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Annwyl Peredur, 

Rwy’n ysgrifennu atoch i roi rhagor o wybodaeth am ambell fater a godwyd yn ystod ein 
sesiwn graffu ar y gyllideb atodol gyntaf yn ddiweddar.  

Y cyfathrebu rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ynghylch cyllid 
canlyniadol i Gymru 

Mae union swm y cyllid canlyniadol y bydd Cymru'n ei gael yn dibynnu i ba raddau y gall 
Adran o Lywodraeth y DU dalu'r costau hyn o’r cyllidebau presennol. Dim ond swm 
canlyniadol ar gyfer cyllid newydd a ddarperir y byddwn yn ei gael.  

O ran sicrwydd, darperir hyn yn y Prif Amcangyfrifon a'r Amcangyfrifon Atodol gan 
Lywodraeth y DU, a'r llythyrau setliad dilynol gan Brif Ysgrifennydd y Trysorlys. Yn y cyfamser, 
mae swyddogion mewn cysylltiad agos â Llywodraeth y DU i sicrhau bod gwybodaeth yn cael 
ei rhannu gystal ag y gallwn, rhwng y pwyntiau amser hynny. 

Mae'r ffordd y gwneir penderfyniadau yn cael effaith andwyol ar setliad ariannol Llywodraeth 
Cymru, gan ein rhoi o dan anfantais barhaus wrth gynllunio a rheoli ein Cyllideb, ac yn aml 
nid yw'n darparu ar gyfer setliad ariannol teg.  

Roedd y warant ariannu a weithredwyd y llynedd yn ddatblygiad defnyddiol, ac yn rhoi 
sicrwydd inni allu cynllunio ymlaen llaw a seilio ein dyraniad ar ddyraniad cyllid hysbys. Nid 
oedd yn gynaliadwy i Lywodraeth Cymru aros i gyhoeddiadau am gyllid gael eu gwneud yn 
Lloegr cyn llunio ein hymateb ein hunain. Mae'r amgylchiadau eithriadol hynny'n dal i fodoli a 
byddaf yn trafod hyn gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys yng nghyfarfod pedairochrog nesaf 
y Gweinidogion Cyllid. Rwy’n gwybod bod Gweinidogion Cyllid y Llywodraeth Ddatganoledig 
eraill yn rhannu fy mhryderon. 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee 
FIN(6)-05-21 PTN 5

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


Fe wnes i hefyd amlinellu fy mhryderon ynglŷn â'r dull o ymdrin â chyhoeddiadau ariannu yn 
fy llythyr at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys ar ddiwedd y weinyddiaeth ddiwethaf, a gofynnais 
am ymgysylltu ystyrlon â'r Llywodraethau Datganoledig yn y dyfodol ar unrhyw feysydd sy'n 
debygol o effeithio ar gyfrifoldebau datganoledig.  

Eleni rydym eisoes yn gweld cyhoeddiadau'n cael eu gwneud, a ninnau heb gael cadarnhad 
gan Lywodraeth y DU ynghylch cyllid canlyniadol; er enghraifft y cyhoeddiad diweddar am 
£1.4bn o gyllid adfer ym maes addysg, y trydydd mewn cyfres o ddyraniadau at y diben hwn, 
a’r cyhoeddiad am £1.08bn i Transport for London. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd cynllunio 
ymyriadau effeithiol yn ddigonol, o ystyried y diffyg eglurder ynghylch maint yr amlen ariannu 
sydd ar gael i ni.  

Mae'r diffyg cadarnhad o gyllid canlyniadol mewn perthynas â'r cyhoeddiadau hyn yn 
pwysleisio pwysigrwydd cytuno â Llywodraeth y DU sut y gallwn reoli'r ansicrwydd hwn. 

Cynlluniau Cymorth i Fusnesau 

Gofynnwyd am ragor o wybodaeth am y Cynlluniau Cymorth i Fusnesau, a nodir hyn isod: 

Dadansoddiad manwl o'r £55m o gyllid a ddarparwyd ar gyfer cymorth i fusnesau ym 
mis Mai a Mehefin: 

 Yr elfen a gyflenwyd gan Lywodraeth Cymru i gwmnïau â throsiant busnes o

>£85k

o 4,423 o geisiadau = £22.2m

o Ceisiadau a gymeradwywyd = 3,424 @ £17m.

Hyd yma, mae 2,495 o gynigion (cyfanswm o £12.5m) wedi'u derbyn.  Gan fod yr 

amodau masnachu yn gwella, rydym yn disgwyl i weddill y cynigion gael eu gwrthod 

gan nad yw cwmnïau bellach yn bodloni’r gofynion cymhwysedd wrth iddynt 

ddychwelyd at lefelau masnachu mwy arferol. 

 Yr elfen a gyflenwyd gan Awdurdodau Lleol ar gyfer busnesau < £85k

o 2,392 o daliadau wedi'u gwneud @ £6.3m

Cyfanswm y cynigion a wnaed ar gyfer cyfnod Mai / Mehefin = 5,816 @ £23.3m 

Agorodd pecyn dilynol Gorffennaf ac Awst i geisiadau am hanner dydd ar 12 Gorffennaf ac 

mae’n dal yn agored. Am 9am ar 13 Gorffennaf, ar gyfer busnesau â throsiant > £85k, 

roedd 563 o geisiadau @ £3.2m wedi dod i law. Mae ceisiadau’r awdurdodau lleol yn agor 

yr wythnos nesaf. 

Mae lefel y ceisiadau yn unol â’r bwriad a'r disgwyl. Rydym yn sicrhau cyllideb ddigonol ar 

gyfer pob busnes cymwys.  Mae'r gostyngiad mewn ceisiadau yn adlewyrchu’r ffaith fod y  

sefyllfa fasnachu yn gwella wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio. Mae hefyd yn rhoi tystiolaeth 

sy'n cefnogi'r newid arfaethedig o argyfwng i ddatblygu.  

Bydd unrhyw weddill yn cael ei drosglwyddo i'w ddefnyddio yn y dyfodol, yn unol â 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 



 
 
Y rhesymau pam na chymeradwywyd cyllid i 24 y cant o fusnesau:  
 

O ran y ceisiadau a wrthodwyd yn y rownd ddiwethaf, 24% yw’r gyfran o gyfanswm y 
ceisiadau a gyflwynwyd. Byddent yn cael eu gwrthod fel arfer am un neu ragor o’r 
rhesymau canlynol (nid yw hon yn rhestr hollgynhwysfawr):  
 

o Ffurflenni cais dyblyg. 

o Anghymwys o ran meini prawf cymhwysedd y cynllun (y prif reswm oedd bod 

ymgeiswyr yn gallu agor cyn 1 Mai, felly nid oedd busnesau fel manwerthu, 

gwallt a harddwch ac ati yn gymwys i wneud cais am y rownd hon). 

o Archwiliad twyll wedi dod ar draws problem yn nata’r cais. 

o Y ceisydd heb lofnodi'r datganiadau. 

 
 
Gwerthuso'r dyraniadau  
 

Rydym wedi trefnu bod Gwybodaeth Economaidd Cymru (EIW) yn cynnal 
gwerthusiad ac asesiad effaith drwy ddull hydredol. Bydd y Gronfa Adfer 
Economaidd yn destun proses Fonitro ar ôl Cwblhau – mae tîm newydd penodol 
wedi'i sefydlu ac mae’r gwaith wedi dechrau, gan gyd-fynd â'r cyfnod o 12 mis ers yr 
ymyriad cyntaf.  

 
 

Ailddyrannu unrhyw danwariant o'r £55m o gyllid a ddarparwyd  

Mae gweddill y £55m wedi'i ailgyfeirio i gefnogi'r pecyn diweddaraf ar gyfer mis 
Gorffennaf a mis Awst i fusnesau y mae’r cyfyngiadau yn dal i effeithio’n sylweddol 
arnynt.  Rydym yn parhau i ddefnyddio’r dull hwn er mwyn rheoli'r amrywiadau rhwng 
ymrwymiad a gwariant. 
 

 

Rhagor o wybodaeth am gynlluniau cymorth busnes yn y dyfodol i'w hariannu o 

becyn cymorth £200m Llywodraeth Cymru. 

Gan edrych tua'r dyfodol, mae Llywodraeth Cymru yn datblygu opsiynau ar gyfer 
cyllid pellach i ariannu pecynnau cymorth i helpu busnesau i adfer, datblygu a thyfu 
pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu llacio ymhellach. Cyhoeddir yr wybodaeth 
ddiweddaraf ar wefan Busnes Cymru a bwriedir cyhoeddi diweddariadau ar  ddiwedd 
Awst a diwedd Medi https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy 

 
 
Yn ogystal ag ymateb i'r cwestiynau a godwyd gan y Pwyllgor, roeddwn am fanteisio ar y cyfle 
i'ch hysbysu y cynhelir un o gyfarfodydd pedairochrog y Gweinidogion Cyllid ar 20 
Gorffennaf.   
 
Bydd yr agenda'n ymdrin â chynigion Llywodraeth y DU ar gyfer yr Adolygiad o Wariant, yr 
ymateb i Covid a’r adferiad yn ei sgil, yn ogystal â thwf economaidd a lefelu. Mae'r agenda 
hefyd yn cynnwys eitem ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Sefydlog Rhyng-weinidogol ar Gyllid 
a fydd, o dan yr Adolygiad Cysylltiadau Rhynglywodraethol, yn ffurfioli trefniadau cyfarfodydd 
pedairochrog y Gweinidogion Cyllid.   

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy


 
 
Byddaf yn rhannu canlyniad y cyfarfod gyda’r Pwyllgor. 

 
 
Yn gywir, 
 

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


