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 28 Chwefror 2022 

 
Annwyl Peredur, 
 
Yn adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23, a 
gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn, roedd argymhelliad 12 yn cynnwys ‘bod Llywodraeth 
Cymru: yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddyraniadau Cyfalaf Trafodiadau Ariannol cyn 
i'r Gyllideb Derfynol gael ei gosod gerbron y Senedd. Ym mis Ionawr, rhoddais fanylion y 
cyfalaf trafodiadau ariannol (FT) gwerth £1.7bn yr oeddem wedi'i fuddsoddi hyd yn hyn. 
Amlinellir y buddsoddiadau FT y byddwn bellach yn eu gwneud yn y Gyllideb Derfynol 2022-
23 yn Atodiad A. 
 
Roedd y cyfyngiadau a'r cymhlethdodau o ran sut y gellir defnyddio FT wedi'u clustnodi, a'r 
amserlenni ar gyfer datblygu cynigion yn dilyn cyhoeddi'r Adolygiad o Wariant y DU yn 
hwyr, yn ein hatal rhag pennu cynlluniau gwariant FT fel rhan o'n cyllideb ddrafft. Bydd 
rhagor o fanylion am y dyraniadau sy'n cael eu gwneud yn cael eu nodi yn y Gyllideb 
derfynol. Ni fwriedir i hyn greu cynsail, gyda'r bwriad y bydd dyraniadau cyfalaf FT yn y 
dyfodol yn cael eu hystyried fel rhan o brosesau'r Gyllideb ddrafft arferol yn y dyfodol.  
 
 
Yn gywir, 
 

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

MEG Maes buddsoddi  Teitl Disgrifiad  2022-23 2023-24 2024-25 

  £000 £000 £000 

Addysg Cymunedau 
Cynaliadwy ar gyfer 
Dysgu (gynt 
Ysgolion a 
Cholegau'r 21ain 
Ganrif) 

Yr ystad addysg Cefnogi gwelliannau i'n hystad addysgol ac elfen Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) y rhaglen Cymunedau 
Cynaliadwy ar gyfer Dysgu.  

       
1,750  

      
13,148  

        

      Cyfanswm y Gymraeg ac Addysg 1,750 13,148 0 

CC  Datgarboneiddio 
cartrefi Cymru  

Datgarboneiddio 
cartrefi Cymru 

Profi'r defnydd o fodelau ariannu newydd, ochr yn ochr â'r 
£72m o gyfalaf cyffredinol a ddyrannwyd eisoes yn y 
Gyllideb ddrafft, i helpu i gyflymu graddfa a chyflymder 
datgarboneiddio cartrefi Cymru. 
 

    
 35,000  

 
- 

 
- 

CC Tai Cymdeithasol Tir ar gyfer Tai Yn helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i sicrhau 
tir ar gyfer tai ar gyfer tai fforddiadwy a thai'r farchnad. Mae 
hefyd yn rhoi hwb parhaus i'r economi trwy gefnogi'r 
diwydiant adeiladu a'r gadwyn gyflenwi, gyda llawer o 
gynlluniau'n darparu swyddi a phrentisiaethau i'r ardal leol. 

      
 8,000  

 
- 

 
- 

CC Tai Cymdeithasol Tai Ffres Mae United Welsh wedi cydweithio â thîm digartrefedd 
Llywodraeth Cymru a Llamau i ddatblygu gwasanaeth tai i 
bobl ifanc. Mae Tai Ffres yn sefydlu llwybr tai amgen i bobl 
ifanc rhwng 16 a 25 oed nad ydynt yn bodloni'r trothwy ar 
gyfer gwasanaethau digartrefedd, neu lle na fyddai'r llwybr 
traddodiadol o wasanaethau llety â chymorth yn addas ar eu 
cyfer.   

      
10,000 

 
- 

 
- 



Atodiad A  

CC  Trawsnewid Trefi Trawsnewid Trefi Cynlluniau Benthyciadau Canol Trefi - datgloi safleoedd 
segur yng nghanol trefi i gyflwyno cyfleoedd datblygu, sy'n 
cynnwys; prynu eiddo dadfeiliedig neu eiddo sy'n wag ers 
tro; adnewyddu anheddau a/neu safleoedd busnes i safon 
addas yn rhydd rhag peryglon difrifol (fel isafswm); a helpu i 
roi bywyd newydd i ganol trefi.  

       
5,000  

    
10,000  

    
10,000  

CC Teithio Llesol ac 
Egnïol 

Cynlluniau 
Trafnidiaeth Cymru 
Sero Net  

Bwrw ymlaen â'r newid i gerbydau allyriadau isel sy'n helpu i 
wella ansawdd aer, yn enwedig mewn ardaloedd trefol, ac 
yn cyfrannu at yr ymdrech i fynd i'r afael â’r newid yn yr 
hinsawdd.  Defnyddir y cyllid hwn yn bennaf i wella ein 
seilwaith codi tâl. Bydd hefyd yn cyflwyno cynllun 
benthyciad di-log i alluogi unigolion, busnesau a 
sefydliadau'r trydydd sector i brynu e-feiciau ac e-feiciau 
cargo. 

     
11,000  

    
12,000  

    
14,000  

CC  Datblygu 
Economaidd 

Datblygu Seilwaith 
Strategol 

Parhau â'r datblygiad seilwaith strategol ym Mharcffordd 
Caerdydd,  sy'n rhan o newid dulliau teithio o geir preifat i 
drafnidiaeth gyhoeddus, un o amcanion allweddol ein dull o 
fynd i'r afael ag allyriadau carbon o drafnidiaeth. 
 

      
 2,500  

      
9,500  

          
- 

      Cyfanswm CC 71,500 31,500 24,000 

       

Yr 
Economi 

Cymorth i 
Fusnesau 

Cronfa Ad-daladwy ar 
gyfer Busnesau Bach 
a Chanolig a 
datgarboneiddio 

Mae'r Gronfa Ad-daladwy ar gyfer Busnesau Bach a 
Chanolig yn gronfa wedi'i thargedu sy'n gweithredu ar draws 
holl sectorau'r economi gyda'r nod penodol o gefnogi'r 
farchnad BBaChau. Mae'n cynorthwyo busnesau bach a 
chanolig i gael gafael ar gyllid ac yn gweithredu fel ysgogiad 
economaidd a fydd yn annog busnesau i gyflwyno 
buddsoddiad. Bydd y dyraniad a ddarperir hefyd yn cefnogi 
datblygu ymarferion peilot datgarboneiddio.   

 
8,000  

 
13,000  

 
19,000  

      Cyfanswm yr Economi  8,000  13,000  19,000  



Atodiad A  

SJ Cynhwysiant 
Ariannol 

Ymarfer Peilot Cynllun 
Benthyciadau Di-log 

Gan gydweithio â thair gwlad arall y DU, bydd y dyraniad 
hwn yn ein galluogi i dreialu Cynllun Benthyciadau Di-log 
dwy flynedd i'w gyflwyno yng Nghymru. Bydd y cynllun yn 
cael ei dargedu i helpu'r rhai sydd yn aml yn fwyaf agored i 
niwed yn ein cymdeithas. 
 

  1,500      500          
- 

      Cyfanswm SJ   1,500         500  0 

       
   

CYFANSWM DYRANIADAU FT 82,750 58,148 43,000 
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