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Annwyl Llyr,  
 

Diolch i chi am eich llythyr yn gofyn am sylwadau ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
ddrafft rhwng y Pwyllgor Cyllid a'r cyrff a ariennir yn uniongyrchol. 
 
Rwy'n cydnabod manteision sicrhau bod cynigion cyllideb y cyrff a ariennir yn uniongyrchol 
yn dryloyw, yn ddarbodus ac yn adlewyrchu'r cyfyngiadau ariannol ar draws y sector 
cyhoeddus o ganlyniad i galedi. Dylai'r egwyddorion a nodir yn y Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth, yn y bôn, fod yn wir am y sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru, yn enwedig 
o ran gwella prosesau ac effeithlonrwydd yn y cyfnod ariannol heriol hwn. Mae croeso hefyd 
i'r symudiad i sicrhau na ddylai cyrff ragdybio cynnydd mewn cyllid, waeth beth fo'r cynnydd 
yn y grant bloc. Yng nghyd-destun caledi, mae penderfyniad i gynyddu cyllid mewn un ardal 
yn benderfyniad i leihau cyllid mewn un arall. 
 
O ran y wybodaeth a amlinellir ym mharagraff 8, fy mwriad yw darparu manylion cyn toriad 
yr haf. Efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnwys cyfeiriad at pryd y bydd y wybodaeth hon ar 
gael yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gynorthwyo cynllunio yn y dyfodol. 
 
Yn gywir, 
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