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20 Gorffennaf 2022 

Annwyl Peredur, 

Fel bob amser rwy’n ddiolchgar am gyfraniadau’r Pwyllgor Cyllid yn y rôl hanfodol o graffu 
ar gyllidebau Llywodraeth Cymru. Wrth graffu ar y Gyllideb ddrafft 2022-23, cynigiodd y 
Pwyllgor Cyllid yr argymhelliad canlynol:  

‘Argymhelliad 17. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
gwybodaeth am gylch gwaith ac aelodaeth Pwyllgor Cyllid Llywodraeth Cymru, a 
sefydlwyd o ganlyniad i’r Cytundeb Cydweithio, ac yn darparu rhagor o fanylion am ei 
rôl, gan gynnwys ei gylch gwaith, o ran llunio a monitro cyllideb Llywodraeth Cymru.’ 

Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad hwn ac rwy’n cydnabod diddordeb y 
Pwyllgor Cyllid yn rôl, aelodaeth a chylch gwaith Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithio.  

Ar 1 Rhagfyr 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen o’r enw ‘Y Cytundeb 
Cydweithio: mecanweithiau’. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru 
a Phlaid Cymru yn cydweithio yn ystod y Cytundeb, gan fanylu ar gylch gwaith, aelodaeth 
ac amlder cyfarfodydd Pwyllgorau’r Cytundeb Cydweithio. Mae gwybodaeth ynghylch 
Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithio i’w gweld isod. 

Y Cytundeb Cydweithio 

Fe fyddwch yn ymwybodol bod gan Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru amcan cytûn i 
‘gyflawni rhaglen waith a rennir ac y cytunwyd arni, drwy Gytundeb Cydweithio dros gyfnod 
o dair blynedd.’ Mae’r cytundeb hwn yn nodi’r 46 maes polisi y mae’r ddau bartner wedi
cytuno i weithio arnynt gan gynnwys: prydau ysgol am ddim, diwygio’r dreth gyngor, dyfodol
gofal cymdeithasol a chwmni ynni sero net ymysg llawer o faterion eraill.

Mae’r ddogfen mecanweithiau yn cyflwyno sut y bydd y Cytundeb Cydweithio yn gweithio, 
gan nodi ‘Bydd pwyllgorau a fydd yn cynnwys Gweinidogion Cymru ac aelodau dynodedig o 
Grŵp Senedd Paid Cymru yn cael eu sefydlu i gyfarfod yn rheolaidd a dod i gytundeb drwy 
gonsensws ar faterion o dan sylw yn y Cytundeb Cydweithio.’ 
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Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithio: Cylch Gwaith  
 
O ran cylch gwaith Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithio, mae’r ddogfen mecanweithiau yn 
datgan ‘Darperir adnoddau fel y cytunwyd ar gyfer y Cytundeb Cydweithio a chaiff y 
trosolwg o’r gwaith o gyflawni’r Cytundeb, a’r dyraniadau cyllidebol ar ei gyfer, ei fonitro ar y 
cyd drwy Bwyllgor Cyllid... Mae gan Lywodraeth Cymru weithdrefnau wedi’u hen sefydlu ar 
gyfer monitro’r defnydd o arian sy’n cael ei ddyrannu drwy’r broses gyllidebol, ac adrodd ar 
y defnydd hwnnw. Bydd y gweithdrefnau hyn yn berthnasol yn yr un modd i arian a 
ddyrennir o dan y Cytundeb hwn.’ 
 
Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithio: Amlder y cyfarfodydd 
 
Mae’r ddogfen mecanweithiau yn nodi ‘Penderfynir maes o law ar amlder y cyfarfodydd ond 
cânt eu cynnull yn rheolaidd yn y cyfnod cyn gweithdrefnau’r Senedd ar gyfer y Gyllideb 
flynyddol, ac adeg unrhyw drafodaethau ar gyllidebau atodol’. 
 
Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithio: Aelodaeth  
 
Bydd aelodaeth Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithio ‘yn cynnwys y Gweinidog sy’n 
gyfrifol am Gyllid ac aelod dynodedig perthnasol Plaid Cymru’ fel y manylir yn y ddogfen 
mecanweithiau. 
 

 
Yn gywir, 
 

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


