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CRAFFU AR GYFRIFON 2018-19 
LLYWODRAETH CYMRU - CRAFFU CYFFREDINOL AR GYFRIFON 
 
 
Ysgrifennaf atoch yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, a gynhaliwyd ar 7 
Hydref 2019, pan holodd Jenny Rathbone AC am danwariant y Grant Cyfalaf 
Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.  Addewais ymateb yn ysgrifenedig er mwyn sicrhau'r 
ffigurau a'r manylion cywir. 
 
Mae'r Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn darparu cyllid grant o hyd at 
100%, a gall pob un o'r 22 o awdurdodau lleol ei ddefnyddio i ddatblygu safleoedd 
newydd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, ac ymestyn ac ailwampio safleoedd presennol yn 
unol â'r Asesiadau Llety Sipsiwn a Theithwyr. 
 
Mae nifer o resymau pam nad yw'r gyllideb wedi cael ei gwario yn ôl y disgwyl.  Y prif 
resymau am hyn yw oedi gyda cheisiadau cynllunio, neu oherwydd eu bod wedi cael 
eu gwrthod, a bod lleoliadau addas wedi cael eu nodi ar gyfer safleoedd newydd. 
 

Ym mis Ebrill 2019, tynnodd Swyddogion Llywodraeth Cymru sylw'r Dirprwy Weinidog 
a’r Prif Chwip at y ffaith bod rhai Awdurdodau Lleol yn dal heb wneud cais am Grant 
Cyfalaf Safleoedd fel rhagolygon yn dilyn yr Asesiadau Llety a gyflwynwyd yn 2016. O 
ganlyniad, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip at Arweinwyr yr Awdurdodau 
Lleol hynny i'w hatgoffa bod angen defnyddio'r grant safleoedd cyn 2021, a'u hannog i 
fanteisio arno. Roedd y llythyr hefyd yn atgoffa Arweinwyr o ddyletswyddau 
Awdurdodau Lleol i ddarparu safleoedd cynaliadwy i Sipsiwn a Theithwyr.  

 



 

Mae swyddogion yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl Awdurdodau Lleol ledled Cymru 
i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu targedau o fewn eu Hasesiadau Llety unigol, ac i'w 
hannog i ddefnyddio'r Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  

 


