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Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
 

Dyddiad: 12 Ionawr 2023 
 
Amser: 11:05-12:35pm 
 
Teitl: Papur tystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 – Prif Grŵp Gwariant (MEG) yr 

Economi  
 

a) Cyflwyniad 
 

Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth am gynigion cyllideb yr Economi fel yr amlinellir 
yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24 a gyhoeddwyd ar 13 Rhagfyr 2022.  Mae hefyd yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am feysydd sydd o ddiddordeb penodol i’r Pwyllgor. Bydd y 
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 
yn craffu ar y gweithgarwch Celfyddydau a Chwaraeon ar 18 Ionawr 2023.  

 
1.1 Tryloywder cyflwyniad y gyllideb 

 
1.1.1 Mae’r tabl isod yn rhoi trosolwg o gynlluniau dangosol ar gyfer MEG yr Economi a 

gyhoeddwyd yng Nghyllideb ddrafft 2023-24 
  
MEG yr 

Economi – 

Crynodeb 

Cyllideb 

Derfynol 

2022-23 

Mawrth 

2022 

£000oedd 

Cyllideb 

Derfynol 

Ddangosol 

2023-24 

Mawrth 

2022 

£000oedd 

Newidiadau 

2023-24 

£000oedd 

Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

Rhagfyr 

2022 

£000oedd 

Cyllideb 

Derfynol 

Ddangosol 

2024-25 

Mawrth 

2022 

£000oedd 

Newidiadau 

2024-25 

£000oedd 

Cyllideb 

Derfynol 

Ddangosol 

2024-25 

Rhagfyr 

2022 

£000oedd 

Adnoddau 402,421 416,582 30,901 447,483 432,688 30,860 463,548 

Cyfalaf 82,792 106,187 0 106,187 81,608 0 81,608 

Cyfanswm 

yr 

Adnoddau 

a'r Cyfalaf 

485,213 522,769 30,901 553,670 514,296 30,860 545,156 

AME 

Adnoddau 
45,525 45,525 13,000 58,525 45,525 13,000 58,525 

AME Cyfalaf 0 0  0 0 0  0 0 

Cyfanswm 

AME 
45,525 45,525 13,000 58,525 45,525 13,000 58,525 

Cyfanswm – 

MEG yr 

Economi 

530,738 568,294 43,901 612,195 559,821 43,860 603,681 

 
 
1.2 Adnoddau 

 
1.2.1 Yn achos adnoddau, mae llinell sylfaen 2022-23 ar gyfer Cyllideb ddrafft 2023-24 yn 

adlewyrchu’r Gyllideb Derfynol.  
 

1.2.2 Mae’r gyllideb Adnoddau ar gyfer MEG yr Economi wedi cynyddu £30.901m yn 2023-24 
wrth gymharu â llinell sylfaen cyllideb derfynol ddangosol 2023-24, gyda £30.860m o 
gynnydd pellach yn 2024-25.  
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1.2.3 Mae’r tablau isod yn crynhoi cyfanswm y dyraniadau adnoddau ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol:  

 
 

 

Yr Economi: Dyraniadau'r 
Gyllideb Adnoddau 

Llinell Wariant yn y Gyllideb 
(BEL) 

2023-24 2024-25 

£000 £000 

Prentisiaethau Prentisiaethau 18,000 18,000 

Codiad chwyddiant yng nghyswllt 
costau byw – cyflogau a 
chyfleustodau mewn Cyrff Hyd 
Braich: 

   

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

 
677 

 
828 

Amgueddfa Cymru Amgueddfa Cymru 1,574 1,878 

Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru 133 202 

Y Comisiwn Brenhinol 
Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru 

60 92 

Chwaraeon Cymru Chwaraeon Cymru 242 360 

Staff a ariennir gan grantiau 
mewn Cyrff Hyd Braich  

Cymorth i Ddiwylliant a 
Chwaraeon Lleol 

               43                 47  

Cadw Cadw         540          720  

Gyrfa Cymru 
Cyflogadwyedd – Gan gynnwys 
Gwarant i Bobl Ifanc 1,231 

 
1,873 

Pwysau chwyddiant yng 
nghyswllt costau byw – 
treftadaeth, diwylliant a 
chwaraeon lleol: 

 

 

 

Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru 500  

Chwaraeon Cymru  Chwaraeon Cymru 500  

Diwylliant Lleol 
Cymorth i Ddiwylliant a 
Chwaraeon Lleol 250 

 

Cadw a threftadaeth leol Cadw 250  

Cyfanswm y Dyraniadau Refeniw o’r Cronfeydd Wrth Gefn 24,000 24,000 

Cymunedau am Waith – nad yw'n 
arian parod 

Cymunedau am Waith 5 -36 

Cyfanswm y dyraniadau nad 
ydynt yn arian parod o'r/i’r 
Cronfeydd Wrth Gefn 

 5 -36 

Llai: Cyfraniad MEG yr Economi at 
ymarfer ailflaenoriaethu 
Llywodraeth Cymru 
(Mae gwybodaeth am feysydd lle 
mae cyllid wedi cael ei 
ailflaenoriaethu, sy’n berthnasol 
i’r Pwyllgor hwn, ar gael yn 
Atodiadau A a B) 

Amrywiol -7,166 -7,166 

Cyfanswm y Refeniw Net o’r 
Cronfeydd Wrth Gefn ar gyfer yr 
MEG 

 16,839 16,798 

Trosglwyddo i MEG yr Economi o'r 
MEG Cyllid a Llywodraeth Leol 
(Grant y Comisiynydd Plant) 

Cymunedau am Waith 14,062 14,062 

Cyfanswm y Dyraniadau i'r MEG  30,901 30,860 
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1.2.4 Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal ymarfer ailflaenoriaethu i ryddhau cyllid o 
bortffolios i’w ailddyrannu ar draws y Llywodraeth. Yr egwyddorion a oedd wrth wraidd yr 
ymarfer ailflaenoriaethu yma oedd darparu cyllideb gytbwys, diogelu gwasanaethau 
cyhoeddus rheng flaen a diogelu’r Rhaglen Lywodraethu. 
 

1.2.5 O ganlyniad i’r ymarfer hwn, mae cynlluniau’r gyllideb ddrafft yn adlewyrchu dychwelyd 
£7.166m i’r cronfeydd canolog o MEG yr Economi yn 2023-24, gyda’r gostyngiadau 
wedi’u cynnwys yn llinell sylfaen 2024-25. Mae’r newidiadau hyn i linellau cyllideb sy’n 
berthnasol i’r pwyllgor hwn yn cael eu crynhoi yn Atodiad A ac Atodiad B.  

 
 
 

1.2.6 Mae cyfanswm y dyraniad refeniw o £27m ar gyfer diwylliant dros dair blynedd o’r 
Cytundeb Cydweithredu wedi cael ei gynnal, yn ogystal ag £8m ar gyfer Arfor, £4m yn 
2023-24 a £4m yn 2024-25, sy’n dilyn y gyllideb o £3m yn 2022-23. 

 
1.3 Cyfalaf 

 
1.3.1 Mae cyllideb cyfalaf yr Economi yn £106.2m ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24, ac yn 

£81.6m ar gyfer 2024-25. Ni fu unrhyw newidiadau i’r dyraniadau fel rhan o Gyllideb 
Ddrafft 2023-24.  

 
1.4 Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME) 
 

1.4.1 Mae’r gyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol o £58.525m yn talu am gostau sydd y tu 
hwnt i reolaeth y portffolio, fel amhariadau yn y portffolio eiddo, amrywiadau ym 
mhrisiadau pensiynau ar gyfer Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 
Chwaraeon Cymru a Gyrfa Cymru. Cytunir ar y gyllideb hon gyda'r Trysorlys bob 
blwyddyn ac fe'i cyllidir yn llawn. Mae ffigurau Cyllideb ddrafft Gwariant a Reolir yn 
Flynyddol yn adlewyrchu’r rhagolygon a gyflwynwyd i’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 
ym mis Awst 2022. 
 
1.5 Sylwadau ar Gamau Gweithredu a Manylion Dyraniadau Llinell Wariant yn y 

Gyllideb (BEL) 
 

1.5.1 Mae Atodiad A yn cynnwys dadansoddiad o’r newidiadau i MEG yr Economi yn ôl maes 
gwariant, Cam Gweithredu a BEL ar gyfer 2023-24 a blynyddoedd i ddod. Mae sylwadau 
i egluro’r newidiadau i bob Cam Gweithredu yn yr MEG hefyd ar gael yn Atodiad B. 
Mae esboniad naratif tryloyw wedi cael ei ddarparu i egluro cynnydd a gostyngiad, pan 
nad yw hynny’n cael sylw yn y papur tystiolaeth. Dim ond i'r cyllidebau sydd wedi’u 
gwarannu fel rhan o’r pwyllgor hwn y mae hyn yn berthnasol. 

 
1.6 Monitro cyllidebau 

 
1.6.1 Bydd pob cyllideb yn dal i gael ei monitro a’i herio’n fisol yn ystod 2022-23, er mwyn 

ystyried y rhagolygon diweddaraf a symudiadau cyllideb yn ôl yr angen. Rwyf yn cael y 
newyddion ariannol diweddaraf yn rheolaidd ynghylch y rhagolygon ar gyfer yr MEG i 
sicrhau bod cyllidebau’n aros ar y trywydd iawn i gyflawni fy mlaenoriaethau. Rydym yn 
parhau i fonitro’n agos iawn i sicrhau bod cyllid yn cael ei fuddsoddi lle mae mwyaf ei 
angen, gan gefnogi ein blaenoriaethau – yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.  

 
1.6.2 Mae elfennau sylweddol o weithgarwch a wneir o dan MEG yr Economi yn dibynnu ar 

ffactorau allanol, sy’n amrywio o facro-economeg i'r galw a hyd yn oed y tywydd. Mae’n 
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rhaid i’n gwasanaethau fel Busnes Cymru addasu i newidiadau yn yr economi, ac mae 
oedi gyda gwaith adeiladu, newid yng nghynllun busnes y buddiolwyr neu, yn wir, 
tywydd garw yn gallu effeithio ar gynlluniau fel Cronfa Dyfodol yr Economi, yn enwedig 
yng nghyd-destun cynllunio cyllideb flynyddol. Mae hyn yn golygu bod gwaith lliniaru a 
chynllunio effeithiol yn hanfodol, ochr yn ochr â phortffolio cytbwys o brosiectau seilwaith 
mawr a bach. Wrth gwrs, mae hyn yn golygu y gall ffactorau sydd y tu hwnt i reolaeth 
Llywodraeth Cymru effeithio ar wariant, ond mae fy swyddogion yn monitro cynlluniau’n 
agos i gytuno ar opsiynau a chynigion ar gyfer camau unioni er mwyn ceisio rheoli 
gwariant net ar lefelau’r gyllideb. 

 
1.7 Sylfaen y Dystiolaeth / Gwerthusiad ac adolygiadau 

 
1.7.1 Mae tystiolaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau yn sail i’n penderfyniadau ariannol, fel 

ymchwil a gyhoeddwyd, gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid, ystadegau a gwerthusiadau 
polisi blaenorol. Mae hyn yn rhan annatod o’r broses o wneud penderfyniadau, gydag 
enghreifftiau i ddilyn. 

 
1.7.2 Cyflogadwyedd – Mae TSC+Mwy, y rhaglen newydd ar gyfer cyflogadwyedd ieuenctid, 

yn cynnwys elfennau gorau Hyfforddeiaethau a Twf Swyddi Cymru ac yn darparu pecyn 
cymorth cyfannol sydd wedi’i deilwra i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET), neu sydd mewn perygl o hynny. Mae’n sicrhau bod pobl ifanc yn 
cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ar yr adeg iawn ac yn y lle iawn iddyn nhw.  Cafodd 
argymhellion gwerthusiad o Hyfforddeiaethau a Twf Swyddi Cymru eu hystyried wrth 
ddylunio rhaglen newydd TSC+Mwy, gan arwain at well system atgyfeirio yn ogystal â 
llwybrau cynnydd symlach drwy’r rhaglen.  

 
1.7.3 Yn ôl adborth drafft cychwynnol Estyn, mae TSC+Mwy yn gweddu’n well i bobl ifanc hyd 

yma na rhaglenni blaenorol.  Mae’r rhaglen yn wynebu heriau gwahanol i’r gorffennol, ac 
yn dda i’r rheini sy’n wynebu rhwystrau cymhleth.  Mae’r broses atgyfeirio'n gryfach o 
lawer nag yn y gorffennol, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn safon y Cynlluniau 
Dysgu Unigol sy’n fwy cynhwysfawr ac yn cynnwys gwybodaeth fanylach a dyheadau 
clir.  

 
1.7.4 Mae ReAct+, y Rhaglen Cyflogadwyedd newydd i oedolion, wedi adeiladu ar y brand, y 

cysyniad a’r llwyddiannau blaenorol i gyfuno ReAct (gweithwyr ledled Cymru sydd wedi 
colli eu swydd) a Mynediad (pobl ddi-waith) i gynnig y ddarpariaeth cyflogadwyedd 
gyflawn yma i oedolion di-waith yng Nghymru. Mae'r rhaglen yn darparu cymorth wedi’i 
bersonoli i’r rheini sy’n ceisio ymuno â’r farchnad lafur, drwy gael gwared ar y rhwystrau 
a darparu cymorth grant fel hyfforddiant galwedigaethol, gofal plant, costau teithio a 
chymorthdaliadau cyflog. Prif nod y rhaglen yw galluogi pobl i symud ymlaen i swydd 
hirdymor. 

 
1.7.5 Mae'r rhaglen newydd yn defnyddio fformat sydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus, ac 

yn cynnig rhaglen gymorth i gyflawni nodau Symud Cymru Ymlaen a’r Cynllun 
Cyflogadwyedd. Mae datblygiad, gwerthusiadau ac archwiliadau ReAct dros yr 20 
mlynedd diwethaf wedi helpu’r rhaglen i fynd ati’n effeithlon ac yn effeithiol i helpu pobl i 
gael swydd.    

 

1.7.6 Cynhaliwyd adolygiad annibynnol canol tymor o raglenni cymorth SMART,  
a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020. Mae’r adolygiad terfynol o weithrediadau Cyfres 
SMART newydd gael ei ddyfarnu, a bydd yn dechrau ym mis Rhagfyr 2022. Daeth yr 
adolygiad i’r casgliad bod cynnydd a pherfformiad SMART Cymru yn ffafriol yn erbyn y 
targedau dangosyddion. Er gwaethaf yr heriau, disgwylir 



5 

 

y bydd wedi cyrraedd neu ragori ar yr holl dargedau dangosyddion erbyn diwedd y 
rhaglen lawn. Roedd y rhan fwyaf o fuddiolwyr 
SMART Cymru a gyfwelwyd yn teimlo’n gadarnhaol am fanteision y cymorth roeddent 
wedi’i gael gan SMART Cymru (85%). Roedd buddiolwyr yn fodlon iawn â gwerth y cyllid 
a dderbyniwyd (90%), y gyfradd ymyrraeth berthnasol (66%) a hyblygrwydd y cymorth ar 
ffurf cyllid (90%). 
 

1.8 Effaith Costau byw ar raglenni a dyraniadau cyllideb 

 

1.8.1 Mae effaith y cynnydd mewn costau byw, a methiant addewidion Llywodraeth y DU i 
ddarparu cyllid llawn yn lle cyllid yr UE, wedi creu heriau sylweddol i raglenni yn fy 
mhortffolio i. Fel Llywodraeth Cymru, byddwn yn parhau i weithio i flaenoriaethu ein 
cyllidebau i warchod y bobl fwyaf agored i niwed ac i gynnal ein hymrwymiad i greu 
Cymru gryfach, decach a gwyrddach wrth i ni baratoi ein Cyllideb ddrafft ar gyfer 2023-
24.  

 
1.8.2 Rwy’n cydnabod effaith pwysau costau byw ar ein Cyrff Hyd Braich a’r sectorau 

diwylliant, treftadaeth a chwaraeon lleol, ac rwy’n falch o gyhoeddi y bydd £12m 
ychwanegol yn cael ei ddarparu yn 23/24 a 24/25 (£6m y flwyddyn) i helpu gyda 
phwysau costau byw yn y meysydd mwyaf allweddol. Fodd bynnag, rwy’n gwerthfawrogi 
nad yw hyn yn ddigon i ddelio â'r pryderon, a bydd pethau’n dal yn anodd i lawer o 
sefydliadau. 
 

1.8.1 Bydd y cynnydd hwn yn galluogi pob un o’r pum corff Hyd Braich yn y sectorau 
Diwylliant a Chwaraeon (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru, Cyngor 
Celfyddydau Cymru, Chwaraeon Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru) a 
Gyrfa Cymru i roi dyfarniad cyflog cyfunedig i’w staff sy’n debyg i’r hyn a wneir gan 
Lywodraeth Cymru, ac i gyflawni ymrwymiadau cydraddoldeb cyflog ar gyfer y staff ar y 
cyflogau isaf.  Rydym yn trin Cadw (sydd o fewn Llywodraeth Cymru, ond gyda’r holl 
gostau staff yn cael eu priodoli i MEG yr Economi oherwydd natur uniongyrchol y gwaith) 
yn gyson â’n cyrff hyd braich, gan fod gan Cadw fwrdd asiantaeth mewnol ei hun gydag 
aelodau anweithredol. Mae’n cwrdd bob chwarter, a rhan o’i rôl yw craffu ar berfformiad 
Cadw yn erbyn y cynllun busnes a’r adroddiadau ariannol. 
 

1.8.2 Bydd y cyllid hwn hefyd yn mynd i’r afael â phwysau eraill sy’n gysylltiedig â chwyddiant 
yn y sectorau diwylliant a chwaraeon, yn enwedig costau cyfleustodau eithriadol 
Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Cadw. Bydd cyllid hefyd yn cael ei 
ddarparu i gynorthwyo cyrff annibynnol lleol a chyrff yn y trydydd sector sy’n ymwneud 
â’r celfyddydau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd cymunedol, treftadaeth a chwaraeon sydd 
â chostau ychwanegol oherwydd chwyddiant.  
 

1.8.3 Pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y Genhadaeth Economaidd drawslywodraethol y 
llynedd, roedd yn amlwg nad oedd dychwelyd i sefyllfa “busnes fel arfer” yn opsiwn. 
Roedd yr ymateb i bandemig Covid wedi cyflymu llawer o dueddiadau yng nghyswllt 
datgarboneiddio, digideiddio ac effaith poblogaeth sy’n heneiddio.  
 

1.8.4 Bydd Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo busnesau gyda’r newid hwn. Mae ein 
gwasanaeth cynghori a ddarperir gan Busnes Cymru yn ymdrin â phob agwedd – o ynni 
a gwastraff i fesurau arbed dŵr.  
 

1.8.5 Mae mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, fel rhan o broses pontio teg i sefyllfa Sero 
Net, hefyd yn uchelgais gyffredinol i’n Strategaeth Buddsoddi mewn Seilwaith, sy'n 
strategaeth newydd sydd werth £8.1bn. Yn benodol, byddwn yn gwneud mathau mwy 

https://www.llyw.cymru/genhadaeth-i-gryfhau-ac-ailadeiladur-economi-html
https://businesswales.gov.wales/cy
https://www.llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-llif-prosiectau-2021
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gwyrdd o drafnidiaeth yn bosibl i fwy o bobl, gan roi mwy o ddewisiadau teithio i bob un 
ohonom, yn ogystal â gosod y sylfeini i fuddsoddi mwy mewn prosiectau ynni 
adnewyddadwy. 
 

1.8.6 Mewn cyd-destun ariannol anodd, gan gynnwys y diffyg o £1.1bn i Gymru ar ôl gadael yr 
UE o ganlyniad i golli cyllid strwythurol a gwledig, mae fy Nghynllun newydd ar gyfer 
Cyflogadwyedd a Sgiliau yn cynnig darpariaeth gadarn ar gyfer cyflogadwyedd a sgiliau, 
sy’n rhan hanfodol o’n gwaith ar y cyd i wneud Cymru yn lle deniadol i ragor o bobl a 
busnesau.  
 

1.8.7 Mae’r Cynllun newydd ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau wedi cael ei lansio i roi hwb i’n 
Cenhadaeth Economaidd i helpu mwy o bobl yng Nghymru i wella eu sgiliau, i gael 
mynediad at waith ac i ffynnu mewn gwaith – er mwyn cael economi fwy cyfartal sy’n 
gweithio i bawb. Rydym ni eisiau helpu pawb – yn enwedig y rheini sydd bellaf oddi wrth 
y farchnad lafur – i ymdopi â’r heriau cysylltiedig â gwaith y byddan nhw’n eu hwynebu 
drwy gydol eu bywyd ac i ymateb i’r heriau, boed hynny drwy hyfforddi, ailhyfforddi, 
uwchsgilio, newid gyrfa neu ddechrau busnes. Bydd manteisio i’r eithaf ar ein talentau 
yng Nghymru, sbarduno amrywiaeth yn y gweithlu, a siapio economi sy’n gweithio i 
bawb yn ein helpu i sicrhau bod gan fusnesau Cymru y sgiliau sydd eu hangen arnynt. 
Bydd hefyd yn rhoi’r hyder i fwy o bobl ystyried cychwyn busnes eu hunain.  
 

1.8.8 Dywed Resolution Foundation fod cyflogau wedi bod yn dirywio ers 19 mlynedd – mae’r 
rhagolygon gwan ar gyfer cyflogau a chwyddiant uchel yn golygu na fydd cyflogau’n 
dychwelyd i lefel 2008 tan 2027. Pe bai cyflogau wedi cynyddu ar yr un gyfradd ag 
oeddent cyn yr argyfwng ariannol mawr yn 2008, byddent £15,000 y flwyddyn yn uwch 
erbyn hyn. Er bod ein rhanddeiliaid eisiau i ni fynd ymhellach, bydd hyd yn oed byw o 
fewn ein modd yn anodd dros ben.  

 
1.8.9 Rydym wedi ymdopi â chynnydd mewn costau darpariaeth o fewn ein dyraniadau 

presennol yn y BEL Cyflogadwyedd, gan gynnwys y Warant i Bobl Ifanc. Mae hyn yn 
cynnwys cyllid ychwanegol ar gyfer y Warant i Bobl Ifanc, a ddyrannwyd yn yr adolygiad 
o wariant tair blynedd (2022-2025), a gwneud yn fawr o Gronfa Gymdeithasol Ewrop 
drwy ein gweithrediadau hyd at hydref 2023. 

 
1.9 Goblygiadau hirdymor y pandemig 

 
1.9.1 Mae cyfyngiadau ar ôl Covid a’r tarfu parhaus yn sgil cyfnodau clo dirybudd wedi 

cyfyngu ar deithio i rai marchnadoedd allweddol, er enghraifft Tsieina, ac roedd nifer o 
wledydd wedi codi’r cyfyngiadau’n arafach, er enghraifft Japan, gan gyfyngu ar 
gyfleoedd i allforwyr. Ar ben hynny, mae cyfyngiadau teithio ar unigolion sydd heb gael 
eu brechu’n llawn hefyd wedi effeithio ar gyfleoedd allforio, drwy gyfyngu ar gyfleoedd i 
gwrdd wyneb yn wyneb ac i feithrin perthynas. 
 

1.9.2 Er nad yw'r lefelau diweithdra ymysg pobl ifanc ar y raddfa yr oeddem yn ei rhag-weld 
oherwydd y pandemig, mae’r amcangyfrifon diweddaraf ar gyfer pobl ifanc nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn peri pryder. Mae’r amcangyfrifon dros dro 
diweddaraf yn awgrymu bod cyfran y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant wedi cynyddu i 13.6% yn 2021 – y lefel uchaf erioed – a 
sbardunwyd yn bennaf gan gynnydd yn y gyfradd anweithgarwch economaidd (ac eithrio 
myfyrwyr), er bod diweithdra wedi cynyddu rhywfaint hefyd. Ar gyfer pobl ifanc 19 i 24 
oed, mae’r amcangyfrifon terfynol ar gyfer 2020 yn dangos bod y gyfran nad oeddent 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.resolutionfoundation.org/publications/help-today-squeeze-tomorrow/&data=05|01|Leanne.Plews@gov.wales|b8de2f8115c448f3cea308dad482bf42|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|638055955252368003|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=NH3qOJgzpyYHC7/uc+YiLnt396xgBNHz/5pSn42jYeg=&reserved=0
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mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant wedi gostwng ychydig i 15.8%, gan gynyddu i 
16.3% yn 2021 yn ôl yr amcangyfrifon.12 
 

1.9.3 Mae’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg yn dangos bod pobl ifanc yn wynebu problemau 
ychwanegol wrth geisio ymuno’n hwylus â’r farchnad lafur.  Yn ôl Prince’s Trust, mae 
dros 60% o bobl ifanc 16-25 oed wedi dweud bod dyfodol eu cenhedlaeth yn eu dychryn 
– gydag un o bob tri yn poeni na fydd eu rhagolygon gwaith byth yn gwella ar ôl y 
pandemig a’r argyfwng costau byw. Yn sgil mini-gyllideb drychinebus Llywodraeth y DU, 
ochr yn ochr â rhagolygon economaidd mwy digalon byth gan y Swyddfa Cyfrifoldeb 
Cyllidebol a Banc Lloegr – a darpariaeth Llywodraeth y DU ar gyfer yr hyn a fydd yn 
cymryd lle cronfeydd UE sy’n cael ei thanariannu’n sylweddol ac yn rhwystro’r trydydd 
sector rhag cael mynediad uniongyrchol at y cyllid – rwy’n poeni mwy nag erioed am 
ragolygon gwaith ein pobl ifanc. Nod ein rhaglenni Gwarant i Bobl Ifanc yw denu pobl 
ifanc yn ôl i fyd addysg, hyfforddiant ac, yn y pen draw, i fyd gwaith gyda Cymru’n 
Gweithio yn llwybr at ein darpariaeth cyflogadwyedd ehangach mewn partneriaeth â 
Gyrfa Cymru.   
 

1.9.4 Mae creithiau’r pandemig yn dechrau cael effaith. Mae ein pwyslais parhaus ar bobl nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn hanfodol os ydym am fynd i’r afael â’r 
bygythiad o bobl yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar flynyddoedd yn 
ddiweddarach.   

 
 

1.10 Goblygiadau yng nghyswllt yr UE 
 

1.10.1 Mae’r ffordd mae Llywodraeth y DU yn ymdrin â chyllid ar ôl gadael yr UE drwy’r Gronfa 
Ffyniant Gyffredin nid yn unig yn ymyriad bwriadol ac annerbyniol mewn maes polisi 
datganoledig, mae hefyd yn golygu bod Cymru ar ei cholled o ran swyddi a thwf. Gyda 
dim ond pedwar mis ar ôl yn y flwyddyn ariannol bresennol, dim ond nawr (5 Rhagfyr) y 
mae Llywodraeth y DU wedi cytuno ar gynlluniau buddsoddi’r Gronfa a gyflwynwyd gan 
awdurdodau lleol Cymru yn ystod yr haf ar gyfer prosiectau a ddylai fod wedi dechrau 
eisoes.  
 

1.10.2 Mae rhaglenni cyllid presennol a newydd yr UE yn gorgyffwrdd dros ddwy flynedd, ac 
roedd Llywodraeth Cymru yn barod bron ddwy flynedd yn ôl ym mis Ionawr 2021 i 
ddechrau ar raglen fuddsoddi ar ôl gadael yr UE. Erbyn hynny, roeddem eisoes wedi 
gweithio’n helaeth gyda'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd a 
chyda'n partneriaid yng Nghymru i greu'r model cryfaf posibl ar gyfer Cymru.  
 

1.10.3 Yn hytrach na hynny, mae llywodraeth leol o dan bwysau enfawr i ddatblygu prosiectau 
ac i roi gweithdrefnau gweinyddol a llywodraethu ar waith o fewn amserlenni 
anymarferol. Mae effaith yr oedi hir sy’n cael ei greu gan Lywodraeth y DU yn 
ychwanegol at y diffyg o £1.1 biliwn wrth gymharu â chronfeydd strwythurol a gwledig yr 
UE, yn ychwanegol at anwybyddu Llywodraeth a Senedd Cymru ar fater sy’n amlwg 
wedi’i ddatganoli, ac yn ychwanegol at rwystro prifysgolion, colegau, y trydydd sector a 
busnesau rhag cael gafael ar gyllid yn uniongyrchol. Mae’r ffordd mae Llywodraeth y DU 
wedi ymdrin â’r Gronfa Ffyniant Gyffredin wedi bod yn anhrefn llwyr.   
 

1.10.4 Mae safbwynt Llywodraeth y DU ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin ac ar raglenni 
Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) hefyd wedi llesteirio’n ddifrifol ein 

 
1 https://www.llyw.cymru/pobl-ifanc-heb-fod-mewn-addysg-cyflogaeth-neu-hyfforddiant-neet-ebrill-2021-i-fehefin-2022 

 
2 Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a'r farchnad lafur: 2020 a 2021 (dros dro) | LLYW.CYMRU 

https://www.llyw.cymru/pobl-ifanc-heb-fod-mewn-addysg-cyflogaeth-neu-hyfforddiant-neet-ebrill-2021-i-fehefin-2022
https://www.llyw.cymru/cyfranogiad-pobl-ifanc-mewn-addysg-ar-farchnad-lafur-2020-2021-dros-dro-html
https://www.llyw.cymru/cyfranogiad-pobl-ifanc-mewn-addysg-ar-farchnad-lafur-2020-2021-dros-dro-html
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huchelgais i weithio mwy ar lefel ryngwladol ac ar draws y DU, gan beryglu 
rhwydweithiau a chyfleoedd economaidd pwysig.  Mae’r ansicrwydd ynghylch cysylltiad 
â Horizon Ewrop yn gwaethygu hynny.  Rydym yn bwrw ymlaen â chamau gweithredu 
drwy ddull gweithredu newydd Cymru Ystwyth, ond ni allwn ddyrannu cyllideb 
ychwanegol ar hyn o bryd. 
 
1.11 Diwedd ar gronfeydd strwythurol yr UE 

 

1.11.1 Mae fy mhortffolio yn arwain ar saith prosiect sy’n cael cymorth gan raglenni Cronfa 
Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020, gan gynnwys ReAct, Prentisiaethau a 
Hyfforddeiaethau (TSC+Mwy), ac ar hyn o bryd mae tua £315m o gyllid yr UE wedi’i 
gymeradwyo hyd at 2023. Disgwylir y bydd y prosiectau hyn, yn 2023-24, yn cynhyrchu 
dros £63m o gyllid yr UE i helpu i gyflwyno’r rhaglenni hyn, gan ategu nifer o 
flaenoriaethau’r Rhaglen Lywodraethu gan gynnwys Prentisiaethau i bobl o bob oed a’r 
Warant i Bobl Ifanc.  
 

1.11.2 Yn 2024-25, mae cyllid ychwanegol ar gyfer y Warant i Bobl Ifanc yn cynnwys cyllid i 
wrthbwyso'r diffyg o ran y cyllid a ddarperir gan Lywodraeth y DU yn lle cyllid yr UE, a 
bydd yn galluogi rhaglenni i barhau i ddiwallu’r galw hyd at fis Mawrth 2025. Yn 2025-26 
bydd effaith sylweddol ar gyllidebau cyflogadwyedd a sgiliau oherwydd y diffyg hwn o 
ran y cyllid a ddarperir yn lle cyllid yr UE ac wrth i gyllid ychwanegol y Warant i Bobl 
Ifanc ddod i ben, gyda buddsoddiad mewn gweithgareddau cyflogadwyedd yn gostwng o 
oddeutu £80m yn 2022-23 i lefel ddisgwyliedig o tua £34m erbyn 2025-26.  
 

1.11.3 Rydym hefyd yn arwain ar raglenni Cymunedau am Waith a Rhieni, Gofal Plant a 
Chyflogaeth a ariennir gan yr UE, gydag oddeutu £80m o gyllid yr UE wedi cael ei 
gymeradwyo hyd at 2023.  Daw darpariaeth y ddwy raglen hyn i ben ar 31 Mawrth 2023. 
Bydd cyllid ychwanegol gan y Warant i Bobl Ifanc yn parhau i gefnogi’r rhaglen.  

 
1.11.4 Yn y gorffennol, mae gweithgarwch arloesi a chymorth i fusnesau wedi cael ei ariannu 

gan arian Ewropeaidd, felly mae’r ffaith bod y cyllid strwythurol yn dod i ben wedi cael 
effaith ar allu Busnes a Rhanbarthau i ddarparu lefel debyg i’r hyn oedd yn arfer cael ei 
gyflawni.  
 

1.11.5 Er bod cyllid wedi cael ei sicrhau i ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru tan fis Mawrth 
2025, mae’r gwerth wedi gostwng mewn termau real o ran yr hyn oedd gan y 
gwasanaeth yn y gorffennol i gyflawni ei waith, gyda'r angen ychwanegol hefyd i dalu am 
staff a ariennir gan raglenni gan y byddent wedi cael eu hariannu drwy’r cronfeydd 
strwythurol yn y gorffennol.  
 

1.11.6 Ni fydd modd gwneud unrhyw beth sy’n ychwanegol at y ddarpariaeth graidd. O 
ganlyniad i hynny, bydd yn rhaid i unrhyw flaenoriaethau newydd neu ddarpariaeth 
gwasanaeth newydd gael cyllideb ac adnoddau penodol, neu bydd yn rhaid dod â 
rhywfaint o’r ddarpariaeth bresennol i ben.  
 

1.11.7 Gwelwyd effaith bellach ar gymorth ar gyfer arloesi, ond mae cyfle o hyd i ddenu neu i 
sicrhau bod cyllid Llywodraeth y DU yn cael ei gyfeirio tuag at Gymru. Mae hyn hefyd yn 
wir am y cyfleoedd sy’n codi gyda chyllid y Gronfa Ffyniant Gyffredin gan Lywodraeth y 
DU i Awdurdodau Lleol. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi na fydd gan Lywodraeth 
Cymru lais yn y broses, ond bydd swyddogion yn parhau i gysylltu a gweithio’n agos 
gyda rhanddeiliaid i sicrhau cysondeb ac i ychwanegu gwerth at gymorth ar lefel 
Llywodraeth Cymru. 
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1.12 Gweithredu deddfwriaeth 

 
1.12.1 Nid oes deddfwriaeth gyfredol sy’n galw am ddarpariaeth yng nghynlluniau’r gyllideb 

ddrafft. 
 

1.12.2 Mae gwaith yn mynd rhagddo ar drwyddedau statudol ar gyfer pob llety i ymwelwyr yng 
Nghymru, gyda’r bwriad o ddechrau ymgynghoriad ar 16 Rhagfyr. Mae nifer o sesiynau 
ymgysylltu wedi cael eu cynnal gyda rhanddeiliaid yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt er 
mwyn cyfrannu at yr ymgynghoriad.  Mae’r adborth ar gyflwyno cynllun trwyddedu wedi 
bod yn gefnogol hyd yma, yn enwedig mewn perthynas â sicrhau tegwch, gwell 
gwybodaeth, a mwy o hyder ymysg defnyddwyr. Ar 15 Tachwedd gwneuthum 
ddatganiad llafar yn y Senedd am y cynllun trwyddedu statudol ar gyfer pob llety i 
ymwelwyr yng Nghymru. Bydd y gweithgarwch yn cael ei gyflawni o fewn y gyllideb sydd 
wedi’i dyrannu ar gyfer twristiaeth. 

 
 

1.13 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Gwariant ataliol 
 

1.13.1 Yn ystod proses Cyllideb 2022-23 a'r Adolygiad o Wariant Cymru hyd at 2025, aethpwyd 
ati ar y cyd i gysoni cyllid â’r broses o gyflawni’r Rhaglen Lywodraethu, ar sail amcanion 
llesiant Llywodraeth Cymru.  Mae proses y Gyllideb Ddrafft eleni yn cynnwys dewisiadau 
allweddol, ac yn ceisio cydbwyso canlyniadau tymor byr a thymor hir.  Mae angen 
cydbwyso pwysau acíwt tymor byr sy’n gysylltiedig â chostau byw, Wcráin a phwysau 
chwyddiant ehangach yn erbyn cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus yn y tymor 
hwy.   
 

1.13.2 Drwy ein Grŵp Cynghori diwygiedig ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb (BIIAG), rydym 
yn parhau i gydweithio â rhanddeiliaid allweddol ar wella prosesau trethi a’r gyllideb sy’n 
gysylltiedig â chyflawni Cynllun Gwella’r Gyllideb.   
 

1.13.3 Rydym hefyd yn parhau i gydweithio ag arbenigwyr rhyngwladol a gwledydd eraill i 
ddefnyddio arferion gorau mewn elfennau i wella proses y gyllideb yn ehangach.  

 
1.13.4 Mae diweddariad ar gyflawni Cynllun Gwella’r Gyllideb wedi cael ei gyhoeddi ochr yn 

ochr â’r Gyllideb Ddrafft ar 13 Rhagfyr 2022. 
 

1.13.5 Roedd y Cynllun Gweithredu ar yr Economi a’r Cynllun Cyflogadwyedd yn seiliedig ar y 
dystiolaeth mai gwaith sy’n talu’n dda yw’r llwybr gorau allan o dlodi, a’r warchodaeth 
orau rhag tlodi i’r rheini sydd mewn perygl.  Drwy gefnogi swyddi a thwf cynaliadwy ar 
gyfer y tymor hir a chymryd camau i geisio lliniaru rhai o’r heriau y mae pobl yn eu 
hwynebu wrth geisio cael swydd, ein nod yw lleihau’r tebygolrwydd y bydd teuluoedd yn 
profi tlodi, ac osgoi’r costau tymor hir y mae tlodi’n eu hachosi i gymdeithas.  Rydym yn 
parhau i greu cyfleoedd i unigolion a theuluoedd gyda mentrau a buddsoddiadau wedi’u 
targedu ledled Cymru. Mae cael swydd gyflogedig sy’n rhoi boddhad yn ffactor allweddol 
er mwyn cynnal llesiant corfforol a meddyliol.  Mae’r rhaglenni sy’n ategu’r cynlluniau’n 
cefnogi’r nod ‘Cymru sy’n fwy cyfartal’ drwy gynnwys y thema cynhwysiant, 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gwaith o gynllunio a darparu rhaglenni, a sicrhau bod 
grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn gallu gofyn am gymorth gan y rhaglen a hyrwyddo 
statws cyfartal i'r Gymraeg a’r Saesneg.  
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1.13.6 Ym mis Ionawr 2022, lansiodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru adolygiad o 
dan adran 20 o’r Ddeddf: Adolygiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol o sut mae 
peirianwaith Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â datblygu cynaliadwy ac yn diogelu gallu 
cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion Mae’r Comisiynydd yn ystyried sut mae 
Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ei phrosesau, ei diwylliant gwaith a’i harweinyddiaeth 
yn y sector cyhoeddus yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.  Bydd yr 
adolygiad yn canolbwyntio’n bennaf ar dri cham yn y Rhaglen Lywodraethu sy’n 
ymwneud â phrentisiaethau fel y brif astudiaeth achos. Disgwylir y bydd y Comisiynydd 
yn cyhoeddi’r canfyddiadau tua diwedd 2022.   

 
1.14 Cydraddoldeb, Cynaliadwyedd, y Gymraeg ac Ystyriaethau Demograffig  

 
1.14.1 Fel rhan o’r Gyllideb Ddrafft, rydym wedi mabwysiadu dull integredig o asesu effaith, yn 

ogystal ag ystyried effaith penderfyniadau a pholisïau ar lesiant cymdeithasol, 
economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol, fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru), sy’n dal yn sbardun pwysig sy’n llywio ein hystyriaethau ynghylch y 
Gyllideb.  
 

1.14.2 Mae ein Cyllideb yn amlinellu effeithiau ein penderfyniadau gwario, gan gynnwys tynnu 
sylw at benderfyniadau gwario sy’n effeithio’n uniongyrchol ar ein rhanddeiliaid. Mae hyn 
yn cael ei ategu gan yr Asesiad Effaith Integredig Strategol (SIIA), sy’n amlinellu’r 
dystiolaeth gyd-destunol sydd wedi cefnogi ein penderfyniadau gwario.  

 
1.15 Effaith ar Amddifadedd a Thlodi  
 

1.15.1 Mae perthynas amlwg rhwng twf economaidd, swyddi a mynd i’r afael â thlodi. Mae 
cyflogaeth ddiogel a chynaliadwy sy’n talu’n dda yn rhoi llwybr allan o dlodi a 
gwarchodaeth rhag tlodi, nid yn unig i’r unigolyn, ond i’w ddibynyddion ac i’r gymuned 
drwyddi draw. Nod rhaglenni cyflogadwyedd yw helpu pobl i gael swyddi cynaliadwy o 
ansawdd uchel.  
 

1.15.2 Mae cynllun y gyllideb ddrafft yn cynnwys cyllideb adnoddau net o £248.266m yn 2023-
24 a £263.267m yn 2024-25 i gefnogi ein buddsoddiad yn ein rhaglenni cyflogadwyedd 
a sgiliau. Mae Twf Swyddi Cymru + Mwy yn rhoi cymorth wedi’i deilwra i bobl ifanc 
rhwng 16 a 18 oed er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr help sydd ei angen arnynt i ddod 
o hyd i swydd neu hyfforddiant. Mae TSC+Mwy yn gwasanaethu rhai o’r bobl ifanc fwyaf 
difreintiedig yn ein cymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar gynnig darpariaeth i’r 
bobl ifanc hynny sydd â nodweddion gwarchodedig. Prif ffocws Rhaglen TSC+Mwy yw 
lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant a gwella eu 
cyfleoedd mewn bywyd.  Rydym yn benderfynol na ddylai unrhyw berson ifanc gael ei 
adael ar ôl, ac oherwydd y problemau y mae contractwyr yn eu hwynebu mae angen 
bod yn hyblyg gyda chyllid er mwyn iddynt allu darparu’r gwasanaethau i BOB person 
ifanc cymwys.  
 

1.15.3 Y gyllideb adnoddau net, sef £23.075m yn 2023-24 a £18.034m yn 2024-25 ar gyfer 
Cymunedau am Waith a Mwy, yw prif ddull Llywodraeth Cymru o ddarparu cymorth ar 
gyfer cyflogadwyedd i bobl o bob oed sydd fwyaf o dan anfantais yn y farchnad lafur, 
gan gynnwys pobl ifanc, gweithwyr hŷn, menywod, unigolion anabl a phobl sydd â 
chyflyrau iechyd tymor hir, unigolion Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig, pobl sydd â 
chyfrifoldebau gofal a’r rheini sydd â lefel sgiliau isel.    
 

1.15.4 Gyda’i gilydd, rydym wedi ymrwymo £12m i’n chwe chorff cyhoeddus a’n sectorau 
chwaraeon, treftadaeth a diwylliant annibynnol lleol i helpu i fynd i’r afael â phwysau 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A36444983/document/versions/published?web=1&data=05|01|Joanne.Thomas@gov.wales|8755e650cca74c763a6508dad6b7b044|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|638058381661059410|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=yhwtdgJTRovl8o+iuIAWFs/b9wqwgBblr5Rv8nIrScU=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A36444983/document/versions/published?web=1&data=05|01|Joanne.Thomas@gov.wales|8755e650cca74c763a6508dad6b7b044|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|638058381661059410|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=yhwtdgJTRovl8o+iuIAWFs/b9wqwgBblr5Rv8nIrScU=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A36444983/document/versions/published?web=1&data=05|01|Joanne.Thomas@gov.wales|8755e650cca74c763a6508dad6b7b044|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|638058381661059410|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=yhwtdgJTRovl8o+iuIAWFs/b9wqwgBblr5Rv8nIrScU=&reserved=0
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costau byw. Bydd y codiad cyflog i staff ein Cyrff Hyd Braich (£3.77m yn 23/24 a £5.6m 
yn 24/25), gan gynnwys llawer o’r rheini sydd ar y cyflogau isaf, drwy ein hymrwymiadau 
i gydraddoldeb cyflog ar draws y sector cyhoeddus yn cefnogi ein hymrwymiadau i 
leihau tlodi, yn ogystal â’r £1.13m i helpu gyda chwyddiant yng nghyswllt cyfleustodau. 
Rydym hefyd wedi ymrwymo dros £1.5m i helpu i liniaru pwysau costau byw yn ein 
sectorau chwaraeon, treftadaeth a diwylliant annibynnol lleol, ac fel rhan o’r Cytundeb 
Cydweithredu, rydym wedi cytuno i ddyblu ein buddsoddiad yn y rhaglen Cyfuno erbyn 
24/25, sef ein rhaglen i helpu i fynd i’r afael â thlodi drwy fynediad at ddiwylliant, cymryd 
rhan mewn diwylliant a bod yn rhan o ddiwylliant.  
 
1.16 Newidiadau i’r demograffeg – Poblogaeth sy’n heneiddio 

 
1.16.1 Roedd ffigurau poblogaeth y cyfrifiad a gyhoeddwyd ar 2 Tachwedd 2022 yn amcangyfrif 

bod mwy o bobl 65 oed neu hŷn yn byw yng Nghymru (662,000) na phlant 0 i 15 oed 
(548,000) erbyn hyn. Mae Llywodraeth Cymru yn effro i newidiadau demograffig yng 
Nghymru, fel yr amlinellir yn ein “Cenhadaeth i gryfhau ac ailadeiladu’r economi” a 
lansiwyd yn gynharach eleni. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio i ddeall yn 
well yr heriau sy’n gysylltiedig â'r newidiadau hyn yn nemograffeg ein poblogaethau, ac i 
ystyried sut mae lliniaru ac addasu ein mesurau er mwyn i ni allu darparu ymateb 
cyllidebol addas.  
 

1.16.2 Amcangyfrifir bod pobl 65 oed a hŷn yn cynrychioli mwy nag un o bob pump (21.3%) o 
gyfanswm poblogaeth Cymru yng nghyfrifiad 2021. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried 
ble bydd angen iddi ddefnyddio cyfleoedd fel sgiliau a galluoedd ein gweithlu, diwylliant 
entrepreneuraidd bywiog, gwerthfawrogiad o’r amgylchedd a phwyslais o’r newydd ar 
hynny, gweithwyr allweddol, gwirfoddolwyr a gwasanaethau cyhoeddus, dyhead i 
ddysgu gydol oes ac ar-lein, a sut mae technoleg ddigidol wedi ein cysylltu a’n galluogi i 
weithredu fel cymdeithas. 
 

1.16.3 Mae ein rhaglenni cyflogadwyedd yn ymateb i duedd allweddol poblogaeth sy’n 
heneiddio, ac felly gweithlu sy’n heneiddio. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd gwaith i 
bobl ifanc, nid yn unig y manteision ariannol, ond yr ymdeimlad o bwrpas a balchder sy’n 
deillio o gael swydd. Mae cyflogwyr hefyd yn elwa o gael gweithlu mwy newydd a mwy 
deinamig. Felly mae ein buddsoddiad yn y rhaglen Gwarant i Bobl Ifanc yn hanfodol, ac 
ar ôl cynyddu ein ffocws ar gyflogaeth, mae dros 20,000 o ymyriadau wedi cael eu 
darparu drwy ein gwasanaethau cyflogadwyedd yn unig, gyda dros 11,000 o bobl ifanc 
yn dechrau ar ein rhaglenni cyflogadwyedd.    

 
1.16.4 Does dim terfyn oedran uchaf ar gyfer y cymorth y gall Cymunedau am Waith a Mwy ei 

gynnig, a gweithwyr hŷn (50 oed a hŷn) yw un o’r carfannau sy’n cael eu targedu gan y 
rhaglen. Mae’r rhaglen prentisiaethau hefyd yn addas i bobl o bob oed.  

 
1.16.5 Nod gwasanaethau Gyrfa Cymru/Cymru’n Gweithio yw helpu pob cwsmer, ym mha 

bynnag gam o'u bywyd, i gyflawni eu potensial. I oedolion, maent yn ceisio darparu eu 
gwasanaethau yng nghalon eu cymunedau, a chynnig gwasanaethau i’w holl 
gwsmeriaid yn y modd sy’n diwallu eu hanghenion orau.  
 
1.17 Gwariant ataliol a Gwerth am Arian 

 
1.17.1 Mae’r cynigion hyn ar gyfer y gyllideb yn adlewyrchu fy ymrwymiad parhaus i warchod a 

blaenoriaethu buddsoddiadau sy’n cefnogi mesurau ataliol cyn belled ag y bo modd. 
Mae gwerth am arian ac eglurder ynghylch sut rydym yn defnyddio ein hadnoddau’n 
effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o gyflawni ein blaenoriaethau. Pan fydd gwariant yn 
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cael ei gynllunio yn unol â blaenoriaethau, mae gennym brosesau cadarn ar waith i 
sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithiol ac yn unol â’r diben.   

 

1.17.2 Cyfeirir at yr asesiad a gwerth am arian yn nes ymlaen yn y cwestiynau penodol. 
 

1.18 Gwybodaeth am sut mae polisïau'n cael eu cyflwyno, monitro 
perfformiad ac a oeddent yn cynnig gwerth am arian. 

 

1.18.1 Rydym yn parhau i fonitro’n ofalus ofynion cyllid a chymorth ein polisïau, drwy ein dull 
Gwerthuso a Monitro. Ym mis Rhagfyr 2021 cyhoeddwyd y cerrig milltir cenedlaethol a’r 
dangosyddion cenedlaethol cyntaf ar gyfer Cymru, a oedd yn dangos sut rydym yn 
cyflawni ein nodau llesiant. Mae’r Cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau yn tynnu sylw at y 
cerrig milltir penodol y byddwn ni’n eu defnyddio i fesur ein llwyddiant: 

 

• bydd gan 75% o'r oedolion oedran gweithio yng Nghymru gymhwyster Lefel 3 neu 
uwch erbyn 2050, 

• canran yr oedolion oedran gweithio sydd heb unrhyw gymwysterau fydd 5% neu lai 
ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru erbyn 2050, 

• bydd o leiaf 90% o bobl ifanc 16-24 oed mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 
erbyn 2050, 

• lleihau’r bwlch rhwng y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru a’r DU erbyn 2050, gan 
ganolbwyntio ar waith teg a chynyddu cyfranogiad yn y farchnad lafur ymysg grwpiau 
sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, a 

• chael gwared ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac sy’n gysylltiedig ag anabledd ac 
ethnigrwydd erbyn 2050. 
 

1.18.2 Mae’r gwasanaeth Entrepreneuriaeth a Busnes Cymru yn cynnal astudiaeth ar effaith 
darpariaeth gwasanaeth. Nodwyd y canlynol yn yr asesiad diweddaraf (2021 – fe’i 
cynhelir bob tair blynedd): 
 

1.18.3 Craidd a Thwf (Lefel 1-4) 
 

• Amcangyfrifwyd mai £37.1m oedd cyfanswm gwariant y rhaglen ar ddiwedd mis Mai 
2021. 

• Roedd 8,396 o fentrau wedi cael cymorth anariannol, 4,610 o fentrau newydd wedi 
derbyn cymorth, a 12,280 o unigolion wedi derbyn cymorth. 

• Cynhyrchwyd £92m o fuddsoddiad busnes sy’n gysylltiedig â throsiant rhagamcanol 
o £7.76bn 

• Gallai'r swyddi ychwanegol sydd wedi cael eu creu/gweithgarwch fod yn gysylltiedig 
ag amcangyfrif o £380m o werth ychwanegol gros y flwyddyn. 

• Mae Pob £1 a fuddsoddir yn gallu cael ei chysylltu ag oddeutu £10 o gynnydd net yn 
y gwerth ychwanegol gros bob blwyddyn. 

• Amcangyfrifir y byddai 7,234 o’r 14,471 o swyddi sydd wedi cael eu creu, hynny yw 
tua hanner y canlyniadau cyflogaeth, wedi gallu digwydd heb ymyriad Busnes Cymru 
o bosibl. Amcangyfrifir bod y swyddi net (ychwanegol) yn gysylltiedig ag oddeutu 
£380m o werth ychwanegol gros. 

• Amcangyfrifir mai £2,564 yw’r gost fesul swydd sy’n cael ei chreu. Ar ôl ystyried 
ychwanegedd, £5,129 yw'r gost fesul swydd net sy'n cael ei chreu. 

• Gallai cyfanswm y gweithgarwch o dan raglenni Craidd a Thwf Busnes Cymru fod yn 
gysylltiedig â chymaint â £646m o werth ychwanegol gros. 

• Mae’r gyfradd goroesi pedair blynedd yn 67% o’i chymharu â 33% ar gyfer sampl 
gyfatebol o fusnesau a oedd heb gael cymorth  

 

https://llyw.cymru/llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-dangosyddion-cenedlaethol-2021-html
https://llyw.cymru/llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-dangosyddion-cenedlaethol-2021-html
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1.18.4 Y Rhaglen Cyflymu Twf (Lefel 5) 
 

• Y gyllideb gyffredinol ar gyfer y Rhaglen Cyflymu Twf oedd £26.9m, gyda thua 85% 
o’r cyllid wedi’i ymrwymo ddiwedd mis Mehefin 2021. 

• Ers 2015-16, mae'r Rhaglen Cyflymu Twf wedi cefnogi tua £377m o fuddsoddiadau 
menter, 9,755 o swyddi, a £266m o allforion. 

• Mae cyfanswm o 9,755 o swyddi gros wedi’u creu yn golygu tua 5,332 o swyddi net – 
hynny yw, byddai tua 45% o’r canlyniadau cyflogaeth wedi gallu digwydd heb 
ymyriad Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru o bosibl. Amcangyfrifir bod y swyddi 
net hyn yn gysylltiedig ag oddeutu £410m o werth ychwanegol gros. 

• Amcangyfrifir mai £2,329 yw’r gost fesul swydd gros sy’n cael ei chreu. Ar ôl ystyried 
ychwanegedd, amcangyfrifir mai £4,261 yw’r gost net fesul swydd sy’n cael ei chreu. 

• Amcangyfrifir bod y gweithgarwch/swyddi ychwanegol sydd wedi cael eu creu yn dod 
i £410m o werth ychwanegol gros y flwyddyn.  

• Mae pob £1 a fuddsoddir yn y Rhaglen Cyflymu Twf yn gallu cael ei chysylltu ag 
oddeutu £18 o gynnydd net yn y gwerth ychwanegol gros bob blwyddyn. 

• Mae £377m o fuddsoddiad busnes yn gysylltiedig â throsiant rhagamcanol o 
£5.99bn. 

• Mae’r gyfradd goroesi pedair blynedd ymysg busnesau sydd wedi cael cymorth gan y 
Rhaglen Cyflymu Twf yn 77% o’i chymharu â 33% ar gyfer sampl gyfatebol o 
fusnesau a oedd heb gael cymorth. 
 

1.18.5 Yn y sectorau Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, nodir y blaenoriaethau allweddol ar 
gyfer pob corff hyd braich yn eu llythyrau cylch gwaith. Maent yn defnyddio’r rhain fel sail 
ar gyfer eu cynlluniau gweithredol a’u dangosyddion perfformiad allweddol. Mae Dirprwy 
Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip yn cwrdd â phob corff o leiaf 
ddwywaith y flwyddyn, ac mae swyddogion yn monitro’r cynnydd a wneir yn erbyn y 
cynlluniau hyn yn ffurfiol mewn cyfarfodydd monitro chwarterol, ac yn fwy rheolaidd drwy 
gysylltiadau gwaith agos ag uwch dimau gweithredol y cyrff hyd braich. Ar wahoddiad y 
cyrff, mae swyddogion hefyd yn mynychu cyfarfodydd Bwrdd, sy’n gyfle i Lywodraeth 
Cymru gael trosolwg da o’r problemau posibl. Mae hawliadau am gymorth grant misol 
hefyd yn cael eu harchwilio i sicrhau cynnydd yn erbyn llinellau gwariant penodol. 

 
1.18.6 Nod yr ymrwymiadau Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon yng Nghynllun Gweithredu 

Cymru Wrth-hiliol, ac ymrwymiadau penodol cysylltiedig y Rhaglen Lywodraethu, yw 
gwneud gwahaniaeth mesuradwy i fywydau pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 
drwy fynd i’r afael â hiliaeth systematig a sefydliadol.  I gyflawni hyn, rydym wedi 
ymrwymo ychydig dros £5 miliwn o gyllid cyfalaf a refeniw dros 21/22-24/25 i gynorthwyo 
ein sefydliadau chwaraeon, treftadaeth a diwylliannol cenedlaethol, lleol, rhanbarthol a 
llawr gwlad, sy’n cynnwys cyfraniad o gyllideb y cytundeb corfforaethol i gefnogi’r gwaith 
hwn.   

 
1.18.7 Mae gan Cadw fwrdd asiantaeth mewnol ei hun gydag aelodau anweithredol. Mae’n 

cwrdd bob chwarter, a rhan o’i rôl yw craffu ar berfformiad Cadw yn erbyn y cynllun 
busnes a’r adroddiadau ariannol. 
 

1.18.8 Mae gan bob prosiect mawr brosesau llywodraethu sy’n gysylltiedig â’r prosiect penodol. 
Mae buddsoddiadau cyfalaf mawr yn cael eu hategu gan achosion busnes sy’n cael eu 
harchwilio gan dîm a swyddogion Trysorlys Llywodraeth Cymru i sicrhau eu bod yn 
gadarn. Mae contractau a grantiau cyfalaf a refeniw llai yn cael eu dyfarnu ar sail proses 
ymgeisio agored neu gomisiwn uniongyrchol, ac yn cael eu monitro gan swyddogion 
drwy gydol cylch oes y prosiect, gyda chyfleoedd gwirio ac amcanion a gytunwyd.  
 

https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2022-12/cynllun-gweithredu-cymru-wrth-hiliol_0.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2022-12/cynllun-gweithredu-cymru-wrth-hiliol_0.pdf
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1.18.9 Mae gweithgarwch a phrosiectau mawr yn cael eu monitro gan ddefnyddio Adnodd 
Adrodd Gwybodaeth Busnes (BIRT). Mae Cynllun Tystiolaeth yn cyflwyno’r prosiectau 
ymchwil, gwerthuso a chasglu data y mae’r Is-adran Diwylliant naill ai’n ymgymryd â hwy 
neu wedi ymrwymo iddynt. Caiff ei ddiweddaru’n flynyddol, ar sail trafodaethau â staff a 
rhanddeiliaid ehangach, i sicrhau bod gweithgarwch yn cefnogi blaenoriaethau adrannol 
allweddol ac ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu. 

 
1.18.10 Defnyddir metrigau penodol i werthuso rhaglenni cymorth, fel y nodir yn y Cynllun 

Gweithredu ar gyfer Allforio. Mae llwyddiant yn cael ei fesur pan fydd cymorth ariannol 
neu raglen a ariennir wedi cael ei darparu drwy, er enghraifft, taith fasnach neu gefnogi 
ymweliad â marchnad, ac mae’n cynnwys y busnes allforio newydd a enillwyd o 
ganlyniad i hynny. Mae angen llenwi ffurflenni gwerthuso ar yr allbynnau a gyflawnwyd 
ar gyfer gweithgarwch Buddsoddiad a Ariennir fel digwyddiadau / seminarau hefyd. 

 

1.19 Cydraddoldeb, cynaliadwyedd a'r Gymraeg – Asesiadau effaith 
 

1.19.1 Mae dull gweithredu integredig ar gyfer asesiadau effaith yn ein galluogi i ddeall yn well 
beth yw effaith penderfyniadau gwario, wrth i ni geisio deall yn well effeithiau 
croestoriadol ac anfwriadol gwariant er mwyn sicrhau bod y cyllid sydd ar gael yn cael yr 
effaith fwyaf bosibl.  
 

1.19.2 I’r gwrthwyneb i hynny, mae perygl y bydd ystyried maes effaith ar ei ben ei hun yn 
arwain at ganlyniadau effaith anfwriadol, fel effaith negyddol mewn un maes yn cael ei 
sbarduno gan effaith gadarnhaol mewn maes arall.  Gall gwell dealltwriaeth o’r broses o 
integreiddio gwahanol feysydd ei gwneud yn bosibl i dargedu cyllid sy’n gallu cynyddu 
effaith buddsoddiad cymaint â phosibl; ochr yn ochr â pheidio â chynyddu effaith 
buddsoddiad cymaint â phosibl drwy dargedu cyllid lle gall gael yr effaith fwyaf drwy 
ddeall yn well y croestoriad neu’r broses o integreiddio gwahanol feysydd. 

 
1.19.3 Rydym wedi gweithio gyda'r Grŵp Cynghori ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb (BIIAG) 

i ystyried sut rydym yn cynnal ein Hasesiad Effaith Integredig Strategol (SIIA).  
Sefydlwyd is-grŵp, ac mae cynllun gwaith ar y cyd yn cael ei ddatblygu, gyda rhai 
newidiadau’n cael eu rhoi ar waith erbyn cyhoeddi’r Asesiad Effaith Integredig Strategol 
ym mis Rhagfyr 2022. Rydym yn dal wedi ymrwymo i adolygu’n barhaus y ffordd rydym 
yn asesu effeithiau fel rhan o’r Cynllun blynyddol i Wella’r Gyllideb. 

 
 

1.19.4 Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi mabwysiadu dull integredig ar gyfer 
asesiadau effaith, gan ystyried effaith ein polisïau ar nodweddion gwarchodedig o dan y 
Ddeddf Cydraddoldeb, yn ogystal ag ystyried effaith penderfyniadau a pholisïau ar 
lesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol, fel y nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), sy’n dal yn sbardun pwysig sy’n llywio ein 
hystyriaethau ynghylch y Gyllideb. Rydym wedi parhau i ymwreiddio pum ffordd o 
weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein dull gweithredu a’r prosesau sy’n 
ei ategu. Mae asesiadau effaith yn rhan annatod o’r broses gynllunio ac yn cael eu 
hadolygu’n rheolaidd, er enghraifft y Warant i Bobl Ifanc: asesiad o effaith.  

 

1.19.5 Mae Asesiad Effaith integredig llawn wedi cael ei gynnal ar wasanaeth 
Entrepreneuriaeth a Busnes Cymru a fydd ar waith ar ei newydd wedd o fis Ebrill 2023 
ymlaen, ac mae wedi cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru sydd ar gael yma: 
Darpariaeth Busnes Cymru i’r dyfodol: asesiad effaith [HTML] | LLYW.CYMRU 

 
1.19.6 Wrth ddatblygu Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol, cynhaliwyd Asesiad Effaith 

integredig llawn.  Fel rhan o’r gwaith o gyflawni ein nodau a’n camau gweithredu yng 

https://www.llyw.cymru/y-warant-i-bobl-ifanc-asesiad-o-effaith
https://www.llyw.cymru/darpariaeth-busnes-cymru-ir-dyfodol-asesiad-effaith-html
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-04/cymr-wrth-hiliol-asesiad-effaith-integredig.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-04/cymr-wrth-hiliol-asesiad-effaith-integredig.pdf
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nghyswllt diwylliant, treftadaeth a chwaraeon ac ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu, 
byddwn yn mynd ati i fonitro a gwerthuso.  Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu diffinio 
llwyddiant a mesur perfformiad. Ar ben hynny, bydd asesiadau cymesur o effaith yn cael 
eu cynnal drwy gydol y gwaith o ddylunio a darparu polisïau a rhaglenni. 
 

b) Meysydd penodol 
 

2.1.1 Mae’r adran hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am feysydd penodol, yn unol â chais y 
Pwyllgor. 

 
2.2 Yr Economi 

 
Cymorth i helpu busnesau a gweithwyr o ganlyniad i’r cynnydd mewn costau byw 
 

2.2.1 Mae Busnes Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor cyffredinol i fusnesau ynghyd â 
gwasanaeth cyfeirio, yn ogystal ag elfennau arbenigol o gyngor fel cynlluniau wrth gefn a 
defnyddio adnoddau’n effeithlon i gynorthwyo busnesau, yn ogystal â manteisio ar fand 
eang a mynediad at y Porth Sgiliau a Chyswllt Ffermio.  

 
2.2.2 Mae cymorth uniongyrchol ar gael i fusnesau sy’n wynebu ansicrwydd oherwydd 

dirwasgiad posibl / yr argyfwng costau byw drwy gyfuniad o gymorth ar-lein, dros y ffôn, 
un i lawer ac un i un i fusnesau, sydd wedi’i deilwra yn ôl anghenion y cleient a 
gwahanol ranbarthau Cymru, gan ddibynnu ar ofynion lleol. Mae’r gwasanaeth ar gael i 
gynorthwyo busnesau sydd eisoes yn bodoli, busnesau newydd ac unigolion sy’n 
ystyried bod yn hunangyflogedig, ac mae modd cael mynediad ato’n ddigidol drwy 
https://businesswales.gov.wales/cy, sianeli cyfryngau cymdeithasol a llinell gymorth 03000 6 
03000. 

 
2.2.3 Mae Busnes Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth amrywiol ar arferion, polisïau 

gwyrdd a defnyddio adnoddau’n effeithlon, yn ogystal â gweithdai. Mae’r cyngor un i un 
yn cynnwys defnyddio ynni’n effeithlon, rheoli gwastraff, atal llygredd, materion a 
thrwyddedau cyfreithiol, systemau rheoli amgylcheddol a ffynonellau cyllid.  

 
2.2.4 Mae Ymgynghorwyr Defnyddio Adnoddau’n Effeithlon ar gael i helpu busnesau i 

fabwysiadu neu wella strategaethau amgylcheddol, ac i weithio gyda busnesau i greu 
busnes cadarn sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon. Mae ymgynghorwyr yn darparu 
cyngor amrywiol fel defnyddio llai o ddeunyddiau crai i leihau’r risg o brinder deunyddiau, 
sbarduno arloesedd a chadernid, a helpu busnesau i gyrraedd marchnadoedd newydd 

 
Cymorth parhaus i helpu busnesau i oroesi ac ailgodi ar ôl y pandemig 
 

2.2.5 Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £21.9m yng ngwasanaeth Busnes Cymru rhwng 
mis Ebrill 2023 a mis Mawrth 2025, ac mae wedi ymrwymo i barhau i ddarparu cymorth 
ar gyfer busnesau bach a chanolig ac entrepreneuriaeth ragweithiol.  

 
2.2.6 Bydd y dull gweithredu’n cynnwys ôl troed cenedlaethol cyffredinol gydag elfennau 

rhanbarthol; cydbwyso’r gefnogaeth ar gyfer twf ac ehangu gan ledaenu ffyniant ar 
draws pob rhan o Gymru; a hwyluso prosesau gweithio dyfnach ar draws y llywodraeth 
a’r holl ecosystem. Bydd y gwasanaeth yn datblygu ac yn gwella’r gwasanaeth 
presennol, ac yn ymwreiddio ei effaith ymhellach yn economi Cymru. 

 
2.2.7 Cydnabyddir na all Busnes Cymru gynnig yr holl ddarpariaeth cymorth lleol i fusnesau 

sydd ei hangen ar entrepreneuriaid, microfusnesau a busnesau bach a chanolig ledled 

https://businesswales.gov.wales/cy
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Cymru. Nod y gwasanaeth yw adeiladu ar ei gryfder fel gwasanaeth a ddarperir yn 
genedlaethol, a gweithio mewn partneriaeth i ategu’r ddarpariaeth leol a’r cyfleoedd 
cyllid ehangach sydd ar gael i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus yng Nghymru. 

 
2.2.8 Gan adeiladu ar lwyddiant Busnes Cymru, bydd y model cyflawni arfaethedig o 2023 

ymlaen yn seiliedig ar dri nod allweddol: 
 
a) Meithrin hyder ac ysbrydoli unigolion, entrepreneuriaid a microfusnesau/BBaChau i 

gyrraedd eu llawn botensial.  Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i'w galluogi i 
gyfrannu at ddatblygu ecosystem gydlynol sy'n weladwy, yn syml ac yn gysylltiedig i 
sicrhau bod Cymru yn lle gwych i ddechrau a datblygu busnes yn yr economïau 
sylfaenol a thwf. 

 
b) Mynd i'r afael â bwlch allweddol drwy greu'r amodau i fusnesau ddechrau, dal eu tir a 

datblygu i fod yn fusnesau canolig eu maint mewn ffyrdd cynhwysol a chynaliadwy. 
 

c) Cefnogi cynhyrchiant, gwydnwch, twf, prosesau datgarboneiddio a chynaliadwyedd 
microfusnesau a BBaChau, gan sicrhau eu perchnogaeth hirdymor yng Nghymru yn y 
dyfodol i gadarnhau eu cyfraniad parhaus i economi Cymru.  

 
2.2.9 Bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu o dan bum maes cyflawni allweddol:  

 
a) Bydd llwyfan digidol a llinell gymorth Busnes Cymru yn bwynt cyswllt cwbl ddwyieithog a 

hygyrch i bob entrepreneur a busnes sefydledig; gan gynnig llawer o wybodaeth, 
arweiniad a chefnogaeth drwy ddarparu ymateb digidol yn gyntaf a fydd yn creu 
arbedion effeithlonrwydd ac atgyfeiriadau effeithiol at wasanaethau Busnes Cymru.  
 

b) Datblygu diwylliant o entrepreneuriaeth a dechrau busnes yng Nghymru. Ysbrydoli a 
datblygu gallu busnes entrepreneuriaid gan ganolbwyntio ar dri phrif grŵp, sef pobl ifanc 
o dan 25 oed, oedolion sy’n ystyried bod yn hunangyflogedig neu ddechrau busnes eu 
hunain, gydag allgymorth wedi’i dargedu ar gyfer unigolion sy’n cael eu tangynrychioli 
mewn busnesau newydd a chymdeithas.  
 

c) Meithrin hyder a chadernid y gymuned fusnes yng Nghymru a’i helpu i greu cyfleoedd ar 
gyfer cyflogaeth, gwella arferion a chynhyrchiant er mwyn ysgogi twf cynaliadwy a 
chynhwysol, drwy ddarparu cyngor a chymorth pwrpasol. 

 
d) Adeiladu ar y Rhaglen Cyflymu Twf bresennol i ddarparu cymorth wedi’i deilwra ar gyfer 

busnesau newydd a busnesau sydd eisoes yn bodoli sydd â’r dyhead a’r potensial i 

gyflawni eu huchelgais i ddatblygu ar raddfa fawr.  

 

e) Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi yn y sector menter gymdeithasol er mwyn 

rhoi cyngor arbenigol i fusnesau i ategu gweledigaeth ‘Trawsnewid Cymru drwy Fentrau 

Cymdeithasol’ er mwyn rhoi mentrau cymdeithasol wrth galon Cymru decach, fwy 

cynaliadwy a mwy llewyrchus. 

 
2.2.10 Bydd y gwasanaeth cyffredinol yn gyfuniad o ddarpariaeth fewnol a darpariaeth sydd 

wedi’i chaffael yn agored, gan ddechrau yn 2023. Cyhoeddwyd yr hysbysiad 
gwybodaeth ymlaen llaw ym mis Mai 2022, a chyhoeddwyd y fanyleb ar 
GwerthwchiGymru ym mis Tachwedd 2022.  

 
Dyraniadau mewn perthynas â’r Rhaglen Porthladd Rhydd yng Nghymru 
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2.2.11 Mae Gweinidogion y DU wedi cytuno i ddarparu hyd at £26 miliwn o gyllid cychwynnol 

nad yw’n ad-daladwy (wedi’i rannu rhwng £1m o refeniw a £25m o gyfalaf) ar gyfer y 
safle llwyddiannus, sy’n gydradd â’r cytundebau a gynigiwyd i bob un o Borthladdoedd 
Rhydd Lloegr a’r Alban. Nid yw hyn yn cael ei gofnodi ar hyn o bryd fel rhan o gynlluniau 
Cyllideb Ddrafft 2023-24, gan y bydd y trosglwyddo’n digwydd fel rhan o broses y 
gyllideb atodol yn ystod y flwyddyn. 
 

2.2.12 Bydd busnesau yn narpar Borthladd Rhydd Cymru hefyd yn elwa o weithdrefnau tollau 
symlach, rhyddhad ar dollau tramor, rhyddhad treth fel rhyddhad Ardrethi Annomestig, a 
hyblygrwydd datblygu.   
 

Dyraniadau mewn perthynas â’r posibilrwydd o greu ‘parthau buddsoddi’ yng 
Nghymru 
 

2.2.13 Rydym yn cynnal trafodaethau cychwynnol â Llywodraeth y DU i ddeall cynigion y Parth 
Buddsoddi, y ddarpariaeth a’r goblygiadau posibl i Gymru yn fwy manwl. Byddai angen i 
unrhyw gynllun a gyflwynir ar gyfer Cymru gyd-fynd â’n polisïau ni ar waith teg a’r 
amgylchedd, a chreu buddsoddiad ychwanegol 

 
Dyraniadau i gefnogi’r dull rhanbarthol o ymdrin â datblygu economaidd (gan 

gynnwys y rheini a wneir i ddatblygu a chyflwyno’r fframweithiau economaidd 
rhanbarthol, y Cymoedd Technoleg, a rhaglen Arfor) 

 
Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol 

 
2.2.14 Ym mis Rhagfyr, fe wnaethom gyhoeddi’r fframweithiau economaidd rhanbarthol.  Mae’r 

rhain yn rhan hanfodol o’n hymrwymiad i fodel datblygu economaidd sy’n seiliedig ar 
leoedd, lle rydym yn adeiladu ar gryfderau penodol ein rhanbarthau ac yn gweithio gyda 
nhw. Lluniwyd y fframweithiau gyda phartneriaid ym mhob un o’r rhanbarthau, gan 
gynnwys awdurdodau lleol a chyrff rhanbarthol. Maent yn seiliedig ar dystiolaeth a 
chytundeb, gyda blaenoriaethau clir sy’n cyd-fynd â’n fframwaith ar gyfer buddsoddi 
rhanbarthol, y genhadaeth economaidd ac, wrth gwrs, y rhaglen lywodraethu. Mae’r dull 
aeddfed yma o weithredu yn hanfodol er mwyn creu gweledigaeth ar y cyd gydag 
amcanion cyffredin i sicrhau Cymru decach, wyrddach a mwy llewyrchus.  Nid oes 
cyllideb benodol wedi’i dyrannu i’r Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol, ond bydd y 
gwaith o gyflawni’r blaenoriaethau a nodir ym mhob un yn cael ei gyflawni drwy 
ddefnyddio cyllidebau eraill sydd eisoes yn bodoli, gan gynnwys rhai rhanbarthol, Cronfa 
Dyfodol yr Economi, eiddo, a ffynonellau cyhoeddus a phreifat eraill hefyd.   
 

Y Cymoedd Technoleg 
 

2.2.15 Mae cyllideb tair blynedd wedi cael ei dyrannu i’n buddsoddiad ar gyfer y rhaglen 
Cymoedd Technoleg – 2022-23: £2.25 miliwn, 2023-24: £2.025 miliwn a 2023/24: 
£2.025 miliwn. 
 

2.2.16 2022/23: £5 miliwn, 2023-24: £5 miliwn a 2023-24 £ 5 miliwn. Mae dyraniad refeniw 
hefyd – 2022-23: £2.25 miliwn, 2023-24: £2.025 miliwn a 2023/24: £2.025 miliwn. Mae’r 
cyllid ar gyfer y ddwy flynedd gyntaf wedi’i glustnodi’n llwyr i amrywiaeth o brosiectau 
sydd wedi cael eu cyflawni ac sydd ar y gweill. Mae’r refeniw wedi cael ei glustnodi’n 
llawn yn bennaf i’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (NDEC), partneriaeth â 
Thales, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Mae’r elfen Gyfalaf (2022/23: £5 
miliwn, 2023-24: £5 miliwn a 2023-24 £ 5 miliwn) wedi cael ei defnyddio i adennill 
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270,000 troedfedd sgwâr o arwynebedd llawr newydd ac wedi’i adnewyddu i fusnesau 
masnachol, newydd a diwydiannol.  Bu ffocws helaeth hefyd ar gysoni’r llwybrau addysg 
a gyrfaoedd i ddysgwyr er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r cyfleoedd gyrfa sy’n 
deillio o Ddiwydiant 4.0 yn y rhanbarth.  Bydd y strategaeth hon yn sicrhau bod gan 
drigolion lleol y cymwysterau priodol sydd eu hangen ar fusnesau lleol.  Yr uchelgais yw 
cadw a hyfforddi pobl ifanc ym Mlaenau Gwent.  Mae hyn yn hanfodol er mwyn sefydlu 
cylch rhinweddol o ddatblygu sgiliau a thalent pobl ifanc yn yr ardal, gan greu 
ymdrechion entrepreneuraidd a’r swyddi a fydd yn cadw rhagor o sgiliau yn yr ardal.   

 
Arfor  

 
2.2.17 Rydym yn cynnal ein buddsoddiad o’r gyllideb ddiwethaf ar gyfer rhaglen Arfor. Roedd y 

gyllideb a ddyrannwyd i gefnogi’r rhaglen yn £3m yn 2022-23, ac mae’n £4m yn 2023-24 
ac yn £4m yn 2024-25. Roedd rhaglen wreiddiol Arfor ar waith rhwng 2019/20 a 
2020/21.  Mae’r adroddiad gwerthuso annibynnol gan Wavehill wedi dangos bod rhaglen 
Arfor wedi treialu cynlluniau cefnogi busnesau bach yn llwyddiannus ac wedi dangos 
bod ganddynt y potensial i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle, i greu amodau 
ffafriol ar gyfer datblygu capasiti a gwasanaethau ymhellach, yn ogystal â chynyddu nifer 
y siaradwyr Cymraeg yn y gymuned fusnes.      

 
2.2.18 Mae’r rhaglen hefyd wedi treialu ymyriadau cymorth llai confensiynol i fusnesau, fel 

mentora pobl ifanc drwy gynllun Llwyddo’n Lleol, y cynllun Ffiws/Gofod Creu a oedd yn 
cynnig mannau gwaith a mynediad am ddim at gymorth technegydd ac offer datblygedig, 
a thrwy helpu busnesau cymdeithasol i ddatblygu eu hasedau er mwyn cynyddu eu gallu 
a’u heffaith yn eu cymunedau drwy’r cynllun Cymunedau Mentrus.  

 
2.2.19 At ei gilydd mae'r rhaglen, er iddi gael ei darparu yn ystod cyfnod Covid, wedi creu 238 o 

swyddi cyfwerth ag amser llawn ac 89 o swyddi rhan-amser, wedi diogelu 226 o swyddi 
eraill sydd gyfwerth ag amser llawn, ac wedi helpu 154 o fusnesau newydd neu sydd 
eisoes yn bodoli. Wrth sicrhau’r effaith economaidd hon, mae’r grantiau uniongyrchol 
hefyd wedi ymwreiddio cynlluniau i ddatblygu capasiti ieithyddol yng nghynlluniau’r 
busnesau ar gyfer y blynyddoedd nesaf.  Ar ben hynny, mae’r grantiau wedi dangos nad 
oes angen i bwyslais ar ddatblygu gallu ieithyddol amharu nac effeithio’n negyddol ar y 
gallu i gymorth refeniw neu gyfalaf uniongyrchol gefnogi a gweithredu fel catalydd i 
ddatblygu a thyfu busnes.  

 
Dyraniadau i ategu cyllid datblygu rhanbarthol (Rheswm: o ganlyniad i bryderon 

Llywodraeth Cymru ynghylch y lefelau cyllid a ddaw i Gymru gan gynlluniau 
Llywodraeth y DU, fel y Gronfa Ffyniant Gyffredin a’r Gronfa Codi’r Gwastad) 

 
Datblygu Rhanbarthol – Effaith Cynlluniau Llywodraeth y DU 

 
2.2.20 Yn amlwg, oherwydd y rhesymau a eglurwyd mewn adrannau eraill yn y papur hwn, mae 

Llywodraeth Cymru yn poeni bod cynlluniau Llywodraeth y DU fel y Gronfa Ffyniant 
Gyffredin a’r Gronfa Codi’r Gwastad yn anwybyddu Llywodraeth a Senedd Cymru, ac 
nad ydynt yn cael digon o gyllid nac yn diwallu anghenion Cymru. Nid yw Llywodraeth y 
DU wedi bod yn weithgar ym maes polisi economaidd rhanbarthol yng Nghymru ar y 
raddfa hon ers dros ddau ddegawd ac rydym yn dal yn bryderus nad oes ganddi’r 
arbenigedd, y rhwydweithiau, y seilwaith na’r profiad i ddarparu’r cyllid hwn mewn 
meysydd sydd wedi’u datganoli i Gymru. 
 

2.2.21 Mae ystod o bwyllgorau trawsbleidiol, yn Senedd Cymru ac yn San Steffan, hefyd wedi 
beirniadu’n gyson agwedd Llywodraeth y DU at gyllid ar ôl Brexit ac at Godi’r Gwastad – 
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yn yr un modd â melinau trafod annibynnol fel y Sefydliad Materion Cymreig ac Institute 
for Government. Mae pob un ohonynt yn rhybuddio y bydd Llywodraeth y DU, wrth fynnu 
gweithredu mewn meysydd datganoledig heb bartneriaeth â Llywodraeth Cymru a 
pharch at y setliad datganoli, yn arwain at lai o werth am arian a chanlyniadau gwaeth i 
Gymru. 

 
2.2.22 Nid yw’r Gronfa Codi’r Gwastad yn cymryd lle cyllid yr UE yn uniongyrchol, ond mae’n 

gweithredu yn y meysydd yr oedd cronfeydd yr UE yn arfer eu meddiannu.  Mae’r 
Gronfa Codi’r Gwastad, i bob pwrpas, yn cymryd lle Cronfa Trefi Lloegr. Fe’i 
cyhoeddwyd yn Adolygiad o Wariant y DU ym mis Tachwedd 2020 fel mesur ar gyfer 
Lloegr y byddai Llywodraeth Cymru yn derbyn swm canlyniadol Barnett ar ei gyfer. Fodd 
bynnag, ym mis Chwefror 2021, cadarnhaodd Llywodraeth y DU y byddai’n darparu’r 
Gronfa Codi’r Gwastad ar draws y DU heb unrhyw ymgynghori na chyfathrebu ymlaen 
llaw. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cael unrhyw rôl yn natblygiad y Gronfa hon na’r 
broses o’i chyflwyno.  

 
2.2.23 Mae’r Gronfa yn un gystadleuol, gyda’r rownd gyntaf o gyllid yn cael ei lansio ym mis 

Mawrth 2021 a’r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ym mis Hydref 2021. Yn y 
rownd gyntaf, llwyddodd chwe awdurdod lleol yng Nghymru (Rhondda Cynon Taf, 
Powys, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Wrecsam) i sicrhau cyllid ar gyfer deg 
cais a oedd werth cyfanswm o £121m. Roedd y ceisiadau aflwyddiannus yng Nghymru 
werth £172m. Nid yw Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r ceisiadau llwyddiannus ar gyfer 
rownd dau eto, a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol erbyn 2 Awst 2022 (cyflwynwyd 43 o 
geisiadau a oedd werth bron i £800m gan awdurdodau lleol Cymru), sy’n creu oedi 
pellach yn y broses ac amserlenni afrealistig i lywodraeth leol wario’r dyraniadau. Mae’r 
Gronfa, sy’n canolbwyntio ar gyfalaf, hefyd yn peri pryder gwirioneddol gan fod costau 
chwyddiant eisoes yn effeithio ar broffiliau’r ceisiadau a gyflwynwyd.  

 
2.2.24 Rydym hefyd yn poeni nad yw’r cyllid a roddir i gynlluniau datgarboneiddio diwydiannol, 

fel y Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol (IETF), Dilyniant o Glystyrau a’r Gronfa 
Hydrogen, yn ddigon er mwyn gwneud prosiectau datgarboneiddio’n bosibl ar draws 
Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn y tymor byr i’r tymor canolig.  Er bod busnesau 
yng Nghymru wedi llwyddo i wneud cais am gymorth drwy’r Gronfa Trawsnewid Ynni 
Diwydiannol, ni fu llawer o gyfle i lwyddo mewn ffrydiau cyllido eraill.  Mae Llywodraeth 
Cymru wrthi’n trafod modelau busnes priodol er mwyn gallu datgarboneiddio diwydiant 
Cymru. 

 
2.2.25 Mae aelodau Clwstwr Diwydiannol De Cymru yn buddsoddi dros £24m sydd, yn ei dro, 

wedi denu dros £26m o gyllid Llywodraeth y DU i Gymru ers 2019, gan gynnwys £21 
miliwn o gyllid Her Datgarboneiddio Diwydiannol i gyflawni Map Llwybr Cam 2 ynghyd ag 
amrywiaeth o brosiectau ar draws De Cymru.  Ar ben hynny, mae dros £2m o gyllid 
Ymchwil ac Arloesi Datgarboneiddio Diwydiannol wedi cael ei ddyrannu i brifysgolion 
yng Nghymru ar gyfer gweithgarwch mewn clystyrau diwydiannol. 

 
2.2.26 Mae’r prosiect HyNet, sy’n gwasanaethu gogledd-orllewin Lloegr a gogledd-ddwyrain 

Cymru, wedi cyrraedd y rhestr fer i gael cyllid Trac 1 drwy’r rhaglen Dilyniant o 
Glystyrau.  Nid yw’n hysbys eto ar hyn o bryd a fydd unrhyw weithgarwch yng Nghymru 
yn cael ei ariannu drwy’r broses hon. 

 
Y dyraniadau ariannol sy’n gysylltiedig â chynllun galluogi’r economi sylfaenol a’r 

Gronfa Cefnogi Cwmnïau Lleol 
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2.2.27 Mae’r pandemig, ynghyd ag ymadawiad y DU â'r UE, wedi pwysleisio pwysigrwydd yr 
Economi Sylfaenol a’r angen i’w diogelu ac i greu cadwyni cyflenwi cadarn yng 
Nghymru, gan sicrhau bod ei gweithwyr yn cael eu cyflogi a’u gwobrwyo’n deg. Rydym 
yn cynnal ein buddsoddiad yn yr Economi Sylfaenol yn y gyllideb hon sydd, ar hyn o 
bryd, yn £3m y flwyddyn. 

 
2.2.28 I gefnogi hyn, mae’r Gronfa ‘Cefnogi Cwmnïau Lleol’ bellach yn rhedeg am ail flwyddyn i 

helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i oresgyn y rhwystrau y gallent fod yn eu 
hwynebu wrth fasnachu â’r sector cyhoeddus, gan ganolbwyntio ar bedair blaenoriaeth 
strategol Addysg Bellach, sef datgarboneiddio (sy’n cynnwys cartrefi a bysiau); gofal 
cymdeithasol; bwyd a chaffael cyhoeddus. Eleni, drwy’r Gronfa Cefnogi Cwmnïau Lleol, 
rydym yn cymryd camau rhagweithiol i ddatgarboneiddio a chefnogi dwy ran allweddol o 
Addysg Bellach – sef gofal cymdeithasol a bwyd. 
 

2.2.29 Ar ôl ymgysylltu â chydweithwyr ym maes Gofal Cymdeithasol, rydym yn rhedeg cynllun 
grantiau i helpu darparwyr gofal preswyl i roi mesurau effeithlonrwydd ynni a charbon 
isel ar waith, gan helpu i leihau effeithiau’r argyfwng costau ynni. Bydd y cynllun hefyd 
yn darparu gwybodaeth werthfawr i’r cynllun er mwyn i’r sector weithio tuag at allyriadau 
carbon sero net erbyn 2030.  

 
Banc Datblygu Cymru – gan gynnwys cymorth i fusnesau sy’n eiddo i weithwyr 
 

2.2.30 Gall Banc Datblygu Cymru, drwy Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru sydd werth £500m, 
gynnig llwybr cyllido posibl sy’n seiliedig ar ddyled ar gyfer pryniant gan weithwyr. Gall 
Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru helpu gyda phryniant gan reolwyr. 
 

2.2.31 Ers mis Medi 2022, mae Cronfa Olyniaeth Rheoli Cymru wedi buddsoddi dros £13.6m 
mewn 16 o gwmnïau. Ym mis Gorffennaf 2022, roedd gan Gymru 40 o fusnesau cwbl 
weithredol a oedd yn eiddo i weithwyr. Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn ymrwymo i 
gynyddu hyn i 60 yn ystod tymor presennol y llywodraeth. 
 

2.2.32 Mae cyfraniad cyllid yr UE wedi bod yn arwyddocaol, ac yn dal yn arwyddocaol. Ond nid 
yw’r Banc Datblygu yn dibynnu mwyach ar gyllid yr UE nac ar gronfeydd olyniaeth yn y 
DU i gynnal buddsoddiad gyda busnesau yng Nghymru. 
 

2.2.33  Mae Banc Datblygu Cymru wrthi’n paratoi i lansio darpariaeth newydd sy’n cynnig 
cymorth ar gyfer datgarboneiddio busnesau ac yn helpu busnesau i leihau eu costau 
ynni. Mae’r gyllideb ar gyfer hyn yn ychwanegol at gronfeydd sydd eisoes yn cael eu 
rheoli gan Fanc Datblygu Cymru. Mae gwaith modelu a chynllunio yn mynd rhagddo. 
Mae £10m o gyfalaf wedi cael ei neilltuo yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf (ar ben y 
cyllid presennol), a all gefnogi hyn a chynlluniau peilot eraill Banc Datblygu Cymru sydd 
wrthi’n cael eu datblygu. Bydd y Banc Datblygu yn rhoi gwybod maes o law am fanylion 
y cynllun. 
 

2.2.34 Mae Banc Datblygu Cymru eisoes wedi derbyn cyfalaf i gefnogi’r gwaith o gyflawni ein 
hymrwymiadau i ddefnyddio mwy ar gyfrannau ecwiti wrth gynorthwyo busnesau a 
darparu cyfalaf amyneddgar (benthyca dros 6 blynedd yn ôl ein diffiniad ni) i fusnesau. 
Yr uchelgais yw gweld buddsoddiad ecwiti yn cynyddu i £100m dros y pum mlynedd 
nesaf.  
 

2.2.35 Bu’n hollbwysig cyfalafu cronfeydd y Banc Datblygu dros y pum mlynedd diwethaf er 
mwyn sicrhau sefydlogrwydd a hylifedd parhaus mewn cyfnod o ansefydlogrwydd yn y 
farchnad.  
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2.2.36 Mae buddsoddiad Banc Datblygu Cymru wedi cynyddu’n gyson ers ei lansio yn 2017, 

gan gynyddu o £68m yn 2017/18 i bron i £110m yn 2021/22, a hynny wrth i lefelau 
buddsoddi busnesau ostwng – yn Ch1 2022, roeddent 9% yn is na’r lefelau cyn y 
pandemig (ffynhonnell – Adroddiad Blynyddol Dirnad Economi Cymru, Medi 2022) 
 

2.2.37 Croesewir y cronfeydd newydd i gynorthwyo busnesau sy’n dod i Gymru. Mae hyn yn 
cynnwys y Gronfa newydd i Gymru gan British Business Bank a fydd, yn ôl ein 
dealltwriaeth ni, yn dechrau cael ei rhoi ar waith rywbryd y flwyddyn nesaf. Nid ydym yn 
disgwyl i gronfeydd newydd gymryd lle cyllid Banc Datblygu Cymru sydd eisoes ar waith, 
gan fod posibilrwydd y bydd yr holl gronfeydd yn cael eu defnyddio – yn enwedig o 
ystyried y cyd-destun economaidd presennol lle bydd benthycwyr prif ffrwd yn llai parod i 
gymryd risg. 
 

2.2.38 Yn 2021/22, gwelodd y Banc Datblygu dwf arbennig yng Ngogledd Cymru, gyda 
busnesau yn y rhanbarth yn derbyn £30.1m o werth cyffredinol cytundebau, mewn 
cymhariaeth â £25m yn y flwyddyn flaenorol. Cafodd Dde-ddwyrain Cymru £47m, a 
chofnododd Canolbarth a Gorllewin Cymru £32.1m.  
 

2.2.39 Mae FW Capital, un o is-gwmnïau Banc Datblygu Cymru, yn rheoli cronfa ar gyfer British 
Business Bank yn Lloegr, ac mae unrhyw gostau y mae grŵp Banc Datblygu Cymru yn 
eu hwynebu yng nghyswllt ei weithredu yn cael eu talu’n llawn gan FW Capital. Mae 
rhywfaint o elw gweithredol wedi cael ei ddychwelyd i’w ddosrannu â'r prosesau 
gweithredu yng Nghymru.  Er bod gwaith FW Capital ar reoli cronfeydd a ddarperir yn 
Lloegr yn dod â manteision i Fanc Datblygu Cymru, mae angen cadw cydbwysedd y 
gweithgarwch hwn mewn cymhariaeth â graddfa’r gweithgarwch yng Nghymru – mae 
Banc Datblygu Cymru yn bodoli i helpu i ddatblygu busnesau yng Nghymru yn bennaf. 

 
Dyraniad ariannol i Busnes Cymru 
 

2.2.40 Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £21.9m yng ngwasanaeth Busnes Cymru rhwng 
mis Ebrill 2023 a mis Mawrth 2025, ac mae wedi ymrwymo i barhau i ddarparu cymorth 
ar gyfer busnesau bach a chanolig ac entrepreneuriaeth ragweithiol.  
 

2.2.41 Bydd y dull gweithredu’n cynnwys ôl troed cenedlaethol cyffredinol gydag elfennau 
rhanbarthol; cydbwyso’r gefnogaeth ar gyfer twf ac ehangu gan ledaenu ffyniant ar 
draws pob rhan o Gymru; a hwyluso prosesau gweithio dyfnach ar draws y llywodraeth 
a’r holl ecosystem. Bydd y gwasanaeth yn datblygu ac yn gwella’r gwasanaeth 
presennol, ac yn ymwreiddio ei effaith ymhellach yn economi Cymru. 
 

2.2.42 Cydnabyddir na all Busnes Cymru gynnig yr holl ddarpariaeth cymorth lleol i fusnesau 
sydd ei hangen ar entrepreneuriaid, microfusnesau a busnesau bach a chanolig ledled 
Cymru. Nod y gwasanaeth yw adeiladu ar ei gryfder fel gwasanaeth a ddarperir yn 
genedlaethol, a gweithio mewn partneriaeth i ategu’r ddarpariaeth leol a’r cyfleoedd 
cyllid ehangach sydd ar gael i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus yng Nghymru. 

 
2.2.43 Bydd y gwasanaeth cyffredinol yn gyfuniad o ddarpariaeth fewnol a darpariaeth sydd 

wedi’i chaffael yn agored, gan ddechrau yn 2023. Cyhoeddwyd yr hysbysiad 
gwybodaeth ymlaen llaw ym mis Mai 2022, a chyhoeddwyd y fanyleb ar 
GwerthwchiGymru ym mis Tachwedd 2022.  

 
Y dyraniadau ariannol i gyflawni ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i geisio ‘dyblu 

nifer y busnesau sy’n eiddo i weithwyr’ 
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2.2.44 Yn ein Rhaglen Lywodraethu, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddyblu nifer y 

busnesau yng Nghymru sy’n eiddo i weithwyr erbyn 2026. I gyflawni hynny, rydym wedi 
ymrwymo i roi mwy o gefnogaeth i sicrhau bod cwmnïau yng Nghymru yn aros yn nwylo 
Cymry. 

 
2.2.45 Ar hyn o bryd, mae 44 yng Nghymru. Ar gyfartaledd, gwneir dau neu dri o gytundebau 

prynu gan weithwyr yma yng Nghymru bob blwyddyn, ond mae maint y sector eiddo i 
weithwyr wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda phosibilrwydd y bydd 
llawer mwy ohonynt. 

 
2.2.46 Gan weithio gyda Cwmpas, mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid 

ychwanegol i hyrwyddo manteision a datblygu perchnogaeth gan weithwyr yng 
Nghymru, i sicrhau bod busnesau yng Nghymru yn ymwybodol o’r cyfleoedd a’r 
manteision posibl. 

 
2.2.47 Mae gwasanaeth Busnes Cymdeithasol Cymru a Busnes Cymru a ddarperir gan 

Lywodraeth Cymru (gydag £1.7m wedi’i ddyrannu i fentrau cymdeithasol o’r gyllideb 
gyffredinol o £21.9m) yn cynnig cyngor arbenigol i gefnogi pryniant gan y gweithwyr, 
gyda chymorth pwrpasol wedi’i ariannu’n llawn ar gael i helpu perchnogion busnesau i 
benderfynu ai perchnogaeth gan y gweithwyr a chynlluniau cyfranddaliadau yw’r opsiwn 
priodol i’w busnes. 

 
2.2.48 Mae Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru a weithredir gan y Banc Datblygu yn cynnig llwybr 

cyllido posibl sy’n seiliedig ar ddyled ar gyfer pryniant gan weithwyr. Gellir cefnogi 
pryniant gan reolwyr drwy Gronfa Olyniaeth Rheoli Cymru. Mae £25m yn rhoi’r cyllid 
sydd ei angen ar reolwyr a thimau rheoli uchelgeisiol i brynu busnesau bach a chanolig 
sefydledig yng Nghymru pan fydd eu perchnogion presennol yn ymddeol neu’n gwerthu. 
 

Y Banc Cymunedol/cefnogi Banc Cambria 
 

2.2.49 Mae cyllideb o £0.05m wedi cael ei dyrannu yn 2023-24 i helpu gyda’r costau sy’n 
gysylltiedig â datblygiadau’r Banc Cymunedol. Mae hyn yn talu am weithgarwch fel 
cyngor arbenigol, cefnogaeth i Cambria Cydfuddiannol Ltd (a greodd y weledigaeth i 
gael banc cymunedol yng Nghymru ac sydd wedi bod yn gweithio wedyn gyda 
Monmouthshire Building Society wrth iddynt ddatblygu eu cynlluniau), a bydd yn cael ei 
ddefnyddio i dalu am gostau gwaith diwydrwydd dyladwy cyfreithiol ac ariannol ar y 
cynnig buddsoddi rydym yn disgwyl iddo gael ei gyflwyno. 
 

2.2.50 Hyd yma, nid oes unrhyw gyllid na grant uniongyrchol wedi cael ei ddarparu i 
Monmouthshire Building Society sy’n eu helpu i ddatblygu eu cynlluniau fel cynnig 
masnachol. 

 
2.2.51 Rwy’n dal wedi ymrwymo i greu Banc Cymunedol yng Nghymru, ac i fodel ariannol 

cynhwysol a chydfuddiannol ac sy’n gwasanaethu pobl Cymru.  
 

2.2.52 Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio â Monmouthshire Building Society sydd wrthi’n 
datblygu eu cynlluniau ar gyfer banc cymunedol yng Nghymru.  

 
2.2.53 Er ein bod yn awyddus i weld cynnydd pendant tuag at gyflwyno Banc Cymunedol yng 

Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn parchu’r ffaith ei fod yn gynnig masnachol sy’n 
cael ei ddatblygu a’i arwain gan Monmouthshire Building Society.  
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2.2.54 Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Monmouthshire Building Society gyflwyno cynnig 
buddsoddi i helpu i gyflwyno Banc Cymunedol i Gymru. Ar ôl i’r cynnig ddod i law, 
byddwn yn ystyried ei gysoni â’n huchelgais ni ar gyfer Banc Cymunedol a’r posibilrwydd 
o werth ehangach.   

 
2.2.55 Mae'r cyfalaf ar gyfer unrhyw fuddsoddiad yn y dyfodol i gefnogi’r Banc Cymunedol yn 

rhan o MEG Cyfiawnder Cymdeithasol y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.  
 

Cymorth i sectorau gweithgynhyrchu allweddol fel awyrofod, modurol a dur   
 

2.2.56 Mae’r diwydiant Awyrofod ac Amddiffyn yng Nghymru yn un o gonglfeini gallu Awyrofod 
ac Amddiffyn y DU, gyda dros 20,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector, sy’n dangos 
gallu’r sector i ailgodi a chryfhau ar ôl y pandemig.   Mae gan 5 o’r 10 cwmni Awyrofod 
ac Amddiffyn mwyaf blaenllaw yn y byd bresenoldeb sylweddol yng Nghymru; mae gan 
Raytheon, GE, Airbus, General Dynamics a Safran ddylanwad mawr, ac mae gan Airbus 
a General Dynamics ddau safle mawr yr un yng Nghymru.   

 
2.2.57 Mae oddeutu 200 o gwmnïau yng Nghymru sy’n gwasanaethu’r sector Awyrofod ac 

Amddiffyn o ran dylunio a gweithgynhyrchu strwythurau ac elfennau mewnol, systemau, 
MRO (Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Adfer), RPAS (Systemau Awyr a Reolir o Bell) / 
Dronau, a chynhyrchu offer ategol, gydag Ardaloedd Menter Awyrofod strategol yng 
Ngogledd, Canolbarth a De Cymru.  

 
2.2.58 Er gwaethaf yr amser segur ym maes hedfanaeth oherwydd Covid a oedd, yn yr un 

modd â sectorau eraill fel twristiaeth a lletygarwch, wedi dioddef yn enbyd, mae'r sector 
awyrofod yn dod ato’i hun yn gyflym. Cyflwynodd IATA (y Gymdeithas Cludiant Awyr 
Ryngwladol) ystadegau ym mis Medi 2022 a oedd yn dangos bod yr adferiad ar ôl Covid 
yn parhau, gyda Chilometrau Teithwyr Refeniw (RPKs) yn cyrraedd 73.8% o’r lefelau a 
welwyd cyn y pandemig. 

 
2.2.59 Dywedodd ATI ym mis Tachwedd 2022 fod y sector awyrofod yn ymgyfarwyddo â tharfu. 

Mae’r adferiad yn dilyn y pandemig yn cael ei ddarogan yng nghyswllt refeniw byd-eang 
o ddanfon cynnyrch, sydd wedi cynyddu o £42bn yn 2021 i £61bn yn 2022, sy’n dangos 
cryfder a hyblygrwydd y sector. Wrth fynd i’r afael â’r heriau hyn, mae cwmnïau 
awyrofod hefyd wedi bod yn paratoi ar gyfer y trawsnewidiad mwyaf arwyddocaol yn y 
sector ers oes y jet. Mae’r trawsnewidiad hwn yn cael ei sbarduno gan yr angen i sicrhau 
bod y maes hedfanaeth yn Sero Net erbyn 2050. 

 
2.2.60 Bydd y cyfle am dwf sy’n gysylltiedig â’r trawsnewidiad hwn yn un na welwyd ei debyg 

o’r blaen. Mae’r ATI yn amcangyfrif y bydd y farchnad fyd-eang ar gyfer darparu 
awyrennau yn 2050 yn £220 biliwn y flwyddyn, gydag awyrennau di-garbon yn 
cynrychioli cyfran o 41%. I gyflawni’r gyfran hon, disgwylir y bydd gwerth yr awyrennau 
di-garbon a ddarperir yn cynyddu ar 34% CAGR drwy’r 2040au. 

 
2.2.61 Mae rhagolygon eraill ar gyfer y sector yn cynnwys 3.5% o dwf blynyddol am yr 20 

mlynedd nesaf sy’n cyfateb i ddwywaith gymaint o bobl yn hedfan yn y cyfnod hwnnw.  
Mae’r gyfradd adfer ar gyfer awyrennau un eil yn gwella’n gyflymach, ond mae 
adroddiadau diweddar (haf 2022) yn awgrymu nad yw’r oedi rhwng adferiad hediadau 
pellter hir a rhai pellter byr mor eang a feddyliwyd yn wreiddiol. 

 
2.2.62 Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi gwaith Awyrofod Cymru i hyrwyddo’r 

sector.  Byddwn hefyd yn parhau i hyrwyddo sector awyrofod Cymru ymhlith cyrff cyllido 
posibl yn Llywodraeth y DU ac yn lobïo’n galed dros gefnogaeth barhaus i’r sector, yn 
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enwedig ar gyfer gweithgareddau Ymchwil, Datblygu ac Arloesi i helpu i newid i sefyllfa 
Sero Net. Rydym hefyd wedi cefnogi’r broses o ddatblygu clwstwr atgyweirio, archwilio a 
chynnal a chadw er mwyn cydweithio i ennill rhagor o gontractau tramor. 

 
2.2.63 Mae gofod yn sector bach ond yn tyfu yn y DU ac yng Nghymru. Mae gennym nifer o 

chwaraewyr o safon fyd-eang, gan gynnwys Airbus, Raytheon a Space Forge, y byddwn 
yn parhau i’w cefnogi a’u hyrwyddo.  Mae ffigyrau diwydiannol allweddol yng Nghymru 
yn cadeirio Cyngor Arweinyddiaeth Gofod Cymru sydd ar waith i helpu i gydlynu 
gweithgarwch a manteisio ar strategaeth ofod y DU gyfan, gan ddatblygu ein strategaeth 
ofod ein hunain sy’n canolbwyntio ar gryfderau penodol. 

 
2.2.64 Rydym yn bwrw ymlaen â chynlluniau i ddarparu Canolfan Ymchwil Technoleg Uwch 

wrth ymyl DECA yn safle Seland y Weinyddiaeth Amddiffyn yng Ngogledd Cymru.  Bydd 
yn creu clwstwr technoleg ac arloesi lle bydd llywodraeth(au), diwydiant a’r byd 
academaidd yn cydgerdded â thechnolegau newydd arloesol yn y ganolfan ragoriaeth 
gyntaf o’i math yn y DU sy’n canolbwyntio ar amddiffyn. Yn ddieithriad mae gan 
dechnolegau o’r fath, a ddatblygir at ddibenion amddiffyn neu filwrol, ddefnydd sifil 
ehangach ac maent yn creu cyfleoedd masnachol a chyflogaeth tymor hir. Ar hyn o bryd 
rydym yn amcangyfrif y bydd ceisiadau cynllunio’n cael eu cyflwyno yn ystod haf 2023, 
gyda’r cyfleuster yn weithredol erbyn gwanwyn 2025. Rydym yn croesawu’r ymrwymiad 
o hyd at £10m a gyhoeddwyd gan y Canghellor yn Natganiad yr Hydref i helpu i 
ddatblygu’r Ganolfan Ymchwil Technoleg Uwch. Mae swyddogion yn gweithio gyda 
Llywodraeth y DU i ddeall amserlenni, math o gyllid ac unrhyw delerau ac amodau sy'n 
gysylltiedig â’r ddarpariaeth hon. Y Weinyddiaeth Amddiffyn yw Adran arweiniol y 
Llywodraeth, ac mae’n trafod yr ymrwymiad cyllid â Thrysorlys y DU.  

  
Modurol 
 

2.2.65 Mae Brexit, Covid, y prinder lled-ddargludyddion ledled y byd a’r rhyfel yn Wcráin i gyd 
wedi creu pwysau tymor byr-canolig sylweddol ar ddiwydiant modurol Cymru.  Mae’r 
sector wedi crebachu’n sylweddol yn ystod y pedair blynedd diwethaf, ar ôl i ffatri injans 
Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r ffatri Honda yn Swindon gau eu drysau. Ar hyn o bryd 
mae’r sector yng Nghymru yn cynnwys tua 150 o gwmnïau, sy’n gweithgynhyrchu 
cydrannau’n bennaf, ac yn cyflogi tua 11,000 o bobl. Yn benodol, mae gennym ddau 
wneuthurwr cerbydau arbenigol, AML a Riversimple, 35 o systemau haen un a 
gweithgynhyrchwyr cydrannau, gyda’r gweddill yn fusnesau bach a chanolig sy’n rhan o 
gadwyni cyflenwi JLR, Toyota a Nissan yn bennaf.   

 
2.2.66 Ar y cyfan, mae sector modurol y DU yn arwain y ffordd i symud oddi wrth y peiriant 

tanio mewnol, er bod heriau seilwaith a thechnolegol yn gysylltiedig â'r trawsnewidiad 
hwn. Cafodd cyfanswm o 142k o geir newydd eu cofrestru yn y DU ym mis Tachwedd, 
sy’n 23.5% o gynnydd o un flwyddyn i’r llall. Roedd gwerthiant cerbydau trydan batri 
hefyd wedi cynyddu 35.2% ym mis Tachwedd, i tua 29k o unedau. Mae Llywodraeth 
Cymru yn parhau i gefnogi Fforwm Modurol Cymru i helpu ei aelodau i symud i 
gyfleoedd newydd gyda chadwyni cyflenwi sy’n ymwneud â thrydaneiddio.  Ar hyn o 
bryd mae Fforwm Modurol Cymru yn cynnal ymarfer mapio Sero Net i godi 
ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd hyn ac i ledaenu gwybodaeth am y farchnad yn fisol i’w 
aelodau. 

 
2.2.67 Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio â Llywodraeth y DU i sicrhau bod Cymru 

yn gallu cael gafael ar y cronfeydd perthnasol, gan gynnwys y rheini y mae’r Ganolfan 
Gyriant Uwch (APC) yn delio â nhw a’r gronfa Gyrru’r Chwyldro Trydan.  Mae 
enghreifftiau’n cynnwys Meritor, cwmni peirianneg modurol yng Nghwmbrân, a 
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dderbyniodd £31.9m gan yr APC ar gyfer prosiect cydweithredol i ddylunio a datblygu 
system pwerwaith trydan ar gyfer bysiau a lorïau trwm trydan.  Derbyniodd DG Innovate 
Ltd (Deregallera Holdings Ltd gynt), yng Nghaerffili lawer o gyllid hefyd.  

 
2.2.68 Yn y cyd-destun hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i roi llwyfan cadarnhaol a 

chefnogol i ddiwydiant modurol Cymru. Mae ymateb diweddar i bresenoldeb ffisegol 
cwmnïau yn sioe cerbydau carbon isel 22, lle’r oeddwn i’n brif siaradwr, yn dangos bod 
galw mawr am arbenigedd gweithgynhyrchu yng Nghymru.  Os gall y sector fanteisio’n 
llawn ar y newid digidol a thechnolegol angenrheidiol, gyda chefnogaeth barhaus gan 
Lywodraeth Cymru, mae ganddo ddyfodol cadarn. 

 
Dur 
 

2.2.69 Mae datgarboneiddio’r diwydiant dur yn flaenoriaeth i’r sector.  Mae rheoli’r gwahaniaeth 
sy’n parhau rhwng prisiau ynni diwydiannol y DU a chystadleuwyr Ewropeaidd yn 
hollbwysig os ydym am alluogi ein diwydiannau ynni-ddwys fel dur i fuddsoddi mewn 
technolegau datgarboneiddio. 
 

2.2.70 Mae effaith bosibl polisïau datgarboneiddio ar gystadleurwydd diwydiannol yn gofyn am 
system gymorth gytbwys ar draws y DU, a rhaid i hyn ystyried heriau daearyddol 
unigryw rhanbarthau diwydiannol Cymru.   Mae ein llwybr tuag at Gymru sero net yn 
heriol, ond bydd yn cynnig cyfleoedd i gael twf cynaliadwy a busnesau cryfach.  
 

2.2.71 Mae gan Lywodraeth y DU rôl benodol i’w chwarae yn hyn o beth, gan mai Llywodraeth 
y DU sydd â llawer o’r pwerau i weithredu mewn meysydd allweddol sy’n ymwneud â 
datgarboneiddio sector dur y DU, gan gynnwys Dal, Defnyddio a Storio Carbon a/neu 
Hydrogen, Cludiant a Newid Tanwydd.  
 

2.2.72 Yn ogystal â phwerau allweddol, mae gan Lywodraeth y DU hefyd yr adnoddau sydd eu 
hangen i helpu i drawsnewid y sector dur yn ogystal â diwydiannau ynni-ddwys eraill.  
 

2.2.73 I sicrhau bod Cymru yn elwa o’r cymorth sydd ar gael, rydym yn parhau i weithio gyda 
Llywodraeth y DU i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sy’n codi i ddiwydiannau a busnesau 
yng Nghymru o gynlluniau’r DU, gan gynnwys y Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol. 
Celsa Steel yw un o’r cwmnïau yng Nghymru a lwyddodd i gael £3m o gymorth drwy’r 
Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol. 
 

2.2.74 Mae busnesau Cymru yn gwneud cyfraniad anghymesur at y refeniw a gynhyrchir gan 
Gynllun Masnachu Allyriadau’r DU.  Hoffem gael rhagor o eglurder ynghylch sut mae 
refeniw o’r Cynllun Masnachu Allyriadau a mesurau eraill yn cael eu defnyddio i ariannu 
technolegau ac effeithlonrwydd ynni a fydd yn galluogi busnesau i newid i ddyfodol 
carbon is. Mae diffyg tryloywder yn ei gwneud yn anodd i ni amddiffyn mesurau i’r rheini 
sy’n eu hystyried yn drethi cosbol. 
 

2.2.75 O ran cymorth i Tata, rwy’n dal i gwrdd yn rheolaidd â Tata Steel ar lefel uwch i ddeall 
teimladau diweddaraf y cwmni, ac rwy’n edrych ymlaen at drafod â Grant Shapps, 
Ysgrifennydd Gwladol BEIS, i ddeall ei safbwynt ynghylch cymorth i’r cwmni.  
 

2.2.76 Rydym yn parhau i ymgorffori’r arferion gorau mewn prosesau caffael cyhoeddus ar 
gyfer dur lle bynnag y bo modd.  Mae Nodyn Polisi Caffael Cymru, ‘Caffael dur mewn 
prosiectau adeiladu a seilwaith mawr yng Nghymru’, wedi cael ei gryfhau er mwyn cyd-
fynd ymhellach â Siarter Dur y DU, drwy annog prosiectau yng Nghymru i ddefnyddio ac 
elwa o ddur o ansawdd da o Brydain lle bynnag y bo modd.    
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Y dyraniadau i gyflawni Croeso i Gymru: blaenoriaethau ar gyfer yr economi 
ymwelwyr 2020-25; 
 

2.2.77 Yn strategaeth twristiaeth Llywodraeth Cymru, Croeso i Gymru: Blaenoriaethau ar gyfer 
yr economi ymwelwyr 2020-25, yr uchelgais yw cynyddu twristiaeth er budd Cymru – ee, 
twf economaidd sy’n dod â manteision i bobl a lleoedd Cymru, cynaliadwyedd 
amgylcheddol a llesiant cymdeithasol a diwylliannol.   
 

2.2.78 Rydym yn pwysleisio pwysigrwydd mynd i’r afael ag amrediad manteision, annog mwy o 
wariant yn ein heconomi a delio â'r natur dymhorol drwy hyrwyddo Cymru fel cenedl y 
gallwch ymweld â hi drwy gydol y flwyddyn. 
 

2.2.79 Mae £10.630m yn 2034-24 a 2024-25 wedi cael ei fuddsoddi i helpu i gyflawni’r 
flaenoriaeth hon. 

 
Strategaeth manwerthu 
 

2.2.80 Mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar arferion defnyddwyr, gyda goblygiadau difrifol 
posibl i’r sector manwerthu. Bydd effaith anochel ar y manwerthwyr hynny sy’n 
masnachu nwyddau a gwasanaethau dewisol, wrth ystyried mai gwariant defnyddwyr ar 
eitemau dewisol sy’n debygol o gael eu haberthu gyntaf mewn unrhyw wasgfa ar gyllid 
personol.   
 

2.2.81 Yn yr un modd, bydd disgwyliadau a phwysau ar y manwerthwyr hynny sy’n masnachu 
nwyddau a gwasanaethau hanfodol, o ystyried effaith prisiau uwch ar incwm aelwydydd.   
 

2.2.82 O ran costau ynni, mae’r costau uwch i fusnesau yr un mor eithriadol a’r un mor 
arwyddocaol â’r rheini sy’n wynebu defnyddwyr. I rai manwerthwyr, os byddai eu biliau 
ynni yn cynyddu £20,000, byddai angen i’w gwerthiannau gynyddu bron i £100,000 er 
mwyn talu’r bil hwnnw. Mae costau uwch o ran cynnyrch a chyflogau yn dwysáu’r 
pwysau hwn. Rwy’n ymwybodol iawn nad oes atebion hawdd a chyflym, na chyllidebau 
di-ben-draw.  Fodd bynnag, yr hyn sydd gennym yw parodrwydd i weithio mewn 
partneriaeth gymdeithasol â Llywodraeth Cymru, cyflogwyr, cyrff sy’n cynrychioli 
busnesau ac undebau llafur yn gweithio gyda’i gilydd i ddeall ble rydym ni ar hyn o bryd, 
ble rydym ni eisiau cyrraedd, a sut gallwn ni gyrraedd yno.  
 

2.2.83 Y llynedd, gyda chefnogaeth y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, fe 
wnaethom sefydlu’r Fforwm Manwerthu i ddechrau’r sgwrs hon. Cyhoeddwyd ein 
Datganiad Sefyllfa ym mis Mawrth, a bydd Gweledigaeth Strategol ar y Cyd ar gyfer 
Manwerthu yn cael ei chyflwyno i’r Pwyllgor ddiwedd y mis (Mai) – gan amlinellu ein 
camau gweithredu hyd yma ochr yn ochr â’n dyheadau ar gyfer y dyfodol.  
 

2.2.84 Fy mwriad felly, dros y misoedd nesaf, yw datblygu cynllun cyflawni, gan ystyried unrhyw 
argymhellion gan y Pwyllgor yn dilyn ei ymchwiliad ei hun i’r maes Manwerthu (a 
Lletygarwch a Thwristiaeth). 

 
Dyraniadau i helpu busnesau a gweithwyr gyda’r broses o newid i sefyllfa Sero Net, 

fel y rheini sy’n helpu i greu swyddi gwyrdd cynaliadwy, a’r rheini sy’n sicrhau 
bod gan weithwyr y sgiliau angenrheidiol i wneud y swyddi hynny 
 

2.2.85 Cymru Sero Net yw cam nesaf ein taith, a’r cyntaf gyda’r targed sero net, gan weithio 
tuag at Gymru fwy gwyrdd, cryf a theg. Bydd ein dull gweithredu yn cadw’r swyddi 

https://www.llyw.cymru/datganiad-sefyllfar-sector-manwerthu-html
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presennol, yn creu cyfleoedd gwaith, ac yn helpu i sicrhau bod ein diwydiannau’n dal yn 
gystadleuol yn rhyngwladol. Ond, ni ellir gorbwysleisio’r heriau a fydd yn ein hwynebu yn 
y degawdau i ddod, a rhaid i bob un ohonom weithio gyda’n gilydd i wireddu’r cyfleoedd 
sydd ar gael. 
 

2.2.86 Ein gweledigaeth ni yw economi llesiant sy’n hybu ffyniant, yn amgylcheddol gadarn, ac 
yn helpu pawb i gyflawni eu potensial.  Mae sicrhau proses deg o newid i ddyfodol 
carbon isel yn hollbwysig i Gymru. Rwy’n gweithio’n agos gyda’r Gweinidog Newid 
Hinsawdd ar sut gallwn ni adnewyddu Busnes Cymru i adlewyrchu ein blaenoriaethau ar 
gyfer Sero Net, sut gallwn ni flaenoriaethu cymorth i fusnesau sy’n cyfrannu fwyaf ar 
gyfer Cymru gyda’n Contract Economaidd, a sut gall Banc Datblygu Cymru sicrhau bod 
busnesau sy’n ceisio datgarboneiddio yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. 

 
2.2.87 Yn 2022 lansiodd Busnes Cymru ymgyrch Gweledigaeth Werdd i helpu busnesau i wella 

eu gwybodaeth am ddefnyddio adnoddau’n effeithlon a’u dealltwriaeth o hynny.  Mae’r 
ymgyrch yn annog busnesau i gymryd camau i leihau eu heffaith ar newid hinsawdd, ac 
mae’n cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru yng nghyswllt economi sero net.  Roedd yr 
ymgyrch yn darparu cynnwys digidol newydd a hawdd ei ddefnyddio a digwyddiadau 
rhyngweithiol ar-lein, gan gynnwys cyfres o Siaradwyr Gwadd.    

 
2.2.88 Mae’r Addewid Twf Gwyrdd yn rhan o'r cymorth arbenigol ar gynaliadwyedd sydd ar gael 

drwy Busnes Cymru, ac mae’n agored i bob busnes bach a chanolig yng Nghymru ym 
mha bynnag sector o ddiwydiant. Mae’n ffordd ymarferol i fusnesau ddangos yr effaith 
gadarnhaol maen nhw’n ei chael ar y bobl a’r lleoedd o’u cwmpas, ac i ymuno â 
chymuned sy’n prysur gynyddu o sefydliadau blaengar. Drwy ymrwymo i’r Addewid Twf 
Gwyrdd, mae pob busnes yn ymrwymo i un neu fwy o gamau gweithredu i’w helpu i 
leihau effaith neu i sicrhau perfformiad cynaliadwy.  Mae busnesau hefyd yn cael pecyn 
cymorth ar gyfer marchnata sydd wedi’i ddylunio’n benodol i ddarparu gwybodaeth 
ymarferol, canllawiau a logos i helpu i hyrwyddo’r camau maen nhw wedi’u cymryd i 
ddatgarboneiddio a bod yn fwy cynaliadwy. Ers 2016, rydym wedi helpu 4,403 o 
fusnesau i fabwysiadu neu wella strategaethau cynaliadwyedd amgylcheddol, gan 
gynnwys yr Addewid Twf Gwyrdd. 

 
2.2.89 Mae adran newydd yn cael ei datblygu ar gyfer gwefan Busnes Cymru, er mwyn dod â 

chynnwys ac adnoddau at ei gilydd i helpu busnesau i leihau eu defnydd o adnoddau a 
chostau. Bydd yr adran hon yn ganolbwynt ar gyfer unrhyw gyngor a chefnogaeth i 
fusnesau yn y dyfodol. Disgwylir y bydd yr adran yn weithredol erbyn diwedd yr hydref. 

 
2.2.90 Mae Ymgynghorwyr Tendro Busnes Cymru yn helpu busnesau i fod yn ‘addas i dendro’ 

er mwyn gwella eu siawns o ennill contractau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat, i is-
gontractio gwaith ar brosiectau mawr y sector cyhoeddus, ac i sicrhau eu lle ar 
fframweithiau'r sector cyhoeddus. Mae cyngor ar gael hefyd ar gyfleoedd tendro sydd ar 
y gweill a sut mae cydweithio i sicrhau contractau. Yn ogystal â hynny, mae’r 
ymgynghorwyr hefyd yn helpu busnesau i ddeall caffael yn y sector cyhoeddus, 
anghenion a disgwyliadau prynwyr, sut i wneud yn fawr o GwerthwchiGymru, gan 
gynnwys helpu i gofrestru ac i fireinio proffiliau.  

 
2.2.91 Mae ein Contract Economaidd yn mynnu bod busnesau sy’n gofyn am fuddsoddiad 

gennym yn dangos pob un o’r canlynol fel gofyniad sylfaenol:  
 

• Potensial i ddatblygu (sy’n cael ei fesur, er enghraifft, yn ôl cyfraniad at gyflogaeth, 
cynhyrchiant, neu effeithiau lluosydd drwy’r gadwyn gyflenwi).  

• Gwaith Teg (fel y mae’n cael ei ddiffinio gan y Bwrdd Gwaith Teg).  
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• Hybu iechyd, gan gynnwys pwyslais arbennig ar iechyd meddwl, sgiliau a dysgu yn y 
gweithle.  

• Cynnydd o ran lleihau ôl troed carbon.  
 

2.2.92 I gael rhagor o wybodaeth, dylai busnesau gysylltu â Llinell Gymorth Busnes Cymru sy’n 
gallu archwilio unrhyw opsiynau cymorth sydd ar gael.  Mae Llinell Gymorth Busnes 
Cymru ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm. Gallwch gysylltu â’r 
tîm drwy ffonio 03000 6 03000 neu drwy fynd i 
https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni  

 
2.2.93 Mae rhaglenni SMART Cymru yn darparu cyllid a chyngor arbenigol i fusnesau er mwyn 

iddynt ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd sy’n arwain at ddatgarboneiddio. Mae 
gan y rhaglenni fynediad at amrywiaeth eang o fecanweithiau cyllid ar gyfer Ymchwil a 
Datblygu a gwella prosesau, ac maent hefyd yn cyflogi tîm o ymgynghorwyr dylunio a 
gweithgynhyrchu. Dylai unrhyw fusnes sy’n chwilio am gymorth ar gyfer Ymchwil a 
Datblygu sy’n ymwneud â datgarboneiddio yng Nghymru ddechrau drwy gysylltu â’u 
Harbenigwr Arloesi lleol. 

 
2.2.94 Ar ben hynny, mae adnoddau sy’n ymwneud â Thechnoleg Dal Carbon a Dulliau Rheoli 

Tir ar gyfer Sero Net ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio. 
 

2.2.95 Mae gwefan Busnes Cymru yn cynnwys adran cyllid i fusnesau sy’n cynnig gwybodaeth 
ac arweiniad arbenigol i helpu pobl i ddod o hyd i gyllid priodol, yn ogystal â chanfyddwr 
cyllid https://businesswales.gov.wales/businessfinance/cy.  

 

2.2.96 Rydym yn gweithio gyda diwydiannau a rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu dealltwriaeth 
o ba sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen ar gyfer galwedigaethau wrth i ni symud i 
sefyllfa sero net.   Ar 17 Hydref cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a minnau 

hwb sgiliau o £3 miliwn i’r sector digidol a’r sector gwyrdd, a oedd yn cynnwys 

buddsoddiad o £2m fel rhan o’r rhaglen Cyfrifon Dysgu Personol i helpu unigolion i 
uwchsgilio neu ailsgilio mewn sgiliau sero net a mynd i’r afael â phrinder sgiliau i sicrhau 
bod anghenion yr economi yn y dyfodol yn cael eu diwallu.   

  
2.2.97 Byddwn yn cyhoeddi ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Sgiliau Sero Net yn y Flwyddyn 

Newydd. Bydd yn crynhoi’r sefyllfa bresennol o ran sgiliau sero net yng Nghymru, yng 
nghyd-destun ein 8 sector allyriadau, ac yn amlinellu camau gweithredu allweddol i 
helpu busnesau a dysgwyr i ddatblygu gweithlu medrus i sicrhau proses drawsnewid 
deg i sefyllfa sero net.   

  
2.2.98 Bydd ein buddsoddiad o £1.5m yn 23-24 ar gyfer y rhaglen Sgiliau Hyblyg hefyd yn cael 

ei ddefnyddio i ganolbwyntio ar feysydd polisi sgiliau allweddol Llywodraeth Cymru fel 
Sero Net a Sgiliau Digidol, lle mae bylchau sgiliau wedi’u nodi yng Nghymru. Mae hyn yn 
galluogi gweithwyr i gael y sgiliau angenrheidiol i fusnesau newid i sefyllfa Sero Net, gan 
greu swyddi gwyrdd cynaliadwy, ac yn rhoi cyfle i fusnesau yng Nghymru gael gafael ar 
y sgiliau digidol sydd eu hangen arnynt er mwyn gallu arloesi, gwella a datblygu.  

  
2.2.99 Bydd y buddsoddiad Prentisiaeth o £140m yn 2023-24 yn dal i helpu i ddatblygu sgiliau 

Sero Net er mwyn ateb y galw sy’n deillio o fuddsoddiad y llywodraeth mewn prosiectau 
seilwaith, gofynion rheoleiddio a datgarboneiddio tai, yn unol â pholisïau ehangach 
Llywodraeth Cymru. Byddwn yn parhau i adolygu cynnwys fframweithiau a llwybrau 
prentisiaeth, gan ganolbwyntio ar ddatblygu ac addasu’r prentisiaethau hynny sy’n 
cefnogi ein nodau sero net a chynaliadwyedd.  

 

https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/newyddion-digwyddiadau/erthyglau-technegol/technoleg-dal-storio-carbon-12-ffordd-y-gallwch-chi-ddefnyddior-dechnoleg-ar-eich-fferm
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/newyddion-digwyddiadau/erthyglau-technegol/sut-all-newid-dulliau-rheoli-tir-helpu-i-gyrraedd-sero-net
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/newyddion-digwyddiadau/erthyglau-technegol/sut-all-newid-dulliau-rheoli-tir-helpu-i-gyrraedd-sero-net
https://businesswales.gov.wales/businessfinance/cy
https://www.llyw.cymru/hwb-sgiliau-o-3-miliwn-ir-sector-digidol-ar-sector-gwyrdd
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Manylion dyraniadau cyllideb sy’n ymwneud â pholisi Llywodraeth Cymru ar weithio 
o bell, gan gynnwys unrhyw ddyraniadau ar gyfer canolfannau rhannu mannau 
gwaith 

 
2.2.100 Nid yw’r gyllideb ar gyfer y polisi gweithio o bell wedi’i nodi ar wahân yng nghyllideb 

yr Economi. Fodd bynnag, oherwydd inni ddod â rhwydwaith prawf o ganolfannau at ei 
gilydd – a nodwyd yn y Datganiad i’r wasg – Lleoliadau gweithio o bell – am gost isel 
iawn neu heb unrhyw gost, rydym yn disgwyl y bydd y gwariant yn y dyfodol yn 
canolbwyntio ar ddarparu offer galluogi, fel llwyfan digidol ar gyfer gwybodaeth ac 
archebu. Bydd y rhain hefyd yn rhai isel eu cost, ac yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd 
masnachol yn y dyfodol, felly rydym yn disgwyl i’r costau gael eu rheoli fel pwysau yn 
ystod y flwyddyn. 
 

2.2.101 Mae ein rhaglen Trawsnewid Trefi yn darparu bron i £136m i helpu i gefnogi adferiad 
economaidd a chymdeithasol canol ein trefi a’n dinasoedd. Mae gennym hefyd 
gynlluniau uchelgeisiol i helpu pobl i weithio’n glyfar ac o bell yng Nghymru. Rydym yn 
treialu cyfres o ganolfannau gweithio o bell yn y gymuned, gan annog pobl i weithio’n 
nes at adref a denu pobl yn ôl i ganol trefi. 

 

Sgiliau a Chyflogadwyedd  
 
Cyfanswm y cyllid y bwriedir ei ddefnyddio i gyflwyno’r Warant i Bobl Ifanc yn 

2023/24. 
 

2.2.102 Yn fy Natganiad ar 12 Gorffennaf 2022, rhoddais yr wybodaeth ddiweddaraf am 
bwysigrwydd y Warant i Bobl Ifanc er mwyn sicrhau dyfodol gwell i’n pobl ifanc ac effaith 
cyllid a gefnogir ar draws y llywodraeth, yn enwedig MEG Addysg a’r Gymraeg. 

  
Lefel y cyllid y bwriedir ei ddefnyddio i gyflwyno Cyfrifon Dysgu Personol yn 2023-24. 
 

2.2.103 Bydd MEG Addysg a’r Gymraeg yn cynnal cyllid Cyfrifon Dysgu Personol ar yr un 
lefelau â 2022-23, sef £17.89m. Y bwriad yw y bydd dyraniad y cyllid hwn yn dal yn 
£15m o ddyraniad craidd, gyda’r gweddill fel ymyriadau wedi’u targedu. O’r ffigur hwn, 
mae £1m eisoes wedi cael ei glustnodi i gefnogi’r cynllun peilot Sero Net. 

 

Rhestr wedi’i chydgrynhoi o’r holl raglenni cyflogadwyedd a ariennir gan BEL Sgiliau, 
gan gynnwys: Y cleientiaid / buddiolwyr y bwriedir i bob rhaglen eu cyrraedd; 

A ydynt yn rhan o gynllun ‘ambarél’ ehangach (hynny yw, y Warant i Bobl Ifanc) 
Rhestr yn enwi’r prif ddarparwyr ar gyfer pob un o’r rhaglenni, gan gynnwys eu 

gwerthoedd contract ar gyfer 2023-24. 
 

2.2.104 Mae manylion y rhaglenni cyflogadwyedd wedi’u cynnwys yn Atodiad C. 
 

Dysgu Seiliedig ar Waith – Prentisiaethau 
 
Gwir alldro 2021-22 ac alldro rhagolygol 2022-23 ar gyfer y rhaglen prentisiaethau a’r 
rhaglen hyfforddeiaethau 

 
2.2.105 Alldro gwirioneddol 2021-22 ar gyfer y rhaglen Hyfforddeiaethau oedd £25.5m (gan 

gynnwys £1.2m o gronfeydd yr UE).  Daeth y Rhaglen Hyfforddeiaethau i ben ddiwedd 
2021-22.  Alldro gwirioneddol 2021-22 ar gyfer y rhaglen Prentisiaethau oedd £147.6m 
(gan gynnwys £31.9m o gronfeydd yr UE).  Yr alldro posibl ar gyfer y rhaglen hon yn 
2022-23 yw £160m (gan gynnwys £18.8m o gronfeydd yr UE).    

https://llyw.cymru/lleoliadau-gweithio-o-bell-wediu-cadarnhau-ar-draws-cymru
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12902#A73656


30 

 

  
Manylion unrhyw drosglwyddiadau o Gam Gweithredu Dysgu Seiliedig ar Waith 2023-
24 i ariannu Gradd-brentisiaethau 
 

2.2.106 Mae Cyllideb Ddrafft 2023-24 yn bwriadu trosglwyddo £9m i CCAUC i gefnogi Gradd-
brentisiaethau. Rhagwelir y bydd £4m yn cael ei drosglwyddo o MEG yr Economi i MEG 
Addysg a’r Gymraeg fel rhan o broses y gyllideb atodol yn ystod y flwyddyn. Mae’n werth 
nodi bod £5m wedi cael ei ddyrannu i gefnogi Gradd-brentisiaethau yn BEL CCAUC 
(4620) ym mhortffolio Addysg a’r Gymraeg.  

 
Manylion unrhyw gyllid a ddefnyddiwyd yn 2022-23 ac a ragwelir a fydd yn cael ei 
ddefnyddio yn 2023-24 i ddatblygu fframweithiau prentisiaeth newydd ac i adolygu’r 
fframweithiau prentisiaeth presennol.  

 
2.2.107 Rydym yn comisiynu fframweithiau prentisiaeth newydd a diwygiedig drwy drefniadau 

contractio gyda Skills Development Scotland (SDS). I sicrhau bod y ddarpariaeth 
prentisiaeth yn dal yn gyfredol ac yn berthnasol i anghenion cyflogwyr yng Nghymru, 
dyrannwyd £190,000 yn 2022-23 ar gyfer datblygu fframweithiau prentisiaeth. Bydd 
adolygiad yn cael ei gomisiynu o’r fframweithiau Modurol, Cludiant a Logisteg, 
Technoleg Ddigidol, Peirianneg, Gwallt a Harddwch, Manwerthu, a Theithio a 
Thwristiaeth; ac £20,000 ar gyfer cyfieithiadau Cymraeg. 

  
2.2.108 Yn ychwanegol at hynny, mae Partneriaid Datblygu cydnabyddedig hefyd yn gallu 

datblygu ac adolygu fframweithiau. Yn 2022-23, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i 
fframweithiau yn y sectorau Gofal Iechyd ac Adeiladu gael eu datblygu a’u hadolygu, 
heb i hynny fod drwy gomisiwn. Yn 2023-24, bydd y rhain yn cael eu datblygu gydag 
adolygiadau fframwaith ychwanegol yn y sectorau canlynol: Busnes a Rheolaeth, 
Peirianneg a Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Gwasanaethau Addysg a 
Gwybodaeth, a Gwaith Chwarae.    

 

2.2.109 Dyrannwyd cyfanswm o £55,000 ar gyfer gweithgarwch cydraddoldeb a £30,000 ar 
gyfer cefnogaeth dechnegol i’r Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag i asesu ailstrwythuro’r 
economi, yn enwedig ymgysylltu’n well â phobl ifanc 16-24 oed sy’n gwneud hyfforddiant 
galwedigaethol.   

   
2.2.110 Mae’r gyllideb hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer gwaith ymchwil gwerth £255,000 

i helpu i newid pwyslais y system sgiliau yng Nghymru er mwyn llunio strategaeth dysgu 
gydol oes, gan gefnogi cyflogaeth ac arloesi corfforaethol. Disgwylir y bydd y gwaith 
ymchwil wedi’i gwblhau erbyn canol 2023.   

  
Manylion yr holl gamau gweithredu a chyfyngiadau rheoli’r galw sydd ar waith i reoli'r 
galw am brentisiaethau, neu a fydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer y rhaglen 
prentisiaethau yn ystod 2023-24 
 

2.2.111 Mae’r broses o ddarparu’r rhaglen prentisiaethau yn seiliedig ar flaenoriaethau’r 
sector, a bennir ar gyfer ein rhwydwaith darparwyr ym mhob blwyddyn gontract. Mae’r 
rhwydwaith darparwyr yn ymateb i anghenion y farchnad yn unol â’r blaenoriaethau hyn 
ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.  

  
2.2.112 Mae blaenoriaethau’r sector yn seiliedig ar Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, 

gwybodaeth am y farchnad lafur a rhyngweithio â chyrff y sector. Mae’r blaenoriaethau 
presennol yn cynnwys: Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal y Blynyddoedd Cynnar; 
Technoleg Ddigidol a Thechnoleg Gwybodaeth; a sectorau a galwedigaethau Sero Net, 
gan gynnwys ynni, tai, ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth. Mae Gwyddoniaeth, 
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Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) a sectorau a galwedigaethau technegol 
yn dal yn flaenoriaeth drawsbynciol, sy’n cefnogi ein blaenoriaethau ehangach.  

  
2.2.113 Yn unol â’r Warant i Bobl Ifanc ac i gydnabod bod y dirywiad economaidd yn cael 

effaith anghymesur ar bobl ifanc, rydym yn blaenoriaethu’r ddarpariaeth i bobl ifanc 
rhwng 16 a 24 oed. Fodd bynnag, dylid pwysleisio bod y Rhaglen Prentisiaethau yn 
addas i bobl o bob oed, ac yn croesawu pawb dros 25 oed sy’n bodloni meini prawf 
cymhwysedd.  

  
2.2.114 Roedd ein Cynllun Gweithredu ar Brentisiaethau (2017) yn dangos ein bwriad i 

symud y rhaglen Prentisiaethau tuag at gefnogi newydd-ddyfodiaid a gweithwyr sy’n 
gymharol newydd yn eu swydd.  Roedd hefyd yn nodi’r angen i symud oddi wrth 
brentisiaethau cyffredinol tuag at y rheini sy’n benodol i sector. 

  
2.2.115 Ein hagwedd gyffredinol yw bod gweithwyr (ac eithrio unigolion anabl) yn anghymwys 

ar gyfer Prentisiaeth lefel 2 os ydyn nhw wedi cael eu cyflogi yn yr un swydd ers mwy na 
6 mis, ac mae’r rheini sydd wedi cael eu cyflogi ers mwy na 12 mis yn anghymwys ar 
gyfer Prentisiaeth lefel 3 hefyd.  Mae hyn yn helpu i sicrhau bod y rheini sy’n ymuno â’r 
rhaglen yn gallu manteisio’n llawn ar y cyfleoedd uwchsgilio y mae’r Rhaglen yn eu 
darparu, ac yn galluogi Llywodraeth Cymru i sicrhau gwerth am arian. Nid oes cyfyngiad 
ar hyd cyflogaeth ar gyfer dysgwyr sydd am wneud prentisiaeth lefel 4/5.  Nid ydym 
chwaith wedi cyfyngu ar y prentisiaethau cyffredinol sydd ar gael i ddysgwyr anabl neu 
sy’n newydd i fyd gwaith.   

  
2.2.116 Fodd bynnag, nid yw gweithwyr yn y grŵp oedran sy’n cael blaenoriaeth, sef 16-24 

oed, yn cael eu hystyried yn anghymwys ar gyfer prentisiaeth ar sail hyd eu cyflogaeth 
yn eu swydd bresennol.  Yr unig eithriadau fydd y prentisiaethau Lefel 2/3 hynny sydd 
wedi cael eu dynodi’n rhai cyffredinol, er enghraifft Gweinyddu Busnes, Manwerthu a 
Gwasanaeth Cwsmeriaid, Arwain Tîm a Defnyddwyr TG, gan mai dim ond i recriwtiaid 
newydd y bydd y rhain ar gael. Bydd y trefniadau llacio hyn yn cael eu hadolygu 
ymhellach, ond byddan nhw’n berthnasol tan ddiwedd mis Gorffennaf 2023 o leiaf.  

   
2.2.117 Mae’r Cynllun Cymhellion i Gyflogwyr yn canolbwyntio ar helpu prentisiaid anabl i 

gael swydd a hyfforddiant. Bydd y Cynllun Cymhellion i Gyflogwyr yn helpu i gynyddu 
cyfranogiad y grŵp hwn sydd o dan anfantais, a bydd yn ein helpu ni i gyrraedd ein 
targed i ddileu’r bwlch rhwng y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru a’r DU erbyn 2050, gyda 
phwyslais ar Waith Teg a chynyddu cyfranogiad yn y farchnad lafur ymysg grwpiau sydd 
heb gynrychiolaeth ddigonol. Ar ben hynny, rydym hefyd yn darparu cymorth yn y gwaith 
ar gyfer y garfan hon i sicrhau eu bod yn cael digon o gefnogaeth i gwblhau eu rhaglen 
brentisiaeth.    

  
2.2.118 Mae darpariaeth Cyfrwng Cymraeg / Ddwyieithog yn cael ei thargedu, ac mae 

disgwyl i 50% o’r dysgwyr Cymraeg iaith gyntaf sy’n dechrau ar brentisiaeth yn y 
sectorau Gofal Iechyd, Adeiladu ac Amaethyddiaeth ymgymryd â’u holl brentisiaeth, neu 
ran ohoni, drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn gweithio gyda’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol i gyflawni nodau Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr.  

  
2.2.119 Ar hyn o bryd rydym yn cydlunio ein meini prawf cymhwysedd ar gyfer blwyddyn 

gontract 2023/24 gyda’r rhwydwaith darparwyr prentisiaethau. Bydd y broses hon yn 
parhau yn y Flwyddyn Newydd, a defnyddir llythyrau comisiwn contract i gyfathrebu yn ei 
chylch.  

 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 
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Manylion y cyllid a’r pwrpas 

 
2.2.120 Rydym yn dal i weithio’n agos gyda’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol sydd â’r rôl 

benodol o ymgysylltu â rhwydweithiau cyflogwyr, sefydliadau addysg bellach ac addysg 
uwch, a rhanddeiliaid eraill i nodi blaenoriaethau rhanbarthol a gwneud argymhellion i 
Lywodraeth Cymru sydd, yn ei thro, yn cyfrannu at benderfyniadau ynghylch cyllid ar 
gyfer sgiliau a chyfeiriad polisi sgiliau yn y dyfodol. Mae pob Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol yn derbyn £0.29m y flwyddyn i gefnogi'r gwaith hwn.  

   
2.2.121 Mae'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn cwblhau cynlluniau cyflogaeth a sgiliau 

newydd ar gyfer 2022-25, ar sail gwybodaeth sy’n cael ei harwain gan gyflogwyr. 
Disgwylir i’r cynlluniau hyn gael eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn a’u cyhoeddi ar 
wefannau’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Ar ben hynny, bydd Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol yn darparu gwybodaeth am y farchnad lafur i gefnogi ymrwymiadau 
eraill y Rhaglen Lywodraethu, gan gynnwys Sgiliau Digidol, y Gymraeg, Sero Net a 
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol  

  
2.2.122 Amcangyfrifir dyraniad pellach o £0.08m i gyd ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24 er 

mwyn parhau â’r gwaith ymgysylltu gyda phartneriaid cyflawni, wrth i Gymru newid i gyd-
destun cyllid ar ôl gadael yr UE.  

 
Manylion unrhyw gyllid arall y bwriedir iddo gefnogi’r gwaith o weithredu 

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ond nad yw’n cael ei ddyrannu iddynt yn 
uniongyrchol 

 
2.2.123 Nid yw Llywodraeth Cymru yn darparu unrhyw gyllid arall i gefnogi gweithrediad y 

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol.  
 
Ymchwil, Datblygu ac Arloesi  

 
Manylion unrhyw gyllid yn ystod 2023-24 y bwriedir iddo ariannu pum blaenoriaeth 

Llywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil ac arloesi yng Nghymru;  
 

2.2.124 Bydd y strategaeth arloesi yn cael ei lansio ddechrau 2023, a bydd yn cynnwys 
rhagor o fanylion am ein blaenoriaethau ar gyfer Ymchwil, Datblygu ac Arloesi a’n 
hymrwymiadau cyllid. 
 

2.2.125 Mae cyllideb o £35m ar gyfer Ymchwil ac Arloesi wedi cael ei chlustnodi yn y 
gyllideb, ac mae wedi’i rhannu fel a ganlyn: £10m ar gyfer 2022-23, £10m ar gyfer 2023-
24 a £15m ar gyfer 2024-25. 

 
2.2.126 Rydym yn cwblhau Cam 2 Sêr Cymru ar hyn o bryd. Bydd Cam 3 Sêr Cymru yn cael 

ei lansio cyn bo hir yn 2023-24, ac yn parhau yn 2024-25. 
 

2.2.127 Mae’r cyllid sydd wedi’i ddyrannu yn y gyllideb hon i gefnogi Arloesi wedi’i amlinellu 
isod. 

  

 Cyllideb 
Derfynol 
21/22 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
22/23 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
Ddangosol 
23/24 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
Ddangosol 
24/25 
£'000 

Cyfanswm y 
Gyllideb 
£’000 
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Cyfalaf 4,066* 5,000 5,000 10,000 20,000 

Refeniw 604** 604 604 300 1,508 

 
      * Mae’r ffigur hwn yn cynrychioli cyllid craidd Llywodraeth Cymru yn unig – nid yw’n 

cynnwys cyllid yr UE ar gyfer y rhaglenni SMART a oedd tua £20m y flwyddyn. 
 

** O’r gyllideb Refeniw, mae £0.304m ym mlynyddoedd 22/3 a 23/4 yn cynrychioli costau 
gorbenion y Corff Cyfryngol sydd eu hangen i weinyddu a monitro Cronfeydd Strwythurol 
a grantiau ehangach yr UE. Mae’r elfen hon yn dod i ben yn 2024/25, gyda phwyslais o’r 
newydd ar fynediad at gyllid Innovate UK, er enghraifft. 
 

2.2.128 Mae’r cyllid sydd wedi’i ddyrannu yn y gyllideb hon i gefnogi Gwyddoniaeth wedi’i 
amlinellu isod. 

  

 Cyllideb 
Derfynol 
21/22 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
22/23 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
Ddangosol 
23/24 
£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
Ddangosol 
24/25 
£'000 

Cyfanswm y 
Gyllideb 
£’000 

Cyfalaf 4,874 5,000 5,000 £5,000 £15,000 

Refeniw 1,350 1,350 1,200 1,200 3,750 

 
 
Manylion unrhyw gyllid yn ystod 2023-24 y bwriedir iddo ariannu Strategaeth Arloesi 

Cymru. 
 

2.2.129 Fel yr amlinellir uchod, bydd unrhyw gostau allanol sy’n ymwneud ag ymgynghori, 
cyhoeddi a marchnata yng nghyswllt y Strategaeth Arloesi yn cael eu talu o'r BEL 
Arloesi ar gyfer Busnes. Nid oes cyllideb wedi’i neilltuo i ariannu’r Strategaeth Arloesi 
newydd ym mlwyddyn ariannol 23-24.  Yn hytrach, mae’r gyllideb yn cynrychioli cyfuniad 
o ymrwymiadau parhaus, rhaglenni a phrosiectau cyfredol a chynigion newydd o fyd 
busnes, y byd academaidd, y trydydd sector ac ati, a fydd yn cael eu hasesu yn unol â’r 
blaenoriaethau a’r canlyniadau a ddymunir yn y Strategaeth. 
 

Manylion y cyllid ar gyfer ymchwil ac arloesi ar draws Llywodraeth  
Cymru.  
 

2.2.130 Ar hyn o bryd, mae sawl rhan wahanol o Lywodraeth Cymru yn gweithredu gydag 
amcanion polisi penodol (gan wasanaethu o leiaf bum Gweinidog gwahanol) sy’n rhoi 
sylw i themâu polisi Ymchwil a Datblygu, Arloesi, Addysg Drydyddol (gan gynnwys 
Sgiliau) a Gwyddoniaeth. Nid oes unrhyw arweiniad cyffredinol o ystyried anghenion ac 
amcanion gwahanol ac unigol y Gweinidogion perthnasol sy’n gweithredu lefelau o 
gymorth ar gyfer Ymchwil ac Arloesi. Fodd bynnag, bydd y Strategaeth Arloesi sydd ar y 
gweill yn ceisio defnyddio buddiannau wrth symud ymlaen i helpu i gael mwy o 
dryloywder. 

 
Masnach 

 
Manylion unrhyw gymorth ariannol ar gyfer masnach, gan gynnwys hyrwyddo, 
cynorthwyo busnesau neu fuddsoddi mewn seilwaith sy’n gysylltiedig â masnach 
 

2.2.131 Fel rhan o’r gyllideb hon, rydym wedi dyrannu £4.192m i gefnogi’r cynllun Allforio, 
Masnach a Mewnfuddsoddi.  
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2.2.132 Mae’r gyllideb yn cefnogi ein hymdrechion i hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer 

mewnfuddsoddi, sy’n ymrwymiad allweddol yn y Strategaeth Ryngwladol a’r 
Genhadaeth Economaidd. Mae’r gweithgarwch yn canolbwyntio ar fuddsoddiad sy’n cael 
ei arwain gan gyfleoedd, ac ar y rhannau hynny o’r economi lle gall Cymru ddangos 
gallu o safon ryngwladol, gan gynnwys lled-ddargludyddion cyfansawdd, technoleg 
ariannol, seiberddiogelwch, ynni’r môr, agweddau penodol ar wyddor bywyd fel 
meddygaeth aildyfu, niwrowyddorau a thechnoleg feddygol; a phrosesau 
gweithgynhyrchu’r genhedlaeth nesaf, yn enwedig ar draws yr agenda symudedd.  

 
2.2.133 Fel rhan o hyn, mae rhaglen ymgysylltu helaeth yn cael ei rhoi ar waith gyda’n 

swyddfeydd tramor, rhwydweithiau ehangach, clystyrau diwydiant hollbwysig a 
rhanddeiliaid ein hunain i godi proffil cyfleoedd buddsoddi yng Nghymru. Mae hyn yn 
cynnwys mynd i ddigwyddiadau a nawdd, gweithgarwch seminar pwrpasol, creu 
cynnwys newyddiadurol ac ymgysylltu’n uniongyrchol â chwmnïau ledled y byd.  Mae 
angen llenwi ffurflenni gwerthuso ar gyfer unrhyw weithgarwch a ariennir, er mwyn 
sicrhau bod allbynnau’n cael eu cofnodi. 

 
Y dyraniadau ariannol i gyflawni’r ‘Cynllun Gweithredu Allforio i Gymru’ 
 
 

2.2.134 Mae’r £4m o gyllid a ddyrannwyd i gyflawni’r Cynllun yn sicrhau bod gennym ni 
amrywiaeth gynhwysfawr o raglenni allforio i helpu busnesau gyda’u taith allforio – o 
ysbrydoli busnesau i allforio; meithrin y gallu i allforio; dod o hyd i gwsmeriaid tramor; a 
chyrraedd marchnadoedd tramor. Fodd bynnag, mae’r gofynion newydd ar gyfer 
busnesau wrth fasnachu â’r UE (ein partner masnachu mwyaf); effeithiau parhaus 
COVID-19 (sy’n amrywio mewn gwahanol farchnadoedd tramor), a phroblemau byd-
eang eraill, gan gynnwys y rhyfel yn Wcráin, yn dal i effeithio ar fasnach ryngwladol. 
Roedd yr adroddiad ystadegau dros dro diweddaraf ar allforio ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ym mis Mehefin 2022 yn dangos mai £18.4 biliwn oedd gwerth y nwyddau 
a gafodd eu hallforio o Gymru, sy’n fwy na thraean o gynnydd wrth gymharu â’r cyfnod 
blaenorol o 12 mis, a £0.7 biliwn yn fwy wrth gymharu â’r flwyddyn a ddaeth i ben ym 
mis Mehefin 2019, sy’n dangos bod lefelau allforion nwyddau yn well na’r lefelau a 
welwyd cyn y pandemig. Dylid nodi, fodd bynnag, bod gwerth allforion nwyddau Cymru 
yn llawer is o bosibl nag y byddent wedi bod heb yr heriau byd-eang hyn. Felly, bydd y 
cyllid yn cynnal ein pwyslais ar barhau i sbarduno cynnydd pellach yn allforion Cymru. 

 
Manylion unrhyw gyllid yn ystod 2023-2024 a fwriedir ar gyfer datblygu 
porthladdoedd rhydd yng Nghymru 
 

2.2.135 Nid oes unrhyw ddyraniadau yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24 ar gyfer Porthladdoedd 
Rhydd. Bydd unrhyw gyllid a roddir i’r Porthladd Rhydd llwyddiannus yn ystod y cyfnod 
hwn yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU. 

 
2.2.136 Mae hyn yn debygol o gynnwys trosglwyddo hyd at £1m o gyllid refeniw i Lywodraeth 

Cymru, a fydd yn cael ei ddarparu i’r porthladd rhydd llwyddiannus i’w helpu i ddatblygu 
achosion busnes amlinellol a therfynol. 

 
 
Manylion unrhyw gyllid yn ystod 23-24 a fwriedir ar gyfer datblygu, adeiladu a 

chostau rhedeg cysylltiedig Safleoedd Rheoli Ffiniau yng Nghymru. 
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2.2.137 Mae’r cynnydd i ddatblygu Safleoedd Rheoli Ffiniau priodol yng Nghymru wedi cael 
ei lesteirio o ganlyniad i benderfyniad Llywodraeth y DU i adolygu’r Model Gweithredu 
Targed ar gyfer ffiniau, fel y cyhoeddwyd ym mis Ebrill 2022. 
 

2.2.138 Gyda digwyddiadau yn San Steffan, mae’r cynigion terfynol ar gyfer y Model 
Gweithredu Targed wedi cael eu gohirio ac ni ddisgwylir iddynt gael eu cyhoeddi tan ar 
ôl y Nadolig, yn groes i’r disgwyliad blaenorol sef diwedd hydref 2022. Heb Fodel 
Gweithredu Targed y cytunwyd arno, does dim modd penderfynu’n derfynol ar 
Safleoedd Rheoli Ffiniau yng Nghymru. Yn unol â'r Datganiad o Bolisi Ariannu’r DU, 
dylai cyfleusterau’r Safleoedd Rheoli Ffiniau gael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth y 
DU, gan fod y costau wedi deillio o bolisi Llywodraeth y DU i Ymadael â’r UE. Rydym yn 
disgwyl, felly, y bydd Llywodraeth y DU yn darparu’r holl gyllid angenrheidiol sydd ei 
angen i sicrhau nad oes baich ariannol ar Lywodraeth Cymru.  
 

2.2.139 Mae Prif Ysgrifennydd y Trysorlys wedi ymrwymo o’r blaen i ariannu’r costau 
adeiladu angenrheidiol.  Yn sgil hynny, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud 
darpariaeth ar gyfer y costau hyn yn ein cyllideb ar gyfer 2023-24.  
 

2.2.140 Fel rydym eisoes wedi egluro, nid yw Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i dalu’r 
costau rhedeg, gan gynnwys y costau i sefydlu’r trefniadau.  Mae Llywodraeth Cymru yn 
credu y dylai dalu'r costau hyn hefyd.  
 

2.2.141 Rydym yn parhau â’n trafodaethau â Thrysorlys Ei Fawrhydi, gan gynnwys ceisio 
cael ad-daliad o’n costau ar gyfer 2022-23 yn ôl Amcangyfrifon Atodol y DU, ac rydym 
yn disgwyl penderfyniad cyn bo hir.  Mae’r prif gostau yn 2022-23 yn ymwneud â gwaith 
dylunio Safle Rheoli’r Ffin yng Nghaergybi.  Rydym wedi egluro o’r blaen na fydd 
penderfyniadau ynghylch y cyfleusterau sydd eu hangen i wasanaethu porthladdoedd sir 
Benfro yn cael eu gwneud nes bydd y Model Gweithredu Targed wedi cael sêl bendith. 

 

 
Crynodeb 

 
2.2.142 Cyflwynir Cyllideb Ddrafft MEG yr Economi ar gyfer 2023-24 i’r Pwyllgor ei hystyried. 

 
Vaughan Gething 
Gweinidog yr Economi 



Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
Cyllideb Ddrafft 2023-24 
Papur Tystiolaeth – Atodiadau 

 

ATODIAD A 
 

ADNODDAU 

Llinell Wariant yn y Gyllideb 

Cyllideb 
Derfynol 
2022-23 
Mawrth 
2022 

Cyllideb 
Derfynol 
Ddangosol 
2023-24 
Mawrth 2022 

Newid 

Cyllideb 
Ddrafft 2023-
24 
Rhagfyr 2022 

Cyllideb 
Derfynol 
Ddangosol 
2024-25 
Mawrth 2022 

Newid 

Cyllideb 
Ddrafft 
Ddangosol 
2024-25 
Rhagfyr 2022 

£000oedd £000oedd £000oedd £000oedd £000oedd £000oedd £000oedd 

Datblygiad Economaidd Rhanbarthol a Busnes 12,298  10,548  -1,088  9,460  10,548  -1,088  9,460  

Busnes Cymru 17,116  26,559    26,559  22,463    22,463  
Y Cymoedd Technoleg 2,250  2,025    2,025  2,025    2,025  
Tasglu'r Cymoedd  100  100    100  100    100  
Allforio, Masnach a Mewnfuddsoddi 4,692  4,692  -500  4,192  4,692  -500  4,192  
Cam 
Gweithredu: 

  Busnes Cymru / Entrepreneuriaeth ac Economi Ranbarthol 36,456  43,924  -1,588  42,336  39,828  -1,588  38,240  

Seilwaith Eiddo 6,868  6,868    6,868  6,868    6,868  
Cam 
Gweithredu: 

Datblygu Seilwaith Economaidd 6,868  6,868  0  6,868  6,868  0  6,868  

Cymru Iach ar Waith 831  563  -563  0  563  -563  0  
Gwasanaethau a Rhaglenni Corfforaethol 861  861  -121  740  861  -121  740  
Digwyddiadau Busnes Strategol a Chyfathrebu 200  200    200  200    200  
Cam 
Gweithredu: 

Rhaglenni Corfforaethol 1,892  1,624  -684  940  1,624  -684  940  

Prentisiaethau 117,033  122,033  18,000  140,033  127,033  18,000  145,033  
Cam 
Gweithredu: 

Prentisiaethau  117,033  122,033  18,000  140,033  127,033  18,000  145,033  

Cyflogadwyedd – Gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc 90,936  85,936  -2,178  83,758  100,336  -1,536 98,800  
Cyflogadwyedd – Gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc, nad yw’n arian parod 1,400  1,400   0 1,400  1,400   0 1,400  
Cymunedau am Waith 3,972  8,972  14,062  23,034  3,972  14,062  18,034  
Cymunedau am Waith – Nad yw'n arian parod 36  36  5  41  36  -36  0  
Cam 
Gweithredu: 

Cyflogadwyedd – Gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc 96,344  96,344  11,889 108,233  105,744  12,490  118,234  

Arloesi ym myd Busnes 604  604   0 604  300   0 300  
Cam 
Gweithredu:  

Arloesi 604  604  0  604  300  0  300  

Gwyddoniaeth 1,350  1,350  -150  1,200  1,350  -150  1,200  
Cam 
Gweithredu:  

Gwyddoniaeth 1,350  1,350  -150  1,200  1,350  -150  1,200  



Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
Cyllideb Ddrafft 2023-24 
Papur Tystiolaeth – Atodiadau 

 

  

Twristiaeth   11,962  10,762  -132  10,630  10,762  -132  10,630  
Digwyddiadau Cymru 4,718  4,718  -52  4,666  4,718  -52  4,666  
Cam 
Gweithredu:  

Hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd 16,680  15,480  -184  15,296  15,480  -184  15,296  

Cyngor Celfyddydau Cymru 32,408  33,023  282  33,305  34,139  -149  33,990  
Cyngor Celfyddydau Cymru – Nad yw’n arian parod 119  119   0 119  119   0 119  
Amgueddfa Cymru 25,086  25,573  1,302  26,875  26,543  1,606  28,149  
Amgueddfa Cymru – Nad yw'n arian parod 2,400  2,400   0 2,400  2,400   0 2,400  
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 11,060  11,270  549  11,819  11,651  700  12,351  
Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Nad yw’n arian parod 1,250  1,250   0 1,250  1,250   0 1,250  
Cymorth i Ddiwylliant a Chwaraeon Lleol 5,217  6,167  262  6,429 8,567  16  8,583  
Cymru Greadigol 7,038  7,138  -19  7,119  7,188  -19  7,169  
Cam 
Gweithredu:  

Cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau 84,578  86,940  2,376  89,316  91,857  2,154 94,011  

Cadw 8,301  8,503  703  9,206  8,880  633  9,513  
Cadw – Nad yw'n arian parod 5,480  5,480   0 5,480  5,480   0 5,480  
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 594  594  -7  587  594  -7  587  
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 1,654  1,685  42  1,727  1,741  74  1,815  
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru – Nad yw’n arian parod 134  134   0 134  134   0 134  
Cam 
Gweithredu:  

Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol 16,163  16,396  738  17,134  16,829  700 17,529  

Chwaraeon Cymru 21,967  22,533  504  23,037  23,289  122  23,411  
Chwaraeon Cymru – Nad yw'n arian parod 779  779   0 779  779   0 779  
Cam 
Gweithredu: 

Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 22,746  23,312  504 23,816  24,068  122  24,190  

Cymorth i Raglenni 1,707  1,707   0 1,707  1,707   0 1,707  
Cam 
Gweithredu:  

Rheoli Cyllid Ewropeaidd 1,707  1,707  0  1,707  1,707  0  1,707  

MEG:  YR ECONOMI 402,421  416,582  30,901  447,483  432,688  30,860 463,548  
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YR ECONOMI 
CYFALAF 

Llinell Wariant yn y Gyllideb 

Cyllideb 
Derfynol 
2022-23  
Mawrth 
2022 

Cyllideb 
Derfynol 
Ddangosol  
2023-24 
Mawrth 2022 

Newid 
Cyllideb Ddrafft 
2023-24  
Rhagfyr 2022 

Cyllideb 
Derfynol 
Ddangosol  
2024-25 
Mawrth 2022 

Newid 

Cyllideb Ddrafft 
Ddangosol  
2024-25 
Rhagfyr 2022 

£000oedd £000oedd 
£000oed

d 
£000oedd £000oedd 

£000oed
d 

£000oedd 

Datblygiad Economaidd Rhanbarthol a Busnes 30,230  26,850   0 26,850  22,650   0 22,650  

Datblygiad Economaidd Rhanbarthol a Busnes – Ad-daliad -2,792  -14,312   0 -14,312  -1,487   0 -1,487  

Y Cymoedd Technoleg 5,000  5,000   0 5,000  5,000   0 5,000  

Cam 
Gweithredu:  

Busnes Cymru / Entrepreneuriaeth ac Economi Ranbarthol  32,438  17,538  0  17,538  26,163  0  26,163  

Cronfeydd Cyllid Busnes 5,000  10,000   0 10,000  15,000   0 15,000  

Cronfeydd Cyllid Busnes – Ad-daliad -24,400  0   0 0  -46,400   0 -46,400  

Cam 
Gweithredu:  

Banc Datblygu Cymru  -19,400  10,000  0  10,000  -31,400  0  -31,400  

Seilwaith Eiddo 10,000  10,000   0 10,000  10,000   0 10,000  

Seilwaith Eiddo – Ad-daliad -290  -290   0 -290  -290   0 -290  

Cam 
Gweithredu:  

Datblygu Seilwaith Economaidd  9,710  9,710  0  9,710  9,710  0  9,710  

Cyflogadwyedd – Gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc 1,920  2,000   0 2,000  2,000   0 2,000  

Cam 
Gweithredu:  

Cyflogadwyedd – Gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc  1,920  2,000  0  2,000  2,000  0  2,000  

Arloesi ym myd Busnes 5,000  5,000   0 5,000  10,000   0 10,000  

Cam 
Gweithredu:  

Arloesi  5,000  5,000  0  5,000  10,000  0  10,000  

Gwyddoniaeth 5,000  5,000   0 5,000  5,000   0 5,000  

Cam 
Gweithredu:  

Gwyddoniaeth 5,000  5,000  0  5,000  5,000  0  5,000  

Twristiaeth 5,000  5,000   0 5,000  5,000   0 5,000  

Cam 
Gweithredu:  

Hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd  5,000  5,000  0  5,000  5,000  0  5,000  

Cyngor Celfyddydau Cymru 400  400   0 400  400   0 400  

Amgueddfa Cymru 4,500  5,000   0 5,000  5,000   0 5,000  

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2,500  2,000   0 2,000  2,000   0 2,000  

Cymorth i Ddiwylliant a Chwaraeon Lleol 11,700  21,500   0 21,500  24,700   0 24,700  

Cymru Greadigol 5,000  5,000   0 5,000  5,000   0 5,000  
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Cam 
Gweithredu:  

Cymorth i Ddiwylliant a’r Celfyddydau 24,100  33,900  0  33,900  37,100  0  37,100  

Cadw 10,000  10,000   0 10,000  10,000   0 10,000  

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 1,200  200   0 200  200   0 200  

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 50  50   0 50  50   0 50  

Cam 
Gweithredu: 

Cymorth i’r Amgylchedd Hanesyddol 11,250  10,250  0  10,250  10,250  0  10,250  

Chwaraeon Cymru 8,001  8,016   0 8,016  8,016   0 8,016  

Cynllun Benthyciadau Cyfalaf Chwaraeon -227  -227   0 -227  -231   0 -231  

Cam 
Gweithredu:  

Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 7,774  7,789  0  7,789  7,785  0  7,785  

MEG:  YR ECONOMI  82,792  106,187  0  106,187  81,608  0  81,608  
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ATODIAD B – Sylwadau ar gamau gweithredu’r MEG1 
 
Adnoddau 
 
Cam Gweithredu Busnes Cymru / Entrepreneuriaeth ac Economi Ranbarthol 
 

• Mae’r gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24 yn dangos £1.588m o 
ostyngiad net i’r Cam Gweithredu, gan ddod â chyfanswm y cyllid ar gyfer 2023-
24 i £42.336m, a £38.240m yn 2024-25. Mae’r gostyngiad net yn ymwneud ag 
ailflaenoriaethu cyllid o £1.088m yng nghyswllt BEL Datblygu Busnes (3751), yn 
bennaf oherwydd llai o gyfraniad i’r Hwb Gwyddorau Bywyd a Thrawsnewid 
Diwydiannol. Bu gostyngiad pellach o £0.5m yn y BEL Buddsoddi a Masnach 
Allforio (3754). Mae’r gostyngiadau hyn yn adlewyrchu cyfraniad MEG yr 
Economi at ymarfer ailflaenoriaethu ehangach Llywodraeth Cymru. 

 
BEL Datblygiad Economaidd Rhanbarthol a Busnes 
 

• Mae’r cyllid yn y BEL yma yn cefnogi partneriaethau, gwaith ymgysylltu a 
mentrau i ddatblygu uchelgeisiau’r Genhadaeth Economaidd, Y Genhadaeth, a 
chyflogadwyedd ar gyfer twf cynhwysol ac adeiladu’r economi i fod yn gynaliadwy 
yn y tymor hir.  
 

• Mae hefyd yn cefnogi Arfor 2 gyda chyllid o £11m dros dair blynedd, £3m 2022-
23, £4m 2023-24 a £4m 2024-25.  Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno gan 
bartneriaid awdurdodau lleol a fydd yn helpu i gryfhau cadernid economaidd 
cadarnleoedd y Gymraeg, ac mae’n rhan o’r Cytundeb Cydweithredu â Phlaid 
Cymru.  Prif amcan Arfor 2 yw helpu cymunedau sy’n gadarnleoedd i’r Gymraeg i 
ffynnu drwy ymyriadau economaidd a fydd hefyd yn helpu i greu mwy o gyfleoedd 
i weld a defnyddio’r Gymraeg bob dydd. 

 
BEL Busnes Cymru 
 

• Mae’r gyllideb yn cefnogi entrepreneuriaeth ieuenctid a’r warant i bobl ifanc, 
busnesau newydd, microfusnesau, busnesau bach a chanolig, hyrwyddwyr 
anabledd, mentrau cymdeithasol ac arferion busnes cyfrifol. Mae’r 
gwasanaethau’n cefnogi’r rheini sydd â rhwystrau cudd a bydd cymorth wedi’i 
dargedu yn parhau i gael ei ddarparu i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd ac 
ifanc a grwpiau BAME.   
 

• Mae’r gyllideb hefyd yn cynnwys darparu £3m ar gyfer yr economi sylfaenol, 
gan alluogi swyddi wrth galon cymunedau lleol ar draws sectorau fel gofal a 
gwasanaethau iechyd; bwyd; tai; ynni; twristiaeth; adeiladu ac adwerthu.  

 
BEL Y Cymoedd Technoleg 
 

 
1 Camau gweithredu: Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau 
Rhyngwladol yn rhoi sylw i Gymorth ar gyfer Diwylliant a’r Celfyddydau, Cymorth ar gyfer Amgylcheddau 
Hanesyddol, Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 

https://llyw.cymru/genhadaeth-i-gryfhau-ac-ailadeiladur-economi
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• Mae’r gyllideb yn cefnogi cynllun Llywodraeth Cymru i ymrwymo £100m dros 
10 mlynedd i greu 1,500 o swyddi cynaliadwy ym Mlaenau Gwent a’r cyffiniau 
drwy fanteisio ar gyfleoedd sy’n deillio o’r pedwerydd chwyldro diwydiannol, 
hybu mabwysiadu technolegau digidol a datblygu uwch dechnolegau 
gwerthfawr sy’n cefnogi diwydiannau arloesol. Yn fwyaf diweddar, 
cyhoeddwyd buddsoddiadau sy’n cefnogi’r Genhadaeth: Gweithdy roboteg a 
Resilientworks. 

 
BEL Tasglu'r Cymoedd 
 

• Mae’r cyllid yn cynnal cyllideb refeniw flynyddol o £0.1m i helpu’r rhaglen 
gyfalaf i gyflawni rhaglen Ein Cymoedd, Ein Dyfodol. 

 
BEL Allforio, Masnach a Mewnfuddsoddi 
 

• Cyhoeddwyd y Cynllun Gweithredu Allforio ar 15 Rhagfyr 2020: Datganiad 
ysgrifenedig. Bydd y gyllideb yn buddsoddi mewn gwasanaethau i helpu 
allforion, ac mae’n cydnabod gwerth Cymru fel gwlad fasnachu.  Mae’r Cynllun 
wedi cyflwyno cymorth i fusnesau ar bob cam o’u taith allforio, gan gynnwys 
drwy gymorth a chyngor pwrpasol ‘ar lawr gwlad’ drwy ein tîm o Ymgynghorwyr 
Masnach Ryngwladol sydd wedi’u lleoli ledled Cymru, i ysbrydoli diwylliant o 
allforio a rhyngwladoli ymysg busnesau Cymru. 

 
Cam Gweithredu Datblygu Seilwaith Economaidd 
 

• Mae cyllideb derfynol ddangosol 23-24 yn cadw cyllideb adnoddau’r Seilwaith 
Eiddo ar £6.868m am y flwyddyn.  

 
BEL Seilwaith Eiddo  
 

• Mae’r cyllid yn y BEL yma'n sicrhau bod digon o safleoedd ac adeiladau 
cyflogaeth ar gael er mwyn sicrhau mantais gystadleuol o ran denu, cadw a 
datblygu busnesau yng Nghymru. Mae’r gyllideb refeniw yn sicrhau bod 
Gweinidogion Cymru yn cyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol fel 
landlordiaid a pherchnogion tir wrth reoli’r portffolio eiddo datblygu economaidd, 
gan gynnwys rheoli Sain Tathan a’r taliadau unedol o dan gynllun Menter Cyllid 
Preifat Rhodfa Lloyd George. Ategir y gyllideb gan incwm arall, yn bennaf 
derbyniadau rhent ac elw o waredu tir ac adeiladau.  
 

Cam Gweithredu Rhaglenni Corfforaethol 
 

• Mae’r gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24 yn dangos £0.684m o 
ostyngiad net i’r Cam Gweithredu, gan ddod â chyfanswm y cyllid ar gyfer y Cam 
Gweithredu i £0.940m am y flwyddyn. Mae’r gostyngiad net yn ymwneud â 
thynnu cyfraniad MEG yr Economi yn ôl i gefnogi rhaglen Cymru Iach ar Waith 
(£0.563m), a gostyngiad o £0.121m yn y BEL Gwasanaethau a Rhaglenni 
Corfforaethol (4023). Mae’r gostyngiadau hyn yn ymwneud â chyfraniad MEG yr 
Economi i gefnogi ymarfer ailflaenoriaethu ehangach Llywodraeth Cymru. 

https://llyw.cymru/buddsoddiad-gan-lywodraeth-cymru-i-weld-gweithdy-roboteg-yn-cael-ei-sefydlu-yn-y-cymoedd-technoleg
https://llyw.cymru/prosiect-magnet-resilientworks-i-arwain-ymgyrch-cerbydau-trydan-cymru-yng-nghanol-y-cymoedd
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cynllun-gweithredu-allforio
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cynllun-gweithredu-allforio
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BEL Cymru Iach ar Waith 
 

• Mae cyllideb Cymru Iach ar Waith wedi cyflwyno mentrau yn y gweithle sy’n 
cefnogi’r uchelgeisiau bod yn iach ac egnïol, a nodwyd yn y Rhaglen Lywodraethu. 
Roedd y cyllid yn cynnwys rhaglen Amser i Newid Cymru gan Mind Cymru, sy’n 
herio ymddygiad ac agweddau negyddol yn y gweithle tuag at broblemau iechyd 
meddwl.  Roedd yn fenter ar y cyd rhwng y portffolio Economi ac Iechyd. 

 
BEL Gwasanaethau a Rhaglenni Corfforaethol 
 

• Mae cyllideb flynyddol Rhaglenni Corfforaethol yn cynnwys gwariant y system 
rheoli cysylltiadau cwsmeriaid busnes, a ddefnyddiwyd yn ystod y pandemig i 
brosesu grantiau’r Gronfa Cadernid Economaidd.  Mae’r gyllideb hefyd yn 
cynnwys darpariaeth ar gyfer adolygiadau.  
 
BEL Digwyddiadau Busnes Strategol a Chyfathrebu  
 

• Mae’r gyllideb Cyfathrebu o £0.2m bob blwyddyn yn cefnogi digwyddiadau 
busnes ac ymgysylltu strategol 

 
Cam Gweithredu Prentisiaethau 
 

• Mae’r gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24 yn dangos £18.0m o gynnydd 
net i’r Cam Gweithredu, gan ddod â chyfanswm y cyllid ar gyfer 2023-24 i 
£140.033m, a £145.033m yn 2024-25. Mae’r cynnydd net yn ymwneud â dyraniad 
ychwanegol o’r Cronfeydd Canolog i helpu i ddarparu Prentisiaethau. 

 
BEL Prentisiaethau 
 

• Mae’r gyllideb refeniw yn cefnogi’r gwaith o ddarparu’r rhaglen prentisiaethau. Mae 
prentisiaethau yn rhaglen statws cyflogedig sy’n darparu hyfforddiant uwchsgilio, 
trosglwyddadwy drwy rwydwaith o ddarparwyr Addysg Bellach a hyfforddiant 
preifat. Mae prentisiaethau yn Rhaglen i bobl o bob oed sy’n rhoi blaenoriaeth i 
ddysgwyr rhwng 16 a 24 oed, pobl sy’n newydd i fyd gwaith, a darpariaeth yn y 
sectorau hynny sydd fwyaf o fudd i economi Cymru, fel STEM, iechyd a gofal 
cymdeithasol, ac mae’n cefnogi ein huchelgeisiau sero net. 

 
Cam Gweithredu Cyflogaeth a Sgiliau 
 

• Mae’r gyllideb derfynol ddangosol yn dangos £11.889m o gynnydd net i’r Cam 
Gweithredu, gan ddod â chyfanswm y cyllid am y flwyddyn i £108.233m yn 2023-
24, a £118.234m yn 2024-25. Mae’r cynnydd net yn ymwneud â throsglwyddiad 
o £14.062m o’r MEG Cyllid a Llywodraeth Leol ar gyfer y Grant Plant a 
Chymunedau, £1.022m o gynnydd yn nyraniad net Gyrfa Cymru yn 2023-24, a 
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£1.664m yn 2024-25 i helpu i ddarparu cymorth ar gyfer cyflogau. O ganlyniad i 
gyfraniad MEG yr Economi at ymarfer ailflaenoriaethu Llywodraeth Cymru mae 
1.1% o ostyngiad, sy’n £0.209m, a chynnydd yn gysylltiedig â chwyddiant a 
£3.2m yn llai o gyllid wedi’i ailflaenoriaethu o Twf Swyddi Cymru + Mwy ac 
amrywiol raglenni. Mae £0.005m ychwanegol hefyd wedi cael ei drosglwyddo o’r 
Cronfeydd Wrth Gefn i gefnogi'r elfen nad yw’n arian parod ar y rhaglen 
Cymunedau am Waith yn 2023-24, ond bydd y cyllid hwn yn dod i ben ym 
mlwyddyn ariannol 2024-25. 

 
 
BEL Cyflogadwyedd, gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc 
 

• Mae’r gyllideb yn ariannu’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno strategaethau, 
polisïau a rhaglenni sy’n helpu pobl i gael gwaith, i ddychwelyd i’r gwaith, i aros 
mewn gwaith ac i symud ymlaen yn y gwaith drwy gymorth ar gyfer sgiliau a 
hyfforddiant; gan ategu ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i gyflwyno’r Warant i 
Bobl Ifanc, gan gynnig gwaith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb 
o dan 25 oed. Mae’r gyllideb hefyd yn cefnogi’r ymrwymiadau i adeiladu ar 
lwyddiant Cronfa Ddysgu Undebau Cymru; cefnogi cynigion TUC Cymru i 
aelodau o undebau fod yn Gynrychiolwyr Gwyrdd yn y gweithle a chryfhau 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Mae’n hwyluso ymateb uniongyrchol i helpu 
busnesau unigol i dyfu drwy ddatblygu’r gweithlu ac mae’n darparu atebion 
ehangach, sy’n canolbwyntio ar y sector ac yn cael eu harwain gan gyflogwyr, i 
ymateb i anghenion sgiliau a nodwyd ym meysydd blaenoriaeth Llywodraeth 
Cymru, fel sero net a thechnoleg ddigidol, sy’n bwysig i economi Cymru.   

  

• Mae’r BEL hefyd yn rhoi cyllid i Gyrfa Cymru sy’n darparu gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd cenedlaethol, diduedd a dwyieithog i 
bobl o bob oed yng Nghymru.  

 
BEL Cyflogadwyedd, Gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc – Nad yw’n arian parod 
 

• Yn ogystal â’r gyllideb refeniw uchod, mae cyllideb dibrisiant flynyddol nad yw’n 
arian parod o £1.4m ar gyfer Gyrfa Cymru. 

 
BEL Cymunedau am Waith 
 

• Mae’r gyllideb refeniw yn cefnogi Cymunedau am Waith a Mwy fel prif ddull 
Llywodraeth Cymru o ddarparu cymorth ar gyfer cyflogadwyedd i’r rheini 
sydd fwyaf o dan anfantais yn y farchnad lafur. Ym mis Mai 2022, cyhoeddais 
y camau i gymryd lle rhaglenni a ariennir gan yr UE i gefnogi pobl sydd â 
rhwystrau cymhleth i ddod o hyd i waith. Mae’r rhaglenni Cymunedau am 
Waith a Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023, 
ac yn cau ym mis Hydref 2023. Mae’r ddwy raglen wedi darparu hyfforddiant 
a gwasanaeth mentora dwys yn y gymuned i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed 
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, ac unigolion 25 oed a 
hŷn sy’n economaidd anweithgar ac yn ddi-waith yn y tymor hir ac sydd â 
rhwystrau cymhleth. 
 

https://www.llyw.cymru/llywodraeth-cymru-yn-cymryd-camau-i-gymryd-lle-rhaglenni-ariennir-gan-yr-ue-i-gefnogi-pobl-sydd
https://www.llyw.cymru/llywodraeth-cymru-yn-cymryd-camau-i-gymryd-lle-rhaglenni-ariennir-gan-yr-ue-i-gefnogi-pobl-sydd
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BEL Cymunedau am Waith – Nad yw'n arian parod 
 
Mae darpariaeth fechan ar gyfer dibrisiant offer TG. 
 
 
Cam Gweithredu Arloesi 
 

• Ni fu unrhyw newid o ran y gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24. Mae 
cyfanswm y cyllid yn £0.604m yn 2023-24 a £0.300m yn 2024-25. 

 
BEL Arloesi ar gyfer Busnes 
 

• Mae’r BEL yn ariannu’r cymorth ariannol ar gyfer cynlluniau Ymchwil, Datblygu ac 
Arloesi, y gyfres o raglenni SMART, Rhaglen Sbarduno’r Fenter Ymchwil 
Busnesau Bach (SBRI) a’r Rhaglen Cefnogi Arloesedd ac Ymchwil Gydweithredol 
(CRISP). Er bod cyllid Ewropeaidd yn dod i ben yn 2023/24, dyma yw ein 
blaenoriaethau o hyd: 
 

➢ Defnyddio’r capasiti ymchwil, datblygu ac arloesi i gefnogi ein Rhaglen 
Lywodraethu, gan ganolbwyntio ar newid hinsawdd, adferiad 
amgylcheddol a datgarboneiddio; 

➢ Adeiladu ymhellach ar y capasiti ymchwil, datblygu ac arloesi yng 
Nghymru yn y Gwyddorau Bywyd ac Iechyd; 

➢ Datblygu strategaeth arloesi ar draws Llywodraeth Cymru ar gyfer twf a 
datblygu sgiliau yn y sylfaen ymchwil ac arloesi. 

 
Cam Gweithredu Gwyddoniaeth 
 

• Mae’r gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24 yn dangos £0.150m o 
ostyngiad net i’r Cam Gweithredu, gan ddod â chyfanswm y cyllid am y flwyddyn 
i £1.2m. Mae’r gostyngiad net yn ymwneud ag ailflaenoriaethu £0.150m o gyllid 
i gefnogi blaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru, ac ni fydd yn effeithio ar 
gynnal fy ymrwymiad i weithgarwch yn y maes hwn. 

 
BEL Gwyddoniaeth 
 

• Mae’r gyllideb refeniw yn cynnwys ailsefydlu rhaglen grant newydd yr Academi 
Wyddoniaeth Genedlaethol a luniwyd i gefnogi gweithgareddau ac astudiaethau 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), ac i hyrwyddo 
dewisiadau gyrfa ym myd gwyddoniaeth ar hyd a lled Cymru. Mae’r gyllideb hon 
hefyd yn cyfrannu at hyrwyddo Swyddfa Llywodraeth Cymru dros Wyddoniaeth 
a’i gweithgareddau ymgysylltu, gan gynnwys seminarau ymgysylltu â 
rhanddeiliaid, arolygon agwedd y cyhoedd at Wyddoniaeth, Wythnos 
Gwyddoniaeth Prydain, Gwyddoniaeth yn y Senedd, Gwobrau Arloesedd Cyd-
bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) a CREST, Medalau LSW, adolygiadau 
perfformiad gwyddoniaeth a gomisiynwyd a hyrwyddo amrywiaeth a 
chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y meysydd Ymchwil ac Arloesi, a 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).  
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Cam Gweithredu Hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd 
 

• Mae’r gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24 yn dangos £0.184m o 
ostyngiad net i’r Cam Gweithredu, gan ddod â chyfanswm y cyllid i £15.296m am 
y flwyddyn. Mae’r gostyngiad net yn ymwneud ag ailflaenoriaethu cyllid o £0.132m o’r 
BEL Twristiaeth (6250) sy’n ymwneud â gostyngiad yn y gyllideb ymgyrchoedd sydd ar 
gael i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid ymysg marchnadoedd Ewropeaidd fel 
rhan o waddol cwpan y byd, a £0.052m o BEL Digwyddiadau Cymru (4231), gan barhau 
i gyflawni ein blaenoriaethau allweddol i gefnogi blaenoriaethau ehangach Llywodraeth 
Cymru. 

 
BEL Twristiaeth 
 

• Mae’r cynllun yn helpu i ddatblygu twristiaeth ac i fuddsoddi mewn marchnata sy’n 
cyd-fynd â’n strategaeth gyffredinol – Croeso i Gymru-Blaenoriaethau i’r Economi 
Ymwelwyr 2020-2025 – i gynyddu twristiaeth er budd Cymru, gan sicrhau 
manteision economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. 

 
BEL Digwyddiadau Cymru 
 

• Yn unol â Strategaeth Ddigwyddiadau Genedlaethol newydd Cymru ar gyfer 2022 i 2030 
| LLYW.CYMRU, bydd y gyllideb flynyddol yn parhau i gefnogi digwyddiadau ym myd 
chwaraeon, y celfyddydau a busnes yng Nghymru, yn ogystal ag ystyried y cyfleoedd 
posibl gyda digwyddiadau rhyngwladol, fel y cais ar y cyd rhwng y DU ac Iwerddon ar 

gyfer Euro 2028.  Byddwn yn buddsoddi i gefnogi digwyddiadau sy’n sicrhau 
manteision a gwaddol economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn unol â’r 
strategaeth newydd.  
  

• Byddwn yn parhau i geisio cael amrediad daearyddol a thymhorol llawn o 
ddigwyddiadau o Fôn i Fynwy. Bydd hyn yn cynnwys cefnogi’r gwaith o ddatblygu 
seilwaith sy’n berthnasol i ddigwyddiadau, a helpu sector cryf a chynaliadwy i 
ddatblygu yng Nghymru drwy fuddsoddi mewn sgiliau a datblygu’r gadwyn 
gyflenwi. 

 
Cam Gweithredu Rheoli Cyllid Ewropeaidd 
 

• Nid yw’r gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24 yn gwneud unrhyw newid i’r 
Cam Gweithredu hwn.  Mae cyfanswm y cyllid am y flwyddyn yn aros ar £1.707m. 

 
BEL Cymorth i Raglenni 
 

• Mae’r gyllideb flynyddol o £1.7m yn cyflawni gweithrediadau Cymorth Technegol 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a ariennir gan yr UE.  

 

Cyfalaf 

 
Cam Gweithredu Busnes Cymru / Entrepreneuriaeth ac Economi Ranbarthol 

https://www.llyw.cymru/croeso-i-gymru-blaenoriaethau-ir-economi-ymwelwyr-2020-i-2025
https://www.llyw.cymru/croeso-i-gymru-blaenoriaethau-ir-economi-ymwelwyr-2020-i-2025
https://www.llyw.cymru/strategaeth-ddigwyddiadau-genedlaethol-cymru-2022-i-2030
https://www.llyw.cymru/strategaeth-ddigwyddiadau-genedlaethol-cymru-2022-i-2030
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• Ni fu unrhyw newid o ran y gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24. 
Cyfanswm y cyllid am y flwyddyn yw £17.538m yn 2023-24 a £26.163m yn 2024-
25. 

 
BEL Datblygiad Economaidd Rhanbarthol a Busnes 
 

• Mae’r cyllid yn ategu’r cyllid cyfalaf sydd ar gael ar gyfer Cronfa Dyfodol yr 
Economi a datblygiadau strategol eraill i gynorthwyo busnesau. Mae Banc 
Datblygu Cymru hefyd yn gwella gallu busnesau yng Nghymru i gael gafael ar 
gyllid ac mae’n cefnogi’r gwaith o greu a diogelu swyddi gyda Chronfeydd 
dynodedig sy’n ceisio datgloi potensial yn economi Cymru drwy gynyddu faint o 
gyllid cynaliadwy ac effeithiol sydd ar gael yn y farchnad.  

 
BEL Datblygiad Economaidd Rhanbarthol a Busnes – Ad-daliad 
 

• Mae Cyllid Ad-daladwy yn ategu’r cyllid cyfalaf sydd ar gael ar gyfer Cronfa 
Dyfodol yr Economi a datblygiadau strategol eraill i gynorthwyo busnesau. 

 
BEL Y Cymoedd Technoleg 
 

• Pwrpas cyllid yn y BEL yma yw cefnogi cynllun Llywodraeth Cymru i ymrwymo 
£100m dros 10 mlynedd i greu 1,500 o swyddi cynaliadwy ym Mlaenau Gwent a’r 
cyffiniau drwy fanteisio ar gyfleoedd sy’n deillio o’r pedwerydd chwyldro 
diwydiannol, hybu mabwysiadu technolegau digidol a datblygu uwch 
dechnolegau gwerthfawr sy’n cefnogi diwydiannau arloesol. Yn fwyaf diweddar, 
cyhoeddwyd buddsoddiadau sy’n cefnogi’r Genhadaeth: Gweithdy roboteg a 
Resilientworks. 

 
Cam Gweithredu Banc Datblygu Cymru 
 

• Ni fu unrhyw newid o ran y gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24. 
Cyfanswm y cyllid am y flwyddyn yw £10m yn 2023-24 a £-31.4m yn 2024-25. 

 
BEL Cronfeydd Cyllid Busnes 
 

• Pwrpas y cyllid yn y BEL yma yw cefnogi Banc Datblygu Cymru, sy’n gwella gallu 
busnesau yng Nghymru i gael gafael ar gyllid ac yn cefnogi’r gwaith o greu a 
diogelu swyddi gyda Chronfeydd dynodedig sy’n ceisio datgloi potensial yn 
economi Cymru drwy gynyddu faint o gyllid cynaliadwy ac effeithiol sydd ar gael 
yn y farchnad.  Mae Banc Datblygu Cymru mewn sefyllfa dda i helpu busnesau 
Cymru drwy’r pandemig a’r adferiad, ac i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen 
arnynt i gychwyn, i gryfhau ac i ddatblygu. Mae’n gallu darparu benthyciadau o 
£1k hyd at £10m, yn ogystal â chyllid mesanîn ac ecwiti; ac mae’n helpu 
busnesau i ddod o hyd i’r partner cyllid iawn i gael gafael ar gyllid preifat gyda'i 
gyllid bwlch ei hun pan fydd angen. 

 
BEL Cronfeydd Cyllid Busnes – Ad-daliad 

https://llyw.cymru/buddsoddiad-gan-lywodraeth-cymru-i-weld-gweithdy-roboteg-yn-cael-ei-sefydlu-yn-y-cymoedd-technoleg
https://llyw.cymru/prosiect-magnet-resilientworks-i-arwain-ymgyrch-cerbydau-trydan-cymru-yng-nghanol-y-cymoedd
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• Nid oes cyllideb wedi cael ei dyrannu ar gyfer 2023-24. 
 
Cam Gweithredu Datblygu Seilwaith Economaidd 
 

• Ni fu unrhyw newid o ran y gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24. Mae 
cyfanswm y cyllid wedi aros ar £9.71m am y flwyddyn. 

 
BEL Seilwaith Eiddo 
 

• Mae’r gyllideb gyfalaf yn cael ei hategu gan dderbyniadau gwerthu tir ac eiddo. 
Mae hyn yn golygu bod modd darparu safleoedd ac adeiladau modern sy’n gallu 
bodloni amserlenni deiliadaeth cwmnïau er mwyn rhoi mantais gystadleuol 
wirioneddol i Gymru dros leoliadau eraill. Bydd yr holl brosiectau masnachol 
adeiladu uniongyrchol a gyflawnir yn anelu at gyrraedd safon carbon sero net o 
ran defnydd a bydd Polisi Adeiladau Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn 
berthnasol i brosiectau a gyflwynir mewn partneriaeth ag eraill. 
 

BEL Seilwaith Eiddo – Ad-daliad 
 

• Bydd trafodiadau ariannol Seilwaith Eiddo yn dechrau cael eu had-dalu yn 2022-
23, a byddant yn parhau tan 2038-39. 
 

• Mae'r ad-daliadau’n ymwneud ag £8.950m o gyllid a roddwyd rhwng 2015-16 a 
2018-19.  Rhoddwyd £2.750m o gyllid o dan y Gronfa Datblygu Eiddo yn 2015-
16, a dyfarnwyd £6.200m i Gyngor Abertawe at ddibenion manwerthu a hamdden 
(£5.500m yn 2017-18 a £0.700m yn 2018-19). Bydd trafodiadau ariannol 
Seilwaith Eiddo yn dechrau cael eu had-dalu yn 2022-23, a byddant yn parhau 
tan 2038-39. 

 
Cam Gweithredu Cyflogadwyedd – Gan gynnwys Gwarant i Bobl Ifanc 
 

• Ni fu unrhyw newid o ran y gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24. Mae’r 
buddsoddiad cyfalaf blynyddol o £2m yn cefnogi gweithgarwch Gyrfa Cymru i’r 

strategaeth TG ac ystadau gyd-fynd â Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 
2040. Bydd datblygiad amgylcheddol strategol a chynaliadwyedd yn cael eu 
cynnwys yn y strategaeth ofodol newydd gan ganolbwyntio ar y meysydd twf 
cenedlaethol a rhanbarthol drwy fabwysiadu’r dull gweithredu ‘Canol trefi yn 
gyntaf’. 
 

Cam Gweithredu Arloesi 
 

• Rydym wedi cynnal buddsoddiad yn y Cam Gweithredu hwn wrth gymharu â’r 
gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 23-24. Cyfanswm y cyllid yw £5m yn 2023-
24 a £10m yn 2024-25. 
 

BEL Arloesi ar gyfer Busnes 

https://llyw.cymru/cymrur-dyfodol-y-cynllun-cenedlaethol-2040-0
https://llyw.cymru/cymrur-dyfodol-y-cynllun-cenedlaethol-2040-0
https://llyw.cymru/cymrur-dyfodol-y-cynllun-cenedlaethol-2040-0
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• Cymorth ariannol ar gyfer cynlluniau Ymchwil, Datblygu ac Arloesi, y gyfres o 
raglenni SMART, Rhaglen Sbarduno’r Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a’r 
Rhaglen Cefnogi Arloesedd ac Ymchwil Gydweithredol (CRISP). Er bod cyllid 
Ewropeaidd yn dod i ben yn 2023/24, dyma yw ein blaenoriaethau o hyd: 
 

➢ Defnyddio’r capasiti ymchwil, datblygu ac arloesi i gefnogi ein Rhaglen 
Lywodraethu, gan ganolbwyntio ar newid hinsawdd, adferiad 
amgylcheddol a datgarboneiddio; 

➢ Adeiladu ymhellach ar y capasiti ymchwil, datblygu ac arloesi yng 
Nghymru yn y Gwyddorau Bywyd ac Iechyd; 

➢ Datblygu strategaeth arloesi ar draws Llywodraeth Cymru ar gyfer twf a 
datblygu sgiliau yn y sylfaen ymchwil ac arloesi. 

 

Cam Gweithredu Gwyddoniaeth 

• Nid yw’r gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24 yn gwneud unrhyw newid 
i’r Cam Gweithredu hwn. Mae'r cyllid wedi aros ar £5m y flwyddyn. 
 

BEL Gwyddoniaeth 
 

• Mae’r gyllideb gyfalaf yn parhau â’r rhaglen Sêr Cymru a gydnabyddir yn 
rhyngwladol, sy’n helpu i fanteisio i’r eithaf ar effeithiau manteisiol arbenigedd 
ymchwil, cyfleusterau arloesi arbenigol a’r cyflenwad o ymchwilwyr 
dawnus.  Mae’r rhaglen hon (a gafodd ei henwi gan Lywodraeth Cymru ym mis 
Tachwedd 2021 fel un o’r pum blaenoriaeth ymchwil, datblygu ac arloesi) eisoes 
wedi helpu i greu dyfnder o ymchwilwyr a seilwaith gwyddoniaeth yng Nghymru 
nad oedd yn bodoli o’r blaen, ac mae wedi cyfrannu at wella perfformiad 
gwyddoniaeth ac ymchwil Cymru dros y degawd diwethaf. 
 

Cam Gweithredu Hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd 
 

• Ni fu unrhyw newid o ran y gyllideb derfynol ddangosol ar gyfer 2023-24. Rydym 
wedi cynnal ein buddsoddiad yn y Cam Gweithredu hwn, gyda chyfanswm y 
cyllid am y flwyddyn yn £5m. 
 

BEL Twristiaeth 
 
• Y buddsoddiad cyfalaf blynyddol arfaethedig o £5m mewn profiadau o ansawdd 

uchel i ymwelwyr a chronfa y Pethau Pwysig ar gyfer gwelliannau bach i'r 
seilwaith twristiaeth. Mae’r dyraniad hwn ar gael ochr yn ochr â Chronfa Buddsoddi 
mewn Twristiaeth – Cymru, sy’n cael ei darparu mewn partneriaeth â Banc Datblygu 
Cymru. 
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Atodiad C – Manylion y Rhaglen Gyflogadwyedd 

  
ReAct + Mwy: rhan o’r Warant i Bobl Ifanc  
  

• Mae ReAct + Mwy yn rhaglen a ariennir gan grant, sydd â chyllideb o £13.25m yn 
2023-24. Daeth rhaglen ReAct i ben ar 31 Mai 2022. Lansiwyd ReAct + Mwy, y 
rhaglen gyflogadwyedd newydd ar gyfer oedolion, ar 6 Mehefin 2022. Mae’n cynnig 
cymorth wedi’i bersonoli i oedolion di-waith 18 oed a hŷn; does dim terfyn oedran 
uchaf. Mae cymorth ar gael i gyfranogwyr sydd wedi colli eu swydd, neu sy'n ddi-
waith yn y tymor byr, neu i bobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant. Mae hefyd yn helpu cyn-droseddwyr sy’n bwrw eu dedfryd yn y 
gymuned.   

 

• Mae’r rhaglen yn darparu hyfforddiant galwedigaethol, cymorth recriwtio i 
gyflogwyr, cymorth ar gyfer hyfforddiant i gyflogwyr yn ogystal â chymorth ar 
gyfer gofal plant, cymorth ar gyfer datblygiad personol a chostau fel teithio.  Nid 
yw Llywodraeth Cymru yn contractio unrhyw ddarparwyr hyfforddiant, ac mae 
cyfranogwyr yn enwi’r darparwr hyfforddiant mwyaf priodol. 

  
    
Twf Swyddi Cymru + Mwy (TSC+Mwy): rhan o’r Warant i Bobl Ifanc  
 

• Lansiwyd Twf Swyddi Cymru + Mwy ym mis Ebrill 2022, ac mae'n rhan hanfodol 
o’r Warant newydd i Bobl Ifanc.  Mae TSC+Mwy yn darparu pecyn cymorth 
cyfannol sydd wedi’i deilwra i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant, neu sydd mewn perygl o hynny. Yn 2023-24, disgwylir y bydd £31m 
yn cael ei ddyrannu i ddarparwyr i gyflwyno’r rhaglen, fel y nodir isod.  Mae’r 
rhaglen yn canolbwyntio ar bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt yn barod am swydd 
eto, gan eu helpu i gyrraedd y cam hwnnw, yn ogystal â phobl ifanc sydd angen 
cymorth ychwanegol i’w helpu i oresgyn rhwystrau rhag cael swydd a 
hyfforddiant, gan gynnwys iechyd meddwl a llesiant.  

  

• Mae TSC+Mwy yn cael ei gontractio drwy dendr; mae’r Contractwyr canlynol 
wedi cael contractau o dan gytundeb Fframwaith ym mhob Lot Ranbarthol: 

 

Rhanbarth  Contractiwr  

Gogledd Cymru  Consortiwm Grŵp Llandrillo- Menai (GLLM)  

Coleg Cambria  

ACT Ltd  

De-orllewin a Chanolbarth 
Cymru  

Coleg Sir Benfro  

ITEC Training Solutions  

ACT Ltd  

Canol De Cymru  ACT Ltd  

ITEC Training Solutions  

De-ddwyrain Cymru  ACT Ltd  

ITEC Training Solutions  
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Rhaglenni Cyflogadwyedd Cymunedol: rhan o’r Warant i Bobl Ifanc  
  

• Yn 2023-24, y gyllideb sydd ar gael ar gyfer Cymunedau am Waith a Mwy yw 
£23.034m, gydag £8m arall yn cael ei ddarparu yn y Warant i Bobl Ifanc a fydd yn 
cael ei drosglwyddo mewn cyllidebau yn y dyfodol.  
 

• Hyd at ddiwedd mis Hydref 2022, mae Cymunedau am Waith, PACE a 
Chymunedau am Waith a Mwy wedi darparu hyfforddiant a gwasanaeth mentora 
dwys yn y gymuned i gyfanswm o dros 81,000 o unigolion sy’n wynebu rhwystrau 
cymhleth rhag cael swydd, ac mae bron i 36,000 ohonynt wedi dechrau gweithio 
mwy nag 16 awr yr wythnos.  
 

• Un o nodweddion allweddol llwyddiant y rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy, a 
gyflwynir drwy’r 22 Awdurdod Lleol, fu ei hyblygrwydd i ymateb i newidiadau yn y 
farchnad lafur.  Mae’r rhaglen yn helpu’r rheini sydd fwyaf o dan anfantais yn y 
farchnad lafur, gan gynnwys pobl ifanc, gweithwyr hŷn, menywod, unigolion anabl 
a phobl sydd â chyflyrau iechyd tymor hir, unigolion Du, Asiaidd neu leiafrifoedd 
ethnig, pobl sydd â chyfrifoldebau gofal a’r rheini sydd â lefel sgiliau isel.   
 

• Mae’r rhaglen yn cynnwys cymorth cyfannol i fynd i’r afael â rhwystrau rhag cael 
swydd, mentora yn y gymuned, canfod a chyllido cyfleoedd hyfforddi ac 
ymgysylltu’n lleol sy’n helpu i gysylltu cyfranogwyr â bylchau yn y farchnad lafur.  
 

• Ers 2022-23, mae wedi canolbwyntio mwy ar bobl ifanc 16 i 24 oed nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, ac mae wedi derbyn £8m y flwyddyn 
yn ychwanegol o 2022-23 i 2024-25 er mwyn helpu i ddarparu’r Warant i Bobl 
Ifanc. Erbyn hyn, mae hefyd yn cynnig gwasanaeth mentora i unigolion cymwys 
sy’n cael cymorth drwy ReAct + Mwy. 

  
Y Rhaglen Sgiliau Hyblyg  
  

• Mae'r rhaglen hon yn un a ariennir gan grant, ac mae ganddi gyllideb o £1.5 
miliwn yn 2023-2024.  Gall y Rhaglen, drwy gyfraniad o 50%, helpu gyda chostau 
cymwys sy’n ymwneud â darparu hyfforddiant mewnol ac allanol a deunyddiau 
hyfforddi sydd wedi’u hanelu at bob cyflogwr yn y sector preifat a’r trydydd sector 
yng Nghymru, gyda £500k o’r gyllideb wedi’i dyrannu i Airbus yn 2023-24. 

  

• Mae dwy elfen wahanol i’r Rhaglen:  
  
o Rhaglen Datblygu Busnes y Rhaglen Sgiliau Hyblyg 

Mae Rhaglen Datblygu Busnes y Rhaglen Sgiliau Hyblyg mewn sefyllfa i 
gefnogi prosiectau datblygu busnes sylweddol sy’n cael eu harwain gan 
gyflogwyr, ac y mae disgwyl iddynt arwain at ehangu busnesau a 
buddsoddiad mawr sy’n arwain at greu swyddi o ansawdd da.   
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o Pwrpas Prosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg yw helpu i 
sbarduno economi sgiliau ehangach Cymru, gan ganolbwyntio ar y sgiliau 
blaenoriaethol a nodwyd gan gyflogwyr yng Nghymru a chan gyrff sy’n 
cynrychioli diwydiant.  Ar hyn o bryd, mae’r elfen Prosiectau Partneriaeth 
yn cynnwys 5 prosiect ar wahân: Uwch Sgiliau Digidol; Uwch Beirianneg a 
Gweithgynhyrchu; y Sector Creadigol; Allforio; Twristiaeth a Lletygarwch.  

  

• Nid yw Llywodraeth Cymru yn contractio unrhyw ddarparwyr hyfforddiant, ac 
mae’n rhoi cyfle i gyfranogwyr enwi’r darparwr hyfforddiant mwyaf priodol.  

 
Cronfa Ddysgu Undebau Cymru  
  

• Mae Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) yn rhaglen a ariennir gan grant 
sydd â chyllideb ragamcanol o £5.4m dros dair blynedd y rhaglen gyfredol (2022-
25), sy’n seiliedig ar y cynigion unigol a ddaeth i law gan yr undebau cyflawni. 

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/sgiliau-yn-y-gweithle/cronfa-ddysgu-undebau-cymru-wulf
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