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Annwyl Llŷr, 

Yn unol â’r arfer sefydledig, rwyf yn bwriadu cyhoeddi Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2019-
20. Mae’r llythyr hwn yn eich hysbysu ymlaen llaw o’m bwriad, gan roi amser ichi
gynllunio ar gyfer y gwaith craffu priodol.

Prif ddiben yr Ail Gyllideb Atodol fydd adlewyrchu newidiadau cyllidebol ers Cyllideb 
Atodol Gyntaf 2019-20, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin.  
Bydd yn nodi nifer o ddyraniadau o'n cronfeydd wrth gefn, trosglwyddiadau rhwng 
portffolios Llywodraeth Cymru a throsglwyddiadau gydag adrannau Llywodraeth y 
DU. Bydd hefyd yn cynnwys rhagolygon diwygiedig ar gyfer Gwariant a Reolir yn 
Flynyddol. Bydd hefyd yn cynnwys diwygiadau i ragolygon trethi datganoledig, yr 
Addasiad i'r Grant Bloc, cronfeydd a dynnir o Gronfa Wrth Gefn Cymru, a benthyca 
arfaethedig o'r Gronfa Benthyciadau Cenedlaethol. 

Rwyf yn bwriadu cyflwyno’r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2019-20 ar 4 Chwefror.   Caiff 
y gyllideb ei chyhoeddi hefyd ar wefan Llywodraeth Cymru ar yr un diwrnod.  

O gofio toriad y gwanwyn, rwyf wedi cytuno y bydd y cynnig ar gyfer yr Ail Gyllideb 
Atodol yn cael ei symud ymlaen wythnos, i 3 Mawrth. Mae hyn yn darparu wythnos 
arall ar ôl y cyfnod o dair wythnos a nodir yn y Rheolau Sefydlog.  
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Gobeithio y bydd y diweddariad hwn yn ddefnyddiol ichi. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd 




