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Ymwadiad 

 

 

Nid yw’r safbwyntiau a’r casgliadau sy’n deillio o’n hadolygiad 
allanol yn cydymffurfio ag unrhyw gorff o egwyddorion, dulliau 
neu dechnegau rheoli ansawdd. 

Ni ddylid ystyried yr adroddiad hwn fel ardystiad bod yr asesiad 
effaith rheoleiddiol yn bodloni unrhyw gyfres benodol o 
safonau ansawdd, y cyfeirir atynt hefyd fel ‘stampiau 
ansawdd’, neu fel arall. 

Ni fydd gennym unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas â’r asesiad 
effaith rheoleiddiol, gan gynnwys ei gyfrifiadau sylfaenol a’i 
ganlyniadau terfynol, na sut y bydd yr adroddiad hwn yn cael ei 
ddefnyddio. 

Rhaid darllen y crynodeb gweithredol ochr yn ochr â’r 
adroddiad llawn. Mae’r crynodeb gweithredol yn darparu 
cyfeiriadau at adrannau 1 i 5 o’r adroddiad llawn lle gall y 
darllenwr ddod o hyd i fwy o fanylion. 
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0 Crynodeb gweithredol 

0.1 Nod 

0.1.1 Nod yr adolygiad allanol hwn yw nodi cryfderau a gwendidau’r 
asesiad effaith rheoleiddiol ac, os yn bosibl, mynd i’r afael ag 
unrhyw wendidau er mwyn gwella cadernid yr asesiad. Gweler 
paragraffau 1.1.1 i 1.1.4 yn yr adroddiad llawn. 

0.2 Dull 

0.2.1 Mae’r asesiad effaith rheoleiddiol yn adeiladu ar dros 30 o 
gyfrifiadau. Fe ddewison ni sampl o chwech ar gyfer eu 
hadolygu’n fanwl. Roedd y chwe chyfrifiad yn amrywio o ran eu 
heffaith ar y canlyniadau terfynol, hynny yw, y gost ychwanegol 
derfynol o £8,279,230 sy’n gysylltiedig â’r opsiwn a ffefrir, fel y’i 
hamcangyfrifwyd gan Lywodraeth Cymru yn fersiwn 2d (heb ei 
chyhoeddi) o’i hasesiad effaith rheoleiddiol. Gweler paragraffau 
1.2.1 i 1.2.3, a 1.4.1 i 1.4.4 yn yr adroddiad llawn. 

0.3 Addasrwydd i’r diben: fforddiadwyedd yn erbyn gwerth am arian 

0.3.1 Credwn fod yr asesiad effaith rheoleiddiol yn gynhwysfawr ac yn 
ganlyniad i ystyriaeth fanwl o’r newidiadau yn y Bil. 

0.3.2 Penderfynodd Llywodraeth Cymru nad oedd ganddi unrhyw sail 
ddibynadwy i amcangyfrif rhai o’r costau cymdeithasol a’r 
arbedion cost sy’n gysylltiedig â’r Bil. Ar hyn o bryd, nid oes gan y 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau unrhyw syniad o’r costau 
cymdeithasol i’r dyfodol, nac o’r arbedion cost, mewn perthynas â 
chyflawniad plant a phobl ifanc, nac enillion oedolion. Yn seiliedig 
ar ein harbenigedd, credwn fod y penderfyniad hwn yn cyfyngu ar 
allu’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i asesu gwerth am arian y 
Bil. Gweler paragraffau 2.1.1 i 2.3.4 yn yr adroddiad llawn. 
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0.4 Addasrwydd i’r diben: rheoli ansicrwydd 

0.4.1 Cafodd y gwaith o gynhyrchu’r asesiad effaith rheoleiddiol ei 
sbarduno gan ddiddordeb mewn defnyddio’r dystiolaeth orau 
sydd ar gael. Os nad oedd hyn yn bosibl, dewisodd Llywodraeth 
Cymru gydnabod y cyfyngiadau hynny. 

0.4.2 Mae’r dull hwn yn ddilys mewn egwyddor. Mae’n rheoli’r risg o 
gynhyrchu canlyniadau terfynol sy’n wahanol iawn i’r dystiolaeth. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau cydbwysedd o ran yr angen i’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau fod â sail dystiolaeth 
gynhwysfawr, gan gynnwys y gallu i reoli ansicrwydd i’r dyfodol. 
Gweler paragraffau 2.4.1 i 2.4.6 yn yr adroddiad llawn. 

0.5 Profion sampl 

0.5.1 Aethom ati i adolygu chwech o’r mwy na 30 o gyfrifiadau yn yr 
asesiad effaith rheoleiddiol. Cynhyrchodd ein profion rai 
amcangyfrifon amgen. Mae’r tabl isod yn dangos y newidiadau a 
sbardunwyd gan ein hamcangyfrifon amgen ar y canlyniadau 
terfynol, hynny yw, y gost ychwanegol derfynol o £8,279,230 sy’n 
gysylltiedig â’r opsiwn a ffefrir, fel y’i hamcangyfrifwyd gan 
Lywodraeth Cymru. 

0.5.2 Fel enghraifft, sbardunodd ein prawf cyntaf (ar ei ben ei hun) 
newid o 5 y cant ar y canlyniadau terfynol. Sbardunodd ein hail 
brawf (ar ei ben ei hun, yn annibynnol ar bob prawf arall) newid o 
6 y cant ar y canlyniadau terfynol; ac yn y blaen. 

0.5.3 Nid yw ein methodoleg yn caniatáu i ni amcangyfrif sut y bydd y 
canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d yn newid ar ôl i adolygiad 
trylwyr o’r holl gyfrifiadau gael eu cynnal. Er nad yw’n debygol o 
reidrwydd, mae yna bosibilrwydd y bydd y newidiadau sydd eu 
hangen er mwyn i fersiwn 2d fod yn ddibynadwy yn rhai mawr. 

0.5.4 Nododd Prawf 6 adran sensitif o’r asesiad effaith rheoleiddiol. 
Gall anghywirdebau bach yma ddyblu’r canlyniadau terfynol. 
Gweler paragraffau 4.1.1 i 4.2.3 yn yr adroddiad llawn. 
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Newidiadau ar y canlyniadau terfynol yn dilyn adolygiad sampl Aldaba, 
canrannau 

Prawf  Adran Newid 

1 Cynlluniau datblygu unigol, gwasanaethau addysg awdurdodau 
lleol, costau parhaus 

5 

2 Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion prif ffrwd, 
costau pontio 

6 

3 Datrys anghydfod, gwasanaethau addysg awdurdodau lleol, 
costau parhaus 

0 

4 Darpariaeth addysg ôl-16 arbenigol, gwasanaethau addysg  
awdurdodau lleol, costau parhaus 

0 

5 Cynlluniau datblygu unigol, costau a ddaw i Gyrfa Cymru, costau 
parhaus 

1 

6 Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion prif ffrwd, 
costau parhaus 

158 

Ffynhonnell: dadansoddiad Aldaba.  

 

0.6 Casgliad 

0.6.1 O ystyried popeth, ein casgliad yw nad yw’r fersiwn bresennol o’r 
asesiad effaith rheoleiddiol yn ddibynadwy at ddiben gwneud 
penderfyniadau ynghylch y Bil. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
datblygu sylfaen gadarn i gyflawni amcangyfrifon dibynadwy trwy 
rywfaint o waith pellach. I fodloni gofynion gwahanol fathau o 
benderfynwyr, dylai’r canlyniadau terfynol gael eu mynegi yn 
nhermau gwerth ariannol ynghyd â gwerth presennol net. 
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0.7 Argymhellion 

 Argymhelliad 1: Cynhyrchu rhestr glir o gostau amhenodol, 
ochr yn ochr â’r canlyniadau terfynol. Gweler paragraffau 
2.4.1 i 2.4.3 yn yr adroddiad llawn. 

 Argymhelliad 2: Disodli addasiadau canolig gydag asesiad 
ansawdd systematig o’r amcangyfrifon a chreu amrediadau 
o’u cwmpas i lywio’r senarios gorau a gwaethaf. Gweler 
paragraffau 2.4.4 i 2.4.6 yn yr adroddiad llawn. 

 Argymhelliad 3: Cyfrifo amcangyfrifon o werth ariannol a 
gwerth presennol net. Gweler paragraffau 2.5.1 i 2.5.2, a 
3.1.10 i 3.1.16 i weld enghraifft ymarferol. 

 Argymhelliad 4: Esbonio pam mae pedair blynedd yn gyfnod 
priodol o ystyried maint y Bil. Gweler paragraff 2.6.1 yn yr 
adroddiad llawn. 

 Argymhelliad 5: Gwella’r llwybr archwilio ar gyfer y taenlenni 
sy’n sail i’r asesiad yn sylweddol. Gweler paragraffau 2.7.1 i 
2.7.2 yn yr adroddiad llawn. 

 Argymhelliad 6: Yn seiliedig ar argymhelliad 2, nodi’r 
cyfrifiadau mwyaf sensitif a’u gwirio nhw am yr eildro. Gweler 
paragraff 4.1.7 yn yr adroddiad llawn.  

0.7.1 Mae adran olaf yr adroddiad hwn yn darparu canllawiau cam wrth 
gam ar gyfer cynhyrchu’r fersiwn nesaf o’r asesiad effaith 
rheoleiddiol. Gweler paragraffau 5.1.1 i 5.2.6 yn yr adroddiad 
llawn. 
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1 Cyflwyniad 

1.1 Diben, nod ac amcanion 

1.1.1 Cafodd Aldaba (‘ni’) ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal 
adolygiad allanol (‘yr adolygiad allanol’) o’r asesiad effaith 
rheoleiddiol ar gyfer Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) (‘y Bil’). 

1.1.2 Diben yr adolygiad allanol oedd darparu sicrwydd i Weinidogion 
Cymru, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn benodol, a’r 
Cynulliad bod y cyfrifiadau a’r dulliau a fabwysiadwyd yn briodol. 
Hynny yw, bodloni gofynion Rheolau Sefydlog y Cynulliad (2017) a 
fydd yn darparu’r amcangyfrif gorau o’r costau sy’n gysylltiedig â 
chyflwyno’r darpariaethau yn y Bil.1   

1.1.3 Nod yr adolygiad allanol yw nodi cryfderau a gwendidau’r asesiad 
effaith rheoleiddiol ac, os yn bosibl, mynd i’r afael ag unrhyw 
wendidau er mwyn gwella cadernid yr asesiad. 

1.1.4 I gyflawni diben a nod yr adolygiad, mae’r amcanion penodol fel a 
ganlyn: 

 archwilio’r fformiwlâu a ddefnyddir yn yr asesiad effaith 
rheoleiddiol a’r cyfrifiadau, o ran eu priodoldeb a’u cywirdeb, 
a nodi a gwneud unrhyw welliannau neu gywiriadau sydd eu 
hangen;   

 ystyried priodoldeb y dulliau, gan gynnwys unrhyw 
ragdybiaethau a wnaed, ac os ystyrir bod dulliau’n amhriodol, 
cynnig dulliau amgen ynghyd â chyfrifiadau cysylltiedig; a 

                                                           
1 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2017), Rheolau Sefydlog y Cynulliad, ar gael 

yn 

http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/Assembly%20Business%2

0section%20documents/Standing_Orders/Clean_SOs.eng.pdf    

http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/Assembly%20Business%20section%20documents/Standing_Orders/Clean_SOs.eng.pdf
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/Assembly%20Business%20section%20documents/Standing_Orders/Clean_SOs.eng.pdf
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 nodi unrhyw gryfderau a gwendidau yng nghyd-destun diben 
yr asesiad effaith rheoleiddiol a’r data a’r ymchwil sydd ar 
gael.2  

1.2 Fersiwn 2d 

1.2.1 Cynhaliwyd yr adolygiad allanol rhwng 9 a 25 Awst. Ar y pryd, 
roedd y Bil wedi pasio trwy gam un o’r broses ddeddfwriaethol. 
Roedd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi penderfynu 
peidio â chyflwyno’r cynnig datrys anghydfod ariannol yng 
ngoleuni pryderon a fynegwyd ynghylch yr asesiad effaith 
rheoleiddiol. 

1.2.2 Canolbwyntiodd yr adolygiad allanol ar fersiwn ddiwygiedig, heb 
ei chyhoeddi o’r Memorandwm Esboniadol, a oedd yn ymgorffori’r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol a’r Nodiadau Esboniadol, a 
gyhoeddwyd yn flaenorol ym mis Rhagfyr 2016.3 Aeth swyddogion 
Llywodraeth Cymru ati i gyfeirio at y fersiwn ddiwygiedig, heb ei 
chyhoeddi fel ‘fersiwn 2d’. 

1.2.3 Yn ei lythyr ar 25 Mai 2017, dyfynnodd Gweinidog y Gymraeg a 
Dysgu Gydol Oes ganlyniadau fersiwn 2d o’r asesiad effaith 
rheoleiddiol, gan gynnwys amcangyfrif o gost ychwanegol 
gyffredinol y Bil, sef £8,279,000 (wedi’i dalgrynnu gennym ni) 
dros y cyfnod o bedair blynedd rhwng 2017-18 a 2020-21.4 

                                                           
2 Llywodraeth Cymru (2017, heb ei chyhoeddi), Specification for review of the 

regulatory impact assessment accompanying the Additional Learning Needs 

and Education Tribunal (Wales) Bill 

3 Llywodraeth Cymru (Rhagfyr 2016), Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru), Memorandwm Esboniadol yn Ymgorffori’r Asesiad 

Effaith Rheoleiddiol a’r Nodiadau Esboniadol, ar gael yn 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862-em/pri-ld10862-

em-e.pdf  

4 Alun Davies (25 Mai 2017), Llythyr at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

a’r Pwyllgor Cyllid, ar gael yn 

http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%

20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%

20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf  

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862-em/pri-ld10862-em-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10862-em/pri-ld10862-em-e.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf
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1.3 Egwyddorion arweiniol 

1.3.1 Nid oes un ffordd unigol o gynhyrchu asesiadau effaith 
rheoleiddiol, nac adolygiadau allanol ohonynt. Mae Llyfr Gwyrdd 
Trysorlys Ei Mawrhydi, a Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau’r 
Cynulliad Llywodraeth Cymru, yn darparu fframwaith cyfeirio.5 

Mwy o gelf na gwyddoniaeth: y peth 
allweddol yw helpu’r broses o wneud 
penderfyniadau 

1.3.2 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, nodwyd yr egwyddorion arweiniol 
canlynol ar gyfer yr adolygiad allanol y credwn y gallant gefnogi’r 
broses benderfynu ar gyfer y Bil. 

1.3.3 Fforddiadwyedd yn erbyn gwerth am arian. Mae angen i’r sawl 
sy’n gwneud penderfyniadau gael amcangyfrifon o faint fydd y Bil 
yn ei gostio fel y gallant ystyried a all arian trethdalwyr dalu 
amdano. Yn ogystal, mae angen amcangyfrifon arnynt o’r hyn a 
gyflawnir trwy’r Bil fel y gallant gymharu costau a buddion. 

1.3.4 Y senarios gorau a gwaethaf. Mae gofyniad i asesiadau effaith 
rheoleiddiol ddarparu’r amcangyfrifon gorau. Fodd bynnag, mae’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau hefyd yn elwa ar ddeall yr 
amrediadau o gwmpas yr amcangyfrifon fel y gallant ystyried faint 
yn well neu’n waeth y gall y sefyllfa fod. 

1.3.5 Byddwch yn ochelgar. Mae’n afresymol disgwyl i asesiad effaith 
rheoleiddiol ragfynegi’r effaith yn y dyfodol yn gwbl gywir. Fodd 
bynnag, mae angen tawelwch meddwl ar y sawl sy’n gwneud 
penderfyniadau bod yr amcangyfrifon wedi’u paratoi’n ofalus ac, 
wrth wynebu dewisiadau, bod y rhai sy’n gyfrifol am yr asesiad 
effaith rheoleiddiol wedi bod yn ochelgar. 

                                                           
5 Gov.uk, Trysorlys Ei Mawrhydi, Y Llyfr Gwyrdd: arfarnu a gwerthuso mewn 

llywodraeth ganolog, ar gael yn 

https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-

evaluation-in-central-governent  

https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent
https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent
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1.4 Dull 

1.4.1 Nid oedd yr amser na’r gyllideb a oedd ar gael yn ddigon i’n 
galluogi i gynnal adolygiad llawn o’r cyfrifiadau sy’n sail i’r 
asesiad effaith rheoleiddiol. Yn hytrach, aethom ati i ddewis 
sampl o gyfrifiadau ar gyfer adolygiad manwl o blith dros 30 o 
gyfrifiadau sy’n gysylltiedig â’r asesiad effaith rheoleiddiol. 

1.4.2 Roedd y chwe chyfrifiad yn y sampl yn amrywio o ran eu heffaith 
ar y canlyniadau terfynol, fel a amcangyfrifwyd yn fersiwn 2d: 

 Effaith mwy o faint. Os oedd y cyfrifiadau hyn yn anghywir, 
hyd yn oed os oeddent ond mymryn yn anghywir, gallai’r 
canlyniadau terfynol fod yn wahanol. 

 Effaith llai o faint. Os oedd y cyfrifiadau hyn yn anghywir, yn 
enwedig o ganlyniad i anghywirdeb pwysig, gallai’r 
canlyniadau terfynol fod yn wahanol. 

1.4.3 Mae’r tabl isod yn darparu’r chwe chyfrifiad yn y sampl, ochr yn 
ochr â’u cyfraniadau at y canlyniad terfynol, fel yr amcangyfrifwyd 
yn fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. Noder bod y 
canlyniad terfynol yn seiliedig ar lawer o gyfrifiadau eraill nad 
ydynt wedi’u cynnwys yn y tabl.  
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Cyfraniad cyfrifiadau yn y sampl at ganlyniadau terfynol 

Prawf  Adran Cyfraniad 

1 Cynlluniau datblygu unigol, gwasanaethau addysg 
awdurdodau lleol, costau parhaus 

-£2,750,740 

2 Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion 
prif ffrwd, costau pontio 

+£9,019,020 

3 Datrys anghydfod, gwasanaethau addysg 
awdurdodau lleol, costau parhaus 

£0 

4 Darpariaeth addysg ôl-16 arbenigol, gwasanaethau 
addysg awdurdodau lleol, costau parhaus 

£49,762,812 

5 Cynlluniau datblygu unigol, costau a ddaw i Gyrfa 
Cymru, costau parhaus 

-£1,418,800 

6 Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion 
prif ffrwd, costau parhaus 

£0 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru (2017, fersiwn 2d, heb ei chyhoeddi), Bil 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), Memorandwm 
Esboniadol yn Ymgorffori’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a’r Nodiadau 
Esboniadol 

1.4.4 Er na chafodd ein sampl ei ddewis ar hap, credwn y gellir ystyried 
canlyniadau ein hadolygiad allanol fel sail i 

 amcangyfrif ansawdd cyffredinol y cyfrifiadau, 

 llunio barn ar y canlyniad terfynol, a 

 gwneud argymhellion ar gyfer gwella. 
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1.5 Cyfyngiadau 

1.5.1 Prif gyfyngiad ein hadolygiad allanol yw ei fod yn seiliedig ar 
sampl o gyfrifiadau, yn hytrach nag adolygiad cyflawn o’r holl 
gyfrifiadau. Mae cyfyngiadau eraill yn cynnwys: 

 O’r ddwy gyfres o ganlyniadau cryno: yn ôl darpariaeth ac yn 
ôl sefydliad, dim ond y canlyniadau yn ôl darpariaeth a 
adolygwyd, ond gellir trosglwyddo ein casgliadau i’r 
canlyniadau yn ôl sefydliad yn rhwydd. 

 Nid oedd modd adolygu ffynonellau gwybodaeth ac eithrio’r 
asesiad effaith rheoleiddiol a’r taenlenni sy’n sail iddo; er 
enghraifft, nid oedd modd adolygu rhai o’r cyhoeddiadau 
allweddol a oedd yn sail i’r asesiad effaith rheoleiddiol.6  

                                                           
6 Holtom (2012), Programme of Action Research to Inform the Evaluation of 

the Additional Learning Needs Pilot: interim report on the costs of the statutory 

reform of special educational needs provision ; Deloitte (2015), Archwiliad o 

Ddarparu Cyllid ar gyfer Dysgwyr ag Anghenion Addysgol Arbennig neu 

Anawsterau a/neu Anableddau Dysgu (Llywodraeth Cymru: Caerdydd). 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/150706-final-report-en.pdf   

http://gov.wales/docs/dcells/publications/150706-final-report-en.pdf
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2 Addasrwydd i’r diben 

2.1 Cyffredinol 

2.1.1 Disgwylir bod yr asesiad effaith rheoleiddiol yn adlewyrchu’r 
newidiadau yn y Bil. I egluro, mae’r asesiad effaith rheoleiddiol 
sy’n cael ei adolygu’n allanol ar gyfer y Bil, ac nid yw’n cynnwys is-
ddeddfwriaeth ddilynol. 

2.1.2 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod yr asesiad effaith 
rheoleiddiol yn gynhwysfawr ac yn ganlyniad i ystyriaeth fanwl o’r 
newidiadau yn y Bil. Yn ei ffurf gyhoeddedig, mae’n darparu mwy 
o fanylion na dogfennau cyfatebol eraill, sy’n helpu gyda 
thryloywder a chraffu. 

2.2 Opsiynau 

2.2.1 Roedd yr asesiad effaith rheoleiddiol yn cynnwys opsiwn ‘gwneud 
dim’ ac ‘opsiwn a ffefrir’. Er bod hyn yn unol â’r fframweithiau 
cyfeirio sydd ar gael, gall y sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
dynnu ar sail dystiolaeth well pan fo ganddynt fwy o opsiynau, 
megis ‘gwneud cyn lleied â phosibl’ a ‘gwneud rhywbeth’. 

2.3 Fforddiadwyedd yn erbyn gwerth am arian 

2.3.1 Dylai asesiadau effaith rheoleiddiol ddarparu amcangyfrifon clir o 
gostau gweinyddu a chydymffurfio ac arbedion cost. Dylent 
gynnwys costau amgylcheddol, iechyd a chymdeithasol hefyd. 

2.3.2 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod yr asesiad effaith 
rheoleiddiol sy’n cael ei adolygu’n allanol yn canolbwyntio ar 
gostau gweinyddu a chydymffurfio. Mae hyn yn helpu’r sawl sy’n 
gwneud penderfyniadau i fynd i’r afael â chwestiwn 
fforddiadwyedd. Roedd hefyd yn cynnwys y costau i rieni, sy’n 
faes sy’n cael ei hepgor yn aml wrth gynhyrchu asesiadau effaith 
rheoleiddiol 
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2.3.3 Penderfynodd Llywodraeth Cymru nad oedd ganddi unrhyw sail 
ddibynadwy i amcangyfrif rhai o’r costau cymdeithasol i’r dyfodol 
a’r arbedion cost sy’n gysylltiedig â’r Bil, gan gynnwys mewn 
perthynas â chyflawniad plant a phobl ifanc ac enillion oedolion. 

2.3.4 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod y penderfyniad hwn 
yn cyfyngu ar allu’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i asesu 
gwerth am arian y Bil. Mae ffynonellau gwybodaeth, dulliau a 
thechnegau i amcangyfrif costau cymdeithasol i’r dyfodol ac 
arbedion cost. O ystyried maint y Bil, credwn y byddai hi wedi bod 
yn briodol i ymgorffori’r sgiliau hyn wrth gynhyrchu’r asesiad 
effaith rheoleiddiol. 

‘... gwella canlyniadau ar gyfer plant a phobl 
ifanc. Nid yw arbedion cost wedi bod yn 
rhan bwysig o’r broses ddiwygio hon. Fe’i 
sbardunwyd gan benderfynoldeb i sicrhau’r 
canlyniadau gorau posibl i ddysgwyr.’ 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, 
yn ei lythyr ar 25 Mai 2017 

2.4 Rheoli ansicrwydd 

2.4.1 Cafodd y gwaith o gynhyrchu’r asesiad effaith rheoleiddiol ei 
sbarduno gan ddiddordeb mewn defnyddio’r dystiolaeth orau 
sydd ar gael. Os nad oedd hyn yn bosibl, dewisodd Llywodraeth 
Cymru gydnabod y cyfyngiadau hynny. Mewn llawer o achosion, 
gwnaeth ymdrech i osgoi cyfrifiadau petrusgar. 

2.4.2 O ganlyniad, cafodd rhai o elfennau allweddol y Bil eu hepgor o’r 
canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d o’r asesiad effaith 
rheoleiddiol, megis datblygiad y radd Meistr newydd ar gyfer 
cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol. 

2.4.3 Mae’r dull hwn yn ddilys mewn egwyddor. Mae’n rheoli’r risg o 
gynhyrchu canlyniadau terfynol sy’n wahanol iawn i’r dystiolaeth. 
Fodd bynnag, mae angen sicrhau cydbwysedd o ran yr angen i’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau fod â sail dystiolaeth 
gynhwysfawr, gan gynnwys y gallu i reoli ansicrwydd i’r dyfodol. 
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Argymhelliad 1: Cynhyrchu rhestr glir o 
gostau amhenodol, ochr yn ochr â’r 
canlyniadau terfynol 

2.4.4 I egluro, rydym yn cefnogi’r egwyddor o fod yn ochelgar. Fodd 
bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu hepgor elfennau 
allweddol o’r Bil o’r asesiad effaith rheoleiddiol pan nad oes 
unrhyw dystiolaeth ar gael, neu os yw’r dystiolaeth yn 
annibynadwy. 

2.4.5 Roedd ymwybyddiaeth o’r angen i reoli ansicrwydd, er enghraifft, 
trwy gyflwyno addasiadau canolig.7 Fodd bynnag, roedd y rheini’n 
cael eu defnyddio’n anghyson. 

2.4.6 Collodd fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol gyfleoedd i 
helpu’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau ystyried y senarios 
gorau a gwaethaf. Unwaith eto, mae hyn yn golygu sgiliau ar 
wahân nad yw’n ymddangos fel petaent wedi bod yn bresennol 
wrth gynhyrchu’r asesiad effaith rheoleiddiol. 

Argymhelliad 2: Disodli addasiadau canolig 
gydag asesiad ansawdd systematig o’r 
amcangyfrifon a chreu amrediadau o’u 
cwmpas i lywio’r senarios gorau a gwaethaf 

2.5 Gwerth ariannol a gwerth presennol net 

2.5.1 Mae yna wahanol fathau o bobl sy’n gwneud penderfyniadau. Er 
enghraifft, mae angen amcangyfrifon cryno ar Lywodraeth Cymru 
ac Aelodau’r Cynulliad sy’n eu galluogi i wneud penderfyniad 
nawr ynghylch effeithiau i’r dyfodol. Amcangyfrifon o werth 
presennol net sydd fwyaf addas i’r diben hwn. 

                                                           
7 Ar rai achlysuron, roedd fersiwn 2d wedi cynhyrchu amcangyfrif o arbedion 

cost, ond wedi ymgorffori hanner ohono’n unig yn y canlyniad terfynol i 

gydnabod yr ansicrwydd ynglŷn ag arbedion cost. 
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2.5.2 Ar y llaw arall, mae’r rhai â chyfrifoldebau cyllid ac ariannol, er 
enghraifft, y rhai sy’n ystyried y cyllid o £20 miliwn tuag at roi’r 
Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith8, 
angen amcangyfrifon y gallant weithio gyda nhw wrth gynllunio a 
monitro arian trethdalwyr bob blwyddyn. Amcangyfrifon o werth 
ariannol sydd fwyaf priodol i’r diben hwn. 

Argymhelliad 3: Cyfrifo amcangyfrifon o 
werth ariannol a gwerth presennol net ar 
wahân 

2.6 Cyfnod 

2.6.1 Wnaethom ni ddim llwyddo i ddod o hyd i esboniad am y cyfnod o 
bedair blynedd a ddewiswyd ar gyfer amcangyfrif costau’r opsiwn 
‘gwneud dim’ a’r opsiwn a ffefrir. Er nad yw hwn yn gyfyngiad o 
reidrwydd, dylai’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau allu rhoi’r 
dewis hwn yng nghyd-destun uchelgeisiau Gweinidog y Gymraeg 
a Dysgu Gydol Oes mewn perthynas â newid diwylliannol, a pha 
mor hir ddylai hyn gymryd. 

Argymhelliad 4: Esbonio pam mae pedair 
blynedd yn gyfnod priodol o ystyried maint y 
Bil 

2.7 Llwybr archwilio 

2.7.1 Cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiadau mewnol o ddrafftiau 
cynnar o’u cyfrifiadau eu hunain. Er bod y Memorandwm 
Esboniadol, yn ymgorffori’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a’r 
Nodiadau Esboniadol yn darparu mwy o fanylion na dogfennau 
cyfatebol eraill, nid yw’r taenlenni sy’n sail iddo yn addas ar gyfer 
adolygiadau allanol fel yr un a gynhaliwyd. 

                                                           
8 Alun Davies (25 Mai 2017), Llythyr at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

a’r Pwyllgor Cyllid, 

http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%

20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%

20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf    

http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s63429/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Lifelong%20Learning%20and%20Welsh%20Language%20Revised%20RIA%20-%2025%20May%202017.pdf
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2.7.2 Nid oes modd nodi ffynonellau gwybodaeth, dod o hyd i’r 
cyfrifiadau na gwahaniaethu rhwng penderfyniadau blaenorol a 
phenderfyniadau terfynol trwy adolygu’r taenlenni sy’n sail iddynt. 
Mae croesgyfeirio’r taenlenni gyda dogfen yr asesiad effaith 
rheoleiddiol yn ofynnol fel rhan o adolygiadau allanol, ond mae’n 
cymryd gormod o amser ar hyn o bryd. Credwn nad yw hyn yn 
bodloni’r safonau a ddisgwylir gan Swyddfa Archwilio Cymru. 

Argymhelliad 5: Gwella’r llwybr archwilio ar 
gyfer y taenlenni sy’n sail i’r asesiad yn 
sylweddol 
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3 Profion sampl 

3.1 Prawf 1: Cynlluniau datblygu unigol, gwasanaethau addysg 
awdurdodau lleol, costau parhaus 

3.1.1 Y canlyniad terfynol ar fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
oedd cost gyffredinol o £8,279,230. Daethpwyd i’r cyfanswm 
hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£481,603,345 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £473,324,116 
yn dod i 

 £8,279,230 

3.1.2 Cyfrannodd gwasanaethau addysg awdurdodau lleol at y gost 
gyffredinol gydag arbediad o £2,750,740 mewn perthynas â 
chynlluniau datblygu lleol. Daethpwyd i’r cyfanswm hwn fel a 
ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£57,693,060 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £60,443,800 yn 
dod i 

 -£2,750,740 

3.1.3 Amrediadau ansawdd. Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn 
fersiwn 2d, ond gan ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon 
unigol, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£53,101,440 (isafswm), £58,296,378 (canol), £63,491,316 
(uchafswm) 
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 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £58,862,126 
(isafswm), £61,474,723 (canol), £64,087,320 (uchafswm) 

 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: -
5,760,686 (isafswm), -3,178,345 (canol), -596,004 
(uchafswm) 

3.1.4 Felly, mae ein hamcangyfrif canol (gorau) yn arwain at fwy o 
arbedion cost nag yn fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. 
Fodd bynnag, mae angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
wybod y gall yr arbediad cost hwn fod cyn lleied â £596,004, neu 
gymaint â £5,760,686 

3.1.5 Newid yn y canlyniad terfynol. Os yw popeth arall yn gyfartal, trwy 
ddefnyddio ein hamcangyfrifon ar gyfer y cyfrifiadau i gyd, mae’r 
canlyniad terfynol yn newid o gyfanswm cost o £8,279,230 yn 
fersiwn 2d i’r canlynol: 

 £5,269,284 (isafswm) 

 £7,851,625 (canol) 

 £10,433,966 (uchafswm) 

3.1.6 I roi syniad o faint, mae ein hamcangyfrifon yn cynrychioli’r 
newidiadau canrannol canlynol, sy’n gallu bod yn gadarnhaol 
neu’n negyddol, mewn perthynas â chyfanswm cost o 
£8,279,230 yn fersiwn 2d: 

 36 y cant (isafswm) 

 5 y cant (canol) 

 26 y cant (uchafswm) 

3.1.7 Mae’r tabl isod yn darparu manylion ein hamcangyfrifon. Mae’n 
amlinellu’r addasiadau a wnaed i’r amcangyfrifon yn fersiwn 2d. 
Mae’r addasiadau hyn yn adlewyrchu ein hasesiadau ansawdd, 
gydag amrediadau ehangach yn adlewyrchu ansawdd gwaeth. 

20 
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3.1.8 Gan weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, daethom i’r 
casgliad bod rhai o’r amcangyfrifon yng nghyfrifiadau’r opsiwn a 
ffefrir yn fersiwn 2d yn betrusgar, gan arwain at amrediadau 
ehangach. 
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Prawf 1: Adolygiad o gynlluniau datblygu unigol, gwasanaethau addysg awdurdodau lleol, costau parhaus 

Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Gwneud dim 

Asesiadau statudol £31,922,800 -0.02 £31,284,344 Cyfartaledd £32,401,642 +0.05 £33,518,940 

Adolygiadau statudol £16,094,400 -0.02 £15,772,512 Cyfartaledd £16,335,816 +0.05 £16,899,120 

Gwasanaethau datrys anghytundebau £1,539,800 -0.05 £1,462,810 Cyfartaledd £1,578,295 +0.10 £1,693,780 

Ymateb i anghytundebau £6,532,400 -0.05 £6,205,780 Cyfartaledd £6,695,710 +0.10 £7,185,640 

Gwasanaethau eiriolaeth, apeliadau £21,200 -0.05 £20,140 Cyfartaledd £21,730 +0.10 £23,320 

Ymateb i apeliadau £4,333,200 -0.05 £4,116,540 Cyfartaledd £4,441,530 +0.10 £4,766,520 

Adolygiadau, addysg bellach (AB) £0  £0  £0  £0 

Apeliadau, eiriolaeth, AB £0  £0  £0  £0 

Datrys anghytundebau, AB £0  £0  £0  £0 

Ymateb i anghytundebau, AB £0  £0  £0  £0 

Cyfanswm £60,443,800  £58,862,126  £61,474,723  £64,087,320 

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £62,965,062 

 

 £61,317,412  £64,038,987  £66,760,562 

Gwerth presennol (2016-17) £55,503,716  £54,051,313  £56,450,382  £58,849,451 

Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £473,324,116  £471,742,442  £474,355,039  £476,967,636 
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Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Opsiwn a ffefrir 

Asesiadau statudol £31,922,800 -0.02 £31,284,344 Cyfartaledd £33,997,782 +0.15 £36,711,220 

Adolygiadau statudol £16,094,400 -0.02 £15,772,512 Cyfartaledd £17,140,536 +0.15 £18,508,560 

Gwasanaethau datrys anghytundebau £723,680 -0.05 £687,496 Cyfartaledd £814,140 +0.30 £940,784 

Ymateb i anghytundebau £3,070,240 -0.05 £2,916,728 Cyfartaledd £3,454,020 +0.30 £3,991,312 

Gwasanaethau eiriolaeth, apeliadau £9,600 -0.05 £9,120 Cyfartaledd £10,800 +0.30 £12,480 

Ymateb i apeliadau £1,993,200 -0.05 £1,893,540 Cyfartaledd £2,242,350 +0.30 £2,591,160 

Adolygiadau, addysg bellach (AB) £429,600 -0.05 £408,120 Cyfartaledd £483,300 +0.30 £558,480 

Apeliadau, eiriolaeth, AB £65,600 -0.05 £62,320 Cyfartaledd £73,800 +0.30 £85,280 

Datrys anghytundebau, AB £62,000 -0.05 £58,900 Cyfartaledd £69,750 +0.30 £80,600 

Ymateb i anghytundebau, AB £8,800 -0.05 £8,360 Cyfartaledd £9,900 +0.30 £11,440 

Addasiad canolig £3,313,140       

Cyfanswm £57,693,060  £53,101,440  £58,296,378  £63,491,316 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £60,099,582  £55,316,434  £60,728,065  £66,139,697 

 
Gwerth presennol (2016-17) £52,977,795  £48,761,449  £53,531,803 

 

 £58,302,158 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £481,603,346  £477,011,726  £482,206,664 

 

 £487,401,602 
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Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Yr opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim 

Cyfanswm -£2,750,740 

 

 -£5,760,686 

 

 -£3,178,345 

 

 -£596,004 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) -£2,865,480 

 

 -£6,000,979 

 

 -£3,310,922 

 

 -£620,865 

 
Gwerth presennol (2016-17) -£2,525,921 

 

 -£5,289,864 

 

 -£2,918,578 

 

 -£547,292 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £8,279,230 

 

 £5,269,284 

 

 £7,851,625 

 

 £10,433,966 

 
Ffynhonnell: Adolygiad Aldaba o fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
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3.1.9 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod yr amcangyfrifon yn 
fersiwn 2d angen addasiadau pellach, yn ogystal â’r rhai a 
gyflwynir uchod. 

3.1.10 Gwerth ariannol. Mae fersiwn 2d yn cyflwyno costau ym mhrisiau 
2016-17. Ni ellir dehongli’r costau hyn fel yr arian sydd ei angen 
mewn gwirionedd i ddarparu’r ddau opsiwn. Y rheswm am hyn yw 
bod angen i’r costau hyn gael eu haddasu ar gyfer chwyddiant ym 
mhob un o’r pedair blynedd: 2017-18 i 2020-21, fel yr amlinellir 
yn y tabl uchod. 

3.1.11 Gwerth presennol net. Yn ogystal â hyn, credwn fod angen i’r 
amcangyfrifon gael eu haddasu ymhellach er mwyn llunio 
amcangyfrifon o werth presennol net. Yn dilyn arweiniad Trysorlys 
Ei Mawrhydi, mae’r addasiad hwn yn cynhyrchu amcangyfrifon 
sy’n cydnabod y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn rhoi mwy o 
werth ar arian presennol nag arian i’r dyfodol, ond mae angen i’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau wneud penderfyniadau nawr 
sy’n effeithio ar y dyfodol. 

3.1.12 Trwy gyfrifo gwerth presennol net yn seiliedig ar yr amcangyfrifon 
yn fersiwn 2d, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£52,977,795 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £55,503,716 yn 
dod i 

 -£2,525,921 

3.1.13 Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn fersiwn 2d, ond gan 
ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon unigol, rydym yn 
cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair 
blynedd:£48,761,449 (isafswm), £53,531,803 (canol), 
£58,302,158 (uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £54,051,313 
(isafswm), £56,450,382 (canol), £58,849,451 (uchafswm) 
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 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: -
5,289,864 (isafswm), -2,918,574 (canol), -547,292 
(uchafswm). 

3.1.14 Crynodeb. Os oes angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
ddewis amcangyfrif er mwyn llunio barn ar sut y bydd 
gwasanaethau addysg awdurdodau lleol yn newid eu costau 
mewn perthynas â chynlluniau datblygu unigol, rydym yn argymell 
y dylid defnyddio’r amcangyfrifon canlynol o werth presennol net: 

 amcangyfrifir y byddant yn arbed tua £3 miliwn, ond 

 gall yr arbediad fod cyn lleied â £0.5 miliwn, neu 

 gymaint ag ychydig dros £5 miliwn, beth bynnag 

 mae’n annhebygol y byddant yn dod i gostau ychwanegol. 

3.1.15 Ar y llaw arall, os yw’r person sy’n llunio’r amcangyfrifon yn 
gyfrifol am gyllid neu arian, efallai mai amcangyfrifon o werth 
ariannol fyddai fwyaf defnyddiol. Mae hyn yn berthnasol, er 
enghraifft, wrth ystyried y cyllid o £20 miliwn tuag at roi’r Rhaglen 
Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith. 

3.1.16 Yn y cyd-destun hwn, yn ogystal â’r amcangyfrifon o werth 
presennol net, rydym yn argymell yr amcangyfrifon canlynol o 
werth ariannol: 

 Bydd yr opsiwn a ffefrir yn ei gwneud hi’n ofynnol i 
wasanaethau addysg awdurdodau lleol wario bron i £61 
miliwn erbyn 2020-21 mewn perthynas â chynlluniau 
datblygu unigol, ond gall yr arian sy’n ofynnol fod  

 cyn lleied ag ychydig dros £55 miliwn, neu 

 gymaint ag ychydig dros £66 miliwn. 
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3.2 Prawf 2: Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion prif 
ffrwd a Llywodraeth Cymru, costau pontio 

3.2.1 Y canlyniad terfynol ar fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
oedd cost gyffredinol o £8,279,230. Daethpwyd i’r cyfanswm 
hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£481,603,345 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £473,324,116 
yn dod i 

 £8,279,230 

3.2.2 Cyfrannodd ysgolion prif ffrwd at y gost gyffredinol gyda 
£9,019,020 mewn perthynas â rôl newydd y Cydlynydd 
Anghenion Dysgu Ychwanegol. Daethpwyd i’r cyfanswm hwn fel a 
ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£9,019,020 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 yn dod i 

 £9,019,020 

3.2.3 Er nad yw cynlluniau manwl ar gyfer datblygu’r radd Meistr ar 
gyfer Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael, ystyriwyd y 
byddai’n briodol cynnwys rhagdybiaeth cost o £500,000 
(amcangyfrif canol), y bydd angen i Lywodraeth Cymru neu 
sefydliad arall yn y sector cyhoeddus ei thalu i sefydlu’r radd 
Meistr, gan gynnwys datblygu cynnwys a chyfleuster ar-lein. 

3.2.4 Amrediadau ansawdd. Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn 
fersiwn 2d, ond gan ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon 
unigol a chynnwys y rhagdybiaeth cost o £500,000, rydym yn 
cael y cyfansymiau canlynol: 
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 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£8,527,008 (isafswm), £9,541,120 (canol), £10,555,233 
(uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 (isafswm), 
£0 (canol), £0 (uchafswm) 

 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: 
£8,527,008 (isafswm), £9,541,120 (canol), £10,555,233 
(uchafswm) 

3.2.5 Felly, mae ein hamcangyfrif canol (gorau) yn arwain at fwy o 
arbedion cost nag yn fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. 
Fodd bynnag, mae angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
wybod y gall y gost hon hwn fod cyn lleied ag £8,527,008, neu 
gymaint â £10,555,233 

3.2.6 I egluro, roedd fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol yn 
cynnwys costau ysgolion prif ffrwd yn unig. Ar ben hynny, rydym 
wedi ychwanegu rhagdybiaeth cost o £500,000 ar gyfer costau 
datblygu’r radd Meistr, ac amrediadau yn seiliedig ar ein 
hasesiad ansawdd o’r holl amcangyfrifon dan sylw. 

3.2.7 Newid yn y canlyniad terfynol. Os yw popeth arall yn gyfartal, trwy 
sbarduno ein hamcangyfrifon trwy’r cyfrifiadau i gyd, mae’r 
canlyniad terfynol yn newid o gyfanswm cost o £8,279,230 yn 
fersiwn 2d i’r canlynol: 

 £7,787,218 (isafswm) 

 £8,801,330 (canol) 

 £9,815,443 (uchafswm) 

3.2.8 I roi syniad o faint, mae ein hamcangyfrifon yn cynrychioli’r 
newidiadau canrannol canlynol, sy’n gallu bod yn gadarnhaol 
neu’n negyddol, mewn perthynas â chyfanswm cost o 
£8,279,230 yn fersiwn 2d: 

 6 per cent (isafswm) 
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 6 per cent (canol) 

 19 per cent (uchafswm) 

3.2.9 Mae’r tabl isod yn darparu manylion ein hamcangyfrifon. Mae’n 
amlinellu’r addasiadau a wnaed i’r amcangyfrifon yn fersiwn 2d. 
Mae’r addasiadau hyn yn adlewyrchu ein hasesiadau ansawdd, 
gydag amrediadau ehangach yn adlewyrchu ansawdd gwaeth. 

3.2.10 Os bydd Llywodraeth Cymru’n penderfynu cynnwys costau 
datblygu’r radd Meistr yn y fersiwn nesaf o’r asesiad effaith 
rheoleiddiol, dylai’r rhain fod yn rhan o adran newydd, yn hytrach 
nag o fewn costau ysgolion prif ffrwd.
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Prawf 2: Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion prif ffrwd a Llywodraeth Cymru, costau pontio 

Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Gwneud dim 

Ysgolion – cost gradd £0 -0.00 £0 Cyfartaledd £0 +0.00 £0 

Ysgolion - cost diwrnodau hyfforddi £0  £0  £0  £0 

Cyfanswm £0  £0  £0  £0 

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £0 

 

 £0 

 

 £0 

 

 £0 

 
Gwerth presennol (2016-17) £0  £0  £0  £0 

Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £473,324,116 

 

 £473,324,116 

 

 £473,324,116 

 

 £473,324,116 

 
Yr opsiwn a ffefrir 

Ysgolion – cost gradd £5,666,400 -0.15 £4,816,440 Cyfartaledd £5,383,080 +0.05 £5,949,720 

Ysgolion - cost diwrnodau hyfforddi £3,352,620 -0.02 £3,285,568 Cyfartaledd £3,570,540 +0.15 £3,855,513 

Cost datblygu’r radd Meistr £0 -0.15 £425,000 Cyfartaledd £587,500 +0.50 £750,000 

Cyfanswm £9,019,020  £8,527,008  £9,541,120  £10,555,233 

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £9,392,316  £8,880,077  £9,936,216  £10,992,355 

Gwerth presennol (2016-17) £8,280,261 

 

 £7,828,627 

 

 £8,759,702 

 

 £9,690,777 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £481,603,346 

 

 £481,111,334 

 

 £482,125,446 

 

 £483,139,559 
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Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Yr opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim 

Cyfanswm £9,019,020  £8,527,008  £9,541,120  £10,555,233 

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £9,392,316  £8,880,077  £9,936,216  £10,992,355 

Gwerth presennol net (2016-17) £8,280,261 

 

 £7,828,627 

 

 £8,759,702 

 

 £9,690,777 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £8,279,230 

 

 £7,787,218 

 

 £8,801,330 

 

 £9,815,443 

 
Ffynhonnell: Adolygiad Aldaba o fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. Noder: rhagdybiodd cyfrifiadau adolygiad Aldaba y byddai costau 
datblygu’r radd Meistr yn dod i £500,000; mewn fersiynau yn y dyfodol, dylai’r rhain fod yn rhan o adran newydd, yn hytrach nag o fewn costau 
ysgolion prif ffrwd. 
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3.2.11 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod yr amcangyfrifon yn 
fersiwn 2d angen addasiadau pellach, yn ogystal â’r rhai a 
gyflwynir uchod. 

3.2.12 Gwerth ariannol. Mae fersiwn 2d yn cyflwyno costau ym mhrisiau 
2016-17. Ni ellir dehongli’r costau hyn fel yr arian sydd ei angen 
mewn gwirionedd i ddarparu’r ddau opsiwn. Y rheswm am hyn yw 
bod angen i’r costau hyn gael eu haddasu ar gyfer chwyddiant ym 
mhob un o’r pedair blynedd: 2017-18 i 2020-21, fel yr amlinellir 
yn y tabl uchod. 

3.2.13 Gwerth presennol net. Yn ogystal â hyn, credwn fod angen i’r 
amcangyfrifon gael eu haddasu ymhellach er mwyn llunio 
amcangyfrifon o werth presennol net. Yn dilyn arweiniad Trysorlys 
Ei Mawrhydi, mae’r addasiad hwn yn cynhyrchu amcangyfrifon 
sy’n cydnabod y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn rhoi mwy o 
werth ar arian presennol nag arian i’r dyfodol, ac mae angen i’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau wneud penderfyniadau nawr 
sy’n effeithio ar y dyfodol. 

3.2.14 Trwy gyfrifo gwerth presennol net yn seiliedig ar yr amcangyfrifon 
yn fersiwn 2d, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£8,280,261 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 yn dod i 

 £8,280,261 

3.2.15 Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn fersiwn 2d, ond gan 
ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon unigol, rydym yn 
cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£7,828,627 (isafswm), £8,759,702 (canol), £9,690,777 
(uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 (isafswm), 
£0 (canol), £0 (uchafswm) 



 

34 

 

 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: 
£7,828,627 (isafswm), £8,759,702 (canol), £9,690,777 
(uchafswm) 

3.2.16 Crynodeb. Os oes angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
ddewis amcangyfrif er mwyn llunio barn ar sut y bydd ysgolion prif 
ffrwd a Llywodraeth Cymru yn newid eu costau mewn perthynas â 
rôl newydd y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, rydym yn 
argymell y dylid defnyddio’r amcangyfrifon canlynol o werth 
presennol net: 

 Amcangyfrifir y bydd rhaid iddynt dalu costau ychwanegol o 
ychydig yn llai na £9 miliwn, ond 

 gall y gost fod cyn lleied ag ychydig yn llai nag £8 miliwn, neu 

 gymaint ag ychydig yn llai na £10 miliwn, beth bynnag 

 mae’n annhebygol y byddant yn gwneud arbedion cost. 

3.2.17 Ar y llaw arall, os yw’r person sy’n llunio’r amcangyfrifon yn 
gyfrifol am gyllid neu arian, efallai mai amcangyfrifon o werth 
ariannol fyddai fwyaf defnyddiol. Mae hyn yn berthnasol, er 
enghraifft, wrth ystyried y cyllid o £20 miliwn tuag at roi’r Rhaglen 
Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith. 

3.2.18 Yn y cyd-destun hwn, yn ogystal â’r amcangyfrifon o werth 
presennol net, rydym yn argymell yr amcangyfrifon canlynol o 
werth ariannol: 

 Bydd yr opsiwn a ffefrir yn ei gwneud hi’n ofynnol i ysgolion 
prif ffrwd wario bron i £10 miliwn erbyn 2020-21 mewn 
perthynas â rôl newydd y Cydlynydd Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, ond gall yr arian sy’n ofynnol fod 

 cyn lleied ag ychydig yn llai na £9 miliwn, neu 

 gymaint ag ychydig yn llai nag £11 miliwn 
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3.3 Prawf 3: Datrys anghydfod, gwasanaethau addysg awdurdodau 
lleol, costau parhaus 

3.3.1 Y canlyniad terfynol ar fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
oedd cost gyffredinol o £8,279,230. Daethpwyd i’r cyfanswm 
hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£481,603,345 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £473,324,116 
yn dod i 

 £8,279,230 

3.3.2 Cyfrannodd gwasanaethau addysg awdurdodau lleol at y gost 
gyffredinol gyda £0 mewn perthynas â datrys anghydfod. 
Daethpwyd i’r cyfanswm hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£12,426,600 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £12,426,600 yn 
dod i 

 £0 

3.3.3 Cyfrif dwbl. Mae costau datrys anghydfod gwasanaethau addysg 
awdurdodau lleol eisoes wedi’u cynnwys yn fersiwn 2d fel rhan o 
gostau’r cynlluniau datblygu unigol. Gweler adran 3.1, prawf 1, 
uchod. Felly, credwn y dylai costau datrys anghydfod gael eu 
dileu o fersiwn 2d. Mae hyn mewn perthynas â gwasanaethau 
addysg awdurdodau lleol yn unig. 

3.3.4 Newidiadau yn y canlyniad terfynol. Dim ond yn y canlyniadau 
terfynol y gellir gweld y newidiadau sy’n deillio o’n penderfyniad. 
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3.3.5 Gwerth ariannol. Mae fersiwn 2d yn cyflwyno costau ym mhrisiau 
2016-17. Ni ellir dehongli’r costau hyn fel yr arian sydd ei angen 
mewn gwirionedd i ddarparu’r ddau opsiwn. Y rheswm am hyn yw 
bod angen i’r costau hyn gael eu haddasu ar gyfer chwyddiant ym 
mhob un o’r pedair blynedd: 2017-18 i 2020-21, fel yr amlinellir 
yn y tabl uchod. 

3.3.6 Gwerth presennol net. Yn ogystal â hyn, credwn fod angen i’r 
amcangyfrifon gael eu haddasu ymhellach er mwyn llunio 
amcangyfrifon o werth presennol net. Yn dilyn arweiniad Trysorlys 
Ei Mawrhydi, mae’r addasiad hwn yn cynhyrchu amcangyfrifon 
sy’n cydnabod y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn rhoi mwy o 
werth ar arian presennol nag arian i’r dyfodol, ond mae angen i’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau wneud penderfyniadau nawr a 
fydd yn arwain at ganlyniadau yn y dyfodol. 

3.3.7 Trwy gyfrifo gwerth presennol net yn seiliedig ar yr amcangyfrifon 
yn fersiwn 2d, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£442,262,578 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £434,639,242 
yn dod i 

 £7,623,336 

3.3.8 Os byddwn yn dileu’r costau datrys anghydfod a ddaw i ysgolion 
prif ffrwd o’r adran datrys anghydfod, a’u cadw fel rhan o’r costau 
ar gyfer cynlluniau datblygu unigol, rydym yn cael y cyfansymiau 
canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£430,851,607 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £423,228,271 

 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: 
£7,623,336 
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3.3.9 Noder bod y canlyniad terfynol yr un fath: £7,623,336, ond bod y 
dull o gyrraedd y canlyniad yn wahanol. Roedd fersiwn 2d yn 
cynnwys rhywfaint o gyfrif dwbl a oedd yn gwneud y cyfansymiau 
ar gyfer yr opsiwn a ffefrir a’r opsiwn gwneud dim yn 
annibynadwy. 

3.3.10 Crynodeb. Os oes angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
ddewis amcangyfrif er mwyn llunio barn ar sut y bydd 
gwasanaethau addysg awdurdodau lleol yn newid eu costau 
mewn perthynas â datrys anghydfod, dangosir hyn yn y tabl isod. 
Mae hyn yn berthnasol hefyd i’r rhai sy’n ffafrio amcangyfrifon o 
werth ariannol.  
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Prawf 3: Newidiadau mewn canlyniadau terfynol mewn perthynas â datrys anghydfod, gwasanaethau addysg awdurdodau lleol, costau 
parhaus 

Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Gwneud dim 

Cyfanswm £473,324,116    £460,897,516   

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £493,067,647    £480,122,702   

Gwerth presennol (2016-17) £434,639,242 

 

   £423,228,271 

 

  

Yr opsiwn a ffefrir 

Cyfanswm £481,603,346    £469,176,746   

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £501,675,992    £488,731,047   

Gwerth presennol (2016-17) £442,262,578 

 

   £430,851,607 

 

  

Yr opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim 

Cyfanswm £8,279,230    £8,279,230   

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £8,608,345    £8,608,345   

Gwerth presennol net (2016-17) £7,623,336 

 

   £7,623,336 

 

  

Ffynhonnell: Adolygiad Aldaba o fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
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3.4 Prawf 4: Darpariaeth addysg ôl-16 arbenigol, gwasanaethau 
addysg awdurdodau lleol, costau parhaus 

3.4.1 Y canlyniad terfynol ar fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
oedd cost gyffredinol o £8,279,230. Daethpwyd i’r cyfanswm 
hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£481,603,345 namyn  

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £473,324,116 
yn dod i  

 £8,279,230 

3.4.2 Cyfrannodd gwasanaethau addysg awdurdodau lleol at y gost 
gyffredinol gyda £49,762,812 mewn perthynas â darpariaeth 
addysg ôl-16 arbenigol. Daethpwyd i’r cyfanswm hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£49,762,812 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 yn dod i 

 £49,762,812 

3.4.3 Rhaid nodi bod hyn o ganlyniad i drosglwyddo cyfrifoldebau o 
rannau eraill o’r sector cyhoeddus, felly cafodd y gost hon ei dileu 
gan arbediad cost cyfwerth. 

3.4.4 Amrediadau ansawdd. Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn 
fersiwn 2d, ond gan ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon 
unigol, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£48,767,556 (isafswm), £51,753,324 (canol), £54,739,093 
(uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 (isafswm), 
£0 (canol), £0 (uchafswm) 
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 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: 
£48,767,556 (isafswm), £51,753,324 (canol), £54,739,093 
(uchafswm) 

3.4.5 Felly, mae ein hamcangyfrif canol (gorau) yn arwain at fwy o 
arbedion cost nag yn fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. 
Fodd bynnag, mae angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
wybod y gall y gost hon hwn fod cyn lleied â £48,767,556, neu 
gymaint â £54,739,093 

3.4.6 Newid yn y canlyniad terfynol. Os yw popeth arall yn gyfartal, ac o 
ystyried bod y gost hon yn cael ei dileu gan arbediad cost 
cyfwerth mewn man arall, trwy sbarduno ein hamcangyfrifon 
trwy’r cyfrifiadau i gyd, mae’r canlyniad terfynol yn newid o 
gyfanswm cost o £8,279,230 yn fersiwn 2d i’r canlynol: 

 £8,279,208 (isafswm) 

 £8,279,275 (canol) 

 £8,279,342 (uchafswm) 

3.4.7 I roi syniad o faint, mae ein hamcangyfrifon yn cynrychioli’r 
newidiadau canrannol canlynol, gan gynnwys newidiadau 
cadarnhaol a negyddol, mewn perthynas â’r cyfanswm cost o 
£8,279,230 yn fersiwn 2d: 

 0 y cant (isafswm) 

 0 y cant (canol) 

 0 y cant (uchafswm) 

3.4.8 Mae’r tabl isod yn darparu manylion ein hamcangyfrifon. Mae’n 
amlinellu’r addasiadau a wnaed i’r amcangyfrifon yn fersiwn 2d. 
Mae’r addasiadau hyn yn adlewyrchu ein hasesiadau ansawdd, 
gydag amrediadau ehangach yn adlewyrchu ansawdd gwaeth. 
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Prawf 4: Darpariaeth addysg ôl-16 arbenigol, gwasanaethau addysg awdurdodau lleol, costau parhaus 

Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Gwneud dim 

Cyfanswm £0 -0.00 £0 0.00 £0 +0.00 £0 

Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £0 

 

 £0  £0  £0 

Gwerth presennol (2016-17) £0  £0  £0  £0 

Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £473,324,116 

 

 £472,328,860 

 

 £475,314,628 

 

 £478,300,397 

 Yr opsiwn a ffefrir 

Cyfanswm £49,762,812 

 

-0.02 £48,767,556 

 

Cyfartaledd £51,753,324 

 

+0.10 £54,739,093 

 Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £51,838,543 

 

 £50,801,772 

 

 £53,912,085 

 

 £57,022,397 

 Gwerth presennol (2016-17) £45,695,688 

 

 £44,781,774 

 

 £47,523,515 

 

 £50,265,256 

 Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £481,603,346 

 

 £480,608,067 

 

 £483,593,903 

 

 £486,579,739 

 Yr opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim 

Cyfanswm £49,762,812 

 

 £48,767,556 

 

 £51,753,324 

 

 £54,739,093 

 Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £51,838,543 

 

 £50,801,772 

 

 £53,912,085 

 

 £57,022,397 

 Gwerth presennol net (2016-17) £45,695,688 

 

 £44,781,774 

 

 £47,523,515 

 

 £50,265,256 

 Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £8,279,230 

 

 £8,279,208 

 

 £8,279,275 

 

 £8,279,342 

 Ffynhonnell: Adolygiad Aldaba o fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. Noder: Mae canlyniadau terfynol yn cynnwys costau pontio o 
oddeutu £300 y flwyddyn 
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3.4.9 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod yr amcangyfrifon yn 
fersiwn 2d angen addasiadau pellach, yn ogystal â’r rhai a 
gyflwynir uchod. 

3.4.10 Gwerth ariannol. Mae fersiwn 2d yn cyflwyno costau ym mhrisiau 
2016-17. Ni ellir dehongli’r costau hyn fel yr arian sydd ei angen 
mewn gwirionedd i ddarparu’r ddau opsiwn. Y rheswm am hyn yw 
bod angen i’r costau hyn gael eu haddasu ar gyfer chwyddiant ym 
mhob un o’r pedair blynedd: 2017-18 i 2020-21, fel yr amlinellir 
yn y tabl uchod. 

3.4.11 Gwerth presennol net. Yn ogystal â hyn, credwn fod angen i’r 
amcangyfrifon gael eu haddasu ymhellach er mwyn llunio 
amcangyfrifon o werth presennol net. Yn dilyn arweiniad Trysorlys 
Ei Mawrhydi, mae’r addasiad hwn yn cynhyrchu amcangyfrifon 
sy’n cydnabod y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn rhoi mwy o 
werth ar arian presennol nag arian i’r dyfodol, ond mae angen i’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau wneud penderfyniadau nawr 
sy’n effeithio ar y dyfodol. 

3.4.12 Trwy gyfrifo gwerth presennol net yn seiliedig ar yr amcangyfrifon 
yn fersiwn 2d, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£45,695,688 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 yn dod i 

 £45,695,688 

3.4.13 Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn fersiwn 2d, ond gan 
ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon unigol, rydym yn 
cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£44,781,774 (isafswm), £47,523,515 (canol), £50,265,256 
(uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £0 (isafswm), 
£0 (canol), £0 (uchafswm) 
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 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: 
£44,781,774 (isafswm), £47,523,515 (canol), £50,265,256 
(uchafswm) 

3.4.14 Crynodeb. Os oes angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
ddewis amcangyfrif er mwyn llunio barn ar sut y bydd 
gwasanaethau addysg awdurdodau lleol yn newid eu costau 
mewn perthynas â darpariaeth addysg ôl-16 arbenigol, rydym yn 
argymell y dylid defnyddio’r amcangyfrifon canlynol o werth 
presennol net: 

 Amcangyfrifir y byddant yn gwario tua £47.5 miliwn, ond 

 gall y gost fod cyn lleied ag ychydig yn llai na £45 miliwn, neu  

 gymaint ag ychydig dros £50 miliwn, beth bynnag  

 mae’n annhebygol y byddant yn gwneud arbediad cost. 

3.4.15 Ar y llaw arall, os yw’r person sy’n llunio’r amcangyfrifon yn 
gyfrifol am gyllid neu arian, efallai mai amcangyfrifon o werth 
ariannol fyddai fwyaf defnyddiol. Mae hyn yn berthnasol, er 
enghraifft, wrth ystyried y cyllid o £20 miliwn tuag at roi’r Rhaglen 
Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith. 

3.4.16 Yn y cyd-destun hwn, yn ogystal â’r amcangyfrifon o werth 
presennol net, rydym yn argymell yr amcangyfrifon canlynol o 
werth ariannol: 

 Bydd yr opsiwn a ffefrir yn ei gwneud hi’n ofynnol i 
wasanaethau addysg awdurdodau lleol wario bron i £54 
miliwn erbyn 2020-21 mewn perthynas â darpariaeth addysg 
ôl-16 arbenigol, ond gall yr arian sy’n ofynnol fod 

 cyn lleied ag ychydig yn llai na £51 miliwn, neu  

 gymaint ag ychydig dros £57 miliwn. 

3.4.17 Fel yr esboniwyd uchod, mae hyn o ganlyniad i drosglwyddo 
cyfrifoldebau o rannau eraill o’r sector cyhoeddus, felly cafodd y 
gost hon ei dileu gan arbediad cost cyfwerth. 
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3.5 Prawf 5: Cynlluniau datblygu unigol, Gyrfa Cymru, costau 
parhaus 

3.5.1 Y canlyniad terfynol ar fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
oedd cost gyffredinol o £8,279,230. Daethpwyd i’r cyfanswm 
hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£481,603,345 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £473,324,116 
yn dod i 

 £8,279,230 

3.5.2 Cyfrannodd Gyrfa Cymru at y gost gyffredinol gydag arbediad o 
£1,418,800 mewn perthynas â chynlluniau datblygu unigol. 
Daethpwyd i’r cyfanswm hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£1,099,200 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £2,518,00 yn 
dod i 

 -£1,418,800 

3.5.3 Amrediadau ansawdd. Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn 
fersiwn 2d, ond gan ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon 
unigol, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£1,044,240 (isafswm), £1,236,600 (canol), £1,428,960 
(uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £2,425,076 
(isafswm), £2,739,318 (canol), £3,053,560 (uchafswm) 

 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: -
£1,380,836 (isafswm), -£1,502,718 (canol), -£1,624,600 
(uchafswm) 
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3.5.4 Felly, mae ein hamcangyfrif canol (gorau) yn arwain at fwy o 
arbedion cost nag yn fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. 
Fodd bynnag, mae angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
wybod y gall y gost hon hwn fod cyn lleied â £1,380,836, neu 
gymaint â £1,624,600 

3.5.5 Newid yn y canlyniad terfynol. Os yw popeth arall yn gyfartal, trwy 
sbarduno ein hamcangyfrifon trwy’r cyfrifiadau i gyd, mae’r 
canlyniad terfynol yn newid o gyfanswm cost o £8,279,230 yn 
fersiwn 2d i’r canlynol: 

 £8,317,194 (isafswm) 

 £8,195,312 (canol) 

 £8,073,430 (uchafswm) 

3.5.6 I roi syniad o faint, mae ein hamcangyfrifon yn cynrychioli’r 
newidiadau canrannol canlynol, sy’n gallu bod yn gadarnhaol 
neu’n negyddol, mewn perthynas â’r cyfanswm cost o 
£8,279,230 yn fersiwn 2d: 

 0 y cant (isafswm) 

 1 y cant (canol) 

 2 y cant (uchafswm) 

3.5.7 Mae’r tabl isod yn darparu manylion ein hamcangyfrifon. Mae’n 
amlinellu’r addasiadau a wnaed i’r amcangyfrifon yn fersiwn 2d. 
Mae’r addasiadau hyn yn adlewyrchu ein hasesiadau ansawdd, 
gydag amrediadau ehangach yn adlewyrchu ansawdd gwaeth. 

3.5.8 Gan weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, daethom i’r 
casgliad bod rhai o’r amcangyfrifon yng nghyfrifiadau’r opsiwn a 
ffefrir yn fersiwn 2d yn betrus, gan arwain at amrediadau 
ehangach. 
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Prawf 5: Cynlluniau datblygu unigol, Gyrfa Cymru, costau parhaus 

Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Gwneud dim 

Asesiadau – LSPs £1,418,800 -0.05 £1,347,860 Cyfartaledd £1,596,150 +0.30 £1,844,440 

Adolygiadau £1,099,200 -0.02 £1,077,216 Cyfartaledd £1,143,168 +0.10 £1,209,120 

Cyfanswm £2,518,000 

 

 £2,425,076 

 

 £2,739,318 

 

 £3,053,560 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £2,623,032 

 

 £2,526,232 

 

 £2,853,582 

 

 £3,180,932 

 
Gwerth presennol (2016-17) £2,312,203 

 

 £2,226,874 

 

 £2,515,433 

 

 £2,803,992 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £473,324,116 

 

 £473,231,192 

 

 £473,545,434 

 

 £473,859,676 

 
Preferred option 

Asesiadau – LSPs £0 -0.00 £0 Cyfartaledd £0 +0.00 £0 

Adolygiadau £1,099,200 

 

-0.02 £1,044,240 

 

Cyfartaledd £1,236,600 

 

+0.10 £1,428,960 

 
Cyfanswm £1,099,200 

 

 £1,044,240 

 

 £1,236,600 

 

 £1,428,960 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £1,145,050 

 

 £1,087,798 

 

 £1,288,182 

 

 £1,488,565 

 
Gwerth presennol (2016-17) £1,009,362 

 

 £958,894 

 

 £1,135,532 

 

 £1,312,171 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £481,603,346 

 

 £481,548,386 

 

 £481,740,746 

 

 £481,933,106 
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Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Yr opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim 

Cyfanswm -£1,418,800 

 

 -£1,380,836  -£1,502,718  -£1,624,600 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) -£1,477,982 

 

 -£1,438,434  -£1,565,400  -£1,692,366 

 
Gwerth presennol net (2016-17) -£1,302,841 

 

 -£1,267,980 

 

 -£1,379,901 

 

 -£1,491,821 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £8,279,230 

 

 £8,317,194 

 

 £8,195,312 

 

 £8,073,430 

 
Ffynhonnell: Adolygiad Aldaba o fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
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3.5.9 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod yr amcangyfrifon yn 
fersiwn 2d angen addasiadau pellach, yn ogystal â’r rhai a 
gyflwynir uchod. 

3.5.10 Gwerth ariannol. Mae fersiwn 2d yn cyflwyno costau ym mhrisiau 
2016-17. Ni ellir dehongli’r costau hyn fel yr arian sydd ei angen 
mewn gwirionedd i ddarparu’r ddau opsiwn. Y rheswm am hyn yw 
bod angen i’r costau hyn gael eu haddasu ar gyfer chwyddiant ym 
mhob un o’r pedair blynedd: 2017-18 i 2020-21, fel yr amlinellir 
yn y tabl uchod. 

3.5.11 Gwerth presennol net. Yn ogystal â hyn, credwn fod angen i’r 
amcangyfrifon gael eu haddasu ymhellach er mwyn llunio 
amcangyfrifon o werth presennol net. Yn dilyn arweiniad Trysorlys 
Ei Mawrhydi, mae’r addasiad hwn yn cynhyrchu amcangyfrifon 
sy’n cydnabod y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn rhoi mwy o 
werth ar arian presennol nag arian i’r dyfodol. 

3.5.12 Trwy gyfrifo gwerth presennol net yn seiliedig ar yr amcangyfrifon 
yn fersiwn 2d, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£1,009,362 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £2,312,203 yn 
dod i 

 -£1,302,841 

3.5.13 Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn fersiwn 2d, ond gan 
ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon unigol, rydym yn 
cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: £958,894 
(isafswm), £1,135,532 (canol), £1,312,171 (uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £2,226,874 
(isafswm), £2,515,433 (canol), £2,803,992 (uchafswm) 
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 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: -
£1,267,980 (isafswm), -£1,379,901 (canol), -£1,491,821 
(uchafswm) 

3.5.14 Crynodeb. Os oes angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
ddewis amcangyfrif er mwyn llunio barn ar sut y bydd Gyrfa 
Cymru yn newid eu costau mewn perthynas â chynlluniau 
datblygu unigol, rydym yn argymell y dylid defnyddio’r 
amcangyfrifon canlynol o werth presennol net: 

 Amcangyfrifir y byddant yn arbed tua £1.4 miliwn, ond 

 gall yr arbediad fod cyn lleied ag £1.3 miliwn, neu 

 gymaint ag £1.5 miliwn, beth bynnag 

 mae’n annhebygol y byddant yn dod i gostau ychwanegol. 

3.5.15 Ar y llaw arall, os yw’r person sy’n llunio’r amcangyfrifon yn 
gyfrifol am gyllid neu arian, efallai mai amcangyfrifon o werth 
ariannol fyddai fwyaf defnyddiol. Mae hyn yn berthnasol, er 
enghraifft, wrth ystyried y cyllid o £20 miliwn tuag at roi’r Rhaglen 
Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith. 

3.5.16 Yn y cyd-destun hwn, yn ogystal â’r amcangyfrifon o werth 
presennol net, rydym yn argymell yr amcangyfrifon canlynol o 
werth ariannol: 

 Bydd yr opsiwn a ffefrir yn ei gwneud hi’n ofynnol i Gyrfa 
Cymru wario £1.3 miliwn erbyn 2020-21 mewn perthynas â 
chynlluniau datblygu unigol, ond gall yr arian sy’n ofynnol fod  

 cyn lleied ag ychydig yn fwy nag £1 miliwn, neu 

 gymaint ag £1.5 miliwn. 

  



 

50 

 

3.6 Prawf 6: Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion prif 
ffrwd, costau parhaus 

3.6.1 Y canlyniad terfynol ar fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
oedd cost gyffredinol o £8,279,230. Daethpwyd i’r cyfanswm 
hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£481,603,345 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £473,324,116 
yn dod i 

 £8,279,230 

3.6.2 Cyfrannodd ysgolion prif ffrwd at y gost gyffredinol gyda chost o 
£0 mewn perthynas â Chydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
Daethpwyd i’r cyfanswm hwn fel a ganlyn: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£261,166,800 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £261,166,800 
yn dod i 

 £0 

3.6.3 Amrediadau ansawdd. Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn 
fersiwn 2d, ond gan ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon 
unigol, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£255,943,464 (isafswm), £278,142,642 (canol), 
£300,341,820 (uchafswm) 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £255,943,464 
(isafswm), £265,084,302 (canol), £274,225,140 
(uchafswm) 

 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: £0 
(isafswm), £13,058,340 (canol), £26,116,680 (uchafswm) 
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3.6.4 Felly, mae ein hamcangyfrif canol (gorau) yn arwain at fwy o 
gostau nag yn fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. Fodd 
bynnag, mae angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau wybod y 
gall yr arbediad cost hwn fod cyn lleied â £0, neu gymaint â 
£26,116,680 

3.6.5 Newid yn y canlyniad terfynol. Os yw popeth arall yn gyfartal, trwy 
sbarduno ein hamcangyfrifon trwy’r cyfrifiadau i gyd, mae’r 
canlyniad terfynol yn newid o gyfanswm cost o £8,279,230 yn 
fersiwn 2d i’r canlynol: 

 £8,279,230 (isafswm) 

 £21,337,570 (canol) 

 £34,395,910 (uchafswm) 

3.6.6 I roi syniad o faint, mae ein hamcangyfrifon yn cynrychioli’r 
newidiadau canrannol canlynol, gan gynnwys newidiadau 
cadarnhaol a negyddol, mewn perthynas â’r cyfanswm cost o 
£8,279,230 yn fersiwn 2d: 

 0 y cant (isafswm) 

 158 y cant (canol) 

 315 y cant (uchafswm) 

3.6.7 Mae’r tabl isod yn darparu manylion ein hamcangyfrifon. Mae’n 
amlinellu’r addasiadau a wnaed i’r amcangyfrifon yn fersiwn 2d. 
Mae’r addasiadau hyn yn adlewyrchu ein hasesiadau ansawdd, 
gydag amrediadau ehangach yn adlewyrchu ansawdd gwaeth. 

3.6.8 Trwy’r prawf hwn, nodwyd adran sensitif o fersiwn 2d o’r asesiad 
effaith rheoleiddiol. Mae anghywirdebau bach yma yn gallu 
dyblu’r canlyniadau terfynol. 
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Prawf 6: Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, ysgolion prif ffrwd, costau parhaus 

Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Gwneud dim 

Cyflog £248,478,400 -0.02 £243,508,832 Cyfartaledd £252,205,576 +0.05 £260,902,320 

Lwfans £12,688,400 -0.02 £12,434,632 Cyfartaledd £12,878,726 +0.05 £13,322,820 

Cyfanswm £261,166,800 

 

 £255,943,464 

 

 £265,084,302 

 

 £274,225,140 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £272,060,719 

 

 £266,619,505 

 

 £276,141,630 

 

 £285,663,755 

 
Gwerth presennol (2016-17) £239,821,586  £235,025,154 

 

 £243,418,910 

 

 £251,812,665 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £473,324,116  £468,100,780 

 

 £477,241,618 

 

 £486,382,456 

 
Yr opsiwn a ffefrir 

Cyflog £248,478,400 -0.02 £243,508,832 Cyfartaledd £264,629,496 +0.15 £285,750,160 

Lwfans £12,688,400 -0.02 £12,434,632 Cyfartaledd £13,513,146 +0.15 £14,591,660 

Cyfanswm £261,166,800 

 

 £255,943,464 

 

 £278,142,642 

 

 £300,341,820 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £272,060,719 

 

 £266,619,505 

 

 £289,744,666 

 

 £312,869,827 

 
Gwerth presennol (2016-17) £239,821,586  

£235,025,154 

 

 
£255,409,989 

 

 
£275,794,824 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £481,603,346 

 

 £476,380,010 

 

 £498,579,188 

 

 £520,778,366 

 



 

53 

 

Eitem 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd Addasiad 4 blynedd 

  Isafswm Canol Uchafswm 

Llywodraeth Cymru, fersiwn 2d Adolygiad Aldaba 

Yr opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim 

Cyfanswm £0  £0  £13,058,340 

 

 £26,116,680 

 
Arian parod (prisiau yr un flwyddyn) £0  £0  £13,603,036 

 

 £27,206,072 

 
Gwerth presennol net (2016-17) £0  £0  £11,991,079 

 

 £23,982,159 

 
Canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d £8,279,230 

 

 £8,279,230 

 

 £21,337,570 

 

 £34,395,910 

Ffynhonnell: Adolygiad Aldaba o fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol 
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3.6.9 Yn seiliedig ar ein harbenigedd, credwn fod yr amcangyfrifon yn 
fersiwn 2d angen addasiadau pellach, yn ogystal â’r rhai a 
gyflwynir uchod. 

3.6.10 Gwerth ariannol. Mae fersiwn 2d yn cyflwyno costau ym mhrisiau 
2016-17. Ni ellir dehongli’r costau hyn fel yr arian sydd ei angen 
mewn gwirionedd i ddarparu’r ddau opsiwn. Y rheswm am hyn yw 
bod angen i’r costau hyn gael eu haddasu ar gyfer chwyddiant ym 
mhob un o’r pedair blynedd: 2017-18 i 2020-21, fel yr amlinellir 
yn y tabl uchod. 

3.6.11 Gwerth presennol net. Yn ogystal â hyn, credwn fod angen i’r 
amcangyfrifon gael eu haddasu ymhellach er mwyn llunio 
amcangyfrifon o werth presennol net. Yn dilyn arweiniad Trysorlys 
Ei Mawrhydi, mae’r addasiad hwn yn cynhyrchu amcangyfrifon 
sy’n cydnabod y ffaith bod y rhan fwyaf o bobl yn rhoi mwy o 
werth ar arian presennol nag arian i’r dyfodol, ond mae angen i’r 
sawl sy’n gwneud penderfyniadau wneud penderfyniadau nawr 
sy’n effeithio ar y dyfodol. 

3.6.12 Trwy gyfrifo gwerth presennol net yn seiliedig ar yr amcangyfrifon 
yn fersiwn 2d, rydym yn cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£239,821,586 namyn 

 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £239,821,586 
yn dod i 

 £0 

3.6.13 Trwy ddefnyddio dull tebyg i’r un yn fersiwn 2d, ond gan 
ddefnyddio amrediadau yn lle amcangyfrifon unigol, rydym yn 
cael y cyfansymiau canlynol: 

 Cyfanswm yr opsiwn a ffefrir dros bedair blynedd: 
£235,025,154 (isafswm), £255,409,989 (canol), 
£275,794,824 (uchafswm) 
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 Cyfanswm gwneud dim dros bedair blynedd: £235,025,154 
(isafswm), £243,418,910 (canol), £251,812,665 
(uchafswm) 

 Mae’r opsiwn a ffefrir namyn gwneud dim yn dod i: £0 
(isafswm), £11,991,079 (canol), £23,982,159 (uchafswm) 

3.6.14 Crynodeb. Os oes angen i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau  
ddewis amcangyfrif er mwyn llunio barn ar sut y bydd ysgolion prif 
ffrwd yn newid eu costau mewn perthynas â rôl newydd y 
Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, rydym yn argymell y 
dylid defnyddio’r amcangyfrifon canlynol o werth presennol net: 

 Amcangyfrifir y byddant yn gwario tua £12 miliwn yn 
ychwanegol, ond 

 gall y gost ychwanegol fod cyn lleied â £0, neu 

 gymaint ag ychydig yn llai na £24 miliwn, beth bynnag 

 mae’n annhebygol y byddant yn gwneud arbediad cost. 

3.6.15 Ar y llaw arall, os yw’r person sy’n llunio’r amcangyfrifon yn 
gyfrifol am gyllid neu arian, efallai mai amcangyfrifon o werth 
ariannol fyddai fwyaf defnyddiol. Mae hyn yn berthnasol, er 
enghraifft, wrth ystyried y cyllid o £20 miliwn tuag at roi’r Rhaglen 
Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith. 

3.6.16 Yn y cyd-destun hwn, yn ogystal â’r amcangyfrifon o werth 
presennol net, rydym yn argymell yr amcangyfrifon canlynol o 
werth ariannol: 

 Bydd yr opsiwn a ffefrir yn ei gwneud hi’n ofynnol i ysgolion 
prif ffrwd wario bron i £290 miliwn erbyn 2020-21 mewn 
perthynas â chynlluniau datblygu unigol, ond gall yr arian sy’n 
ofynnol fod  

 cyn lleied â £266.5 miliwn, neu 

 gymaint ag ychydig yn llai na £313 miliwn. 
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4 Casgliadau  

4.1 I ba raddau mae amcangyfrifon a adolygwyd yn bwysig 

4.1.1 Mae’r tabl isod yn dangos y newidiadau a sbardunodd ein 
hamcangyfrifon yng nghanlyniadau terfynol fersiwn 2d o’r 
asesiad effaith rheoleiddiol, hynny yw, y gost ychwanegol derfynol 
o £8,279,230. 

4.1.2 Fel enghraifft, sbardunodd ein prawf cyntaf (ar ei ben ei hun) 
newid o 5 y cant (amcangyfrif canol) ar y canlyniadau terfynol. 
Sbardunodd ein hail brawf (ar ei ben ei hun, yn annibynnol ar bob 
prawf arall) newid o 6 y cant (amcangyfrif canol) ar y canlyniadau 
terfynol, ac yn y blaen. 

4.1.3 Er gwybodaeth, mae llawer o fodelau ystadegol sy’n seiliedig ar 
dechnegau sydd wedi ennill eu plwyf yn caniatáu cyfeiliornad o 
±5 y cant. O’i gymhwyso mewn perthynas â’r gost ychwanegol 
derfynol a amcangyfrifwyd ar fersiwn 2d, mae 5 y cant yn 
cynrychioli ychydig yn fwy na £400,000 o arian trethdalwyr. 

4.1.4 Mae’r isafsymiau yn y tabl isod yn seiliedig ar addasiadau asesu 
ansawdd a arweiniodd at gostau is ar gyfer yr opsiwn a ffefrir a’r 
opsiwn gwneud dim. Mae’r gwrthwyneb yn wir mewn perthynas 
ag uchafsymiau. Mae mwy o fanylion yn adran 3; er enghraifft, ar 
gyfer prawf 1, gweler paragraffau 3.1.3 i 3.1.6. 

4.1.5 Gall y newidiadau canrannol yn y tabl isod fod yn gadarnhaol 
neu’n negyddol. Aethom ati i dynnu’r arwyddion i ddangos maint y 
newid, yn hytrach nag awgrymiadau ar a yw canlyniadau terfynol 
diwygiedig yn cynrychioli mwy o gostau neu arbedion cost. 
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Newidiadau ar ganlyniadau terfynol yn dilyn adolygiad sampl Aldaba, 
canrannau 

Prawf  Section Isafswm Canol Uchafswm 

1 Cynlluniau datblygu unigol, gwasanaethau 
addysg awdurdodau lleol, costau parhaus 

36 5 26 

2 Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, 
ysgolion prif ffrwd, costau pontio 

6 6 19 

3 Datrys anghydfod, gwasanaethau addysg 
awdurdodau lleol, costau parhaus 

0 0 0 

4 Darpariaeth addysg ôl-16 arbenigol, 
gwasanaethau addysg awdurdodau lleol, 
costau parhaus 

0 0 0 

5 Cynlluniau datblygu unigol, costau a ddaw i 
Gyrfa Cymru, costau parhaus 

0 1 2 

6 Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, 
ysgolion prif ffrwd, costau parhaus 

0 158 315 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Aldaba.  

4.1.6 Nid yw ein methodoleg yn caniatáu i ni amcangyfrif sut y bydd y 
canlyniadau terfynol yn fersiwn 2d yn newid ar ôl i adolygiad 
trylwyr o’r holl gyfrifiadau gael eu cynnal. Er nad yw’n debygol o 
reidrwydd, mae yna bosibilrwydd y bydd y newidiadau sydd eu 
hangen er mwyn i fersiwn 2d fod yn ddibynadwy yn rhai mawr. 

4.1.7 Nododd Prawf 6 adran sensitif o fersiwn 2d. Gall anghywirdebau 
bach yma ddyblu’r canlyniadau terfynol. Yn ein barn arbenigol, 
byddai fersiwn 2d yn elwa ar ymarfer i nodi pa gyfrifiadau, o’u 
newid ychydig, fyddai’n gallu cael yr effaith fwyaf ar y canlyniadau 
terfynol. Dylid gwneud hyn fel gwiriad ychwanegol ar ôl i’r 
argymhellion blaenorol gael eu gwneud. 
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Argymhelliad 6: Yn seiliedig ar argymhelliad 
2, nodi’r cyfrifiadau mwyaf sensitif a 
chynnal gwiriadau ychwanegol arnynt 

4.2 Casgliad cyffredinol 

4.2.1 Ar ôl ystyried popeth, ein casgliad yw nad yw fersiwn 2d o’r 
asesiad effaith rheoleiddiol yn ddibynadwy at ddiben gwneud 
penderfyniadau mewn perthynas â’r Bil. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi datblygu sail gadarn i gyflawni amcangyfrifon dibynadwy 
trwy rywfaint o waith pellach. I fodloni gofynion y gwahanol fathau 
o benderfynwyr, dylai’r canlyniadau terfynol gael eu mynegi yn 
nhermau gwerth ariannol a gwerth presennol net. 

4.2.2 Yn ogystal, mae angen i’r canlyniadau terfynol fod yn ddibynadwy 
nid yn unig o ran amcangyfrif costau ychwanegol ond hefyd o ran y 
cyfanswm costau ar gyfer yr opsiwn gwneud dim a’r opsiwn a 
ffefrir. Fel y gwelwyd trwy ein profion sampl, nid yw hyn yn 
berthnasol mewn perthynas â fersiwn 2d. 

4.2.3 Mae’r adran nesaf yn darparu canllawiau cam wrth gam ar gyfer 
diwygio fersiwn 2d. 
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5 Y fersiwn nesaf 

5.1 Argymhellion technegol 

5.1.1 Yn seiliedig ar ein hadolygiad allanol, rydym yn argymell y dylai 
Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad o’r taenlenni sy’n sail i 
fersiwn 2d o’r asesiad effaith rheoleiddiol. 

5.1.2 Dylai adolygiad Llywodraeth Cymru gychwyn o’r daenlen gryno ar 
gyfer fersiwn 2d, a’r taenlenni mewnbwn diweddaraf. Dylai’r 
mewnbynnau hyn gael eu defnyddio cyn cymhwyso’r addasiadau 
canol. 

5.2 Cam wrth gam 

5.2.1 Creu amrediadau o gwmpas pob un o’r eitemau yn yr 
amcangyfrifon sydd wedi’u cynnwys yn y daenlen gryno. Mae’r 
ffigur isod yn darparu’r fframwaith a ddefnyddiwyd i wneud hyn 
fel rhan o’n hadolygiad allanol. Fel rheol, mae’n debyg bod y 
costau y gellir eu nodi trwy ddadansoddiad yn bodoli. Er y gallant 
fod yn is, maent yn fwy tebygol o fod yn uwch hefyd, ac felly 
maent yn isafswm dibynadwy. 

Y peth allweddol yw defnyddio amrediadau 
ansawdd yn gyson mewn perthynas â phob 
cyfrifiad 
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Addasiadau ansawdd i greu amrediadau 

Addasiad Cymhwysiad 

+0.50 Amcangyfrif petrusgar iawn; ffynonellau annibynadwy neu anhysbys; 
dim modd ail-greu’r amcangyfrif yn annibynnol; rhagdybiaeth yn bennaf 

+0.30 Amcangyfrif petrusgar; ffynonellau aneglur, neu wahanol ffynonellau’n 
arwain at wahanol amcangyfrifon; yn seiliedig ar ragdybiaeth yn bennaf 

+0.15 Ffynhonnell hysbys a modd ail-greu’r amcangyfrif; rhai cyfyngiadau 
pwysig wedi’u nodi 

+0.10 Ffynhonnell hysbys a modd ail-greu’r amcangyfrif; cyfyngiadau bach 
wedi’u nodi 

+0.05 Addasiad diofyn oni bai bod unrhyw un o’r addasiadau eraill yn fwy 
perthnasol 

+0.02 Ffynonellau amgen yn arwain at amcangyfrifon cyson; dim cyfyngiad 
wedi’i nodi; derbynnir yn gyffredin fel amcangyfrif dibynadwy gan 
arbenigwyr 

O ystyried y rheol ‘isafswm dibynadwy’, dylai addasiadau disgownt gael eu cyfiawnhau 
gan ddadleuon cysyniadol neu dechnegol sy’n gryfach na’r rhai a ddefnyddir i 
gymhwyso addasiadau cadarnhaol 

-0.02 Ffynonellau amgen yn arwain at amcangyfrifon cyson; risg fach bod yr 
amcangyfrif wedi’i oramcangyfrif 

-0.05 O dan senario resymol, gall amcangyfrif is fod yn fwy perthnasol; rhai 
cyfyngiadau pwysig wedi’u nodi a all arwain at ostyngiad 

-0.10 Amcangyfrif petrusgar; ffynonellau aneglur, neu wahanol ffynonellau’n 
arwain at wahanol amcangyfrifon; yn seiliedig ar ragdybiaeth yn bennaf 

-0.15 Amcangyfrif petrusgar iawn; ffynonellau annibynadwy neu anhysbys; 
dim modd ail-greu’r amcangyfrif yn annibynnol; rhagdybiaeth yn bennaf 

Ffynhonnell: Aldaba 
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5.2.2 Cyfrifo amcangyfrifon canol yn seiliedig ar y cyfartaledd (cymedr) 
rhwng yr amcangyfrifon isaf ac uchaf a gynhyrchwyd yn y cam 
blaenorol. 

5.2.3 Chwyddo’r amcangyfrifon uchaf, canol ac isaf mewn perthynas â 
phob blwyddyn yn seiliedig ar ddatchwyddyddion cynnyrch 
domestig gros Banc Lloegr, er y gall mathau eraill o 
ddatchwyddyddion fod yn ddefnyddiol hefyd.9 Dyma fydd y sail ar 
gyfer yr amcangyfrifon o werth ariannol. 

5.2.4 Cyfrifo’r gwerthoedd presennol net ar gyfer pob blwyddyn yn 
seiliedig ar gyfradd ddisgownt o 3.5 y cant, yn unol â’r canllawiau 
yn Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Mawrhydi.10 

5.2.5 Cynhyrchu amcangyfrifon ar wahân ar gyfer yr opsiwn a ffefrir a’r 
opsiwn gwneud dim, gan gynnwys pob un o’r categorïau isod: 

 Amcangyfrifon isaf (isafswm): 

- Gwerth ariannol 

- Gwerth presennol net 

 Amcangyfrifon canol (amcangyfrif gorau): 

- Gwerth ariannol 

                                                           
9 Gov.uk (2017), National statistics: GDP deflators at market prices, and 

money GDP, Mehefin 2017, ar gael yn  

https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-

and-money-gdp-june-2017-quarterly-national-accounts-june-2017 ; Gov.uk, 

How to use the GDP deflator series, ar gael yn 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/205904/GDP_Deflators_User_Guide.pdf  

10 Gov.uk, Trysorlys Ei Mawrhydi, The Green Book: appraisal and evaluation in 

central government, available at 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/220541/green_book_complete.pdf tudalen 26 

https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2017-quarterly-national-accounts-june-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2017-quarterly-national-accounts-june-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-june-2017-quarterly-national-accounts-june-2017
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205904/GDP_Deflators_User_Guide.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205904/GDP_Deflators_User_Guide.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf
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- Gwerth presennol net 

 Amcangyfrifon uchaf (uchafswm): 

- Gwerth ariannol 

- Gwerth presennol net 

5.2.6 Dewis amcangyfrifon allweddol ar gyfer gwahanol 
gynulleidfaoedd, yn enwedig y sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
megis Llywodraeth Cymru ac Aelodau’r Cynulliad ac arbenigwyr 
ariannol a chyllid. 

5.2.7 Nodi’r cyfrifiadau mwyaf sensitif a chynnal gwiriadau ychwanegol 
arnynt. 

 


