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21 Ionawr 2022 

Annwyl Peredur, 

Ysgrifennaf atoch i roi gwybod ichi am gyfarfod Pedairochrog y Gweinidogion Cyllid brys a 
gynhaliwyd ar 12 Ionawr. Bwriad y cyfarfod oedd trafod yr argyfwng costau byw a’r gofynion 
cyllido yn sgil COVID-19 mewn ymateb i’r amrywiolyn Omicron. 

Roeddwn i yn bresennol, ynghyd â Simon Clarke, Aelod o Senedd y DU a Phrif 
Ysgrifennydd y Trysorlys, Conor Murphy, Aelod o’r Cynulliad Deddfwriaethol a Gweinidog 
Cyllid Gogledd Iwerddon a Kate Forbes, Aelod o Senedd yr Alban ac Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Gyllid a’r Economi, Llywodraeth yr Alban. 

Yn ystod y cyfarfod, rhennais rai o’r mesurau cefnogi y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi 
yn eu lle er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. Fodd bynnag, amlinellais y ffaith 
bod y rhan fwyaf o’r pwerau a’r adnoddau cyllidol yn nwylo Llywodraeth y DU. Pwysleisiais y 
ffaith bod angen i Lywodraeth y DU wneud mwy er mwyn sicrhau cefnogaeth ar unwaith i 
bobl sydd â biliau a chostau byw cynyddol. Yn ogystal, rhennais syniadau ynglŷn â mynd i’r 
afael â thlodi tanwydd. 

Mewn perthynas â’r eitem ynglŷn â chyllido yn sgil COVID-19, trafodwyd y pwysigrwydd o 
gael sicrwydd ynglŷn â chyllid er mwyn galluogi cynllunio effeithiol. Gofynnais i Brif 
Ysgrifennydd y Trysorlys roi sicrwydd y byddai’r cyllid sydd wedi’i ddyrannu ar gyfer 
cefnogi’r ymateb i COVID-19 yn cael ei roi yn llawn. Gofynnais hefyd am sicrwydd y byddai’r 
arferion arferol yn parhau, lle y gallai dyraniadau cyllid hwyr gael eu cario ymlaen. Yn 
ogystal, codais yr angen i barhau i ystyried y defnydd o’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod 
y Coronafeirws, a’r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig pe byddai amgylchiadau yn 
unrhyw un o’r bedair wlad yn mynnu hynny. 

Roedd diweddariadau gan y Llywodraethau Datganoledig ynghylch ein cylchoedd cyllideb ar 
gyfer 2022-23 yn gyfle i rannu’r blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Amlinellais 
yn benodol ein cynlluniau ar gyfer mynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur. Amlygais 
yr heriau a gafodd setliad Adolygiad o Wariant y DU ar ein gallu i fuddsoddi mewn seilwaith i 
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fwrw ymlaen â’r gwaith o gyflawni sero net, gan rannu y byddai cyllideb cyfalaf Llywodraeth 
Cymru 11% yn is yn 2023-24 nag eleni. 
 
Manteisiais hefyd ar y cyfle i sicrhau cytundeb Gweinidogol i ganiatáu swyddogion i 
gydweithio er mwyn sicrhau trefniadau effeithiol ar gyfer y Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol ar Gyllid newydd. Roedd hyn er mwyn sicrhau cytundeb cyn ein cyfarfod 
nesaf a fydd yn gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid o dan yr 
Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 
 
I gloi, cadarnhaodd Prif Ysgrifennydd y Trysorlys y byddai’r Canghellor yn cyflwyno ei 
Ddatganiad y Gwanwyn ochr yn ochr â rhagolwg cyllidol ac economaidd diweddaraf y 
Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar 23 Mawrth.  
 
Yn dilyn y cyfarfod, cyhoeddodd y Gweinidogion Cyllid Datganoledig ddatganiad ar y cyd i’r 
wasg. Gweinidogion Cyllid yn galw am hyblygrwydd gyda chyllid COVID | LLYW.CYMRU   
 
Yn gywir, 
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