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Annwyl Lywydd ac Weinidog 

Dadl y Pwyllgor Cyllid yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru 

 

Mae'r Pwyllgor Cyllid wedi cyfarfod i drafod dull ar gyfer cynnal gwaith craffu ar y Gyllideb 
Ddrafft ar gyfer 2022-23, ac mae wedi nodi Adroddiad Gwaddol gan y pwyllgor blaenorol 
yn y Bumed Senedd, yn benodol yr argymhelliad a ganlyn: 

“Mae'r Pwyllgor yn argymell bod pwyllgor cyfrifol y Chweched 
Senedd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau dadl 
flynyddol ar flaenoriaethau cyllidebol yng nghylch ffurfiol y gyllideb.” 

Rydym wedi nodi bod dwy ddadl o’r math wedi cael eu cynnal yn ystod y Senedd 
flaenorol, a hynny’n dilyn cais ffurfiol gan y Pwyllgor Cyllid i’r Pwyllgor Busnes. Mae llythyr 
oddi wrth y Pwyllgor Busnes, dyddiedig mis Mehefin 2020 yn nodi bod “cefnogaeth 
unfrydol i gynnal y math hwn o ddadl yn flynyddol”. Bryd hynny fe ddywedodd y 
Gweinidog Cyllid ei bod yn teimlo bod y dadleuon a gynhaliwyd cyn yr haf yn hynod 
ddefnyddiol ar gyfer deall blaenoriaethau cyd-Aelodau ar gyfer y gyllideb sydd i ddod1. 

Eleni, mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu ei dadl ei hun ar y Blaenoriaethau ar gyfer 
Paratoi Cyllideb 2022-23, i’w chynnal yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Gorffennaf. 

Fel Pwyllgor, rydym wedi trafod y dylai’r ddadl ar y blaenoriaethau gael ei harwain gan y 
Pwyllgor Cyllid. Mewn amgylchiadau arferol, bwriadwn gynnal gwaith ymgysylltu â 
rhanddeiliaid i glywed eu sylwadau o ran lle y dylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu ei 
gwariant. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y ddadl, ac mae hyn yn rhan 
bwysig o gylch y gyllideb, ac mae hyn yn rhoi cyfle i’r Aelodau drafod blaenoriaethau 
gwariant Llywodraeth Cymru ac, o bosibl, ddylanwadu arnynt cyn i’r Gyllideb Ddrafft gael 
ei llunio.  

 

1 https://record.assembly.wales/Committee/11123 

https://senedd.cymru/media/giqmxyvx/cr-ld14321-w.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s101915/Letter%20from%20the%20Chair%20of%20the%20Business%20Committee%20-%20Proposed%20debate%20The%20Welsh%20Governments%20Spending%20P.pdf
https://record.assembly.wales/Committee/11123


 

 

Gan hynny, hoffwn ofyn i’r Gweinidog a’r Pwyllgor Busnes gytuno mai’r Pwyllgor Cyllid 
fydd yn arwain y ddadl a gynhelir cyn toriad yr haf yn y dyfodol. 
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