eu cychwyn eto. 

• Gofynnwn ichi fanylu ar y broses o bennu sut y bydd cyllid yn cael ei neilltuo a 
chadarnhau a gynhelir asesiad effaith iaith wrth weinyddu'r drefn honno. 

 

Ein hymateb 

(i) Band B, Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Dyrannwyd amlen gyffredinol i bob awdurdod lleol ar gyfer yr ail don o gyllid y 

Rhaglen, a ddechreuodd yn 2019, yn seiliedig ar eu Rhaglen Amlinellol Strategol 

(SOP) a gymeradwywyd. Fodd bynnag, gan fod y dyfarniad cyllid hwn mewn 

egwyddor ac yn amodol ar gymeradwyo achosion busnes unigol a ddatblygwyd yn 



unol â Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM, nid yw’r cyllid wedi’i glustnodi ar gyfer prosiectau 

penodol nes iddynt gael eu hystyried trwy broses achosion busnes Llywodraeth 

Cymru. Felly rydym wedi darparu dadansoddiad llawn o'r cyllid cymeradwy hyd yma 

yn y daenlen atodedig trwy gyfrwng y cyfarwyddyd. 

Mae'n bwysig nodi bod y wybodaeth a ddarperir yn ffurfio cipolwg hanner ffordd trwy 

ail flwyddyn y don o gyllid; bydd y sefyllfa'n newid wrth i awdurdodau lleol symud 

ymlaen â'u rhaglenni buddsoddi. Oherwydd yr angen am weithdrefnau statudol ar 

gyfer ad-drefnu ysgolion, roedd llawer o bartneriaid cyflenwi yn ddienw o'r prosiectau 

a gynhwysir yn eu SOPs. Yn ogystal, weithiau mae'n rhaid i bartneriaid cyflenwi 

newid cynlluniau arfaethedig yng ngoleuni amgylchiadau lleol. Dyma pam y byddai 

awdurdodau lleol yn y sefyllfa orau i ddarparu gwybodaeth benodol am brosiectau 

piblinell sydd eto i'w cymeradwyo. Mae'r SOPs ar gyfer pob awdurdod lleol wedi'u 

cyhoeddi ac felly maent eisoes yn gyhoeddus. Rydym yn cynghori eich bod yn 

cysylltu â'r awdurdodau lleol yn uniongyrchol i gael copïau o'u SOPs. Byddwch yn 

ymwybodol y gall y dogfennau hyn newid yn ystod y cyfnod buddsoddi. 

O ran y broses ar gyfer penderfynu sut mae arian yn cael ei ddyrannu, mae hyn yn 

rhan o'r broses asesu achosion busnes. Mae canllawiau achos busnes y Rhaglen ar 

gael i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru (Rhaglen Ysgolion a Cholegau ac 

Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif: canllawiau achos busnes | LLYW.CYMRU). 

Mae asesiad achos busnes yn mynd trwy broses tri cham. 

 Grŵp Craffu Achos Busnes a fynychwyd gan ystod o swyddogion polisi o bob 
rhan o Lywodraeth Cymru; 

 Panel Buddsoddi Addysg, a fynychir gan Ddirprwy Gyfarwyddwyr o'r 
Gyfarwyddiaeth Addysg a Llywodraeth ehangach Cymru; 

 Ystyriaeth derfynol gan y Gweinidog Y Gymraeg ac Addysg  

Mae cydweithwyr o'r Is-adran Iaith Gymraeg yn aelodau o'r Grŵp Craffu Achos 

Busnes a'r Panel Buddsoddi mewn Addysg. Maent yn craffu ar bob achos ar gyfer 

buddsoddi ac yn ystyried Asesiadau Effaith Iaith Cymraeg yn ofalus. 

(ii) Grant Lleihau Maint Dosbarth Babanod 

Mae'r meini prawf ar gyfer y Grant Lleihau Meintiau Dosbarth Babanod yn achosion 

lle mae dosbarthiadau o 29 neu'n fwy gydag o leiaf un, neu gyfuniad, o'r 

amgylchiadau a ganlyn: 

 lefelau sylweddol o gymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim; 

 lefelau sylweddol o anghenion addysgol / dysgu ychwanegol arbennig; 

 lefelau sylweddol o Gymraeg / Saesneg nid yr iaith gyntaf; 

  canlyniadau is na'r cyfartaledd a lle bernir bod ysgol yn goch neu'n ambr yn y 
system categoreiddio ysgolion. 

 

Mae awdurdodau lleol yn gweinyddu'r grant ar ran Llywodraeth Cymru. Roedd elfen 

gyfalaf £20m y grant yn destun proses gynnig lle roedd cynlluniau a oedd yn cwrdd 

â'r meini prawf yn dibynnu ar greu gofod ystafell ddosbarth ychwanegol. Dewisodd 

16 awdurdod lleol gynnig am y grant; roedd pob un o'r 16 yn llwyddiannus. Fodd 

bynnag, penderfynodd Conwy wedi hynny i beidio â defnyddio eu dyraniad grant ar 

gyfer gwaith a gwblhawyd. 

https://llyw.cymru/rhaglen-ysgolion-cholegau-ac-addysg-ar-gyfer-yr-21ain-ganrif-canllawiau-achos-busnes
https://llyw.cymru/rhaglen-ysgolion-cholegau-ac-addysg-ar-gyfer-yr-21ain-ganrif-canllawiau-achos-busnes


Cyfanswm y ceisiadau grant am waith i ysgolion cyfrwng Cymraeg = £ 7,448,000 

Canran = 38% 

Cyfanswm y ceisiadau grant am waith i ysgolion cyfrwng Saesneg = £ 12,087,908 

Canran = 62% 

Gweler y tabl yn Atodiad A sy'n dangos bidiau / dyraniadau wedi'u dadansoddi yn ôl 

cyfrwng iaith yr ysgol. 

(iii) Grant Cyfalaf Canolig Cymru 

Rhoddir dadansoddiad o'r Grant Cyfalaf Canolig Cymru yn y tabl isod. Mae'r holl 

arian cymeradwy ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymru. 

Awdurdod Lleol  Cyllid 
Cymeradwy 

(£) 

Statws Prosiect 

Wedi 
gwbwlhau 

O dan waith 
adeiladu 

Cymeradwy 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Blaenau Gwent 

     6,066,667  
  

1 

Cyngor Bwrdeistref Sir 
Caerffili 

     5,380,384  
 

1 3 

Cyngor Sir Caerfyrddin         985,247  
 

1 
 

Cyngor Caerdydd      2,529,588  1 
 

1 

Cyngor Sir Ceredigion         358,900  1 
  

Cyngor Sir Dinbych         794,401  1 
  

Cyngor Sir y Fflint      3,926,608  
 

1 
 

Cyngor Sir Gwynedd      1,107,000  
  

1 

Cyngor Sir Fynwy      2,889,839  
  

2 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful 

     1,190,737  
  

1 

Cyngor Dinas Casnewydd      6,038,141  
 

1 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Castell-nedd Port Talbot 

     2,612,811  
 

3 
 

Cyngor Sir Penfro      5,670,857  
  

1 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf 

        810,000  1 
  

Abertawe (Dinas a Sir)      3,838,713  
 

2 2 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen 

     8,096,470  
 

1 
 

Cyngor Sir Wrecsam          850,000  1 
  

 

Ar hyn o bryd mae ceisiadau'n cael eu prosesu ar gyfer y rownd nesaf o gyllid grant 

canolig Cymraeg. 

Camau nesaf 

Os ydych yn anfodlon â'r modd y gwnaeth Llywodraeth Cymru ymdrin â'ch cais, 

gallwch ofyn am adolygiad mewnol cyn pen 40 diwrnod gwaith o ddyddiad yr ymateb 

hwn. Dylid cyfeirio ceisiadau am adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid 

Gwybodaeth Llywodraeth Cymru yn: 

Uned Hawliau Gwybodaeth, 



Llywodraeth Cymru, 
Parc Cathays, 
Caerdydd, 
CF10 3NQ 
neu E-bost: Freedom.ofinformation@gov.wales;  

 

Cofiwch ddyfynnu'r cyfeirnod ATISN uchod. 

Mae gennych hefyd yr hawl i gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir cysylltu â'r 

Comisiynydd Gwybodaeth yn: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, 

Tŷ Wycliffe, 

Lôn y Dŵr, 

Wilmslow, 
Swydd Gaer, 
SK9 5AF 
 

Fodd bynnag, nodwch na fydd y Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn nes iddi 

fod trwy ein proses adolygu fewnol ein hunain. 

 

Yr eiddoch yn gywir 

  

mailto:Freedom.ofinformation@gov.wales


 
  
 
 

  

Atodiad A 

Cais yr 

Awdurdod Lleol  

 Ysgol ar 

Dyraniad 

Iaeth Disgrifiad Prosiect  Statws 

Blaenau Gwent 

£199,600 

 Willowtown 

Primary 

 

£129.600 

EM Addasiadau mewnol i greu ystafell ddosbarth 

ychwanegol gan gynnwys gofod adnoddau mewnol a 

rennir a chyfleusterau toiled wedi'u hailfodelu. 

Amgylchedd dysgu a chwarae awyr agored parhaol i 

gefnogi'r Cyfnod Sylfaen. 

Wedi 

gwbwlhau 

 St Iltyd's Primary 

 

£70,000 

EM Ailfodelu cyfleusterau presennol i greu gofod 

addysgu ychwanegol, darparu gofod addysgu a 

thorri allan hyblyg i gefnogi dysgwyr bregus ac 

ymgysylltu â theuluoedd. Amgylchedd chwarae 

addas i gefnogi'r Cyfnod Sylfaen. 

Wedi 

gwbwlhau 

Pen y bont Ar 

Ogwr 

£750,000 

 Ysgol Gymraeg 

Bro Ogwr 

£200,000  

WM Addaswyd dwy ystafell fach i ffurfio un ystafell 

ddosbarth o faint addas. 

Wedi 

gwbwlhau 

 Croesty Primary 

£550,000 

EM Estyniad dwy ystafell ddosbarth i uned Cyfnod 

Sylfaen bresennol. 

Wedi 

gwbwlhau 

Caerdydd 

£3,579,737 

 Oakfield Primary 

£947,851 

EM Estyniad modiwlaidd pedair ystafell ddosbarth, 

gydag ystafelloedd grŵp a gofod toiled, gyda llwybr 

cerdded dan do i'r brif ysgol. Tynnu llety dosbarth 

symudol. Mae yna le hefyd ar gyfer ystafelloedd 

Wedi 

gwbwlhau 



 
  
 
 

ymneilltuo ac i alluogi'r ysgol i ddarparu ar gyfer y 

Cynnig Gofal Plant.  

 St Fagan's CiW 

Primary 

 

£1,142,680 

 

EM 

 

Ailfodelu adeiladu i ddarparu dwy ystafell ddosbarth 

ychwanegol i wneud defnydd mwy effeithiol o'u 

hamgylchedd addysgu. 

Wrth fynd 

– I 

Gwbwlhau 

yn 

Chwefror 

2022 

 St Francis 

Primary 

 

£1,489,206 

EM Ymestyn ac ailfodelu cyfleusterau presennol i 

ddarparu dwy ystafell ddosbarth ychwanegol i wneud 

defnydd mwy effeithiol o'u hamgylchedd addysgu. 

I 

gwbwlhau  

Tachwedd 

2021 

Sir Gaerfyddin 

£2,000,000 

 

 Ysgol y Ddwylan  

 

£495,000 

WM Dwy ystafell ddosbarth ychwanegol newydd gan 

gynnwys addasiadau mewnol i'r ysgol bresennol i 

ddarparu mynediad a chylchrediad i'r ystafelloedd 

dosbarth newydd. 

Wedi 

gwbwlhau  

 Ysgol y Bynea 

 

£540,000  

EM Dwy ystafell ddosbarth ychwanegol newydd gan 

gynnwys addasiadau mewnol i'r ysgol bresennol i 

ddarparu mynediad a chylchrediad i'r ystafelloedd 

dosbarth newydd. Mae gwaith allanol yn cynnwys 

meysydd addysgu allanol dan do i gefnogi'r Cyfnod 

Sylfaen.  

 



 
  
 
 

 Ysgol Gynradd 

Saron 

 

£485,000 

WM Dwy ystafell ddosbarth ychwanegol newydd gan 

gynnwys addasiadau mewnol i'r ysgol bresennol i 

ddarparu mynediad a chylchrediad i'r ystafelloedd 

dosbarth newydd. Mae gwaith allanol yn cynnwys 

meysydd addysgu allanol dan do i gefnogi'r Cyfnod 

Sylfaen. 

 

 Ysgol Penygroes  

 

£480,000 

WM Dwy ystafell ddosbarth ychwanegol newydd mewn 

adeilad arunig gyda chyfleusterau toiled a mynediad 

dan do i'r brif ysgol. Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys 

gofod addysgu allanol wedi'i orchuddio, wedi'i 

gysylltu â'r canopi cylchrediad i gefnogi'r Cyfnod 

Sylfaen. 

 

Ceredigion 

£1,600,000 

 Ysgol Gynradd 

Aberteifi 

 

£1,000,000 

 

WM Ymgorfforwyd eu dau adeilad presennol a oedd 

wedi'u cysylltu gan lwybr cerdded dan do i ddarparu 

lleoedd addysgu mwy addas yn rhyddhau neuadd yr 

ysgol. Estyniad newydd ar gyfer eu dosbarth Derbyn. 

Prif fynedfa gymunedol newydd, gofod swyddfa, 

ystafell gymunedol / gyfrifiadurol ac ystafell staff 

newydd gyda thoiledau a hyd at bedwar lle 

adnoddau. 

 

 Ysgol 

Pontrhydfendigaid 

 

£600,000 

 

WM Dwy ystafell ddosbarth newydd, cyfleusterau ystafell 

gotiau / toiled a lle cylchredeg. Roedd hyn yn 

galluogi ystafell a oedd yn cael ei defnyddio fel 

ystafell ddosbarth i gael ei defnyddio fel gofod 

adnoddau / ymyrraeth gan wneud cynllun yr ysgol yn 

fwy effeithlon ac ymarferol i gynnal gwersi.  

 



 
  
 
 

Sir y Fflint  

£1,320,000 

 Ysgol Glan Aber 

 

£1,320,000 

EM Roedd yr arian a ddyfarnwyd yn rhan o brosiect 
gwerth £ 2.317 miliwn i ddarparu estyniad adeilad 
newydd ac ailfodelu cyfleusterau presennol. Mae'r 
adeilad newydd yn gartref i gegin a gweini pwrpasol, 
ystafell ddosbarth ychwanegol newydd a lleoedd 
storio. Estyniadau i ystafelloedd dosbarth presennol i 
fodloni'r gofynion sylfaenol i ddarparu ar gyfer 30 o 
leoedd dysgwyr. Dymchwelwyd hen glwb ieuenctid 
cyfagos i gael neuadd ysgol bwrpasol yn ei lle. 

Wedi 

gwbwlhau 

Gwynedd 

 

£600,000 

 Ysgol Glancegin 

 

£600,000 

  

WM Estyniad i gefnogi dosbarthiadau llai a'r twf a 
ragwelir yn nifer y plant yn nalgylch yr ysgol sy'n 
cefnogi darpariaeth Gymraeg. 

Wedi 

gwbwlhau 

Merthyr Tydfil 

£931,000 

 Ysgol Santes 

Tudful 

 

£661,000 

WM Estyniad arunig ar gyfer dwy ystafell ddosbarth gan 
gynnwys toiledau a chyfleuster lobïo. Tynnwyd hen 
lety symudol a chrëwyd mannau chwarae allanol i 
gefnogi'r Cyfnod Sylfaen.  

Wedi 

gwbwlhau 

 Trelewis Primary 

 

£270,000 

EM Estyniad ystafell ddosbarth sengl ar 
gyfer y Cyfnod Sylfaen sy'n galluogi'r 
ysgol i gynyddu eu gofod presennol i 
ddarparu darpariaeth ar gyfer y 
Cynnig Gofal Plant. 

 

Wedi 

gwbwlhau 

Neath Port Talbot 
 Gnoll Primary EM Bydd cyllid yn cael ei ailfodelu i ddarparu dwy ystafell 

ddosbarth ychwanegol. Byddant hefyd yn elwa o 

adnewyddu'r llety presennol, uwchraddio cyfleusterau 

Wedi 

gwbwlhau 



 
  
 
 

£1,890,000  

£225,000 

toiled ac ardal ddysgu awyr agored gysgodol i gefnogi'r 

Cyfnod Sylfaen. 

 YGG Rhosafan 

 

£1,340,000 

WM Estyniad arunig o bedair ystafell ddosbarth, gan gynnwys 

toiledau, cyfleusterau ystafell gotiau a lle cylchrediad. 

Mae hyn yn cefnogi eu cynllun tymor hir ar gyfer ysgol 

newydd ar y safle presennol ac i ateb y galw cynyddol am 

addysg cyfrwng Cymru a hwyluso gostyngiad ym maint 

dosbarthiadau babanod. 

Wedi 

gwbwlhau 

 YGG Castell-

nedd 

 

£325,000 

WM Ystafell ddosbarth ychwanegol a ddarperir gan 

symudadwy oherwydd cyfyngiadau safle. Bydd hyn hefyd 

yn cefnogi'r galw yn y dyfodol am ddarpariaeth Gymraeg 

yn yr ardal.  

Wedi 

gwbwlhau 

Casnewydd 

£1,100,661 

 Maesglas Primary 

& Nursery 

 

£520,661 

EM Adeilad meithrinfa annibynnol dwy ystafell ddosbarth 

ar safle'r ysgol. Mae hyn yn galluogi'r ysgol i 

ddefnyddio eu dwy ystafell ddosbarth gyfredol i 

leihau maint dosbarthiadau babanod. 

Wedi 

gwbwlhau 

 St Woolos 

Primary 

 

£580,000 

EM Adnewyddu adeilad rhandy ar wahân i greu cegin 
bwrpasol a ffreutur mawr ei angen. Roedd hyn yn 
galluogi'r ysgol i gael cyfleusterau bwyta priodol lle 
roedd arlwyo'n cael ei baratoi oddi ar y safle a'i 
ddwyn i'r ysgol. Mae hyn yn caniatáu i'r ystafell 
bresennol gael ei defnyddio fel ystafell ddosbarth i 
greu llai o ddosbarthiadau grŵp blwyddyn ar wahân. 

Wedi 

gwbwlhau 



 
  
 
 

Sir Benfro 

£387,075 

 Fenton Primary 

School 

 

£387,075 

EM Roedd angen estyniad ystafell ddosbarth Cyfnod 
Sylfaen ychwanegol, addasiadau i'r ardaloedd 
cyfagos ac uwchraddio cyfleusterau toiled ar gyfer y 
ddarpariaeth bresennol. 

Wedi 

gwbwlhau 

Powys 

£662,000 

 Ysgol Dyffryn y 

Glowyr  

 

£662,000 

WM Mae cyllid yn darparu cyfraniad o £ 2.2 miliwn i 

brosiect cyffredinol i ddarparu darpariaeth 

blynyddoedd cynnar addas at y diben newydd ar ffurf 

bloc pedair ystafell ddosbarth. Bydd hyn yn cynnwys 

dwy ystafell ddosbarth ar gyfer darpariaeth Cyfnod 

Sylfaen a dwy ystafell ddosbarth ar gyfer y 

ddarpariaeth Cynnig Gofal Plant. Bydd hyn yn 

caniatáu i'r ysgol leihau eu dosbarthiadau babanod a 

chael lle i ateb y galw am ddarpariaeth Gymraeg yn 

yr ardal yn y dyfodol. Mae'r prosiect cyfan yn cael ei 

ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda mwyafrif y 

costau'n cael eu talu o'r Grant Cyfalaf Cynnig Gofal 

Plant. 

Wrth fynd 

Rhondda Cynon 

Taf  

£1,600,003 

 Gelli Primary  

 

£800,000 

 

EM Dwy ystafell ddosbarth newydd a gwelliannau i'r 

ardal chwarae allanol. 

Wedi 

gwbwlhau 

 Llanharan 

Primary 

EM 

 

Dwy ystafell ddosbarth newydd a gwelliannau i'r 

ardal chwarae allanol i gefnogi'r Cyfnod Sylfaen. 

Mae hyn wedi caniatáu i'r ysgol gael ystafelloedd 

Wedi 

gwbwlhau 



 
  
 
 

 

£610,676 

dosbarth ar wahân ar gyfer pob grŵp blwyddyn a 

chefnogi'r ddarpariaeth Cynnig Gofal Plant.  

 Parc Lewis 

Primary 

 

£189,327 

EM Ailfodelu ac adnewyddu gwaith i greu ystafell 

ddosbarth ychwanegol, a gwelliannau i ardal 

chwarae allanol i gefnogi'r Cyfnod Sylfaen. 

Wedi 

gwbwlhau 

Abertawe 

£1,915,832 

 Hendrefoilan 

Primary 

 

£593,481 

EM 

 

Estyniad newydd i'r prif adeilad presennol gan greu 

un sylfaen ystafell ddosbarth ychwanegol, 

cyfleusterau storio, cyfleusterau toiledau dysgwyr a 

staff, gan gynnwys cyfleuster peiriannau mecanyddol 

newydd i ganiatáu ehangu ychwanegol yn y dyfodol. 

Wedi 

gwbwlhau 

 Sea View Primary  

£574,479 

 

EM Ailfodelu mewnol yr holl ganolfannau ystafell 

ddosbarth i greu gofod addysgu mwy priodol tra 

hefyd yn creu dosbarth ychwanegol. Bydd hyn yn 

gwella effeithlonrwydd costau rhedeg mecanyddol / 

gwresogi'r adeilad yn fawr ac yn cynorthwyo i leihau 

ffigur cynnal a chadw ôl-groniad yr ysgol gyda'r 

gwelliannau hyn i wead yr adeilad. 

Wedi 

gwbwlhau 

 Penyrheol 

Primary 

 

£147,872 

EM Ailfodelu ac adnewyddu dwy ystafell ddosbarth 

cynllun agored fawr sy'n bodoli eisoes yn bedwar 

gofod dysgu ystafell ddosbarth newydd. Byddant yn 

elwa o neuadd ysgol wedi'i hailfodelu ac ardal canopi 

i gefnogi'r Cyfnod Sylfaen. 

Wedi 

gwbwlhau 



 
  
 
 

 Ysgol GG 

Bryniago  

 

£600,000 

WM Ailfodelu adeilad ffreutur presennol yr ysgol ar safle'r 

babanod i ddarparu un ystafell ddosbarth 

ychwanegol. Bydd yr ailfodelu hwn hefyd yn cynnwys 

adleoli prif swyddfa a swyddfa'r pennaeth o'r safle 

iau, a fydd yn sicrhau bod lle ar gael i'w storio yn 

ofynnol ar y safle iau i ddarparu ar gyfer y gegin 

newydd a'r ardaloedd cysylltiedig. 

I fod I gael 

eu 

gwbwlhau 

Wrecsam 

 

£1,000,000 

 Barker's Lane 

Primary 

 

£1,000,000 

EM Pedair ystafell ddosbarth ychwanegol, gan gynyddu 

gallu'r ysgol 50 y cant, gan greu 15 lle ar draws pob 

grŵp blwyddyn. Cynigir y bydd hyn yn arwain at 

ostyngiad ehangach ym maint dosbarthiadau o 

amgylch canol y dref mewn hyd at naw ysgol 

gynradd arall sydd â chynhwysedd rheolaidd.  

 

CYFANSWM 

£19,535,908 

     

 

 


