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1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

Gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo derbyn grant Llywodraeth Cymru er mwyn buddsoddi mewn cyfarpar i 

ysgolion Gwynedd a chyfarch y cost ‘cynaladwyedd’ o adnewyddu’r cyfarpar mewn blynyddoedd dilynol, 

gan ofyn am adroddiad pellach a chyflawn ar fabwysiadu’r Strategaeth derfynol gael ei gyflwyno i’r 

Cabinet cyn gynted a bo modd. 

2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

Yn dilyn cyfarfod o’r Cabinet ar Awst 4ydd, gofynnwyd am wybodaeth bellach i hwyluso penderfyniad 

ynghylch cymeradwyo’r strategaeth yn ei chyfanrwydd neu’n rhannol ar sail oblygiadau beth y gellir ei 

gyflawni oddi fewn i gyfyngiadau cyllidol.  Heb benderfyniad ac arweiniad ar opsiynau, ni allwn dderbyn 

grant Llywodraeth Cymru nac archebu’r cyfarpar ar gyfer ysgolion Gwynedd. 

3. DIWEDDARIAD AR BENDERFYNIADAU CABINET 4ydd AWST 

a) Cymeradwyo’r strategaeth mewn egwyddor  

b) Ein bod yn gofyn i Lywodraethwyr pob ysgol yn unigol i nodi a fyddent yn fodlon tanysgrifio’r gost 

adnewyddu dyfeisiadau o’u cyllidebau/ cronfeydd ysgolion ac os ddim i nodi pam;  
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TEITL YR EITEM Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd 

Gohebwyd gyda oll o Gadeiryddion Llywodraethwyr Gwynedd gan rannu’r Strategaeth Ddigidol 

drafft gyda hwy a gofyn dau gwestiwn penodol: 

1. Mae oblygiadau ariannol i gynllun cynaladwyedd ar gyfer cyfrifiaduron a 

gliniaduron wedi ei nodi ar dudalen 19 yn Strategaeth Ddigidol Ysgolion 

Gwynedd.  A fydd eich ysgol yn tanysgrifio i’r costau hyn? 

2. Os na fyddwch yn tanysgrifio i’r costau hyn, nodwch pam. 

Nid oedd modd cwblhau hyn yn ystod Mis Awst tra bod yr ysgolion wedi cau. 
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c) Bod y gwasanaeth yn agor trafodaethau ar fyrder gyda rhanddeiliad perthnasol i fanylu mwy ar sut y 

bwriedir cynnal y gyfundrefn a sut y bwriedir talu amdano gyda golwg ar gynnwys hynny yn y strategaeth;  

 

ch) Gan gymryd nad ydym am gael yr holl arian ar gyfer cyflawni’r strategaeth yn Medi, bod y gwasanaeth 

yn ystyried ac yn gosod allan beth fyddai’r cynllun ar gyfer gweithredu’r strategaeth yn raddol; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

Byddwn yn dychwelyd i’r Cabinet gyda diweddariad ar yr eitemau uchod gan gynnwys gyflwyno copi 

terfynol o’r Strategaeth Ddigidol.  Yn y cyfamser gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo derbyn a gwario’r grant 

gan Llywodraeth Cymru i wella dysgu digidol yn ein ysgolion. 

5.   BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Y Swyddog Monitro: 

Mae’r adroddiad yn gam interim ar gyfer symud i fabwysiadu Strategaeth Ddigidol ar gyfer ysgolion 

Gwynedd. Adlewyrchir yr angen am waith pellach yn ei gynnwys  er cyrraedd y pwynt lle gellir ei 

mabwysiadu yn derfynol.  Amlygir hefyd yr angen i gwblhau y gwaith gyda’r ysgolion er sicrhau fod yr elfen 

cynnal ac adnewyddu y cyfarpar yn cael ei drefnu mewn modd briodol sydd yn cyd fynd a’r cyfrifoldebau a’r 

chyllidebau  datganoledig sydd ganddynt. Gallaf roi arweiniad pellach yn y cyfarfod. 

Trefnwyd cyfarfod i gynnwys swyddogion ac aelodau o Gynghorau Gwynedd ac Ynys Môn yng 

nghyd a Prif Weithredwr Cwmni Cynnal ar Fedi’r 3ydd, gellir rhannu diweddariad llafar o’r 

cyfarfod gyda’r Cabinet ar Fedi’r 8fed. 

Nid oedd modd cwblhau hyn yn ystod Mis Awst tra bod nifer o swyddogion allweddol ar eu 

gwyliau. 

Fe welir isod dau opsiwn i ddarparu offer ar gyfer dysgu yn ddigidol drwy lwyfan Hwb.  Yr 

opsiwn cyntaf yw’r hyn sydd wedi ei fanylu yn y Strategaeth Ddigidol, gyda’r ail opsiwn yn 

parhau gyda’r ddarpariaeth draddodiadol o gyflwyno addysg ddigidol mewn ystafelloedd 

cyfrifiaduro ond yn adnewyddu’r cyfarpar yn unig. 

Opsiwn Cost Sefydlu (un amser) Cost Adnewyddu 
(blynyddol) 

Opsiwn 1 (Strategaeth Ddigidol 
Ysgolion Gwynedd) £3,046,184 £572,377 
Opsiwn 2 (Adnewyddu cyfarpar 
yn unig) £2,746,312 £440,903 

 

Mae angen isafswm buddsoddi o £2,746,312 i gadw yr un lefel o gyfarpar yn ein ysgolion, ond 

yn eu adnewyddu fel eu bod yn ffit i bwrpas ar gyfer dysgu’n ddigidol a hyn angen ymrwymiad 

o £440,903 y flwyddyn i gadw’r cyfarpar yn gyfredol.  Byddai angen buddsoddiad pellach o 

£299,872 ar gyfer cyflwyno’r opsiwn ar gyfer trawsnewid addysgu digidol, sef yr opsiwn sydd 

wedi ei gyflwyno yn y Strategaeth Ddigidol ac ymrwymiad blynyddol ychwanegol o £131,474. 

Bydd opsiynau pellach yn cael eu cysidro cyn cyflwyno copi terfynol o’r Strategaeth Ddigidol. 
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Y Pennaeth Cyllid: 

Doed a ddel, os rydym am dderbyn y grant sylweddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn buddsoddi mewn 

cyfarpar i’n disgyblion, bydd ymrwymiad ariannol rhwng £440,903 a £572,377 gan y Cyngor yn anochel er 

mwyn  adnewyddu’r cyfarpar mewn blynyddoedd dilynol.   

Mae’n sefyllfa anghyffredin, nid oes cais i gyllido gwariant eleni.  Awgrymaf dylid datrys union ffynhonnell 

ariannu’r cost adnewyddu yn y Strategaeth derfynol ac yng nghylch cyllideb 2021/22, ar ôl i’r Adran Addysg 

gael cyfle i ymgynghori’n briodol ag ysgolion Gwynedd. 

 

 


