
 

 

       

      

 

 

Elin Jones AS,  

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
 

 

14 Gorffennaf 2021 

 

Annwyl Lywydd 

 

Amserlen Cyllideb Ddrafft 2022-23 

Diolch am eich llythyr yn ceisio barn y Pwyllgor Cyllid ar amserlen arfaethedig Cyllideb 
Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23. 

Mae'n siomedig bod disgwyl i Gyllideb Ddrafft gyntaf Llywodraeth bresennol Cymru gael 
ei chyhoeddi yn ystod toriad y Nadolig. Er bod y Pwyllgor Cyllid yn gwerthfawrogi mai’r 
rheswm dros yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Gyllideb yw amseriad Adolygiad 
Cynhwysfawr o Wariant Llywodraeth y DU, hon fydd y drydedd flwyddyn yn olynol i'r 
amserlen arfaethedig ostwng yr amser sydd ar gael i'r Senedd gynnal gwaith craffu.  

Mae'r amserlen a gynigiwyd gan y Gweinidog i gyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ar 20 Rhagfyr 
2021 – ac i gynnal y ddadl ar 8 Chwefror 2022 – yn golygu y bydd gan y Pwyllgor lai na 
saith wythnos i gynnal gwaith craffu ar y Gyllideb Ddrafft. Mae'n werth nodi bod hyn yn 
cynnwys pedair wythnos pan fydd y Senedd yn eistedd, a thair wythnos o doriad, sy'n llai 
na delfrydol. Mae'r Pwyllgor eisoes wedi cytuno y bydd yn cyfarfod yn ystod toriad y 
Nadolig.  

Yn eich llythyr, rydych chi’n cynnig 1 Chwefror 2022 fel dyddiad cau ar gyfer adrodd. Gan y 
byddai hynny’n gostwng ymhellach yr amser fyddai gennym i gynnal gwaith craffu ar y 
Gyllideb Ddrafft, dyma gais oddi wrthym i ymestyn y dyddiad cau hwnnw i 3 neu 4 
Chwefror. Unwaith eto, mae hyn yn llai na delfrydol gan ei fod yn gostwng yr amser sydd 
ar gael i'r Gweinidog ystyried ein hargymhellion yn drylwyr, ac ni fyddwn yn debygol o 
gael ymateb gan Lywodraeth Cymru cyn y ddadl. Mae hynny hefyd yn llai na'r saith 
wythnos a nodwyd yn llythyr y Gweinidog. 

 

 

 



 

 

 

 

Serch hynny, rydym yn annog y Gweinidog Cyllid i ystyried unrhyw gyfle i ddwyn y 
dyddiad cyhoeddi ymlaen i ddyddiad cynharach yn yr hydref. Pe bai’r Pwyllgor Busnes yn 
diwygio'r amserlen yn unol â hynny – ac yn fwy hael o ran nifer yr wythnosau sydd ar gael, 
pan fod y Senedd yn eistedd, i gynnal gwaith craffu – fe fyddai’n cael cefnogaeth y 
Pwyllgor Cyllid. 

 

Yn gywir, 

 

 

Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd 

 

Cc Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

 

  

 


