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1 Gorffennaf 2022 
 

 
Annwyl Elin,  
 
O dan Reol Sefydlog 20, fel y Gweinidog â chyfrifoldeb dros Fusnes y Senedd, mae’n 
ofynnol imi roi gwybod i’r Pwyllgor Busnes o leiaf bythefnos cyn diwedd tymor yr haf i nodi 
amserlen ar gyfer pryd y caiff y Gyllideb Ddrafft ei gosod, a’r cynnig Cyllidebol Blynyddol ei 
gyflwyno.   
 
Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi cyfarfod â Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid i 
drafod yr opsiynau amrywiol ar gyfer cyhoeddi’r Cyllidebau Drafft a Therfynol, a’r cyfyngiadau 
a wynebwn unwaith eto mewn perthynas ag unrhyw ddigwyddiad cyllidol gan Lywodraeth y 
DU yn yr hydref a’r posibilrwydd o unrhyw gyllid ychwanegol o ganlyniad i hynny. Cafwyd 
trafodaeth adeiladol ac agored am y ffordd orau o reoli hyn ac maent wedi dilyn hyn drwy 
gyfnewid gohebiaeth sydd nid yn unig yn mynd i’r afael ag amseriad y Gyllideb nesaf ond 
hefyd ystyriaethau ehangach o ran ymgysylltu a phrotocol y Gyllideb. 
 
Fel y gwelwch o’r llythyr yn Atodiad A, mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi nodi’r 
cymhlethdodau a’r cyfyngiadau a wynebwn, yn ei llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, a’r 
rhesymeg dros yr opsiwn a ffefrir i gyhoeddi’r Gyllideb ddrafft ym mis Rhagfyr, a’r Gyllideb 
derfynol ym mis Mawrth. 
 
Am y rhesymau hyn, mae’n anodd rhoi sicrwydd ar hyn o bryd ynghylch pa ddyddiadau y 
byddwn yn cyhoeddi Cyllidebau Drafft a Therfynol 2023-24. Mae Rheol Sefydlog 20.6, er 
hynny, yn gwneud darpariaeth i’r Pwyllgor wneud newidiadau i’r amserlen ar gais y 
Llywodraeth. Yn ddarostyngedig i hyn, ac ar y sail honno, byddaf yn darparu amserlen 
bendant cyn gynted â phosibl ar ôl iddi ddod yn glir a fydd Llywodraeth y DU yn cynnal 
digwyddiad cyllidol yn yr hydref. 
 

Fel y gwelwch o’r llythyr, mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi ymrwymo i 
gyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft cyn gynted â phosibl ac ymgysylltu gymaint â phosibl lle bynnag 
y bo modd drwy gydol y broses; fodd bynnag, mae’n bwysig imi nodi’r amserlen ‘senario 
waethaf’ sy’n gwbl ddibynnol ar gyhoeddiadau Llywodraeth y DU. Mae’r amserlen hon hefyd 
yn cydnabod yr amser sydd ei angen i gynhyrchu ein dogfennaeth yn ddwyieithog.  
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Ein nod fyddai cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft o fewn pedair wythnos i ddigwyddiad cyllidol 
Llywodraeth y DU, fel lleiafswm, gan sicrhau y gallwn ddarparu’r wyth wythnos lawn i 
bwyllgorau’r Senedd graffu a nodir yn y Rheolau Sefydlog. 
 
Felly, rydym yn bwriadu cyhoeddi’r Cyllidebau Drafft Amlinellol a Manwl gyda’i gilydd cyn 13 
Rhagfyr, fan bellaf, a byddwn yn gofyn i’r Pwyllgor Cyllid gyhoeddi ei adroddiad ar y Gyllideb 
Ddrafft ar neu cyn dydd Llun 6 Chwefror i alluogi’r ddadl ar y Gyllideb Ddrafft i gael ei chynnal 
ddydd Mawrth 7 Chwefror. Byddai angen cyhoeddi’r Gyllideb Flynyddol ar 28 Chwefror 2023, 
er mwyn gallu cynnal dadl arni ddydd Mawrth 7 Mawrth, sef y dyddiad olaf y gellir cynnal dadl 
arni a’i chymeradwyo cyn y dyddiad cau statudol, sef 11 Mawrth. 
 
Wrth gynnig y dyddiadau hyn rwyf yn ymwybodol o Reol Sefydlog 20.5 a’r trefniadau y 
cytunwyd arnynt rhwng Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru ynghylch y cyfnod a ddarperir 
ar gyfer craffu. Mae Rheol Sefydlog 20.5 yn darparu, o dan amgylchiadau ‘arferol’, i’r Pwyllgor 
Cyllid gael wyth wythnos i adrodd ar gynigion y gyllideb amlinellol a phum wythnos i 
bwyllgorau ystyried cynigion y gyllideb fanwl. Er na ellir galw’r flwyddyn hon yn flwyddyn 
‘arferol’, mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi ymrwymo i sicrhau bod ein cynigion 
gwario’n destun y gwaith craffu llawnaf posibl. Byddai’r amserlen yr wyf wedi’i hamlinellu’n 
rhoi saith wythnos a phedair diwrnod i graffu ar gynigion y Gyllideb Ddrafft amlinellol a manwl. 
 
Yn yr amgylchiadau hyn, byddwn yn ddiolchgar am gadarnhad y byddech yn cefnogi newid 
i’r dyddiadau a nodir uchod yn unol â’r ddarpariaeth a nodir yn y Rheolau Sefydlog. 
 
Hoffwn hefyd achub ar y cyfle yn y Pwyllgor Busnes i geisio cadarnhad gan fy Nghyd-reolwyr 
Busnes y byddent yn yr un modd yn gefnogol. Rwyf yn ddiolchgar am ddealltwriaeth y 
Pwyllgor a hyderaf fod y trefniadau hyn yn dderbyniol o gofio’r amgylchiadau sy’n cael eu 
gyrru’n bennaf gan ffactorau allanol y tu hwnt i’n rheolaeth. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid. 
 

Yn gywir, 

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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20 Mehefin 2022 
 

Annwyl Peredur, 
 
 
Diolch am gwrdd â ni’n gynharach yr wythnos hon i drafod yr opsiynau ar gyfer amserlen 
gyhoeddi Cyllideb 2023-24. Roeddwn yn falch o allu ailategu ein hymrwymiad ar y cyd i 
weithio mewn partneriaeth i wella ein prosesau cyllidebol ac roeddwn yn gwerthfawrogi'r 
sgwrs adeiladol.  
 
Yn yr ysbryd hwnnw, rwy’n gofyn i'r Pwyllgor am ei farn ar yr amserlen a ffefrir ar gyfer 
cyhoeddi'r cyllidebau drafft a therfynol, y mae'n rhaid ei darparu i'r Pwyllgor Busnes 
bythefnos cyn diwedd tymor yr haf. 
 
Fel y gwyddoch, rydym yn wynebu amodau economaidd ac ariannol cynyddol heriol, sy'n 
effeithio ar ein cynlluniau gwariant. Mae'r sefyllfa economaidd sy'n dirywio a chwyddiant 
cynyddol wedi arwain at sefyllfa lle mae’r gyllideb o leiaf £600m yn llai, mewn termau real, 
na phan ddatblygwyd ein cynlluniau gwario y llynedd. Ni fydd yr ansicrwydd o ran y pwysau 
sylweddol sy'n wynebu ein cynlluniau yn cael ei ddatrys hyd nes y cawn wybod, mewn 
unrhyw ddigwyddiad cyllidol gan Lywodraeth y Du yn ystod yr hydref, a fydd ein setliad yn 
newid. Nid yw  Llywodraeth y DU wedi rhannu manylion unrhyw ddigwyddiad arfaethedig â 
ni eto, felly mae llawer o ansicrwydd.  
 
Fel y gwyddoch, y dewis a wnaethom oedd gwneud y gorau o'r holl ddulliau sydd ar gael 
inni wrth bennu cyllideb amlflwyddyn uchelgeisiol hyd at 2025, gan roi sicrwydd y mae mawr 
ei angen i'n partneriaid a'n rhanddeiliaid yn y gwasanaethau cyhoeddus. Roedd y 
dewisiadau hyn yn cynnwys gor-raglennu gwariant cyfalaf o £100m, ochr yn ochr â lleihau 
swm y cyllid a gedwir mewn cronfeydd wrth gefn i alluogi Gweinidogion i sicrhau bod 
cyflawni ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu ar flaen eu rhagdybiaethau cynllunio.  
 
Gyda'r amodau hyn mewn golwg, rwy'n awyddus i ofyn am farn y Pwyllgor ar sut i fwrw 
ymlaen â pharatoadau'r gyllideb eleni mewn perthynas â'r amseru ar gyfer cyhoeddi'r 
Gyllideb ddrafft. Rwyf wedi nodi'r cyfleoedd a'r heriau sy'n gysylltiedig â'r ddau opsiwn 
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amserlen ymarferol: y cyntaf, gan gyhoeddi ein Cyllideb Ddrafft ym mis Hydref a'r ail, gan 
gyhoeddi ein Cyllideb Ddrafft yn dilyn digwyddiad cyllidol llywodraeth y DU yn yr hydref.  
 
Opsiwn 1  

 
Cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ddydd Mawrth 4 Hydref i alluogi 8 wythnos o gyfnod craffu  
 
Yn ein hymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft 2022-23, cytunodd y 
Gweinidogion ar argymhelliad i gadw at yr amserlen a nodir ym Mhrotocol Busnes y Gyllideb, 
a fyddai'n golygu bod y cyllidebau drafft a therfynol yn cael eu cyhoeddi fis Hydref a mis 
Rhagfyr yn y drefn honno.  
 
Mewn amgylchiadau arferol, dyma fyddai'r amserlen a ffefrir gennym o hyd, ac yn sicr dyna 
oedd fy mwriad o ystyried y setliad amlflwyddyn a ddarparwyd gennym y llynedd. Fodd 
bynnag, mae amgylchiadau sy'n cael eu pennu gan Lywodraeth y DU, yn ogystal â'r 
amgylchiadau economaidd heriol, yn effeithio ar ein gallu i gynnal yr ymrwymiad hwn. O 
ystyried yr ansicrwydd presennol, mae'n debygol y byddai angen i ni gyhoeddi cynlluniau 
cymharol ddigyfnewid ar gyfer 2023-24 mewn cyllideb ddrafft fis Hydref, gydag unrhyw 
newidiadau sylweddol i'r cynlluniau hynny'n cael eu gohirio tan ar ôl i'n setliad gael ei 
gadarnhau.  
 
Byddwch yn sylweddoli’r effaith y gallai sefyllfa o’r fath ei chael ar ar allu'r Pwyllgor Cyllid i 
graffu'n effeithiol ar ein cynlluniau o ran y gyllideb ddrafft. Mewn sefyllfa o’r fath, byddai’r 
Pwyllgor yn craffu ar gyllideb ddrafft a fyddai’n newid yn sylweddol yn dilyn newidiadau i'n 
setliad. Mae craffu yn rhan hanfodol o'r broses sy'n llywio ac yn siapio ein cyllidebau terfynol.   
 
Opsiwn 2 
 
Cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ddydd Llun 19 Rhagfyr fan bellaf i alluogi o leiaf 7 wythnos 
o gyfnod craffu 
 
Y dewis arall yw mabwysiadu'r arfer a ddefnyddiwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan 
ddefnyddio'r amgylchiadau eithriadol y mae Protocol y Gyllideb yn darparu ar eu cyfer, a 
gohirio cyhoeddi ein cyllidebau drafft a therfynol tan fis Rhagfyr a mis Mawrth, yn y drefn 
honno.  
 
Bydd yr opsiwn hwn yn rhoi'r gallu i ni ymgorffori unrhyw newidiadau a ddarperir gan 
Lywodraeth y DU, gan ganiatáu amser i newidiadau i'n setliad gael eu hadlewyrchu yn ein 
cyllideb ddrafft, gan arwain at fwy o sicrwydd i'n partneriaid cyflawni a'n rhanddeiliaid.  Yn 
bwysig, bydd hyn yn cynnal gallu Pwyllgorau'r Senedd i graffu ar y fersiwn fwy cyflawn o'n 
cynlluniau gwariant, fel y caniateir o fewn yr amgylchiadau eithriadol ym Mhrotocol y Gyllideb.   
 
Rwy’n cydnabod y pryderon tebygol a fydd gan y Pwyllgor Cyllid am yr opsiwn hwn, yn 
enwedig y ffaith y gallai arwain at leihau'r cyfnod craffu; fodd bynnag, rwyf wedi ymrwymo i 
gyfyngu ar yr effaith hon gymaint â phosibl. Pe bai digwyddiad cyllidol Llywodraeth y DU yn 
cael ei gynnal yn ddigon cynnar ym mis Hydref neu fis Tachwedd, byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gyhoeddi ein cyllideb ddrafft cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl, er mwyn 
galluogi 8 wythnos lawn i graffu arni. I gefnogi'r nod hwn, bydd pob Gweinidog yn sicrhau ei 
fod ar gael pryd bynnag y bydd gwahanol sesiynau craffu'r Pwyllgor wedi'u trefnu.   
 
Hoffwn hefyd archwilio pa fesurau pellach y gallem eu rhoi ar waith i gefnogi gwaith craffu'r 
Pwyllgor ar y gyllideb ddrafft – yn enwedig os caiff Opsiwn 2 ei ddatblygu. Er fy mod yn siŵr 
eich bod yn cydnabod cyfyngiadau darparu manylion penodol am gynlluniau gwariant cyn eu 
cyhoeddi, hoffwn ddod o hyd i gyfleoedd i ymgysylltu'n gynnar a thrwy gydol y broses o 
gynllunio'r gyllideb a rhannu cymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl, gan adeiladu ar y camau yr 



ydym eisoes wedi'u cymryd i wella ein ffordd o weithio gyda'n gilydd. Trafodwyd rhai o'r 
syniadau hyn yn ein cyfarfod yr wythnos hon, gan gynnwys cyfleoedd i'r Pwyllgor ymgysylltu 
â Phrif Economegydd Llywodraeth Cymru ar yr amodau economaidd ac ariannol; parhau i 
ymgysylltu ar y Cynllun Gwella'r Gyllideb; a chyfle i ymgysylltu ar flaenoriaethau neu themâu 
cyffredin posibl sydd wedi deillio o waith ymgysylltu’r Pwyllgor â  rhanddeiliaid dros yr haf. 
Byddwn yn awyddus i'n swyddogion archwilio'r ffyrdd y gallem rannu'r wybodaeth sy'n llywio 
ein penderfyniadau cyllidebol.   
 
Er yr hoffwn wneud popeth o fewn fy ngallu i gynnal fy ymrwymiad i gyhoeddi ein cyllideb 
ddrafft ym mis Hydref, ar y cyfan bydd hyn yn heriol, o ystyried yr amgylchiadau anodd sy'n 
ein hwynebu.  Yn fy marn i, yr opsiwn ymarferol yw'r ail opsiwn (cyhoeddi Rhagfyr – Mawrth) 
ar y sail mai prin yw'r budd o ddarparu cyllideb yr ydym yn rhagweld y bydd yn cael ei newid 
yn sylweddol, sy'n cyfyngu ar graffu digonol ac yn peri risg o effeithiau negyddol i'n partneriaid 
cyflawni ledled Cymru. Rwyf hefyd yn cydnabod goblygiadau parhaus cael Protocol Cyllideb 
sy’n seiliedig ar Ddigwyddiad Cyllidol gan Lywodraeth y DU yn rheolaidd yn y gwanwyn, yn 
hytrach na digwyddiad Cyllidol yn yr hydref, fel a gafwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 
 
Wrth geisio barn y Pwyllgor, credaf fod rhesymau cymhellol ac anochel pam y byddai'n ddoeth 
gohirio cyhoeddi'r gyllideb ddrafft tan ar ôl Digwyddiad Cyllidol disgwyliedig y DU yn yr Hydref, 
gydag ymrwymiad i roi cymaint o sicrwydd ar ein cynlluniau gwariant arfaethedig ag sy'n 
bosibl ymlaen llaw. Rwy'n ddiolchgar am barodrwydd y Pwyllgor i ystyried yr opsiynau 
amserlennu hyn ac edrychaf ymlaen at eich ymateb. 
 
Yn gywir 
 
 

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