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24 Ebrill 2018 
 
Annwyl Simon 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 27 Mawrth ynghylch cyllid cyfalaf trafodiadau ariannol.  
Rwyf yn croesawu'r drafodaeth adeiladol yr ydym wedi'i chael yn y Pwyllgor Cyllid ynghylch 
y ffordd orau o ddefnyddio cyllid o’r fath i gefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, er 
gwaethaf ei natur gyfyngus. 
  
Mewn ymateb i adroddiad y pwyllgor mewn perthynas ag Ail Gyllideb Atodol 2017-18, 
cadarnheais fod Prif Ysgrifennydd y Trysorlys wedi cytuno i gais Llywodraeth Cymru am fwy 
o hyblygrwydd, a bydd modd bellach cario drosodd y cyllid trafodiadau ariannol heb ei wario 
o £90 miliwn a gyhoeddwyd yng Nghyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd 
2017.  Mae hyn yn ychwanegol at y symiau y mae modd eu cario drosodd o dan drefniadau 
newydd Cronfa Wrth Gefn Cymru.    
 
Er hynny, nodais hefyd ein bod yn gweithio i hwyluso nifer o gynlluniau trwy Fanc Datblygu 
Cymru a oedd yn cael eu datblygu i leddfu unrhyw gyllid a allai gael ei golli. Y cynlluniau 
hyn yw:  
 

 £20m ar gyfer Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru II, sy'n darparu cyllid sbarduno ar 
gyfer busnesau eiddo deallusol, a seilir ar dechnoleg, yng Nghymru, gan eu hariannu 
o adeg eu dyfeisio hyd at eu masnacheiddio. Mae'n mynd i'r afael â'r diffyg yn y 
farchnad o ran darparu cyfalaf risg cyfnod cynnar.  Yn dilyn hyn, trwy ymadawiadau 
gwerth uchel o'r busnesau twf cyflym, uchelgeisiol hyn ar draws y sectorau technoleg 
mae'n denu buddsoddiad pellach o'r sector preifat i Gymru. 
 

 £6m ar gyfer Cronfa Gydfuddsoddi Angylion Cymru, a fydd yn hybu'r ecosystem 
entrepreneuraidd yng Nghymru ar gyfer gweithgarwch angylion busnes a syndicetiau 
yng Nghymru. Mae hyn yn mynd i'r afael ag un o argymhellion allweddol yr adroddiad 

mailto:Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales
mailto:Simon.Thomas@cynulliad.cymru


 

 

Mynediad i Gyllid. Mae ar gael i bob sector sy'n cefnogi sefydlu BBaChau twf uchel a 
newydd a BbaChau lle mae potensial ar gyfer allforio. 
 

 £22.25m ar gyfer Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru sy'n anelu'n bennaf at gynnal 
hyder y farchnad a buddsoddiad parhaus mewn busnesau yng Nghymru ar adeg pan 
fo busnesau'n wynebu ansicrwydd ynghylch amodau economaidd yn ystod y 
trafodaethau ar Brexit. Mae hwn yn  swm atodol i'r gronfa sefydledig lle y bydd y 
buddsoddiad ychwanegol yn dal yn hyblyg i anghenion y farchnad gyda chymysgedd 
cynnyrch dangosol o ddyled (50%), ecwiti (20%) a "mesanîn" (30%). 
 

Mae manylion terfynol y cyfrifon diwedd blwyddyn wrthi'n cael eu pennu a phan fydd 
Swyddfa Archwilio Cymru wedi cwblhau ei harchwiliad byddaf yn cadarnhau'r sefyllfa o ran 
trafodiadau ariannol fel rhan o'r adroddiad alldro blynyddol. Bydd hwn ar gael ar ôl toriad yr 
haf. 
 
Yn fwy cyffredinol, rwyf yn falch o ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y defnydd o gyllid 
trafodiadau ariannol a dyraniadau'r dyfodol fel rhan o'r dogfennau cyhoeddedig am y 
gyllideb.  
 
Yn gywir  
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