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Annwyl Peredur, 
 
Fis diwethaf ysgrifennais at y Pwyllgor i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am fy 
nhrafodaethau gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys a Gweinidogion Cyllid y Llywodraethau 
Datganoledig, ynghylch sicrwydd a hyblygrwydd o ran cyllid diwedd blwyddyn. Gwnaethoch 
ofyn am ddiweddariad arall pe bai rhagor o wybodaeth am y materion hyn yn dod i law. 
 
Bob blwyddyn, mae’r Llywodraethau Datganoledig yn cael gwybod gan Drysorlys Ei 
Mawrhydi am unrhyw newidiadau i’r sefyllfa gyllidebol yn ystod y flwyddyn i’w disgwyl yn 
Amcangyfrifon Atodol y DU. Ar 26 Ionawr, rhoddodd Trysorlys Ei Mawrhydi wybod i 
Lywodraeth Cymru y gallai ddisgwyl cael £178 miliwn yn ychwanegol o ganlyniad i wariant 
yn Lloegr. Roedd hyn yn ychwanegol i’r £270 miliwn o gyllid a gyhoeddwyd ar 19 Rhagfyr i 
ymateb i’r amrywiolyn Omicron. Rhoddwyd cyfarwyddyd i’r Llywodraethau Datganoledig na 
ellid cario’r cyllid hwn drosodd (cyfanswm o £448 miliwn i Gymru), er gwaethaf y ffaith fod yr 
hyblygrwydd hwn yn cael ei gynnig yn y gorffennol. Rhoddwyd cyfarwyddyd hefyd i 
ddefnyddio’r cyllid ar brosiectau gwerth uchel. 
 
Ar 3 Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth y DU gynllun Ad-daliad y Dreth Gyngor a 
rhoddwyd gwybod i Lywodraeth Cymru y byddai’n cael swm canlyniadol o £175 miliwn yn 
sgil y cynllun (a gynyddodd wedyn i £180 miliwn). 
 
Fodd bynnag, mae’r wybodaeth ddiweddaraf am yr amcangyfrif atodol, a gyflwynwyd i 
Lywodraeth Cymru ar 8 Chwefror, yn datgelu cynnydd o £180 miliwn i adlewyrchu’r swm 
canlyniadol ar gyfer y cynllun Ad-daliad y Dreth Gyngor, sy’n cael ei wrthbwyso gan leihad o 
£189 miliwn yn ein sefyllfa ariannu gyffredinol. O ganlyniad i’r newid sylweddol hwn, bydd 
Llywodraeth Cymru yn cael llai o gyllid ychwanegol yn yr amcangyfrif atodol nag yr hyn 
oeddem yn ei ddisgwyl cyn cyhoeddi’r cynllun Ad-daliad y Dreth Gyngor. Mae’n amlwg, 
felly, na fydd y cyllid canlyniadol yn sgil y cynllun Ad-daliad y Dreth Gyngor yn ychwanegol 
i’r dyraniadau cyllid dangosol blaenorol a gawsom. 
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Mae hyn wedi creu haen ychwanegol, dda i ddim o ansicrwydd ar adeg pan ydym eisoes yn 
wynebu heriau eithriadol. Rwyf wedi ysgrifennu ar frys gyda’r Gweinidogion Cyllid 
Datganoledig eraill at y Prif Ysgrifennydd i fynegi’r pryder a rannwn, i ofyn am ailgyflwyno’r 
cyllid hwn, ac i ofyn am y gallu i’w gario drosodd i 2022-23. 
 
Rydym wedi gwneud apêl arall i sefydlu’r egwyddor y gellir rheoli cyllid sy’n cael ei gadarnhau 
mewn Amcangyfrifon Atodol ar draws blynyddoedd ariannol, yn ogystal ag unrhyw gyllid sy’n 
cael ei gario drosodd a ganiateir o dan drefniadau wrth gefn. Bydd hyn yn sicrhau bod y cyllid 
hwn yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol o ystyried yr amseriad hwyr yn y flwyddyn ariannol. 
 
Mae’r sefyllfa hon wedi dangos unwaith eto yr angen i weithio gyda’n gilydd i sicrhau system 
y gallwn oll fod â ffydd ynddi. Felly, rydym hefyd yn ceisio ymrwymiad gan y Prif 
Ysgrifennydd i gydadolygiad o brosesau cyllidebol yn ystod y flwyddyn ac ar ddiwedd y 
flwyddyn. Mae angen mwy o ragweladwyedd a sicrwydd yn y broses drwyddi draw ar 
Lywodraethau Datganoledig i’n caniatáu i ddefnyddio’r cyllid yn y ffordd fwyaf effeithiol, i 
sicrhau’r gwerth gorau am arian ac i gyflawni’r canlyniadau gorau i bobl. 
 
Rwy’n croesawu cefnogaeth barhaus y Pwyllgor Cyllid, yn fwyaf diweddar yn ei 
argymhellion ar y Gyllideb Ddrafft, o ran pwysigrwydd sicrwydd ac eglurder mewn perthynas 
â chyllid gan Lywodraeth y DU, ynghyd â mwy o hyblygrwydd wrth reoli ein cyllid diwedd 
blwyddyn. Mae’r rhain yn hollbwysig i gefnogi proses effeithiol ar gyfer cynllunio cyllidebau a 
chraffu gan y Senedd.  
 
Er gwaethaf y sefyllfa anodd a gyflwynwyd inni, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 
gymryd pob cam posibl i helpu pobl ledled Cymru drwy’r argyfwng costau byw. Byddwn yn 
cyhoeddi rhagor o gymorth yr wythnos nesaf.  
 
Yn gywir, 
 

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


