
 

 

 

 

 

 

8 Mawrth 2023 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau, 

Craffu ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24: Tystiolaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru 

Yn ein hadroddiad sy’n craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24, gwnaethom nifer o 
argymhellion yn ymwneud â gwella gosodiad y gyllideb. Gwnaethom hefyd gytuno i ymgynghori â’r 
Pwyllgorau ynghylch y ddogfennaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ochr yn ochr â’i chynigion 
ar gyfer y Gyllideb Ddrafft, gan ddod i’r casgliad a ganlyn: 

“Casgliad 1. Rydym yn croesawu parodrwydd y Gweinidog i ystyried ffyrdd y gellir 
gwella dogfennaeth y gyllideb. Er ein bod wedi adlewyrchu ein barn uchod, mae’r 
Pwyllgor wedi penderfynu ymgynghori â phwyllgorau’r Senedd ar eu profiadau o 
graffu ar ddogfennaeth y gyllideb eleni a ffyrdd y gellir gwneud gwelliannau.” 

O ganlyniad, gan ystyried y profiad o graffu ar y gyllideb eleni a’r nod o sicrhau gwelliannau i’r 
ddogfennaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2024-25 a thu hwnt, 
byddai’n dda gennyf gael barn eich pwyllgorau mewn ymateb i’r cwestiwn a ganlyn: 

Pa welliannau yr hoffech eu gweld o ran y ddogfennaeth sy’n cyd-fynd â Chyllideb Ddrafft 
Llywodraeth Cymru a thystiolaeth ysgrifenedig ddilynol gan y Gweinidog?  
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Gofynnir i chi gyfeirio yn eich ymateb at ba mor brydlon a pha mor ddefnyddiol oedd unrhyw 
ddogfennaeth a/neu dystiolaeth a ddaeth i law, ac at safon y ddogfennaeth a/neu dystiolaeth hynny. 

Byddem yn gwerthfawrogi cael ymatebion erbyn dydd Gwener 28 Ebrill 2023. Yna bydd eich 
safbwyntiau yn cael eu coladu a’u bwydo yn ôl i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, i’w hystyried 
cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar Flaenoriaethau Cyllideb 2024-25, a fydd yn cael ei harwain gan y 
Pwyllgor Cyllid ac a gynhelir cyn toriad yr haf. 

 Yn gywir, 

 

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 


