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Annwyl Simon,  
 
Ysgrifennaf i roi gwybod ichi am ein dull gweithredu o ran cyhoeddi Cyllidebau Atodol yn 
ystod 2018-19.  
 
Rwy'n bwriadu parhau â'r arfer a ddilynwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf a chyhoeddi 
dwy Gyllideb Atodol yn ystod y flwyddyn ariannol. 
 
Bydd cyllideb atodol gyntaf yn cael ei chyflwyno ar 19 Mehefin i ganiatáu ar gyfer dadl, ar 
10 Gorffennaf, cyn toriad yr haf.  Mae hyn yn rhoi tair wythnos ar gyfer craffu o dan y 
Rheolau Sefydlog.    
 
Bydd y gyllideb yn darparu cyfle i adlewyrchu'r newidiadau sy'n deillio o ymarfer 
Llywodraeth y DU ar Brif Amcangyfrifon, ochr yn ochr ag unrhyw ddyraniadau o'n cronfeydd 
wrth gefn. 
 
Hon fydd y flwyddyn gyntaf y caiff cyllidebau atodol eu cyhoeddi o drefniadau'r broses 
gyllidebol newydd.  Yn unol â hynny, bydd yn cynnwys manylion unrhyw newidiadau i 
gynlluniau cyllid a gwariant Llywodraeth Cymru y cytunwyd arnynt yng nghyllideb derfynol 
2018-19. 
 
I gadw cysondeb â'r wybodaeth a gyhoeddir yn y gyllideb derfynol, caiff y gyllideb atodol ei 
chyhoeddi ar lefel BEL.  Fel y dywedais yn fy llythyr diweddar atoch, byddaf hefyd yn 
cynnwys manylion yn y gyllideb hon am y defnydd o drafodiadau ariannol os ceir 
dyraniadau newydd. 
    
Gan ddilyn yr arfer gyfredol unwaith eto, rwyf yn bwriadu cyhoeddi ail gyllideb atodol 
yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol. 
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Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi.  
 
Yn gywir, 
 

 
 

Mark Drakeford AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
Cabinet Secretary for Finance 
 


