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Annwyl Mike 

Yn y Pwyllgor Busnes ddydd Mawrth 18 Ionawr ac yn ystod y Pwyllgor Cyllid ar 21 Ionawr, 

cytunwyd y byddwn yn rhoi diweddariad ysgrifenedig ar ddefnyddio cyfalaf trafodiadau 

ariannol (FT) i gyd-fynd â'r Gyllideb Derfynol, gan gynnwys diweddariad ar y penderfyniadau 

presennol ynghylch defnyddio FT.   

Mae'r cyfyngiadau ar sut y gellir defnyddio cyllidebau FT sydd wedi'u clustnodi, ynghyd â’r 

ffaith mai ychydig iawn o hyblygrwydd a geir i ail-broffilio neu gario cyllidebau drosodd, yn 

parhau i achosi amrywiol heriau wrth reoli cynlluniau FT. Mae hyn yn arbennig o berthnasol 

wrth geisio nodi cynlluniau addas sy'n cyd-fynd â phroffil y gyllideb sydd ar gael. Er gwaethaf 

hyn, rydym yn parhau i ddefnyddio cyfalaf FT yn y ffordd orau bosibl. Ar hyn o bryd, er 

enghraifft, rydym wedi buddsoddi dros £1.7bn mewn amrywiaeth fawr o brosiectau sy'n 

cefnogi ein sector busnes a thai – prosiectau y mae sawl rhan o'n cymdeithas a'n heconomi 

yn cael budd ohonynt. Mae dadansoddiad cryno o'r buddsoddiadau hynny i’w weld yn yr 

Atodiad i'r llythyr hwn.   

Fel y nodwyd eisoes, rwy’n bwriadu gwneud rhagor o ddyraniadau FT yng Nghyllideb Derfynol 

2022-23. Bydd y cyfanswm o £451m o gyllid canlyniadol rydym wedi’i dderbyn oddi wrth 

Lywodraeth y DU ar gyfer y tair blwyddyn ariannol 2022-23, 2023-24 a 2024-25 yn cael ei 

ddefnyddio yn y modd mwyaf buddiol wrth bennu’r dyraniadau hynny. Fodd bynnag, fel yn 

achos ein cyllideb refeniw, o dan y proffil rydym wedi’i dderbyn, ar gyfer dechrau’r cyfnod dan 

sylw y darparwyd y rhan fwyaf o’r cyllid. O ystyried y cymhlethdodau ychwanegol wrth 

ddyrannu FT, nid yw hyn yn adlewyrchu’r realiti o safbwynt y ffordd y mae angen inni 
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ddyrannu’r math hwn o gyllid a’i reoli. Byddwn hefyd yn ceisio manteisio i’r eithaf ar ad-

daliadau i Lywodraeth Cymru y gellir eu hailfuddsoddi cyn bod rhaid ad-dalu Llywodraeth y 

DU. Mae'r broses o nodi'r dyraniadau ychwanegol hyn ar y gweill a bydd y canlyniad i’w weld 

yn y Gyllideb Derfynol.   

  

Mae cyfanswm yr ad-daliadau o fuddsoddiadau cynlluniau FT i gronfeydd wrth gefn 

Llywodraeth Cymru yn £79m ar hyn o bryd ac mae'n cynnwys £60m o ad-daliadau cynnar o'r 

cynllun H2B sydd wedi'i ailfuddsoddi. Mae’r sefyllfa yn ystod y flwyddyn yn amodol ar gael ei 

diweddaru yn yr ail gyllideb atodol.  

 

Bydd ad-daliadau sy'n ddyledus i Lywodraeth Cymru yn ystod y tair blwyddyn ariannol nesaf 

yn cael eu cynnwys yng Nghyllideb Derfynol 2022-23.  

  

O ran cymhwysedd cwmnïau cydweithredol i gael cyllid FT, gallaf ddweud eu bod yn gymwys 

fel endidau y tu allan i ffiniau cyllideb y llywodraeth ganolog a llywodraeth leol.  

  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.  

  

  

Yn gywir  

  

  
  

Rebecca Evans AS/MS  

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol   

Cabinet Secretary for Finance and Local Government  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 Dyrannu Cyfalaf Trafodiadau Ariannol o 2013-14 i 2021-221  

  

   £m  

Cymorth i Brynu - Cymru – Helpu pobl sy'n prynu tŷ sy’n 

gymwys i brynu tŷ newydd ei adeiladu gyda morgais benthyciad 

isel mewn cymhariaeth â gwerth a rhoi hwb i'r diwydiant 

adeiladu.  

673  

Banc Datblygu Cymru – Cronfeydd buddsoddi i roi mynediad i 

gyllid i Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh), cefnogi twf 

busnesau, hybu allforion a chreu/diogelu swyddi. Mae'n 

cynnwys cyllid ar gyfer twristiaeth, achub ac ailstrwythuro, 

busnesau micro, y Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion, eiddo 

masnachol, buddsoddiad hyblyg, gwyddorau bywyd etc.  

635  

Y Cynllun Tir ar gyfer Tai – Darparu benthyciadau i 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer caffael 

safleoedd er mwyn datblygu cynlluniau tai fforddiadwy yn 

gyflymach.  

82  

Mentrau Datblygu Economaidd – Cyllid sy'n cefnogi twf 

economaidd yng Nghymru  
62  

Cronfeydd Datblygu Eiddo a'r Sector Eiddo – Helpu i 

adeiladu tai, a mannau masnachol a diwydiannol newydd.  
9  

Maes Awyr Caerdydd a'r Diwydiant Hedfan – Cynyddu 

potensial masnachol y diwydiant hedfan yng Nghymru a gwella 

datblygiad llwybrau teithio.   

59  

Benthyciadau Tai a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

– Cefnogi'r gwaith o gyflawni 20,000 o ymrwymiadau o ran tai 

a’r ddarpariaeth tai, gan gynnwys datblygiadau arloesol newydd  

97  

Twf Gwyrdd Cymru a Seilwaith Gwyrdd – Cefnogi sector ynni 

adnewyddadwy Cymru a chynyddu a chyflymu prosiectau sy'n 

darparu buddsoddiad gwyrdd yng Nghymru.  

17  

Benthyciadau Canol Trefi a Chronfeydd Adfywio – 

Cynorthwyo i ddarparu dyfodol cynaliadwy ar gyfer safleoedd ac 

eiddo gwag a’r rheini nad ydynt yn cael defnydd digonol, gan 

gefnogi canol trefi llewyrchus llawn addewid wrth wneud hynny.   

47  

                                            
1 Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn agosaf, yn unol â'r wybodaeth fonitro ddiweddaraf 

gan adrannau ac nid ydynt yn cynnwys ad-daliadau sy'n ddyledus yn ôl i'r gronfa ganolog. 

Mae ffigurau 2021-22 sydd wedi’u cynnwys yn amodol ar gael eu haddasu yn yr 2il Gyllideb 

atodol a’r archwiliad o'r sefyllfa derfynol o safbwynt alldro. Mae’r ffigurau yn cynnwys 

ailgylchu’r ad-daliad cynnar o £60m.  

  



Addysg – Cefnogi datblygiad campws AB newydd yn Academi 

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a 

Mathemateg (STEAM) Aberdâr a Phen-y-bont ar Ogwr  

15  

 

Ardal Adfywio Strategol Ynys y Bari - ffordd gyswllt –

Cyflymu’r gwaith o ddarparu llwybr trafnidiaeth allweddol fel rhan 

o'n rhaglen adfywio.   

2  

Cynllun Cyfalaf Benthyg ar gyfer Cyfleusterau Chwaraeon a 

Hamdden – Gwella cyfleusterau drwy ddull buddsoddi i arbed, 

cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol 

a chyfrannu at well canlyniadau iechyd.  

2  

Cronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol – benthyciadau ar 

gyfer sefydliadau'r sector gwirfoddol sy'n ceisio ymgymryd ag 

asedau cymunedol.  

3  

Trawsnewid Cerbydau Trydan – Cymorth ar gyfer prynu 

cerbydau allyriadau isel.   
12  

Undebau Credyd – benthyciadau isradd i gefnogi 

cydymffurfiaeth â chymarebau cyfalaf i asedau gorfodol.  
3  

Benthyciadau diogelwch adeiladau – Helpu i gynnal a gwella 

ansawdd y stoc dai yng Nghymru a chaniatáu i breswylwyr, 

lesddeiliaid a thenantiaid deimlo'n fwy diogel yn eu cartrefi.  

12  

Model Buddsoddi Cydfuddiannol – Cefnogi buddsoddiad 

mewn seilwaith addysg a thrafnidiaeth.  
12  

      

Cyfanswm  1,742  

 

  

  

  

  

  

  


