
 

 

 

 

 

 

18 Tachwedd 2021 

 

Annwyl Weinidogion; 

Gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

Cyn ein gwaith craffu ar y Gyllideb ar ddechrau 2022, byddem yn ddiolchgar o gael papur ar y 

dyraniadau yn eich portffolios, yn seiliedig ar egwyddorion craffu ariannol y Pwyllgor Cyllid y 

cytunwyd arnynt, sef:  

• Fforddiadwyedd – edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a gwariant, ac a oes 

cydbwysedd priodol rhyngddynt;  

• Blaenoriaethu – a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng sectorau/rhaglenni gwahanol mewn 

ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau;  

• Gwerth am arian – yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau yn dda - 

darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (h.y. canlyniadau); a  

• Prosesau'r gyllideb – a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio rhwng cynlluniau 

corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth, a rheolaeth perfformiad a rheolaeth ariannol.  

Byddai’n dda gennym pe gallech roi manylion dyraniadau Prif Grŵp Gwariant 2022-23 o fewn cylch 

gwaith y Pwyllgor hwn (llywodraeth leol, tai a chymunedau). At hynny, dyma gais am fanylion pellach 

sy'n dadansoddi'r dyraniadau yn ôl maes y rhaglen wariant, camau gweithredu a’r Llinell Wariant yn y 

Gyllideb a’r modd y mae’r rheini’n cyd-fynd ag ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu. A allwch chi 

hefyd roi enghreifftiau o wariant ataliol o fewn dyraniadau'r gyllideb?  

 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol  
a Thai 
— 
Y Pwyllgor Llywodraeth Leol  
a Thai 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddTai@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddTai  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddHousing 
0300 200 6565 

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Llywodraeth Cymru 



 

 

 

Wrth ddarparu'r wybodaeth hon, rhowch amlinelliad o’r modd y mae’r Asesiad Effaith Integredig 

Strategol wedi cyfrannu at, a llywio penderfyniadau cyllidebol, gan gynnwys enghreifftiau o effeithiau 

cadarnhaol ac effeithiau negyddol penderfyniadau cyllidebol. Rydym yn deall y bydd y pandemig 

wedi cael effaith sylweddol ar y gyllideb eleni, felly rhowch amlinelliad o’r modd y mae’r angen i 

dargedu cefnogaeth at y rheini y cawsant eu heffeithio waethaf, ynghyd a chefnogi’r adferiad, wedi 

llywio’r dyraniadau.  

At hynny, hoffem archwilio’r modd y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Cymru Sero Net 

wedi dylanwadu ar eich dyraniadau cyllideb.  

Byddai’n dda gennym gael y wybodaeth hon cyn gynted â phosibl ar ôl i'r gyllideb gael ei chyhoeddi, 

yn ddelfrydol ar yr un diwrnod – sef 20 Rhagfyr 2021 – ond dyma gais am gael y wybodaeth erbyn 4 

Ionawr 2022 fan bellaf. 

Yn gywir 

 

John Griffiths AS 

Cadeirydd  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


