
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Lleoliad Allanol - Gwesty’r Marine, 

Aberystwyth 

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Mehefin 2019 

Amser: 10.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Bethan Davies 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6372  

SeneddCyllid@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Papurau i’w nodi 

 (Tudalennau 1 - 6)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2019 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2019 

2.1 PTN1 - Llythyr gan y Llywydd ar drefniadau ariannu ac atebolrwydd y 

Comisiwn Etholiadol – 13 Mehefin 2019 

 (Tudalennau 7 - 10)  

2.2 PTN2 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol ar y Bil Deddfwriaeth (Cymru) - 18 

Mehefin 2019 

 (Tudalen 11)  

3 Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn 

dystiolaeth 

(10.00-11.00) (Tudalennau 12 - 74)  

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd 

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolaeth Ariannol, 

Llywodraeth Cymru 

Sharon Bounds, Pennaeth Rheoli Cyllidebau a Pholisi Ariannol, Llywodraeth 

Cymru 

 

Papur 1 - Cynnig y Gyllideb Atodol Gyntaf 2019-20 

Briff ymchwil   

  

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



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac ar gyfer dechrau'r cyfarfod ar 

3 Gorffennaf 2019. 

   

5 Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y 

dystiolaeth 

(11.00-11.15)   



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Mehefin 2019 

Amser: 09.01 - 12.20

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/5498 

 
------ 

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: 

Dyfed Alsop, Awdurdod Cyllid Cymru 

Adam Al-Nuami, Awdurdod Cyllid Cymru 

Dave Jones, Awdurdod Cyllid Cymru 

Chris Moore, Welsh Local Goverment Association 

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Alan Bermingham, The Chartered Institute of Public Finance 

and Accountancy (CIPFA) 

Tim Jones, Deloitte 

Staff y Pwyllgor: 
Bethan Davies (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 
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Samantha Williams (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

 

1 Awdurdod Refeniw Cymru: Brîff technegol ar drethi  

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat ar drethi gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, 

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

Refeniw Cymru; a Dave Jones, Dadansoddi Data, Awdurdod Cyllid Cymru. 

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. 

3 Papur(au) i'w nodi  

3.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

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

Trafnidiaeth Gyhoeddus - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft - 29 Ebrill 2019  

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

Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 14 Mai 2019  

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

Cymru: Codau treth Cymru - 22 Mai 2019  

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

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

4 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn 

dystiolaeth 5  

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru; a Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, 

Cyngor Sir Caerfyrddin ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru. 
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5 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn 

dystiolaeth 6  

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Tim Jones, Cyfarwyddwr, Cynghorwr Ariannol, 

Deloitte LLP; ac Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig 

Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar yr ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf 

Llywodraeth Cymru. 

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

weddill y cyfarfod  

6.1 Derbyniwyd y cynnig. 

7 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod y 

dystiolaeth  

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

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

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau. 
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Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Scott Room, Royal Society of Edinburgh 

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Mehefin 2019 

Amser: 09.30 - 13.11

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/5542 

External - Scott Room, Royal Society of Edinburgh 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd) 

Rhun ap Iorwerth AC 

Alun Davies AC 

Mike Hedges AC 

Tystion: 

David Eiser, Adviser to the Scottish Parliament’s Finance 

Committee 

Dr Angela O’Hagan, Prifysgol Caledonian Glasgow 

Yr Athro Michael Danson, Prifysgol Heriot-Watt 

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban 

Mark Taylor, Audit Scotland 

Diane McGiffen, Audit Scotland 

Staff y Pwyllgor: 

Bethan Davies (Clerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 
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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1. Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod ffurfiol yng Nghymdeithas 

Frenhinol Caeredin. 

 

1.2. Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay AC a Rhianon Passmore AC. 

2 Papur(au) i'w nodi  

2.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

2.1 PTN1 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil 

Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 31 Mai 2019  

2.2 PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Taliadau 

cadw mewn contractau adeiladu - 6 Mehefin 2019  

3 Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 1  

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid 

Senedd yr Alban. 

4 Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 2  

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Danson, Athro Polisi Menter ym 

Mhrifysgol Heriot-Watt, a Dr Angela O'Hagan, o Ysgol Busnes a Chymdeithas Prifysgol 

Caledonian Glasgow. 

5 Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 3  

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr 

Alban, a Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio Audit Scotland. 

6 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013:  

Sesiwn dystiolaeth 1  

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr 

Alban, a Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu Audit Scotland. 
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7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o 

weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 19 Mehefin 2019  

7.1 Derbyniwyd y cynnig. 

8 Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: trafod y dystiolaeth  

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

9 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013:  

trafod y dystiolaeth  

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

Mick Antoniw AC 

Cadeirydd, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

Eich cyf: 

Ein cyf: EJ/TJ 

13 Mehefin 2019 

Annwyl Mick 

Ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad 

Pan roddais dystiolaeth i’ch pwyllgor ar 7 Mai, addewais y byddwn yn rhoi 

gwybodaeth fanylach i chi am y cyfeiriad polisi arfaethedig o ran ariannu’r 

Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad mewn perthynas ag etholiadau 

datganoledig yng Nghymru. 

Byddwn yn croesawu barn eich Pwyllgor ar y mater hwn, ac edrychaf ymlaen at 

ddarllen, ac ymateb i’ch adroddiad Cyfnod 1 dros yr wythnosau nesaf. 

I’ch cynorthwyo wrth ystyried y mater, mae’r wybodaeth a ganlyn yn ddiweddariad 

ar y gwaith a wnaed gan fy swyddogion, a fu’n trafod â Llywodraeth Cymru, y 

Comisiwn Etholiadol a Swyddfa Archwilio Cymru. 

Ystyriodd Comisiwn y Cynulliad y mater hwn yn ei gyfarfod ar 10 Mehefin.  Er bod 

cytundeb eang ar ddull gweithredu arfaethedig, cydnabu’r Comisiwn hefyd bod 

angen parhau â thrafodaethau â’r Cwnsler Cyffredinol, ac fod angen ystyried 

safbwyntiau eich Pwyllgor chi a’r Pwyllgor Cyllid. 

Nodir y trefniadau presennol ar gyfer ariannu’r Comisiwn Etholiadol a’i 

atebolrwydd a rôl Pwyllgor y Llefarydd yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a 

Refferenda 2000 (PPERA).  Rwy’n rhagweld y bydd y Cwnsler Cyffredinol yn 

cyflwyno gwelliannau i Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru) a fydd, yn eu tro, yn 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-18-19 PTN1
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diwygio’r darpariaethau yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 

2000.  Disgwyliaf y bydd barn y Comisiwn yn llywio’r gwaith o ddatblygu’r 

gwelliannau hyn gan y Cwnsler Cyffredinol.  Mae manylion pellach o ran y modd y 

gweithredir y trefniadau newydd o ran ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac 

atebolrwydd y sefydliad yn gweddu’n well i’r Rheolau Sefydlog, felly bydd angen 

i’r Pwyllgor Busnes eu hystyried maes o law.  

Trefniadau o ran atebolrwydd 

Yr opsiwn a ffefrir: ‘Pwyllgor y Llywydd’ 

Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi pwysleisio ei fod yn ffafrio bod yn atebol i 

bwyllgor a gaiff ei gadeirio gan ‘gynrychiolydd nad yw’n perthyn i blaid’ sy’n 

wleidyddol ddiduedd (h.y. y Llywydd neu’r Dirprwy Lywydd). 

Rwyf finnau o’r un farn, ac rwy’n rhagweld y byddai’r ‘Pwyllgor y Llywydd’ newydd 

hwn yn cyfarfod ddwywaith neu deirgwaith y flwyddyn, ac y byddai ganddo 

aelodaeth eang a fyddai’n cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau gwleidyddol llai yn y 

Cynulliad. 

Yn dilyn ein trafodaeth yn ystod y sesiwn dystiolaeth ar 7 Mai, rwyf o’r farn y 

dylai’r gofyniad am bwyllgor o’r fath, a’r egwyddorion y byddai ei gyfansoddiad i 

gael ei benderfynu ar eu sail, o leiaf, gael ei nodi mewn deddfwriaeth sylfaenol 

drwy ddefnyddio Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) i ddiwygio Deddf Pleidiau 

Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.  Er enghraifft, byddai’n briodol i 

ddeddfwriaeth ymgorffori’r egwyddor y dylai’r aelodaeth adlewyrchu, cyn belled 

ag y bo modd, gydbwysedd y grwpiau gwleidyddol y mae Aelodau’n perthyn 

iddynt. 

Byddai’n well pe gellid gadael unrhyw ofynion pellach o ran aelodaeth, er 

enghraifft, a ddylai Pwyllgor y Llywydd gynnwys rhai aelodau ex-officio, fel 

cadeiryddion perthnasol y pwyllgorau, i gael eu penderfynu gan y Cynulliad yn y 

Rheolau Sefydlog. 

Ni fyddai sefydlu ‘Pwyllgor y Llywydd’, wrth gwrs, yn atal pwyllgorau eraill y 

Cynulliad rhag craffu ar y Comisiwn Etholiadol ynghylch unrhyw faterion penodol 

sydd o fewn eu cylch gwaith. 
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Yr opsiwn arall: Comisiwn y Cynulliad 

Dewis arall i sefydlu ‘Pwyllgor y Llywydd’ fyddai i’r Comisiwn Etholiadol fod yn 

atebol i Gomisiwn y Cynulliad.  Nid yw o fewn rôl Comisiwn y Cynulliad ar hyn o 

bryd, fodd bynnag, i ddwyn sefydliadau allanol i gyfrif.  Am y rheswm hwnnw, 

sefydlu pwyllgor ar wahân i ymgymryd â’r swyddogaeth hon yw’r opsiwn rwy’n ei 

ffafrio. 

Trefniadau o ran ariannu  

Ar hyn o bryd, mae Trysorlys y DU drwy Bwyllgor y Llefarydd yn talu am waith y 

Comisiwn Etholiadol mewn perthynas ag etholiadau datganoledig yng Nghymru.  

Er mwyn galluogi’r Cynulliad i fod yn gyfrifol am ariannu gwaith y Comisiwn 

Etholiadol yng Nghymru, rwy’n rhagweld y byddai darpariaeth ar gyfer trefniadau 

cyllidebau lefel uchel a threfniadau archwilio yn cael ei nodi mewn deddfwriaeth 

sylfaenol (eto drwy ddiwygiadau i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a 

Refferenda 2000).  

Ariannu drwy gyllideb Comisiwn y Cynulliad 

Un opsiwn fyddai, y caiff y Comisiwn Etholiadol ei ariannu fel rhan o gyllideb 

Comisiwn y Cynulliad (y creffir arni gan y Pwyllgor Cyllid ac y cytunir arni gan y 

Cynulliad yn ôl y broses arferol).  Deallaf y byddai’r dull gweithredu hwn yn gyson 

â’r dull disgwyliedig o ymdrin â’r mater hwn yn yr Alban.  

Fodd bynnag, os sefydlir ‘Pwyllgor y Llywydd’ ar wahân, rhan o’i rôl fyddai craffu 

ar gyllideb y Comisiwn Etholiadol.  Pe bai cyllideb y Comisiwn Etholiadol wedi’i 

chynnwys yng nghyllideb Comisiwn y Cynulliad, gallai hynny arwain at orgyffwrdd 

â rôl y Pwyllgor Cyllid o ran craffu ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad, a allai arwain 

at drefniadau cyllidebu, adrodd a threfniadau archwilio cymhleth, a diffyg eglurder 

posibl ynghylch y corff sy’n bennaf cyfrifol am graffu ar y Comisiwn Etholiadol. 

Yr opsiwn a ffefrir: ariannu o Gronfa Gyfunol Cymru 

O ganlyniad, fy newis gorau yw bod y Comisiwn Etholiadol yn cael ei ariannu’n 

uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru, mewn modd tebyg i Swyddfa Archwilio 

Cymru.  Mae Adran 124 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn caniatáu i daliadau 

gael eu gwneud o Gronfa Gyfunol Cymru i gyrff ar wahân i’r rhai a nodir yn 

isadran 124(3) os ydynt at ddibenion “gwariant sy’n daladwy yn unol â deddfiad 
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perthnasol”.  Mae "deddfiad perthnasol" yn cyfrif fel deddfiad sy’n darparu ar 

gyfer taliad o Gronfa Gyfunol Cymru. 

O dan yr opsiwn hwn, ‘Pwyllgor y Llywydd’ a fyddai’n craffu ar gyllideb y 

Comisiwn Etholiadol a’i adroddiad archwilio, ac ni fyddai dim gorgyffwrdd â rôl y 

Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb Comisiwn y Cynulliad. 

Mae fy swyddogion yn edrych yn fanylach ar oblygiadau cyfreithiol a 

chyfansoddiadol yr opsiwn hwn gyda Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Etholiadol a 

Swyddfa Archwilio Cymru.  

Trefniadau rhyngsefydliadol 

O ystyried y cymhlethdodau o gadw un corff yn y DU a ariennir ar wahân gan y 

Cynulliad, gan Senedd yr Alban a chan Bwyllgor y Llefarydd, byddai’n bwysig bod 

y darpariaethau deddfwriaethol yn cael eu hategu gan gyd-ddealltwriaeth rhwng y 

tair deddfwrfa a’r Comisiwn Etholiadol ar gyfrifoldebau pob un o ran y trefniadau 

ariannu a dosraniad costau’r Comisiwn Etholiadol sy’n ymwneud â materion 

datganoledig. 

 

Rwy’n ymwybodol bod y Cwnsler Cyffredinol hefyd wedi ymrwymo i ysgrifennu 

atoch i nodi safbwynt Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r materion hyn.  

Rwy’n hyderus bod gennym farn debyg yn gyffredinol ac y byddaf yn parhau i 

weithio gydag ef i sicrhau bod y gwelliannau a gyflwynir yn arwain at gynigion 

deddfwriaethol clir ac effeithiol a fydd yn denu cefnogaeth mwyafrif helaeth o 

Aelodau. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn hefyd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cwnsler 

Cyffredinol. 

Yn gywir 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 
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Ein cyf/Our ref: MA-L/CG/0475/19 

Llŷr Gruffydd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

18 Mehefin 2019 

Annwyl Llŷr, 

BIL DEDDFWRIAETH (CYMRU) 

Diben y llythyr hwn yw rhoi gwybod i'r Pwyllgor fy mod i wedi gosod gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol heddiw Femorandwm Esboniadol diwygiedig i'r Bil. Mae'r Memorandwm yn 
adlewyrchu'r newidiadau a wnaed i'r Bil yn ystod y trafodion Cyfnod 2.  

Newidiadau i adran 2(7) oedd un o'r newidiadau hynny. Mae'r adran hon yn awr yn darparu 
ar gyfer adroddiad blynyddol i'r Cynulliad Cenedlaethol ar y cynnydd a wnaed o dan 
raglenni i wella hygyrchedd cyfraith Cymru. Mae paragraff 161 o'r Memorandwm Esboniadol 
(a Thabl 6) yn ymdrin â'r adroddiad blynyddol, ond hoffwn dynnu eich sylw hefyd at 
baragraffau newydd 217 a 218 sy'n ymdrin â'r adolygiad ôl-weithredu. Byddwch yn gweld 
bod hyn yn adlewyrchu'r ymrwymiadau a roddwyd eisoes gan y Llywodraeth i adolygu 
effeithiolrwydd y Bil hanner ffordd drwy'r rhaglen gyntaf i gael ei chyflwyno o dan Ran 1 (hy 
yn 2023), ac mae'n rhoi ystyriaeth i'r adroddiad gan y Pwyllgor hwn yng Nghyfnod 1 (yn 
arbennig argymhelliad 2).  

Rwy'n cadarnhau hefyd, yn unol ag argymhelliad 3 o adroddiad y Pwyllgor, fod yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol wedi cael ei ddiweddaru i roi rhagor o wybodaeth am y goblygiadau 
ariannol i staff polisi nad ydynt wedi'u costio yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol – gweler 
paragraffau 145 a 146 yn benodol. 

Yn gywir, 

Jeremy Miles AC 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit 
Counsel General and Brexit Minister  

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-18-19 PTN2

Tudalen y pecyn 11

Eitem 2.2

mailto:PSCGBM@gov.wales
mailto:YPCCGB@llyw.cymru


Cyllideb Atodol 2019-20                                                                         Mehefin 2019 

___________________________________________________________________________ 

1_______________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Cynnig y Gyllideb Atodol 

2019-20 
________________________________________ 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

Mehefin 2019 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-18-19 P1 
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Cyllideb Atodol 2019-20                                                                         Mehefin 2019 

___________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________ 

Cynnig y Gyllideb Atodol 

1. Gofynnir i’r Cynulliad gytuno ar y canlynol:

 Gwneir y penderfyniad hwn ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2020

gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru (“y Cynulliad”) yn unol ag Adran 126 o Ddeddf

Llywodraeth Cymru 2006 (“y Ddeddf”).

2. Dylai’r Cynnig Atodol hwn ar gyfer y Gyllideb gael ei ddarllen ochr yn ochr â

dogfennau’r gyllideb a gyhoeddwyd ar 18 Mehefin 2019.

Llywodraeth Cymru 

3. Awdurdodir Llywodraeth Cymru -

(a) i ddefnyddio adnoddau (heb gynnwys adnoddau cronnus) yn ystod y flwyddyn

ariannol sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2020 ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir

yng Ngholofn 1 o Atodlen 1, hyd at uchafswm y symiau cyfatebol a nodir yng

Ngholofn 2 yr Atodlen honno;

(b) yn ogystal, i gadw incwm, yn y categorïau adnoddau cronnus a nodir yng

Ngholofn 1 o bob Rhan o Atodlen 2, yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben

ar 31 Mawrth 2020, ar gyfer ei ddefnyddio ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir

yng Ngholofn 2 o bob Rhan o'r Atodlen honno, hyd at y terfyn a nodir ar gyfer

pob Rhan o'r Atodlen honno; ac

(c) i gymryd arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru i'w ddefnyddio ar y

gwasanaethau a'r dibenion a nodir yn Atodlen 1, hyd at derfyn y gofyniad net am

arian parod a nodir yn Atodlen 5.

4. Er gwaethaf paragraffau 2(a) a (b), caiff yr adnoddau y gellir eu defnyddio ar gyfer y

gwasanaethau a’r dibenion a bennir yng Ngholofn 1 o Atodlen 1 (neu, fel y bo’n briodol, yng

Ngholofn 2 o bob Rhan o Atodlen 2), fod yn uwch na’r swm a bennir yn y cofnod cyfatebol

yng Ngholofn 2 o Atodlen 1 (neu, fel y bo’n briodol, ym mhob rhan o Atodlen 2)-

(a) os bodlonir yr amod cyntaf, yn achos adnoddau heb gynnwys adnoddau cronnus,

neu

(b) os bodlonir yr ail amod, yn achos adnoddau cronnus.

5. Yr amod cyntaf yw nad yw cyfanswm yr adnoddau (heb gynnwys adnoddau cronnus) a

ddefnyddir yn ystod y flwyddyn ariannol yn dod i ben 31 Mawrth 2020 ar gyfer yr holl

wasanaethau a dibenion a bennir yng Ngholofn 1 o Atodlen 1 yn uwch na chyfanswm y

symiau a bennir yng Ngholofn 2 o’r Atodlen honno.

6. Yr ail amod yw nad yw cyfanswm yr adnoddau cronnus a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn

ariannol yn dod i ben 31 Mawrth 2020 ar gyfer yr holl wasanaethau a dibenion a bennir yng

Ngholofn 2 o Atodlen 2 yn uwch na chyfanswm y symiau a bennir ar gyfer pob rhan o’r

Atodlen honno.
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7.  O dan Adran 126A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, gall cynnig cyllidebol ar gyfer 

blwyddyn ariannol gynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r adnoddau y disgwylir iddynt gael eu 

defnyddio gan unrhyw gorff sy’n gorff dynodedig mewn perthynas â pherson perthnasol.  

Mae adnoddau’r cyrff sydd wedi’u dynodi o dan Orchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 

(Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 wedi’u cynnwys yn y cynnig hwn ar gyfer y 

gyllideb atodol. 

 

Comisiwn y Cynulliad  

 

8. Awdurdodir Comisiwn y Cynulliad - 

 

(a) i ddefnyddio adnoddau (heb gynnwys adnoddau cronnus) yn ystod y flwyddyn 

ariannol sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2020 ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir 

yng Ngholofn 1 o Ran 1 o Atodlen 3, hyd at uchafswm y symiau cyfatebol a nodir 

yng Ngholofn 2 o Ran 1 o Atodlen 3; 

 

(b) yn ogystal, i gadw incwm, yn y categorïau adnoddau cronnus a nodir yng 

Ngholofn 1 o Ran 1 o Atodlen 4, yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben ar 

31 Mawrth 2020, ar gyfer ei ddefnyddio ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir yn 

y mannau cyfatebol yng Ngholofn 2 o Ran 1 o'r Atodlen honno, hyd at y terfyn a 

nodir ar gyfer Rhan 1 o'r Atodlen honno; ac 

 

(c) i gymryd arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru i'w ddefnyddio ar y 

gwasanaethau a'r dibenion a nodir yng Ngholofn 1 o Ran 1 o Atodlen 3, hyd at 

derfyn y gofyniad net am arian parod a nodir yn Atodlen 5. 

 

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

 

9. Awdurdodir Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 

 

(a) i ddefnyddio adnoddau (heb gynnwys adnoddau cronnus) yn ystod y flwyddyn 

ariannol sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2020 ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir 

yng Ngholofn 1 o Ran 2 o Atodlen 3, hyd at uchafswm y symiau cyfatebol a nodir 

yng Ngholofn 2 o Ran 2 o Atodlen 3; 

 

(b) yn ogystal, i gadw incwm, yn y categorïau adnoddau cronnus a nodir yng 

Ngholofn 1 o Ran 2 o Atodlen 4, yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben ar 

31 Mawrth 2020, ar gyfer ei ddefnyddio ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir yn 

y mannau cyfatebol yng Ngholofn 2 o Ran 2 o'r Atodlen honno, hyd at y terfyn a 

nodir ar gyfer Rhan 2 o'r Atodlen honno; ac 

 

(c) i gymryd arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru i'w ddefnyddio ar y 

gwasanaethau a'r dibenion a nodir yng Ngholofn 1 o Ran 2 o Atodlen 3, hyd at 

derfyn y gofyniad net am arian parod a nodir yn Atodlen 5. 
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Swyddfa Archwilio Cymru  

 

10. Awdurdodir Swyddfa Archwilio Cymru - 

 

(a) i ddefnyddio adnoddau (heb gynnwys adnoddau cronnus) yn ystod y flwyddyn 

ariannol sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2020 ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir  

yng Ngholofn 1 o Ran 3 o Atodlen 3, hyd at uchafswm y symiau cyfatebol a nodir 

yng Ngholofn 2 o Ran 3 o Atodlen 3; 

 

(b) yn ogystal, i gadw incwm, yn y categorïau adnoddau cronnus a nodir yng 

Ngholofn 1 o Ran 3 o Atodlen 4, yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben ar 

31 Mawrth 2020, ar gyfer ei ddefnyddio ar y gwasanaethau a'r dibenion a nodir yn 

y mannau cyfatebol yng Ngholofn 2 o Ran 3 o'r Atodlen honno, hyd at y terfyn a 

nodir ar gyfer Rhan 3 o'r Atodlen honno; ac 

 

(c) i gymryd arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru i'w ddefnyddio ar y 

gwasanaethau a'r dibenion a nodir yng Ngholofn 1 o Ran 3 o Atodlen 3, hyd at 

derfyn y gofyniad net am arian parod a nodir yn Atodlen 5. 

 

 

Manyleb y Categorïau o Adnoddau Cronnus 

 

11. Mae’r categorïau o adnoddau cronnus a restrir yng Ngholofn 1 o bob Rhan o Atodlen 2, 

ac yng Ngholofn 1 o bob Rhan o Atodlen 4, yn gategorïau penodedig at ddibenion Adran 

120(2)(a) o’r Ddeddf.” 
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Crynodeb o'r Gofynion Adnoddau a Chyfalaf 

 

Gweinidogion Cymru  

 

Cwmpas 
Adnoddau 

(£000) 

 

Adnoddau Cronnus 

(£000) 

 

 

Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol  

8,494,080 68,844 

 

 
  

Tai a Llywodraeth Leol 4,452,399 25,541 

 

 
  

Yr Economi a Thrafnidiaeth 1,333,692 55,484 

 

 
  

Addysg 2,379,257 276,766 

 

 
  

Y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol 

173,486 14,397 

 

 

 

 
 

Yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig 
288,440 357,449 

 

 
  

Gwasanaethau Canolog a 

Gweinyddu 

 

 

356,519 411,802 

 

Cyfanswm yr Adnoddau y 

Gofynnir Amdanynt a’r 

Incwm Cronnus mewn 

perthynas â Gweinidogion 

Cymru 

17,477,873 1,210,283 
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Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol  

 

Cwmpas 
Adnoddau 

(£000) 

Adnoddau Cronnus 

(£000) 

 

Comisiwn y Cynulliad  

 
57,988 300 

 

Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru 

 

4,954 17 

 

Swyddfa Archwilio Cymru 

 

7,878 14,475 

Cyfanswm yr Adnoddau a’r 

Incwm Cronnus ar gyfer 

Cyrff a Ariennir yn 

Uniongyrchol 

70,820 14,792 
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Atodlen 1 – Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru 
 

Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru (ac eithrio adnoddau cronnus) 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

I’w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru ar Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, gan gynnwys hybu, gwella neu gefnogi llesiant 

economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol. 

 

Cyflenwi gwasanaethau GIG craidd a gwasanaethau GIG wedi'u 

targedu, gan gynnwys namau a darpariaethau; cefnogi addysg a 

hyfforddiant i weithlu'r GIG, polisïau a deddfwriaeth iechyd meddwl, 

hosbisau a chyflawni cynllun gweithredu'r strategaeth camddefnyddio 

sylweddau; noddi cyrff iechyd cyhoeddus, yr Asiantaeth Safonau 

Bwyd; rhaglenni iechyd y cyhoedd; trefniadau effeithiol i baratoi ar 

gyfer argyfwng iechyd; datblygu a gweithredu ymchwil a datblygu er 

budd cleifion a'r cyhoedd; gofal a chymorth cymdeithasol, 

partneriaethau ac integreiddio, gwasanaethau cymdeithasol 

cynaliadwy, Gofal Cymdeithasol Cymru; cyllid ar gyfer y 

Comisiynydd Pobl Hŷn; cyllid ar gyfer y Comisiynydd Plant a 

CAFCASS; gwariant ar gefnogi plant ac unrhyw wariant cysylltiedig 

a defnydd o adnoddau anghyllidol. 

 

 

8,494,080 
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Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru (ac eithrio adnoddau cronnus) 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Tai a Llywodraeth Leol 

 

I'w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru ar dai, llywodraeth leol a 

chymunedau, gan gynnwys hybu, gwella neu gefnogi llesiant economaidd, 

cymdeithasol neu amgylcheddol. 

 

Cyllid i gefnogi llywodraeth leol, gan gynnwys cyllid cyfalaf cyffredinol a 

gwasanaethau prisio; meithrin democratiaeth leol; cefnogi cydweithio, 

diwygio a gwella. Cyllid ar gyfer cynllunio a rheoleiddio a thai i 

gynyddu’r cyflenwad a’r dewis o dai fforddiadwy a thai’r farchnad; i helpu 

pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi drwy rhaglen Cefnogi Pobl, y 

rhaglen Byw’n Annibynnol a’r Gronfa Gofal Integredig ac i atal 

digartrefedd. Cyllid i gefnogi cymunedau, gan gynnwys Adfywio, 

Cynhwysiant Ariannol a Chynhwysiant Digidol; y Gwasanaethau Tân ac 

Achub a Chydnerthedd. Rheoli a gweithredu’r strategaeth wastraff a 

chaffael gwastraff, Parciau Cenedlaethol, Academi Wales, Arolygiaeth 

Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Estyn. Hefyd yn 

cynnwys unrhyw wariant cysylltiedig a defnydd o adnoddau anghyllidol. 

 

 

4,452,399 
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Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru (ac eithrio adnoddau cronnus) 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Yr Economi  a Thrafnidiaeth 

 

I'w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru ar yr Economi a 

Thrafnidiaeth, gan gynnwys hybu a chefnogi llesiant economaidd, 

cymdeithasol neu amgylcheddol busnesau, unigolion, cymunedau a 

lleoedd yng Nghymru. 

 

Gwariant ar sectorau a datblygu busnes rhanbarthol; 

entrepreneuriaeth a gwybodaeth fusnes; digwyddiadau mawr; 

darparu seilwaith TGCh a seilwaith sy'n gysylltiedig ag eiddo; 

rhaglenni corfforaethol a strategol; Banc Datblygu Cymru; Cyllid 

Cymru; gweithrediadau traffyrdd a chefnffyrdd; gwella a chynnal y 

rhwydwaith cefnffyrdd; gwasanaethau a buddsoddiadau ffyrdd, 

rheilffyrdd, awyr a môr; teithio cynaliadwy; gwella diogelwch ar y 

ffyrdd; dysgu’n seiliedig ar waith; darparu cymorth ar gyfer sgiliau; 

polisi sgiliau; cyflogaeth a sgiliau; dewisiadau addysgol a gyrfaol 

ac unrhyw wariant cysylltiedig a defnydd o adnoddau anghyllidol 

sy’n rhoi budd economaidd ehangach i Gymru. 

 

 

1,333,692 

Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru (ac eithrio adnoddau cronnus) 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Addysg  

 

I'w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru ar Addysg, gan gynnwys 

hybu, gwella neu gefnogi llesiant economaidd, cymdeithasol neu 

amgylcheddol. 

 

Gwariant ar safonau addysg a hyfforddiant, gan gynnwys 

llythrennedd a rhifedd, cwricwlwm, addysgu ac arweinyddiaeth, 

cymwysterau, addysg ôl-16, addysg uwch, grant amddifadedd 

disgyblion, TGCh a systemau rheoli gwybodaeth, a darpariaeth 

TG ac ystadau; ymgysylltiad a chyflogaeth ieuenctid; llesiant 

plant a phobl ifanc; cymorth i ddysgwyr ôl-16; ennyn diddordeb 

disgyblion; addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog; cymorth 

cyflawni; ac unrhyw wariant cysylltiedig a defnydd o adnoddau 

anghyllidol. 

 

 

2,379,257 
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Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru (ac eithrio adnoddau cronnus) 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  

 

I'w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru ar y Gymraeg a 

Chysylltiadau Rhyngwladol, gan gynnwys hyrwyddo a chefnogi 

llesiant economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol busnesau, 

unigolion, cymunedau a lleoedd yng Nghymru. 

 

Gwariant ar fasnach a mewnfuddsoddi, twristiaeth a digwyddiadau 

mawr i hyrwyddo Cymru; cefnogi diwylliant a’r celfyddydau drwy 

Gyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru; y diwydiannau creadigol ac eraill; 

arweinyddiaeth strategol i’r gwasanaethau amgueddfeydd, archifau a 

llyfrgelloedd; y cyfryngau a chyhoeddi; cefnogi’r amgylchedd 

hanesyddol drwy Cadw, Gerddi Botaneg Cymru a Chomisiwn 

Brenhinol Henebion Cymru; hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch 

corfforol drwy Chwaraeon Cymru ac eraill; cefnogi’r Gymraeg a 

Chomisiynydd y Gymraeg; hyrwyddo datblygu rhyngwladol a 

chysylltiadau rhyngwladol ac unrhyw wariant cysylltiedig a defnydd 

o adnoddau anghyllidol sy’n rhoi budd economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol ehangach i Gymru. 

 

 

173,486 
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Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru (ac eithrio adnoddau cronnus) 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

 

I'w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru ar yr Amgylchedd, Ynni a  

Materion Gwledig, gan gynnwys hybu, gwella neu gefnogi llesiant 

economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol. 

 

Datblygu a gweithredu polisi a rhaglenni cyffredinol ar ddatblygu 

cynaliadwy a rheoli cyfoeth naturiol, amaethyddiaeth, bwyd a'r môr; 

datblygu a gweithredu polisi newid yn yr hinsawdd, effeithlonrwydd 

ynni, Twf Gwyrdd, seilwaith gwyrdd, diogelu'r amgylchedd, perygl o 

lifogydd a pherygl i'r arfordir, a pholisi a deddfwriaeth dŵr a 

charthion; Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi; 

darparu polisïau gwarchod natur a choedwigaeth; noddi a rheoli cyrff 

cyflawni; datblygu sylfaen dystiolaeth briodol i ategu gwaith Adran 

yr Amgylchedd a Materion Gwledig.; gwarchod iechyd anifeiliaid, 

planhigion a gwenyn a datblygu polisïau addasu genetig; hyrwyddo a 

chefnogi tirweddau gwarchodedig a mynediad ehangach at fannau 

gwyrdd; gweinyddu a chyflawni'r Polisi Amaethyddol Cyffredin; 

darparu'r rhaglenni yn y Cynllun Datblygu Gwledig; cefnogi newydd-

ddyfodiaid i ffermio, ffermwyr a chymunedau gwledig Cymru; 

datblygu ar sail tystiolaeth ar gyfer materion gwledig; datblygu a 

rheoli môr, pysgodfeydd a dyframaethu Cymru, gan gynnwys gorfodi 

pysgodfeydd Cymru; datblygu a marchnata bwyd a diod Cymru, ac 

unrhyw wariant cysylltiedig a defnydd o adnoddau anghyllidol. 

 

 

288,440 
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Cwmpas gwariant Gweinidogion Cymru (ac eithrio adnoddau cronnus) 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 

 

I’w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru ar Wasanaethau Canolog a 

Gweinyddu ac ar hyrwyddo cydraddoldeb; atal trais; cynghori ac 

eiriolaeth; cydnerthedd ac argyfyngau sifil posibl; cyfiawnder 

ieuenctid; swyddogion cymorth cymunedol; y rhaglen cyfleusterau 

cymunedol a chefnogi’r sector gwirfoddol. 

  

Gwariant ar gostau rhedeg Llywodraeth Cymru (gan gynnwys costau 

staff; gweinyddu cyffredinol; rheoli asedau; cyfalaf a thaliadau 

cyfalaf; costau TG; gwella busnes; a darpariaethau ar gyfer ymddeol 

yn gynnar a phensiynau; costau etholiadau a refferenda; gwybodaeth 

ystadegol ac ymchwil; cyllido cyrff allanol; cyfrifoldebau cyllidol 

(gan gynnwys trethi datganoledig a benthyca); gwasanaethau caffael 

(Cymru gyfan); digwyddiadau a chyfathrebu corfforaethol; 

ymholiadau ac ymchwiliadau; y Gronfa Buddsoddi i Arbed; rheoli’r 

modd y darperir cyllid Ewropeaidd yng Nghymru; atal trais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol; cynghori ac eiriolaeth; 

cydnerthedd ac argyfyngau sifil posibl; cyfiawnder ieuenctid; 

swyddogion cymorth cymunedol; y rhaglen cyfleusterau cymunedol; 

cefnogi’r sector gwirfoddol; a sefydlu a chynnal safleoedd 

Sipsiwn/Teithwyr ac unrhyw wariant cysylltiedig a defnydd o 

adnoddau anghyllidol. 

 

 

356,519 
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Atodlen 2 – Defnydd o adnoddau cronnus gan Weinidogion Cymru 
 

Rhan 1: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw’r 

incwm ar eu cyfer 

 

Mae’r adnoddau cronnus yn cynnwys 

incwm o dan y Cynllun Rheoleiddio 

Prisiau Fferyllol; incwm mewn perthynas 

â setliadau hawliadau cyfreithiol; tâl am 

lety, nwyddau a gwasanaethau i gleifion 

preifat, cleifion y GIG, awdurdodau lleol 

ac eraill; ad-daliadau cyllid Buddsoddi i 

Arbed gan Fyrddau Iechyd Lleol ac 

Ymddiriedolaethau GIG Cymru; incwm 

oddi wrth Lywodraeth yr Alban, 

Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, yr 

Adran Iechyd, adrannau llywodraeth 

eraill a’r Undeb Ewropeaidd; incwm o 

hysbysiadau cosb benodedig a 

gyhoeddwyd o dan Ddeddf Sgorio 

Hylendid Bwyd (Cymru) 2013: 

cynlluniau creu incwm; incwm 

anweithredol drwy werthu tir, adeiladau, 

cerbydau, offer ac eiddo, ac adennill 

TAW; incwm o gynlluniau a 

chytundebau ad-dalu. 

 

Mae’r gwasanaethau a’r dibenion yn 

cynnwys gwariant ar wasanaethau iechyd 

sylfaenol a chymunedol; gwariant gan 

Ymddiriedolaethau GIG Cymru, Byrddau 

Iechyd Lleol a darparwyr gofal iechyd 

cysylltiedig yn prynu neu’n caffael 

asedau sefydlog; cefnogaeth i ddarparu a 

gweinyddu gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol. 

Cyfanswm yr incwm (£000) 68,844 
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Rhan 2: Tai a Llywodraeth Leol 

 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Mae’r adnoddau cronnus yn cynnwys 

arian grant uniongyrchol neu 

anuniongyrchol oddi wrth y Comisiwn 

Ewropeaidd, gan gynnwys Interreg; ad-

daliadau ac adennill taliadau grant ac 

adennill TAW; ffioedd a thaliadau a 

godwyd am gynnal arolygiadau a 

gwasanaethau rheoleiddio; incwm o 

werthiant asedau cyfalaf; incwm o 

ailddosbarthu buddiannau aelodau mewn 

buddsoddiadau;  incwm o ad-daliadau’r 

Grant Tai Cymdeithasol; darparu 

digwyddiadau hyfforddi a datblygu; ad-

daliadau darparwyr hyfforddiant; taliadau 

am gofrestriadau deintyddol; incwm o 

secondiadau staff; ad-dalu benthyciadau 

gan gynnwys benthyciadau staff; incwm 

o rentu eiddo; iawndal o dan setliadau 

masnachol a sifil a chodi ffioedd 

hwyluso. 

 

 

Mae’r gwasanaethau a’r dibenion yn 

cynnwys costau rhedeg, costau 

gweinyddu cyffredinol a gwariant 

adnoddau’r Arolygiaethau a’r Tribiwnlys 

Prisio; darparu ymyriadau hyfforddiant i 

Wasanaeth Cyhoeddus Cymru; 

gwariant ategol ar gymunedau mwy 

diogel ac adfywio; talu grantiau i 

awdurdodau lleol a chyrff y Trydydd 

Sector; pob prosiect sy’n cael arian 

Ewropeaidd; ac i gefnogi’r holl wariant 

sydd wedi’i nodi yn y Cwmpas gwariant. 

Cyfanswm yr incwm (£000) 25,541 
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Rhan 3: Yr Economi a Thrafnidiaeth 

 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Adnoddau cronnus ac arian naill ai’n 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan y 

Comisiwn Ewropeaidd; rhentu eiddo ac 

incwm cysylltiedig arall; taliadau 

gwasanaethau busnes; cyfraniadau 

prosiect gan gyrff eraill yn y sector 

cyhoeddus a’r sector preifat; incwm o 

fuddsoddiadau; ad-daliadau grant a 

chyllid busnes ad-daladwy; incwm o 

werthu asedau cyfalaf; derbyniadau o 

astudiaethau trafnidiaeth; iawndal o dan 

setliadau masnachol a sifil a chodi 

ffioedd hwyluso; ac adennill TAW. 

 

 

Pob prosiect sy’n cael arian Ewropeaidd 

ac i gefnogi'r holl wariant sydd wedi’i 

nodi yn y Cwmpas gwariant. 

Cyfanswm yr incwm (£000) 55,484 
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Rhan 4: Addysg 
 

Colofn 1 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Mae’r adnoddau cronnus yn cynnwys 

incwm o brosiectau Ewropeaidd, 

ymchwil a gwerthuso; breindaliadau 

cwricwlwm; adennill Benthyciadau 

Myfyrwyr; arian o gronfa Cyfalaf 

Ymchwil Addysg Uwch; gwerthu 

cyhoeddiadau ac adennill TAW. 

Mae’r adnoddau cronnus yn cynnwys ad-

daliadau ac adennill taliadau grant; 

incwm yn gysylltiedig â gweithgareddau 

ym maes gwyddoniaeth a gwyddorau 

bywyd; ffioedd a thaliadau a godwyd am 

gynnal arolygiadau a gwasanaethau 

rheoleiddio; darparu digwyddiadau 

hyfforddi a datblygu; incwm o 

secondiadau staff; ad-daliadau 

benthyciadau staff; incwm o werthiant 

asedau cyfalaf; adennill benthyciadau a 

wnaethpwyd ac unrhyw daliadau llog 

arnynt; adenillion a grantiau ad hoc o 

ffynonellau eraill.  

 

 

Mae’r gwasanaethau a’r dibenion yn 

cynnwys cefnogi prosiectau Ewropeaidd, 

Fframwaith Credydau a Chymwysterau 

Cymru, datblygu rhaglenni, gwariant 

cyfredol ar ymchwil a gwerthuso; i 

gefnogi gwariant cyfredol ar y 

cwricwlwm ac i gefnogi pob gwariant 

sydd wedi’i nodi yn y Cwmpas gwariant. 

 

Cyfanswm yr incwm (£000) 276,766 
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Rhan 5: Y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 
 

Colofn 1 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Adnoddau cronnus ac arian naill ai’n 

uniongyrchol neu'n anuniongyrchol oddi 

wrth y Comisiwn Ewropeaidd; ffioedd a 

godwyd am wasanaethau busnes; 

cyfraniadau prosiectau gan sefydliadau 

eraill yn y sector cyhoeddus a’r sector 

preifat; incwm o fuddsoddiadau; ad-

daliadau grantiau a chyllid busnes ad-

daladwy; ffioedd mynediad ac incwm 

gweithredol arall yn safleoedd Cadw a 

Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru; 

ac adennill TAW a threthi eraill. 

 

 

Pob prosiect sy’n derbyn cyllid 

Ewropeaidd ac i gefnogi’r holl wariant fel 

y’i nodwyd yn y Cwmpas gwariant. 

 

Cyfanswm yr incwm (£000) 14,397 
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Rhan 6: Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Mae’r adnoddau cronnus yn cynnwys 

arian naill ai’n uniongyrchol neu’n 

anuniongyrchol gan y Comisiwn 

Ewropeaidd, gan gynnwys incwm o 

gronfeydd strwythurol Ewropeaidd; 

incwm o'r UE i gefnogi ffermwyr a 

chymunedau gwledig yng Nghymru; 

incwm o brosiectau ffermydd gwynt; 

incwm o Fferm Pwllpeiran; incwm o 

werthu asedau cyfalaf, gan gynnwys 

adeiladau; incwm o adennill grantiau o’r 

awdurdodau lleol, cyrff y trydydd sector 

a chyrff eraill y sector cyhoeddus a'r 

sector preifat; dirwyon cosb sifil yn 

gysylltiedig â chynlluniau masnachu 

allyriadau; incwm o drwyddedau morol; 

incwm o achub carcasau o anifeiliaid 

sydd wedi’u lladd ar gyfer rheoli 

clefydau; grantiau ad hoc o ffynonellau 

eraill ac adennill TAW; arian o adrannau 

eraill y llywodraeth ganolog ac incwm 

sy'n gysylltiedig â’r Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig. 

 

 

Mae’r gwasanaethau a’r dibenion yn 

cynnwys gwariant sy’n ymwneud â 

Fferm Pwllpeiran; taliadau grant, 

cynlluniau a ariennir yn rhannol gan 

adrannau eraill o’r llywodraeth; pob 

prosiect sy’n cael arian Ewropeaidd ac i 

gefnogi'r holl wariant sydd wedi’i nodi yn 

y Cwmpas gwariant. 

Cyfanswm yr incwm (£000) 357,449 
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Rhan 7: Gwasanaethau Canolog  a Gweinyddu 
 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Mae'r adnoddau cronnus yn cynnwys 

incwm o weithgarwch gweinyddol megis: 

gwerthu nwyddau neu wasanaethau; 

gwerthu tir neu adeiladau; adennill 

costau; secondio staff a ffioedd staff; ad-

dalu benthyciadau staff; adennill taliadau 

grant; ad-dalu didyniadau statudol o dan 

PAYE; adennill trethi gan gynnwys 

TAW; is-osod eiddo; gwerthu asedau 

gweinyddol; gwerthu nwyddau a 

gwasanaethau; incwm gweinyddol; 

incwm o wasanaethau TGCh a 

ddarparwyd; ad-daliadau darparwyr 

hyfforddiant; adennill y costau a rennir â 

chyrff eraill yn y sector cyhoeddus; 

derbyniadau o grantiau adenilladwy gan 

gynnwys derbyniadau Buddsoddi i 

Arbed; ac arian naill ai'n uniongyrchol 

neu'n anuniongyrchol oddi wrth y 

Comisiwn Ewropeaidd. 

 

 

Mae'r gwasanaethau a'r dibenion yn 

cynnwys ariannu: costau cynnal a 

gwariant gweinyddol cyffredinol; cefnogi 

gwariant cyfalaf ar sylfaen ystadau ac 

asedau Llywodraeth Cymru; cefnogi 

cydraddoldeb; atal trais; darparu cyngor,; 

cydnerthedd a threfniadau wrth gefn; 

cyfiawnder ieuenctid; cefnogi’r sector 

gwirfoddol; swyddogion cymorth 

cymunedol; y rhaglen cyfleusterau 

cymunedol ac unrhyw brosiect sy’n cael  

arian Ewropeaidd. 

Cyfanswm yr incwm (£000) 441,802 

Tudalen y pecyn 30



Cyllideb Atodol 2019-20                                                                         Mehefin 2019 

___________________________________________________________________________  

20_______________________________________________________________________ 

 

Atodlen 3 – Gwariant Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol (heb gynnwys 

adnoddau cronnus) 
 

Rhan 1 – Comisiwn y Cynulliad 
 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

 

Colofn 2 

 

Swm £000 

Adnoddau heblaw adnoddau cronnus i'w defnyddio gan 

Gomisiwn y Cynulliad ar gostau adnoddau a chyfalaf sy'n 

gysylltiedig â gweinyddu a gweithredu Gwasanaethau’r 

Cynulliad i gefnogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru ('y 

Cynulliad'); hyrwyddo'r Cynulliad gan gynnwys taliadau i'r 

Comisiwn Etholiadol ac eraill; taliadau mewn perthynas â'r 

Comisiynydd Safonau a’r Bwrdd Cydnabyddiaethau Ariannol; 

unrhyw daliadau eraill sy'n ymwneud â swyddogaethau'r 

Cynulliad neu swyddogaethau Comisiwn y Cynulliad. 

Adnoddau heblaw adnoddau cronnus i’w defnyddio gan 

Gomisiwn y Cynulliad mewn perthynas â phenderfyniadau’r 

Bwrdd Cydnabyddiaethau Ariannol a gwariant yn ymwneud â 

darpariaeth pensiynau Aelodau’r Cynulliad. 

57,988 

 

Rhan 2 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

 

Adnoddau heblaw adnoddau cronnus i'w defnyddio gan 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ('yr 

Ombwdsmon') ar gostau adnoddau a chyfalaf sy'n gysylltiedig â 

gweinyddu swyddfa'r Ombwdsmon; taliadau i gymdeithas 

Ombwdsmyn Prydain ac Iwerddon; taliadau i'r Sefydliad 

Ombwdsmyn Rhyngwladol; ac eitemau anghyllidol 

cysylltiedig. 

4,954 

 

Rhan 3 – Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Colofn 1 

 

Gwasanaethau a dibenion 

Colofn 2 

 

Swm £000 

Adnoddau heblaw adnoddau cronnus i'w defnyddio gan 

Swyddfa Archwilio Cymru ar gyflawni swyddogaethau statudol 

Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol, ac ar 

weinyddu Swyddfa Archwilio Cymru. 

7,878 
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Atodlen 4 – Defnydd o Adnoddau Cronnus gan Gyrff a Ariennir yn 

Uniongyrchol 

 
Rhan 1 – Comisiwn y Cynulliad 
 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Adnoddau cronnus i'w cadw yn unol ag 

adran 120(2) o Ddeddf Llywodraeth 

Cymru 2006 ac i’w defnyddio gan 

Gomisiwn y Cynulliad drwy waredu 

asedau sefydlog ac incwm cyfalaf arall; 

incwm rhenti; rhoddion; cymorth grant; 

ailgodi tâl; incwm o werthiant masnachol 

a gwasanaethau eraill a ddarperir i'r 

cyhoedd ac eraill. 

 

 

I'w defnyddio i brynu neu gaffael asedau 

sefydlog ac i’w defnyddio i dalu costau 

gweinyddol y Cynulliad. 

Cyfanswm yr incwm (£000) 300 

 

 

Rhan 2 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Incwm o werthiant masnachol a 

gwasanaethau eraill a ddarperir i'r 

cyhoedd ac eraill. 

 

 

I'w defnyddio ar wasanaethau cysylltiedig 

ac ar weinyddu gwasanaeth yr 

Ombwdsmon. 

Cyfanswm yr incwm (£000) 17 
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Rhan 3 – Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Colofn 1 

 

Categori adnoddau cronnus 

Colofn 2 

 

Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw'r 

incwm ar eu cyfer 

 

Adnoddau cronnus o ffioedd a thaliadau 

am wasanaethau archwilio, ardystio 

grantiau a gwasanaethau cysylltiedig; 

grantiau a dderbynnir i ariannu 

gwasanaethau archwilio; adennill costau 

eraill sy'n gysylltiedig â swyddogaethau'r 

Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa 

Archwilio Cymru; amryfal incwm 

o gyhoeddiadau, cynadleddau, darparu 

gwasanaethau gweinyddol, proffesiynol a 

thechnegol; adennill costau, er enghraifft 

staff wedi'u secondio, benthyciadau i 

staff, taliadau lesio ceir; adennill unrhyw 

gostau yr eir iddynt ar ran trydydd parti; a 

llog a dderbynnir ar falansau gwaith. 

 

 

I'w defnyddio gan Swyddfa Archwilio 

Cymru ar gyflawni swyddogaethau’r 

Archwilydd Cyffredinol ac ar 

wasanaethau cysylltiedig â gweinyddu 

Swyddfa Archwilio Cymru.  

Cyfanswm yr incwm (£000) 14,475 
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Atodlen 5:  Cysoni Adnoddau ag Arian Parod – 2018-19 (£000) 

 
Tabl 1: Cysoni Adnoddau ag arian parod ar gyfer 2019-20 a gynhwysir yng Nghynnig y 

Gyllideb Flynyddol Rhagfyr 2018 (£000) 

 

 Gweinidogion 

Cymru 

Comisiwn y 

Cynulliad 

Ombwdsmon 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Swyddfa 

Archwilio 

Cymru 

Gofyniad Adnoddau Net 

 

Gofyniad Cyfalaf Net 

 

Addasiadau: 

 
Taliadau cyfalaf 

Amhariadau 

Symudiadau yn y darpariaethau 
Elw/Colled wrth werthu asedau 

Symudiadau mewn stociau 

Symudiadau mewn 

dyledwyr/credydwyr 
Defnyddio darpariaethau 

Arall 

 

15,676,068 

 
1,546,420 

 

 

 
-401,769 

-127,307 

-94,977 
0 

0 

0 

0 
0 

56,523 

 
500 

 

 

 
-2,250 

0 

-1,500 
0 

0 

350 

0 
0 

4,533 

 
22 

 

 

 
-70 

0 

-20 
0 

0 

20 

0 
0 

6,936 

 
210 

 

 

 
-200 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

Gofyniad Arian Parod Net i ddod 

o Gronfa Gyfunol Cymru 
16,598,435 53,623 4,485 6,946 

 

 

 

Tabl 2: Newidiadau i Gysoni Adnoddau ag arian parod a gynhwysir yng Nghynnig Atodol  

y Gyllideb hon (£000) 

 

 Gweinidogion 

Cymru 

Comisiwn y 

Cynulliad 

Ombwdsmon 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Swyddfa 

Archwilio 

Cymru 

Gofyniad Adnoddau Net 

 

Gofyniad Cyfalaf Net 

 

Addasiadau: 

 
Taliadau cyfalaf 

Amhariadau 

Symudiadau yn y darpariaethau 
Elw/Colled wrth werthu asedau 

Symudiadau mewn stociau 

Symudiadau mewn 

dyledwyr/credydwyr 
Defnyddio darpariaethau 

Arall 

 

223,243 

 
32,142 

 

 

 
-83 

37,765 

15,000 
0 

0 

0 

 
0 

0 

965 

 
0 

 

 

 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

 
0 

0 

 

394 

 
5 

 

 

 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

 
0 

0 

 

732 

 
0 

 

 

 
0 

0 

0 
0 

0 

1,908 

 
0 

0 

Gofyniad Arian Parod Net i ddod 

o Gronfa Gyfunol Cymru 
308,067 965 399 2,640 
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Tabl 3: Cysoni Adnoddau ag arian parod a gynhwysir yng Nghynnig Atodol  y Gyllideb 

hon (£000) 

 

 

 Gweinidogion 

Cymru 

Comisiwn y 

Cynulliad 

Ombwdsmon 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Swyddfa 

Archwilio  

Cymru 

Gofyniad Adnoddau Net 

 

Gofyniad Cyfalaf Net 

 

Addasiadau: 
 

Taliadau cyfalaf 

Amhariadau 
Symudiadau yn y darpariaethau 

Elw/Colled wrth werthu asedau 

Symudiadau mewn stociau 

Symudiadau mewn 
dyledwyr/credydwyr 

Defnyddio darpariaethau 

Arall 

 

15,899,311 

 
1,578,562 

 

 
 

-401,852 

-89,542 
-79,977 

0 

0 

0 
 

0 

0 

57,488 

 
500 

 

 
 

-2,250 

0 
-1,500 

0 

0 

350 
 

0 

0 

4,927 

 
27 

 

 
 

-70 

0 
-20 

0 

0 

20 
 

0 

0 

7,668 

 
210 

 

 
 

-200 

0 
0 

0 

0 

1,908 
 

0 

0 
 

Gofyniad Arian Parod Net i ddod 

o Gronfa Gyfunol Cymru 
16,906,502 54,588 4,884 9,586 

 

Nodiadau: 

 

1. Mae cynnwys a fformat y tabl hwn yn cydymffurfio ag Adran 125(1)(c) a 126(2) o 

Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (“y Ddeddf”). Mae’r Adran hon yn pennu bod yn 

rhaid, er mwyn awdurdodi’r cynnig, gael datganiad sy’n awdurdodi “the amount 

which may be paid out of the Welsh Consolidated Fund in the financial year to the 

relevant persons, or for use pursuant to a relevant enactment, for the purposes so 

specified”. Gwneir y taliadau o Gronfa Gyfunol Cymru mewn arian parod, felly 

mae’r tabl hwn yn dangos y gofynion perthnasol o ran arian parod i gefnogi’r 

adnoddau y gofynnir amdanynt i gefnogi Atodlen 1 i 4, sy’n rhestru’r dibenion 

perthnasol y gellir defnyddio adnoddau ar eu cyfer. 

 

2. Mae cynnwys a fformat y tabl hwn hefyd yn cydymffurfio â Rheol Sefydlog 20.28(v), 

sy’n pennu bod yn rhaid i gynnig y gyllideb gynnwys cysoniad o’r adnoddau sydd i’w 

hawdurdodi o dan Adran 125(1)(a) a (b) o’r Ddeddf â’r symiau sydd i’w hawdurdodi 

i’w talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan Adran 125(c) o’r Ddeddf. 
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Atodlen 6: Cysoni adnoddau y gofynnir amdanynt yng Nghynnig y gyllideb 

â'r adnoddau a ddarperir gan y Trysorlys ar gyfer Bloc Cymru ar gyfer 

2019-20 

 

Tabl 1: Cysoni Adnoddau y Gofynnir amdanynt yng Nghynnig y Gyllideb 

Flynyddol Rhagfyr 2018 â'r adnoddau a ddarperir gan y Trysorlys ar gyfer 

Cymru (£000)  
 

 2019-20 

 (£000) 

 DEL 

Adnoddau 

DEL 

Cyfalaf 

AME 

Adnoddau 

AME 

Cyfalaf 

Cyfanswm 

 
Adnoddau y gofynnir amdanynt yng 

Nghynnig y Gyllideb: 

 
- Gweinidogion Cymru 

- Comisiwn y Cynulliad 

- Ombwdsmon 

- Swyddfa Archwilio Cymru 

 

 
 

 

 
15,532,639 

55,023 

4,513 

6,936 

 
 

 

 
744,952 

500 

22 

210 

 
 

 

 
143,429 

1,500 

20 

0 

 
 

 

 
801,468 

0 

0 

0 

 
 

 

 
17,222,488 

57,023 

4,555 

7,146 

Cyfanswm yr adnoddau y gofynnir 

amdanynt yng Nghynnig y Gyllideb 

Flynyddol 

15,599,111 745,684 144,949 801,468 17,291,212 

 

Addasiadau: 

 
(i) Defnydd adnoddau gan 

Gyrff a Noddir gan 

Lywodraeth Cymru 

(ii) Grantiau 
(iii) Benthyca â chymorth 

(iv) Taliadau a godir yn 

uniongyrchol ar Gronfa 
Gyfunol Cymru 

(v) Arall 

 

 

 

 
14,023 

 

 

-1,063,434 
0 

5,032 

 
 

15,060 

 

 

 
0 

 

 

1,063,434 
88,800 

0 

 
 

0 

 

 

 
5,413 

 

 

0 
0 

1,061,000 

 
 

0 

 

 

 
0 

 

 

0 
0 

0 

 
 

0 

 

 

 

 
19,436 

 

 

0 
88,800 

1,066,032 

 
 

15,060 

Cyfanswm Gwariant a Reolir – 

Gweinidogion Cymru a Chyrff a 

Noddir yn Uniongyrchol 

14,569,792 1,897,918 1,211,362 801,468 18,480,540 

 

- Swyddfa Cymru 

- Benthyca 

- Trethi Datganoledig 

- Cronfa wrth gefn heb ei 
chlustnodi 

 

 

4,740 

0 
-2,354,853 

290,848 

 

30 

-125,000 
0 

355,118 

 

0 

0 
2,354,853 

0 

 

0 

125,000 
0 

0 

 

4,770 

0 
0 

645,966 

Cyfanswm y Gwariant a Reolir (Bloc) 12,510,527 2,128,066 3,566,215 926,468 19,131,276 
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Tabl 2: Newidiadau i Gysoni Adnoddau y Gofynnir amdanynt yng Nghynnig 

y Gyllideb Flynyddol Rhagfyr 2018 â'r adnoddau a ddarperir gan y Trysorlys 

ar gyfer Cymru (£000)   
 

 

 2019-20 

 (£000) 

 DEL 

Adnoddau 

DEL 

Cyfalaf 

AME 

Adnoddau 

AME 

Cyfalaf 

Cyfanswm 

 
Adnoddau y gofynnir amdanynt yng 

Nghynnig y Gyllideb: 

 

- Gweinidogion Cymru 
- Comisiwn y Cynulliad 

- Ombwdsmon 

- Swyddfa Archwilio Cymru  

 

 
 

 

 

278,908 
965 

394 

732 

 
 

 

 

59,308 
0 

5 

0 

 
 

 

 

-55,665 
0 

0 

0 
 

 
 

 

 

-27,166 
0 

0 

0 

 
 

 

 

255,385 
965 

399 

732 

Cyfanswm yr adnoddau y gofynnir 

amdanynt yng Nghynnig y Gyllideb 

Atodol 

280,999 59,313 -55,665 -27,166 257,481 

 
Addasiadau: 

 

(i) Defnydd adnoddau gan 
Gyrff a Noddir gan 

Lywodraeth Cymru 

(ii) Grantiau 
(iii) Benthyca â chymorth 

(iv) Taliadau a godir yn 

uniongyrchol ar Gronfa 

Gyfunol Cymru 
(v) Arall 

 

 
 

 

0 
 

 

-11,078 
0 

-1,901 

 

 
0 

 
 

 

0 
 

 

11,078 
0 

0 

 

 
10,700 

 
 

 

0 
 

 

0 
0 

0 

 

 
0 

 
 

 

0 
 

 

0 
0 

0 

 

 
0 

 
 

 

0 
 

 

0 
0 

-1,901 

 

 
10,700 

Cyfanswm yr addasiadau yng 

Nghynnig y Gyllideb Atodol 
268,020 81,091 -55,665 -27,166 266,280 

 
- Swyddfa Cymru 

- Benthyca 

- Trethi Datganoledig 

- Cronfa wrth gefn heb ei 

chlustnodi 

 

 
0 

0 

-1,919 
43,345 

 
0 

0 

0 
-63,952 

 
0 

0 

1,919 
0 

 
0 

0 

0 
0 

 
0 

0 

0 
-20,607 

Cyfanswm y Gwariant a Reolir (Bloc) 309,446 17,139 -53,746 -27,166 245,673 
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Tabl 3: Cysoni Adnoddau y Gofynnir amdanynt yn y Gyllideb Atodol hon 
 

 

 2019-20 

 (£000) 

 DEL 

Adnoddau 

DEL 

Cyfalaf 

AME 

Adnoddau 

AME 

Cyfalaf 

Cyfanswm 

 

Adnoddau y gofynnir amdanynt yng 

Nghynnig  y Gyllideb: 
 

- Gweinidogion Cymru 

- Comisiwn y Cynulliad 

- Ombwdsmon 

- Swyddfa Archwilio Cymru  

 

 

 

 
 

15,811,547 

55,988 
4,907 

7,668 

 

 

 
 

804,260 

500 
27 

210 

 

 

 
 

87,764 

1,500 
20 

0 

 

 

 
 

774,302 

0 
0 

0 

 

 

 
 

17,477,813 

57,988 
4,954 

7,878 

Cyfanswm yr adnoddau y gofynnir 

amdanynt yng Nghynnig y Gyllideb 

Atodol 

15,880,110 804,997 89,284 774,302 17,548,693 

 

Addasiadau: 
 

(ii) Defnydd adnoddau gan 

Gyrff a Noddir gan 
Lywodraeth Cymru 

(iii) Grantiau 

(iv) Benthyca â chymorth 

(v) Taliadau a godir yn 
uniongyrchol ar Gronfa 

Gyfunol Cymru 

(vi) Arall 
 

 

 
 

14,023 

 
 

-1,074,512 

0 

3,131 
 

 

15,060 

 

 
 

0 

 
 

1,074,512 

88,800 

0 
 

 

10,700 

 

 
 

5,413 

 
 

0 

0 

1,061,000 
 

 

0 

 

 
 

0 

 
 

0 

0 

0 
 

 

0 

 

 
 

19,436 

 
 

0 

88,800 

1,064,131 
 

 

25,760 

Cyfanswm Gwariant a Reolir – 

Gweinidogion Cymru a Chyrff a 

Noddir yn Uniongyrchol 

14,837,812 1,979,009 1,155,697 774,302 18,746,820 

 
- Swyddfa Cymru 

- Benthyca 

- Trethi Datganoledig 

- Cronfa wrth gefn heb ei 

chlustnodi 

 

 
4,740 

0 

-2,356,772 

334,193 

 
30 

-125,000 

0 

291,166 

 
0 

0 

2,356,772 

0 

 
0 

125,000 

0 

0 

 
4,770 

0 

0 

625,359 

Cyfanswm y Gwariant a Reolir (Bloc) 12,819,973 2,145,205 3,512,469 899,302 19,376,949 

 

Nodiadau:  
 

1. Mae cyfanswm gofyniad Llywodraeth Cymru am adnoddau yn gyfwerth â 

chyfanswm y dyraniadau a gynhwyswyd yn y Cwmpasau yn Atodlen 1. 

 

2. Dywed Rheol Sefydlog 20.28(ii) y dylai cynnig y gyllideb flynyddol gynnwys yr 

adnoddau y mae’r Trysorlys yn cytuno arnynt ar gyfer cyllideb bloc Cymru ar 

gyfer y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymdrin â hi. Mae Atodlen 6 yn 

bodloni'r gofyniad hwn. 
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3. Dywed Rheol Sefydlog 20.28(iii) fod yn rhaid i gynnig y gyllideb flynyddol 

gynnwys cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd i gyllideb bloc Cymru gan y 

Trysorlys a'r adnoddau sydd i’w hawdurdodi i’w defnyddio yng nghynnig y 

gyllideb. Mae Atodlen 6 yn bodloni'r gofyniad hwn. 

 

4. Mae’r atodlenni uchod yn dangos amrywiadau a awdurdodwyd ar gyfer y 

flwyddyn ariannol o dan Adran 126 o’r Ddeddf a Rheol Sefydlog 20.31. 

 

5. Dyma’r taliadau a godir yn uniongyrchol ar Gronfa Gyfunol Cymru: 

 

 

Eitem 2019-20 

£000 

 

Taliadau i'r Gronfa Fenthyciadau Genedlaethol – Llog 
Nodyn

  

 

 

2,394 

 

Cyflogau a chostau pensiwn cysylltiedig y Llywydd a'r 

Dirprwy Lywydd 

 

 

266 

 

Cyflogau a chostau pensiwn cysylltiedig yr Ombwdsmon 

 

 

208 

 

Cyflogau a chostau pensiwn cysylltiedig yr Archwilydd 

Cyffredinol 

 

 

203 

 

Cyflogau a chostau pensiwn cysylltiedig Cadeirydd Swyddfa 

Archwilio Cymru  

 

 

27 

 

Cyflogau a chostau pensiwn cysylltiedig y Comisiynydd 

Safonau 

 

33 

 

Ardrethi Annomestig Cenedlaethol y gellir eu hailddosbarthu 

 

 

1,061,000 

 

Cyfanswm 

 

 

1,064,131 

 

Nodyn: 

 

Amcangyfrifir bod £1,228,000 yn ychwanegol i’w godi’n uniongyrchol ar Gronfa Gyfunol 

Cymru mewn perthynas â’r prif ad-daliad i’r Gronfa Fenthyciadau Genedlaethol ar 

fenthyciad. Mae’r taliad hwn y tu allan i Gyfanswm y Gwariant a Reolir.
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Atodlen 7:  Cysoni'r llif arian parod i Gronfa Gyfunol Cymru â'r arian parod y 

gofynnir amdano yng Nghynnig y Gyllideb (£000) 

 

 Darpariaeth 

Flaenorol 

2019-20 

Newidiadau 

Darpariaeth 

Ddiwygiedig 

2019-20 

Amcangyfrif o'r symiau net i'w talu i 

Weinidogion Cymru: 

 

Grant i’w dalu gan Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru i Gronfa Gyfunol Cymru o dan Adran 

118 (1) 

 
Talu Cyfradd Treth Incwm Cymru i Gronfa 

Gyfunol Cymru 

 
Arian wedi’i fenthyca o’r Gronfa Benthyciadau 

Cenedlaethol ac oddi wrth fanciau masnachol o 

dan Adran 121 

 
Taliadau gan Adrannau Llywodraeth eraill  

 

Taliadau o ffynonellau eraill 
 

Llai y symiau a awdurdodwyd i’w cadw gan 

Weinidogion Cymru a Chyrff a Gyllidir yn 

Uniongyrchol 
 

 

 

 

13,515,471 
 

 

 
2,059,000 

 

 
125,000 

 

 

 
1,163,325 

 

2,605,256 
 

-1,245,256 

 

 

 

175,857 
 

 

 
0 

 

 
0 

 

 

 
111,787 

 

-20,181 
 

20,181 

 

 

 

13,691,328 
 

 

 
2,059,000 

 

 
125,000 

 

 

 
1,275,112 

 

2,585,075 
 

-1,225,075 

Amcangyfrif o’r symiau i’w talu i 

Weinidogion Cymru 
18,222,796 287,644 18,510,440 

 

Dosbarthwyd fel a ganlyn: 
- Gweinidogion Cymru 

- Comisiwn y Cynulliad 

- Ombwdsmon 

- Swyddfa Archwilio Cymru  

 

Arian a ryddheir o Gronfa Gyfunol Cymru 

yn y Cynnig 

 

Taliadau a godir yn uniongyrchol ar Gronfa 
Gyfunol Cymru 

 

Cronfeydd heb eu clustnodi 

 

 

 
16,598,435 

53,623 

4,485 
6,946 

 

16,663,489 
 

 

1,069,179 

 
 

490,128 

 

 
308,067 

965 

399 
2,640 

 

312,071 
 

 

-3,820 

 
 

-20,607 

 

 
16,906,502 

54,588 

4,884 
9,586 

 

16,975,560 

 

 

1,065,359 

 
 

469,521 

Amcangyfrif o Gyfanswm y Taliadau 18,222,796 287,644 18,510,440 

 
Nodiadau: 

 

1. Mae Adran 125(3) o’r Ddeddf yn datgan bod yn rhaid i gynnig y gyllideb flynyddol 
gael ei ategu gan ddatganiad ysgrifenedig gan y Gweinidogion, yn dangos: 

 

i. cyfanswm y taliadau y maent yn amcangyfrif a wneir ar gyfer y flwyddyn 
ariannol o dan Adran 118(1); 
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ii. cyfanswm y taliadau y maent yn amcangyfrif a wneir i Weinidogion Cymru, 

y Prif Weinidog neu’r Cwnsler Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn ariannol gan 

Weinidogion y Goron ac adrannau’r llywodraeth; a 
 

iii. cyfanswm y taliadau y maent yn amcangyfrif a wneir i Weinidogion Cymru, 

y Prif Weinidog neu’r Cwnsler Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn ariannol 
heblaw gan Weinidogion y Goron neu adrannau’r llywodraeth. 

 

2. Mae’r atodlen uchod yn dangos amrywiadau yn y symiau hyn fel sy’n ofynnol o dan 

Reol Sefydlog 20.31  

 

 

Mehefin 2019 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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