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14 Mehefin 2022 

Annwyl Peredur, 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
Diwygiedig 

Ar ôl cwblhau trafodion Cyfnod 2 mewn perthynas â Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil 
(Cymru), ac yn unol â Rheol Sefydlog 26.28, mae Memorandwm Esboniadol diwygiedig 
wedi’i osod a hoffwn ddwyn sylw’r Pwyllgor at y newidiadau a wneud i’r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol.    

Mae cost amcangyfrifedig gyffredinol y Comisiwn wedi cynyddu o £198.5m i £199.5m 
(0.6%). Mae’r costau pontio wedi gostwng o £9.9m i £9.6m (4.0%) ac mae’r costau 
rheolaidd wedi cynyddu o £188.5m i £190.0m (0.8%). 

Mae cynnydd yng nghost yr opsiwn "gwneud dim" (£5.1m) yn golygu bod y gost 
ychwanegol ar gyfer y Comisiwn ar ben yr opsiwn gwneud dim wedi gostwng o £45.0m i 
£41.0m. Cynnydd yn nifer staff CCAUC yw un o brif achosion y cynnydd. Ers 2019, pan 
nodwyd niferoedd sylfaenol staff CCAUC, mae staff cyfwerth ag amser llawn CCAUC 
wedi codi 6.5. Mae’r costau staff wedi'u hailgyfrifo gan ddefnyddio'r ffigur diwygiedig hwn 
ac mae'n cynyddu costau rhedeg blynyddol CCAUC o £381K, i £3.8m dros y cyfnod 
gwerthuso o 10 mlynedd. Cynnydd yng nghostau staff Llywodraeth Cymru yw’r £1.3m 
sy’n weddill oherwydd graddfeydd cyflog wedi'u diweddaru. 

Tabl 1. Crynodeb o gyfanswm y costau dros y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd 

Costau 
diwygiedig 
(£000oedd) 

Costau 
gwreiddiol 
(£000oedd) 

Gwahaniaeth 
rhwng y costau 
diwygiedig a’r 

costau 
gwreiddiol 
(£000oedd) 

% 

OPSIWN 1: Gwneud dim 158,560 153,420 5,140 3.4 

OPSIWN 2: Comisiwn 
newydd 199,547 198,454 1,093 0.6 

OPSIWN 4a: Uno CCAUC 
â Llywodraeth Cymru 172,355 172,223 132 0.1 
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Argymhellion y Pwyllgor 

 

Yn fy llythyr dyddiedig 29 Mawrth, yn dilyn cyhoeddi adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor, 

nodais fy ymateb cychwynnol i argymhellion y Pwyllgor. Gallaf nawr roi rhagor o fanylion 

am yr argymhellion hynny y mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol bellach wedi'i ddiwygio o 

ganlyniad iddynt. 

 

Mewn ymateb i argymhelliad pedwar, mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn 

nodi'r amrywiadau posibl y gallai costau fod yn ddarostyngedig iddynt. Rhagwelir y bydd 

yr amcangyfrif diwygiedig o’r amrywiant cyffredinol rhwng -10% a +7%. Mae hyn yn 

cynrychioli ystod rhwng gostyngiad posibl o £19.1m a chynnydd o £13.8m ar y costau 

diwygiedig a ragwelir. Ceir rhagor o fanylion yn Atodiad A, ym mharagraffau 22-28 a 

thablau A1 ac A2. 

 

O dan argymhelliad saith, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru wneud 

rhagor o waith ar strategaeth leoli a chynnwys yr wybodaeth hon yn yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol diwygiedig. Mae'r gwaith ar y strategaeth leoli yn parhau, gan gynnwys 

asesu effaith barhaus COVID-19 a’r anwadalrwydd o ran prisiau. O ganlyniad, mae'r 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cynnwys costau diwygiedig, ac ystod proffil risg 

ddiwygiedig o -17% i +15%. 

 

Mewn ymateb i argymhelliad wyth, mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn 

egluro effaith ariannol a rhesymeg defnyddio ymgynghorwyr TG fel sail ar gyfer 

costiadau. Nid yw cynnwys costau ymgynghorwyr TG yn benderfyniad i ddefnyddio 

ymgynghorwyr ond mae'n rhagolwg doeth yn wyneb anwadalrwydd sylweddol posibl o 

ran costau ac yn cynnwys risg a chostau annisgwyl. Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i 

sicrhau gwerth am arian ac felly mater iddynt hwy fydd asesu a yw'r defnydd hirdymor o 

ymgynghorwyr yn bodloni'r prawf hwnnw. Mae Atodiad A, ym mharagraffau 60 i 75 a 

Thablau A7 ac A8, yn rhoi rhagor o fanylion. 

 

Diwygiadau a diweddariadau allweddol i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

 

Mae diwygiadau unigol i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi cynyddu a lleihau costau o 

fewn y cynnydd cyffredinol. Ceir crynodeb o'r newidiadau allweddol a'u heffaith isod:  

 

Amseru Roedd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol yn tybio y byddai'r Comisiwn yn 

dechrau gweithredu (ac yn dechrau mynd i gostau llawn) ar 1 Ebrill 2023. Fy mwriad o 

hyd yw sefydlu'r Comisiwn yn ystod 2023 a mabwysiadu dull graddol o weithredu'r 

swyddogaethau y darperir ar eu cyfer yn y Bil. Felly, yn unol â'r amserlen hon ac i barhau 

i fod yn ddarbodus, mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn tybio mai'r cynharaf 

y bydd y Comisiwn yn dechrau gweithredu'n llawn yw 1 Tachwedd 2023. Mae'r diwygiad 

hwn yn oedi dechrau costau staff, TG a rhent uwch, sy'n arwain at arbedion o £2.6m dros 

y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd. 

 

 

 

 

 

 



Tabl 2 - Cymharu costau blynyddol parhaus gwreiddiol yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol yn erbyn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig 
 

Costau rhedeg 
blynyddol parhaus 

Costau diwygiedig 
(£000s) 

Costau gwreiddiol 
(£000s) 

Gwahaniaeth 
(£000s) % 

Costau staff 13,137 12,980 157 1% 

Costau’r Bwrdd 477 276 201 73% 

Dileu swyddi         

Costau staff nad ydynt 
wedi’u cynnwys yn y 
gyflogres 388 383 5 1% 

Costau TG 5,141 5,157 -16 0% 

Costau corfforaethol 
eraill 654 638 16 3% 

Costau lleoliad (gan 
gynnwys les) 340 326 14 4% 

          

Cyfanswm 20,137 19,760 377 2% 

 

 
Costau’r Bwrdd Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi'i ddiweddaru gyda’r amcangyfrifon 
diwygiedig o nifer yr aelodau ar y Bwrdd a'r Pwyllgor Statudol. Mae'r amcangyfrifon 
diweddaraf yn galw am ddeuddeg aelod 'cyffredin' o'r Bwrdd ac un ar bymtheg aelod arall ar 
ddau Bwyllgor Statudol. Roedd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol yn nodi’r gost ar 
gyfer wyth aelod 'cyffredin' o'r Bwrdd a phedwar aelod arall ar gyfer y Pwyllgor Ymchwil. Nid 
oedd ychwaith yn nodi’r gost ar gyfer yr amser ychwanegol a fyddai’n ofynnol gan aelodau i 
gadeirio'r Pwyllgorau hyn. Mae hyn wedi arwain at gynnydd o £201K y flwyddyn (Tabl 2), 
£1.3m dros y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd.  
 
Costau staff Mae costau staff Llywodraeth Cymru a CCAUC wedi'u diweddaru i'r graddfeydd 

cyflog diweddaraf (2021-22); graddfeydd 2020-21 a ddefnyddiwyd yn yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol gwreiddiol. Fel y nodwyd uchod, mae nifer staff cyfwerth ag amser llawn 

CCAUC wedi'i addasu ar gyfer y cynnydd yn eu staff ac mae hyn wedi'i wrthbwyso gan 

ostyngiad yn y staff cyfwerth ag amser llawn y mae disgwyl iddynt drosglwyddo o 

Lywodraeth Cymru. Mae'r newidiadau cyffredinol yn ychwanegu £157K y flwyddyn (Tabl 2). 

Caiff y cynnydd hwn ei wrthbwyso gan arbedion o ganlyniad i’r amserlen ddiwygiedig ac 

mae’n ychwanegu cyfanswm o £0.5m dros y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd. 

 

Tabl 3 – Cymharu costau trosiannol gwreiddiol yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn 
erbyn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig 
 

Costau trosiannol  

Costau 
diwygiedig 
(£000oedd) 

Costau 
gwreiddiol 
(£000oedd) 

Gwahaniaeth 
(£000oedd) 

% 

Costau staff 109 497 -388 -78.1% 

Costau’r Bwrdd 241 241     

Dileu swyddi 2,030 2,031 -1  0.05% 

Costau staff nad ydynt 
wedi’u cynnwys yn y 
gyflogres 292 431 -139 -32.3% 

Costau TG 4,901 4,902 -1  0.02% 

Costau corfforaethol eraill 275   275 100.0% 

Costau lleoliad (gan 
gynnwys les) 1,702 1,847 -145 -7.9% 

          

Cyfanswm 9,550 9,949 -399 -4.0% 



 
Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro Tybiodd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol y 

byddai Prif Swyddog Gweithredol dros dro yn cael ei benodi ym mis Chwefror 2022, ond 

nid yw hyn yn wir bellach gan nad oes angen Prif Swyddog Gweithredol dros dro erbyn 

hyn. Mae dileu'r costau hyn ac ychwanegu'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer y Prif 

Swyddog Gweithredol (a fydd yn dechrau o fis Ebrill 2023) yn arbed £388K o gostau 

trosiannol. Mae'r costau recriwtio ar gyfer y Prif Swyddog Gweithredol dros dro a 

pharhaol hefyd wedi'u dileu a'u lleihau yn y drefn honno ac felly mae’r costau staff nad 

ydynt yn ymwneud â'r gyflogres hefyd wedi gostwng £139K (Tabl 3). 

 

Lleoliad Mae'r amserlen ddiwygiedig yn oedi'r angen am le mewn swyddfa ffisegol ac yn 

arbed costau rhent o £145K (Tabl 3). 

 

Costau corfforaethol eraill Mae'r gostyngiadau hyn wedi'u gwrthbwyso gan gynnydd o 

£275K mewn costau corfforaethol eraill. Costau cymorth dros dro yw'r rhain 

(tanysgrifiadau cyfreithiol, cyfieithu, yswiriant) y bydd eu hangen ar y Comisiwn cyn i'r 

iddo fod yn gwbl weithredol. Nid oedd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol yn 

rhagweld unrhyw gyfnod interim o weithredu gan y Comisiwn ac felly nid oedd yn 

cynnwys y costau hyn (Tabl 3). 

 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch eto i'r Pwyllgor Cyllid am graffu ar y Bil.  
 
Rwyf wedi anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 
 
Yn gywir,  
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
 
 




