
Building prosperity for all
Adeiladu Ffyniant i Bawb

Cynllun Buddsoddi yn  
Seilwaith Cymru –  
Adolygiad Canol Cyfnod 2018



2012
Mewn ymateb i gyni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fframwaith buddsoddi 

er mwyn arwain ei huchelgais ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith dros gyfnod 
o 10 mlynedd i ysgogi twf economaidd a swyddi.
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£1.1bn
Y Model Buddsoddi 
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£900m
Cyllid Arloesol

Adolygiad Canol Cyfnod 2018

Rydym wedi buddsoddi £9bn yn ein seilwaith economaidd a chymdeithasol 
rhwng 2012 a 2018, gan gynnwys ysbytai, ysgolion, tai a chysylltiadau trafnidiaeth. 

2018
Gan gydnabod bod yr hinsawdd wleidyddol, economaidd a chymdeithasol yn newid yn gyson, 

mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal adolygiad canol cyfnod o’i chynllun buddsoddi.

£721m
Cyllid yr UE
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Rydym wedi cynhyrchu £4bn arall drwy fentrau cyllid arloesol, 
benthyca a ffynonellau eraill o gyllid.

Camau Gweithredu
Mae’r adolygiad wedi nodi cyfres o gamau i alluogi Llywodraeth Cymru i gysoni 

ei buddsoddiadau cyfalaf er mwyn cael yr effaith fwyaf wrth gyflawni Ffyniant i Bawb.

£616m
Bargeinion 

Dinesig

Cefnogi 
prosiectau 

o 2017 ymlaen



Ffordd Osgoi’r Drenewydd
£95m  
Cyllid Llywodraeth Cymru
Gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng 
y de a’r gogledd a rhwng y dwyrain a’r 
gorllewin, gan arwain at well manteision 
economaidd yn yr ardal

Campws Dysgu Treffynnon
£31m 
Cyllid Llywodraeth Cymru 
ac Awdurdodau Lleol
Uno tair ysgol i greu campws dysgu 
o’r radd flaenaf i blant 3 i 16 oed

The Mill
£100m  
Cyllid Llywodraeth Cymru 
a’r sector preifat
Datblygiad tai a fydd yn trawsnewid 
safle diwydiannol segur yn bentref 
trefol 800 cartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi amrywiol brosiectau 
seilwaith pwysig ar draws Cymru, gan gynnwys:

£1.6bn yn rhaglen Cyfalaf Iechyd Cymru Gyfan i ddatblygu a chynnal ystad 
GIG Cymru

£1.2bn yn ein rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif i ddarparu cyfleusterau 
dysgu ac addysgu o’r radd flaenaf

£1.7bn tuag at adeiladu 17,000 o gartrefi fforddiadwy

£1.8bn mewn cynlluniau trafnidiaeth ar draws Cymru i wella cysylltiadau a hybu 
gweithgarwch economaidd

Cynnydd hyd yma:

Enghreifftiau o’n buddsoddiadau:

Canolfan Gofal 
Integredig Aberteifi
£24m  
Cyllid Llywodraeth Cymru
Hwyluso integreiddio rhwng 
gwahanol asiantaethau a’r defnydd 
gorau o adnoddau iechyd a gofal 
cymdeithasol
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Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn Portffolios 2018–21

£0.06bn

Yr Economi a Thrafnidiaeth:  
•  Gwella seilwaith ffyrdd, rheilffyrdd, 

bysiau a theithio llesol
•  Buddsoddi mewn busnesau i roi 

hwb i’n heconomi

Addysg 
•  Adeiladu cyfleusterau dysgu 

ac addysgu o’r radd flaenaf
•  Buddsoddi mewn colegau a 

phrifysgolion i ddarparu gweithlu 
medrus

• Hyrwyddo’r Gymraeg

Llywodraeth Leol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus: 
•  Darparu 20,000 o gartrefi 

fforddiadwy
•  Hyrwyddo adfywio economaidd 

drwy dargedu buddsoddiad

Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol:  
• Cynnal a gwella ystad GIG Cymru
•  Adeiladu canolfannau gofal 

integredig newydd gan 
ganolbwyntio ar ofal sylfaenol

Gwasanaethau Canolog 
a Gweinyddu:  
•  Cynnal a gwella ystad 

Llywodraeth Cymru

Yr Amgylchedd, Cynllunio 
a Materion Gwledig:  
•  Datblygu cynlluniau arbed ynni 

a chynhyrchu ynni
•  Rheoli a lleihau peryglon llifogydd 

ac erydu arfordirol

£1.07bn

£1.59bn

£1.61bn

£0.89bn

£0.30bn


