
Amcangyfrif o gostau Archwilwyr Meddygol i Gymru  

Mae'r amcangyfrifon hyn wedi'u llunio gan ddefnyddio'r un fethodoleg ag ar gyfer Lloegr. 
Gwnaethpwyd hyn o ran symlrwydd ac ni ddylid ystyried eu bod yn rhagfynegi 
penderfyniadau gweinyddiaeth ddatganoledig Cymru yn y dyfodol ynghylch sut mae am 
benodi Archwilwyr Meddygol ac ariannu'r gwasanaeth.  

Mae'r amcangyfrifon yn seiliedig ar yr un tybiaethau ag sydd yn asesiad effaith Lloegr, ac 
eithrio'r canlynol: 

 Mae'r amcangyfrifon yn seiliedig ar 70% o’r bobl a fu farw yn cael eu hamlosgi a 30% 
yn cael eu claddu 

 Tybir y bydd 1 swyddfa archwilydd meddygol i bob bwrdd iechyd, 7 i gyd. 

 

Tabl 1: Gwerth presennol net Opsiwn 3 yng Nghymru 

£miliwn 
 

Costau 
wedi’u 

disgowntio 

Buddion 
wedi’u 

disgowntio 

Gwerth 
presennol 

net 

Opsiwn 3 7.9 Heb eu meintioli -7.9 

 

Nodiadau ar gyfer y tablau canlynol:  

Mae’n bosibl na fydd y ffigurau’n symio, oherwydd talgrynnu:  

LlC – Llywodraeth Cymru 

† Cynhwyswyd costau cychwyn sy'n benodol i Gymru, er enghraifft sefydlu swyddfeydd lleol, recriwtio 
a hyfforddi staff. Mae costau systemau TG a chostau'r Archwilydd Meddygol Cenedlaethol yn cael eu 
cwmpasu gan Loegr, er nad yw hyn yn rhagfynegi’r penderfyniadau polisi ar gyfer gweithredu’r 
cynllun yng Nghymru. 

* Nid yw’r effaith ar grwneriaid wedi’i meintioli yn yr Asesiad Effaith hwn a chaiff ei hasesu 18 mis ar ôl 
gweithredu’r cynllun.  

Proffil blynyddol costau ariannol (£m) yn ôl prisiau cyfredol: Opsiwn 3 mewn 
perthynas â Gwneud Dim: Opsiwn (1) – Amcangyfrif Canolog 

Blwyddyn (Bl) 
(Bl0) Bl1 Bl2 Bl3 Bl4 Bl5 Bl6 Bl7 Bl8 Bl9 

Costau pontio (LlC) 0.8†          

Cost flynyddol (LlC)  1.1 1.0 0.3 0.3         0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Cost flynyddol  
(cyhoeddus) 

 1.1 1.1 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 

Newid yn y ffioedd 
ffurflenni amlosgi a delir 
(cyhoeddus) 

 0 0 -3.7 -3.8 -3.9 -4.0 -4.1 -4.2 -4.3 

Cyfanswm y costau 
blynyddol 

0.8 2.2 2.1 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.8 

 



 

 

 

Tabl 3: Proffil blynyddol costau economaidd (£m, sy'n cynnwys cost cyfle 

Llywodraeth Cymru a gwariant y GIG ar iechyd o ran blynyddoedd bywyd a addaswyd 

yn ôl ansawdd) prisiau wedi’u disgowntio: Opsiwn 3 mewn perthynas â Gwneud Dim: 

Opsiwn (1) – Amcangyfrif Canolog 

Blwyddyn (Bl) 
(Bl0) Bl1 Bl2 Bl3 Bl4 Bl5 Bl6 Bl7 Bl8 Bl9 

Costau pontio (LlC) 3.2†          

Cost flynyddol (LlC)  4.3 3.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Cost flynyddol 
(cyhoeddus)  

 1.0 1.0 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 

Effaith flynyddol ar 
adnoddau yn sgil 
newidiadau i ffurflenni 
amlosgi 

 1.0 -1.0 -3.2 -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 -2.8 -2.7 

Cyfanswm y costau 
blynyddol  

3.2 4.3 3.7 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 

 


