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Ein cyf/Our ref:  RE/704/2022 

Peredur Owen Griffiths AS 
Chadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

31 Mai 2022 

Annwyl Peredur, 

Fel y gwyddoch, mae'n ofynnol o dan Reol Sefydlog 20 i'r Gweinidog sy'n gyfrifol am fusnes 
y Senedd ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes bythefnos cyn diwedd tymor yr haf i nodi 
amserlen ar gyfer gosod y Gyllideb ddrafft. Cyn gwneud hyn, rwy’n ysgrifennu atoch i ofyn 
am drafodaeth mewn perthynas â'r amserlen ar gyfer Cyllideb 2023-24. 

Datblygiad cadarnhaol oedd bod adolygiad gwariant amlflwyddyn Llywodraeth y DU, a 
gyhoeddwyd fis Tachwedd 2021, yn ei gwneud yn bosibl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi 
Cyllideb tair blynedd hyd at 2024-25. Fodd bynnag, rydym wedi gweld y cyd-destun 
economaidd yn gwaethygu'n sylweddol, gyda rhagolygon y bydd chwyddiant yn cyrraedd 
10% yn ddiweddarach eleni. Yn ymarferol, mae ein cyllideb ar gyfer y tair blynedd nesaf 
bellach yn werth o leiaf £600m yn llai na phan luniwyd ein cynlluniau gwariant y llynedd, ac 
mae'r gostyngiad mewn pŵer gwario yn debygol o fod yn llawer mwy na hynny. 

Er gwaethaf cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth y DU, ni chafwyd unrhyw 
gydnabyddiaeth ychwaith o'r cyd-destun newydd hwn i'n setliad ar gyfer 2023-24. Felly, 
rydym yn ddibynnol iawn ar amseriad a chanlyniad unrhyw ddigwyddiad cyllidol yn yr hydref 
yn y DU; ar hyn o bryd nid ydym yn glir ynghylch yr union amseroedd a'r cwantwm a fydd yn 
effeithio'n naturiol ar ein paratoadau ar gyfer y Gyllideb. 

Mae hyn yn golygu ein bod yn wynebu setliad heb ei newid sy'n wynebu pwysau sylweddol, 
ochr yn ochr ag ansicrwydd sylweddol ynghylch ein rhagolygon, hyd at bwynt yn ystod yr 
hydref nad oes modd ei ddiffinio. Yn y cyd-destun hwn, byddwn yn croesawu trafodaeth 
gyda chi ar yr opsiynau sy'n ein hwynebu ac i geisio argymhelliad y Pwyllgor ar amserlen ar 
gyfer y Gyllideb eleni.   

Yn gywir, 

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

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
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