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8 Mawrth 2018 
 
 
 
Annwyl Simon, 
 
Fel y gwyddoch, fel rhan o gyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi, cytunodd Llywodraeth y DU i 
alluogi Llywodraeth Cymru i ddarparu bondiau buddsoddi cyfalaf yn ychwanegol at y 
darpariaethau benthyca cyfalaf presennol a nodir yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006.       
 
Oherwydd y pwysau disgwyliedig ar amser deddfwriaethol a Seneddol yn y gwanwyn, ac yn 
unol â'r darpariaethau yn adran 121 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwyf wedi 
ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn gofyn i Lywodraeth y DU gyflwyno’r is-
ddeddfwriaeth y mae ei hangen i alluogi Gweinidogion Cymru i ddarparu bondiau ar gyfer 
gwariant buddsoddi cyfalaf.     
 
Fel y dywedais yn ystod y cam craffu ar y Gyllideb ddrafft y llynedd, rwyf wedi ymrwymo i 
ddefnyddio'r ffynhonnell rataf o fenthyca er mwyn lleihau’r goblygiadau ariannol i 
Lywodraeth Cymru gymaint â phosibl. Ar hyn o bryd, benthyca oddi wrth y Gronfa 
Benthyciadau Cenedlaethol yw'r opsiwn sy'n cynnig y gwerth gorau am arian, ac er nad oes 
gennyf unrhyw beth mewn egwyddor yn erbyn y syniad o ddarparu bondiau, fy mwriad yw 
parhau i fenthyca oddi wrth y Trysorlys tra bydd hwnnw’n cynnig y ffynhonnell rataf o gyllid. 
Fodd bynnag, bydd cael y pŵer i ddarparu bondiau yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 
meddu ar gyfres lawn o ddulliau benthyca yn y dyfodol.    
 
Byddaf wrth gwrs yn parhau i sicrhau bod y Pwyllgor Cyllid yn cael gwybod y diweddaraf am 
ein cynlluniau benthyca, fel rhan o’r broses Gyllidebol arferol. 
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 Yn gywir, 
 

 
 
 
Mark Drakeford AM/AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid. 
Cabinet Secretary for Finance 


