
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Mehefin 

2018 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Bethan Davies 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6372  

SeneddCyllid@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.00)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(09.00) (Tudalennau 1 - 2)  

2.1 PTN1 - Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol at y Cadeirydd - 

Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r 

UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE - 21 Mai 2018 

 (Tudalen 3)  

2.2 PTN2 - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth 

Leol at y Cadeirydd - Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Cyllidol - 24 Mai 2018 

 (Tudalen 4)  

2.3 PTN3 - Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at  Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - 

Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Cyllidol - 25 Mai 2018 

 (Tudalennau 5 - 6)  

2.4 PTN4 - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Bil Iechyd y 

Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Fframwaith Cyllidol - 4 Mehefin 2018 

 (Tudalennau 7 - 8)  

2.5 PTN5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Goblygiadau ar gyfer 

Cyllidebau 2019-2020 a 2020-2021 - 7 Mehefin 2018 

 (Tudalennau 9 - 10)  

3 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 

(09.00-09.50) (Tudalennau 11 - 21)  

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol 

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



Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r 

Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru 

Faye Gracey, Pennaeth Dadansoddi Polisi, Llywodraeth Cymru 

 

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) 

Memorandwm Esboniadol 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 9 ac 10 

(09.50)   

5 Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): trafod y dystiolaeth 

(09.50-10.00)   

6 Ymchwiliad i’r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli 

ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (Pwyllgor 

Monitro Rhaglenni Cymru) 

(10.00-10.40) (Tudalennau 22 - 48)  

Julie Morgan AC, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru 

Dr Grahame Guilford, Llysgennad Cyllid yr UE 

Sioned Evans, Prif Weithredwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru 

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Dr Grahame Guilford 

7 Ymchwiliad i’r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli 

ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 2 

(Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) 

(10.40-11.20) (Tudalennau 49 - 56)  

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd, Cyngor Abertawe a Dirprwy 

Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a llefarydd ar Ddatblygu 

Economaidd, Ewrop ac Ynni 

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11505/pri-ld11505-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11505-em/pri-ld11505-em-e.pdf


 

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

8 Ymchwiliad i’r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli 

ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Hywel 

Ceri Jones) 

(11.20-12.00)   

Dr Hywel Ceri Jones, Cyn Lysgennad Cyllid Ewropeaidd 

9 Ymchwiliad i’r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli 

ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: trafod y dystiolaeth 

(12.00-12.20) (Tudalennau 57 - 68)  

Papur 4 - Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad 

Pecyn ymgynghori 

10 Ymchwiliad i’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniadau’r Bwrdd 

Taliadau: trafod ymateb Comisiwn y Cynulliad 

(12.20-12.30) (Tudalennau 69 - 82)  

Papur 5 - Ymateb Comisiwn y Cynulliad – 8 Mehefin 2018 

Papur 6 – Llythyr gan y Bwrdd Taliadau - Adolygiad o gymorth staffio i’r 

Aelodau: Hyblygrwydd y lwfansau – 6 Mehefin 2018 

http://senedd.assembly.wales/documents/s76278/Consultation%20Pack%20Welsh.pdf


 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Mercher, 23 Mai 2018 

Amser: 09.03 - 10.26

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/4838 

 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Simon Thomas AC (Cadeirydd) 

Mike Hedges AC 

Jane Hutt AC 

Nick Ramsay AC 

David Rees AC 

Tystion: 

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a 

Gofal Cymdeithasol 

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru 

Judith Cole, Llywodraeth Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Bethan Davies (Clerc) 

Georgina Owen (Dirprwy Glerc) 

Joanne McCarthy (Ymchwilydd) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. 

 

Tudalen y pecyn 1
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1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a Neil Hamilton AC. 

2 Papur(au) i'w nodi  

2.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

2.1 PTN1 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - 

Tryloywder y gyllideb - 15 Mai 2018  

2.2 PTN2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – 15 Mai 2018  

3 Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: Sesiwn dystiolaeth 7 (Y 

Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol)  

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, 

Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol; Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol ac Integreiddio; a Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi 

Cyllid Llywodraeth Leol, Gweithlu a Phartneriaethau Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i 

gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio. 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o 

weddill y cyfarfod  

4.1 Derbyniwyd y cynnig. 

5 Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: trafod y dystiolaeth  

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

6 Senedd@Delyn  

6.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth. 

Tudalen y pecyn 2
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25 Mai 2018 

Annwyl Mark, 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 23 Mai 2018 yn fy ngwahodd i gynnal digwyddiad 
gyda chi ar 16 Gorffennaf 2018 i ddathlu dengmlwyddiant datganoli cyllidol yng Nghymru. 
Byddwn yn falch iawn o gynnal y digwyddiad gyda chi, a byddaf yn sicrhau bod aelodau'r 
Pwyllgor Cyllid yn cael y gwahoddiad i ddod i'r dathliad. 

Bydd swyddogion y Pwyllgor Cyllid yn fodlon gweithio gyda'ch swyddfa ar unrhyw 
drefniadau ymarferol. 

Cofion cynnes, 

Simon Thomas AC 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
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Mark Drakeford AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
Cabinet Secretary for Finance  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru

Correspondence.Mark.Drakeford@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.  

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Simon Thomas AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

SeneddCyllid@cynulliad.cymru 

11 Mehefin 2018 

Annwyl Simon 

Wrth gyhoeddi Cyllideb 2018-19 yr hydref diwethaf, cyfeiriwyd at y cyfyngiadau a'r effaith y 
mae'r cyni a'r ansicrwydd cyllidol parhaus yn ei chael ar ein gallu i ddarparu sicrwydd 
ariannol tymor hirach i'n gwasanaethau cyhoeddus. Er gwaethaf hyn, cyhoeddwyd 
cynlluniau refeniw dwy flynedd (2018-19 a 2019-20) sef y cyfnod y mae gennym setliad 
refeniw cadarn ar ei gyfer. Wrth i ni ddechrau ar y cyfnod cynllunio manwl ar gyfer Cyllideb 
2019-20, un o'r ystyriaethau pwysicaf yw'r cyfnod yr ydym yn cyhoeddi cynlluniau refeniw ar 
ei gyfer. 

Ar hyn o bryd mae gennym setliad cyllid refeniw ar gyfer 2019-20 a setliad cyfalaf hyd at 
2020-2021. Yn Natganiad y Gwanwyn eleni, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fwriad i gynnal 
Adolygiad o Wariant yn 2019, a fydd yn gosod faint o gyllid fydd ar gael i'w wario ar gyfer 
2020-21 a thu hwnt. Ni chafwyd unrhyw gadarnhad gan Lywodraeth y DU ynghylch hyd nac 
amseriad yr Adolygiad o Wariant hyd yma. Fel y gwyddoch, ein huchelgais bob tro yw 
cyhoeddi cynlluniau am gyfnod hwy na 12 mis, ond mae angen cydbwyso hyn gyda'n gallu i 
ddarparu rhagdybiaethau cynllunio realistig a synhwyrol. Yn sgil yr ansicrwydd cyllidol 
parhaus, ynghyd â'r ansicrwydd pellach sy'n gysylltiedig ag ymadael â'r UE, rydym wedi 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
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penderfynu cyhoeddi cynlluniau refeniw ar gyfer 2019-20 yn unig, yn yr hydref, gyda 
chynlluniau cyfalaf ar gyfer y ddwy flynedd nesaf, 2019-20 a 2020-21.  
 
Byddwn yn cynnwys dadansoddiad o ragamcanion cyllidol tymor hirach i'w defnyddio wrth 
lunio senarios ar gyfer gwariant adnoddau a chyfalaf yn y dyfodol yng Nghymru yn 
adroddiad y Prif Economegydd, a fydd yn cael ei gyhoeddi wrth ochr y Gyllideb ddrafft yn 
2018. 
 
Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU 
 
Mae Adolygiad o Wariant 2019 Llywodraeth y DU hefyd yn debyg o effeithio ar amseriad 
Cyllideb 2020-21. Mewn blwyddyn arferol, a phan fo gennym sicrwydd o ran setliadau 
cyllido ar gyfer y dyfodol, y bwriad yw cyhoeddi Cyllideb derfynol erbyn diwedd tymor yr 
hydref, gan ddarparu sicrwydd cynnar i'n partneriaid ynghylch cynlluniau gwario ar gyfer y 
dyfodol. Y flwyddyn nesaf, ni fyddwn yn gwybod beth fydd ein setliad ar gyfer 2020-21 a thu 
hwnt nes i Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU gael ei gwblhau a'i gyhoeddi.   
 
Mewn blynyddoedd lle na gyhoeddwyd canlyniadau Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU 
nes yn hwyr yn yr hydref, fel 2010 a 2015, ystyriwyd y byddai'n briodol oedi cyhoeddi ein 
cynlluniau ein hunain. Rwy'n gobeithio y gall Cyllideb 2020-21 ddilyn amserlen ddangosol 
debyg i'r un a ddilynwyd yn ystod blynyddoedd blaenorol, gan gyhoeddi Cyllideb ddrafft o 
fewn 4 wythnos i gyhoeddiad Llywodraeth y DU.  
 
Yr effaith debygol ar amserlen y Gyllideb yw y byddai Llywodraeth Cymru yn debyg o 
gynnig amserlen graffu sy'n llai na 8 wythnos fel y rhagwelwyd o fewn protocol y gyllideb a 
gytunwyd llynedd. Byddaf, wrth gwrs, yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor 
Cyllid wrth i'r amserlen ddatblygu. 
 
Ni fydd yn bosib gwneud cynlluniau pendant nes i ni gael syniad am amseriad casgliadau 
Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU, ond roeddwn am roi rhybudd cynnar nawr ei bod yn 
debygol y bydd angen i ni gydweithio'r flwyddyn nesaf i gytuno ar ffordd ddiwygiedig o 
edrych ar broses y gyllideb, gan ystyried yr amgylchiadau eithriadol. 
 
 

 
 
Mark Drakeford AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
Cabinet Secretary for Finance 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i’r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn 
disodli ffrydiau cyllido’r UE yng Nghymru.   
 
Pwrpas 
 

1. Darperir y papur hwn mewn ymateb i wahoddiad oddi wrth Gadeirydd y 
Pwyllgor Cyllid i gyflwyno tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i’r paratoadau ar 
gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido’r UE yng Nghymru, a 
chyfranogiad Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru 2014-2020, sydd dan fy 
nghadeiryddiaeth i, hyd yma.   
 
Cefndir 
 

2. Mae Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru 2014-2020 (PMC) yn monitro’r 
ddarpariaeth effeithiol o raglenni ar Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF), Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Chronfa Amaethyddol Cymru ar 
gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), ac yn ystyried y ffordd orau y gall y 
cronfeydd weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r effaith fwyaf yng Nghymru.  
Sefydlwyd un Pwyllgor Monitro Rhaglenni yng Nghymru i gwmpasu’r tair 
Cronfa Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd a reolir gan Lywodraeth Cymru 
(ERDF, ESF, EAFRD) ac i ddarparu cyfeiriad strategol a throsolwg o’r 
buddsoddiadau a wneir ledled Cymru. 
 

3. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys panel o chwe aelod arbenigol a benodwyd drwy’r 
broses penodiadau cyhoeddus a 22 aelod a enwebwyd ar sail gynrychioliadol 
(sy’n bodloni gofynion rheoliadol) o gyrff partneriaid a chyrff statudol gan 
gynnwys llywodraeth leol, addysg uwch ac addysg bellach, y cyhoedd, y 
sectorau preifat a gwirfoddol, undebau llafur, partneriaid cymdeithasol a’r rhai 
â’r cyfrifoldebau statudol dros themâu trawsbynciol yr amgylchedd a 
chydraddoldeb. Atodir rhestr o’r aelodau yn Atodiad A.  Mae hyn yn helpu i 
sicrhau bod cydbwysedd o aelodau sydd, gyda’i gilydd, yn meddu ar ystod o 
alluoedd a chymwysterau sy’n berthnasol i weithrediadau’r PMC.  Mae 
cynrychiolaeth draws-sectoraidd ar y PMC hefyd yn sicrhau bod modd cyfleu 
negeseuon am gyflawni’r rhaglenni ar draws yr holl sectorau.   

 
Gwahoddir y Comisiwn Ewropeaidd (DG REGIO, DG EMBL a DG AGRI) i 
gymryd rhan yn y Pwyllgor fel cynghorwyr. Mae uwch swyddogion WEFO ac 
Is-adran Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru yn mynychu cyfarfodydd y 
PMC i ddiweddaru’r aelodau am baratoi, cyflawni, monitro a gwerthuso’r 
rhaglenni.    
 

4. Mae’r holl bapurau a gyflwynir yng nghyfarfodydd y PMC ar gael ar 
dudalennau cyllido’r UE Llywodraeth Cymru https://gov.wales/funding/eu-
funds/2014-2020/programme-monitoring-committee/?lang=cy 

 
 
Rôl y PMC yn y dyfodol o ran disodli ffrydiau cyllido’r UE yng Nghymru 
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5. Yn unol â gofynion rheoliadol, mae Cylch Gorchwyl y PMC yn nodi y dylai’r 
PMC fodloni’i hun bod y rhaglenni yn cael eu gweithredu a’u bod yn gwneud 
cynnydd tuag at gyflawni’r amcanion a gytunwyd gyda’r UE. Felly, mae’r 
aelodau, yn briodol ddigon, yn canolbwyntio ar lywio rhaglenni 2014-2020 i 
ddod i fwcl yn llwyddiannus. 
 

6. Nid yw’r Cylch Gorchwyl yn caniatáu i’r PMC weithredu fel fforwm i gychwyn 
trafodaeth wleidyddol ynghylch disodli ffrydiau cyllido’r UE yng Nghymru. 
Fodd bynnag, rhoddwyd yr wybodaeth ddiweddaraf i’r PMC am y cynnydd o 
ran polisi rhanbarthol yn y dyfodol.  

 

7. Yn sgil hynny, cyfyngwyd papurau’r PMC am ddyfodol y Polisi Rhanbarthol i 
ddiweddariadau ar y drafodaeth sy’n datblygu. Rhoddwyd diweddariadau o’r 
fath i’r PMC ym mhob cyfarfod ers mis Mehefin 2017. Mae’r rhain wedi 
cwmpasu: 

 

 Statws presennol y papurau polisi sy’n ymwneud â Brexit a safiad 
Llywodraeth Cymru am flaenoriaethau negodi allweddol; 
 

 Cynnydd o ran y datblygiadau allweddol a’r rhaglen waith ynghylch 
datblygu dull gweithredu ar gyfer y dyfodol; 

 

 Yn ogystal, anogwyd yr aelodau i ymateb i’r ymarfer ymgysylltu ar bapur 
Dyfodol Polisi Rhanbarthol ar ôl Brexit Llywodraeth Cymru, ac i fynychu’r 
digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid ffurfiol i helpu i lywio’r drafodaeth.  

 
8. Mynychodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid gyfarfod y PMC ym mis 

Chwefror 2017 i amlinellu’r meysydd allweddol ar gyfer negodi fel y nodwyd 
ym mhapur polisi Diogelu Dyfodol Cymru   
https://beta.gov.wales/sites/default/files/2017-
01/30683%20Securing%20Wales%C2%B9%20Future_ENGLISH_WEB.pdf 
 
Trafodaethau perthnasol eraill y PMC  
  

9. Prif ffocws gwaith y PMC o hyd yw sicrhau bod rhaglenni 2014-2020 yn cael 
eu gweithredu’n llwyddiannus mewn hinsawdd economaidd-gymdeithasol 
heriol a chyfnewidiol. Fodd bynnag, mae cysylltiadau pwysig rhwng y 
rhaglenni cyfredol ac unrhyw drefniadau olynol.   
 

10. Er bod Trysorlys y DU wedi darparu gwarant i danysgrifennu’r buddsoddiadau 
a ariannwyd gan yr UE y cytunwyd arnynt cyn i’r DU adael yr UE ym mis 
Mawrth 2019, mae Aelodau’r PMC yn parhau’n bryderus am effaith bosibl yr 
oedi cyn dod i gytundeb ar drefniadau ariannu Polisi Rhanbarthol ar y gallu i 
gynnal ei gapasiti gweithredol presennol. Heb eglurder a sicrwydd ynghylch y 
trefniadau cyllido ar gyfer y dyfodol, mae perygl i’r arbenigedd sylweddol, a 
ddatblygwyd dros gyfnodau rhaglenni olynol, mewn llawer o’r sefydliadau sy’n 
gyfrifol am gyflawni’r rhaglenni buddsoddi pwysig hyn, gael eu herydu neu’u 
colli, a chael effaith negyddol ar yr unigolion, y busnesau a’r cymunedau sydd 
ar hyn o bryd yn cael cymorth ganddynt. 
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11. Er enghraifft, dylid ystyried y gwersi a ddysgwyd ac arfer gorau drwy’r 
rhaglenni presennol a’u defnyddio i ddylanwadu ar ffurf a chynllun rhaglenni’r 
dyfodol. O ganlyniad, bydd llawer o’r gwaith y mae’r PMC eisoes yn ei 
gyflawni yn cael effaith sylweddol ar unrhyw ddull gweithredu ar gyfer y 
dyfodol. 
   

12. Rhoddir diweddariad i’r PMC am y datblygiadau mewn perthynas ag amrywiol 
astudiaethau ymchwil a gwerthuso WEFO bob chwe mis, sy’n rhoi cyfle  
i’r PMC gyfrannu at gynlluniau gwerthuso’r rhaglenni. Bydd y gwerthusiadau 
a’r trafodaethau hyn yn cael effaith sylweddol ar ffurf rhaglenni yn y dyfodol 
wrth i’r gwersi gael eu dysgu ac wrth i effaith ac effeithlonrwydd y gwahanol 
ymyriadau gael eu mesur.  

 
13. Cyflwynir tri Adroddiad Blynyddol ar Themâu Trawsbynciol i’r PMC hefyd ac 

mae pob un ohonynt yn manylu ar y cynnydd a wneir ar integreiddio Cyfle 
Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhywedd, Datblygu Cynaliadwy, Trechu Tlodi ac 
Allgáu Cymdeithasol ym mhob rhaglen a phrosiect. Mae’r adroddiadau’n 
amlygu’r cynnydd a wneir ar ddangosyddion y Themâu Trawsbynciol ffurfiol a 
gytunwyd gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, ochr yn ochr â thystiolaeth am sut 
mae’r prosiectau’n cyflawni amcanion y Themâu a nodir yn y Rhaglen 
Weithredol. Ym mis Mehefin 2015, cytunodd y PMC ar gyfres o 
ddangosyddion Themâu Trawsbynciol ychwanegol ar Lefel Achos (Prosiect)  
fel dull o ddangos yr arfer da a gyflawnir drwy brosiectau a ariennir gan yr UE. 
Cyflwynir tystiolaeth o’r cynnydd parthed y dangosyddion hyn i’r PMC dair 
gwaith y flwyddyn. 

 
14. Yn ogystal â hyn, mae’r PMC wedi rhoi cryn bwyslais ar sicrhau y bydd y 

buddsoddiadau ar gyfer 2014-2020 yn gynaliadwy, a gofynnwyd i Lywodraeth 
Cymru sicrhau bod effeithiau ehangach a hirdymor y buddsoddiadau’n cael eu 
mesur ac yr adroddir arnynt.   

 
Y Camau Nesaf 
 

15. Er bod cryn ansicrwydd ynghylch yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido’r UE 
yng Nghymru o wybod nad yw Llywodraeth y DU wedi cadarnhau’r manylion 
eto, bydd y PMC yn dal i ystyried ei rôl o ran cyfrannu at y drafodaeth am 
ddyfodol Polisi Rhanbarthol o fewn cylch gwaith ei swyddogaethau a’i 
gyfrifoldebau mewn perthynas â rhaglenni 2014-2020.   
 

16. Mae egwyddorion sicrhau cynaliadwyedd buddsoddiadau a dysgu gwersi o 
weithredu rhaglen wrth galon gwaith y PMC, ac maent yn bynciau trafod 
cyson ar draws holl gwmpas ein rhaglen waith hyd yma. Byddant yn parhau i 
fod yn allweddol er mwyn cyflawni rhaglenni 2014-2020 yn llwyddiannus, ac 
rydym hefyd yn gobeithio y byddant yn helpu i greu sail ar gyfer unrhyw ddull 
gweithredu yn y dyfodol.   
 
 
Julie Morgan, AC 
Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru 2014-2020   
Mai 2018 
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Preparations for Replacing EU Funding for Wales 

Inquiry by the Finance Committee of the National Assembly  

Evidence Paper – Dr Grahame Guilford 

Disclaimer 

The author is currently a member of the Programme Monitoring Committee for the 2014-

2020 Structural Funds programme and has been involved in a range of other economic 

development work for Welsh Government and other Welsh public bodies.  While those 

activities have, of course, informed the content of this paper, the views and opinions 

expressed are those of the author alone     

Summary 

1. At the end of the current Structural Funds (SF) period, Wales will have been in receipt 

of SF for more than 20 years.  The reaction to the fact that SF may cease as a result of 

Brexit has therefore been predictable.  The potential implications are complex, 

however, and so it is very important that Wales plans ahead for life after the “SF 

years”.  I therefore welcome the Finance Committee’s inquiry and the opportunity to 

provide evidence to it 

2. I think that there are people in Wales who will automatically assume that the non-

availability of SF will have negative impacts, both economically and socially.  I 

believe that this is a mistaken view and that it actually provides opportunities for 

Wales to develop a more bespoke and integrated approach to economic and social 

development which can still achieve significant impact even if levels of replacement 

funding are lower in absolute terms 

3. This is because SF, for all the undoubted benefits they have brought to Wales, have 

inherent constraints in terms of where and how they can be applied.  It has also 

proved more difficult than was probably expected originally to link the separate 

objectives and targets of the ERDF and ESF funding programmes to the Welsh 

Government’s strategic economic and social development plans in a way that would 

serve to maximise the synergistic potential of SF 

4. 20 years of experience of a particular funding regime provides significant learning 

opportunities.  What has worked well in Wales and what has not?  How has the 

specific political climate in Wales affected our utilisation of SF?  What does this 

mean for the way we should design our own approach to economic and social 

development now that we may have fewer constraints than before? 

5. This paper will propose that the answers to those questions should be underpinned by 

four key principles: 

 Strategy – economic and social – top down, long term 

 Communication – integrated, inter departmental communication within 

Welsh Government and its partners to ensure decision making is consistent 

and informed by strategy 
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 Demand driven – establishing economic priorities that then lead to 

appropriate support for business, skills and social development 

 Synergy – all the public sector economic levers pulling in the same 

direction 

Background 

6. In addition to my membership of the PMC, I have been involved in two reviews 

commissioned by Welsh Government (references 1,2) examining different aspects of 

the utilisation of European programmes and funding in Wales and how the impact of 

these could be maximised.  The first review looked at lessons learned from the 2007-

13 SF programme and how they could be usefully applied to increase the impact of 

the 2014-20 programme; the second looked more broadly at how Wales could derive 

greater benefit from its relationship with Europe by learning from best practice 

elsewhere and by more effectively integrating the use of SF with other EU 

programmes such as Horizon 2020, Interreg, Erasmus and so on.  I believe that many 

of the conclusions and recommendations of those reviews may be relevant to the 

Committee’s current enquiry 

7. As part of my wider work with Welsh Government on economic development 

(reference 3), I had the opportunity to spend a large amount of time in Europe, 

particularly in Brussels, between 2013 and 2017 and was able to talk to a wide range 

of Commission officials and representatives from other EU members on their own 

experiences of SF.  Those discussions were reported in detail in the second review 

referred to above and I have drawn on them in this paper    

Constraints and Lessons 

8. The application of SF in Wales has clearly resulted in a number of benefits most 

obviously perhaps in infrastructure and HE expansion.  However, that application has 

had to deal with a number of constraints which have arguably limited its impact.  

Some of these are inherent in the regulations underpinning SF, some have been 

exacerbated by the implementation policies we have used in Wales.  These constraints 

and the reasons for them are discussed in greater detail in the reviews referred to 

above but, in summary, I believe there are six main areas in which they have 

manifested themselves 

 Overestimation of impact – The amounts of money available through SF 

since the initial Objective 1 programme have seemed very large which has 

perhaps led to over-optimistic views of what they could achieve in 

isolation.  In fact SF has always represented relatively small single figure 

percentages of Wales’ overall GDP and, as such, was only likely to achieve 

significant impact if used synergistically with other funding and initiatives     

 Link to overarching economic development strategy – To use the funds 

synergistically requires that their application is driven by an overarching 

understanding of key economic and social priorities and this has proved 

difficult to establish and maintain in Wales  
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 Eligibility criteria – As pan-European funding programmes, the ERDF 

and ESF required the establishment of specific criteria to determine the 

eligibility of individual projects for support.  These funds are provided 

through different directorates in the Commission which means that using 

them synergistically, even where there is local agreement on priorities is 

not always straightforward    

 Geography – In order to meet the overall eligibility criterion for SF 

support (GDP less than 75% of the EU average), Wales was divided into 

two regions which resulted in the more economically active areas, critical 

to the regeneration of the less economically active areas, being ineligible 

for the highest levels of investment    

 Scale – The vast majority of SF investments in Wales have been at the sub 

50m euro level and, in isolation, this scale of investment will often struggle 

to create critical mass.  I heard from senior Commission officials in 

Brussels that they have observed this problem in the application of ERDF 

in particular across Europe  

 Risk Management – The use of public funds to invest in economic 

regeneration and development is a risk based investment no different in 

principle to a private sector investment.  The public sector has, however, 

felt an obligation to seek mechanisms to mitigate this risk.  These 

mechanisms typically result in longer decision making cycles which can 

themselves then lead to additional risk.  

Opportunities and Benefits 

9. As with much of the fallout from Brexit, the area of future funding for economic and 

social development in Wales is one where there are more questions than answers.  

While it is absolutely right for Welsh Government to consider the post-Brexit options, 

the number of different scenarios and their implications, make this a difficult task 

10. My own view, therefore, is that Welsh Government should focus on the principles 

that will underpin a future funding structure and how that structure might be 

effectively integrated with its existing policy objectives rather than on the minutiae of 

alternative scenarios 

11. I also believe that while maintenance of an external political position of “pound for 

pound” replacement may be understandable, internal planning should be based on an 

assumption that absolute values of available support funding are likely to be lower in 

the future than they are now  

12. The important thing, therefore, is for Wales to ensure that it has more freedom to 

determine the administrative mechanisms it uses to manage the funding and that these 

are not pre-determined by the provider 

13. The Welsh Government’s Economy Department has recently published its economic 

action plan “Prosperity for All”.  This document provides a potential template for an 

administrative structure that could adapt to a variety of funding scenarios 
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14. It would be a mistake, however, to assume that responsibility lies solely with a small 

number of individual departments within Welsh Government.  Our existing links with 

Europe, many of which may continue post-Brexit, involve the economy, education, 

environment, social care, healthcare, culture, business and all the financial 

mechanisms that underpin those areas.  All of these areas have their own impacts on 

ensuring “Prosperity for All” and it is essential, therefore, that Welsh Government 

takes a joined-up approach to future delivery with senior level inter-departmental 

contacts as a fundamental basis 

15. These inter-departmental contacts can only be effective if they are informed by a 

consistent, top-down, view of Wales’ economic, educational and social priorities.  

Prioritisation in the real world means making hard choices, particularly where 

resources are constrained, and this can only be delivered from the senior levels of 

Government 

16. Effective inter-departmental contacts, in the context of clear priorities, make synergies 

much easier to deliver.  Synergies, in turn, can deliver the critical mass necessary for 

transformational change 

17. Critical mass typically requires levels of investment well beyond what Government 

alone can provide.  The role of Government and the public sector as a whole should 

therefore be an enabling role, creating the environment that facilitates private sector 

investment.  Swansea University’s Bay campus or the Financial Services 

developments in Cardiff are obvious examples in which investments in the hundreds, 

rather than tens, of millions have been mobilised in areas where the geography is 

ideally suited to support additional leveraged investment.  The City Deals in Cardiff 

and Swansea have the potential to be similarly successful if strategic thinking and the 

attraction of private investment are prioritised   

18. This type of critical mass can then stimulate broader economic and social 

development through demand led educational, technical and vocational skills creation 

19. Weaning ourselves off SF will not be straightforward in Wales but I believe it is not 

only achievable but can result in a more positive approach to economic and social 

development if we are prepared to take the long term strategic view 
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2 

CYFLWYNIAD 

 

1. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli’r 22 awdurdod lleol yng 

Nghymru ac mae’r tri awdurdod parc cenedlaethol a’r tri awdurdod tân ac achub, a’r 

pedwar awdurdod heddlu yn aelodau cyswllt.   

 

2. Mae’n ceisio cynrychioli awdurdodau lleol mewn fframwaith polisi sy’n dod i’r amlwg sy’n 

bodloni prif flaenoriaethau ein haelodau ac yn cyflenwi ystod eang o wasanaethau sy’n 

ychwanegu gwerth i Lywodraeth Leol Cymru a’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. 

 

3. Rydym yn croesawu’r cyfle i ymateb i Ymchwiliad Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru i baratoadau'r hyn a ddaw yn lle cyllid yr UE yng Nghymru pan fydd y DU yn 

gadael yr UE. 

 

4. Mae CLlLC yn gweithio’n rhagweithiol ac yn cyfathrebu’n rheolaidd â’i haelodau ar 

faterion yn ymwneud â Brexit, yn cynnwys yr hyn a ddaw yn lle cyllid yr UE a’r 

goblygiadau ar gyfer polisi rhanbarthol a gwledig. Mae ein hymateb yn ystyried cydfarn 

llywodraeth leol ar draws Cymru, fel Awdurdodau Lleol unigol mewn rhai achosion, ac 

fel rhan o Bartneriaethau Rhanbarthol ehangach mewn eraill. 

 

5. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio wrth i ddatblygiadau ar y maes polisi allweddol 

hwn yn parhau i ddatblygu. 

 

Prif Negeseuon 

 

6. Mae Llywodraeth Leol wedi bod yn bartner allweddol i sicrhau Cyllid yr UE yng Nghymru 

yn ystod cyfnod sawl rhaglen. Mae Llywodraeth Leol yn chwarae rôl allweddol i sicrhau 

gweithgaredd wedi’i gyllido gan yr UE o fewn ardaloedd a rhanbarthau trwy ddarparu 

cynlluniau refeniw a chyfalaf uniongyrchol sy’n cefnogi gwelliannau i leoedd ac yn helpu 

pobl i fynd yn ôl i fyd gwaith. Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn chwarae rôl strategol i 

ddarparu rhaglenni’n lleol trwy reoli a chydlynu’r cronfeydd ar lefel leol, fel Buddiolwyr 

Arweiniol neu Gyrff Arweiniol - gan gymryd cyfrifoldeb am reoli risg a gwariant lleol, er 

mwyn lleihau’r baich gweinyddol i drydydd partïon i hwyluso mynediad i’r rhaglenni gan 

fudd-ddeiliaid a grwpiau lleol. 

 

7. Mae Llywodraeth Leol hefyd yn chwarae rôl ganolog ym modelau datblygu economaidd 

â ffocws rhanbarthol sy’n datblygu, a helpu i gydlynu’n strategol y broses o ddarparu 
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cyllid yr UE yn y cyfnod 2014-20 yn gyson â strwythurau partneriaeth rhanbarthol drwy’r 

Timau Ymgysylltu Rhanbarthol1. 

 

8. Mae’r holl waith cyflawni’n lleol. Dim ond trwy gyfuno ymdrechion gan bartneriaid ar 

draws rhanbarthau Cymru, ar draws bob sector a bob lefel o Lywodraeth, wedi’i 

gynllunio a’i gyd-ddylunio mewn partneriaeth - y gellir cyflawni canlyniadau 

economaidd llwyddiannus. 

 

9. Prif flaenoriaeth i Gymru yw deall rheolau ymgysylltu ar gyfer cael mynediad 

i’r hyn a ddaw yn lle cyllid yr UE ar ôl Brexit. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru’n gwbl gefnogol i’r lobïo gan Lywodraeth Cymru ar Lywodraeth y DU i barchu’n 

llawn y broses o ddatganoli polisi a chyllid datblygu economaidd, a sicrhau cyllid llawn 

yn lle cyllid yr UE i Gymru. Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid oes fawr ddim sicrwydd, os 

o gwbl, o natur y cyllid na’r drefn o’i lywodraethu yn y dyfodol.  Mae gan hyn oblygiadau 

i’r fframweithiau polisi a llywodraethu sydd gennym yng Nghymru o ran ein gallu i gael 

mynediad i gyllid lefel-DU er mwyn cystadlu ochr yn ochr â strwythurau yn Lloegr a’r 

cenhedloedd datganoledig eraill. 

 
10. Yn ddiweddar ymatebodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru dan y teitl “Buddsoddiad Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit”. 

Mae’r ymateb yn adeiladu ar rai o’r prif faterion a amlinellir yn yr ymateb hwnnw, mae 

ymateb CLlLC ar ein gwefan 2. 

 

Cynllunio ariannol ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE 

yng Nghymru 

 

11. Wrth ystyried yr ymateb i’r ymgynghoriad hwn, mae'n bwysig cydnabod yn gyntaf hyd 

a lled y gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd drwy gronfeydd UE, a beth a olygir wrth 

“gyllid UE” a weinyddir ar hyn o bryd ar lefel Cymru, y byddwn yn colli mynediad iddo 

wrth adael yr UE: 

 

• Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ERDF/ESF) 

• Rhaglen Datblygu Gwledig (EAFRD) a chymorth Pilar 1 PAC 

• Rhaglen Drawsffiniol Iwerddon-Cymru (ETC; ar y cyd ag Iwerddon)  

 
12. Hefyd, mae'n bwysig ystyried y cronfeydd Ewropeaidd ehangach (e.e. Horizon 2020, 

Erasmus, Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol eraill – Ardal yr Iwerydd a Gogledd 

                                                           
1 https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/applying/?skip=1&lang=cy   
2 http://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&fileid=1531&mid=665  
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Orllewin Ewrop ayb) sy’n cael eu rheoli ar lefel Ewropeaidd, y byddwn yn gallu, neu 

ddim yn gallu cael mynediad iddynt ar ôl Brexit. Yn ddiweddar bu i Lywodraeth y DU3 

ailddatgan ei fod yn cydnabod pwysigrwydd mynediad parhaus i rai o’r rhaglenni hyn, 

mae’r cwestiwn a fyddwn yn parhau i gael mynediad i’r rhain ynghlwm â’r trafodaethau 

ar y ddêl Brexit derfynol. 

 

13. Ar hyn o bryd mae llawer iawn o ansicrwydd ynglŷn â’r cwestiwn beth a ddaw yn lle 

cyllid yr UE yng Nghymru. Tra bod cyhoeddiadau cychwynnol wedi’u gwneud ar lefel DU 

ynglŷn â datblygu Cronfa Ffyniant Gyffredin, a chymorth amaethyddol ar ôl Brexit, ni fu 

unrhyw fanylion pellach o bwys ar natur, ffurf neu argaeledd ffrydiau cyllido a fydd yn 

dod  “yn lle cyllid yr UE”. 

 

14. I bob golwg felly, yn nhermau’r cronfeydd Strwythurol a Gwledig hynny y byddwn yn 

colli mynediad iddynt; gallem fod yn edrych ar dair senario bosibl ar gyfer 

llywodraethu/rheoli’r hyn a ddaw yn lle cyllid yr UE o gronfeydd a reolir ar lefel DU, o 

ran cronfeydd wedi’u datganoli i Gymru, neu ddim cyllid yn ei le o gwbl. I gymhlethu 

pethau ymhellach, gallem gael cymysgedd o’r senarios llywodraethu hyn ar draws nifer 

o feysydd polisi. 

 
15. Rydym yn gwbl ymwybodol, ac yn gwbl gefnogol i’r lobio gan Lywodraeth Cymru ar 

Lywodraeth y DU i barchu’n llawn y setliad datganoli o safbwynt datblygiad economaidd 

a pholisi a chyllid amaethyddol a datblygu gwledig, ac i sicrhau cyllid llawn yn lle cyllid 

y DU i Gymru. 

 
16. Fodd bynnag, nid ydym yn sicr ynglŷn â natur y gwaith cynllunio yng Nghymru ar gyfer 

y senario cyllid annatganoledig bosibl. Dylai fod yn brif flaenoriaeth fod Llywodraeth 

Cymru a’i phartneriaid yn deall rheolau ymgysylltu ar gyfer cael mynediad i unrhyw gyllid 

a ddaw yn lle cyllid yr UE ar ôl Brexit. Mae angen i hyn ystyried yn llawn sut mae budd-

ddeiliaid Cymru’n cael mynediad ac yn rhyngweithio ag unrhyw ddulliau polisi dan 

arweiniad y DU, ac ystyried sut mae ein partneriaethau Datblygu Economaidd 

Rhanbarthol sy’n datblygu a’r dulliau’n “addas i’r pwrpas” i gystadlu ochr yn ochr â 

Phartneriaethau Menter Lleol ac Awdurdodau Cyfun yn Lloegr. 

 
17. Hefyd, rydym ar hyn o bryd yn ansicr o oblygiadau unrhyw ddêl Brexit (neu ddiffyg dêl) 

i’n heconomi ar lefel Macro (lefel DU), a’r dylanwadau yn sgil hynny ar Gymru a’i 

economïau rhanbarthol. Wrth i drafodaethau ar ddyfodol ein perthynas â’r UE ddatblygu, 

                                                           
3https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/699106/UK
_position_paper_on_future_of_cohesion_policy_.pdf  

Tudalen y pecyn 52

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/699106/UK_position_paper_on_future_of_cohesion_policy_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/699106/UK_position_paper_on_future_of_cohesion_policy_.pdf


  

gallai nifer o wahanol senarios ddatblygu a allai ddylanwadu ar ffurf a natur yr economi 

ar wahanol lefelau. 

 
18. Felly mae'n hollbwysig bod ymdrech gref, ymroddgar a rhagweithiol gan Lywodraeth 

Cymru mewn partneriaeth â’i budd-ddeiliaid yng Nghymru i nodi, mapio a chynllunio’r 

goblygiadau posibl hyn - er mwyn i’r ymatebion polisi yn eu sgil fod yn gydlynol, yn 

gydgysylltiedig ac yn addas i’r pwrpas - gan ymateb i’r sefyllfa gyllido ar ôl Brexit. 

 

Dulliau gweinyddol ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r 

UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE 

 

19. Yn nhermau cyllid Strwythurol a Gwledig yng Nghymru, mae’r rhain wedi eu rheoli ar 

lefel genedlaethol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer sawl cyfnod rhaglennu, yn unol â’i 

gallu datganoledig. 

 

20. Mae hyn yn sicrhau bod gan Gymru, a budd-ddeiliaid Cymru lais yn y broses o gynllunio 

a chyflawni’r ffrydiau cyllido sy’n effeithio ar eu hardaloedd - yn nhrefn pethau trwy 

egwyddorion gweithio mewn partneriaeth ac is-reolaeth Ewropeaidd. 

 

21. Pe na bai cyllid yn cael ei ddatganoli i lefel Cymru (rheoli ar lefel DU), byddai newidiadau 

sylweddol yn syth i’r ffordd y mae budd-ddeiliaid Cymru yn draddodiadol wedi 

ymgysylltu â chael mynediad i’r hyn oedd yn “gyllid yr UE” yn hanesyddol. 

 
22. Pe byddai cyllid yn aros ar lefel y DU, efallai nad cwestiwn o weinyddu ar lefel Cymru 

fydd yn berthnasol, ond yn hytrach cwestiwn o gydlynu strategol a chefnogaeth i fudd-

ddeiliaid Cymru allu cael mynediad i’r cronfeydd hyn, a bod strwythurau cefnogi 

perthnasol (e.e. partneriaethau rhanbarthol) yn addas i’r diben i hwyluso mynediad, a 

chystadlu ar “yr un lefel” ag ardaloedd eraill y DU am gyllid.   

 

23. A chymryd y byddai cyllid yn cael ei ddatganoli i Gymru, byddai nifer o ystyriaethau ar 

gyfer gweinyddu cyllid yn y dyfodol i sicrhau bod dyluniad y rhaglenni’n ystyried yn llawn 

y drefn lywodraethu sy’n esblygu a’r cyd-destun polisi sy’n gyrru datblygu economaidd 

yng Nghymru (yn bennaf, y modelau rhanbarthol yn sgil datblygu economaidd trwy 

Fargenion Dinesig a Thwf). 

 

24. Yr achos ar gyfer cyllid parhaus: Rydym yn gwbl gefnogol i ymdrechion Llywodraeth 

Cymru i sicrhau nad yw Cymru’n colli allan yn ariannol o ganlyniad i’r penderfyniad i 

adael yr Undeb Ewropeaidd.  
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25. Mae Polisi Rhanbarthol yr UE yn bodoli i wella lles economaidd rhanbarthau ac mae’r 

fframwaith polisi ar lefel Ewropeaidd yn gogwyddo tuag at lefelau cyllido uwch i’r 

rhanbarthau hynny lle mae lefelau perfformiad economaidd yn gymharol isel. Yng 

Nghymru,  mae hyn wedi sicrhau ein bod, yn draddodiadol, wedi bod yn gymwys i 

dderbyn y lefelau uchaf o gyllid ar gael. Gan gydnabod maint yr her mewn ymateb i 

anghenion arbennig a chyfleoedd yr ardaloedd hynny sydd ar ei hôl hi; helpu pobl yn yr 

ardaloedd hynny i gael hyd i swyddi neu ddatblygu opsiynau lleol ar gyfer gwaith, yn 

cynnwys seilwaith i wella mynediad a symudiad o fewn yr ardaloedd a nodwyd. 

 
26. Mae Polisi Gwledig yr UE hefyd wedi sicrhau bod cyllid wedi bod ar gael i gefnogi 

ymyriadau i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y mae 

ardaloedd gwledig yn eu hwynebu. Mae cyllid EAFRD wedi sicrhau bod Cynllun Datblygu 

Gwledig ar wahân ar gyfer Cymru, sydd wedi’i deilwra i anghenion, heriau a chyfleoedd 

penodol ardaloedd gwledig yng Nghymru. 

 

27. Dull rhaglennu: Er bod Brexit yn rhoi cyfle i wneud pethau’n well e.e. mae cael gwared 

ar ffiniau rhaglenni artiffisial yn fodd i ddatblygu ymyriadau sy’n adlewyrchu ardaloedd 

gweithgar yn economaidd, cael gwared ar ffocws thematig a’r cyfle i ddatblygu neu 

berchnogi rheolau a rheoliadau sy’n fodd i ddatblygu dull  mwy integredig a symlach. 

Hefyd mae nifer o nodweddion yr hoffem eu cadw, fel y sicrwydd cynllunio yn sgil 

rhaglenni aml-flwyddyn, yn ogystal â’r egwyddor partneriaeth ac is-reolaeth oedd yn 

berthnasol wrth gynllunio a chyflawni’r rhaglenni. 

 
28. Yn draddodiadol, mae partneriaid wedi gorfod ymgeisio am ffrydiau cyllido cyfalaf a 

refeniw ar wahân, wrth gystadlu, gyda phob rhaglen â’i threfniadau rheoli rhaglen ei 

hun, meini prawf buddsoddi a gwahanol ofynion gweinyddol. Yn anochel mae hyn wedi 

arwain at fuddsoddi mewn seilos, diffyg integreiddio a’r ffit strategol sydd ei angen i 

gael effaith ystyrlon ar economi’r rhanbarth. 

 
29. Rydym yn awyddus i weld Cymru’n manteisio’n llawn ar hyn trwy ddatblygu Cronfa 

Unigol, cyfuno cyfalaf refeniw, a phrosesau llawer symlach i gael mynediad i gyllid, a’i 

ddarparu. 

 

30. Model datblygu economaidd â ffocws rhanbarthol - cymryd dull economi cyfan: Mae 

Cymru’n rhanbarth o gyfleoedd ac anghenion gwahanol. Mae’r gwahaniaeth hwn rhwng 

ein hardaloedd yn mynd y tu hwnt i gategorïau traddodiadol “gwledig” a “threfol” neu 

rannu’r economi i sectorau economaidd traddodiadol. 
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31. Bydd llymder parhaus sy’n effeithio ar ein sefydliadau sector cyhoeddus a goblygiadau 

posibl Brexit yn effeithio ar ein hardaloedd mewn gwahanol ffyrdd. Bydd angen 

ymatebion wedi’u teilwra i’r gwahanol heriau a chyfleoedd sy’n sensitif i fethiant y 

farchnad yn yr ardaloedd penodol hynny - ac yma mae cryfder y dull rhanbarthol. Rhoi 

ffocws ar anghenion a chyfleoedd penodol pob ardal yn y rhanbarth, wedi’u cyflawni’n 

lleol fel rhan o strategaeth ranbarthol gydweithredol ehangach o fewn fframwaith polisi 

cenedlaethol cyffredinol. Fel enghraifft, bydd yr achos busnes i gyflwyno datblygiad 

safleoedd ac eiddo yn Wrecsam yn wahanol i safleoedd yng Ngwynedd a Môn dyweder. 

Fodd bynnag, mae pob buddsoddiad yn cyd-fynd ag amcanion polisi cenedlaethol (gallu 

darparu safleoedd ac eiddo modern i ganiatáu i fusnesau dyfu yn ogystal â denu 

cyfleoedd buddsoddi). Nodir y rhain ar lefel rhanbarthol a’u blaenoriaethau ar y cyd fel 

prif ffactor cymhelliant i ysgogi twf busnes trwy ymateb i’r galw; ond yn cael eu 

darparu’n lleol - yn sensitif i nodweddion economaidd a chymdeithasol yr ardal er mwyn 

sicrhau buddsoddiadau cynaliadwy sy’n addas i’r pwrpas. 

 

32. Nid yw cydlynu rhanbarthol cadarnach yn golygu newid i fodel darparu uwch na haen 

ychwanegol o lywodraethu - ond yn hytrach cyfuniad o ddulliau newydd a datganoli i 

gyflawni blaenoriaethau a chyfleoedd rhanbarthol o fewn fframwaith polisi cenedlaethol 

cyffredinol trwy gyflawni’n lleol. 

 

33. Mae gan bartneriaethau a budd-ddeiliaid lleol rôl hollbwysig i nodi’r gwahaniaethau o 

ran angen a chyfle, yn sensitif i gymhlethdodau lle ac ardaloedd ar draws y rhanbarth. 

Mae nifer fawr o strwythurau cyflawni a phartneriaethau wedi’u datblygu i helpu i 

ddarparu rhaglenni Strwythurol a Gwledig Ewropeaidd - yn benodol mewn ymateb i 

anghenion penodol grwpiau poblogaeth neu ardaloedd daearyddol penodol (e.e. 

grwpiau LEADER trwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig neu rwydweithiau/modelau cyflawni 

penodol sy’n targedu pobl ymhellach i ffwrdd o’r farchnad lafur). O safbwynt hyn, dylid 

gwneud pwynt ychwanegol o ran y rôl y mae LEADER wedi’i chwarae i hwyluso’r broses 

o dreialu cysyniadau arloesol/cynigion mewn risg. Mae hyn wedi bod yn fodd i gyflwyno 

nifer o brosiectau treialu/peilot sydd ers hynny wedi symud ymlaen i brif ffynonellau 

cyllido neu eraill. 

 

Casgliad  

34. Mae buddsoddi mewn polisi rhanbarthol i’r dyfodol yn hanfodol os yw rhanbarthau 

Cymru am ddal i fyny a chystadlu ar lefel-DU heb sôn am ar lefel Ewropeaidd neu 

ryngwladol ar ôl Brexit. Dylai lefelau cyllido gyfateb i raddfa ac uchelgais ymyriadau 

wedi’u blaenoriaethu’n rhanbarthol i sicrhau bod y lefel cywir o fuddsoddiad yn mynd i’r 
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afael â’r ymyriadau priodol. Felly mae'n hanfodol bod polisi gwledig a rhanbarthol yn y 

dyfodol yn cyd-fynd â’r model datblygu â ffocws economaidd, gan gymryd ”dull economi 

cyfan” i sicrhau ein bod yn buddsoddi yn y blaenoriaethau cywir yn yr ardaloedd cywir, 

trwy’r modelau cyflawni/partneriaid mwyaf priodol - gan ategu ac integreiddio ffrydiau 

cyllido domestig eraill a phrif ddatblygiadau i sicrhau twf cynhwysol. Mae'n hanfodol bod 

cynllunio economaidd a buddsoddi’n cael eu cyd-gynllunio a’u cytuno ar y cyd gan gyrff 

rhanbarthol a llywodraeth genedlaethol, gan ystyried y realiti o sut mae economïau 

rhanbarthol yn gweithio mewn gwirionedd; fel arall ni fydd y potensial o gyllid yn lle 

cyllid yr UE wedi’i weinyddu gan Gymru, na chael mynediad i Strategaethau Diwydiannol 

Lleol dan arweiniad y DU fyth yn cael ei wireddu. 

 

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â: 
 

Carwyn Jones Evans - Swyddog Polisi Datblygu Economaidd ac Adfywio 

Carwyn.JonesEvans@wlga.gov.uk 
 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Tŷ Llywodraeth Leol 
Rhodfa Drake 
Caerdydd 
CF10 4LG 
 
Rhif ffôn: 029 2046 8515 
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Simon Thomas 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

8 Mehefin 2018 

Annwyl Simon 

Diolch ichi am Adroddiad eich pwyllgor ar Ddefnydd Comisiwn y Cynulliad o’r 

tanwariant sy’n deillio o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau, a gyhoeddwyd ar 1 Mai 

2018. Trafododd y Comisiwn eich adroddiad ac ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau 

yn ei gyfarfod Bwrdd ar 4 Mehefin 2018. Mae ymateb y Comisiwn i argymhellion y 

Pwyllgor Cyllid i’w weld yn yr atodiad sydd ynghlwm. 

Hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor am ei waith craffu, ac edrychaf ymlaen at gyflwyno 

cyllideb ddrafft yn ddiweddarach eleni, ar ôl ystyried argymhellion y Pwyllgor a 

chanlyniad ymgynghoriad presennol y Bwrdd Taliadau i ystyried a ddylid 

gweithredu newidiadau er mwyn cynyddu hyblygrwydd i Aelodau o ran defnyddio 

gwahanol elfennau o’r Penderfyniad. 

Nodwn fod y Pwyllgor yn croesawu’r camau a gymerwyd eisoes gan y Comisiwn i 

wella tryloywder y gyllideb. Mae’r Comisiwn bob amser yn ceisio gweithredu 

mewn ffordd agored, dryloyw a chlir. Mae croeso i chi gysylltu â mi os hoffai eich 

Pwyllgor gael rhagor o wybodaeth, yn ychwanegol at yr atodiad sydd ynghlwm.  

Yn gywir 

Suzy Davies 

copi at Gomisiynwyr y Cynulliad, Manon Antoniazzi, Nia Morgan 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-14-18 P5
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Defnydd Comisiwn y Cynulliad o’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniad y Bwrdd 

Taliadau 

 

Argymhelliad 1: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Comisiwn y Cynulliad yn parhau i 

ddarparu lefel y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn nogfennaeth y gyllideb 

ddiweddaraf (2018-19) fel safon ofynnol ar gyfer cyllidebau ac amcangyfrifon yn y 

dyfodol. 

Cytunwyd 

Nodwn fod y Pwyllgor yn croesawu’r camau a gymerwyd eisoes gan y Comisiwn i 

wella tryloywder y gyllideb. Mae’r Comisiwn bob amser yn ceisio gweithredu 

mewn ffordd agored, dryloyw a chlir.  

Mae’r Comisiwn wedi trafod adroddiad y Pwyllgor Cyllid a’r penderfyniadau a 

wnaed gan y Bwrdd Taliadau, yn dilyn ei ymgynghoriad diweddar. Bydd y gyllideb 

ddrafft a osodir gerbron y Cynulliad, erbyn 30 Medi 2018, yn cynnwys newidiadau 

a fydd yn gwella tryloywder cyllideb y Comisiwn fwy byth, a gobeithio yn mynd i’r 

afael ag unrhyw bryderon sy’n weddill a nodwyd yn adroddiad y Pwyllgor. 

Bydd y newidiadau hyn yn gwella tryloywder cyllideb y Comisiwn ymhellach a 

gobeithio y byddant yn mynd i’r afael ag unrhyw bryderon sy’n weddill, a nodwyd 

yn adroddiad y Pwyllgor. 

 

Argymhelliad 2: Hoffai’r Pwyllgor ddeall yn fanylach sut y mae trefniadau 

llywodraethu newydd y Cynulliad/Comisiwn yn wahanol i’r trefniadau blaenorol, 

sut y bydd y trefniadau hyn yn cryfhau llywodraethiant a sut y mae’r Comisiwn yn 

bwriadu mesur pa mor llwyddiannus yw’r newid. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y 

Comisiwn yn darparu manylion pellach iddo mewn perthynas â’r meysydd hyn. 

Cytunwyd 
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Sut y mae’r trefniadau llywodraethu newydd yn wahanol i’r rhai blaenorol 

Bellach, mae gan Gomisiwn y Cynulliad Fwrdd Gweithredol a Thîm Arweinyddiaeth 

ar waith.  Mae’r ddau fwrdd hyn yn disodli’r model blaenorol o drefniadau 

llywodraethu a oedd yn cynnwys Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau a Bwrdd Rheoli.   

 

Mae’r trefniadau newydd yn rhoi mwy o eglurder ynghylch sut y gwneir 

penderfyniadau a rolau’r byrddau gwahanol, ac yn gweithredu argymhellion 

adroddiad archwilio mewnol yn 2017 yn dilyn ymgynghoriad ag uwch staff.  

 

Yn flaenorol, roedd y Bwrdd Rheoli’n gorff penderfynu ac adolygu, ac roedd yn 

ymdrin â chynllunio a strategaeth gorfforaethol, rheoli sefydliadol a materion 

gweithredol a pholisi yn ymwneud â holl wasanaethau’r Comisiwn.  Roedd gan y 

Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau gyfrifoldeb strategol am sicrhau: bod Cronfa 

Fuddsoddi’r Comisiwn yn cael ei defnyddio’n effeithiol ac yn effeithlon; a bod 

capasiti adnoddau’n cyd-fynd â nodau a blaenoriaethau’r Comisiwn a’i fod yn 

darparu llywodraethiant a sicrwydd i brosiectau newid sylweddol. 

 

O dan y trefniadau newydd, y Bwrdd Gweithredol yw’r unig gorff sy’n gwneud 

penderfyniadau strategol ar gyfer pob mater a ddirprwyir gan Gomisiwn y 

Cynulliad.  Mae hyn yn cynnwys penderfyniadau buddsoddi, yn amodol ar 

argymhellion y tîm Arweinyddiaeth, ac, os nad yw’r mater wedi’i ddirprwyo, yn 

amodol ar benderfyniadau’r Comisiynwyr. Mae’r Bwrdd hefyd yn gweithredu fel 

corff cynghori i Gomisiwn y Cynulliad, i sicrhau ei fod yn cael cyngor eglur o ran 

pennu strategaeth, nodau a blaenoriaethau’r Comisiwn, ynghyd â’r gyllideb 

flynyddol. 

 

Mae’r Tîm Arweinyddiaeth yn gorff cynghori i’r Bwrdd Gweithredol ac yn alluogwr 

ar gyfer cyflwyno cynlluniau gweithredol, blaenoriaethau a’n trefniadau 

llywodraethu yn effeithiol. 
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Gellir rhoi Cylch Gorchwyl y ddau Fwrdd i’r Pwyllgor ar gais. 

Sut y bydd y trefniadau hyn yn cryfhau llywodraethiant 

O dan y trefniadau newydd, mae’n Bwrdd Gweithredol yn nodi blaenoriaethau 

gweithredol yn seiliedig ar strategaeth, nodau a blaenoriaethau’r Comisiwn. Mae’r 

Bwrdd Gweithredol yn monitro’r gyllideb, yn cytuno ar flaenoriaethau buddsoddi a 

blaenoriaethau o ran adnoddau, yn goruchwylio risgiau corfforaethol ac yn 

goruchwylio rheoli newid. 

 

Mae’r Tîm Arweinyddiaeth yn creu syniadau ac yn darparu her adeiladol. 

Atgyfnerthwyd ei rôl fel fforwm ar gyfer rhannu a lledaenu gwybodaeth. Mae’r Tîm 

Arweinyddiaeth yn cynnal ymarferion cynllunio senario ac yn dadansoddi 

opsiynau, ac mae’n cefnogi’r Bwrdd Gweithredol drwy gynnal ymarfer 

blaenoriaethu cam cyntaf ar yr holl fuddsoddiadau arfaethedig.  Mae aelodaeth y 

Tîm Arweinyddiaeth wedi ei ehangu ac mae bellach yn cynnwys pob Pennaeth 

Gwasanaeth.  Mae’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr yn parhau i ddod i’r 

cyfarfodydd, ond mae’r grŵp yn cael ei gadeirio gan un o’i aelodau yn eu tro. Mae 

cadeirydd y Tîm Arweinyddiaeth yn bresennol yng nghyfarfod y Bwrdd 

Gweithredol a chaiff cofnodion pob cyfarfod o’r Bwrdd eu dosbarthu i’r Tîm 

Arweinyddiaeth.  

 

Mae’r trefniadau newydd yn cyflwyno mwy o ddealltwriaeth ynghylch yr hyn sydd 

ar y gorwel, sy’n ein galluogi i gynllunio’n fwy effeithiol a sicrhau bod y pynciau 

priodol yn cael sylw ar yr amser iawn.  Cyflwynwyd blaenraglen waith wedi’i 

chydlynu.  Mae’r Tîm Arweinyddiaeth yn herio cynigion ac yn llywio’r Bwrdd 

Gweithredol cyn i’r Bwrdd wneud ei benderfyniad terfynol.  Bydd ysgrifenyddiaeth 

a rennir, a sefydlwyd yn ddiweddar, yn helpu gyda’r aliniad hwn. 

 

Bydd y Comisiwn, fel y corff llywodraethu, yn cadw’r cyfrifoldeb dros bennu 

cyfeiriad strategol cyffredinol y sefydliad. Bydd y Comisiwn yn parhau i 

gymeradwyo strategaeth y gyllideb a darperir iddo fanylion y buddsoddiadau a 

gymeradwyir gan y Bwrdd Gweithredol. Hefyd bydd y Comisiwn yn parhau i 
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dderbyn sicrwydd gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg ar faterion sy’n 

ymwneud â risg, rheolaeth a llywodraethu. 

Sut y mae’r Comisiwn yn bwriadu mesur pa mor llwyddiannus yw’r newid. 

Wedi’i gynnwys yng nghylch gorchwyl y ddau Fwrdd y mae’r ymrwymiad i drefnu 

adolygiad o effeithiolrwydd y Bwrdd o bryd i’w gilydd. Y Pennaeth Llywodrethu a 

Sicrwydd fydd yn gwneud hyn. Bydd y Bwrdd yn trafod y canfyddiadau ac yn 

datblygu cynllun gweithredu os bydd angen. 

Bydd y trefniadau clir ar gyfer gwneud penderfyniadau ar lefel uwch hefyd yn cael 

eu hategu gan hyfforddiant ymwybyddiaeth llywodraethu drwy’r sefydliad. Bydd 

gwell dealltwriaeth, perchnogaeth a defnydd o’n trefniadau llywodraethu a’u 

defnyddio yn ddull mesur pwysig o’n llwyddiant. 

Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bod llywodraethiant da yn parhau i fod 

yn rhan o "fusnes fel arfer", gan wella ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid a sicrhau 

bod gwneud penderfyniadau effeithiol yn seiliedig ar wybodaeth reoli gadarn.  

Bydd hyn yn ein galluogi ni i gyflawni blaenoriaethau’r Comisiwn o fewn y 

targedau ariannol a’r adnoddau a gytunwyd gennym. 
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Argymhelliad 3: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn adolygu ei ddull o 

ariannu prosiectau cyfalaf, gan sicrhau y caiff arian ei glustnodi ar gyfer 

prosiectau craidd o fewn ei gyllideb gyfalaf.  

Cytunwyd. 

Mae’r Comisiwn, ar ôl trafod adroddiad y Pwyllgor a phenderfyniadau’r Bwrdd 

Taliadau, yn dilyn ei ymgynghoriad, wedi adolygu ei ddull o ariannu prosiectau 

cyfalaf. 

Ar ôl ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau, mae’r Comisiwn yn ystyried y bydd ceisio 

amcangyfrif yn gywir y tanwariant tebygol ar gyllideb y Penderfyniad yn fwy o her. 

Mae hyn yn creu risg annerbyniol sy’n gysylltiedig ag ariannu prosiectau cyfalaf a 

phrosiectau craidd o gronfa fuddsoddi, wedi’i ategu’n rhannol gan y tanwariant 

sy’n deillio o’r Penderfyniad yn ystod 2019-20.  

O gofio hyn a phryderon y Pwyllgor Cyllid, mae’r Comisiwn, felly, yn cynnig newid 

yn y ffordd y mae prosiectau craidd yn ei gyllideb gyfalaf yn cael eu hariannu. 

Bydd dogfen cyllideb ddrafft 2019-20, y bydd y Pwyllgor yn craffu arni yn ystod yr 

hydref 2018, yn adlewyrchu’r newid hwn. 

Cynigir y bydd prosiectau blaenoriaeth a nodwyd i’w cwblhau yn ystod 2019-20 

yn cael eu nodi yn nogfen y gyllideb ac y byddant bellach yn cael eu hariannu’n 

llawn o gyllideb graidd y Comisiwn, heb ddibynnu dim ar linell gyllideb 

Penderfyniad y Bwrdd Taliadau. 

Mae hyn yn debygol o arwain at gynnydd yng nghyllideb "graidd" y Comisiwn, sy’n 

adlewyrchu gwariant a fyddai, fel arall, wedi’i ariannu drwy’r gyllideb fuddsoddi 

o’r tanwariant ar linell gyllideb Penderfyniad y Bwrdd Taliadau.  

Yn ymwybodol bob amser o’n nod strategol i ddefnyddio adnoddau’n ddoeth, hyd 

yn oed gyda gweithdrefnau gwell ar gyfer blaenoriaethu, mae’r newid hwn yn 

debygol iawn o olygu bod y cynnydd y gyllideb gyffredinol yn fwy na’r cynnydd a 

ragwelir yng nghyllideb "Bloc Cymru" ar gyfer 2019-20.  
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Y gyllideb "graidd" yw "cyllideb weithredol" y Comisiwn nad yw’n cynnwys y 

gyllideb ar gyfer Penderfyniad y Bwrdd Taliadau a’r llinell gyllideb Gwariant a 

Reolir yn Flynyddol (AME) ar gyfer costau cyllid Pensiwn Aelodau’r Cynulliad, sy’n 

addasiad cyfrifo nad yw’n arian parod. 

Rydym yn ymwybodol o argymhelliad blaenorol y Pwyllgor Cyllid, a dderbyniwyd 

gan y Comisiwn, i beidio â chynyddu ein cyllideb y tu hwnt i unrhyw gynnydd i 

Floc Cymru. 

Ni fydd y Comisiwn yn defnyddio’r tanwariant o ran llinell gyllideb Penderfyniad y 

Bwrdd Taliadau. Felly ni fydd swm sy’n cyfateb i’r tanwariant yn cael ei ddefnyddio 

o Gronfa Gyfunol Cymru. Mae hyn yn sicrhau bod y cynnydd cyffredinol i gyllideb 

y Comisiwn, ar wahân i unrhyw arian nas defnyddiwyd, yn parhau yn unol â’r 

cynnydd i grant Bloc Cymru. Bydd y cronfeydd hyn nas defnyddiwyd ar gael i 

Lywodraeth Cymru yn y blynyddoedd nesaf drwy Gronfa Wrth Gefn Cymru. 
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Argymhelliad 4: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn sicrhau bod 

ffrydiau ariannu wedi’u nodi’n glir ar gyfer prosiectau a all gael eu dwyn ymlaen 

neu a fydd yn cael eu dwyn ymlaen fel blaenoriaethau buddsoddi, yn enwedig pan 

fo’r prosiectau hyn yn cwmpasu nifer o flynyddoedd. At hynny, mae’r Pwyllgor yn 

disgwyl y cynhelir dadansoddiad risg pan fo gweithgareddau yn cael eu dwyn 

ymlaen, o ystyried natur anrhagweladwy ac anwadal yr arian sy’n deillio o’r 

tanwariant.  

Cytunwyd 

Mae’r Comisiwn eisoes yn nodi ffrydiau ariannu’n glir ar gyfer prosiectau y gellid 

eu dwyn ymlaen fel blaenoriaethau buddsoddi. 

Mae’r Comisiwn yn hapus i barhau i nodi ei flaenoriaethau buddsoddi yn ei 

ddogfen gyllideb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n anochel y gall 

blaenoriaethau, a’u cwmpas, newid yn ystod y flwyddyn. Gall cyllid felly fod ar 

gael drwy atal rhai prosiectau a gynlluniwyd yn flaenorol a gohirio eraill. 

Mae asesiad risg wedi’i gynnwys yn ein holl gynlluniau blaenoriaethu buddsoddi.  

Bydd yn cael ei ystyried lle bynnag y bydd newid o ran blaenoriaeth ein 

buddsoddiadau, gan gynnwys lle rydym yn cyflwyno neu’n gohirio prosiectau i 

flynyddoedd ariannol gwahanol. 

Fel y nodwyd uchod, mae’r Comisiwn yn cynnig newid o ran sut y mae’n cyflwyno 

ei gyllideb i gyfleu’r ddibyniaeth lai neu waredu’r ddibyniaeth ar y tanwariant sy’n 

deillio o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau. 

 

Argymhelliad 5: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn archwilio’n llawn 

beth yw manteision a risgiau newid prosesau mewn perthynas â thanwariant 

Penderfyniad y Bwrdd Taliadau, gyda ffocws ar fod mor dryloyw â phosibl. Dylai 

hyn hefyd roi ystyriaeth i ganlyniad ymgynghoriad presennol y Bwrdd Taliadau 

ynghylch hyblygrwydd y lwfansau yn y Penderfyniad.  
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Cytunwyd 

Blaenoriaeth y Comisiwn yw sicrhau ei fod mewn sefyllfa i allu talu’r holl daliadau 

ac ad-dalu’r holl gostau y mae gan Aelodau hawl iddynt o dan y Penderfyniad.  

Mae’r Comisiwn yn rhagweld ei gyllideb ar gyfer Penderfyniad y Bwrdd Taliadau 

mewn tair ffordd: (i) drwy amcangyfrif y gost o fodloni ei rwymedigaeth o dan y 

Penderfyniad diweddaraf, (ii) drwy ddeall rhaglen waith y Bwrdd ar gyfer y 

flwyddyn ariannol nesaf, a (iii) drwy drafod â’r swyddogion sy’n cefnogi’r Bwrdd.   

Yn hanesyddol, bu tueddiad i fod â lefel sylweddol o danwariant yn erbyn cyllideb 

Penderfyniad y Bwrdd Taliadau. Mae’r Comisiwn wedi defnyddio’r tanwariant hwn i 

ariannu prosiectau blaenoriaeth, drwy ychwanegu unrhyw danwariant i’w gronfa 

fuddsoddi. Mae’r Comisiwn, ar ôl iddo ystyried adroddiad blaenorol y Pwyllgor, 

wedi ymchwilio’n llawn i’r manteision a’r risgiau o newid y modd y mae’n cyflwyno 

ei gyllideb.  

Rhoddwyd rhagor o ystyriaeth, ar ôl clywed canlyniad ymgynghoriad y Bwrdd 

Taliadau, i sicrhau’r tryloywder mwyaf ac i leihau’r risg na fydd y Comisiwn yn 

gallu cyflawni ei amcanion na’i rwymedigaethau strategol o dan Benderfyniad y 

Bwrdd Taliadau. Bydd dogfen cyllideb ddrafft 2019-20 yn adlewyrchu newid yn y 

modd y mae’n cyflwyno ei gyllideb.   

Cyflwyno Cyllideb y Comisiwn 2019-20 

Fel y nodwyd yn ein llythyr at y Pwyllgor, dyddiedig 21 Rhagfyr 2017, trafododd y 

Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau bapur ar gyflwyno Cyllideb y Comisiwn 2019-20 

yn ei gyfarfod ar 7 Rhagfyr 2017. Argymhellodd y Bwrdd y dylai’r Comisiwn 

ystyried dulliau amgen ar gyfer cyflwyno Cyllideb 2019-20, yn hytrach na pharhau 

â’r dull cyflwyno presennol. Mae’r Comisiwn wedi gwneud hynny.  

 

Nod y Comisiwn, wrth gyflwyno model diwygiedig, yw mynd i’r afael â’r pryderon 

a nodwyd gan eich Pwyllgor ynghylch tryloywder a goblygiadau’r newidiadau sydd 

Tudalen y pecyn 77



 

i’w rhoi ar waith gan y Bwrdd Taliadau yn dilyn ei ymgynghoriad, gadw 

hyblygrwydd a lleihau’r risg i gyllideb y Comisiwn.  

 

Daeth i’r casgliad mai’r model canlynol yw’r mwyaf tryloyw.  

 cyllideb wedi’i neilltuo ar gyfer penderfyniad y Bwrdd Taliadau, i gynnwys 

symiau i gwmpasu "lwfansau staffio dros dro" a chronfa wrth gefn ar gyfer 

e.e. marwolaeth mewn gwasanaeth. Ni fyddai’r Comisiwn yn dibynnu ar 

unrhyw danwariant i ariannu ei flaenoriaethau buddsoddi; 

 ni fyddai cronfa fuddsoddi’r Comisiwn bellach yn cael ei hategu gan 

danwariant o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau. Fodd bynnag, efallai y bydd 

angen cynnydd cyfatebol i wrthbwyso’r diffyg hwn yng nghyllideb 

weithredol y Comisiwn, fel y nodwyd yn gynt.  

 

 

Casgliad 1. Mae’r Pwyllgor yn cydnabod bod y ffordd y gosodir cyllidebau a’r 

ffordd y defnyddir tanwariant ar draws deddfwrfeydd y DU yn amrywio’n fawr. 

Mae’r Pwyllgor yn nodi bod rhai deddfwrfeydd yn defnyddio systemau gwahanol 

ar gyfer cyllidebu a dychwelyd tanwariant, ac mae’n awgrymu bod y Comisiwn yn 

ystyried y prosesau hyn pan fydd yn adolygu ei weithdrefnau cyllidebu.  

Nodwyd 

Mae’r Comisiwn wedi adolygu’r ohebiaeth a ddaeth i law’r Pwyllgor yn ystod ei 

ymchwiliad, ac mae wedi ystyried y prosesau hyn wrth drafod cyflwyniad 

diwygiedig dogfen y gyllideb ar gyfer 2019-20. 

Mae’n amlwg bod nifer o ffyrdd eraill o gyflwyno cyllideb y Comisiwn. Mae’r 

Comisiwn o’r farn y bydd y gyllideb ddiwygiedig sydd i’w chyflwyno i’r Cynulliad 

yn ddiweddarach yn 2018 yn rhoi gwell eglurder a thryloywder, a bydd hefyd yn 

symud ymlaen i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon sy’n weddill a nodwyd gan y 

Pwyllgor yn ei adroddiad.  
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6 Mehefin 2018 

Annwyl Aelod Cynulliad, 

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 24 Mai. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i 
benderfyniadau.  

Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau 

Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a gafodd fel rhan o’r ymgynghoriad ar ei gynigion i 
gynyddu’r defnydd hyblyg o lwfansau presennol y Penderfyniad. Trafododd y Bwrdd hefyd 
oblygiadau ehangach y newidiadau, gan ystyried ei ddyletswydd i ddarparu adnoddau 
digonol i Aelodau i’w galluogi i ymgymryd â’u rôl yn effeithiol tra’u bod yn sicrhau gwerth 
am arian a thryloywder o ran y defnydd o gronfeydd cyhoeddus. Amlinellir 
penderfyniadau’r Bwrdd ar bob cynnig isod. Efallai y bydd yr Aelodau am nodi bod y 
newidiadau hyn yn berthnasol i lwfansau Aelodau unigol ac nid y Lwfans Cymorth i 
Bleidiau Gwleidyddol.  

Dileu’r cap cyflogaeth o 111 awr ar staff a gyflogir ar sail barhaol 

Gan fod yr holl ymatebion a oedd yn cyfeirio at y cynnig o blaid dileu’r cap cyflogaeth o 
111 awr ar staff a gyflogir ar sail barhaol, cytunodd y Bwrdd i weithredu’r cynnig hwn.  

Mae’r Bwrdd wedi penderfynu gweithredu’r cynnig hwn yn effeithiol o 1 Hydref 2018 
ymlaen. Nododd y Bwrdd y dylai’r dyddiad hwn roi digon o amser i Aelodau baratoi ar 
gyfer y newid ac ystyried sut y gallant ddefnyddio’r hyblygrwydd newydd.  

Trosglwyddo rhwng cyllidebau 

Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a oedd yn cyfeirio at y gallu cynyddol i drosglwyddo 
rhwng lwfansau. Gan fod yr holl ymatebion o blaid y cynnig, cytunodd y Bwrdd i ganiatáu i 
Aelodau drosglwyddo cyfanswm o hyd at 25 y cant o’u Lwfans Costau Swyddfa a/neu 
werth llawn eu Cronfeydd Polisi, Cyfathrebu ac Ymchwil i’w Lwfansau Staffio, os ydynt yn 
dymuno gwneud hynny.  

Mae’r Bwrdd wedi penderfynu gweithredu’r penderfyniad hwn yn effeithiol o 1 Hydref 
2018 ymlaen. Gan y bydd y newid hwn yn digwydd hanner ffordd drwy’r flwyddyn ariannol, 
bydd y symiau y caniateir iddynt gael eu trosglwyddo yn symiau pro-rata yn ystod y  
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flwyddyn ariannol hon. Bydd Aelodau felly’n gallu trosglwyddo hyd at 12.5 y cant o’u 
Lwfans Costau Swyddfa a hyd at £1,250 o’u Lwfans Cronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu 
rhwng 1 Hydref 2018 a 31 Mawrth 2019.  

Cyllidebu’r lwfans staffio ar y pwyntiau cyflog gwirioneddol 

Roedd yr holl ymatebion a ddaeth i law ar y mater hwn yn croesawu cynigion y Bwrdd. O 
ganlyniad, cytunodd y Bwrdd i gyfrifo’r Lwfans Staffio sy’n weddill ac sydd ar gael, yn 
seiliedig ar y gost wirioneddol yn hytrach na chyfanswm y gost staff fwyaf, fel sy’n digwydd 
ar hyn o bryd.  

Nododd y Bwrdd y byddai angen rhoi systemau priodol yn eu lle i gynorthwyo Aelodau i 
reoli unrhyw anwadalrwydd cyllidebol. O ganlyniad, mae’r Bwrdd wedi cytuno bod angen 
cyfnod arweiniol addas a phenderfynwyd y bydd y cynnig hwn yn dod i rym ar 1 Ebrill 
2019. Bydd hyn yn caniatáu i brosesau cefnogi addas fod yn eu lle i gefnogi’r Aelodau a’u 
staff drwy’r newid.  

Cyhoeddiad blynyddol cyfanswm gwariant yr Aelodau ar staffio 

Oherwydd bod yr holl ymatebion a ddaeth i law ar y mater hwn yn cytuno â’r cynnig, 
cytunodd y Bwrdd i gyhoeddi cyfanswm gwariant yr Aelodau ar staffio yn flynyddol.  

Nododd y Bwrdd y pryderon a fynegwyd mewn ymatebion yn gofyn am sicrwydd na 
fyddai’n bosibl adnabod data personol staff cymorth o unrhyw ddata a gyhoeddir. 
Cytunodd y Bwrdd i roi mesurau diogelu ar waith i sicrhau na ellid adnabod unrhyw staff 
cymorth o’r wybodaeth a gyhoeddir. Byddai hyn yn cynnwys cyfanswm gwerth ariannol y 
gwariant cyfan gan bob Aelod ac nid gwybodaeth am bob aelod o staff cymorth unigol. 

Mae’r Bwrdd wedi penderfynu gweithredu’r penderfyniad hwn ar unwaith a bydd y data 
cyntaf yn cael eu cyhoeddi ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, sef ym mis Ebrill 2019. 
Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi ar wefan y Cynulliad, fel sy’n digwydd ar gyfer 
lwfansau eraill ar hyn o bryd. 

Adolygu’r newidiadau 

Nododd y Bwrdd y pryderon a fynegwyd na fyddai’r hyblygrwydd ychwanegol a gynigir 
gan y Bwrdd yn diwallu anghenion yr holl Aelodau. Cytunodd y Bwrdd â’r ymatebwyr y 
dylid adolygu effaith y newidiadau hyn ar ôl eu gweithredu i asesu’r ffordd y mae  
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Aelodau’n defnyddio’r hyblygrwydd newydd ac effeithiolrwydd y newidiadau. Bydd y 
Bwrdd yn adolygu effaith y newidiadau chwe mis a 12 mis ar ôl eu gweithredu. 

Cyhoeddi’r ymatebion 

Cytunodd y Bwrdd i gyhoeddi crynodeb o’r ymatebion a ddaeth i law mewn unrhyw allbwn 
yr oedd yn cytuno i’w gynhyrchu ar ddiwedd yr adolygiad.  

Effeithiau’r newidiadau arfaethedig ar Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol 

Trafododd y Bwrdd effeithiau ehangach y newidiadau y mae wedi cytuno arnynt i’r Lwfans 
Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol. Mae’r Bwrdd wedi cytuno i ymgynghori ar gynigion tebyg 
ar gyfer y lwfans hwn. Mae manylion y cynigion hyn wedi’u nodi yn y llythyr ymgynghori 
ar wahân. 

Trafod y dystiolaeth ymhellach 

Yn ei gyfarfod ym mis Mawrth, cytunodd y Bwrdd i drafod y dystiolaeth a ddaeth i law fel 
rhan o’i adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau. Cytunodd y Bwrdd i drafod y materion 
hyn eto maes o law. 

Y rhwystrau a’r cymhellion i fod yn ymgeisydd yn etholiadau’r Cynulliad 

Cyfarfu’r Bwrdd â chynrychiolwyr Canolfan Llywodraethiant Cymru a wnaeth y gwaith 
ymchwil ar ran y Bwrdd. Trafododd y Bwrdd gynnwys yr adroddiad a sut y byddai’n 
dymuno ymdrin â rhai o’r argymhellion ynddo. Bydd y Bwrdd yn trafod camau nesaf yr 
adolygiad â Chanolfan Llywodraethiant Cymru.  

Polisi Urddas a Pharch 

Nododd y Bwrdd fod y Cynulliad Cenedlaethol wedi pleidleisio i gymeradwyo ei Bolisi 
Urddas a Pharch newydd. Cytunodd y Bwrdd i weithio gyda grwpiau cynrychiolwyr yr 
Aelodau a’r staff cymorth i nodi unrhyw newidiadau i’r polisïau presennol y mae’n gyfrifol 
amdanynt yng ngoleuni’r Polisi newydd. Mae’r Bwrdd hefyd wedi cytuno y bydd y gwaith 
hwn yn ystyried canlyniad ymchwiliad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, y disgwylir iddo 
gael ei gyhoeddi cyn toriad yr haf. Bydd y Bwrdd yn dychwelyd at y mater yn ei gyfarfod 
ym mis Gorffennaf. 

 

Tudalen y pecyn 81

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s76148/Llythyr%20ymgynghori.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s76148/Llythyr%20ymgynghori.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20401


 

 

 

Materion eraill  

Cytunodd y Bwrdd i gynnal sesiwn galw heibio i Aelodau yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 4 
Gorffennaf. Bydd hwn yn gyfle i Aelodau gwrdd â’r Bwrdd Taliadau i drafod unrhyw 
faterion sy’n codi. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu â hwy maes o law. 

Caiff y llythyr hwn ei gyhoeddi ar ein gwefan hefyd, yn ôl ein harfer. 

Os hoffech drafod unrhyw fater gyda mi, neu gydag un o’m cyd-aelodau ar y Bwrdd, mae 
croeso ichi gysylltu â mi drwy’r ysgrifenyddiaeth.  

Cofion gorau, 

 

Y Fonesig Dawn Primarolo 

Cadeirydd y Bwrdd Taliadau 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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