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Annwyl Mark 

CYFALAF TRAFODIADAU ARIANNOL  

Fel y gwyddoch, mae gan y Pwyllgor Cyllid ddiddordeb yn y cyllid sydd wedi'i 

ddyrannu i Gymru gan Lywodraeth y DU ar ffurf Cyfalaf Trafodiadau Ariannol. Yn 

ystod y gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft 2018-19, gwnaed y casgliadau a ganlyn 

gan y Pwyllgor: 

Casgliad 2 – Mae'r Pwyllgor yn pryderu am y problemau sy'n gysylltiedig â'r 

cyfalaf trafodiadau ariannol y mae'n rhaid ei ad-dalu, a'r modd y gallai 

cyfyngiadau o ran defnyddio'r arian hwn gyfyngu ar Lywodraeth Cymru wrth 

iddi geisio cael y gwerth gorau am arian yn y modd y mae'n dyrannu'r arian 

hwn. Bydd y Pwyllgor yn ystyried hyn ymhellach yn 2018. 

Casgliad 5 – Mae'r Pwyllgor yn annog y Llywodraeth i ystyried y posibilrwydd 

o ddefnyddio'r cyfalaf trafodiadau ariannol a gyhoeddwyd yng Nghyllideb y 

DU ar gyfer cymorth busnes a'r paratoadau ar gyfer Brexit. 

Gwnaeth y Pwyllgor waith dilynol ar yr argymhelliad hwn yn ystod y gwaith craffu 

ar Gyllideb Atodol 2017-18 ym mis Chwefror 2018 ac, yn arbennig, y £90 miliwn 

o gyllid Cyfalaf Trafodion Ariannol a oedd wedi'i gynnwys yng nghyllideb yr hydref 

y DU, yr oedd rhaid ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  Croesawodd y 

Pwyllgor y dyraniadau cyllid Cyfalaf Trafodiadau Ariannol ychwanegol yn y gyllideb 

atodol honno, a chefnogwyd eich ymdrechion i gael hyblygrwydd er mwyn 

trosglwyddo'r cyllid na chafodd ei wario uwchlaw'r cyfyngiadau y cytunwyd arnynt. 



 

Hoffem adolygu'r mater hwn yn barhaus a byddem yn ddiolchgar pe gallech roi'r 

wybodaeth ddiweddaraf inni'n rheolaidd i'n helpu ni i asesu sut y mae cyllid 

Cyfalaf Trafodion Ariannol yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru.  I ddechrau, 

byddem yn gwerthfawrogi, lle bo'n bosibl, pe caem gadarnhad ynghylch y sefyllfa 

ar ddiwedd y flwyddyn o ran: Y Cyllid Cyfalaf Trafodion Ariannol a ddyrannwyd; 

tanwariant Cyfalaf Trafodion Ariannol; a faint o danwariant Cyfalaf Trafodion 

Ariannol a gafodd ei gario ymlaen i 2018-19.  Yn dilyn hynny, mae'r Pwyllgor yn 

gofyn am fanylion y cyllid Cyfalaf Trafodion Ariannol a'r dyraniadau mewn 

cyllidebau atodol, cyllidebau drafft a chyllidebau terfynol yn y dyfodol, yn ogystal 

ag unrhyw ddatblygiadau o ran hyblygrwydd i gario'r cyllid hwn ymlaen. 

Yn gywir 

 

Simon Thomas 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


