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Annwyl Mark 

Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 

Fel rhan o’n gwaith craffu ar weithgareddau polisi cyfiawnder a deddfwriaethol Llywodraeth Cymru, 
byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu’r wybodaeth a ganlyn i ni, i’n helpu i graffu ar gynigion 
ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23. 

Cyfiawnder 

Nodwn fod Llywodraeth Cymru wedi ailsefydlu Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder a’i bod yn dilyn 
rhaglen waith ar argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru sydd o fewn ein cymhwysedd 
datganoledig. Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi dweud wrthym y bydd rhaglen waith ar gyfiawnder yn 
cael ei chyhoeddi yn y dyfodol agos. Hefyd, fe wnaethoch rannu rhaglen waith gyda'r Pwyllgor a’n 
rhagflaenodd y llynedd, yn nodi blaenoriaethau ar draws pum llif gwaith. 

Er bod y Cwnsler Cyffredinol yn cadeirio Is-bwyllgor y Cabinet, rydym yn ymwybodol nad yw'n 
ddeiliad cyllideb ac mae'n ymddangos bod cyllid ar gyfer cyflawni rhaglen gyfiawnder Llywodraeth 
Cymru wedi'i rannu ar draws sawl adran o'r llywodraeth. Felly, rydym yn gofyn am wybodaeth 
gennych ynglŷn â chyllid. 

A allwch ddarparu gwybodaeth am yr hyn a ganlyn i ni: 

Unrhyw adnoddau yn y cynigion ynghylch y gyllideb ddrafft ar gyfer cyflawni'r rhaglen 
waith ar gyfiawnder a gynlluniwyd, pa Brif Grwpiau Gwariant (MEG) adrannol y maent yn 
rhan ohonynt a ffigurau cysylltiedig y Maes Rhaglenni Gwariant (SPA) a'r Llinell Wariant yn 
y Gyllideb (BEL). 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS 
Prif Weinidog Cymru 
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Unrhyw adnoddau eraill yn y cynigion ynghylch y gyllideb ddrafft sy'n gysylltiedig â 
blaenoriaethau cyfiawnder Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ar fynediad at gyfiawnder; 
cyfiawnder sifil a gweinyddol; cyfiawnder troseddol (gan gynnwys plismona); cyfiawnder 
teuluol; a'r sector cyfreithiol. Mewn perthynas â'r wybodaeth hon, a allech chi ddarparu 
gwybodaeth am ba Brif Grwpiau Gwariant (MEG) adrannol y maent yn rhan ohonynt a'r 
ffigurau SPA a BEL cysylltiedig. 

Capasiti deddfwriaethol  

Wrth roi tystiolaeth i ni, mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi tynnu ein sylw at raddfa'r gofynion 
deddfwriaethol ar Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’i rhaglen waith ddeddfwriaethol ei hun, gan 
gynnwys ei rhaglen ar gyfer gwella hygyrchedd cyfraith Cymru; deddfu ar gyfer Brexit; deddfu ar 
gyfer Covid; ac ymateb i raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU. Tynnodd y Cwnsler Cyffredinol 
ein sylw hefyd at natur hynod fedrus yr arbenigedd sydd ei angen i gyflawni'r gofynion hyn. Felly, 
byddem yn croesawu gwybodaeth am: 

Unrhyw adnoddau o fewn y gyllideb ddrafft i gynyddu capasiti o fewn Llywodraeth Cymru 
i fodloni'r gofynion deddfwriaethol hyn, gan gynnwys recriwtio staff newydd, cynyddu 
arbenigedd a chadw staff presennol, ac o bosibl prynu, secondio neu gaffael arbenigedd 
ychwanegol mewn modd arall. 
Unrhyw adnoddau o fewn y gyllideb ddrafft i gyflawni rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer 
gwella hygyrchedd cyfraith Cymru. 

Byddem yn croesawu ymateb gennych erbyn 10 Ionawr 2022 i sicrhau bod gennym amser i drafod y 
wybodaeth, a chodi unrhyw faterion perthnasol, cyn y ddadl a drefnwyd yn y Cyfarfod Llawn ar y 
gyllideb ddrafft.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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