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Annwyl Llyr 

Cynigion cyllideb blynyddol cyrff a ariennir yn uniongyrchol 

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 4 Ebrill 2019 a oedd yn dilyn eich 

cais ym mis Ionawr am farn am y cyfarwyddyd a'r arweiniad y gallai'r Pwyllgor Cyllid eu 

rhoi i gyrff a ariennir yn uniongyrchol wrth lunio cynigion cyllideb yn y dyfodol. 

Rydym yn nodi eich bod wedi ystyried barn yr holl gyrff a ariennir yn uniongyrchol a'ch 

bod yn credu mai'r dull gorau fyddai cytuno ar femorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng y 

Pwyllgor a chyrff a ariennir yn uniongyrchol. 

Ar ôl ystyried y memorandwm cyd-ddealltwriaeth, rydym yn croesawu'r gyfres o 

egwyddorion clir i'w hystyried wrth baratoi ein cynigion cyllideb blynyddol, ac yn nodi bod 

y rhain yn adlewyrchu ein hegwyddorion cyfredol ar gyfer pennu cyllideb, h.y. y dylent fod 

yn dryloyw, yn ddarbodus ac yn adlewyrchu'r cyfyngiadau ariannol yn y sector cyhoeddus. 

Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol mai ein strategaeth yw pennu cyllideb sy'n darparu'r 

adnoddau sydd eu hangen i gyflawni ein gofynion statudol a'n cynlluniau buddsoddi sydd 

wedi'u blaenoriaethu yn unig, gyda'r rhan fwyaf o'n gwariant yn mynd ar gostau 

Penderfyniad y Bwrdd Taliadau, costau staffio a chostau adeiladau/TGCh.  

Byddwn, wrth gwrs, yn parhau i roi esboniadau trylwyr am unrhyw newidiadau i'n cyllideb, 

e.e. newidiadau mewn gweithgarwch a chynnydd mewn galw, yn enwedig lle mae angen

cynnydd sylweddol. 



Unwaith eto, byddwn yn llunio ein cyllideb trwy fabwysiadu dull 'ar sail sero' – lle, yn 

hytrach na chwyddo ein cyllideb o'r flwyddyn flaenorol, byddwn yn pennu ein cyllideb ar 

sail costau hysbys, e.e. costau staffio presennol a chostau sydd wedi'u hymrwymo, fel 

rhent. Bydd unrhyw symiau ychwanegol, e.e. eitemau a ariennir o'n cronfa prosiectau, yn 

cael eu hategu gan achos cryf o blaid, gan gynnwys sut maent yn cynnig gwerth am arian. 

Rydym yn edrych ymlaen at gael rhagor o wybodaeth gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd 

ynghylch amryw o ffactorau y gellir eu defnyddio i lywio cynlluniau cyllideb yn y dyfodol, 

gan gynnwys asesiad gorau posibl Llywodraeth Cymru o lefel gyffredinol y cyllid a fydd ar 

gael yn y dyfodol.     

Rydym yn edrych ymlaen at adolygiad eich Pwyllgor o'r memorandwm cyd-ddealltwriaeth, 

yn dilyn blwyddyn o weithredu. 

Yn ôl yr arfer, cofiwch roi gwybod os hoffai eich Pwyllgor gael unrhyw wybodaeth bellach. 
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Suzy Davies 
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