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Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 18 Hydref, gofynnwyd i mi
gadarnhau a oedd Llywodraeth Cymru wedi cynnig unrhyw warant, trefniant prif brydles
neu rwymedigaeth ddigwyddiadol arall mewn perthynas ag unrhyw gwmni arall sy'n
debyg i'r un gydag Aston Martin. Cytunais i gymryd cyngor ynghylch hyn cyn ymateb i'r
Pwyllgor.
Gallaf gadarnhau bod gan Lywodraeth Cymru drefniadau gwarant yn eu lle mewn
perthynas â thri phrosiect, gan gynnwys Aston Martin, ac roedd pob un o'r rhain wedi'u
cynnwys fel rhwymedigaethau digwyddiadol yng nghyfrifon mis Ebrill 2018. Mae'r
gwarantau hyn i'w gweld dan y pennawd 'Rhwymedigaethau contractiol posibl eraill'.
Gallaf hefyd gadarnhau nad oes unrhyw drefniadau prif brydles yn adran
rhwymedigaethau digwyddiadol cyfrifon Llywodraeth Cymru.
Y trefniant gydag Aston Martin yw'r unig warant yn ymwneud â thaliadau rhent, a dyma'r
unig warant sydd wedi'i hymestyn dros gyfnod o 30 mlynedd. Mae'r ddau drefniant arall
yn gwarantu benthyciadau dros gyfnod byrrach, gyda disgwyl i'r ddau ddod oddi ar ein
cyfrifon fel rhwymedigaethau digwyddiadol erbyn mis Gorffennaf 2024 fan bellaf.
Rydym wedi ymgynghori â'r cwmnïau y mae gennym drefniadau gwarant â nhw, ac
maent wedi gofyn i ni beidio â chyhoeddi manylion llawn y trefniadau gan eu bod yn
ystyried eu bod yn sensitif yn fasnachol. Ar y sail honno, nid wyf yn bwriadu darparu
rhagor o wybodaeth yn y llythyr hwn. Fodd bynnag, byddwn yn barod i edrych ar y
posibilrwydd o weld swyddogion arweiniol yn briffio aelodau o'r Pwyllgor am y trefniadau
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hyn mewn sesiwn breifat, fel bod modd i ni roi mwy o eglurder yn gyfrinachol i'r Pwyllgor
Cyfrifon Cyhoeddus am y symiau dan sylw a sut mae'r gwarantau hyn yn cael eu cyfrif.
Pe byddai hyn o gymorth i'r Pwyllgor, gallaf ofyn i'r swyddogion priodol fod ar gael i roi
briff llafar i chi ar y sail honno.
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