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Annwyl Jocelyn,

Pwyllgor Cyllid – Ystyriaeth o oblygiadau cyllidol Bil Cymwysterau Cymru

Diolch am eich llythyr dyddiedig 29 Ionawr, yn holi am ragor o wybodaeth am ddau bwynt yn 
dilyn ystyriaeth Gweinidogion o oblygiadau ariannol y Bil Cymwysterau. Er hwylustod rwyf i 
wedi gosod fy ymateb dan bob un o’r pwyntiau y mae Gweinidogion yn dymuno cael rhagor 
o wybodaeth amdanynt.

Costau TGCh

Gofynnoch chi am ddadansoddiad o’r cyfrifiadau costau TGCh a gyflwynwyd ym 
Memorandwm Esboniadol Bil Cymwysterau Cymru.

Rwyf yn falch i gyflwyno’r cyfryw ddadansoddiad yn Atodiad A.

Cyfanswm a chostau ychwanegol yr opsiwn a ffefrir

Gofynnoch chi hefyd i fi gadarnhau pa gyllideb a gaiff ei defnyddio i dalu’r cyfanswm a 
chostau ychwanegol a fydd yn deillio o weithredu’r ddeddfwriaeth.

Mae cyfanswm a chostau ychwanegol y corff newydd eisoes yn rhan o’r gyllideb 2015/16 ar 
gyfer Addysg, a chânt eu talu o’r Llinell Wariant yn y Gyllideb ar gyfer Cymwysterau yn y 
Prif Grŵp Gwariant Addysg a Sgiliau, sydd ar hyn o bryd yn gyfanswm o  £7.903m.  Er 
mwyn cwrdd â chostau arfaethedig yr opsiwn a ffefrir sy’n gyfanswm o £9.412m yn 2015-16, 
bydd trosglwyddiad hefyd o gyllideb Costau Rhedeg Dirprwyedig yr adran yn y Prif Grŵp 
Gwariant Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu i’r Llinell Wariant yn y Gyllideb ar gyfer 
Cymwysterau i dalu costau’r staff fydd yn symud o Lywodraeth Cymru i Cymwysterau 
Cymru.

10 Chwefror 2015



Bydd y detholiad canlynol o bapur tystiolaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a 
drafodwyd yn y cyfarfod ar 23 Hydref fel rhan o’r broses o graffu Cyllideb Ddrafft 
Llywodraeth Cymru 2015-16 yn ddefnyddiol:

Cymwysterau Cymru

 Mae darpariaeth yn y gyllideb o £7.903m wedi cael ei dyrannu ar gyfer cymwysterau 
yn 2015-16, i dalu am y broses barhaus o weithredu’r Adolygiad o Gymwysterau a 
sefydlu Cymwysterau Cymru.  

 O fewn y Cam Gweithredu Cymwysterau rydym wedi dyrannu £2.3m ychwanegol yn 
2015-16 ar gyfer y costau sefydlu sy’n gysylltiedig â Cymwysterau Cymru. Bydd y 
dadansoddiad terfynol o gostau’n cael ei gyhoeddi fel rhan o’r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol pan fydd y Bil Cymwysterau (Cymru) yn cael ei gyflwyno ar 1 Rhagfyr 
2014. Rhagwelir trosglwyddiad pellach o’r Prif Grŵp Gwariant Gwasanaethau 
Canolog a Gweinyddu i’r Cam Gweithredu Cymwysterau, a fydd yn cael ei weithredu 
fel rhan o Gyllideb Atodol yn 2015-16, i roi cyfrif am aelodau o staff Llywodraeth 
Cymru a fydd yn trosglwyddo i’r corff newydd o 1 Medi 2015.

Wrth gynnig y gyllideb hon, a gafodd ei derbyn gan y Cynulliad, fe adolygom ni’r holl 
flaenoriaethau addysg gan ddarparu’n briodol ar gyfer pob un. Rwyf i felly’n fodlon fod yr 
amcangyfrifon costau ar gyfer sefydlu a rhedeg Cymwysterau Cymru’n briodol ac yn 
realistig.

Hyderaf y bydd yr wybodaeth hon o gymorth i Aelodau’r Pwyllgor.

Rwyf i’n anfon copi o’r llythyr hwn i Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
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Atodiad A
Dadansoddiad o gyfrifiadau cost y costau TGCh

Tabl 25 - Costau refeniw: TGCh

Crynodeb o’r costau yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol

Dadansoddiad manwl o’r costau hyn (isgyfansymiau’n cynnwys TAW ac wedi’u talgrynnu) 



Atodiad A
Dadansoddiad o gyfrifiadau cost y costau TGCh

Tabl 26 - Costau Cyfalaf: TGCh

Crynodeb o’r costau yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol

Dadansoddiad manwl o’r costau hyn (isgyfansymiau’n cynnwys TAW ac wedi’u talgrynnu) 

Amcangyfrifon yw’r costau hyn gan nad yw’r ymarferion caffael wedi’u cwblhau eto.
Nid yw wedi’i gadarnhau eto chwaith a gaiff y costau eu trin fel cyfalaf neu refeniw.


