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Cyfarwyddyd Gweinidogol 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 31 Mawrth. Gan mai hwn oedd y Cyfarwyddyd 
Gweinidogol cyntaf i gael ei gyhoeddi yng Nghymru, rwy’n falch bod y Pwyllgor yn 
teimlo bod y weithdrefn wedi gweithio’n dda. Rwyf hefyd yn falch bod y Pwyllgor o’r farn 
bod y sesiwn graffu yn adeiladol. Cafwyd cipolwg defnyddiol ar y profiad cyntaf hwn yn 
sylwadau’r Pwyllgor ar y broses Cyfarwyddyd Gweinidogol. 
 
Mae sesiwn gwersi a ddysgwyd adeiladol wedi cael ei chynnal gyda Chlercod y 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Swyddfa Archwilio Cymru. Nodwyd mân welliannau 
gweithdrefnol yn ystod y sesiwn honno, gan gynnwys,  
 

- ystyried y gofyniad i ‘ymgynghori’ â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) ar 

gynigion treth. Ni all CThEM roi barn ffurfiol nes y bydd trefniadau gweithredu 

cynllun manwl ar waith. O ganlyniad, ni allant ‘ymgynghori’ yn ffurfiol ar 

gynlluniau sydd wrthi’n cael eu datblygu. Nid yw hyn yn golygu na ddylid 

ymgysylltu fel y bo’n briodol â CThEM pan fydd cyrff Sector Cyhoeddus Cymru 

yn gwneud trefniadau treth yn gyffredinol. 

 

- egluro y bydd Llywodraeth Cymru yn hysbysu Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus pan fydd Cyfarwyddyd Gweinidogol yn cael ei gyhoeddi. Bydd hefyd 

yn rhoi copi o’r hysbysiad i Gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor pwnc 

http://www.gov.wales/
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=en
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perthnasol yn y Cynulliad. Gwneir hyn er mwyn helpu’r Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus i benderfynu ar y ffordd orau i gyflawni’r gwaith craffu yn y Cynulliad. 

 

Y bwriad oedd diweddaru’r ddogfen Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru yn 2020/21 a 
chynnwys y diweddariadau hyn. Fodd bynnag, mae COVID-19 wedi effeithio ar y 
cynlluniau hynny. Byddaf yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am hyn i’r Pwyllgor 
maes o law. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r newidiadau a wnaed yng nghyllideb 
Llywodraeth y DU i gynyddu’r trothwy a dileu’r rhwystr i uwch-staff clinigol weithio oriau 
ychwanegol. Rydym yn gwybod mai ychydig iawn o ddiddordeb a ddangosodd clinigwyr 
mewn cymryd rhan mewn trefniadau ‘y cynllun sy’n talu’ a gwmpesir gan y Cyfarwyddyd 
yn 2019-20, cyn mesurau uwchgyfeirio COVID-19. Fodd bynnag, ni fydd gennym 
gyfansymiau pendant am beth amser eto mewn perthynas ag atebolrwydd Llywodraeth 
Cymru i’r perwyl hwn yn y dyfodol. 
 
Diolch ichi am yr hyn a ddywedoch yn eich llythyr am y ffaith bod y Pwyllgor yn teimlo ei 
fod wedi cynnal deialog adeiladol â Llywodraeth Cymru yn ddiweddar. Rwy’n ddiolchgar 
am y ffordd y mae’r Pwyllgor wedi mynd i’r afael â rhai o’r materion mwy sensitif. Bydd 
fy Swyddogion Cyfrifyddu Ychwanegol a minnau bob amser yn ceisio bod mor agored 
ag y gallwn gyda’r Pwyllgor, gan gydnabod y bydd angen gwneud trefniadau arbennig 
ar adegau er mwyn caniatáu inni wneud hynny. 
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