
 
 
Penodi dau Gomisiynydd y Gyfraith: 2020 
 
A. Y penodiadau 
Bydd Comisiwn y Gyfraith am benodi dau Gomisiynydd newydd i gychwyn ar ddechrau 
2020. Mae’r ddwy swydd newydd yn cymryd lle’r Athro David Ormerod CF, arbenigwr mewn 
cyfraith trosedd, a Stephen Lewis, arbenigwr mewn cyfraith masnach, y bydd y ddau’n 
gadael y Comisiwn ar ddiwedd 2019.   
 
Bydd angen i’r Comisiwn fod yn gallu cwmpasu meysydd cyfraith trosedd a masnach yn y 
dyfodol ond nid ydym o reidrwydd yn ceisio penodi ar sail gyfatebol. Gallai pob un o’n 
penodiadau fod yn y swydd am 10 mlynedd ac os felly byddant yn arwain diwygio’r gyfraith 
yn ystod cyfnod o newid cyfansoddiadol, cymdeithasol economaidd a thechnolegol dwys. 
Gall fod gan y cyfreithiwr “modern” amrywiaeth o sgiliau cyfreithiol traddodiadol ond ar sail 
ddyddiol mae’n defnyddio’r sgiliau hynny mewn materion cymdeithasol ac economaidd. Mae 
hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o Ddeallusrwydd Artiffisial (AI), yr economi ddigidol a 
biofoeseg i eni plant ar ran pobl eraill, trosedd casineb a chyfraith mewnfudo. 
 
Fel a nodir yn y llythyr eglurhaol gan y Cadeirydd rydym hefyd am geisio cyrraedd y cymaint 
o ymgeiswyr ag sy’n bosibl.   
 
B. Dod i adnabod Comisiwn y Gyfraith 
Mae’r llythyr eglurhaol hefyd yn esbonio, er mwyn galluogi ymgeiswyr potensial i ddysgu 
mwy am y Comisiwn, ein bod yn gweithredu rhaglen allgymorth anffurfiol lle gellir rhoi 
unigolion sydd â diddordeb mewn cyswllt â’r Cadeirydd neu Gomisiynwyr neu gyfreithwyr 
hŷn o fewn y Comisiwn. Mae ffurflen gais fer yn gysylltiedig â’r manylion hyn. Y teitl yw “Cais 
ymgysylltu â Chomisiynydd y Gyfraith”. 
 
Byddwch yn gweld yn ogystal â’r broses anffurfiol hon, a lunnir ar gyfer diben yr ymarfer 
recriwtio hwn yn unig, rydym hefyd yn lansio rhaglen allgymorth tymor hir ac ar wahân. 
Mae’n rhan o fenter i ehangu amrywiaeth y Comisiwn a chynorthwyo’r rhai hynny o grwpiau 
a dangynrychiolir i ddod i’n hadnabod a’r hyn rydym yn ei wneud yn well. Y targed yw 
cyfreithwyr rhagorol a allai ystyried mai nid nawr yw’r adeg iawn i wneud cais am swydd fel 
Comisiynydd ond a allai fod â diddordeb yn y dyfodol. Mae cais ar wahân ar gyfer hyn ar ein 
gwefan. 
 
C. Nodweddion allweddol Comisiynydd y Gyfraith 

• Ymrwymiad i bwysigrwydd cyflwyno diwygio’r gyfraith yn effeithiol.  
• Dull meddwl agored a bod yn fodlon meddwl yn hyblyg ac ymgynghori’n eang cyn 

dod i benderfyniadau cadarn.  
• Ymwybyddiaeth ynghylch anghenion a chefndiroedd amrywiol y rhai a effeithir gan 

waith y Comisiwn a chydweithwyr a staff o fewn y Comisiwn.  
• Dymuniad i ddysgu am ac ymgysylltu â Llywodraeth Prydain, y Senedd, 

Gweinidogion ac ystod amrywiol o randdeiliaid.  
• Diddordeb brwd mewn arwain, pobl yn ogystal â chyfeiriad strategol y sefydliad.  

 
 
 
 



Ch. 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 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. 
 
D. Cefndir 
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 i 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.  
 
Rydym yn cyflogi, ac yn gweithio gyda, rhai o’r meddyliau cyfreithiol gorau yn y wlad ac mae 
gennym hanes blaenorol rhagorol o adeiladu consensws fel y gall fod gan y Llywodraeth a’r 
Senedd  hyder y gellir gweithredu ein hargymhellion yn effeithiol. 
 
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 Comisiynwyr 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 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. 
 
Ceir rhestr lawn o brosiectau cyfredol Comisiwn y Gyfraith ar ein gwefan 
(www.lawcom.gov.uk). 
 
Dd. Ymgynghori 
Gofynnir i’r Comisiwn ystyried rhai o feysydd mwyaf heriol y gyfraith. Mae gennym y gallu i 
weithio drwy’r materion a deall y gwahanol bersbectifau cyn i ni gyflwyno argymhellion ar 
gyfer diwygio. Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i egwyddorion ymgynghori gwirioneddol â’r 
cyhoedd gyda chymaint o bobl ag sy’n bosibl. Mae hyn yn galluogi craffu trylwyr ar ein 
cynigion, a fydd yn aml yn cael eu datblygu neu eu haddasu oherwydd cyfraniadau gan 
randdeiliaid, yn y DU yn ogystal â thramor. Mae ein dull yn ddieithriad yn golygu llawer o 
ymgysylltu wyneb yn wyneb ag unigolion arbenigol a chyrff cynrychiadol, yn ogystal ag 
ymgynghori â’r cyhoedd yn ffurfiol. Mae’r broses hon yn cymryd llawer o amser, ond mae’n 
arwain at argymhellion a ystyriwyd yn dda y gellir dangos eu bod yn seiliedig ar y dystiolaeth 
orau bosibl. Mae’r broses yn rhoi’r cyfle gorau posibl i gael consensws. 
 
E. Annibyniaeth 
Un o’r rhesymau y mae’r Llywodraeth yn gofyn i Gomisiwn y Gyfraith ymgymryd â gwaith yw 
oherwydd ein bod yn annibynnol. Mae ein hargymhellion yn seiliedig ar ddadansoddi 
cytbwys o opsiynau, a’n barn am y ffordd orau i ddiwygio’r gyfraith. I ddangos ein 
hannibyniaeth, mae’r Comisiwn bob amser yn cyhoeddi ei gasgliadau ar ddiwedd prosiect, 
gan gyflwyno ein hadroddiadau terfynol yn y Senedd. Mae gan yr Arglwydd Ganghellor 
ddyletswydd i gyflwyno datganiad blynyddol i’r Senedd am weithredu adroddiadau Comisiwn 
y Gyfraith.  
 
Rydym, fodd bynnag, yn gyfrifol am ymarfer ein hannibyniaeth. Rydym yn hynod ymwybodol 
o’r angen i gyflwyno datrysiadau realistig a phosibl. Rydym yn aml yn gallu llunio cylch 
gorchwyl mewn modd sy’n ffocysu ein gwaith o fewn paramedrau arbennig gan osgoi dadlau 
neu agor materion lle mae polisi’r Llywodraeth yn sefydlog. Rydym wedi datblygu Protocolau 
gyda Llywodraethau’r DU a Chymru sy’n cofnodi y byddwn yn ymgymryd â gwaith yn unig lle 
mae gan y Llywodraeth “fwriad difrifol” i ddatblygu diwygio’r gyfraith yn y maes. 
 
 
F. Staff 
Sefydliad bach yw Comisiwn y Gyfraith o tua 60 o staff, y mae’r rhan fwyaf yn arbenigwyr 
cyfreithiol, llawer ohonynt yn arbenigo mewn maes arbennig o’r gyfraith. Arweinir pob tîm 
gan Gomisiynydd a Rheolwr Tîm Cyfreithiol, sy’n goruchwylio nifer o gyfreithwyr a 
Chynorthwywyr Ymchwil. Mae gan ein staff arbenigedd polisi, deddfwriaethol a chyfreithiol, 
sy’n golygu bod ein hargymhellion yn dangos nid yn unig ddadansoddi cyfreithiol cadarn ond 
hefyd ddealltwriaeth ddofn o ddatblygu polisi a mecaneg newid y gyfraith, a phrofiad o’r hyn 
a fydd yn gweithio mewn ymarfer. Rydym yn defnyddio cyfreithwyr arbenigol allanol lle bo 
angen ar gyfer prosiectau arbenigol penodol pan nad oes gennym staff addas yn barod. 
Mae gennym hefyd Gwnsel Seneddol mewnol (amlinellwyr cyfreithiol) sydd nid yn unig yn 
drafftio unrhyw ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect ond hefyd yn cynnig cyngor 
ynghylch ymarferoldeb cyfreithiol ein cynigion o gychwyn y prosiect. Rydym hefyd yn cyflogi 
economegydd sy’n sicrhau yr asesir y costau a’r argymhellion buddion yn gywir ac yn 
gadarn trwy ddarparu Asesiadau Effaith Economaidd cysylltiedig. Ceir Tîm Gwasanaethau 
Corfforaethol bach, sy’n darparu cyngor Ariannol, cyfathrebu ac AD. 
 
Ff. Cyllid 

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


Mae Comisiwn y Gyfraith yn derbyn tua £2 filiwn yn flynyddol gan y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder ond mae hefyd yn sicrhau cyllid gan Adrannau Llywodraeth Prydain ar gyfer 
prosiectau penodol (ar sail nid er elw). Mae ein costau cyffredinol tua £4miliwn. Mae’r 
cymysgedd hwn o gyllid yn ein galluogi i dderbyn prosiectau diwygio’r gyfraith uchel eu 
blaenoriaeth i’r Llywodraeth. Mae cyllid prosiect benodol yn galluogi adran i sicrhau adnodd 
penodedig ac amserlen bendant ar gyfer ei gwaith ac i’r gwaith hwnnw gael ei dderbyn yn 
ogystal ag ymrwymiadau eraill, yn hytrach na chystadlu â nhw ar gyfer blaenoriaeth. Mae’r 
cyllid craidd a dderbyniwn hefyd yn hanfodol i dalu costau sefydlog a’n galluogi i ymgymryd 
â gwaith sydd, hyd yn oed os nad yw’n flaenoriaeth allweddol i’r Llywodraeth ar yr adeg 
honno, yn bwysig er hynny ac yn gallu effeithio ar ddinasyddion a busnes.   
 
G. Y broses penodi 
Mae’r amserlen ddangosol ganlynol yn seiliedig ar brosesau penodi blaenorol, fodd bynnag, 
canllaw yn unig ydyw: 
 

• Dyddiad yr hysbyseb: Gwanwyn 2019  
• Dyddiad cau: 4-5 wythnos yn ddiweddarach  
• Sifft: yn gynnar yn haf 2019  
• Cyfweliadau: Medi 2019  
• Dyddiad cychwyn y penodiad: Ionawr 2020 (yn agored i’w drafod gyda’r ymgeisydd 

llwyddiannus)  
 
Mae prosesau gwneud cais blaenorol wedi golygu bod ymgeiswyr yn cyflwyno CV yn ogystal 
â llythyr cefnogi dim mwy na dwy ochr. Dylai’r llythyr hwnnw ddangos tystiolaeth o sut mae’r 
ymgeisydd yn bodloni’r holl feini prawf hanfodol ar gyfer y rôl. Dylai ymgeiswyr roi 
enghreifftiau lle mae eu gwybodaeth a’u profiad yn bodloni’r meini prawf hanfodol. Dylai’r 
llythyr roi enghreifftiau penodol a manwl. 
 
Penodiad Cyhoeddus yw hwn felly mae angen i ymgeiswyr hefyd gwblhau ffurflenni 
datgeliad sy’n rhoi manylion unrhyw weithgaredd gwleidyddol, gwrthdaro buddiannau, 
penodiadau cyhoeddus sydd ganddynt ar hyn o bryd ac enwau a manylion cyswllt dau 
ganolwr. Cysylltir â chanolwyr yn unig ar gyfer yr ymgeiswyr hynny fydd ar restr fer ar gyfer 
cyfweliad. 
 
Bydd ymgeiswyr a ddewisir i’w cyfweld yn mynd o flaen panel sy’n cynnwys Cadeirydd 
Comisiwn y Gyfraith; cynrychiolydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder; aelod annibynnol; Prif 
Weithredwr Comisiwn y Gyfraith; ac, o bosibl, aelod arall o’r farnwriaeth. 
 
Bydd paneli cyfweld yn holi ymgeiswyr am eu profiad ac arbenigedd ac yn gofyn cwestiynau 
penodol i archwilio sut mae ymgeiswyr yn bodloni’r meini prawf hanfodol a nodir. Mae’n 
bosibl y gofynnir i ymgeiswyr wneud cyflwyniad byr fel rhan o’r broses. 
 
Cyflwynir enwau ymgeiswyr llwyddiannus i Weinidogion eu hystyried. Mae’n bosibl y bydd yr 
Arglwydd Ganghellor yn gofyn am gyfarfod â phob ymgeisydd penodiad. 
 
 
 


