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Annwyl David 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 15 Mai yn gofyn am fy marn parthed deiseb P-05-821, a 
dderbyniodd y Pwyllgor Deisebau gan UNSAIN UNISON Castell-nedd Port Talbot, ynglŷn â 
chyllid ar gyfer dysgwyr o leiafrifoedd ethnig a dysgwyr sy’n, Sipsiwn, Roma a Theithwyr.  
 
Mae gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad clir a hirsefydlog i gyllid ysgolion, ac rwy’n gwbl 
ymrwymedig i leihau anghydraddoldebau ac i sicrhau bod yr holl ddysgwr yn gallu cyflawni 
eu potensial ac yn ffynnu mewn amgylchedd dysgu sy’n cefnogi eu hanghenion. Hyn sydd 
wrth wraidd ein cynllun gweithredu dros addysg, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein 
cenedl.  
 
Ers dros ddegawd mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid grant ychwanegol wedi’i 
dargedu i Awdurdodau Lleol er mwyn cefnogi’r grŵp hwn o ddysgwyr. Yn y cyfnod hwn mae 
Awdurdodau wedi rhoi trefniadau ar brawf ac rydym yn llwyr gydnabod a gwerthfawrogi’r 
profiad a’r arbenigedd helaeth sydd yn ein hysgolion ac yng ngwasanaethau’r Awdurdodau 
Lleol hynny. 
  
Mae’n amlwg i mi na ddylid parhau i ystyried y math hwn o gymorth fel rhywbeth 
ychwanegol. Nid yw hyn yn gynaliadwy yn yr hirdymor ac rwy’n credu y dylid prif ffrydio a 
blaenoriaethu’r gwasanaethau hyn.  
 
Cefais sicrwydd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y bydd darpariaeth ysgolion 
rheng flaen yn parhau’n flaenoriaeth, gan gynnwys cefnogi ein dysgwyr lleiafrifoedd ethnig, 
Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Rwy’n croesawu’r sicrwydd ac rwy’n llawn ddisgwyl i’r 
Awdurdodau Lleol lynu ato.  
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Rwyf wedi parhau i wrando ar bryderon a godwyd gan amrywiol randdeiliaid am effaith 
newidiadau yn y trefniadau ariannu i gefnogi’r grŵp hwn o ddysgwyr. Mae hwn yn gyfnod 
heriol a bu’n rhaid i mi wneud rhai penderfyniadau anodd, ond rwyf wedi cytuno ar gyllid o 
hyd at £8.7 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon i gefnogi’r holl Awdurdodau Lleol. Mae hyn i 
gydnabod bod newid y gwasanaeth i un a fydd yn ddarpariaeth graidd a chynaliadwy yn yr 
hirdymor yn cymryd amser.  
 
Bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu ar gyfer 2019-20 fel rhan o’r gyllideb ddrafft. Fodd 
bynnag fy mwriad yw darparu £8.7 miliwn ychwanegol i’r 22 Awdurdod Lleol yn 2019-20, i 
gefnogi datblygiad parhaus model cynaliadwy o Ebrill 2020-21 ymlaen. Bydd y cyllid hwn yn 
amodol ar dystiolaeth o gynnydd yn y gwaith tuag at greu modelau cyflawni mwy 
cynaliadwy. Ysgrifennodd fy swyddogion at bob Prif Weithredwr ddydd Gwener 18 Mai 2018 
i’w hysbysu am eu dyraniadau cyllid ar gyfer 2018-19. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu dull integredig o asesu effaith a gwnaed Asesiad 
Effaith Integredig Strategol o’r penderfyniadau gwario lefel uchel fel rhan o’r gyllideb ddrafft 
amlinellol ar gyfer 2018-19. 
 
Rwy’n gobeithio bod y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor wrth ystyried y ddeiseb. 
 
Yn gywir  
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