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Ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar 
Dribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru 

TROSOLWG 

Ymgynghoriad cyhoeddus ydy hwn a gynhelir gan Gomisiwn y Gyfraith Cymru a Lloegr. 

Mae’r cwestiynau ymgynghori isod yn deillio o’n papur ymgynghori. I ddarllen y papur 
ymgynghori, ac am fwy o wybodaeth am y prosiect, cliciwch yma. 

Rydym yn argymell bod ymgyngoreion yn darllun y papur ymgynghori, sydd ar ein gwefan - 
https://www.lawcom.gov.uk/tribiwnlysoedd-datganoledig-yng-nghymru/ 

Mae crynodeb fer hefyd ar gael ar y wefan.  

Mae gan y Comisiwn ymrwymiad i ddarparu ein cyhoeddiadau mewn ffurff hygyrch. Fe fydd 
fersiwn hawdd i’w ddarllen o’r papr hwn ar gael ar ein gwefan yn fuan. Os yr hoffech gael 
mynediad at y papur yma mewn unrhyw ffurf hygyrch arall, cysylltwch â ni trwy ebostio 
DevolvedTribunalsWales@lawcommission.gov.uk neu trwy alw 020 3334 0200. 

COMISIWN Y GYFRAITH 

Corff statudol ydy Comisiwn y Gyfraith, a grewyd â’r bwriad o hybu diwygio’r gyraith. Mae’r 
Comisiwn yn annibynol rhag y Llywodraeth. Am fwy o wybodaeth am Gomisiwn y Gyfraith, 
cliciwch yma.  

GWYBODAETH A RODDIR I GOMISIWN Y GYFRAITH  

Ein bwriad ydy sicrhau bod ein modd o wneud penderfyniadau yn glir, gan egluro sut y 
daethom i gasgliad penodol. Efallai y byddwn yn cyhoeddi neu’n datgelu'r wybodaeth y 
byddwch yn rhoi i Gomisiwn y Gyfraith mewn ymateb i bapurau, gan gynnwys gwybodaeth 
bersonol. Er enghraifft, efallai y byddwn am gyhoeddi detholiad o’ch ymateb yn un o 
gyhoeddiadau Comisiwn y Gyfraith, neu efallai byddwn am gyhoeddi’r ymateb ei hun. Gallwn 
hefyd rannu eich ymateb gyda’r Llywodraeth. Yn ogystal â hynny, efallai bydd dyletswydd 
arnom i ddatgelu gwybodaeth, yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Fe fyddwn yn 
prosesu eich data personol yn unol â’r Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol. 

Rydym o’r farn bod ymatebion i ymgynghoriad yn fwyaf effeithlon pan ydyn ni’n gallu adrodd 
pwy a gyflwynodd ymateb, a beth oedd eu barn. Os ydych chi’n ystyried ei bod yn 
angenrheidiol cadw'r holl, neu gyfran o’r wybodaeth yr ydych am ei ddarparu yn gyfrinachol, 
cysylltwch â ni i fynegi hynny cyn gyrru’r ymateb os gwelwch yn dda. Gofynnwn ichi gadw’r 
wybodaeth gyfrinachol i’r isafswm, ei nodi yn glir, ac egluro pam yr ydych am i ni ei gadw’n 
gyfrinachol. Ni allwn warantu bod modd cadw’r cyfrinachedd hwn ym mhob achos, a ni fydd 
ymwadiad awtomatig a grëir gan eich system TG yn cael ei ystyried yn gyfrwymol ar 
Gomisiwn y Gyfraith. 

Fel arall, efallai y byddwch yn dymuno i ni gadw eich ymateb yn ddienw. Golyga hyn y 
byddwn yn gallu cyfeirio at eich ymateb a chynnwys eich ymateb, heb ddatgelu mai gennych 
chi ddaeth yr ymateb. Efallai byddwch yn dymuno gwneud hyn pe byddai’ch ymateb yn 
cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi neu’ch teulu, neu os ydych yn poeni am bobl 
eraill yn dod i wybod am y wybodaeth y darparwyd gennych.  
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Rydym yn rhestru'r sawl sy’n ymateb i’r ymgynghoriad yn ein hadroddiad. Os ydych am 
gyflwyno ymateb cyfrinachol, ni fydd eich enw’n ymateb ar y rhestr. Os ydy’ch ymateb yn 
ddienw, ni fydd eich enw yn ymddangos ar y rhestr ychwaith, heblaw os rhoddwch ganiatâd i 
ni wneud hynny. 

Am wybodaeth bellach am sut rydym yn ymdrin â data, dilynwch y ddolen i’n gwefan - 
https://www.lawcom.gov.uk/ymdrin-a-data-personol/ 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cynnwys yr Hysbysiad Breifatrwydd hwn, 
cysylltwch â ni trwy e-bostio enquiries@lawcommission.gov.uk 
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Amdanoch chi  

Beth yw eich enw? 

Keith Bush 
 

Beth ydy enw eich sefydliad? 

Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd 
 

Ydych chi’n ymateb i’r ymgynghoriad hwn ar sail bersonol, neu yn rhinwedd eich swydd? 
(Dewiswch un ateb yn unig) 

Ymateb bersonol ☒ 

Ymateb ar ran fy sefydliad ☐ 

Arall ☐ 

Os arall, nodwch isod: 

Hoffwn dynnu sylw at y ffaith fy mod wedi gwasanaethu, rhwng 2014 a 2019, fel Llywydd 
Tribiwnlys y Gymraeg. Mae fy sylwadau, felly, yn tynnu ar fy mhrofiad personol fel 
arweinydd barnwrol un o’r tribiwnlysoedd adran 59. 

 

Beth yw eich cyfeiriad e-bost? (Wrth gynnwys eich e-bost, byddwch yn derbyn neges 
gydnabyddiaeth awtomatig wedi i chi gyflwyno’ch ymateb)  

 
 

Beth yw eich rhif ffôn?  

 
 

Pe byddech yn dymuno i ni gadw’r ymateb yma’n ddienw, neu os ydych yn dymuno i ni 
gadw’r wybodaeth a roddir yma yn gyfrinachol, nodwch hynny isod. Yn achos gwybodaeth 
gyfrinachol, eglurwch pan y dylid ei gadw’n gyfrinachol isod os gwelwch yn dda. Fel yr 
eglurwyd yn ein hysbysiad preifatrwydd, er y byddwn yn rhoi llawn ystyriaeth i’ch eglurhad o 
gyfrinachedd, ni allwn warantu y byddwn yn gallu cadw’r cyfrinachedd hyn ymhob achos. 
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PENNOD 2: TRIBIWNLYSOEDD YNG NGHYMRU : CYMHWYSEDD DATGANOLEDIG A 
THRIBIWNLYSOEDD DATGANOLEDIG 

Cwestiwn Ymgynghori 1 (para 2.90) 

Ein barn dros dro yw y dylai cyrff penderfynu sy’n dyfarnu ar anghydfodau rhwng partïon 
drwy wneud dyfarniadau rhwymol gael eu dynodi’n “dribiwnlysoedd” i ddibenion y prosiect 
hwn. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Y flaenoriaeth bresennol ddylai fod i ddiwygio strwythurau a swyddogaethau’r 
tribiwnlysoedd adran 59 ac fe fyddai’n wrthdyniad oddi wrth y dasg honno i ystyried cyrff 
sydd â rolau sylfaenol wahanol o fewn y system cyfiawnder gweinyddol. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 2 (para 2.91) 
Rydym yn cynnig dros dro fod y cyrff canlynol yn dribiwnlysoedd datganoledig: 

(1) Y tribiwnlysoedd a restrir yn adran 59 o Ddeddf Cymru 2017; 

(2) Tribiwnlys Prisio Cymru; 

(3) paneli apelio derbyniadau ysgolion; a  

(4) paneli apelio gwaharddiadau ysgolion. 

Ydych chi’n cytuno?  (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Gweler y sylwadau isod ynglŷn â pherthynas gwahanol y paneli apelio lleol â gweddill y 
system tribiwnlysoedd datganoledig.  

 

Cwestiwn Ymgynghori 3 (para 2.92) 

Rydym yn cynnig dros dro nad yw’r cyrff penderfynu neu gynlluniau canlynol yn 
“dribiwnlysoedd ddatganoledig”: 
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(1) ombwdsmyn, yn cynnwys Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; 

(2) Arolygiaeth Gynllunio Cymru a Lloegr; 

(3) paneli adolygu annibynnol ar ddyfarniadau yng Nghymru; 

(4) y gronfa cymorth dewisol i Gymru; 

(5) y broses apeliadau annibynnol i ffermwyr a pherchnogion coedwigoedd; 

(6) paneli adolygu gofal iechyd parhaus y GIG; 

(7) Byrddau Canolwyr Meddygol o dan gynlluniau pensiwn ac iawndal diffoddwyr 
tân yng Nghymru; 

(8) Pwyllgorau Coedwigaeth Cymru; 

(9) y broses apeliadau annibynnol i ffermwyr a pherchnogion tir yng Nghymru; a 

(10) y Tribiwnlys Cosbau Traffig. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae’n anffodus nad oes dyfarnwyr cosbau traffig ar wahân wedi’u penodi ar gyfer Cymru 
ond nes bydd hynny’n digwydd mae’n ymddangos yn anorfod na ddylid ystyried y 
Tribiwnlys Cosbau Traffig yn dribiwnlys Cymreig. 

 

PENNOD 3: SYSTEM DRIBIWNLYSOEDD I GYMRU 

Cwestiwn Ymgynghori 4 (para 3.89) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylid cyfuno’r Tribiwnlysoedd Cymreig a restrir yn adran 59 o 
Ddeddf Cymru 2017 i ffurfio Tribiwnlys Haen Gyntaf i Gymru, wedi’i rannu’n siambrau. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac Ydw ☒ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 
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Credaf y gellid sicrhau manteision y diwygiadau a argymhellir gan y papur ymgynghorol 
ym meysydd trefniadaeth, gweithdrefnau, penodiadau, hyfforddiant a disgyblaeth trwy 
fabwysiadu trefniant ffederal a fyddai’n cadw hunaniaethau’r tribiwnlysoedd unigol. Teimlaf 
fod manteision ymarferol pwysig mewn mabwysiadu trefn felly yn hytrach na dileu’r 
tribiwnlysoedd personol a gosod un tribiwnlys unedig yn eu lle, gan y byddai trefn ffederal 
yn: 

• parchu traddodiadau ac arferiadau y gwahanol dribiwnlysoedd, sydd wedi esblygu 
yn sgil eu gwahanol brofiadau wrth arfer swyddogaethau sy’n medru amrywio’n 
sylweddol yn ôl y pwnc; 

• yn caniatáu cadw gwahaniaethau pwysig ym mhatrwm aelodaeth a gweithdrefnau 
y gwahanol dribiwnlysoedd (er enghraifft cyfraniad aelodau “arbenigol” fel syrfewyr 
a meddygon); 

• yn helpu i recriwtio aelodau sydd yn ymddiddori mewn maes tribiwnlys unigol – 
byddai’n haws i ddenu aelodau lleyg i wasanaethu fel aelodau o Dribiwnlys y 
Gymraeg nac i fod yn aelodau o Dribiwnlys Haen Gyntaf Cymru, hyd yn oed 
petasent i gael eu “haseinio” i “siambr iaith Gymraeg” y tribiwnlys hwnnw. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 5 (para 3.90) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai Gweinidogion Cymru gael pŵer i ddarparu ar gyfer rhannu 
Tribiwnlys Haen Gyntaf Cymru yn siambrau, drwy is-ddeddfwriaeth a wneir ar ôl cael 
cydsyniad gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☒ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Gweler ateb i 4. Ond pe byddai un Tribiwnlys Haen Gyntaf yn cael ei sefydlu, byddai’r 
gallu i ail-ddosbarthu swyddogaethau rhwng y gwahanol siambrau trwy is-ddeddfwriaeth 
yn ddymunol. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 6 (para 3.102) 
Rydym yn cynnig dros dro yw y dylai Tribiwnlys Prisio Cymru fod yn rhan o Dribiwnlys Haen 
Gyntaf Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☒ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 
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Eto, fy newis cyntaf byddai i’r TPC cael ei dynnu mewn i ffederasiwn o dribiwnlysoedd 
Cymreig. Ond yn naturiol, pe byddai Tribiwnlys Haen Gyntaf yn cael ei sefydlu, ddylai 
swyddogaethau’r TPC yn gorwedd o fewn rhai o swyddogaethau’r Tribiwnlys hwnnw. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 7 (para 3.127) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylid cyfuno awdurdodaeth y paneli apelio gwaharddiadau 
ysgolion ag awdurdodaeth Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☒ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Gan fod swyddogaethau’r paneli hyn yn ymwneud â materion lleol, dylent aros o dan 
awdurdod cynghorau sir. Ond dylai swyddogaethau Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru a’r 
Pwyllgor Rheolau (a’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol – gweler isod) mewn perthynas â 
gweithdrefnau a disgyblaeth ymestyn iddynt. 

 
Cwestiwn Ymgynghori 8 (para 3.129) 

Rydym yn cynnig dros dro na ddylai awdurdodaeth y paneli apelio derbyniadau ysgolion gael 
ei chyfuno, am y tro, ag awdurdodaeth Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☒ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Gweler ateb 7 
 
Cwestiwn Ymgynghori 9 (para 3.138) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai awdurdodaethau’r Tribiwnlys Apeliadau Arolygwyr 
Cofrestredig Ysgolion a’r Tribiwnlys Apeliadau Arolygwyr Cofrestredig Addysg Feithrin gael 
eu cyfuno ag awdurdodaeth Tribiwnlys Anghenion Addysg Arbennig Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 
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    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Gweler yr atebion blaenorol. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 10 (para 3.139) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cyfuno’r tribiwnlysoedd sy’n rhan o Dribiwnlys Eiddo 
Preswyl Cymru (tribiwnlysoedd eiddo preswyl, tribiwnlysoedd prisio lesddaliadau, a 
phwyllgorau asesu rhenti) i ffurfio un siambr. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae angen uno’r swyddogaethau gwahanol, naill ai o fewn TEPC diwygiedig neu (pe 
dewised creu Tribiwnlys Haen Gyntaf) dan siambr eiddo preswyl y tribiwnlys hwnnw 

 

Cwestiwn Ymgynghori 11 (para 3.140) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch: 

(1) a ddylai Tribiwnlys Haen Gyntaf Cymru gynnwys siambr rheoleiddio cyffredinol 
ac, os dylai 

(2) pa dribiwnlysoedd presennol a ddylai fod yn rhan o’r siambr honno. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dylid cadw strwythur presennol gwahanol dribiwnlysoedd ac felly ni fyddai’n briodol i greu 
tribiwnlysoedd newydd heb fod angen i wneud hynny fel rhan o ddeddfwriaeth newydd yn 
y dyfodol a fyddai’n creu’r swyddogaethau y byddai angen tribiwnlys newydd ar eu cyfer 
(neu a allai aseinio’r swyddogaethau hynny i dribiwnlys a oedd eisoes yn bodoli). 

 

Cwestiwn Ymgynghori 12 (3.141) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylid cyfuno Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a 
Thribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru i ffurfio siambr eiddo. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Nid oes gennyf farn bendant ynglŷn ag uno swyddogaethau tribiwnlysoedd EPC a TAC. 
Dylid ystyried gofynion ymarferol a natur manwl eu swyddogaethau a’u haelodaeth 
bresennol. 
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Cwestiwn Ymgynghori 13 (3.142) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylid cyfuno tribiwnlysoedd datganoledig presennol 
eraill i ffurfio un siambr. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Na ddylid, oni bai fod achos clir yn seiliedig ar ofynion ymarferol a thebygrwydd 
swyddogaethau. 

 

PENNOD 4: APELIADAU  

Cwestiwn Ymgynghori 14 (para 4.54) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylai llwybrau apêl o’r tribiwnlysoedd datganoledig fod 
yn unffurf. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dylent. Byddai parhau fel arall yn golygu ansicrwydd a diffyg dealltwriaeth. Byddai hynny’n 
gwaethygu wrth i waith y tribiwnlysoedd Cymreig dyfu. 

 
Cwestiwn Ymgynghori 15 (para 4.55) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylai llwybr apêl unffurf, os caiff ei fabwysiadu, fod yn 
un i: 

(1) yr Uwch Dribiwnlys; 

(2) y Llys Gweinyddol yng Nghymru; neu 

(3) Tribiwnlys Apêl i Gymru a sefydlir o’r newydd. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Yr ateb symlaf, mwyaf effeithiol a mwyaf cydnaws ag egwyddorion datganoli byddai i 
apeliadau cyntaf oddi wrth y tribiwnlysoedd datganoledig fynd i dribiwnlys apêl Cymreig 
newydd. Ffordd arall, byddai cwestiynau cyfreithiol ynglŷn ag effaith cyfraith Gymreig yn 
cael eu hystyried, yn aml, gan gorff nad yw’n gyfarwydd â’r gyfraith honno. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 16 (para 4.56) 

Os na fabwysiedir llwybr apêl unffurf, rydym yn gofyn am farn ynghylch: 

(4) a ddylid pennu un llwybr apêl diofyn, er hynny (ee ar gyfer tribiwnlysoedd sydd 
newydd eu creu); 

(5) pa lwybr apêl diofyn y dylid ei bennu; 

(6) pa dribiwnlysoedd y dylai’r apeliadau ohonynt gael eu gwrando drwy’r llwybr 
apêl diofyn hwnnw; a 

(7) a fyddai modd ychwanegu tribiwnlysoedd yn raddol at y llwybr apêl diofyn. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 
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Byddai creu llwybrau apêl gwahanol newydd yn gwneud yr anghysondeb presennol yn 
waeth. Gellid sicrhau dilyniant rhwng y drefn bresennol â’r un newydd trwy benodi aelodau 
o’r Tribiwnlys Uwch a’r Uchel Lys i eistedd fel aelodau o Dribiwnlys Apêl Cymru. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 17 (para 4.64) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch 

(1) a ddylid cyfeirio apeliadau o baneli apelio derbyniadau ysgolion i Dribiwnlys 
Anghenion Addysgol Arbennig Cymru; a 

(2) os dylid, ar ba seiliau y dylai ceiswyr allu apelio. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dylid cyfeirio apeliadau oddi wrth paneli apelio lleol i Dribiwnlys Apêl Cymru a hynny ar 
sail pwynt cyfreithiol yn unig (a fyddai, wrth gwrs, yn cynnwys namau gweithdrefnol difrifol 
a fyddai’n tanseilio canfyddiadau ffeithiol y paneli). 

 
Cwestiwn Ymgynghori 18 (para 4.65) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylai apeliadau a gyfeirir ymlaen o Dribiwnlys 
Anghenion Addysgol Arbennig Cymru sy’n ymwneud â phenderfyniadau paneli apelio 
derbyniadau ysgolion fod yn gyfyngedig i achosion sy’n codi pwynt pwysig o egwyddor neu 
ymarfer, neu achosion lle mae rheswm cryf arall dros wrando’r apêl. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dim yn codi – gweler ateb 17. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 19 (para 4.69) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylid cael un llwybr apêl o Dribiwnlys Prisio Cymru ar 
gyfer apeliadau ar ardrethi a’r dreth gyngor ac, os dylid, pa lwybr apêl y dylid ei bennu. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dylid cyfeirio apeliadau oddi wrth y TPC i Dribiwnlys Apêl Cymru a hynny ar sail pwynt 
cyfreithiol yn unig (a fyddai, wrth gwrs, yn cynnwys namau gweithdrefnol difrifol a fyddai’n 
tanseilio canfyddiadau ffeithiol y paneli). 

 

Cwestiwn Ymgynghori 20 (para 4.71) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai apeliadau o bwyllgorau asesu rhenti ddod o dan yr un 
rheolau ar ganiatâd i apelio â’r rheini ar gyfer y tribiwnlysoedd eraill sy’n rhan o Dribiwnlys 
Eiddo Preswyl Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 
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    Ddim yn gwybod / ddim am ateb☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae angen cysondeb rhwng pob llwybr apelio. 
 

PENNOD 5: RHEOLAU GWEITHDREFNOL 

Cwestiwn Ymgynghori 21 (para 5.19) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cynnwys prif amcan yn rheolau gweithdrefnol y 
tribiwnlysoedd datganoledig. 

Ydych chi’n cytuno? 

 (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae’r prif amcan yn ddatganiad sydd o gymorth pwysig fel canllaw wrth wneud 
penderfyniadau anodd ar gwestiynau gweithdrefnol. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 22 (para 5.20) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylid cynnwys rhestr o enghreifftiau esboniadol gyda 
phrif amcan newydd ac, os dylid, pa enghreifftiau y dylid eu cynnwys. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Byddai enghreifftiau’n agored i gael eu camddeall a’u trin fel canllawiau pendant. Ar y llaw 
arall, ni fyddai’n bosibl i ddarparu enghreifftiau digon cynhwysfawr. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 23 (para 5.24) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai rheolau tribiwnlysoedd datganoledig gynnwys, lle y bo’n 
briodol, ddyletswydd ar y partïon i gydweithredu â’i gilydd a’r tribiwnlys. 

Ydych chi’n cytuno? 

A yw dyletswydd o’r fath yn briodol yn achos Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru? 

    Ydy ☒ 

    Nac ydy ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 
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Fel mater o egwyddor, dylai pob parti i achos tribiwnlys fod o dan ddyletswydd i 
gydweithredu â’i gilydd a chyda’r tribiwnlys. Gall fod sefyllfaoedd lle nad yw’n realistig i 
barti gydymffurfio â’r safon ymddygiad honno ac mae’n bosibl y bydd enghreifftiau o 
hynny’n codi’n fwy aml mewn rhai tribiwnlysoedd nac eraill. Mater i’r tribiwnlys unigol yw 
barnu a oes yna reswm neu esgus gan barti am beidio â chydymffurfio, gan gofio mai prif 
amcan y tribiwnlys yw trin yr achos yn deg.  

 

Cwestiwn Ymgynghori 24 (para 5.31) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai rheolau gweithdrefnol y tribiwnlysoedd datganoledig 
ddarparu ar gyfer cyflwyno dogfennau drwy ddulliau electronig. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae hyn eisoes yn bodoli o dan Reolau Tribiwnlys y Gymraeg (rheol 62(2)(c)) ac wedi 
gweithio’n dda. Yn wir, mae’n amhosibl feddwl am enghraifft, yn achos y tribiwnlys hwnnw, 
o ddogfennau’n cael eu cyflwyno mewn unrhyw ffordd heblaw am ddulliau electronig. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 25 (para 5.36) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai tribiwnlysoedd datganoledig gael yr hawl i adolygu eu 
penderfyniadau. 

Ydych chi’n cytuno? 

 (Dewiswch un yn unig)  

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Rhaid i’r amgylchiadau a all arwain at adolygiad gael eu diffinio’n eithaf tyn er mwyn osgoi 
ceisiadau am adolygiad sydd ddim ond yn ail-adrodd y cais gwreiddiol.  

 

Cwestiwn Ymgynghori 26 (para 5.51) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid safoni’r rheolau ar wrandawiadau o bell yn rheolau 
gweithdrefnol tribiwnlysoedd datganoledig. 

Ydych chi’n cytuno? 
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 (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae’r defnydd anorfod o wrandawiadau o bell, ac argaeledd mwy cyffredin technoleg sy’n 
galluogi hynny, wedi dangos, yn ystod y pandemig, sut y gall arferiad felly hwyluso 
cyfiawnder ac osgoi oedi. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 27 (para 5.68) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid safoni rheolau gweithdrefnol tribiwnlysoedd datganoledig, 
lle y bo’n briodol. 

Ydych chi’n cytuno? 

 (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Yn unol â’r farn uchod (y dylai’r Tribiwnlysoedd unigol cadw eu hunaniaethau ar wahân) 
dylai fod gan bob tribiwnlys ei reolau gweithdrefnol eu hunan ond gyda llawer iawn (ond 
nid y cyfan) o’u cynnwys yn gyffredin i’r holl dribiwnlysoedd. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 28 (para 5.69) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch:  

(1) a oes enghreifftiau o wahaniaethau annymunol rhwng rheolau gweithdrefnol 
tribiwnlysoedd datganoledig a rheolau gweithdrefnol Tribiwnlys yr Haen Gyntaf; 
a 

(2) sut y gellid rheoli’r risg o wahaniaethau. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Nid yw rheolau gweithdrefnol Tribiwnlys yr Haen Gyntaf yn rhoi sylw i’r angen i 
weithdrefnau’r tribiwnlysoedd Cymreig sicrhau gwasanaeth drwyadl ddwyieithog.  
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Cwestiwn Ymgynghori 29 (para 5.82) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid parhau â set o reolau ar wahân ar gyfer pob tribiwnlys neu 
siambr. 

Ydych chi’n cytuno? 

 (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Byddai ceisio cael un set o reolau, ond gyda nifer fawr o amrywiaethau ar gyfer gwahanol 
dribiwnlys neu siambrau unigol yn cymhlethu yn hytrach nag yn symleiddio’r rheolau 
gweithdrefnol. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 30 (para 5.86) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylid cyfuno rheolau gweithdrefnol TEPC i wneud un set o 
reolau. 

Ydych chi’n cytuno? 

 (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae natur rhanedig swyddogaethau TEPC yn amhosibl i’w gyfiawnhau – dylai un 
tribiwnlys gael set o swyddogaethau dealladwy gyda rheoliadau gweithdrefnol cyfatebol.  

 

Cwestiwn Ymgynghori 31 (para 5.107) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylid cael Pwyllgor Gweithdrefnau Tribiwnlysoedd i Gymru. 

Ydych chi’n cytuno? 

 (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 
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    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau casgliad o reolau gweithdrefnol effeithiol a 
chyson. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 32 (para 5.108) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru fod yn gyfrifol am gadeirio’r 
Pwyllgor Gweithdrefnau Tribiwnlysoedd i Gymru ac am benodi ei aelodau.  

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☒ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru gadeirio’r Pwyllgor. Mewn perthynas â phenodi 
aelodau, rhaid sicrhau y bydd rhai aelodau’n cynrychioli buddiannau perthnasol fel 
cyfreithwyr, y trydydd sector ac yn y blaen. Efallai y gellid darparu bod yr aelodau hynny’n 
cael eu penodi gan y Llywydd ar enwebiad cyrff felly (hy cyrff sy’n ymddangos i’r Llywydd 
eu bod yn cynrychioli buddiannau perthnasol). 

 

Cwestiwn Ymgynghori 33 (para 5.110) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru gael ei arwain wrth arfer ei 
allu i benodi aelodau Pwyllgor Gweithdrefnau Tribiwnlysoedd i Gymru gan ffactorau sydd 
wedi’u nodi mewn deddfwriaeth, yn cynnwys yr angen i amrywiaeth o arbenigedd fod ar gael 
i’r Pwyllgor.  

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

A gweler yr ateb i 32. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 34 (para 5.111) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylai rheolau gael eu gwneud, ar ôl eu cymeradwyo 
gan Weinidogion Cymru, gan fwyafrif o Bwyllgor Gweithdrefnau Tribiwnlysoedd Cymru, neu 
gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru. 
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Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Yn unol â’r dymuniad (uchod) i gadw hunaniaethau unigol y gwahanol dribiwnlysoedd, 
dylai rheolau gweithdrefnol cael eu gwneud gan lywyddion y tribiwnlysoedd unigol ond 
gyda chydsyniad y Llywydd (a fyddai’n gweithredu ar sail cyngor y Pwyllgor). 

 

PENNOD 6: PENODIADAU 

Cwestiwn Ymgynghori 35 (para 6.52) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai’r un awdurdod (neu awdurdodau) penodi wneud 
penodiadau i’r holl dribiwnlysoedd datganoledig. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☒ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

Dylai aelodau “cyffredin” (hy nid yr arweinwyr na dirprwy arweinwyr barnwrol) gael eu 
penodi gan Lywyddion y tribiwnlysoedd unigol ond gyda chydsyniad Llywydd 
Tribiwnlysoedd Cymru. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 36 (para 6.68) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai aelodau’r tribiwnlysoedd a restrir yn adran 59 o Ddeddf 
Cymru 2017 gael eu penodi gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru.  

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☒ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

Gweler yr ateb i 35. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 37 (para 6.69) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywyddion ac Is-lywyddion y tribiwnlysoedd a restrir yn 
adran 59 o Ddeddf Cymru 2017 gael eu penodi gan Weinidogion Cymru, gyda chytundeb 
Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.  

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 
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    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

 
 

Cwestiwn Ymgynghori 38 (para 6.74) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch sut y dylai Llywydd Tribiwnlys Prisio Cymru gael ei 
benodi. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dylai’r un system ag a ddisgrifir uchod (cwestiwn 37) fod yn gymwys i Lywydd a Dirprwy 
Lywydd TPC. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 39 (para 6.75) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch sut y dylai aelodau a chadeiryddion Tribiwnlys Prisio 
Cymru gael eu penodi. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Gweler yr ateb i gwestiwn 35 uchod. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 40 (para 6.80) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylai aelodau paneli apelio derbyniadau ysgolion ac, 
os cedwir nhw, paneli apelio gwaharddiadau ysgolion gael eu penodi gan Lywydd 
Tribiwnlysoedd Cymru. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Na. Dylai rheolaeth dros y paneli hyn, gan gynnwys penodiadau, aros yn nwylo cynghorau 
lleol. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 41 (para 6.86) 
Rydym yn cynnig dros dro na ddylid newid trefniadau dethol y Comisiwn Penodiadau 
Barnwrol ar gyfer penodi yn rhan o’n diwygiadau.  

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  
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Ond mae angen i’r trefniadau hynny fod yn fwy addas ar gyfer Cymru, gan gynnwys 
gwneud darpariaeth dwyieithog digonol, trwy, er enghraifft, sefydlu Pwyllgor Cymreig a 
staff arbenigol ar gyfer penodiadau Cymreig. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 42 (para 6.92) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch sut y dylid dethol Llywydd Tribiwnlys Prisio Cymru 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Gweler yr ateb i gwestiwn 38 uchod. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 43 (para 6.93) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch sut y dylid dethol aelodau Tribiwnlys Prisio Cymru, yn 
cynnwys cadeiryddion. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Gweler yr ateb i gwestiwn 39 uchod. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 44 (para 6.95) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch sut y dylid dethol aelodau o baneli apelio derbyniadau 
ysgolion ac (os cedwir nhw) paneli apelio gwaharddiadau ysgolion. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Gweler yr ateb i gwestiwn 40 uchod. 
 

PENNOD 7: CWYNION A DISGYBLAETH 

Cwestiwn Ymgynghori 45 (para 7.86) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cael polisïau a gweithdrefnau cwynion safonol sy’n 
gymwys i’r holl dribiwnlysoedd datganoledig. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae’n amhosibl i gyfiawnhau polisïau a gweithdrefnau cwynion gwahanol. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 46 (para 7.87) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylid trefnu i’r polisïau cwynion fod ar gael ar-lein a hefyd ar ffurf 
copi caled drwy wneud cais. 
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Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Mae hyn yn synnwyr cyffredin. Os oes yna bolisi cwynion fe ddylai fod yn hygyrch i bawb 
a allai ddymuno gwneud cwyn. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 47 (para 7.88) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch a oes angen polisi cwynion ar gyfer paneli apelio 
derbyniadau ysgolion ac (os cedwir nhw) paneli apelio gwaharddiadau ysgolion, yn 
ychwanegol i’r rôl a gyflawnir gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar hyn o 
bryd. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dylai hyn gael ei benderfynu gan y cynghorau perthnasol. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 48 (para 7.89) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid darparu ar gyfer cwynion ynghylch ymddygiad aelodau 
Tribiwnlys Prisio Cymru.  

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

Eto, mae hyn yn fater o synnwyr cyffredin. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 49 (para 7.99) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cael gweithdrefn unffurf ar gyfer cwynion ynghylch 
gweinyddu’r tribiwnlysoedd datganoledig. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 
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    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

Mae hyn yn fater o sichrau’r un tegwch i bawb sydd â chwyn – ar draws y tribiwnlysoedd 
datganoledig. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 50 (para 7.100) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylid cael gweithdrefn unffurf ar gyfer cwynion am ymddygiad 
aelodau ac arweinwyr barnwrol y tribiwnlysoedd datganoledig. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

Gweler yr ateb blaenorol. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 51 (para 7.101) 
Rydym yn cynnig dros dro mai’r arweinydd barnwrol perthnasol a ddylai ymchwilio i gwynion 
ynghylch aelodau’r tribiwnlysoedd a restrir yn adran 59 o Ddeddf Cymru 2017. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

 
 

Cwestiwn Ymgynghori 52 (para 7.102) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai’r broses o ymchwilio i gwynion am arweinwyr barnwrol 
tribiwnlysoedd a restrir yn adran 59 o Ddeddf Cymru 2017 gael ei threfnu gan y Swyddfa 
Ymchwiliadau Ymddygiad Barnwrol, neu gan gorff cyfatebol. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☐ 
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    Arall ☒ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Rwy’n cytuno yn fras. Ond mae angen i gael rhyw fath o system (o dan oruchwyliaeth 
Llywydd Tribiwnlys Cymru) er mwyn medru hidlo allan gwynion sydd yn amlwg yn ddi-
sylwedd. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 53 (para 7.108) 

Rydym yn gofyn am farn ynghylch pwy a ddylai ymchwilio i gwynion a wneir am ymddygiad 
aelodau o baneli apelio derbyniadau a gwaharddiadau ysgolion. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Dylid sefydlu system cwynion trwy gydweithrediad rhwng y cynghorau ond ar sail cyngor 
gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 54 (para 7.112) 

Rydym yn cynnig dros dro mai Llywydd Tribiwnlys Prisio Cymru a ddylai ymchwilio i gwynion 
am ymddygiad aelodau o’r tribiwnlys hwnnw. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

O ran cysondeb gyda’r trefniadau ar gyfer tribiwnlysoedd eraill. 
 

Cwestiwn Ymgynghori 55 (para 7.113) 

Rydym yn cynnig dros dro mai’r Swyddfa Ymchwiliadau Ymddygiad Barnwrol neu gorff 
cyfatebol a ddylai ymchwilio i gwynion ynghylch ymddygiad Llywydd Tribiwnlys Prisio Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Gweler yr ateb uchod (54). 
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Cwestiwn Ymgynghori 56 (para 7.125) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru gael y pŵer i ddisgyblu a 
diswyddo aelodau’r tribiwnlysoedd a restrir yn adran 59 o Ddeddf Cymru 2017. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☒ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

 
 

Cwestiwn Ymgynghori 57 (para 7.126) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru gael y pŵer i ddisgyblu a 
diswyddo aelodau Tribiwnlys Prisio Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

 
 

Cwestiwn Ymgynghori 58 (para 7.127) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru gael y pŵer i 
ddisgyblu a diswyddo aelodau paneli apelio derbyniadau ysgolion ac (os cedwir nhw) paneli 
apelio gwaharddiadau ysgolion. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Yn unol â’r farn y dylai’r paneli hyn aros o dan reolaeth cynghorau lleol fe ddylai’r pŵer 
hwn aros yn eu dwylo hwy.  

 

Cwestiwn Ymgynghori 59 (para 7.133) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai arweinwyr barnwrol y tribiwnlysoedd a restrir yn adran 59 o 
Ddeddf Cymru 2017 gael eu disgyblu a’u diswyddo gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru, gyda 
chydsyniad Gweinidogion Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 
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    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

 
 

Cwestiwn Ymgynghori 60 (para 7.134) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywydd Tribiwnlys Prisio Cymru gael ei ddisgyblu a’i 
ddiswyddo gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru, gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

 
 

Cwestiwn Ymgynghori 61 (para 7.135) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch a oes angen cysylltu unrhyw amddiffyniadau pellach â’r 
arfer ar bwerau disgyblu er mwyn gwarchod annibyniaeth y farnwriaeth. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Nac oes. Byddai penderfyniadau disgyblu’n agored, wrth gwrs, i adolygiad barnwrol pe 
byddai’r pwerau’n cael eu defnyddio mewn ffordd anghyfreithlon. 

 

PENNOD 8: LLYWYDD TRIBIWNLYSOEDD CYMRU 

Cwestiwn Ymgynghori 62 (para 8.42) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru fod yn farnwr yn y 
tribiwnlys neu dribiwnlysoedd y mae’r Llywydd yn llywyddu arnynt. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 
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Eglurwch os gwelwch yn dda:  

Dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru fod yn aelod ex officio o bob tribiwnlys o dan ei 
awdurdod. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 63 (para 8.53) 
Rydym yn gofyn am farn ynghylch a ddylai paneli apelio derbyniadau ysgolion ac (os cedwir 
nhw) paneli apelio gwaharddiadau ysgolion gael eu goruchwylio gan Lywydd Tribiwnlysoedd 
Cymru. 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

Ni ddylid. (Gweler atebion blaenorol). Ond dylai fod gan LlTC rôl ymgynghorol mewn 
perthynas â’r paneli hyn. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 64 (para 8.56) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru oruchwylio Tribiwnlys 
Prisio Cymru. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig)  

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

 
 

PENNOD 9: UNED TRIBIWNLYSOEDD CYMRU 

Cwestiwn Ymgynghori 65 (para 9.76) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai Uned Tribiwnlysoedd Cymru gael ei sefydlu’n adran 
anweinidogol. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda:  

Byddai hyn yn sicrhau digon o bellter rhwng Llywodraeth Cymru â gwaith barnwrol y 
tribiwnlysoedd. 
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PENNOD 10: ANNIBYNIAETH FARNWROL 

Cwestiwn Ymgynghori 66 (para 10.18) 
Rydym yn cynnig dros dro y dylai Gweinidogion Cymru ac eraill sy’n gyfrifol am weinyddu 
cyfiawnder yng Nghymru fod o dan ddyletswydd statudol i gynnal annibyniaeth y 
tribiwnlysoedd datganoledig. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☒ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☐ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Byddai hyn dim ond yn cyfateb i’r dyletswydd sydd ar Weinidogion y DU, mewn perthynas 
â thribiwnlysoedd sydd heb eu datganoli, o dan adran 3 o Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 
2005. 

 

Cwestiwn Ymgynghori 67 (para 10.27) 

Rydym yn cynnig dros dro y dylai fod yn ofynnol bod holl arweinwyr barnwrol ac aelodau 
cyfreithiol ac aelodau eraill y tribiwnlysoedd datganoledig yn tyngu’r llw barnwrol. 

Ydych chi’n cytuno? (Dewiswch un yn unig) 

    Ydw ☐ 

    Nac ydw ☐ 

    Arall ☒ 

    Ddim yn gwybod / ddim am ateb ☐ 

Eglurwch os gwelwch yn dda: 

Nid oes, ar hyn o bryd, unrhyw ddyletswydd ar aelodau Tribiwnlys y Gymraeg i dyngu’r llw 
barnwrol / gwneud y datganiad barnwrol. Pan gwnaed awgrym, ychydig flynyddoedd yn ôl, 
y dylent wneud hynny er mwyn cysondeb ag aelodau’r tribiwnlysoedd hynny lle mae 
cymryd y llw barnwrol yn ofynnol, cafwyd trafodaeth ym mhlith yr aelodau. Teimlai rhai yn 
gryf bod geiriad y llw presennol, sy’n cynnwys llw o deyrngarol i’r Goron, yn ffiwdal ei 
naws ac yn anghydnaws ag ethos tribiwnlys modern sy’n rhan o gymdeithas 
ddemocrataidd. Gan nad oedd unrhyw ddyletswydd cyfreithiol ar aelodau i gymryd y llw 
(ac roedd y tribiwnlys wedi bod yn gweithredu am sawl blwyddyn cyn i’r awgrym gael ei 
wneud), penderfynwyd peidio a gofyn i’r aelodau hynny nad oeddent eisoes wedi cymryd 
y llw (ar gyfer swyddi barnwrol eraill) i wneud hynny mewn perthynas â’r Tribiwnlys.  
 
Mae’n debyg, fodd bynnag, na fyddai unrhyw wrthwynebiad wedi codi i addewid ffurfiol a 
fyddai’n dilyn patrwm adran 19 o Ddeddf Gogledd Iwerddon (Cyfiawnder) 2002 sef: 
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“I.................... do swear that I will well and faithfully serve in the office of.................... and 
that I will do right to all manner of people without fear or favour, affection or ill-will 
according to the laws and usages of this realm.”   

 

 

Unrhyw sylwadau eraill 
Oes yna unrhyw fater arall sy’n syrthio o fewn cwmpas ein cylch gorchwyl y dylen ni fod yn 
gysidro yn ystod ein adolygiad? 

Mynegwch eich barn os gwelwch yn dda: 

1. Dylid ail-sefydlu, ar gyfer Cymru, corff a fyddai’n cyflawni cyn-swyddogaethau Cyngor 
Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd Cymru (“CAJTW”), sef yr hyn a fu’n 
bwyllgor Cymreig o’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd (“AJTC”) nes 
i’r Cyngor hwnnw gael ei ddiddymu gan Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011. (Parhaodd 
gwaith CAJTW yng Nghymru ar sail anstatudol am rai blynyddoedd a bu ei gyngor yn 
amhrisiadwy wrth sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg a llunio’i rheolau gweithdrefnol). 
Crëwyd yr AJTC gan Bennod 3 o Ran 1 o Ddeddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodi 
2007 (gan gymryd lle y cyn Gyngor ar Dribiwnlysoedd) ac roedd yn cyflawni 
swyddogaethau pwysig a gwerthfawr. Nid oedd cyfiawnhad dros ei ddiddymu a dylid 
manteisio ar y cyfle sefydlu corff newydd ar gyfer y tribiwnlysoedd Cymreig gyda 
swyddogaethau tebyg i rai AJTC.  
 

2. Am ryw reswm, mae yna anghysondeb rhwng y ffordd y pennir tymor aelodau 
Tribiwnlys y Gymraeg (gan gynnwys y Llywydd) â’r hyn sy’n gymwys i aelodau 
tribiwnlysoedd eraill. Penodir aelodau TyG am bum mlynedd ac ni fedrent gael eu hail-
benodi mwy nag unwaith. Mae hyn yn anghyson â threfniadau swyddi barnwrol yn 
gyffredinol, ac yn arwain at risg y gallai penderfyniadau ail-benodi gael eu dylanwadu 
gan benderfyniadau barnwrol aelodau’r Tribiwnlys. Dylid ddiwygio trefn TyG i 
gydymffurfio â phatrwm tribiwnlysoedd eraill. (Wrth gwrs bydd hyn yn dilyn yn naturiol 
os bydd Tribiwnlys Haen Gyntaf yn cael ei greu yn lle’r tribiwnlysoedd unigol 
presennol). 

 

 

 




