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Cyflwyniad 

Mae’r adran hon yn rhoi crynodeb o’r amcangyfrifon o gostau ar gyfer Rhan 2 

o’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft ar gyfer y bwriadau polisi yn y Bil 

Llywodraeth Leol (Cymru) drafft. Mae’n rhaid darllen hwn ar y cyd â’r 

adrannau perthnasol yn y prif Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft er mwyn rhoi 

cyd-destun a manylion cysylltiedig y ffigurau. 

Ystyrir pob cost dros gyfnod o ddeng mlynedd lle y bo modd. 

Rhoddir costau staff blynyddol ac wythnosol drwy’r Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol (AER) drafft cyfan hwn. Mae gwyliau blynyddol, absenoldeb 

oherwydd salwch a gwyliau banc wedi’u cynnwys yn yr amcangyfrifon a 

rhennir y costau blynyddol â 52 er mwyn cyfrifo costau wythnosol. Yn achos 

rhai bwriadau polisi ystyrir mai costau dyddiol yw’r ffordd fwyaf priodol o 

amcangyfrif gofynion o ran adnoddau. Er mwyn cyfrifo’r adnoddau sydd eu 

hangen ar gyfer un diwrnod rhennir y gost wythnosol â phump (nifer y 

diwrnodau gwaith mewn wythnos). Caiff y dull hwn ei gymhwyso’n gyson 

drwy’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft cyfan. 

Defnyddiwyd y costau isod drwy’r AER drafft cyfan er mwyn amcangyfrif 

costau ac arbedion. 

Graddfeydd Cyflog 2014-15:

Band Cyflog

Band Tîm TS £21,000 £25,700 £2,100

Swyddog Gweithredol SG £24,500 £30,700 £2,600

Swyddog Gweithredol Uwch SGU £32,200 £40,600 £3,400

Uwch Swyddog Gweithredol USG £40,900 £51,900 £4,300

Swyddog Gweithredol Band 2 G7 £52,900 £69,400 £5,800

Swyddog Gweithredol Band 1 G6 £65,000 £85,900 £7,200

Dirprwy Gyfarwyddwr SCS5 £75,000 £101,400 £8,400

Pennaeth Grŵp SCS4 £80,000 £108,300 £9,000

Cyfarwyddwr SCS3 £95,000 £129,000 £10,700

Cyfarwyddwr Cyffredinol SCS2 £130,000 £177,300 £14,800

Cyflog 

Blynyddol

Cost Gros 

Flynyddol

Cost Gros 

Fisol
Gradd

 

Drwy’r adran gyfan hon o’r AER drafft tybiwyd y bydd proses uno yn mynd 

rhagddi yn 2019/20 ac y caiff yr opsiwn a ffefrir o wyth neu naw Awdurdod 

Lleol ei weithredu. Mae’r posibilrwydd o wyth neu naw Awdurdod Lleol yn y 

dyfodol wedi cael ei ystyried yn yr amrediadau a gyfrifwyd. 
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Drwy’r AER drafft cyfan hwn nodwyd digwyddiadau ymgysylltu y byddai’n 
ofynnol i swyddogion Llywodraeth Leol eu mynychu. Amcangyfrifwyd y byddai 
cost swyddogion Llywodraeth Leol yn mynychu’r digwyddiadau hyn hyd at 
£2,700 fesul digwyddiad. 
 
Defnyddiwyd y tabl isod drwy’r AER drafft cyfan hwn i amcangyfrif cost 
swyddogion Lywodraeth Leol yn mynychu digwyddiadau. 
 

Cost Llywodraeth Leol - Mynychu Digwyddiadau

Amcangyfrif o nifer y bobl sy'n mynychu fesul digwyddiad

Uchaf 30                        

Cost flynyddol gyfartalog fesul person £40,600

Cost wythnosol gyfartalog fesul person £780

Cost ddyddiol gyfartalog fesul person £160

Gofyniad amser fesul digwyddiad 1/2 diwrnod

Cost presenoldeb gyfartalog £80

Costau teithio ychwanegol cyfartalog fesul person £14

Milltiroedd a deithir 30 milltir

Cost y filltir 45c

Cyfanswm cost fesul person £90

Cyfanswm Cost Llywodraeth Leol

Uchaf £2,700
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Diwygiadau Cyfansoddiadol  

Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol (a23-25) 

Nid oes unrhyw gostau na manteision ychwanegol yn gysylltiedig â’r bwriad 

polisi hwn. 
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Cyfranogiad y Cyhoedd mewn Llywodraeth Leol (a37-40) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Annog y prif awdurdodau newydd i wella eu harferion ym 

maes cyfranogiad y cyhoedd 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â pharatoi strategaeth 

Cyfranogiad y Cyhoedd. 

Tabl 1: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Cost Gradd Cost  

 Cyfrifiadau Trefnu Digwyddiadau Flynyddol Wythnosol Cost

Llywodraeth Cymru

Llogi Lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys 

Cyfieithydd) 
- -                          -                    £1,500

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19 £3,000

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol £30,700 £600 26 £3,100

 Darparwr Hyfforddiant Pwrpasol (gan gynnwys 

Cyfieithydd) 
- -                          - £5,000

Cyfanswm Cost £12,500

 Diwrnodau 

Gofynnol  

 

Mae’r tabl uchod yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu 

hangen i gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â pharatoi Strategaeth 

Cyfranogiad y Cyhoedd. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau 

staff. 

Tabl 2: Cyfrifiadau canllawiau ar ddyrannu adnoddau 

Cost Gradd Cost  

Flynyddol Wythnosol Diwrnodau Cost

Llywodraeth Cymru

 Swyddog BG2 yn paratoi canllawiau ar ddyrannu 

adnoddau 
£69,400 £1,300 5 £1,300

 Cyfreithiwr BG2 yn gwirio canllawiau ar ddyrannu 

adnoddau 
£69,400 £1,300 1 £300

 Costau cyfieithu  £40,600 £800 5 £800

Is-gyfanswm £2,400

Cyfrifiadau Canllawiau ar Ddyrannu Adnoddau 

 

Mae’r tabl uchod yn amcangyfrif cost paratoi canllawiau anstatudol ar 

ddyrannu adnoddau. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff. 

Opsiwn 3: Gosod dyletswyddau statudol ar Awdurdodau Lleol er mwyn 

sicrhau mwy o ymgysylltu â’r cyhoedd 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â hyrwyddo democratiaeth. 
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Tabl 3: Cyfrifiadau hyrwyddo democratiaeth 

Cost Gradd Cost  

Flynyddol Wythnosol Cost

Llywodraeth Leol

 SGU Hyrwyddo Democratiaeth cyfatebol £40,600 £800 25 £3,900

 SG Hyrwyddo Democratiaeth cyfatebol  £30,700 £600 25 £3,000

 Cyfieithu  £40,600 £800 6 £900

Cyfanswm Cost £7,800

Cyfrifiadau Hyrwyddo Democratiaeth

Diwrnodau 

Gofynnol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Leol y byddai eu hangen i 

hyrwyddo democratiaeth o fewn Awdurdodau. Darperir costau blynyddol ac 

wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl hwn isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n 

gysylltiedig â pharatoi strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd. 

Tabl 4: Diweddaru cyfrifiadau strategaeth  

Cost 

Gradd Cost  

Flynyddol Wythnosol Cost

Llywodraeth Leol

 SGU Cyfranogiad y Cyhoedd cyfatebol £40,600 £800 10 £1,600

Cyfanswm Cost £1,600

Cyfrifiadau Diweddaru Strategaeth 

Cyfranogiad y Cyhoedd

Diwrnodau 

Gofynnol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Leol y byddai eu hangen i 

ddiweddaru’r Strategaeth ar gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd ar ôl blwyddyn 1. 

Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelod o staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n 

gysylltiedig â pharatoi Strategaeth newydd ar gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd. 

Tabl 5: Cyfrifiadau paratoi strategaeth  

Cyfrifiadau Strategaeth Cyfranogiad y 

Cyhoedd   Cost

Llywodraeth Leol

 Swyddog Gweithredol Band 2 Cyfatebol £69,400 £1,300 3 £800

 SGU Hyrwyddo Democratiaeth cyfatebol £40,600 £800 15 £2,300

 SG Hyrwyddo Democratiaeth cyfatebol  £30,700 £600 15 £1,800

  Cyfreithiwr £69,400 £1,300 2 £500

 Cyfieithu   £40,600 £800 6 £900

Cyfanswm Cost £6,400

Diwrnodau 

Gofynnol

Cost 

Gradd 

Flynyddol 

Cost 

Wythnosol 

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Leol y byddai eu hangen i 

baratoi Strategaeth newydd ar gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd. Darperir costau 

blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar ymgysylltu â’r cyhoedd. 
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Tabl 6: Cyfrifiadau canllawiau ar ymgysylltu â’r cyhoedd Cost 

Gradd Cost  

Flynyddol Wythnosol Cost

Llywodraeth Cymru

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Band 2 
£69,400 £1,300 5 £1,300

 Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 2 £500

 Cyfieithu  £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £2,700

Cyfrifiadau Canllawiau ar Strategaeth 

Cyfranogiad y Cyhoedd  

Diwrnodau 

Gofynnol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar baratoi Strategaeth newydd ar gyfer Cyfranogiad y 

Cyhoedd. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar ddyrannu adnoddau. Gan fod 

Awdurdodau Lleol eisoes yn ymgymryd â phrosesau ymgynghori ynghylch 

pennu eu cyllidebau, tybiwyd na fydd unrhyw gostau ychwanegol. 

Tabl 7: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Staff 

Cost 

Gradd 

Cost 

Wythnosol Cost

Llywodraeth Cymru

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Band 2 £69,400 £1,300 4 £1,100

 Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 1 £300

 Cyfieithu   £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £2,100

Diwrnodau 

Gofynnol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar ddyrannu adnoddau Darperir costau blynyddol ac 

wythnosol aelodau staff.  
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Mae’r tabl isod yn nodi’r isafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â pharatoi Strategaeth Cyfranogiad y 

Cyhoedd a hyrwyddo democratiaeth a chostau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau 

Tabl 8: Isafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 3 rhwng 2019/20 a 2028/29 

Costau Bwriadau Polisi 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddyrannu 

Cost Staff - Paratoi Canllawiau £1,300 -                   -                       -              -                   -                   -                 -                 -                 -                 £1,300

Cyfieithu £800 -                   -                       -              -                   -                   -                 -                 -                 -                 £800

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Strategaeth 

Cyfranogiad y Cyhoedd

Cost Staff - Paratoi Canllawiau £1,900 -                   -                       -              -                   -                   -                 -                 -                 -                 £1,900

Cyfieithu £800 -                   -                       -              -                   -                   -                 -                 -                 -                 £800

Cyfanswm Cost Llywodraeth Cymru £4,800 -                   -                       -              -                   -                   -                 -                 -                 -                 £4,800

Llywodraeth Leol

 Cost Staff - Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd £51,100 £12,500 £12,500 £12,500 £12,500 £12,500 £12,500 £12,500 £12,500 £12,500 £163,600

 Cost Staff - Hyrwyddo Democratiaeth £54,900 £54,900 £54,900 £54,900 £54,900 £54,900 £54,900 £54,900 £54,900 £54,900 £548,700

Cost Cyfieithu  £7,500 £7,500 £7,500 £7,500 £7,500 £7,500 £7,500 £7,500 £7,500 £7,500 £75,000

Cyfanswm Cost Llywodraeth Leol £113,500 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £787,300

 Cyfanswm Cost  £118,200 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £74,900 £792,100

*Yn seiliedig ar 8 Awdurdod Lleol  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i baratoi canllawiau ar ddyrannu adnoddau a pharatoi 

Strategaeth newydd ar gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd. 

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â pharatoi a diweddaru Strategaeth Cyfranogiad y 

Cyhoedd, gan adlewyrchu’r wyth ardal Awdurdod Lleol newydd. Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae 

costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r ddarpariaeth yn cychwyn.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r uchafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â pharatoi Strategaeth Cyfranogiad y 

Cyhoedd a hyrwyddo democratiaeth a chostau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau. 



Tudalen 9 o 51 
 

Tabl 9: Uchafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 3 rhwng 2019/20 a 2028/29 

Costau Bwriadau Polisi 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 Cyfanswm

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddyrannu 

Cost Staff - Paratoi Canllawiau £1,300                     -                        -                -                     -                     -                   -                   -                   -                   - £1,300

Cyfieithu £800                     -                        -                -                     -                     -                   -                   -                   -                   - 

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Strategaeth 

Cyfranogiad y Cyhoedd

Cost Staff - Paratoi Canllawiau £1,900                     -                        -                -                     -                     -                   -                   -                   -                   - £1,900

Cyfieithu £800                     -                        -                -                     -                     -                   -                   -                   -                   - £800

Cyfanswm Cost Llywodraeth Cymru £4,800                     -                        -                -                     -                     -                   -                   -                   -                   - £4,800

Llywodraeth Leol

 Cost Staff - Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd £57,500 £14,100 £14,100 £14,100 £14,100 £14,100 £14,100 £14,100 £14,100 £14,100 £184,100

 Cost Staff - Hyrwyddo Democratiaeth £61,700 £61,700 £61,700 £61,700 £61,700 £61,700 £61,700 £61,700 £61,700 £61,700 £617,300

Cost Cyfieithu  £8,400 £8,400 £8,400 £8,400 £8,400 £8,400 £8,400 £8,400 £8,400 £8,400 £84,400

Cyfanswm Cost Llywodraeth Leol £127,700 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £885,700

Cyfanswm Cost £132,400 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £84,200 £890,500

*Yn seiliedig ar 9 Awdurdod Lleol  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i baratoi canllawiau ar ddyrannu adnoddau a pharatoi 

Strategaeth newydd ar gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd. 

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â pharatoi a diweddaru Strategaeth Cyfranogiad y 

Cyhoedd, gan adlewyrchu’r naw ardal Awdurdod Lleol newydd. 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r 

ddarpariaeth yn cychwyn. 
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Pwyllgorau ardaloedd cymunedol (a43-63) 

Mae’r tabl isod yn nodi’r gost amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar bwyllgorau ardaloedd cymunedol 

Tabl 10: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol 

Staff 

Gofynnol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Dirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 2 1 £3,900

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 4 1 £5,300

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 4 1 £3,100

Cyfieithu £40,600 £800 2 1 £1,600

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 2 1 £2,700

Cyfanswm Cost £16,600  

Mae’r tabl uchod yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu 

hangen i baratoi canllawiau i Awdurdodau Lleol ynglŷn â phwyllgorau 

ardaloedd cymunedol. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff, 

gan gynnwys cyfieithu. 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n 

gysylltiedig â phwyllgorau ardaloedd cymunedol 

Tabl 11: Cyfrifiadau datblygu dull gweithredu 

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol 

Staff 

Gofynnol Cyfanswm

Cost fesul Awdurdod Lleol

Llywodraeth Leol - Dirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 2 1 £3,900

Llywodraeth Leol - Swyddog Gweithredol Band 2 Cyfatebol £69,400 £1,300 4 1 £5,300

Llywodraeth Leol - Swyddog Gweithredol Uwch Cyfatebol £40,600 £800 4 2 £6,300

Llywodraeth Leol - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 2 1 £2,700

Cyfanswm Cost £18,200  

Cyfanswm Cost i Lywodraeth Leol

Isaf Uchaf

Cost fesul Awdurdod Lleol £18,200 £18,200

Nifer yr Awdurdodau Lleol 8 9

Cyfanswm Cost  £145,270 £163,430

* cost gros yn seiliedig ar bwynt graddfa gyflog islaw'r uchafswm

** gan ddefnyddio blynyddoedd 52 wythnos, 5 diwrnod gwaith yr wythnos.  Mae amcangyfrifon yn cynnwys gwyliau blynyddol a gwyliau cyhoeddus 

Mae’r tabl yn nodi’r gost untro i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â 

phenderfynu ynghylch sut orau y dylai pwyllgorau ardaloedd cymunedol 

weithredu yn eu hardaloedd. Cyfrifir cost staffio i bob Awdurdod Lleol, a 

darperir costau blynyddol ac wythnosol yr aelodau staff sydd eu hangen. Mae 

cyfanswm y gost i Lywodraeth Leol yn dibynnu ai wyth neu naw Awdurdod 

Lleol fyddai yng Nghymru, ac felly cyfrifir isafswm ac uchafswm ffigur. 

Mae’r tabl isod yn nodi cost amcangyfrifedig aelodau ychwanegol fesul 

pwyllgor ardal gymunedol  



Tudalen 11 o 51 

 

Tabl 12: Cyfrifiadau aelodau pwyllgor ychwanegol 

Cost Aelodau Pwyllgor Ychwanegol fesul Pwyllgor ar sail Ardal

Nifer yr Aelodau a Enwebwyd fesul Pwyllgor 10

Nifer y Cyfarfodydd y Flwyddyn 6

Cydnabyddiaeth Ariannol i Aelodau a Enwebwyd fesul Cyfarfod £200

Cost Flynyddol £12,000  

Mae’r tabl yn nodi cost flynyddol aelodau ychwanegol i bob pwyllgor ardal 

gymunedol. Amcangyfrifir y byddai gan bob pwyllgor ddeg o aelodau a 

enwebwyd, ac y byddai’n cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn. Byddai pob aelod 

a enwebwyd yn cael tâl o £200 fesul cyfarfod, sy’n arwain at gost flynyddol o 

£12,000 i bob pwyllgor ardal gymunedol.  

Mae’r tabl isod yn nodi cost amcangyfrifedig ysgrifenyddiaeth fesul pwyllgor 

ardal gymunedol. 

Tabl 13: Cyfrifiadau cost ysgrifenyddiaeth  

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol Cyfanswm

Llywodraeth Leol - Swyddog Gweithredol Band 2 Cyfatebol £69,400 £1,300 2 £2,700

Llywodraeth Leol - Swyddog Gweithredol Uwch Cyfatebol £40,600 £800 2 £1,600

Cyfieithu £40,600 £800 1 £800

Cyfanswm Cost £5,000  

Mae’r tabl yn nodi cost flynyddol cymorth ysgrifenyddiaeth i bob pwyllgor ardal 

gymunedol. Cyfrifir cost staffio i bob pwyllgor, a darperir costau blynyddol ac 

wythnosol yr aelodau staff sydd eu hangen, gan gynnwys cyfieithu. 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n 

gysylltiedig â phwyllgorau ardaloedd cymunedol. 

Tabl 14: Cyfrifiadau cost pwyllgorau ardaloedd cymunedol 

Cyfanswm Costau Pwyllgorau ar sail Ardaloedd i Lywodraeth Leol

Cost Flynyddol Aelodau Pwyllgor fesul Pwyllgor £12,000

Cost Flynyddol Cymorth Ysgrifenyddiaeth fesul Pwyllgor £5,000

Cost Flynyddol fesul Pwyllgor £17,000

Nifer y Pwyllgorau yng Nghymru 100

Cost Flynyddol i Lywodraeth Leol £1,701,400

Cost Llywodraeth Leol Dros 10 mlynedd £17,013,700  

Mae’r tabl yn cyfuno cost flynyddol aelodau pwyllgor, a chymorth 

ysgrifenyddiaeth i bob pwyllgor. Felly amcangyfrifir y byddai cost flynyddol o 

£17,014 fesul pwyllgor. Caiff y gost hon ei lluosi â nifer y pwyllgorau 

ardaloedd cymunedol ledled Cymru – 100 – i wneud cyfanswm cost flynyddol 
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o £1,701,400 i Lywodraeth Leol. Dros ddeng mlynedd, cyfanswm y gost i 

Lywodraeth Leol felly yw £17,013,700.  
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Mae’r tabl isod yn nodi’r isafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â rhoi pwyllgorau ardaloedd cymunedol 

ar waith, ac i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar bwyllgorau ardaloedd cymunedol 

Tabl 15: Isafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 rhwng 2019/20 a 2028/29 
Costau Bwriadau Polisi  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 Cyfanswm

Llywodraeth Leol

Datblygu Dull o Sefydlu Pwyllgorau ar sail Ardaloedd £145,300 - - - - - - - - - £145,300

Pwyllgorau Ychwanegol £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £17,013,700

Cyfanswm Cost Llywodraeth Leol £1,846,600 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £17,159,000

Llywodraeth Cymru

Costau Staff - Paratoi Canllawiau £16,600 - - - - - - - - - £16,600

Cyfanswm Cost Llywodraeth Cymru £16,600 - - - - - - - - - £16,600

Cyfanswm Cost £1,863,200 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £17,175,600

*Yn seiliedig ar orwel cynllunio o 10 mlynedd  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â rhoi pwyllgorau ardaloedd cymunedol ar waith, gan 

adlewyrchu’r wyth ardal Awdurdod Lleol newydd. 

Mae hefyd yn nodi’r gost i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar bwyllgorau ardaloedd cymunedol. 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r 

ddarpariaeth yn cychwyn.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r uchafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â rhoi pwyllgorau ardaloedd 

cymunedol ar waith, ac i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar bwyllgorau ardaloedd cymunedol 
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Tabl 16: Uchafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 rhwng 2019/20 a 2028/29 
Costau Bwriadau Polisi  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 Cyfanswm

Llywodraeth Leol

Datblygu Dull o Sefydlu Pwyllgorau ar sail Ardaloedd £163,400 - - - - - - - - - £163,400

Pwyllgorau Ychwanegol £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £17,013,700

Cyfanswm Cost Llywodraeth Leol £1,864,800 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £17,177,100

Llywodraeth Cymru

Costau Staff - Paratoi Canllawiau £16,600 - - - - - - - - - £16,600

Cyfanswm Cost Llywodraeth Cymru £16,600 - - - - - - - - - £16,600

Cyfanswm Cost £1,881,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £1,701,400 £17,193,700

*Yn seiliedig ar orwel cynllunio o 10 mlynedd  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â rhoi pwyllgorau ardaloedd cymunedol ar waith, gan 

adlewyrchu’r wyth ardal Awdurdod Lleol newydd. 

Mae hefyd yn nodi’r gost i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar bwyllgorau ardaloedd cymunedol. 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r 

ddarpariaeth yn cychwyn.  
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Ceisiadau Gwella (a64-74) 

Nid oes unrhyw gostau na manteision ychwanegol yn gysylltiedig â’r bwriad 

polisi hwn. 
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Darlledu a Ffilmio Cyfarfodydd Cynghorau (a76-77) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Llunio un contract darlledu 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n 

gysylltiedig â darlledu eu cyfarfodydd. 

Tabl 17: Cyfrifiadau Darlledu 

Costau Darlledu

 Cost 

Flynyddol 

Llywodraeth Leol

Cost Sylfaenol Darlledu'n Flynyddol (Uchaf) £12,000

Arbedion Effeithlonrwydd o 20 y cant -£2,400

Pecyn Darlledu Contract Unigol £9,600  

Mae’r tabl yn nodi’r costau amcangyfrifiedig i Lywodraeth Leol y byddai eu 

hangen i ddarlledu eu cyfarfodydd. Mae’n nodi cost flynyddol pecyn sylfaenol, 

yr arbedion y gellir eu gwneud drwy becyn canolog a chost un contract. 
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Mae’r r tabl isod yn nodi’r isafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â darlledu eu cyfarfodydd. 

Tabl 18: Isafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 rhwng 2020/21 a 2029/30 

Costau Bwriadau Polisi* 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 Cyfanswm

Llywodraeth Leol

Darlledu Cyfarfodydd Cynghorau £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £768,000

Cyfanswm Cost  £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £76,800 £768,000

*Yn seiliedig ar 8 Awdurdod Lleol  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â darlledu eu cyfarfodydd, gan adlewyrchu’r wyth 

ardal Awdurdod Lleol newydd. 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r 

ddarpariaeth yn cychwyn.  

Mae’r r tabl isod yn nodi’r uchafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â darlledu eu cyfarfodydd.  

Tabl 19: Uchafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 rhwng 2020/21 a 2029/30 

Costau Bwriadau Polisi* 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 Cyfanswm

Llywodraeth Leol

Darlledu Cyfarfodydd Cynghorau £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £1,080,000

Cyfanswm Cost £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £108,000 £1,080,000

*Yn seiliedig ar 9 Awdurdod Lleol  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â darlledu eu cyfarfodydd, gan adlewyrchu’r naw 

ardal Awdurdod Lleol newydd. 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r 

ddarpariaeth yn cychwyn. 
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Opsiwn 3: Ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ddarlledu 

cyfarfodydd Cynghorau 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i staff Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar ddarlledu.  

Tabl 20: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Canllawiau

 Cost Gradd 

Flynyddol 

 Cost 

Wythnosol 

 Diwrnodau 

Gofynnol   Cost 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Band 2    

£69,400 £1,300 13                         

£3,500

Cyfreithiwr Llywodraeth Cymru - Swyddog 

Gweithredol Band 2

£69,400 £1,300 3                           

£800

Cyfieithu £40,600 £800 5                           £800

Cyfanswm Cost £5,100  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar ddarlledu cyfarfodydd Cynghorau. Darperir costau 

blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Amcangyfrifir y byddai’r costau sy’n gysylltiedig â’r opsiwn hwn ond yn 

angenrheidiol yn ystod blwyddyn gyntaf ei weithrediad yn 2020/21; ni 

ddisgwylir unrhyw gostau ychwanegol y tu hwnt i 2020/21.  
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Arweiniad i’r Cyfansoddiad (a79) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Ni fyddai unrhyw gostau nac arbedion ychwanegol  

Opsiwn 2: Annog Awdurdodau Lleol i ystyried ffyrdd o wneud eu 

cyfansoddiad yn fwy hygyrch a dealladwy i’r cyhoedd 

Mae’r tabl isod yn nodi cyfanswm y gost i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig 

â pharatoi canllawiau a chynnal digwyddiadau ymgysylltu er mwyn gwneud 

cyfansoddiadau yn fwy hygyrch a dealladwy i’r cyhoedd. Amcangyfrifir y 

byddai’r costau sy’n gysylltiedig â’r opsiwn hwn ond yn angenrheidiol yn ystod 

blwyddyn gyntaf ei weithrediad (2020/21); ni ddisgwylir unrhyw gostau 

ychwanegol y tu hwnt i 2020/21.  

Tabl 21: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Cost Gradd Cost

Costau Trefnu Digwyddiadau Flynyddol Wythnosol  Diwrnodau Cost

Llywodraeth Cymru

Llogi lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys 

Cyfieithydd) 
- -               -                £1,500

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19 £3,000

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol £30,700 £600 26 £3,100

Cyfanswm Cost Trefnu Digwyddiadau £7,500  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â chyfansoddiadau agored a thryloyw. 

Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi arweiniad i gyfansoddiadau Awdurdodau Lleol.  
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Tabl 22: Cyfrifiadau paratoi arweiniad 

Cost Gradd Cost

Costau Paratoi Canllawiau Flynyddol Wythnosol Diwrnodau Cost

Llywodraeth Cymru

Swyddog Gweithredol Band 2 Llywodraeth Cymru i ddrafftio 

canllawiau 
£69,400 £1,300 13 £3,500

Cyfreithiwr Gweithredol Band 2 Llywodraeth Cymru i'w 

cymeradwyo
£69,400 £1,300 3 £800

Costau cyfieithu (£83 fesul 1000 o eiriau) £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost Canllawiau £5,100  

Opsiwn 3: Ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol baratoi arweiniad 

clir i ategu eu cyfansoddiadau 

Mae’r tablau isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â chreu arweiniad clir i 

gyfansoddiadau Awdurdodau Lleol.  

Tabl 23: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Cost Gradd Cost Diwrnodau

Cyfrifiadau Trefnu Digwyddiadau Flynyddol Wythnosol Gofynnol Cost

Llywodraeth Cymru

Llogi lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys cyfieithydd ar y pryd)  - - - £1,500

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19 £3,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol £30,700 £600 26 £3,100

Cyfanswm Cost Digwyddiadau £7,500  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gynnal digwyddiadau ymgysylltu.  

Tabl 24: Cyfrifiadau paratoi arweiniad fesul Awdurdod Lleol 

Cost Gradd Cost Diwrnodau

Cyfrifiadau Paratoi Canllawiau Flynyddol Wythnosol Gofynnol Cost

 Llywodraeth Cymru 

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 13 £3,500

Cyfreithiwr Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 3 £800

Cyfieithu  £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost Llywodraeth Cymru £5,100

Llywodraeth Leol

Llywodraeth Leol - Swyddog Gweithredol Band 2 Cyfatebol £69,400 £1,300 13 £3,500

Llywodraeth Leol - Cyfreithiol £69,400 £1,300 3 £800

Cyfanswm Cost Llywodraeth Leol £4,300

Cyfanswm Cost £9,300  

Mae’r tabl uchod yn amcangyfrif y costau i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig 

â pharatoi arweiniad clir i ategu cyfansoddiadau fesul Awdurdod Lleol. Mae 

hefyd yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig â 

pharatoi ei harweiniad ei hun. 

Amcangyfrifir y byddai’r holl gostau o dan yr opsiwn hwn yn digwydd yn 

2020/21. Ni ddisgwylir unrhyw gostau y tu hwnt i 2020/21.  
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Dyletswyddau ar Gynghorwyr Sir a Chymuned (a82-88, a167-

170) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Cefnogi ac annog Aelodau Etholedig i atgyfnerthu eu rolau 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â llogi 

lleoliad ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu. Mae costau llogi lleoliad ar gyfer un 

digwyddiad wedi’u lluosi â 3.  

Tabl 25: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Llywodraeth Cymru Cost

Llogi Lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys 

Cyfieithydd)    1,500

Llogi Lleoliad ar gyfer 1 digwyddiad (gan gynnwys 

Cyfieithydd) 500
 

Tabl 26: Mae’r tabl yn nodi’r costau i Lywodraeth Cymru sy’n 
gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgysylltu  

Costau Staff digwyddiadau Ymgysylltu

 Cost Gradd 

Flynyddol Cost Wythnosol

 Diwrnodau 

Gofynnol   Cost 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19                 £3,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol
£30,700 £600 26                 £3,100

Cyfanswm Cost £6,000  

Mae’r tabl uchod yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu 

hangen i gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â rôl a chyfrifoldebau 

aelodau etholedig. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Amcangyfrifir y byddai’r costau sy’n gysylltiedig â’r opsiwn hwn ond yn 

angenrheidiol yn ystod blwyddyn gyntaf ei weithrediad yn 2019/20/21; ni 

ddisgwylir unrhyw gostau ychwanegol y tu hwnt i 2020/21. 

Opsiwn 3: Egluro rôl Aelodau Etholedig, a gosod nifer o ddyletswyddau 

clir arnynt  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â rôl a chyfrifoldebau 

Aelodau Etholedig. 
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Tabl 27: Cyfrifiadau digwyddiadau ymgysylltu 

Costau Digwyddiadau Ymgysylltu

 Cost Gradd 

Flynyddol  Cost Wythnosol 

 Diwrnodau 

Gofynnol  Cyfanswm 

Llywodraeth Cymru

Trefnu Digwyddiadau (gan gynnwys cyfieithu) £1,500 - - £1,500

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19                 £3,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol  £30,700 £600 26                 £3,100

Cyfanswm Cost £7,500  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â rôl a chyfrifoldebau aelodau 

etholedig. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau.  

Tabl 28: Cyfrifiadau paratoi canllawiau (costau staff) 

Costau Paratoi Canllawiau

 Cost Gradd 

Flynyddol  Cost Wythnosol 

 Diwrnodau 

Gofynnol  Cyfanswm 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2    £69,400 £1,300 30                 £8,000

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 5                   £1,300

Cyfieithu Canllawiau £40,600 £800 5                   £800

Cyfanswm Cost £10,100  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ynglŷn â rôl a chyfrifoldebau aelodau etholedig. Darperir 

costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  
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Adroddiadau Blynyddol a Pherfformiad Cynghorwyr Sir (a86-

93, a96, a109) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Annog Cynghorwyr i gyhoeddi adroddiadau blynyddol   

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

ddiweddaru canllawiau ar adroddiadau blynyddol Cynghorwyr. Darperir 

costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Tabl 29: Cyfrifiadau diweddaru canllawiau  

Costau Diweddaru Canllawiau

 Cost Gradd 

Flynyddol 

 Cost 

Wythnosol 

 Diwrnodau 

Gofynnol  

 Cyfanswm 

Cost  

 Llywodraeth Cymru 

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2  £69,400 £1,300 5 £1,300

Cyfreithiwr Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2
£69,400 £1,300

2 £500

Cyfieithu £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £2,700  

Mae’r tabl isod yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu 

hangen i gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn ag adroddiadau blynyddol 

Cynghorwyr. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff. 

Tabl 30: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Costau Trefnu Digwyddiadau 

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol Diwrnodau Cost

Llywodraeth Cymru

Llogi lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys cyfieithydd ar y 

pryd)   
£1,500 -               -               £1,500

 Swyddog Gweithredol Uwch Llywodraeth Cymru i drefnu 

digwyddiadau 
£40,600 £800 19 £3,000

 Swyddog Gweithredol Llywodraeth Cymru i drefnu digwyddiadau £30,700 £600 26 £3,100

Cyfanswm £7,500  

 

 



Tudalen 24 o 51 
 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiadau a pharatoi canllawiau 

ar adroddiadau blynyddol Cynghorwyr dros gyfnod o ddeng mlynedd. 

Tabl 31: Costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 dros ddeng mlynedd 

Sefydliad 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Trefnu Digwyddiadau £1,500 £500 £500 £500 £500 £500 £500 £500 £500 £500 £6,000

Costau Staff - Trefnu Digwyddiadau £6,000 £3,100 £3,100 £3,100 £3,100 £3,100 £3,100 £3,100 £3,100 £3,100 £33,700

Cost Staff - Diweddaru Canllawiau £1,900 - - - - - - - - - £1,900

Cyfieithu Canllawiau £800 - - - - - - - - - £800

Llywodraeth Leol

Costau Staff - mynychu digwyddiadau £8,100 £2,700 £2,700 £2,700 £2,700 £2,700 £2,700 £2,700 £2,700 £2,700 £32,400

Cyfanswm £18,300 £6,300 £6,300 £6,300 £6,300 £6,300 £6,300 £6,300 £6,300 £6,300 £74,700  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau a chynnal digwyddiadau 

ymgysylltu ynglŷn ag adroddiadau blynyddol Cynghorwyr. 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Dim ond yn 2020/21 y disgwylir y byddai costau yn gysylltiedig â 

chanllawiau. 
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Opsiwn 3: Ei gwneud yn ofynnol i Gynghorwyr baratoi adroddiadau 

blynyddol ac i Bwyllgorau Safonau gyflwyno adroddiad ar eu hystyriaeth 

o berfformiad Cynghorwyr o ran hyn ac o ran eu dyletswyddau eraill  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â diweddaru canllawiau ar adroddiadau blynyddol Cynghorwyr.  

Tabl 32: Cyfrifiadau diweddaru canllawiau  

Costau Diweddaru Canllawiau

 Cost 

Gradd 

Flynyddol 

 Cost 

Wythnosol 

 Diwrnodau 

Gofynnol   Cost 

 Llywodraeth Cymru 

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2   £69,400 £1,300 15 £4,000

Cyfreithiwr Llywodraeth Cymru - Swyddog 

Gweithredol Band 2
£69,400 £1,300 10 £2,700

Cyfieithu  £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £7,500  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

ddiweddaru canllawiau ar adroddiadau blynyddol Cynghorwyr. Darperir 

costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn ag adroddiadau 

blynyddol Cynghorwyr.  

Tabl 33: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Cost Gradd

 Costau Trefnu Digwyddiadau Flynyddol Cost

Llywodraeth Cymru

Llogi lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys 

cyfieithydd ar y pryd)    
- -               -                 £1,500

 Swyddog Gweithredol Uwch Llywodraeth Cymru i 

drefnu digwyddiadau  
£40,600 £800 19 £3,000

 Swyddog Gweithredol Llywodraeth Cymru i drefnu 

digwyddiadau
£30,700 £600 26 £3,100

Cyfanswm Cost £7,500

 Diwrnodau 

Gofynnol  

Cost 

Wythnosol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn ag adroddiadau blynyddol 

Cynghorwyr. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Disgwylir mai dim ond yn 2020/21 y byddai’r costau sy’n gysylltiedig â’r polisi 

hwn yn digwydd, felly amcangyfrifir na fyddai unrhyw gostau pellach y tu hwnt 

i 2020/21. 
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Dyletswydd arweinwyr grwpiau gwleidyddol mewn perthynas 

â safonau ymddygiad (a98) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Hyrwyddo diwylliant o wrthfwlio 

Tabl 34: Costau trefnu digwyddiadau 

Cost Gradd

Costau Trefnu Digwyddiadau Flynyddol Cost

Llywodraeth Cymru

Llogi Lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys 

Cyfieithydd)   
- -                -                         £1,500

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19 £3,000

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol  £30,700 £600 26 £3,100

Cyfanswm Cost £7,500

Cost 

Wythnosol

Diwrnodau 

Gofynnol

 

Mae’r tabl uchod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â threfnu digwyddiadau i hyrwyddo diwylliant o wrthfwlio. 

Tabl 35: Paratoi canllawiau i hyrwyddo safonau ymddygiad uchel 
ymhlith aelodau 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2    £69,400 £1,300 13 £3,500

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr  £69,400 £1,300 3 £800

Costau Cyfieithu  £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £5,100

Cost 

Wythnosol

Diwrnodau 

GofynnolCostau Paratoi Canllawiau

Cost Gradd 

Flynyddol Cost

 

Mae’r tabl uchod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau i hyrwyddo diwylliant o wrthfwlio. 

Opsiwn 3: Deddfu i’w gwneud yn ofynnol i bob arweinydd grŵp 

gwleidyddol hyrwyddo safonau ymddygiad uchel 

Tabl 36: Costau paratoi canllawiau 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Band 2
£69,400 £1,300 13 £3,500

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr  £69,400 £1,300 3 £800

Cyfieithu £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £5,100

CostCost Wythnosol

Diwrnodau 

GofynnolCostau Paratoi Canllawiau

Cost Gradd 

Flynyddol

 

Mae’r tabl uchod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau i hyrwyddo diwylliant o wrthfwlio. 
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Rolau a Chyfrifoldebau Arweinwyr a Meiri Etholedig (a99, 

a104, a75) 

Opsiwn 1 – Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Annog Arweinwyr Cyngor a Meiri Etholedig i wneud 

newidiadau i’w rôl yn wirfoddol, gyda’r nod o greu rôl fwy tryloyw ac 

atebol 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ynglŷn â rôl a chyfrifoldebau’r Arweinydd a’r 

Cabinet. 

Tabl 37: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Cost Gradd Cost  

Costau Paratoi Canllawiau Flynyddol Wythnosol Cost

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2    £69,400 £1,300 13 £3,500

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr Gweithredol Band 2     £69,400 £1,300 3 £800

Costau Cyfieithu £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £5,100

Diwrnodau 

Gofynnol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar rôl a chyfrifoldebau Arweinydd a Chabinet Awdurdodau 

Lleol. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â rôl a chyfrifoldebau’r 

Arweinydd a’r Cabinet.  

Tabl 38: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Cost Gradd Cost  

Costau Trefnu Digwyddiadau Flynyddol Wythnosol Cost

Llywodraeth Cymru

Llogi Lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys 

Cyfieithydd)  

- -             -                      £1,500

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19 £3,000

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol £30,700 £600 26 £3,100

Cyfanswm Cost £7,500

Diwrnodau 

Gofynnol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â rôl a chyfrifoldebau Arweinydd a 

Chabinet Awdurdodau Lleol. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau 

staff.  
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Opsiwn 3 gosod dyletswyddau penodol ar Arweinwyr Cyngor a Meiri 

Etholedig mewn perthynas ag atebolrwydd a thryloywder 

Tabl 39: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

 
Cost Gradd Cost  

Costau Bwriadau Polisi Flynyddol Wythnosol Diwrnodau Cost

Llywodraeth Cymru

Swyddog Gweithredol Band 2 Llywodraeth 

Cymru i ddrafftio canllawiau
£69,400 £1,300 13 £3,500

Cyfreithiwr Gweithredol Band 2 Llywodraeth 

Cymru i'w cymeradwyo
£69,400 £1,300 3 £800

Costau cyfieithu £40,600 £800 5 £800

Is-gyfanswm £5,100  
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Ystyriaethau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth wrth Benodi 

Aelodau’r Cabinet a Chynorthwywyr y Weithrediaeth (a101-

102) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Annog Awdurdodau Lleol i fabwysiadu arfer da mewn 

perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth wrth benodi’r Cabinet a 

chynorthwywyr y Weithrediaeth 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar amrywiaeth ymhlith aelodau Cabinet. 

Tabl 40: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Cost Gradd

Costau Canllawiau Flynyddol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2     £69,400 £1,300 13 £3,500

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 3 £800

Cyfieithu £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £5,100

Cost 

Wythnosol

Diwrnodau 

Gofynnol

 
 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i baratoi 

canllawiau ar amrywiaeth ymhlith aelodau Cabinet. Darperir costau blynyddol 

ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â chynnal digwyddiadau ymgysylltu ag amrywiaeth ymhlith 

aelodau Cabinet.  

Tabl 41: Cyfrifiadau trefnu digwyddiadau 

Cost Gradd

Costau Trefnu Digwyddiadau Flynyddol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llogi Lleoliad ar gyfer 3 digwyddiad (gan gynnwys 

Cyfieithydd) 
£1,500 - - £1,500

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 19 £3,000

 Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol £30,700 £600 26 £3,100

Cyfanswm Cost £7,500

Diwrnodau 

Gofynnol

Cost 

Wythnosol

 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn ag amrywiaeth ymhlith aelodau 

Cabinet. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff. 

Mae’r tablau yn nodi’r gost flynyddol amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau a chynnal digwyddiadau ymgysylltu ynglŷn 
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ag amrywiaeth ymhlith aelodau Cabinet. Disgwylir mai dim ond yn 2020/21 y 

byddai’r costau sy’n gysylltiedig â’r polisi hwn yn digwydd. 

Opsiwn 3: Gosod dyletswydd ar Arweinwyr Cynghorau neu Feiri 

Etholedig i roi sylw i ganllawiau sy’n annog arfer da mewn perthynas â 

chydraddoldeb ac amrywiaeth wrth benderfynu pwy y dylid eu penodi i’r 

Cabinet a phwy y dylid eu penodi’n gynorthwywyr y Weithrediaeth 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar amrywiaeth ymhlith aelodau Cabinet. 

Tabl 42: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Staff 

 Cost Gradd 

Flynyddol 

 Cost 

Wythnosol 

 Diwrnodau 

Gofynnol   Cyfanswm 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 25                 £6,700

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 15                 £4,000

Cyfieithu £40,600 £800 5                    £800

Cyfanswm Cost £11,500  

Mae’r tabl uchod yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu 

hangen i baratoi canllawiau ar amrywiaeth ymhlith aelodau Cabinet. Darperir 

costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff. 
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Sicrhau bod gwybodaeth ar gael i Bwyllgorau Trosolwg a 

Chraffu (a107) 

Nid oes unrhyw gostau na manteision ychwanegol yn gysylltiedig â’r bwriad 

polisi hwn. 
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Cyd-bwyllgor Craffu (a108) 

Nid oes unrhyw gostau na manteision ychwanegol yn gysylltiedig â’r bwriad 

polisi hwn. 
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Gwella Trefniadau Llywodraethu 

Cynlluniau Corfforaethol (a112-115) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Paratoi canllawiau i hyrwyddo gwell cynllunio corfforaethol 

Mae’r tabl isod yn nodi’r gost staff amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar gynllunio corfforaethol. 

Mae’r tabl yn nodi adnoddau Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i baratoi 

canllawiau ar gynllunio corfforaethol. Darperir costau blynyddol ac wythnosol 

aelodau staff.  

Tabl 43: Costau amcangyfrifedig ar gyfer paratoi canllawiau i hyrwyddo 

gwell cynllunio corfforaethol  

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Dirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 1 £1,900

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 3 £4,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 4 £3,100

Cyfieithu £40,600 £800 2 £1,600

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 1 £1,300

Cyfanswm Cost £12,000  

Opsiwn 3: Ei gwneud yn ofynnol i Gynghorau Sir ymgynghori ynghylch 

cynllun corfforaeth a’i baratoi  

Mae’r tabl isod yn nodi’r gost amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar gynllunio corfforaethol. Mae’r tabl yn nodi 

adnoddau Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i baratoi canllawiau ar 

gynllunio corfforaethol. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  
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Tabl 44: Costau amcangyfrifedig i Awdurdodau Lleol sy’n gysylltiedig â 

pharatoi canllawiau statudol  

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol  Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Dirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 1 £1,900

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 3 £4,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 4 £3,100

Cyfieithu £40,600 £800 2 £1,600

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 2 £2,700

Cyfanswm Cost £13,300  
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Hunanasesiadau ac Asesiadau gan Gymheiriaid (a116-122) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Cyflwyno hunanasesiadau ac asesiadau gan gymheiriaid sy’n 

statudol 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau hunanasesiadau ac asesiadau gan 

gymheiriaid 

Tabl 45: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Dirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 1 £1,900

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 3 £4,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 4 £3,100

Cyfieithu £40,600 £800 2 £1,600

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 1 £1,300

Cyfanswm Cost £12,000  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar hunanasesiadau ac asesiadau gan gymheiriaid. Darperir 

costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi costau amcangyfrifedig pob asesiad gan gymheiriaid. 

Tabl 46: Cyfrifiadau asesiadau gan gymheiriaid 

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol 

Nifer Pob 

Gradd sy'n 

Ofynnnol Cyfanswm

Costau Llywodraeth Cymru

Adolygydd Cymheiriaid sy'n Gadeirydd - Yn Cyfateb i 

Ddirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 3 1 £5,800

Adolygydd Cymheiriaid - Yn Cyfateb i Ddirprwy 

Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 2 4 £15,600

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 3 1 £4,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 3 1 £2,300

Cyfanswm Cost £27,800  

Mae’r tabl yn nodi’r gost i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig ag ariannu pob 

asesiad unigol gan gymheiriaid, yn unol â’r gofynion staffio. Darperir costau 

blynyddol ac wythnosol aelodau staff. 

Mae’r tabl isod yn nodi costau amcangyfrifedig asesiadau gan gymheiriaid i 

Lywodraeth Cymru.  
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Tabl 47: Cyfrifiadau Asesiadau gan Gymheiriaid 

 

Isaf Uchaf

Cost fesul Adolygiad gan Gymheiriaid £27,800 £27,800

Nifer yr Awdurdodau Lleol 8 9

Nifer yr adolygiadau rhwng 2020/21 a 2029/30 16 18

Nifer yr adolygiadau fesul Awdurdod Lleol dros gylch o 

10 mlynedd 2 2

Cost Flynyddol Gyfartalog £44,500 £50,000

Cyfanswm Cost Dros Ddeng Mlynedd £444,700 £500,300

Ar ôl Uno
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Asesiadau Cyfun a Chydgysylltu rhwng Rheoleiddwyr (a123-

127, a143) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Ei gwneud yn ofynnol i gyrff adolygu gydgysylltu arolygiadau 

ar raddfa fwy, a pharatoi Asesiadau System Gyfan o Awdurdodau Lleol a 

gynhelir gan gyrff adolygu allanol 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar Asesiadau System Gyfan ac Adolygiad o 

Gyflwr Llywodraeth Leol. 

Tabl 48: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol  Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Dirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 1 £1,900

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Band 2 £69,400 £1,300 3 £4,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Uwch £40,600 £800 4 £3,100

Cyfieithu £40,600 £800 2 £1,600

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 1 £1,300

Cyfanswm Cost £12,000  

Mae’r tabl yn nodi costau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar Asesiadau System Gyfan ac Adolygiad o Gyflwr 

Llywodraeth Leol. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff. 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru (gan 

gynnwys cyrff adolygu allanol) sy’n gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar 

Asesiadau System Gyfan ac Adolygiad o Gyflwr Llywodraeth Leol. 
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Tabl 49: Cyfrifiadau cynhyrchu asesiadau system gyfan 

Costau Staff 

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol  

Nifer y Staff 

Gofynnol Cyfanswm Cost

Llywodraeth Cymru (Cyrff adolygu allanol)

Llywodraeth Cymru - Dirprwy Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 13 3 £76,000

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Band 2 £69,400 £1,300 26 3 £104,100

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol 

Uwch £40,600 £800 52 3 £121,900

Cyfanswm Cost £302,000

Cost flynyddol gyfartalog

Nifer y blynyddoedd fesul cylch etholiadol (5 mlynedd) y caiff adroddiadau eu paratoi 3

Cyfanswm cost paratoi adroddiadau dros gylch etholiadol (5 mlynedd) £906,100

Cost fel cyfartaledd y flwyddyn £181,200

Cyfanswm cost dros ddeng mlynedd £1,812,200  

Mae’r tabl yn nodi costau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar asesiadau system gyfan ac adolygiad o gyflwr 

Llywodraeth Leol. Darperir costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff. 
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Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiadau a diweddaru 

canllawiau ar adroddiadau blynyddol Cynghorwyr.  

Tabl 50: Costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 rhwng 2020/21 a 2029/30 

Costau Bwriadau Polisi 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Cost Staffio - Paratoi Canllawiau £12,000 - - - - - - - - - £12,000

Asesiadau Cyrff Adolygu Allanol £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £1,812,200

Cyfanswm costau £193,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £181,200 £1,824,200  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiadau a pharatoi canllawiau ar 

adroddiadau blynyddol Cynghorwyr.  

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd.    

 



Tudalen 40 o 51 

 

Opsiwn 3: Ei gwneud yn ofynnol i gyrff adolygu gydgysylltu arolygiadau 

ar raddfa fwy, a pharatoi asesiadau llywodraethu cyfun o drefniadau 

llywodraethu corfforaethol Awdurdodau Lleol 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru (Arolygu 

Cymru) sy’n gysylltiedig â pharatoi asesiadau llywodraethu. 

Tabl 51: Cyrff adolygu i baratoi cyfrifiadau cloriannu 

Costau Staff

Cost 

Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru (Arolygu Cymru)

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 26 £34,700

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Uwch  £40,600 £800 26 £20,300

Costau Blynyddol Cyfartalog £55,000

Cyfanswm Cost Dros Ddeng Mlynedd £550,200  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi asesiadau llywodraethu cyfun. Darperir costau blynyddol ac wythnosol 

aelodau staff. 
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Ymyriadau (a128-142) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyfarwyddo adolygiadau 

llywodraethu a gweithdrefnau ymyrryd 

Mae’r tabl isod yn nodi costau amcangyfrifedig pob adolygiad llywodraethu 

annibynnol. 

Tabl 52: Cyfrifiadau adolygiadau llywodraethu annibynnol 

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol 

Nifer y Staff 

Gofynnol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru  

Adolygydd Annibynnol - Yn Cyfateb i Gyfarwyddwr £128,900 £2,500 3 1 £7,400

Ysgrifenyddiaeth - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 4 1 £5,300

Ysgrifenyddiaeth - Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 4 2 £6,300

Cyfanswm Cost £19,000  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gwblhau un adolygiad llywodraethu annibynnol.  

Mae’r tabl isod yn nodi cyfanswm costau amcangyfrifedig adolygiadau 

llywodraethu annibynnol i Lywodraeth Cymru dros ddeng mlynedd.  

Tabl 53: Cyfrifiadau cyfanswm cost adolygiadau llywodraethu 
annibynnol 

Llywodraeth Cymru

Cost fesul Adolygiad Annibynnol £19,000

Nifer yr Adolygiadau Annibynnol Gofynnol ledled Cymru, 

fesul Cyfnod o 10 Mlynedd
2

Cyfanswm Cost (Dros 10 Mlynedd) £38,100

Cost Gyfartalog y Flwyddyn £3,800  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

gynnal adolygiadau llywodraethu annibynnol dros ddeng mlynedd. Fel y’i 

hamlinellwyd yn y tabl uchod, disgwylir i bob adolygiad gostio £19,028. 

Amcangyfrifir y byddai angen dau adolygiad llywodraethu annibynnol ledled 

Cymru, mewn cyfnod o ddeng mlynedd. Dros ddeng mlynedd, felly byddai 

cost o £38,100 i Lywodraeth Cymru. O gyfrifo’r cyfartaledd dros ddeng 

mlynedd, y gost flynyddol yw £3,800.  
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Pwyllgorau Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio (a148-

152) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Estyn rôl ac annibyniaeth Pwyllgorau Archwilio 

Mae’r tabl isod yn nodi’r gost amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n 

gysylltiedig ag aelodau annibynnol ychwanegol. 

Tabl 54: Cyfrifiadau aelod annibynnol ychwanegol 

Costau Awdurdodau Lleol Uchaf Isaf

Lwfans Dyddiol Aelodau Annibynnol £200 £200

Diwrnodau Gwaith Pwyllgorau y Flwyddyn 12 12

Cost Flynyddol fesul Aelod Annibynnol £2,400 £2,400

Aelodau Annibynnol Ychwanegol fesul Pwyllgor 3 3

Cost Flynyddol fesul Pwyllgor £7,200 £7,200

Nifer Pwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol 8 9

Cyfanswm cost £57,600 £64,800  

Mae’r tabl yn nodi adnoddau Llywodraeth Leol y byddai eu hangen i gynnwys 

aelodau annibynnol ychwanegol ar Bwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol. 

Mae aelodau Pwyllgorau Archwilio yn cael tâl o £200 y dydd ac mae 

pwyllgorau yn gweithio 12 diwrnod y flwyddyn ar gyfartaledd. Felly byddai pob 

aelod annibynnol ychwanegol i Bwyllgor Archwilio yn costio £2,400 y 

flwyddyn. Amcangyfrifir y câi tri aelod annibynnol ychwanegol eu penodi i 

Bwyllgor Archwilio pob Awdurdod Lleol, ar gost o £7,200 fesul pwyllgor y 

flwyddyn. Yn dibynnu ar nifer yr Awdurdodau Lleol yng Nghymru, byddai hyn 

yn gwneud cyfanswm o naill ai £57,600 neu £64,800 i Lywodraeth Cymru ar 

gyfer yr holl Awdurdodau Lleol.  
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Mae’r r tabl isod yn nodi’r isafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig ag aelodau annibynnol.  

Tabl 55: Isafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 rhwng 2017/18 a 2026/27 

Costau Bwriadau Polisi 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Cyfanswm

Llywodraeth Leol

Cost Aelodau Annibynnol Ychwanegol £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £576,000

Cyfanswm Cost £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £57,600 £576,000  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig ag aelodau lleyg, gan adlewyrchu’r wyth ardal 

Awdurdod Lleol newydd. 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r 

ddarpariaeth yn cychwyn.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r uchafswm costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig ag aelodau annibynnol. 

Tabl 56: Uchafswm costau amcangyfrifedig ar gyfer Opsiwn 2 rhwng 2017/18 a 2026/27 

Costau Bwriadau Polisi 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Cyfanswm

Llywodraeth Leol

Cost Aelodau Annibynnol Ychwanegol £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £648,000

Cyfanswm Cost £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £64,800 £648,000  

Mae’r tabl yn nodi cyfanswm y gost flynyddol i Lywodraeth Leol sy’n gysylltiedig ag aelodau lleyg, gan adlewyrchu’r naw ardal 

Awdurdod Lleol newydd. 



Tudalen 44 o 51 
 

Mae’r costau wedi’u nodi ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd. Mae costau’r flwyddyn gyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn y byddai’r 

ddarpariaeth yn cychwyn. 
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Cynghorau Cymuned 

Adolygu Trefniadau Cynghorau Cymuned (a153-166) 

Opsiwn 1: Gwneud dim  

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2: Ei gwneud yn ofynnol i Gynghorau Sir adolygu trefniadau 

Cynghorau Cymuned yn eu hardal 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 3: Ei gwneud yn ofynnol i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth 

Leol Cymru adolygu trefniadau Cynghorau Cymuned ym mhob ardal 

Cyngor Sir 

Tabl 57: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Staff

Cost Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Wythnosau 

Gofynnol 

Staff 

Gofynnol Cyfanswm

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Swyddog Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 2 1 £2,700

Llywodraeth Cymru - Band Swyddog Gweithredol Uwch £40,600 £800 5 1 £3,900

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 0.4 1 £500

Cyfieithu £40,600 £800 0.4 1 £300

Cyfanswm £7,400  

Mae’r tabl isod yn nodi’r gost amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar yr adolygiad o Gynghorau Cymuned (gan 

gynnwys cynghorau tref) i Gynghorau Sir, gan gynnwys templed gweithredu 

gorchmynion, a chyfarwyddiadau i Gomisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau 

Cymru. 

Mae’r tabl isod yn nodi costau staff Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â 

pharatoi canllawiau ar yr adolygiad o ardaloedd Cynghorau Cymuned ar gyfer 

Prif Gynghorau, gan gynnwys templed gweithredu gorchmynion, a 

chyfarwyddiadau i Gomisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau Cymru. Darperir 

costau blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

 



Tudalen 46 o 51 
 

Tabl 58: Cyfrifiadau Adolygiadau o Gynghorau Cymuned 

CDLFfC - Gwariant Amcangyfrifedig Isaf Uchaf Isaf Uchaf Isaf Uchaf Isaf Uchaf

Costau Staff £404,200 £435,400 £409,100 £443,900 £335,500 £363,500 £1,148,900 £1,242,900

Cydnabyddiaeth Ariannol i Aelodau £33,300 £33,300 £39,700 £41,000 £38,600 £39,500 £111,600 £113,800

Costau Teithio a Chynhaliaeth Aelodau £25,000 £24,900 £26,300 £26,500 £25,300 £25,300 £76,600 £76,700

Costau Refeniw Eraill - Gorbenion £168,400 £170,100 £385,400 £392,300 £387,600 £391,700 £941,400 £954,000

Costau Cyfalaf £2,500 £2,500 £2,500 £2,500 £2,500 £2,500 £7,500 £7,500

Cyfanswm £633,400 £666,200 £863,100 £906,300 £789,500 £822,500 £2,285,900 £2,394,900

Llai Cyllid Presennol CDLFfC -£520,000 -£520,000 -£520,000 -£520,000 -£520,000 -£520,000 -£1,560,000 -£1,560,000

Cyllid Ychwanegol Gofynnol i CDLFfC £113,400 £146,200 £343,100 £386,300 £269,500 £302,500 £725,900 £834,900

Cyfanswm2018-19 2019-20 2021-22

 

Mae’r tabl isod yn nodi’r gost amcangyfrifedig i Gomisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau Cymru sy’n gysylltiedig â chynnal adolygiad 

o Gynghorau Cymuned. Gan y byddai’r adolygiad o Gynghorau Cymuned yn cyfrif am waith cyfan bron Comisiwn Democratiaeth 

Leol a Ffiniau Cymru dros gyfnod yr adolygiad, amcangyfrifir cyfanswm gwariant y Comisiwn ar gyfer cyfnod tair blynedd yr 

adolygiad. Mae hyn yn amrywio, yn dibynnu ar b’un a fyddai’r adolygiad o Gynghorau Cymuned yn gweithio gydag wyth neu naw 

Cyngor Sir yng Nghymru. Mae Comisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau Cymru yn cael cyllid blynyddol o £520,000 ar gyfer ei fusnes 

arferol, felly dim ond unrhyw wariant disgwyliedig uwchlaw hynny a ystyrir yn gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r adolygiad o 

Gynghorau Cymuned.  

Mae’r gost ychwanegol i Gomisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau Cymru yn dibynnu ai wyth neu naw Prif Gyngor fyddai yng 

Nghymru, gan y bydd yr adolygiad yn ystyried y Cynghorau Cymuned ym mhob Ardal Cyngor Sir. Bydd yn mynd i gostau pellach 

drwy gydgysylltu â Chyngor Sir ychwanegol, ymweliadau ychwanegol gan Aelodau, a chyhoeddi adroddiad ychwanegol. Ni fyddai ’r 

costau hyn yn codi yn ôl patrwm rheolaidd drwy gydol y cyfnod o dair blynedd o 2018-19 i 2020-21, a hynny’n rhannol am y byddai’r 

treuliau argraffu sylweddol sydd ynghlwm â hyn yn codi tua diwedd yr adolygiad.  
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Cynghorau Cymuned â Chymhwysedd (a31-35) 

Opsiwn 1: Gwneud dim 

Nid oes unrhyw gostau na manteision yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. 

Opsiwn 2 Sefydlu system o Gynghorau Cymuned ‘â chymhwysedd’ 

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Cymru sy’n 

gysylltiedig â pharatoi canllawiau ar Gynghorau Cymuned â chymhwysedd. 

Tabl 59: Cyfrifiadau paratoi canllawiau 

Costau Staff

Cost 

Gradd 

Flynyddol

Cost 

Wythnosol

Diwrnodau 

Gofynnol

Cost 

Amcangyf

rifedig 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru - Dirprwy 

Gyfarwyddwr £101,400 £1,900 5 £1,900

Llywodraeth Cymru - Swyddog 

Gweithredol Band 2 £69,400 £1,300 21 £5,600

Llywodraeth Cymru - Swyddog 

Gweithredol Uwch £40,600 £800 20 £3,100

Llywodraeth Cymru - Cyfreithiwr £69,400 £1,300 10 £2,700

Cyfieithu £40,600 £800 5 £800

Cyfanswm Cost £14,100  

Mae’r tabl yn nodi costau staff Llywodraeth Cymru y byddai eu hangen i 

baratoi canllawiau ar Gynghorau Cymuned â Chymhwysedd. Darperir costau 

blynyddol ac wythnosol aelodau staff.  

Mae’r tabl isod yn nodi’r costau amcangyfrifedig i Lywodraeth Leol sy’n 

gysylltiedig â hyfforddi Clercod. 

Tabl 60: Cyfrifiadau Hyfforddi Clercod 

Cyfrifiadau Hyfforddi Clercod Isaf Uchaf

Blwyddyn 1 80 130 £300 £100 £300 £600 £47,900 £77,900

Blwyddyn 2 120 180 £300 £100 £300 £600 £71,900 £107,800

Blwyddyn 3 150 240                £300 £100 £300 £600 £89,900 £143,800

Cyfanswm £209,700 £329,500

Isaf Nifer y 

Staff a 

Hyfforddir

Cyfanswm

Cyfanswm 

Cost fesul 

Clerc

Cost i Ennill 

y 

Cymhwyste

r

Cost i 

Gwblhau'r 

Cwrs 

Cyflwyno

Cost i 

Gofrestru yn 

CiLCA

Uchaf Nifer y 

Staff a 

Hyfforddir

 

Mae’r tabl hwn yn nodi’r costau i Lywodraeth Leol y byddai eu hangen i 

hyfforddi clercod. Amcangyfrifir y bydd y broses yn cymryd tair blynedd i’w 

chwblhau, ac felly mae’r costau yn seiliedig ar broses tair blynedd. 



Tudalen 48 o 51 

 

Amcangyfrifir y bydd nifer y rhai sy’n cwblhau’r hyfforddiant yn cynyddu o 

flwyddyn un i flwyddyn tri. 

Ychwanegwyd costau cofrestru at y gost o gwblhau’r cwrs cyflwyno a’r gost o 

ennill y cymhwyster. 

Yna mae cyfanswm y gost fesul Clerc wedi cael ei luosi â’r isafswm i’w 

hyfforddi bob blwyddyn ac yn yr un modd ag uchafswm i’w hyfforddi bob 

blwyddyn er mwyn gwneud isafswm ac uchafswm cyfanswm cost y flwyddyn. 
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Materion sy’n ymwneud â’r Gweithlu 

Nid oes unrhyw gostau na manteision ychwanegol yn gysylltiedig â’r bwriad 

polisi hwn. 
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