
 

 

 

 

 

 

12 Rhagfyr 2022 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

Cyllideb Ddrafft 2023-24 

Ysgrifennais atoch cyn toriad yr haf mewn perthynas â gwaith ymgysylltu y Pwyllgor Cyllid cyn y 

Gyllideb a dadl y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar Flaenoriaethau Gwariant Llywodraeth Cymru ar 

gyfer y Gyllideb sydd i ddod. Ysgrifennaf yn awr i roi diweddariad pellach ar y gwaith craffu ar y 

Gyllideb Ddrafft. 

Ymgynghoriad 

Ar ddechrau tymor yr hydref, cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymgynghoriad i geisio gwybodaeth am y 

Gyllideb Ddrafft ar ran yr holl Bwyllgorau. Cawsom 29 o ymatebion ac mae’r rhain ar gael ar wefan y 

Pwyllgor Cyllid.  

Amserlen 

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth wedi gohirio cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft eto eleni oherwydd 

Datganiad Hydref y DU a gyhoeddwyd ar 17 Tachwedd. Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (y 

Gweinidog) wedi cadarnhau y bydd yn cyhoeddi’r fersiynau amlinellol a manwl o’r Gyllideb Ddrafft 

gyda’i gilydd ar 13 Rhagfyr. Bydd y Gweinidog yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyllid ar 14 Rhagfyr 

am sesiwn dystiolaeth gychwynnol ar y Gyllideb Ddrafft. 

Y Pwyllgor Cyllid  
— 
Finance Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCyllid@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCyllid  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddFinance@senedd.wales 
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Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a 

Chysylltiadau Rhyngwladol  

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
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Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai  
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Ffocws y Gyllideb 

Mae Cyllideb eleni yn debygol o ganolbwyntio ar yr argyfwng costau byw, costau ynni cynyddol a 

chwyddiant uchel. Yn ogystal, mae'r Pwyllgor Cyllid wedi nodi nifer o feysydd yr ydym am i’r gwaith 

craffu ganolbwyntio arnynt, sef:  

▪ pa effaith y mae pwysau chwyddiant yn ei chael ar gyllidebau refeniw a chyfalaf a sut mae 

hyn wedi newid fforddiadwyedd cynlluniau blaenorol; 

▪ sut y dylid targedu adnoddau i gefnogi adferiad economaidd a pha sectorau yn benodol y 

mae angen eu blaenoriaethu;  

▪ i ba raddau y dylid blaenoriaethu lliniaru newid yn yr hinsawdd wrth gefnogi adferiad 

economaidd;  

▪ sut mae dyraniadau cyllideb yn cefnogi’r dyheadau yng nghynllun Sero Net Cymru;  

▪ polisïau Llywodraeth Cymru i leihau tlodi ac effaith argyfwng costau byw ac 

anghydraddoldeb rhywiol;  

▪ y dull gweithredu o ran gwariant ataliol, a sut y cynrychiolir hyn wrth ddyrannu adnoddau 

(gwariant ataliol = gwariant sy'n canolbwyntio ar atal problemau a lliniaru'r galw am 

wasanaethau yn y dyfodol, drwy ymyrryd yn gynnar);  

▪ cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a gweddnewid gwasanaethau;  

▪ sut y mae tystiolaeth yn llywio gwaith Llywodraeth Cymru o ran pennu blaenoriaethau a 

dyrannu’r gyllideb;  

▪ sut y dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau trethu a benthyca;  

▪ cefnogaeth i fusnesau, twf economaidd ac amaethyddiaeth ar ôl cyfnod pontio’r UE;  

▪ beth yw'r cyfleoedd allweddol i fuddsoddiad y Llywodraeth gefnogi 'ailgodi’n gryfach' (h.y. 

cefnogi economi a gwasanaethau cyhoeddus sy'n cyflawni'n well yn erbyn y nodau llesiant 

yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol).  

Yn ogystal, nodwyd y meysydd canlynol fel blaenoriaethau yn ystod digwyddiadau rhanddeiliaid ac 

ymgysylltu’r Pwyllgor yn ystod tymor yr haf: 

▪ mynd i'r afael ag anghydraddoldeb a thlodi – beth yw'r blaenoriaethau a pha mor addas 

yw'r cymorth presennol o ystyried cyfran y bobl sy'n byw mewn tlodi cymharol o ran 

incwm, yng Nghymru? 



 

 

▪ Rhestrau aros y GIG – a oes tystiolaeth o gynllun cadarn, wedi'i ategu gan adnoddau 

digonol, i fynd i'r afael â'r nifer uchaf erioed o bobl yng Nghymru sydd ar restrau aros ar 

gyfer triniaeth gan y GIG sydd wedi'i chynllunio neu nad yw'n fater brys, a yw'n amlwg bod 

hyn yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru? 

▪ plant a phobl ifanc – a yw digon o arian yn cael ei ddarparu a'i gyfeirio'n briodol i gefnogi 

plant a phobl ifanc y mae'r pandemig wedi effeithio ar eu haddysg, eu datblygiad, eu 

hiechyd meddwl a'u llesiant? 

▪ materion yn ymwneud â chynaliadwyedd hirdymor y GIG, gofal cymdeithasol, addysg 

bellach ac uwch, llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus eraill, gan gynnwys sut y 

gallant wneud arbedion effeithlonrwydd a thrawsnewid y ffordd y maent yn darparu 

gwasanaethau. 

▪ yr economi a seilwaith – a yw’r cynlluniau cywir yn cael eu blaenoriaethu i gefnogi 

busnesau ac economi Cymru, sut mae Llywodraeth Cymru yn galluogi Cymru i ffynnu ar ôl 

COVID-19 a Brexit? 

▪ sut y dylai'r Gyllideb fynd i'r afael ag anghenion pobl sy'n byw mewn cymunedau gwledig 

a datblygu economïau gwledig? 

▪ creu Cymru wyrddach – a yw cynlluniau Llywodraeth Cymru i symud i economi wyrddach 

yn glir ac a oes digon o fuddsoddiad yn cael ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr 

hinsawdd a'i effeithiau? A oes angen diwygio'r cynlluniau hyn i adlewyrchu'r brys cynyddol 

i leihau'r ddibyniaeth ar nwy ac olew o ystyried y rhyfel yn Wcráin? 

▪ y trydydd sector a gwirfoddoli – sut y gall Llywodraeth Cymru gefnogi sefydliadau'r 

trydydd sector wrth iddynt fynd i’r afael â heriau ariannol a galw cynyddol am rai 

gwasanaethau o ganlyniad i’r argyfwng costau byw a’r pandemig? 

▪ trethiant - sut y dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio ei phwerau codi trethi a benthyca ac 

a ydych yn teimlo y dylid ehangu’r pwerau hyn, eu cadw'r un fath neu eu lleihau? 

Gobeithiwn y bydd yr ymgynghoriad a’r gwaith ymgysylltu yn ategu ac yn llywio gwaith y Pwyllgorau 

polisi, a byddwn yn eich annog i ddefnyddio rhai o’r meysydd a amlinellir uchod fel ffocws ar gyfer 

eich gwaith craffu ar y gyllideb.  

Protocol Proses y Gyllideb 

Fel y crybwyllwyd, mae Llywodraeth Cymru wedi gohirio cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft eto eleni. 

Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol y bu oedi, sydd wedi arwain at gyfnodau craffu cwtogedig i’r 

Senedd. Mae'r Pwyllgor Cyllid o’r farn, felly, ei bod yn bryd adolygu Protocol Proses y Gyllideb a 

gyflwynwyd yn 2017. Mae gan y protocol lawer o fanteision, ond credwn fod angen ei ddiweddaru i 

https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=487&RPID=1032246420&cp=yes
https://busnes.senedd.cymru/documents/s127388/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%202023-24%20Adroddiad%20Cryno%20ar%20Ymgysylltu%20y%20Pwyllgor%20Cyllid%20-%20Gorffe.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld11075/gen-ld11075-w.pdf


 

 

adlewyrchu arferion sefydledig a phrofiadau diweddar, yn enwedig y duedd yn ystod y blynyddoedd 

diwethaf i Lywodraeth Cymru ohirio cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft oherwydd amseriad digwyddiadau 

cyllidol y DU. Rwyf wedi ysgrifennu at y Gweinidog yn ddiweddar yn cynnig newidiadau yn y meysydd 

a ganlyn: 

▪ ffurfioli gwaith ymgysylltu cyn y Gyllideb a gwaith craffu’r Pwyllgor; a 

▪ darparu mwy o sicrwydd mewn perthynas ag amseriad y Gyllideb Ddrafft. 

Mae’r Gweinidog eisoes wedi mynegi parodrwydd i ymgysylltu â’r Pwyllgor Cyllid ar y mater hwn, ac 

rydym yn gobeithio y bydd yn barnu bod y newidiadau hyn yn gymesur. Byddaf yn rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i Gadeiryddion y Pwyllgorau ar y mater hwn unwaith y byddaf wedi cael ymateb y 

Gweinidog. Mae'r Pwyllgor Cyllid yn gobeithio y gellir mynd i'r afael â'r newidiadau hyn a'u rhoi ar 

waith cyn cylch cyllideb 2024-25.  

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y Gyllideb Ddrafft, mae croeso i chi 

gysylltu â mi neu ag Owain Roberts, Clerc y Pwyllgor Cyllid, ar 0300 200 6372 neu yn 

seneddcyllid@senedd.cymru. 

 

Yn gywir, 

 

Peredur Owen Griffiths 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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