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Annwyl Mick 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

I gynorthwyo ein gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24, y disgwylir 

iddi gael ei chyhoeddi ar 13 Rhagfyr 2022, byddem yn ddiolchgar o gael rhagor o fanylion am wariant 

arfaethedig Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chyfiawnder a hygyrchedd cyfraith Cymru. 

Byddwch yn cofio fy mod wedi ysgrifennu atoch chi ac at y Prif Weinidog ynghylch mater tebyg y 

llynedd cyn cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23. Roeddem yn ddiolchgar bryd hynny am y 

wybodaeth a roddwyd gan y Prif Weinidog a thystiolaeth lafar a roddwyd gennych chi unwaith y 

cafodd y gyllideb ddrafft ei chyhoeddi, ac ar gyfer yr ymrwymiadau a wnaethoch mewn gohebiaeth 

ddilynol. 

Mae tîm clercio’r Pwyllgor wedi cysylltu â chi i drefnu dyddiad addas ym mis Ionawr ar gyfer sesiwn 

dystiolaeth gyda chi ar y gyllideb ddrafft. Byddem yn ddiolchgar felly i gael rhagor o fanylion o fewn y 

meysydd a nodir yn yr Atodiad cyn y sesiwn. 

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

  

Mick Antoniw AS  

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad  
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Atodiad 

Cyffredinol 

1. Dadansoddiad o wariant arfaethedig ar gamau gweithredu sy’n ymwneud â chyfiawnder o fewn 

cyllideb ddrafft 2023-24 a chyllidebau dangosol y dyfodol, yn ôl Maes Rhaglen Wariant, Llinell 

Wariant yn y Gyllideb, refeniw a chyfalaf, a, lle bo’n berthnasol, cymhariaeth flwyddyn i flwyddyn o 

wariant arfaethedig yn 2022-23. 

2. Disgrifiad naratif manwl o unrhyw wariant arfaethedig ar gyfiawnder yng nghyllideb ddrafft 

2023-24 ac unrhyw newidiadau a nodwyd o flwyddyn i flwyddyn. 

3. Crynodeb o’r gwaith a wnaed i wella lefel y wybodaeth a ddarparwyd ar wariant cyfiawnder 

arfaethedig o fewn y gyllideb ddrafft, yn unol â’r argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor y llynedd ac a 

dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, a manylion am unrhyw newidiadau a wnaed i strwythur a 

chyflwyniad y gyllideb o gymharu â blynyddoedd blaenorol o ganlyniad. 

Sicrhau Cyfiawnder i Gymru 

4. Dadansoddiad o wariant arfaethedig ar Gyngor Cyfraith Cymru yn 2023-24, gan gynnwys 

manylion am raglenni a phrosiectau penodol. 

5. Trosolwg o wariant arfaethedig yn 2023-24 ar raglen waith Sicrhau Cyfiawnder i Gymru gan 

gynnwys: 

▪ y canlyniadau y mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio eu cyflawni o ganlyniad i'r gwariant 

hwn; 

▪ esboniad o ba feysydd gwaith fydd yn cael blaenoriaeth yn 2023-24; a 

▪ manylion am sut mae’r gwariant arfaethedig hwn yn cymharu â gwariant ar raglen waith 

Sicrhau Cyfiawnder i Gymru yn y flwyddyn ariannol gyfredol 2022-23. 

6. Manylion y gwariant arfaethedig ar raglenni cyfiawnder mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth 

Gyfiawnder yn 2023-24.  

7. Trosolwg o unrhyw adnoddau yng nghyllideb ddrafft 2023-24 i fwrw ymlaen ag argymhellion 

adroddiad Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru Comisiwn y Gyfraith. 

Dyfodol Cyfraith Cymru 

8. Dadansoddiad o unrhyw wariant arfaethedig o fewn cyllideb ddrafft 2023-24 sy’n ymwneud â 

chyflawni rhaglen Llywodraeth Cymru i wella hygyrchedd y gyfraith gan gynnwys: 



 

 

▪ cyllid i Ganolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor i ddatblygu cyfieithu peirianyddol penodol 

ar gyfer y gyfraith a deddfwriaeth, ac unrhyw gyllid ar gyfer prosiectau eraill yn y dyfodol 

mewn perthynas â defnyddio dysgu peirianyddol neu ddeallusrwydd artiffisial ym maes 

deddfwriaeth; 

▪ adnoddau ar gyfer cynlluniau Llywodraeth Cymru i gymryd cyfrifoldeb am ddarparu 

deddfwriaeth ddwyieithog gyfredol ar legislation.gov.uk. 

 


