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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.   

 
 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

 
9 Tachwedd 2021 

 
 
Annwyl Huw 
 
 
Yn dilyn fy llythyr diweddar i roi gwybod ichi am gyfarfod pedairochrog y Gweinidogion Cyllid 
ar 14 Hydref, rwy’n ysgrifennu i roi adroddiad cryno ar y trafodaethau a gafwyd. 
 
 
Cafwyd pwyslais naturiol ar gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Adolygiad o Wariant a 
Chyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU, gydag ychydig o eglurder pellach wedi’i gael ar yr adeg 
honno. Mae manylion effaith Adolygiad o Wariant a Chyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU ar 
27 Hydref wedi’u nodi yn fy Natganiad Ysgrifenedig.  
 
Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad o Wariant a Chyllideb Hydref 2021 Llywodraeth y DU (28 
Hydref 2021) | LLYW.CYMRU 
 
 
Mewn perthynas â’r eitem ar Ddeddf Marchnad Fewnol y DU a defnyddio’r Pwerau Cymorth 
Ariannol a geir ynddi, galwais ar y Prif Ysgrifennydd i egluro sut y bwriadai Llywodraeth y DU 
weithio gyda graen polisi Llywodraethau Datganoledig, fel y nodwyd gan y Gweinidog dros 
Gysylltiadau Rhynglywodraethol. Manteisiais ar y cyfle hefyd i bwysleisio pa mor bwysig ydyw 
bod Cymru yn cael cyllid yn lle’r swm llawn o gyllid yr UE a rhoddais enghreifftiau o raglenni 
cenedlaethol, gan gynnwys prentisiaethau a chymorth busnes, sy’n dibynnu ar y cyllid hwnnw 
ac sy’n hanfodol i’n hadferiad economaidd. O ran cyllid yn lle’r cyllid hwnnw ar gyfer materion 
gwledig, mynegais bryderon ynghylch y fethodoleg a ddefnyddiwyd, gan grynhoi sut nad yw’n 
cwmpasu’r swm llawn o gyllid yr UE a oedd wedi’i gynllunio gan Lywodraeth Cymru. 
Gofynnais am gael ymgysylltu ymhellach ynghylch y fethodoleg hon, gyda’r nod o unioni’r 
sefyllfa. 
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Roedd yr eitem Sero-Net ar yr agenda yn gyfle i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf a phrofiadau. 
Fel Llywodraethau Datganoledig, gwnaethom fanteisio hefyd ar y cyfle i bwysleisio 
pwysigrwydd ein cais am fwy o hyblygrwydd cyllidebol, yn arbennig mewn perthynas â’n 
terfynau benthyca cyfalaf, er mwyn gallu buddsoddi mewn seilwaith carbon isel.  
 
 
 
 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government  


