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Annwyl Gadeiryddion Pwyllgorau,

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu

Yn ein cyfarfod ar 25 Mawrth 2022, trafododd y Pwyllgor Cyllid (y Pwyllgor) ei
raglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24, sydd ar
ddod, cyn dadl y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant, a
drefnwyd ar gyfer 13 Gorffennaf. Rwy'n ysgrifennu at Gadeirydd pob pwyllgor
pwnc i rannu ein syniadau.
Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i gynnal nifer o weithgareddau ymgysylltu cyn i’r
Gyllideb Ddrafft gael ei chyhoeddi yn yr hydref. Mae’r rhain yn cynnwys
digwyddiad i randdeiliaid, grwpiau ffocws a gynhelir gyda’r cyhoedd, a gweithio
gyda’r Senedd Ieuenctid.

Digwyddiad i randdeiliaid
Ar ôl y ddwy flynedd ddiwethaf o gyfyngiadau, mae’r Pwyllgor yn falch iawn o
allu dychwelyd at gynnal digwyddiad wyneb yn wyneb gyda rhanddeiliaid i
glywed yn uniongyrchol gan sefydliadau/unigolion â diddordeb ar y cynigion
disgwyliedig ynghylch y gyllideb ddrafft, yn ogystal â dull Llywodraeth Cymru ar
gyfer pennu’r gyllideb a blaenoriaethu adnoddau.
Mae gwaith ar draws pwyllgorau i ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y gyllideb yn
hanfodol ar gyfer craffu effeithiol ac felly hoffwn wahodd Cadeiryddion
Pwyllgorau neu Aelod o bob Pwyllgor i ymuno â’r digwyddiad a gynhelir fore
Mercher 15 Mehefin yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd, Abertyleri, Blaenau Gwent.
Os oes gan Gadeiryddion neu Aelodau ddiddordeb mewn dod i’r digwyddiad,
cysylltwch â'r tîm clercio yn seneddcyllid@senedd.cymru erbyn 1 Mehefin 2022.
Grwpiau ffocws gyda’r cyhoedd
Ar ran y Pwyllgor, bydd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion yn y Senedd yn cynnal
cyfres o grwpiau ffocws cyhoeddus ar y Gyllideb Ddrafft. Cynhaliodd y tîm
ymarfer tebyg y llynedd a bydd yn hwyluso sesiynau ffocws dros dymor yr haf,
gan ofyn yr un cwestiynau neu gwestiynau tebyg i’r rhai a ofynnwyd y llynedd.
Nod y gwaith hwn yw gwella dealltwriaeth y cyhoedd o broses Cyllideb Cymru
a’u hymgysylltiad â hi. Yn ogystal, ar gyfer y tymor hwy, rydym yn gobeithio llunio
astudiaeth hydredol a fydd yn galluogi'r Pwyllgor i fonitro safbwyntiau ac
agweddau dros amser. Deuir o hyd i gyfranogwyr trwy sefydliadau partner tebyg
i gael yr un ddemograffeg â'r llynedd, a bydd grwpiau'n cael eu trefnu i
ganolbwyntio ar feysydd polisi penodol.
Bydd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion yn rhannu dyddiadau’r sesiynau â phob
Pwyllgor, ar gyfer unrhyw Aelod sydd am gymryd rhan. Bydd hyn yn gyfle i
Aelodau glywed yn uniongyrchol gan ddinasyddion Cymru ynghylch lle y dylid
blaenoriaethu gwariant.
Senedd Ieuenctid
I ategu ein gwaith ymgysylltu ymhellach, mae’r Pwyllgor wedi cytuno i weithio
gyda’r Senedd Ieuenctid. Bydd Aelodau’r Senedd Ieuenctid yn cael eu gwahodd i
gymryd rhan yn eu sesiwn grŵp ffocws eu hunain cyn yr haf. Y gobaith yw mai
hyn fydd y cyfle gorau i Aelodau’r Senedd Ieuenctid ddylanwadu ar
flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru.
Dadl y Pwyllgor Cyllid yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant
Llywodraeth Cymru
Fel y soniwyd uchod, mae’r Pwyllgor yn bwriadu cynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn
ddydd Mercher 13 Gorffennaf ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar

gyfer 2023-24. Bydd canlyniadau ein gwaith ymgysylltu yn llywio’r ddadl hon ac
yn cyfrannu ati. Credwn mai’r ddadl hon fydd y cyfle gorau i Aelodau efallai
ddylanwadu ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru cyn iddi lunio’r
Gyllideb Ddrafft yn yr hydref.
Dull o graffu ar y Gyllideb
Byddaf yn ysgrifennu at Gadeiryddion cyn hir ynglŷn â dull y Pwyllgor o graffu ar
y gyllideb, gan gynnwys gwybodaeth am yr ymgynghoriad a’r amserlen.
Swyddogaeth graidd y Pwyllgor yw cynnal gwaith craffu ariannol ar Lywodraeth
Cymru a chyrff cyhoeddus cysylltiedig, ond dylai gwaith craffu ariannol fod yn
rhan o’r gwaith craffu y mae pob pwyllgor yn ei wneud. Felly, byddwn yn
croesawu awgrymiadau gan Gadeiryddion i edrych ar ffyrdd o gydweithio er
mwyn sicrhau’r gwaith craffu ariannol mwyaf effeithiol ar Lywodraeth Cymru.
Os oes gennych 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 6372 neu yn 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.

