
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR CYLLID AR 
FFYNONELLAU CYLLID CYFALAF LLYWODRAETH CYMRU  

 
 
Cyflwyniad 
 
1. Diben y papur hwn yw rhoi tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor ar 

ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.  
 

2. Mae rhaglen gyni Llywodraeth y DU wedi golygu bod llai i'w wario ar 
fuddsoddi mewn seilwaith yng Nghymru ers 2010-11. Er gwaethaf hyn, 
mae sicrhau ein bod yn manteisio i'r eithaf ar yr holl ffynonellau cyllid 
sydd ar gael wedi bod yn hollbwysig, ac yn parhau i fod, wrth i ni anelu 
at gyflawni ein huchelgeisiau i Gymru.  

 
3. Fel y nodwyd yn Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol, mae sut 

rydym yn mynd ati i gynllunio ein penderfyniadau buddsoddi cyfalaf yn 
gallu cael effaith fawr ar yr economi, helpu sefydliadau gwahanol i 
ddarparu eu gwasanaethau mewn un lle, a golygu bod llai o angen i 
unigolyn deithio.  

 
4. Wedi ein tywys gan Gynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a 

gyhoeddwyd gennym yn 2012, mae seilwaith modern o ansawdd uchel 
yn ffactor allweddol o ran galluogi cystadleurwydd a chynhyrchiant. 
Gall buddsoddiad sbarduno gweithgareddau adfywio ehangach a 
chefnogi cymunedau bywiog. Mae angen i'r buddsoddiad hwn gael ei 
gynllunio mewn ffordd ddeallus a'i weithredu'n effeithiol er mwyn cael 
yr effaith fwyaf posibl.  

 
 
Cyllid DEL Cyfalaf Llywodraeth y DU  
 
5. Y brif ffynhonnell gyllid sydd ar gael i Lywodraeth Cymru yw'r gyllideb 

gyfalaf flynyddol a geir gan Drysorlys EM. Ar sail tebyg at ei debyg 
dros y degawd diwethaf, cwtogwyd ein cyllideb gyfalaf 10% mewn 
termau real o ganlyniad i ymdrechion parhaus Llywodraeth Geidwadol 
y DU i sicrhau cyni. Yn 2019-20, mae hyn yn golygu y bydd gennym 
£200m yn llai i'w wario nag a oedd gennym yn 2010-11, ond mae ein 
cynlluniau a'r angen am fuddsoddi cyfalaf yng Nghymru wedi parhau i 
gynyddu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cyllideb Gyfalaf Llywodraeth Cymru ers 2010-11  
 

 
 
6. Dyma sy'n wynebu Llywodraeth Cymru wrth iddi geisio manteisio i'r 

eithaf ar yr holl ffynonellau cyllid cyfalaf sydd ar gael, a datblygu 
ffynonellau cyllid newydd ac arloesol, gan gynnwys Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol Cymru.  
 

7. Yn 2019-20, mae'r cyllid sydd ar gael ar gyfer buddsoddi cyfalaf, gan 
gynnwys benthyca, yn dod i gyfanswm o ychydig llai na £2.3bn. Er ein 
bod wedi nodi ffigurau pendant ar gyfer ein cyllideb gyfalaf hyd at 
2020-21, hyd nes y bydd canlyniad Adolygiad nesaf Llywodraeth y DU 
o Wariant yn hysbys, dim ond amcangyfrifo'r gyllideb y gallwn ei 
wneud ar gyfer blynyddoedd dilynol, yn seiliedig ar ragolygon 
economaidd a chyllidol y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol.  

 
 
DEL Cyfalaf - Trafodion Ariannol  

 
8. Mae cyfran gynyddol (15% ar hyn o bryd) o'n DEL cyfalaf ar ffurf 

Trafodion Ariannol. Un o gyfyngiadau allweddol y ffynhonnell gyllid hon 
yw bod 80% yn ad-daladwy i Drysorlys EM. Hefyd, dim ond i wneud 
benthyciadau neu fuddsoddiadau ecwiti y gallwn ei defnyddio a dim 
ond i drydydd partïon lle na fyddai benthyca yn sgorio yn erbyn 
benthyca net y sector cyhoeddus. Mae hyn yn golygu na allwn 
ddefnyddio Trafodion Ariannol i ariannu gwariant cyfalaf Llywodraeth 
Cymru ei hun, grantiau, y GIG nac Awdurdodau Lleol.  
 

9. Mae'r cyfyngiadau a osodir ar y ffynhonnell gyllid hon yn parhau i 
gyfyngu ar ein rhyddid i fuddsoddi yn yr hyn y byddem fel arall o bosibl 
wedi rhoi blaenoriaeth iddo wrth fuddsoddi. Er nad ydym yn croesawu 
penderfyniad Llywodraeth y DU i osod y cyfyngiadau hyn ar ein 
cyllideb gyfalaf, rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio pob punt sydd ar 
gael i fuddsoddi mewn seilwaith a hybu twf economaidd yn yr 
hirdymor.  Drwy weithgareddau ychwanegol sylweddol, rydym yn 
manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gynigir gan y ffynhonnell gyllid hon. 
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  Cyllideb gyfalaf (ac eithio benthyca) - prisiau 2019-20 (£m) 



Rydym yn buddsoddi mewn cynlluniau megis 'Cymorth i Brynu - 
Cymru' ac yn creu amrywiol gynlluniau busnes a datblygu arloesol 
newydd, y mae llawer ohonynt yn atgyfnerthu'r cymorth a'r gwasanaeth 
rydym yn eu darparu i'r economi ledled Cymru drwy Fanc Datblygu 
Cymru.  

 
 
Manteisio ar ffrydiau cyllido eraill  

 
10. Rydym yn ystyried cyfleoedd i fanteisio ar ffynonellau cyllid eraill i 

gefnogi ein huchelgeisiau seilwaith yn barhaus. Er enghraifft:  
 
Bargeinion Dinesig y DU 

 
Llwyddwyd i sicrhau adnoddau ychwanegol sylweddol gan Lywodraeth 
y DU (£736m), neu rydym wrthi'n eu sicrhau, o ganlyniad i geisiadau 
llwyddiannus i sicrhau bod polisi bargeinion dinesig a thwf Llywodraeth 
y DU o fudd i Gymru.  
 
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi creu cronfa 
fuddsoddi o £1.2bn dros gyfnod o 20 mlynedd i'r rhanbarth, sy'n 
cynnwys 10 o awdurdodau lleol yn Ne-ddwyrain Cymru. Dros ei hoes, 
rhagwelir y bydd y fargen ddinesig yn creu hyd at 25,000 o swyddi 
newydd a bydd yn denu buddsoddiad ychwanegol o £4bn gan y sector 
preifat.  
 
Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £1.3bn, oedd yr ail fargen 
i'w llofnodi yng Nghymru ac mae'n anelu at roi hwb o £1.8bn i'r 
economi leol a chreu bron i 10,000 o swyddi newydd dros gyfnod o 15 
mlynedd.  
  
Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu 
£120m ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru ac mae trafodaethau 
hefyd yn mynd rhagddynt gyda Llywodraeth y DU, awdurdodau lleol 
arweiniol a rhanddeiliaid rhanbarthol yng nghanolbarth Cymru i 
ystyried sut y gallai Bargen Twf Canolbarth Cymru drawsnewid 
economi'r rhanbarth.  
 

 
 Banc Buddsoddi Ewrop 
 
11. Ym Mhapur Gwyn y Llywodraeth, 'Diogelu Dyfodol Cymru', gwnaethom 

ddadlau y dylai'r DU barhau i fod yn bartner Banc Buddsoddi Ewrop. 
Mae'r Banc yn cyflwyno buddiannau uniongyrchol i'n heconomi, yn 
ogystal â gwella gallu economaidd mewn mannau eraill, gan felly 
helpu'r amgylchedd masnachu byd-eang a gefnogir gennym. Fis 
Chwefror diwethaf, mabwysiadodd Tŷ'r Arglwyddi adroddiad yn nodi 
bod seilwaith y DU wedi cael benthyg mwy na €118 biliwn gan Fanc 
Buddsoddi Ewrop. Nododd y gostyngiad amlwg mewn cyllid gan Fanc 
Buddsoddi Ewrop ers y refferendwm ac ers rhoi Erthygl 50 ar waith; 
gan resynu'r ffaith nad oedd y Llywodraeth Geidwadol wedi sôn fawr 
ddim am unrhyw gydberthynas â Banc Buddsoddi Ewrop nac unrhyw 



ddewisiadau domestig amgen posibl yn y dyfodol, er na fyddwn yn 
gallu manteisio ar adnoddau'r Banc ar ôl Brexit.  
 

12. Byddai'n well gennyf pe gallai'r DU barhau i fod yn bartner y Banc. 
Mae Llywodraeth y DU, i'r gwrthwyneb, wedi methu â nodi unrhyw 
gynigion ystyrlon ar gydberthynas â Banc Buddsoddi Ewrop yn y 
dyfodol, nac unrhyw ddewisiadau domestig amgen. Byddwn yn parhau 
i ddadlau y dylid cyflwyno mandad er mwyn sicrhau y gall y DU barhau 
i fenthyca gan Fanc Buddsoddi Ewrop ar ôl i ni adael yr UE fan leiaf. 
Mae swyddogion wedi cynnig y polisïau hyn fel rhan o Adolygiad 
Llywodraeth y DU o Gyllido Seilwaith; ac rwyf innau wedi enwebu 
arbenigwr annibynnol ar gyfer y panel sy’n cynnal yr Adolygiad. 

 
 

Cyllid Ewropeaidd  
 

13. Mae Cymru yn cael budd sylweddol o gyllid yr UE ac mae rhaglenni 
sy'n rhan o'r Cronfeydd Strwythurol ar hyn o bryd yn werth £2bn1, gan 
lywio cyfanswm o bron i £3.2bn o fuddsoddiad dros y cyfnod cyllido 
rhwng 2014 a 2020.  
  

14. Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yw'r prif adnodd a gynigir gan yr 
UE ar gyfer mynd i'r afael ag anghysondebau economaidd, 
cymdeithasol a thiriogaethol sylweddol ledled Ewrop, a chefnogi 
buddsoddi mewn swyddi a thwf. O fewn y cronfeydd hyn, daw'r brif 
ffynhonnell buddsoddi cyfalaf o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, 
sy'n werth £1bn. Mae rhaglenni presennol ERDF yn cefnogi 
buddsoddiadau sy'n gysylltiedig â phedair blaenoriaeth: Ymchwil ac 
Arloesi, Cystadleurwydd Busnesau, Ynni Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni a Chysylltedd (trafnidiaeth a datblygu trefol 
cynaliadwy).  

 
15. O dan y flaenoriaeth Cysylltedd, mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 

Cymru (WEFO) wedi cymeradwyo gwerth tua £91m o'r ERDF tuag at 
wella ffyrdd sy'n gysylltiedig â'r A55 yng Ngogledd Cymru a'r A40 yn 
Ne Cymru; dros £182m ar drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tua 
£165m ar Fetro De Cymru); dros £55m ar fand eang cyflym; a thros 
£142m ar seilwaith â blaenoriaeth ranbarthol sy'n ategu strategaeth 
economaidd ranbarthol neu drefol. 

 
16. O'r cyfanswm a fuddsoddwyd gan y cronfeydd strwythurol mewn 

prosiectau hyd yn hyn, mae £1.34bn (40%) yn cefnogi unigolion, mae 
£981m (29%) yn helpu busnesau, ac mae £117m (4%) ar gyfer yr 
amgylchedd, £839m (25%) ar gyfer seilwaith strategol a £69m (2%) ar 
gyfer cymorth technegol. 

 
17. Mae rhaglenni ERDF WEFO ar gyfer Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 

2014-2020 91% yn rhwymedig ar hyn o bryd.  
 

18. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapur polisi ym mis Rhagfyr 2017 yn 
nodi ein dull gweithredu mewn perthynas â datblygu polisi buddsoddi 

                                                
1 Cyfradd gyfnewid o €1.17/£1 



rhanbarthol ar ôl i'r DU adael yr UE. Credwn fod yn rhaid ailaddasu'r 
llinell sylfaen ar gyfer taliad grant bloc y DU i Gymru adeg gadael yr 
UE er mwyn adlewyrchu lefel wirioneddol y cronfeydd a gollir yng 
Nghymru o ganlyniad i Brexit a chan ystyried  cyllid y byddai Cymru 
wedi gallu disgwyl yn rhesymol ei gael fel arall o ffynonellau o fewn yr 
UE. Yn ogystal, rhaid i unrhyw system a ddaw yn lle’r un bresennol 
barchu’r setliad datganoli, gan sicrhau bod penderfyniadau am 
fuddsoddi rhanbarthol yn dal i gael eu gwneud yng Nghymru a’u bod 
yn adlewyrchu ein sefyllfa benodol ni o ran polisïau a deddfwriaeth. 
 

 
Benthyciadau'r Llywodraeth (gan gynnwys terfynau benthyca)  

 
19. Rhoddodd Deddf Cymru 2014 bwerau i Lywodraeth Cymru fenthyca 

dros yr hirdymor er mwyn gwneud buddsoddiadau cyfalaf. I ddechrau, 
gallai Llywodraeth Cymru fenthyca hyd at £125m y flwyddyn o 2018-19 
o fewn cap cyffredinol o £500m. Cynyddwyd y terfynau hyn i £150m y 
flwyddyn a £1bn yn gyffredinol fel rhan o'r cytundeb fframwaith cyllidol 
â Llywodraeth y DU, ynghyd â chyflwyno Cyfraddau Treth Incwm 
Cymru o 2019-20.  
 

20. Gall Llywodraeth Cymru fenthyca o'r Gronfa Fenthyciadau 
Genedlaethol (drwy Ysgrifennydd Gwladol Cymru) neu drwy fenthyciad 
masnachol (yn uniongyrchol gan fanc neu fenthycwr arall).  

 
21. Mae benthyca cyfalaf yn ein helpu i reoli ein hadnoddau mewn ffordd 

fwy effeithlon a chyflawni ein nodau o ran seilwaith – gan weithio ochr 
yn ochr â'n cyllideb gyfalaf bresennol a'n cynlluniau ariannu arloesol. 
Fodd bynnag, nid arian ychwanegol yw benthyciadau cyfalaf ac mae'n 
rhaid eu had-dalu. Rydym wedi ystyried yn ofalus sut rydym yn 
defnyddio'r pwerau hyn, gan edrych ar flaenoriaethau Cymru mewn 
modd strategol.  

 
22. Mae llog yn daladwy ar unrhyw fenthyciadau a drefnir gan Lywodraeth 

Cymru ar y gyfradd sydd ar gael ar yr adeg y caiff y benthyciad ei roi. 
Caiff y broses o ad-dalu'r prifswm ei hariannu gan dderbyniadau treth i 
Gronfa Gyfunol Cymru; mae ad-dalu llog benthyciadau yn gost i 
Lywodraeth Cymru ac ariennir y gost honno drwy gyllid refeniw a 
ddarperir drwy'r grant bloc. Mae ad-dalu'r prifswm a'r llog yn gostwng 
lefel yr adnoddau sydd ar gael i'w gwario dros gyfnod yr ad-daliadau.  

 
 
Bondiau  
 
23. Ar 1 Rhagfyr 2018, cafodd Llywodraeth Cymru bwerau newydd i 

ddyroddi bondiau adbrynadwy er mwyn helpu i ariannu prosiectau 
seilwaith cyfalaf. Ar adeg pan fo ein cyllidebau cyfalaf yn parhau i 
leihau, mae'r pwerau ychwanegol hyn yn rhoi'r gyfres lawn o 
ysgogiadau benthyca i ni er mwyn i ni allu parhau i fuddsoddi yn ein 
cynlluniau seilwaith uchelgeisiol i Gymru.  
 

24. Nid yw'r gallu i ddyroddi bondiau yn cynyddu ein gallu i fenthyca. 
Byddai unrhyw gronfeydd a godwyd gan fond Llywodraeth Cymru (neu 



fond y gellir ei briodoli i is-gwmni o dan berchenogaeth lwyr, megis 
Trafnidiaeth Cymru) yn cael eu cyfrif yn erbyn ein terfyn benthyca.  
Rhaid ad-dalu'r bondiau â llog, yn yr un modd â mathau eraill o 
fenthyciadau, a byddant yn cael effaith ar y refeniw sydd ar gael i 
Lywodraeth Cymru ariannu gwasanaethau cyhoeddus o ddydd i 
ddydd.  

 
25. Ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw gynlluniau i ddefnyddio'r pŵer 

hwn oherwydd gall Llywodraeth Cymru fenthyca drwy'r Gronfa 
Fenthyciadau Genedlaethol, a fyddai'n gyffredinol yn codi cyfraddau 
llog is na'r cyfraddau a fyddai'n cael eu codi ar un o fondiau 
Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae'r pŵer i ddyroddi bondiau yn 
bwysig o hyd gan ei fod yn golygu bod ffordd arall y gall Llywodraeth 
Cymru fenthyca arian pe byddai Llywodraeth y DU yn penderfynu 
cynyddu cost benthyca. Os bydd Llywodraeth Cymru yn y dyfodol yn 
penderfynu dyroddi bondiau Cymru, byddai angen ystyried y systemau 
a'r prosesau y byddai eu hangen i'w rheoli'n effeithiol.  

 
 
Pwerau benthyca cyrff Llywodraeth Cymru  

 
26. Gan fod y rhan fwyaf o gyrff Llywodraeth Cymru wedi'u hariannu'n 

bennaf yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, caiff unrhyw fenthyca 
gan y cyrff hynny ei reoli'n gaeth a dim ond o dan amgylchiadau 
eithriadol y caiff ei ganiatáu. Bydd unrhyw fenthyca gan gyrff 
Llywodraeth Cymru o fewn ffin gyllidebol llywodraeth ganolog yn sgorio 
yn erbyn yr adnoddau cyfalaf sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ac a 
gynhwysir o fewn terfyn benthyca cyffredinol Llywodraeth Cymru fel y'i 
nodir uchod.  
 

 
Pwerau benthyca awdurdodau lleol (ALlau)  

 
27. Er nad ydynt yn un o gyrff Llywodraeth Cymru, ers 1 Ebrill 2004 mae 

ALlau yng Nghymru wedi gallu benthyca heb ganiatâd gan y 
Llywodraeth wrth ymgymryd â'u dyletswyddau o dan Ran 1 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2003, ond mae'n ofynnol iddynt, yn ôl 'Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 2003', 
ystyried y Cod Materion Ariannol a gyhoeddwyd gan y Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Mae Adran 3 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2003 hefyd yn gosod dyletswydd ar ALlau i bennu'r 
swm y gallant fforddio ei fenthyca, ac adolygu'r swm hwnnw yn 
barhaus; ac yn grymuso Gweinidogion Cymru i ddiffinio'r ddyletswydd 
honno yn fanylach mewn rheoliadau, a all ei gwneud yn ofynnol i ALlau 
ystyried codau ymarfer penodol.  
 

28. Mae ALlau yn benthyca o nifer o ffynonellau, gan gynnwys ALlau eraill, 
y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus 

 (PWLB) a banciau masnachol. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'u dyledion 
yn ddyledus i awdurdodau eraill neu'r PWLB, lle y gellir sicrhau'r 
cyfraddau gorau. Yn ogystal, bydd gan bob awdurdod ei bolisi Rheoli'r 
Trysorlys ei hun a phroffil risg derbyniol. Yn unol â chyfrifon y 
Llywodraeth Gyfan ar gyfer 2017-18, cyfanswm dyledion ALlau sy'n 



gysylltiedig â benthyciadau gan PWLB, banciau a ffynonellau eraill 
(heb gynnwys gorddrafft) yw £5.4bn.  

 
29. Mae awdurdodau lleol yn ymrwymo i drefniadau benthyca hirdymor er 

mwyn ariannu buddsoddiadau mawr mewn amrywiaeth o brosiectau 
megis adeiladu ysgolion a chaffael cyfarpar i ddarparu gwasanaethau. 
Fe'u defnyddiwyd yn helaeth gan awdurdodau i gyflymu rhaglenni 
buddsoddi mewn ysgolion; ariannu'r gwaith o osod arwyneb newydd ar 
ffyrdd; prosiectau seilwaith untro (e.e. adnewyddu pontydd) a hefyd yn 
gyffredinol i roi cymorth i raglenni cyfalaf yn gyffredinol lle ceir bwlch 
ariannu.  
 
 

30. Y prif amodau sy'n gysylltiedig â benthyca yw bod yn rhaid i'r 
awdurdod arddel ei farn broffesiynol ei hun er mwyn penderfynu bod y 
cyllid a geir yn "Gynaliadwy, yn Fforddiadwy ac yn Ddarbodus" gan 
ystyried sefyllfa ariannol gyffredinol yr awdurdod.  

 

 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol  

 
31. Rydym yn ymrwymedig i roi tri chynllun ar waith gan ddefnyddio'r math 

hwn o gyllid arloesol – cwblhau'r gwaith o ddeuoli'r A465; buddsoddiad 
ychwanegol yng ngham nesaf rhaglen Ysgolion ac Addysg y 21ain 
Ganrif; a chanolfan ganser newydd Felindre.  
 

32. Gyda'i gilydd, mae gan y cynlluniau hyn werth cyfalaf o fwy na £1bn, 
ac ni fyddai modd eu fforddio o'n cyllidebau cyfalaf craidd presennol. 
Pe na fyddem wedi datblygu'r model, byddai'n rhaid i brosiectau fel hyn 
aros eu tro hyd nes y byddai digon o gyfalaf ar gael.  

 
33. O'r cychwyn cyntaf, ein bwriad oedd sicrhau bod y Model Buddsoddi 

Cydfuddiannol yn hyrwyddo budd y cyhoedd gan ddefnyddio'r diffiniad 
ehangaf posibl o'r term hwnnw. I'r perwyl hwnnw, bydd y model yn 
cyflawni canlyniadau ychwanegol cadarnhaol mewn perthynas â 
llesiant, gwerth am arian a thryloywder; ac wrth wneud hynny, bydd yn 
osgoi llawer o'r beirniadaethau a anelwyd at fathau hanesyddol o 
bartneriaethau cyhoeddus-preifat - mewn rhai achosion, 
beirniadaethau yr oedd Llywodraeth Cymru ymhlith y cyntaf i'w codi.  

 
34. Dim ond i ariannu prosiectau neu raglenni â graddfa gyfalaf ddigonol i 

ddenu diddordeb arianwyr a chynnig gwerth am arian i drethdalwyr y 
defnyddir y Model Buddsoddi Cydfuddiannol.  

 
35. Bydd yn rhaid i arfarniad buddsoddi trylwyr y Model Pum Achos, sef 

adnodd arfarnu a achredwyd yn rhyngwladol ac y mae Llywodraeth 
Cymru yn gyd-berchen arno gael ei gynnal ar bob cynllun o dan y 
Model Buddsoddi Cydfuddiannol. Mae Gweinidogion Cyllid y G20 wedi 
mabwysiadu egwyddorion y model fel y sail ar gyfer safon fyd-eang ar 
gyfer arfarnu buddsoddiadau seilwaith. Rydym hefyd wedi datblygu 
adnodd sicrhau prosiectau newydd y bydd pob cynllun o dan y Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol yn ddarostyngedig iddo - gwiriadau Pwynt 
Cymeradwyo Masnachol.  



 
36. Er mwyn cynyddu gwerth am arian ein cynlluniau, rydym wedi gwneud 

penderfyniad bwriadol i beidio â defnyddio'r Model Buddsoddi 
Cydfuddiannol i ariannu gwasanaethau meddal, megis glanhau ac 
arlwyo, sef un o'r beirniadaethau mwyaf a wnaed o gontractau 
blaenorol y Fenter Cyllid Preifat. Ni chaiff ei ddefnyddio ychwaith i 
ariannu cyfarpar cyfalaf. Bydd y Llywodraeth yn buddsoddi swm bach 
o gyfalaf risg ym mhob cynllun, gan sicrhau bod y sector cyhoeddus yn 
elwa ar unrhyw adenillion a geir ar fuddsoddiad.  

 
37. Yn dilyn y gydnabyddiaeth gan Gomisiwn Economaidd Ewrop y 

Cenhedloedd Unedig (UNECE) bod y Model Buddsoddi Cydfuddiannol 
yn fodel Partneriaeth Cyhoeddus-Preifat sy’n dilyn egwyddorion Pobl 
yn Gyntaf, cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban ym mis Mehefin y 
byddai’n mabwysiadu’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol i gefnogi ei 
blaenoriaethau ei hun o ran seilwaith. Wrth wneud hynny, nododd bod 
y model a ddatblygwyd yng Nghymru wedi creu manteision o ran 
gwerth am arian ac ychwanegedd. 

 
 
Derbyniadau cyfalaf 

 
38. Delir asedau tir ac eiddo gan Weinidogion Cymru yn bennaf er mwyn 

bodloni gofynion gweithredol / polisi. Mae hynny'n cwmpasu 
amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys gweinyddu, seilwaith 
trafnidiaeth ynghyd â chymorth ar gyfer tai a busnes. Fodd bynnag, er 
na chaiff y portffolio ei ddal yn gyffredinol gyda'r bwriad o gynhyrchu 
adenillion arian parod, rydym yn cydnabod y rhan bwysig y gall ei 
chwarae wrth sicrhau'r adenillion cyffredinol uchaf posibl i bobl Cymru.  
 

39. Yn dilyn adolygiad Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 
reoli asedau yn y sector cyhoeddus, mae ein trefniadau llywodraethu 
corfforaethol wedi datblygu ymhellach, gan gynnwys creu strategaeth 
rheoli asedau corfforaethol a chynlluniau rheoli asedau adrannol. Gellir 
categoreiddio incwm o eiddo yn fras o dan dri phennawd (isod) a chaiff 
unrhyw symiau a dderbynnir eu hailgylchu er mwyn ategu gwaith polisi 
pellach yn yr adrannau sy'n gyfrifol am yr ased.  

 
Gwerthiannau 
Fel arfer, caiff asedau nad oes eu hangen mwyach i gefnogi busnes ac 
nad oes eu hangen ar y sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru 
(gwarged) eu gwerthu drwy ddulliau marchnata agored. Rydym yn 
dilyn canllawiau cyhoeddedig (canllawiau mewnol a chanllawiau 
Trysorlys EM) er mwyn sicrhau'r adenillion uchaf posibl sydd weithiau'n 
ei gwneud yn ofynnol i ni wneud buddsoddiadau bach yn yr ased er 
mwyn hybu ei botensial.  
 
Caiff rhai asedau eu gwerthu er mwyn cefnogi amcan polisi penodol yn 
uniongyrchol. Er enghraifft, caiff asedau a ddaliwyd yn flaenorol gan 
Awdurdod Tir Cymru ac Awdurdod Datblygu Cymru (WDA) gynt eu 
gwerthu er mwyn cynyddu'r cymorth y gallant ei roi ym maes datblygu 
busnes neu hwyluso tai fforddiadwy i'r eithaf. Fodd bynnag, rydym yn 



cael ein tywys o hyd gan yr egwyddorion sy'n gofyn am waredu ased 
er mwyn dangos gwerth cyffredinol am arian.  

 
 Prydlesu 

Er mwyn sicrhau bod ein swyddfeydd yn cael eu defnyddio cymaint â 
phosibl, mae cytundebau ar waith lle y mae cyrff eraill o'r sector 
cyhoeddus yn gwneud defnydd o'n hadeiladau. Yn unol ag arfer gorau, 
gwneir hyn ar sail adennill costau. Mae grwpiau o eiddo a ddelir dros 
dro tra'n aros iddynt gael eu defnyddio mewn modd gweithredol. 
Byddai hyn yn cynnwys tir ac adeiladau yr oedd yn ofynnol i ni eu 
prynu o dan ddeddfwriaeth malltod cynllunio cyn ymgymryd â gwaith ar 
briffyrdd. Hyd nes y bydd y cynllun yn barod i fynd rhagddo, caiff yr 
ased ei brydlesu (yn unol â thelerau'r farchnad) sy'n darparu incwm, 
ond yn ogystal â hynny, mae deiliad yn sicrhau bod yr eiddo yn 
ddiogel. Er mwyn atgyfnerthu gweithgareddau datblygu busnes a 
chyflogaeth, caiff rhai unedau diwydiannol (yn bennaf) eu dal er mwyn 
llenwi bylchau yn y farchnad eiddo. Caiff unedau eu prydlesu yn 
amodol ar ddilysu'r telerau a gynigir yn annibynnol.  

 
Adfachu / Gorsymiau  

Mae rhai asedau wedi'u gwerthu / trosglwyddo yn ddarostyngedig i 
amodau o'n plaid a all esgor ar dderbyniadau pellach yn y dyfodol. Yn 
nodweddiadol, byddai gwelliannau mewn gwerth drwy newid defnydd 
neu newidiadau cynllunio gwerthfawr yn arwain at daliadau 
ychwanegol.  

 
 
Dull gweithredu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â defnyddio 
ffynonellau cyllid cyfalaf 

 
40. Mae'r gostyngiad yn ein cyllideb gyfalaf yn golygu bod angen i ni 

barhau i ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol o lenwi'r bwlch cyfalaf a 
sicrhau ein bod yn defnyddio ein ffynonellau cyllid cyfalaf i'r eithaf. Yr 
egwyddor sy'n sail i ddefnyddio cyfalaf yng Nghymru yw y byddwn bob 
amser yn defnyddio'r mathau rhataf o gyfalaf yn gyntaf cyn symud 
ymlaen i ddefnyddio ffynonellau eraill.  
 

41. Byddwn bob amser yn defnyddio cyfalaf confensiynol, gan gynnwys 
cyfalaf trafodion ariannol yn gyntaf, gan sicrhau ein bod yn defnyddio 
pob ceiniog sydd ar gael i Gymru, i ariannu ein hymrwymiadau 
seilwaith. Mae'r ail ffynhonnell gyfalaf sydd ar gael i ni yn gysylltiedig 
â'r cronfeydd Ewropeaidd a ddaw i Gymru - er enghraifft, rydym wrthi'n 
gweithio ar sail cyfraniad o £159m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop i gyflwyno Metro De Cymru fel rhan o Fargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

 
42. Wedyn byddwn yn defnyddio'r pwerau benthyca newydd yr ydym wedi 

llwyddo i'w sicrhau yng Nghymru – mae ein cyllideb yn ystyried y 
benthyciadau cyfalaf sydd ar gael i ni dros gyfnod y gyllideb hon hyd at 
2020-21 i ariannu ein rhaglen seilwaith.  

 
43. Mae ein ffynhonnell gyfalaf nesaf yn gysylltiedig â chefnogi benthyca 

ymhlith cyrff cyhoeddus eraill, gan gynnwys awdurdodau lleol a 



chymdeithasau tai – byddwn yn defnyddio'r ffynonellau hyn er mwyn 
helpu i gyflawni ein targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn ystod 
tymor y Cynulliad hwn.  

 
44. Cyllid arloesol yw ein ffynhonnell gyfalaf olaf, gan gynnwys y Model 

Buddsoddi Cydfuddiannol, a ddatblygwyd yng Nghymru ac a gaiff ei 
ddefnyddio i gyflwyno rhaglen waith bellach gwerth £1bn, gan gynnwys 
Canolfan Ganser newydd Felindre, rhan sylweddol o Fand B o raglen 
Ysgolion ac Addysg y 21ain Ganrif ac adrannau 5 a 6 o gynllun ffordd 
Blaenau'r Cymoedd.  

 
 

Casgliad 
 

45. Mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn manteisio i'r eithaf ar yr holl 
ysgogiadau sydd ar gael i ni er mwyn cynyddu cyllid cyfalaf a 
blaenoriaethu ein buddsoddiadau mewn ffyrdd sy'n sicrhau'r budd 
mwyaf yn unol â'n blaenoriaethau. Felly, mae sicrhau ein bod yn nodi'r 
holl ffynonellau cyllid cyfalaf sydd ar gael ac yn eu defnyddio'n 
effeithiol yn parhau'n amcan allweddol i Lywodraeth Cymru er mwyn 
ein galluogi i ymgymryd â'n rôl hanfodol wrth roi prosiectau seilwaith 
mawr ar waith ledled Cymru.  
 

46. O ganlyniad uniongyrchol i'r hyn a gyflawnwyd gennym ers cyhoeddi ’r 
Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yn 2012, rydym wedi gwneud 
dros £15bn o ddyraniadau cyfalaf, wedi chwarae rhan allweddol wrth 

greu cyfleoedd buddsoddi ychwanegol sylweddol yn sgil benthyca, ac 
wedi creu'r amodau priodol i ddenu buddsoddiad hanfodol gan y sector 
preifat. Mae llawer i'w wneud o hyd felly byddwn yn parhau i chwilio 
am yr holl ffynonellau cyllid sydd ar gael a'u defnyddio i'r eithaf, gan 
ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol er mwyn hwyluso'r 
buddsoddiadau mwyaf effeithiol yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn 
manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd cyllido.  

 

 

 

Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
 


