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Annwyl Peredur, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i roi rhagor o wybodaeth ichi am rai materion a godwyd yn ystod ein 
sesiwn graffu diweddar ar y Gyllideb Ddrafft. 
 
Y Grŵp Cynghori ar Effaith a Gwella'r Gyllideb  
 
Pan fydd y rhain wedi’u cwblhau’n ffurfiol, byddem yn hapus i roi rhagor o fanylion ynghylch 
y Grŵp Cynghori ar Effaith a Gwella'r Gyllideb. Rwy’n ymwybodol hefyd fod ein swyddogion 
wedi trafod yn fras rôl y grŵp a sut fyddai orau inni gydweithio ar y maes pwysig o wella’r 
prosesau’r gyllideb a threthiant, fel yr amlinellir yng Nghynllun Gwella'r Gyllideb. Edrychaf 
ymlaen at ymgysylltu ymhellach ar y mater hwn. 
 
Trafodiadau Ariannol 
 
Mae crynodeb o'n buddsoddiadau cyfalaf o £1.7bn ar ffurf Trafodiadau Ariannol eisoes 
wedi'i ddarparu yn ddiweddar, ac anfonwyd copi i'r Pwyllgor Cyllid mewn ymateb i 
gwestiynau a godwyd gan Mike Hedges AS yn ystod y Cwestiynau Busnes yn ogystal ag yn 
ystod gwaith craffu'r Pwyllgor Cyllid ar y gyllideb ddrafft. 
 
Sgiliau a Seilwaith Digidol 
 
Mae'r buddsoddiad yn y seilwaith digidol y darperir ar ei gyfer yn y cyllidebau drafft yn 
cefnogi seilwaith digidol gwell ledled Cymru. 

 
Mae’r buddsoddiad yn y seilwaith hwn yn cefnogi'r gwaith o gyflawni Strategaeth Ddigidol 
Llywodraeth Cymru sy'n galluogi busnesau i elwa ar gysylltedd digidol cyflym a dibynadwy 
sy'n eu cefnogi i gael cwsmeriaid newydd, gwerthu eu cynnyrch, ysgogi effeithlonrwydd ac 
arloesi. 
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Mae ymrwymiadau cyfalaf yn 2022/23 i gefnogi seilwaith digidol yn cynnwys cyllid i gefnogi'r 
gwaith o ddarparu seilwaith digidol gwell, gan gynnwys Allwedd Band Eang y Genhedlaeth 
Nesaf i Gymru; Cronfa Band Eang Leol; Allwedd Band Eang Cymru; a Gwella Ffeibr ar hyd 
y Cefnffyrdd. 

 
Fodd bynnag, gan nad yw polisi telathrebu wedi'i ddatganoli i Gymru, dylid nodi, yn y lle 
cyntaf, mai mater ar gyfer cyllidebau Llywodraeth y DU a'r DU yw buddsoddi yn y maes 
hwn. 
 
Mae Busnes Cymru yn darparu un pwynt cyswllt i fusnesau ac entrepreneuriaid ar gyfer 
gwybodaeth, cyngor a chymorth busnes gan y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. 
Gellir elwa ar y ddarpariaeth hon yn ddigidol yn https://businesswales.gov.wales/cy ac ar y 
sianeli cyfryngau cymdeithasol, a thrwy linell gymorth 03000 6 03000 a rhwydwaith o 
swyddfeydd ledled Cymru.   
 
Yn ogystal â chyfeirio at ffynonellau defnyddiol eraill, mae Busnes Cymru yn darparu ystod 
o gyngor a gwybodaeth busnes cyffredinol ei hun, yn ogystal â meysydd arbenigol o gyngor 
megis cydraddoldeb ac amrywiaeth; defnyddio adnoddau’n effeithlon; masnach ryngwladol; 
sgiliau; caffael; a mentora. Mae hefyd yn cefnogi’r Porth Sgiliau a Chyswllt Ffermio. 
 
Mae darpariaeth Busnes Cymru yn cynnwys cyngor a chymorth digidol i fusnesau ledled 
Cymru drwy raglen Cyflymu Cymru i Fusnesau 
https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy sy'n darparu gweminarau ar-
lein ar ystod o bynciau digidol ynghyd â chymorth un i un wedi hynny gan dîm o gynghorwyr 
digidol a chyfoeth o ddeunyddiau ar-lein i gefnogi busnesau i fynd yn ddigidol. 
 
Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfuniad o gymorth busnes ar-lein, dros y ffôn – cymorth y 
gall llawer o gleientiaid elwa arno ar yr un pryd ynghyd â chymorth un i un – sydd wedi'i 
deilwra yn ôl anghenion y cleient a gwahanol ardaloedd Cymru, gan ddibynnu ar y gofynion 
lleol. 
  
Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau Cymru i gael y cyllid sydd ei angen arnynt i 
ddechrau, cryfhau a thyfu ac mae'n darparu benthyciadau o £1k hyd at £10m yn ogystal â 
chyllid mesanîn, a chyllid ecwiti. Mae hefyd yn helpu busnesau i ddod o hyd i'r partner cyllid 
cywir er mwyn i gyllid preifat gael ei drosoli gyda'i gyllid bwlch ei hun pan fo angen. Darparu 
lefelau uwch o gyllid i fusnesau bach a chanolig ac integreiddio’r ddarpariaeth o gyngor a 
chymorth i fusnesau yn well, drwy weithio'n agos gyda Busnes Cymru, yw un o amcanion 
Banc Datblygu Cymru. 

 
Roedd cam gweithredu hefyd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau tymor canolig 
integredig y byrddau iechyd. Bydd yr wybodaeth hon ar gael ddechrau mis Ebrill, felly 
byddwn yn trefnu bod y Pwyllgor yn cael gwybod beth yw’r diweddaraf bryd hynny. 
 
 
Yours sincerely, 
 

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