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Annwyl Huw, 
 
Yn dilyn fy llythyr diweddar yn rhoi gwybod ichi am gyfarfod y Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol ar Gyllid (F:ISC), a fynychais yn rhithwir ar 20 Hydref, hoffwn adrodd yn fyr 
ar y trafodaethau. 
 
John Swinney ASA, y Dirprwy Brif Weinidog (Llywodraeth yr Alban), a oedd yn cadeirio’r 
cyfarfod ar ran Kate Forbes ASA, y Gweinidog Cyllid ac Economi (Llywodraeth yr Alban), 
sydd ar absenoldeb mamolaeth. Roeddwn yn bresennol yn y cyfarfod ochr yn ochr â’r Gwir 
Anrh Edward Argar AS, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys ar y pryd a Conor Murphy ACD, y 
Gweinidog Cyllid (Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon). 
 
Roedd y cyfarfod yn canolbwyntio ar yr argyfwng economaidd a chyllidol presennol. Fodd 
bynnag, torrwyd y cyfarfod yn fyr oherwydd ymddiswyddiad y Prif Weinidog yn ystod y 
cyfarfod. Yn yr amser byr oedd ar gael, pwysais am dryloywder cynnar ynghylch cynlluniau 
Llywodraeth y DU gan nodi’r goblygiadau i’n cyllideb ein hunain. Gwrthwynebais yn gryf 
doriadau i wariant cyhoeddus, dadleuais dros fuddsoddi mewn seilwaith a phwysleisiais fod 
yn rhaid i Lywodraeth y DU gyflawni ar ei hymrwymiad i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed 
mewn cymdeithas, gan gynnwys drwy gynyddu budd-daliadau yn unol â chwyddiant. 
 
Nid oedd yn bosibl aildrefnu’r cyfarfod F:ISC cyn Datganiad Hydref Llywodraeth y DU, ond 
byddaf yn rhoi gwybod dyddiad y cyfarfod nesaf i’r Pwyllgor pan gaiff ei gadarnhau.   
 
Efallai yr hoffai’r Pwyllgor hefyd fod yn ymwybodol fy mod wedi ysgrifennu at y Canghellor 
cyn Datganiad Hydref Llywodraeth y DU i nodi'r blaenoriaethau i Gymru, gan gynnwys 
amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus, targedu cymorth i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed a 
hybu twf economaidd drwy ysgogi cyfalaf a buddsoddi gwyrdd. Ailadroddais y pwyntiau hyn 
yn fy nghyfarfod â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, John Glen AS, ar 14 Tachwedd. 
 
Yn gywir, 
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