
 
 

Cynllun Gwaith Cysgodi Amrywiaeth Comisiwn y Gyfraith 
 
Cyflwyniad 
Efallai ei bod yn datgan yr amlwg, ond bydd ein gwaith, yn ystod y blynyddoedd nesaf, yn 
digwydd mewn hinsawdd gyfansoddiadol, dechnegol, economaidd a chymdeithasol heriol. 
Bydd Comisiynwyr y Gyfraith wrth wraidd yr ymgais hon.  
 
Fel bod y gyfraith yn cael ei pharchu, mae’n rhaid ei bod yn cynrychioli’r cymunedau y mae’n 
ymwneud â nhw. Rydym felly yn awyddus i edrych ar gronfa o dalent mor eang ac amrywiol 
ag y gallwn i ddod o hyd i’n Comisiynwyr y dyfodol. Mae Comisiwn y Gyfraith felly’n cynnig y 
cynllun hwn i’r rhai hynny na fyddai o bosibl wedi ystyried gyrfa fel Comisiynydd y Gyfraith. 
Bydd yn rhoi cyfle i ymgeiswyr brofi’r rôl, eu helpu i benderfynu a ydynt yn dymuno dilyn eu 
diddordeb ymhellach – p’un ai nawr neu yn y  dyfodol. 
 

“Gwelais yr hysbyseb a meddyliais mai dyna swydd wych i rywun. Fyddwn i erioed 
wedi meddwl gwneud cais fy hun nes i rywun awgrymu y dylwn ystyried gwneud 
hynny.”  
Yr Athro Nick Hopkins, Comisiynydd y Gyfraith, Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiried 

 
Bwriedir y cynllun hwn yn benodol ar gyfer hybu ceisiadau am y rôl o Gomisiynydd y Gyfraith 
gan y rhai hynny o grwpiau a dangynrychiolir yn y Comisiwn, sydd ar hyn o bryd, yn 
cynnwys: 
 

• Merched.  
• Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).  
• Y rhai o dan anfantais yn gymdeithasol neu’n economaidd.  
• Y rhai hynny sy’n ystyried bod ganddynt anabledd o fewn ystyr Deddf Cydraddoldeb 

2010.  
 
Mae’n rhaid i ymgeiswyr felly fod o un neu fwy o’r grwpiau uchod.  
 
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer cyfranogwyr sydd 
ag anabledd. 
 
Cymhwysedd  
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer penodiad fel Comisiynydd y Gyfraith, mae’n rhaid i chi 
fodloni’r meini prawf yn adran 1(2) Deddf Comisiynau’r Gyfraith 1965, sy’n gofyn bod 
gennych swydd farnwrol, neu’n unigolyn sydd â chymhwyster cyffredinol o fewn ystyr adran 
71 Deddf Llysoedd a Gwasanaethau Cyfreithiol 1990, neu’n athro’r gyfraith mewn Prifysgol. 
 
Cefndir i’r Comisiwn 
Sefydlwyd Comisiwn y Gyfraith ym 1965 ac mae’n gorff hyd braich annibynnol sy’n 
gweithredu o dan nawdd y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Ein swyddogaeth statudol yw cadw 
cyfraith Cymru a Lloegr o dan adolygiad ac argymell diwygio lle bo angen. Nod y Comisiwn 
yw sicrhau bod y gyfraith yn deg, yn fodern, yn syml ac yn gost effeithiol. Rydym yn cyflawni 
hyn wrth gynnal prosiectau diwygio’r gyfraith gan edrych ar feysydd y gyfraith sy’n achosi 



problemau i unigolion, busnesau, y trydydd sector neu’r Llywodraeth. Rydym yn archwilio’r 
gyfraith, yn ystyried opsiynau ar gyfer diwygio wrth ymgynghori â rhanddeiliaid, ac yn olaf yn 
gwneud argymhellion i’r Llywodraeth a’r Senedd. 
 
Rydym wedi cynhyrchu mwy na 350 o setiau o argymhellion diwygio’r gyfraith dros fwy na 50 
mlynedd. Mae llai na 10% o’n hadroddiadau wedi’u gwrthod yn y cyfnod hwnnw. Yn fwy 
diweddar, 3 adroddiad yn unig a wrthodwyd yn y 15 mlynedd diwethaf. Rydym yn mynd i’r 
afael ag unrhyw faes o’r gyfraith sy’n addas i’w ystyried gan gorff annibynnol o arbenigwyr 
polisi cyfreithiol. Mae ein gwaith yn amrywio o’r technegol iawn, megis diddymu deddfiadau 
sydd wedi darfod a symleiddio cyfraith sydd yn rhy gymhleth o lawer, i greu dulliau cyfreithiol 
newydd i faterion polisi cymdeithasol ac economaidd uchel eu proffil. Mae ein prosiectau’n 
gyffredinol yn mynd i’r afael â meysydd cymharol eang a chymhleth o’r gyfraith yn hytrach na 
materion cyfreithiol cul.  
 
Cynnyrch terfynol archdeipaidd Comisiwn y Gyfraith yw ein hadroddiadau diwygio’r gyfraith 
manwl. Mae ein hadroddiadau’n aml yn cynnwys deddfwriaeth ddrafft ac fe’u cefnogir gan 
asesiadau effaith. Mae gennym brofiad hefyd o roi cyngor i’r Llywodraeth, a chynnig rheoliad 
drafft neu ddatrysiadau heb fod yn gyfreithiol gan gynnwys arweiniad swyddogol ac eglurhad 
cyfreithiol esboniadol, yn aml ar gyfer cynulleidfa nad yw’n gyfreithiol. Nid yw Comisiwn y 
Gyfraith yn addas mewn gwirionedd ar gyfer prosiectau lle bo angen yr ateb mewn 
wythnosau. Mae ein hymrwymiad i ymchwilio a dadansoddi trylwyr, ymgynghori 
cynhwysfawr ac adolygu manwl gan gymheiriaid Comisiwn y Gyfraith o waith ein timau 
diwygio’n golygu bod ein prosiectau’n debygol o gymryd mwy na deuddeg mis. 
 
Mae gan y Comisiwn bum Comisiynydd statudol. Barnwr mewn swydd y Llys Apêl neu’r 
Uchel Lys yw’r Cadeirydd. Mae pob un o’r pedwar Comisiynydd arall yn brif arbenigwr 
cyfreithiol ac yn goruchwylio tîm o gyfreithwyr a chynorthwywyr ymchwil sy’n gweithio mewn 
un o bedwar tîm, ar hyn o bryd: Cyfraith Trosedd; Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiried; 
Cyfraith Gyhoeddus a Chyfraith Cymru; a Chyfraith Masnach a Chyffredin. 
 
Rôl Comisiynydd 
Mae rôl Comisiynydd yn gyfle unigryw i gyfrannu at ddiwygio’r gyfraith ac i gwrdd â’r angen 
am gyfraith dda sy’n deg ac yn hygyrch ac sy’n bodloni masnach a hymdeithas fodern. Gan 
adlewyrchu graddfa a chyflymdra newid cymdeithasol, technolegol ac economaidd, mae ein 
prosiectau’n cynnwys meysydd mor amrywiol â: Cherbydau Awtomataidd, Geni plant ar ran 
pobl eraill; Lesddaliad Preswyl; Cyfathrebu Ar-lein; Rheolau Mewnfudo; a, Gwarantau 
Chwilio. Mae gan gynigion a gynhyrchir gan y prosiectau hyn y potensial i gyflwyno buddion 
ymarferol i unigolion, busnesau a chymdeithas yn gyffredinol, yn ogystal â helpu i sicrhau 
bod cyfraith Cymru a Lloegr ar flaen y gad o ran ddatblygiad technolegol.  
 
Mae pob Comisiynydd yn cymryd yr awenau ar nifer o brosiectau ac mae hyn yn cyfrif 
amlawer iawn o’u hamser. Yn ogystal, disgwylir i Gomisiynwyr gynnal adolygiadau gan 
gymheiriaid o brosiectau timau diwygio’r gyfraith eraill ar draws y Comisiwn. Mae gan 
Gomisiynwyr gydgyfrifoldeb i sicrhau y cedwir enw da’r Comisiwn am ei ansawdd, 
didueddrwydd ac annibyniaeth. Mae gan Gomisiynwyr hefyd ran allweddol o ran cwrdd â 
rhanddeiliaid – gan gynnwys Gweinidogion, y cyfryngau, swyddogion hŷn y Llywodraeth, y 
farnwriaeth, Seneddwyr a grwpiau sydd â diddordeb – i adeiladu cynigion prosiect a hefyd i 
gynhyrchu awgrymiadau ar gyfer gwaith diwygio’r gyfraith yn y dyfodol. Mae Comisiynwyr 
hefyd yn eistedd ar Fwrdd Comisiwn y Gyfraith a disgwylir iddynt felly gyfrannu at 
benderfyniadau strategol sy’n effeithio’r sefydliad. 
 



“Rwyf wedi gwerthfawrogi’r cyfle’n fawr i siarad am ddiwygio’r gyfraith â sbectrwm 
eang o bobl, o’r llywodraeth, y farnwriaeth, y galwedigaethau, a’r rhai hynny y mae 
eu bywydau’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan y cynigion rydym yn eu gwneud.”                           
Yr Athro Nick Hopkins, Comisiynydd y Gyfraith, Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiried 

 
Mae mwy o fanylion ar gael ar ein gwefan www.lawcom.gov.uk. 
 
Sgiliau a phrofiad 
Bydd angen i’r rhai hynny sy’n ystyried dod yn Gomisiynydd y Gyfraith ddangos eu bod wedi 
rhagori ym maes y gyfraith a ddewiswyd ganddynt. Byddwch yn gallu dangos diddordeb 
mewn diwygio’r gyfraith, gyda’r gallu i feddwl yn greadigol i ddatrys problemau cyfreithiol 
cymhleth ac i wneud penderfyniadau  rhesymedig. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu llafar ac 
ysgrifenedig rhagorol a’r gallu i gyflwyno syniadau cymhleth i ystod amrywiol o bobl, gan 
gynnwys aelodau’r cyhoedd.   
 
Amodau penodi  
Trosolwg byr yw’r canlynol o delerau’r swydd, er nad ydynt yn gynhwysfawr ac yn agored i 
newidiadau:  
 

• Penodir Comisiynwyr ar sail amser llawn.  
• Gwneir y penodiad gan yr Arglwydd Ganghellor am gyfnod cychwynnol o bum 

mlynedd.  
• Gellir ystyried ailbenodi am dymor pellach o hyd at bum mlynedd, yn amodol ar 

ddisgresiwn yr Arglwydd Ganghellor.  
• Disgwylir i Gomisiynwyr dreulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn swyddfeydd y Comisiwn 

yng Nghanol Llundain.    
• Y cyflog presennol yw £123,460.  
• Ceir 30 niwrnod o wyliau’r flwyddyn, ac eithrio gwyliau cyhoeddus.  
• Gan fod swydd y Comisiynydd yn un amser llawn, gellir ymgymryd yn unig â gwaith 

allanol a delir gyda chytundeb yr Arglwydd Ganghellor.  
 
Mae rôl y Comisiynydd yn swydd amser llawn drom, fodd bynnag, rydym yn awyddus i 
gynnig hyblygrwydd lle bynnag y bo’n bosibl, er enghraifft drwy oriau cywasgedig, gwyliau 
blynyddol cystadleuol ac elfennau o weithio gartref.    
 
Y Cynllun 
Gall ymarferwyr cyfreithiol cymwys dreulio diwrnod yn arsylwi gwaith unrhyw un o bedwar 
Comisiynydd y Gyfraith. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar sut maent yn arwain prosiectau, 
yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn adolygu gan gymheiriaid brosiectau Comisiynwyr eraill y 
Gyfraith. Anogir mynychu cyfarfod Adolygu gan Gymheiriaid Comisiwn y Gyfraith.   
 
Bydd rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau cais. Gan fod Comisiwn y Gyfraith yn sefydliad 
cymharol fach, rydym yn gallu darparu ar gyfer nifer bach o leoliadau cysgodi gwaith yn unig, 
felly mae’n bosibl y bydd yn cymryd peth amser i drefnu lleoliad. Nid oes unrhyw feini prawf 
dewis ffurfiol, ond, os oes galw gormodol, byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan y rhai 
sydd, ar bapur, yn ymddangos bod ganddynt y profiad a’r wybodaeth fwyaf perthnasol ar y 
cam hwn o’u gyrfa. Byddwn hefyd yn ystyried swydd wag nesaf y Comisiynydd a’r sgiliau 
sy’n debygol o fod eu hangen ar gyfer y swydd honno.  
 
Os oes galw gormodol, byddwn yn ceisio cynnig cyfleoedd eraill i drafod ein gwaith gydag 
ymgeiswyr potensial, er enghraifft, trafodaethau un i un anffurfiol gyda Chomisiynwyr 
presennol.  
 

http://www.lawcom.gov.uk/


Cwestiynau a Ofynnir yn Aml  
 
Oes unrhyw gost i fi neu fy Siambrau, cwmni neu sefydliad?  
Mae’r cynllun yn rhad ac am ddim, ond mae’n rhaid i gyfranogwyr dalu am eu costau teithio 
a chynhaliaeth.  
 
Nid wyf yn ddinesydd Prydeinig; ydw i’n gymwys i gael fy ystyried ar gyfer y Cynllun 
a’m penodi fel Comisiynydd potensial yn y dyfodol?   
Mae penodiad fel Comisiynydd y Gyfraith yn agored i: ddinasyddion Prydeinig neu’r 
Gymanwlad; dinasyddion Tiriogaethau Dibynnol Prydain; Gwladolion Prydeinig (dramor); 
unigolion Prydeinig a ddiogelir; gwladolion Ardal Economaidd Ewrop (EEA) (gan gynnwys yr 
UE), ac aelodau teulu penodol nad ydynt yn Ardal Economaidd Ewrop. Mae’n rhaid bod 
gennych yr hawl i fyw yn y DU. 
 
Pryd bydd y penodiad tebygol nesaf ar gyfer Comisiynydd y Gyfraith?  
Mae pum Comisiynydd y Gyfraith, ond mae’n rhaid i un, Cadeirydd y Comisiwn, fod yn 
Farnwr yr Uchel Lys neu’r Llys Apêl. Mae penodiadau’r pedwar Comisiynydd arall yn dod i 
ben fel a ganlyn (er mewn rhai enghreifftiau gellir ailbenodi dalwyr swyddi presennol felly 
canllaw’n unig yw hwn):  
 

• Stephen Lewis, Cyfraith Masnach a Chyffredin – Rhagfyr 2019  
• Yr Athro David Ormerod CF, Cyfraith Trosedd – Rhagfyr 2019  
• Yr Athro Nicholas Hopkins, Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiried – Medi 2020  
• Nicholas Paines CF, Cyfraith Gyhoeddus a’r Gyfraith yng Nghymru – Hydref 2023  

 
Byddwn felly am benodi dau Gomisiynydd newydd i gychwyn eu swydd yn gynnar yn 2020, 
er bod meysydd penodol y gyfraith uchod yn ganllaw yn unig. 
 
Ble mae canolfan Comisiwn y Gyfraith?  
Lleolir y Comisiwn yng nghanol Llundain a bydd lleoliadau cysgodi gwaith yn cael eu cynnal 
yn eu swyddfeydd yno.  
 
Er y disgwylir i’r rhai a benodir fel Comisiynydd fyw yn Llundain, mae’n bosibl y bydd elfen o 
weithio gartref ar gael.  
 
 
 


