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6 Tachwedd 2018 

Annwyl Gareth, 

Diolch am ddod i gyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 11 Hydref 
2018. Yn dilyn eich sesiwn chi, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Julie James, 
Arweinydd y Tŷ. 

Holodd y Pwyllgor Arweinydd y Tŷ am yr effeithiau a ddisgwylir yn sgil diwygio'r 
gyfundrefn Datblygu a Ganiateir. Nododd Arweinydd y Tŷ yn glir nad oedd wedi'i 
hargyhoeddi y byddai newid i'r gyfundrefn yn cael unrhyw effaith ar ddarpariaeth 
signal ffonau symudol mewn ardaloedd yng Nghymru lle nad oes fawr ddim 
darpariaeth, os o gwbl, ar hyn o bryd. Wrth egluro ei safbwynt, nododd y nifer isel 
o geisiadau cynllunio ar gyfer mastiau a’r diffyg eglurder ynghylch lle y câi
mastiau eu codi pe bai newidiadau i'r gyfundrefn Datblygu a Ganiateir.

Yn ystod eich sesiwn dystiolaeth chi, gwnaethoch awgrymu y dylid newid y 
gyfundrefn Datblygu a Ganiateir i ganiatáu mastiau 30 troedfedd. Byddai'n 
ddefnyddiol i'r Pwyllgor pe gallech esbonio effaith y fath newid o ran gwella'r 
ddarpariaeth yn yr ardaloedd hynny yng Nghymru lle na does fawr ddim 
darpariaeth, os o gwbl, ar hyn o bryd.  

Gareth Elliott  
Pennaeth Polisi a Chyfathrebu 
Mobile UK 

EIS(5)-27-18(P1)
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Byddai'r Pwyllgor hefyd yn croesawu'ch barn ar unrhyw agwedd arall ar y sesiwn 
dystiolaeth ag Arweinydd y Tŷ, a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2018. Gallwch weld y 
sesiwn ar Senedd TV yma: ttp://www.senedd.tv/Meeting/Archive/e4b0a016-
2c81-4101-b1f6-4390e353d66a?autostart=True  neu gallwch ddarllen 
trawsgrifiad o’r sesiwn yma http://cofnod.cynulliad.cymru/.  

 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych. 

 

Yn gywir, 

 

 

 

Russell George 
Cadeirydd 
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Russell George AM 

Chair of the Economy, Infrastructure and Skills Committee 

National Assembly for Wales 

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1NA 

1 Carnegie Road 

Newbury 

Berkshire 

RG14 5DJ 

14 November 2018 

Dear Mr George, 

Mast Heights 

I would like to thank you for writing to me following evidence that was given to your Committee by 

the Leader of the House, Julie James AM, and your request for additional information regarding the 

height of masts and any potential impact on an increase within permitted development rights on 

coverage in Wales. 

We are disappointed with the response provided by the Leader of the House who stated that she is 

unconvinced a change in the permitted development rights regime could have any impact on coverage 

in areas of Wales that currently experience poor or no coverage. It is important to point out that the 

vast majority of mast applications are made through permitted development, and as such, it is wrong 

to suggest that a lack of planning applications is evidence to limit reform. Under permitted 

development a planning application is not necessary. Also, the point was made during the Committee 

hearing by the industry that it is important to build in reforms that not only enable network rollout 

today but ready Wales for the roll-out of 5G. 

I would also like to reiterate that the current position in Wales is at stark odds with other areas of the 

UK where changes to the permitted development rights regime have already been made, and further 

attempts are being considered to reform it further. As the industry looks forward to the 

implementation of 5G, there is a real possibility that Wales could find itself even further behind and 

with a planning and regulatory regime not fit for the future. 

Mast Heights 

When considering the effect of mast height, I can only provide a theoretical response as actual real-

world application relies on several site-specific variables which ultimately determine coverage. 

However, in a typical representative example (in a semi-rural area, in this case on the M4) the` 

coverage delivered by masts of varying heights was: 

• 15m delivers 57. 76 sq. km

• 20m delivers 63.77 sq. km

• 25m delivers: 76 sq. km

• 50m delivers 116 sq. km

Additionally, in evidence Mobile UK provided to the Department for Communities and Local 

Government in 2015 we explained that in an open ‘green field’ area with antennas at 25 - 30 metres 

EIS(5)-27-18(P2)
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in height, the area covered could be as much as 5 – 10 km; whereas in contrast, in an urban area, 

with antennas at 12 metres above ground, the coverage might be only 300 – 500 metres. Again, we 

are only able to give ranges, because each site is unique, and the coverage depends on a variety of 

local factors. 

However, and perhaps of more interest to the Committee, height is often required for link provision 

rather than simply to extend coverage. In rural areas, particularly in hilly terrain as found in Wales, it 

is important that masts are tall enough to have a direct line of sight to the next mast in the chain in 

order to deliver backhaul via a microwave link where no fibre cable backhaul is available.  

I and my industry representatives very much welcome the opportunity you have provided us to 

provide this additional evidence. As an industry we continue to invest £2bn per annum in our networks 

to enhance and improve coverage. It is important that going forward positive partnerships are built 

and that the Mobile Acton Plan is delivered in a timely manner to ensure Wales can play its part in the 

next generation of mobile telephony. 

Yours sincerely 

 

Gareth Elliott 
Mobile UK 
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Memorandwm ar yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2019-20 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - 7 Tachwedd 2018 

1.0 Cyflwyniad 

Mae'r papur hwn yn darparu gwybodaeth am y cynigion yng nghyllideb yr Economi a 
Thrafnidiaeth fel yr amlinellir yng Nghyllideb Ddrafft 2019-20 a gyhoeddwyd mewn dau gam: 
cyllideb amlinellol (cam 1) ar 2 Hydref 2018 ac yna gyllideb fanwl (cam 2) ar 23 Hydref 2018.  
Mae hefyd yn rhoi diweddariad ar feysydd penodol sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor. 

Nid yw'n mynd i'r afael â manylion y gyllideb sy'n ymwneud â Diwylliant neu Chwaraeon gan 
y bydd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn mynd i'r afael â'r rhain yn y 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 8 Tachwedd 2018 ac yn y Pwyllgor Iechyd, 
Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 15 Tachwedd.  Nid yw ychwaith yn cynnwys y meysydd 
Chwarae Teg, Seilwaith TGCh, Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus a Chynhwysiant 
Digidol sydd, er eu bod wedi'u cynnwys yn y MEG Economi a Thrafnidiaeth, yn rhan o gylch 
gwaith Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, a fydd yn cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig ar wahân i 
Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.  

Y paratoadau ar gyfer cyllideb ddrafft 2019-20 yw'r rhai cyntaf i gael eu cynnal ers cyhoeddi'r 
Cynllun Gweithredu ar yr Economi.  Mae'n rhoi cyfle inni ddechrau addasu cyllidebau i 
gefnogi'r gwaith o gyflawni agenda'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi a'i lasbrint i ysgogi 
twf cynhwysol a diogelu'r economi yn y dyfodol ym mhob rhan o Gymru. 

Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn amlygu sut y bydd ei bolisi, ei ddull cyflawni a 
newidiadau ymddygiadol yn cefnogi ac yn adlewyrchu Ffyniant i Bawb: y Strategaeth 
Genedlaethol a'n hamcanion Llesiant.  Rwy'n realistig o ran cydnabod bod cyflawni nod 
cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar yr Economi o gynyddu cyfoeth a gwella llesiant law yn 
llaw â lleihau anghydraddoldeb yn agenda hirdymor ar gyfer newid ac y bydd angen mwy na 
newid yn llinellau'r gyllideb mewn unrhyw flwyddyn.   

Serch hynny, yn ein cyfraniad at Gyllideb Ddrafft 2019-20, rwyf wedi manteisio ar y cyfle i 
wneud nifer o newidiadau pwysig.  Mae'r rhain yn dangos newid yn y ffocws er mwyn 
cyflawni blaenoriaethau newydd ar ffurf y Galwadau i Weithredu er mwyn diogelu busnes ar 
gyfer y dyfodol a'r gronfa newydd, Cronfa Dyfodol yr Economi, sy'n rhoi darlun cliriach i 
fusnesau o gyllid sy'n cefnogi'r Galwadau i Weithredu. Er ein bod yn cydnabod yr angen am 
newid, mae'n bwysig bod ein rhanddeiliaid yn gweld proses bontio ddi-dor a rhan o hyn yw 
sicrhau bod yr ymrwymiadau a etifeddwyd sy'n rhagflaenu'r Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi yn cael eu hanrhydeddu.   

Yn y Gyllideb Ddrafft 2019-20 hon, mae ein cyllidebau wedi cael eu hailddatgan fel y nodir 
yn Atodiad A. Gan gydnabod bod cyfnod pontio wrth gyflawni'r Cynllun Gweithredu ar yr 

Economi, dilynwyd yr egwyddorion symleiddio a hyblygrwydd.  Rwyf wedi bod yn glir ein bod 
yn mabwysiadu dull ailadroddus o weithredu'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi, gan 
weithio gyda'n partneriaid.  Mae'r gwaith o weithredu ein model newydd wedi dechrau - y 
Contract Economaidd, Galwadau i Weithredu a'r Gronfa Dyfodol yr Economi.  Rwyf bellach 
yn gweithio ar elfennau pwysig eraill y Cynllun Gweithredu ar yr Economi, gan gynnwys y 
dull o ymdrin â'r Sectorau Sylfaen, Sectorau Thematig Cenedlaethol a Datblygiad 
Economaidd Rhanbarthol.  Mae'n bwysig na wneir penderfyniadau nawr sy'n cyfyngu ar ein 
cyfleoedd yn y meysydd hyn.  Am y rheswm hwnnw, ar hyn o bryd, nid wyf wedi sefydlu 
Llinellau Gwariant yn y Gyllideb (BELs) ar wahân ar gyfer yr elfennau hyn, ond yn hytrach yn 
cyfuno cyllidebau i BELS Datblygu Busnes refeniw a chyfalaf, gyda'r refeniw yn 
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canolbwyntio ar fentrau galluogi er mwyn cefnogi busnes a chyfalaf gan ddarparu cymorth 
uniongyrchol i fusnesau.  Mae ein dull gweithredu o ran Cyllideb Ddrafft 2019-20 ac yn 
arbennig, creu'r BELS Datblygu Busnes, yn rhoi'r gallu mwyaf posibl i ni fod yn hyblyg wrth i 
bolisi ddatblygu.     
 
Ar y cyfan, mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn seiliedig ar saith o'r deuddeg amcan 
llesiant, ond wrth sicrhau gwell cydlyniad rhwng y gyllideb a blaenoriaethau'r Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi, mae'r newidiadau a nodir uchod yn cefnogi cyflawni'r amcan 
"Cefnogi pobl a busnesau i ysgogi ffyniant" yn arbennig.  O ran y themâu trawsbynciol, mae 
sgiliau a chyflogadwyedd a dadgarboneiddio yn cael eu hadlewyrchu yn y Galwadau i 
Weithredu, y bwriedir eu cefnogi gyda'r cymorth uniongyrchol newydd i fusnes.   
 

2.0 Crynodeb o'r Newidiadau i'r Gyllideb 
 
Mae Cyllideb Ddrafft 2019-20 yn darparu cynllun gwariant blwyddyn ar gyfer refeniw a 
chynllun gwariant dwy flynedd ar gyfer cyfalaf.   
 
Mae'r tablau isod yn rhoi trosolwg o'r gwariant refeniw a chyfalaf arfaethedig ar gyfer 
gweithgareddau Economi a Thrafnidiaeth y portffolio ac eithrio Diwylliant, Chwaraeon a'r 
meysydd hynny sy'n rhan o gylch gwaith Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip. 
 
Cyfanswm y gyllideb refeniw ar gyfer 2019-20 yw £365.89 miliwn (ac eithrio Gwariant Heb 
fod yn Arian Parod a Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME)).  Yn gyffredinol, mae cynnydd o 
£32.833 miliwn yn y gyllideb refeniw o'i chymharu â'r gwaelodlin diwygiedig, fel y dangosir 
yn Nhabl 1: 
 

TABL 1: Trosolwg o'r Gyllideb Refeniw 

  

 
Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Newid 
£'000 

 
Cyllideb  

Ddangosol 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid  
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

 
£'000 

Refeniw           

Yr Economi  52,018  (4,387)  47,631  5,000  52,631  

Trafnidiaeth 299,720  (22,294)  277,426  35,833  313,259  

Mentrau Ffyniant i Bawb   - 8,000  8,000  (8,000)  0  

Is-gyfanswm 351,738  (18,681)  333,057  32,833  365,890  

Heb Fod yn Arian Parod           

Trafnidiaeth 188,691  0  188,691  0  188,691  

CYFANSWM 540,429  (18,681)  521,748  32,833  554,581  

AME           

AME 23,619  128,235  151,854  (98,511)  53,343  

 

Dros y cyfnod 2019-20 i 2020-21, cyfanswm y gyllideb gyfalaf yw £1.122 biliwn.  Dangosir y 
crynodeb o gyllidebau yn Nhabl 2 isod: 

 

TABL 2: Trosolwg o'r Gyllideb Gyfalaf 

 

Cyllideb 
Cyllideb 
Atodol  
2018-19  

 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 
£'000 

2020-21 
£'000 

Cyfanswm 
£'000 
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£'000 

Cyfalaf Traddodiadol        

Yr Economi  93,948  67,365  47,882  115,247  

Trafnidiaeth 324,081  445,683  516,452  962,135  

Is-gyfanswm 418,029  513,048  564,334  1,077,382  

Trafodiadau Ariannol          

Yr Economi  15,720  32,150  10,900  43,050  

Trafnidiaeth 2,200  1,200  0  1,200  

Is-gyfanswm 17,920  33,350  10,900  44,250  

Cyfanswm Cyfalaf 
Traddodiadol a 
Thrafodiadau Ariannol  

        

Yr Economi  109,668  99,515  58,782  158,297  

Trafnidiaeth 326,281  446,883  516,452  963,335  

CYFANSWM 435,949  546,398  575,234  1,121,632  

        
 

Cyllideb Derfynol 2018-19 390,949  473,526  477,662  951,188  

        
 

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

45,000  72,872  97,572  170,444  

 
 Yn ogystal, mae cyllid cyfalaf traddodiadol wedi'i glustnodi mewn cronfeydd canolog wrth 

gefn ar gyfer yr M4 nes y bydd canlyniad yr ymchwiliad cyhoeddus yn hysbys:  2019-20 
£173.41 miliwn a 2020-21 £215.319 miliwn. 

 
2.1 Refeniw 

 
Bu symudiad o £32.833 miliwn yn y gyllideb refeniw, fel y'i crynhoir yn Nhabl 3 isod:   
 

TABL 3:  Symudiadau yn y Gyllideb Refeniw 

Prosiect 
Ffyniant i 

Bawb  
£'000 

Yr 
Economi 

£ '000 

Trafnidiae
th £'000 

Cyfansw
m 

£'000 

Dyraniadau Ychwanegol      

Traws Cymru - parhau gyda'r cynllun 
teithio am ddim ar benwythnosau 

    1,000  1,000  

Trafnidiaeth Cymru - cymorth ar gyfer 
masnachfraint rheilffordd newydd 
Cymru a'r Gororau  

    32,610  32,610  

Cyfanswm 0  0  33,610  33,610  

Ailddyrannu         

Dyraniadau Ffyniant i Bawb  (8,000)      (8,000)  

Datblygiad Economaidd Rhanbarthol - 
cefnogaeth i gynlluniau sydd i'w 
datblygu gan y Prif Swyddogion 
Rhanbarthol gyda rhanddeiliaid er 
mwyn ysgogi twf 

  2,500    2,500  

Gwyddoniaeth - y Prif Gynghorydd 
Gwyddonol i hyrwyddo ac arddangos 
Cymru o ran arloesi, gwyddoniaeth ac 
ymchwil 

  500    500  

Twristiaeth a Marchnata - adeiladu ar 
weithgaredd marchnata wedi'i dargedu i 
gefnogi Twristiaeth 2020  

  2,000    2,000  

Adolygiad o Gymorth ar gyfer Bysiau - 
ymrwymiad i adolygu gwasanaethau 

    2,000  2,000  
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bysiau i sicrhau eu bod yn gynaliadwy 
ac yn ddeniadol i deithwyr 

Cynllun Teithio Rhatach i Bobl Ifanc - 
mewn ymateb i ymgynghoriad, bydd y 
cynnig hwn yn cael ei wella 

    1,000  1,000  

Cyfanswm (8,000)  5,000  3,000  0  

Ailflaenoriaethu a Chysoni         

Gwyddoniaeth - cymorth ar gyfer 
rhaglen STEM newydd yr UE   

  709    709  

Mentrau Datblygu Busnes - ar gael o 
raglenni bach cyfyngedig i amser sydd 
wedi'u cwblhau erbyn hyn 

  (709)    (709)  

Entrepreneuriaeth - cyfuno 
gweithgarwch dechrau busnes a 
mentergarwch ieuenctid mewn un BEL 

  3,596    3,596  

Busnes Cymru - cynnal llinell wariant ar 
wahân ar gyfer gwybodaeth fusnes a 
throsglwyddo entrepreneuriaeth i BEL 
cyfunol 

  (3,596)    (3,596)  

Rhaglenni Cymru Iach ar Waith – cyllid 
ychwanegol ar gyfer Amser i Newid 

 31  31 

Rhaglenni Corfforaethol - cyllid wedi’i 
ail-flaenoriaethu ar gael ar gyfer Amser 
i Newid 

 (31)  (31) 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith - i 
adlewyrchu'r cynllun cyflawni ar gyfer 
tollau Pont Cleddau (dyraniad o 
Gytundeb Dwy Flynedd Plaid Cymru yn 
2018-19) 

    2,000  2,000  

Seilwaith Trafnidiaeth Cenedlaethol - 
alinio'r broses o gyflwyno tollau Pont 
Cleddau  

    (2,000)  (2,000)  

Trafnidiaeth Cymru - cymorth ar gyfer y 
fasnachfraint rheilffordd newydd   

    14,966  14,966  

Gweithrediadau'r Rhwydwaith - 
ailflaenoriaethu buddsoddiad sy'n cyd-
fynd â Llawlyfr Cynnal Cefnffyrdd 2015 

    (14,966)  (14,966)  

Cyfanswm 0  0  0  0  

Symudiadau Eraill         

 Astudiaeth Dichonoldeb Trydedd Bont 
y Fenai - Cytundeb Dwy Flynedd Plaid 
Cymru - gwariant a ddygwyd ymlaen i 
2018-19 

    (777)  (777)  

Cyfanswm   0  (777)  (777)  

Cyfanswm Refeniw  (8,000)  5,000  35,833  32,833  

 
2.2 Cyllideb Heb Fod yn Arian Parod 

 

Ni fu newid i'r gyllideb heb fod yn arian parod ar gyfer dibrisiant ffyrdd.  
 

2.3 Cyfalaf 
 

Dros y ddwy flynedd nesaf mae £158.297 miliwn wedi'i ddyrannu i'r Economi.  Mae ein 
cyllidebau cyfalaf wedi dechrau cael eu cysoni â'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ac fel 
rhan o bontio a reolir, mae nifer o'n cyllidebau cyfalaf a arferai gefnogi'r sectorau 

Tudalen y pecyn 40



5 

 

blaenoriaeth wedi eu cyfuno i BEL Datblygu Busnes (Cymorth Uniongyrchol), sy'n cynnwys 
y Gronfa Dyfodol yr Economi.  Ceir rhagor o fanylion am y cronfeydd cyfunol yn adran 5.3. 
 
Mae'r BEL Datblygu Busnes (Cymorth Uniongyrchol) yn cynnwys ymrwymiadau ar gyfer y 
dyfodol y cytunwyd arnynt cyn datblygu ein model gweithredu newydd.  Bydd yr 
ymrwymiadau hynny'n lleihau'n raddol a bydd cynnydd yng nghyfran y cymorth i gyflawni 
prosiectau newydd y cytunwyd arnynt o dan fodel gweithredu newydd y Contract 
Economaidd, Galwadau i Weithredu a Chronfa Dyfodol yr Economi.  Ers lansio'r Gronfa 
Dyfodol yr Economi ym mis Mai 2018, erbyn mis Medi roedd ychydig dros £7.7 miliwn o 
gymorth ariannol wedi'i roi i 34 o fusnesau.   
 
Mae mynediad i gyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig yn parhau i gael ei ddarparu drwy'r 
BEL Datblygu Busnes sy'n darparu £61.374 miliwn dros ddwy flynedd (gan gynnwys £3.95 
miliwn o gyllid Trafodiadau Ariannol) yn ogystal â £28 miliwn ar gyfer Banc Datblygu Cymru, 
sy'n cynnwys £7 miliwn o gyllid ar gyfer Cronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru; £15 
miliwn ar gyfer Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru a £6 miliwn ar gyfer Cronfa Cyd-fuddsoddi 
Angylion Cymru dros y ddwy flynedd nesaf. 
 
Mae cysylltedd trafnidiaeth ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol yn hollbwysig i 
gydlyniant cymdeithasol a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth.  Dros y ddwy flynedd nesaf mae 
£963.335 miliwn wedi'i ddyrannu i Drafnidiaeth sy'n cynnwys blaenoriaethu cynlluniau a 
nodir yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015.  Yn ychwanegol at gyllid cyfalaf 
a thrafodion ariannol traddodiadol, cefnogir buddsoddiadau drwy wneud y gorau o gyfleoedd 
ariannu Ewropeaidd, pwerau benthyca cyfalaf ar gyfer yr M4 ac atebion ariannu arloesol. 
 
Mae atebion ariannu arloesol yn helpu i gyflawni buddsoddiad ychwanegol mewn seilwaith 
economaidd. Lansiwyd y Model Buddsoddi Cydfuddiannol ym mis Chwefror 2017 a bydd yn 
cael ei ddefnyddio i gyflawni camau terfynol cynllun deuoli yr A465. 
 
Yn ogystal, mae £388.729 miliwn o gyllid cyfalaf traddodiadol wedi'i glustnodi mewn 
cronfeydd canolog wrth gefn ar gyfer yr M4 nes y bydd canlyniad yr ymchwiliad cyhoeddus 
yn hysbys (2019-20 £173.41 miliwn; 2020-21 £215.319 miliwn).  Mae cydnabod datblygiad 
systemau trafnidiaeth integredig hefyd yn sbardun allweddol ar gyfer twf economaidd.  Mae'r 
cynlluniau gwario ar Drafnidiaeth hefyd yn cynnwys tua £193 miliwn dros ddwy flynedd ar 
gyfer cynnal a chadw a gwella ffyrdd. 
 
Rhoddir crynodeb o gyfanswm y dyraniadau cyfalaf a thrafodion ariannol traddodiadol 
ychwanegol o £170.444 miliwn ar gyfer y MEG Economi a Thrafnidiaeth yn Nhabl 4 isod: 
 

TABL 4: Cyllideb Cyfalaf - Dyraniadau Ychwanegol 

Prosiect 
2019-20 

£'000 
2020-21 

£'000 
Cyfanswm  

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol        

Y Cymoedd Technoleg 10,000  10,000  20,000  

Teithio llesol integredig 20,000  30,000  50,000  

Depo Ffynnon Taf 16,222  28,672  44,894  

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol 26,000  26,000  52,000  

Cyfanswm y Cyfalaf Traddodiadol  72,222  94,672  166,894  

Trafodiadau Ariannol       

Cronfa Fenthyciadau Microfusnesau Cymru 3,000  4,000  7,000  

Ad-daliadau FTR (2,350)  (1,100) (3,450) 

Cyfanswm y Trafodion Ariannol 650  2,900  3,550  

Cyfanswm 72,872  97,572  170,444  
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Yn ogystal, mae nifer o newidiadau i'r llinellau gwariant er mwyn ail-flaenoriaethu a chysoni'r 
â'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi a'r ddarpariaeth a grynhoir yn Nhabl 5 isod: 
 

TABL 5:  Ailflaenoriaethu a Chysoni Cyllidebau Cyfalaf  

BEL  
2019-20 

£'000 
2020-21 

£’000 

Datblygu Busnes - Cymorth Uniongyrchol - cysoni gweithgarwch 
seilwaith yn unol â'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi 

(10,000) (6,200) 

Datblygu Seilwaith Strategol - cysoni gweithgaredd seilwaith 
gyda'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi 

10,000 4,200 

Hedfan - ail-flaenoriaethu i gefnogi datblygiadau Cymru gyfan - 2,000 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith  
- £15 miliwn o welliannau goddiweddyd rhwng y gogledd 

a'r de ar yr A487 a'r A470 
- Mae angen £14.966 miliwn o gyllid i gydymffurfio â 

Llawlyfr Cynnal Cefnffyrdd 2015 

29,966 - 

Seilwaith Trafnidiaeth Cenedlaethol  
- cysoni'r gwaith o gyflawni gwelliannau goddiweddyd 

gwerth £15 miliwn ac ailddyrannu £14.966 miliwn i 
gyflawni blaenoriaethau rheoli'r rhwydwaith. 

(29,966) - 

Cyfanswm - - 

 
Mae'r BELS sy'n darparu dadansoddiad llawn o gyllidebau refeniw a chyfalaf y portffolio 
wedi'u rhestru fesul Cam Gweithredu yn adrannau 4 a 6.  
 
Mae'r MEG Economi a Thrafnidiaeth hefyd yn cynnwys dyraniad cyllideb ar gyfer AME, sy'n 
darparu ar gyfer taliadau sydd y tu hwnt i reolaeth y portffolio, megis diffygion yn y portffolio 
eiddo, cyd-fentrau, buddsoddiadau a'r rhwydwaith ffyrdd. Mae symudiad y gyllideb yn 
adlewyrchu'r newidiadau yn y ddarpariaeth sy'n ofynnol ar gyfer rhwydwaith ffyrdd a 
diffygion yn ymwneud ag eiddo. 

 
3.0 Cydraddoldeb, Cynaliadwyedd, y Gymraeg ac Ystyriaethau Demograffig  

 
Wrth lunio ein cynlluniau, mae'r tueddiadau demograffeg allweddol canlynol o'r adroddiad 
diweddar, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), ar ragamcanion 
poblogaeth yn ôl oedran a rhyw wedi eu hystyried sy'n awgrymu'r canlynol: 

 

 Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru yn cynyddu bron 3.1 y cant i dros 3.21 miliwn erbyn 
2026 ac yn cynyddu 4.6 y cant i 3.26 miliwn erbyn 2041. 
 

 Rhagwelir y bydd nifer y plant o dan 16 oed yn cynyddu i 568,000 erbyn 2026 cyn 
gostwng rhwng 2026 a 2041, gyda phoblogaeth o 549,000 yn 2041. Ar y cyfan, rhagwelir 
y bydd nifer y plant yn lleihau 1.5 y cant rhwng 2016 a 2041. 

 

 Rhagwelir y bydd lleihad o 81,000 (4.2 y cant) yn nifer y bobl 16-64 oed rhwng 2016 a 
2041. 

 

 Rhagwelir y bydd cynnydd o 232,000 (36.6 y cant) yn nifer y bobl 65 oed a throsodd 
rhwng 2016 a 2041. 

 
Paratowyd Cyllideb Ddrafft 2019-20 gyda phersbectif hirdymor a dull integredig o wneud 
penderfyniadau yn unol â Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol.  Fel rhan o'r broses 
bennu'r gyllideb, ystyriwyd ein penderfyniadau allweddol ar y gyllideb er mwyn deall yn well 
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yr effaith gyffredinol ar wahanol grwpiau o bobl. Mae anfantais economaidd-gymdeithasol yn 
ystyriaeth sylfaenol wrth asesu effaith penderfyniadau. 
 
Mae ein cyllidebau wedi dechrau cael eu cysoni â 'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi sy'n 
amlinellu newidiadau o ran polisïau, dulliau cyflawni ac ymddygiad i gefnogi ac adlewyrchu 
ein hamcanion Llesiant.  Nod y Cynllun Gweithredu ar yr Economi yw cefnogi lefelau gwell o 
gyfoeth a llesiant, gan leihau anghydraddoldebau a brofir gan unigolion a chymunedau 
ledled Cymru.  Mae hefyd yn cynnwys gweledigaeth ar gyfer twf cynhwysol, yn seiliedig ar 
sylfeini cadarn, diwydiannau cryf iawn yn y dyfodol a rhanbarthau cynhyrchiol.  Mae'r Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi yn hyrwyddo'r ddwy nod o dyfu'r economi a lleihau 
anghydraddoldeb. 
 
Bydd y Contract Economaidd yn ysgogi newid mewn meysydd fel gwaith teg a hyrwyddo 
iechyd, sgiliau a dysgu yn y gweithle.  Mae gwneud y pethau hyn yn gwneud synnwyr 
busnes da a hefyd yn cefnogi ein pobl yn uniongyrchol ac yn gwella profiad gweithwyr yn y 
gweithle.   
 
Bydd y model rhanbarthol ar gyfer datblygu economaidd yn helpu i ysgogi cyfleoedd ym 
mhob rhan o Gymru, er mwyn sicrhau nad yw lleoliad bellach yn rhwystr sy'n atal pobl a 
chymunedau rhag gwella eu llesiant.   
 
Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn cydnabod bod yr economi yn rhan annatod o 
greu'r amodau cymdeithasol lle y gall siaradwyr Cymraeg aros mewn cymunedau Cymraeg 
eu hiaith, neu ddychwelyd i'r cymunedau hynny.  Bydd y dull gweithredu rhanbarthol yn rhoi 
grym i economïau lleol ffyniannus i gefnogi ein targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050.   
 
Mae'r ffocws ar Sectorau Sylfaen (twristiaeth, bwyd, manwerthu a gofal) yn targedu'r 
gwasanaethau hynny y mae pobl yn eu cynhyrchu a'u defnyddio ac yn dibynnu arnynt yn 
lleol, gan gynnwys gofalu am yr hen a'r ifanc.  Mae'r Sectorau Sylfaen yn aml yn fusnesau 
bach a micro sydd â'u gwreiddiau mewn cymunedau lleol.  Bydd cefnogi eu datblygiad a'u 
cynaliadwyedd yn cael effaith anuniongyrchol ar bobl a chymunedau.    
 
Mae buddsoddiad mewn seilwaith yn hanfodol i gynorthwyo pobl i gael mynediad i leoedd, 
gwasanaethau a chyfleoedd cyflogaeth.  Ar gyfer oedolion a phobl ifanc ar gyflogau isel yn 
arbennig, gall diffyg mynediad i gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus dibynadwy a fforddiadwy 
fod yn rhwystr i gyflogaeth neu astudio. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda'n timau 
rhanbarthol newydd, yr awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol newydd a phartneriaid i greu 
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig, sy'n cwmpasu'r rhwydweithiau rheilffordd a 
bysiau. Mae'r cyllidebau Trafnidiaeth, datblygiadau sy'n ymwneud ag eiddo a seilwaith 
strategol a chysylltedd digidol yn ategu ein nodau o ran cefnogi cyfleoedd cyflogaeth. 

 

4.0 YR ECONOMI - CYLLIDO'R CAMAU GWEITHREDU 

 
O'i gymharu â chyllideb ddangosol 2019-20, mae cynnydd net o 35 miliwn yn y dyraniad 
refeniw. Cyfanswm y dyraniad cyfalaf ar gyfer 2019-20 i 2020-21 yw £158.297 miliwn, sef 
cynnydd o £21.55 miliwn o'i chymharu â chyllideb derfynol 2018-19. 

 

Yr Economi 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 
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Refeniw 52,018  (4,387)  47,631  5,000  52,631  

Cyfanswm yr Adnoddau 52,018  (4,387)  47,631  5,000  52,631  

 

Yr Economi 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  93,948  67,365  47,882  115,247  

Cyllid Trafodiadau Ariannol  15,720  32,150  10,900  43,050  

CYFANSWM 109,668  99,515  58,782  158,297  

         

Cyllideb Derfynol 2018-19 74,668  88,865  47,882  136,747  

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

35,000  10,650  10,900  21,550  

 

Rhoddir esboniad o'r dadansoddiad manwl o'r Camau Gweithredu fesul BEL yn yr adrannau 
canlynol. 

 
4.1 Y Cam Gweithredu Twf Cynhwysol a Diogelu Economi Cymru at y Dyfodol 

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Datblygu Busnes (Mentrau 
Galluogi) 

13,242  (1,500) 11,742  (709) 11,033  

Allforio, Masnach a 
Mewnfuddsoddi 

1,892  0  1,892  0  1,892  

Datblygu Economaidd 
Rhanbarthol 

263  0  263  2,500  2,763  

Entrepreneuriaeth 1,768  0  1,768  3,596  5,364  

Menter Gymdeithasol ac 
Economi 

730  0  730  0  730  

Busnes Cymru (1) 8,443  0  8,443  (3,596) 4,847  

Arloesedd Busnes 859  (255) 604  0  604  

Cyfanswm Refeniw 27,197  (1,755) 25,442  1,791  27,233  
 

(1)  Nid yw'n cynnwys cyllid Chwarae Teg o £360,000 ym mhortffolio Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip 
 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19  

£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

Datblygu Busnes (Cymorth 
Uniongyrchol) 

82,171 36,068  21,356  57,424  

Y Cymoedd Technoleg 0  10,000  10,000  20,000  

Arloesedd Busnes 3,811  4,066  4,066  8,132  

Trafodiadau Ariannol         

Datblygu Busnes (Cymorth 1,500  5,050  (1,100)  3,950  
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Uniongyrchol) 

CYFANSWM 87,482  55,184  34,322  89,506  

          

Cyllideb Derfynol 2018-19 52,482  57,534  31,622  89,156  

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

35,000  (2,350)  2,700  350  

 

Fel rhan o gysoni ein cyllidebau â'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi, daethpwyd â'r 
gweithgareddau Sectorau, Entrepreneuriaeth ac Arloesi blaenorol at ei gilydd o dan y camau 
gweithredu newydd, sef Twf Cynhwysol a Diogelu Economi Cymru at y Dyfodol.   
 
Ar gyfer refeniw, mae £2.5 miliwn ychwanegol wedi'i ailflaenoriaethu o'r Mentrau Ffyniant i 
Bawb i gefnogi'r gwaith o ddatblygu cynlluniau Datblygu Economaidd Rhanbarthol gan y Prif 
Swyddogion Rhanbarthol, sy'n flaenoriaeth yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi (fel yr 
amlinellir yn fanylach yn adran 5.2). Mae hyn yn cael ei wrthbwyso gan y trosglwyddiad o 
£0.709 miliwn i Wyddoniaeth i gefnogi arian cyfatebol ar gyfer prosiect UE newydd ar gyfer 
yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, a fydd yn hyrwyddo gweithgaredd STEM.   
 
Mae'r newid afreolaidd o £1.755 miliwn (o'i gymharu â Chyllideb Atodol Gyntaf 2018-19) yn 
ymwneud â dyraniad o £1.5 miliwn i'r economi sylfaenol o Gytundeb Dwy Flynedd Plaid 
Cymru, sy'n canolbwyntio ar y sector gofal a chaffael cyhoeddus a'r £0.255 miliwn ar gyfer 
Arloesi mewn perthynas ag ailddosbarthu gwariant Ymchwil a Datblygu fel Cyfalaf.  
 
Y gyllideb refeniw gyffredinol ar gyfer Entrepreneuriaeth yn 2019-20 yw £10.941 miliwn sy'n 
cynnwys y BELS Busnes Cymru, Entrepreneuriaeth a Menter Gymdeithasol, a'r Economi. 
Trosglwyddwyd £3.596 miliwn o Busnes Cymru i atgyfnerthu'r rhaglenni dechrau busnes ac 
entrepreneuriaeth o dan Entrepreneuriaeth ac ar wahân i weithgareddau Busnes Cymru, sy'n 
cael eu cefnogi gan gyllideb o £4.847 miliwn.  Mae'r gyllideb Entrepreneuriaeth hefyd yn 
cynnwys cyfanswm o £51 miliwn o gyllid rhaglen 2014-2020 yr UE.  
 
Mae'r tair rhaglen SMART (SMART Innovation, SMART Cymru a SMART Expertise) wedi'u 
cyfuno i un BEL gyda chyfanswm cyllideb gyfalaf dros ddwy flynedd o £8.132 miliwn. Mae'r 
buddsoddiad, ynghyd â buddsoddiad yn y prosiectau hyn mewn blynyddoedd cynnar yn 
£74.33 miliwn o arian yr UE a £55.8 miliwn o Fuddsoddiad y Sector Preifat, sy'n gyfanswm o 
£130.13 miliwn dros gyfnodau'r prosiect yng nghylch Rhaglen Gyllido Ewropeaidd 2014-20.  
Bydd arian cyfatebol o £4.2 miliwn gan Innovate UK (2018-19 i 2020-21) yn cefnogi 
cyflwyno'r rhaglen Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yng Nghymru. 
 
 Ar gyfer cyfalaf, bydd y gyllideb o £89.506 miliwn dros y cyfnod 2019-20 i 2020-21 yn helpu 
busnesau i ddechrau, tyfu a darparu swyddi diogel i bobl.  Mae'r Gronfa Dyfodol yr Economi 
ar gael i helpu busnesau heddiw i addasu a sbarduno diwydiannau'r dyfodol a rhoddir rhagor 
o fanylion am hyn yn adran 5.3. 
 
Mae cyfanswm y gyllideb gyfalaf yn cynnwys cyfalaf trafodiadau ariannol newydd gwerth 
£3.95 miliwn, sef ffigur net sy'n cynnwys £7.4 miliwn ar gyfer datblygu seilwaith economaidd 
yn 2019-20, wedi'i wrthbwyso gan ad-daliad o £3.45 miliwn dros ddwy flynedd ar gyfer 
prosiectau strategol (£2.35 miliwn yn 2019-20 ac £1.1 miliwn yn 2020-21). 
 
Yng nghyllideb Atodol Gyntaf 2018-19, derbyniodd yr Economi a Thrafnidiaeth ddyraniad 
cyfalaf ychwanegol o £5 miliwn ar gyfer Rhaglen y Cymoedd Technoleg. Bydd £20 miliwn 
arall dros ddwy flynedd yn y Gyllideb Ddrafft hon yn cefnogi'r Cymoedd Technoleg drwy 
gyfrannu at y cyfleoedd sy'n deillio o'r pedwerydd chwyldro diwydiannol, gan annog 
mabwysiadu technolegau digidol sy'n dod i'r amlwg sy'n cefnogi diwydiannau blaengar, gan 
gynnwys y sector modurol.  Mae hyn yn rhan o ymrwymiad gwerth £100 miliwn dros 10 
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mlynedd, i greu o leiaf 1,500 o swyddi cynaliadwy ar draws y Cymoedd Technoleg, gyda'r prif 
ffocws ar Lynebwy ac ardal ehangach Blaenau Gwent. 
    
 

4.2 Y Cam Gweithredu Gwyddoniaeth 
 

BEL  

 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Gwyddoniaeth 773  (632)  141  1,209  1,350  

Cyfanswm Refeniw 773  (632)  141  1,209  1,350  

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

Gwyddoniaeth 4,561  4,654  4,874  9,528  

CYFANSWM 4,561  4,654  4,874  9,528  

         

Cyllideb Derfynol 2018-19 4,561  4,654  4,874  9,528  

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  0  0  0  

 
Mae'r gyllideb refeniw £1.35 miliwn yn cynnwys £0.709 miliwn ychwanegol a ryddhawyd yn 
sgil cwblhau mentrau sy'n gyfyngedig o ran amser i gefnogi datblygu busnesau. Bydd hyn yn 
adfer y gyllideb i lefelau 2018-19 ar gyfer yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ac yn 
darparu arian cyfatebol i ddenu £5.7 miliwn arall ar gyfer y pedair blynedd nesaf o 
Gronfeydd Strwythurol Ewrop ar gyfer rhaglen STEM.  

 
Yr hyn sy'n gyrru twf economaidd a chynnydd cymdeithasol yw ymchwil, arloesi a datblygu'r 
sgiliau cywir ar gyfer byd sy'n newid.  Er mwyn hyrwyddo ac annog y gweithgareddau hyn, 
mae angen inni fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu a gwella'r cysylltiadau rhwng ein 
prifysgolion, ein cwmnïau, gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau cymunedol.  Bydd 
ailflaenoriaethu £0.5 miliwn o'r fenter Ffyniant i Bawb yn cefnogi Prif Gynghorydd 
Gwyddonol Cymru i sefydlu presenoldeb hyrwyddo ac ymgysylltu o Gymru yn y maes 
ymchwil ac arloesi yn Llundain. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn adrannau 5.14 a 5.15. 
 

4.3 Y Cam Gweithredu Banc Datblygu Cymru 
 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19  

£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Trafodiadau Ariannol 

Cronfeydd Cyllid Busnes 7,000  21,000  7,000  28,000  

CYFANSWM 7,000  21,000  7,000  28,000  
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Cyllideb Derfynol 2018-19 7,000  18,000  3,000  21,000  

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  3,000  4,000  7,000  

 
Mae cyfanswm y dyraniad £28 miliwn yn cefnogi Banc Datblygu Cymru i wella gallu 
busnesau bach a chanolig i gael mynediad at gyllid a chefnogi creu a diogelu swyddi.  Ar yr 
un pryd, bydd yn gwella integreiddio'r broses o ddarparu cyngor a chefnogaeth sy'n 
gysylltiedig â buddsoddi i fusnesau drwy weithio'n agosach â Busnes Cymru.  Mae'r 
cyfanswm cyllid yn 2019-20 a 2020-21 yn cefnogi Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru (£15 
miliwn) a Chronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru (£6 miliwn). Mae'r cyllid ychwanegol ar 
gyfer trafodiadau ariannol, sef £3 miliwn yn 2019-20 a £4 miliwn yn 2020-21, yn gyllid ar 
gyfer cyflwyno Cronfa Fenthyciadau Microfusnesau Cymru.  Mae hyn yn flaenoriaeth ar 
gyfer buddsoddi gan fod yr amcangyfrifon poblogaeth fusnes diweddaraf yn dangos bod tua 
209,000 o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru, a bod tua 199,000 (95 y cant) ohonynt 
yn ficrofusnesau.  Mae hyn yn dangos twf o 8 y cant ers 2012, sy'n awgrymu galw parhaus a 
chynyddol am symiau llai o gyllid a chyllid ar gam gynnar. 

 
4.4 Y Cam Gweithredu Hyrwyddo a Diogelu Lle Cymru yn y Byd 

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 

Ddrafft 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Twristiaeth a Marchnata 13,762  (2,000) 11,762  2,000  13,762  

Digwyddiadau Mawr 3,918  0  3,918  0  3,918  

Cyfanswm Refeniw 17,680  (2,000) 15,680  2,000  17,680  

 

Mae'r cam gweithredu newydd hwn yn adlewyrchu'r cyfeiriad a nodir yn y Cynllun Gweithredu 
ar yr Economi ac yn cefnogi'r amcanion o wella proffil, enw da a dylanwad Cymru wrth 
ddatblygu a chynnal perthnasau o amgylch y byd i helpu i hyrwyddo Cymru, cefnogi twf 
busnes a denu ymwelwyr. 
 
Mae'r gyllideb £3.918 miliwn ar gyfer Digwyddiadau Mawr wedi'i diogelu gan gydnabod 
effaith economaidd sylweddol digwyddiadau allweddol. Yn 2017-18, cefnogodd yr Uned 
Digwyddiadau Mawr 22 digwyddiad chwaraeon a diwylliannol gan ddenu 282,000 o 
ymwelwyr ychwanegol i Gymru, cefnogi dros 1600 o swyddi a chreu effaith economaidd 
uniongyrchol o £72.5 miliwn. Roedd yr uchafbwyntiau'n cynnwys digwyddiadau chwaraeon 
rhyngwladol mawr megis Ras Cefnfor Volvo a digwyddiadau diwylliannol cartref megis Gŵyl 
Gomedi Machynlleth a Gŵyl Steelhouse.      
 
Bydd £2 filiwn ychwanegol o'r fenter £8 miliwn Ffyniant i Bawb yn 2019-20 yn cynnal y 
gyllideb Twristiaeth a Marchnata ar lefel 2018-19 er mwyn cefnogi gweithgareddau Croeso 
Cymru.  Mae gwybodaeth ychwanegol am y Strategaeth Partneriaeth Twristiaeth ar gyfer Twf 
wedi'i chynnwys yn adran 5.11 isod. 
 

4.5 Y Cam Gweithredu Datblygu Seilwaith Economaidd 
  

BEL 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2-19-20 yn 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 

2019-20 yn 

Tudalen y pecyn 47



12 

 

2018-19 
£'000 

ôl Cyllideb 
Ddrafft 
2018-19 

£'000 

ôl y 
Gyllideb 
Ddrafft 
£'000 

Seilwaith Eiddo 4,026  0  4,026  0  4,026  

Cyfanswm Refeniw 4,026  0  4,026  0  4,026  

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
2018-19  
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  

Datblygiad Seilwaith Strategol 0  10,000  4,200  14,200  

Seilwaith Eiddo 3,405  2,577  3,386  5,963  

Trafodiadau Ariannol 

Seilwaith Eiddo 7,220  6,100  5,000  11,100  

CYFANSWM 10,625  18,677  12,586  31,263  

          

Cyllideb Derfynol 2018-19 10,625  8,677  8,386  17,063  

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  10,000  4,200  14,200  

 
1 Nid yw'n cynnwys Seilwaith TGCh, Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus a 
Chynhwysiant Digidol sy'n rhan o gylch gorchwyl Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip.  

 

Bwriad y gyllideb refeniw £4.026 miliwn ar gyfer 2019-20 yw talu costau ac ymrwymiadau 
portffolio eiddo masnachol sy'n cefnogi cynigion eiddo i fusnesau a'r taliadau unedol o dan 
gynllun PFI Rhodfa Lloyd George.  Caiff y gyllideb ei hategu gan incwm arall a gesglir gan yr 
Is-adran Seilwaith Eiddo, sef derbyniadau rhent ac elw o waredu tir ac adeiladau yn bennaf. 
 
Y gyllideb gyfalaf dros y ddwy flynedd nesaf yw £17.063 miliwn.  Bydd hyn yn cael ei gefnogi 
gan £25.5 miliwn y disgwylir y bydd yn cael ei gynhyrchu o werthiannau tir ac eiddo a tua £6 
miliwn o gyllid yr UE. Bydd cyfanswm yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cyflawni'r 
Cynllun Gweithredu ar yr Economi, gyda'r nod o ddarparu portffolio cytbwys o safleoedd ac 
adeiladau modern sy'n diwallu gofynion cynaliadwyedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol sy'n 
gallu bodloni terfynau amser cwmnïau ar gyfer meddiannu er mwyn rhoi mantais gystadleuol 
go iawn i Gymru dros leoliadau eraill. 
 

4.6 Y Cam Gweithredu Rhaglenni Corfforaethol 
 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19  

£'000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Datblygu Polisi Strategol  450  0  450  0  450  

Cymru Iach ar Waith 800  0  800  31  831  

Rhaglenni a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

992  0  992  (31) 961  

Digwyddiadau Busnes 
Strategol a Chyfathrebu 

100  0  100  0  100  

Cyfanswm Refeniw 2,342  0  2,342  0  2,342  
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Mae'r gyllideb refeniw £2.342 miliwn yn cynnwys dyraniad ar gyfer Cymru Iach ar Waith sy'n 
darparu mentrau yn y gweithle sy'n cefnogi'r uchelgeisiau iach a llesol a nodir yn Ffyniant i 
Bawb: y Strategaeth Genedlaethol.  Mae trosglwyddiad o £0.031 miliwn wedi'i wneud i 
gyllideb Cymru Iach ar Waith o Raglenni a Gwasanaethau Corfforaethol i gefnogi'r Rhaglen 
Amser i Newid.  Bydd yr arian yn cefnogi Cam Tri y Rhaglen, sy'n anelu at godi 
ymwybyddiaeth a lleihau'r stigma a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phrofiad o 
broblemau iechyd meddwl yng Nghymru, gan gynnwys yn y gweithle.  Mae'r gyllideb refeniw 
sy'n weddill yn cefnogi dadansoddiad economaidd, adolygiadau ac ymgysylltiad strategol.   

   
5.0 YR ECONOMI - POLISÏAU ALLWEDDOL 

 

Darparwyd gwybodaeth ychwanegol mewn ymateb i'r meysydd penodol a amlygwyd gan y 
Pwyllgor fel a ganlyn:  

  
5.1 Y Cynllun Gweithredu ar yr Economi 

 
Yn dilyn cyhoeddi'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ym mis Rhagfyr 2017, rydym wedi 
gwneud cryn gynnydd o ran gweithredu ac ymgorffori elfennau allweddol y Cynllun.  Rhan 
flaenllaw a chanolog o'r gwaith hwn fu datblygu a chyflwyno'r model gweithredu newydd (y 
Contract Economaidd, y Galwadau i Weithredu a'r Gronfa Dyfodol yr Economi).  Dyma yw 
canolbwynt y Cynllun ac erbyn hyn mae'n fframio ein perthynas â busnesau.  
 
Ochr yn ochr â'r model gweithredu newydd, rydym hefyd wedi cymryd camau i symleiddio a 
chryfhau'r ffordd yr ydym yn derbyn cyngor er mwyn sicrhau ei fod yn strategol, yn 
gydgysylltiedig ac yn effeithiol.  Rydym wedi cyflawni hyn drwy sefydlu Bwrdd Cynghori 
Gweinidogol newydd (cyngor allanol) a Bwrdd Cyflawni Trawslywodraethol (cyngor mewnol).   
 
Ein ffocws nawr yw gweithredu agweddau allweddol eraill ar y Cynllun.  Mae'r rhain yn 
cynnwys datblygu economaidd rhanbarthol a'r sectorau sylfaen.   
 

5.2 Dull Gweithredu Rhanbarthol 

 
Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn cyflwyno Prif Swyddogion Rhanbarthol a 
Chynlluniau Busnes Rhanbarthol fel dwy elfen newydd mewn pecyn cymorth datblygu 
economaidd rhanbarthol ehangach.  Eu diben yw sicrhau eglurder, arweinyddiaeth ac undod 
o ran pwrpas mewn perthynas â blaenoriaethau, heriau a chyfleoedd rhanbarthol.  Mae hyn 
yn arbennig o bwysig o ystyried cyd-destun ehangach y Fagen Ddinesig a'r Fargen Twf ac 
ansicrwydd ynghylch buddsoddiad rhanbarthol ar ôl Brexit.  
 
Oherwydd bod yn rhaid i ddatblygiad economaidd rhanbarthol fod yn ymdrech ar y cyd ar 
draws y Llywodraeth, rydym hefyd wedi gwneud yr agenda hon yn ganolbwynt allweddol i'r 
Bwrdd Cyflawni Trawslywodraethol.  Mae'r gwaith hwn yn arwain at lunio papur i'r Cabinet ar 
y ffordd ymlaen y bwriedir ei drafod ym mis Tachwedd.  Rwy'n bwriadu darparu rhagor o 
fanylion yn dilyn y drafodaeth honno yn y Cabinet.   
 
Dyraniadau'r Gyllideb ar gyfer Dull Gweithredu Rhanbarthol ar Ddatblygu Economaidd 

 
Er bod ein cyllidebau yn gyffredinol yn cefnogi gweithgareddau, rhaglenni ac ymyriadau ar 
draws Cymru gyfan, rwy'n awyddus i edrych ar ffyrdd y gallwn gyflwyno mwy o dryloywder 
yng nghyd-destun dull gweithredu rhanbarthol ar ddatblygu economaidd.  Mae swyddogion 
yn ymchwilio i'r opsiynau yn hynny o beth a byddaf yn diweddaru'r Pwyllgor wrth i'r gwaith 
hwnnw ddatblygu. 
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Rwyf wedi blaenoriaethu cyllid refeniw o £2.5 miliwn yn 2019-20 i gefnogi datblygu'r model 
rhanbarthol ar gyfer datblygu economaidd.  

 
5.3 Cronfa Dyfodol yr Economi 

 
Rydym wedi cyfuno chwe chronfa yn y Gronfa Dyfodol yr Economi,  sef:   
 
• Buddsoddiad Cyfalaf a chymorth ar gyfer creu swyddi 
• Ymchwil, Datblygiad ac Arloesi (gan gynnwys SMART Cymru) 
• Cynllun Diogelu'r Amgylchedd 
• Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth 
• Ariannu Cynhyrchu Creadigol 
• Cronfa Ad-daladwy ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig.   
 
Cyfuno'n raddol 

 
Rydym yn ymwybodol y dylem sicrhau proses bontio wedi'i rheoli - dyna pam yr ydym wedi 
cyfuno nifer cyfyngedig o gynlluniau (chwech) i ddechrau.  
 
Mae'n bwysig ein bod yn asesu sut mae'r Gronfa Dyfodol yr Economi yn gweithredu gyntaf, 
gyda nifer llai o gynlluniau, gan ddysgu gwersi, a gweld beth mae busnesau'n ei ddweud 
wrthym cyn inni gymryd camau pellach.  Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn 
bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a busnesau Cymru ac mae'n briodol ein bod yn 
profi'r dull gweithredu newydd hwn a pherthynas fwy deinamig gyda nhw.  
   
Mae dechrau gyda llond llaw o gronfeydd wedi rhoi'r cyfle inni brofi ein dull gweithredu 
newydd a defnyddio'r hyn a ddysgwyd i ehangu dros amser.  Mae fy swyddogion yn edrych 
ar gyfleoedd i ehangu cyrhaeddiad y Gronfa, ac rwyf wedi gofyn i'm Bwrdd Cynghori 
Gweinidogol feddwl am sut y gallem ehangu'r model gweithredu newydd nid yn unig drwy 
gynlluniau cyllid busnes eraill ond mecanweithiau cymorth ehangach y llywodraeth.    

 
Dyraniad y gyllideb - Cronfa Dyfodol yr Economi 

 
Dros y ddwy flynedd nesaf, mae fy nghynlluniau cyfalaf yn darparu £89.5 miliwn ar gyfer twf 
cynhwysol ac yn diogelu economi Cymru at y dyfodol, gan gynnwys £61.374 miliwn o 
gymorth uniongyrchol ar gyfer datblygu busnes, £8.132 miliwn ar gyfer Arloesedd Busnes a 
£20 miliwn ar gyfer y Cymoedd Technoleg.   
 
Mae'n anochel bod y Gyllideb Ddrafft hon yn cynnwys prosiectau etifeddiaeth ac 
ymrwymiadau ariannol cyn i Gronfa Dyfodol yr Economi gael ei sefydlu.  Cefnogwyd 
mwyafrif y prosiectau hyn o dan y cynlluniau sydd bellach wedi'u cyfuno yn y Gronfa Dyfodol 
yr Economi.   Yn hanesyddol, mae amseroedd arwain o 2 i 3 blynedd o ran cyflawni 
prosiectau cyfalaf. O ganlyniad, caiff cynigion newydd a wneir o'r Gronfa Dyfodol yr Economi 
eu cynllunio'n bennaf o ddiwedd 2019-20 ymlaen, yn dibynnu ar raddfa a natur y cais am 
gymorth. Er enghraifft, mae'n debygol y bydd gan fuddsoddiad mewn prosiect cyrchfan 
twristiaeth newydd amserlen hwy o'i gymharu â chwblhau cynhyrchiad Teledu Creadigol.  
 

 
5.4 Cynlluniau Galluogi 

 
Un cynllun galluogi / Llinell amser ar gyfer Cynhyrchu  

 
Fy mwriad cychwynnol oedd cyhoeddi pedwar cynllun galluogi ar wahân.  Fodd bynnag, 
byddwn bellach yn cyhoeddi un cynllun galluogi, integredig a strategol lle y bydd pob Sector 
Sylfaen yn elfen bwysig, sef pedair pennod o'r un llyfr yn ei hanfod.   
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Rwy'n credu y bydd y dull gweithredu hwn yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo cydgysylltu'r holl 
sectorau sylfaen - mae hyn wedi dod yn amlwg yn ein sgyrsiau ar draws y Llywodraeth a 
chyda phartneriaid.   
 
Un o brif ddibenion y cynllun galluogi yw creu undod o ran pwrpas ynghylch y cyfleoedd a'r 
heriau cyffredin ar draws y sectorau sylfaen.  Roedd perygl y byddai pedwar cynllun ar 
wahân yn tynnu sylw at wahaniaethau, yn hytrach na'r llu o faterion sy'n gyffredin i'r sectorau 
sylfaen.  
 
Mae un Cynllun hefyd yn adlewyrchu'n well ysbryd traws-lywodraethol y Cynllun Gweithredu 
ar yr Economi.  Mae'n cydbwyso'r angen am gydlyniad strategol ar draws y sectorau, gan 
adael yr hyblygrwydd i gynnal gweithgaredd pwrpasol o fewn pob sector ac i dynnu sylw at 
wahaniaethau a mynd i'r afael â hwy. 
 
Yn gynharach eleni, dywedais y byddem yn cyhoeddi'r cynlluniau galluogi yn ystod ail 
hanner y flwyddyn.  Rwy'n dal i fod yn awyddus i sicrhau ein bod yn cynhyrchu drafft cyn 
diwedd y flwyddyn, ond nid wyf eisiau gorfodi hyn ar y sectorau sylfaen.   
 
Rwyf wedi cael fy ngalonogi'n fawr gan y diddordeb a'r parodrwydd i weithio gyda ni mewn 
ffordd eithaf hyblyg i gynhyrchu'r cynllun.  Rwy'n awyddus i fanteisio ar yr ewyllys da a'r 
deallusrwydd.   
 
Dyna pam yr hoffwn gynhyrchu Cynllun drafft a mireinio hwn gyda phartneriaid.  Er y gallem 
gynhyrchu Cynllun terfynol cyn diwedd y flwyddyn, credaf ei bod yn bwysig i bawb gael cyfle 
i gyfrannu ato.   
 
Bydd hyn yn helpu i greu mwy o ymdeimlad o gydberchnogaeth o'r Cynllun a gwella ei 
effeithiolrwydd.     

 
Cyllid i gefnogi cyflwyno cynllun galluogi  

 
Mae'r mater hwn yn greiddiol i ddiben y cynllun galluogi a'n hymagwedd tuag at Sectorau 
Sylfaen.  Nid yw hwn yn ddull cul, sy'n cael ei lywio gan bortffolios - mae'n ymwneud â sut yr 
ydym yn gweithio'n fwy effeithiol ar draws y Llywodraeth a chyda'r sectorau.   
 
O fewn y Gyllideb Ddrafft hon mae'r BEL Datblygu Busnes refeniw gwerth £11 miliwn yn 
2019-20 ar gael i gefnogi mentrau galluogi. Nid yw hyn yn golygu adnoddau ychwanegol o'm 
cyllideb i.  Yr hyn mae'n ei olygu yw defnyddio'r adnoddau sylweddol sydd gennym ar draws 
y Llywodraeth yn y sectorau sylfaen hynny yn llawer gwell.   
 
Bydd y cynllun galluogi yn rhoi eglurder ynghylch y cyfleoedd a'r sialensiau strategol, lle y 
gallwn wneud gwahaniaeth, a'r hyn y dylem ei ddisgwyl gan bartneriaid. Gallwn wedyn 
sianelu ein hadnoddau presennol yn briodol a hwyluso cydweithio, lledaenu'r arfer gorau a 
chreu ymdeimlad o ymdrech gyffredin o ran blaenoriaethau a rennir.     

  
 
 
 

5.5 Banc Datblygu Cymru  
 

Wedi'i lansio ym mis Hydref 2017, mae Banc Datblygu Cymru (BDC) yn elfen graidd o bolisi 
a darpariaeth economaidd Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau.  Mae'r Gyllideb Ddrafft 
hon yn cynnwys £28 miliwn o arian ar gyfer Trafodiadau Ariannol dros y ddwy flynedd. Cylch 
gwaith BDC yw gwella gallu busnesau bach a chanolig i gael mynediad at gyllid, er mwyn 
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sefydlu, cryfhau a thyfu, gan gefnogi creu a diogelu swyddi.  Mae BDC wedi ymrwymo i ddull 
integredig a chydweithredol hirdymor o fuddsoddi, gan gynnwys pobl o bob demograffeg ar 
gyfer twf cynaliadwy yng Nghymru. O fewn pob cronfa neu fenter newydd a gynigir, mae 
saith nod llesiant integredig y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn cyd-fynd ag 
allbynnau a chanlyniadau.  Mae BDC hefyd yn anelu at integreiddio'r broses o ddarparu 
cyngor a chefnogaeth sy'n gysylltiedig â buddsoddi i fusnesau drwy weithio'n agosach â 
Busnes Cymru. 

 
Rhai o'r effeithiau a'r allbynnau allweddol fydd:- 

 

 Cynyddu lefelau buddsoddi i £80 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd.  Buddsoddodd 
BDC £67 miliwn yn 2017-18. 
 

 Cyflawni targed 1:1.15 o ran Darpariaeth y Sector Preifat. Sicrhaodd BDC fuddsoddiad 
ychwanegol o £70 miliwn gan y sector preifat yn 2017-18. 
 

 Cefnogi 1,400 o fusnesau dros 5 mlynedd i gynyddu swyddi sy'nc ael eu creu a'u diogelu 
i dros 5,500 y flwyddyn erbyn 2021-22. Cefnogodd BDC 285 o fentrau, gan greu neu 
ddiogelu dros 3,900 o swyddi yn 2017-18. 

 
Yn ystod ei flwyddyn gyntaf, mae BDC wedi gweithredu nifer o fentrau allweddol yn 
llwyddiannus, gan gynnwys: 
 

 lansio Buddsoddiadau Angylion Cymru (rhwydwaith angylion busnes newydd Cymru). 

 lansio Cronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru newydd gwerth £8 miliwn. 

 Creu Dirnad Economi Cymru (uned ymchwil newydd ar y cyd â'r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol a Phrifysgol Caerdydd). 

 agor pencadlys newydd yn Wrecsam. 
 
Felly, mae BDC wedi sefydlu sylfeini cadarn i'w alluogi i gyflawni ei amcanion. Yn ystod y 
ddwy flynedd nesaf, bydd yn parhau i ehangu ei bresenoldeb dros Gymru, gan ddangos ei 
fod yn sefydliad sy'n gwasanaethu Cymru gyfan drwy hyrwyddo datblygiad economaidd ar 
draws y rhanbarthau. I gloi, mae BDC bellach yn rheoli oddeutu £0.5 biliwn i gefnogi 
mentrau Cymreig, ac mae mewn sefyllfa dda i gefnogi'r bygythiadau a'r cyfleoedd sy'n codi o 
Brexit.  

 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan BDC:  
Perfformiad ac effaith | Banc Datblygu Cymru 

 
 

5.6 Dinas-ranbarthau a'r Fargen Twf 

 
Mae bargeinion yn darparu fframwaith sy'n caniatáu i ranbarthau hyrwyddo cydweithio, 
pennu blaenoriaethau sy'n cefnogi uchelgeisiau ac amcanion economaidd lleol fel un llais a 
chyflawni swyddogaethau allweddol ar lefel strategol. 

 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

 
Yn ystod ei oes, sef 20 mlynedd, nod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
gwerth £1.2 biliwn yw darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd ac ysgogi £4 biliwn yn 
ychwanegol o fuddsoddiad yn y sector preifat. 
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Dan arweiniad Llywodraeth Cymru, mae'r Fargen yn rhoi Metro De Cymru wrth wraidd 
rhaglen seilwaith sylweddol gyda thua £738 miliwn o fuddsoddiad wedi'i gynllunio yn 
cynnwys cyllid gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac ERDF.  
 
Mae'r Fargen hefyd yn cynnwys cronfa fuddsoddi ehangach o £495 miliwn, sy'n cynnwys 
£375 miliwn gan Lywodraeth y DU a £120 miliwn gan awdurdodau lleol, sydd ar gael i'w 
flaenoriaethu yn unol ag amcanion y Fargen. Gyda'r trefniadau llywodraethu y cytunwyd 
arnynt, mae Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Caerdydd wrthi'n blaenoriaethu prosiectau ac 
ymyriadau. 
 
Ym mis Chwefror 2018, cymeradwyodd Cabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd y cynllun busnes strategol, sy'n amlinellu'r hyn sydd angen ei wneud er mwyn 
cyflawni amcanion hirdymor y Fargen hon a sut y bydd y gronfa fuddsoddi ehangach o £495 
miliwn yn cael ei defnyddio dros y pum mlynedd nesaf i yrru'r Fargen yn ei blaen. 
 
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd eisoes yn buddsoddi £38 miliwn, gyda chefnogaeth o 
£12 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru o'r gyllideb Arloesedd, i greu clwstwr technoleg sy'n 
arwain y byd yng Nghasnewydd, y prosiect cyntaf a gefnogwyd gan y Fargen Ddinesig, y 
disgwylir iddo greu mwy na 2,000 o swyddi. 

 

Rheolir y gronfa fuddsoddi yn y MEG Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus dros 
gyfnod 20 mlynedd y Fargen. Mae dyrannu'r cyllid yn llawn yn amodol ar gwblhau 
Adolygiadau Porth Pum Mlynedd y Fargen Ddinesig yn llwyddiannus, a fydd yn gwerthuso 
effaith y cyllid a fuddsoddwyd gan y Fargen yn ystod y pum mlynedd a arweiniodd at yr 
Adolygiad. Cytunwyd i dalu £10 miliwn o gyllid ar gyfer y gronfa fuddsoddi yn 2018-19 o 
ddarpariaeth y Fargen Ddinesig, a bydd yr asesiad porth cyntaf yn cael ei gynnal yn 2020-
21. Cytunir ar gyllid ar gyfer 2019-20 maes o law.  

 
Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Bae Abertawe 

 
Dros y 15 mlynedd nesaf, nod Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe, sy'n werth £1.3 biliwn, 
yw rhoi hwb o £1.8 biliwn i'r economi leol a chreu bron i 10,000 o swyddi newydd, gan ddenu 
£637 miliwn o'r sector preifat. 
 
Mae un ar ddeg o brosiectau mawr yn sail i'r fargen hon i ddarparu cyfleusterau o'r radd 
flaenaf ym meysydd ynni, gweithgynhyrchu clyfar, arloesi a gwyddor bywyd, gyda 
buddsoddiad mawr yn seilwaith digidol y rhanbarth a sgiliau a thalentau'r gweithlu yn sail i 
bob un.  
 
Bydd y Fargen £1.3 biliwn hon yn cael ei hategu gan £125.4 miliwn o gyllid gan Lywodraeth 
Cymru, £115.6 miliwn o gyllid Llywodraeth y DU, £396 miliwn o arian arall y sector 
cyhoeddus a £637 miliwn gan y sector preifat.  
 
Ym mis Gorffennaf 2018, cymeradwyodd y pedwar awdurdod lleol eu Cytundeb Cyd-
bwyllgor 15 mlynedd. Bydd cyllid yn 2019-20 yn amodol ar asesiad o'r un ar ddeg o 
brosiectau mawr ac mae trafodaethau hefyd yn parhau rhwng Dinas-ranbarth Bae Abertawe 
a Llywodraethau Cymru a'r DU ar y cynllun gweithredu, monitro a gwerthuso.  

 
Bargen Twf Gogledd Cymru 

 
Mae'r chwe awdurdod lleol wedi sefydlu strwythur cyd-bwyllgor gan ddefnyddio hunaniaeth 
bresennol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, sydd hefyd yn cynnwys 
partneriaid  addysg uwch ac addysg bellach a'r sector preifat. Rydym yn parhau i 
gydweithio'n agos â'r Bwrdd Uchelgais Economaidd a rhanddeiliaid rhanbarthol eraill i 
ystyried sut y gall Bargen Twf Gogledd Cymru gefnogi orau ei uchelgais i sicrhau twf 
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economaidd trawsnewidiol. Ar hyn o bryd mae cynigion rhanbarthol yn cael eu hystyried a 
fydd yn cael eu hasesu yn erbyn amcanion y Cynllun Gweithredu ar yr Economi, ynghyd â'r 
nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Yn benodol, rydym yn chwilio am 
ymyriadau sy'n sail i dwf ac sy'n ei gynnal ac sy'n targedu cryfderau sectoraidd allweddol, 
gan gynnwys ynni, gweithgynhyrchu uwch ac ansawdd yr amgylchedd naturiol sy'n sail i'r 
economïau gwledig a thwristiaeth. Bydd y cynnig twf yn cael ei adlewyrchu o fewn cynllun 
economaidd rhanbarthol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru. 
 
Bargen Twf Canolbarth Cymru 

 
Ymrwymodd Llywodraeth y DU i ymchwilio i gytundeb twf ar gyfer canolbarth Cymru yng 
nghyllideb Hydref 2017.  Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, sy'n cynnwys trawsdoriad 
eang o randdeiliaid rhanbarthol o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng 
nghanolbarth Cymru, yn diffinio cynllun economaidd rhanbarthol ar hyn o bryd i gefnogi'r 
gwaith a helpu i lywio'r Cynigion Twf.   

 
5.7 Ardaloedd Menter  

 

Ar hyn o bryd mae wyth Ardal Fenter ar draws Cymru gyda'r nod o: 
 

 Dyfu'r economi leol a darparu swyddi newydd. 

 Gweithredu fel sbardun ar gyfer twf mewn mannau eraill yng Nghymru. 

 Gwella pa mor atyniadol yw Ardaloedd Menter i fuddsoddwyr. 

 Cryfhau cystadleurwydd economi Cymru. 
 
Darparwyd cyllid refeniw o £1.03 miliwn yn 2019-20 ar gyfer yr Ardaloedd Menter yn y Cam 
Gweithred Datblygu Busnes (Mentrau Galluogi).  Mae'r rhaglen yn cynnwys astudiaethau 
dichonoldeb a datblygu achosion busnes.  Nid oes unrhyw ddyraniad cyfalaf penodol ar 
gyfer y rhaglen ei hun, gan fod unrhyw fentrau wedi'u hymgorffori yn y broses gyflawni ac 
wedi'u hariannu o fewn y BELS Datblygu Busnes (Cymorth Uniongyrchol) a Datblygu 
Seilwaith Strategol. 

 
Cyhoeddir diweddariad o gynnydd yn erbyn prosiectau allweddol ar draws yr Ardaloedd 
Menter yn flynyddol.  Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf ar gyfer 2017-18 ar: 
 
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-
economy/enterprisezones/?lang=cy 

 
Yn dilyn ystyriaeth Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn gynharach yn y flwyddyn, 
mae adolygiad o'r rhaglen Ardaloedd Menter yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a fydd yn helpu 
i lywio'r gwaith o gyflawni'r rhaglen yn y dyfodol y tu hwnt i'r flwyddyn ariannol bresennol.  
Mae trefniadau llywodraethu newydd ar gyfer y Byrddau Cynghori Ardaloedd Menter hefyd 
wedi'u pennu. 

  
5.8 Datblygu Rhanbarthol a Chyflawni (gan gynnwys Ardaloedd Twf Lleol) 
  

Mae'r BEL Datblygiad Economaidd Rhanbarthol £2.763 miliwn yn 2019-20 yn cynnwys 
£0.263 miliwn ar gyfer cymorth parhaus i flaenoriaethau rhanbarthol, gan gynnwys y 
strategaeth ardaloedd twf lleol ym Mhowys a Dyffryn Teifi.  Mae'r model Ardaloedd Twf Lleol 
wedi cael ei dreialu yn Nyffryn Teifi ac ym Mhowys fel dewis amgen gwledig i'r Ardaloedd 
Menter, ac mae Grwpiau Gorchwyl a Gorffen sy'n cynnwys rhanddeiliaid lleol, gan gynnwys y 
sector preifat, wedi ei lywio a'i gyfarwyddo.  Mae datblygu cynlluniau busnes rhanbarthol yn 
elfen allweddol o'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ar gyfer y dyfodol a byddaf yn gofyn i'r 
rhanbarth ystyried y model Ardaloedd Twf Lleol yng nghyd-destun y gwaith hwn. 
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Yn ogystal, mae'r gyllideb yn cefnogi mentrau rhanbarthol a thrawsffiniol eraill gan gynnwys 
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, noddi digwyddiadau rhanbarthol a gweithgareddau ar gyfer 
partneriaethau economaidd rhanbarthol. Y portffolio Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus sy'n rheoli'r Ardaloedd Gwella Busnes ac rydym yn parhau i weithio'n agos i 
ystyried Ardaloedd Gwella Busnes traddodiadol yng nghanol trefi a dau gynnig arloesol 
ychwanegol, a fydd yn treialu'r cysyniad mewn lleoliad sectoraidd/diwydiannol. 
  

5.9 Cymorth ar gyfer Allforio, Masnach a Mewnfuddsoddi  
 

Fel yr amlinellir yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi, mae hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ar 
gyfer mewnfuddsoddi yn parhau i fod yn un o'r sbardunau datblygu economaidd yng 
Nghymru. Rydym yn parhau i weithio gyda chwmnïau tramor a'r rhai sy'n gweithio yn y DU i 
ddenu rhagor o fuddsoddiad a swyddi i Gymru. Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn 
amlinellu'r angen i gefnogi busnesau yn eu penderfyniadau buddsoddi a sicrhau bod ein 
cynnig yn gwerthu Cymru fel lle i wneud busnes.     
  
Darparwyd cyllideb o £1.892 miliwn yn y BEL Allforio, Masnach a Mewnfuddsoddi.  Cyflwynir 
gweithgaredd mewnfuddsoddi drwy ddigwyddiadau, noddi, seminarau a thanysgrifiadau 
ymchwil. Mae'r gyllideb hefyd yn cynnwys cymorth ar gyfer teithiau masnach. Caiff y 
canlyniadau eu monitro'n agos o ran darparu gwerth am arian, a chyfiawnheir gwariant yn 
erbyn achos busnes manwl. 
 
Yn adroddiad blynyddol yr Adran Masnach Ryngwladol ar gyfer 2017-18 nodwyd bod 57 o 
brosiectau mewnfuddsoddi wedi'u sicrhau yng Nghymru, gyda'r potensial i greu neu ddiogelu 
dros 4,600 o swyddi (ychydig dros 5 y cant o gyfanswm y swyddi yn y DU); cynyddodd nifer y 
swyddi newydd a grëwyd yng Nghymru o ganlyniad i fuddsoddiad gan gwmnïau y mae eu 
pencadlys mewn gwlad dramor dros 20 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 
  
Mae ein perfformiad o ran sicrhau buddsoddiad gan gwmnïau sydd â'u pencadlys mewn 
rhannau eraill o'r DU wedi gwella yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Y llynedd, gwelwyd 80 o 
fuddsoddiadau gan gwmnïau sydd â'u pencadlys mewn rhannau eraill o'r DU, gan greu a 
diogelu bron i 4,800 o swyddi.  
 
Drwy ein rhaglenni Cymorth Allforio, rydym yn cynorthwyo cwmnïau i dyfu eu busnes gydag 
amrediad cynhwysfawr o wasanaethau i'w cefnogi i gyflawni'r uchelgais honno. Gallwn helpu 
cwmnïau i baratoi ar gyfer y farchnad ac allforio a'u rhoi mewn cysylltiad â chyfleoedd a 
chwsmeriaid yn y marchnadoedd o'u dewis drwy gefnogi cwmnïau i deithio i farchnadoedd 
tramor, arddangos mewn ffeiriau masnach, neu gwrdd â darpar gwsmeriaid. Dros y flwyddyn 
ddiwethaf, rydym hefyd wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yng Nghymru i gwmnïau er mwyn 
rhoi cyngor iddynt ar allforio ar ôl Brexit.  
 
Er mwyn mesur perfformiad masnach, caiff gwerth am arian ei fesur ar sail gwerth y busnes 
allforio newydd a sicrhawyd gan y cwmnïau a gefnogir.  Yn 2017-18, cafwyd adroddiadau am 
archebion newydd gwerth £60 miliwn o fusnes newydd. Roedd hyn gyfystyr ag elw o fwy na 
35:1 ar fuddsoddiad o ran y gwariant net ar raglenni.  
  
Mae ein rhaglenni cymorth allforio yn cydymffurfio â safonau Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cydraddoldeb, cynaliadwyedd a'r Gymraeg. Mae gweithgarwch Masnach a Mewnfuddsoddi 
sy'n digwydd y tu allan i Gymru wedi cael eu hesemptio o Safonau'r Gymraeg. Felly, nid yw'r 
Safonau'n berthnasol wrth gynhyrchu llenyddiaeth/cynnal digwyddiadau mewn 
marchnadoedd tramor. 

 
5.10 Cymorth i'r diwydiant dur 
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Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'r diwydiant dur yng 
Nghymru er mwyn helpu i ddiogelu dyfodol cynaliadwy i'r sector. 

 
Roedd Cytundeb Cyllideb Dwy Flynedd Plaid Cymru yn cynnwys ymrwymiad ariannol o £30 
miliwn o gyllid ar gyfer gwelliannau i'r gwaith pŵer ym Mhort Talbot.   

 
Gweithiodd y Grŵp Caffael Dur gyda'r sector dur a rhanddeiliaid perthnasol i gynhyrchu 
Nodyn Cyngor Caffael Dur a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ym mis 
Ionawr 2018.   
 
Mae'r Nodyn Cyngor Caffael yn cefnogi cyrchu a chaffael dur cynaliadwy ar gyfer prosiectau 
adeiladu a seilwaith yng Nghymru. 

 
5.11 Partneriaeth ar gyfer Twf 2013-2020 - Strategaeth Twristiaeth 

 
Mae'r Strategaeth Twristiaeth, Partneriaeth ar gyfer Twf 2013-2020, ar y trywydd iawn i 
sicrhau twf yn y gwariant a ragwelir yn y Bartneriaeth ar gyfer Twf.  Mae'n amlwg na ellir 
cymryd twf parhaus yn ganiataol felly mae angen cynnal adnoddau er mwyn cyflawni 
blaenoriaethau allweddol. 
  
O ran blaenoriaethau allweddol Partneriaeth ar gyfer Twf - rydym wedi cyflawni'r 
blaenoriaethau o ran y brand a'r blynyddoedd thema ac wedi buddsoddi mewn cynhyrchion a 
digwyddiadau newydd. Arweiniodd y dull gweithredu at wariant ychwanegol o £356 miliwn yn 
2017 yn unig.   
  
Yn ystod tair blynedd olaf y strategaeth, rydym yn symud ymlaen â'r porth digidol; yn gwneud 
mwy i hyrwyddo ardaloedd lleol drwy 'Ffordd Cymru'; gan roi mwy o adnoddau i 
ddigwyddiadau busnes sy'n cysylltu twristiaeth a thwf busnes gyda'i gilydd ac yn 
canolbwyntio ein buddsoddiad ar y meysydd lle y gallwn wneud gwahaniaeth, yn enwedig 
datblygu cynnyrch o'r radd flaenaf a digwyddiadau mawr. 
 
Cyhoeddwyd adolygiad canol tymor o'r strategaeth ym mis Tachwedd 2016 sy'n cynnwys 
cyfres o flaenoriaethau a chamau gweithredu diwygiedig sy'n dilyn ymlaen o'r cynlluniau 
gweithredu blaenorol.  Fel y nododd y Prif Weinidog yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu ar 
Waith y Prif Weinidog ym mis Gorffennaf eleni, ein blaenoriaeth yw canolbwyntio ar gyflawni'r 
strategaeth bresennol.  Fodd bynnag, wrth inni nesáu at 2020, byddwn yn gweithio'n agos 
gyda'r diwydiant, yn enwedig drwy ein pedwar fforwm rhanbarthol, i lunio ein strategaeth 
nesaf. 

  
5.12 Cymorth/Cyllid Busnes 

 

Ar hyn o bryd mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cwblhau'r astudiaeth o ddarpariaeth cyllid 
busnes Llywodraeth Cymru. Bydd yr astudiaeth yn adolygu sut y mae Llywodraeth Cymru 
wedi rheoli ei gweithgaredd busnes.  Bydd yn edrych ar dirwedd cyllid busnes ac yn adolygu 
dull strategol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys dadansoddi data a wariant a 
chanlyniadau/allbwn. 

 
 

5.13 Cymorth ar gyfer Awtomeiddio a Deallusrwydd Artiffisial 
 
Mae awtomeiddio a digidoli yn un o'r Galwadau i Weithredu y gall y gyllideb Arloesedd 
Busnes ei chefnogi er mwyn datblygu technolegau newydd mewn awtomeiddio a 
deallusrwydd artiffisial gydag ymyriadau megis SMART Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu 
busnes a SMART Expertise ar gyfer cydweithredu rhwng y byd academaidd a busnes a 
chymorth i gael cyngor gan drydydd parti.  
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Mae cymorth ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesi hefyd yn cael ei ddarparu i gwmnïau mwy 
a chwmnïau angor sy'n debygol o gael eu heffeithio gyntaf gan awtomeiddio a deallusrwydd 
artiffisial. Mae ein cryfderau'n cynnwys lled-ddargludyddion cyfansawdd a gweithgynhyrchu 
uwch ac rydym yn anelu at ddenu arian o Gronfa Her Ddiwydiannol y DU a chyllid yr Undeb 
Ewropeaidd i gefnogi'r blaenoriaethau hyn. Mae ein perthynas a'n cydweithrediadau â 
busnes ac academia hefyd yn hanfodol wrth baratoi ein heconomi ar gyfer y dyfodol. 
 
Comisiynwyd yr Athro Phil Brown i gynnal asesiad eang o'r datblygiadau technolegol mewn 
awtomeiddio, roboteg, deallusrwydd artiffisial, y rhyngrwyd pethau a data ar raddfa fawr. 
Bydd y canfyddiadau'n llywio'r cyfleoedd a'r heriau ar gyfer manteisio ar y technolegau hyn 
yng nghyd-destun economi Cymru a dyfodol gwaith yng Nghymru. Bydd yr adolygiad yn 
ymchwilio i ba gamau a fydd yn llunio cyfeiriad arloesedd digidol yng Nghymru er mwyn 
cynyddu'r manteision i'r eithaf. Bydd yr adolygiad yn cael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 
2019. 

 

5.14 Rhaglenni Gwyddoniaeth  
 

Mae hyrwyddo gwyddoniaeth a chyfathrebu yn rhan allweddol o waith Prif Gynghorydd 
Gwyddonol Cymru, yn ogystal â mynd ar drywydd cyfleoedd ariannu sy'n bwriadu denu 
talent a buddsoddiad i Gymru yn y dyfodol. Mae hyn yn cyd-fynd â'r argymhelliad yn 
'Adolygiad o Ymchwil ac Arloesedd a Ariennir gan y Llywodraeth yng Nghymru' a gynhaliwyd 
gan Graeme Reid - i sefydlu Swyddfa Ymchwil ac Arloesedd i Gymru yn Llundain.  Mae 
cyllid refeniw o £0.5 miliwn wedi'i flaenoriaethu yn y BEL Gwyddoniaeth i gefnogi ei waith. 
 
Hyd yn hyn, mae elfennau rhaglen Sêr Cymru I a II wedi cefnogi tri Rhwydwaith Ymchwil 
Cenedlaethol, 12 Cadair Ymchwil, 9 Seren Ddisglair (arweinwyr tîm ymchwil yn y dyfodol), 
115 o gymrodoriaethau ymchwil (gan gynnwys y rhai sy'n cefnogi ymchwilwyr sy'n 
dychwelyd i'r byd academaidd ar ôl sawl egwyl gyrfa) a mwy na 340 o fyfyrwyr PhD ac 
ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth. Mae cyfanswm y buddsoddiad hyd yma oddeutu £100 miliwn, 
gyda mwy na £30 miliwn yn dod o ffynonellau ariannu'r UE gan gynnwys Horizon 2020 a 
Chronfeydd Strwythurol. Cymru yw'r unig wlad sydd wedi defnyddio'r ddwy ffynhonnell 
ariannu hyn mewn ffordd ag iddi synergedd er mwyn cefnogi ymchwil. 
 
Mae'r cam cyntaf, Sêr Cymru I, yn tynnu tua'r terfyn a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 
2019, ac mae ymrwymiad llawn i Sêr Cymru II ar hyn o bryd.  Rydym yn gweithio gyda'r 
Cadeiryddion a Chymrodyr penodedig i roi eu priod brosiectau ar waith yng Nghymru.  
Rydym yn disgwyl i arian cyfatebol yr UE adeg pennu cwmpas y prosiect gynyddu 
ymrwymiad grant COFUND Sêr Cymru o 5.4 miliwn (gan gynnwys arian yr UE) i £8.5 miliwn.  
Bydd y dyraniad ychwanegol o £0.5 miliwn fel rhan o'r cynllun cyllideb hwn yn helpu i ddenu 
cyfraniad pellach o £2.6 miliwn o'r UE.  
 
Rydym wedi dyrannu £2 filiwn dros dro yn 2019-20 i adeiladu ar lwyddiant brand Sêr Cymru, 
a symud ymlaen i gam newydd - Sêr Cymru III, gan weithio mewn partneriaeth â WEFO, 
UKRI, diwydiant ac iechyd.   
 
Y Ganolfan Ymchwil Adweithyddion Dŵr Berw 
 

Fel enghraifft o ymchwil draws-gydweithredol, yn ddiweddar rydym wedi cymeradwyo'r 
estyniad i'r cyllid tan fis Mawrth 2020 ar gyfer canolfan ymchwil a rhwydwaith yr 
Adweithyddion Dŵr Berw. Cefnogir y datblygiad gan ddyraniad cyfalaf o £16 miliwn a fydd 
yn cael ei broffilio yn y blynyddoedd i ddod. Arweinir y Ganolfan Ymchwil Adweithyddion Dŵr 
Berw gan Brifysgol Bangor, mewn partneriaeth â'r Imperial College a chaiff ei chyd-ariannu 
gan Hitachi GE Nuclear.  Mae'r Ganolfan wedi'i chynllunio i ysgogi'r gymuned i gymryd rhan 
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mewn ymchwil technoleg niwclear Adweithyddion Dŵr Berw nad yw wedi'i defnyddio yn y 
DU o'r blaen.  Mae hyn yn cefnogi economi Cymru drwy ymchwil a chydweithredu 
diwydiannol a fydd yn sail i ffynhonnell ynni carbon isel yn y dyfodol. Mae ariannu'r sector 
ymchwil niwclear yn helpu i ddarparu ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth yn ardal Ynys Môn 
a bydd yn cefnogi prosiect Wylfa Newydd a fydd yn cynhyrchu swyddi yn amrywio o 
brentisiaethau, technegwyr, ymchwilwyr a pheirianwyr i uwch academyddion a diwydianwyr, 
swyddi gweinyddol a rolau eraill dros gyfnod maith yn y rhanbarth. 
 

5.15 Academi Wyddoniaeth Genedlaethol 

 
Gan weithio ar y cyd â nifer o bartneriaid cyflenwi, bydd yr Academi yn arwain ar brosiect 
cyfoethogi STEM Trio Sci Cymru (TSC) gwerth £8.2 miliwn. Bydd y gyllideb flynyddol o 
£0.85 miliwn yn denu £5.7 miliwn o gyllid yr UE ac yn anelu at gynyddu'r nifer sy'n astudio 
Pynciau STEM a'r lefelau cyrhaeddiad yn y pynciau hynny ymhlith pobl ifanc 11-19 oed. 
 
Bydd y TSC yn targedu carfanau o Gyfranogwyr (disgyblion) 11-14 oed yn strategol o hyd at 
30 o ysgolion yn ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, gyda'r nod o ymgysylltu â thros 5,500 
o Gyfranogwyr (disgyblion), gan ddarparu dros 140,000 o oriau o weithgareddau cyfoethogi 
STEM. 
 
Bydd TSC yn cynnwys rhaglenni penodol i annog merched, cyn dewis eu hopsiynau TGAU, i 
ganolbwyntio ar bynciau STEM, gyda'r nod o leihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac annog 
mwy o ferched i ddilyn gyrfaoedd STEM. Mae TSC yn cyd-fynd â Ffyniant i Bawb 
Llywodraeth Cymru: y Strategaeth Genedlaethol ac amcanion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 

5.16 Gwariant Ataliol 
 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 
ystyried sut y gall defnyddio adnoddau i atal problemau rhag digwydd neu waethygu gyfrannu 
at gyflawni eu hamcanion lles, neu amcanion corff arall.  Nod y Gyllideb Ddrafft hon yw 
cryfhau'r amodau a fydd yn galluogi busnesau i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy. 
Mae'r Ddeddf yn rhan annatod o'n dull o sicrhau bod Cymru'n dod yn gymdeithas fwy 
llewyrchus, cydnerth, iachach, tecach a mwy cyfartal.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac ystod 
o arbenigwyr i gytuno ar ddiffiniad a fydd yn ein galluogi i asesu a yw ysbryd y gofyniad hwn 
yn cael ei gyflawni mewn gwirionedd. Y diffiniad o atal yw: gweithio mewn partneriaeth i 
gydgynhyrchu'r canlyniadau gorau posibl, gan ddefnyddio'r cryfderau a'r asedau sydd gan 
bobl a lleoedd i'w cyfrannu - amlinellir diffiniad mwy manwl yn Atodiad A o Gyllideb Ddrafft 
Llywodraeth Cymru 2019-20 Cynigion manwl: Cyllideb i greu Cymru well a gyhoeddwyd ar 23 
Hydref 2018. 
 
Mae ein hymyriadau ar draws y portffolio Economi a Thrafnidiaeth yn defnyddio ymyrraeth 
sylfaenol, gan feithrin cydnerthedd a chreu'r amodau i atal problemau yn y dyfodol. Ceir 
tystiolaeth glir mai gwaith â chyflog da yw'r llwybr gorau allan o dlodi, a'r amddiffyniad mwyaf 
yn erbyn tlodi. Rydym yn parhau i greu cyfleoedd i unigolion a theuluoedd drwy fentrau a 
buddsoddiad wedi'i dargedu ledled Cymru.  
 

6.0 ARIANNU'R CAMAU GWEITHREDU TRAFNIDIAETH 
 
Mae trafnidiaeth yn cefnogi'r uchelgeisiau yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi ar gyfer 
seilwaith modern a chysylltiedig.   Mae cynnydd o £35.833 miliwn yn y gyllideb refeniw o 
gymharu â chynlluniau dangosol 2019-20 yn bennaf i gefnogi'r fasnachfraint rheilffordd 
newydd a'r gwasanaethau bysiau.   
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Y dyraniad cyfalaf ar gyfer y cyfnod 2019-20 i 2020-21 yw £963.335 miliwn sy'n cefnogi'r 
Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol.  Pan ystyrir y ffigur hwn ochr yn ochr â'r arian a 
nodwyd ar gyfer yr M4 a gedwir mewn cronfeydd canolog wrth gefn, mae hyn yn adlewyrchu 
lefel sylweddol o arian cyfalaf ar gyfer Seilwaith Trafnidiaeth dros gyfnod y gyllideb cyfalaf 
sydd i ddod.  Fodd bynnag, mae dal yn angenrheidiol blaenoriaethu gweithgaredd a rheoli 
cyllidebau, er mwyn sicrhau bod y cynlluniau o fewn y Cynllun Cyllid Trafnidiaeth 
Cenedlaethol yn fforddiadwy a bod modd eu cyflawni.  
 
Rhoddir esboniad o'r dadansoddiad manwl o'r Camau Gweithredu fesul BEL yn y tablau 
canlynol. 

 

Trafnidiaeth 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Refeniw 299,720  (22,294)  277,426  35,833  313,259  

Cyllideb Heb Fod yn Arian 
Parod 

188,691  0  188,691  0  188,691  

Cyfanswm  488,411  (22,294)  466,117  35,833  501,950  

 

 

 

Trafnidiaeth 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  324,081 445,683 516,452 962,135 

Cyllid Trafodiadau Ariannol  2,200 1,200 0 1,200 

CYFANSWM 326,281 446,883 516,452 963,335 

         

Cyllideb Derfynol 2018-19 316,281 384,661 429,780 814,441 

     

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

10,000 62,222 86,672 148,894 

 
6.1 Camau Gweithredu Gweithrediadau'r Rhwydwaith Traffyrdd a Chefnffyrdd a Ffyrdd 

Domestig 

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000  
 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangos
ol  2019-
20 yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Refeniw      

Rheoli Asedau'r Rhwydwaith  5,836  0  5,836  0  5,836  

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

77,264  0  77,264  (12,966) 64,298  

CYFANSWM 83,100  0  83,100  (12,966) 70,134  
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Cyllideb Heb Fod yn Arian 
Parod 

          

Cyllideb Heb Fod yn Arian 
Parod 

188,691  0  188,691  0  188,691  

Cyfanswm  271,791  0  271,791  (12,966) 258,825  

  
 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

Rheoli Asedau'r Rhwydwaith 950  850  0  850  

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

40,663  70,963  51,613  122,576  

CYFANSWM 41,613  71,813  51,613  123,426  

          

Cyllideb Derfynol 2018-19 41,613  41,847  51,613  93,460  

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  29,966  0  29,966  

 

Mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd statudol i ddarparu Rhwydwaith Traffyrdd a 
Chefnffyrdd diogel a dibynadwy.  Felly mae'n bwysig sicrhau bod cyllid priodol ar gael i 
gyflawni'r amcan hwn mewn perthynas â gwaith rheoli, cynnal a chadw, a gwelliant parhaus.   
 
Caiff safonau Traffordd a Chefnffyrdd eu rheoli gan y Llawlyfr Cynnal a Chadw Cefnffyrdd 
(TRMM).  Mae cyllideb Gweithrediadau'r Rhwydwaith wedi cael ei addasu rhwng cyllid cyfalaf 
a refeniw i adlewyrchu natur y gwaith a ragwelir yn ystod 2019-20 a thu hwnt.  Fodd bynnag, 
mae'r amlen gyllideb gyffredinol ar gyfer Gweithrediadau'r Rhwydwaith wedi'i gynnal. 
 
Mae'r addasiad refeniw yn adlewyrchu gostyngiad o £14.966 miliwn wedi'i wrthbwyso drwy 
drosglwyddo £2 filiwn i'r Cam Gweithredu hwn o'r Cam Gweithredu Gwasanaethau ar Ffyrdd, 
Rheilffyrdd, Awyr a Môr ar gyfer bwrw ymlaen â'r cynllun arfaethedig i ddileu tollau ar Bont 
Cleddau (rhan o gytundeb cyllideb Dwy Flynedd Plaid Cymru).  Mae'r cyllid refeniw a 
ryddhawyd wedi'i ailddyrannu i gefnogi costau rhedeg y contract gwasanaethau rheilffordd 
newydd. 
 
Mae'r gyllideb gyfalaf o £123.426 miliwn dros ddwy flynedd yn cynnwys trosglwyddiad o 
£29.966 miliwn yn 2019-20 o'r Cam Gweithredu Gwasanaethau ar Ffyrdd, Rheilffyrdd, Awyr a 
Môr a Buddsoddi.  Mae hyn yn adlewyrchu'r trosglwyddo iawndal i gynnal cyfanswm yr 
addasiad i gyllideb cyfalaf Gweithrediadau Traffyrdd a Chefnffyrdd sy'n lleihau'r gyllideb 
Seilwaith Ffyrdd yn yr un modd.  Yn ogystal, trosglwyddir y £15 miliwn ar gyfer gwelliannau 
rhwng y gogledd a'r de ar gyfer yr A487 a'r A470 o'r BEL Seilwaith Trafnidiaeth Cenedlaethol 
i gyd-fynd â chyflwyno'r rhaglen mannau cul o fewn y maes rheoli rhwydwaith. 
 
Yn ychwanegol at y cyllid cyfalaf a ddarperir o dan y cam gweithredu hwn, darperir cyllid ar 
gyfer gwelliannau sylweddol i'r cynlluniau rhwydwaith a ffyrdd mawr presennol, sy'n 
ychwanegu at y rhwydwaith, yn y cyllid cyfalaf o dan y Cam Gweithredu Gwasanaethau ar 
Ffyrdd, Rheilffyrdd, Awyr a Môr a Buddsoddi sy'n berthnasol i ddatblygu a chyflawni'r 
seilwaith ffyrdd. 
 
Dros gyfnod y gyllideb, bydd cyllidebau cynnal a chadw yn cael eu monitro'n barhaus i 
sicrhau ein bod yn ymatebol i waith adweithiol ac yn blaenoriaethu buddsoddiad cyfalaf lle 
mae ei angen fwyaf.  
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6.2 Y Cam Gweithredu Gwasanaethau ar Ffyrdd, Rheilffyrdd, Awyr a Môr a Buddsoddi 
 

BEL 

2018-19 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Newid 
£'000 

2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 
Ddangos
ol 2018-

19 
£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluni
au 

Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Hedfannaeth 5,605  0  5,605  0  5,605  

Seilwaith Trafnidiaeth 
Cenedlaethol  

1,000  4,000  5,000  (2,777) 2,223  

Trafnidiaeth Cymru 151,281  (27,607) 123,674  47,576  171,250  

Cyfanswm Refeniw 157,886  (23,607) 134,279  44,799  179,078  

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  

Hedfannaeth 4,577  4,873  2,000  6,873  

Seilwaith Trafnidiaeth 
Cenedlaethol  

78,254  76,428  173,840  250,268  

Trafnidiaeth Cymru 125,973  185,218  186,299  371,517  

Trafodiadau Ariannol  

Hedfannaeth 2,200  1,200  0  1,200  

CYFANSWM 211,004  267,719  362,139  629,858  

          

Cyllideb Derfynol 2018-19 211,004  281,463  331,467  612,930  

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  (13,744)  30,672  16,928  

 

 
Bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu'r fasnachfraint rheilffyrdd newydd a gefnogir gan 
gyllideb o £171.250 miliwn yn 2019-20. Mae hyn yn cynnwys dyraniad ychwanegol o £32.6 
miliwn o Gronfeydd Canolog Wrth Gefn ac £14.966 miliwn wedi'i ailflaenoriaethu o'r Cam 
Gweithredu Gweithrediadau Traffyrdd a Chefnffyrdd. Bydd y buddsoddiad ychwanegol hwn 
yn cyflymu gwelliant ac amlder y gwasanaethau ar ddechrau'r contract.  Mae'r gyllideb 
refeniw hefyd yn cynnwys darpariaeth o £5.6 miliwn ar gyfer gweithgareddau Hedfannaeth 
megis y Gwasanaeth Awyr Oddi Mewn i Gymru, ystyriaeth o lwybrau Rhwymedigaeth 
Gwasanaeth Cyhoeddus posibl eraill ac ar gyfer rheoli a chynnal a chadw Sain Tathan a'i 
faes awyr.   
 
Mae'r BEL Seilwaith Trafnidiaeth Cenedlaethol yn cefnogi gweithgareddau cynllunio a 
dichonoldeb. Yn 2019-20, trosglwyddir £2 filiwn i'r BEL Gweithrediadau Traffyrdd a 
Chefnffyrdd ar gyfer Pont Cleddau.  Ceir gostyngiad hefyd o £0.777 miliwn mewn perthynas 
ag Astudiaeth Dichonoldeb Trydedd Bont y Fenai a gafodd ei symud ymlaen i 2018-19 
(roedd hyn yn elfen o gytundeb cyllideb Dwy Flynedd Plaid Cymru). 
 
Bu symudiad net yn y gyllideb gyfalaf dros ddwy flynedd o £16.928 miliwn, sy'n cynnwys: 
trosglwyddiad o £29.966 miliwn yn 2019-20 i'r Cam Gweithredu Traffyrdd a Chefnffyrdd (£15 
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miliwn ar gyfer Gwelliannau rhwng y Gogledd a'r De; ac £14.966 miliwn ar gyfer prosiectau 
rheoli'r rhwydwaith/seilwaith ffyrdd i gydymffurfio â TRMM 2016); dyraniad ychwanegol o 
£44.894 miliwn o gronfeydd canolog wrth gefn mewn perthynas â Depo Ffynnon Taf 
(£16.222 miliwn yn 2019-20 a £28.672 miliwn yn 2020-21); trosglwyddiad o £2 filiwn yn 
2020-21 o'r llinell gyllideb datrysiadau busnes flaenorol ar gyfer Hedfannaeth. 
 
Mae'r gyllideb ddrafft hefyd yn parhau i gynnwys cyllid Trosglwyddiadau Ariannol sydd ar 
gael i gefnogi buddsoddiad o fewn y diwydiant hedfannaeth.  Bydd cyfleoedd eraill i 
ddefnyddio cyllid Trafodiadau Ariannol yn parhau i gael eu harchwilio ynghyd â datrysiadau 
ariannu arloesol eraill.  

 
6.3 Cam Gweithredu Teithio Cynaliadwy 

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Newid 
£'000 

2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 

Ddangoso
l 2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluni
au 

Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Cymorth Bysiau  30,205  (1,000) 29,205  3,000  32,205  

Cardiau Clyfar 966  0  966  0  966  

Tocynnau Consesiwn 21,169  2,313  23,482  0  23,482  

Cynllun Teithio Rhatach i 
Bobl Ifanc  

1,000  0  1,000  1,000  2,000  

Teithio Cynaliadwy a Llesol 630  0  630  0  630  

Cyfanswm Refeniw 53,970  1,313  55,283  4,000  59,283  

 

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  

Cardiau Clyfar 1,000  1,000  1,000  2,000  

Blaenoriaethau Trafnidiaeth Lleol 10,150  36,150  31,150  67,300  

Tocynnau Consesiwn 38,964  36,651  27,000  63,651  

Teithio Cynaliadwy a Llesol 16,650  26,650  36,650  63,300  

CYFANSWM 66,764  100,451  95,800  196,251  

          

Cyllideb Derfynol 2018-19 56,764  54,451  39,800  94,251  

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

10,000  46,000  56,000  102,000  

 

Mae'r gyllideb hon yn cefnogi buddsoddi mewn trafnidiaeth integredig, teithio llesol, 
Tocynnau Teithio Rhatach ar Fysiau, cardiau clyfar a chynlluniau trafnidiaeth lleol a gynigir 
gan awdurdodau lleol.  Mae'r Cynllun Teithio Rhatach i Bobl Ifanc a arferai fod yn gam 
gweithredu ar wahân bellach wedi ei gynnwys yn y Cam Gweithredu Teithio Cynaliadwy. 
 
Mae cyfanswm y gyllideb refeniw o £59.283 miliwn yn cynnwys symudiad o £4 miliwn sy'n 
cynnwys dyraniad ychwanegol o gronfeydd wrth gefn canolog o £1 filiwn i barhau â chynllun 
teithio am ddim ar benwythnosau Traws Cymru; £3 miliwn ychwanegol o ddyraniad £8 
miliwn Ffyniant i Bawb (£2 filiwn i gefnogi'r Adolygiad Bysiau ac £1 filiwn i gefnogi'r cynllun 
teithio rhatach i ieuenctid). 
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Mae'r buddsoddiad cyfalaf ychwanegol yn cydnabod y blaenoriaethau o ran darparu 
seilwaith teithio llesol a chynaliadwy a blaenoriaethau trafnidiaeth lleol. Mae gan y Gronfa 
Trafnidiaeth Leol ddyraniad ychwanegol o £52 miliwn (£26 miliwn ym mhob blwyddyn 
ariannol; mae £26 miliwn ychwanegol hefyd wedi ei ddarparu yn 2018-19) o gronfeydd 
canolog wrth gefn ar gyfer y Gronfa Trafnidiaeth Leol a dyraniad o £50 miliwn o Gronfeydd 
Canolog mewn perthynas â Theithio Llesol (£20 miliwn yn 2019-20 a £30 miliwn yn 2020-
21). 
 
Pan gaiff ei ystyried gyda chyfraniadau'r Awdurdodau Lleol eu hunain at y cynllun tocynnau 
teithio rhatach, ystyrir bod yr amlen gyllido gyffredinol a ddarperir (ar draws refeniw a 
chyfalaf) yn ddigonol i ddiwallu rhwymedigaethau Awdurdodau Lleol yn seiliedig ar yr 
egwyddor 'dim gwell, dim gwaeth' a'r galw a ragwelir.   

 
6.4 Y Cam Gweithredu Gwella Diogelwch Ffyrdd 

 

BEL 

2018-19 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Newid 
£'000 

2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 

Ddangosol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Diogelwch Ffyrdd 4,764  0  4,764  0  4,764  

Cyfanswm Refeniw 4,764  0  4,764  0  4,764  

 

BEL 

2018-19 
Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf  
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

Diogelwch Ffyrdd 6,900  6,900  6,900  13,800  

CYFANSWM 6,900  6,900  6,900  13,800  

         

Cyllideb Derfynol 2018-19 6,900  6,900  6,900  13,800  

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  0  0  0  

 

Mae'r cyllidebau diogelwch ffyrdd wedi cael eu cynnal ar lefelau arfaethedig. Mae'r 
Fframwaith Diogelwch Ffyrdd ar gyfer Cymru yn nodi ein targedau diogelwch.  
 
Mae cyllid refeniw yn cefnogi ymgysylltu a chyllido partneriaid allanol yn y sector cyhoeddus, 
y sector preifat a'r trydydd sector i sicrhau gostyngiad yn nifer yr anafusion, gan ddefnyddio'r 
strwythurau llywodraethu diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r gyllideb cyfalaf yn cefnogi gwelliannau 
peirianneg diogelwch ar y cefnffyrdd a rhwydweithiau ffyrdd lleol.   

 
7.0 TRAFNIDIAETH - POLISÏAU ALLWEDDOL 

 

Darperir gwybodaeth ychwanegol mewn ymateb i'r ceisiadau penodol a wneir gan y 
Pwyllgor fel a ganlyn:  
 

7.1 Brexit 
 
Rydym wedi bod yn gweithio, a byddwn yn parhau i weithio, mewn ffordd gydgysylltiedig â 
Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid allweddol ar y trefniadau gweithredol ar gyfer ymadael â'r 
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UE, gan gynnwys cynllunio ar gyfer yr effeithiau posibl ar y rhwydwaith trafnidiaeth sy'n 
deillio o wiriadau tollau newydd neu ychwanegol yn ein porthladdoedd môr a'n meysydd 
awyr. Mae'r rhanddeiliaid yn cynnwys porthladdoedd mawr Cymru, Maes Awyr Rhyngwladol 
Caerdydd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, awdurdodau lleol allweddol, Cymdeithasau 
Trafnidiaeth Cludo Nwyddau a Chludo Nwyddau ar Lorïau.  Mae llawer o fanylion y gwaith 
hwn yn gyfrinachol ar hyn o bryd, gan adlewyrchu ei natur fasnachol sensitif.   
 
Fodd bynnag, mae angen eglurder ar fyrder ynghylch penderfyniadau cyn y gellir disgwyl i'r 
llywodraeth a busnesau ddechrau buddsoddi mewn mesurau lliniaru sylweddol, neu bydd 
risg sylweddol o fuddsoddi adnoddau cyhoeddus a phreifat mewn atebion nad oes eu 
hangen. Nid yw'r Hysbysiadau Technegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU hyd yma yn 
helpu i liniaru'r risg honno. 
 
Os bydd angen newid sylweddol, rwyf wedi datgan yn glir bod yn rhaid i Lywodraeth y DU 
gymryd cyfrifoldeb dros y pwysau sy'n cael ei roi ar fusnesau Cymru a'r seilwaith sy'n eu 
cefnogi, gan sicrhau bod cyllid ar gael i'w cynorthwyo i drosglwyddo i amgylchedd ar ôl 
Brexit. 

 
7.2 Y Fasnachfraint Rheilffyrdd a Metro De Cymru 

 

Ym mis Mehefin 2018, penododd Trafnidiaeth Cymru ei Bartner Darparu Gwasanaethau 
Rheilffyrdd, Keolis Amey, i weithredu'r Contract nesaf ar gyfer Gwasanaethau Rheilffyrdd 
Cymru a Gororau a ddechreuodd ar 14 Hydref 2018.   

 
Mae'r penodiad yn dod â manteision a chyfleoedd sylweddol yn ei sgil, gan gynnwys rhaglen 
fuddsoddi gwerth £1.9 biliwn gan y gweithredwr sy'n cefnogi ein hamcanion i drawsnewid 
gwasanaethau i gymunedau a phobl ar hyd a lled Cymru a'r gororau, drwy: 

 

 Greu rhwydwaith sydd wrth wraidd cymunedau, sy'n hygyrch i bawb, ac sy'n gweithredu 
7 diwrnod yr wythnos. 

 Cynyddu symudedd cymdeithasol ac ehangu mynediad, gan gysylltu pobl â swyddi, 
addysg, iechyd a hamdden. 

 Gwneud Cymru hyd yn oed yn fwy deniadol i fusnesau a thwristiaid. 

 Gwneud teithio ar y rheilffyrdd yn bleserus, gan alluogi pobl i weithio a chwarae wrth 
iddynt deithio ar drenau gwyrddach, modern sy'n defnyddio cysylltedd digidol y 
genhedlaeth nesaf. 

 
Roedd cynlluniau'r gyllideb ar gyfer 2018-19 a 2019-20 wedi'u seilio ar broffil tybiedig cost y 
Contract Gwasanaethau Rheilffyrdd o £150 miliwn (prisiau 2016-17) yn 2018-19 (yn seiliedig 
ar chwe mis o'r contract presennol a chwe mis o'r contract newydd) a £120 miliwn (prisiau 
2016-17) yn 2019-20 (blwyddyn lawn gyntaf y contract newydd). Y disgwyliad, a bennwyd fel 
yr amlen gyllido wreiddiol, oedd y byddai'r costau'n codi yn y blynyddoedd i ddod i gyrraedd 
£150 miliwn (prisiau 2016-17) pan fydd gwasanaethau Metro De Cymru yn dod yn gwbl 
weithredol o 2023-24 ymlaen.  

 
Roedd yr amlen ariannu wreiddiol ar gyfer y Contract Gwasanaethau Rheilffyrdd yn seiliedig 
ar nifer o ragdybiaethau.  Yn ystod yr ymarfer caffael, addaswyd rhai o'r rhagdybiaethau hyn 
i fodloni gofynion cydymffurfio ac eraill i alluogi cyflawni manteision i deithwyr yn gyflymach, 
gan gynnwys: 

 

 Buddsoddiad cynnar mewn trenau newydd a threnau wedi'u hadnewyddu. 

 Buddsoddiad cynnar mewn gorsafoedd, meysydd parcio a chyfleusterau cyfnewidfa. 

 Buddsoddi'n gynnar mewn gwasanaethau ychwanegol. 
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 Moderneiddio'r seilwaith cynnal a chadw a seilwaith arall sy'n cefnogi gwelliant mewn 
perfformiad a dibynadwyedd. 

 Cynigion newydd ar gyfer tocynnau a phrisiau, gan gynnwys seilwaith tocynnau 
digyffwrdd. 

 Datblygiad economaidd drwy gyflogaeth. 

 Sicrhau bod ail berson sy'n gyfrifol am ddiogelwch ar bob gwasanaeth trên trwm. 
 

Bydd y costau a'r gofynion uchod yn golygu bod rhai costau'n codi ar y dechrau ac o 
ganlyniad bydd angen adnodd ychwanegol yn y tymor byr. Yn 2019-20, cost y contract 
newydd yw £170.403 miliwn, ac mae darpariaeth o £122.830 miliwn ar gyfer hyn yng 
Nghyllideb Ddangosol 2019-20 yn ôl Cyllideb Derfynol 2019-19. Gwnaed dyraniad o £32.610 
miliwn o gronfeydd refeniw canolog wrth gefn ac ailbroffiliwyd £14.966 miliwn o fewn y MEG 
Economi a Thrafnidiaeth i gefnogi'r gost lawn. Mae £0.844 miliwn ar gyfer gweithgaredd 
rheilffyrdd nad yw'n fasnachfraint fel cyllid Heddlu Trafnidiaeth Prydain.  

 
Ymdrinnir â dirwyn yr ad-daliad taliadau mynediad blynyddol i ben o 2020-21 ymlaen yn fwy 
manwl yn yr adran Addasiad i Daliadau Mynediad isod.  

 
Mae cost gyffredinol y Contract Gwasanaethau Rheilffyrdd dros y tymor 15 mlynedd o fewn 
yr amlen gost wreiddiol a ddiffinnir ar ddechrau'r broses gaffael. Bydd yn arbed 16% o'i 
gymharu â pharhau â'r trefniadau masnachfraint ac addasiadau i daliadau mynediad. At 
hynny, mae cost refeniw Contract y Gwasanaethau Rheilffyrdd ddau y cant (cost bresennol 
net) yn is na'r amlen cost refeniw a ddarparwyd ar ddechrau'r ymarfer caffael. 

 
Addasiad i Daliadau Mynediad  

 
Mae goblygiadau ariannol y cytundeb rhwng Gweinidogion Cymru a'r Ysgrifennydd Gwladol 
dros Drafnidiaeth ynghylch y mecanwaith addasu taliadau mynediad presennol yn cael eu 
crynhoi yn y cytundeb Cyllido ac Allbynnau. Yn bwysicach, mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn 
cadw'r risg reoleiddiol a'r cyfle i wneud newidiadau yn y dyfodol i daliadau mynediad i 
Network Rail yn deillio o adolygiadau rheoleiddiol, sy'n golygu y bydd contract 
gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau yn cael ei drin yn yr un modd ag unrhyw 
fasnachfraint arall ac yna ni fydd unrhyw effaith negyddol ar lefelau prisiau neu 
wasanaethau. Mae'r Cytundeb Cyllido ac Allbynnau wedi'i gyhoeddi ar wefan Llywodraeth 
Cymru.  
 
Bydd y Pwyllgor yn cofio yr adroddwyd yn flaenorol ei bod yn ofynnol i Lywodraeth Cymru 
dalu mwy nag £1 biliwn i lywodraeth y DU dros y 15 mlynedd nesaf o gontract 
Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau. Mae hyn bellach wedi'i ail-negodi yn 
llwyddiannus, ac mae'r Cytundeb Cyllido ac Allbynnau yn nodi sut y bydd y mecanwaith 
newydd yn gweithio. 

 
Yn ystod cyfnod trosiannol, a gynlluniwyd i roi cyfrif am y modd y caiff Llywodraeth Cymru ei 
hariannu a rhagdybiaethau Adolygiad o Wariant Trysorlys EM (2017 - 2020), bydd 
Llywodraeth Cymru yn gwneud dau daliad i'r Adran Drafnidiaeth o £24.89 miliwn yn 2018-19 
a £71.8 miliwn yn 2019-20. Bydd y costau hyn yn cael eu cynnwys o fewn cyllidebau 
presennol Llywodraeth Cymru.  O 2020-21 bydd y mecanwaith Addasu Taliadau Mynediad 
cyfredol yn dod i ben.  
Mae ymchwiliadau i rwydwaith De Cymru yn parhau fel rhan o'r drafodaeth â Llywodraeth y 
DU i drosglwyddo'r ased.  Bydd unrhyw addasiadau sy'n ymwneud â pherchnogaeth yr ased 
yn cael eu cwblhau mewn cyllidebau atodol dilynol pan fydd canlyniad yr ymchwiliad yn 
hysbys. 
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Bydd trefniant newydd, yn seiliedig ar y rhagamcan o'r taliadau mynediad yn ein contract 
Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a Gororau newydd (ac felly wedi'u cynnwys yn y gost 
sylfaenol gyffredinol ar gyfer y contract), yn ei le. Golyga hyn y bydd taliadau wedi'u 
haddasu yn y dyfodol yn deillio o adolygiadau rheoleiddio, rhwng Llywodraeth Cymru a'r 
Adran Drafnidiaeth neu rhwng yr Adran Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru, yn cael eu pennu 
drwy gymharu taliadau mynediad gwirioneddol a dalwyd i Network Rail a'r taliadau yn ein 
contract gwasanaethau rheilffyrdd. Os bydd y taliadau mynediad gwirioneddol yn cyd-fynd 
â'r lefel yn ein contract ni fydd angen addasiad y naill ffordd na'r llall.  

 
Ar yr un pryd, bydd Llywodraeth y DU yn talu swm o £2 filiwn i Lywodraeth Cymru yn 2018-
19 a £4.4 miliwn ar gyfer 2019-20 i weithredu'r rhan o'r contract sy'n ymwneud â 
gwasanaethau Lloegr yn unig. Ar gyfer y blynyddoedd dilynol, bydd y cyllid ar gyfer 
gwasanaethau Lloegr yn unig yn cael ei fynegeio gan ddefnyddio'r un fethodoleg sy'n 
berthnasol i daliadau masnachfraint cyfatebol.  
 
O fewn y cytundeb Cyllido ac Allbynnau, mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi ail-gadarnhau ei 
ymrwymiad i ddarparu £125 miliwn (prisiau 2014) tuag at gost Metro De Cymru, a fydd yn 
cael ei dynnu i lawr yn unol â gwariant.   

 
7.3 Rhwydwaith Trafnidiaeth Cyhoeddus Integredig 

 
Mae cysylltedd trafnidiaeth integredig ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol yn hollbwysig 
i gydlyniant cymdeithasol a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth.  Bydd y buddsoddiad cyfalaf 
ychwanegol o £30 miliwn yn 2018-19 yn Rhanbarth Caerdydd yn cefnogi datblygu systemau 
trafnidiaeth integredig sy'n sbardun allweddol ar gyfer twf economaidd.  Mae gwelliannau 
trafnidiaeth gyhoeddus yn cefnogi ein dyheadau i leihau allyriadau drwy leihau'r defnydd o 
geir a darparu cerbydau glanach a mwy effeithlon gyda chanlyniadau da i'n hiechyd a'n 
hamgylchedd.   

   
Mae parhad y cyllid refeniw o £1 filiwn ar gyfer teithio am ddim ar fysiau ar lwybrau Traws 
Cymru hefyd yn bwysig wrth greu twf parhaus ymysg teithwyr a symudiad moddol o gar i 
drafnidiaeth gyhoeddus ar y coridorau allweddol mewn ardaloedd gwledig.  

 
I gydnabod y manteision pellgyrhaeddol sy'n gysylltiedig â lefelau uwch o deithio a 
chysylltedd gweithredol, bydd buddsoddiad ychwanegol dros y tair blynedd nesaf o £60 
miliwn (sy'n cychwyn yn 2018-19) yn cefnogi ein Cronfa Teithio Llesol ymroddedig i hybu 
cyflwyno cynlluniau teithio gweithredol ar draws Cymru.  Ceir manylion pellach am y 
dyraniadau i awdurdodau lleol yn y Datganiad Ysgrifenedig ar 10 Awst ac mae ar gael yn:   

 
https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/activetravelallocations/?lang=cy 

 
7.4 Trafnidiaeth Cymru 

 
Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru yn 2015 o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 ac mae'n gwbl atebol i 
Weinidogion Cymru fel is-gwmni cyfyngedig drwy warant. 
 
Mae gan Trafnidiaeth Cymru hunaniaeth gyfreithiol glir o fewn fframwaith cadarn a 
sefydledig. Mae rhaniad clir rhwng Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru, sy'n caniatáu i 
Trafnidiaeth Cymru wneud penderfyniadau gweithredol annibynnol.   

 
Bydd atebolrwydd i Lywodraeth Cymru yn cael ei sicrhau gan gyfres o ddulliau strategol.  
Mae angen rhai elfennau, megis yr Erthyglau Cymdeithasu, yn ôl y gyfraith; mae eraill yn 
helpu i arwain y rhyngweithio rhwng Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru.  Mae'r Llythyr 
Cylch Gwaith yn nodi'r cylch gwaith gweithredol a'r cyllid cronnus sydd ar gael gan 
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Lywodraeth Cymru i gefnogi'r broses o gyflawni'r cylch gwaith.  Telir arian i Trafnidiaeth 
Cymru fel grant chwarterol ymlaen llaw. 
 
Mae'r Cwmni'n gyfrifol am reoli gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a chyflwyno 
Metros De Cymru a Gogledd Cymru.  
 
Dyhead Gweinidogion Cymru ar gyfer Trafnidiaeth Cymru yw galluogi'r Cwmni i ymgymryd 
ag ystod lawer ehangach o swyddogaethau trafnidiaeth.  Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi yn cynnwys ymrwymiad y bydd Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda thimau 
rhanbarthol newydd Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol newydd, a 
phartneriaid, i greu rhwydwaith trafnidiaeth cyhoeddus integredig, sy'n cwmpasu'r 
rhwydweithiau rheilffordd a bysiau.  
 

7.5 Cyflawni Ffordd Liniaru'r M4  
 

Cedwir cyllid mewn cronfeydd cyfalaf wrth gefn ar gyfer Prosiect yr M4 hyd nes y bydd y 
penderfyniadau statudol yn hysbys. Ni wneir unrhyw ddyraniadau nes bydd canlyniad y 
broses honno yn hysbys. 
 
Mae'r Ymchwiliad Cyhoeddus sydd wedi para blwyddyn wedi dod i ben ac mae swyddogion 
yn ymgymryd â phroses diwydrwydd dyladwy ar adroddiad yr Arolygwyr.  Mae Ymchwiliad 
Cyhoeddus wedi caniatáu i bawb ddweud eu dweud a sicrhau bod y prosiect yn destun 
proses archwilio agored a chadarn, gan arolygwyr annibynnol, ynghylch ai hyn, ar y cyd â 
Metro De Cymru, yw'r ateb cynaliadwy hirdymor i'r problemau sy'n gysylltiedig â'r M4 yn 
ardal Casnewydd.   
 
Y cam nesaf yw penderfynu a ddylid 'gwneud y Gorchmynion', hynny yw rhoi caniatâd 
cynllunio, a fydd yn cael ei ddilyn gan ddadl a phleidlais yn y Senedd cyn dyfarnu contractau 
adeiladu. 
 
 

7.6 Y Rhwydwaith Cefnffyrdd a Thraffyrdd 

 
Is-adran Cyflenwi Seilwaith: 

 
Mae'r ddarpariaeth yn parhau ar nifer o gynlluniau strategol pwysig eraill, gan gynnwys:  

 

 Ffordd yr A465 Blaenau'r Cymoedd rhwng Gilwern a Brynmawr:  Bydd y cynllun hwn yn 
ategu cynlluniau eraill ar hyd llwybr Blaenau'r Cymoedd ond bydd hefyd yn gwella 
hygyrchedd i'r ardal a gydnabyddir fel un o'r rhai mwyaf difreintiedig yn economaidd yng 
Nghymru. 
 

 Ffordd osgoi y Drenewydd: Bydd yn gwella'r amseroedd rhwng y Gogledd a'r de gan 
ddileu tagfeydd o ganol y dref. Bwriedir i'r cynllun hwn fod yn agored i draffig yn 
ddiweddarach eleni/yn gynnar y flwyddyn nesaf.   

 

 Datblygu / parhau â'r gwaith ar nifer o lwybrau eraill ledled Cymru, gan gynnwys Coridor 
yr A55 ar draws Gogledd Cymru, a'r A40 yng Ngorllewin Cymru.  Yn fwyaf diweddar 
cyhoeddwyd diweddariadau ar gyfer y prosiectau canlynol: 
 
- Y llwybr a ffefrir ar gyfer 3edd Bont y Fenai. 
- Dechrau adeiladu Ffordd Osgoi Caernarfon a'r cynllun A55 Aber i Dai'r Meibion (yn 

amodol ar gymeradwyaeth Weinidogol). 
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- Y cyhoeddiad arfaethedig o lwybr dewisol ar gyfer cynllun gwella cyffyrdd 15 ac 16 yr 
A55.  

- Coridor A494 / A55 / A548 Sir y Fflint drwy gyfrwng dull ECI. 
- Datblygu cynllun prosiect Pont ar Ddyfi Newydd ym Machynlleth. 

 
Mae'r holl weithgareddau hyn yn cael eu rhaglennu yng nghyd-destun y cyllidebau sydd ar 
gael a'r cyllidebau a ragwelir.  Fodd bynnag, rhaid cydnabod bod yr holl wariant yn amodol 
ar bwysau o ran chwyddiant a risg.  Ein nod yw rheoli hyn drwy gynnwys tuedd o ran risg ac 
optimistiaeth yn ein prosiectau yn ogystal â chael pwyntiau clir lle mae'r rhagdybiaethau a'r 
amcangyfrifon yn cael eu hadolygu a'u diweddaru sy'n cynnwys rhagolygon chwyddiant.  Yn 
achos prosiectau adeiladu, mae hyn yn aml yn ystod cyfnodau datblygu a chyflawni 
allweddol.  Mae'r contractau hefyd yn cynnwys mynegeion chwyddiant adeiladu (yn cynnwys 
cost deunyddiau a llafur). Rydym hefyd yn ceisio rheoli effaith chwyddiant o fewn llinell 
sylfaen y gyllideb, fel arfer drwy ganfod arbedion effeithlonrwydd a rheoli gofynion cyflawni 
ar draws y portffolio.   
 
Is-adran Rheoli'r Rhwydwaith: 
 
Mae asedau cefnffyrdd, priffyrth a thraffyrth yn elfennau o'r ased sengl mwyaf ar fantolen 
Llywodraeth Cymru, a chânt eu harchwilio, eu cynnal a'u cadw a'u gwella'n barhaus. Mae 
effeithiau'r tywydd eithafol a gafwyd y gaeaf diwethaf yn dal i gael eu teimlo a bu cynnydd 
mewn gwariant er mwyn cynnal y rhwydwaith. Bydd gwariant 2019-20 yn dibynnu ar 
ddifrifoldeb y tywydd yn yr hydref/gaeaf sydd i ddod. 
 
Mae treialon o ddulliau a deunyddiau newydd ar gyfer gosod wyneb ffyrdd yn mynd 
rhagddynt a ddylai leihau costau oes gyfan hirdymor a chreu arbedion sylweddol oherwydd 
bod mwy o wydnwch a hefyd darparu manteision o ran diogelwch a lefelau sŵn isel. Anogir 
arloesedd mewn dulliau adeiladu a defnyddio deunyddiau a chydrannau newydd ar bob 
rhaglen asedau cefnffyrdd a thraffyrdd. 
 
Mae'r Rhaglen Mannau Cyfyng yn parhau i fod yn y camau dichonoldeb a chynllunio, sy'n 
ystyried cynlluniau gwella niferus a fydd yn sicrhau manteision o ran dibynadwyedd amser 
teithio, lliniaru tagfeydd a mwy o ddiogelwch ledled Cymru. Yn 2019-20 bydd £15 miliwn o 
welliannau lleol ar yr A470 a'r A487 yn 2019-20, yn bennaf yng nghanolbarth Cymru, yn sgil 
cytundeb cyllideb Dwy Flynedd Plaid Cymru. 
 
Mae prosiect gwydnwch yr A55 eisoes wedi arwain at fanteision cyflym mawr eu hangen o 
ran cynlluniau diogelwch, gan gynnwys y camerâu cyflymder a osodwyd yn Allt Rhuallt. Mae 
mesurau tymor byr, tymor canol a hirdymor eraill yn cael eu datblygu ar hyn o bryd a 
byddant yn cael eu rhoi ar waith ar ddiwedd 2018-19 ac ar ddechrau 2019-20. 
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ddichonoldeb gwelliannau i leihau tagfeydd ar yr A483 yn 
ardal Wrecsam, yr M4 i'r gorllewin o Gyffordd 32 a'r rhan ddeuol o'r A470 o Flaenau'r 
Cymoedd i Coryton. 
 

7.7 Cyflawni'r Polisi Teithio Llesol 
 

Gyda chymeradwyaeth y Mapiau Rhwydwaith Integredig o bron bob awdurdod lleol yn 
gynharach eleni, fe wnaethom gyrraedd carreg filltir bwysig o ran gweithredu'r Ddeddf 
Teithio Llesol.  Am y tro cyntaf, mae gennym set gynhwysfawr o gynlluniau cydlynol ar gyfer 
llwybrau cerdded a beicio ar gyfer yr holl drefi mawr yng Nghymru, a ddatblygwyd drwy 
ymgynghori â chymunedau lleol. 
 
Bu hyn o gymorth i wneud yr achos dros sefydlu'r Gronfa Teithio Llesol tair blynedd gwerth 
£60 miliwn yn ystod y flwyddyn, sy'n cychwyn creu'r llwybrau newydd a gwell hyn. 
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Dyrannwyd y £10 miliwn cyntaf o'r cyllid yn yr haf, o fewn 6 wythnos ar ôl i'r gronfa gael ei 
sefydlu. Mae 11 cynllun strategol ac 13 o becynnau cynlluniau lleol yn derbyn cyllid yn y 
rownd gyntaf. 
 
Bu newid amlwg yn yr awydd i weld cynlluniau teithio llesol uchelgeisiol ymhlith cymunedau 
ac arweinwyr cymunedol, fel y gwelir gan faint a nifer y prosiectau a gyflwynwyd ar gyfer 
cyllid neu sydd ar y cam dichonoldeb ar hyn o bryd. 
 
Gwahoddir ceisiadau am gynlluniau sy'n dechrau yn y flwyddyn ariannol nesaf yn 
ddiweddarach eleni. Bydd y rhain yn adeiladu ar y gwaith dichonoldeb a rhagarweiniol 
gwerth £5 miliwn ar gyfer datblygu'r cynllun yr ydym yn ei ariannu yn 2018-19. 
 
I ategu'r Gronfa Teithio Llesol, rydym yn cynnal ein rhaglen Llwybrau Diogel mewn 
Cymunedau gwerth £5 miliwn, sy'n canolbwyntio'n benodol ar welliannau i lwybrau cerdded 
a beicio i ysgolion a chyfleusterau cysylltiedig megis llochesi. Mae dwy raglen grant bellach 
yn cefnogi'r agenda teithio llesol. Mae'r Grant Cyfalaf Diogelwch Ffyrdd £4 miliwn yn helpu 
awdurdodau lleol i wella lleoliadau a llwybrau sydd â hanes o wrthdrawiadau sydd wedi 
achosi anafiadau personol, gan gynnwys i gerddwyr a beicwyr, a gall y Gronfa Trafnidiaeth 
Leol, sydd wedi cael ei chynyddu i £78 miliwn dros y flwyddyn hon a'r ddwy flynedd ddilynol, 
helpu i ariannu gwelliannau teithio llesol fel rhan o gynlluniau trafnidiaeth integredig, yn 
ogystal â chynlluniau eraill megis rhannu beiciau cyhoeddus. 
 
Y prif weithgareddau sydd wedi'u hanelu at hyrwyddo, hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth, sy'n 
cael eu hariannu drwy gyllidebau trafnidiaeth, yw'r rhaglen Teithiau Llesol a ddarperir gan 
Sustrans a gweithio mewn ysgolion ledled Cymru, a chyllido Hyfforddiant Beicio Safonol 
Cenedlaethol a Hyfforddi Cerddwyr Ifanc. 

 
7.8 Buddsoddi mewn Seilwaith Rheilffyrdd 

 
Nid yw'r Seilwaith Rheilffyrdd wedi'i ddatganoli ac nid yw Llywodraeth Cymru yn derbyn 
cyllid i ymgymryd â newidiadau o'r fath. Fodd bynnag, pan gyflwynir yr achos a phan fydd 
cyfle yn codi i fuddsoddi, bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud hynny.  
 
Mae'r Contract Gwasanaethau Rheilffyrdd newydd yn cynnwys bron £5 biliwn o fuddsoddiad 
dros y 15 mlynedd nesaf. Bydd cyfran o hyn ar yn cael ei fuddsoddi mewn Seilwaith 
Rheilffyrdd gwell: 

 

 Bydd £793 miliwn yn cael ei fuddsoddi i weithredu Metro De Cymru (£738 miliwn) a depo 
Ffynnon Taf (£55 miliwn dros y cyfnod 2019-20 i 2021-22). Mae'r buddsoddiad hwn yn 
cynnwys newidiadau sylweddol yn y seilwaith ynghyd â 172km o drac wedi'i 
drydaneiddio. 

 Tua £900 miliwn ar gyfer gweithredu, cynnal a chadw ac adnewyddu seilwaith Metro De 
Cymru, a gwariant trosglwyddo asedau Cledrau'r Cymoedd 

 Gwariant refeniw o £3 biliwn ar wasanaethau rheilffyrdd. 
 

Mae enghreifftiau eraill o ble mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn cynnwys datblygu 
cyfnewidfa drafnidiaeth newydd yn Bow Street a fydd yn agor yn 2020. Mae Llywodraeth 
Cymru yn ystyried yr achos dros fuddsoddi mewn gorsaf newydd yn Llanwern (De Cymru).  
Mae £10 miliwn wedi'i ymrwymo i wneud gwelliannau i'r seilwaith yn Wrecsam. Fel rhan o 
Fetro Gogledd Cymru, mae'r achos dros orsaf newydd yng Nglannau Dyfrdwy a 
chyfleusterau cyfnewidfa gwell yn Shotton yn cael eu hadolygu.  
 
Byddwn yn parhau i weithio gyda'r diwydiant i nodi cyfleoedd ar gyfer buddsoddi yn y 
dyfodol.  
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7.9 Cymorth ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Bysiau a Chymunedol, Tocynnau Teithio 

Rhatach a Chynllun Teithio Rhatach i Bobl Ifanc 
 

Mae trafnidiaeth bysiau a chymunedol yn parhau i fod yn ystyriaeth bwysig i'r gyllideb gan 
fod y sectorau hyn yn darparu cysylltedd i'r cyhoedd, sy'n dibynnu'n fawr ar drafnidiaeth 
gyhoeddus. Mae'r nifer o deithiau teithwyr ar fysiau, er enghraifft, yn parhau rhwng tair a 
phedair gwaith y teithiau ar drenau.  

 

Lansiwyd ymgynghoriad ar wasanaethau bysiau yng Nghymru ar 8 Mawrth 2017 yn dilyn yr 
Uwchgynhadledd Bysiau lwyddiannus ar 23 Ionawr 2017. Cyhoeddwyd crynodeb o'r 
ymatebion ym mis Awst 2017. Mae Trafnidiaeth i Gymru a swyddogion Llywodraeth Cymru 
yn cydweithio i gynnal Adolygiad o'r Strategaeth Fysiau i ddarparu rhwydwaith bysiau 
cyhoeddus sy'n canolbwyntio ar deithwyr.  Y bwriad yw cwblhau'r adolygiad yn gynnar yn 
2019 ac yna ei ddefnyddio i dargedu cyllid cyhoeddus.  
 
Mae tri achos busnes yn cael eu datblygu gan Trafnidiaeth Cymru i: 
 

 Ddatblygu trafnidiaeth ymatebol integredig. 

 Nodi rhwydwaith cenedlaethol integredig sydd wedi'i gynllunio'n dda, gan gynnwys 
gwasanaethau rheilffordd, gyda gwell seilwaith a gwasanaethau mwy dibynadwy. 

 Sefydlu gwell trefniadau ar gyfer tocynnau a chymorth swyddfa gefn.  
 
 

 
Mae'r cyllid cymorth refeniw blynyddol o £90 miliwn ar gyfer bysiau yn cefnogi darparu 
gwasanaethau ac mae'n cynnwys cynnal y Grant Cymorth Gwasanaethau Bysiau ar £25 
miliwn. Mae'r lefel hon o Grant Cymorth Gwasanaethau Bysiau wedi aros yr un fath ers 
2013-14. Er bod gwasanaethau'n cael eu hystyried yn fforddiadwy ar gyfer y flwyddyn 
bresennol, mae'n amlwg, gyda phwysau chwyddiant a phoblogaeth sy'n heneiddio, na fydd 
yn gynaliadwy i Lywodraeth Cymru barhau i gefnogi'r holl fentrau oni bai fod y cyllid 
sylfaenol yn cynyddu'n sylweddol neu bod newid sylfaenol yn y ffordd y mae 
gwasanaethau'n cael eu cefnogi.   Mae hyn yn rhywbeth y bydd yr adolygiad yn ceisio ei 
nodi a bydd yn cynnig ffyrdd o fynd i'r afael ag ef.  

 
Rydym yn parhau i gefnogi gwaith Bus Users Cymru a'r Gymdeithas Cludiant Cymunedol 
yng Nghymru i sicrhau bod barn teithwyr bysiau yn cael ei chynrychioli'n effeithiol wrth 
ddatblygu ein polisïau ar gyfer y rhwydwaith bysiau. Mae cludiant cymunedol yn gwneud 
cyfraniad pwysig at rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a chydlyniant cymdeithasol, 
yn enwedig mewn cymunedau anghysbell a gwledig, ac yn ystod cyfnodau lle mae arian yn 
brin.  

 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu'r rhwydwaith bysiau pellter hir TrawsCymru ac 
rydym wedi gwneud gwelliannau sylweddol i'r rhwydwaith gwasanaethau dros y pum 
mlynedd diwethaf. Mae'r gwelliannau'n cynnwys llwybrau newydd megis T6 sy'n cysylltu 
Aberhonddu ac Abertawe. Ym mis Gorffennaf 2017, cyflwynwyd menter arloesol teithio rhad 
ac am ddim ar benwythnosau. O ganlyniad i'r buddsoddiad hwn, cludodd rhwydwaith bysiau 
TrawsCymru 1.74 miliwn o deithwyr yn 2017-18. Mae hyn yn parhau i dyfu wrth i fwy o 
geisiadau gael eu derbyn am wasanaethau TrawsCymru ychwanegol sy'n darparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n aros mewn nifer cyfyngedig o leoedd. Fel rhan o'r 
Cytundeb Cyllideb Dwy Flynedd gyda Phlaid Cymru, mae cyllid ychwanegol o £0.2 miliwn yn 
2018-19 a 2019-20 hefyd ar gael i ddarparu gwasanaeth bysiau newydd TrawsCymru sy'n 
cysylltu Aberystwyth a Chaerfyrddin, Port Talbot a Chaerdydd. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu dwy swydd amser llawn o fewn awdurdodau lleol y 
METRO yng ngogledd a de Cymru i arwain, cydlynu a chyflwyno'r elfennau bysiau dros bum 
mlynedd, o fewn amlen Cynllun Partneriaeth Ansawdd bysiau statudol. Byddai Cynllun 
Partneriaeth Bysiau yn werthfawr wrth helpu i lunio buddsoddiad yn y dyfodol yn y 
rhwydwaith bysiau y tu allan i ardaloedd y METRO.  

 
Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol yn ôl y gyfraith am ad-dalu gweithredwyr bysiau am gludo pobl 
hŷn neu bobl anabl o dan y cynllun teithio am ddim ar fysiau. Mae'n rhaid i'r awdurdodau 
lleol sicrhau nad yw'r gweithredwyr bysiau hynny yn ddim gwell na gwaeth eu byd o 
ganlyniad. Bydd cyllideb Llywodraeth Cymru o £60 miliwn i gefnogi gwariant awdurdodau 
lleol ar ad-dalu yn parhau i gyflawni eu cyfrifoldebau, gan ychwanegu at y cyfraniadau y mae 
awdurdodau lleol yn parhau i'w gwneud o'u cyllidebau eu hunain, ac adlewyrchu'r cyllid a 
ddarparwyd ar gyfer cynlluniau dewisol cyn cyflwyno'r cynllun gorfodol yn 2002. Gyda'i 
gilydd, mae'r cyfraniadau hyn gan yr awdurdodau lleol yn gyfystyr â rhyw £10.3 miliwn bob 
blwyddyn. Yn ogystal, rydym yn talu costau gweinyddol awdurdodau lleol ar sail £3 fesul 
cerdyn teithio a gyhoeddir bob blwyddyn. Ar hyn o bryd, mae tua 730,000 o gardiau teithio 
rhatach ar fysiau yn cylchredeg ledled Cymru.  

 
O ran teithio rhatach i bobl ifanc, mae £1 filiwn wedi'i ailflaenoriaethu yn y BEL Cynllun 
Teithio Rhatach ar Fysiau i Bobl Ifanc i barhau â'r cynllun Teithio Rhatach ar Fysiau a 
gyflwynwyd fel peilot 18 mis ym mis Medi 2015. Mae'r ymgynghoriad ar y posibilrwydd o 
ehangu'r cynllun wedi dod i ben a chyhoeddwyd crynodeb o'r ymatebion ym mis Mehefin 
2018. Yn 2019-2020, mae arian ychwanegol wedi'i glustnodi ar gyfer gwella'r cynllun a 
gwneir cyhoeddiad maes o law.  Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda'r 
diwydiant bysiau i bennu'r potensial i barhau â'r fenter hon ar sail fasnachol. 
 
Mae ystyried yr opsiynau ar gyfer gwella trefniadau ar gyfer gwasanaethau bysiau yng 
Nghymru yn parhau a chyhoeddir cynigion ar gyfer diwygio cyn gynted â phosibl. 
 

7.10 Cymorth ar gyfer Blaenoriaethau Trafnidiaeth Lleol 

 
Mae llinell blaenoriaethau trafnidiaeth lleol y gyllideb (Y Cam Gweithredu Teithio 
Cynaliadwy) yn darparu cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth lleol sy'n 
cefnogi'r economi, yn gwella diogelwch ar y ffyrdd ac yn galluogi teithio llesol. Rydym yn 
parhau i weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a sefydliadau allweddol eraill i 
sicrhau bod y blaenoriaethau allweddol yn cael eu bodloni ac i nodi ffynonellau cyllid addas 
eraill a fydd yn cynorthwyo i gyflawni hynny. 
 
Mae'r Gyllideb Ddrafft hon yn cynnwys £52 miliwn ychwanegol (cyllideb ychwanegol o £26 
miliwn a ddarparwyd yn 2018-19 hefyd) i'r Gronfa Trafnidiaeth Leol. Bydd y gronfa hon yn 
caniatáu i Awdurdodau Lleol wneud cais am gyllid ar gyfer cynlluniau sy'n annog trafnidiaeth 
cynaliadwy a lliniaru tagfeydd, yn enwedig ar lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus.   

 
7.11 Dadgarboneiddio 

 
Byddwn yn sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol ar gyfer Cymru fel corff cynghori, 
anstatudol a fydd yn ystyried ein dyletswyddau o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru), gan 
gynnwys rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol a Dyletswydd Bioamrywiaeth a 
Gwydnwch Ecosystemau. 
 
Bydd ein Strategaeth Drafnidiaeth wedi'i diweddaru - sydd i'w chyhoeddi ym mis Mai 2020 - 
yn cynnwys ffocws allweddol ar symud i ddulliau trafnidiaeth carbon is er mwyn cyrraedd ein 
targedau dadgarboneiddio a lleihau'r nifer cynyddol o Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer sydd â 
chysylltiad cryf ag allyriadau sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth. 
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Mae'r contract rheilffyrdd newydd yn adlewyrchu ein hymrwymiad i leihau carbon. Bydd 
llinellau Treherbert, Aberdâr, Methyr Tydfil, Coryton a Rhymni sy'n rhedeg i'r gogledd allan o 
orsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn gwbl drydanol, a bydd y trydan yn dod o ffynonellau 
cwbl adnewyddadwy (a 50 y cant o hwnnw o Gymru).  Bydd gostyngiad mewn allyriadau 
carbon o 25 y cant ar draws y gwasanaeth cyfan erbyn y bumed flwyddyn, o ganlyniad i 
gyflwyno'r genhedlaeth ddiweddaraf o Aml Unedau Diesel allyriadau isel. 
 
Fel y nodir yn fy Natganiad Ysgrifenedig dyddiedig 11 Hydref, bydd y cyllid gwerth £2 filiwn 
ar gyfer pwyntiau gwefru trydan a gytunwyd yn y cytundeb Cyllideb Dwy Flynedd gyda 
Phlaid Cymru yn cael ei ddefnyddio i helpu i greu rhwydwaith cenedlaethol o bwyntiau 
gwefru cyflym sy'n hygyrch i'r cyhoedd. Bydd y ffocws ar leoliadau ar/ger ein rhwydwaith 
ffyrdd strategol, gyda phwyslais arbennig ar deithiau rhwng y Gogledd a'r De, a'r Dwyrain a'r 
Gorllewin. 

 
Yn dilyn gwybodaeth fanwl a chyngor a dderbyniais ac a ystyriais, yn enwedig o ran fy nod i 
ddenu cymaint o fuddsoddiad preifat cynaliadwy â phosibl i gefnogi'r gwaith o greu 
rhwydwaith cenedlaethol, rwy'n edrych ar fodel cenedlaethol ar gyfer cyflwyno consesiynau. 
Bydd y fframwaith a'r manylebau mor arloesol a chynhwysol â phosibl o ran ychwanegu 
gwerth at gymunedau a busnesau lleol. 
 
Rwyf hefyd wedi gofyn i swyddogion ymchwilio i ddichonoldeb ymestyn y defnydd o'r cyllid i 
osod pwyntiau gwefru mewn cyfleusterau parcio a theithio a safleoedd tacsis i annog y 
defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus ac annog pobl i fanteisio arno yn yr ystyr ehangach.   
 
Bydd gwaith pennu cwmpas, dadansoddi a phrofi ychwanegol gyda rhanddeiliaid allweddol, 
gan gynnwys awdurdodau lleol, yn cael ei wneud er mwyn gosod y fframwaith strategol a'r 
manylebau. Rwy'n gweld y gwerth o ran gosod rhwydwaith cenedlaethol yng nghyd-destun 
cynllunio strategol a gofodol statudol a byddaf yn ceisio sicrhau bod hynny'n cael ei 
adlewyrchu yn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Fy nod yw cynnal proses gaffael yng 
ngwanwyn 2019.  
 

7.12 Gwariant Ataliol 
 
Gellir priodoli mwyafrif y gwariant yn y gyllideb Trafnidiaeth ar gyfer rhaglenni a pholisïau i 
wariant ataliol megis: teithio llesol o ran hyrwyddo dulliau teithio cynaliadwy a thrwy hynny 
leihau'r effeithiau amgylcheddol a chynyddu lefelau gweithgarwch sy'n cefnogi canlyniadau 
iechyd.  Mae teithio rhatach ar fysiau yn arbennig o bwysig mewn ardaloedd gwledig ac yn 
hanfodol ar gyfer cydlyniant a llesiant cymdeithasol. Mae ein buddsoddiad mewn diogelwch 
ar y ffordd, cynnal a chadw ffyrdd a gwelliannau mewn rheoli rhwydwaith yn helpu i atal 
problemau mwy sylweddol a damweiniau dros y tymor hwy. Enghraifft bwysig o sut y caiff 
ein gwasanaethau trafnidiaeth ei drawsnewid yw Metro De Cymru, gyda chyfleoedd posibl i 
gyflawni llawer mwy ar gyfer rhanbarthau na rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus gwell. Fel 
rhan annatod o Fargen Ddinesig Dinas-ranbarth Caerdydd, bydd hyn yn gatalydd ar gyfer 
adfywio ehangach, gan helpu i lunio'r seilwaith economaidd a chymdeithasol rhanbarthol, 
symudedd cymdeithasol a chyfle cyfartal ar gyfer rhai o'n hardaloedd mwyaf difreintiedig.  
Felly, wrth gyflawni gwell canlyniadau, mae mesurau gwario ataliol yn bwysig ar gyfer yr 
hirdymor.   

 
8.0 Y DYSTIOLAETH AR GYFER PENDERFYNIADAU'R GYLLIDEB 

 
Mae tystiolaeth o ystod eang o ffynonellau yn sail i'n penderfyniadau ariannol megis ymchwil 
gyhoeddedig, ymgysylltu â rhanddeiliaid, gwerthusiadau polisi ac ystadegau blaenorol. 
 
Fel Llywodraeth, rydym wedi helpu cyrff sefydledig i ddatblygu'r dystiolaeth a ddefnyddiwn i 
lywio ein gweithgareddau. Er enghraifft, mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, a ariennir 
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gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Llywodraeth Cymru, wedi'i lleoli ym 
Mhrifysgol Caerdydd ac mae'n aelod o Rwydwaith What Works y DU. Mae'r Ganolfan yn 
cydweithio ag arbenigwyr polisi blaenllaw i roi tystiolaeth a chyngor annibynnol o ansawdd 
uchel i Weinidogion Cymru a swyddogion, sy'n eu helpu i wella penderfyniadau a 
chanlyniadau polisi. Mae'r Ganolfan a'i rhagflaenydd, Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru, 
wedi cyhoeddi sawl adroddiad yn ymwneud â phortffolio'r Economi a Thrafnidiaeth. 
 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, sefydlwyd Dirnad Economi Cymru. Rhaglen gydweithredol 
yw hon rhwng Banc Datblygu Cymru, Ysgol Fusnes Caerdydd a'r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol a fydd yn darparu adnodd unigryw i Gymru. Bydd Dirnad Economi Cymru yn 
darparu'r dystiolaeth ar gyfer penderfyniadau polisi, gan alluogi Llywodraeth Cymru, Busnes 
Cymru a BDC i herio ac addasu'r cymorth a gynigir i fusnesau bach a chanolig yng 
Nghymru. 
 
Caiff tystiolaeth a chwmpas yr arfarniad a wneir wrth ddatblygu polisi a rhaglenni eu hasesu 
ar sail risg, maint a graddfa, y dystiolaeth bresennol a ffactorau eraill.  Cynhelir astudiaethau 
dichonolrwydd cyn cychwyn prosiectau allweddol i asesu eu haddasrwydd o ran cyflawni ein 
nodau, tra bod adolygiadau porth ar gyfer prosiectau mawr yn cael eu cwblhau i herio pob 
agwedd ar achos busnes gan gynnwys yr asesiad gwerth am arian hanfodol. Er bod yr 
adolygiadau'n ymwneud â phrosiectau penodol, maent yn helpu i greu ffynhonnell 
wybodaeth ddefnyddiol i ystyried prosiectau eraill. Gall adroddiadau archwilio mewnol ac 
allanol fod o gymorth mewn ffordd debyg. 
 
Rydym yn ariannu Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru, drwy broses dendro gystadleuol, i 
ddarparu gwasanaethau ymgysylltu rhwng Partneriaid Cymdeithasol a Llywodraeth Cymru 
yng Nghymru. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod barn rhai o'n rhanddeiliaid allweddol yn rhan 
annatod o ddatblygu a chyflwyno polisïau.  
 
Rydym wedi symleiddio'r bensaernïaeth gynghori, gan ddisodli ystod o gyrff cynghori gydag 
un Bwrdd Cynghori Gweinidogol ar gyfer yr Economi a Thrafnidiaeth sy'n rhoi cyngor 
rheolaidd, creadigol o ansawdd uchel imi i helpu i wella datblygiad economaidd yng 
Nghymru yn unol â'r blaenoriaethau a'r weledigaeth a nodir yn y Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi.   
 
O safbwynt trafnidiaeth, rydym yn ariannu Bus Users Cymru i gynrychioli diddordebau 
teithwyr ac i roi mewnbwn ar ddatblygiad polisi. Mae hyn yn cynnwys cyfraniadau i 
ymgynghoriadau polisi, monitro gwasanaethau bysiau, delio â chwynion a chynnal 
cymorthfeydd bysiau ledled Cymru. 

 

 
9.0 MONITRO CYLLIDEBAU 

 
Wrth ddatblygu'r cynlluniau yn y Gyllideb Ddrafft hon, cynhaliwyd adolygiadau manwl ar 
draws y portffolio sy'n cyd-fynd â Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol.  Yn ystod y 
gwaith o gyflawni rhaglenni yn ystod y flwyddyn, caiff pob maes busnes ei herio'n gadarn 
bob mis a chynhelir adolygiadau manwl chwarterol gan swyddogion i  sicrhau ein bod yn 
parhau i gyflawni yn erbyn ein hallbynnau a'n canlyniadau. Gwneir symudiadau yn y gyllideb 
yn ôl yr angen er mwyn sicrhau ein bod yn cael yr effaith fwyaf posibl. 

 
 

10.0 GWERTHUSIADAU/ADOLYGIADAU 
 

Caiff canlyniadau eu monitro ar gyfer pob un o'r prosiectau a'r contractau sy'n cael eu rheoli 
o fewn y portffolio.  Cynhelir astudiaethau dichonoldeb cyn cychwyn prosiectau allweddol i 
asesu eu haddasrwydd yn y dyfodol o ran cyflawni ein nodau llesiant. Cynhelir gwerthusiad 
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o brosiectau a rhaglenni yn ystod ac ar ddiwedd prosiectau a gellir eu cynnal yn fewnol neu 
gan gontractwyr allanol. 
 
Gellir ystyried yr angen i werthuso a chwmpas gwerthusiad fesul achos wrth ddatblygu 
polisïau a rhaglenni, gan ystyried risg, maint a graddfa, y dystiolaeth bresennol a ffactorau 
eraill. 
 
Mae comisiynu gwerthusiadau ac ymchwil yn un ffordd o gasglu tystiolaeth ar bolisïau a 
rhaglenni, ond nid dyna'r unig ffordd ac nid dyma'r ffordd fwyaf priodol bob tro. 
 
Cynhelir adolygiadau porth ar gyfer prosiectau mawr i asesu gwerth am arian ac mae 
archwiliadau mewnol ac allanol yn cael eu cynnal, a byddant yn darparu tystiolaeth bellach i 
gefnogi canlyniadau polisi.    
 
Weithiau, defnyddir y sylfaen dystiolaeth bresennol i lunio rhaglenni a pholisïau ac nid oes 
angen cynhyrchu tystiolaeth newydd bob tro ac nid oes dadl o ran gwerth da am arian bob 
tro ychwaith.   Mae sefydliadau megis y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus, Canolfan Twf 
Lleol What Works wedi cynhyrchu adroddiadau sy'n dadansoddi pa bolisïau sydd fwyaf 
effeithiol o ran cefnogi a chynyddu twf economaidd lleol. Yn yr un modd, mae'r OECD wedi 
cynnal adolygiad o ddulliau polisi datblygu economaidd a chyflogaeth leol yng Ngwledydd yr 
OECD ac wedi ystyried sut y gellid defnyddio'r rhain yng Nghymru. 
 
Wrth inni ddatblygu a gweithredu'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi, rydym wedi 
ymgysylltu'n eang â rhanddeiliaid. Yn ystod y cam cyflwyno cyntaf, mae rhanddeiliaid wedi 
ein helpu i bennu sut i weithredu'r Contract Economaidd.  
 
Er mwyn parhau i fod yn ymatebol i anghenion y gymuned fusnes, rydym yn cynnal 
gwerthusiadau fesul cam o'r gwasanaethau o fewn Busnes Cymru, o'r cychwyn cyntaf hyd y 
gwerthusiad terfynol.  Defnyddir y canfyddiadau i fireinio'r ddarpariaeth a helpu i lywio 
penderfyniadau polisi yn y dyfodol. 

 
O safbwynt trafnidiaeth, rydym yn darparu cyllid ar gyfer Bus Users Cymru gyda Transport 
Focus i gynnal arolygon blynyddol o deithwyr bysiau, a phobl nad ydynt yn defnyddio bysiau, 
i nodi pa bethau y mae'r rhwydwaith yn eu gwneud yn iawn a lle mae angen iddo wella. 
Bwriad y gwaith olaf yw cadarnhau'r buddsoddiadau sydd eu hangen i ddenu mwy o yrwyr 
ceir a theithwyr i ddefnyddio bysiau, yn enwedig teithwyr sy'n talu am eu tocynnau ac yn 
enwedig ar oriau cymudo brig. 
 
Rydym yn monitro data damweiniau yn fanwl ac yn gweithio gyda phartneriaid i wella'r 
defnydd o ddata a dadansoddiadau er mwyn targedu ymyriadau yn y ffordd fwyaf effeithiol.  
Yn ddiweddar, comisiynwyd adolygiadau o ymyriadau allweddol a ariennir a rheolau sydd 
wedi'u tynhau ynghylch pa gynlluniau sy'n gymwys i gael cyllid. 

 
11.0 Brexit 

 
O ran goblygiadau ariannol i'r portffolio yn sgil ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd, mae 
gwaith helaeth ar y gweill ar draws Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn cael y dylanwad 
mwyaf posibl ar drafodaethau yn y DU ac yn ei dro mewn trafodaethau ffurfiol yr Undeb 
Ewropeaidd a thrwy hynny sicrhau'r canlyniad gorau posibl i Gymru.  Mae gwarant gan 
Drysorlys y DU ar gyllid ar gyfer y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 
presennol a rhaglenni eraill yr Undeb Ewropeaidd yn darparu rhywfaint o sicrwydd am 
fuddsoddiadau a wneir cyn inni adael yr UE.  Y tu hwnt i'r dyddiad ymadael, fodd bynnag, 
mae ansicrwydd yn parhau ynghylch sut y bydd y warant honno'n gweithio'n ymarferol, gan 
gynnwys goblygiadau unrhyw fargen bontio, cytundeb gadael, neu "dim bargen". 
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Rydym hefyd yn pwyso ar Lywodraeth y DU i gadarnhau cyllid olynol i gymryd lle ein 
cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.  Rydym wedi bod yn glir ers y refferendwm 
na ddylai Cymru golli ceiniog o gyllid presennol yr UE, gan anrhydeddu addewidion a wnaed 
yn ystod yr ymgyrch.  Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau cyllid 
priodol i Gymru. 

  
Rydym hefyd yn disgwyl i Lywodraeth y DU anrhydeddu ei hymrwymiadau i drosglwyddo 
pwerau a chyfrifoldebau'r UE i Gymru.  Er mwyn i hyn fod yn ystyrlon, mae'n rhaid bod lefel 
briodol o gyllid ar gael i'n galluogi i gyflawni'r cyfrifoldebau newydd hynny.   

  
Ers y refferendwm rydym wedi bod yn ymgysylltu'n eang â busnesau ledled Cymru i ddeall y 
risgiau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â Brexit.  Rydym yn cydnabod wrth gwrs bod gan 
fusnesau bryderon am yr ansicrwydd sydd o'u blaenau ynghylch materion penodol o ran 
mynediad i'r Farchnad Sengl a rhwystrau tariff a di-dariff.  

 

Rydym yn clywed tystiolaeth bod rhai cwmnïau yn gohirio penderfyniadau buddsoddi, neu 
eu bod yn cynllunio yn seiliedig ar y senario waethaf.  Dyna pam mae'n bwysig iawn inni fod 
yn glir bod Cymru'n parhau i fod ar agor i fusnes a'n bod yn barod i barhau i gefnogi 
busnesau wrth gyflwyno'r  achos dros fuddsoddi yng Nghymru yn y dyfodol.   
 
Un o'n hymdrechion mwyaf i wrthsefyll effaith negyddol posibl Brexit yw paratoi ein 
busnesau a sicrhau eu bod yn gallu allforio a masnachu ac rydym yn cynyddu ein 
hymdrechion i gynyddu nifer a maint y busnesau yng Nghymru sy'n allforio drwy gyflwyno 
cynllun rhagweithiol o gymorth allforio.  
 
Mae angen inni ganolbwyntio ar gefnogi busnesau i baratoi ar gyfer y newidiadau 
rheoleiddio a ddaw yn sgil Brexit.  Y tu hwnt i hynny, rydym hefyd eisiau canolbwyntio ar 
gefnogi busnesau sy'n awyddus i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd yn sgil unrhyw 
farchnadoedd newydd a marchnadoedd sy'n ehangu ledled y byd, yn unol â pha bynnag 
drefniadau masnachu sydd ar waith.  Ym mis Medi, lansiwyd Porthol Brexit newydd gan 
Busnes Cymru sydd nid yn unig yn darparu gwybodaeth a chyngor perthnasol i fusnesau 
ond sydd hefyd yn cynnwys offeryn diagnostig a gynlluniwyd i helpu busnesau i asesu eu 
parodrwydd a pha gamau y mae angen iddynt eu cymryd i baratoi. 

  
Rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar ddiogelu swyddi a'r economi yn y tymor hwy, 
drwy ddyrannu cyllid i weithgareddau penodol megis Banc Datblygu Cymru, cyfathrebu ein 
neges cefnogol-i-fusnesau a thrwy ymgysylltu'n uniongyrchol â busnesau ynglŷn â'u 
blaenoriaethau. 
 
Mae ymgyrchoedd rhagweithiol hefyd yn cefnogi busnesau a thwristiaeth. Mae'r Cytundeb 
Cyllideb Dwy Flynedd gyda Phlaid Cymru yn darparu cyllid rheolaidd o £3 miliwn yn 2018-19 
ac £1 filiwn yn 2019-20 ar gyfer y BEL Twristiaeth a Marchnata sydd wedi ein galluogi i 
adeiladu ar y brand llwyddiannus yng Nghymru. 

  
Eleni, comisiynwyd adroddiad ymchwil gennym ar effaith Brexit yng Nghymru. Cafodd yr 
adroddiad "Cyfnod Pontio'r UE a Rhagolygon Economaidd UE ar gyfer Cwmnïau Mawr a 
Chanolig yng Nghymru" gan Lywodraeth Cymru a'i baratoi gan Ysgol Fusnes Caerdydd.  

 

Rydym yn ymwybodol o'r angen i gryfhau ein gwybodaeth am fasnach rhwng Cymru, y DU 
a'r byd. Ar hyn o bryd nid oes data ar allforion Cymru i wledydd eraill y DU na'r mewnforion i 
Gymru o'r gwledydd hynny.  Fel cam cyntaf wrth ymateb i'r galw hwn, mae ystyriaeth bellach 
yn cael ei rhoi i ariannu gwaith peilot, gan ddefnyddio Cronfa Drawsnewid yr UE, i ddatblygu 
data masnach i Gymru.  
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Rydym yn parhau i adeiladu ar y sylfaen dystiolaeth mewn perthynas â Brexit drwy ein 
trafodaethau rheolaidd â busnesau yng Nghymru. Mae is-grŵp o'r Cyngor Datblygu 
Economaidd, sef Gweithgor Ymadael â'r UE, wedi cwrdd sawl gwaith dros y flwyddyn 
ddiwethaf, gan ddod â phartneriaid a sefydliadau allweddol ynghyd i ddatblygu ein 
dealltwriaeth gyfunol o'r heriau a'r cyfleoedd a gyflwynir yn sgil ymadael â'r UE. 

  
Nid yw amserlenni a chwmpas deddfwriaeth Llywodraeth y DU mewn perthynas â Thollau a 
Masnach yn eglur ar hyn o bryd, fodd bynnag, bydd diwygio'r systemau hyn yn cael effaith 
economaidd a byddant yn effeithio'n arbennig ar borthladdoedd a harbyrau Cymru.  Rydym 
yn gweithio gyda chymheiriaid yn Llywodraeth y DU i ddeall yr hyn a gynigir yn y 
ddeddfwriaeth hon, er mwyn inni allu lliniaru'r risgiau i Gymru a sicrhau'r manteision mwyaf 
posibl.   
 

12.0 DEDDFWRIAETH 
 

12.1 Deddf Cymru 2017 
 

Mae Deddf Cymru yn ehangu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol mewn 
sawl maes trafnidiaeth. Mae hefyd yn ehangu swyddogaethau gweithredol Gweinidogion 
Cymru yn y maes trafnidiaeth, yn enwedig o ran porthladdoedd a thraffig ffyrdd; daeth y 
darpariaethau hyn i rym ym mis Ebrill 2018.  
 
Mae Deddf Cymru yn gosod dyletswyddau rheoleiddiol newydd ar Weinidogion Cymru 
mewn perthynas â phorthladdoedd a harbyrau, yn bennaf o ran Gorchmynion Harbwr; codir 
ffi ar geisiadau am y rhain. Adolygwyd adnoddau staff a'r defnydd o staff hefyd i sicrhau y 
gellir cyflawni'r dyletswyddau newydd yn effeithiol. 
 
Mae'r pwerau newydd eraill a roddir gan y Ddeddf yn swyddogaethau disgresiwn, a bydd 
goblygiadau ariannol datblygu polisi yn cael eu hystyried. Cyhoeddwyd ymgynghoriadau ar 
newidiadau posibl i'r gyfundrefn trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat, a threfniadaeth 
gwasanaethau bysiau gan ragweld y pwerau ehangach a fydd yn dod i rym. Mae'r ddau 
ymgynghoriad yn nodi y gallai'r newidiadau posibl hyn fod yn gost niwtral, gan wneud 
defnydd gwell o'r adnoddau presennol a wariwyd yn y maes hwn. 
 
O 1 Hydref 2018, mae Gweinidogion Cymru wedi cymryd cyfrifoldeb dros drwyddedu 
echdynnu petrolewm ar y tir gan Awdurdod Olew a Nwy y DU. 
 
Mae'r trefniadau gweinyddol angenrheidiol er mwyn i'r swyddogaethau trwyddedu 
weithredu'n effeithiol wedi cael eu rhoi ar waith.  Mae offeryn statudol newydd ar waith sy'n 
ein galluogi i godi tâl ar ddeiliaid trwyddedau am swyddogaethau trwyddedu. Aseswyd 
goblygiadau'r cyfrifoldebau newydd o ran arian ac adnoddau ac mae mecanweithiau'n cael 
eu datblygu i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gallu cyflawni ei dyletswyddau. 
 
Wrth baratoi ar gyfer y maes cyfrifoldeb newydd hwn, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y polisi a 
ffefrir gennym ar gyfer echdynnu petrolewm yng Nghymru yn y dyfodol. 

 
12.2 Deddf Gwasanaethau Bysiau 2017 

 

Mae Deddf Gwasanaethau Bysiau 2017 yn berthnasol i Loegr yn unig yn bennaf a bydd 
deddfwriaeth sydd ar waith ar hyn o bryd mewn perthynas â gwasanaethau bysiau yng 
Nghymru yn parhau.  Mae'r Ddeddf yn diwygio Deddf Cydraddoldeb 2010, gan gyflwyno 
gofyniad ar weithredwyr bysiau i ddarparu gwybodaeth hygyrch i deithwyr anabl yn ystod y 
daith, gan gynnwys systemau clyweledol i gyhoeddi'r stop nesaf. Mae'r ddarpariaeth yn 
diwygio Deddf Cydraddoldeb 2010, ac yn darparu y dylai'r Rheoliadau a'r canllawiau ategol 
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gael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth mewn ymgynghoriad â'r 
llywodraethau datganoledig yng Nghymru a'r Alban. Bydd y darpariaethau perthnasol yn y 
Ddeddf Gwasanaethau Bysiau sy'n berthnasol yng Nghymru yn gost niwtral i'r sector 
cyhoeddus yng Nghymru, ond gallai'r Rheoliadau sy'n dilyn ychwanegu 0.4% at gost 
gweithredu gwasanaethau bysiau yng Nghymru (os bydd cyhoeddiadau stop nesaf 
clyweledol yn cael eu cynnwys yn y Rheoliadau). 
 
Mae gwasanaethau bysiau ar draws Cymru yn darparu dolen hanfodol rhwng ein 
cymunedau ac yn offeryn cefnogi pwysig wrth sicrhau economi fywiog. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi nodi'n glir y gallwn wneud mwy gyda'r arian a ddefnyddiwn i gefnogi bysiau yng 
Nghymru ac rwyf wedi bod yn glir ein bod, dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan 
ddefnyddio'r offer sydd gennym o dan Ddeddf Cymru 2017, yn gallu ad-drefnu'r diwydiant 
mewn ffordd sy'n cefnogi'r uchelgais honno.  Bydd hyn yn gofyn am ddeddfwriaeth sylfaenol 
ac yn ddiweddarach eleni, cyhoeddir Papur Gwyn a fydd yn cynnwys cynigion ar gyfer ystod 
o opsiynau i rymuso awdurdodau lleol i bennu'r model mwyaf priodol ar gyfer darparu 
gwasanaethau bysiau yn eu hardaloedd hwy.  

 
13.0 DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL (CYMRU) 2015 

 
 

Cyllideb Ddrafft 2019-20 yw'r drydedd gyllideb gyhoeddedig ers i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) ddod i rym. Fel yn y ddwy flynedd flaenorol, mae'r Ddeddf 
wedi darparu'r fframwaith ar gyfer datblygu ein cynlluniau, ond rydym wedi mynd â hyn gam 
ymhellach wrth ddatblygu'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi.  Mae'r Cynllun Gweithredu ar 
yr Economi yn enghraifft o sut mae ein penderfyniadau yn cysylltu'n gliriach â'r amcanion 
llesiant, ac yn esbonio sut rydym yn cyfrannu at gyflawni amcanion y Ddeddf. 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn talu sylw manwl i'n rhwymedigaethau o dan y 
Ddeddf, gan ymgorffori'r egwyddorion yn ein meddylfryd strategol a'n gwaith datblygu polisi.  
Rydym wedi cymryd bwriad cyffredinol y Ddeddf i greu Cymru yr ydym i gyd eisiau byw 
ynddi nawr ac yn y dyfodol a defnyddio hyn i lywio ffocws y Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi ar ymyriadau i roi i bobl, busnesau a lleoedd yr offer sydd eu hangen arnynt i 
ddylanwadu ar eu dyfodol eu hunain. 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn cefnogi cyflwyno saith o'r deuddeg amcan 
llesiant yn uniongyrchol (yn ychwanegol at gyfrannu'n anuniongyrchol at y pump arall) a 
defnyddir yr amcanion hyn fel y fframwaith y mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi a'i 
gamau gweithredu yn seiliedig arno. 
 
Mae amlygrwydd yr amcanion llesiant hyn yn sicrhau pwrpas cyffredin rhwng amcanion y 
Cynllun Gweithredu ar yr Economi a'r Ddeddf ac yn rhoi sicrwydd i randdeiliaid mewnol ac 
allanol ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un amcanion. 
 
Yn ogystal, mae ystyried yr amcanion wedi helpu i gydgysylltu'r ymyriadau a nodir yn y 
Cynllun Gweithredu ar yr Economi a'n helpu i gydnabod yn well y berthynas a'r rhyng-
ddibyniaethau rhwng yr amcanion a'r camau gweithredu unigol sy'n llifo ohonynt. 
 
Mae hyn wedi dylanwadu ar ddatblygu newidiadau polisi allweddol, megis y Contract 
Economaidd a'r Galwadau i Weithredu cysylltiedig.  Nid yw'r ymyriadau newydd hyn yn 
ymwneud â dim ond dull gweithredu cul o ran cymorth i fusnesau.  Yn hytrach, mae'n 
ymwneud â sicrhau ein bod yn cael effaith ehangach ar draws nifer o amcanion. Gellir 
priodoli mabwysiadu'r olwg ehangach, fwy cydgysylltiedig hon yn uniongyrchol i gymhwyso 
egwyddorion y Ddeddf. 
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Rydym wedi dangos pob un o bum ffordd o weithio'r Ddeddf wrth ddatblygu'r Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi. Er enghraifft, wrth geisio mynd i'r afael â heriau strwythuredig, 
hirdymor a strwythurol fel cynhyrchiant ac amrywiadau gofodol, mae'r Cynllun Gweithredu ar 
yr Economi yn hirdymor o ran ei ddull gweithredu, gan gydnabod bod y rhain yn faterion sy'n 
berthnasol i genedlaethau a'r angen i weithredu nawr, er mwyn atal yr heriau hyn rhag 
parhau i ddylanwadu ar ganlyniadau economaidd yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys 
canolbwyntio ar sicrhau bod busnesau yn paratoi eu hunain ar gyfer y dyfodol a'r ffocws ar 
sgiliau wrth gefnogi unigolion i gyflawni eu potensial. 

 
 

14.0 LLEIHAU EFFAITH AMDDIFADEDD A THLODI 
 

Mae Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol yn darparu fframwaith ar gyfer dull 
gweithredu ein llywodraeth gyfan i sicrhau ffyniant i bawb a mynd i'r afael ag achosion 
sylfaenol tlodi mewn  ffordd fwy effeithiol a chydgysylltiedig.  Bydd y strategaeth yn cael ei 
llywio gan ffocws ar godi lefelau sgiliau, sicrhau cyflogaeth gynaliadwy a lledaenu manteision 
twf economaidd mor eang â phosibl. 

 
Mae trafnidiaeth yn chwarae rhan hanfodol wrth sbarduno cystadleurwydd economaidd 
Cymru, gan gysylltu pobl, cymunedau a busnesau gyda swyddi, cyfleusterau a 
marchnadoedd. Ein ffocws yw darparu system drafnidiaeth gynaliadwy, amlfoddol ac 
integredig sy'n galluogi ein cymunedau i fod yn unedig ac i ffynnu, gan ddarparu mynediad i'n 
holl bobl i'r cyfleoedd a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i fyw bywydau iach, 
cynaliadwy a chyflawn. 
 
Rydym yn parhau i ddarparu cyllid sylweddol i gefnogi rhwydwaith bysiau Cymru. Bydd ein 
Grant Cymorth i Fysiau yn helpu awdurdodau lleol i roi cymhorthdal i amrywiaeth o 
wasanaethau trafnidiaeth bysiau a chymunedol ledled Cymru na fyddent ar gael heb arian 
cyhoeddus.  

 
Rydym wedi darparu £2 filiwn ychwanegol i gefnogi'r Cynllun Teithio Rhatach i Bobl Ifanc.  
Rydym wedi cynnwys darpariaeth o £60 miliwn i barhau â'n Cynllun Tocynnau Teithio 
Rhatach ar Fysiau, ac mae mwy na 750,000 o ddeiliaid cardiau teithio yn byw yng Nghymru.  
Mae hyn yn gwneud teithio ar fysiau yn fwy fforddiadwy i bobl iau ac mae'n darparu 
trafnidiaeth am ddim i bobl hŷn er mwyn iddynt gael mynediad i gyflogaeth, addysg, 
digwyddiadau cymdeithasol, hyfforddiant, apwyntiadau meddygol ac unrhyw deithiau at 
ddibenion eraill. 
 
Mae ein Dinas-ranbarthau yn cydnabod nid yn unig bod yn rhaid i ddinasoedd sbarduno twf, 
ond bod yn rhaid rhannu'r ffyniant hwnnw ar draws y rhanbarthau ehangach. Maent yn 
pwysleisio cysylltedd a sgiliau fel blaenoriaethau craidd. Mae'r blaenoriaethau hyn yn galluogi 
twf ac maent yn hanfodol o ran hwyluso mynediad cynhwysol i swyddi a chyfleoedd. 

 
Cydnabyddir cyfranogiad yn y farchnad lafur fel sbardun allweddol o ran symud i mewn ac 
allan o dlodi. Mae dros hanner yr achosion o lithro i dlodi yn gysylltiedig â gostyngiad mewn 
enillion, yn bennaf y sgil colli swydd. Gwyddom fod aelwydydd heb waith yn wynebu mwy o 
berygl o fod mewn tlodi ac o fyw mewn tlodi parhaus yn arbennig. Mae bod yn ddi-waith yn 
cael effaith andwyol ar lesiant meddyliol a chorfforol.  
 
Pobl Cymru yw prif ffocws yr ymyriadau drwy gydol y Cynllun Gweithredu ar yr Economi.  
Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn nodi nifer o newidiadau allweddol i'n dull 
gweithredu ar ddatblygu economaidd, ac mae gan bob un ohonynt y potensial i gefnogi 
ffyniant i bawb a thwf cynhwysol. 
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Yn ganolog i'n dull gweithredu newydd mae'r Contract Economaidd, ac mae'n sail i'r 
berthynas gyfatebol rhwng Llywodraeth a busnes i ddatblygu buddsoddiad cyhoeddus gyda 
phwrpas cymdeithasol. Rydym yn cymhwyso'r Contract Economaidd i'n cymorth ariannol 
uniongyrchol i fusnes, ac yn ymchwilio i ymestyn y contract i gynnwys ein cynnig ehangach i 
fusnesau a mabwysiadu'r egwyddorion hyn gan weddill y sector cyhoeddus yng Nghymru. 
Mae'r Contract Economaidd yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad 
ddangos, ymysg pethau eraill, eu bod yn hyrwyddo gwaith teg ac iechyd, sgiliau a dysgu yn y 
gweithle. 
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Atodiad A 

 
PRIF GRŴP GWARIANT YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH 

Dyraniadau’r Gyllideb Ddrafft 2019-20 
 

YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH - HEN 
STRWYTHUR  

YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH - STRWYTHUR NEWYDD 

ADNODDAU 
 

ADNODDAU 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

 Llinell Wariant yn y Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Hen Ddisgrifiad Cam 
Gweithredu 

£’000 £’000 
 

£’000 £’000 

Datblygu Busnes 
(Mentrau Hwyluso) 

13,242  11,742  

 
Datblygu Busnes 2,500  1,000  

Sectorau 

 
Adeiladu 264  449  

 
Atebion Busnes 434  434  

 
Ardaloedd Menter 831  1,030  

 
Ynni a'r Amgylchedd 1,458  1,753  

 
Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu Uwch 

526  1,150  

 
Diwydiannau Creadigol 1,636  1,708  

 
Gwasanaethau Ariannol a 
Phroffesiynol 

150  150  

 
Gwyddorau Bywyd 2,200  2,200  

 
TGCh 2,552  1,828  

 
Y Gronfa Fuddsoddi Sengl 691  40  

Allforio, Masnach a 
Mewnfuddsoddi 

1,892  1,892  
 

Masnach a Mewnfuddsoddi 1,892  1,892  

Datblygu Economaidd 
Rhanbarthol 

263  263  
 

Datblygu a Chyflawni 
Rhanbarthol 

263  263  

Entrepreneuriaeth 1,768  1,768  
 

Entrepreneuriaeth Ieuenctid 1,768  1,768  

Entrepreneuriaeth a 
Gwybodaeth Fusnes 

Menter Gymdeithasol a'r 
Economi 

730  730  
 

Menter Gymdeithasol a'r 
Economi 

730  730  

Busnes Cymru 8,443  8,443  
 

Entrepreneuriaeth - Cyflawni, 
Cychwyn a  Busnes Cymru 

8,443  8,443  
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Arloesedd Busnes 859  604  
 

Cydweithredu rhwng 
Academia a Busnes 

859  604  Arloesi 

Gweithred: Twf Cynhwysol 
a Diogelu Economi Cymru 
at y Dyfodol 

27,197  25,442  
 

  27,197  25,442    

Twristiaeth a Marchnata 13,762  11,762  
 

Twristiaeth 13,762  11,762  Sectorau 

Digwyddiadau Mawr 3,918  3,918  
 

Yr Uned Digwyddiadau Mawr 3,918  3,918  Digwyddiadau Mawr 

Gweithred: Hyrwyddo a 
Diogelu Lle Cymru yn y Byd 

17,680  15,680  
 

  17,680  15,680    

Gwyddoniaeth 773  141  
 

Gwyddoniaeth 773  141  Gwyddoniaeth 
Gweithred: Gwyddoniaeth 773  141  

 
  773  141    

Seilwaith Eiddo 4,026  4,026  
 

Seilwaith Eiddo 4,026  4,026  
Darparu Seilwaith yn 
Gysylltiedig ag Eiddo 

Gweithred: Datblygu 
Seilwaith Economaidd 

4,026  4,026  
 

  4,026  4,026    

Datblygu Polisi Strategol 450  450   
Dadansoddi Economaidd 157  157  

Rhaglenni Corfforaethol 

 
Ymgysylltu Strategol 293  293  

Cymru Iach ar Waith 800  800  
 

Cymru Iach ar Waith 800  800  

Rhaglenni a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

992  992  
 

Rhaglenni a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

992  992  

Digwyddiadau Busnes 
Strategol a Chyfathrebu 

100  100  
 

Digwyddiadau Busnes 
Strategol a Chyfathrebu 

100  100  

Gweithred: Rhaglenni 
Corfforaethol  

2,342  2,342  
 

  2,342  2,342    

Rheoli Asedau'r Rhwydwaith 5,836  5,836  
 

Rheolaeth a Chymorth 
Asedau'r Rhwydwaith 

5,836  5,836  Gweithrediadau Traffyrdd a 
Chefnffyrdd 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith 77,264  77,264  
 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith 77,264  77,264  

Gweithred: Gweithrediadau 
Traffyrdd a Chefnffyrdd 

83,100  83,100  
 

  83,100  83,100    

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith, heb fod yn arian 
parod 

188,691  188,691  
 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith, 
heb fod yn arian parod 

188,691  188,691  

Gwella a Chynnal y 
Rhwydwaith Cefnffyrdd (Ffyrdd 
Domestig) - Adnoddau nad 
ydynt yn Arian Parod 

Gweithred: Gwella a 
Chynnal y Rhwydwaith 
Cefnffyrdd (Ffyrdd 
Domestig) - Adnoddau nad 
ydynt yn Arian Parod 

188,691  188,691  
 

  188,691  188,691    

Hedfanaeth 5,605  5,605  
 

Hedfanaeth 5,605  5,605  Gwasanaethau ar Ffyrdd, 
Rheilffyrdd, Awyr a Môr a Seilwaith Trafnidiaeth 1,000  5,000  

 
Adeiladu Ffyrdd Newydd a 1,000  5,000  
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Cenedlaethol Gwella Ffyrdd Buddsoddi 

Trafnidiaeth Cymru 151,281  123,674  
 

Masnachfraint Rheillfyrdd a 
Gwella Gwasanaethau 

151,281  123,674  

Gweithred: Gwasanaethau 
ar Ffyrdd, Rheilffyrdd, Awyr 
a Môr a Buddsoddi 

157,886  134,279  
 

  157,886  134,279    

Cymorth Bysiau 30,205  29,205  
 

Cymorth Bysiau 30,205  29,205  

Teithio Cynaliadwy Cardiau Clyfar 966  966  
 

Cardiau Clyfar 966  966  

Tocynnau Teithio Rhatach 21,169  23,482  
 

Tocynnau Teithio Rhatach 21,169  23,482  

Cynllun Teithio Rhatach i 
Ieuenctid 

1,000  1,000  
 

Tocynnau Teithio Rhatach i 
Bobl Ifanc 

1,000  1,000  
Tocynnau Teithio Rhatach i 
Bobl Ifanc 

Teithio Cynaliadwy a Llesol 630  630  
 

Teithio Cynaliadwy a 
Cherdded a Beicio 

630  630  Teithio Cynaliadwy 

Gweithred: Teithio 
Cynaliadwy 

53,970  55,283  
 

  53,970  55,283    

Diogelwch Ffyrdd 4,764  4,764  
 

Diogelwch Ffyrdd 4,764  4,764  Gwella Diogelwch ar y Ffyrdd 

Gweithred: Gwella 
Diogelwch ar y Ffyrdd  

4,764  4,764  
 

  4,764  4,764    

Ffyniant i Bawb 
(Dyraniad Ychwanegol yr 
Economi a Thrafnidiaeth) 

0  8,000  
 

Ffyniant i Bawb 
(Dyraniad Ychwanegol yr 
Economi a Thrafnidiaeth) 

0  8,000    

  0  8,000  
 

  0  8,000    
TOTAL 540,429  521,748  

 
TOTAL 540,429  521,748    
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YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH - HEN 
STRWYTHUR  

YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH - STRWYTHUR NEWYDD 

CYFALAF 
 

CYFALAF 

Llinell Wariant yn 
y Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Cynlluniau 
2020-21 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

 
Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Cynlluniau 
2020-21 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Hen Ddisgrifiad 
Cam Gweithredu 

£’000 £’000 £’000 
 

£’000 £’000 £’000 

Datblygu Busnes 
(Cymorth 
Uniongyrchol) 

83,671  53,468  27,556  

 
Adeiladu -49  -22  -22  

Sectorau 

 
Atebion Busnes 49,634  21,993  14,911  

 
Ardaloedd Menter 2,500  0  0  

 
Ynni a'r Amgylchedd 5,975  13,647  5,427  

 
Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu Uwch 

8,884  11,420  2,465  

 
Diwydiannau Creadigol 7,662  515  989  

 
Gwasanaethau Ariannol 
a Phroffesiynol 

2,791  2,710  1,870  

 
Gwyddorau Bywyd 2,090  798  801  

 
TGCh 2,184  407  115  

 
Twristiaeth 2,000  2,000  1,000  

Y Cymoedd 
Technoleg 

0  0  0  
 

  0  0  0  Amherthnasol 

Arloesedd Busnes 3,811  4,066  4,066  

 
Arloesedd Busnes 1,254  1,254  1,254  

Arloesi  

Canolfannau Arloesi a 
Chyfleusterau Ymchwil 
a Datblygu 

945  1,200  1,200  

 
Cydweithredu rhwng 
Academia a Busnes 

1,612  1,612  1,612  

Gweithred: Twf 
Cynhwysol a 
Diogelu Economi 
Cymru at y 
Dyfodol (Cymorth 
i'r Maes 
Gweithredu) 

87,482  57,534  31,622  
 

  87,482  57,534  31,622    
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Cronfeydd Cyllid 
Busnes 

7,000  18,000  3,000  
 

Cronfeydd Cyllid 
Busnes 

7,000  18,000  3,000  Sectorau 

Gweithred: Banc 
Datblygu Cymru 

7,000  18,000  3,000  
 

  7,000  18,000  3,000    

Gwyddoniaeth 4,561  4654 4874 
 

Gwyddoniaeth 4,561  4,654  4,874  Gwyddoniaeth 

Gweithred: 
Gwyddoniaeth 

4,561  4,654  4,874  
 

  4,561  4,654  4,874    

Datblygu Seilwaith 
Strategol 

0  0  0  
 

  0  0  0  Amherthnasol 

Seilwaith Eiddo 10,625  8,677  8,386  
 

Seilwaith Eiddo 10,625  8,677  8,386  
Darparu Seilwaith yn 
Gysylltiedig ag Eiddo 

Gweithred: 
Datblygu Seilwaith 
Economaidd 

10,625  8,677  8,386  
 

  10,625  8,677  8,386    

Rheoli Asedau'r 
Rhwydwaith 

950  850  0  
 

Rheolaeth a Chymorth 
Asedau'r Rhwydwaith 

950  850  0  Gweithrediadau 
Traffyrdd a 
Chefnffyrdd 

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

40,663  40,997  51,613  
 

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

40,663  40,997  51,613  

Gweithred: 
Gweithrediadau 
Traffyrdd a 
Chefnffyrdd 

41,613  41,847  51,613  
 

  41,613  41,847  51,613    

Hedfanaeth 6,777  6,073  0  
 

Hedfanaeth 6,777  6,073  0  

Gwasanaethau ar 
Ffyrdd, Rheilffyrdd, 
Awyr a Môr a 
Buddsoddi 

Seilwaith 
Trafnidiaeth 
Cenedlaethol 

78,254  106,394  173,840  
 

Adeiladu Ffyrdd 
Newydd a Gwella 
Ffyrdd 

78,254  106,394  173,840  

Trafnidiaeth Cymru 125,973  168,996  157,627  
 

Buddsoddi mewn 
Rheilffyrdd 

125,973  168,996  157,627  

Gweithred: 
Gwasanaethau ar 
Ffyrdd, 
Rheilffyrdd, Awyr 
a Môr a Buddsoddi 

211,004  281,463  331,467  
 

  211,004  281,463  331,467    

Cardiau Clyfar 1,000  1,000  1,000  
 

Cardiau Clyfar 1,000  1,000  1,000  

Teithio Cynaliadwy 

Blaenoriaethau 
Trafnidiaeth Lleol 

10,150  10,150  5,150  
 

Blaenoriaethau 
Trafnidiaeth Lleol 

10,150  10,150  5,150  

Tocynnau Teithio 
Rhatach 

38,964  36,651  27,000  
 

Tocynnau Teithio 
Rhatach 

38,964  36,651  27,000  

Teithio Cynaliadwy 
a Llesol 

16,650  6,650  6,650  
 

Teithio Cynaliadwy a 
Cherdded a Beicio 

16,650  6,650  6,650  
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Gweithred: Teithio 
Cynaliadwy 

66,764  54,451  39,800  
 

  66,764  54,451  39,800    

Diogelwch Ffyrdd 6,900  6,900  6,900  
 

Diogelwch Ffyrdd 6,900  6,900  6,900  
Gwella Diogelwch ar 
y Ffyrdd 

Gweithred: Gwella 
Diogelwch ar y 
Ffyrdd  

6,900  6,900  6,900  
 

  6,900  6,900  6,900    

TOTAL 435,949  473,526  477,662  
 

TOTAL 435,949  473,526  477,662    
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Innovation Advisory Council for Wales 

Response to Economy, Infrastructure and Skills Committee (“The 
Committee”) review into Research and Innovation in Wales. 

1. Background

The Committee has called launched a consultation on research and innovation in Wales. 

The Innovation Advisory Council for Wales (IACW) is a Welsh Government advisory body 
established to provide expert advice and guidance to Welsh Government on innovation 
policy and practice. Our members are drawn from across the public, private, educational 
and third sectors. 

In this document IACW outlines its perspective on innovation and its vital role in driving the 
development of the Welsh economy, supporting the environment and improving the 
wellbeing of citizens. 

The term Innovation tends to have a range of meanings to different people and stakeholder 
groups. In some cases, this has caused Innovation to be narrowly defined and hence, often 
we have seen a strong association with science, research and technology. IACW has a long 
standing, evidence based view that all of the components of innovation need to be 
developed and recognised in order to create cultures and whole systems of innovation 
rather than silos, compartments or pockets of innovation that can have a limited impact on 
the wider economy, society and the environment. 

Building on the above context we would make the following general observations on 
research and innovation and its importance to Wales. 

1. Innovation is not exclusively about science, research and technology. In many cases
incremental innovation and ingenuity has a much more dynamic and far reaching
transformational impact on economies, the environment and society. For example,
innovation amongst Welsh SMEs is evidentially low, as defined by Government
statistics and proxies such as R&D tax credit claims. However, there is often a
mistaken belief that innovation has to be centred on new technology and should be
rich in Intellectual Property (IP). In our experience the most effective and
transformative innovation can often be in business process innovation and investing
in productivity transforming capital expenditure and skills development. It’s often
less about the “great leap forward” technology gains and more about wide spread,
incremental improvements and a constant embracing of change and new ways of
doing things.

2. University based research has an unequivocally important role to play in
innovation but its wider economic, social and environmental impact can
sometimes be limited. That innovation often does not disseminate to Welsh SMEs or
the public sector in Wales and the commercial exploitation could easily take place in
other countries, especially where the Intellectual Property is licensed by the
University. Many Universities have very successful programmes and initiatives that
engage with industry and the public sector but these are small in comparison to the
research heavy science and technology innovation, which currently absorbs much
public sector funding.

EIS(5)-27-18(P7) 
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3. Wales has the potential to turn its comparatively large public sector into a 
competitive economic advantage by opening up its Public sectors, in a risk 
managed way, as innovation test beds. There are examples of good practice here 
with SBRI and KTP but it’s not at a sufficient scale at present. SMEs and public sector 
innovators should be empowered and encouraged to undertake proof of concept 
innovations in trial environments that have the potential to make significant impacts 
on productivity, safety, wellbeing, environmental and consumer experience gains. 

4. Much innovation funding has historically been focussed on IP rich, research and 
science based innovation, especially in Universities. It should be more focussed on 
productivity, wellbeing and the environment across SMEs, the public and third 
sectors. 

5. Wales is currently measuring the wrong things in assessing innovation impact. 
Instead of focussing on research, IP and job creation, metrics need to be focussed on 
productivity, wellbeing and the environment. 

6. Welsh SMEs are undercapitalised. This means their ability to invest in productivity 
boosting innovation, transformation, capital expenditure and skills is restricted. 
Funding for broad spectrum innovation and transformation is vital. That can be grant 
based or commercial. SMART Cymru is a positive initiative and Innovate UK have 
good examples of more commercial financial instruments through their grants and 
Innovation Loans. 

7. Wales can become a landing pad for global innovators and a launch pad for home 
grown innovators. If the environment is right with attractive funding, public sector 
test beds and proactive business support, there is no reason why Wales cannot 
attract innovators from all over the World and a coordinated strategy to do so 
should be deployed. Other cities and regions do this very successfully including 
Singapore, California, The Netherlands and London. 

8. Innovation is a loaded word. It is the right word but it has become synonymous with 
science, research and technology. Impactful innovation is far more about embracing 
change and transformation, challenging the status quo, ingenuity, being empowered 
to be inquisitive and engaged in experimentation. Innovation therefore cannot just 
be seen as “belonging to Science, Research and Technology.” 

 

2. Detailed Responses 

Below we have set out responses to some specific issues that the Committee has raised: 

 Welsh Government says that there needs to be a “major increase” in research 
intended to help solve specific challenges facing Wales (challenge-led research). It 
also says this type of research needs to be balanced with the more traditional type of 
long-term research undertaken by universities which pushes the boundaries of 
knowledge 

o To what extent do you agree with this view and how can Welsh Government 
ensure that an increase in one type of research activity doesn’t mean the 
other type loses out? 

o Policy and practice must take account of UK wide and European initiatives in 
this space. Particularly those of Innovate UK and Horizon 2020. Wales cannot 
develop policy in this area in isolation. We should note the extensive research 
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conducted to shape the priorities of the funding from Innovate UK – The 
Grand Challenges –  

https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-
challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges#artificial-intelligence-
and-data 

 Welsh Government has said it wants to bring all research funding together and that 
this funding should then be available to small and medium-sized enterprises (SMEs), 
large private businesses, and other organisations as well as universities and colleges.  

o To what extent should businesses and other organisations be able to receive 
Government research funding that might have otherwise gone to universities 
and colleges? How could this be done without under-funding some 
organisations – might there be unintended consequences? 

o A central repository for all research funding is a good idea.  

 In a recent review into research funding, it was argued that there was a strong risk of 
university research and innovation interests overshadowing the research and 
innovation interests of private businesses. But it didn’t then go on to suggest a way 
of stopping this happening. 

o What needs to be done to ensure businesses and their interests are not over-
shadowed by universities when it comes to research and innovation funding 
and activity? 

 It is important to understand that innovation has many forms and that it is not 
exclusively about science, research and technology. The ability of businesses to 
access funding for investment in leading edge business process development, 
innovative capital expenditure and leadership and skills development can drive 
important productivity gains. Funding for such activities is harder to find from 
commercial sources because all of the above often involves risk, disruption and 
uncertainty. In addition, SMEs in particular need access to funding to commercialise 
technology. Historically funding has been focussed on Technology Readiness Levels 
(TRLs) 1-4. It needs to be more focussed on TRL levels 5-9. Therefore patient capital 
is required that is not traditionally available from mainstream funding sources. 
Funding could be ring fenced for such purposes. 

 In the academic year 2016/17 there were 241 graduate start-ups reported by Welsh 
universities with an estimated turnover of £56 million, this was almost double the 
turnover of university staff start-ups in the same year. 

o What is currently in place from Universities and Welsh Government to help 
and support student and graduate entrepreneurs turn their ideas into 
successful ventures? 
 
Agor IP Swansea. 

Business Wales including Big Ideas Wales and the Accelerated Growth 
Programme. 

Development Bank especially the Technology Seed Fund. 

Various co-working and incubator spaces. 
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University Industrial Liaison Officers. 

KTP. 

Smart Cymru 

KES 

o Is this support systematic and consistent across Wales and is there more 
Welsh Government and others could do? 
 
The support needs to be better linked to the funding to create a genuinely 
cohesive ecosystem built around funding but with pre and post investment 
support built in. 

 The recent review of research made recommendations to help incentivise businesses 
and universities to work closely together on research and innovation to take their 
collaborations to “greater heights”. 

o What are businesses and universities able to offer each other when they 
work in collaboration on research and innovation projects? 
 
Should Welsh Government and others be doing anything differently to bring 
smaller businesses together with universities to collaborate on research and 
innovation projects? What is working well and what isn’t? 

Better link Universities, SME and Welsh Government Business support in a 
more dynamic and integrated offer. Consider helping to create commercial 
innovation and business hubs within universities, focused on emerging 
technology sectors. 

However, do not assume that the best means for supporting innovation in 
SMEs is to encourage them to work more closely with Universities. That’s 
important but it’s a relatively small part of the answer.  There are other far 
more impactful mechanisms. 
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Ff/T 029 2074 7406 C/A 1 Cleeve House,        

E  wales.policy@fsb.org.uk Lambourne Crescent, 

W fsb.wales Caerdydd, CF14 5GP  

Swyddfa Gofrestredig | Registered Office:  
National Federation of Self Employed and Small Businesses Limited,  
Sir Frank Whittle Way, Blackpool Business Park, Blackpool, FY4 2FE  

Cofrestrwyd yn Lloegr Rhif | Registered in England: 1263540 

1st October 2018 

Russell George AM 
Chair, Economy, Infrastructure and Skills Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
CF99 1NA 

Dear Russell 

RE: Research and Innovation in Wales Inquiry 

FSB Wales is the authoritative voice of businesses in Wales, with around 10,000 members. It campaigns for a better 
social, political and economic environment in which to work and do business. With a strong grassroots structure, a 
Wales Policy Unit and dedicated Welsh staff to deal with Welsh institutions, media and politicians, FSB Wales makes 
its members’ voices heard at the heart of the decision-making process.  

Introduction 

FSB Wales welcomes the opportunity to comment on the Economy, Infrastructure and Skills Committee’s inquiry 
into research and innovation in Wales. We have carried out several pieces of research of relevant to this inquiry 
both in Wales and across our wider UK organisation. 

In our recent report The Missing Middle FSB Wales suggested there needed to be significant change in terms of the 
governance and funding of research and innovation policy in Wales, aimed at bringing closer alignment between 
PCET institutions and companies who could commercialise IP.1 In particular, our recommendations reflected recent 
evidence gathered by the Innovation Advisory Council for Wales on a potential innovation body for Wales, and the 
UK Government’s industrial strategy that committed a 20 per cent increase in funding for research and innovation. 

We are pleased to see that this is being developed through the creation of Research and Innovation Wales (RIW) 
within the PCET proposals. However, it is vital that Welsh Government focuses funding on this area, particularly in 
relation to knowledge transfer and exchange between higher education and businesses of all sizes. 

On the whole, this area of policy has been poorly coordinated in the past and as a result the links between 
universities and businesses have not been properly funded, developed and promoted to ensure maximum 
economic value for Wales. This is clear from the recommendations of the Reid review, which we would encourage 
Welsh Government to adopt and implement within its proposals for RIW. Furthermore, both the Diamond and Reid 
reviews have provided significant evidence upon which to base decisions around the funding of QR and innovation 
related activities. 

In particular, we feel that further funding should be targeted at the point where businesses and universities 
interact, through funds similar to Higher Education Innovation Funding (HEIF). The Reid review identifies this 

1 FSB Wales. 2017. The Missing Middle [Online]. Available at: http://www.fsb.org.uk/docs/default-source/fsb-org-
uk/fsb_missing_middle_eng.pdf?sfvrsn=0   
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funding as ceasing to exist in Wales from around 2014 onwards with European funding largely filling the gaps.2 
Given the uncertainty around European funding going forward, Welsh Government should act in this area as a 
priority and seek to develop the St David’s Investment Fund as per the Reid recommendations.  
 
SMEs and Innovation 
 
Recent research undertaken by our Westminster office highlights the relationship between SMEs and innovation 
related activities3. In summary, the following key themes emerge: 

 76 per cent of smaller businesses have introduced a new innovation in the past three years. 

 Of those who have innovated, 25 per cent have introduce a new to market product and 95 per cent a new 
to firm innovation. 

 40 per cent of those bring new products to market are not aware of any R & D tax relief relevant to their 
business. 

 Just 10 per cent of innovating smaller firms have accessed financial support from government.  

 43 per cent see lack of time as a barrier to innovation. 

 37 per cent see lack of staff or skilled employees as a barrier to innovation.  
 
In the first instance, it is important to recognise that innovation is a far broader term than simply university led 
research activity. We found that firms fall in to two camps with those innovating by introducing new innovations to 
their business on the one side and those bringing new product innovations to market on the other. In the context of 
links between research funding and innovation, it is the latter group that will be most relevant.  
 
SMART Cymru 
SMART Cymru is Welsh Government’s support programme for innovation activity in businesses. 
 
Anecdotally, we have heard accounts of barriers being created preventing businesses from access funding relating 
to innovation in Wales. For instance, a member recently approached us about Welsh Government’s SMART Cymru 
funding for innovation saying they were unable to access it as they employed fewer than 10 people and did not 
anticipate growth that would lead to employment of 50 people or more. This suggests that some innovation 
support is being withheld for those who are on the Accelerated Growth Programme and not for the broader SME 
community.  
 
This appears to run contrary to the Welsh Government’s own advice on the issue with its SMART Cymru guidance 
suggesting “Our support is aimed at small and medium-sized enterprises (SMEs), as well as start-up businesses. We 
provide financial support and innovation advice. We direct you to specialists and help you create connections. In 
short, we support you by sharing the risk.”4 We are concerned by this and would urge the committee to investigate 
this further with a view to ensuring innovation funding is genuinely available to all small businesses.  
 
 
 

                                           
2 Reid Review. 2018. https://gov.wales/docs/det/publications/reid-review-en.pdf P.43 
3 https://www.fsb.org.uk/docs/default-source/fsb-org-uk/innovation-report-final.pdf?sfvrsn=0  
4 https://businesswales.gov.wales/sites/business-
wales/files/documents/Growing%20a%20business/SMARTCymru%20Brochure%20Eng_growing.pdf  
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Challenge-led research 
FSB Wales broadly welcomes the notion of challenge-led research. However, this can only succeed in an 
environment where there is sufficient funding through traditional QR funding to create the capacity needed within 
universities to be able to bid for any challenge funding. Fundamentally, QR funding provides institutions with the 
base level of investment to allow them to attract more challenge-based funding through UKRI, the research councils 
or a proposed Future of Wales Fund highlighted in the Reid Review.5 We agree with the assessment in the Reid 
Review that challenge funding should not detract from QR but should seek to promote more competitive 
institutions. 

If this succeeds, one would expect more quality research in Wales that would deliver opportunities for 
commercialisation through SMEs and economic development. 

Business links with universities 
FSB Wales welcomes Welsh Government’s intention to broaden out funding so that SMEs are able to access it. 
However, it is likely that the capacity to do so in the short term will be limited given the nature of QR and the 
proposed challenge funding. At present, universities are likely to be the only organisations with the research quality 
to succeed in this regard. 

That said, FSB Wales believes more needs to be done to increase the links between universities and businesses, 
particularly around the innovation agenda. Building links in this regard will be mutually beneficial, particularly 
where SMEs are involved, and will allow the Welsh economy to better capitalise on the opportunities created by 
knowledge generation. 

As a practical step in this direction, we believe the Reid Review recommendation to create a St David’s Investment 
Fund to increase the scale of collaboration between businesses and universities is necessary. This would help 
generate further revenues for research by increasing the amount of external investment received by universities. It 
would also ensure our conversation is one of collaborating to maximise impact rather than competing for limited 
funding. 

In relation to the creation of a Tertiary Education Commission for Wales (TERCW), it is vital that this organisation is 
tasked with delivering the post-compulsory education system that the Welsh economy needs, and this should 
include priorities around research and innovation funding. It cannot simply be the aggregation of disparate 
education sector voices under one banner.  

Graduate Entrepreneurs 
Like anyone wanting to start a business, graduates in Wales will have access to support from Business Wales and 
the Development Bank of Wales. As we set out in our report Supporting Success it is crucial that both services are 
continued and strengthened when European funding comes to an end in 2020. Both services provide good value for 
money in terms of job creation, particularly when compared to grant funding given to large businesses in Wales.6 

Small Business Charter 

5 https://gov.wales/docs/det/publications/reid-review-en.pdf P.24 
6 https://www.fsb.org.uk/docs/default-source/fsb-org-uk/final-business-support-beyond-2020-(english).pdf?sfvrsn=0 
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As a matter of course, we would like to see all institutions in Wales look at attaining the Small Business Charter.7 
This charter sets out the need for universities to help small firms grow, engage with others in the area on the 
economic agenda and provide students with start-up support. At present, only Cardiff Metropolitan University and 
Cardiff University have attained the charter, both of which we have worked with in the process. 

Yours sincerely 

Ben Francis 
Wales Policy Chair 
Federation of Small Businesses Wales 

7 Further details about the criteria involved in the charter can be found here: https://smallbusinesscharter.org/wp-
content/uploads/2018/08/List-of-SBC-Dimensions-August-2018.pdf  
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Evidence from Wesley Clover 

1. INTRODUCTION. 
1.1 Wesley Clover is delighted to have the opportunity to contribute to the Committee’s 
consultation on Research and Innovation in Wales. Wesley Clover is an Anglo-Canadian 
investment management and holding company chaired by Sir Terry Matthews. Wesley 
Clover’s United Kingdom headquarters are located in Newport. The headquarters of its 
Canadian operation are based in Ottawa. 

1.2 Wesley Clover believes it is suitably qualified to contribute to this important exercise 
because of its intimate understanding of the process involved in the commercialisation of 
intellectual property. This intellectual property can be the output of research conducted 
at Higher Education Institutions. Wesley Clover combines experience in the development 
of rapidly scalable, market leading enterprises, sometimes labelled “frontier firms”, with 
international business interests in the technology sector. In the four decades since its 
formation Wesley Clover has been responsible either singly or in partnership with other 
institutions and individuals for the foundation, funding and development of 126 
technology ventures. Some of these companies have remained in private ownership, a 
number have listed on public markets, others have been subject to trade sales and in a 
minority of instances some have failed. The companies are positioned across sectors 
including; software, semi-conductors, ‘cloud’ technology, computer/ telephony 
integration, cyber security, media and mobile communications. 

1.3 Furthermore Simon Gibson and Ian Courtney, respectively the Chief Executive of 
Wesley Clover and its Director of External Affairs, were the Chair and author of the report 
of the Commercialisation Review, a Task and Finish Group commissioned in 2006 by the 
then Welsh Government Economy Minister Andrew Davies. The purpose of the Review 
was to assess the economic impact of Welsh publicly funded commercialisation activities. 
It concluded there was substantial room for progress. This was largely the result of a 
misunderstanding of how good ideas are developed into economic value. In essence the 
Review found that Higher Education Institutions were generally not structurally equipped 
nor possessed the experience and skills to undertake commercialisation activity to enable 
the smooth transfer of research into applied innovations. Later these views were largely 
endorsed by the Reid Review. 

1.4 Partially in response Wesley Clover pioneered, with its partners the Welsh 
Government and the Waterloo Foundation, the establishment and funding of the 
Newport based education charity the Alacrity Foundation. The Foundation’s mission is “to 
mentor and train the brightest and best graduates and create a new generation of British 
hi-tech companies in Wales.” The Foundation delivers this via its twelve month Graduate 
Entrepreneurship Programme. A singular feature of the Programme is that it challenges 
teams of graduates to solve a real life business problem by the development of a software 
application. Upon completion of the Programme teams are expected to have incorporated 
as a company, created a working product and secured their first commercial sale. Having 
achieved these three conditions teams are regarded as an investible proposition and 
qualify for venture funding to a ceiling of £250,000, on condition they headquarter their 
companies in Wales. The Programme has been designed to allow teams to benefit from 
the skills and experience of the partners in building commercially successful start-ups.    

2. THE VALUE AND IMPORTANCE OF INNOVATION. 
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2.1 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), one of the 
world’s foremost economic research institutes, defines four sources of innovation; 
“an innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or 
service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in 
business practices, workplace organisation or external relation” (OECD, 2005, “The 
Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and 
Interpreting Innovation Data: Oslo Manual, Third Edition” prepared by the Working Party 
of National Experts on Scientific and Technology Indicators, Paris).  

2.2 It follows that the value of innovation activity to the Welsh economy cannot be 
overestimated. Wesley Clover concurs with the conclusions of the OECD and others that 
innovation performance is a crucial determinant of productivity, competitiveness and 
national progress and wealth. Moreover, innovation is important to help address global 
challenges, such as climate change and sustainable development. The application of 
advances in technology, in combination with entrepreneurship converts scientific and 
technological advances into a more productive economy. 

2.3 The role of university based research activity and critically the ability to harness it is 
critical to the Nation’s welfare. As was reported in the Commercialisation Review “the 
relationship between the Welsh economy and its higher education institutions will be 
enduring and grow in importance.” To help us better understand the contribution of 
higher education Wesley Clover has analysed HE-Business and Community Interaction 
returns for years 2014/15 and 2015/16. The results of this analysis are shown below; 

Institution No of Active 
Graduate Start 

Ups  

Value of External 
Investment for 
Graduate Start-

Ups (£000s) 

Average Turnover 

Per Graduate 
Start-Up (£s)  

HEI IP 
Revenue 

(£000s) 

 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Aberystwyth 56 56 1,120 1,120 22,500 22,500 156 

Bangor 57 53 0 0 140,800 94,750 38 

Cardiff 190 204 0 0 52,600 46,000 13,445 

Cardiff Met 293 205 0 0 15,000 15,365 0 

Glyndwr 0 0 0 0 0 0 0 

Swansea 70 88 122 130 95,600 81,150 44 

Trinity/St 
Davids 

567 420 350 300 15,000 15,000 10 

USW 354 348 0 0 11,370 10,370 43 

 2.4 The data contained in the table suggests on all measures the performance of Welsh 
universities varies. In most instances the headline data indicates a strong performance 
amongst institutions in their ability to aid the foundation of graduate start-ups. On closer 
inspection data for average start-up company turnover and their ability to attract external 
investment suggests much of the potential has yet to be realised. Start-ups associated 
with Bangor, Cardiff and Swansea all demonstrate exceptionally healthy levels of average 
annual turnover. From a commercial perspective the remainder appear to be trading at 
sub-optimal levels. This raises issues about their ability to develop over the long term. An 
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indicator of the capacity of companies to maintain a sustainable pattern of growth is their 
ability to secure investment from external sources. According to the data the only 
institution in Wales to have spawned graduate founded start-ups that have attracted 
external funds at scale is Aberystwyth University. What makes the performance of start-
ups associated with Bangor, Cardiff and Swansea so significant is their ability to achieve 
the reported levels of growth in the absence of external funding.  

2.5 The table also reveals data for individual institution’s income derived from the 
commercialisation of intellectual property. This is an important figure since it provides a 
guide to the institution’s ability to exploit publicly funded research activity. A public policy 
issue that rests at the centre of the Committee’s enquiry. In this respect Cardiff University 
stands out from the remainder. This might be expected for a number of reasons. Cardiff 
University is a member of the Russell Group of universities. Cardiff has also pursued a 
policy of collaboration with the commercial entity IP Group, a company established to 
develop commercial income from publicly funded research activities. Whilst this approach 
may not be suitable for every Welsh higher education institution the benefits of engaging 
with commercialisation specialists for university finances and the wider economy is 
potentially large.                  

2.6 In the next and last section of its evidence Wesley Clover applies its experience and 
knowledge to respond directly to the issues highlighted by the Committee. Wesley Clover 
acknowledges these responses should be seen in the context of wider issues affecting 
collaboration between business and universities. Of specific relevance to this enquiry is 
the consistent identification of the low level of demand from business for access to 
knowledge and intellectual property created within universities (Lambert Review of 
Business-University Collaboration, 2003; ‘The Gibson Review’ – Commercialisation in 
Wales; Report of the Independent Task and Finish Group, 2007).  

2.7 According to Dr Drew Nelson, a co-founder of Cardiff headquartered semi-conductor 
materials specialist IQE and a member of the team responsible for the establishment of 
the Compound Semi-Conductor Applications Catapult in South Wales, typically 
universities account for 3% of company sources of innovation. The majority is sourced 
from within the company or from a member of that company’s supply chain. Whilst there 
is seen to be considerable virtue in encouraging university/ business relationships to 
promote innovation the reality is the level of demand for them does not match the level 
of activity that goes into encouraging them.     

 

3. RESPONSES TO COMMITTEE QUESTIONS. 

3.1 Welsh Government says that there needs to be a “major increase” in research intended 
to help solve specific challenges facing Wales (challenge-led research). It also says this type 
of research needs to be balanced with the more traditional type of long-term research 
undertaken by universities which pushes the boundaries of knowledge; (1.) To what 
extent do you agree with this view and how can Welsh Government ensure that an 
increase in one type of research activity doesn’t mean the other type loses out? 

1. Wesley Clover believes a misalignment exists between different types of publicly 
funded research in the United Kingdom and by implication Wales. Analysis conducted 
by Wesley Clover indicates that government funding for traditional types of HE centred 
long-term research was £4.5 billion annually, the vast majority being distributed until 
April 2018 via Research Councils UK. This contrasts with an annual figure of £450 
million of public funds for commercialisation research activities, administered at the 
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time by Innovate UK, for Catapult activities. By definition these are closer to market 
and therefore act as a suitable proxy for ‘challenge-led research’. The practical 
consequences of the difference in magnitude in these two numbers is profound. The 
costs and time involved in commercialisation, taking an idea from initial research 
through to international reach, are back-end loaded. In Wesley Clover’s experience the 
cost of refining a piece of pure research into a product or service that has commercial 
appeal is one and a half to two times the cost of the initial research. From a time 
perspective the process can take between five and ten times longer than the initial 
research. These requirements of finance and time stand in contrast to the allocation 
of public funds which are front end loaded. As a consequence there is a distortion 
between the level of public research funding and the resources needed to fund 
successful innovation. This is not to imply there is a binary choice between the two 
categories of funding. Just like pure research commercialisation is not a linear process. 
Successful economies require funding for pure research and commercialisation, the 
challenge is to establish a better balance between them.    

3.2 Welsh Government has said it wants to bring all research funding together and that 
this funding should then be available to small and medium-sized enterprises (SMEs), large 
private businesses, and other organisations as well as universities and colleges; (1.) To 
what extent should businesses and other organisations be able to receive Government 
research funding that might have otherwise gone to universities and colleges? (2.) How 
could this be done without under-funding some organisations – might there be 
unintended consequences? 

1. & 2. For the reasons highlighted in paragraph 3.1 Wesley Clover believes it is 
appropriate for businesses to qualify for Government research funding. In an era of 
spending restraint it seems inevitable that if businesses are to benefit some 
organisations that are currently in receipt of funding will suffer. One way of mitigating 
the impact of this and accelerating the rate of innovation activity is to establish 
conditions in the award of funding that encourage genuine collaboration between 
higher education and businesses. Too often barriers to collaboration exist because 
universities and businesses have widely divergent objectives. Wesley Clover believes 
Welsh Government should undertake a rapid but nonetheless comprehensive 
consultation exercise involving higher education, HEFCW and research intensive 
businesses of all sizes (and not confine it to the representative bodies) to help shape a 
set of criteria governing the research funding award process.        

3.3 In a recent review into research funding, it was argued that there was a strong risk of 
university research and innovation interests overshadowing the research and innovation 
interests of private businesses. But it didn’t then go on to suggest a way of stopping this 
happening; (1.) What needs to be done to ensure businesses and their interests are not 
over-shadowed by universities when it comes to research and innovation funding and 
activity? 
 

1. Wesley Clover’s response contained in paragraph 3.2 provides an outline of a 
principle that could be applied to ensure the interests of business are not 
overshadowed by those of universities. Genuine collaboration is established as a 
minimum condition for receipt of funding. Without prejudicing the outcome of the 
proposals for a consultation exercise contained in paragraph 3.2 universities have a 
number of existing research relationships with business. What is not clear is the extent 
to which the benefits of these relationships actually percolate into the Welsh economy. 
Welsh Universities that work with multi-nationals frequently neither have an objective 
to insist nor have the negotiating power to insist that any commercial exploitation of 
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research is conducted in Wales. Whilst Wesley Clover is an advocate of an open 
approach to trade and business there appear to be no measures in place that 
encourage the benefits of research and intellectual property creation to remain within 
the local economy. This might be addressed by the design of funding award criteria 
that incorporate a presumption in favour of proposals that demonstrate an intention 
to maximise the benefits of research and innovation in Wales.        

3.4 In the academic year 2016/17 there were 241 graduate start-ups reported by Welsh 
universities with an estimated turnover of £56 million, this was almost double the turnover 
of university staff start-ups in the same year; (1.) What is currently in place from 
universities and Welsh Government to help and support student and graduate 
entrepreneurs turn their ideas into successful ventures? (2.)  Is this support systematic 
and consistent across Wales and is there more Welsh Government and others could do? 

1. Wesley Clover is aware that Higher Education Institutions across Wales have 
adopted a variety of measures to promote graduate entrepreneurship. Directly or 
indirectly, via its involvement in the Alacrity Foundation, close relationships exist with 
Cardiff and Swansea Universities. Approximately a half of the graduates entering the 
Foundation’s Programme formerly studied at these two institutions. Additionally staff 
of Wesley Clover and Alacrity provide guest lectures and mentorship to graduates at 
both Institutions. Many universities have applied capital funds for the construction of 
premises intended to provide accommodation for student founded companies to 
incubate and grow. Whilst this can be welcomed the provision of accommodation 
alone is not sufficient to create the conditions for success. Of greater value is the ability 
to surround a good idea with people with appropriate skills and experience and 
appropriate forms of finance. Sadly there are too many examples of property driven 
innovation policies that have failed to achieve appropriate outputs. Successful 
commercialisation and innovation is not about property it concerns intellectual 
property. 

2.  Notwithstanding its partial knowledge of individual institution’s approach to the 
provision of support for graduate entrepreneurship it is not apparent support is 
systematic. Whilst it is legitimate to allow for differences between institutions it would 
be reasonable to expect approaches were guided by similar principles. There appear 
to be no expectations, articulated into clear guidelines accompanied by measurable 
objectives in place by which to measure success. The contribution of graduate support 
activities has been promoted by the institutions themselves and government. Whilst 
there should be no doubting the importance of graduate entrepreneurship it remains 
unclear whether in practice it occupies the primacy it deserves and whether it is 
adequately resourced and most importantly whether it is successful.               

3.5 The recent review of research made recommendations to help incentivise businesses 
and universities to work closely together on research and innovation to take their 
collaborations to “greater heights”; (1.) What are businesses and universities able to offer 
each other when they work in collaboration on research and innovation projects? (2.) 
Should Welsh Government and others be doing anything differently to bring smaller 
businesses together with universities to collaborate on research and innovation 
projects? What is working well and what isn’t? (3.) What should Welsh Government and 
others be doing to help businesses use the knowledge gained from research activity and 
turn it into marketable products or improved services? 

1. Businesses and universities are able to offer each other complementary skills and 
experience that neither of the other parties possess. Research and business skills are 

Tudalen y pecyn 98



both essential for successful commercialisation. Good academics rarely make good 
businessmen and woman. Equally business men and women rarely make good 
academics. Welsh Government might wish to reflect on the possibility that one of its 
objectives for the revised approach to funding is the creation of conditions that 
rewards collaboration between business and universities. 

2. Since 2015 Wales has participated with Asian, South American and other European 
regions in the Massachusetts Institute of Technology managed Regional 
Entrepreneurship Acceleration Programme (REAP). Welsh representation was led by 
Simon Gibson of Wesley Clover. REAP’s primary purpose is to stimulate “innovation 
driven entrepreneurial” activity. As a consequence the Welsh team developed a ‘Five 
Stakeholder Model of Innovation’ (5SModel). The 5SModel is based on an analysis of 
the institutional components of the most successful regional economies. In particular 
whilst it acknowledges an essential role for government a distinctive feature of the 
5SModel is the clear contribution to be expected of each component institution and 
the parity of responsibility. In the 5SModel government sits alongside academia, 
corporate representatives, entrepreneurs and risk capitalists in a partnership of 
equals. At the core of this approach is an implicit acceptance of the limits of the policy 
levers at the disposal of government to influence outcomes. The point of the 5SModel 
is to emphasise the ability of each component institution to leverage their individual 
contributions to create the optimal conditions for innovation. Wesley Clover believes 
Welsh Government should encourage the adoption of the 5SModel as a condition of 
applications for research funding.              

3. Notwithstanding the important and supportive role of the Development Bank of 
Wales and especially its seed fund activity, Wales, similarly to the United Kingdom 
generally, has failed to create the conditions where there exists an intense relationship 
between researchers, innovators and venture capitalists. One explanation for 
successful regional economies is the existence of empathetic risk financiers. The most 
successful of these are actively involved in the development of their client businesses. 
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