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COMISIWN Y GYFRAITH 

Y DDEUDDEGFED RAGLEN O DDIWYGIO 
CYFRAITH 

At y Gwir Anrhydeddus Chris Grayling AS, yr Arglwydd Ganghellor a'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder 

RHAN 1  
CYFLWYNIAD 

CEFNDIR 

1.1 Sefydlwyd Comisiwn y Gyfraith gan y Ddeddf Comisiynau'r Gyfraith 1965 ar gyfer 
y diben o hyrwyddo diwygio'r gyfraith. Mae'n ofynnol i Gomisiwn y Gyfraith 
dderbyn ac ystyried cynigion ar gyfer diwygio'r gyfraith ac i baratoi a chyflwyno i'r 
Arglwydd Ganghellor, o bryd i'w gilydd, raglenni ar gyfer archwilio gwahanol 
ganghennau o'r gyfraith gyda golwg ar eu diwygio.1  

1.2 Bydd y Ddeuddegfed Raglen hon o Ddiwygio'r Gyfraith yn rhedeg o fis Gorffennaf 
2014. 

YMGYNGHORI 

1.3 Mae Comisiwn y Gyfraith yn ymgynghori'n eang wrth lunio rhaglenni diwygio'r 
gyfraith, er mwyn sicrhau bod ein gwaith mor berthnasol a gwybodus ag y bo 
modd. Lansiwyd yr ymgynghoriad ar gyfer y Ddeuddegfed Raglen  ar 2 
Gorffennaf, 2013 gyda digwyddiad yn Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr. 
Mynychwyd y gynhadledd hon gan aelodau o'r uwch farnwriaeth ac ymarferwyr 
cyfreithiol blaenllaw, yn ogystal â chynrychiolwyr o'r sectorau preifat a 
chyhoeddus, y trydydd sector a'r byd academaidd. Yna cynhaliwyd yr 
ymgynghoriad tan 31 Hydref. 

1.4 Yn ystod y cyfnod hwn, cyfarfu'r Cadeirydd, y Comisiynwyr a'r Prif Weithredwr â 
barnwyr y Goruchaf Lys a chynhaliwyd seminar yn y Llysoedd Barn Brenhinol ar 
gyfer barnwyr y Llys Apêl a barnwyr yr Uchel Lys. Cynhaliodd y Comisiwn hefyd 
ddigwyddiad ymgynghori yn Nhŷ’r Arglwyddi ar gyfer ASau ac arglwyddi, a 
llwyfannodd arddangosfa wythnos o hyd yn y Senedd i hysbysebu'r 
ymgynghoriad.  

1.5 Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda'r Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol 
dros Gyfiawnder; y Twrnai Cyffredinol; yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, 
Arloesedd a Sgiliau; y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Cyfreithiol a Chyfiawnder 
Sifil ; y Gweinidog Gwladol dros Blismona, Cyfiawnder Troseddol a Dioddefwyr; y 
Gweinidog dros Garchardai ac Ailsefydlu; a'r Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet. 
Hefyd cyfarfu'r Prif Weithredwr â chyfarwyddwyr cyfreithiol a pholisi ar draws 
Whitehall a Phrif Weithredwyr Comisiynau'r Gyfraith yn yr Alban a Gogledd 
Iwerddon. 

 

1  Deddf Comisiynau'r Gyfraith 1965, a 3(1)(a) a (b) 
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1.6 Cyfarfu'r Cadeirydd â Phwyllgor Diwygio'r Gyfraith Cyngor y Bar a Chymdeithas y 
Cyfreithwyr. Dosbarthwyd gwybodaeth am yr ymgynghoriad i gymdeithasau 
proffesiynol, grwpiau academaidd cyfreithiol, sefydliadau yn y sector cyhoeddus, 
a sefydliadau gydag aelodaeth a sefydliadau mantell yn y sector preifat a'r 
trydydd sector. Fe wnaeth timau hefyd hysbysu eu cysylltiadau presennol am y 
cyfle i gyflwyno cynigion. Rhoddodd y Comisiwn gyhoeddusrwydd i'r manylion yn 
ehangach trwy erthyglau yn y cyfryngau cyfreithiol a'r trydydd sector, yn ogystal â 
thrwy ei wefan a'i gyfrif Twitter. Yn ogystal, cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau yn 
benodol i hyrwyddo'r ymgynghoriad yng Nghymru. Mae rhagor o fanylion am y 
rhain i'w gweld isod. 

1.7 Sicrhawyd bod holiaduron ar gael i'r ymgyngoreion yn electronig ac ar ffurf copi 
caled, a sefydlwyd cyfleuster ymateb ar-lein. Defnyddiodd tua 20% o 
ymgyngoreion y cyfleuster hwn. Derbyniodd y Comisiwn dros 250 o gynigion i 
gyd gan 180 o ymgyngoreion. Er bod llond llaw o brosiectau wedi'u hawgrymu 
sawl gwaith, cyflwynwyd mwyafrif helaeth y cynigion gan un neu ddau o 
ymgyngoreion yn unig. 

1.8 Am y tro cyntaf, cyhoeddodd y Comisiwn ei awgrymiadau ei hun ar gyfer 
meysydd o'r gyfraith a allai elwa o gael eu diwygio. Cynhyrchwyd y rhain yn dilyn 
trafodaethau yn fewnol a chyda rhanddeiliaid, a gwahoddwyd ymgyngoreion i 
wneud sylwadau arnynt. Gwnaeth dros 80 o ymgyngoreion hynny, ac awgrymodd 
pedwar o'r rhain brosiectau sydd wedi cael eu cynnwys yn y rhaglen derfynol. 
Mae rhestr lawn o awgrymiadau'r Comisiwn i'w gweld yn Atodiad A. 

1.9 Hoffai Comisiwn y Gyfraith ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr ymgynghoriad 
ynghylch y Ddeuddegfed Raglen. Roeddem wrth ein bodd gyda'r ymateb 
brwdfrydig a'r amrywiaeth eang o syniadau a gynhyrchwyd gan ymgyngoreion. 
Rydym yn credu bod hyn wedi caniatáu i ni ddatblygu rhaglen amrywiol a 
gwerthfawr o ddiwygio'r gyfraith. 

CYMRU 

1.10 Mae Comisiwn y Gyfraith yn cwmpasu awdurdodaeth Cymru a Lloegr. Yn 
ddiweddar, cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru bwerau deddfu sylfaenol 
uniongyrchol mewn meysydd o'r gyfraith sydd wedi'u datganoli. Mae'r Comisiwn 
wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion Cymru a Lloegr o ran diwygio'r gyfraith yn y 
cyd-destun cyfansoddiadol newydd. Rydym eisoes wedi cyhoeddi ein hadroddiad 
dwyieithog cyntaf,2 ac mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi pasio ei Deddf 
gyntaf yn ddiweddar i weithredu un o adroddiadau Comisiwn y Gyfraith.3 

 

2  Renting Homes in Wales, Rhentu Cartrefi yng Nghymru (2013) Comisiwn y Gyfraith Rhif 
337 

3  Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014  
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1.11 Ar hyn o bryd mae Comisiwn y Gyfraith yn cymryd camau i sicrhau bod y 
peirianwaith priodol yn ei le ar gyfer darparu diwygio'r gyfraith yn effeithiol yn y 
dyfodol yng Nghymru. Sefydlodd y Comisiwn Bwyllgor Ymgynghorol Cymru yn 
2013 i helpu i nodi'r anghenion o ran diwygio'r gyfraith yng Nghymru mewn 
meysydd o'r gyfraith sydd wedi'u datganoli ac sydd heb eu datganoli. Mae Mesur 
Cymru sydd gerbron y Senedd ar hyn o bryd yn cynnwys darpariaeth i ddiwygio 
Deddf Comisiynau'r Gyfraith 1965 a fydd, ymysg pethau eraill, yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i gyfeirio prosiectau yn uniongyrchol at y Comisiwn. 

1.12 Cynhaliodd Comisiwn y Gyfraith ddigwyddiad ymgynghori ynghylch y 
Ddeuddegfed Raglen yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Caerdydd, ym mis 
Hydref 2013. Rhoddwyd y prif anerchiad gan Theodore Huckle QC, Cwnsler 
Cyffredinol Llywodraeth Cymru. Mynychwyd y digwyddiad gan gynrychiolwyr o'r 
proffesiwn cyfreithiol, y byd academaidd, a'r sectorau preifat, cyhoeddus a'r 
trydydd sector yng Nghymru. Mynychodd y Comisiwn hefyd Gynhadledd Cymru'r 
Gyfraith 2013, lle siaradodd y Cadeirydd am y Ddeuddegfed Raglen a thrafod 
cynigion ar gyfer prosiectau posibl.  

1.13 Rydym wedi derbyn nifer o ymatebion i'r ymgynghoriad gan ymgyngoreion o 
Gymru, gan gynnwys cynigion ar gyfer prosiectau mewn meysydd o'r gyfraith 
sydd wedi'u datganoli. Awgrymodd y Comisiwn hefyd un prosiect yn ymwneud â 
Chymru yn unig. Mae Pwyllgor Ymgynghorol Cymru wedi ystyried y cynigion a 
dderbyniwyd mewn dau gam ac wedi rhoi mewnbwn gwerthfawr, mewn 
perthynas â phrosiectau ar gyfer Cymru yn unig ac o ran effaith prosiectau eraill a 
awgrymwyd yng Nghymru. Mae'r rhaglen derfynol yn cynnwys prosiect 
ymgynghorol a phrosiect sy'n ymwneud â diwygio'r gyfraith yn llawn fel mae'n 
ymwneud â Chymru. Ni wnaeth prosiect arall, oedd yn ymwneud â chyfraith 
amgylcheddol yng Nghymru, gael cymeradwyaeth yr Arglwydd Ganghellor fel 
sy'n ofynnol gan adran 3(1)(c) o Ddeddf Comisiynau'r Gyfraith 1965 ac nid yw 
felly wedi ei gynnwys yn y rhaglen. 

MEINI PRAWF DETHOL PROSIECTAU COMISIWN Y GYFRAITH 

1.14 Dyma'r ail raglen o ddiwygio'r gyfraith i gael ei ddatblygu o dan delerau'r Protocol 
rhwng yr Arglwydd Ganghellor a Chomisiwn y Gyfraith, y rhoddwyd cefnogaeth 
statudol iddo gan Ddeddf Comisiwn y Gyfraith 2009.4 Mae'r Protocol yn esbonio 
sut y mae'r Llywodraeth a Chomisiwn y Gyfraith yn gweithio gyda'i gilydd, ac yn 
sefydlu'r weithdrefn ar gyfer creu rhaglen o ddiwygio'r gyfraith.  

1.15 Wrth ystyried a ddylid cynnwys prosiect yn y Ddeuddegfed Raglen, fe wnaeth 
Comisiwn y Gyfraith asesu pob cynnig yn erbyn y meini prawf dethol canlynol: 

(1) Pwysigrwydd: i ba raddau y mae'r gyfraith yn anfoddhaol (er enghraifft, 
yn annheg, rhy gymhleth, yn anhygyrch neu wedi dyddio), a'r manteision 
posibl o ddiwygio. 

(2) Addasrwydd: ai'r Comisiwn anwleidyddol, annibynnol yw'r corff mwyaf 
addas i gynnal y prosiect. 

 

4  Protocol rhwng yr Arglwydd Ganghellor (ar ran y Llywodraeth) a Chomisiwn y Gyfraith 
(2010) Comisiwn y Gyfraith Rhif 321, HC 499 
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(3) Adnoddau: a yw'r adnoddau angenrheidiol, gan gynnwys cyllid ar gyfer 
prosiectau penodol, ar gael i alluogi'r prosiect i gael ei gyflawni'n 
effeithiol. 

1.16 Roedd y Protocol yn ei gwneud yn ofynnol hefyd i ystyried y canlynol: 

(1) a oes dimensiwn Gwyddelig, Albanaidd neu un yn ymwneud â Gogledd 
Iwerddon i'r prosiect sydd angen cyfraniad gan Gomisiynau Cyfraith yr 
Alban a / neu Ogledd Iwerddon; 

(2) a oes dimensiwn Cymreig lle mae angen cyfraniad gan Lywodraeth 
Cymru; a 

(3) faint o gefnogaeth adrannol sydd ar gyfer y prosiect. O dan delerau'r 
Protocol, bydd yr Arglwydd Ganghellor yn disgwyl i'r adran berthnasol 
nodi bwriad difrifol i gyflwyno diwygio'r gyfraith yn y maes cyn 
cymeradwyo cynnwys prosiect yn y rhaglen. 

PROSIECTAU A GADARNHAWYD AR GYFER Y DDEUDDEGFED RAGLEN 

1.17 Ar ôl cymhwyso'r meini prawf a nodir uchod, mae'r Comisiynwyr wedi dewis y 
prosiectau canlynol ar gyfer Deuddegfed Raglen Diwygio'r Gyfraith.  

Enw'r prosiect Cyfrifoldeb polisi  
Biliau gwerthu Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau 
Arfau Saethu: prosiect cwmpasu Y Swyddfa Gartref 
Ffurf a hygyrchedd y gyfraith 
berthnasol yng Nghymru: prosiect 
ymgynghorol 

Llywodraeth Cymru / Swyddfa Cymru 
/ Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 

Cofrestru tir Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau 
/ Y Gofrestrfa Tir 

Galluedd meddyliol a chadwad Yr Adran Iechyd 
Cynllunio a rheoli datblygu yng 
Nghymru 

Llywodraeth Cymru 

Gwarchod rhagdaliadau defnyddwyr 
ar ansolfedd manwerthwyr 

Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau 

Y Weithdrefn Dedfrydu Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
Ewyllysiau Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 

 

1.18 Mae pob un o'r prosiectau hyn yn cael ei esbonio'n fanylach yn Rhan 2. 

PROSIECTAU PELLACH 

1.19 Mae Comisiwn y Gyfraith hefyd yn gwneud gwaith ymgynghorol ar gyfer y 
Llywodraeth a phrosiectau a gyfeiriwyd yn uniongyrchol gan Weinidogion.5 Gallai 
hyn fod yn rhan o'n gwaith yn ystod y Ddeuddegfed Raglen. Yn Rhan 3, rydym yn 
crynhoi nifer o gynigion eraill nad ydym wedi gallu eu cyflwyno yn y Ddeuddegfed 
Raglen, ond mae'n bosibl y gallem eu derbyn fel cyfeiriadau gan Weinidogion os 
bydd adnoddau ar gael. 

 

5  Deddf Comisiynau'r Gyfraith 1965, a 3(1)(a) a (d) 
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1.20 Yn ogystal, bydd y Comisiwn yn parhau â'i waith ar brosiectau o raglenni 
blaenorol, yn ogystal â diddymu a chydgrynhoi cyfraith statud. Gellir cael 
manylion pellach am waith ehangach y Comisiwn ar ein gwefan. 

GWEITHIO GYDA CHOMISIYNAU'R GYFRAITH ERAILL 

1.21 Mae rôl Comisiwn y Gyfraith yn cwmpasu cyfraith Cymru a Lloegr, ond nid 
cyfraith yr Alban neu gyfraith Gogledd Iwerddon. Rydym yn ymgymryd â 
phrosiectau ar y cyd gyda Chomisiynau Cyfraith yr Alban a/neu Ogledd Iwerddon, 
lle mae'r gyfraith bresennol yn gweithredu ar draws awdurdodaethau lluosog. 
Mae dau brosiect ar y cyd o'r fath ar y gweill ar hyn o bryd. Ond nid oes unrhyw 
brosiectau ar y cyd newydd wedi cael eu cynnwys yn y Ddeuddegfed Raglen. 
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RHAN 2 
PROSIECTAU'R DDEUDDEGFED RAGLEN 

CYFLWYNIAD 

2.1 Yn y Rhan hon rydym yn nodi'r prosiectau newydd y byddwn yn ymgymryd â 
hwy. Mae rhai o'r prosiectau hyn eisoes wedi'u diffinio'n dda, a bydd  paramedrau 
rhai eraill yn cael eu hegluro ar ôl astudiaeth gwmpasu yn unig. 

BILIAU GWERTHIANT 

Haf 2014 - haf 2016 

2.2 Mae bil gwerthiant yn ffordd y caiff personau ddefnyddio eu nwyddau presennol 
fel gwarant ar gyfer benthyciad. Enghraifft gyfoes yw'r "benthyciad llyfr log", a 
ddefnyddir yn aml oherwydd bod y benthyciwr yn methu â chael credyd gan 
fenthycwyr prif ffrwd. Mae'r defnydd o filiau gwerthiant wedi tyfu'n ddramatig yn 
ddiweddar, o 2,840 yn 2001 i 38,000 erbyn 2008, lefel sy'n ymddangos fel pe bai 
wedi cael ei chynnal yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Yn y dyfodol, mae'n 
bosibl y bydd eu defnydd yn cynyddu ymhellach. 

2.3 Mae'r gyfraith yn y maes hwn, a nodir yn y Deddfau Biliau Gwerthiant  1878 a 
1882, yn gymhleth, yn ddirgel ac wedi dyddio. Mae iaith hynafol y Deddfau 
llywodraethol bron yn annealladwy, ac anaml y mae defnyddwyr a busnesau sy'n 
benthyca fel hyn yn deall effeithiau eu trafodion. Mae'r Deddfau yn gosod costau 
diangen ar fusnesau, gan amddifadu defnyddwyr o'r amddiffyniadau safonol ar 
gyfer mathau eraill o gredyd. Gall diffygdalu ar y benthyciad arwain at yr eiddo yn 
cael ei atafaelu, mewn llawer o achosion heb unrhyw rybudd. 

2.4 Mae canlyniadau peidio â dilyn y gofynion ffurfioldeb llym hefyd yn ddifrifol: bydd 
gwall yn gwneud y bil yn ddiwerth. Rhaid i bob bil gael ei gofrestru, ond mae'r 
cynllun cofrestru yn anodd ei defnyddio a'i chwilio, ac nid yw wedi gwneud 
defnydd o ddatblygiadau technolegol. Mae Cyngor ar Bopeth wedi dadlau bod "y 
fframwaith rheoleiddiol a deddfwriaethol bresennol sy'n llywio benthyca llyfr log 
yn anghynaliadwy", ac nad yw cyflwyno cod ymarfer gwirfoddol wedi lleihau'r 
angen am ddiwygio cyfreithiol. 

2.5 Bydd y prosiect hwn yn adolygu'r ddeddfwriaeth bresennol a'r drefn gofrestru ar 
gyfer biliau gwerthiant, ac yn gwneud argymhellion ar gyfer moderneiddio a 
symleiddio'r gyfraith. Bydd y prosiect hefyd yn ystyried y defnydd cynyddol o filiau 
gwerthiant yn y farchnad credyd defnyddwyr, ac yn enwedig y cwestiwn a oes 
amddiffyniad digonol ar gyfer benthycwyr. 

ARFAU TANIO: PROSIECT CWMPASU 

Gwanwyn 2015 - gwanwyn 2016 

2.6 Mae troseddau yng nghyswllt arfau tân yn annigonol. Mae hyn yn achosi 
anawsterau gwirioneddol i awdurdodau ymchwilio ac erlynwyr. Yn rhannol, mae 
hyn oherwydd nad yw'r ffordd y cafodd arfau eu categoreiddio mewn 
deddfwriaeth a'u deall mewn cymdeithas bron i hanner canrif yn ôl bellach yn 
adlewyrchu realiti presennol. 
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2.7 Hefyd, mae rhai termau statudol pwysig, megis "antique" yn Saesneg, yn parhau 
i fod heb eu diffinio. Felly, pan gyflwynir hwy gydag arf o oedran penodol, gall fod 
yn heriol i ymchwilwyr benderfynu a yw'n cael ei ddosbarthu fel darpariaeth sy'n 
creu tramgwydd. Gallai camgymeriad yn ystod y cam hwn effeithio ar lwyddiant yr 
erlyniad. Mae llawer o enghreifftiau yn yr achosion a benderfynwyd lle mae 
diffynyddion wedi manteisio ar amddiffyniad technegol, gan ddadlau'n 
llwyddiannus bod yr arf a oedd yn ddi-os yn eu meddiant wedi'i ddisgrifio'n 
anghywir gan yr erlyniad. O ganlyniad, maent wedi cael eu herlyn o dan 
ddarpariaeth anghywir y statud anghywir ac fe'u ceir yn ddieuog. 

2.8 Mae hyder y cyhoedd yn y system cyfiawnder troseddol wedi'i dolcio'n ddifrifol 
pan welir diffynyddion yn cerdded yn rhydd oherwydd nad yw'r statudau y 
bwriadwyd iddynt droseddoli eu hymddygiad yn addas ar gyfer eu defnyddio yn yr 
oes fodern. Bydd yr ymarfer cwmpasu hwn yn arolygu'r dirwedd bresennol, yn 
nodi'r problemau gyda'r gyfraith ac yn cynnig ystod o bosibiliadau diwygio. Bydd 
yn ystyried deddfu un statud gynnau a fydd yn dwyn ynghyd y darpariaethau sy'n 
creu trosedd sydd wedi'u gwreiddio ar hyn o bryd mewn nifer o Ddeddfau, ynghyd 
ag opsiynau mwy cyfyngedig, efallai ar gyfer meysydd lle ceir problemau penodol 
yn y gyfraith ar hyn o bryd. Ar sail ein dadansoddiad, bydd y Swyddfa Gartref a'r 
Comisiwn wedyn yn penderfynu a ddylid mynd â'r prosiect ymhellach. 

FFURF A HYGYRCHEDD Y GYFRAITH BERTHNASOL YNG NGHYMRU: 
PROSIECT YMGYNGHOROL 

Haf 2014 - diwedd 2015  

2.9 Mae problemau gyda ffurf a hygyrchedd y gyfraith sy'n ymwneud â Chymru wedi 
bod yn amlwg ers peth amser, ac maent yn mynd yn fwy difrifol. Mae hanes 
penodol datganoli yng Nghymru wedi arwain at sefyllfa lle mae'n anodd i 
weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd gyrchu at y gyfraith sy'n ymwneud â Chymru.  

2.10 O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, cafodd pwerau gweithredol eu 
trosglwyddo gan nifer o orchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn o ddatganoli, cafodd pwerau eraill 
eu trosglwyddo i Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy statud. Yn 2007, 
trosglwyddwyd y swyddogaethau hyn i Weinidogion Cymru. Y canlyniad yw y 
gallai fod yn anodd iawn canfod pwy sy'n arfer pwerau gweithredol. Gallai pŵer 
sydd, ar wyneb statud, yn ymddangos fel pe bai yn cael ei arfer gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol mewn gwirionedd fod wedi ei drosglwyddo i Weinidogion 
Cymru. Ond ni fydd hyn yn amlwg heb ymchwil manwl. 

2.11 Ar ben hynny, cyn 2006, ni allai deddfwriaeth sylfaenol yn gyffredinol gael ei 
diwygio ond gan San Steffan. Ar nifer o achlysuron, gwnaed diwygiadau ar gais 
Llywodraeth Cymru. Yn dilyn cyflwyno'r system yn Rhan 3 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, gallai pwerau deddfu gael eu trosglwyddo i Gynulliad Cymru drwy 
statud neu drwy Orchymyn Cydsyniad Deddfwriaethol. Yn 2011, daeth Rhan 4 o 
Ddeddf 2006 i rym, gan roi pwerau ehangach i'r Cynulliad Cenedlaethol i wneud 
deddfau mewn meysydd datganoledig. Ond mae deddfwriaeth Cymru yn dal yn 
seiliedig ar statudau cyn datganoli. Gallai'r rhain fod wedi cael eu diwygio yn 
ddiweddarach gan y Senedd a Chynulliad Cymru, fel eu bod bellach yn cynnwys 
rhai darpariaethau sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr, rhai sy'n ymwneud â Lloegr, a 
rhai sy'n benodol i Gymru yn unig.  
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2.12 Bydd y prosiect hwn yn ystyried ffyrdd y gallai'r ddeddfwriaeth gynharach gael ei 
symleiddio a'i gwneud yn fwy hygyrch, a sut y gallai deddfwriaeth yn y dyfodol 
leihau, yn hytrach nag amlhau'r problemau. Bydd y prosiect yn un ymgynghorol 
yn unig, ac ni fydd ein hadroddiad terfynol yn cynnwys Bil drafft. 

COFRESTRU TIR 

Hydref 2014 - Hydref 2017  

2.13 Sefydlodd Deddf Cofrestru Tir 2002 drefn ar gyfer cofrestru teitl i dir rhydd-ddaliol 
a rhywfaint o dir ar brydles, a buddiannau sy'n effeithio ar dir o'r fath. Cafodd 
Deddf 2002 ei rhoi ar waith yn dilyn prosiect ar y cyd rhwng  Comisiwn y Gyfraith 
a'r Gofrestrfa Tir. 

2.14 Mae'r drefn cofrestru tir o bwysigrwydd enfawr ac yn tyfu. Mae dros 80% o'r tir 
yng Nghymru a Lloegr wedi ei gofrestru, gyda'r Gofrestrfa Tir yn cadw mwy na 23 
miliwn o deitlau. Gall deliadau ac anghydfodau sy'n ymgysylltu â'r drefn cofrestru 
tir fod yn gymhleth ac yn gofyn am gyngor arbenigol. Mae ansicrwydd yn y 
gyfundrefn yn gwneud cynghori cleientiaid yn anodd, mae'n cymell ymgyfreitha, 
ac yn cynyddu'r costau i dirfeddianwyr.  

2.15 Bydd y prosiect yn cynnwys adolygiad eang o Ddeddf 2002, gyda'r bwriad o'i 
diwygio lle gallai elfennau o'r Ddeddf gael eu gwella yng ngoleuni profiad gyda'i 
gweithredu. Ceir tystiolaeth bod angen ei hadolygu neu ei hegluro mewn rhai 
meysydd. Datgelodd ymgynghoriad y Ddeuddegfed Rhaglen ystod o faterion sy'n 
aml yn dechnegol iawn sydd â goblygiadau masnachol pwysig ar gyfer y 
Gofrestrfa Tir a'i randdeiliaid, gan gynnwys darparwyr morgeisi. 

2.16 Yn benodol, bydd y prosiect hwn yn archwilio graddau gwarant o deitl y 
Gofrestrfa Tir, cywiro a newid y gofrestr, ac effaith twyll. Bydd y prosiect hefyd yn 
ail-edrych ar y fframwaith cyfreithiol ar gyfer trawsgludo electronig. Byddwn yn 
ystyried sut y gallai technoleg gael ei harneisio i leihau'r amser a'r adnoddau sy'n 
ofynnol i brosesu ceisiadau, wrth gynnal dibynadwyedd y gofrestr a hyder y 
cyhoedd ynddi. 

GALLUEDD MEDDYLIOL A CHADWAD 

Haf 2014 - haf 2017  

2.17 Gallai trefniadau a wneir ar gyfer trin pobl sydd heb allu i gydsynio i'w triniaeth fod 
yn gyfystyr ag amddifadu pobl o'u rhyddid sy'n mynd yn groes i'w hawliau dynol. 
Yn 2007, cyflwynwyd trefniadau diogelu rhag colli rhyddid (DOLS) i'r Ddeddf 
Galluedd Meddyliol 2005 i sicrhau bod amddifadu pobl rhag rhyddid o'r fath yn 
cael ei reoleiddio'n briodol yn unol â deddfwriaeth hawliau dynol. Mae hyn yn 
golygu y gallai pobl sydd heb allu i gydsynio i'w triniaeth gael eu hamddifadu o'u 
rhyddid mewn ysbyty neu gartref gofal os ystyrir bod hynny'n angenrheidiol er eu 
lles gorau. Rhaid i'r ysbyty neu gartref gofal fel yr "awdurdod rheoli" wneud cais 
i'w cyngor lleol (y "corff goruchwylio") am ganiatâd i amddifadu rhywun o ryddid. 
Bydd y corff goruchwylio wedyn yn asesu a yw'r amddifadedd yn gyfreithiol. 
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2.18 Mae DOLS wedi bod yn destun cryn feirniadaeth ers iddynt gael eu cyflwyno. Ym 
mis Mawrth 2014, daeth un o bwyllgorau dethol Tŷ’r Arglwyddi  i'r casgliad nad 
oedd DOLS yn "addas i'r pwrpas" ac argymhellodd eu disodli. Argymhellodd y 
pwyllgor y dylai'r ddeddfwriaeth newydd ymestyn i'r rhai sy'n byw mewn 
trefniadau byw â chymorth, nid ysbytai a chartrefi gofal yn unig. Mae'r Adran 
Iechyd wedi derbyn bod anawsterau gyda DOLS ac wedi cyhoeddi mesurau 
amrywiol i wella eu gweithrediad. 

2.19 Bydd y prosiect hwn yn ystyried fframwaith cyfreithiol newydd i ganiatáu ar gyfer 
awdurdodi amddifadu rhyddid er lles gorau mewn lleoliadau byw â chymorth a 
lleoliadau gofal cymunedol eraill, yn unol ag argymhellion y pwyllgor dethol. 
Byddwn hefyd yn ystyried newidiadau y bydd yn rhaid eu gwneud i DOLS i 
ystyried canlyniad ein gwaith. 

CYNLLUNIO A RHEOLI DATBLYGU YNG NGHYMRU 

Haf 2014 - haf 2017  

2.20 Mae cyfraith cynllunio yng Nghymru a Lloegr yn or-gymhleth ac yn anodd ei deall. 
Nid yw'r darpariaethau statudol wedi cael eu cyfuno ers Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990, a bu datblygiad deddfwriaethol tameidiog byth ers hynny. Mae'r 
sefyllfa hyd yn oed yn fwy cymhleth yng Nghymru. Mae rhai, ond nid pob un, o'r 
deddfwriaethau yn Lloegr yn ddiweddar yn berthnasol i Gymru, ac mae rhai 
darpariaethau sy'n benodol i Gymru yn unig. Mae rhai darpariaethau statudol 
wedi cychwyn yn Lloegr ond nid yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ei bod yn 
anodd iawn, hyd yn oed ar gyfer gweithwyr proffesiynol, ganfod beth yw sylwedd 
cyfraith cynllunio yng Nghymru. Mae hyn yn arwain at gostau uwch i unigolion, 
cymunedau a busnesau, yn ogystal ag i awdurdodau cynllunio lleol.  

2.21 Mae'r system gynllunio yng Nghymru a Lloegr yn dibynnu ar baratoi cynlluniau 
datblygu lleol, y dylai ceisiadau cynllunio unigol gydymffurfio â hwy. Bydd y Bil 
Cynllunio (Cymru), sydd i'w gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2014, yn 
diwygio swyddogaethau gwneud cynlluniau yng Nghymru. Ond ni fydd yn ymdrin 
yn sylfaenol â'r broses amlwg o reoli datblygu ac ystyried ceisiadau cynllunio, na'r 
berthynas rhwng rheoli datblygu a chynlluniau datblygu lleol.  

2.22 Ni ellir ymdrin â'r problemau gyda chyfraith cynllunio Cymru gan gyfuno 
technegol yn unig. Bydd y prosiect hwn, felly, yn ystyried rhinweddau system 
gynllunio symlach a modern sy'n addas ar gyfer anghenion Cymru, gwlad lai 
gyda gwahanol fathau o ddefnydd tir, a gyda chysylltiad agos rhwng cyrff 
llywodraeth. Prif ffocws y prosiect fydd diwygio'r broses rheoli datblygu yng 
Nghymru. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r berthynas rhwng gwneud cynlluniau a 
rheoli datblygu. Bydd gan system gynllunio symlach a modern i Gymru y 
potensial i hyrwyddo twf economaidd, cyflenwad tai a gwarchod yr amgylchedd, 
yn ogystal â chynyddu effeithlonrwydd a lleihau costau trafodion. 
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GWARCHOD RHAGDALIADAU DEFNYDDWYR AR ANSOLFEDD 
MANWERTHWYR 

Hydref 2014 - gwanwyn 2016  

2.23 Mae defnyddwyr yn aml yn talu am nwyddau o flaen llaw. Gallai hyn fod er mwyn 
cyllidebu ar gyfer gwario mawr, megis adeg y Nadolig, neu fel blaendal ar gyfer 
pryniannau mawr fel ceir neu geginau newydd. Ar raddfa lai, mae talebau rhodd 
yn bethau poblogaidd i'w prynu. Ond mae ansolfedd manwerthwyr proffil uchel 
diweddar wedi tynnu sylw at gyn lleied o amddiffyniad sydd gan y defnyddiwr pan 
fyddant wedi talu ymlaen llaw. Yn 2006, golygodd cwymp clwb cynilo Nadolig 
Farepak fod llawer o ddefnyddwyr yn eu colled ac ysgogodd hyn y Swyddfa 
Masnachu Teg i gynnal adolygiad. Yn fwy diweddar, dywedir bod methiant Comet 
wedi peri i ddefnyddwyr golli £4.7 miliwn mewn talebau rhodd heb eu defnyddio.  

2.24 Pan fydd manwerthwr yn mynd yn ansolfent, mae defnyddwyr yn isel i lawr y 
drefn flaenoriaeth. O ganlyniad, mae beth bynnag a allai fod ar gael i dalu 
credydwyr yn mynd i'r rhai sydd ar safle uwch na hwy ac fel arfer ychydig iawn 
sydd dros ben neu ddim o gwbl. 

2.25 Mae'r diffyg diogelwch hwn yn achosi pryder. Mae'r materion yn gymhleth ac yn 
mynd at wraidd y gyfundrefn ansolfedd. Yn 1982, gwrthododd Adroddiad Cork roi 
mwy o ddiogelwch i ddefnyddwyr, gan nodi bod defnyddwyr fel arfer yn colli 
symiau bach a fforddiadwy, tra gallai effaith ansolfedd ar gyflenwyr fod yn 
drychinebus. Fodd bynnag, mae rhesymau da dros roi mwy o ddiogelwch i 
ddefnyddwyr, yn anad dim er mwyn cynnal hyder defnyddwyr yn y cynhyrchion 
hyn. Eto bydd mwy o amddiffyniad i ddefnyddwyr o reidrwydd yn arwain at lai o 
amddiffyniad i bobl eraill. 

2.26 Mae'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau wedi gofyn i'r Comisiwn adolygu'r maes 
hwn o'r gyfraith. Byddwn yn cynnal astudiaeth gychwynnol i ystyried ffyrdd posibl 
ymlaen, gan gasglu tystiolaeth empirig ynghylch maint y broblem ac ymgynghori 
ynghylch atebion posibl. Ni fydd y prosiect yn cael ei gynnal ar y cyd â 
Chomisiwn y Gyfraith yr Alban, ond byddwn yn gweithio gyda hwy i ystyried y 
gwahaniaethau posibl yn y dull o ymdrin â'r mater yng nghyfraith yr  Alban a 
chyfraith Cymru a Lloegr. 

GWEITHDREFN DEDFRYDU 

Haf 2014 - haf 2017  

2.27 Mae'r gyfraith ynghylch trefn dedfrydu yn cael ei chynnwys mewn myrdd o 
statudau. Bob blwyddyn, mae deddfwriaeth newydd yn cael ei deddfu naill ai i 
ddiwygio'r deddfau presennol neu i greu agweddau newydd o weithdrefn 
dedfrydu i gyd-fynd â hwy. Mae darpariaethau'r statudau newydd yn cael eu 
dwyn i rym ar adegau gwahanol gan wahanol offerynnau statudol, ac mae 
ganddynt amrywiaeth o drefniadau trosiannol. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd, 
os nad yn amhosibl ar adegau, i ymarferwyr a'r llysoedd werthfawrogi beth yn 
union yw gweithdrefn bresennol y gyfraith dedfrydu. 
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2.28 Mae'r llysoedd wedi cwyno dro ar ôl tro am gymhlethdod gweithdrefn dedfrydu 
modern a'r anawsterau y maent yn eu cael drwy weithio drwyddi. Mae tystiolaeth 
gref, y ddau o astudiaeth o achosion a benderfynwyd a chan arbenigwyr 
dedfrydu, bod llawer o ddedfrydau anghyfreithlon yn cael eu trosglwyddo i lawr 
oherwydd bod tribiwnlysoedd dedfrydu wedi methu canfod eu ffordd drwy'r 
darpariaethau perthnasol. Mae hyn yn tanseilio hyder y cyhoedd mewn dedfrydu 
ac yn costio llawer iawn o arian cyhoeddus i'w gywiro ar apêl. 

2.29 Bydd y prosiect hwn yn anelu at gyflwyno un statud dedfrydu a fydd, wedi hynny, 
y lle cyntaf a'r unig le y bydd tribiwnlysoedd dedfrydu yn troi ato. Bydd yn nodi'r 
darpariaethau perthnasol mewn ffordd glir a rhesymegol. Yr un mor bwysig, bydd 
unrhyw newidiadau i weithdrefn dedfrydu y mae'r Senedd yn dymuno eu gwneud 
yn cael ei gwneud i'r Ddeddf honno ac nid i unrhyw un arall. Bydd hyn yn sicrhau 
nad oes angen i farnwyr ac ymarferwyr edrych yn unrhyw le arall. Nid nod y 
prosiect hwn yw ymyrryd gyda dedfrydau isafol gorfodol neu gyda thariffau 
dedfrydu yn gyffredinol. Bydd y rheiny yn parhau yn gyfan gwbl heb eu cyffwrdd, 
ond bydd y broses a ddefnyddir i'w gosod yn cael ei symleiddio a bydd yn llawer 
gwell. 

EWYLLYSIAU 

Misoedd cynnar 2015 – misoedd cynnar 2018  

2.30 Er bod bron i chwarter miliwn o grantiau cynrychiolaeth6 wedi'u cyhoeddi yn 2012, 
amcangyfrifir nad oes gan 40% neu fwy o'r boblogaeth o oedolion ewyllys. Lle 
nad oes ewyllys bydd y rheolau diewyllysedd yn berthnasol, ond maent yn offeryn 
anhyblyg na all gymryd lle'r mynegiant o ddymuniadau'r person ei hun. Ni all rhai 
unigolion a chyrff elwa o dan y rheolau, gan gynnwys pobl sy'n cyd-fyw ac 
elusennau. Felly, mae'n bwysig bod pobl yn gwneud ewyllysiau a bod y gyfraith 
yn cefnogi hyn.  

2.31 Mae'r prif statud ewyllysiau, Deddf Ewyllysiau 1837, yn dyddio o oes Fictoria. 
Mae'r gyfraith sy'n llywio gallu ewyllysiol, y gallu meddyliol i wneud ewyllys, yn 
deillio o achos Banks v Goodfellow ym 1870.7 Mae pryder bod y gyfraith 
bresennol yn llesteirio rhai pobl rhag gwneud ewyllysiau, nad yw'n cyd-fynd gyda 
datblygiadau cymdeithasol a meddygol, ac efallai na fydd yn gweithio mewn 
modd a fydd yn cyflawni bwriadau'r person yn y ffordd orau ar ei farwolaeth. Mae 
wedi cael ei beirniadu am fod yn anodd ei deall a'i chymhwyso, ac am fod 
weithiau yn anymarferol. Yn achos gallu meddyliol, mae hyn yn broblem 
gynyddol, gan fod amodau sy'n effeithio ar allu yn dod yn fwy cyffredin wrth i bobl 
fyw'n hirach. 

 

6  Mae grant cynrychiolaeth yn darparu awdurdod y llys i gynrychiolydd ddelio ag ystad y 
person ymadawedig. 

7  (1870) LR 5 QB 549 
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2.32 Bydd y prosiect hwn yn adolygu cyfraith ewyllysiau, gan ganolbwyntio ar bedwar 
maes allweddol sydd wedi eu nodi fel rhai a allai fod angen eu diwygio: gallu 
ewyllysiol, y materion ffurfiol ar gyfer cael ewyllys ddilys, unioni ewyllysiau, ac 
ewyllysiau ar y cyd. Bydd yn ystyried a allai'r gyfraith gael ei diwygio i annog a 
hwyluso gwneud ewyllys yn yr 21ain ganrif: er enghraifft, a ddylid ei diweddaru er 
mwyn ystyried datblygiadau mewn technoleg a meddygaeth. Bydd hefyd yn 
ceisio lleihau'r tebygolrwydd y bydd ewyllysiau yn cael eu herio ar ôl marwolaeth, 
a'r achosion o ymgyfreitha. Mae ymgyfreitha o'r fath yn ddrud, mae'n gallu rhannu 
teuluoedd ac yn peri straen mawr i'r rhai mewn profedigaeth. 
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RHAN 3 
PROSIECTAU POSIBL PELLACH 

CYFLWYNIAD 

3.1 Yn yr adran hon, rydym yn amlinellu nifer o gynigion nad yw Comisiwn y Gyfraith 
wedi gallu eu cyflwyno fel rhan o'r Ddeuddegfed Raglen, ac esbonio pam fod hyn 
yn wir. Rydym yn credu y gallai'r cynigion hyn fod â theilyngdod sylweddol fel 
prosiectau i ddiwygio'r gyfraith. Os yw adnoddau'n caniatáu, gallai fod yn bosibl 
derbyn un neu fwy o'r prosiectau hyn fel cyfeiriadau gan Weinidogion yn ystod 
cwrs y Ddeuddegfed Raglen. 

ATEBOLRWYDD TROSEDDOL CORFFORAETHOL 

3.2 Mae priodoli'r rhan fwyaf o fathau o atebolrwydd troseddol corfforaethol yn dal i 
fod yn fater i'r gyfraith gyffredin. Mewn rhai achosion, mae gofynion atebolrwydd 
yn aneglur. Bu galwadau am ddiwygio atebolrwydd troseddol corfforaethol er 
mwyn codeiddio'r rheolau ar gyfer priodoli atebolrwydd troseddol i gorfforaeth. Bu 
cynigion hefyd i gymryd lle'r "athrawiaeth adnabod" bresennol gyda math o 
atebolrwydd corfforaethol uniongyrchol, ac i gyflwyno atebolrwydd am 
weithgareddau troseddol ar y cyd swyddogion ac asiantau corfforaeth. 

3.3 Byddai diwygio yn y maes hwn yn rhoi fframwaith cliriach a mwy cadarn ar gyfer 
erlyn corfforaethau a'u gweithwyr ac asiantau sy'n gyfrifol am gamwri troseddol. 
Mae gan Gomisiwn y Gyfraith hanes o edrych ar faterion yn ymwneud ag 
atebolrwydd corfforaethol. Yn 2010, paratôdd y Comisiwn rywfaint o waith cefndir 
ar gyfer prosiect pellach o'r math hwn.8  

3.4 Mae cefnogaeth eang i ddiwygio'r gyfraith yn y maes hwn, a byddai prosiect 
Comisiwn y Gyfraith yn amserol ac yn addas. Awgrymodd amrywiaeth o 
ymgyngoreion, gan gynnwys cyfreithwyr, academyddion a rhanddeiliaid o'r byd 
masnachol, ein bod yn ymgymryd â phrosiect o'r fath. Rydym hefyd wedi cael 
trafodaethau cefnogol gyda nifer o adrannau'r Llywodraeth sydd â diddordeb. 

3.5 Ond nid rhai cyfreithiol yn unig yw'r materion perthnasol. Mae cwestiynau 
sylfaenol ynghylch polisi cyhoeddus a allai gael effaith fasnachol a chymdeithasol 
sylweddol. Mae'n bwysig, felly, fod y Llywodraeth yn glir ynghylch y paramedrau y 
dylai ac y gallai adolygiad annibynnol weithredu o'u mewn. Nid yw'r rhain yn 
faterion syml, ac yn anffodus bu'n amhosibl rhoi sylw dyledus i'r materion mewn 
pryd i'r prosiect gael ei gynnwys yn y Ddeuddegfed Rhaglen. 

 

8  Criminal Liability in Regulatory Contexts (2010) Papur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith 
Rhif 195 
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CYFRAITH DROSEDDOL YN YR OES DDIGIDOL 

3.6 Yn y degawd diwethaf, mae poblogrwydd safleoedd rhwydweithio cymdeithasol 
wedi cynyddu'n gynt a chynt, gan greu heriau newydd i'r gyfraith droseddol. Bu llif 
cyson o achosion lle mae'r defnydd o safle rhwydweithio cymdeithasol wedi bod 
wrth wraidd ymddygiad troseddol honedig, boed hynny yn drydar negeseuon 
sarhaus neu bostio sylwadau cas ar Facebook. Ond nid yw rhai mathau o gam-
drin ar-lein yn syrthio'n hawdd o fewn cwmpas unrhyw drosedd sydd eisoes yn 
bodoli. 

3.7 Mae un o'r ffurfiau hynny yn ymwneud â'r hyn y mae'r cyfryngau wedi ei alw yn 
"porn dial", lle mae person yn postio ffotograff anweddus o gyn-bartner ar-lein. 
Mewn rhai achosion, mae dioddefwr y math hwn o weithgarwch wedi cyflawni 
hunanladdiad ar ôl dysgu beth mae'r cyn-bartner wedi'i wneud. Eto i gyd, os 
tynnwyd y llun gyda chaniatâd y dioddefwr, byddai unrhyw erlyniad posibl o dan 
droseddau na chafodd eu cynllunio i ymdrin ag ymddygiad o'r fath. 

3.8 Mae eglurder yn y maes hwn o'r gyfraith yn hanfodol, ac mae'r angen am 
adolygiad yn debygol o ddod yn fwy pwysig wrth i ffyrdd o ryngweithio ar-lein 
ddatblygu. Mae Comisiwn y Gyfraith mewn sefyllfa dda i gynnal astudiaeth 
gwmpasu yn ystyried cyfraith droseddol yn yr oes ddigidol. Cynigiwyd prosiect yn 
y maes hwn i ni gan academyddion ac fe'i cefnogwyd gan gyfreithwyr gyda 
Gwasanaeth Erlyn y Goron, yn ogystal â phartïon eraill sydd â diddordeb ar 
draws y Llywodraeth. 

3.9 Ni chafwyd cefnogaeth gweinidogion yn unol â'r Protocol mewn pryd i'r prosiect 
hwn gael ei gynnwys yn y Ddeuddegfed Rhaglen. Ond rydym yn bwriadu monitro 
datblygiadau a chadw mewn cysylltiad â swyddogion ac eraill sy'n gweithio yn y 
maes hwn. 

FFIOEDD CUDD MEWN LESDDALIADAU YMDDEOL 

3.10 Mynegwyd pryderon ynghylch tegwch rhai cyfamodau lesddaliadau a ddefnyddir 
yn y sector lesddaliadau ymddeol, ac i bob golwg sy'n unigryw iddo. Mae'r rhain 
yn ei gwneud yn ofynnol i dalu ffioedd trosglwyddo (neu "adael") sy'n aml yn 
gymaint â miloedd o bunnoedd. Mae'r taliadau yn cael eu sbarduno gan 
ddigwyddiadau penodedig gan gynnwys aseinio'r les, neu ar ôl gwerthu'r eiddo 
yn achos marwolaeth y lesddaliwr neu ar ôl iddo fynd i ofal.  

3.11 Ym mis Chwefror 2013, cwblhaodd y Swyddfa Masnachu Teg (OFT) ei 
ymchwiliad i degwch y rhwymedigaethau hyn o dan y Rheoliadau Telerau 
Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999. Daeth y Swyddfa Masnachu Teg i'r 
casgliad bod nifer o nodweddion yn gwneud ffioedd gadael les ymddeol yn rhai a 
allai fod yn annheg . Mae'r broblem hon yn cael ei gwneud yn waeth gan ddiffyg 
tryloywder, yn enwedig mewn deunydd gwerthiannau. Argymhellodd y Swyddfa 
Masnachu Teg y dylid ystyried diwygio deddfwriaethol. Eglurodd fod ffioedd 
trosglwyddo nodweddiadol yn amrywio rhwng 0.25% a 12.5% o'r pris gwerthu 
neu werth marchnad agored yr eiddo dan sylw. Mae'r termau hyn yn berthnasol 
bob amser yn ystod cyfnod y les, sy'n golygu y gallai'r rhwymedigaeth i dalu gael 
ei sbarduno sawl gwaith.  
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3.12 Mae'r materion a godwyd mewn perthynas ag eiddo lesddaliadau ymddeol yn 
bwysig o ran eu gwerth ariannol a'u heffaith ar bobl sy'n agored i niwed, fel yr 
henoed a'r rhai mewn profedigaeth. Byddai prosiect yn y dyfodol yn golygu y 
byddai angen archwilio'r pryderon parhaus ynghylch ffioedd gadael, ac adolygiad 
o delerau'r lesddaliad a chyfraith telerau annheg gyda golwg ar argymell atebion 
priodol. Er bod y Comisiynwyr yn ystyried bod achos cryf ar gyfer cynnwys y 
prosiect hwn yn y rhaglen, daethant i'r casgliad yn anfoddog nad oes digon o 
adnoddau i gynnwys y prosiect hwn ar hyn o bryd. Ond byddai'n addas ar gyfer ei 
gyfeirio gan gweinidogion yn y dyfodol.  

HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS A LLWYBRAU CANIATAOL 

3.13 Mae'r ddeddfwriaeth gyfredol ar hawliau tramwy cyhoeddus yn ddryslyd. Mae 
nifer o wahanol fathau o hawliau tramwy wedi datblygu dros amser, ac mae'r 
hawliau hyn bellach yn cael eu gwasgaru dros nifer o ddarnau o ddeddfwriaeth 
sydd wedi cael eu diwygio lawer. Mae mathau newydd o hawliau tramwy wedi 
cael eu himpio ar gynllun a ddatblygwyd o amgylch hawliau hanesyddol yn y 
gyfraith gyffredin, ac mae rhai ohonynt yn llai perthnasol heddiw neu nid ydynt 
bellach yn bodoli o gwbl.  

3.14 Cynigiodd nifer o ymgyngoreion y dylai Comisiwn y Gyfraith ymgymryd â 
phrosiect i ddiwygio a diweddaru'r gyfraith sy'n ymwneud â rhai hawliau tramwy 
cyhoeddus, rhai di-gerbyd yn bennaf, gan egluro natur a maint yr hawliau hynny. 
Byddai'r prosiect hefyd wedi ystyried a ddylai "llwybrau caniataol", y mae 
tirfeddianwyr yn sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd, fwynhau cydnabyddiaeth 
statudol.  

3.15 Cytunodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y gallai'r 
ddeddfwriaeth elwa o adolygiad, a chafodd y prosiect ei gefnogi hefyd mewn 
egwyddor gan yr Adran Drafnidiaeth. Ond mae'r Llywodraeth yn diwygio'r 
ddeddfwriaeth ar hyn o bryd drwy'r Mesur Dadreoleiddio, ac mae hefyd wedi 
ymrwymo yn ddiweddar i sefydlu gweithgor rhanddeiliaid ynghylch y defnydd o 
gerbydau modur o lwybrau heb eu selio. Y farn oedd y dylai prosiect Comisiwn y 
Gyfraith aros am ganlyniadau'r ddwy broses hon. Yng ngoleuni'r datblygiadau 
hyn, a rhinweddau prosiectau sy'n cystadlu, daeth y Comisiynwyr i'r casgliad na 
ddylai'r prosiect hwn fod yn rhan o'r Ddeuddegfed Rhaglen. Ond gallai fod yn 
briodol am gyfeiriad gan weinidogion yn y dyfodol. 

CYFLAFAREDDU MEWN CYFRAITH YMDDIRIEDOLAETHAU 

3.16 Mae cyflafareddu yn ddull o ddatrys anghydfodau cyfreithiol yn breifat, heb fynd 
i'r llys. Tybir bod ganddo fanteision dros ymgyfreitha, gan gynnwys gallu'r partïon 
i ddewis y cymrodeddwr (gan eu galluogi i ddewis arbenigwr yn y maes 
perthnasol), arbedion cost ac amser, a chyfrinachedd. Er y gall rhai anghydfodau 
ymddiriedolaeth fod yn addas ar gyfer cyflafareddu, mae'n ymddangos na all y 
rhai sy'n creu ymddiriedolaethau ei gwneud yn ofynnol i ymddiriedolwyr a 
buddiolwyr ddefnyddio cyflafareddu ar hyn o bryd, yn hytrach nag ymgyfreitha, i 
ddatrys eu gwahaniaethau. Ar ben hynny, er y gall dau neu fwy o bobl gyda 
galluedd llawn ymrwymo i gytundeb cymrodeddu annibynnol dilys i setlo 
anghydfod ymddiriedolaeth, ni fydd unrhyw ddyfarniad yn rhwymo'r partion eraill 
sydd â diddordeb. 
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3.17 Cynigiodd Pwyllgor y Gyfraith Ymddiriedolaethau a'r Chancery Bar Association y 
dylai Comisiwn y Gyfraith gynnal prosiect i ystyried y defnydd o gyflafareddu ar 
gyfer anghydfodau ymddiriedolaethau, gan ddatblygu ar waith Pwyllgor y Gyfraith 
Ymddiriedolaethau ei hun yn y maes hwn. Byddai'r prosiect yn archwilio i ba 
raddau y mae cyflafareddu yn briodol ar gyfer ymddiriedolaethau, gan gynnwys 
ymddiriedolaethau preifat, ymddiriedolaethau pensiwn ac ymddiriedolaethau 
elusennol, ac yn archwilio sut y gallai Deddf Cyflafareddu 1996 gael ei diwygio i 
hwyluso cymrodeddu ynghylch anghydfodau ymddiriedolaethau. Cafodd y 
prosiect arfaethedig ei gefnogi gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau a chan 
y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 

3.18 Mae prosiect ar gyflafareddiad cyfraith ymddiriedolaethau yn addas ar gyfer 
Comisiwn y Gyfraith ac mae ganddo'r potensial i gynnig amrywiaeth o fanteision i 
bawb sy'n sefydlu, yn elwa o, yn gweinyddu ac yn cynghori ar ymddiriedolaethau. 
Gallai hwyluso cyflafareddu cyfraith ymddiriedolaethau ddenu busnes 
ymddiriedolaethau i Gymru a Lloegr a brwydro yn erbyn cystadleuaeth gan 
awdurdodaethau eraill. Ond daeth y Comisiynwyr i'r casgliad, fodd bynnag, y 
dylai prosiectau eraill sy'n cystadlu am arian craidd y Comisiwn gael blaenoriaeth 
uwch na gwaith ar gyflafareddu cyfraith ymddiriedolaethau, yn bennaf ar y sail eu 
bod yn debygol o fod o fudd i fwy o bobl, ac i dargedu grwpiau mwy agored i 
niwed yn y gymdeithas. 

 

(Llofnodwyd) DAVID LLOYD JONES, Cadeirydd 

 ELIZABETH COOKE 

 DAVID HERTZELL 

 DAVID ORMEROD 

 NICHOLAS PAINES 

 

ELAINE LORIMER, Prif Weithredwr 

Gorffennaf 8, 2014 
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ATODIAD A 

AWGRYMIADAU COMISIWN Y GYFRAITH 

Awgrymodd y Comisiwn fod y meysydd canlynol o gyfraith yn debygol o fod 
angen eu diwygio: 

(1) Biliau gwerthiant 

(2) Atebolrwydd troseddol corfforaethol 

(3) Twyll gan ddioddefwyr anaf personol 

(4) Cofrestru tir 

(5) Materion detholedig mewn cyfraith lesddaliadau 

(6) Y weithdrefn ddedfrydu 

(7) Cyfryngau cymdeithasol a'r gyfraith droseddol  

(8) Cyfraith cynllunio Cymru 
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ATODIAD B 

RHESTR O YMGYNGOREION 

Derbyniwyd cynigion oddi wrth y canlynol: 

Julia Abrey 

Richard Acock 

Ageas Insurance Ltd 

Nik Antoniades 

Grant Morley Argent 

Argyle Street Tai Co-operative Ltd 

Yr Athro TT Arvind, Prifysgol Newcastle 

Greg Ashby 

asra Housing Group 

Cymdeithas Yswirwyr Prydain 

Cymdeithas yr Ymddiriedolwyr Corfforaethol 

Cymdeithas y Cyfreithwyr Anafiadau Personol 

Ath Gray Tai Co-operative Ltd 

Barnwr Rhanbarthol Backhouse 

Kay Balaam 

Cyngor y Bar 

Rupert Barnes 

Ron Bartholomew 

David Barton 

Bedfont Stoney Wall Tai Co-operative Ltd 

Belgrave Neighbourhood Co-operative Housing Association Ltd 

Nicholas Bevan 

Bond Dickinson LLP 

Alistair Bould, Pinsent Masons 
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David Bowles, RSPCA 

John Bradfield, Ymddiriedolaeth Alice Barker  

Yr Athro Susan Bright, Prifysgol Rhydychen 

Cymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu 

Cyngor Chwaraeon Saethu Prydain  

Heddlu Trafnidiaeth Prydain 

David Brydon 

Keith Bush QC, Sefydliad Cyfreithiol Cymru 

Yr Athro Dermot Cahill, Prifysgol Bangor 

Cathedral Mansions Housing Co-operative Ltd 

Chancery Bar Association 

Chippenham Housing Co-operative Ltd 

Julian Cohen 

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain 

Confederation of Co-operative Housing 

Keith Conway, Cymdeithas Cyfreithiad Eiddo 

Co-op Homes (South) Ltd 

Rob Cooper 

Dr Simon Cooper, Prifysgol Oxford Brookes  

Co-operative Housing in Partnership 

Cossington Housing Co-operative Ltd 

Nick Cotton 

Cyngor y Barnwyr Cylchdaith Ei Mawrhydi 

Cyngor Benthycwyr Morgeisi 

Frank Cranmer 

Cymdeithas y Bar Troseddol 

Cross Lances Housing Co-operative Ltd 

Gwasanaeth Erlyn y Goron 
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DAC Beachcroft LLP 

Dawley Housing Co-operative Ltd 

Yr Athro Ian Dennis, Coleg Prifysgol Llundain 

Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau 

Yr Adran Addysg 

Michael Devaney 

Timothy Dutton QC, Cymdeithas Cyfreithwyr Rheoleiddio a Disgyblu 

DWF LLP 

Laurence Eastham 

Mr Ustus Eder 

Alex Elphinston 

esure Group plc 

Lorraine Etherington 

Philip Evans 

Barnwr Rhanbarth Exton 

Cyngor Cyfiawnder Teulu 

Fforwm Cyfreithwyr Yswiriant 

Dr Sara Fovargue, Prifysgol Lancaster 

Henry Frydenson, Association of Contentious Trust and Probate Specialists 

Dr Nikki Godden, Prifysgol Newcastle  

Amy Goymour, Prifysgol Caergrawnt 

Grand Union Housing Co-operative Ltd 

Michael Hall 

Emma Hatfield, Prifysgol Huddersfield 

Rosemary Herbert 

Barnwr Rhanbarth Hickman 

Hirst Housing Co-operative Ltd 

Yr Athro Nicholas Hopkins, Prifysgol Reading 
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Yvonne Hopkins 

Michael Hulme 

Dr Catrin Fflur Huws, Canolfan Materion Cyfreithiol Cymreig, Prifysgol 
Aberystwyth 

Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr 

International Underwriting Association of London 

Christopher Jessel 

Susan Jones 

Barnwr Rhanbarth Jordan 

Barnwyr Llys y Goron Birmingham 

Anne Louise Just 

Angela Kennedy 

Keoghs LLP 

Alistair Kinley, Berrymans Lace Mawer LLP 

Cymdeithas y Cyfreithwyr 

Stephen Lawson 

Ombwdsmon y Gyfraith 

Arglwydd Ustus Leveson, Cyngor Dedfrydu 

Victor Levy 

Mr Justice Lewis 

Anna Lindsay-Thinn 

Gillian Linford 

Nick Lloyd, Nabarro LLP 

Cymdeithas Llywodraeth Leol 

David Lunn 

Nicholas Macklam 

Syr David Maddison 

Neil McDougall 



 23

Maxine McGill 

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Fforensig Heddlu'r Metropolitan 

Middlesex Housing Co-operative Ltd 

Mind 

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 

John Moloney 

Christopher Morcom QC 

Mosac 

Dr Fred Mpala 

Simon Mumford 

Prif Gwnstabl Syr Jon Murphy, Arweinydd Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer yr 
Ardal Busnes Trosedd 

Charles Mynors 

Hetti Nanton 

Gwasanaeth Cenedlaethol Cudd-wybodaeth Balisteg 

Yr Athro Sarah Nield, Prifysgol Southampton 

Old Isleworth Housing Co-operative Ltd 

Patricia O’Neil 

Barnwr Rhanbarth Parker 

Yr Athro Michael Parker Pearson, Coleg Prifysgol Llundain 

Jay Parmar, Cymdeithas Rhentu a Phrydlesu Cerbydau Prydain  

Chris Pashley 

Liz Peace CBE, Ffederasiwn Eiddo Prydain 

Peel Street Housing Co-operative Ltd 

Anafiadau Personol Cymdeithas y Bar 

Dr Martin Petrin, Coleg Prifysgol Llundain  

Ann Phillips, Cymdeithas y Gyfraith Elusennau 

Gerard Pitt 
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QBE Insurance Group Ltd 

Malcolm Ramsay 

Colin Ray, Ymgyrch Llwybrau Troed Ymwthiol 

Meistr Richard Roberts 

Ross Walk Housing Co-operative Ltd 

RSA Insurance Group plc 

Russell-Cooke LLP 

Peter Sanguinetti 

Caroline Sawyer 

Senacre Housing Co-operative Ltd 

Seymour Housing Co-operative Ltd 

Mark Shelton 

Nick Shepherd 

Paula-Jane Shepherd 

Mr Justice Silber 

Richard Smithies 

Yr Athro John Spencer QC, Prifysgol Caergrawnt 

Gill Steel 

Clayton Stockwell 

Michael Swainston QC 

Robin Tam QC 

Rod Thomas 

Cyfreithwyr Thompsons 

Thornholme Housing Co-operative Ltd 

Transportation Claims Ltd 

Pwyllgor Cyfraith Ymddiriedolaethau 

Arglwydd Justice Underhill 

Arglwydd Justice Vos 
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Water Tower Housing Co-operative Ltd 

Yr Athro Thomas Glyn Watkin 

Waverley (Eighth) Co-operative Housing Association Ltd 

Richard Webber 

Weightmans LLP 

Arthur Weir, Cymdeithas y Gyfraith Dinas Westminster a Holborn 

Wellington Housing Co-operative Ltd 

Llywodraeth Cymru  

Angela Williams, Cyngor ar Bopeth Cymru 

Charlotte Williams 

Teresa Williams 

Debbie Wiseman 

Wrigleys Solicitors LLP 

Yr Athro Helen Xanthaki, 'Think Tank' IALS ar Ddiwygio'r Gyfraith 

Dr Lu Xu, Prifysgol East Anglia 

Peter Yardley 
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