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27 Mehefin 2019 

 
Annwyl Llyr, 
 
Diolch ichi am eich llythyr ynghylch ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddiwygio 
Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018. 
 
Dyma ymateb i'ch cwestiynau bob un yn ei dro: 
 
1) Cafodd Busnes Rhyngwladol Cymru ei hepgor o gam dynodi 2 gan nad oedd wedi cael 

ei gategoreiddio'n ffurfiol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (yr ONS). Mae'r gwaith o 
gategoreiddio Busnes Rhyngwladol Cymru yn ffurfiol yn mynd rhagddo yn barod ar 
gyfer Gorchymyn Dynodi 2019. Disgwylir iddo gael ei roi i'r sector Llywodraeth Ganolog.  

 
2) Nid yw Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru – Tribiwnlysoedd yn bodloni'r meini prawf 

ar gyfer cael eu categoreiddio fel uned sefydliadol ar wahân gan yr ONS. Felly, ystyrir 
eu bod yn rhan o Lywodraeth Cymru a bod eu hadnoddau wedi cael eu cynnwys eisoes 
yng nghyllideb adnoddau, cynnig cyllidebol, a chyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru.  

 
Mae Trysorlys ei Mawrhydi wedi cadarnhau mai camgymeriad yw rhestru tribiwnlysoedd 
ar ganllaw categoreiddio'r ONS, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd. Rydym wedi gofyn bod y 
canllaw yn cael ei gywiro cyn gynted â phosibl. 

 
3)  Ar ôl ystyried yr ymatebion a ddaeth i law fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, byddaf yn rhoi 

gwybod i'r Pwyllgor am fy nghasgliadau, a fydd yn cynnwys eglurhad ynghylch unrhyw 
gyrff a fydd yn cael eu hepgor, ac effeithiau fy nghasgliadau lle bo hynny'n briodol.   

 
Yn gywir, 
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