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Annwyl Brif Weinidog  

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau 

Rwy'n ysgrifennu atoch o ystyried eich cyfrifoldeb personol dros Raglen 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru. 

Mae'r Pwyllgor Cyllid yn pryderu'n fawr fod Llywodraeth Cymru wedi symud i 
ffwrdd o'r arfer yn y Bumed Senedd o ddarparu ymateb ysgrifenedig i 
adroddiadau Cyfnod 1 pwyllgorau cyn i ddadl Cyfnod 1 gael ei chynnal a chyn ei 
bod yn ofynnol i'r Senedd gytuno ar Benderfyniad Ariannol.  

Rôl y Pwyllgor Cyllid yw ystyried goblygiadau ariannol Biliau ac mae ein 
hadroddiadau yn aml yn dod i'r casgliad ein bod yn fodlon â'r wybodaeth 
ariannol sydd wedi’i chynnwys ochr yn ochr â Biliau'r Llywodraeth, yn amodol ar 
ymrwymiad gan y Gweinidog i ddarparu gwybodaeth ariannol bellach yr ydym 
yn gofyn amdani. Gan fod y cynnig i gytuno ar Benderfyniad Ariannol fel arfer yn 
digwydd yn syth ar ôl i’r cynnig Cyfnod 1 gael ei dderbyn, mae penderfyniad 
Llywodraeth Cymru i wrthod darparu ymateb ffurfiol i’n hargymhellion yn golygu 
bod gofyn i’r Senedd gytuno i ymrwymo adnoddau cyn bod barn y Gweinidog yn 
hysbys. Rydym o'r farn bod hyn yn annerbyniol ac mae'n tanseilio'r broses graffu. 

Mae'r Pwyllgor wedi ystyried goblygiadau ariannol yr holl Filiau sydd wedi'u 
cyflwyno yn ystod y Senedd hon, ac eithrio'r Bil cydgrynhoi sy'n ddarostyngedig i 
wahanol weithdrefnau. Yn ein gwaith craffu ar y Bil cyntaf a gyflwynwyd, y Bil 
Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru), gwnaethom nodi ein disgwyliadau ar 
gyfer y Senedd hon y dylai Asesiadau Effaith Rheoleiddiol gynnwys yr 
amcangyfrif gorau posibl o gostau a buddion i’n galluogi i graffu’n llawn ar 
oblygiadau ariannol cyffredinol Bil. Roedd hyn yn adeiladu ar faterion a nodwyd 
yn Adroddiad Gwaddol Pwyllgor Cyllid y Bumed Senedd sy’n nodi disgwyliadau 
pellach o ran cyflwyno gwybodaeth ariannol y dylai pob Bil gadw ati. 

Mark Drakeford AS  
Y Prif Weinidog 

https://senedd.cymru/media/24ml0200/cr-ld14997-w.pdf
https://senedd.cymru/media/giqmxyvx/cr-ld14321-w.pdf


 

 

Yn ddiweddar, cawsom ymateb Llywodraeth Cymru i’n hargymhellion ar Fil 
Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru). Roedd y Pwyllgor yn 
siomedig bod y Gweinidog wedi "cytuno mewn egwyddor" mewn llawer o 
achosion i ddarparu’r wybodaeth ariannol bellach y gofynnwyd amdani. Fodd 
bynnag, mae'r rhaglith yn awgrymu bod swyddogion y Gweinidog yn asesu 
dichonoldeb diweddaru'r gost wreiddiol ac, os ydyn nhw'n gallu, "bydd unrhyw 
waith yn cymryd o leiaf chwe mis i'w gwblhau". Hyd yn oed os bydd y costau'n 
cael eu diweddaru, mae'n debygol y bydd y Bil wedi cwblhau ei daith 
ddeddfwriaethol drwy'r Senedd erbyn i'r wybodaeth fod ar gael.  

Yn syml, nid yw hyn yn ddigon da. Nid yw’n ddefnyddiol cael y wybodaeth hon ar 
ôl i’r Senedd eisoes gytuno ar y Penderfyniad Ariannol. Mae hefyd yn tanseilio 
ymdrechion y Pwyllgor sydd, yn ei dro, yn cynyddu'r risg yn sylweddol y bydd y 
Senedd yn pasio deddfau gwael, gyda chanlyniadau ariannol ansicr a allai roi 
pwysau sylweddol ar gyllidebau sydd eisoes dan bwysau. 

Gofynnwn felly i Weinidogion ddychwelyd at yr arfer blaenorol a darparu ymateb 
ysgrifenedig i argymhellion y Pwyllgor Cyllid cyn dadl Cyfnod 1 ac ystyried 
Penderfyniad Ariannol fel mater o egwyddor. Bydd hyn yn sicrhau bod y Senedd 
yn gallu gwneud penderfyniad gwybodus mewn perthynas ag ymrwymo 
adnoddau. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddosbarthu'r llythyr hwn i'ch cydweithwyr yn y 
cabinet. Rwyf hefyd yn anfon copi at y Pwyllgor Busnes a Chadeiryddion y 
pwyllgorau polisi. 

Yn gywir 

 

  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s130882/FIN6-22-22%20PTN%203%20-%20Bil%20Diogelur%20Amgylchedd%20Cynhyrchion%20Plastig%20Untro%20Cymru%20Ymateb%20Llywodraet.pdf


 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


