
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 2 Gorffennaf 2018 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Alun Davidson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(13.45-14.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.00)   

2 Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r 

Gweinidog Tai ac Adfywio 

(14.00-15.30) (Tudalennau 1 - 24)  

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 

Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio 

3 Papurau i’w nodi 

(15.30-15.35)   

3.1 Papur 1 - Gohebiaeth gan Simon Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynglŷn 

â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 - 21 Mehefin 2018 

 (Tudalennau 25 - 27)  

3.2 Papur 2 - Gohebiaeth gan Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 

ynglŷn â'r cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 21 Mehefin 

2018 

 (Tudalennau 28 - 29)  

3.3 Papur 3 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â'r 

Fforwm Gweinidogol newydd - 26 Mehefin 2018 

 (Tudalen 30)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(15.35)   

5 Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r 

Gweinidog Tai ac Adfywio - trafod y dystiolaeth 

(15.35-15.50)   

6 Blaenraglen waith 

(15.50-16.50) (Tudalennau 31 - 35)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 17

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

21 Mehefin 2018 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 

Yn ein cyfarfod ar 21 Mehefin, cytunodd y Pwyllgor Cyllid ar ein dull o graffu ar y  
gyllideb.  Rwy'n ysgrifennu at holl Gadeiryddion y pwyllgorau pwnc i rannu ein 
syniadau ac i annog eich pwyllgorau i drafod sut y gallwch gyfrannu at gyflawni'r 
gwaith craffu mwyaf cydlynol ac effeithiol posibl ar gynlluniau gwariant y 
Llywodraeth. 

Y prif feysydd craffu 

Rydym wedi cytuno i barhau â'r dull a ddilynwyd yn ystod y blynyddoedd blaenorol, 
sef bod gwaith craffu ar y gyllideb yn canolbwyntio ar y pedair egwyddor o ran 
gwaith craffu ariannol: fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a phroses. 
Yr egwyddorion yw:  

• Fforddiadwyedd - edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a 
gwariant, ac a oes cydbwysedd priodol;  

• Blaenoriaethu - a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng sectorau/rhaglenni 
gwahanol mewn ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau; 

• Gwerth am arian - yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau'n 
dda – economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (h.y.) canlyniadau; a 

• Phrosesau'r gyllideb - a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes 
integreiddio rhwng gwaith cynllunio corfforaethol a chynllunio 
gwasanaethau, a rheoli perfformiad a rheoli ariannol? 

Tudalen y pecyn 25

Eitem 3.1



 

Yn dilyn digwyddiad rhanddeiliaid yn Abertawe, rydym wedi nodi nifer o feysydd yr 
hoffem i waith craffu ganolbwyntio arnynt, sef: 

- Sut y dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau trethu a benthyca, yn 
enwedig o ran Cyfradd Treth Incwm Cymru 

- Y dull gweithredu o ran gwariant ataliol, a sut y mae hyn yn cael ei 
adlewyrchu yn y broses o ddyrannu adnoddau (Gwariant ataliol = 
gwariant sy'n canolbwyntio ar atal problemau a lliniaru'r galw am 
wasanaethau yn y dyfodol, drwy ymyrryd yn gynnar), yn enwedig o ran 
ariannu byrddau iechyd lleol a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol  

- Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid 
gwasanaethau 

- Polisïau Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, lleihau tlodi ac 
anghydraddoldeb rhywiol, a lliniaru diwygio lles 

- Gwaith cynllunio a pharodrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit 
- Sut y mae tystiolaeth yn llywio gwaith Llywodraeth Cymru o ran pennu 

blaenoriaethau a dyrannu'r gyllideb 
- Sut y mae Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn dylanwadu ar y gwaith o lunio 

polisi 

Rydym yn eich annog i ganolbwyntio ar rai o'r meysydd hyn yn eich gwaith craffu ar 
y gyllideb. 

Ymgynghoriad ar y gyllideb ddrafft 

Yn ôl yr arfer, byddwn yn cynnal ymgynghoriad ar ran yr holl Bwyllgorau yn ystod 
toriad yr haf a bydd yr ymatebion yn cael eu rhannu â chi yn yr hydref er mwyn eich 
helpu i graffu ar y gyllideb ddrafft. 

Amgaeaf grynodeb o’r sylwadau a glywsom yn nigwyddiad rhanddiliaid y Pwyllgor 
Cyllid cyn gosod y gyllideb yn Abertawe ar 7 Mehefin, a all fod o gymorth â’r gwaith 
craffu ar y gyllideb. 

Amserlen 

Nid ydym wedi cael gwybod eto am ddyddiadau'r gyllideb ddrafft. Mae'n ofynnol i 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wneud hyn bythefnos cyn toriad yr haf.  Rwyf 
wedi gofyn i Glerc y Pwyllgor Cyllid gysylltu â'ch Clerc chi pan fydd y dyddiadau'n 
hysbys. 
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Fel y gwyddoch, newidiodd y darpariaethau o ran adrodd gan bwyllgorau polisi yn 
2017, ac rydych bellach yn gallu adrodd yn eich rhinwedd eich hunan (os 
dymunwch), a gall eich adroddiadau gael eu defnyddio fel dogfen ategol i'r ddadl ar 
y gyllideb ddrafft.   

Fel Pwyllgor, rydym yn trafod sut y gallwn gynnal rôl oruchwylio strategol ar waith 
craffu ariannol. Yn ystod ein hadolygiad o waith craffu ar y gyllideb ddrafft ym mis 
Ionawr 2018, nododd y Pwyllgor yr ystod eang o dystiolaeth a gasglwyd cyn ac yn 
ystod yr archwiliad yr hydref diwethaf, yn enwedig ym meysydd iechyd, llywodraeth 
leol ac addysg.  Arweiniodd hyn at gasgliadau ac argymhellion craff, ac rydym yn 
falch o weld bod gwaith dilynol wedi'i wneud arnynt drwy'r flwyddyn.  Byddem yn 
croesawu barn gennych chi am sut y gellir gwella'r broses. 

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y gyllideb ddrafft, mae 
croeso i chi gysylltu â mi neu Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid, ar 0300 200 
6372, neu Bethan.Davies@Cynulliad.Cymru. 

Yn gywir 

 

 

Simon Thomas 

Cadeirydd 
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Mark Drakeford AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 

21 Mehefin 2018 

Annwyl Mark 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Mehefin a'ch ymateb cyflym i ymholiadau’r 
Pwyllgor ynghylch y gwelliant diweddar i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (a 
gynigwyd yn wreiddiol gan Syr Oliver Letwin AS) a'r goblygiadau posibl i'r 
Cytundeb Rhynglywodraethol.  

Yn eich llythyr, dywedasoch: 

"The UK Government is very clear that the draft Bill which the Secretary of State 

will be required to produce will apply only in England, or to reserved matters. In 

addition, the amendment requires the Bill to set out a series of cross-cutting 

environmental principles; it does not oblige the UK Government to produce a 

Bill which sets out a legislative framework in relation to one of the specific policy 

areas set out in the Annex to the Intergovernmental Agreement. (…) As such, on 

this basis I do not believe that the amendment has the potential to breach the 

Intergovernmental Agreement…” 

Er mwyn deall yn iawn sut mae'r Cytundeb Rhynglywodraethol yn gweithredu, ac 
o gofio ei arwyddocâd cyfansoddiadol, byddwn yn ddiolchgar o gael eglurhad 
pellach.  

Byddai'n ddefnyddiol pe gallech egluro pam fod yr un ffaith mai yn Lloegr yn 
unig y bydd y Bil drafft yn gymwys yn rheswm pam na fyddai dim torri posibl ar y 
Cytundeb Rhynglywodraethol, o gofio bod y Cytundeb Rhynglywodraethol yn 
nodi y bydd y cadw dros dro yn gymwys yn Lloegr? 

Mae'r Cytundeb Rhynglywodraethol yn darparu y bydd y 24 a rhagor o feysydd 
polisi  yn cael eu cadw dros dro yn Lloegr yn ogystal â gweddill y DU ac yn nodi y 
caiff y "gadwraeth dros dro" ei gweithredu drwy i Lywodraeth y DU ymrwymo i 
beidio â chyflwyno deddfwriaeth a fyddai'n newid meysydd polisi. Gallai gosod 
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egwyddorion amgylcheddol mewn Bil yr Amgylchedd yn Lloegr yn unig newid 
cyfraith amgylcheddol neu, o leiaf, ddylanwadu ar gyfeiriad polisi yn y dyfodol.  

Byddai hefyd o gymorth pe gallech nodi a yw eich dealltwriaeth chi o'r sefyllfa yn 
gydnaws â dealltwriaeth Llywodraeth y DU ohoni.   

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a 
Deddfwriaeth Ychwanegol  

Yn gywir, 

 

Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Mark Drakeford AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru                 
Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 
Ein cyf/Our ref: MA-P/MD/2324/18 
 
David Rees AC 
Cadeirydd  

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  
 

 
26 Mehefin 2018 

 
 
Annwyl David 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Mehefin ynghylch y Fforwm Gweinidogion (Negodiadau'r 
Undeb Ewropeaidd) yn gofyn am ragor o wybodaeth.   
 
Mae'r Fforwm yn gweithio o dan nawdd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau'r Undeb 
Ewropeaidd) ac o ganlyniad mae'n rhannu'r un Cylch Gorchwyl. Yn yr un modd â'r Cyd-
bwyllgor Gweinidogion, mae'r ysgrifenyddiaeth wedi'i rhannu rhwng y Llywodraethau sy'n 
cymryd rhan, ac rydym wedi dweud yn glir bod angen cydweithio wrth osod agenda a 
chyflwyno papurau i'r Fforwm.  
 
O ran patrymau'r cyfarfodydd, mae'r amserlen yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd. Cynhelir y 
nesaf ar 27 Mehefin.  Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd pedwar cyfarfod yn cael eu cynnal cyn 
y Cyngor Ewropeaidd ym mis Hydref, er ein bod yn cydnabod bod rhaid sicrhau rhywfaint o 
hyblygrwydd o ran amseriad y trafodaethau wrth i'r negodiadau barhau i ddatblygu. O ran y 
cwestiwn ynghylch sut y bydd y Fforwm yn adrodd yn ôl i'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion - er 
bod sefydlu'r Fforwm yn adlewyrchu swm y testunau i'w trafod, disgwylir y bydd 
trafodaethau'r Fforwm yn cael eu huwchgyfeirio i'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion lle bo angen, 
yn enwedig yn achos materion eang a thrawsbynciol.  
 
Edrychaf ymlaen at gael trafod y materion hyn ymhellach gyda'r Pwyllgor ddydd Llun 2 
Gorffennaf, gyda'r Gweinidog Tai ac Adfywio.   
 

 
 
Mark Drakeford AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance 
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