
 

 

 

 

 

 

30 Tachwedd 2022 

Rhoi tystiolaeth lafar am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24  

Annwyl Brif Weinidog, 

Cafodd y Pwyllgor wybod gan swyddogion yr wythnos diwethaf na fyddwch yn rhoi tystiolaeth lafar yn 

ymwneud â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24. Dywedwyd wrthym mai’r rheswm dros hyn 

oedd eich bod wedi cytuno’n flaenorol i fynychu un cyfarfod Pwyllgor y flwyddyn, ac y byddai hwnnw’n cyd-

daro â chyhoeddi’r adroddiad blynyddol ar gysylltiadau rhyngwladol.  

Roedd y Pwyllgor yn siomedig o glywed yr ymateb hwn, a byddem yn nodi y byddai Gweinidogion fel arfer yn 

mynychu sesiynau craffu ar wahân yn ymwneud â pholisi, deddfwriaeth a chyllidebau. Sylwn fod y meysydd 

polisi hynny’n ymwneud â chysylltiadau rhyngwladol rydych yn gyfrifol amdanynt yn cael cyllid penodedig, a 

bod sefydliadau allanol a phartneriaid cyflawni yn cael cyllid o’r maes cyllideb hwn. Fel Pwyllgor, rydym yn 

ymwybodol iawn y bydd yr argyfwng costau byw yn rhoi mwy o bwysau eto ar adrannau’r Llywodraeth i 

wneud penderfyniadau anodd yn ymwneud â gwariant, a hoffem allu craffu ar y modd y bydd y 

penderfyniadau hyn yn effeithio ar y meysydd cyllideb rydych yn gyfrifol amdanynt. 

Gan na fyddwch ar gael i roi tystiolaeth lafar, byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe baech yn anfon ymateb 

manwl i’r pwyntiau a amlinellwyd yn y llythyr dyddiedig 8 Tachwedd 2022, a hynny erbyn 14 Rhagfyr 2022. 

Mae’r Pwyllgor hefyd yn gofyn i chi ymateb i unrhyw lythyr dilynol yn gofyn am ragor o wybodaeth ar ôl i’r 

Pwyllgor gael amser i ystyried y dystiolaeth a gafwyd eich tystiolaeth ysgrifenedig gychwynnol. Gofynnwn ichi 

ymateb ar fyrder er mwyn inni ei ystyried wrth baratoi ein hadroddiad cyn y dyddiad cau, sef 6 Chwefror 2023. 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


