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14 Medi 2021
Annwyl Huw,
Yn dilyn fy llythyr diweddar i roi gwybod ichi am gyfarfod pedairochrog y Gweinidogion Cyllid
ar 20 Gorffennaf, rwy’n ysgrifennu i roi adroddiad cryno ar y trafodaethau a gafwyd.
Cafwyd sgwrs fanwl am eitemau’r agenda, gan gynnwys yr Adolygiad o Wariant a fydd yn
digwydd maes o law, yr ymateb i COVID a’r adferiad o’r pandemig, ynghyd â thwf a
buddsoddiad economaidd yng Nghymru, a’r trefniadau ar gyfer cynnal cyfarfodydd
pedairochrog yn y dyfodol.
Bûm yn dal i bwysleisio’r angen i gael sicrwydd cynnar a thryloywder gwell mewn perthynas
â phenderfyniadau ariannol a wneir gan Lywodraeth y DU er mwyn inni allu cynllunio’n fwy
effeithiol ar gyfer y dyfodol. Hefyd, fe soniais am sut yr oedd gwarant Barnett wedi bod o
gymorth wrth inni wneud gwaith rheoli a chynllunio cyllidebol y llynedd.
Manteisiais ar y cyfle i bwysleisio’r angen i fod yn hyblyg wrth weithredu’r cynlluniau cymorth
COVID sydd ar waith ar draws y DU, gan gynnwys y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y
Coronafeirws, er mwyn sicrhau bod y cynlluniau’n gallu parhau i helpu amddiffyn ein
heconomïau a diogelu ein cymunedau. Pwysleisiais hefyd yr angen i wneud y £20 o gredyd
cynhwysol ychwanegol yn drefn barhaol.
Ar ôl i’r Canghellor gyhoeddi’r wythnos ddiwethaf y bydd yr Adolygiad o Wariant yn dod i ben
ar 27 Hydref, ochr yn ochr â chyllideb yr hydref, rwy’n gofyn am gynnal cyfarfod pedairochrog
brys o Weinidogion Cyllid y DU i drafod blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.
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