
1

Atodiad 8.2

Gwariant cymharol Gwynedd ar Ysgolion 2015/16

Crynodeb o’r prif bwyntiau

Cyffredinol (rhan 2 y papur)

 Mewn cyfanswm, a gan ystyried holl wariant ar ysgolion p’run ai wedi’i ddatganoli ai peidio, mae
lefel cyllido Gwynedd y 4ydd uchaf drwy Gymru ar sail gros, a’r 3ydd uchaf ar sail net (y
gwahaniaeth rhwng ffigyrau gros a net yw bod gros yn cynnwys gwariant ariennir o grantiau
penodol, a net ddim). Mae hyn yr un fath â sefyllfa llynedd.

Cynradd (rhan 4)

 Mae cyllid fesul disgybl cynradd Gwynedd yr 2il uchaf drwy Gymru ar sail gros a’r uchaf drwy
Gymru ar sail net. Llynedd roeddem y 3ydd a’r 4ydd uchaf ar y mesurau yn ôl eu trefn.

 Mae cymhareb disgyblion : athrawon Gwynedd yn y sector yma y 3ydd ‘orau’ (h.y. isaf) ymysg
22 awdurdod Cymru. Mae hyn yn cymharu â 6ed isaf llynedd.

 O fewn Gwynedd, mae’r darlun mewn ysgolion unigol yn gallu amrywio’n sylweddol oddi wrth y
cyfartaledd sirol o £4,700 y disgybl (cyllid datganoledig). Mae tua 1% o’n disgyblion mewn
ysgolion sy’n derbyn £8,900 y disgybl ar gyfartaledd (yr ysgolion lleiaf) tra fod tua 31% o’r
disgyblion mewn ysgolion sy’n gwario oddeutu £4,200 y pen (ysgolion dros 200 disgybl).

Uwchradd (rhan 5)

 Ar sail gros mae cyllid fesul disgybl uwchradd Gwynedd y 6ed uchaf drwy Gymru. O newid i sail
net (sy’n gymhariaeth decach p’run bynnag, oherwydd effaith gwahanol batrwm ôl-16 ar y
ffigyrau gros), mae safle Gwynedd yn parhau i fod y 6ed uchaf. ‘Rydym yn is felly nag yn
2014/15, pan oeddem y 4ydd uchaf ar sail gros a net.

 Er hynny mae maint cyfartalog dosbarthiadau Gwynedd y ‘gorau’ (lleiaf) drwy Gymru.

Arbennig (rhan 6)

 Mae cyllid fesul disgybl Gwynedd (cyllideb ysgolion) y 10fed uchaf drwy Gymru ar sail gros, a’r
9fed uchaf ar sail net. Mae hyn yn cymharu efo 8fed uchaf ar y ddau fesur llynedd.

 Mae hyn yn rhoi darlun pur wahanol i ystadegau Llywodraeth Cymru, sy’n edrych ar y gyllideb
ddatganoledig yn unig (lle’r ydym y 17eg uchaf).

 Mae gwahaniaethau sylweddol yn natur / graddfa’r ddarpariaeth a’r ffordd y cofnodir gwariant
gan gynghorau yn ei gwneud yn anoddach dod i gasgliadau pendant am wariant cymharol yn y
sector yma.

 Mae cymhareb disgybl : athro Gwynedd yn weddol ganolig; yr 11eg isaf drwy Gymru.
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Casgliadau

 Mae’n debyg fod yna ddau ffactor sydd yn golygu fod gwariant fesul disgybl am amrywio ar
draws Cymru – sef dwysedd poblogaeth (y ffaith fod darparu ysgolion mewn ardal fwy
gwasgaredig am gostio mwy) ac amddifadedd (sef fod angen gwario mwy ar blant sydd o
gefndiroedd difreintiedig os am gael yr un canlyniad).

 O ran dwysedd poblogaeth, Gwynedd yw’r ardal gyda’r dwysedd poblogaeth trydydd isaf yng
Nghymru. O ran amddifadedd1, ar sail y dangosyddion cydnabyddedig mae Gwynedd yn y 18fed
safle.

 Felly byddem yn disgwyl i wariant y pen Gwynedd fod rywle rhwng y 3ydd a’r 18fed safle yng
Nghymru.

 Ar sail hyn felly, mae’n ymddangos fod ein lefel gwariant yn y sector gynradd yn uwch na’r ystod
disgwyliedig, ac mae ein safle wedi gwella ers llynedd.

 O ran y sector uwchradd, mae ein safle cymharol wedi gostwng ers llynedd ond mae’n parhau
tua pen uchaf yr amrediad y byddem yn ei ddisgwyl.

 Mae safle cymharol ein ysgolion arbennig i’w weld yn eithaf canolig yng Nghymru (mae’n llai
eglur faint o ddylanwad cymharol sydd gan deneurwydd poblogaeth ac amddifadedd ar yr angen
i wario yn y sector yma).

Ffynonellau data ar gyfer y papur yma

Cyllidebau: ffurflenni RA a ‘section 52’ awdurdodau 2015/16
Nifer disgyblion: ffurflen ‘section 52’ awdurdodau 2015/16
Nifer disgyblion heb bl 12 + 13: Cyfrifiad Ysgolion (PLASC) Ionawr 2015
Cymhareb disgyblion/ athrawon: Cyfrifiad Ysgolion (PLASC) Ionawr 2015

1 % disgyblion derbyn cinio am ddim
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Gwariant cymharol Gwynedd ar Ysgolion 2015/16

1 Cefndir a therminoleg

1.1 Mae’r papur yma yn sôn am dri chategori cyllideb, sy’n cael eu diffinio yn statudol, sef:

 Cyllideb ddatganoledig – cyllid wedi’i ddatganoli i ysgolion unigol;
 Cyllideb ysgolion – sy’n cynnwys y gyllideb ddatganoledig ond hefyd cyllidebau penodol

eraill a gedwir yn ganolog ond yn ymwneud yn uniongyrchol â chefnogi ysgolion (e.e.
elfennau o Anghenion Dysgu Arbennig, prydau ysgol, gwersi offerynnol ayb). Bydd faint,
a pha elfennau, o’r cyfanswm yma gaiff ei ddatganoli yn amrywio yn ôl polisi cynghorau
unigol;

 Cyllideb Addysg perthnasol i Ysgolion – sy’n cynnwys y Gyllideb Ysgolion ond hefyd
swyddogaethau eraill yr awdurdod addysg sy’n ymwneud (yn llai uniongyrchol) ag
ysgolion. Er enghraifft cludiant, gwella ysgolion, mynediad a chynllunio lleoedd,
rheolaeth strategol y gwasanaeth ysgolion.

1.2 Nid yw’r papur yma yn edrych ar bedwerydd categori sef y Gyllideb Addysg sydd hefyd yn
cynnwys elfennau tu hwnt i ysgolion, e.e. gweinyddu grantiau myfyrwyr, cludiant i golegau, a’r
gwasanaeth ieuenctid.

1.3 Sonnir hefyd am gyllidebau gros a net. Yr unig wahaniaeth rhwng y ddau yw bod ffigyrau gros yn
cynnwys gwariant a ariennir o grantiau penodol, tra nad yw ffigyrau net yn cynnwys gwariant
ariennir drwy grant. ’Does dim un ateb ‘cywir’ o ran p’run ai gros neu net i’w gymharu; mae
ffigyrau gros yn rhoi darlun mwy cyflawn o’r adnodd i bob disgybl tra mae ffigyrau net yn
canolbwyntio at gyfraniad yr awdurdod lleol tuag at y cyfanswm hwnnw.

2 Cyffredinol

2.1 Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi bwletin ystadegol blynyddol ar wariant cymharol Ysgolion.
Mae hwn yn tueddu i ganolbwyntio ar y sefyllfa gros yn hytrach na net, ac yn cymharu detholiad
o’r gwahanol gategorïau cyllideb a nodir uchod (er nad yw bob tro’n glir pa gategori yn union, neu
os mai’r categori hwnnw yw’r un mwyaf ystyrlon i’w gymharu).

2.2 Mae’r bwletin diweddaraf (Mehefin 20152) yn cynnwys cymhariaeth o’r gyllideb Addysg
perthnasol i Ysgolion - gros fesul disgybl, ar draws pob sector. Dengys hyn bod lefel gwariant gros
fesul disgybl Gwynedd y 4ydd uchaf drwy Gymru a bron 8% yn uwch na chyfartaledd Cymru.
Dangosir y ffigyrau manwl ar gyfer Gwynedd a chynghorau gwledig eraill Cymru isod.

Tabl 1
Cyllideb Addysg perthnasol i Ysgolion - gros

£ y disgybl Safle (drwy Gymru)

Ceredigion 6,322 1

Ynys Môn 6,058 3

Gwynedd 5,963 4

Conwy 5,942 5

Powys 5,887 6

Sir Benfro 5,710 8

Sir Fynwy 5,675 9

Sir Gaerfyrddin 5,630 10

Sir Ddinbych 5,628 11

Cyfartaledd Cymru 5,526

2 http://gov.wales/docs/statistics/2015/150630-local-authority-budgeted-expenditure-schools-2015-16-en.pdf
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2.3 Mi fyddai safle Gwynedd yn newid ychydig (o 4ydd i 3ydd) pe cyhoeddid yr un wybodaeth ar sail
net – gweler isod. Er hyn mae cymharu ar sail net ychydig yn broblematig oherwydd effaith grant
6ed dosbarth – mwy am hyn yn adran 5 isod.

Tabl 2
Cyllideb Addysg perthnasol i ysgolion – net

£ y disgybl Safle (drwy Gymru)

Ceredigion 5,438 2

Gwynedd 5,279 3

Conwy 5,144 5

Ynys Môn 5,136 6

Powys 5,107 7

Sir Fynwy 4,949 8

Sir Gaerfyrddin 4,945 9

Sir Ddinbych 4,887 11

Sir Benfro 4,877 12

Cyfartaledd Cymru 4,798

2.4 Mewn cyfanswm felly, mae gwariant fesul disgybl Gwynedd ymhlith yr uchaf yng Nghymru. Rhaid
cofio fodd bynnag fod y categori cyllideb yma yn cynnwys costau cludiant ac felly nid yw’n gwbl
annisgwyl y byddai’r ardaloedd mwyaf gwledig yng Nghymru, a Gwynedd yn eu plith, o gwmpas
brig y tabl.

2.5 Aiff dogfen y Llywodraeth ymlaen i gymharu’r gyllideb ddatganoledig gros fesul disgybl, mewn
cyfanswm ac yn y tair sector unigol. Dangosir y ffigyrau isod er gwybodaeth, er fod polisïau
datganoli gwahanol awdurdodau yn dylanwadu ar y symiau yma ac felly nid yw’r gymhariaeth yn
un ystyrlon iawn mewn gwirionedd.

Tabl 3
Cyllideb ddatganoledig fesul disgybl3 - gros

Cynradd Safle U’radd Safle Arbennig Safle C’swm Safle

Gwynedd £4,672 3 £5,088 5 £18,490 17 £4,965 4

Cymru £4,174 £4,867 £20,222 £4,629

3 Nodyn cyffredinol: dadansoddiad fesul sector

3.1 Mae gweddill yr adroddiad yma yn edrych yn fanylach ar y sefyllfa fesul sector (cynradd,
uwchradd ac arbennig). Un broblem newydd efo’r cymariaethau ydi fod yna nifer o ysgolion
“dilynol” (h.y. oed 3-18 ayb) yn cael eu sefydlu ar draws Cymru. Caiff rhain eu trin fel sector ar
wahân (“middle schools”) yn y data cyllidol a’r niferoedd disgyblion.

3.2 Nid yw’r broblem yn enfawr hyd yma (tua 1% o ddisgyblion Cymru sydd yn yr ysgolion yma, gyda 6
o awdurdodau Cymru (3 yn y “teulu”) wedi sefydlu rhai). Er hyn mae posib y gall effeithio ar
ffigyrau cynghorau unigol, yn enwedig wrth gymharu rhwng un flwyddyn a’r llall.

3.3 Nid oes llawer y gallwn ei wneud ynghylch y peth ar hyn o bryd ond wrth gymharu bydd angen
bod yn ymwybodol fod yr hyn sy’n cael ei gyfrif fel “sector cynradd” a’r “sector uwchradd” yn
dechrau newid rhwng un sir a’r llall.

3
Defnyddir nifer lleoedd, yn hytrach na’r nifer disgyblion, ar gyfer y sector arbennig.
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4 Sector Cynradd

4.1 Fel nodwyd uchod mae’r tablau gyhoeddir gan y Llywodraeth yn edrych ar gyllidebau
datganoledig yn unig. Hefyd, lle mae gan rai awdurdodau ysgolion penodol ar gyfer oed meithrin
maent yn ymdrin â’r rheiny fel sector ar wahân.

4.2 Fe ellir cael darlun mwy cyflawn o’r sefyllfa drwy edrych ar y Gyllideb Ysgolion, a drwy gyfuno
data gwariant a disgyblion y sectorau cynradd a meithrin. Mae’r tabl isod yn dangos y ffigyrau
yma ar sail gros a net.

Tabl 4
Cyllideb Ysgolion – sector cynradd (a meithrin)

Gros Net

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

Gwynedd 5,072 2 4,448 1

Conwy 5,009 3 4,386 3

Ynys Môn 4,969 4 4,271 4

Ceredigion 4,911 5 4,221 5

Sir Benfro 4,767 6 4,102 6

Sir Fynwy 4,685 7 4,080 7

Powys 4,597 9 3,978 9

Sir Gaerfyrddin 4,489 12 3,956 10

Sir Ddinbych 4,468 14 3,863 15

C’taledd Cymru 4,470 3,880

4.3 Felly mae lefel gwariant Gwynedd fesul disgybl yr 2il uchaf yng Nghymru ar sail gros a’r uchaf ar
sail net. Mae ein safle wedi codi ers 2014/15 pan oeddem y 3ydd a’r 4ydd uchaf ar y ddau fesur yn
ôl eu trefn.

Cymhareb disgyblion : athrawon (CDA)

4.4 O ran CDA pob awdurdod4 fe welir (Atodiad 1) bod Gwynedd â’r gymhareb 3ydd isaf drwy Gymru
sef 19.6, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 21.2. (Wrth gwrs, y darlun cyfartalog ar draws pob
awdurdod a welir yma ac nid o reidrwydd y sefyllfa ym mhob ysgol neu ran o ysgol).

4.5 Mae safle CDA Gwynedd (3ydd isaf) yn parhau i fod ychydig yn ‘waeth’ na’r hyn fyddai ein lefel
gwariant (2il uchaf / uchaf) yn ei awgrymu, ond mae wedi newid ers llynedd pan oeddem y 6ed
isaf. Byddai rhywun yn disgwyl fod y berthynas rhwng CDA a lefel gwariant yn ymwneud â’r
graddau y mae cynghorau wedi ad-drefnu’u hysgolion (h.y. mwy o’r cyfanswm yn mynd ar staffio
yn hytrach na chynnal adeiladau os oes llai o leoedd gwag) ond mae’n anodd profi enghreifftiau
unigol un ffordd neu’r llall oherwydd gwahanol bolisïau datganoli ayb. ac effaith hynny ar sut caiff
gwariant ei adrodd.

4
Noder bod y data CDA diweddaraf yn adlewyrchu sefyllfa Ionawr 2015 h.y. blwyddyn ariannol 2014/15, felly mae

rhywfaint o wahaniaeth amseru rhyngddynt a’r data ariannol.
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Maint ysgolion a gwahaniaethau o fewn Gwynedd

4.6 Ystyriaeth arall berthnasol yw’r modd y gall y cyfartaledd sirol guddio gwahaniaethau sylweddol
rhwng ysgolion. Er mai £4,672 yw ffigwr cyllid fesul disgybl Gwynedd gyfan (cyllid datganoledig), o
grwpio ysgolion yn ôl eu maint ceir amrywiaeth (ar gyfartaledd) o £8,928 fesul disgybl mewn
ysgolion llai na 20 disgybl, i £4,172 mewn ysgolion dros 200 disgybl.

4.7 Golyga hyn fodd bynnag mai lleiafrif bychan o ddisgyblion sy’n derbyn y lefelau cyllido uchaf tra
bod y mwyafrif y disgyblion mewn ysgolion sy’n derbyn llai na’r cyfartaledd sirol; darlunnir hyn yn
Atodiad 2.
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5 Sector Uwchradd

5.1 Unwaith eto fe ellir cael darlun mwy cyflawn o’r sefyllfa drwy edrych ar y Gyllideb Ysgolion;
dangosir y ffigyrau gros isod.

Tabl 5
Cyllideb Ysgolion – sector uwchradd

Gros

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

Ceredigion 5,650 2

Conwy 5,383 4

Gwynedd 5,374 6

Sir Ddinbych 5,353 8

Sir Gaerfyrddin 5,283 10

Ynys Môn 5,272 11

Sir Benfro 5,240 14

Powys 5,163 15

Sir Fynwy 4,957 18

C’taledd Cymru 5,205

5.2 Gan fod y tabl uchod ar sail gros mae’r gwariant, a’r niferoedd disgyblion, yn cynnwys ôl-16 ond
gan fod awdurdodau’n amrywio o ran faint o ddarpariaeth ôl-16 sydd yn eu hysgolion yn y lle
cyntaf (sefyllfa trydyddol Dwyfor / Meirionnydd yng Ngwynedd yn benodol) ni ellir dweud fod y
ffigyrau yma yn gwir gymharu tebyg at ei debyg.

5.3 I oresgyn hyn dangosir isod y ffigyrau net, sydd felly ddim yn cynnwys gwariant ariennir gan grant
6ed dosbarth, a gan gymharu â’r nifer disgyblion heb gynnwys blynyddoedd 12 a 135.

Tabl 6
Cyllideb Ysgolion – sector uwchradd –

gan eithrio bl. 12 a 13 o’r niferoedd disgyblion

Net

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

Ceredigion 5,901 2

Conwy 5,514 3

Sir Ddinbych 5,341 5

Gwynedd 5,308 6

Sir Gaerfyrddin 5,230 10

Ynys Môn 5,181 12

Sir Benfro 5,110 13

Powys 5,082 14

Sir Fynwy 5,060 16

C’taledd Cymru 5,147

5.4 Ar y mesur gorau sydd ar gael felly, mae lefel cyllido ysgolion uwchradd Gwynedd y 6ed uchaf yng
Nghymru; mae hyn yn cymharu â 4ydd uchaf yn 2014/15.

5
Gwir niferoedd Ionawr 2015 ydi’r unig ddata ar gael sy’n galluogi tynnu allan disgyblion ôl-16; yn anffodus golyga

hyn beth gwahaniaeth amseru rhwng y data ariannol a’r niferoedd disgyblion ond dyma’r gorau y gellir ei wneud i
gymharu tebyg at ei debyg.
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Cymhareb disgyblion : athrawon (CDA)

5.5 Dangosir CDA pob awdurdod yn Atodiad 3. Fe welir fod maint dosbarthiadau yng Ngwynedd gryn
dipyn yn llai na mwyafrif awdurdodau eraill a’n bod yn y safle lleiaf un drwy Gymru.

5.6 Dylid cofio fod cyfrifiad y CDA yn cynnwys disgyblion blwyddyn 12 a 13 (a’r cyfran cyfatebol o’r
athrawon); ‘does dim modd addasu’r ffigyrau i edrych ar blwyddyn 7-11 yn unig. O ganlyniad, fe
ellid dadlau bod gwir safle CDA Gwynedd hyd yn oed yn ‘well’ (h.y. is) nag a awgrymir gan y data
swyddogol [oherwydd mae dosbarthiadau bl.12 a 13 yn tueddu i fod yn llai p’run bynnag, ac mae
gennym ni lai o ddarpariaeth bl.12 a 13 na siroedd eraill].

5.7 Mae’r nodwedd yma – sef fod CDA uwchradd Gwynedd yn is nag a fyddai’n safle gwariant yn ei
awgrymu – wedi cael ei nodi yn y gorffennol. Mae’n ymddangos fod Gwynedd yn gwario llai na
chynghorau cymharol ar benawdau canolog fel cyllidebau canolog ADY a mynediad i ysgolion, ac
mai hynny yn hytrach na gwariant is ar staff dysgu sy’n peri i’r cyfanswm cyllid y disgybl fod yn is.
Er hynny mae cyfyngiadau’r data ac effaith gwahanol bolisïau datganoli yn ei gwneud yn anodd
dod i gasgliad pendant ar hyn.
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6 Sector Arbennig

6.1 Mae cymharu’r sector hon yn neilltuol o anodd oherwydd gwahaniaethau yn natur / graddfa'r
ddarpariaeth (e.e. rhai awdurdodau ag ysgolion arbenigol iawn neu ddarpariaeth breswyl). Mae
sefyllfa Ceredigion hefyd yn werth ei nodi gan nad oes ysgolion arbennig yno ac felly fe fyddai’r
disgyblion hynny un ai yn all-sirol neu’n mynychu ysgolion prif lif (sydd efallai’n rhannol egluro
lefel gwariant uchel Ceredigion yn y sector uwchradd yn enwedig).

6.2 Problem arall yw fod y ffigyrau Cyllideb Ysgolion yn cynnwys costau ar gyfer addysg mewn
ysgolion annibynnol arbenigol. Mae’r costau yma’n gallu bod yn sylweddol ond nid yw’r disgyblion
yma yn rhan o ystadegau nifer disgyblion yr awdurdod lleol.

6.3 O ganlyniad i’r problemau yma fe ddangosir isod y ffigyrau cyllideb ddatganoledig a’r gyllideb
ysgolion ar gyfer y sector yma, gan nodi fod problemau gyda’r naill gymhariaeth a’r llall.

6.4 Defnyddir gwir niferoedd disgyblion (Ionawr 2015) ar gyfer y cymariaethau isod, yn hytrach na’r
nifer lleoedd ddefnyddir yn ystadegau’r Llywodraeth. Ar gyfer y Gyllideb Ysgolion, mae angen
hefyd tynnu allan taliadau i, ac incwm gan, awdurdodau eraill ar gyfer disgyblion all-sirol gan nad
ydi’r rhain yn gynwysedig yn y ffigyrau nifer disgyblion ddefnyddir yn y cymariaethau.

6.5 O ran cyllid datganoledig mae’r ffigyrau gros a net fel a ganlyn:

Tabl 7
Cyllideb Ddatganoledig – sector arbennig

Gros Net

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

Sir Fynwy 58,361 1 56,511 1

Sir Gaerfyrddin 28,177 2 27,761 2

Sir Ddinbych 20,691 11 19,914 12

Powys 20,287 12 19,980 11

Sir Benfro 20,223 13 19,007 13

Ynys Môn 18,906 15 18,591 15

Conwy 18,198 16 17,812 16

Gwynedd 17,009 18 16,713 18

Ceredigion Dim ysgolion arbennig yng Ngheredigion

20,336 19,779
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6.6 Mae’r ffigyrau Cyllideb Ysgolion fel a ganlyn:

Tabl 8
Cyllideb Ysgolion heb gynnwys trosglwyddiadau all-sirol – sector arbennig

Gros Net

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

£ y disgybl Safle (drwy
Gymru)

Sir Fynwy 62,908 1 61,058 1

Sir Gaerfyrddin 33,641 3 33,225 3

Ynys Môn 33,472 4 33,145 4

Sir Ddinbych 24,143 9 23,116 11

Gwynedd 24,067 10 23,770 9

Powys 22,209 15 21,902 15

Sir Benfro 20,926 18 19,676 19

Conwy 20,552 19 20,116 18

Ceredigion Dim ysgolion arbennig yng Ngheredigion

24,394 23,810

6.7 At ei gilydd felly mae’r data cyllid datganoledig yn adleisio ffigyrau’r Llywodraeth sef bod lefel
cyllido Gwynedd islaw’r cyfartaledd.

6.8 Ar y llaw arall mae’r ffigyrau cyllideb ysgolion (sy’n well adlewyrchiad o’r cyfanswm adnodd roddir
i’r maes, er gwaethaf y broblem nodwyd uchod gyda disgyblion all-sirol) yn awgrymu fod lefel
cyllido Gwynedd y 9fed neu’r 10fed uchaf yng Nghymru. Y llynedd roeddem y 8ed uchaf (ar sail
gros a net).

6.9 Mae cymhareb disgybl : athro ysgolion arbennig Gwynedd yn weddol ganolig yng nghyd-destun
gweddill Cymru; y 11fed isaf (gweler Atodiad 4). Mae’n debygol bod gwahaniaethau yn natur y
ddarpariaeth fesul sir yn dylanwadu’n sylweddol ar y ffigyrau yma.
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