
 

 

       

      

 

3 Tachwedd 2020 

Annwyl Andrew, 

Llywodraeth Cymru ar sicrhau bod grantiau datblygu gwledig a ddyfarnwyd heb 
gystadleuaeth yn rhoi gwerth am arian 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 5 Hydref 2020 i drafod 
Grantiau Datblygu Gwledig.  

Fe wnaethoch gytuno i ddarparu rhagor o fanylion am y canlynol: 

• Copi o’r tabl cynghrair yn dangos i ba raddau y cydymffurfir â rheolau y Rhaglen 
Datblygu Gwledig (RhDG) a gwybodaeth yn ymwneud â chyfraddau cosb ariannol 
yn holl Aelod-wladwriaethau'r UE ac ar gyfer rhannau eraill o'r DU. 

• Manylion am gyfran y dyfarniadau RhDG yng Nghymru a gyflwynwyd o gaffael 
cyhoeddus, mynegiadau o ddiddordeb a thrwy'r broses ymgeisio uniongyrchol 
(mae wedi dod i ben erbyn hyn, ond mae cynlluniau ar waith o hyd sy’n cael eu 
hariannu yn y modd hwn) 

• Copi o'r Adroddiad Gweithredu Blynyddol diweddaraf  

Wedi trafod y dystiolaeth a gafwyd, hoffai’r Aelodau hefyd gael rhagor o fanylion am y 
meysydd isod: 

• Cyfeiriasoch at y gyfres o brosiectau RhDG; cyfanswm o oddeutu 2,900. Faint o'r 
prosiectau hyn oedd yn gysylltiedig â chynllun grant y 'prosiect LEADER'? 

• Gwnaethoch egluro bod blaenoriaethau cyllido'r RhDG a chyfanswm y cyllid sydd ar 
gael bob amser yn amodol ar gymeradwyaeth y Gweinidog ond nid yw'r 
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Gweinidogion yn ymwneud â’r gwaith cymeradwyo manwl ar gyfer prosiectau llai. 
A allech egluro'r amgylchiadau a allai benderfynu a yw Gweinidogion yn ymwneud 
â phenderfyniadau ar lefel prosiect o ystyried, yn ôl eich tystiolaeth, nad oes 
trothwy ar sail gwerth/maint y prosiect yn unig? Hefyd, o gofio’r hyn y mae 
paragraff 1.4 yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn ei ddweud, a allwch 
gadarnhau eich bod yn derbyn y dylid bod wedi ymgysylltu rhywfaint ynglŷn â’r 
dull o roi arian heb gystadleuaeth na ffyrdd eraill o sicrhau gwerth am arian? 

• Mae paragraff 1.3 o adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn nodi bod Llywodraeth 
Cymru wedi penderfynu dyfarnu grantiau heb gystadleuaeth, yn seiliedig ar ei 
dehongliad ei hun o Reoliadau’r UE. Yn ystod ein cwestiynu, nid oedd eich ateb yn 
glir ynghylch a oedd swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i sicrhau 
mai eu dehongliad nhw o'r Rheoliadau oedd y dehongliad cywir. A allech 
gadarnhau a ofynnwyd am unrhyw gyngor cyfreithiol ar y pryd o fewn Llywodraeth 
Cymru? At hynny, pa gyngor a gafwyd oddi wrth y Comisiwn Ewropeaidd mewn 
perthynas ag a oedd y dull ymgeisio uniongyrchol yn cydymffurfio? Os na 
ofynnwyd am gyngor, pam? Sut y byddai'r un sefyllfa'n cael ei thrin nawr? 

• Gwnaethoch chi siarad am y ddau banel buddsoddi a sefydlwyd ar ôl symud uned 
rheoli'r cynllun i Daliadau Gwledig Cymru i oruchwylio a monitro gwerth am arian 
buddsoddiadau. O ystyried bod y rhain yn rhan o beirianwaith mewnol y RhDG, 
gwnaethom ofyn am rinweddau cael mwy o waith craffu allanol a'r posibilrwydd o 
gael panel buddsoddi annibynnol. Dywedwyd wrthym nad oedd hyn yn ofyniad 
penodol yn y Rheoliadau sy'n llywodraethu'r RhDG, ond bod Llywodraeth Cymru yn 
edrych ar yr agwedd hon wrth iddi symud i reoli a dyfarnu cyllid sy'n tarddu o'r DU, 
yn hytrach nag o'r UE. A allech chi ddarparu manylion yr opsiynau ar gyfer 
gwerthusiadau o raglenni/prosiectau sy'n cael eu trafod gan Lywodraeth Cymru? 

• Gwnaethom drafod ymrwymiadau Llywodraeth Cymru o ran y cyllid rhaglen 
datblygu gwledig sy'n weddill yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE. O gymryd y RhDG 
yn ei chyfanrwydd, clywsom fod Llywodraeth Cymru ar oddeutu 85 y cant ar hyn o 
bryd, ac yn seiliedig ar y prosiectau sy’n mynd rhagddynt, codir y lefel hon o 
ymrwymiad yn cael i 95 y cant erbyn diwedd y flwyddyn.  
 

Clywsom hefyd am gyhoeddiadau Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a 
wnaed yn gynharach eleni, ynghylch y dyraniad cyllideb sy'n weddill ar gyfer y Rhaglen 
Datblygu Gwledig a sut y byddai hi am gael rhywfaint o or-ymrwymo yno i sicrhau bod 
modd i’r rhaglen ymaddasu a ystwytho i effaith COVID-19 a phrosiectau unigol sy'n ceisio 
cyflawni sawl peth gwahanol.  
 



 

Mewn tystiolaeth i ni, nodwyd bod yr ymrwymiadau hyn yn para tan 2023. Pa brosiectau 
fydd y rhai sy’n mynd rhagddynt, a ddisgrifiwyd gennych yn eich tystiolaeth, a fydd yn 
mynd â chi o 85 y cant i 95 y cant, ac a oes gennych unrhyw flaenoriaethau penodol 
mewn golwg ar gyfer ymrwymiadau pellach yng nghyd-destun dymuniad y Gweinidogion 
o ran or-ymrwymo?  

Yn olaf, byddai'n ddefnyddiol pe gallech roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am ddulliau 
gweithredu, wrth iddynt ddod i'r amlwg, ar gyfer y trefniadau cyllido a fydd yn disodli’r 
Cronfeydd Datblygu Gwledig pan fydd y DU wedi gadael yr UE, gan gynnwys pwy fydd yn 
craffu ar reolaethau dyrannu cyllid grant Llywodraeth Cymru os nad archwilwyr Comisiwn 
yr UE fydd yn gyfrifol bellach?  

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb.  

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AS 
Cadeirydd 

 

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


