
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 22 Mehefin 

2022 

Amser: 11.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Owain Roberts 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6388  

SeneddCyllid@senedd.cymru

------ 

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (10.30 – 11.00)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau. 

(11.00)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(11.00) (Tudalennau 1 - 13)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mai 2022 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mai 2022 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 2022 

2.1 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol:  Amserlen y 

Gyllideb - 31 Mai 2022 

 (Tudalen 14)  

2.2 PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol:  Cynllun Gwella’r 

Gyllideb - 1 Mehefin 2022 

 (Tudalen 15)  

2.3 PTN 3 - Llythyr gan Gomisiwn y Senedd: Goblygiadau ariannol y pandemig 

COVID-19 - y sefyllfa ddiweddaraf fel ar 31 Mawrth 2022 - 13 Mehefin 2022 

 (Tudalennau 16 - 23)  

2.4 PTN 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog 

Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 14 Mehefin 2022 

 (Tudalen 24)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

2.5 PTN 5 - Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg: Bil Addysg Drydyddol 

ac Ymchwil (Cymru) – Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig - 14 Mehefin 

2022 

 (Tudalennau 25 - 28)  

3 Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Sesiwn dystiolaeth 3 

(11.00-12.30) (Tudalennau 29 - 53)  

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi 

Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd  

Sarah Govier, Pennaeth Cysylltiadau Rhynglywodraethol 

Peter Ryland, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Morol  

 

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-14-22 P1 – Llywodraeth Cymru 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn. 

(12.30)   

5 Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Trafod y dystiolaeth 

(12.30-12.40)   

6 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y 

DU 

(12.40-12.45) (Tudalennau 54 - 70)  

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-14-22 P2 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc 

Seilwaith y DU 

FIN(6)-14-22 P3 – Amserlen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil 

Banc Seilwaith y DU 



 

 

Nodyn cyngor cyfreithiol 



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Mai 2022 

Amser: 09.30 - 12.30

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/12826 

O bell 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Tystion: 

Dr Chris Llewelyn, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru 

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru 

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllid 

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Archwilio 

Cymru, Auditor General for Wales, Audit Wales 

Lindsay Foyster, Archwilio Cymru 

Kevin Thomas, Archwilio Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

http://senedd.tv/
http://senedd.tv/cy/12826


 

 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

Joanne McCarthy (Ymchwilydd) 

 

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (9.15 – 9.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid. 

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. 

2 Papurau i'w nodi  

2.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

Tudalen y pecyn 2



 

 

2.1 PTN 1 - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 Ymateb 

Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - 4 Mawrth 2022  

2.2 PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Dyraniadau Cyfalaf 

Trafodion Ariannol - 28 Chwefror 2022  

2.3 PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Rhagor o wybodaeth 

am faterion a godwyd yn ystod y sesiwn ar yr ail gyllideb atodol - 23 Mawrth 2022  

2.4 PTN 4 - Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Ymateb Llywodraeth 

Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - 26 Ebrill 2022  

2.5 PTN 5 - Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Ymateb Llywodraeth Cymru i 

adroddiad y Pwyllgor Cyllid - 29 Mawrth 2022  

2.6 PTN 6 - Llythyr gan undeb PCS: Defnydd o 'ddiswyddo ac ailgyflogi' gan gyrff 

sector cyhoeddus Cymru - 25 Ebrill 2022  

2.7 PTN 7 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Grŵp Cynghori ar 

Effaith Gwella’r Gyllideb (BIIAG) - 25 Mawrth 2022  

2.8 PTN 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Grŵp Cynghori ar 

Effaith Gwella’r Gyllideb (BIIAG) - 27 Ebrill 2022  

2.9 PTN 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Archwilio 

Cyhoeddus (Diwygio) Cymru Drafft - 3 Mawrth 2022  

2.10 PTN 10 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Archwilio 

Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) Drafft - 6 Ebrill 2022  

2.11 PTN 11 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog 

Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 11 Mawrth 2022  

Tudalen y pecyn 3



 

 

2.12 PTN 12 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog 

Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 5 Ebrill 2022  

2.13 PTN 13 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru at Gadeirydd 

y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Tueddiadau o ran gwaith achos ac arferion 

ymdrin â chwynion awdurdodau lleol - 8 Mawrth 2022  

2.14 PTN 14 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 

Cymdeithasol: Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: 

adroddiad diweddaru – 11 Ebrill 2022  

2.15 PTN 15 - Tystiolaeth ar y cyd gan gyrff y diwydiant twristiaeth: Gorchymyn 

Ardrethu Annomestig 2022 – 8 Ebrill 2022  

2.16 PTN 16 - Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd; Defnydd o'r term BAME - 

15 Chwefror 2022  

2.17 PTN 17 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – Bil Deddfau Trethi 

Cymru etc.  (Pŵer i Addasu) – 22 Ebrill 2022  

2.18 PTN 18 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y dull o gyhoeddi 

cyllidebau atodol yn ystod 2022-23 - 4 Mai 2022  

3 Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Sesiwn dystiolaeth 1  

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru; a Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar drefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE. 

Egwyl (10.15-10.25) 

4 Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Sesiwn dystiolaeth 2  

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Uwch-ddarlithydd, Canolfan 

Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru), Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, 

Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru); a David Phillips, 

Tudalen y pecyn 4



 

 

Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid ar drefniadau ariannu ar ôl gadael 

yr UE. 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 18 Mai 2022.  

5.1 Derbyniwyd y cynnig. 

6 Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Trafod y dystiolaeth  

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth. 

7 Archwilio Cymru: Strategaeth Ystâd a Chynllun Strategol Pum Mlynedd  

7.1 Rhoddodd swyddogion Archwilio Cymru’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar 

Strategaeth Ystâd a Chynllun Strategol Pum Mlynedd Archwilio Cymru.  

8 Y Gyllideb Atodol gyntaf ar gyfer 2022-23: Cyrff a Ariennir yn 

Uniongyrchol  

8.1 Trafododd y Pwyllgor amcangyfrifon atodol Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru; a Chomisiwn y Senedd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at 

Gomisiwn y Senedd i ofyn am ragor o wybodaeth am ei amcangyfrif. 

9 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: 

Digwyddiad i randdeiliaid  

9.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y digwyddiad i randdeiliaid. 

Tudalen y pecyn 5



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom (Preifat) 

Dyddiad: Dydd Mercher, 18 Mai 2022 

Amser: 10.00 - 12.00

  

Hybrid, preifat 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Tystion: 
Matt Wellington, Llywodraeth Cymru 

Andrew Johnson, Llywodraeth Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

Louis Dawson (Ymchwilydd) 

 

Tudalen y pecyn 6



 

 

Yn ei gyfarfod ar 11 Mai, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol 

Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw 

Cofrestru (09.45-10.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid. 

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. 

2 Sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru: Cynllun 

Gwella’r Gyllideb  

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru.  

3 Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid  

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid. 

4 Trafod y flaenraglen waith  

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.  

5 Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Crynodeb o'r dystiolaeth  

4.1 Rhoddodd swyddogion Ymchwil y Senedd grynodeb i'r Aelodau o'r dystiolaeth a 

gyflwynwyd i ymgynghoriad y Pwyllgor ar drefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE. 

Tudalen y pecyn 7



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel  

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Mehefin 2022 

Amser: 10.00 - 11.08

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/12862 

Ar y safle 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Rhianon Passmore AS 

Tystion: 

Llyr Gruffydd AS 

Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Andrew Hewitt, Llywodraeth Cymru 

Lynsey Edwards, Llywodraeth Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

 

Tudalen y pecyn 8

http://senedd.tv/
http://senedd.tv/cy/12862


 

 

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09:30-10:00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid. 

2 Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Cyfnod 2 – Trafod y 

gwelliannau  

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, gan yr Aelod sy'n Gyfrifol 

Andrew Hewitt, Pennaeth Deddfwriaeth Treth, Trysorlys Cymru 

Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru 

 

Llyr Gruffydd AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid a Llywodraeth Leol 

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r 

Bil: 

 

Gwelliant 7 (Llyr Gruffydd AS) 

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

 

Gwrthodwyd gwelliant 7. 

 

Gwelliant 8 (Llyr Gruffydd AS) 

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Tudalen y pecyn 9



 

 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

 

Gwrthodwyd gwelliant 8. 

 

Gwelliant 9 (Llyr Gruffydd AS) 

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

 

Gwrthodwyd gwelliant 9. 

 

Gwelliant 10 (Llyr Gruffydd AS) 

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

 

Gwrthodwyd gwelliant 10. 

 

Gwelliant 12 (Peter Fox AS)  

Tudalen y pecyn 10



 

 

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

 

Gwrthodwyd gwelliant 12. 

 

Ni chafodd gwelliant 20 (Llyr Gruffydd AS) ei gynnig. 

Ni chafodd gwelliant 21 (Llyr Gruffydd AS) ei gynnig. 

 

Gwelliant 13 (Peter Fox AS)  

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

 

Gwrthodwyd gwelliant 13. 

 

Gwelliant 1 (Rebecca Evans AS)  

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Mike Hedges   Peter Fox 

Rhianon Passmore  Peredur Owen Griffiths 

Derbyniwyd gwelliant 1. 

 

Tudalen y pecyn 11



 

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 1, methodd gwelliant 109. 

Ni chafodd gwelliant 15 (Peter Fox AS) ei gynnig. 

 

Gwelliant 16 (Peter Fox AS)  

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

 

Gwrthodwyd gwelliant 16. 

 

Gwelliant 2 (Rebecca Evans AS)  

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Mike Hedges   Peter Fox 

Rhianon Passmore  Peredur Owen Griffiths 

Derbyniwyd gwelliant 2. 

 

Tynnwyd gwelliant 11 (Llyr Gruffydd AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i). 

 

Gwelliant 17 (Peter Fox AS)  

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Peter Fox Mike Hedges   

Peredur Owen Griffiths Rhianon Passmore  

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw, 

yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). 

Tudalen y pecyn 12



 

 

 

Gwrthodwyd gwelliant 17. 

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i). 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i). 

Ni chafodd gwelliant 18 (Peter Fox AS) ei gynnig. 

Ni chafodd gwelliant 19 (Peter Fox AS) ei gynnig. 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Rebecca Evans AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i). 

 

Gwelliant 6 (Rebecca Evans AS)  

O Blaid Yn erbyn Ymatal 

Mike Hedges   Peter Fox 

Rhianon Passmore  Peredur Owen Griffiths 

Derbyniwyd gwelliant 6. 

 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod.  

3.1 Derbyniwyd y cynnig. 

4 Cyllideb Atodol Gyntaf 2022-23: Archwilio Cymru  

4.1 Nododd y Pwyllgor amcangyfrif atodol Archwilio Cymru. 

5 Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): 

Goblygiadau ariannol  

5.1 Trafododd y Pwyllgor bapur briffio Ymchwil y Senedd ynghylch goblygiadau 

ariannol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).  

Tudalen y pecyn 13



Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref:  RE/704/2022 

Peredur Owen Griffiths AS 
Chadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

31 Mai 2022 

Annwyl Peredur, 

Fel y gwyddoch, mae'n ofynnol o dan Reol Sefydlog 20 i'r Gweinidog sy'n gyfrifol am fusnes 
y Senedd ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes bythefnos cyn diwedd tymor yr haf i nodi 
amserlen ar gyfer gosod y Gyllideb ddrafft. Cyn gwneud hyn, rwy’n ysgrifennu atoch i ofyn 
am drafodaeth mewn perthynas â'r amserlen ar gyfer Cyllideb 2023-24. 

Datblygiad cadarnhaol oedd bod adolygiad gwariant amlflwyddyn Llywodraeth y DU, a 
gyhoeddwyd fis Tachwedd 2021, yn ei gwneud yn bosibl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi 
Cyllideb tair blynedd hyd at 2024-25. Fodd bynnag, rydym wedi gweld y cyd-destun 
economaidd yn gwaethygu'n sylweddol, gyda rhagolygon y bydd chwyddiant yn cyrraedd 
10% yn ddiweddarach eleni. Yn ymarferol, mae ein cyllideb ar gyfer y tair blynedd nesaf 
bellach yn werth o leiaf £600m yn llai na phan luniwyd ein cynlluniau gwariant y llynedd, ac 
mae'r gostyngiad mewn pŵer gwario yn debygol o fod yn llawer mwy na hynny. 

Er gwaethaf cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth y DU, ni chafwyd unrhyw 
gydnabyddiaeth ychwaith o'r cyd-destun newydd hwn i'n setliad ar gyfer 2023-24. Felly, 
rydym yn ddibynnol iawn ar amseriad a chanlyniad unrhyw ddigwyddiad cyllidol yn yr hydref 
yn y DU; ar hyn o bryd nid ydym yn glir ynghylch yr union amseroedd a'r cwantwm a fydd yn 
effeithio'n naturiol ar ein paratoadau ar gyfer y Gyllideb. 

Mae hyn yn golygu ein bod yn wynebu setliad heb ei newid sy'n wynebu pwysau sylweddol, 
ochr yn ochr ag ansicrwydd sylweddol ynghylch ein rhagolygon, hyd at bwynt yn ystod yr 
hydref nad oes modd ei ddiffinio. Yn y cyd-destun hwn, byddwn yn croesawu trafodaeth 
gyda chi ar yr opsiynau sy'n ein hwynebu ac i geisio argymhelliad y Pwyllgor ar amserlen ar 
gyfer y Gyllideb eleni.   

Yn gywir, 

Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-14-22 PTN1
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref:  RE/705/2022 

Peredur Owen Griffiths AS  
Chadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
 Senedd Cymru 

01 Mehefin 2022 

Annwyl Peredur, 

Diolch ichi am eich llythyr. Rwy’n falch bod fy swyddogion wedi gallu darparu gwybodaeth 
friffio dechnegol, ac rwy’n gobeithio bod hynny wedi rhoi mwy o ddealltwriaeth ynghylch y 
gwaith o wella’r broses cyllidebau a threthi. Rwy’n gobeithio hefyd y byddwn yn gallu parhau 
i ymgysylltu’n agos â chi a’r Pwyllgor Cyllid wrth ymdrin â’r maes gwaith pwysig hwn.  

Rwy’n croesawu’r ffaith bod y gwahaniaeth rhwng y gwaith sy’n ymwneud â gwella’r gyllideb 
a’r adolygiad ehangach o brosesau cyllidebol y Senedd yn cael ei gydnabod, ac rydym yn 
ymwybodol o’r angen i’r Senedd a Llywodraeth Cymru gynnal trafodaethau ar yr olaf.  

Rwy’n edrych ymlaen at barhau i drafod y mater hwn â chi ar ôl i’n swyddogion gael y cyfle i 
ymchwilio iddo ymhellach.  

Yn gywir, 

Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-14-22 PTN2
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13 Mehefin 2022 

Annwyl Peredur 

Goblygiadau ariannol pandemig COVID-19 – diweddariad fel ar 31 Mawrth 2022 

Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 2 Chwefror 2022 yn ymateb i Adroddiad eich pwyllgor ar Graffu ar 

Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022-2023, rwy'n falch o allu darparu diweddariad 

terfynol mewn perthynas ag Argymhelliad 5. 

Argymhelliad 5. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn parhau i ddarparu adroddiadau 

cyfnodol yn ystod gweddill blwyddyn ariannol 2021-22, ar gostau ac arbedion yn ystod y flwyddyn 

sy'n gysylltiedig ag effaith COVID-19. 

Mae'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad, fel ar 31 Mawrth 2022, yn manylu ar yr effaith y mae Covid-

19 wedi'i chael ar sefyllfa ariannol 2021-22, gan gynnwys unrhyw arbedion a chostau ychwanegol. 

Rwyf wedi darparu’r wybodaeth hon yn yr atodiad sydd ynghlwm. 

Os hoffai eich Pwyllgor gael unrhyw wybodaeth bellach, cofiwch fod croeso ichi gysylltu â mi. 

Yn gywir 

Ken Skates AS 

copi at: Gomisiynwyr y Senedd, Manon Antoniazzi, Nia Morgan 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Senedd Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-14-22 PTN3
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Atodiad 1 

Argymhelliad 5. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn parhau i ddarparu adroddiadau 

cyfnodol yn ystod gweddill blwyddyn ariannol 2021-22, ar gostau ac arbedion yn ystod y flwyddyn 

sy'n gysylltiedig ag effaith COVID-19.  

 

Mae'r nodyn canlynol yn rhoi crynodeb i'r Pwyllgor o'r costau a'r arbedion sy'n gysylltiedig ag 

effaith COVID-19. Mae'n cwmpasu'r canlynol: 

 

1. Effaith ar y Ddarpariaeth Gwyliau Blynyddol a llesiant staff 

2. Effaith y cynnydd mewn swyddi gweigion, cyfyngiadau capasiti a throsiant.  

3. Effaith ar Gyllidebau Maes Gwasanaeth – gwariant cyffredinol 

4. Effaith ar y Gronfa Prosiect 

5. Effaith ar y cyllid a ddarperir i'r Comisiwn i gyflawni rhwymedigaethau Penderfyniad y 

Bwrdd Taliadau ar Dâl a Threuliau Aelodau. 

 

1.Effaith ar y Ddarpariaeth Gwyliau Blynyddol a llesiant staff 

 

Fel y tynnwyd sylw ato mewn llythyr blaenorol, mae Safon Gyfrifyddu Ryngwladol (IAS) 19 - 

Buddion Gweithwyr yn ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn gronni ar gyfer costau unrhyw hawl i 

wyliau nas defnyddiwyd a gronnwyd gan staff y Comisiwn ar 31 Mawrth ym mhob blwyddyn 

ariannol. 

 

Roedd y ddarpariaeth ar 31 Mawrth 2020 tua £800,000 (sy’n cynrychioli 6.9 diwrnod o wyliau 

blynyddol a 2 ddiwrnod o wyliau hyblyg a gronnwyd gan bob aelod o staff y Comisiwn). Erbyn 31 

Mawrth 2021 roedd y ddarpariaeth hon tua £1.3 miliwn (darpariaeth ychwanegol o £0.5m), o 

ganlyniad i’r ffaith nad oedd rhai staff yn gallu cymryd gwyliau ac eraill nad oeddent eisiau cymryd 

gwyliau yn ystod y pandemig yn 2020-21. 

 

Roedd y lefel hon yn uwch na'r lefel arferol o absenoldeb heb ei gymryd, a pharhaodd yn ystod 

2021-22; fodd bynnag, lle gallem fod wedi disgwyl i'r ddarpariaeth hon leihau, nid oedd hyn yn wir 

erbyn canol y flwyddyn (Medi 2021).  

Felly, neilltuwyd swm o £150,000 yn y gyllideb (h.y. heb ei ddefnyddio at ddibenion eraill) i liniaru 

yn erbyn y risg o unrhyw gynnydd pellach yn lefel yr absenoldeb heb ei gymryd. 

 

Fodd bynnag, roedd y ddarpariaeth wirioneddol a oedd yn ofynnol ar 31 Mawrth 2022 yn is nag ar 

31 Mawrth 2021, yn dilyn anogaeth weithredol i staff gymryd gwyliau blynyddol yn ystod wythnos 

y toriad yn arwain at Nadolig 2021. Rhyddhaodd cyfrif diwedd blwyddyn 2021-22 £100,000 o'r 

ddarpariaeth ar gyfer gwyliau blynyddol cronedig, gan arwain at £250,000 o gyllideb heb ei 

defnyddio o fewn y gyllideb costau staffio ar 31 Mawrth 2022. 
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Tabl 1 

  31-Mawrth-20 31-Mawrth-21 31-Mawrth-22 

  £’000 £’000 £’000 

Darpariaeth ar ddiwedd y 

flwyddyn 
£800 £1,300 £1,200 

Cynnydd/(Gostyngiad)   £500 (£100) 

 

Mae'r ddarpariaeth ar gyfer gwyliau blynyddol heb eu cymryd yn parhau i fod yn uwch na'r 

arfer/cyn y pandemig a rhoddir sylw gweithredol i hyn i sicrhau llesiant y staff. 

 

 

2.Effaith y cynnydd mewn swyddi gweigion, cyfyngiadau capasiti a throsiant. 

 

Fel y nodir mewn llythyr blaenorol (2 Chwefror 2022), mae ansicrwydd y pandemig wedi arwain at 

lai o drosiant staff yn ystod y 18 mis diwethaf. Yn naturiol wrth i'r pandemig barhau, mae'r 

Comisiwn unwaith eto’n gweld lefelau mwy arferol yn dychwelyd, sef cynnydd mewn trosiant. 

Arweiniodd y cynnydd hwn, ynghyd â nifer o ffactorau eraill, at lefel uwch o swyddi gwag i'w llenwi 

yn ystod ail hanner 2021-22 ac mae hyn wedi parhau i 2022-23, gan ychwanegu at y pwysau 

cynyddol ar staff y Comisiwn. Arweiniodd y lefel uwch o swyddi gwag at tua £700,000 o gyllideb 

staffio heb ei defnyddio. 

 

Ynghyd â lefel uwch o drosiant, mae ffactorau eraill yn cyfrannu at y lefel uchel o swyddi gwag, yn 

cynnwys: 

 

• mae swyddi penodol a gafodd eu rhewi dros dro yn ystod y ddwy flynedd diwethaf o 

ganlyniad i lai o wasanaethau yn ystod Covid, wedi eu rhyddhau bellach ar gyfer recriwtio,  

• mae swyddi a gafodd eu rhewi dros dro yn arwain at yr etholiad a strategaeth ganlyniadol y 

Comisiwn, wedi eu rhyddhau ar gyfer recriwtio,  

• swyddi ychwanegol newydd a grëwyd i gefnogi'r pwysau capasiti newydd sy'n deillio o 

ffyrdd hybrid o weithio, cynyddu bygythiadau seiber a diogelwch corfforol, cynyddu 

llywodraethu gwybodaeth a gofynion iechyd a diogelwch a strwythurau Pwyllgorau 

newydd,  

• prinder ymgeiswyr mewn swyddi sy'n anodd recriwtio iddynt, er enghraifft swyddi cyfnod 

penodol ac arbenigeddau a geisir, megis dadansoddwyr busnes a dadansoddeg data, a;  

• phenderfyniad y Bwrdd Gweithredol i leihau cyflymder recriwtio mewn rhai meysydd er 

mwyn sicrhau bod gofynion capasiti newydd yn 2022-23 yn fforddiadwy. 

 

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gweithio’n ddygn gyda rheolwyr recriwtio i flaenoriaethu swyddi 

gwag, ystwytho adnoddau mewnol presennol lle bo hynny'n bosibl, a chanolbwyntio ymdrechion o 

ran adnoddau yn y meysydd hynny sy'n peri anawsterau penodol yn y farchnad. 
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3. Effaith ar Gyllidebau Maes Gwasanaeth – gwariant cyffredinol 

Mae effaith pandemig COVID-19 ar wariant cyffredinol y Comisiwn o ddydd i ddydd wedi bod yn 

amrywiol yn ystod 2020-21 a 2021-22 ac mae'r tabl isod yn rhoi gwybodaeth am feysydd lle nad yw 

gweithgarwch wedi dychwelyd eto i lefelau cyn y pandemig h.y. mae'r tabl yn dangos yr amrywiant 

rhwng y gyllideb wreiddiol a'r gwariant gwirioneddol (nid y gwariant gwirioneddol). 

 

 

Tabl 2 - Costau is neu arbedion yn erbyn Cyllidebau Gwasanaeth  

Arbedion yn erbyn y Gyllideb 
2020-21            

£ 

2021-22            

£ 

Llai o gostau cyfleustodau 130,000 125,000 

Costau Heddlu a Diogelwch 175,000 72,000 

Costau teithio staff 150,000 121,000 

Gwariant y Comisiwn yn ymwneud ag 

Aelodau* 
168,000 168,000 

Costau cyfieithu allanol 47,000 76,000 

Addysg a Digwyddiadau 78,000 202,000 

Argraffu a chostau llythyru 117,000 222,000 

Lletygarwch 31,000 22,000 

Hyfforddiant a Recriwtio 89,000 - 

Cyfanswm 985,000 1,008,000 

*yn cynnwys e.e. hyfforddiant i Aelodau, deunydd ysgrifennu a chostau ymgysylltu rhyngwladol. Ariennir y 

cyfan o gyllideb weithredol y Comisiwn. 
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Mae'r tabl canlynol yn rhoi trosolwg ar eitemau eraill sydd wedi effeithio ar gyllidebau 2021-22 y 

gwasanaeth, gan arwain at ostyngiad net o £792,000 mewn gwariant ym meysydd gwasanaeth. 

Tabl 3 

 2021-22            

£ 

Arbedion yn erbyn y gyllideb yn unol â Thabl 4 1,008,000 

Dibrisiant (150,000) 

Gwariant sy'n fwy na'r gyllideb:  

• Glanhau 26,000 

• Gwasanaethau cwmwl 118,000 

• Ymgynghoriaeth a chostau cyfreithiol 49,000 

• Archifo 29,000 

• Band eang 55,000 

• Recriwtio 24,000 

• Gwaith cynnal a chadw a 

drefnwyd/ymatebol 
37,000 

Llai o incwm - net o'r costau 28,000 

Cyfanswm 792,000 
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4.Effaith ar y Gronfa Prosiect 

 

Roedd Cyllideb 2021-22 yn amlygu bod £0.96 miliwn o wariant i’w ariannu o Gronfa Prosiect y 

Comisiwn. Pennwyd cyllideb cronfa prosiect 2021-22 ar lefel is nag yn 2020-21 a 2022-23 (£1.515 

ac £1.5 miliwn yn y drefn honno) er mwyn rheoli cynnydd cyllideb weithredol y Comisiwn i ddim 

mwy nag 1%. Y gwariant gwirioneddol ar y gronfa prosiect yn ystod 2021-22 oedd £1.965 miliwn. 

Ariannwyd y cynnydd hwn o'r arbedion net cysylltiedig â COVID-19 a nodir yn Nhabl 3. 

 

Tabl 4 – Effaith Covid ar Gyllideb y Gronfa Prosiect 

  Cyllideb 2021-22  
Gwirioneddol 

2021-22 
 

Cronfa Prosiect 2021-22 Swm £’000 Swm £’000 

Meddalwedd Legislative Workbench £240 £240 

Gweithgareddau Ymgysylltu ac Allgymorth £200 £41  

Gwariant ar brosiect Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau £245 £423 

Gwelliannau Diogelwch Corfforol - £101 

Gwelliannau Cynaliadwyedd (Gweler Tabl 5) - £323 

Drysau tân newydd - £111 

Gwariant ar brosiect TGCh £275 £217 

Uwchraddio'r System Gyllid - £144 

Adnewyddu cylchol Gliniaduron y Comisiwn – c/y o 

2022-23 
- £365 

Cyfanswm £960 £1,965 

Cynnydd  £1,005 

 

Canfuwyd tanddefnyddio’r canlynol yn gynnar:  

 

• cyllideb cronfa prosiect ymgysylltu ac allgymorth,  

• y meysydd cyllideb a nodir yn nhabl 3 uchod, a’r  

• gyllideb costau staffio  

 

yn ystod 2021-22, gan arwain y Comisiwn i ystyried yn ofalus a ellid blaenoriaethu'r cyllid a oedd ar 

gael mewn mannau eraill.  

 

Roedd ailddyrannu'r cronfeydd hyn, yn galluogi'r gwelliannau ychwanegol i'r system diogelwch, 

cynaliadwyedd a chyllid (a ddangosir yn nhabl 4) i fwrw ymlaen heb yr angen am gyllideb atodol a 

hefyd yn galluogi prosiect adnewyddu gliniaduron y Comisiwn i gael ei gyflymu o 2022-23 er mwyn 

achub y blaen ar unrhyw godiadau mewn prisiau chwyddiant a/neu oedi a phrinder.  
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Nododd y Comisiwn argymhelliad y Pwyllgor Cyllid, a gynhwyswyd yn ei Adroddiad ar Graffu ar 

Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022-2023, ac ymatebodd yn brydlon iddo: 

 

Argymhelliad 8. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn blaenoriaethu ac yn gweithredu 

newidiadau sy'n gysylltiedig â'i Strategaeth Carbon Niwtral 2021-2030 sy'n syml ac yn gost-

effeithiol, ar y cyfle cyntaf. 

 

Cyflymodd y Comisiwn wariant ar fentrau cysylltiedig â chynaliadwyedd a glustnodwyd ar gyfer 

2022-23, yn ystod 2021-22. Roedd yr eitemau'n cynnwys: 

 

Tabl 5 

Disgrifiad 2021-22 

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan Ychwanegol £15,000 

Amnewid Batris UPS £18,000 

Gosod Ffotofoltäig Solar – Astudiaeth Ddichonoldeb £20,000 

Cam 4 LED Tŷ Hywel £105,000 

Cam 5 LED Tŷ Hywel £105,000 

Gwelliannau Gwresogi Ty Hywel  £60,000 

Cyfanswm £323,000 

 

 

I grynhoi, rhyddhawyd swm net o £792,000 (Tabl 3) o gyllidebau'r meysydd gwasanaeth nad ydynt 

yn ymwneud â staff; rhyddhawyd £950,000 hefyd o'r gyllideb staffio, gan roi cyfanswm o £1.7 

miliwn. 

 

Defnyddiwyd yr £1.7 miliwn hwn yn rhannol i ategu'r lefel is o gyllid prosiect a ddyrannwyd i 

ddechrau yn 2022-23 (£1 miliwn, Tabl 4) ac roedd y swm a oedd yn weddill (£700,000) yn parhau 

heb ei ddefnyddio ar 31 Mawrth 2022. Ni all y Comisiwn gario'r arian hwn ymlaen ac ni chafodd y 

gofyniad arian cyfatebol ei dynnu o Gronfa Gyfunol Cymru.  
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5. Effaith ar y cyllid a ddarperir i'r Comisiwn i gyflawni rhwymedigaethau Penderfyniad y 

Bwrdd Taliadau ar Dâl a Threuliau Aelodau. 

 

Mae effaith pandemig COVID-19 ar y cyllid a ddarparwyd i gyflawni rhwymedigaethau 

Penderfyniad y Bwrdd Taliadau wedi'i amrywio fel y dangosir yn Nhabl 6 isod. Cafodd etholiad y 

Senedd yn 2021 hefyd effaith ar ffigurau 2021-22. 

 

Mae'r tabl canlynol yn dangos y gwariant gwirioneddol yn 2019-20, 2020-21 a 2021-22. 

 

Tabl 6 

 

Gwariant - £000 
Gwirioneddol 

2019-20 

Gwirioneddol 

2020-21 

Gwirioneddol 

2021-22 

Costau Cyflogau Aelodau 6,246  6,236  6,165 

Costau cyflogau Staff Cymorth yr 

Aelodau 7,313  8,073  7,767  

Costau Teithio 280  47  146 

Costau Swyddfa a Chostau Eraill 1,118  1,238  1,364  

Cyfanswm 14,956  15,595  15,442  

 

Roedd y gwariant cyffredinol yn erbyn cyllideb y Penderfyniad yn uwch yn ystod 2020-21 nag yn 

2019-20 a 2021-22, er gwaethaf rhewi cyflogau’r Aelodau a llai o wariant ar deithio a gafwyd yn 

2020-21. Y rheswm am hyn oedd y trosiant is na'r arfer o staff cymorth Aelodau, gan arwain at lai 

na’r disgwyl o swyddi gwag a chyfanswm costau cyflog uwch. 

 

Roedd costau staff cymorth Aelodau yn is yn ystod 2021-22, oherwydd lefel uwch o swyddi gwag o 

ganlyniad i etholiad 2021.  Cynyddodd costau teithio yn ystod 2021-22 ond roedd yn dal i fod yn is 

na 2019-20. 

 

Cyfanswm y tanwariant yn erbyn cyllideb 2021-22 a roddwyd i'r Comisiwn i gyflawni 

rhwymedigaethau Penderfyniad y Bwrdd Taliadau oedd £178,000, ni chafodd hyn ei dynnu o 

Gronfa Gyfunol Cymru yn ystod 2021-22.  

(Mae'r holl ffigurau'n destun archwiliad). 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref:  RE/715/22 

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

14 Mehefin 2022 

Annwyl Peredur, 

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi byddaf yn cynnal cyfarfod nesaf y Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol ar Gyllid ar 15 Mehefin yng Nghaerdydd. 

Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar ymatebion y Llywodraeth i’r argyfwng costau byw. Mae’r 
agenda hefyd yn cynnwys eitem ar Sero Net a fydd yn ystyried ffyrdd blaengar o fuddsoddi 
yn y trawsnewidiad sero net o’r system ynni sy’n sicrhau gostyngiad parhaus mewn prisiau, 
yn enwedig ar gyfer cartrefi incwm is ac yn cefnogi ein diogelwch ynni. 

Yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid ym mis Mawrth 
cytunwyd i swyddogion gydweithio i ystyried a fyddai’n bosibl cryfhau prosesau i ddarparu 
mwy o sicrwydd cyllid ar ddiwedd blwyddyn wedi’i gefnogi gan hyblygrwydd cyllidebol priodol. 
Mae’r agenda yn cynnwys eitem ar gyfer diweddariad ar y cynnydd.   

Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan ddiweddariad y Llywodraethau Datganoledig ar faterion o 
ddiddordeb a rennir, pan fyddaf yn darparu gwybodaeth ar y Comisiwn Annibynnol ar 
Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. 

Bydd cyfle hefyd i ailadrodd ein pryderon ynghylch agwedd Llywodraeth y DU at gyllid i 
ddisodli cyllid yr UE ac effaith COVID-19 a phwysau chwyddiant ar y gwasanaeth iechyd. 

Byddaf yn cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor ar ganlyniadau’r cyfarfod. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-14-22 PTN4
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein Cyf: MAJMEWL165822 

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru  

14 Mehefin 2022 

Annwyl Peredur, 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
Diwygiedig 

Ar ôl cwblhau trafodion Cyfnod 2 mewn perthynas â Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil 
(Cymru), ac yn unol â Rheol Sefydlog 26.28, mae Memorandwm Esboniadol diwygiedig 
wedi’i osod a hoffwn ddwyn sylw’r Pwyllgor at y newidiadau a wneud i’r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol.    

Mae cost amcangyfrifedig gyffredinol y Comisiwn wedi cynyddu o £198.5m i £199.5m 
(0.6%). Mae’r costau pontio wedi gostwng o £9.9m i £9.6m (4.0%) ac mae’r costau 
rheolaidd wedi cynyddu o £188.5m i £190.0m (0.8%). 

Mae cynnydd yng nghost yr opsiwn "gwneud dim" (£5.1m) yn golygu bod y gost 
ychwanegol ar gyfer y Comisiwn ar ben yr opsiwn gwneud dim wedi gostwng o £45.0m i 
£41.0m. Cynnydd yn nifer staff CCAUC yw un o brif achosion y cynnydd. Ers 2019, pan 
nodwyd niferoedd sylfaenol staff CCAUC, mae staff cyfwerth ag amser llawn CCAUC 
wedi codi 6.5. Mae’r costau staff wedi'u hailgyfrifo gan ddefnyddio'r ffigur diwygiedig hwn 
ac mae'n cynyddu costau rhedeg blynyddol CCAUC o £381K, i £3.8m dros y cyfnod 
gwerthuso o 10 mlynedd. Cynnydd yng nghostau staff Llywodraeth Cymru yw’r £1.3m 
sy’n weddill oherwydd graddfeydd cyflog wedi'u diweddaru. 

Tabl 1. Crynodeb o gyfanswm y costau dros y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd 

Costau 
diwygiedig 
(£000oedd) 

Costau 
gwreiddiol 
(£000oedd) 

Gwahaniaeth 
rhwng y costau 
diwygiedig a’r 

costau 
gwreiddiol 
(£000oedd) 

% 

OPSIWN 1: Gwneud dim 158,560 153,420 5,140 3.4 

OPSIWN 2: Comisiwn 
newydd 199,547 198,454 1,093 0.6 

OPSIWN 4a: Uno CCAUC 
â Llywodraeth Cymru 172,355 172,223 132 0.1 
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Argymhellion y Pwyllgor 

 

Yn fy llythyr dyddiedig 29 Mawrth, yn dilyn cyhoeddi adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor, 

nodais fy ymateb cychwynnol i argymhellion y Pwyllgor. Gallaf nawr roi rhagor o fanylion 

am yr argymhellion hynny y mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol bellach wedi'i ddiwygio o 

ganlyniad iddynt. 

 

Mewn ymateb i argymhelliad pedwar, mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn 

nodi'r amrywiadau posibl y gallai costau fod yn ddarostyngedig iddynt. Rhagwelir y bydd 

yr amcangyfrif diwygiedig o’r amrywiant cyffredinol rhwng -10% a +7%. Mae hyn yn 

cynrychioli ystod rhwng gostyngiad posibl o £19.1m a chynnydd o £13.8m ar y costau 

diwygiedig a ragwelir. Ceir rhagor o fanylion yn Atodiad A, ym mharagraffau 22-28 a 

thablau A1 ac A2. 

 

O dan argymhelliad saith, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru wneud 

rhagor o waith ar strategaeth leoli a chynnwys yr wybodaeth hon yn yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol diwygiedig. Mae'r gwaith ar y strategaeth leoli yn parhau, gan gynnwys 

asesu effaith barhaus COVID-19 a’r anwadalrwydd o ran prisiau. O ganlyniad, mae'r 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cynnwys costau diwygiedig, ac ystod proffil risg 

ddiwygiedig o -17% i +15%. 

 

Mewn ymateb i argymhelliad wyth, mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn 

egluro effaith ariannol a rhesymeg defnyddio ymgynghorwyr TG fel sail ar gyfer 

costiadau. Nid yw cynnwys costau ymgynghorwyr TG yn benderfyniad i ddefnyddio 

ymgynghorwyr ond mae'n rhagolwg doeth yn wyneb anwadalrwydd sylweddol posibl o 

ran costau ac yn cynnwys risg a chostau annisgwyl. Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i 

sicrhau gwerth am arian ac felly mater iddynt hwy fydd asesu a yw'r defnydd hirdymor o 

ymgynghorwyr yn bodloni'r prawf hwnnw. Mae Atodiad A, ym mharagraffau 60 i 75 a 

Thablau A7 ac A8, yn rhoi rhagor o fanylion. 

 

Diwygiadau a diweddariadau allweddol i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

 

Mae diwygiadau unigol i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi cynyddu a lleihau costau o 

fewn y cynnydd cyffredinol. Ceir crynodeb o'r newidiadau allweddol a'u heffaith isod:  

 

Amseru Roedd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol yn tybio y byddai'r Comisiwn yn 

dechrau gweithredu (ac yn dechrau mynd i gostau llawn) ar 1 Ebrill 2023. Fy mwriad o 

hyd yw sefydlu'r Comisiwn yn ystod 2023 a mabwysiadu dull graddol o weithredu'r 

swyddogaethau y darperir ar eu cyfer yn y Bil. Felly, yn unol â'r amserlen hon ac i barhau 

i fod yn ddarbodus, mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn tybio mai'r cynharaf 

y bydd y Comisiwn yn dechrau gweithredu'n llawn yw 1 Tachwedd 2023. Mae'r diwygiad 

hwn yn oedi dechrau costau staff, TG a rhent uwch, sy'n arwain at arbedion o £2.6m dros 

y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd. 
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Tabl 2 - Cymharu costau blynyddol parhaus gwreiddiol yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol yn erbyn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig 
 

Costau rhedeg 
blynyddol parhaus 

Costau diwygiedig 
(£000s) 

Costau gwreiddiol 
(£000s) 

Gwahaniaeth 
(£000s) % 

Costau staff 13,137 12,980 157 1% 

Costau’r Bwrdd 477 276 201 73% 

Dileu swyddi         

Costau staff nad ydynt 
wedi’u cynnwys yn y 
gyflogres 388 383 5 1% 

Costau TG 5,141 5,157 -16 0% 

Costau corfforaethol 
eraill 654 638 16 3% 

Costau lleoliad (gan 
gynnwys les) 340 326 14 4% 

          

Cyfanswm 20,137 19,760 377 2% 

 

 
Costau’r Bwrdd Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi'i ddiweddaru gyda’r amcangyfrifon 
diwygiedig o nifer yr aelodau ar y Bwrdd a'r Pwyllgor Statudol. Mae'r amcangyfrifon 
diweddaraf yn galw am ddeuddeg aelod 'cyffredin' o'r Bwrdd ac un ar bymtheg aelod arall ar 
ddau Bwyllgor Statudol. Roedd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol yn nodi’r gost ar 
gyfer wyth aelod 'cyffredin' o'r Bwrdd a phedwar aelod arall ar gyfer y Pwyllgor Ymchwil. Nid 
oedd ychwaith yn nodi’r gost ar gyfer yr amser ychwanegol a fyddai’n ofynnol gan aelodau i 
gadeirio'r Pwyllgorau hyn. Mae hyn wedi arwain at gynnydd o £201K y flwyddyn (Tabl 2), 
£1.3m dros y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd.  
 
Costau staff Mae costau staff Llywodraeth Cymru a CCAUC wedi'u diweddaru i'r graddfeydd 

cyflog diweddaraf (2021-22); graddfeydd 2020-21 a ddefnyddiwyd yn yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol gwreiddiol. Fel y nodwyd uchod, mae nifer staff cyfwerth ag amser llawn 

CCAUC wedi'i addasu ar gyfer y cynnydd yn eu staff ac mae hyn wedi'i wrthbwyso gan 

ostyngiad yn y staff cyfwerth ag amser llawn y mae disgwyl iddynt drosglwyddo o 

Lywodraeth Cymru. Mae'r newidiadau cyffredinol yn ychwanegu £157K y flwyddyn (Tabl 2). 

Caiff y cynnydd hwn ei wrthbwyso gan arbedion o ganlyniad i’r amserlen ddiwygiedig ac 

mae’n ychwanegu cyfanswm o £0.5m dros y cyfnod gwerthuso o 10 mlynedd. 

 

Tabl 3 – Cymharu costau trosiannol gwreiddiol yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn 
erbyn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig 
 

Costau trosiannol  

Costau 
diwygiedig 
(£000oedd) 

Costau 
gwreiddiol 
(£000oedd) 

Gwahaniaeth 
(£000oedd) 

% 

Costau staff 109 497 -388 -78.1% 

Costau’r Bwrdd 241 241     

Dileu swyddi 2,030 2,031 -1  0.05% 

Costau staff nad ydynt 
wedi’u cynnwys yn y 
gyflogres 292 431 -139 -32.3% 

Costau TG 4,901 4,902 -1  0.02% 

Costau corfforaethol eraill 275   275 100.0% 

Costau lleoliad (gan 
gynnwys les) 1,702 1,847 -145 -7.9% 

          

Cyfanswm 9,550 9,949 -399 -4.0% 
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Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro Tybiodd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol y 

byddai Prif Swyddog Gweithredol dros dro yn cael ei benodi ym mis Chwefror 2022, ond 

nid yw hyn yn wir bellach gan nad oes angen Prif Swyddog Gweithredol dros dro erbyn 

hyn. Mae dileu'r costau hyn ac ychwanegu'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer y Prif 

Swyddog Gweithredol (a fydd yn dechrau o fis Ebrill 2023) yn arbed £388K o gostau 

trosiannol. Mae'r costau recriwtio ar gyfer y Prif Swyddog Gweithredol dros dro a 

pharhaol hefyd wedi'u dileu a'u lleihau yn y drefn honno ac felly mae’r costau staff nad 

ydynt yn ymwneud â'r gyflogres hefyd wedi gostwng £139K (Tabl 3). 

 

Lleoliad Mae'r amserlen ddiwygiedig yn oedi'r angen am le mewn swyddfa ffisegol ac yn 

arbed costau rhent o £145K (Tabl 3). 

 

Costau corfforaethol eraill Mae'r gostyngiadau hyn wedi'u gwrthbwyso gan gynnydd o 

£275K mewn costau corfforaethol eraill. Costau cymorth dros dro yw'r rhain 

(tanysgrifiadau cyfreithiol, cyfieithu, yswiriant) y bydd eu hangen ar y Comisiwn cyn i'r 

iddo fod yn gwbl weithredol. Nid oedd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol gwreiddiol yn 

rhagweld unrhyw gyfnod interim o weithredu gan y Comisiwn ac felly nid oedd yn 

cynnwys y costau hyn (Tabl 3). 

 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch eto i'r Pwyllgor Cyllid am graffu ar y Bil.  
 
Rwyf wedi anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 
 
Yn gywir,  
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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Ymateb Llywodraeth Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i drefniadau ariannu 
ar ôl gadael yr UE 

Dyddiad – Dydd Mercher 22 Mehefin 2022 
Teitl – Trefniadau Ariannu ar ôl Gadael yr UE

 Trosolwg 

• Mae'r papur hwn yn rhoi gwybodaeth i'r Pwyllgor Cyllid am drefniadau ariannu ar
ôl gadael yr UE.

• Ymrwymodd maniffesto etholiad 2019 Llywodraeth y DU i ddisodli a “man lleiaf
ddarparu yr un faint o gyllid” ag a ddarparwyd ynghynt gan yr UE ar gyfer pob
gwlad yn y DU. Mae wedi methu â chyflawni'r ymrwymiad hwn sydd wedi'i
ailadrodd yn aml, gan anwybyddu'r setliad datganoli yn fwriadol ar yr un pryd.

• I bob pwrpas, mae dull gweithredu Llywodraeth y DU yn cymryd arian oddi ar
feysydd datganoledig y mae'r Senedd wedi bod yn gyfrifol am benderfynu arnynt,
yn y pen draw, ers dechrau datganoli.

• Mae Llywodraeth y DU wedi methu â negodi mynediad parhaus i raglenni cyllido'r
UE, fel Horizon Ewrop.

Collid Cyllid yr UE gwerth £1bn 

1. Ar 4 Mai 2022, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad
Ysgrifenedig1 yn nodi'r cyllid y byddai Cymru yn ei golli o ganlyniad i drefniadau
Llywodraeth y DU ar gyfer cyllid i ddisodli Cyllid yr UE.

2. I grynhoi, dyrannwyd £2.1bn i Gymru ar gyfer Cronfa Datblygu Rhanbarthol
Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yr UE 2014-2020. Byddai'r
rhain wedi bod yn werth £1.404bn rhwng mis Ionawr 2021 a mis Mawrth 2025,
gan ystyried chwyddiant a chyfraddau cyfnewid yn yr un modd ag y mae
Llywodraeth y DU wedi'i wneud wrth gyfrifo faint o gyllid o Gronfa Ffyniant
Gyffredin y DU a gaiff ei ddyrannu i Gymru.

3. Byddai'r cyllid hwn wedi bod yn ychwanegol at daliadau sy'n parhau i gael eu
gwneud o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ariannu prosiectau mewn
blynyddoedd blaenorol o dan raglenni 2014-2020.

4. Ar 13 Ebrill 2022, cadarnhaodd Llywodraeth y DU y bydd Cymru yn cael £585m
drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin rhwng mis Ebrill 2022 a mis Mawrth 2025. Mae
hyn yn cynnwys £101m sy'n cael ei frigdorri gan Lywodraeth y DU er mwyn
cefnogi rhaglen rhifedd i oedolion o'r enw Multiply.

1 Datganiad Ysgrifenedig Colli cyllid i Gymru o ganlyniad i drefniadau Llywodraeth y DU ar gyfer cyllid i ddisodli 
cyllid UE (4 Mai 2022) | LLYW.CYMRU 
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5. Ynghyd â'r £47m o gynllun peilot Cronfa Adfywio Cymunedol 2021-22, bydd 
Cymru yn cael £632m yn lle cyllid yr UE yn ystod y cyfnod, sef diffyg o £772m. 
 

6. Ar ben hyn, mae Llywodraeth y DU, wrth ddarparu cyllid ar gyfer ffermydd i 
ddisodli cyllid yr UE, yn didynnu taliadau'r UE sy'n ddyledus i Gymru ar gyfer 
gwaith a oedd yn rhan o raglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Mae hyn yn golygu 
bod cymunedau gwledig yng Nghymru £243m ar eu colled na phe baem wedi 
aros yn yr UE.    
 

7. Gyda'i gilydd, mae'r golled o £243m mewn cyllid gwledig a'r diffyg o £772m yng 
nghronfeydd strwythurol yr UE yn cyfateb i ychydig dros £1bn. O gymhwyso'r un 
addasiad chwyddiant at gyllid gwledig ag a gymhwyswyd at y cronfeydd 
strwythurol, mae'r diffyg cyffredinol i gyllideb Cymru yn fwy nag £1.1bn.  
 

8. Mae cael llai o lais dros lai o arian yn golygu y bydd penderfyniadau anodd yn 
wynebu Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill mewn busnes, addysg uwch ac 
addysg bellach, a’r trydydd sector sydd wedi defnyddio Cronfeydd Strwythurol a 
Buddsoddi i gefnogi buddsoddiadau hanfodol mewn ymchwil ac arloesi, 
cystadleurwydd mewn busnes, sgiliau, cyflogadwyedd, di-garbon, cymunedau 
cynaliadwy, seilwaith a chysylltedd, a chymorth i bobl sy'n agored i niwed. Mae’r 
sectorau hyn eisoes wedi codi pryderon gyda Llywodraeth Cymru ynghylch y 
bylchau ariannu y maent yn eu hwynebu o ganlyniad i gamau gweithredu 
Llywodraeth y DU. 
 

9. Nid yw'r ffigurau hyn yn ystyried y cyllid y bydd Cymru yn ei golli drwy beidio â 
gallu manteisio ar raglenni cyllido eraill yr UE, gan gynnwys Erasmus, Horizon, a 
Chydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, nad ydynt wedi cael eu disodli'n llawn 
gan Lywodraeth y DU. 

 
Cronfa Adfywio Cymunedol a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU 
 
10. Cyhoeddwyd y Gronfa Ffyniant Gyffredin gyntaf yn 2017. Ni chyfrannodd 

Llywodraeth Cymru at gynllun peilot Cronfa Adfywio Cymunedol 2021-22 
Llywodraeth y DU ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin ac nid oedd ganddi unrhyw 
rôl i'w chwarae yn y cynllun peilot hwnnw. Dim ond ar ddechrau mis Ebrill 2022, 
cyn i brosbectws y Gronfa gael ei gyhoeddi ar 13 Ebrill, cyn dechrau'r cyfnod cyn 
etholiadau llywodraeth leol, y cynigiwyd cyfle inni drafod a negodi blaenoriaethau 
a strwythurau llywodraethu'r Gronfa Ffyniant Gyffredin mewn ffordd ystyrlon. 
 

11. Er gwaethaf yr amserlen anymarferol hon, ceisiwyd creu dull partneriaeth o 
ymdrin â'r Gronfa a oedd yn parchu'r setliad datganoli ac yn cyd-fynd â 
dymuniadau pobl a sefydliadau yng Nghymru o ran sut y dylid buddsoddi a 
darparu cyllid ar ôl yr UE a nodir yn Fframwaith ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol, 
a ddatblygwyd gyda phartneriaid yng Nghymru a'r OECD, ac a ategwyd gan 
ymgynghoriad cyhoeddus2. 

 
12. Er inni wneud rhywfaint o gynnydd o ran blaenoriaethau buddsoddi, ni fu'n bosibl 

inni ffurfio partneriaeth â Llywodraeth y DU am y rhesymau canlynol: 

 
2 Buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru: fframwaith | LLYW.CYMRU 
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o mae'r fformiwla gyllido yn ailgyfeirio cyllid i ffwrdd o'r ardaloedd hynny lle 

y ceir y lefelau uchaf o dlodi; 
o nid yw rôl Llywodraeth Cymru yn cynnwys swyddogaeth gwneud 

penderfyniadau ar y cyd gwirioneddol sy'n hanfodol er mwyn sicrhau'r 
buddsoddiad mwyaf posibl a pharchu datganoli yng Nghymru;  

o mae pecyn ariannu Cymru dros £1bn yn llai na'r hyn y byddem wedi 
disgwyl ei gael drwy'r UE rhwng mis Ionawr 2021 a mis Mawrth 2025. 

 
13. Mae Llywodraeth y DU yn rhoi cryn bwysau ar gyrff llywodraeth leol drwy eu 

gwneud yn weinyddwyr ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin, gyda'r cyfrifoldeb am reoli 
disgwyliadau sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, y sector AU/AB, y sector 
preifat a'r trydydd sector, sy'n wedi cael budd sylweddol o Gronfeydd Strwythurol 
a Buddsoddi'r UE ac sydd oll yn ceisio cyllid i ddisodli cyllid yr UE o gronfa lai o 
lawer. 

 
14. Gellid bod wedi osgoi hyn petai Llywodraeth y DU wedi parchu’r gwaith dwys a 

wnaed yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, i greu'r model cryfaf posibl 
ar gyfer buddsoddi rhanbarthol ar ôl gadael yr UE yng Nghymru, ac wedi 
caniatáu i Lywodraeth Cymru reoli'r cyllid hwn drwy'r Fframwaith ar gyfer 
Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru, a oedd yn cynnwys rhywfaint o gyllid ac 
ymreolaeth ddatganoledig i lywodraeth leol. 

 

15. Mae cynllun rhifedd Multiply sy'n rhan o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn enghraifft 
arall o dresmasu ar faes polisi datganoledig a fydd yn gwrthdaro â darpariaeth 
bresennol yng Nghymru ac yn ei dyblygu. At hynny, er bod Llywodraeth y DU yn 
defnyddio'r gronfa hon i gefnogi ei chynlluniau ei hun sy'n cwmpasu'r DU gyfan, 
mae'n atal Llywodraeth Cymru rhag gallu ariannu cynlluniau i Gymru gyfan – er 
bod cyllid yr UE yn cefnogi nifer o raglenni busnes a sgiliau hanfodol i Gymru 
gyfan.  
 

16. Y sefyllfa ar hyn o bryd yw bod Llywodraeth y DU yn darparu cyllid mewn 
meysydd datganoledig heb unrhyw fewnbwn gan Lywodraeth Cymru i'w 
chynlluniau, heb fawr ddim ymgysylltu â rhanddeiliaid, heb unrhyw ymgynghoriad 
cyhoeddus a heb ystyried y dirwedd economaidd unigryw sydd wedi'i ffurfio yng 
Nghymru dros yr 20 mlynedd ers datganoli. 

 

17. Nid yn unig y mae hyn yn gyfansoddiadol amhriodol, mae hefyd yn peri risg na 
sicrheir y gwerth gorau am arian ar gyfer gwariant cyhoeddus prin os bydd 
Llywodraeth y DU yn dyrannu cyllid heb ymgysylltu'n briodol â Llywodraeth 
Cymru nac alinio â'r strategaethau economaidd allweddol rydym wedi'u datblygu 
gyda'n partneriaid. 

 
18. Ein bwriad bellach yw cefnogi llywodraeth leol drwy strwythurau'r Cyd-bwyllgorau 

Corfforedig a gwaith gyda rhanddeiliaid i liniaru, gymaint â phosibl, y problemau y 
maent eu hwynebu o ganlyniad i gamau gweithredu Llywodraeth y DU a 
manteisio i'r eithaf ar y cyllid sydd ar gael er budd ein busnesau, ein pobl a'n 
cymunedau ledled Cymru.  
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Mecanweithiau a strwythurau  
 
19. Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol lunio cynlluniau buddsoddi ar gyfer y Gronfa 

Ffyniant Gyffredin sy'n cynnwys manylion strwythurau partneriaethau, ymyriadau 
a chanlyniadau rhanbarthol, a rhyw syniad o'r prosiectau y maent yn ceisio cyllid 
ar eu cyfer. Rhaid i'r cynlluniau buddsoddi gael eu cyflwyno rhwng 30 Mehefin a 1 
Awst. Wedyn, cânt eu hasesu gan weision sifil y DU a phenderfynir arnynt gan 
Weinidogion yn Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau y DU. 
 

20. Mae'n ofynnol i lywodraeth leol gynnull partneriaeth leol wrth ddatblygu a 
chyflawni eu cynlluniau buddsoddi. Mae Llywodraeth y DU yn mynnu bod y 
partneriaethau hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o wahanol sectorau, yn ogystal ag 
ASau. Nid yw'n ofynnol cynnwys Aelodau o'r Senedd. 

 
21. Mae Llywodraeth y DU yn mynnu bod unrhyw danwariant yn cael ei ddychwelyd 

ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, sy'n wahanol i'r ffordd roedd rhaglenni cyllido 
amlflwyddyn yr UE yn cael eu gweinyddu. 
 

22. Nid yw Llywodraeth y DU wedi nodi ei phrosesau gwerthuso ar gyfer y Gronfa 
eto.  

 
Y Gronfa Ffyniant Bro 
 
23. Mae Llywodraeth y DU yn defnyddio'r pwerau cymorth ariannol yn Neddf 

Marchnad Fewnol y DU i wneud penderfyniadau gwario yn uniongyrchol mewn 
meysydd datganoledig drwy anwybyddu Llywodraeth Cymru a'r Senedd. Un 
enghraifft o hyn yw Cronfa Ffyniant Bro y DU. Nid yw'r Gronfa Ffyniant Bro yn 
disodli cyllid yr UE yn uniongyrchol ond mae'n gweithredu yn y lle y mae 
cronfeydd yr UE wedi'i feddiannu'n flaenorol.   
 

24. I bob pwrpas, mae'r Gronfa Ffyniant Bro yn disodli Cronfa Trefi Lloegr. Fe'i 
cyhoeddwyd yn Adolygiad o Wariant y DU ym mis Tachwedd 2020 fel mesur yn 
Lloegr y byddai Llywodraeth Cymru yn cael swm canlyniadol o dan Fformiwla 
Barnett ohono. Fodd bynnag, ym mis Chwefror 2021, cadarnhaodd Llywodraeth y 
DU y byddai'n cyflwyno'r Gronfa ledled y DU heb unrhyw ymgynghori na 
chyfathrebu ymlaen llaw. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi chwarae unrhyw ran 
yn y gwaith o'i datblygu na'i chyflwyno. 

 
25. Lansiwyd y cylch cyllido cyntaf ym mis Mawrth 2021, gyda'r ymgeiswyr 

llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref 2021. Yn y cylch cyntaf, 
sicrhaodd chwe awdurdod lleol yng Nghymru (Rhondda Cynon Taf, Powys, Sir 
Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Wrecsam) gyllid ar gyfer 10 cais gwerth 
cyfanswm o £121m. Roedd ceisiadau aflwyddiannus yng Nghymru yn werth 
£172m. 

 
26. Agorodd yr ail gylch ar 23 Mawrth 2022 a'r terfyn amser ar gyfer ceisiadau oedd 6 

Gorffennaf 2022. 
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Rhaglen Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-2020  
 
27. Mae'r cyfrifoldeb am gyflwyno rhaglenni ERDF ac ESF wedi'i ddirprwyo'n llwyr i 

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), sy'n rheoli'r cronfeydd ar y cyd â'r 
Comisiwn Ewropeaidd.  Mae'r gwaith o gyflwyno'r rhaglenni yn cael ei oruchwylio 
gan Bwyllgor Monitro Rhaglenni annibynnol a chyhoeddir papurau ar gyfer y 
Pwyllgor fel mater o drefn.3  Mae'r rhaglenni yn rhedeg dros gyfnod o 10 mlynedd 
ac mae cryn dipyn o hyblygrwydd yn ystod y cyfnod hwnnw.  Fel y swyddog 
dirprwyedig, byddai Prif Weithredwr WEFO yn fwy na pharod i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Pwyllgor am raglenni ERDF ac ESF, am fod angen iddynt ddeall y 
rhaglenni er mwyn i'r wybodaeth amdanynt fod yn ystyrlon. 
  

28. Yn aml mae cryn dipyn o oedi rhwng yr adeg y mae buddiolwr yn mynd i wariant 
sy'n gymwys i gael cymorth yr UE a'r adeg y cyflwynir cais am y cymorth hwnnw i 
WEFO.  Mae llawer o fuddiolwyr yn wynebu oedi pellach o ganlyniad i 
anawsterau sy'n ymwneud â phandemig COVID-19.  At hynny, mae WEFO yn 
aml yn caniatáu i fuddiolwyr hawlio arian grant pan fydd ei angen arnynt, yn 
hytrach nag wedi'i rannu'n gyfartal dros oes y prosiect (a all bara sawl blwyddyn).  
Roedd y nodwedd hon ar y rhaglen yn un y gofynnodd buddiolwyr dro ar ôl tro 
iddi gael ei chadw mewn unrhyw drefniadau ariannu i ddisodli cyllid yr UE.   Mae'r 
fframwaith amlflwyddyn hefyd yn golygu mai'r bwriad o'r dechrau oedd y byddai 
rhai prosiectau mawr iawn yn cael eu cyflawni ar ddiwedd cyfnod y rhaglenni, gan 
gynnwys prosiectau seilwaith trafnidiaeth ac ynni'r môr. 

 

29. Felly, mae angen i ffigurau ar gyfer unrhyw adeg benodol yn ystod y cyfnod 
cyflawni 10 mlynedd gael eu deall yng nghyd-destun y rhaglen gyfan.  Er 
enghraifft, bydd y swm a hawliwyd gan WEFO yn ystod y cyfnod rhwng 
ymadawiad y DU â'r UE a heddiw yn ymwneud â gwariant yr aed iddo gan 
fuddiolwyr cyn ac yn ystod y cyfnod hwnnw ac nid yw llawer o'r gwariant cymwys 
yn y cyfnod hwnnw wedi'i ddatgan eto. Yr unig ffordd o gael ffigur blynyddol 
ystyrlon ar gyfer cyllid yr UE yw cyfrifo'r cyfartaledd dros gyfnod y rhaglenni.  
 

30. Mae WEFO wedi neilltuo gwerth amcangyfrifedig4 Cronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer rhaglenni 2014-2020, sef £2.1bn, 
yn llawn, gan sicrhau cyfanswm buddsoddiad o bron i £4 biliwn. 

 
31. Hyd yma, yn seiliedig ar hawliadau Noddwyr prosiectau am gyllid a gyflwynwyd i 

WEFO ac a gymeradwywyd ganddi, mae 62% o Gyllid yr UE (£1.3bn) wedi'i 
wario o dan y rhaglenni hyn, sy'n cymharu'n dda â pherfformiad rhanbarthau 
eraill yn y DU a'r UE. Mae WEFO wedi rhagori ar holl dargedau gwariant 
blynyddol ERDF ac ESF a osodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, ac mae eisoes 
wedi cyflawni targedau gwariant pedair rhaglen ar gyfer diwedd blwyddyn galendr 
2022.  Mae'r Comisiwn yn mynd i gyfarfodydd y Pwyllgor Monitro Rhaglenni 
annibynnol ac mae'n fodlon ar y cynnydd y mae Cymru wedi'i wneud. 

 
 

3 Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru | LLYW.CYMRU 
4 Pennir uchafswm cyllid ERDF ac ESF y gellir ei hawlio ar ddechrau cyfnod y rhaglenni mewn Ewros.  Mae'n 
rhaid i WEFO amcangyfrif beth fydd gwerth yr uchafswm hwnnw mewn Sterling wrth i'r rhaglen ddatblygu ac 
wrth i geisiadau gael eu cyflwyno.  Mae WEFO yn cynllunio ar gyfer amrywiaeth o bosibiliadau yn hynny o 
beth, ond mae'r ffigurau a ddyfynnir yn seiliedig ar y gyfradd gynllunio ffurfiol bresennol, sef €1.17/£. 
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Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig  
 
32. Mae Llywodraeth y DU, wrth ddarparu cyllid i ddisodli cyllid yr UE, yn didynnu 

derbyniadau parhaus yr UE sy'n ddyledus i Gymru drwy raglen Datblygu Gwledig 
2014-2020.  

 
33. Mae hyn yn golygu bod cymunedau gwledig yng Nghymru £243m ar eu colled na 

phe baem wedi aros yn yr UE. Gwnaethom godi pryderon am hyn yn adolygiadau 
o wariant 2020 a 2021 ond nid yw Llywodraeth y DU wedi newid ei dull 
gweithredu.  

 
34. Mae'r ffigur hwn yn cynnwys:  

- £42m a drosglwyddwyd o Golofn 1 PAC i'n Rhaglen Datblygu Gwledig Colofn 
2 yn 2020 a anwybyddwyd pan ddarparwyd cyllid i ddisodli taliadau 
uniongyrchol ym mlwyddyn ariannol 2020-21 a/neu flwyddyn ariannol 2021-
22. 

- £95m a dderbyniwyd gan yr UE y mae Llywodraeth y DU wedi'i ‘ddebydu’ o 
gyllid i ddisodli cyllid yr UE fel rhan o Adolygiad o Wariant 2020 sy'n effeithio 
ar flwyddyn ariannol 2021-22. 

- £106m o gyllid wedi'i ddebydu a gadarnhawyd yn Adolygiad o Wariant 2021, 
sy'n effeithio ar flwyddyn ariannol 2022-23 a blwyddyn ariannol 2023-24. 

 
35. Nododd Adolygiad o Wariant 2021 Llywodraeth y DU gyllid i ddisodli cyllid yr UE 

hyd at 2024-25: 
 

Disgrifiad 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Cyllid i ddisodli 
PAC 

£242.2m £252.19m £315.01 £337 

Diffyg i £337m £94.8m  £84.81m  £21.99m  £0 

 
36. Yn ogystal â'r cyllid i ddisodli cyllid yr UE a gawsom gan Lywodraeth y DU, rydym 

yn darparu cyllid cyfatebol gwerth o leiaf £77m dros y tair blynedd nesaf. O 
ystyried y pwysau ar gyllideb Llywodraeth Cymru a'r dewisiadau anodd rydym yn 
eu hwynebu yn sgil hynny, mae hyn yn dangos ein hymrwymiad parhaus i 
gefnogi ffermwyr a rheolwyr tir er mwyn helpu i gyflawni ein hamcanion.  

37. Dros y tair blynedd nesaf, byddwn hefyd yn darparu £275m er mwyn helpu ein 
ffermwyr, ein rheolwyr tir a'n busnesau bwyd i hyrwyddo cynhyrchu bwyd mewn 
ffordd gynaliadwy a chefnogi'r economi wledig ar y ffordd tuag at Gymru sero net, 
natur bositif.  

38. Mae'r cyllid hwn yn ymateb i ddiwedd Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE, a ddaw i 
ben yn 2023. Mae Llywodraeth Cymru wedi camu i'r adwy er mwyn sicrhau 
parhad cymorth ar gyfer camau gweithredu pwysig a oedd yn cael eu hariannu'n 
flaenorol o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig yn ogystal â chefnogi'r broses o 
drosglwyddo i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy. 
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Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) 
 
39. O dan Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) 2014-2020 cafodd Cymru 

gyllid gwerth €19.7m gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae Llywodraeth y DU wedi 
dyrannu £6.2m dros y tair blwyddyn ariannol nesaf (2022-2025) sy'n cyfateb, fwy 
neu lai, i'r cyllid a ddyrannwyd gan yr EMFF.  

 
40. Mae cynigion cyllido ar gyfer y Môr a Physgodfeydd ar gyfer 2022-23 wrthi'n cael 

eu datblygu ac mae swyddogion yn ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid er 
mwyn sicrhau y caiff cynllun a fydd yn cyflawni newid cadarnhaol i sector y môr a 
physgodfeydd ac yn helpu i gyflawni ymrwymiadau yn ein Rhaglen Lywodraethu 
ei gydgynhyrchu. 

 
 
 
Rhaglenni cyllido eraill yr UE 
 
Rhaglen Fframwaith Ymchwil ac Arloesi'r UE (FP): FP7, Horizon 2020, Horizon 
Ewrop.  
 
Horizon 2020 (rhaglenni'r UE 2014 – 2020) 
 
41. Mae sefydliadau yng Nghymru wedi sicrhau cyfanswm o €150m o Horizon 2020, 

sef rhaglen ymchwil ac arloesi flaenllaw'r UE, yn ystod cyfnod y rhaglen, sef 
2014-2020. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn amcangyfrif bod 
Cymru wedi colli cyllid Horizon gwerth tua €38m oherwydd ansicrwydd yn 
gysylltiedig ag ymadawiad y DU â'r UE.  
 

42. Mae'r ffigur hwn yn seiliedig ar y gwahaniaeth rhwng perfformiad y DU a 
pherfformiad yr Almaen. Mae'n cyd-fynd â gwaith dadansoddi a wnaed gan y 
Gymdeithas Frenhinol ym mis Hydref 2019 a nododd fod ansicrwydd yn dilyn 
refferendwm yr UE wedi lleihau cyfran flynyddol y DU o gyllid Horizon 2020 bron 
traean, sy'n cyfateb i bron hanner biliwn Ewro yn 2018, o gymharu â 2015. Mae'r 
un duedd i'w gweld yng Nghymru. 

 
Horizon Ewrop (rhaglenni'r UE 2021–2027 EU) 
 
43. Mae ymgeiswyr o Gymru yn gymwys dros dro ac mae llawer yn parhau i wneud 

cais am gyllid Horizon Ewrop. Mae'r UE yn asesu ceisiadau ond ni all lofnodi 
cytundebau grant cyn i gysylltiad y DU gael ei ffurfioli. Gall ymgeiswyr o'r DU sy'n 
llwyddiannus ym mhroses yr UE hawlio cyllid gan UKRI (sef yr Asiantaeth 
Ymchwil ac Arloesi yn y DU). Dywed y DU ei bod yn barod i gysylltu ond mae'r 
sefyllfa wleidyddol yn atal yr UE rhag ffurfioli'r cysylltiad.  
 

44. Mae'n amlwg bod ansicrwydd ynglŷn â chysylltu'n ffurfiol yn anfanteisiol i 
gyfranogiad Cymru ond nid oes digon o ddata ar hyn o bryd i amcangyfrif lefel y 
cyllid y gallai Cymru fod wedi'i golli ers i Horizon Ewrop agor ym mis Ionawr 2021. 
Mae sgyrsiau â phrifysgolion yn dangos, o lefel isel iawn yn 2020, fod nifer y 
ceisiadau wedi cynyddu yn 2021 oherwydd yr addewid y byddai'r cysylltiad yn 
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cael ei ffurfioli, ond mae hyn bellach o dan fygythiad am fod yr oedi yn parhau 
ynghyd â'r anawsterau gweinyddol cysylltiedig. 

 
45. Mae ymgeiswyr yn wynebu rhwystrau diangen sy'n eu hatal rhag manteisio ar 

Horizon Ewrop oherwydd diffyg cytundeb ynghylch cysylltu. Mae'r gwaith 
gweinyddol sy'n gysylltiedig â newid statws o bartner i bartner cyswllt a cheisio 
cyllid gan UKRI yn sylweddol, yn enwedig ar gyfer rhwydweithiau doethurol.  

 
46. Mae’r sefyllfa wedi cyrraedd pwynt lle mae rhai rhanddeiliaid yn ystyried a fyddai 

cynllun trydedd wlad sy'n glir ac yn cael ei ariannu a'i weinyddu'n dda yn well 
opsiwn dros dro na'r ansicrwydd a'r anawsterau gweinyddol presennol. Byddai 
cynllun o'r fath yn cael ei fabwysiadu tra'n aros i ailymuno â Horizon Ewrop os 
bydd y DU yn datrys y problemau gwleidyddol.  

 
47. Os na all Llywodraeth y DU lwyddo i gysylltu'n ffurfiol â Horizon, bydd y cyllid a 

ddyrennir i gysylltiad â Horizon Ewrop yn mynd i raglen Ymchwil a Datblygu 
amgen yn y DU. Gallai Cymru ddefnyddio'r cyllid hwn a ddyrennir i'r DU ond 
byddai'r buddiannau yn dibynnu ar y manylion nad ydynt wedi'u nodi eto. 
Cydnabyddir na ellid dyblygu rhaglen a brandiau amlochrog Horizon Ewrop.  
 

48. Mae'r UE hefyd yn datblygu mentrau newydd na fydd gwariant yn y DU yn 
gymwys ar eu cyfer, er enghraifft Cronfa Arloesi'r UE, Cronfa Amddiffyn Ewrop, y 
Gronfa Pontio Teg a Banc Buddsoddi Ewrop. 

 
Erasmus Plus a rhaglenni sy'n ei ddisodli  
 
49. Penderfynodd Llywodraeth y DU beidio â chymryd rhan yn Erasmus+ er i 

Lywodraeth Cymru ddatgan yn glir y byddai'n well gennym aros yn Erasmus+. 
 
50. Rhwng 2014-20 cafodd Cymru €9.64m y flwyddyn gan Erasmus+, ar gyfartaledd. 

Yn 2020, cafodd €13.14m. Mae cyllideb Rhaglen newydd Erasmus+ rhwng 2021 
a 2027 wedi cynyddu 79%. Gan dybio y byddai cyfran Cymru wedi cynyddu yn 
gymesur â'r cynnydd cyffredinol mewn cyllid, byddai Cymru wedi cael tua €17.2m 
y flwyddyn gan Erasmus+, ar gyfartaledd.  

 
51. Yn lle hynny, mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno Cynllun Turing ledled y DU i 

ddisodli rhai elfennau o Erasmus+. Sefydlwyd y cynllun hwn gan ddefnyddio 
Deddf Marchnad Fewnol y DU heb gydsyniad Gweinidogion Cymru. Mae ganddo 
gyllideb o £110m y flwyddyn, y mae tua £100m ohoni yn gyllid ar gyfer darparwyr. 
Nid yw'n disodli elfennau staff, ieuenctid na symudedd mewnol Erasmus+ nac yn 
darparu unrhyw gyllid ar gyfer prosiectau strategol. Yn 2021, cafodd Cymru 
£5.19m gan Gynllun Turing.  

 

52. Mae gan Lywodraeth Cymru gynrychiolaeth swyddogol ar Fwrdd Sicrwydd a 
Byrddau Asesu Prosiectau Cynllun Turing. Nid oes gennym unrhyw rôl o ran 
craffu/goruchwylio na gwneud penderfyniadau.  
 

53. Bydd prosiectau o raglen flaenorol Erasmus+ yn gallu parhau tan 2023, sy'n 
golygu y bydd nifer cyfyngedig o brosiectau yn parhau i gynnig cyfleoedd 
symudedd. Nid yw gweddill y cyllid o'r €13.14m a ddyrannwyd yn 2020 yn hysbys 
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ond mae llawer o ddarparwyr wedi nodi na fydd fawr ddim cyllid ar gael gan y 
prosiectau hyn ar gyfer blwyddyn olaf prosiectau a fydd yn para tan 2023. 

 
54. Cyhoeddwyd Taith, sef rhaglen gyfnewid ryngwladol ar gyfer dysgu Llywodraeth 

Cymru, ym mis Mawrth 2021 a'r terfyn amser ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer 
y flwyddyn gyllido gyntaf oedd mis Mai 2022. Bydd Taith yn darparu cyfanswm o 
£65m ar gyfer cyfleoedd symudedd a chydweithio i bob sector addysg yng 
Nghymru. 

 
Rhaglen LIFE yr UE  
 
55. Roedd gan Raglen LIFE yr UE 2014-2022 gyllideb o €3.4 biliwn i gefnogi 

bioamrywiaeth. Mae Cymru wedi cael £3m y flwyddyn o gyllid LIFE yr UE, ar 
gyfartaledd, ar gyfer y cyfnod rhwng 2014 a 2019. 

 

56. Mae'r UE wedi cytuno i barhau i gyllido prosiectau presennol hyd at ddiwedd eu 
hoes. Yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys pedwar prosiect presennol yn ogystal 
â dau brosiect ychwanegol a fu'n llwyddiannus fel rhan o'r gyfran olaf a arweinir 
gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac sydd wedi cael arian cyfatebol gan Lywodraeth 
Cymru. 
 

57. O 2021 ymlaen, ni fu unrhyw gyllid newydd ar gael drwy raglen LIFE yr UE. Mae 
trafodaethau yn parhau drwy grŵp bioamrywiaeth y pedair gwlad ac â 
Llywodraeth y DU ynghylch opsiynau ar gyfer cynllun i ddisodli rhaglen LIFE yr 
UE a chyllid. Mae Defra wedi nodi, ar lefel polisi, y byddai angen i unrhyw gynllun 
newydd o'r fath gael ei ariannu drwy gyfraniadau o grant bloc pob gwlad. Mae 
materion sy'n cael eu hystyried yn cynnwys a fyddai unrhyw gynllun newydd yn 
gweithredu ar lefel y DU a/neu ar lefel gwledydd unigol a phwy fyddai'n 
gweinyddu cynllun o'r fath ar lefel y DU.  
 

58. Mae cynlluniau o'r fath yn hanfodol i barhau i gyflwyno ein rhaglen bioamrywiaeth 
gan sicrhau ein bod yn cyflawni ein rhwymedigaethau domestig a rhyngwladol 
mewn perthynas â'n rhwydwaith o safleoedd gwarchodedig a thargedau sy'n 
deillio o COP 15.  

 
Ewrop Greadigol  
 
59. O dan raglen Ewrop Greadigol (2014 – 2020), cafodd 15 o sefydliadau gyfanswm 

o €2,575,369 yn uniongyrchol yng Nghymru i gefnogi'r sectorau diwylliannol, 
creadigol a chlywedol.  
 

60. Rhoddwyd €1,910,565 yn uniongyrchol i gwmnïau a sefydliadau yng Nghymru 
drwy raglen Diwylliant, sy'n cyfrif am 6.3% o'r €30 miliwn o gyllid Diwylliant a 
roddwyd i gyrff ledled y DU. Rhoddwyd €664,804 yn uniongyrchol i gwmnïau a 
sefydliadau yng Nghymru drwy raglen MEDIA, sy'n cyfrif am 1.48% o'r €45 miliwn 
o gyllid Diwylliant a roddwyd i gyrff ledled y DU.   

 
61. Dim ond rhan o fuddiannau'r rhaglen oedd y cyllid a gafwyd. Gellir dadlau bod y 

partneriaethau, yr hyfforddiant a'r marchnadoedd Ewropeaidd yn fwy gwerthfawr. 
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62. Er inni ddatgan bod yn well gennym barhau i fod yn rhan o Ewrop Greadigol, 
penderfynodd Llywodraeth y DU beidio â pharhau i gymryd rhan yn y rhaglen ac, 
yn lle hynny, lansiodd raglen beilot, sef Cronfa Sgrin Fyd-eang y DU (a sefydlwyd 
gan ddefnyddio'r pwerau cymorth ariannol yn Neddf Marchnad Fewnol y DU) y 
llynedd. Dyrannwyd cyllideb o £7m i'r Gronfa ac, o'r cyfanswm hwn, cafodd 
Cymru tua £300k yn uniongyrchol. Mae Llywodraeth Cymru yn cael ei 
chynrychioli ar Grŵp Llywio'r Cynllun ond nid ydym yn chwarae unrhyw ran mewn 
prosesau craffu/goruchwylio na phenderfyniadau.  

 
63. Mae'r rhaglen hon wedi'i hehangu dros y tair blynedd nesaf fel rhan o gefnogaeth 

y DU i'r diwydiannau creadigol gyda chyllideb neilltuedig o £50m. Nid yw'n 
hysbys eto faint o'r cyllid hwn a gaiff ei ddyrannu'n uniongyrchol yng Nghymru.  

 
Cronfeydd eraill yr UE, gan gynnwys Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd a 
phrosiect PEACE  
 
64. Mae rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) yn werth tua €7.5m 

y flwyddyn i Gymru. Maent yn cynnwys rhaglen Iwerddon-Cymru a rhaglenni ETC 
trawswladol a rhyngranbarthol ehangach sy'n darparu atebion i heriau allweddol 
sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau, gan sicrhau mwy na dim ond manteision ariannol i 
randdeiliaid.   
 

65. Mae Llywodraeth y DU wedi dewis peidio â chymryd rhan yn rhaglenni ETC 
2021-2027 ETC (heblaw PEACE PLUS yng Ngogledd Iwerddon).  Mae'r 
penderfyniad hwn yn peri risg sylweddol i bartneriaethau pwysig a chyfleoedd 
economaidd cysylltiedig ar draws Môr Iwerddon, ledled Ewrop a thu hwnt. 
 

66. Er gwaethaf safbwynt Llywodraeth y DU, rydym yn gweithio gyda Llywodraethau 
Datganoledig eraill i ystyried ffyrdd eraill y gallai ein rhanddeiliaid barhau i gymryd 
rhan yn rhaglenni ETC 2021-2027 drwy ddarpariaethau ‘Trydedd Wlad’ yn 
rheoliadau'r UE, ar sail "fesul prosiect" o leiaf.   
 

67. Drwy ei Strategaeth Ryngwladol a'i gwaith ar gydweithredu ar draws Môr 
Iwerddon, mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i barhau â'r partneriaethau 
hynny, lle y bo'n bosibl, er mwyn cynyddu presenoldeb Cymru ledled y byd a 
sicrhau ein bod yn fwy cystadleuol, ond cyfyngir ar hyn gan yr her gyllido. 

 
Manylion asesiad Llywodraeth Cymru y byddai Cymru wedi cael o leiaf £375 
miliwn y flwyddyn, petai Cymru a'r DU wedi aros yn y DU.  

 
68. Mae Pennod 6 o'r Papur Gwyn, Diogelu Dyfodol Cymru5, yn nodi'r goblygiadau 

ariannol i Gymru mewn perthynas â'r rhaglenni Ewropeaidd a'r rhaglenni 
Strwythurol a Buddsoddi. Mae'r cyfanswm yn cynnwys, ar gyfartaledd dros saith 
mlynedd, £295 miliwn bob blwyddyn ar gyfer rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 
ERDF ac ESF, £80 miliwn ar gyfer y rhaglen Datblygu Gwledig a £2 filiwn ar 
gyfer Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop. At hynny, mae partneriaid yng 
Nghymru yn cael tua €7.5m y flwyddyn o gyllid ERDF drwy gymryd rhan yn y 
rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC). Nid yw'r ffigur o £375m o 

 
5 DIOGELU DYFODOL CYMRU CYMRAEG (llyw.cymru) 
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leiaf yn ystyried y cyllid a gollwyd gennym drwy beidio â gallu manteisio ar raglen 
cyllido eraill yr UE, gan gynnwys Erasmus a Horizon. 
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 

BIL BANC SEILWAITH Y DU 

1. Gosodir y memorandwm cydsyniad deddfwriaethol hwn o dan Reol Sefydlog
(“RhS”) 29.2. Mae Rheol Sefydlog 29 yn rhagnodi bod rhaid gosod Memorandwm
Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM), a bod modd cyflwyno Cynnig Cydsyniad
Deddfwriaethol gerbron Senedd Cymru os bydd Bil Seneddol y DU yn gwneud
darpariaeth mewn perthynas â Chymru at unrhyw ddiben o fewn cymhwysedd
deddfwriaethol Senedd Cymru, neu sy’n addasu'r cymhwysedd hwnnw.

2. Cyflwynwyd Bil Banc Seilwaith y DU (“Y Bil”) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 11 Mai 2022.
Cyhoeddwyd creu banc seilwaith y DU ("y Banc") gyntaf gan y Canghellor yn
Adolygiad o Wariant 2020. Lansiwyd y Banc ar sail anstatudol ar 17 Mehefin 2021,
ac mae eisoes wedi dechrau gwneud buddsoddiadau.

3. Mae'r Bil fel y'i cyflwynwyd i'w weld ar wefan Senedd y DU: UK Infrastructure Bank
Bill [HL] - Parliamentary Bills - UK Parliament

4. Dim ond y Bil fel y'i cyflwynwyd y mae'r LCM hwn yn ei ystyried. Mae swyddogion
Llywodraeth Cymru wedi gofyn am welliannau sy'n ymwneud â chylch gwaith y
banc mewn meysydd sydd wedi'u datganoli i sicrhau bod datganoli'n cael ei barchu,

ond hyd yn hyn nid yw Llywodraeth y DU wedi gwneud unrhyw newidiadau o'r fath

eto.

Amcanion polisi 

5. Amcanion polisi datganedig Llywodraeth y DU yn y Bil yw sefydlu'r Banc i helpu i
fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd a chefnogi twf economaidd rhanbarthol a lleol
drwy ddarparu mynediad at offerynnau ariannol, gan gynnwys benthyciadau i
awdurdodau lleol i alluogi buddsoddi mewn seilwaith. Bydd yn gweithredu ledled y
DU.

6. Cyhoeddodd Trysorlys Ei Mawrhydi Strategaeth Seilwaith Genedlaethol   ochr yn
ochr â'r Adolygiad o Wariant y DU yn 2021, ac fe amlinellodd gynlluniau i
weddnewid seilwaith y DU er mwyn “level up the country, strengthen the Union, and
put the UK on the path to net zero emissions by 2050”. Yn sail i'r strategaeth hon
roedd bwriad i greu Banc Seilwaith y DU i “play a leadership role in supporting
private infrastructure projects to help meet the Government’s objectives on
economic growth, levelling up, and transitioning to net zero”.

7. Ym mis March 2021, cyhoeddodd Trysorlys Ei Mawrhydi ddogfen dylunio polisi, a
gadarnhaodd y byddai gan Fanc Seilwaith y DU gyfanswm o £22 biliwn o gapasiti
ariannol i gyflawni ei amcanion. Mae capasiti ariannol y Banc yn cynnwys £12 biliwn
o gyfalaf ecwiti a dyledion, a'r gallu i roi £10 biliwn o warantau. Disgwylir i
fuddsoddiadau'r banc helpu i ddatgloi dros £40 biliwn o fuddsoddiad cyffredinol.

Crynodeb o'r Bil 

8. Noddir y Bil gan Drysorlys EM.

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-14-22 P2
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9. Diben datganedig Llywodraeth y DU yn y Bil hwn yw gosod  Banc Seilwaith y DU ('y 
Banc') ar sail statudol. Mae'r Banc yn sefydliad annibynnol yn weithredol sydd ym 
mherchnogaeth lwyr y llywodraeth.  

 

10. Drwy osod y Banc ar sail statudol, mae'r Bil yn ceisio:   
 

• cadarnhau a rhoi grym statudol i amcanion a gweithgareddau'r Banc;   

• sicrhau bod y Banc yn sefydliad hirhoedlog;    

• creu ffurfiau statudol o dryloywder, atebolrwydd a llywodraethiant ar gyfer y Banc;   

• dileu rhwystrau cyfreithiol sy'n atal y Banc rhag benthyca'n uniongyrchol i'r awdurdodau 
lleol; a   

• rhoi pwerau penodol i'r Trysorlys i roi cymorth ariannol i'r Banc.   
 

  
Egwyddorion Buddsoddi  
  

11. Mae gan Ddogfen Fframwaith y Banc yr egwyddorion buddsoddi canlynol i lywio pa 
fuddsoddiadau sydd o fewn cwmpas ei fandad.   Mae'r egwyddorion hyn yn nodi y 
dylai buddsoddiadau:   

  
A. helpu i gefnogi amcanion y Banc i sbarduno twf economaidd rhanbarthol a lleol neu 

gefnogi mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd;   
B. bod mewn asedau neu rwydweithiau seilwaith, neu mewn technoleg seilwaith 

newydd. Bydd y Banc yn gweithredu ar draws ystod o sectorau, ond bydd yn 
blaenoriaethu'n benodol ynni glân, trafnidiaeth, digidol, dŵr a gwastraff;   

C. bwriadu darparu enillion ariannol cadarnhaol, yn unol â fframwaith ariannol y Banc; 
a   

D. disgwylir iddo ddenu cyfalaf preifat sylweddol dros amser.   
  

12. Mae'r Ddogfen Fframwaith yn nodi bod gan amcanion deuol y Banc o fuddsoddi 
mewn prosiectau i helpu i liniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd, ac o gefnogi twf 
economaidd rhanbarthol a lleol ledled y DU “huge potential synergies” ond lle mae'r 
amcanion hyn yn gwrthdaro â'i gilydd bydd y Banc yn “have regard to both of these 
objectives, both in setting its lending and investment policies and in assessing 
specific transactions”. Mae'n nodi ymhellach: “where an investment is primarily to 
support economic growth, the Bank will ensure that it does not do significant harm 
against its climate objective”.  

  
13. Fel y nodir ymhellach yn y Ddogfen Fframwaith, ni fydd y Banc yn benthyca nac yn 

darparu cymorth arall i brosiectau sy'n cynnwys echdynnu, cynhyrchu, cludo a 
phuro olew crai, nwy naturiol neu lo thermol gydag eithriadau cyfyngedig iawn. 
Mae'r eithriadau hyn yn cynnwys prosiectau sy'n gwella effeithlonrwydd, iechyd a 
diogelwch a safonau amgylcheddol (heb gynyddu oes asedau'n sylweddol), ar gyfer 
Dal a Storio Carbon ('CCS') neu Ddal, Defnyddio a Storio Carbon ('CCUS') lle bydd 
prosiectau'n lleihau allyriadau'n sylweddol dros oes yr ased, neu'r rhai sy'n cefnogi 
datgomisiynu asedau tanwydd ffosil presennol. Ni fydd y Banc ychwaith yn cefnogi 
unrhyw weithfeydd pŵer sy'n llosgi tanwydd ffosil, oni bai eu bod yn rhan o ased 
cynhyrchu CCS neu CCUS integredig sy'n defnyddio nwy naturiol. Caiff y polisi hwn 
ei ddiweddaru dros amser i adlewyrchu newidiadau ym mholisi a safonau 
rheoleiddio'r llywodraeth.   

  
Cefndir cyfreithiol   
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14. Sefydlwyd y Banc ym mis Mehefin 2021 fel cwmni o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 
(p46) ac mae ym mherchnogaeth lwyr Trysorlys Ei Mawrhydi.  

  
15. Roedd sefydlu'r Banc yn dibynnu ar allu cyfraith gyffredin y Goron i ffurfio a 

chefnogi cwmnïau.     
  
16. Mae'r awdurdod seneddol ar gyfer ariannu'r Banc, a'i sefydlu cychwynnol ac arfer 

gweithgareddau, yn deillio, inter alia, o Ddeddf Seilwaith (Cymorth Ariannol) 2012 
(c16) ac i'r graddau sy'n berthnasol, adrannau 50 a 51 o Ddeddf Marchnad Fewnol 
y Deyrnas Unedig 2020 (c27).    

  
17. Mae'r Bil presennol yn ceisio darparu mandad Seneddol mwy penodol a theilwredig 

yn San Steffan ar gyfer y Banc, sy'n adlewyrchu'r ddwy ystyriaeth gyffredinol sy'n 
ymwneud â thryloywder, atebolrwydd a llywodraethiant, yn ogystal â blaenoriaethau 
polisi presennol Llywodraeth y DU mewn perthynas â buddsoddi mewn seilwaith.   

  

18. Mae'r Bil yn rhoi rhywfaint o hyblygrwydd ar gyfer newidiadau yn y dyfodol i 
gwmpas gweithgareddau'r Banc (gan gynnwys y diffiniad o "seilwaith") i ganiatáu ar 
gyfer y posibilrwydd y bydd llywodraethau'r DU yn y dyfodol yn dymuno addasu 
cwmpas a ffocws mandad y Banc i adlewyrchu eu blaenoriaethau polisi, a 
newidiadau posibl yn y farchnad yn y dyfodol ar gyfer seilwaith. Cyflawnir hyn drwy 
bwerau i wneud deddfwriaeth ddirprwyedig yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 
gadarnhaol, fel y nodir mewn perthynas â chymal 2 isod.   

  
19. Mae'r ddeddfwriaeth ganlynol yn berthnasol o ran cefndir i ddarpariaethau'r Bil:     

a) Deddf Cwmnïau 2006. Mae'r Banc eisoes yn gwmni cofrestredig ac wedi'i 
rwymo gan Ddeddf Cwmnïau 2006. Bydd y Bil presennol yn cydategu 
darpariaethau sydd eisoes wedi'u nodi yn Neddf Cwmnïau 2006, er enghraifft ar 
lywodraethiant a gall, mewn rhai achosion, ategu neu addasu 
rhwymedigaethau'r Banc o dan y Ddeddf honno (gweler er enghraifft gymalau 
2(1), 3(5) a 4 fel y disgrifir isod).   

b) Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 (c27). Pennodd hwn darged sy'n rhwymo 
mewn cyfraith i'r DU gyrraedd allyriadau carbon sero-net erbyn y flwyddyn 2050 
a chyfeirir ato yn y Bil mewn perthynas ag amcan y Banc ar gyfer newid yn yr 
hinsawdd (gweler y disgrifiad o gymal 2(3) isod).    

c) Deddf Seilwaith (Cymorth Ariannol) 2012 ac adrannau 50 a 51 o Ddeddf 
Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020. Fel y nodwyd uchod, dibynnwyd ar y 
darpariaethau hyn ar gyfer sefydlu a chyllid cychwynnol a gweithgareddau'r 
Banc. Mae'r Bil presennol yn rhoi diffiniad o seilwaith sydd wedi'i deilwra'n 
benodol i'r Banc ac sy'n adlewyrchu blaenoriaethau polisi'r Llywodraeth 
bresennol ar gyfer y Banc. Mae'r diffiniad hwn mewn rhai ffyrdd yn fwy eang, ac 
mewn ffyrdd eraill yn fwy cul na'r hyn a nodir yn narpariaethau 2012 a 2020 ac 
mae'n ddarostyngedig i newid yn y dyfodol drwy ddeddfwriaeth ddirprwyedig fel 
y nodir uchod.      

  
20. O ran trefniadau benthyca'r Banc i awdurdodau lleol at ddibenion seilwaith, bwriedir 

i'r Bil ddileu unrhyw rwystrau cyfreithiol i hyn a allai ddeillio o fodolaeth y cod 
statudol manwl sy'n rheoli benthyca'r sector cyhoeddus i awdurdodau lleol ar hyn o 
bryd. Mae'r darpariaethau perthnasol wedi'u cynnwys yn Neddf Benthyciadau 
Gwaith Cyhoeddus 1875 (c89), adran 4 o Ddeddf Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus 
1944 (c16), adrannau 3 i 6 o Ddeddf Benthyciadau Cenedlaethol 1968 (c12), 
Rheoliadau Benthyciadau Lleol (Gweithdrefn) 1968 (OS 1968/458) a Rheoliadau 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (Ffioedd) 1991 (OS 1991/1539). Byddai'r 
darpariaethau hyn, o'u darllen gyda'i gilydd, yn debygol o fod yn gynllun statudol Tudalen y pecyn 56
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cynhwysfawr sy'n disodli unrhyw allu cyfreithiol amgen neu ychwanegol i wneud 
benthyciadau'r sector cyhoeddus i'r awdurdodau lleol at ddibenion seilwaith yn unol 
â phenderfyniad Tŷ'r Arglwyddi yn R v Secretary of State for the Home Department; 
ex parte Fire Brigades Union [1995] 2 AC 513.  Mae'r Bil yn ei gwneud yn glir, fel y 
nodir isod mewn perthynas â chymalau 2(4)(a) a 9, nad yw'r athrawiaeth gyfreithiol 
yn achos Undeb y Brigadau Tân yn atal y Banc rhag rhoi benthyg seilwaith i'r 
awdurdodau lleol.     

  
21. Mae'r Banc ar ei ffurf bresennol wedi cymryd rhan mewn rhai trafodiadau sy'n 

ymwneud â benthyca seilwaith i awdurdodau lleol a chwmnïau preifat, ond yr unig 
brosiect sy'n cael ei ariannu ar hyn o bryd yw fferm solar a yrrir gan y sector preifat 
yn Ne Cymru. Yn y trafodiadau hyn, deilliodd y benthyciadau perthnasol o  broses y 
Ddeddf Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus, ac fe'u trosglwyddwyd wedyn i'r Banc, 
gan barchu'r cyfyngiadau cyfreithiol presennol fel y'u hamlinellir uchod.   

  
Rhychwant tiriogaethol a chymhwyso 

  
22. Mae'r Bil yn ymestyn ac yn gymwys i'r Deyrnas Unedig gyfan.  
  
23. Mae buddsoddi mewn seilwaith yn gymysgedd o gymhwysedd a gedwir yn ôl a 

chymhwysedd wedi ei ddatganoli. Mae materion sy'n ymwneud ag ynni, rheilffyrdd 
trawsffiniol a chyfathrebu digidol yn achosion lle mae buddsoddi mewn seilwaith yn 
debygol o ddod o fewn cymhwysedd a gedwir yn ôl. Mae materion eraill megis 
rheilffyrdd, porthladdoedd neu bontydd o fewn un wlad neu ardal ddatganoledig yn 
debygol o ddod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.   

  

 
Darpariaethau yn y Bil y mae angen cydsyniad ar eu cyfer   
  
 

24. Mae gan y Bil rychwant i'r DU gyfan (yn unol â chymal 11(1) o'r Bil) a bwriedir i'r 
Banc fod yn sefydliad ar gyfer y DU gyfan. Er bod y Banc, sydd ym mherchnogaeth 
lwyr Trysorlys EM, yn gymwys ac eithrio mewn perthynas â Chymru, at ddibenion 
canfod a oes angen cydsyniad ar gyfer y Bil, y cwestiwn y mae ein dadansoddiad 
yn ei ystyried mewn perthynas â phob cymal o'r Bil yw a allai'r Senedd ddeddfu i 
wneud yr un peth neu rywbeth tebyg mewn perthynas â Chymru. Felly, y cwestiwn 
a ystyrir yn y dadansoddiad isod yw a allai'r Senedd ddeddfu gyda rhychwant i 
Gymru a Lloegr a chais gan Gymru i gyflawni'r un peth neu rywbeth tebyg i'r 
mesurau a nodir yn y Bil hwn, boed hynny drwy sefydlu cwmni yn gyntaf (h.y. yn y 
ffordd y mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu'r Banc), neu drwy ddefnyddio 
mecanweithiau sy'n bodoli eisoes, i ddarparu cymorth ariannol, benthyciadau, 
cyngor a chymorth etc., gyda'r amcanion o (a) mynd i'r afael â newid yn yr 
hinsawdd a (b) cefnogi twf economaidd, gan gynnwys ar lefel ranbarthol neu leol 
mewn perthynas â Chymru.   
 

25. Mae angen cydsyniad y Senedd ar y Bil cyfan gan fod gan y Senedd gymhwysedd i 
ddeddfu yn yr un termau neu dermau  tebyg mewn perthynas â Chymru. Mae prif 
bwnc y Bil, sef darparu cymorth ariannol a chyngor i brosiectau sy'n ymwneud â 
seilwaith (gan gynnwys dŵr, trydan, nwy, telathrebu, carthffosiaeth, rheilffyrdd (gan 
gynnwys cerbydau rheilffyrdd), ffyrdd neu fathau eraill o drafnidiaeth a newid yn yr 
hinsawdd), yn faes datganoledig o'r gyfraith. Yn ein barn ni, mae angen cydsyniad 
deddfwriaethol ar y darpariaethau canlynol o'r Bil: 

 
Cymalau 1 (Diffinio'r ‘Banc’) a 10 (Dehongli) ac 11 (Rhychwant,  cychwyn a theitl byr)   Tudalen y pecyn 57
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26. Mae cymal 1 yn darparu'r diffiniad o'r ‘Banc’ at ddibenion y Bil. Mae cymalau 10 ac 

11 yn ddarpariaethau safonol yn y Bil ac yn  cynnwys dehongli, teitl byr, cychwyn a 
rhychwant.    

  
27. Mae angen cydsyniad – nid yw'r cymalau hyn o fewn  cymhwysedd na'r tu allan i 

gymhwysedd yn eu rhinwedd eu hunain gan eu bod yn ategol i'r Bil ehangach. Gan 
fod y Bil ei hun (a phob cymal arall ynddo) yn ymwneud â materion datganoledig, 
mae'n gywir trin y cymalau hyn fel rhai sydd ‘ o fewn cymhwysedd’ at ddibenion 
penderfynu a oes angen cydsyniad. 

  
Cymal 2 – Amcanion a gweithgareddau 
  

28. Mae hyn yn pennu beth fydd amcanion a gweithgareddau'r Banc. Amcanion y Banc 
yw helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chefnogi twf economaidd. 
Gweithgareddau'r Banc yw darparu cymorth ariannol i brosiectau sy'n ymwneud â 
seilwaith (i gynnwys dŵr, trydan, nwy, telathrebu, carthffosiaeth, rheilffyrdd (gan 
gynnwys cerbydau rheilffyrdd), ffyrdd neu fathau eraill o drafnidiaeth a newid yn yr 
hinsawdd), darparu benthyciadau i awdurdodau cyhoeddus ar gyfer prosiectau o'r 
fath a darparu gwasanaethau cynghori a chymorth eraill ar gyfer prosiectau o'r fath. 
 

29. Mae angen cydsyniad – gall y Senedd ddeddfu i roi'r swyddogaethau hyn (sydd, fel 
uchod, yn ymwneud â meysydd cyfreithiol datganoledig) i gorff y mae'n ei greu. 
  

Cymal 3 - Blaenoriaethau a chynlluniau strategol 
 

30. Mae'r cymal hwn yn ei gwneud yn ofynnol i Drysorlys EM baratoi datganiad o 
flaenoriaethau strategol ar gyfer y Banc ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r Banc 
sicrhau bod ei erthyglau cymdeithasu yn darparu i'r Banc gyhoeddi a gweithredu yn 
unol â chynlluniau strategol o'r fath.      
 

31. Mae angen cydsyniad - mae gan y Senedd gymhwysedd i osod rhwymedigaeth o'r 
fath ar Weinidogion Cymru ac ar gorff tebyg i'r Banc y mae wedi'i greu. 

 
Cymal 4 – Cyfarwyddydau  
 

32. Mae'r cymal hwn yn darparu y gall Trysorlys EM roi cyfarwyddyd penodol neu 
gyffredinol i'r Banc ynghylch sut y dylai gyflawni ei amcanion a bod rhaid i'r Banc 
gydymffurfio â chyfarwyddyd o'r fath.    
 

33. Mae angen cydsyniad - mae gan y Senedd gymhwysedd i osod rhwymedigaeth o'r 
fath ar gorff tebyg i'r Banc y mae wedi'i greu. 

 
Cymal 5 – Cymorth Ariannol  
 

34. Mae'r cymal hwn yn gwneud darpariaeth i Drysorlys EM ddarparu cymorth ariannol 
i'r Banc er mwyn helpu'r Banc i gyflawni ei amcanion. Gall Trysorlys EM drefnu i 
arian gael ei dalu o'r Gronfa Benthyciadau Gwladol er mwyn galluogi benthyciadau i 
gael eu gwneud i'r Banc, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol a phan fo 
benthyciad o'r Gronfa Benthyciadau Gwladol yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r 
Banc, bydd Trysorlys EM yn pennu cyfradd y llog ar y benthyciad, a thelerau ac 
amodau eraill. 
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35. Mae angen cydsyniad - gall y Senedd ddeddfu i roi cymorth ariannol i gorff y mae'n 
ei greu at ddibenion helpu'r corff y mae'n ei greu i gyflawni ei amcanion (sydd, fel 
uchod, yn ymwneud â meysydd datganoledig yn y gyfraith). At hynny, drwy 
anwybyddu ffynhonnell y cronfeydd (y Gronfa Benthyciadau Gwladol) at ddibenion y 
dadansoddiad, rydym yn dod i'r casgliad y gallai'r Senedd ddeddfu i alluogi 
benthyciadau i gael eu gwneud yn fwy cyffredinol yn y modd a ragnodir gan y cymal 
hwn (gan nodi, yn benodol, y Nodiadau Esboniadol i Ddeddf Cymru 2017 sy'n nodi 
nad yw'r ffaith bod benthyca gan y llywodraeth yn fater a gedwir yn ôl ym 
mharagraff 15 o Ran 2 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru yn effeithio ar 
allu'r Senedd i ddyrannu adnoddau, boed yn rhan o'i gyllideb benodedig neu a godir 
drwy ei phwerau amrywio trethi).      
  

Cymalau 6 (Cyfrifon ac adroddiadau blynyddol) a 7 (Cyfarwyddwyr: penodi a deiliadaeth:  
 

36. Mae cymal 6 yn ei gwneud yn ofynnol i gyfarwyddwyr y Banc gyflwyno i Drysorlys 
EM gopi o'r cyfrifon a'r adroddiadau y mae'n ofynnol iddynt eu paratoi yn unol ag 
adran 441 o Ddeddf Cwmnïau 2006 a gosod copi o'r cyfrifon a'r adroddiadau hynny 
gerbron Senedd y DU. 
 

37. Mae cymal 7 yn ymdrin â materion llywodraethiant corfforaethol sy'n ymwneud â 
phenodi a deiliadaeth cyfarwyddwyr ar gyfer y Banc. 
 

38. Mae angen cydsyniad - mae gan y Senedd gymhwysedd i osod rhwymedigaethau a 
gofynion llywodraethiant corfforaethol o'r fath ar gorff tebyg i'r Banc y mae wedi'i 
greu. 

 
Cymal 8 – Dyletswyddau'r Banc 
 

39. Mae'r cymal hwn yn darparu y gellir gorfodi unrhyw ddyletswydd a osodir ar y Banc 
neu ei gyfarwyddwyr gan neu o dan ‘y Ddeddf hon’ ar gais gan Drysorlys Ei 
Mawrhydi drwy waharddeb. 
 

40. Mae angen cydsyniad - mae gan y Senedd gymhwysedd i wneud cais am orfodi 
drwy waharddeb. Rydym yn nodi yn benodol mai rhwymedi sy'n bodoli eisoes yw 
gwaharddeb ac nad yw'r Bil yn ceisio addasu rhwymedïau sifil (felly nid yw'r 
cyfyngiad ym mharagraff 8(1)(c) o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru yn 
gymwys i'r cymal hwn). 

 
Cymal 9 - Adolygiadau o effeithiolrwydd ac effaith y Banc 
 

41. Mae'r cymal hwn yn ei gwneud yn ofynnol i Drysorlys Ei Mawrhydi gynnal 
adolygiadau o effeithiolrwydd y Banc o ran cyflawni ei amcanion a'i effaith mewn 
perthynas â newid yn yr hinsawdd a thwf economaidd rhanbarthol a lleol. Ar ôl pob 
adolygiad, mae Trysorlys Ei Mawrhydi yn cyhoeddi adroddiad ar yr adolygiad ac yn 
gosod copi o'r adroddiad gerbron y Senedd.    

 
42. Mae angen cydsyniad - mae gan y Senedd gymhwysedd i osod rhwymedigaethau 

o'r fath ar gorff tebyg i'r Banc y mae wedi'i greu ac ar Weinidogion Cymru ynghylch 
cyhoeddi adroddiad ar yr adolygiad a gosod copi o'r adroddiad gerbron y Senedd. 

  
Barn Llywodraeth y DU ar yr angen am gydsyniad 
  

43. Mae Ysgrifennydd Economaidd y Trysorlys wedi darparu ei ddadansoddiad o'r Bil 
ynghylch angen Llywodraeth y DU am gydsyniad i'r Bil. Mae Ysgrifennydd Tudalen y pecyn 59
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Economaidd y Trysorlys yn dadlau bod darpariaethau'r Bil yn ymestyn i'r DU gyfan, 
ond bod Cymalau 2, 3, 4, 5, 8 ac 11 yn cynnwys darpariaethau a allai ddod o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Ym marn Llywodraeth y DU ddim ond y 
cymalau hyn sy'n sbarduno'r broses cydsyniad deddfwriaethol.  Dadansoddiad lefel 
uchel yw hwn sy'n canolbwyntio ar y math o fuddsoddiad posibl gan y Banc 
('buddsoddiad mewn meysydd megis rheilffyrdd, porthladdoedd neu bontydd') a 
lleoliad y buddsoddiad hwnnw ('wedi'i leoli yng Nghymru yn unig’). 

  
44. Er bod Ysgrifennydd Economaidd y Trysorlys wedi nodi'n gywir y gallai'r Banc fod 

yn buddsoddi mewn mathau o seilwaith y mae gan y Senedd gymhwysedd 
deddfwriaethol ar eu cyfer ac er ei fod wedi nodi'n gywir y gallai buddsoddiad o'r 
fath ymwneud â phrosiectau sydd wedi'u lleoli'n gyfan gwbl yng Nghymru, mae hon 
yn farn gul am gymhwysedd deddfwriaethol. 

  
  

45. Fel uchod, mae'n bwysig nodi bod gan y Bil rychwant i'r DU gyfan (yn unol â chymal 
11(1) o'r Bil) ac er bod y Banc, sydd ym mherchnogaeth lwyr Trysorlys EM, yn 
gymwys ac eithrio mewn perthynas â Chymru, at ddibenion penderfynu a oes 
angen cydsyniad ar gyfer y Bil, y cwestiwn y mae rhaid i'r dadansoddiad ei ystyried 
mewn perthynas â phob cymal o'r Bil yw a allai'r Senedd ddeddfu i wneud yr un 
peth neu rywbeth tebyg mewn perthynas â Chymru. Felly, y cwestiwn yr ydym 
wedi'i ofyn yn ein dadansoddiad yw a allai'r Senedd ddeddfu gyda rhychwant i 
Gymru a Lloegr a chais gan Gymru i gyflawni'r un peth neu rywbeth tebyg i'r 
mesurau a nodir yn y Bil hwn, boed hynny drwy sefydlu cwmni yn gyntaf (h.y. yn y 
ffordd y mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu'r Banc), neu drwy ddefnyddio 
mecanweithiau sy'n bodoli eisoes, i ddarparu cymorth ariannol, benthyciadau, 
cyngor a chymorth etc., gyda'r amcanion o (a) mynd i'r afael â newid yn yr 
hinsawdd a (b) cefnogi twf economaidd, gan gynnwys ar lefel ranbarthol neu leol 
mewn perthynas â Chymru.  Nid yw'n glir a yw Ysgrifennydd Economaidd y 
Trysorlys wedi mabwysiadu'r dull hwn ac mae'n bosibl ei fod wedi mynd ati o ran ei 
ddadansoddiad o gyfeiriad gwahanol. 

  
46. Gan droi at y cymalau nad yw Ysgrifennydd Economaidd y Trysorlys yn credu eu 

bod o fewn cymhwysedd, rydym yn gwneud y sylwadau canlynol: 
  

a) Cymalau 1 ac 11 – nid yw'r cymalau hyn yn gymalau gweithredol (maent yn 
darparu'r diffiniad o'r Banc (cymal 1) a rhychwant a theitl byr y Bil (cymal 11)) 
ac felly nid ydynt o fewn cymhwysedd na'r tu allan i gymhwysedd yn eu 
rhinwedd eu hunain gan eu bod yn ategol i'r Bil ehangach. Gan fod y Bil ei 
hun yn ymwneud â materion datganoledig, mae'n gywir trin cymalau 1 ac 11 
fel rhai sydd ‘o fewn cymhwysedd’ at ddibenion penderfynu a oes angen 
cydsyniad. 

  
b) Cymalau 6 a 7 – mae'r cymalau hyn yn ymdrin â llywodraethiant corfforaethol 

corff corfforedig sy'n bodoli eisoes ac felly (gan fod amcanion a 
gweithgareddau'r corff corfforedig a enwyd o fewn cymhwysedd) maent o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Mae gan y Senedd 
gymhwysedd i osod rhwymedigaethau a gofynion llywodraethiant 
corfforaethol o'r fath ar gorff tebyg i'r Banc y mae wedi'i greu. 

  
c) Cymal 9 - mae'r cymal hwn yn gosod gofyniad gweinyddol ar y banc ac ar 

Drysorlys Ei Mawrhydi ac mae gan y Senedd gymhwysedd i osod 
rhwymedigaethau o'r fath ar gorff tebyg i'r Banc y mae wedi'i greu ac ar 
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Weinidogion Cymru ynghylch cyhoeddi adroddiad ar yr adolygiad a gosod 
copi o'r adroddiad gerbron y Senedd. 

 
 

Safbwynt Polisi Presennol Llywodraeth Cymru   
  

47. Datganoli yw ewyllys sefydlog etholwyr Cymru o hyd, a'n safbwynt ni yw diogelu 
pwerau'r Senedd, tra bo'r Bil fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd yn bygwth 
cymwyseddau datganoledig.   H.y., mae pwerau'n cael eu cadw yn ôl ar gyfer 
Gweinidogion y DU a Thrysorlys Ei Mawrhydi mewn modd sy'n tanseilio'r 
cyfrifoldebau a'r rhwymedigaethau y cafodd deddfwyr Cymru eu hethol i'w diogelu.   

  
48. Nid yw'r Bil fel y'i cyflwynwyd yn darparu unrhyw rôl i'r Senedd, Gweinidogion 

Cymru, na swyddogion Llywodraeth Cymru o ran llywodraethiant y Banc, tra'n cadw 
gweithgareddau penodol ar gyfer y Senedd, y Canghellor a Thrysorlys Ei Mawrhydi, 
megis y pŵer i Drysorlys Ei Mawrhydi ddiwygio cyfeiriad strategol y Banc gan 
gynnwys mewn meysydd lle mae cymhwysedd wedi'i ddatganoli heb ymgynghori â'r 
Senedd na Llywodraeth Cymru.   
 

49. Rwyf wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Economaidd y Trysorlys i ddadlau bod y 
Senedd, Gweinidogion Cymru a swyddogion Llywodraeth Cymru i gyd yn arfer 
pwerau cyfatebol i bwerau  ein cymheiriaid yn y DU. Mae hyn yn angenrheidiol er 
mwyn bod yn gyson ag egwyddorion Cabinet Llywodraeth Cymru, h.y., “The Welsh 
Government must have an equal status to the UK Government’s in governance of 
cross-border bodies with devolved functions which are established in UK Bills.”  
  

50. Mae cylch gwaith y Banc yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymagwedd bolisi 
Llywodraeth y DU at ag agenda Codi'r Gwastad. Rydym yn dal i bryderu ar lefel 
weithredol y gallai materion a ddangosir drwy ddadansoddiadau ar wahân o'r 
Gronfa Trefi, Cronfa Codi'r Gwastad a'r Gronfa Ffyniant Gyffredin - megis 
dyraniadau nad ydynt yn cyd-fynd â pholisi datganoledig, honiadau o ragfarn 
wleidyddol, y risg o werth gwael am arian - gael eu gwaethygu gan weithrediadau'r 
Banc. Mae angen cyfatebiaeth ymhlith gweinyddiaethau sy'n ymwneud â 
llywodraethu'r Banc er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i ganolbwyntio ar fuddiannau 
cyffredin.    
  

51. Os yw'r Banc am weithredu fel benthyciwr i Awdurdodau Lleol Cymru, o gofio'r 
trefniadau ariannu datganoledig, dylid nodi y bydd goblygiadau cytundebau o'r fath 
yn fater sy'n effeithio ar Lywodraeth Cymru.  
  

52. Rwyf wedi ysgrifennu heddiw at Ysgrifennydd Economaidd y Trysorlys i'w annog i 
ddiwygio'r Bil er mwyn galluogi'r Senedd a Gweinidogion Cymru i gymryd eu rôl 
briodol o fewn strwythurau llywodraethiant i sicrhau atebolrwydd democrataidd 
priodol.  
 

Goblygiadau ariannol  
  

53. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn deillio o'r memorandwm hwn.  
 

Casgliad  

  
54. Fel y nodir uchod, mae angen cydsyniad deddfwriaethol Senedd Cymru ar gyfer 

nifer o gymalau yn y Bil. Mae nifer o'r cymalau hyn o bryder cyfansoddiadol i 
Lywodraeth Cymru. Felly, er gwaethaf rhinweddau rhai o'r cymalau, mae safbwynt Tudalen y pecyn 61
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terfynol Gweinidogion Cymru ynghylch a ddylid argymell cydsyniad yn 
ddarostyngedig i ganlyniad trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU ynghylch 
cyflwyno gwelliannau i'r Bil.  

  
Rebecca Evans AS  
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol   
25 Mai 2022  
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Ar 7 Mehefin 2022, cytunodd y Pwyllgor Busnes, yn 
unol â Rheol Sefydlog 29.4(i), i wahodd y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 
Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y 
Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad i ystyried a chyflwyno adroddiad ar 
Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Banc 
Seilwaith y DU. 

Yn unol â Rheol Sefydlog 29.4(ii), cytunodd y Pwyllgor 
Busnes y dylai’r pwyllgorau gyflwyno adroddiad i’r 
Senedd erbyn 29 Medi 2022.  

Senedd Cymru 
Y Pwyllgor Busnes 

Amserlen ar gyfer ystyried: 
Y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar Fil Banc 
Seilwaith y DU 
Mehefin 2022 

www.senedd.cymru 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-14-22 P3
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