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Pwrpas y Cynllun Busnes eleni yw cynnig 
cyfnod o sefydlogrwydd ac atgyfnerthu. Mae 
llawer o’r amcanion ynddo’n adeiladu ar rai 
sydd eisoes ar waith neu y byddem yn hoffi eu 
datblygu ymhellach.   

 
Nid yw’n syndod felly bod ffocws sylweddol 
ynddo ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn sgîl 
yr archwiliad annibynnol o’n hymdrechion 
presennol i geisio adnabod beth yn fwy y gallwn 
ei wneud.  Gobeithio y gallaf greu cynllun 
gweithredu realistig yn 2022/23, gan adeiladu 
ar y cynnydd sylweddol a wnaed eisoes yn y 
maes gwaith hwn. 

 
Byddwn hefyd yn parhau i symud ymlaen â’n cynllun Ffyrdd o Weithio yn y Dyfodol. 
Mae gennym nifer o syniadau ar gyfer gwella ein swyddfeydd i sicrhau eu bod yn 
addas ar gyfer gweithio hybrid, ond bu’n rhaid i ni gymryd seibiant bach oherwydd bod 
gwleidyddiaeth gweithio’n hyblyg yn fater ‘byw iawn’ yn y Gwasanaeth Sifil ar hyn o 
bryd. Rydym eisiau troedio llwybr gofalus rhwng gwneud y mwyaf o fanteision 
gweithio’n fwy hyblyg a chydnabod bod y gwasanaeth sifil ehangach yr ydym yn rhan 
ohono’n dal i drafod sut i daro’r cydbwysedd gorau ar hyn. Gobeithio y bydd gan y 
Comisiwn ddigon o ryddid i ddylunio cynllun sy’n cynnig ei hun orau i’n ffyrdd o weithio. 
 
Mae’r cyd-destun ehangach hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y cynllun hwn; 
rhaid cofio bod dechrau cyfnod y cynllun busnes hwn wedi gweld newid 
sylweddol mawr. Rhaid i ni barhau i ymateb yn gadarnhaol i ddatblygiadau 

newydd, er enghraifft drwy greu perthynas â Gweinidogion newydd ond sicrhau 
yr edrychwn yn fwy hirdymor ar sut i ennill y budd gorau o ddiwygio’r gyfraith. 
Rydym wedi ymgynghori ar y 14eg Rhaglen Diwygio’r Gyfraith gan dderbyn nifer 
fawr o awgrymiadau ar gyfer prosiectau diwygio’r gyfraith. Rydym wedi dechrau 
gweithio ar nifer o’r syniadau hyn fel cyfeiriadau Gweinidogol ond yn ceisio 
symud ymlaen â’n trafodaethau â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder am sut orau i yrru 
ymlaen â’r 14eg Rhaglen. 
 
Credaf fod y Cynllun Busnes hwn yn un realistig a heriol i’r Comisiwn oherwydd 
bod rhan allweddol ohono’n canolbwyntio, fel pob tro, ar y brif orchwyl o gyflwyno 
diwygiadau i’r gyfraith i bobl Cymru a Lloegr. Rydym yn eithriadol brysur yn 
gwneud hyn, ar ôl derbyn nifer o brosiectau newydd, pwysig a hynod berthnasol. 
Mae ein staff i gyd yn gweithio’n ddiflino a gwn y byddai’r Comisiynwyr eisiau 
ymuno â fi’n diolch iddynt am eu hymdrechion. Gobeithio y daw eu hamgylchedd 
gwaith ehangach yn fwy positif; heb hollti blew, mae wedi bod braidd yn ddigalon 
clywed y feirniadaeth barhaus o’r Gwasanaeth Sifil yn ddiweddar. Gwn o 
sylwadau a wnaed i mi pa mor andwyol yw hyn i forâl pobl, er ein hymdrechion 
gorau i wneud y Comisiwn yn lle gwirioneddol gynhwysol a phleserus i weithio 
iddo. 
  
Byddaf yn ymddiswyddo fel Prif Weithredwr yn ystod y Cynllun Busnes hwn. 
Gallaf ddweud yn hollol onest mai arwain Comisiwn y Gyfraith oedd prif fraint fy 
ngyrfa broffesiynol hyd yn hyn. Mae’n lle arbennig iawn sy’n gwneud gwaith 
eithriadol werthfawr. Dw i’n hynod ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a gefais gan 
staff y Comisiwn dros y chwe mlynedd a hanner i mi fod yn Brif Weithredwr. 
Gobeithio y bydd y Cynllun Busnes hwn yn helpu i osod sylfeini cadarn ar gyfer 
fy olynydd. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Croeso’r Prif Weithredwr  

Phil Golding 

Prif Weithredwr Comisiwn y Gyfraith 
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 Ein 

blaenoriaethau 

 

Dros y flwyddyn nesaf, bydd pedair blaenoriaeth i’n gwaith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
  

Sicrhau bod y gyfraith 
yn deg, modern a chlir  

 

Sut yr ymgysylltwn â’n 
rhanddeiliaid  

Datblygu ein ffyrdd o 
weithio yn y dyfodol 

Darparu Amrywiaeth a 
Chynhwysiant yn well  
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Mesur 

 

Yn 2022-23, byddwn yn 

 
 

 
 

Sicrhau bod y 

gyfraith yn deg, 

modern a chlir 

Gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU sy’n gwella’r gyfraith bresennol. 

• Parhau i symud ymlaen gyda phrosiectau’r 13eg 
Rhaglen Diwygio’r Gyfraith neu rai a dderbyniwyd fel 
Cyfeiriadau Gweinidogol. 

• Parhau i symud ymlaen â’r 14eg Rhaglen Diwygio’r 
Gyfraith yn dilyn ymgynghori’n llwyddiannus â’r cyhoedd. 

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i adnabod gwaith yn y 
dyfodol fydd o fudd i bobl Cymru. 

• Parhau i ymgysylltu â’n rhanddeiliaid – o fewn a’r tu allan 
i Lywodraeth – i sicrhau bod gennym dystiolaeth gadarn 
o blaid cynnwys darpar brosiectau yn y 14eg Rhaglen 
Diwygio’r Gyfraith, ac o’r rheiny, pa rai y gellir symud 
ymlaen arnynt fel cyfeiriadau.  

• Adeiladu perthnasoedd cryf ar draws Whitehall i sicrhau 
bod y Comisiwn yn creu’r ddadl gryfaf bosib o blaid 
diwygio’r gyfraith mewn amgylchedd heriol ac ansicr, er 
enghraifft drwy ymgysylltu’n effeithiol â Rhif Deg, y 
Senedd, y farnwriaeth ac Adran Gyfreithiol y 
Llywodraeth. 

 

Cynorthwyo’r Llywodraeth gyda’r ddau nod o sicrhau bod y 
gyfraith yn wydn a hefyd yn cefnogi twf ar ôl gadael yr 
Undeb Ewropeaidd.  

Sicrhau bod mewnbwn gan arbenigwyr, rhanddeiliaid 
perthnasol a’r cyhoedd yn cael llais mewn datblygu ein 
Rhaglen Diwygio’r Gyfraith. 

Parhau’r broses o bontio at fodel cyllido Comisiwn y 
Gyfraith. 

• Gweithio gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i sicrhau 
ein bod yn parhau i bontio at fodel cyllido’r Comisiwn, 
gan adeiladu ar y berthynas gref rhwng y Comisiwn 
a’r Weinyddiaeth sydd wedi bodoli ers y dechrau. 

  • Sicrhau yr ystyrir y model newydd wrth gytuno ar 
Gyfeiriadau Gweinidogol, p’un ai gan y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder neu adran arall yn Whitehall. 

 Sicrhau bod yr arferion diwygio’r gyfraith gorau’n cael eu 
rhannu i’r holl dimau gan ymarfer dulliau cyson bob amser 
os gallwn. 

• Parhau i ddatblygu a gwreiddio’r Llawlyfr Diwygio’r 
Gyfraith i holl arferion gwaith Comisiwn y Gyfraith, ar 
bob lefel. 

• Gweithredu Bwrdd Rhaglen newydd i oruchwylio 
prosiectau er mwyn bod yn fwy tryloyw a chynorthwyo’r 
timau diwygio’r gyfraith. 



Prif Allbynnau 2022-23 
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Mesur 
 
Yn 2022-23, byddwn yn 

 
 

 

 
Sut yr ymgysylltwn 

â’n rhanddeiliaid 

Bod yn sefydliad mwy eang ei orwelion sy’n 
dylanwadu ar farn gartref a thramor. 

• Atgyfnerthu ein perthynas ag academia er mwyn parhau i 
feithrin cydweithrediad rhwng Comisiwn y Gyfraith ac 
academia. 

• Gwneud gwaith rhyngwladol penodedig, gan gynnwys cyfrannu 
at ddigwyddiadau’n ymwneud â rheol y gyfraith. 

• Adeiladu ar yr arfer o arwain sesiynau rhithiol â Chomisiynau’r 
Gyfraith eraill drwy’r byd i rannu arferion gorau a syniadau am 
ddiwygio’r gyfraith, gan ddechrau ag Awstralia a Seland Newydd. 

• Cymryd rhan yng Nghynhadledd Cyfraith y Pum Gwlad, gyda’r 
Alban, Gogledd Iwerddon, Iwerddon a Jersey, ddiwedd 2022. 

• Ystyried sut y gallwn gefnogi datblygiad Cymdeithas 
Cymanwlad yr Asiantaethau Diwygio’r Gyfraith. 

 Datblygu ffyrdd newydd o ymgysylltu â’n 
rhanddeiliaid. 

• Parhau i adeiladu ar y gwaith ymgysylltu rhithiol a fu’n digwydd 
ers Covid i ddylunio ffyrdd newydd o gyrraedd cynulleidfa 
ehangach, er enghraifft seminarau a digwyddiadau ar-lein. 

• Datblygu canllawiau newydd i sicrhau bod y gyfraith yn cael ei 
diwygio ar sail dealltwriaeth well o’i heffaith bosib ar wahanol 
gymunedau, er enghraifft drwy sicrhau bod ein gwaith Effaith ar 
Gydraddoldeb yn rhan annatod o arferion diwygio’r gyfraith. 

• Cyhoeddi archwiliad manwl o ddiwygiadau cyfraith diweddar 
gan gasglu ynghyd holl brofiadau’r 10-15 mlynedd diwethaf. 

• Diweddaru’r adroddiad “Economic Value of Law Reform” i 
dynnu sylw unwaith eto at fanteision diwygio’r gyfraith. 

 Parhau i ddatblygu ein rôl gyfathrebu i helpu i sicrhau 
bod ein gwaith yn cael yr effaith orau ac er mwyn 
cyfleu manteision diwygio i aelodau’r cyhoedd. 

• Adolygu’r wefan gan gynnwys gwybodaeth am waith y timau. 

• Gwella allbwn ein cyfryngau cymdeithasol i gael mwy i ymgysylltu 
â’n postiadau, gan gynnwys datblygu clipiau fideo byr o bob 
Comisiynydd yn trafod diwygiadau posib i’r gyfraith a chrynhoi eu 
cynigion prosiect i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol. 

• Sicrhau sylw gwell i brosiectau ar y cyfryngau, gyda ffocws 
gwell ar sicrhau sylw drwy gydol y cyfnod ymgynghori. 

 



Prif Allbynnau 2022-23 

In 2022-23, we will Measure 
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Mesur 

 

Yn 2022-23 byddwn yn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datblygu ein ffyrdd 

o weithio yn y 

dyfodol 

Gweithio gyda staff ar draws Comisiwn y Gyfraith i 
adnabod model newydd ar gyfer Ffyrdd o Weithio yn y 
Dyfodol. 

• Comisiynu cynllunwyr lle i gynnig opsiynau ar gyfer 
gwneud y defnydd gorau o’n swyddfeydd. 

• Cynnal gweithdai i adnabod themâu a gofyn am 
fewnbwn staff i ffyrdd newydd o weithio. 

• Datblygu model cydlynus a chynaliadwy ar sail hoff-
ddewisiadau staff, canllawiau’r MoJ ac arferion gorau 
mewn sefydliadau eraill.  

• Parhau i gefnogi’r Pwyllgor Cymdeithasol i redeg ei 
ddigwyddiadau poblogaidd a llwyddiannus ar gyfer staff 
– p’un ai’n rhithiol neu wyneb yn wyneb. 

• Parhau i gefnogi gwaith y Gynghrair Iechyd Meddwl wrth 
hybu lles ar draws y sefydliad, gan gynnwys cefnogaeth 
barhaus wrth i staff ddechrau dychwelyd i’w gwaith. 

• Monitro cynnydd y ffyrdd newydd o weithio drwy 
ganlyniadau’r Arolwg Pobl. 

 

Darparu Amrywiaeth a 
Chynhwysiant yn well 

 

 

Darparu ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant • Diweddaru ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 
ar sail gwybodaeth o’n harchwiliad parhaus.  

• Ail-lansio’r cynlluniau cysgodi amrywiaeth ar gyfer 
swyddi Comisiynwyr a chyfreithwyr i helpu i recriwtio 
Comisiynwyr a chyfreithwyr y dyfodol. 

• Gwneud gwaith allgymorth i dargedu ysgolion y gyfraith 
yn well, ac ymgysylltu mwy ag elusennau a sefydliadau 
cyfreithiol perthnasol. 

• Paratoi dadansoddiad o’r Prawf Barn am Sefyllfa a 
ddefnyddiwyd i gynorthwyo ymgyrch Cynorthwy-wyr 
Ymchwil 21-22.  

• Trefnu digwyddiadau Dysgu a Datblygu mewnol yn 
hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. 
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 Argymhellion i Lywodraeth 

Yn ystod 2022-23 byddwn yn parhau i weithio 
ar ystod o brosiectau oedd naill ai’n rhan o 
Raglen Diwygio’r Gyfraith neu a ddechreuwyd 
arnynt fel Cyfeiriadau yn y cyfamser. Byddwn 
yn parhau i weithio â’r Llywodraeth yng 
Nghymru i adnabod gwaith newydd, ar ôl 
cwblhau ein prosiectau Tomenni Glo a 
Thribiwnlysoedd yng Nghymru.  

Cyfeiriadau prosiect 

O ystyried yr holl newid sy’n digwydd ar hyn 
o bryd, mae’n hanfodol bod y Comisiwn yn 
gallu ymateb yn hyblyg i waith blaenoriaeth 
uchel y mae Gweinidogion yn gofyn i ni ei 
wneud. Yn yr amgylchiadau hyn, fel arfer 
disgwylir i’r adran sy’n noddi dalu am gost 
eu prosiect. Byddwn felly’n parhau i 
weithio’n galed i adnabod prosiectau 
newydd, a lle bo’n bosib, cyllid ar eu cyfer. 
Fel y saif pethau ar y funud, rydym wedi cael 
llwyddiant mawr yn adnabod gwaith newydd 
ond mae risg o hyd y bydd yn anoddach dod 
o hyd i waith newydd, yn enwedig os bydd y 
ffocws yn newid i fod yn dymor byr. Byddwn 
yn parhau, fel ag erioed, i fod yn dryloyw â’r 
MoJ am unrhyw drafferthion gyda hyn.  

  Y 14eg Rhaglen 

Ym mis Mawrth 2021 lansiwyd yr 
ymgynghoriad cyhoeddus ar ein 14eg 
Rhaglen. Roedd yn dra llwyddiannus gan 
dderbyn dros 500 ymateb ac ymhell dros 
200 o awgrymiadau ar gyfer darpar 
brosiectau diwygio’r gyfraith. Ond yn 2022, 
cymrodd y Comisiwn y penderfyniad anodd i 
ymestyn yr amserlen ar gyfer creu’r 
Rhaglen. Roeddem yn teimlo nad oedd yr 
amser yn iawn i ni osod blaenoriaethau 
pendant ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Yn 
hytrach, byddwn yn parhau i ddadansoddi’r 
ymateb i’r ymgynghoriad, a naill ai’n cryfhau 
ein dadl dros ddiwygio maes penodol neu’n 
cyflawni prosiect fel Cyfeiriad Gweinidogol 
ad hoc. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd ein Rhaglenni Diwygio’r 
Gyfraith a byddwn yn adfywio’r trafodaethau 
â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, ac ar draws 
Whitehall, fel ein bod mewn sefyllfa i roi 
14eg Rhaglen ddrafft gerbron yr Arglwydd 
Ganghellor ar yr amser priodol.    

 

 

Sicrhau bod y 

gyfraith yn deg, 

modern a chlir  

 
Byddwn yn parhau i ddarparu gwaith diwygio’r gyfraith sydd o 

ansawdd uchel, ar amser ac wedi’i gefnogi gan asesiad trylwyr o’i 

effaith. Byddwn yn gweithio’n agos â’n rhanddeiliad a gyda 

Llywodraeth i wneud argymhellion sy’n derbyn cefnogaeth eang ac 

felly sydd â’r siawns orau o gael eu gweithredu yn y dyfodol. 
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Sut yr ymgysylltwn â’n 

rhanddeiliaid 

 

 

 
Rydym yn adnodd gwerthfawr i Lywodraeth, gan wneud gwaith  

dadansoddi polisi a chyfreithiol annibynnol ac arbenigol.

 
 
 
 
 

Dylanwadu ar farn gartref a 

thramor 

Am resymau amlwg, bu’n anodd gwneud 
gymaint o gynnydd ar hyn ag yr oeddem wedi 
gobeithio oherwydd na fu’n bosib ail-
ddechrau ymweliadau rhyngwladol tan hyn. 
Ar ben hynny, mae cymaint o newid wedi bod 
yn y DU fel y bu’n rhaid i ni efallai fod yn fwy 
adweithiol na rhagweithiol yn 2021-22. Er 
hynny, mae’r darlun tuag at ddiwedd y cynllun 
busnes diwethaf wedi bod yn llawer gwell. Yn 
ystod Covid, drwy dechnoleg, bu’n bosib i ni 
gyrraedd cynulleidfa newydd a bydd hyn, wrth 
gwrs, yn parhau. Er enghraifft, cynhaliwyd 
sesiynau ag asiantaethau diwygio’r gyfraith o 
gwmpas y byd i rannu arferion gorau a 
chryfhau cysylltiadau. Cynhaliwyd hefyd 
drafodaethau mwy manwl â sefydliadau 
diwygio’r gyfraith mewn gwledydd datblygol, a 
chynnig cymorth pob tro os gallwn. Bwriadwn 
hefyd, ym mis Tachwedd 2022, gwrdd â 
Chomisiynau’r Gyfraith yn Iwerddon, Gogledd 
Iwerddon, yr Alban a Jersey. Rydym yn 
awyddus iawn i adeiladu ar y sianeli rhithiol 
hyn dros gyfnod y cynllun busnes hwn.  

 

 

 

 

Ond deallwn, mewn nifer o achosion, ei 
bod yn fanteisiol cwrdd â’n rhanddeiliaid 
wyneb yn wyneb. Yn rhyngwladol, 
croesawyd ymweliadau dirprwyol o Dde 
Awstralia a Malaysia. Gartref, roeddem yn 
falch iawn o fynychu cyfarfodydd wyneb 
yn wyneb â Gweinidogion, Seneddwyr a 
rhanddeiliaid eraill gan ddangos unwaith 
eto ba mor bwysig yw ein presenoldeb 
yng nghanol Llundain. Rydym hefyd ar 
hyn o bryd yn cyfranogi’n rhyngwladol, er 
enghraifft fel sylwedydd ar Bwyllgor Cod 
Masnachol Unffurf a Thechnoleg Newydd 
Comisiwn y Gyfraith Unffurf a Sefydliad 
Cyfraith America ac fel sylwedydd ar 
Weithgor Asedau Digidol a Chyfraith 
Breifat UNIDROIT – pob un yn ymwneud 
â diwygio’r gyfraith yng nghyswllt asedau 
digidol. Byddwn yn ceisio ehangu ar y 
gwaith hwn yn y flwyddyn i ddod gan 
sicrhau ein bod ar flaen unrhyw 
ddatblygiadau cyfreithiol rhyngwladol. 

 

 

 

 

 

 

Yn nes at adref, byddwn yn parhau i weithio 
gyda’r farnwriaeth, y Senedd a Llywodraeth i 
ddadlau dros ddiwygio’r gyfraith yn gyffredinol, 
a phrosiectau unigol ar ddiwygio’r gyfraith.  

Yn benodol, rydym yn awyddus i gynnal 
sesiwn arall gyda Rhif Deg i godi 
ymwybyddiaeth o’n gwaith, ar ôl cael 
cyfarfod da yn 2021. Rydym yn parhau i 
fwynhau ymgysylltu defnyddiol iawn â 
Grwpiau Seneddol Trawsbleidiol a 
byddwn yn ceisio adeiladu ar hyn yn 
2022-23. Hefyd, wrth i ni barhau i 
sicrhau bod ein gwaith ar ddiwygio’r 
gyfraith o’r ansawdd gorau, byddwn yn 
parhau i atgyfnerthu ein perthynas ag 
academia. 

Asesu effaith diwygio’r gyfraith 
ar gydraddoldeb  

Yn 2022-23, byddwn yn cwblhau’r 
gwaith terfynol ar ddatblygu canllawiau 
newydd i sicrhau bod y gyfraith yn cael 
ei diwygio ar sail dealltwriaeth well o’i 
heffaith bosib ar wahanol gymunedau, 
er enghraifft drwy sicrhau bod ein 
gwaith Effaith ar Gydraddoldeb yn rhan 
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annatod o’n gwaith ar ddiwygio’r 
gyfraith ac yn adlewyrchu’r arferion 
gorau presennol. 

 

Cyfathrebu 

Mae Comisiwn y Gyfraith yn sicrhau bod 

gan ei brosiectau strategaethau 

cyfathrebu hollgynhwysol sy’n seiliedig 

ar yr arferion gorau mewn llywodraeth. 

Gwelodd ddatblygiadau diweddar 

wneud mwy o ddefnydd o ‘ffeithluniau’ a 

dyluniadau cryno, er mwyn gwneud ein 

prosiectau diwygio’r gyfraith yn fwy 

hygyrch i gynulleidfa ehangach. Yn 

2022-23, byddwn yn ceisio gwella’r 

broses o lansio cyhoeddiadau pwysig, 

yn perffeithio ein systemau a’n prosesau 

mewnol i sicrhau ein bod yn y sefyllfa 

orau i ennill sylw cadarnhaol i’n cynigion 

a’n hargymhellion. Bydd ffocws parhaus 

ar wybodaeth fwy corfforaethol ei 

thargedau, gan gynnwys mwy o 

ymdrechion i gyfathrebu gwaith ein 

timau diwygio’r gyfraith. Bydd ein 

cyfathrebu digidol yn cael ei adolygu, a 

lle bo’n briodol byddwn yn defnyddio 

mwy ar gynnwys fel ‘ffeithluniau’, fideos 

byr a’r cyfryngau cymdeithasol. Byddwn 

hefyd yn dechrau ar y cam cyntaf o 

wella’r wefan. Disgwylir i’r gwaith o 

ailddylunio’r wefan, dan arweiniad MoJ 

Digital, ddechrau yn 2023.   
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Ffyrdd newydd o weithio 

Fel y rhan fwyaf o sefydliadau, mae Covid 
wedi gorfodi Comisiwn y Gyfraith i newid ei 
arferion gweithio. Rydym wedi addasu’n dda 
i’r amgylchedd newydd ond roedd hefyd yn 
her i lawer ar lefel unigolion. Mae hefyd yn 
wir dweud, oherwydd disgwyliadau o fewn 
llywodraeth, bod mwy o bresenoldeb yn y 
swyddfa’n elfen hanfodol o fywyd fel gwas 
sifil. Ein gwaith yw taro’r cydbwysedd cywir 
rhwng cyswllt wyneb yn wyneb a manteisio 
ar dechnoleg er mwyn bod yn fwy effeithlon 
ac effeithiol. Mae’r Comisiwn wedi gwneud 
llawer iawn o waith i geisio canfod y ffordd 
orau ymlaen i’r sefydliad ac yn cydnabod bod 
cyfarfod â’n rhanddeiliaid yn rhan hanfodol 
o’n gwaith, ond hefyd bod ein staff yn elwa o 
fod yn gallu canolbwyntio ar eu gwaith mewn 
tawelwch i ymdrin â materion cyfreithiol 
hynod heriol. Mae ein patrymau gweithio’n 
gymharol sefydlog ond y cam nesaf fydd 
edrych o’r newydd ar ein swyddfeydd a’n 
gofod gwaith i geisio darparu’r amgylchedd 
gorau i gynorthwyo gweithio hybrid. Bydd y 
gwaith hwn yn flaenoriaeth yn 2022-23 ac 
mae gweithgor eisoes wedi dechrau gweithio 
ar gynlluniau llawr i benderfynu beth fydd yn 
gweithio orau i’r Comisiwn.  

Mae cyfyngiadau ymarferol i’w hystyried, fel 

lefelau sŵn mewn swyddfeydd cynllun 
agored lle y cynhelir cyfarfodydd 
rhithiol fel mater o drefn. Mae 
anawsterau sydd y tu allan i’n 
rheolaeth hefyd, er enghraifft barn 
gweinidogion am weithio allan o 
swyddfa a’r posibilrwydd y gallai 
telerau ac amodau newid.  

Byddwn yn parhau i wneud hyn drwy 
ymgynghori gan holi barn ein staff a 
chynnal mwy o weithdai fel bod gan 
bawb gyfle i roi barn am fodel gwaith y 
sefydliad yn y dyfodol, ond yn 
cydnabod y bydd ystod eang o 
wahanol safbwyntiau sy’n rhaid eu 
cydbwyso â’r hyn sy’n gweithio orau i’r 
sefydliad.  

Mae hefyd yn bwysig i ni fonitro 
cynnydd. Bydd canlyniadau ein 
harolwg pobl – a fu’n gadarnhaol 
yn y blynyddoedd diwethaf – yn 
arbennig o bwysig wrth i ni 
geisio deall sut y mae staff yn 
teimlo am yr arferion gweithio 
newydd. O bwys penodol fydd 
sicrhau bod y berthynas 
hanfodol rhwng staff a’u 
rheolwyr llinell yn cael ei chynnal 
a, gobeithio, ei gwella. Bydd 
adborth 360-gradd yn gyfrwng 

defnyddiol i fesur sut y gallai mwy o 
ymgysylltu rhithiol effeithio ar 
berthnasoedd.  

Yn olaf, rhaid i ni ofalu na chollwn y 
gwerth gwirioneddol a roddir gan y 
Pwyllgor Cymdeithasol o ran gwneud 
Comisiwn y Gyfraith yn lle pleserus i 
weithio ynddo, yn ogystal â gwaith 
mudiadau’r Gynghrair Iechyd Meddwl yn 
sicrhau na fydd neb yn mynd o dan y 
radar. Bydd y mater olaf o bwysigrwydd 
penodol os bydd pobl yn treulio mwy o 
amser gartref, a allai arwain at deimlo’n 
ynysig. 

 
Datblygu model ar 
gyfer ffyrdd o weithio 
yn y dyfodol  

Mae angen i ni weithredu arferion gorau’r llynedd er mwyn datblygu 

model newydd sy’n cyd-fynd orau ag amcanion y sefydliad ond hefyd 

yn creu amgylchedd gwaith sy’n gweithio i’n staff. 
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Strategaeth Amrywiaeth a 
Chynhwysiant  

Er i ni wneud cynnydd sylweddol ar ein 
Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 
yn 2021-22, rydym yn cydnabod bod angen 
gwneud mwy o hyd. Rydym wrthi’n cyflawni 
archwiliad amrywiaeth a chynhwysiant i 
asesu ein strategaeth bresennol yn erbyn 
arferion gorau i geisio gweld ble y gallwn 
wneud gwelliannau. Un o brif 
flaenoriaethau 2022-23 yw diweddaru ein 
Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar 
sail canlyniadau’r archwiliad hwn a’r 
adborth ar ein gwaith hyd yn hyn.  

Rydym hefyd yn parhau ein gwaith 
allgymorth ar draws amrywiol swyddi 
cyfreithiol yn y Comisiwn. Ar ôl llwyddiant 
ail-lansio ein cynlluniau cysgodi ar gyfer 
swyddi Comisiynwyr a chyfreithwyr y 
llynedd, byddwn yn parhau i hyrwyddo’r 
swyddi hyn i’r cyhoedd yn y gobaith o roi 
cyfle i fwy o gyfreithwyr gael ennill profiad o 
waith y Comisiwn. O ran swyddi cynorthwy-
ydd ymchwil, rydym yn gwneud gwaith 
allgymorth wyneb yn wyneb a rhithiol, ar ôl 
i dros fil o bobl ddod i’n digwyddiad 
allgymorth ar-lein cyntaf y llynedd.  

 

Rydym hefyd yn gloywi ein gwaith 
allgymorth cynorthwy-wyr ymchwil i 
dargedu ysgolion y gyfraith yn well.  

Ochr yn ochr â hyn, rydym yn canfod ffyrdd 
newydd o ymgysylltu â chyrff cyfreithiol 
perthnasol, nid yn unig er mwyn cryfhau 
ein gwaith allgymorth cynorthwy-wyr 
ymchwil ond hefyd i roi blas ar waith 
Comisiwn y Gyfraith i ddarpar-gyfreithwyr o 
amrywiol gefndiroedd. O ganlyniad, 
byddwn yn parhau i drefnu gweithgareddau 
gyda’r elusennau hyn a hefyd yn cefnogi 
cynllun amrywiaeth haf Adran Gyfreithiol y 
Llywodraeth drwy gyfrannu amser ac 
adnoddau. Yn fewnol, byddwn yn parhau i 
drefnu digwyddiadau dysgu a datblygu i 
hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant gan 
annog staff ar draws y Comisiwn i 
gyfranogi yn y gwaith hwn.

 
Darparu Amrywiaeth a 
Chynhwysiant yn well  Dylai’r Comisiwn ddefnyddio ei enw da i gynnig 

cyfleoedd i rai sydd, yn hanesyddol, wedi eu 

tangynrychioli ym maes y gyfraith. 
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 Target Actual 

 
 

 
 

Sicrhau bod y 

gyfraith yn deg, 

modern a chlir 

Gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y 
DU sy’n gwella’r gyfraith bresennol. Mae 2021-22 wedi bod yn flwyddyn eithriadol brysur i Gomisiwn y 

Gyfraith wrth i ni barhau i ymgynghori a gwneud argymhellion ar 
ddiwygio’r gyfraith a denu gwaith newydd, gan gynnwys amrediad 
o waith yn ymwneud â’r economi ddigidol a thechnoleg newydd. 
Mae hefyd wedi bod yn braf gweld y Llywodraeth yn symud 
ymlaen ar gynigion i ddiwygio’r gyfraith, er enghraifft mae ein 
hargymhellion ar gyfer troseddau cyfathrebu yn y Mesur 
Diogelwch Ar-lein a’n hargymhellion ar ysbïo yn y Mesur 
Diogelwch Cenedlaethol. Cafodd argymhellion yn ein hadroddiad 
ar y gyfraith elusennau eu gweithredu yn Neddf Elusennau 2022 a 
ddeddfwyd drwy Weithdrefn Arbennig Comisiwn y Gyfraith. 

Penderfynwyd ymestyn yr amserlen ar gyfer paratoi’r 14eg 
Rhaglen gan ddod i’r casgliad nad oedd yr amser yn iawn i ni osod 
blaenoriaethau pendant ar ddiwygio’r gyfraith dros y 5 mlynedd 
nesaf a mwy. Ond yn ymarferol, nid yw hyn wedi cael effaith 
andwyol ar allu denu gwaith newydd sydd, yn hytrach, wedi’i 
dderbyn drwy gyfeiriadau Gweinidogol ad hoc. Mae’r Comisiwn 
felly’n gweithio i’w gapasiti llawn ac yn debygol o barhau i weithio 
i’w gapasiti llawn, neu’n agos at hynny, am sbel o ystyried y ffrwd 
waith i’r dyfodol.  Rhaid hefyd dweud bod yr ymgysylltu a gawsom 
â rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd yn dilyn yr ymgynghori ar yr 
14eg Rhaglen wedi bod o fudd aruthrol i adnabod ffrydiau gwaith 
newydd posib. Rydym yn parhau i ddadansoddi’r syniadau hyn a 
byddwn naill ai’n dadlau dros eu cynnwys mewn Rhaglen yn y 
dyfodol neu, lle bo’n bosib, yn eu derbyn fel cyfeiriadau 
gweinidogol ad hoc. Rydym yn ddiolch i bawb a gymrodd yr amser 
i ohebu â ni. 

Rydym wedi parhau i drafod â Llywodraeth i weld a allwn 
gynorthwyo ag agweddau technegol, annadleuol ar ddiwygio’r 
gyfraith sy’n codi ar ôl ni adael yr UE. Mae’r trafodaethau hyn yn 
parhau. 

Cynorthwyo’r Llywodraeth gyda’r ddau nod o sicrhau bod y 
gyfraith yn wydn a hefyd yn addasu’n dda i’r amgylchedd 
yn dilyn gadael yr UE.  

Sicrhau bod mewnbwn gan arbenigwyr, rhanddeiliaid 
perthnasol a’r cyhoedd yn cael llais mewn datblygu ein 
Rhaglen Diwygio’r Gyfraith.  

  

Targedau 

                             
                              Gwirioneddol 
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 Gweithredu model cyllido newydd Comisiwn y Gyfraith. Mae’r model cyllido bellach wedi’i weithredu’n llawn  ac 
rydym yn ddiolchgar i bawb yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
am eu cymorth yn cyflwyno’r dull newydd hwn o weithio. 
Rydym wedi parhau i dderbyn incwm gan adrannau eraill y 
Llywodraeth ac wedi cytuno ar brosesau gyda’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder i roi unrhyw incwm dros ben yn ôl 
i’r adran ar ddiwedd y flwyddyn. Rydym yn dryloyw gyda’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder gyda phob agwedd ar ein sefyllfa 
gyllid, ar ôl dylunio a gweithredu adroddiad misol yn dangos 
yn glir yr amgylchiadau ariannol y mae’r Comisiwn yn 
gweithredu o danynt.   

   

 Sicrhau bod arferion gorau ar ddiwygio’r gyfraith yn cael eu 
rhannu i’r holl dimau gan ymarfer dulliau cyson bob amser 
os gallwn.   

Mae’r Llawlyfr Diwygio’r Gyfraith bellach yn rhan graidd o’n 
ffordd o weithio, gyda bwrdd golygyddol, wedi’i oruchwylio gan 
y Pennaeth Cyfreithiol, yn adolygu’r cynnwys yn rheolaidd i 
sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r arferion gorau diweddaraf o ran 
ein prosiectau diwygio’r gyfraith.  
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Targedau 
 
Gwirioneddol 

 
 

 

 
Sut yr ymgysylltwn 

â’n rhanddeiliaid 

Bod yn sefydliad mwy eang ei orwelion sy’n 
dylanwadu ar farn gartref a thramor. 

Mae’r Comisiwn wedi gwneud cryn dipyn o waith 
ymgysylltu â sefydliadau diwygio’r gyfraith yn 
rhyngwladol, er enghraifft croesawu ymweliad dirprwyol 
o Falaysia neu ddarparu cymorth uniongyrchol i 
Gomisiynau’r Gyfraith yn Eswatini a Somaliland.   

 

Rydym hefyd yn parhau i weithio’n agos ag academia i 
sicrhau cysylltiadau cryf â blaenoriaethau academaidd, 
fel y broses REF, a hynny yn ei dro’n helpu i gyplysu 
ymchwil â phrosiectau diwygio’r gyfraith. 

 Datblygu ffyrdd newydd o ymgysylltu â’n rhanddeiliaid. 
Fel gyda nifer o sefydliadau, mae Covid wedi ein gorfodi i feddwl 
yn wahanol am sut i ymgysylltu â’n rhanddeiliaid drwy wneud 
defnydd mwy effeithiol o dechnoleg. Mae hyn bellach wedi’i 
wreiddio yn ein ffordd o weithio, ac fel mater o drefn bellach rydym 
yn cynnal digwyddiadau ar-lein sy’n gwella cyfranogiad. Wedi 
dweud hynny, bu’n bwysig ailgysylltu â rhai rhanddeiliaid lle y mae 
ymgysylltu wyneb yn wyneb yn fwy effeithiol. Yn gryno, rydym 
wedi gweithio’n galed i addasu’n llwyddiannus i ffyrdd newydd o 
weithio gan rannu arferion gorau ar draws y sefydliad, er enghraifft 
llwyddodd ymgyrch ymwybyddiaeth ar-lein ar gyfer Cynorthwy-wyr 
Ymchwil i ddenu dros fil o ddarpar ymgeiswyr. 

 Parhau i ddatblygu ein rôl gyfathrebu i helpu i sicrhau bod 
ein gwaith yn cael yr effaith orau ac er mwyn cyfleu 
manteision diwygio i aelodau’r cyhoedd. 

Rydym wedi gwella sut y llwyddwn i gael y cyfryngau i roi sylw i 
brosiectau, gan berffeithio’r broses o gynllunio lansiadau 
adroddiad pwysig a pharhau ein ffocws ar ddenu sylw drwy 
gyfnodau ymgynghori prosiectau. Bydd ein cyfathrebu digidol yn 
cael ei adolygu, a lle bo’n briodol byddwn yn ehangu’r defnydd o 
gynnwys fel ‘ffeithluniau’, fideos byr a’r cyfryngau cymdeithasol. 
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Targedau 

 
Gwirioneddol 

 
 

 

 
Datblygu ein ffyrdd 

o weithio yn y 
dyfodol 

 
 

Gweithio gyda staff ar draws Comisiwn y Gyfraith i 
adnabod model newydd Ffyrdd o Weithio yn y 
Dyfodol. 

Rydym wedi cynnwys staff ym mhob agwedd ar ein 
model Ffyrdd o Weithio yn y Dyfodol, gan weithio’n 
gydweithredol i gyflwyno’r egwyddorion craidd o ran sut 
y dylai’r Comisiwn addasu orau i drefniadau gweithio 
mwy hyblyg a diogelu manteision cael pawb yn y 
swyddfa gyda’i gilydd ar yr un pryd. Mae’r egwyddorion 
hyn wedi eu cytuno ar bob lefel a gwaith bellach ar y 
gweill i weld sut y gallwn addasu ein swyddfeydd i gyd-
fynd â’r dulliau newydd hyn o weithio.  Yn amlwg bydd 
cost yn ffactor a bydd angen i ni gydymffurfio â 
chyfyngiadau ehangach Rheoli Cyfleusterau’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder ond awgryma’r gwaith 
cychwynnol a wnaed hyd yma y gallwn wneud nifer o 
welliannau gweithle a fydd o fudd i’n holl staff. 
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Gwirioneddol 

 
 

 

 
Darparu Amrywiaeth a 
Chynhwysiant yn well 

 
 

Darparu ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Yn 2021-22 fe wnaeth Comisiwn y Gyfraith lawer o waith da gydag 

Amrywiaeth a Chynhwysiant.  

 

Ym mis Gorffennaf 2021 recriwtiwyd Cydlynydd Amrywiaeth a 

Chynhwysiant i oruchwylio a chynorthwyo gyda darparu ein 

Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant, a gyhoeddwyd ym 

Mehefin 2021. Mae’r Cydlynydd wedi chwarae rôl weithredol yn 

annog staff Comisiwn y Gyfraith i gyfrannu at ddarparu amcanion y 

Strategaeth, gan gynnwys drwy drefnu Grŵp Amrywiaeth a 

Chynhwysiant i hwyluso mewnbwn ehangach i’r Strategaeth. Fel 

rhan o’n ffocws parhaus ar ddysgu a datblygu, mae staff wedi 

derbyn hyfforddiant yn cynnwys ar iaith ryweddol, syndrom hunan-

amau a niwroamrywiaeth, a byddwn yn parhau i ddatblygu ein 

rhaglen ddigwyddiadau o hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.  

 

Ym mis Tachwedd 2021, ail-lansiwyd ein Cynllun Cysgodi Gwaith 

Comisiynwyr, gan ei ehangu i gynnwys swyddi cyfreithwyr.  

Rydym yn falch iawn o fod wedi gallu rhoi cyfle i naw allan o’r 18 

ymgeisydd gael siarad neu gyfarfod â Chomisiynwyr yn ystod y 

flwyddyn adrodd hon. Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi parhau i 

ymgysylltu â sefydliadau cyfreithiol a phrifysgolion i godi 

ymwybyddiaeth o swyddi cynorthwy-wyr ymchwil yn y Comisiwn. 

Gyda’i gilydd, mae’n golygu ein bod bellach yn gwneud gwaith 

allgymorth ar gyfer ein holl swyddi cyfreithiol.  

 

Fel corff cyhoeddus, credwn y dylai Comisiwn y Gyfraith 

ddefnyddio ei statws a’i enw da i gynnig cyfleoedd gwaith i bobl a 

fyddai fel arall yn cael trafferth datblygu eu gyrfa gyfreithiol. Rydym 

felly wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau i gynnig interniaethau i 
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rai sydd, yn hanesyddol, wedi eu tangynrychioli yn y gyfraith. 

Rydym hefyd yn cydnabod effaith ein gwaith ar gymdeithas yn 

gyffredinol ac felly wedi dechrau ar waith i gryfhau ein dull o 

wneud Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb.  

  



Atodiad B –  Cyhoeddiadau i ddod 

19 

 

 

 
 

Mae Comisiwn y Gyfraith yn rhagweld y cyhoeddir yr ymgynghoriadau ac adroddiadau canlynol yn 2022-23.  

 

 Ymgynghoriadau  Adroddiadau 

Cyfraith Fasnachol a Chyffredin • Asedau digidol  

• Adolygu Deddf Cymrodeddu 1996 

• Sefydliadau awtonomaidd 
datganoledig (DAO) (galwad am 
dystiolaeth)  

 

 

Cyfraith Droseddol • Tystiolaeth mewn achosion Erlyn 
Troseddau Rhyw 

• Dirmyg Llys (prosiect ar y cyd â 
Chyfraith Gyhoeddus a’r Gyfraith 
yng Nghymru) 

 

• Papur opsiynau Atebolrwydd Troseddol 
Corfforaethol (prosiect ar y cyd â Chyfraith 
Fasnachol a Chyffredin) 

• Cam-drin Delweddau Rhywiol 

• Atafaelu enillion troseddau  

Cyfraith Eiddo, Teulu ac 
Ymddiriedolaethau 

 • Priodasau 

• Geni Plant Dros Eraill  

Cyfraith Gyhoeddus a’r Gyfraith 
yng Nghymru 

 • Gyrru o bell (cyngor i Lywodraeth) 
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 Cyllideb  

2022-23 

(£000) 

Costau’r Comisiynwyr 565 

Costau Staff Cyfreithiol 3,888 

Costau Staff Di-gyfreithiol 533 

Costau eraill, gan 
gynnwys: 

• Dylunio, 

argraffu a 

reprograffeg 

• Digwyddiadau a 

chynadleddau 

• Telegyfathrebu 

• Teithio a 

chynhaliaeth 

• Nwyddau papur a 

swyddfa 

262 

Cyfanswm y Gwariant 5,248 

Cyllid Craidd 4,498 

Lleiafswm Incwm 

sydd ei angen 

750 

 


