
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Mehefin 

2019 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Bethan Davies 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6372  

SeneddCyllid@cynulliad.cymru
------ 

Ar 15 Mai 2019, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o 

ddechrau'r cyfarfod hwn (Eitem 1)  

1 Awdurdod Refeniw Cymru: Briff technegol ar drethi 

(09.00-10.00)   

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru 

Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Refeniw Cymru 

10.00-10.15 Egwyl  

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(10.15)   

3 Papur(au) i'w nodi 

(10.15) (Tudalennau 1 - 5)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mai 2019 

3.1 PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Papur Gwyn Gwella 

Trafnidiaeth Gyhoeddus - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft - 29 Ebrill 2019 

 (Tudalennau 6 - 10)  

3.2 PTN2 - Llythyr gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, CThEM - Cyfraddau 

Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 14 Mai 2019 

 (Tudalennau 11 - 12)  

3.3 PTN3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Cyfraddau Treth Incwm 

Cymru: Codau treth Cymru - 22 Mai 2019 

 (Tudalen 13)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3.4 PTN4 - Ymateb y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit i argymhellion y 

Pwyllgor Cyllid ynghylch y Bil Deddfwriaeth (Cymru) - 30 Mai 2019 

 (Tudalennau 14 - 17)  

4 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn 

dystiolaeth 5 

(10.15-11.15) (Tudalennau 18 - 37)  

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir 

Caerfyrddin 

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Briff Ymchwil 

5 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn 

dystiolaeth 6 

(11.15-12.15) (Tudalennau 38 - 52)  

Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, Deloitte LLP   

Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid 

Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth  

 

Briff Ymchwil 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(12.15)   

7 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod 

y dystiolaeth 

(12.15-12.25) (Tudalennau 53 - 85)  

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyfrinachol 

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft 

(12.25-12.30) (Tudalennau 86 - 125)  



Papur 3 – Adroddiad drafft 



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mai 2019 

Amser: 10.05 - 12.05

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/5497 

 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd) 

Rhun ap Iorwerth AC 

Alun Davies AC 

Mike Hedges AC 

Rhianon Passmore AC 

Nick Ramsay AC 

Tystion: 
Stuart Pearson, Capital Law 

Gwyn Llewelyn, KPMG 

Staff y Pwyllgor: 

Bethan Davies (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

 

1 Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft  

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar ddiwygiadau. 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3
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2 Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol:  Ystyried yr 

ohebiaeth a ddaeth i law  

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd a chan y 

cyrff a ariennir yn uniongyrchol a chytunodd ar y newidiadau a gynigiwyd. 

3 Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

2019-20  

3.1 Trafododd y Pwyllgor y cais gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'i nodi. 

4 Cyllideb Atodol Gyntaf Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd 

Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20  

4.1 Trafododd y Pwyllgor y ceisiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd 

Cyffredinol Cymru ynghylch cyllideb atodol cyntaf a'u nodi.  

4.2 Nododd y Pwyllgor fod cyllideb atodol Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnwys dull 

cyfrifyddu diwygiedig, a chytunodd i holi'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ymhellach pan 

ddaw gerbron y Pwyllgor ym mis Mehefin.  

5 Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20  

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cais gan Gomisiwn y Cynulliad ynghylch cyllideb atodol 

cyntaf a'i nodi. 

6 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

6.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. 

6.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC. 

7 Papur(au) i'w nodi  

7.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai. 

Tudalen y pecyn 2



8 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn 

dystiolaeth 4  

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Infrastructure 

Advisory, KPMG LLP a chan Stuart Pearson, Uwch Swyddog Cyswllt - Adeiladu, Ynni a 

Phrosiectau, Capital Law ar ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru. 

9 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o 

weddill y cyfarfod, y cyfarfod ar 23 Mai 2019, ac ar ddechrau'r 

cyfarfod ar 5 Mehefin 2019.  

9.1 Derbyniwyd y cynnig. 

10 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: trafod y 

dystiolaeth  

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd. 

 

Tudalen y pecyn 3



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mai 2019 

Amser: 09.00 - 09.30

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/5541 

Preifat 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd) 

Alun Davies AC 

Mike Hedges AC 

Staff y Pwyllgor: 

Bethan Davies (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

 

1 Ystyried cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013  

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y tystion arfaethedig ar gyfer y sesiynau tystiolaeth lafar a 

chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a Chomisiwn y Cynulliad, yn 

gofyn am wybodaeth ychwanegol. 

Tudalen y pecyn 4
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2 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Cynigion i ddiwygio  Gorchymyn 

Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff 

Dynodedig) 2018  

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynigion i ddiwygio 

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 

2018. 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r ymgynghoriad.  

3 Blaenraglen waith  

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf 2019 a chytunodd arno. 

4 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.  

4.1 Trafododd y Pwyllgor amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid 

mewn perthynas â chraffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21. 

5 Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20  

5.1 Nododd y Pwyllgor y cyflwynwyd y fersiwn flaenorol a ystyriwyd ar 15 Mai 2019 

mewn camgymeriad a chytunodd ar y fersiwn gywir o Gyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn 

y Cynulliad 2019-20. 

Tudalen y pecyn 5



Ken Skates AC/AM 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
Minister for Economy and Transport  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref/KS/0336 

Llŷr Gruffydd  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel  
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

29 Ebrill 2019 

Annwyl Llŷr 

Papur Gwyn Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft 

Gwnes fynychu cyfarfod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 13 Mawrth 2019 er 
mwyn cyflwyno tystiolaeth fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor ynghylch 'Datblygiad 
Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol'. Yn ystod y sesiwn honno gwnes i a'm swyddogion ymateb 
i gwestiynau gan yr Aelodau ynghylch cyhoeddi Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft ynghylch 
y Papur Gwyn 'Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus'.  Rwy'n ysgrifennu atoch yn awr er mwyn 
rhannu'r un wybodaeth â chi, o ystyried cylch gwaith eich Pwyllgor a'ch diddordeb yn yr 
elfennau ariannol o'r ddeddfwriaeth.  

Mae'r Papur Gwyn, a gyhoeddwyd ar 10 Rhagfyr 2018, yn nodi y byddai Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol drafft sy'n ceisio pennu costau, manteision ac effeithiau'r newidiadau 
deddfwriaethol arfaethedig yn cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2019. Daeth yn amlwg yn 
ystod gwaith datblygu'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol, fodd bynnag, na fyddai ymgynghori ar 
yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn ystod y cyfnod hwn mor fuddiol â'r disgwyl. O'r herwydd 
penderfynwyd peidio â chyhoeddi'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft ar y cyd â'r Papur 
Gwyn at ddiben ymgynghori.  

Nod y cynigion yn y Papur Gwyn yw sefydlu dulliau deddfwriaethol a fydd yn galluogi'r 
awdurdodau lleol i gydweithio â'i gilydd, a chyda gweithredwyr bysiau, er mwyn ymateb 
mewn ffordd hyblyg i anghenion cymunedau lleol.   Gallai goblygiadau'r ddeddfwriaeth o 
safbwynt costau amrywio'n sylweddol, gan ddibynnu ar ba un o'r opsiynau y bydd 
awdurdodau lleol yn penderfynu ei ddefnyddio ar gyfer mynd i'r afael â'r amgylchiadau a'r 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-15-19 PTN1 
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heriau o fewn eu cymunedau. O'r herwydd mae'n anodd ar hyn o bryd i bennu asesiad 
ystyrlon o effaith yr holl gyfuniadau posibl lle y gallai'r dulliau gweithredu hyn gael eu 
defnyddio.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ei bod yn hanfodol ymgysylltu'n effeithiol â 
rhanddeiliaid er mwyn datblygu Asesiadau Effaith Rheoleiddiol cadarn. Credaf, fodd 
bynnag, y dylai ymgysylltu o'r fath fod yn seiliedig ar wybodaeth glir a fydd yn ei gwneud hi'n 
bosibl i randdeiliaid ymateb yn briodol. Byddaf felly'n cyhoeddi Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
drafft yn yr haf, ar ôl i'm swyddogion ddadansoddi'r ymatebion i'r Papur Gwyn.   
 
Hyderaf y bydd yr wybodaeth o ddefnydd i aelodau'r Pwyllgor.  
 
Yn gywir 

 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 
Gweinidog yr Economi, a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 
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Mae gwybodaeth ar gael ar sain, mewn print bras a Braille. 
I gael gwasanaeth Text Relay, gwasgwch 18001 yn gyntaf. 

Jim Harra 
Dirprwy Brif Weithredwr 
a’r Ail Ysgrifennydd Parhaol

2/75 
100 Parliament Street 
Llundain 
SW1A 2BQ 

Llyr Gruffydd AC  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd  
CF99 1NA 

Ffôn   03000 585878 

E-bost  perm.secs@hmrc.gsi.gov.uk 

www.gov.uk/cymraeg 

Dyddiad 14 Mai 2019 

Annwyl Mr Gruffydd 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Mai 2019. 

Fel y gwyddoch, caiff statws trethdalwyr Cymreig ei bennu yn ôl eu man preswylio. Yn y lle 
cyntaf, defnyddir gwybodaeth cod post i adnabod trethdalwyr Cymreig. Os yw un o gwsmeriaid 
CThEM yn byw mewn cod post yng Nghymru, fel y pennir gan ddata codau post y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, caiff ei nodi ar ein systemau fel trethdalwr Cymreig. Yn sgil datganoli 
treth incwm i’r Alban, rydym wedi dysgu gwersi o ran adnabod a sicrhau trethdalwyr, ac rydym 
yn hyderus bod gennym ddull cadarn. 

Pan nodir bod cwsmer yn drethdalwr Cymreig ar systemau CThEM, rhoddir cod ‘C’ iddo. Yna, 
mae CThEM yn anfon codau treth at gyflogwyr, a hynny er mwyn iddynt wneud y didyniadau 
perthnasol ar ran eu cyflogeion. Mae’n bwysig, felly, fod y cod cywir yn cael ei anfon at y 
cyflogwr a hefyd ei fod yn cael ei weithredu’n gywir ganddo.   

Rydym yn hyderus bod CThEM wedi anfon codau ‘C’ cywir at gyflogwyr ar gyfer trethdalwyr 
Cymreig. Mae’n bosibl nad yw rhai trethdalwyr sy’n preswylio yng Nghymru wedi cael cod ‘C’ 
hyd yn hyn, a hynny os ydynt ond wedi symud i Gymru yn ddiweddar neu os nad ydynt wedi 
diweddaru manylion eu cyfeiriad gyda CThEM. Bydd hyn bob amser yn wir ar gyfer trethdalwyr 
Cymreig newydd, a bydd systemau CThEM yn eu canfod ac yn gweithredu’r cod cywir cyn 
gynted â phosibl. 

Fodd bynnag, cawsom wybod nad yw rhai cyflogwyr wedi gweithredu’r codau ‘C’, a roddwyd 
gan CThEM, yn gywir. Mae CThEM wedi ymgysylltu’n helaeth â chyflogwyr a darparwyr 
meddalwedd gyflogres drwy gydol y paratoadau ar gyfer cyflwyno cyfraddau Treth Incwm 
Cymru (CTIC), gan ddefnyddio ein sianeli cyfathrebu sydd wedi’u hen sefydlu a chyflwyniadau 
pwrpasol. Gwnaethom ddarparu manylebau technegol a gwasanaethau prawf er mwyn 
sicrhau bod gan gyflogwyr a darparwyr meddalwedd gyflogres yr holl wybodaeth yr oedd ei 
hangen arnynt.   

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-15-19 PTN2 
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Ein profiad yn sgil cyflwyno cyfradd yr Alban o Dreth Incwm oedd bod rhai cyflogwyr ddim yn 
gweithredu’r cod ‘S’ yn gywir i ddechrau. Rhoesom gynlluniau ar waith, felly, ar gyfer 
gweithgarwch lliniaru pellach ar gyfer CTIC, sy’n cynnwys cynnal archwiliad yn gynnar ym mis 
Mehefin i brofi pa mor dda mae cyflogwyr yn gweithredu’r codau ‘C’ a anfonwyd atynt gan 
CThEM. Pan fo anghysondeb rhwng y cod a anfonwyd gan CThEM a’r cod a weithredwyd 
gan y cyflogwr, bydd CThEM yn ail-anfon y cod ‘C’ at y cyflogwr. Trafodwyd y dull lliniaru hwn, 
a chytunwyd arno, gan y Bwrdd Prosiect CTIC, sy’n cynnwys cydweithwyr o Lywodraeth 
Cymru.  
 
Er gwaethaf yr ymgysylltu a gawsom â chyflogwyr, mae’n siomedig nad yw rhai ohonynt wedi 
gweithredu’r codau’n gywir. Mewn rhai achosion, didynnwyd y swm anghywir o dreth oddi ar 
rai unigolion. Rwyf ar ddeall mai’r rheswm dros hyn oedd problemau gyda’r feddalwedd 
gyflogres a ddefnyddir gan rai cyflogwyr, a bod y cyflogwyr hynny sydd wedi profi’r problemau 
hyn wrthi’n cywiro’u systemau ac yn egluro’r gwall i’w cyflogeion. 
 
Rwy’n siŵr eich bod yn deall mai dim ond hyn a hyn y gall CThEM ei wneud i sicrhau bod 
cyflogwyr yn gweithredu’r codau a roddir iddynt ar gyfer eu cyflogeion yn gywir dan yr 
amgylchiadau hyn. Rydym yn credu bod gennym raglen gynhwysfawr o ymgysylltu a sicrhau, 
a byddwn yn dal ati i’w hadolygu.  
 
Gallaf hefyd roi sicrwydd i chi y caiff unrhyw anghysondebau yn y codau a weithredir gan 
gyflogwyr eu cywiro yn ystod y flwyddyn, neu yn ystod y broses cysoni diwedd blwyddyn. Bydd 
hyn yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael y refeniw cywir.      
 
Rwy’n copïo’r ateb hwn i Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.  
 
Gobeithiaf fod yr ateb hwn o gymorth.  
 

 
Jim Harra 
DIRPRWY BRIF WEITHREDWR A’R AIL YSGRIFENNYDD PARHAOL 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding. 

Llŷr Gruffydd AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd, CF99 1NA 

22 Mai 2019 

Annwyl Llŷr, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 2 Mai. 

Yn ymateb Jim Harra i chi ar 14 Mai, amlinellwyd y mater a gododd yn ddiweddar o ran 
defnyddio cod treth 'C' Cymru. Digwyddodd hyn am nad oedd rhai cyflogwyr wedi defnyddio'r 
codau a ddarparwyd gan CThEM ar gyfer eu gweithwyr yn y ffordd gywir.  

Mae CThEM wedi fy sicrhau bod camau eisoes yn cael eu cymryd i helpu cyflogwyr i gywiro'r 
camgymeriad hwn. Bydd sgan yn cael ei gynnal ym mis Mehefin i asesu graddfa'r broblem, 
ac eto ym mis Medi i weld i ba raddau mae'r materion wedi eu cywiro. 

Byddai swyddogion CThEM a Thrysorlys Cymru yn hapus i roi briff technegol i'r Pwyllgor, pe 
bai hynny'n ddefnyddiol i chi, er mwyn arwain yr Aelodau drwy bob cam o'r broses dreth 
incwm, gan gynnwys swyddogaethau a chyfrifoldebau CThEM, cyflogwyr a gweithwyr. 
Byddai modd iddynt hefyd roi rhagor o fanylion i chi am waith a wnaed hyd yma i adnabod 
trethdalwyr a chynlluniau busnes fel arfer i gynnal y gronfa ddata o drethdalwyr sy'n byw yng 
Nghymru. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Prif Weinidog, Jim Harra, Dirprwy Brif Weithredwr ac Ail 
Ysgrifennydd Parhaol CThEM, Debbie Alder, Cyfarwyddwr Cyffredinol Adnoddau Dynol, yr 
Adran Gwaith a Phensiynau. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit 
Counsel General and Brexit Minister  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

Ein cyf/Our ref: MA-L/CG/0379/19 

Llyr Gruffydd AC  
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

30 Mai 2019 

Annwyl Llyr 

BIL DEDDFWRIAETH (CYMRU) 

Diolch yn fawr iawn i chi am eich llythyr dyddiedig 17 Mai 2019. Gweler, os gwelwch yn dda, 
yr ymateb diwygiedig amgaeedig sydd yn datgan yn glir lle rwyf wedi derbyn neu wrthod 
argymhellion y Pwyllgor. 

Yn gywir, 

Jeremy Miles AC 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit 
Counsel General and Brexit Minister  

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-15-19 PTN4
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 

 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 
 
Ein cyf/Our ref: MA-L/CG/0379/19 
 

Llyr Gruffydd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
3 Mai 2019 

 
Annwyl Llŷr  
 
BIL DEDDFWRIAETH (CYMRU)  
 
Yn ystod dadl Cyfnod 1 ar 2 Ebrill, dywedais y byddwn yn ysgrifennu at y at y Pwyllgor yn 
ymateb yn fanwl i'ch adroddiad ar oblygiadau ariannol y Bil.  Mae'r llythyr hwn yn nodi ymateb y 
Llywodraeth i'r pedwar argymhelliad a wnaed yn adroddiad y Pwyllgor.  
  
Argymhelliad 1 – Gwrthodwyd  

 
Argymhellodd  y Pwyllgor y dylai'r Llywodraeth wneud rhagor o waith i ddadansoddi a nodi 
symiau’r arbedion effeithlonrwydd yn y Bil. 
 
Fel y gwnaethoch gydnabod yn y ddadl Cyfnod 1, er bod yr asesiad effaith gan Gomisiwn y 
Gyfraith yn cael ei ddefnyddio fel man cychwyn, y prif gymhelliant ar gyfer y Bil hwn yw gwella 
cyfiawnder cymdeithasol drwy sicrhau y gall y cyhoedd gael mynediad yn haws i gyfraith 
Cymru, ac rydych chi'n derbyn nad arbedion cost yw’r prif reswm dros gyflwyno’r Bil. 
 
Rydym yn parhau i ystyried bod rheolaeth y gyfraith yn mynnu cyfraith sy'n hygyrch, a dyma 
sylfaen ein hymagwedd at y Bil hwn a'r rhaglen ehangach. Rydym yn cydnabod hefyd ei bod yn 
debygol y bydd buddion economaidd, a hynny ar lefel prosiectau unigol ac o'r rhaglen yn ei 
chrynswth. Rhoes tystiolaeth Comisiwn y Gyfraith i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol yn ystod Cyfnod 1 yr enghraifft o'r gyfraith gynllunio. Roeddent o'r farn y ei bod:  
 

“…the sort of measure that, if simplified, if it succeeds in creating legal certainty, can 
stimulate inward investment. It can accelerate planning decisions that mean that people 
are more likely to invest in Wales than elsewhere. So, we are very interested in the fact 
that good legislation can have positive economic benefits.” 

 
Credaf fod hwn yn syniad a fydd yn gymwys mewn meysydd eraill y byddwn yn eu cydgrynhoi 
a'u codeiddio, ac fe gaiff ei wella gan y prosiectau cysylltiedig megis y gwelliannau i wefan 
Cyfraith Cymru/Law Wales. Bydd meddu ar wybodaeth glir a hygyrch am y gyfraith, yn ogystal â 
chopïau cyfredol o'r ddeddfwriaeth, a fydd ar gael am ddim i ddefnyddwyr yn arwain at arbed 
amser a gwella hyder mewn prosesau penderfynu a rhyngweithio â'r wladwriaeth yn fwy 
cyffredinol. 
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Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil yn nodi rhesymeg y Llywodraeth dros nodi asesiad 
effaith Comisiwn y Gyfraith, heb ei brofi ymhellach. Er y gallai'r Llywodraeth gynnal ymarfer 
tebyg i amcangyfrif yr amser sy'n cael ei dreulio gan gyfreithwyr yn ymchwilio i gyfraith 
anhygyrch, a chymharu hynny dag amcangyfrif o'r amser fyddai'n cael ei arbed, nid ydym o'r 
farn y byddai hynny'n darparu unrhyw ganfyddiadau cadarnach neu fwy pendant na'r rhai sydd 
ar gael ar hyn o bryd.  Byddai problemau hefyd wrth geisio profi a lwyddwyd i arbed yr amser 
hwn mewn gwirionedd ar ddiwedd y rhaglen gyffredinol (a fydd yn cymryd cenhedlaeth neu fwy 
i'w chyflawni). Mae hyn yn rhannol yn sgil yr amserlenni dan sylw, ac yn rhannol gan y bydd yn 
anodd gweld pa arbedion y gellir eu priodoli yn uniongyrchol i'r Bil. 
 
Argymhelliad 2 – Derbyniwyd 
 
Yn nadl Cyfnod 1, dywedais fod y Llywodraeth yn derbyn argymhelliad 6 y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, sef y dylid cynnal adolygiad o'r ddeddfwriaeth hanner ffordd 
drwy dymor nesaf y Cynulliad. 
 
Bwriedir i adolygiad y Cwnsler Cyffredinol yn 2023 gynnwys manylion goblygiadau ariannol ac 
adnoddau darparu'r rhaglen gyntaf a fydd yn anelu at wella hygyrchedd cyfraith Cymru, a 
chostau eraill sy'n codi wrth roi'r Ddeddf ar waith. Rydym felly yn derbyn Argymhelliad 2 
adroddiad y Pwyllgor Cyllid. 
 
Byddai'r Llywodraeth hefyd yn cefnogi'r Cynulliad Cenedlaethol wrth iddo adolygu'r 
ddeddfwriaeth ar unrhyw adeg y byddai'n credu ei bod yn briodol gwneud hynny. 
 
Argymhelliad 3 – Derbyniwyd 
 
Argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu gwybodaeth bellach am y 
goblygiadau ariannol ar gyfer staff polisi nad ydynt wedi’u nodi fel costau yn yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol, a’r costau i gyrff eraill. Rydych wedi gofyn i i'r wybodaeth hon gael ei chynnwys 
mewn Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig. 
 
Gallaf gadarnhau y bydd unrhyw Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig a fydd yn cael ei 
baratoi ar ddiwedd Cyfnod 2 yn cynnwys enghraifft o'r costau i Lywodraeth Cymru wrth baratoi 
Bil cydgrynhoi, ond rhaid i mi bwysleisio mai costau dangosol neu gostau sampl fydd y rhain, ac 
ni ddylid eu hystyried fel costau pendant na'u bod yn gynrychioladol o bob prosiect cydgrynhoi. 
Y rheswm am hynny yw ein bod yn rhagweld y bydd amrywiaeth eang o ran maint, cymhlethdod 
a hyd prosiectau drafftio unigol, ac amrywiol fewnbynnau gan staff polisi gan ddibynnu ar 
anghenion pob prosiect. 
 
O ran â Rhan 1 o'r Bil, roedd y Pwyllgor o'r farn ei bod yn debygol y bydd costau i Gomisiwn y 
Cynulliad wrth ddatblygu Rheol Sefydlog ar gyfer Biliau cydgrynhoi.  Nid oes rhaid pasio'r Bil 
cyn datblygu Rheol Sefydlog, ac mae gwaith yn mynd rhagddo eisoes (gan Gomisiwn y 
Cynulliad a Llywodraeth Cymru) yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Busnes i baratoi gweithdrefn 
addas. O ganlyniad, nid ydym yn cytuno y dylai'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol adlewyrchu'r gost 
hon, gan nad yw'n deillio o'r Bil ei hun. 
 
Roedd y Pwyllgor hefyd o'r farn y bydd costau i sefydliadau sector preifat o ran deall y gyfraith 
newydd (mewn perthynas â Rhan 1 o'r Bil). Roedd fy nhystiolaeth i'r Pwyllgor ar y pwynt hwn (a 
ddyfynnir ym mharagraffau 24 a 29) yn ymwneud yn benodol â Rhan 2 o'r Bil.  Er hynny, rwyf yn 
parhau i ddweud na fydd angen i sefydliadau o'r fath, a chyfreithwyr y sector preifat, wneud 
mwy na nodi bod darpariaethau dehongli newydd yn eu lle ar gyfer cyfraith Cymru a wneir ar ôl 
y dyddiad cychwyn (ar hyn o bryd 1 Ionawr 2020). Rydym felly yn parhau i ddweud y byddai hyn 
yn waith arferol i gyfreithwyr y sector preifat. Rydym yn cydnabod bod y goblygiadau ar gyfer 
cyfreithwyr y sector cyhoeddus, yn arbennig y rhai sy'n drafftio is-ddeddfwriaeth, ychydig yn fwy 
sylweddol. Felly rydym yn darparu cyngor a chyfarwyddyd iddynt, i leihau unrhyw faich sydd 
arnynt (fel y nodir yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol i'r Bil). 
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Mae'r Pwyllgor wedi gofyn am ragor o wybodaeth ynghylch sut mae Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu rhoi cyhoeddusrwydd i’r Bil, o’i ddeddfu – rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn ac yn rhoi 
rhagor o wybodaeth isod.  
 
Mae’r Pwyllgor wedi mynegi pryder mai nifer cyfyngedig o weithgareddau cyhoeddusrwydd 
sydd wedi'u trefnu, gan ei fod o'r farn bod angen ymgysylltiad ehangach â’r cyhoedd i gyflawni’r 
manteision yr ydym yn eu disgwyl. Fel arfer byddem yn cytuno bod ymgysylltiad eang â'r rhai y 
mae'r ddeddfwriaeth yn effeithio arnynt yn hanfodol wrth roi unrhyw gynllun deddfwriaethol 
newydd ar waith. Er hynny, mae ein dull gweithredu, a nodir isod, yn adlewyrchu natur 
anarferol, ac unigryw o bosibl, y Bil hwn. 
 
Mae Rhan 1 o'r wedi'i hanelu at y Llywodraeth yn hytrach na'r cyhoedd. Y manteision a welwn 
yn datblygu o'r rhaglenni hygyrchedd yw cyfreithiau dwyieithog Cymru, wedi’u cydgrynhoi a’u 
codeiddio, a fydd yn glir ac yn bendant o ran eu heffaith yn ogystal â bod yn hawdd cael gafael 
arnynt a'u trafod. Y cyfreithiau newydd hynny yw'r rhai y bydd angen eu hyrwyddo'n eang, ac fe 
fyddwn yn sicrhau bod trefniadau clir yn eu lle ar gyfer pob Deddf newydd i sicrhau bod y 
cyhoedd yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth wedi'i chodeiddio a'i goblygiadau.  Ystyrir mai 
cyfyngedig fyddai effaith hyrwyddo Rhan 1 o'r Bil yn ehangach felly, gan mai dull o gyflawni 
gwelliannau ydyw yn hytrach na'r gwelliannau eu hunain rydym ni i gyd am eu gweld. 
 
Er hynny, byddwn yn gosod manylion am y Ddeddf (o'i phasio) ar wefan Cyfraith Cymru/Law 
Wales, a'r bwriad yw ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth ddatblygu pob rhaglen hygyrchedd.  Fel y 
dywedais uchod, rydym hefyd yn bwriadu adrodd yn flynyddol wrth y Cynulliad ynghylch 
cynnydd wrth gyflawni pob rhaglen (gweler argymhelliad 10 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol 
a Deddfwriaethol, a gwelliant 3 a osodwyd ar 4 Ebrill). Bydd yr adroddiadau hyn hefyd yn cael 
eu defnyddio i dynnu sylw at Ran 1 o'r Bil. 
 
Fel y nodir yn y Memorandwm Esboniadol, bwriedir i Ran 2 o'r Bil (fel y rhan fwyaf o Ddeddfau 
dehongli yn awdurdodaethau'r Gymanwlad) fodoli i bob pwrpas yn y cefndir, fel rhan o 
beirianwaith y gyfraith na fydd angen i'r darllenydd cyffredin droi ato yn rheolaidd. Ond mae'r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol hefyd yn cydnabod y bydd drafftwyr Llywodraeth Cymru, gweithwyr 
cyfreithiol proffesiynol, y farnwriaeth ac ysgolion cyfraith yng Nghymru yn elwa o gael gwybod 
am y newidiadau yn sgil Rhan 2 o'i ddeddfu. Am y rheswm hwnnw, rydym wedi nodi y byddwn 
yn rhoi gwybodaeth ar wefannau Cyfraith Cymru/Law Wales am Ddeddfau dehongli yn 
gyffredinol, ac yn benodol am y Ddeddf hon. Byddwn yn dwyn yr wybodaeth honno i sylw 
Cymdeithas y Cyfreithwyr, Cyngor y Bar a CILEX.  Byddwn yn rhoi gwybodaeth debyg i 
Bwyllgor Hyfforddiant Cymru y Coleg Barnwrol a Phenaethiaid Ysgolion y Gyfraith yng 
Nghymru. 
 
Mae Rhan 3 o'r Bil yn arbennig o berthnasol i'r rhai sy'n drafftio deddfwriaeth, ac fe fydd y 
canllawiau yr ydym yn cyfeirio atynt yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, ac a nodwyd gan y 
Pwyllgor  yn ei adroddiad, yn cynnwys gwybodaeth am yr elfen hon o'r Bil. 
 
Hoffwn achub y cyfle hwn i ailadrodd fy sylwadau yn Nadl  Cyfnod 1, a diolch i'r Pwyllgor am eu 
gwaith yn craffu ar y Bil a'u hadroddiad defnyddiol, a diolch hefyd i staff cymorth y Pwyllgor. 
 
Yn gywir 

 
 
 
 
 

Jeremy Miles AC 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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Ffynonellau Cyllid 
Cyfalaf LlC - MIM

29 Ebrill 2019 
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Cyflwyniad 
 

1. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli’r 22 awdurdod lleol 

yng Nghymru. Mae’r tri awdurdod parc cenedlaethol a’r tri awdurdod tân ac achub yn 

aelodau cysylltiol.   

 

2. Ei nod yw cynrychioli awdurdodau lleol o fewn fframwaith polisi datblygol sy'n bodloni 

blaenoriaethau ei aelodau ac yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau sy'n 

ychwanegu gwerth at Lywodraeth Leol Cymru a’r cymunedau y maent yn eu 

gwasanaethu. 

 

3. Mae CLlLC yn falch o allu ymateb i Ymchwiliad y Pwyllgor i Ffynonellau Cyllid Cyfalaf 

Llywodraeth Cymru, ac mae Clerc y Pwyllgor wedi gofyn i ni wneud sylwadau’n 

benodol ar y Model Buddsoddiad Cydfuddiannol (MIM).    Rydym wedi ymgynghori â 

Chymdeithas Trysoryddion Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru fel 

rhan o’n hymateb.  Gall awdurdodau lleol unigol hefyd gyflwyno eu hymatebion eu 

hunain sy’n adlewyrchu eu safbwyntiau eu hunain.  

 

Trosolwg o gyllid cyfalaf a gwariant llywodraeth leol 
 
4. Hoffem gyfeirio’r pwyllgor at y dystiolaeth a gyflwynwyd i ymchwiliad blaenorol a 

lansiwyd yn 2012 mewn perthynas â chyllid cyfalaf.  Un pwynt a godwn dro ar ôl tro 

yw bod llywodraeth leol yn mwynhau cryn ryddid i fenthyca ac y gellid gwneud mwy o 

hyn i ariannu seilwaith lleol.   

 

5. Mantais y math hwn o weithio mewn partneriaeth yw y gwelwyd buddsoddiad 

llwyddiannus a chyson drwy'r Fenter Benthyca Priffyrdd a Rhaglen Ysgolion yr 21ain 

Ganrif ill dau.  Mae’r ddau gynllun hyn wedi gweld Llywodraeth Cymru yn darparu 

cyllid (o ran grant cyfalaf ac/neu gyllid i ariannu dyledion) ochr yn ochr â chyfraniadau 

llywodraeth leol.   

 
6. Os oes rhaid benthyca o gwbl, mae llywodraeth leol wedi gwneud hynny mewn un o 

ddwy ffordd:  mae wedi benthyca’n fewnol (o falensau) neu mae wedi benthyca’n 

allanol (gan y bwrdd benthyca gwaith cyhoeddus – PWLB).  

 

7. Mae cyllid ychwanegol parhaus wedi bod yn bosib, yn enwedig yn y sector addysg, er 

gwaethaf gostyngiad mewn gwariant cyfalaf cyffredinol gan lywodraeth leol.  Mae 

Ffigur 1 isod yn dangos bod gwariant cyfalaf Llywodraeth Leol wedi gostwng 14% 

dros gyfnod o ddeng mlynedd, o £1.36bn i £1.74bn   
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Ffigur 1 Gwariant Cyfalaf Llywodraeth Leol yn ôl ffynhonnell gyllid, 2007-08 i 2017-18, £ 

 
Ffynhonnell: StatsCymru a Thrysolys Ei Mawrhydi (Datchwyddwyr Cynnyrch Domestig Gros) 

 

8. Gwelir darlun cymysg yn dibynnu ar ffynhonnell y cyllid.  Mae’r cyllid o ffynonellau 

grant yn gostwng tua 40% mewn termau real.  Mae’r un raddfa ostyngol i’w gweld ar 

gyfer derbyniadau cyfalaf gan fod gwerth y gwarediadau wedi plymio dros y cyfnod 

cyni.  Gwariant cyfalaf a ariannwyd gan refeniw yw’r unig ffynhonnell cyllid sydd wedi 

cynyddu, gan godi bron i 140% mewn gwerth dros gyfnod o ddeng mlynedd.   

 

9. Arhosodd cyllid o ffynonellau ‘eraill’ yr un fath mwy na heb ar ôl addasu ar gyfer 

chwyddiant.  Mae hyn yn cynnwys benthyca â chymorth a benthyca digymorth yn 

bennaf, yn ogystal â’r Lwfans Atgyweiriadau Mawr ar gyfer gwariant tai. O safbwynt 

llywodraeth leol, golyga ‘digymorth’ bod rhaid i’r awdurdod lleol ddod o hyd i’r cyllid.  

Er fod benthyca â chymorth allanol wedi gostwng 49%, mae benthyca digymorth wedi 

codi tua 72% mewn termau real dros yr un cyfnod.  

 

10. Er bod ffynonellau cyllid cyfalaf yn gymhleth, un o’r casgliadau mwyaf 

arwyddocaol o ddadansoddi’r data yw bod gwariant ar gyfalaf addysg bron 

â bod wedi dyblu.  Hyd yn oed o ystyried chwyddiant, mae gwariant wedi cynyddu 

90%.  Mae band cyntaf Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi bod yn bartneriaeth 

llwyddiannus, yn enwedig o'i gymharu â bron i 10 mlynedd o gwtogi cyllidebau. 

 

11. Fodd bynnag, mae gofyn i gynghorau ddatblygu a chymeradwyo strategaethau cyfalaf 

hirdymor. Gydag elfen sylweddol o gyllid grant ar ffurf grantiau LlC,  barn nifer o’r 

swyddogion sy’n rhan o gynllunio cyfalaf yw nad yw’r dull presennol o ddyrannu’n 

flynyddol yn ffafriol i gynlluniau tymor hwy a sicrhau gwerth am arian.  Er y croesawir 

grantiau ar gyfer gwariant megis ffyrdd ac adeiladau ysgolion, mae cyflwr dirywiol 

Tudalen y pecyn 20



Ffynonellau cyllid cyfalaf LlC – MIM 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - 29.04.19 

 

 

4 | P a g e  

 

asedau’n galw am lefelau parhaus o fuddsoddiad (yn hytrach na symiau untro 

cyfnodol yn hwyr yn y flwyddyn).  Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r polisi rhenti o ran 

benthyca’r Cyfrif Refeniw Tai.  Mae swyddogion llywodraeth leol sy’n eistedd ar Gyd-

grŵp Buddsoddiadau a Chyllid Cyfalaf Llywodraeth Cymru-Llywodraeth Leol wedi 

gofyn am ddull mwy strategol. 

 

Cyllid Cyfalaf a’r Model Buddsoddiad Cydfuddiannol (MIM) 
 

12. Fel y corff sy’n cynrychioli llywodraeth leol, rydym wedi croesawu cyhoeddiad cam 

nesaf rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, y bydd cyfran fawr o’r cyllid ar ei chyfer yn dod 

o’r model MIM.  Mae’r fframwaith sylfaenol yn debyg i Gytundeb Prosiect Ffurf Model 

“Nad yw’n Dosbarthu Elw” yr Alban, sydd ei hun wedi’i seilio ar fodel yr Adran Iechyd 

sy’n dyddio o ddiwedd y 2000au.   

 

13. Er bod y MIM yn rhan fawr o’r Rhaglen Ysgolion, mae hefyd yn cael ei 

ddefnyddio i ariannu gwaith deuoli’r A465 o Ddowlais Top i Hirwaun a 

Chanolfan Ganser newydd Felindre yng Nghaerdydd, yn ogystal â chyfran 

sylweddol o gam nesaf Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.   

 

14. Er nad oes gennym wybodaeth benodol am faint o awdurdodau sydd wrthi’n ystyried 

cyllid MIM fel rhan o’u cyflwyniadau Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif, mae’n sicr fod 

nifer yn ystyried hyn o ddifrif. Mae'r cynnydd yn y gyfradd ymyrraeth o 75% i 81% 

hefyd yn helpu i’w wneud yn fwy deniadol. 

 

15. Mae’n anochel fod cymhariaethau’n cael eu gwneud â threfniadau cynlluniau ariannu 

preifat ac rydym yn bendant yn clywed pryderon gan nifer o aelodau etholedig ac 

uwch swyddogion ynglŷn â hyn.  Maent yn ymwybodol y gall llywodraeth leol fenthyca 

ar gyfraddau sylweddol is nag unrhyw sefydliad mewn amgylchedd fasnachol.  Mae 

Llywodraeth Cymru’n awgrymu y bydd gwersi a ddysgwyd o gynlluniau ariannu preifat 

hanesyddol yn cael eu cymhwyso i MIM er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â holl 

broblemau a phryderon posib Awdurdodau ar gam cynnar iawn ym mhrosiect MIM.  

Nodwyd y sicrwydd diweddaraf gan y Gweinidog Cyllid presennol yng Nghyfarfod 

Llawn y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Chwefror eleni:  

 
Ein bwriad o’r cychwyn cyntaf oedd sicrhau bod y Model Buddsoddiad Cydfuddiannol 

yn hyrwyddo budd y cyhoedd yn niffiniad ehangaf posib y term hwnnw. I’r diben 

hwnnw, bydd y model yn darparu canlyniadau cadarnhaol ychwanegol mewn 

perthynas â lles, gwerth am arian a thryloywder; ac wrth wneud hynny, bydd yn osgoi 
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nifer o’r beirniadaethau a gyfeirir at ffurfiau hanesyddol o bartneriaeth cyhoeddus-

preifat – mewn rhai achosion, beirniadaethau yr oedd Llywodraeth Cymru ymysg y 

cyntaf i’w codi.” 

 

16. Ymhellach, mae rheoli contractau a’r lefel o arbenigrwydd sydd ei angen ar draws nifer 

o feysydd wedi bod yn her yn y gorffennol.  Fel y bydd Aelodau’r Pwyllogr yn gwybod, 

mae’r cynllun MIM yn cynnig tîm rheoli contractau o fewn Llywodraeth Cymru i gefnogi 

awdurdodau lleol gyda’r swyddogaeth hon.   

 
17. Mae un o’r prif anfanteision yn debyg i’r pryder mwy cyffredinol a nodir ym mharagraff 

11.  Mae Llywodraeth Leol yn ymrwymo adnoddau refeniw’r dyfodol i wariant cyfalaf 

presennol, heb unrhyw sicrwydd o ran y trefniadau cyllido tymor hwy.  Mae’n codi 

sefyllfa bosib lle gallai awdurdodau lleol fod yn cael trafferth dod o hyd i’r arian i’w 

cynnal, gan y bydd talu’r ffioedd cyfalaf (neu gyfwerth ar gyfer MIM) yn cael 

blaenoriaeth. 

 

18. Ar y cyfan, cafwyd ymgysylltiad da â Chyfarwyddwyr y Rhaglen ac uwch weision sifil 

eraill sy’n gyfrifol am Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Cafwyd cynigion i roi 

cyflwyniadau i’r aelodau etholedig am fanteision MIM, y gwahaniaethau i gynlluniau 

ariannu preifat ac ymgysylltiad mwy technegol gyda Chymdeithas Trysoryddion 

Cymru.  Mae’r ymgysylltiad parhaus drwy aelodaeth CLlLC ar Fwrdd Rhaglen Ysgolion 

yr 21ain Ganrif wedi bod yn dda. 

 

 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
 

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau CLlLC 

jon.rae@wlga.gov.uk  
 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Tŷ Llywodraeth Leol 

Rhodfa Drake 

Caerdydd 

CF10 4LG 

Ffôn: 029 2046 8610 
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