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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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30 Ionawr 2023 

 
Annwyl Huw, 
 
Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi y bydd cyfarfod o’r Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar 
Gyllid yn cael ei gynnal ar 9 Chwefror.  
 
Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar gynlluniau economaidd a chyllidol y DU ac ar gyllid i 
gymryd lle arian yr UE.  
 
Mae Llywodraeth y DU wrthi'n cadarnhau ei hamcangyfrifon atodol ar gyfer 2022-23. Byddwn 
yn tynnu sylw at yr heriau y mae'r broses hon yn eu hachosi i gyllideb Llywodraeth Cymru, 
gan ddatblygu ar drafodaethau a gynhaliwyd yn flaenorol ynghylch darparu rhagor o sicrwydd 
i lywodraethau datganoledig o ran cyllid.  
 
Gan ein bod wedi cael cadarnhad y cynhelir Cyllideb y Gwanwyn y DU ar 15 Mawrth, 
byddaf yn gofyn eto i Lywodraeth y DU ddarparu'r cymorth sydd ei angen er mwyn diogelu 
gwasanaethau cyhoeddus ac ymateb i'r pwysau o ran chwyddiant, cyflogau a chostau eraill. 
Eleni, rydym yn dathlu 75 mlynedd o'r GIG, a byddaf yn gofyn i Lywodraeth y DU fuddsoddi 
yn ein sector GIG a gofal cymdeithasol er mwyn ymateb i'r pwysau sylweddol y mae’n eu 
hwynebu a sicrhau diwygiadau ehangach.  
 
Gyda'r eitem ar gyllid i gymryd lle arian yr UE, byddwn yn cynnal y drafodaeth o sylwedd 
gyntaf ar y mater hwn. Byddaf yn tynnu sylw at yr effaith y mae penderfyniadau Llywodraeth 
y DU wedi ei chael ar Gymru a'r diffyg cyllidol o £1.1 biliwn1. Byddaf yn ceisio ymrwymiad 
gan Lywodraeth y DU i fynd i'r afael â'r ffaith ein bod wedi colli cyllid, ac i sicrhau bod 
llywodraethau datganoledig yn cael eu cynnwys yn fwy wrth ddefnyddio cronfeydd 
strwythurol sy’n disodli’r cyllid a gollwyd. Mae'r Is-ysgrifennydd Seneddol dros Ffyniant Bro, 
Tai a Chymunedau wedi cael ei wahodd ar gyfer yr eitem hon.  
 

 
1 Datganiad Ysgrifenedig: Colli cyllid i Gymru o ganlyniad i drefniadau Llywodraeth y DU ar gyfer cyllid i 
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O dan yr eitem Unrhyw Fater Arall, byddaf yn tynnu sylw at gyhoeddi'r adroddiad interim 
gan y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru.  
 
Ar y cyd â'r Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid, rwyf hefyd wedi gofyn am 
gyfarfod dwyochrog â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys i drafod materion sy'n benodol i Gymru 
gan gynnwys cyllid deg i Gymru a datgarboneiddio.  
 
Byddaf yn cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor ar ganlyniadau’r cyfarfod. 
 
 
Yn gywir 
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