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Annwyl Simon 
 
Cyn sesiwn graffu ar y Gyllideb yr wythnos hon yn y Pwyllgor Cyllid, roeddwn am amlinellu 
fy mwriad i ailstrwythuro Cyllideb ddrafft 2018-19 i gyd-fynd â'r portffolios Gweinidogol 
newydd ar ôl ad-drefnu'r Cabinet.  
 
Roedd cynigion y Gyllideb ddrafft amlinellol a gyhoeddwyd ar 3 Hydref, a chynigion y 
Gyllideb fanwl a gyhoeddwyd ar 24 Hydref, yn adlewyrchu portffolios Gweinidogol 
Llywodraeth Cymru ar y pryd.  
 
Er mwyn bod yn gwbl glir ynghylch Cyllideb Llywodraeth Cymru a'n cynlluniau gwariant, fy 
mwriad yw ailddatgan tablau Llinell Wariant yn y Gyllideb y Prif Grŵp Gwariant (MEG) a 
gyhoeddwyd yn rhan o'r cynigion gwariant manwl ar 24 Hydref, i gyd-fynd â strwythurau 
newydd y portffolios.  
 
Newid gweinyddol yn unig fydd hyn i reoleiddio'r newidiadau i'r strwythurau newydd a'r 
portffolios Gweinidogol. Wrth ailddatgan tablau'r gyllideb, byddwn yn cysoni'r tablau a 
gyhoeddwyd ym mis Hydref i gyd-fynd â'r strwythurau newydd. Wrth wneud hyn, byddwn 
hefyd yn ailddatgan sefyllfa Cyllideb 2017-18 i gefnogi'r gwaith o graffu ar yr Ail Gyllideb 
Atodol yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol hon.  
 
Mae tablau diwygiedig Llinell Wariant yn y Gyllideb y Prif Grŵp Gwariant yn cael eu 
hadolygu ar hyn o bryd gan Ysgrifenyddion y Cabinet a’r Gweinidogion. Byddaf yn 
cyhoeddi'r tablau cyn y drafodaeth ar y Gyllideb ddrafft ar 5 Rhagfyr.  
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Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeiryddion y pwyllgorau polisi. 
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