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Memorandwm ar yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2019-20 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - 7 Tachwedd 2018 

1.0 Cyflwyniad 

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

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

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

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

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

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

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

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

TABL 1: Trosolwg o'r Gyllideb Refeniw 

  

 
Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Newid 
£'000 

 
Cyllideb  

Ddangosol 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£'000 

Newid  
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

 
£'000 

Refeniw           

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

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

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

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

Heb Fod yn Arian Parod           

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

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

AME           

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

 

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

 

TABL 2: Trosolwg o'r Gyllideb Gyfalaf 

 

Cyllideb 
Cyllideb 
Atodol  
2018-19  

 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 
£'000 

2020-21 
£'000 

Cyfanswm 
£'000 
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£'000 

Cyfalaf Traddodiadol        

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

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

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

Trafodiadau Ariannol          

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

Trafnidiaeth 2,200  1,200  0  1,200  

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

Cyfanswm Cyfalaf 
Traddodiadol a 
Thrafodiadau Ariannol  

        

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

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

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

        
 

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

        
 

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

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

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

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

 
2.1 Refeniw 

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

TABL 3:  Symudiadau yn y Gyllideb Refeniw 

Prosiect 
Ffyniant i 

Bawb  
£'000 

Yr 
Economi 

£ '000 

Trafnidiae
th £'000 

Cyfansw
m 

£'000 

Dyraniadau Ychwanegol      

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

    1,000  1,000  

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

    32,610  32,610  

Cyfanswm 0  0  33,610  33,610  

Ailddyrannu         

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

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

  2,500    2,500  

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

  500    500  

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

  2,000    2,000  

Adolygiad o Gymorth ar gyfer Bysiau - 
ymrwymiad i adolygu gwasanaethau 

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

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

    1,000  1,000  

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

Ailflaenoriaethu a Chysoni         

Gwyddoniaeth - cymorth ar gyfer 
rhaglen STEM newydd yr UE   

  709    709  

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

  (709)    (709)  

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

  3,596    3,596  

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

  (3,596)    (3,596)  

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

 31  31 

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

 (31)  (31) 

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

    2,000  2,000  

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

    (2,000)  (2,000)  

Trafnidiaeth Cymru - cymorth ar gyfer y 
fasnachfraint rheilffordd newydd   

    14,966  14,966  

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

    (14,966)  (14,966)  

Cyfanswm 0  0  0  0  

Symudiadau Eraill         

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

    (777)  (777)  

Cyfanswm   0  (777)  (777)  

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

 
2.2 Cyllideb Heb Fod yn Arian Parod 

 

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

2.3 Cyfalaf 
 

Dros y ddwy flynedd nesaf mae £158.297 miliwn wedi'i ddyrannu i'r Economi.  Mae ein 
cyllidebau cyfalaf wedi dechrau cael eu cysoni â'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ac fel 
rhan o bontio a reolir, mae nifer o'n cyllidebau cyfalaf a arferai gefnogi'r sectorau 
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blaenoriaeth wedi eu cyfuno i BEL Datblygu Busnes (Cymorth Uniongyrchol), sy'n cynnwys 
y Gronfa Dyfodol yr Economi.  Ceir rhagor o fanylion am y cronfeydd cyfunol yn adran 5.3. 
 
Mae'r BEL Datblygu Busnes (Cymorth Uniongyrchol) yn cynnwys ymrwymiadau ar gyfer y 
dyfodol y cytunwyd arnynt cyn datblygu ein model gweithredu newydd.  Bydd yr 
ymrwymiadau hynny'n lleihau'n raddol a bydd cynnydd yng nghyfran y cymorth i gyflawni 
prosiectau newydd y cytunwyd arnynt o dan fodel gweithredu newydd y Contract 
Economaidd, Galwadau i Weithredu a Chronfa Dyfodol yr Economi.  Ers lansio'r Gronfa 
Dyfodol yr Economi ym mis Mai 2018, erbyn mis Medi roedd ychydig dros £7.7 miliwn o 
gymorth ariannol wedi'i roi i 34 o fusnesau.   
 
Mae mynediad i gyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig yn parhau i gael ei ddarparu drwy'r 
BEL Datblygu Busnes sy'n darparu £61.374 miliwn dros ddwy flynedd (gan gynnwys £3.95 
miliwn o gyllid Trafodiadau Ariannol) yn ogystal â £28 miliwn ar gyfer Banc Datblygu Cymru, 
sy'n cynnwys £7 miliwn o gyllid ar gyfer Cronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau Cymru; £15 
miliwn ar gyfer Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru a £6 miliwn ar gyfer Cronfa Cyd-fuddsoddi 
Angylion Cymru dros y ddwy flynedd nesaf. 
 
Mae cysylltedd trafnidiaeth ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol yn hollbwysig i 
gydlyniant cymdeithasol a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth.  Dros y ddwy flynedd nesaf mae 
£963.335 miliwn wedi'i ddyrannu i Drafnidiaeth sy'n cynnwys blaenoriaethu cynlluniau a 
nodir yng Nghynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015.  Yn ychwanegol at gyllid cyfalaf 
a thrafodion ariannol traddodiadol, cefnogir buddsoddiadau drwy wneud y gorau o gyfleoedd 
ariannu Ewropeaidd, pwerau benthyca cyfalaf ar gyfer yr M4 ac atebion ariannu arloesol. 
 
Mae atebion ariannu arloesol yn helpu i gyflawni buddsoddiad ychwanegol mewn seilwaith 
economaidd. Lansiwyd y Model Buddsoddi Cydfuddiannol ym mis Chwefror 2017 a bydd yn 
cael ei ddefnyddio i gyflawni camau terfynol cynllun deuoli yr A465. 
 
Yn ogystal, mae £388.729 miliwn o gyllid cyfalaf traddodiadol wedi'i glustnodi mewn 
cronfeydd canolog wrth gefn ar gyfer yr M4 nes y bydd canlyniad yr ymchwiliad cyhoeddus 
yn hysbys (2019-20 £173.41 miliwn; 2020-21 £215.319 miliwn).  Mae cydnabod datblygiad 
systemau trafnidiaeth integredig hefyd yn sbardun allweddol ar gyfer twf economaidd.  Mae'r 
cynlluniau gwario ar Drafnidiaeth hefyd yn cynnwys tua £193 miliwn dros ddwy flynedd ar 
gyfer cynnal a chadw a gwella ffyrdd. 
 
Rhoddir crynodeb o gyfanswm y dyraniadau cyfalaf a thrafodion ariannol traddodiadol 
ychwanegol o £170.444 miliwn ar gyfer y MEG Economi a Thrafnidiaeth yn Nhabl 4 isod: 
 

TABL 4: Cyllideb Cyfalaf - Dyraniadau Ychwanegol 

Prosiect 
2019-20 

£'000 
2020-21 

£'000 
Cyfanswm  

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol        

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

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

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

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

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

Trafodiadau Ariannol       

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

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

Cyfanswm y Trafodion Ariannol 650  2,900  3,550  

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

TABL 5:  Ailflaenoriaethu a Chysoni Cyllidebau Cyfalaf  

BEL  
2019-20 

£'000 
2020-21 

£’000 

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

(10,000) (6,200) 

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

10,000 4,200 

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

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

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

Llawlyfr Cynnal Cefnffyrdd 2015 

29,966 - 

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

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

(29,966) - 

Cyfanswm - - 

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

 
3.0 Cydraddoldeb, Cynaliadwyedd, y Gymraeg ac Ystyriaethau Demograffig  

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

 

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

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

 

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

 

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

 
Paratowyd Cyllideb Ddrafft 2019-20 gyda phersbectif hirdymor a dull integredig o wneud 
penderfyniadau yn unol â Ffyniant i Bawb: y Strategaeth Genedlaethol.  Fel rhan o'r broses 
bennu'r gyllideb, ystyriwyd ein penderfyniadau allweddol ar y gyllideb er mwyn deall yn well 

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

 

4.0 YR ECONOMI - CYLLIDO'R CAMAU GWEITHREDU 

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

 

Yr Economi 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

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

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

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

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

 

Yr Economi 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

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

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

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

         

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

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

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

 

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

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

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Newid 
£'000 

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

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Datblygu Busnes (Mentrau 
Galluogi) 

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

Allforio, Masnach a 
Mewnfuddsoddi 

1,892  0  1,892  0  1,892  

Datblygu Economaidd 
Rhanbarthol 

263  0  263  2,500  2,763  

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

Menter Gymdeithasol ac 
Economi 

730  0  730  0  730  

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

Arloesedd Busnes 859  (255) 604  0  604  

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

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

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19  

£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

Datblygu Busnes (Cymorth 
Uniongyrchol) 

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

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

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

Trafodiadau Ariannol         

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

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

          

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

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

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

 

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

4.2 Y Cam Gweithredu Gwyddoniaeth 
 

BEL  

 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

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

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

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

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

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

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

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

         

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

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  0  0  0  

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

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

4.3 Y Cam Gweithredu Banc Datblygu Cymru 
 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19  

£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Trafodiadau Ariannol 

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

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

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  3,000  4,000  7,000  

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

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

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 

Ddrafft 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

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

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

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

 

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

4.5 Y Cam Gweithredu Datblygu Seilwaith Economaidd 
  

BEL 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 

Newid 
£'000 

Cyllideb 
Ddangosol 
2-19-20 yn 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 

2019-20 yn 
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2018-19 
£'000 

ôl Cyllideb 
Ddrafft 
2018-19 

£'000 

ôl y 
Gyllideb 
Ddrafft 
£'000 

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

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

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
2018-19  
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  

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

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

Trafodiadau Ariannol 

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

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

          

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

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  10,000  4,200  14,200  

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

 

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

4.6 Y Cam Gweithredu Rhaglenni Corfforaethol 
 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19  

£'000 

Newid 
£'000 

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

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Datblygu Polisi Strategol  450  0  450  0  450  

Cymru Iach ar Waith 800  0  800  31  831  

Rhaglenni a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

992  0  992  (31) 961  

Digwyddiadau Busnes 
Strategol a Chyfathrebu 

100  0  100  0  100  

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

   
5.0 YR ECONOMI - POLISÏAU ALLWEDDOL 

 

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

  
5.1 Y Cynllun Gweithredu ar yr Economi 

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

5.2 Dull Gweithredu Rhanbarthol 

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

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

 
5.3 Cronfa Dyfodol yr Economi 

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

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

 
Dyraniad y gyllideb - Cronfa Dyfodol yr Economi 

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

 
5.4 Cynlluniau Galluogi 

 
Un cynllun galluogi / Llinell amser ar gyfer Cynhyrchu  

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

 
Cyllid i gefnogi cyflwyno cynllun galluogi  

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

  
 
 
 

5.5 Banc Datblygu Cymru  
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

5.6 Dinas-ranbarthau a'r Fargen Twf 

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

 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

 
Yn ystod ei oes, sef 20 mlynedd, nod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
gwerth £1.2 biliwn yw darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd ac ysgogi £4 biliwn yn 
ychwanegol o fuddsoddiad yn y sector preifat. 
 

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

 

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

 
Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Bae Abertawe 

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

 
Bargen Twf Gogledd Cymru 

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

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

 
5.7 Ardaloedd Menter  

 

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

 Dyfu'r economi leol a darparu swyddi newydd. 

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

 Gwella pa mor atyniadol yw Ardaloedd Menter i fuddsoddwyr. 

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

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

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

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

Mae'r BEL Datblygiad Economaidd Rhanbarthol £2.763 miliwn yn 2019-20 yn cynnwys 
£0.263 miliwn ar gyfer cymorth parhaus i flaenoriaethau rhanbarthol, gan gynnwys y 
strategaeth ardaloedd twf lleol ym Mhowys a Dyffryn Teifi.  Mae'r model Ardaloedd Twf Lleol 
wedi cael ei dreialu yn Nyffryn Teifi ac ym Mhowys fel dewis amgen gwledig i'r Ardaloedd 
Menter, ac mae Grwpiau Gorchwyl a Gorffen sy'n cynnwys rhanddeiliaid lleol, gan gynnwys y 
sector preifat, wedi ei lywio a'i gyfarwyddo.  Mae datblygu cynlluniau busnes rhanbarthol yn 
elfen allweddol o'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ar gyfer y dyfodol a byddaf yn gofyn i'r 
rhanbarth ystyried y model Ardaloedd Twf Lleol yng nghyd-destun y gwaith hwn. 

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-economy/enterprisezones/?lang=en
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-economy/enterprisezones/?lang=en
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Yn ogystal, mae'r gyllideb yn cefnogi mentrau rhanbarthol a thrawsffiniol eraill gan gynnwys 
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, noddi digwyddiadau rhanbarthol a gweithgareddau ar gyfer 
partneriaethau economaidd rhanbarthol. Y portffolio Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus sy'n rheoli'r Ardaloedd Gwella Busnes ac rydym yn parhau i weithio'n agos i 
ystyried Ardaloedd Gwella Busnes traddodiadol yng nghanol trefi a dau gynnig arloesol 
ychwanegol, a fydd yn treialu'r cysyniad mewn lleoliad sectoraidd/diwydiannol. 
  

5.9 Cymorth ar gyfer Allforio, Masnach a Mewnfuddsoddi  
 

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

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

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

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

 
5.11 Partneriaeth ar gyfer Twf 2013-2020 - Strategaeth Twristiaeth 

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

  
5.12 Cymorth/Cyllid Busnes 

 

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

 
 

5.13 Cymorth ar gyfer Awtomeiddio a Deallusrwydd Artiffisial 
 
Mae awtomeiddio a digidoli yn un o'r Galwadau i Weithredu y gall y gyllideb Arloesedd 
Busnes ei chefnogi er mwyn datblygu technolegau newydd mewn awtomeiddio a 
deallusrwydd artiffisial gydag ymyriadau megis SMART Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu 
busnes a SMART Expertise ar gyfer cydweithredu rhwng y byd academaidd a busnes a 
chymorth i gael cyngor gan drydydd parti.  

https://gov.wales/docs/drah/publications/161116-strategy-review-en.pdf.


21 

 

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

 

5.14 Rhaglenni Gwyddoniaeth  
 

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

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

5.15 Academi Wyddoniaeth Genedlaethol 

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

5.16 Gwariant Ataliol 
 

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

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

 

Trafnidiaeth 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

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

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

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

Cyllideb Heb Fod yn Arian 
Parod 

188,691  0  188,691  0  188,691  

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

 

 

 

Trafnidiaeth 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

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

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

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

         

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

     

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

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

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

Domestig 

 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£'000  
 

Newid 
£'000 

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

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

Refeniw      

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

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

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

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

          

Cyllideb Heb Fod yn Arian 
Parod 

188,691  0  188,691  0  188,691  

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

  
 

BEL 

Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf 
2018-19 
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

Rheoli Asedau'r Rhwydwaith 950  850  0  850  

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

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

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

          

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

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  29,966  0  29,966  

 

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

BEL 

2018-19 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Newid 
£'000 

2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 
Ddangos
ol 2018-

19 
£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluni
au 

Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

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

Seilwaith Trafnidiaeth 
Cenedlaethol  

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

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

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

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  

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

Seilwaith Trafnidiaeth 
Cenedlaethol  

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

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

Trafodiadau Ariannol  

Hedfannaeth 2,200  1,200  0  1,200  

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

          

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

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

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

 

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

 
6.3 Cam Gweithredu Teithio Cynaliadwy 

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Newid 
£'000 

2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 

Ddangoso
l 2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluni
au 

Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

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

Cardiau Clyfar 966  0  966  0  966  

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

Cynllun Teithio Rhatach i 
Bobl Ifanc  

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

Teithio Cynaliadwy a Llesol 630  0  630  0  630  

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

 

 

BEL 

2018-19  
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol  

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

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

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

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

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

          

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

          

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

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

 

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

 
6.4 Y Cam Gweithredu Gwella Diogelwch Ffyrdd 

 

BEL 

2018-19 
Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
£'000 

Newid 
£'000 

2019-20 
Cyllideb 
Derfynol 

Ddangosol 
2018-19 

£'000 

Newid 
£'000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£'000 

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

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

 

BEL 

2018-19 
Cyllideb 
Atodol 
 Gyntaf  
£ '000 

Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2019-20 

2019-20 

£'000 

2020-21 

£'000 

Cyfanswm 

£'000 

Cyfalaf Traddodiadol      

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

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

         

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

         

Newid mewn Cynlluniau 
Newydd 

0  0  0  0  

 

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

 
7.0 TRAFNIDIAETH - POLISÏAU ALLWEDDOL 

 

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

7.1 Brexit 
 
Rydym wedi bod yn gweithio, a byddwn yn parhau i weithio, mewn ffordd gydgysylltiedig â 
Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid allweddol ar y trefniadau gweithredol ar gyfer ymadael â'r 

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

 
7.2 Y Fasnachfraint Rheilffyrdd a Metro De Cymru 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 Buddsoddiad cynnar mewn gorsafoedd, meysydd parcio a chyfleusterau cyfnewidfa. 

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

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

 Datblygiad economaidd drwy gyflogaeth. 

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

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

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

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

 
Addasiad i Daliadau Mynediad  

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

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

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

 
7.3 Rhwydwaith Trafnidiaeth Cyhoeddus Integredig 

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

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

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

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

 
7.4 Trafnidiaeth Cymru 

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

 
Bydd atebolrwydd i Lywodraeth Cymru yn cael ei sicrhau gan gyfres o ddulliau strategol.  
Mae angen rhai elfennau, megis yr Erthyglau Cymdeithasu, yn ôl y gyfraith; mae eraill yn 
helpu i arwain y rhyngweithio rhwng Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru.  Mae'r Llythyr 
Cylch Gwaith yn nodi'r cylch gwaith gweithredol a'r cyllid cronnus sydd ar gael gan 

https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/activetravelallocations/?lang=en
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Lywodraeth Cymru i gefnogi'r broses o gyflawni'r cylch gwaith.  Telir arian i Trafnidiaeth 
Cymru fel grant chwarterol ymlaen llaw. 
 
Mae'r Cwmni'n gyfrifol am reoli gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a chyflwyno 
Metros De Cymru a Gogledd Cymru.  
 
Dyhead Gweinidogion Cymru ar gyfer Trafnidiaeth Cymru yw galluogi'r Cwmni i ymgymryd 
ag ystod lawer ehangach o swyddogaethau trafnidiaeth.  Mae'r Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi yn cynnwys ymrwymiad y bydd Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda thimau 
rhanbarthol newydd Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol newydd, a 
phartneriaid, i greu rhwydwaith trafnidiaeth cyhoeddus integredig, sy'n cwmpasu'r 
rhwydweithiau rheilffordd a bysiau.  
 

7.5 Cyflawni Ffordd Liniaru'r M4  
 

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

7.6 Y Rhwydwaith Cefnffyrdd a Thraffyrdd 

 
Is-adran Cyflenwi Seilwaith: 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

7.7 Cyflawni'r Polisi Teithio Llesol 
 

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

 
7.8 Buddsoddi mewn Seilwaith Rheilffyrdd 

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

 

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

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

 Gwariant refeniw o £3 biliwn ar wasanaethau rheilffyrdd. 
 

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

Rhatach a Chynllun Teithio Rhatach i Bobl Ifanc 
 

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

 

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

 Ddatblygu trafnidiaeth ymatebol integredig. 

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

 Sefydlu gwell trefniadau ar gyfer tocynnau a chymorth swyddfa gefn.  
 
 

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

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

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

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

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

7.10 Cymorth ar gyfer Blaenoriaethau Trafnidiaeth Lleol 

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

 
7.11 Dadgarboneiddio 

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

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

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

 
8.0 Y DYSTIOLAETH AR GYFER PENDERFYNIADAU'R GYLLIDEB 

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

 

 
9.0 MONITRO CYLLIDEBAU 

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

 
 

10.0 GWERTHUSIADAU/ADOLYGIADAU 
 

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

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

 
11.0 Brexit 

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

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

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

 

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

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

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

 

Rydym yn ymwybodol o'r angen i gryfhau ein gwybodaeth am fasnach rhwng Cymru, y DU 
a'r byd. Ar hyn o bryd nid oes data ar allforion Cymru i wledydd eraill y DU na'r mewnforion i 
Gymru o'r gwledydd hynny.  Fel cam cyntaf wrth ymateb i'r galw hwn, mae ystyriaeth bellach 
yn cael ei rhoi i ariannu gwaith peilot, gan ddefnyddio Cronfa Drawsnewid yr UE, i ddatblygu 
data masnach i Gymru.  

 

https://gov.wales/topics/businessandeconomy/economic-action-plan/eu-transition-and-economic-prospects-for-large-and-medium-sized-firms-in-wales/?lang=en
https://gov.wales/topics/businessandeconomy/economic-action-plan/eu-transition-and-economic-prospects-for-large-and-medium-sized-firms-in-wales/?lang=en
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Rydym yn parhau i adeiladu ar y sylfaen dystiolaeth mewn perthynas â Brexit drwy ein 
trafodaethau rheolaidd â busnesau yng Nghymru. Mae is-grŵp o'r Cyngor Datblygu 
Economaidd, sef Gweithgor Ymadael â'r UE, wedi cwrdd sawl gwaith dros y flwyddyn 
ddiwethaf, gan ddod â phartneriaid a sefydliadau allweddol ynghyd i ddatblygu ein 
dealltwriaeth gyfunol o'r heriau a'r cyfleoedd a gyflwynir yn sgil ymadael â'r UE. 

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

12.0 DEDDFWRIAETH 
 

12.1 Deddf Cymru 2017 
 

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

 
12.2 Deddf Gwasanaethau Bysiau 2017 

 

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

 
13.0 DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL (CYMRU) 2015 

 
 

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

 
 

14.0 LLEIHAU EFFAITH AMDDIFADEDD A THLODI 
 

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

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

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

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

 
PRIF GRŴP GWARIANT YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH 

Dyraniadau’r Gyllideb Ddrafft 2019-20 
 

YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH - HEN 
STRWYTHUR  

YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH - STRWYTHUR NEWYDD 

ADNODDAU 
 

ADNODDAU 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

 Llinell Wariant yn y Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Hen Ddisgrifiad Cam 
Gweithredu 

£’000 £’000 
 

£’000 £’000 

Datblygu Busnes 
(Mentrau Hwyluso) 

13,242  11,742  

 
Datblygu Busnes 2,500  1,000  

Sectorau 

 
Adeiladu 264  449  

 
Atebion Busnes 434  434  

 
Ardaloedd Menter 831  1,030  

 
Ynni a'r Amgylchedd 1,458  1,753  

 
Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu Uwch 

526  1,150  

 
Diwydiannau Creadigol 1,636  1,708  

 
Gwasanaethau Ariannol a 
Phroffesiynol 

150  150  

 
Gwyddorau Bywyd 2,200  2,200  

 
TGCh 2,552  1,828  

 
Y Gronfa Fuddsoddi Sengl 691  40  

Allforio, Masnach a 
Mewnfuddsoddi 

1,892  1,892  
 

Masnach a Mewnfuddsoddi 1,892  1,892  

Datblygu Economaidd 
Rhanbarthol 

263  263  
 

Datblygu a Chyflawni 
Rhanbarthol 

263  263  

Entrepreneuriaeth 1,768  1,768  
 

Entrepreneuriaeth Ieuenctid 1,768  1,768  

Entrepreneuriaeth a 
Gwybodaeth Fusnes 

Menter Gymdeithasol a'r 
Economi 

730  730  
 

Menter Gymdeithasol a'r 
Economi 

730  730  

Busnes Cymru 8,443  8,443  
 

Entrepreneuriaeth - Cyflawni, 
Cychwyn a  Busnes Cymru 

8,443  8,443  
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Arloesedd Busnes 859  604  
 

Cydweithredu rhwng 
Academia a Busnes 

859  604  Arloesi 

Gweithred: Twf Cynhwysol 
a Diogelu Economi Cymru 
at y Dyfodol 

27,197  25,442  
 

  27,197  25,442    

Twristiaeth a Marchnata 13,762  11,762  
 

Twristiaeth 13,762  11,762  Sectorau 

Digwyddiadau Mawr 3,918  3,918  
 

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

Gweithred: Hyrwyddo a 
Diogelu Lle Cymru yn y Byd 

17,680  15,680  
 

  17,680  15,680    

Gwyddoniaeth 773  141  
 

Gwyddoniaeth 773  141  Gwyddoniaeth 
Gweithred: Gwyddoniaeth 773  141  

 
  773  141    

Seilwaith Eiddo 4,026  4,026  
 

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

Gweithred: Datblygu 
Seilwaith Economaidd 

4,026  4,026  
 

  4,026  4,026    

Datblygu Polisi Strategol 450  450   
Dadansoddi Economaidd 157  157  

Rhaglenni Corfforaethol 

 
Ymgysylltu Strategol 293  293  

Cymru Iach ar Waith 800  800  
 

Cymru Iach ar Waith 800  800  

Rhaglenni a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

992  992  
 

Rhaglenni a Gwasanaethau 
Corfforaethol 

992  992  

Digwyddiadau Busnes 
Strategol a Chyfathrebu 

100  100  
 

Digwyddiadau Busnes 
Strategol a Chyfathrebu 

100  100  

Gweithred: Rhaglenni 
Corfforaethol  

2,342  2,342  
 

  2,342  2,342    

Rheoli Asedau'r Rhwydwaith 5,836  5,836  
 

Rheolaeth a Chymorth 
Asedau'r Rhwydwaith 

5,836  5,836  Gweithrediadau Traffyrdd a 
Chefnffyrdd 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith 77,264  77,264  
 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith 77,264  77,264  

Gweithred: Gweithrediadau 
Traffyrdd a Chefnffyrdd 

83,100  83,100  
 

  83,100  83,100    

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith, heb fod yn arian 
parod 

188,691  188,691  
 

Gweithrediadau'r Rhwydwaith, 
heb fod yn arian parod 

188,691  188,691  

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

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

188,691  188,691  
 

  188,691  188,691    

Hedfanaeth 5,605  5,605  
 

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

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

Trafnidiaeth Cymru 151,281  123,674  
 

Masnachfraint Rheillfyrdd a 
Gwella Gwasanaethau 

151,281  123,674  

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

157,886  134,279  
 

  157,886  134,279    

Cymorth Bysiau 30,205  29,205  
 

Cymorth Bysiau 30,205  29,205  

Teithio Cynaliadwy Cardiau Clyfar 966  966  
 

Cardiau Clyfar 966  966  

Tocynnau Teithio Rhatach 21,169  23,482  
 

Tocynnau Teithio Rhatach 21,169  23,482  

Cynllun Teithio Rhatach i 
Ieuenctid 

1,000  1,000  
 

Tocynnau Teithio Rhatach i 
Bobl Ifanc 

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

Teithio Cynaliadwy a Llesol 630  630  
 

Teithio Cynaliadwy a 
Cherdded a Beicio 

630  630  Teithio Cynaliadwy 

Gweithred: Teithio 
Cynaliadwy 

53,970  55,283  
 

  53,970  55,283    

Diogelwch Ffyrdd 4,764  4,764  
 

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

Gweithred: Gwella 
Diogelwch ar y Ffyrdd  

4,764  4,764  
 

  4,764  4,764    

Ffyniant i Bawb 
(Dyraniad Ychwanegol yr 
Economi a Thrafnidiaeth) 

0  8,000  
 

Ffyniant i Bawb 
(Dyraniad Ychwanegol yr 
Economi a Thrafnidiaeth) 

0  8,000    

  0  8,000  
 

  0  8,000    
TOTAL 540,429  521,748  

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

YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH - STRWYTHUR NEWYDD 

CYFALAF 
 

CYFALAF 

Llinell Wariant yn 
y Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Cynlluniau 
2020-21 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

 
Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Cyllideb 
Atodol 

2018-19, 
Cynlluniau 
Newydd, 
Mehefin 

2018 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Cynlluniau 
2020-21 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Hen Ddisgrifiad 
Cam Gweithredu 

£’000 £’000 £’000 
 

£’000 £’000 £’000 

Datblygu Busnes 
(Cymorth 
Uniongyrchol) 

83,671  53,468  27,556  

 
Adeiladu -49  -22  -22  

Sectorau 

 
Atebion Busnes 49,634  21,993  14,911  

 
Ardaloedd Menter 2,500  0  0  

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

 
Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu Uwch 

8,884  11,420  2,465  

 
Diwydiannau Creadigol 7,662  515  989  

 
Gwasanaethau Ariannol 
a Phroffesiynol 

2,791  2,710  1,870  

 
Gwyddorau Bywyd 2,090  798  801  

 
TGCh 2,184  407  115  

 
Twristiaeth 2,000  2,000  1,000  

Y Cymoedd 
Technoleg 

0  0  0  
 

  0  0  0  Amherthnasol 

Arloesedd Busnes 3,811  4,066  4,066  

 
Arloesedd Busnes 1,254  1,254  1,254  

Arloesi  

Canolfannau Arloesi a 
Chyfleusterau Ymchwil 
a Datblygu 

945  1,200  1,200  

 
Cydweithredu rhwng 
Academia a Busnes 

1,612  1,612  1,612  

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

87,482  57,534  31,622  
 

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

7,000  18,000  3,000  
 

Cronfeydd Cyllid 
Busnes 

7,000  18,000  3,000  Sectorau 

Gweithred: Banc 
Datblygu Cymru 

7,000  18,000  3,000  
 

  7,000  18,000  3,000    

Gwyddoniaeth 4,561  4654 4874 
 

Gwyddoniaeth 4,561  4,654  4,874  Gwyddoniaeth 

Gweithred: 
Gwyddoniaeth 

4,561  4,654  4,874  
 

  4,561  4,654  4,874    

Datblygu Seilwaith 
Strategol 

0  0  0  
 

  0  0  0  Amherthnasol 

Seilwaith Eiddo 10,625  8,677  8,386  
 

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

Gweithred: 
Datblygu Seilwaith 
Economaidd 

10,625  8,677  8,386  
 

  10,625  8,677  8,386    

Rheoli Asedau'r 
Rhwydwaith 

950  850  0  
 

Rheolaeth a Chymorth 
Asedau'r Rhwydwaith 

950  850  0  Gweithrediadau 
Traffyrdd a 
Chefnffyrdd 

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

40,663  40,997  51,613  
 

Gweithrediadau'r 
Rhwydwaith 

40,663  40,997  51,613  

Gweithred: 
Gweithrediadau 
Traffyrdd a 
Chefnffyrdd 

41,613  41,847  51,613  
 

  41,613  41,847  51,613    

Hedfanaeth 6,777  6,073  0  
 

Hedfanaeth 6,777  6,073  0  

Gwasanaethau ar 
Ffyrdd, Rheilffyrdd, 
Awyr a Môr a 
Buddsoddi 

Seilwaith 
Trafnidiaeth 
Cenedlaethol 

78,254  106,394  173,840  
 

Adeiladu Ffyrdd 
Newydd a Gwella 
Ffyrdd 

78,254  106,394  173,840  

Trafnidiaeth Cymru 125,973  168,996  157,627  
 

Buddsoddi mewn 
Rheilffyrdd 

125,973  168,996  157,627  

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

211,004  281,463  331,467  
 

  211,004  281,463  331,467    

Cardiau Clyfar 1,000  1,000  1,000  
 

Cardiau Clyfar 1,000  1,000  1,000  

Teithio Cynaliadwy 

Blaenoriaethau 
Trafnidiaeth Lleol 

10,150  10,150  5,150  
 

Blaenoriaethau 
Trafnidiaeth Lleol 

10,150  10,150  5,150  

Tocynnau Teithio 
Rhatach 

38,964  36,651  27,000  
 

Tocynnau Teithio 
Rhatach 

38,964  36,651  27,000  

Teithio Cynaliadwy 
a Llesol 

16,650  6,650  6,650  
 

Teithio Cynaliadwy a 
Cherdded a Beicio 

16,650  6,650  6,650  



49 

 

Gweithred: Teithio 
Cynaliadwy 

66,764  54,451  39,800  
 

  66,764  54,451  39,800    

Diogelwch Ffyrdd 6,900  6,900  6,900  
 

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

Gweithred: Gwella 
Diogelwch ar y 
Ffyrdd  

6,900  6,900  6,900  
 

  6,900  6,900  6,900    

TOTAL 435,949  473,526  477,662  
 

TOTAL 435,949  473,526  477,662    

 
 




