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Annwyl Llyr, 

Mae Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 bellach wedi eu 
harchwilio, a’u cyhoeddi ar 27 Awst 2019. Yn unol â’m hymrwymiad i arferion da a 
thryloywder, gallaf yn awr ddarparu adroddiad ysgrifenedig i’r Pwyllgor Cyllid ar alldro 
terfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 yn erbyn y cynlluniau gwario sydd wedi eu 
cymeradwyo yn Ail Gyllideb Atodol 2018-19.   

Cwmpas yr alldro terfynol ar gyfer 2018-19 yw £16.8 biliwn yn erbyn Cyllideb Llywodraeth 
Cymru o £17.1 biliwn. Mae hyn yn cynrychioli amrywiant o 1.1% yn erbyn y gyllideb a 
gymeradwywyd.  

Mae’r adroddiad a’r atodiadau perthnasol yn darparu’r canlynol crynodeb o wariant yn ôl 
portffolio o fewn cyfansymiau rheolaeth y Trysorlys, amrywiadau o’u cymharu â’r gyllideb, 
eglurhad o  amrywiannau sylweddol a manylion symiau sydd i’w cario ymlaen yng Nghronfa 
Wrth Gefn Cymru. 

Byddwn yn hapus i drefnu bod y Cyfarwyddwr Cyllid a'i staff ar gael i drafod manylion yr 
adroddiad os ydych yn teimlo y byddai hynny o fudd. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-28-19 PTN1 
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Llywodraeth Cymru 

Adroddiad ar Alldro 2018-19 

Adroddiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd i'r Pwyllgor Cyllid ar alldro archwiliedig  
Llywodraeth Cymru 2018-19 wedi'i osod yn erbyn y gwariant arfaethedig yn Ail Gyllideb Atodol 
2018-19. 



1. Cyflwyniad 

 

 

1.1 Lluniwyd yr adroddiad hwn yn unol â'r protocol a gymeradwywyd gan 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 21 Mawrth 2012 ynghylch newidiadau i 

gynnig y Gyllideb a'u heffeithiau ar gylch y Gyllideb yn ystod y flwyddyn.  

 

1.2 Fel rhan o'r protocol, cytunodd Llywodraeth Cymru ar y canlynol: 

 

Yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weithio mewn modd agored a 

thryloyw, bydd yn darparu adroddiad ysgrifenedig i’r Pwyllgor Cyllid ar y 

canlyniadau terfynol.  Bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys cymhariaeth â’r 

cynlluniau gwario a nodwyd yng Nghyllideb Atodol olaf y flwyddyn ac 

eglurhad o’r amrywiadau sylweddol. 

 

1.3 Cafodd yr ymrwymiad hwn ei ailddatgan yn y protocol diwygiedig a 

gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 21 Mehefin 2017. 

 

1.4 Mae'r adroddiad hwn yn mynd i'r afael â'r ymrwymiad hwnnw ar gyfer 

blwyddyn ariannol 2018-19.  

 

1.5 Cymeradwywyd Ail Gyllideb Atodol 2018-19 gan Gynulliad Cenedlaethol 

Cymru ar 6 Mawrth 2019. Mae'r alldro terfynol yn dilyn cyhoeddi Cyfrifon 

Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru ar 27 Awst 2019.  Gweler y ddolen 

ganlynol: 

 

https://llyw.cymru/cyfrifon-cyfunol-blynyddol-llywodraeth-

cymru?_ga=2.207081690.857021244.1566917239-1879009853.1543503049 

 

1.6 Llunnir yr adroddiad ar yr alldro ar sail strwythur cyllideb Llywodraeth 

Cymru a oedd mewn grym ar ddiwedd y flwyddyn ac a gaiff ei gofnodi yn y 

cyfrifon.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fllyw.cymru%2Fcyfrifon-cyfunol-blynyddol-llywodraeth-cymru%3F_ga%3D2.207081690.857021244.1566917239-1879009853.1543503049&data=02%7C01%7CNik.Amor%40gov.wales%7Cabb3296060c445c7266608d72ba9987f%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637025879716652821&sdata=xkdCjz49F5Y473h1uDMMH8LQemzvgOGCVaIrKg1Mc0I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fllyw.cymru%2Fcyfrifon-cyfunol-blynyddol-llywodraeth-cymru%3F_ga%3D2.207081690.857021244.1566917239-1879009853.1543503049&data=02%7C01%7CNik.Amor%40gov.wales%7Cabb3296060c445c7266608d72ba9987f%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637025879716652821&sdata=xkdCjz49F5Y473h1uDMMH8LQemzvgOGCVaIrKg1Mc0I%3D&reserved=0


 

2. Alldro Prif Grwpiau Gwariant1 2018-19 

 

 

2.1 Cyflwynwyd Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru gerbron y Cynulliad ar 27 

Awst 2019. Mae'r cyfrifon archwiliedig yn cynnwys Crynodeb o Alldro 

Adnoddau yn erbyn y cyfansymiau rheoli a gymeradwywyd yng nghynnig 

Ail Gyllideb Atodol 2018-19. 

 

2.2 Mae'r adroddiad hwn yn rhoi manylion alldro terfynol yn erbyn y 

rheolaethau lefel is sy'n cael eu gweithredu a'u gorfodi gan Drysorlys EM. 

Adroddir ar y cyllidebau gweinyddol hyn yn y dogfennau a'r tablau a oedd 

yn cyd-fynd â'r Ail Gyllideb Atodol. 

 
2.3 Mae'r adroddiad hefyd yn darparu esboniadau o bob gorwariant ynghyd ag 

unrhyw danwariant o fwy na 1% o gyllidebau lefel MEG ym mhob un o'r 

cyfansymiau rheoli (yn ddarostyngedig i lefel de minimis o £0.5 miliwn). 

Mae dadansoddiad o'r alldro yn ôl MEG ar gael yn Atodiad 1. 

 

Alldro Terfyn Gwariant Adrannol (DEL)2 

 

2.4 Alldro DEL archwiliedig Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 oedd 

£16,318 miliwn. Mae hyn yn danwariant o £86.8 miliwn yn erbyn y 

gyllideb, fel y cytunwyd arno yn yr Ail Gyllideb Atodol.  

 

2.5 Mae'r alldro hwn yn cynnwys tanwariant o £11.7 miliwn yn erbyn y gyllideb 

Adnoddau Cyllidol (refeniw) a thanwariant o £20.7 miliwn yn erbyn y 

gyllideb Gyfalaf.  Mae hyn yn danwariant o lai na 0.1% yn erbyn Adnoddau 

Cyllidol ac 1% yn erbyn Cyfalaf.  

 

                                                 
1 Cyllideb lefel uwch sy'n cynrychioli portffolio gweinidogol neu weinyddu canolog yw Prif Grŵp 

Gwariant neu MEG. 
2 Terfyn Gwariant Adrannol: cyfanswm rheoli a bennir gan Drysorlys ei Mawrhydi sy'n cael ei rannu 

ymhellach yn gyfansymiau rheoli Adnoddau Cyllidol (refeniw), Adnoddau Anghyllidol (refeniw wedi'i 

glustnodi) a Chyfalaf Cyffredinol a Thrafodiadau Ariannol Cyfalaf.  



 

Alldro DEL Adnoddau Cyllidol (Refeniw) 

 

2.6 Unwaith eto roedd gwariant yn y dosbarthiad hwn o'r gyllideb ar lefel MEG 

yn agos iawn ati. Cafwyd gwybod am danwariant bach iawn mewn pump 

o'r chwe MEG. Dim ond un gyllideb wnaeth ragori ar amrywiad o 1% o’i 

mesur yn erbyn yr Ail Gyllideb Atodol, a chaiff hyn ei egluro isod.  

 

2.7 Y tanwariant o ran refeniw'r MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 

oedd £8.8 miliwn.  Mae tair prif elfen i'r tanwariant hwn: tanwariant o £3.7 

miliwn ar gostau staff Llywodraeth Cymru y gellir ei briodoli'n bennaf i'r 

ffaith y cafwyd llai o geisiadau na'r disgwyl am y cynllun ymadael 

gwirfoddol; tanwariant o £4.3 miliwn ar broses bontio'r UE o ganlyniad i 

oedi wrth recriwtio; a thanwariant o £1 filiwn ar Buddsoddi i Arbed o 

ganlyniad i lai o gyfleoedd buddsoddi addas.   

 

Alldro DEL Cyfalaf 

 

2.8 Y tanwariant ar gyfer y DEL Cyfalaf yn 2018-19 oedd £20.7 miliwn. O fewn 

y tanwariant, roedd pedwar MEG wedi tanwario mwy nag 1% gydag un 

MEG yn cofnodi gorwariant, ond dim ond gorwariant o £0.5 miliwn (neu lai 

na 0.1%). Caiff yr amrywiannau eu hegluro isod.  

  

2.9 Cofnodwyd y gorwariant bach (£0.5 miliwn) yn y MEG Tai a Llywodraeth 

Leol. O fewn y ffigur hwn, cofnodwyd gorwariant o £1 filiwn yn erbyn 

cyllideb y Parciau Cenedlaethol, £0.6 miliwn yn erbyn Rheoli a Gwella 

Gwastraff a £0.2 miliwn yn erbyn y gyllideb Byw'n Annibynnol. Cafodd y 

rhain eu gwrthbwyso gan danwariant o £1.2 miliwn yn erbyn y gyllideb 

Cyfleusterau Cymunedol.  

 
2.10 Y tanwariant cyfalaf mwyaf oedd £5.3 miliwn yn y portffolio Addysg. Mae'r 

tanwariant ar gyllidebau gwyddoniaeth ac arloesedd a gafodd eu 

trosglwyddo i mewn o MEG yr Economi a Thrafnidiaeth lle parhaodd y 



 

gwariant. O ganlyniad, cofnodwyd gorwariant cyfatebol yn sefyllfa'r 

Economi a Thrafnidiaeth.   

 
2.11 Cofnodwyd tanwariant o £4.8 miliwn yn MEG yr Economi a Thrafnidiaeth. 

Mae'r sefyllfa yn cynnwys gwariant lle cafodd y cyllidebau eu symud, ar ôl 

trosglwyddo cyfrifoldebau gweinidogol, i'r MEG Addysg a'r MEG 

Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Gymraeg lle cofnodwyd tanwariant cyfatebol. 

Mae prif elfennau'r tanwariant yn erbyn cyllidebau cymorth i fusnesau 

(£11.7 miliwn), teithio cynaliadwy (£4.9 miliwn) a diogelwch ar y ffyrdd 

(£2.9 miliwn). Caiff y rhain eu gwrthbwyso gan orwariant o £14.3 miliwn ar 

gyllidebau sy'n ymwneud â thraffyrdd a chefnffyrdd. 

 

2.12 Cofnododd y MEG Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Gymraeg danwariant 

cyfalaf o £4.1 miliwn sy'n ymwneud yn bennaf â chyllid i'r diwydiannau 

creadigol (£4.6 miliwn) sydd wedi llithro. Caiff hyn ei wrthbwyso gan 

orwariant ar gyllideb gyfalaf Amgueddfa Genedlaethol Cymru.   

 
2.13 Cafodd y prif amrywiannau yn nhanwariant yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig o £2.1 miliwn eu cofnodi yn erbyn y Cynllun Datblygu 

Lleol, lle roedd tanwariant o £2.8 miliwn, a rhaglenni Newid Hinsawdd a 

Chynaliadwyedd lle roedd gwariant £1.2 miliwn yn uwch na'r disgwyl. 

Ysgogwyd y gorwariant hwn gan y ffaith bod mwy o alw am raglen Twf 

Gwyrdd Cymru. 

 

2.14 Y prif reswm dros y tanwariant cyfalaf o £3.7 miliwn a gofnodwyd yn erbyn 

y MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu yw lleihad yn y galw am 

grantiau adnewyddu cymunedau Sipsiwn a Theithwyr (£4 miliwn). 

 
Alldro DEL Adnoddau Anghyllidol (refeniw wedi'i glustnodi) 

 

2.15 Cofnodwyd tanwariant o £54.4 miliwn yn erbyn y gyllideb Adnoddau 

Anghyllidol. Mae'n bwysig nodi bod y gyllideb Adnoddau Anghyllidol wedi'i 

chlustnodi ac na ellir ei hailgyfeirio i raglenni gwariant Llywodraeth Cymru. 



 

Mae'r cyllidebau hyn yn cwmpasu addasiadau cyfrifyddu megis dibrisiant, 

addasiad i ddarpariaethau a darpariaeth i ddileu taliadau benthyciadau i 

fyfyrwyr.  

 

2.16 O'r tanwariant hwn mae 99% yn ymwneud â darpariaeth i ddileu taliadau 

benthyciadau i fyfyrwyr o fewn y MEG Addysg. Roedd y tanwariant ar 

fenthyciadau i fyfyrwyr wedi codi am fod y gyllideb yn cynnwys digon wrth 

gefn i ddiogelu rhag effaith bosibl IFRS 93 ac effaith barhaus y cynnydd yn 

y trothwy ad-dalu. 

 

Alldro Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME) 

 

2.17 Mae cyfran fawr o'r amrywiant a gofnodwyd yn y cyfrifon blynyddol yn 

ymwneud â thanwariant yn erbyn cyllidebau AME. 

 

2.18 Mae Trysorlys EM yn cydnabod pa mor ansefydlog yw rhaglenni penodol 

a'u bod yn seiliedig ar alw, yn ogystal â pha mor anodd yw amcangyfrif 

costau dros gyfnod o amser. O ganlyniad, rheolir cyllidebau'r rhaglenni 

hyn yn flynyddol, ac fel arfer, y Trysorlys sy'n darparu'r arian hwn. Mae'r 

mwyafrif o'n cyllidebau AME yn cwmpasu taliadau heb fod yn arian parod 

ac mae enghreifftiau'n cynnwys diffygiant asedau, codiadau mewn 

darpariaeth, benthyciadau i fyfyrwyr sydd wedi'u rhoi a'u had-dalu a 

phrisiadau pensiwn cyrff a noddir. Ni all Llywodraeth Cymru ailddyrannu 

arian sydd heb ei wario yn erbyn rhaglenni AME. Esbonnir y prif 

amrywiannau isod. 

 

2.19 Bu tanwariant o £83.2 miliwn yng nghyllideb AME Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol sy'n cynrychioli 46% o gyfanswm y tanwariant AME. Mae'r 

prif esboniad dros y gwarged ar y gyllideb AME yn ymwneud â'r newid yn 

narpariaeth Cronfa Risg Cymru ar gyfer hawliadau Esgeulustod Meddygol 

                                                 
3 Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) a gyhoeddir gan y Bwrdd Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol 

(IASB) yw IFRS 9. Mae'n ymdrin â chyfrifyddu ar gyfer offerynnau ariannol sy'n cwmpasu benthyciadau 

i fyfyrwyr. 



 

ac Anafiadau Personol yn GIG Cymru. Roedd y ddarpariaeth yr oedd ei 

hangen ar ddiwedd y flwyddyn yn llai na'r hyn a ddisgwyliwyd yn wreiddiol. 

Y rheswm am hyn oedd bod nifer yr achosion wedi gostwng yn ystod y 

flwyddyn ac roedd y driniaeth gyfrifyddu ar gyfer disgowntio elfennau 

cyfandaliadau disgwyliedig yn y dyfodol wedi newid hefyd. Cafodd y newid 

ei gyflwyno gan Drysorlys EM ym mis Rhagfyr 2018. 

 

2.20 Bu tanwariant o £28.2 miliwn ar gyllideb AME y MEG Tai a Llywodraeth 

Leol. Y rheswm dros yr amrywiant oedd addasiadau i drefniadau 

cyfrifyddu gwerth teg a wnaed mewn perthynas ag eiddo'r cynllun Cymorth 

i Brynu ar ôl mabwysiadu IFRS 9. 

 
2.21 Mae'r amrywiant AME o £16.4 miliwn yn MEG yr Economi a Thrafnidiaeth 

yn deillio o lefelau is o ddiffygiant na'r disgwyl ar eiddo buddsoddi a 

gofyniad llai am ddarpariaethau yn erbyn rhwymedigaethau yn y dyfodol, 

yn benodol darpariaethau yn erbyn rhwymedigaethau pensiwn cyrff a 

noddir yn y dyfodol. 

 

2.22 Nodwyd tanwariant o £42 miliwn yn erbyn cyllideb AME Addysg sy'n 

ymwneud â benthyciadau i fyfyrwyr a chyllidebau ad-dalu. Mae 

benthyciadau i fyfyrwyr yn cael eu harwain gan y galw, ac maent yn anodd 

eu darogan. Roedd nifer y benthyciadau a nifer yr ad-daliadau yn y 

flwyddyn yn llai na'r disgwyl.  

 

2.23 Bu tanwariant AME o £3 miliwn yn erbyn y MEG Cysylltiadau Rhyngwladol 

a'r Gymraeg. Mae hyn yn ymwneud â'r tanwariant ar y cyllidebau sy'n 

cwmpasu rhwymedigaethau pensiwn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac 

Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru. 

 
2.24 Mae'r tanwariant o £2.4 miliwn yn erbyn MEG Ynni, Cynllunio a Materion 

Gwledig yn ymwneud â rhwymedigaethau pensiwn arfaethedig a gododd 

wrth i staff drosglwyddo o Asiantaeth yr Amgylchedd, Cymru i Cyfoeth 



 

Naturiol Cymru ar 1 Ebrill 2013. Er bod y gyllideb wedi'i chynnwys ym 

mhob blwyddyn ers y trosglwyddo, nid yw wedi'i defnyddio.  

 
2.25 Nodwyd tanwariant o £5.7 miliwn yng nghyllideb MEG Gwasanaethau 

Canolog a Gweinyddu. Fel yn ystod blynyddoedd blaenorol, mae'r 

amrywiad hwn yn ymwneud â darpariaethau ar gyfer ymddeol yn gynnar a 

chostau pensiwn eraill staff Llywodraeth Cymru. Y costau pensiwn yw'r 

gwahaniaeth rhwng buddion a gronnwyd yn ystod y flwyddyn a 

chyfraniadau ariannol a wnaed i'r gronfa. Mae'n anodd iawn darogan y 

cyfraniadau hyn. 

  

2.26 Mae Atodiad 2 i'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o alldro yn erbyn 

Cyllidebau Gwariant a Reolir yn Flynyddol. 



 

3. Cario symiau ymlaen o fewn Cronfa Wrth Gefn Cymru 

 

3.1 Mae Cronfa Wrth Gefn ar wahân yn bodoli i Gymru er mwyn helpu i reoli 

amrywiadau mewn refeniw o drethi ac mae'r Gronfa hefyd yn cynnig gallu 

cyfyngedig i gario tanwariant drosodd rhwng blynyddoedd. Mae Cronfa 

Wrth Gefn Cymru wedi'i chyfyngu i gyfanswm o £350 miliwn. Mae'r swm y 

gellir ei dynnu i lawr bob blwyddyn o Gronfa Wrth Gefn Cymru wedi'i 

gyfyngu i £125 miliwn o Adnoddau Cyllidol a £50 miliwn o Gyfalaf.  

Cawsom ganiatâd gan Drysorlys EM i gario £90 miliwn o Drafodion 

Ariannol Cyfalaf drosodd i 2019-20 yn ychwanegol at y terfynau arferol. 

 

3.2 Yn Ail Gyllideb Atodol 2018-19, cofnododd Llywodraeth Cymru DEL 

Adnoddau Cyllidol heb eu dyrannu o £35.4 miliwn a DEL Cyfalaf o £11 

miliwn. Ni ddefnyddiwyd y symiau hyn ac felly maent wedi cael eu 

hychwanegu at Gronfa Wrth Gefn Cymru. 

 
3.3 Derbyniodd Llywodraeth Cymru drosglwyddiad cyllideb hwyr oddi wrth 

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig o £0.6m o adnodd yllidol 

a chyfalaf cyffredinol o £0.4m yr oedd hi’n rhy hwyr i’w gynnwys yn yr Ail 

Gyllideb Atodol sydd wedi’i ychwanegu at Gronfa Wrth Gefn Cymru.  

 
3.4 Cafodd gofyniad benthyca o £76 miliwn ei bennu yn yr Ail Gyllideb Atodol 

hefyd. Roedd y gofyniad benthyca £11 miliwn yn is yn ystod chwarter olaf 

y flwyddyn. Caiff y lleihad yn y gofyniad benthyca ei ddangos fel symudiad 

yng Nghronfa Wrth Gefn Cymru.  

 

3.5 Cafodd cyllid cyfalaf o £50 miliwn ei dynnu i lawr o Gronfa Wrth Gefn 

Cymru i mewn i DEL cyfalaf heb ei ddyrannu yn yr Ail Gyllideb Atodol. 

Caiff y swm hwn a dynnwyd i lawr ei ddangos fel symudiad yng Nghronfa 

Wrth Gefn Cymru hefyd.  

 
3.6 Mae'r tanwariant ar Adnoddau Cyllidol a DEL Cyfalaf a nodir uchod yn y 

ddogfen hon wedi cael eu hychwanegu at Gronfa Wrth Gefn Cymru hefyd.  



 

 
3.7 Yn ogystal â'r tanwariant a gofnodwyd gan Lywodraeth Cymru, rhaid 

cynnwys alldro cyrff eraill a gaiff eu cyllido gan DEL Cymru. Mae'r rhain yn 

ymwneud â Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.  

 
3.8 Rhagwelwyd gwerth £286m o drethi datganoledig yn yr Ail Gyllideb Atodol. 

Roedd yr union drethi a gasglwyd werth £272.3m. Mae Cronfa Wrth Gefn 

Cymru wedi amsugno’r diffyg o £13.7m.   

 
3.9 Ad-delir DEL trafodion ariannol cyfalaf ad-daladwy i Drysorlys EM drwy 

ostyngiad ym malans Cronfa Wrth Gefn Cymru yn unol â'r proffil ad-dalu y 

cytunwyd arno â Thrysorlys Ei Mawrhydi. Ad-dalwyd £2.9 miliwn gennym 

yn 2018-19. 

 
3.10 Caiff cyllideb DEL Adnoddau Anghyllidol sydd heb ei dyrannu na'i gwario 

ei cholli ac ni ellir ei chario drosodd yng Nghronfa Wrth Gefn Cymru. 

 
3.11 Mae Tabl 1 yn dangos balans Cronfa Wrth Gefn Cymru ar ddechrau 

blwyddyn ariannol 2019-20.  

 

3.12 Y balansau i'w cario drosodd ar gyfer DEL Cymru fydd £305.5 miliwn 

Adnoddau Cyllidol, £8.8 miliwn Cyfalaf Cyffredinol a £104.3 miliwn 

Trafodion Ariannol Cyfalaf.  Cyfanswm y balans i'w gario ymlaen o fewn 

Cronfa Wrth Gefn Cymru ar 1 Ebrill 2019 yw £418.6 miliwn. Cawsom 

ganiatâd i gario drosodd hyd at £440 miliwn i bob pwrpas ac felly mae'r 

balans o fewn y terfyn diwygiedig.   

 

3.13 Bydd cynlluniau i ddefnyddio cronfeydd o Gronfa Wrth Gefn Cymru yn 

2019-20 yn nodwedd ar gyllidebau atodol Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.  

 

 

 



 

Tabl 1 Balans Cronfa Wrth Gefn Cymru yn cynnwys symiau a gariwyd 

ymlaen o ganlyniad i alldro DEL Cymru 2018-19 

 
Cronfa Wrth Gefn Cymru 

Adnoddau 
Cyllidol   

 
£m 

 
Cyfalaf 

 
£m 

Trafodion 
Ariannol 
Cyfalaf 

£m 

 
Cyfanswm 

 
£m 

Balans ar 1 Ebrill 2018 271.0 53.6 91.0 415.6 

DEL heb ei ddyrannu yn Ail 
Gyllideb Atodol 2018-19 

35.4 0.7 10.3 46.4 

Trosglwyddiad hwyr gan DEFRA 0.6 0.4 - 1.0 

Lleihad yn y gofyniad benthyca  - -11.0 - -11.0 

Cyfalaf a dynnir i lawr o'r gronfa 
wrth gefn 

- -50.0 - -50.0 

Tanwariant Llywodraeth Cymru  11.7 14.8 5.9 32.4 

Tanwariant cyrff eraill  0.5 0.3 - 0.8 

Alldro trethi datganoledig -13.7 - - -13.7 

Ad-daliadau cyfalaf ad-daladwy i 
Drysorlys EM 

- - -2.9 -2.9. 

Balans ar 1 Ebrill 2019 305.5 8.8 104.3 418.6 

 

3.14 Roedd dyraniadau i bortffolios Llywodraeth Cymru yn y Gyllideb Atodol 

Gyntaf yn 2019-20 yn gyfanswm o Adnoddau Cyllidol o £265.9 miliwn a 

Chyfalaf o £90.1 miliwn.  

 



 

Atodiad 1 – Alldro Terfyn Gwariant Adrannol (DEL) 2018-19 
 

 

Prif Grŵp Gwariant 

Cyllideb Atodol Alldro Tanwariant / Gorwariant (-)  

Adnoddau 
Cyllidol 

Adnoddau 
Anghyllidol 

Cyfalaf Adnoddau 
Cyllidol 

Adnoddau 
Anghyllidol 

Cyfalaf Adnoddau 
Cyllidol 

Adnoddau 
Anghyllidol 

Cyfalaf 

£m £m £m £m £m £m £m £m £m 

 
Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol  
 

7,194.6 191.5 434.0 7,193.3 192.0 432.8 1.3 -0.5 1.2 

 
Tai a Llywodraeth Leol  
 

3,748.6 0.2 739.3 3,748.6 0.2 739.8 0 0 -0.5 

 
Economi a Thrafnidiaeth 
 

538.3 150.0 588.9 538.0 149.3 584.1 0.3 0.7 4.8 

 
Addysg 
 

1,399.3 371.1 214.4 1,399.1 317.2 209.1 0.2 53.9 5.3 

 
Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig 
 

181.4 16.0 95.7 181.3 16.1 93.6 0.1 -0.1 2.1 

 
Cysylltiadau Rhyngwladol a'r 
Gymraeg 
 

137.1 6.7 26.8 136.1 6.7 22.7 1.0 0 4.1 

 
Gwasanaethau Canolog a 
Gweinyddu 
 

328.6 19.9 22.3 319.8 19.5 18.6 8.8 0.4 3.7 

 
CYFANSWM 
 

13,527.9 755.4 2,121.4 13,516.2 701.0 2,100.7 11.7 54.4 20.7 



 

Atodiad 2 – Alldro Gwariant a Reolir yn Flynyddol 2018-19 
 

 

Prif Grŵp Gwariant 

Cyllideb 
Atodol 

Alldro Tanwariant/
Gorwariant 

(-) 

£m £m £m 

 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
 

170.0 86.8 83.2 

 
Tai a Llywodraeth Leol  
 

1,074.4 1,046.2 28.2 

 
Economi a Thrafnidiaeth 
 

32.5 16.1 16.4 

 
Addysg 
 

564.9 522.9 42.0 

 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
 

2.4 0 2.4 

 
Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Gymraeg 
 

3.0 0 3.0 

Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 2.9 -2.8 5.7 

 
CYFANSWM 
 

1,850.1 1,669.2 180.9 
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