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Annwyl Lynne

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Ebrill yn amlinellu’ch pryderon chi a phryderon y 
Pwyllgor ynghylch dod â’r Grant Gwisg Ysgol i ben. 

Gallaf eich sicrhau, wrth wneud y penderfyniadau anodd yma, fod gen i ffocws di-sigl ar sut 
y gallwn gyda'n gilydd wella'r cymorth ar gyfer dysgwyr difreintiedig a’u helpu i gyflawni eu 
potensial. Dyna pham yr wyf wedi gwneud yn glir fy mwriad i gyflwyno cynllun gwell o fis 
Medi 2018, sydd yn fwy hyblyg a pherthnasol i anghenion dysgwyr dan anfantais. Mae fy 
swyddogion ar hyn o bryd yn trafod manylion y gronfa newydd arfaethedig gyda 
Llywodraeth Leol ac rwy'n disgwyl gwneud cyhoeddiad yn ystod yr wythnosau nesaf. 

Roedd eich llythyr yn codi nifer o gwestiynau penodol yr ydwyf yn eu hateb isod:

 A yw Llywodraeth Cymru yn disgwyl awdurdodau lleol i barhau i weithredu
cynllun grant gwisg ysgol

Wrth gau’r Grant Gwisg Ysgol, bydd yn awr yn fater i'r awdurdodau unigol i benderfynu a 
ydynt am barhau i ddarparu cymorth gwisg ysgol, ac os felly, ar ba ffurf cymorth y bydd yn 
ei gymryd. Mae rhai awdurdodau yn gweithredu cynlluniau dewisol ehangach er enghraifft 
hyd at Flwyddyn 11, ac mae nifer o awdurdodau wedi cadarnhau y byddant yn parhau 
gyda’r cynllun grant gwisg ysgol ar gyfer Blwyddyn 7 neu redeg cynlluniau tebyg yn 2018-
19. 

 A yw’r cyllid blynyddol o £700,000 wedi ei symud i’r Grant Cynnal Refeniw
llywodraeth leol neu i gronfeydd wrth gefn canolog (h.y. ai dim ond cael ei dorri
y mae?)

Cyfrannodd y gyllideb Grant Gwisg Ysgol tuag at flaenoriaethu cyllid i lywodraeth leol i 
gefnogi gwasanaethau rheng flaen megis ysgolion. O safbwynt y broses, gwnaed 
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gostyngiad i grantiau llywodraeth leol wedi'u neilltuo, o fewn y Grŵp Prif-Wariant Addysg, 
oedd yn cynnwys £700,000 am y Grant Gwisg ysgol.  Trosglwyddwyd y cyllid yn wreiddiol i'r 
cronfeydd wrth gefn canolog, ac wedyn, ynghyd â chyllid ychwanegol o gronfeydd wrth 
gefn, cafodd ei ddyrannu i'r grant cynnal refeniw i gynnal cyfraniad Llywodraeth Cymru i 
wario-craidd ar addysg llywodraeth leol ar lefelau 2017-18.  Ar gyfer pwrpasau cyflwyniadol, 
byddai hyn wedi ymddangos fel lleihad i’r Grŵp Prif-Wariant Addysg, yn benodol y Llinell 
Wariant yn y Gyllideb ar gyfer Llywodraethu Ysgol, yn y tablau a gyhoeddwyd ar gyfer 
Cyllideb Ddrafft 2019-19.  
  

       Bod Asesiad Effaith Hawliau Plant ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb wedi 
ei gynnal gan Lywodraeth Cymru cyn penderfynu i roi terfyn ar y Grant Gwisg 
Ysgol, a sut wnaeth yr asesiadau hynny ddylanwadu ar benderfyniad 
Llywodraeth Cymru.  

  

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymwybodol yn ystod ein proses gyllidebol o ofynion ar 
Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 
Plentyn. Rydym wedi cymryd ymagwedd integredig at ein hasesiad o'r effaith. Er bod polisi 
gwisg ysgol yn gyfrifoldeb ar gyrff llywodraethu ysgolion, mae canllawiau Llywodraeth 
Cymru yn glir y dylai ystyriaethau cost fod yn flaenoriaeth ar gyfer ysgolion yn gosod eu 
polisïau gwisg ysgol ac ymddangosiad.  
  

       A ddylai Llywodraeth Cymru ddisgwyl i awdurdodau lleol i ddarparu cymorth 
ariannol o’u dyraniadau grant cynnal refeniw i deuluoedd cymwys ar gyfer 
prynu gwisg ysgol 

  

Disgwylir i gyrff llywodraethu ysgolion i ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru wrth wneud 
penderfyniadau o ran rheoli eu hysgolion. Mae ein canllawiau ar wisg ysgol yn disgwyl i 
gyrff llywodraethu roi blaenoriaeth uchel i ystyriaethau'n ymwneud â chost ac i ymgynghori'n 
llawn gyda rhieni a disgyblion ar unrhyw gynigion i newid neu benderfynu ar wisg ysgol.  
  
Ni ddylai unrhyw wisg ysgol fod mor ddrud fel ei fod yn gadael disgyblion neu eu teuluoedd 
yn teimlo nad ydynt yn gymwys ar gyfer derbyn neu fynychu ysgol arbennig ac mae ein 
canllawiau yn rhoi cyngor ar sut i gadw cost gwisg ysgol i’r isafswm.  
  

       Ai yw hyn yn golygu trosglwyddiad grant (ac, os felly, pam nad yw’n cael ei 
nodi fel hyn yn y Setliad Llywodraeth Leol 2018-19) 

  

Nid yw hyn yn gyfystyr â throsglwyddiad grant fel a welir yn y gwybodaethCyllideb a 
rhyddhawyd gyda’r Setliad Llywodraeth Leol Dros-dro.  
  
Ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Pwyllgor ym mis 
Tachwedd i esbonio'r broses.  
  

       Os yw’r cyllid o £700,000 i helpu teuluoedd cymwys i brynu gwisg ysgol 
bellach wedi ei gynnwys o fewn y grant cynnal refeniw, pa beirianwaith sy’n 
bodoli i ddangos y symud cyllid a’r monitro o’i ddefnydd sy’n dilyn at y diben 
yma 

  
Cyfeiriaf at y llythyr a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ym 
mis Tachwedd, sy'n dangos y symudiad o’r rhagdybiaethau cynllunio gwreiddiol i sefyllfa'r 
Gyllideb Ddrafft. Mae Llywodraeth Leol yn deall y newid yn y sefyllfa o ragdybiaethau 
cynllunio i’r fersiynau Drafft a Therfynol o’r Gyllideb a’r Setliad, a rhaid disgwyl y bydd y 



 

 

gwelliant er budd holl ysgolion wrth i awdurdodau ddefnyddio'r Setliad gwell yma i bennu eu 
cyllidebau ar gyfer ysgolion.  
  
Rwy’n gobeithio fod y wybodaeth yma’n ddefnyddiol o ran mynd i'r afael â’ch pryderon chi a 
phryderon y Pwyllgor ac wrth ddeall y broses yn well.  
 
Yn gywir  

   
Kirsty Williams AC  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
  
  
Cc Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
 




