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19 Rhagfyr 2017 

 

Annwyl Simon, 

Hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor am ei adroddiad, Ymchwiliad i’r amcangyfrifon ariannol sy’n 
mynd gyda deddfwriaeth, ac rwy’n croesawu’r cyfle i ymateb i'r argymhellion. Mae’r ymateb 
llawn wedi’i atodi i’r llythyr hwn. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd parhau i ddatblygu a gwella ein dull o 
asesu a chyflwyno goblygiadau ariannol deddfwriaeth. Ers diwedd y Pedwerydd Cynulliad, 
mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r canllawiau ar gyfer datblygu Asesiadau Effaith 
Rheoleiddiol ar gyfer Biliau Cynulliad. Roeddwn yn falch o weld bod adroddiad y Pwyllgor 
yn cydnabod bod y modd y mae Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn cael eu cyflwyno wedi 
gwella yn ystod y Pumed Cynulliad.   

Mae cryn dipyn o dir cyffredin rhwng yr argymhellion a geir yn yr adroddiad a barn 
Llywodraeth Cymru ei hun ynghylch sut y gellir gwella Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn y 
dyfodol. O’r 16 argymhelliad yn yr adroddiad, rydym wedi gallu derbyn 15 yn llawn neu 
mewn egwyddor. Bydd y cyngor a roddir i’r timau sy’n gweithio ar Filiau Cynulliad yn cael ei 
ddiwygio’n unol â hyn. 

Hoffwn ddiolch drachefn i’r Pwyllgor am yr adroddiad defnyddiol hwn ac am barhau i graffu 
ar yr amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth. 

Yn gywir, 

 
 
Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance 
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Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid yn 

dilyn ei ymchwiliad i’r amcangyfrifon ariannol sy'n mynd gyda deddfwriaeth 

 

20 Rhagfyr 2017 

 

Mae’r ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad i’w gweld isod: 

 

Argymhelliad 1 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod crynodeb o’r 

wybodaeth ariannol yn cael ei gynnwys mewn Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ar gyfer 

pob Bil y mae’n cyflwyno, ac y nodir yn benodol p’un a yw’r costau yn gyfalaf neu’n 

refeniw. 

 

Ymateb: Derbyn 

Yn ystod haf 2016, datblygodd Llywodraeth Cymru dabl crynodeb ar gyfer Asesiadau 

Effaith Rheoleiddiol, ac mae hwn wedi’i ddefnyddio yn y Memorandwm Esboniadol sy’n 

cyd-fynd â phob Bil Cynulliad a gyflwynwyd yn ystod y Pumed Cynulliad. Byddwn yn 

parhau i ddefnyddio’r tabl crynodeb hwn wrth gyflwyno Biliau yn y dyfodol, ac yn nodi’r 

gwahaniaeth rhwng costau cyfalaf a chostau refeniw yn naratif y tabl pan fydd hynny’n 

briodol.     

 

Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol newydd yn deillio o’r 

ymateb i’r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 2 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod Asesiadau Effaith 

Rheoleiddiol yn parhau i ddangos y gwahaniaeth yn eglur rhwng costau ac arbedion 

arian parod, a’r gwerth ariannol a bennir i gostau a manteision eraill. 

Ymateb: Derbyn 

Yn unol â’r canllawiau presennol, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i feintioli a phennu 

gwerth ariannol yr holl gostau a’r manteision cyn belled ag y mae hynny’n ymarferol 

bosibl. Byddwn yn sicrhau bod Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn fwy eglur wrth 

wahaniaethu rhwng costau ac arbedion arian parod, a’r costau a’r manteision hynny y 

mae eu gwerthoedd ariannol wedi'u pennu.  

 

Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol newydd yn deillio o’r 

ymateb i’r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 3 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru barhau i bennu cost newid 

diwylliannol a sicrhau bod hynny’n cael ei asesu a’i ystyried, cyn belled ag y bo modd, 

mewn Asesiadau Effaith Rheoleiddiol. Dylai gynnwys ehangu ei Hasesiadau Effaith 

Rheoleiddiol i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i ddyheadau’r ddeddfwriaeth ac nid dim ond y 

prosesau sydd eu hangen i weithredu’r newid.  

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ystyried a phennu cost newid diwylliannol cyn 

belled ag y mae hynny’n bosibl mewn Asesiadau Effaith Rheoleiddiol. Roedd y 



dystiolaeth a roddwyd i’r ymchwiliad gan randdeiliaid amrywiol yn dangos unwaith eto pa 

mor anodd weithiau yw pennu cost newid diwylliannol a dyheadau deddfwriaeth.  

Byddwn yn chwilio am gydbwysedd addas rhwng yr angen i roi asesiad meintiol o’r 

costau hynny i’r Cynulliad a rhanddeiliaid, a’r risg o gyflwyno manwl-gywirdeb annilys yn 

yr asesiad.   

 

Goblygiadau ariannol: Bydd cyllidebau presennol yr adrannau’n talu am unrhyw 

oblygiadau ariannol newydd.   

 

Argymhelliad 4 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau p’un a yw’n bwriadu 

defnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel fframwaith ar gyfer paratoi 

Asesiadau Effaith Rheoleiddiol, gan gynnwys mesur effaith dros gyfnod hwy. 

Ymateb: Derbyn  

Bydd gofynion Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM a’r Rheolau Sefydlog yn parhau i ddarparu’r 

fframwaith ar gyfer paratoi Asesiadau Effaith Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru. Mae gan 

Lywodraeth Cymru brosiect ar y gweill i ddwyn ynghyd y gwahanol asesiadau o effaith 

polisïau gan ddefnyddio’r fframwaith a geir yn Neddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

2015. Mae hyn yn rhan o’r ymateb i argymhelliad a wnaed gan adroddiad y Sefydliad 

Polisi Cyhoeddus i Gymru, Reducing complexity and adding value: A strategic approach 

to impact assessment in the Welsh Government. Er bod adroddiad y Sefydliad Polisi yn 

crybwyll Asesiadau Effaith Rheoleiddiol, nid oedd yr adroddiad yn canolbwyntio’n 

benodol arnynt ac, o’r herwydd, nid yw Asesiadau Effaith Rheoleiddiol o fewn cwmpas y 

prosiect presennol. Fodd bynnag, bydd yr asesiadau o effaith polisïau yn rhoi sail i’r 

dadansoddiadau a gyflwynir yn yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol. 

 

O ran y cyfnod arfarnu a ddefnyddir yn yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol, mae 

Llywodraeth Cymru yn credu bod y canllawiau a’r dull presennol o weithio yn gymesur 

a’u bod yn rhoi digon o hyblygrwydd i ystyried a dewis y cyfnod arfarnu cywir ar gyfer 

pob Bil yn unigol. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen ystyried effeithiau 

dros gyfnod hwy na’r arfer pan fydd deddfwriaeth yn ymwneud â'r tymor hir.    

 

Goblygiadau ariannol: Mae’r prosiect presennol yn cael ei gynnal gyda’r cyllidebau 

sy’n bodoli’n barod. 

 

Argymhelliad 5 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried yn drylwyr y goblygiadau 

ariannol ar gyfer pob rhanddeiliad mewn Asesiadau Effaith Rheoleiddiol, gan gynnwys 

sicrhau bod y goblygiadau ariannol ar gyfer y sector preifat yn cael eu hystyried yn llawn. 

Ymateb: Derbyn 

Mae holl Asesiadau Effaith Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru yn cyflwyno asesiad 

cymesur o gostau a manteision tebygol deddfwriaeth. Mae’r broses o ystyried yn ofalus 

effaith y ddeddfwriaeth ar bob rhanddeiliad yn ganolog i hyn (gan gynnwys yr effaith 

ariannol). Wrth ddatblygu Asesiadau Effaith Rheoleiddiol, mae pwyslais penodol ar sut y 

bydd deddfwriaeth arfaethedig yn effeithio ar y sector preifat. Mae pwyslais hefyd ar 

geisio gweld a fydd unrhyw effaith ar ba mor gystadleuol yw busnesau Cymru.  

 



Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol newydd yn deillio o’r 

ymateb i’r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 6 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gwella ei phrosesau sicrhau 

ansawdd drwy sicrhau mwy o waith craffu mewnol trylwyr ar Asesiadau Effaith 

Rheoleiddiol cyn iddynt gael eu gosod. 

Ymateb: Derbyn  

Fel y trafodwyd yn ystod y sesiynau tystiolaeth, mae Llywodraeth Cymru yn credu bod y 

dull presennol o weithio, lle bydd y Gweinidog a’r adran bolisi berthnasol yn gyfrifol am 

greu Asesiad Effaith Rheoleiddiol cadarn a chywir, yn addas. Fodd bynnag, rydym yn 

derbyn bod lle i wella'r prosesau presennol er mwyn sicrhau bod unrhyw 

gamgymeriadau neu fylchau yn y gwaith dadansoddi yn dod i’r amlwg cyn i’r Bil gael ei 

osod gerbron y Cynulliad. Byddwn yn ystyried y gweithdrefnau presennol ym mhob 

adran bolisi ac yn datblygu dull safonol o weithio yn hyn o beth. 

 

Goblygiadau ariannol: Bydd hyn yn cael ei ystyried fel rhan o’r gwaith o edrych ar y 

prosesau presennol. 

 

Argymhelliad 7 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai’r Aelod sy’n Gyfrifol roi crynodeb i’r Pwyllgor Cyllid a’r 

pwyllgor craffu perthnasol o unrhyw newidiadau i Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar ôl 

Cyfnod 2, gan gynnwys y goblygiadau ariannol.  

Ymateb: Derbyn 

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor Cyllid a’r pwyllgor craffu perthnasol 

ynghylch unrhyw newidiadau arwyddocaol i’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol (gan gynnwys 

y goblygiadau ariannol) pan gyhoeddir Memorandwm Esboniadol diwygiedig ar ôl 

Cyfnod 2.  

 

Goblygiadau ariannol:  Bydd adnoddau presennol yr adrannau’n cael eu defnyddio ar 

gyfer y goblygiadau ariannol sy’n deillio o’r ymateb i’r argymhelliad hwn.  

 

Argymhelliad 8 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu Asesiadau Effaith 

Rheoleiddiol drafft fel rhan o’r ymgynghoriad ganddi wrth ddatblygu cynigion 

deddfwriaethol, ac y dylai adolygu ei strategaeth a’i chyngor ehangach i dimau Biliau 

ynghylch ymgysylltu â rhanddeiliaid, a phwysleisio y dylid gwneud hyn cyn gynted â 

phosibl. 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod ymgysylltu’n effeithiol â rhanddeiliaid yn 

hanfodol er mwyn datblygu Asesiadau Effaith Rheoleiddiol cadarn. Nodwyd yn yr 

adolygiad o Asesiadau Effaith Rheoleiddiol a gynhaliwyd ar ddiwedd y Pedwerydd 

Cynulliad fod hwn yn faes y gellid ei wella, ac mae rhagor o gyngor wedi’i roi i dimau 

Biliau am bwysigrwydd ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae’r fersiwn diwygiedig o'r Llawlyfr 

Deddfwriaeth ar Filiau’r Cynulliad (a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017) yn cyflwyno dull 

cam wrth gam sydd wedi’i ddiffinio’n gliriach ar gyfer datblygu Asesiadau Effaith 



Rheoleiddiol, ac un rhan o hyn yw cynnwys Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft fel rhan o 

ymgynghoriad. Bydd unrhyw dystiolaeth ychwanegol ac/neu wahanol a ddaw i law yn 

ystod yr ymgynghoriad yn cael ei defnyddio’n sail i’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

terfynol. 

 

Goblygiadau ariannol: Bydd adnoddau presennol yr adrannau’n cael eu defnyddio ar 

gyfer y goblygiadau ariannol sy’n deillio o’r ymateb i’r argymhelliad hwn.  

 

Argymhelliad 9 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau y caiff rhanddeiliaid 

perthnasol eu hymgysylltu â’r broses pan fydd yn creu costau ac y gall rhanddeiliaid roi 

sylwadau a mewnbwn i’r costau hynny a chadarnhau p’un a ydynt yn cytuno.  

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 

Fel y nodwyd uchod, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid 

perthnasol wrth asesu effeithiau tebygol deddfwriaeth. Bydd cynnwys Asesiadau Effaith 

Rheoleiddiol drafft fel rhan o’r ymgynghoriadau ar Filiau arfaethedig yn rhoi cyfle i 

randdeiliaid roi sylwadau a chyfrannu at y dadansoddiadau a wneir. 

 

Ym mhob Asesiad Effaith Rheoleiddiol, ceir asesiad Llywodraeth Cymru o gostau 

tebygol y ddeddfwriaeth a gall fod achosion pan fydd Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid 

yn anghytuno ynghylch hyd a lled ac/neu faint yr effeithiau hynny. Pan fydd hyn yn 

hysbys, bydd Llywodraeth Cymru yn nodi hynny yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Fodd 

bynnag, mae’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn parhau’n ddatganiad sy’n cael ei wneud 

a’i berchnogi gan Lywodraeth Cymru a rhaid i’r cyfrifoldeb dros farn rhanddeiliaid 

barhau’n eiddo iddynt hwy yn y pen-draw.  

 

Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol newydd yn deillio o’r 

ymateb i’r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 10 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y wybodaeth gryno mewn Asesiadau Effaith 

Rheoleiddiol yn cyfeirio’n benodol at sut y bydd unrhyw gostau a nodir yn yr Asesiad yn 

cael ei ariannu a chan bwy. 

Ymateb: Gwrthod 

Mae Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn dadansoddi’r gwerth am arian ac eisoes yn nodi 

pwy sy‘n debygol o orfod talu costau ychwanegol o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth. Byddai 

ehangu’r dadansoddiad er mwyn ystyried sut y caiff y costau hynny eu cyllido yn mynd y 

tu hwnt i ddiben a bwriad yr asesiad.    

 

Wrth gwrs, mae materion sy’n ymwneud â fforddiadwyedd a chyllid yn ystyriaethau 

pwysig i Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad. Bydd materion o’r fath yn cael eu hystyried 

wrth ddatblygu’r ddeddfwriaeth ac yn y Penderfyniad Ariannol ar gyfer pob Bil.   

 

Goblygiadau ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 11 



Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnwys cyfnodau gwerthuso yn 

ei hasesiad o gostau deddfwriaeth er mwyn caniatáu ar gyfer adolygu a gwerthuso cyllid 

trosiannol. 

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 

Nid yw’n eglur i Lywodraeth Cymru beth yw ystyr yr argymhelliad hwn. Yn sgil y 

dystiolaeth a gyflwynwyd yn adroddiad y Pwyllgor, mae Llywodraeth Cymru wedi 

dehongli’r argymhelliad hwn gan dybio'i fod yn cyfeirio at brosesau gweithredu o fewn 

Llywodraeth Cymru yn hytrach na’r modd y caiff Asesiadau Effaith Rheoleiddiol eu 

datblygu. Pan fydd gweithredu deddfwriaeth yn cynnwys adolygiad interim o’r trefniadau 

cyllido, bydd y costau gweinyddol sy’n gysylltiedig â’r adolygiad interim hwnnw’n cael eu 

cynnwys yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol.   

 

Goblygiadau ariannol: Bydd adnoddau presennol yr adrannau’n cael eu defnyddio ar 

gyfer y goblygiadau ariannol sy’n deillio o’r ymateb i’r argymhelliad hwn.  

 

Argymhelliad 12 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ei hysbysu pan fo is-

ddeddfwriaeth a osodir gerbron y Cynulliad yn newid costau’r ddeddfwriaeth sylfaenol 

gysylltiedig yn sylweddol. 

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 

Pan fydd Llywodraeth Cymru yn gosod is-ddeddfwriaeth er mwyn cychwyn neu 

weithredu deddfwriaeth sylfaenol a basiwyd yn ddiweddar, a phan fydd yr Asesiad 

Effaith Rheoleiddiol ar gyfer yr is-ddeddfwriaeth yn dangos costau sy’n sylweddol 

wahanol i’r rheini a gyflwynwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y 

ddeddfwriaeth sylfaenol, bydd hyn yn cael ei nodi yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy’n 

cyd-fynd â’r is-ddeddfwriaeth. Bydd y prif resymau dros y gwahaniaethau mewn costau 

hefyd yn cael eu nodi.   

 

Pan gaiff is-ddeddfwriaeth ei diwygio y tu allan i’r cyfnod arfarnu a ystyriwyd yn yr 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol, nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu ailedrych 

ar yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol a oedd yn cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth sylfaenol. Fodd 

bynnag, bydd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer yr is-ddeddfwriaeth sy’n cyflwyno 

diwygiadau yn ystyried costau a manteision ychwanegol y diwygiadau ochr yn ochr â'r 

opsiwn sylfaenol o 'Wneud Dim'.   

 

Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol newydd yn deillio o’r 

ymateb i’r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 13 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ddarparu darlun mor 

llawn â phosibl o gostau is-ddeddfwriaeth wrth gynnig deddfwriaeth sylfaenol. 

Ymateb: Derbyn  

Mae’r canllawiau diwygiedig yn y Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau’r Cynulliad eisoes yn 

egluro y dylai’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer Bil gynnwys gwybodaeth am gostau 

a manteision unrhyw is-ddeddfwriaeth gysylltiedig, cyn belled ag y mae hynny’n 

ymarferol bosibl.   



 

Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol newydd yn deillio o’r 

ymateb i’r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 14 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried opsiynau i fonitro a 

gwerthuso goblygiadau ariannol deddfwriaeth er mwyn:  

 Sicrhau nad yw cyrff cyhoeddus perthnasol yn rheolaidd yn mynd i fwy o gost 

neu’n cael llai o fanteision nag a ragwelwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

perthnasol.  

 Ei sicrhau ei hun o gywirdeb ei phrosesau ar gyfer llunio Asesiadau Effaith 

Rheoleiddiol a defnyddio’r wybodaeth hon i wella ei thechnegau amcangyfrif (lle 

bo’n briodol). 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod angen iddi wella’n barhaus y modd y mae’n 
mynd ati i greu Asesiadau Effaith Rheoleiddiol a bydd yn ystyried yr opsiynau ar gyfer 
monitro a gwerthuso goblygiadau ariannol deddfwriaeth. Byddwn yn ymgysylltu â’r prif 
randdeiliaid fel rhan o'r broses hon.     
 
Goblygiadau ariannol: Bydd hyn wedi’i gynnwys fel rhan o’r gwaith o ystyried opsiynau 

gwahanol.     

 

Argymhelliad 15 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod costau yn cael eu 

hystyried mewn adolygiadau ôl-weithredu yn y dyfodol a bod y Tîm Arfarnu Economaidd 

yn cymryd rhan pan fo timau polisi yn gwerthuso deddfwriaeth, er mwyn sicrhau bod y 

costau’n cael eu hystyried. 

Ymateb: Derbyn  

Yn y dyfodol mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd ystyried costau mewn 
adolygiadau a gynhelir ar ôl gweithredu deddfwriaeth. Mae’r Llawlyfr Deddfwriaeth ar 
Filiau’r Cynulliad yn cyfeirio at nifer o ‘nodau’ sy’n berthnasol i adolygiadau ar ôl 
gweithredu deddfwriaeth, gan gynnwys:  
 
‘ystyried y costau, yr arbedion, y manteision a’r anfanteision a amcangyfrifir – dylid 
ymchwilio i unrhyw wahaniaethau sylweddol rhwng y costau, yr arbedion, y manteision 
a’r anfanteision a ragwelwyd sydd wedi eu cynnwys yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
a’r costau, arbedion ac anfanteision alldro, a’u hesbonio.’   
 
Fel y cydnabuwyd yn y dystiolaeth a roddwyd i ymchwiliad y Pwyllgor, nid yw costau o 
anghenraid yn cael eu cofnodi ar gyfer darnau penodol o ddeddfwriaeth, ac felly mae 
canfod y costau ar ôl gweithredu deddfwriaeth yn aml yr un mor anodd ag yw wrth 
ddatblygu’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Serch hynny, byddwn yn ceisio cynnwys costau 
yn adolygiadau’r dyfodol pan fydd hyn yn bosibl. 
 
Mae’n bosibl nad y Tîm Arfarnu Economaidd fydd y rhai mwyaf priodol i arwain yr 
arfarniad bob amser. Fodd bynnag, mae gan yr adrannau polisi a’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth a Dadansoddi ddadansoddwyr eraill sy’n gallu cynghori timau polisi yn ôl y 
gofyn. 



 

Goblygiadau ariannol: Mae cyllidebau presennol yr adrannau’n talu am gost gwerthuso 

deddfwriaeth.   

 

Argymhelliad 16 

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn y dyfodol yn gosod 

proses glir ar gyfer adolygiad ôl-weithredol o’r amcangyfrifon ariannol, gan gynnwys pryd 

a beth fydd yn cael ei asesu. 

Ymateb: Derbyn  

Mae hyn yn gysylltiedig ag argymhelliad 15. Pan fydd Llywodraeth Cymru wedi 

penderfynu y bydd yn bosibl cynnwys ystyriaeth o gostau mewn adolygiad ar ôl 

gweithredu deddfwriaeth, byddwn yn pennu hynny yn yr adran berthnasol o’r 

Memorandwm Esboniadol. 

 

Goblygiadau ariannol: Bydd cyllidebau presennol yr adrannau’n talu am unrhyw 

oblygiadau ariannol newydd.   

 

 

 
 




