
 

Cyfrifo schoolcuts.org.uk i Gymru 
 
Yn y datganiad hwn, rydym wedi cymharu Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion yn ôl ysgol, a gyhoeddir 
gan Lywodraeth Cymru . Defnyddiwyd y mynegai costau ysgolion 2 a gynhyrchwyd gennym o 

1

ffigurau'r Adran Addysg. 
 

Cyllid heb ei gynnwys: 
● Cyllid Anghenion Uchel 

Mae'r rhan hon yn ariannu'r cynlluniau addysg, iechyd a gofal (AIG) a’r datganiadau ar gyfer 
myfyrwyr yn yr ysgol. Mae ysgolion yn derbyn dyraniad ar gyfer darpariaeth anghenion 
addysgol ychwanegol cyffredinol fel rhan o'r Bloc Ysgolion. Oherwydd y nifer cymharol fach o 
ddisgyblion a dyraniad unigol mawr o bosibl, mae'n anodd gweld tueddiadau mewn cyllid ar 
sail fesul ysgol, mae cyfartaleddau awdurdodau lleol yn fwy priodol. 

 
● Dyraniadau 16 i 19 oed 

Nid oedd y dyraniadau hyn ar gael ar lefel ysgol. 
 

● Grant Datblygu Disgyblion 
Nid yw'r dyraniadau fesul ysgol ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion yn cynnwys rhif cyfeirnod ysgol 

ac felly nid oedd yn bosibl cyfateb y symiau â'r data ariannu arall. 
 

● Blynyddoedd Cynnar  
Mae cyllid Blynyddoedd Cynnar yn cynnwys darpariaeth: 

o yr hawl 15 awr i blant dan anfantais 
o yr hawl 15 awr gyffredinol i bob plentyn tair a phedair oed 
o yr hawl 15 awr ychwanegol ar gyfer plant tair a phedair oed i rieni sy’n gweithio ac 

sy’n gymwys 
o Premiwm Disgyblion Blynyddoedd Cynnar 
o y Gronfa Mynediad Anabledd 
o Cyllid atodol Ysgol Feithrin a Gynhelir 

 

Mynegai costau ysgolion 
 
Blwyddyn Cynllun 

Pensiwn 
Athrawon 

Yswiriant 
Gwladol 

Dyfarniad cyflog 
blynyddol a 
chynnydd mewn 
cyflogau 

Ardoll 
Prentisiaethau 

Pwysau 
chwyddiant ar 
wariant sydd 
ddim yn 
ymwneud a staff 

Cyfanswm 

2016/17 1.7% 0.4% 0.9% 0.0% 0.1% 3.5% 

2017/18 1.8% 0.4% 1.8% 0.3% 0.6% 5.0% 

2018/19 1.8% 0.4% 3.8% 0.3% 1.1% 7.4% 
  

1 Cyllidebau Ysgol Penodol a gyhoeddwyd gan StatsWales 
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Delegated-School-Budgets/dele
gatedschoolbudgets-by-school  
2 Mynegai costau ysgolion 
https://www.dropbox.com/s/ro1dyzkuhwvpjyl/School%20costs%20index%202015%20-%202019.pdf?dl=0 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Delegated-School-Budgets/delegatedschoolbudgets-by-school
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Delegated-School-Budgets/delegatedschoolbudgets-by-school
https://www.dropbox.com/s/ro1dyzkuhwvpjyl/School%20costs%20index%202015%20-%202019.pdf?dl=0


Grant ar gyfer cyflog athrawon 
Cyhoeddodd y Llywodraeth swm ychwanegol o £ 8.7m tuag at y dyfarniad tâl athrawon uwch na'r 
disgwyl ar gyfer 2018/19. Dosbarthwyd yr arian hwn i awdurdodau lleol i'w rannu fel y gwelent. 
 
Rydym wedi tybio bod awdurdodau lleol wedi dosbarthu'r arian hwn yn yr un modd â Lloegr gyda 
grant fesul disgybl i bob ysgol sy'n amrywio yn ôl cyfnod ysgol. 
 
Yn anffodus, pan ddefnyddiom gyfraddau Lloegr, nid oedd digon o arian i fynd o gwmpas. Felly, 
rydym wedi cyfrifo cyfradd i Gymru. Tybiwyd mai'r gyfradd ar gyfer ysgolion canol oedd cyfartaledd y 
cyfraddau cynradd ac uwchradd. Mae'r cyfrifiadau isod: 
 
 Cyfnod Disgyblion Cyfradd Lloegr 

fesul disgybl 
Cyfanswm costau Cyfradd Cymru 

fesul disgybl 

Canol 
 
14,815   £          22.15  

 £ 
328,156   £          19.60  

Cynradd 
 
260,605   £          17.76  

 £ 
4,628,346   £          15.71  

Uwchradd 
 
171,464   £          26.54  

 £ 
4,550,642   £          23.48  

Arbennig 
 
4,849   £          65.65  

 £ 
318,346   £          58.08  

Meithrin 
 
487   £          17.76  

 £ 
8,646   £          15.71  

      
 £ 
9,834,136    

     
Grant ar gyfer cyflog 
athrawon Cymru  

 £ 
8,700,000   

Cymhareb gyfradd Cymru i 
Loegr  0.88  
 

Cyfrifiad 
Mae cyllid a niferoedd disgyblion ar gael o StatsWales. Fe wnaethom ddefnyddio: 

● Cyllideb ysgolion unigol 
● Nifer o Ddisgyblion 

Ffynhonnell: Cyllidebau ysgol penodol 
 
O hyn gwnaethom gyfrifo cyllid fesul disgybl ar gyfer 2015/16, 2016/17, 2017/18 a 2018/19. 
 
Gwnaethom eu troi'n brisiau 2018/19 gan ddefnyddio'r mynegai costau ysgolion uchod. Yna 
gwnaethom gyfrifo'r newid mewn cyllid fesul disgybl mewn termau real gan ddefnyddio 2015/16 fel 
gwaelodlin. 
 
Er mwyn cyfrifo'r diffyg mewn incwm ysgol, canfuom y swm angenrheidiol i adfer y cyllid fesul 
disgybl mewn termau real i'w lefel yn 2015/16. 
 
Diffyg arian 2018/19 = ( Cyllid fesul disgybl 2015/16 – Cyllid fesul disgybl 2018/19 ) x  

 Niferoedd disgyblion 2018/19 
 
Gellir dod o hyd i’r data yma. 
 
Andrew Baisley 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Delegated-School-Budgets/delegatedschoolbudgets-by-school
https://www.dropbox.com/s/ro1dyzkuhwvpjyl/School%20costs%20index%202015%20-%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/84sunw6z3729jxe/AADXqI-0MBUf2ju4I2DEjmgFa?dl=0
https://twitter.com/andrewbaisley
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