
 

 

 

4 Ebrill 2019 

Annwyl Adrian, 

Cynigion cyllideb flynyddol cyrff a ariennir yn uniongyrchol 

Ysgrifennais atoch, ac at y cyrff a ariennir yn uniongyrchol, ar 14 Ionawr, gan ofyn 

am eich barn am y cyngor a'r arweiniad y gallai'r Pwyllgor Cyllid eu rhoi i gyrff a 

ariennir yn uniongyrchol ar gyfer llunio cynigion cyllideb yn y dyfodol. Cafodd y 

Pwyllgor Cyllid ymatebion gennych chi, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru, Comisiwn y Cynulliad a chan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd. 

Fel y gwyddoch, yn y gorffennol, mae'r Pwyllgor o dro i dro wedi gwneud 

argymhellion neu roi arweiniad i gynorthwyo cyrff a ariennir yn uniongyrchol. 

Oherwydd y diffyg ffigurau ar gyfer adolygiadau o wariant yn y dyfodol, datganoli 

treth yn ddiweddar, a'r newid i gyhoeddi Cyllideb y DU yn yr Hydref, bu'n anodd 

datblygu dull ymarferol sy'n seiliedig ar y cyllid fydd ar gael i Lywodraeth Cymru 

er mwyn cynorthwyo cyrff wrth iddynt lunio amcangyfrifon. 

Mae'r Pwyllgor wedi trafod barn pob corff a ariennir yn uniongyrchol fel y'i 

mynegwyd yn yr ymatebion. Er y dylai cyllidebau gael eu pennu yng nghyd-destun 

cyllido hirdymor yng Nghymru a'r pwysau ariannu yn y sector cyhoeddus yn 

gyffredinol, rydym hefyd yn cydnabod y bydd gwahaniaeth rhwng cyrff a ariennir 

yn uniongyrchol a Llywodraeth Cymru o ran eu gwaith a’u blaenoriaethau.   

Felly, rydym o'r farn mai'r dull gorau fyddai cytuno ar Femorandwm Cyd-

ddealltwriaeth rhwng y Pwyllgor a chyrff a ariennir yn uniongyrchol a fyddai'n 
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pennu'r egwyddorion y dylai cyrff a ariennir yn uniongyrchol eu hystyried wrth 

baratoi eu cynigion cyllidebol yn y dyfodol. Nod y Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth yw sicrhau bod cynigion cyllidebol yn dryloyw ac yn ddoeth a'u bod 

yn adlewyrchu'r cyfyngiadau ariannol yn y sector cyhoeddus.  

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft ynghlwm wrth y llythyr hwn a 

byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau a ydych yn fodlon arno neu anfon 

unrhyw sylwadau sydd gennych ataf erbyn dydd Gwener 3 Mai 2019. 

Os oes angen eglurhad arnoch, neu wybodaeth ychwanegol, mae croeso ichi 

gysylltu â:  Leanne Hatcher, Ail Glerc, 0300 200 6343, 

SeneddCyllid@cynulliad.cymru 

Yn gywir 

 

Llyr Gruffydd AC 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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Cyflwyniad  

 

1.  Mae'r papur hwn yn cynnwys cyfres o egwyddorion y dylai cyrff a ariennir 

yn uniongyrchol eu hystyried wrth baratoi eu cynigion cyllidebol blynyddol. 

 

2. Cred y Pwyllgor Cyllid y dylai amcangyfrifon cyllidebol fod yn dryloyw ac yn 

ddarbodus, ac y dylent adlewyrchu'r cyfyngiadau ariannol sy'n bodoli yn y 

sector cyhoeddus. 

 

Dull gweithredu yn seiliedig ar egwyddorion 

3. Dylid gosod ceisiadau cyllidebol yng nghyd-destun y sefyllfa ariannu 

hirdymor yng Nghymru, a'r pwysau ariannol sy'n bodoli yn y sector 

cyhoeddus ehangach. 

 

4. Dylai ceisiadau ddangos sut y caiff amcanion blynyddol ac amcanion 

amlflwydd eu blaenoriaethu, eu monitro a'u cyflawni. 

 

5. Ni ddylai cyrff ragdybio unrhyw gynnydd yn eu cyllidebau, waeth beth fo'r 

newid yn y grant bloc, gan fod unrhyw gynnydd yn eu cyllidebau yn lleihau'r 

adnoddau sydd ar gael i gyrff cyhoeddus datganoledig eraill. 

 

6. Dylai cyrff geisio gwella eu prosesau a sicrhau arbedion yn barhaus. 

 

7. Mewn achosion lle gwneir cais am gynnydd mewn cyllid, dylid cefnogi 

unrhyw gais o'r fath gyda thystiolaeth o'r angen a'r budd sydd ynghlwm 

wrth y cais, a thystiolaeth o'r ymdrechion a wnaed i leihau costau 

cysylltiedig. Yn ogystal, dylid egluro a mesur y canlyniadau sydd ynghlwm 

wrth beidio â sicrhau'r cynnydd mewn adnoddau y gofynnwyd amdano. 

 

Y wybodaeth sydd ar gael i'w defnyddio  

 

8. Mae'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd wedi cynnig darparu gwybodaeth am 

ffactorau amrywiol y gellir ei defnyddio i lunio cynlluniau cyllidebol yn y 

dyfodol, gan gynnwys y canllawiau diweddaraf ar gylch gwaith cyflogau yn y 
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sector cyhoeddus, rhagolygon ar gyfer y datchwyddwr cynnyrch 

mewnwladol crynswth, rhagolygon ar gyfer trethi datganoledig, ac asesiad 

gorau Llywodraeth Cymru o lefel gyffredinol y cyllid a fydd ar gael yn y 

dyfodol. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei hanfon at gyrff a ariennir yn 

uniongyrchol i'w hystyried.    

 

Adolygiad o'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn  

 

9. Caiff y ddogfen hon ei hadolygu gan y Pwyllgor Cyllid yn ystod y flwyddyn 

weithredu ac o bryd i'w gilydd wedi hynny, a chaiff ei diweddaru yn ôl yr 

angen.  
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