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07 Rhagfyr 2021 

 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

Ar 16 Gorffennaf 2021, ysgrifennais atoch i rannu syniadau’r Pwyllgor Cyllid 
ynghylch ein rhaglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru sydd 
ar y gweill a sut byddwn yn gwneud y gwaith craffu. Rwyf yn ysgrifennu nawr i roi’r 
diweddaraf am y gwaith hwn.  

Ymgysylltu 

Rhwng 17 Medi a 26 Tachwedd 2021, cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymgynghoriad 
yn ceisio gwybodaeth am y Gyllideb Ddrafft ar ran yr holl Bwyllgorau. Mae’r 
ymatebion i’r ymgynghoriad ar gael ar dudalen y Pwyllgor Cyllid. 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s116829/Letter%20to%20Senedd%20Committees%20regarding%20Financial%20Scrutiny%2016%20July%202021.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s117535/Consultation%20letter.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=430&amp;RPID=1027442802&amp;cp=yes


 

Yn ogystal, cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws i gasglu safbwyntiau a phrofiadau 
dinasyddion Cymru sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau mewn meysydd penodol, 
neu mae penderfyniadau’r gyllideb ddrafft yn effeithio arnynt yn uniongyrchol.  

Bydd adroddiad yn crynhoi’r materion a themâu allweddol o’r grwpiau ffocws hyn 
ar gael ganol mis Rhagfyr a bydd eich clercod yn anfon y linc i hwn atoch.  

Ffocws y Gyllideb 

Mae’n debygol y bydd adferiad Covid-19 yn parhau i effeithio ar Gyllideb Ddrafft 
2022-23. Hefyd, mae’r Pwyllgor Cyllid wedi nodi nifer o feysydd yr hoffem weld 
gwaith craffu yn canolbwyntio arnynt, sef: 

- Sut dylid targedu adnoddau i gefnogi adferiad economaidd a pha 
sectorau y mae angen eu blaenoriaethu’n arbennig; 

- I ba raddau y dylid blaenoriaethu lleddfu newid hinsawdd wrth gefnogi 
adferiad economaidd; 

- Sut mae dyraniadau’r gyllideb yn cefnogi dyheadau cynllun Sero Net 
Cymru; 

- Polisïau Llywodraeth Cymru i leihau tlodi ac anghydraddoldeb rhwng 
dynion a menywod; 

- Sut i wario i atal problemau a sut caiff hyn ei gynrychioli yn 
nyraniadau’r gyllideb (gwariant sy’n canolbwyntio ar atal problemau 
ac yn lleddfu galw ar wasanaethau yn y dyfodol drwy ymyrryd yn 
gynnar); 

- Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid 
gwasanaethau; 

- Sut mae tystiolaeth yn llywio proses Llywodraeth Cymru o bennu 
blaenoriaethau a dyrannu’r gyllideb; 

- Sut dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau trethiant a benthyca; 
- Cymorth ar gyfer busnesau, twf economaidd ac amaethyddiaeth ar ôl 

cyfnod pontio yr UE; 
- Beth yw’r cyfleoedd allweddol ar gyfer buddsoddiad gan y Llywodraeth 

i gefnogi 'ailadeiladu’n well' (e.e. cefnogi economi a gwasanaethau 
cyhoeddus sy’n gwneud yn well o ran cyflawni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol). 

 

Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith ymgynghori ac ymgysylltu yn ategu ac yn 
llywio gwaith y Pwyllgorau polisi, a hoffwn eich annog i ddefnyddio rhai o’r 
meysydd a amlinellir uchod fel ffocws eich gwaith o graffu ar y gyllideb. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y Gyllideb 
Ddrafft, mae croeso i chi gysylltu â mi neu Owain Roberts, Clerc y Pwyllgor Cyllid, 
ar 0300 200 6388 neu seneddcyllid@senedd.cymru.  

Yn gywir 



 

 

  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


