
 

 

 

 

 

 

17 Hydref 2022 

Annwyl Rebecca 

Amserlen Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

Fel y byddwch eisoes yn gwybod, bydd Llywodraeth y DU bellach yn cyflwyno eu Cynllun Cyllidol 

Tymor Canolig ac y rhagolwg cysylltiedig a ddarperir gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar 31 

Hydref 2022 yn hytrach nag ar 23 Tachwedd 2022. 

Ar 1 Gorffennaf 2022, ysgrifennodd y Trefnydd at y Pwyllgor Busnes i nodi’r amserlen ar gyfer 

cyhoeddi’r gyllideb ddrafft ar gyfer 2023-24, yn unol â Rheol Sefydlog 20. Mae’r llythyr yn nodi fel a 

ganlyn: 

“… 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. 

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.” 

Yn sgil yr ymrwymiad hwn, mae’r Pwyllgor bellach yn disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei 

chyllideb ddrafft ar 29 Tachwedd yn hytrach na 13 Rhagfyr, sef pedair wythnos ar ôl dyddiad 

digwyddiad cyllidol Llywodraeth y DU. 
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Yn y gorffennol, mae’r Pwyllgor Cyllid wedi cydymdeimlo â Llywodraeth Cymru pan nad yw ei sefyllfa 

ariannol wedi’i chadarnhau tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Fodd bynnag, credwn fod 

digwyddiad cyllidol cynharach ar lefel y DU yn rhoi digon o amser a sicrwydd i Lywodraeth Cymru 

lunio cyllideb ddrafft erbyn diwedd mis Tachwedd. Gallai peidio â gwneud hynny gael ei ystyried yn 

ymgais i gyfyngu ar y cyfle ar gyfer gwaith graffu yn y Senedd a gellid ystyried bod hyn yn groes i’r 

sicrwydd blaenorol yr ydych wedi’i roi i’r Pwyllgor, sef y byddech yn ymgysylltu cymaint â phosibl 

drwy gydol proses y gyllideb ac yn caniatáu wyth wythnos lawn o waith craffu. 

Sylweddolaf fod llunio’r gyllideb ddrafft yn arbennig o anodd eleni o ystyried yr hinsawdd 

economaidd a chyllidol sydd ohoni ac y bydd yn rhaid i chi wneud penderfyniadau anodd. Fodd 

bynnag, mae hyn yn ei gwneud yn bwysicach fyth bod digon o amser yn cael ei neilltuo fel bod 

rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn gyffredinol yn gallu ymgysylltu â’r Senedd a mynegi eu barn. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau eich cynlluniau o ran amserlen y gyllideb ddrafft cyn 

gynted â phosibl. 

 

Yn gywir, 

 

Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
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