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1. Sefyllfa Bresennol

Isod fe welir dabl sy’n olrhain cost Datganiadau/CDU o 2016 ymlaen

Cyllid Integreiddio amcangyfrif

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Datganiadau/CDU £3,896,000 £4,431,000 £5,013,000 £5,437,000

Arall £1,891,000 £1,491,000 £674,000 -

Cyfanswm £5,787,000 £5,922,000 £5,687,000 £5,437,000

Cynnydd oddeutu £500,000 pob blwyddyn  yng nghost Datganiadau a CDU - Awdurdod

Nid yw cost datganiadau/CDU ar gyfer 2019/20 yn wybyddus i ni ar hyn o bryd.  

Mae effaith blwyddyn gyfan Gwedd 2 o’r Adolygiad Strategol Anghenion Dysgu Ychwanegol a 
Chynhwysiad yn tynnu £247,000 o arbedion o’r pennawd Integreiddio Arall yn 2019/20.

Mae gweddill cyllid y pennawd Integreiddio Arall wedi’i drosglwyddo yn llwyr ar gyfer ariannu 
amcangyfrif twf sylweddol pellach ar y pennawd Integreiddio Datganiadau/CDU.

2. Ymchwiliad – rhesymau dros y gorwariant

Yn Gorffennaf 2018 comisiynwyd arbenigwr annibynnol allanol i ymchwilio i’r gorwariant.

Creuwyd Cynllun Gweithredu a bellach mae dwy ffrwd gwaith wedi ei gwblhau – 
 Ailstrwythuro’r Panel Cymedroli
 Adroddiad ar Ddata ADY a Chynhwysiad yn cael ei gyflwyno i’r arbenigwr annibynnol allanol



O’r ymchwil hyd yma fe ellir crynhoi fel a ganlyn-

 Rhwng 2015 a 2018, mae cynnydd yn y nifer o blant sy’n derbyn cefnogaeth o 239 i 549 - 
cynnydd o 310.  (Prif Lif ac Ysgolion Arbennig).

 Wrth edrych ar y data mae nifer o blant wedi o leiaf dyblu ymhob dalgylch.
 Diddorol yw nodi mae dalgylch Ysgol Syr Hugh Owen mae’r nifer mwyaf o blant sydd yn 

derbyn gwasanaeth, gyda dalgylch Ysgol Friars a Tryfan yn ail.
 Fesul wythnos mae’r Awdurdod yn darparu 12593.42 o oriau yn 2018, i gymharu â 5640.95 

yn 2015 - ond mae’n bwysig nodi er y cynnydd mae oriau cyfartalog fesul plentyn fesul 
wythnos wedi lleihau ychydig - 23.6 yn 2015 i 22.94
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 Yn seiliedig ar ffigyrau darpariaeth wythnosol, mewn blwyddyn ysgol darperir 415,582.86 o 
oriau yn 2018, mewn cymhariaeth i 186,151.35 yn 2015.

3. Casgliadau

 Mae’r gyllideb Integreiddio Arall wedi’i ddileu yn llwyr ac wedi’i drosglwyddo i gyllideb 
Integreiddio Datganiadau/CDU.

 Mae’r ymchwiliad i’r rhesymau am y cynnydd yn y ddarpariaeth Integreiddio 
Datganiadau/CDU yn parhau.

 Yn dilyn cyflwyno’r Adroddiad Ymchwil bydd argymhellion ar gyfer gweithrediad i reoli’r 
sefyllfa yn cael eu nodi.

 Ni ddylid diystyru unrhyw dwf pellach yn y ddarpariaeth Integreiddio Datganiadau/CDU, a 
posibilrwydd o orfod hunan gyllido y twf o fewn y cwantwm ysgolion.


