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AWGRYMIADAU I YMGEISWYR AM SWYDDI CYNORTHWYWYR YMCHWIL 

1.1 Mae’r “awgrymiadau” hyn yn awgrymiadau cyffredinol ynglŷn â sut i wneud yn dda ym 
mhob cam o’r broses ymgeisio. Cawsant eu llunio gan gyfreithwyr a chynorthwywyr 
ymchwil yn nhimau Comisiwn y Gyfraith. Nid yw’r ddogfen hon yn grynodeb o’r canllaw 
recriwtio ac nid yw’n cymryd ei le. 

1.2 Pa dîm? Wrth benderfynu i ba dîm i ymgeisio, edrychwch ar y prosiectau presennol a’r 
prosiectau ar gyfer y dyfodol ym mhob tîm, a meddyliwch pa dîm sy’n gweddu orau i’ch 
CV a’ch cryfderau chi. Ym mha fodiwlau roeddech chi’n rhagori yn y brifysgol? Ydych 
chi wedi cael profiad sy’n arbennig o berthnasol i unrhyw dîm a/neu brosiect? 

1.3 Ym mhob cam: 

(1) Darllenwch y canllaw, ac ailddarllenwch ef ym mhob cam o’r broses recriwtio! 
Mae’r canllaw yn cynnwys gwybodaeth hanfodol am y broses ymgeisio.  

(2) Atebwch y cwestiwn sy’n cael ei ofyn, nid beth rydych eisiau i rywun ei ofyn neu 
beth rydych wedi ei baratoi. 

(3) Yn y cam ymgeisio a’r cyfweliad, peidiwch â gwneud honiadau amwys am eich 
sgiliau heb dystiolaeth. Er enghraifft, os oes gennych sgiliau ymchwil rhagorol, 
rhowch dystiolaeth ac enghreifftiau sy’n dangos bod y sgiliau hynny gennych. Os 
ydych yn disgrifio gweithio mewn tîm, byddwch yn benodol ynglŷn â beth oedd 
eich rôl: nid “Roeddwn yn ymwneud ag X”, ond “pan oeddwn yn gweithio ar X, fy 
rôl oedd Y”. 

(4) Peidiwch ag ofni siarad am adeg pan aeth rhywbeth o’i le – eglurwch sut y 
gwnaethoch chi drio cywiro’r sefyllfa a sut y byddech yn gwneud y dasg yn 
wahanol pe baech yn ei gwneud eto. 

(5) Dangoswch ddiddordeb yng Nghomisiwn y Gyfraith a’r gwaith rydym yn ei 
wneud. 

1.4 Y cam ymgeisio: 

(1) Talwch sylw manwl i’r canllaw a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddilyn, er 
enghraifft, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi canlyniad eich gradd gan gynnwys 
dadansoddiad o’r modiwlau.  

(2) Cymrwch eich amser! Mae’n gais hir, felly gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon 
o amser i’w ysgrifennu – byddem yn eich cynghori i ddrafftio eich atebion mewn 
dogfen Word, yna rhoi eich atebion ar y ffurflen ar-lein ar ôl i chi orffen. 

(3) Gwiriwch eich sillafu! Mae gwallau sillafu a gramadeg yn cael effaith niweidiol ar 
hygrededd cais. 

(4) Darllenwch broflenni eich cais. 

(5) Mae Comisiwn y Gyfraith yn cyhoeddi dogfennau sy’n cael eu darllen gan ystod 
eang o bobl. Dylech gadw’r brawddegau’n fyr a defnyddio iaith glir. 
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(6) Peidiwch ag ailadrodd eich hun – ceisiwch beidio â defnyddio’r un enghreifftiau 
ar gyfer gwahanol gymwyseddau. Gwnewch y gorau o’ch CV a’ch profiad, gan 
ddewis yr enghraifft orau ar gyfer pob cymhwysedd.  

(7) Cymhwysedd dadansoddi polisi – os yw’n bosibl, rhowch dystiolaeth o adegau 
pan ydych wedi gwneud gwaith polisi (fel rhan o gyflogaeth neu fel arall). Fel 
arall, dywedwch wrthym am adeg pan wnaethoch chi ddadansoddi mater polisi, 
ac eglurwch sut yr aethoch chi ati i wneud hynny. Gallai hyn fod drwy swydd, 
gwaith gwirfoddol, ymgyrchu, neu ysgrifennu traethawd ag ystyriaethau polisi o 
bwys. Weithiau mae ymgeiswyr yn defnyddio’r cymhwysedd hwn fel fforwm i 
amlinellu dwy ochr dadl bolisi. Nid dyma beth rydym yn chwilio amdano yn y 
cymhwysedd hwn.  

(8) Cymhwysedd gwaith tîm – fel y nodwyd yn y canllaw, gwnewch yn siŵr eich bod 
yn ymdrin â gweithio’n dda mewn tîm a gweithio’n llwyddiannus yn annibynnol. 

(9) Hyd atebion – dylech ddarparu digon o wybodaeth i egluro sut rydych yn bodloni’r 
cymhwysedd, gan gynnwys enghraifft. Peidiwch â bod yn rhy fyr â’ch atebion (nid 
yw 1 neu 2 frawddeg yn debygol o fod yn ddigon), ond peidiwch ag ymestyn eich 
atebion os nad oes angen. 

(10) Peidiwch ag ailgylchu eich ceisiadau – mae rhannau o geisiadau sy’n cael eu 
hailddefnyddio ar gyfer gwahanol sefydliadau yn aml yn sefyll allan am y 
rhesymau anghywir. Mae’n well dechrau o’r newydd, ac wrth wneud hynny 
rydych yn fwy tebygol o roi ateb llwyddiannus i’r cwestiwn penodol a ofynnwyd. 

(11) Os ydych wedi gwneud cais i Gomisiwn y Gyfraith o’r blaen, gallwch wneud cais 
eto, ond peidiwch â defnyddio’r un ffurflen gais yn union – gwnewch yn siŵr eich 
bod yn ei diweddaru ac yn ei diwygio! 

1.5 Y cam prawf ysgrifenedig: 

(1) Gwnewch yn siŵr bod gennych strwythur i’ch ateb a’ch bod yn cyfathrebu’n glir: 
defnyddiwch benawdau a phwyntiau bwled lle bo angen. Edrychwch ar 
gyhoeddiadau Comisiwn y Gyfraith i weld enghreifftiau o’n harddull ysgrifennu. 

(2) Defnyddiwch ychydig o synnwyr cyffredin wrth gymhwyso awdurdodau neu 
statud. Os yw eich dadansoddiad cyfreithiol yn arwain at ganlyniad gwirion, yna 
peidiwch ag ofni cydnabod hynny. 

(3) Does dim rhaid i chi ddod i gasgliad pendant. Fodd bynnag, os gofynnir am farn, 
rhowch un. 

(4) Byddwch yn barod i ymwneud â dadansoddi polisi yn ogystal â dadansoddi 
cyfreithiol. Er enghraifft, ystyriwch pwy yw’r rhanddeiliaid a beth allai eu 
diddordebau fod, a’r agweddau ymarferol ar ddiwygio’r gyfraith yn ogystal â’r 
agweddau cyfreithiol sylfaenol. 

(5) Darllenwch y proflenni cyn anfon y cais! 
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1.6 Y cam cyfweliad: 

(1) Byddwch yn broffesiynol – er bod ein cyfweliadau yn gyfeillgar, cofiwch eich bod 
mewn sefyllfa swyddfa ffurfiol a gwnewch yn siŵr eich bod yn ymddwyn yn 
briodol. Rydym eisiau i chi deimlo’n gartrefol, ond peidiwch â phwyso yn erbyn 
rhywbeth, ffidlan, nac eistedd yn flêr. Bydd eich cyfwelwyr yn ystyried sut argraff 
y byddai rhanddeiliaid neu Gomisiynwyr yn ei gael ohonoch mewn cyfarfod.  

(2) Cymrwch eich amser – wrth ateb cwestiynau, mae’n iawn i chi aros a meddwl – 
peidiwch ag ofni bod yn dawel am ychydig eiliadau i gasglu eich meddyliau at ei 
gilydd a rhoi ateb mwy ystyriol. 

(3) Rhowch strwythur i’ch atebion – er enghraifft, “Mae gen i dri phwynt i’w gwneud 
am hufen iâ. Yn gyntaf, mae’n flasus; yn ail, mae’n eich cadw yn oer; ac yn 
drydydd, mae mewn gwirionedd yn eich helpu i golli pwysau. Ar fy mhwynt cyntaf, 
bod hufen iâ yn flasus …”. Cofiwch y gallai cyfwelwyr fod yn gwneud nodiadau 
yn ystod y cyfweliad, a bydd strwythur clir (yn enwedig pan nad yw rhywun yn 
siarad yn rhy gyflym) yn eu helpu i wneud nodyn o’r hyn y byddwch yn ei ddweud.  

(4) Peidiwch â malu awyr – os byddwch yn siarad am fwy na 3 i 4 munud mewn 
ymateb i gwestiwn, mae’n debyg bod eich ateb yn rhy hir. Yr un mor bwysig, 
peidiwch â bod yn rhy fyr – datblygwch eich atebion.  

(5) Paratowch – mae’n amlwg iawn os nad ydych wedi paratoi elfen gyfreithiol 
sylfaenol y cyfweliad. 

(6) Dylech ddisgwyl trafod materion a chael rhywun yn eich holi ynglŷn â’ch atebion 
– nid yw cael llawer o gwestiynau o reidrwydd yn arwydd nad yw’r cyfweliad yn 
mynd yn dda – mae’n bosibl mai eisiau gweld pa mor bell y gallwch fynd fyddwn 
ni a sut rydych yn ymdrin â chwestiynau anodd. 

(7) Efallai na fydd gennych ateb pendant i bob peth bob amser, ac mae hynny’n iawn 
– os nad ydych yn siŵr neu os ydych yn meddwl y byddai arnoch angen mwy o 
wybodaeth i ddod i gasgliad pendant, dywedwch hynny. Ond os gofynnir i chi am 
farn, rhowch eich barn – byddwch yn uniongyrchol.  

(8) Ceisiwch ymarfer gyda ffrind (neu wasanaeth gyrfaoedd prifysgol) neu ffilmiwch 
eich hun i weld sut rydych yn dod drosodd a cheisio gwella eich techneg 
cyfweliad.  

(9) Mae’n iawn i fod yn nerfus.  

(10) Ceisiwch fwynhau’r cyfweliad, a chofiwch er bod y cyfweliad yn eich profi, bod y 
cyfwelwyr eisiau i chi lwyddo!  

1.7 Ar ôl y cyfweliad 

(1) Ar ôl y cyfweliad, byddwn yn ceisio gwneud yn siŵr bod Cynorthwyydd Ymchwil 
ar gael i fynd â chi ar daith sydyn o gwmpas y swyddfa ac ateb unrhyw 
gwestiynau eraill sydd gennych ynglŷn â’r swydd Cynorthwyydd Ymchwil. Er bod 
hyn yn digwydd mewn lleoliad proffesiynol, nid yw’n rhan o’r cyfweliad! 
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(2) Ar ddiwedd y cyfweliad, byddwch yn cael amserlen fras yn nodi pryd y bydd 
rhywun yn cysylltu â chi ynglŷn â’r swydd. 


