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25 Hydref 2019  
 

Annwyl Janet Finch-Saunders AC, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 15 Hydref am y ddeiseb a ddaeth i law'r Pwyllgor Deisebau 
gan Mr Iwan Williams ynghylch cyllidebau ysgolion ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 
Awdurdodau Lleol sy'n gyfrifol am drefniant yr holl wasanaethau addysg, ac mae'n briodol 
mae awdurdodau lleol sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch sut i ddiwallu anghenion yn eu 
hardal, a hynny ar sail yr angen a'r galw yn lleol.  
 
Yng Nghymru, darperir cyllid ar gyfer addysg oed statudol drwy Grant Cynnal Refeniw y 
Setliad Llywodraeth Leol, a hynny heb ei neilltuo'n benodol. Mae'r dull cyllido hwn yn rhan 
allweddol o bolisi Llywodraeth Cymru, sef mai awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i 
ddarparu'r gwasanaethau hyn, ac er mwyn gwneud hynny'n dda, bod angen hyblygrwydd 
ariannol arnynt benderfynu sut i ddyrannu eu hadnoddau yn unol â'r anghenion a'r 
amgylchiadau yn lleol. Wrth gwrs, rhaid  cynnwys ysgolion yn y broses, ac felly mae'n rhaid 
i awdurdodau lleol ymgynghori â’u fforymau cyllidebau ysgolion ac â phob ysgol yn eu 
hardal wrth bennu fformiwla ariannu.  
 
O ran cyllid ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig, awdurdodau lleol ac ysgolion sy'n 
gyfrifol am ddarparu addysg briodol ac addas ar gyfer dysgwyr, gan gynnwys dysgwyr a 
chanddynt Anghenion Addysgol Arbennig. Eto, ni chaiff y cyllid a roddir i awdurdodau lleol 
ar gyfer y ddarpariaeth hon ei neilltuo'n benodol - awdurdodau lleol sydd i benderfynu sut i 
wario'u cyllid i ddiwallu eu hanghenion lleol yn y ffordd orau. Fodd bynnag, mae disgwyl i 
awdurdodau lleol weithio gydag ysgolion i sicrhau bod trefniadau cyllido ysgolion yn 
effeithiol o ran cefnogi a gwella cyflawniad pob dysgwyr, beth bynnag ei anghenion.   
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Dyrannwyd pecyn cyllid o £20m gan Lywodraeth Cymru yn 2017 i gefnogi'r gwaith paratoi 
ar gyfer gweithredu'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd yn ystod tymor y 
Cynulliad hwn. O'r gyllideb hon, mae cyfanswm o ryw £7.27m wedi'i wario hyd at ddiwedd 
2018-19 i roi Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith. Rhagwelir y caiff 
£6.34m ychwanegol ei wario yn 2019-20. 
 
Mewn datganiad ysgrifenedig ar 17 Medi, cyhoeddais newidiadau i'r amserlen ar gyfer 
gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.   
Bydd gweithredu'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd yn digwydd, gam wrth 
gam o fis Medi 2021 ymlaen, gyda'r rolau statudol a grëwyd o dan y Ddeddf yn cychwyn ym 
mis Ionawr 2021. 
 
Bydd yr amserlen ddiwygiedig hon yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau'n hollol barod ar 
gyfer gweithredu'r system newydd - a bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at broses gyflwyno 
lyfnach a mwy llwyddiannus.  Gyda hyn mewn cof, rwyf wedi gofyn i fy swyddogion ystyried 
yn ofalus a oes angen ailbroffilio'r £20m i adlewyrchu'r cyfnod amser newydd.  
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