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Annwyl Suzy,
Yn ystod Cwestiynau Busnes yr wythnos diwethaf, gofynnoch gwestiwn ynghylch yr
ymgynghoriad ar ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol
a Chyrff Dynodedig) 2018.
Mae'r Gorchymyn hwn yn rhan o'r ymarfer i gysoni ffiniau cyllidebu a chyfrifyddu – sef
argymhelliad gan Bwyllgor Cyllid y Pedwerydd Cynulliad yn dilyn ei ymchwiliad i Brosesau
Arferion Gorau Cyllidebu yn 2015. Dyma weithdrefn dechnegol a fydd yn caniatáu i
adnoddau cyrff yn y sector llywodraeth ganolog gael eu cynnwys mewn cynnig cyllidebol a
gyflwynir o dan adran 125 neu 126 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Oherwydd natur
dechnegol y Gorchymyn hwn, mae'r ymgynghoriad yn gyfyngedig i'r cyrff hynny y cynigir eu
bod yn cael eu dynodi yn y Gorchymyn, Swyddfa Archwilio Cymru a'r Pwyllgor Cyllid.
Cafodd yr ymgynghoriad ei anfon ar 1 Mai i’r cyrff hynny y cynigir eu eu dynodi yn y
Gorchymyn. Ar hyn o bryd, mae fy swyddogion yn cyfarfod â'r rheini yr ymgynghorir â nhw i
drafod unrhyw faterion y maent am eu codi neu bwyntiau y maent am iddynt gael eu
hegluro, cyn ymateb yn ffurfiol i'r ymgynghoriad erbyn 31 Gorffennaf.
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn categoreiddio’r holl gyrff, y cynigir eu dynodi, fel rhai
yn y sector llywodraeth ganolog, neu disgwylir iddi eu categoreiddio felly. Dyma'r ffon fesur
y mae fframwaith gwariant cyhoeddus y DU yn ei defnyddio ar gyfer sut y mae
gweithgarwch cyllidebol cyrff cyhoeddus yn cael ei weithredu a’i lywodraethu.
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