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Annwyl Lynne, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 5 Mawrth 2020 ynghylch yr adolygiad o drefniadau 
cyllido ysgolion a gynhelir gan Luke Sibieta. 
 
Yn dilyn cyfatebiaeth â'r Undebau Llafur ar 6 Chwefror, mae cynrychiolwyr o'r Undebau wedi 
cynnal cyfarfod arall â'm swyddogion ac wedi mynd i gyfarfod â Luke Sibieta hefyd. Mae 
Luke wedi cyfarfod â chynrychiolwyr unigol o'r Undebau hefyd yn ôl eu cais. Rydym yn 
ddiolchgar am gyfraniad y grŵp pwysig hwn o randdeiliaid at yr adolygiad o drefniadau 
cyllido ysgolion, ac rydym wedi ymrwymo i barhau â'r trafodaethau hyn. 
 
Fel imi ddweud o'r blaen, nid oes y fath beth ag ysgol gyffredin, maent yn gwahaniaethu'n 
sylweddol o ran ffactorau sy'n debygol o ddylanwadu ar eu costau. Roeddwn wedi cytuno 
bod gwerth adolygu natur y gwariant a amlinellir yn argymhelliad 1. Bydd dadansoddiad 
Luke o'r modd y mae cyfanswm y gwariant, a'r gwariant ar wahanol gategorïau o 
fewnbynnau'n gwahaniaethu ar draws ysgolion o dan amgylchiadau penodol yn helpu i 
bennu a oes gan ysgolion a disgyblion o dan wahanol amgylchiadau lefelau digonol o gyllid, 
ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Bydd hynny'n cynnwys rhagdybiaethau clir am gostau 
gwahanol fewnbynnau a newidynnau a fydd yn sail i allu gwneud cynigion manwl ar gostau 
addysg. Bydd hynny'n helpu'r rheini sy'n gwneud polisïau i bennu a oes gan ysgolion mewn 
gwahanol amgylchiadau ddigon o gyllid, a'r ffordd orau o dargedu unrhyw gynnydd mewn 
gwariant. Yn ogystal, bydd hefyd yn cynnwys amcangyfrifon penodol o gostau pwysau ar 
ysgolion yn y dyfodol. 
 
Yn ychwanegol at argymhelliad 1, bydd yr adolygiad o drefniadau cyllido ysgolion hefyd yn 
darparu gwybodaeth mewn ymateb i nifer o argymhellion y Pwyllgor, ac mae'n ddarn o waith 
gwerthfawr sy'n parhau i ddatblygu. 
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Rydym yn cydweithio'n agos â Luke, a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys Gwasanaethau 
Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru. Cawn ein harwain gan eu barn arbenigol 
nhw. Mae'n bwysig hefyd nad ydym yn rhagdybio canfyddiadau'r adolygiad.  
 
Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth am fanylion gwaith Luke hyd yma, mae e'n 
hapus i gyfarfod â chi i roi gwybod y diweddaraf ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych 
– yn enwedig o ran y mater o gael tystiolaeth am faint o gyllid sydd ei angen sy'n ddigonol i 
gyllido ysgolion.  
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth ichi. 
 
Yn gywir  
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