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BETH YW COMISIWN Y GYFRAITH? 
Comisiwn y Gyfraith yw’r corff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Comisiynau’r Gyfraith 1965 i: 

 gadw cyfraith Cymru a Lloegr o dan adolygiad, ac 

 argymell diwygio lle bo angen. 

Gall argymhellion y Comisiwn ar gyfer diwygio’r 
gyfraith gael effaith ddofn ar fywydau 
dinasyddion: rydym yn ceisio symleiddio’r 
gyfraith a’i gwneud yn fwy hygyrch i bawb. O 
ganlyniad i’n gwaith, mae rhannau helaeth o’r 
gyfraith wedi bod yn destun ymchwiliad a 
gwelliant systematig. 

 
Mater i’r Llywodraeth a’r Senedd, yn hytrach na 
ni, yw’r penderfyniad i weithredu ein 
hargymhellion. Serch hynny, mae mwy na dwy 
ran o dair o’n hargymhellion wedi cael eu rhoi ar 
waith. Mae’r tabl gweithredu ar ein gwefan yn 
dangos pa brosiectau sydd wedi cael eu derbyn 
a pha rai sydd wedi cael eu rhoi ar waith. 

 
 

PWY YDY PWY YNG NGHOMISIWN Y GYFRAITH? 
Mae 5 Comisiynydd llawn amser, pob un ohonynt yn cael eu penodi gan yr Arglwydd 
Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder. Mae bywgraffiadau byr ar gael ar 
ein gwefan. 

 

 
Syr Nicholas Green, Cadeirydd 

 
 

 
 
 

Mae’r Cadeirydd yn farnwr Llys Apêl; mae’r 4 
Comisiynydd arall yn farnwyr, bargyfreithwyr, 
twrneiod neu athrawon profiadol yn y gyfraith. 
 
Cefnogir y Comisiynwyr gan y Prif Weithredwr, 4 
pennaeth tîm cyfreithiol, tua 25 o gyfreithwyr tîm, 2 
Gwnsler Seneddol, tua 18 o gynorthwywyr ymchwil, 
economegydd a thîm o staff gwasanaeth 
corfforaethol. 
 
Mae penaethiaid y timau cyfreithiol a’r cyfreithwyr yn 
dwrneiod, bargyfreithwyr neu ddarlithwyr cyfraith 
prifysgol. Mae cymysgedd o staff parhaol a staff 
cyfnod penodol, sydd hefyd yn aelodau o Broffesiwn 
Cyfreithiol y Llywodraeth. Fel arfer, penodir staff 
cyfnod penodol dros gyfnod y prosiect. Ein Cwnsler 
Seneddol, sy’n paratoi’r Biliau drafft sy’n cyd-fynd â’n 
hadroddiadau, yw cyfreithwyr sydd ar secondiad o 
Swyddfa’r Cwnsleriaid Seneddol. 

https://www.lawcom.gov.uk/our-work/implementation/table/
https://www.lawcom.gov.uk/about/who-we-are/
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BETH YW CAMAU PROSIECT? 
Ar ôl i ni gytuno i adolygu maes o’r gyfraith, byddwn yn penderfynu ar gylch gwaith y prosiect 
diwygio’r gyfraith ar y cyd â’r adran berthnasol yn y Llywodraeth. Bydd camau’r prosiect yn 
dibynnu ar y pwnc ac a fyddwn yn cynnig diwygio neu’n nodi’r problemau a darparu opsiynau i’r 
Llywodraeth eu hystyried. 

 
Fel arfer, byddwn yn: 

 gwneud astudiaeth o faes y gyfraith a nodi ei ddiffygion, gan edrych ar systemau cyfraith eraill 
i weld sut maent yn delio â phroblemau tebyg; 

 cyhoeddi papur ymgynghori, sy’n nodi’n fanwl y gyfraith bresennol a’i diffygion, gan gyflwyno 
dadleuon o blaid ac yn erbyn atebion posibl, a gwahodd safbwyntiau ar ein cynigion dros dro 
ac effaith debygol y diwygiadau; 

 cyflwyno adroddiad terfynol i’r adran berthnasol yn y Llywodraeth, gan nodi ein 
hargymhellion a’r rhesymau drostynt (a gefnogir gan ganlyniadau ein hymgynghoriad), 
gan ddarparu asesiad effaith o effeithiau ymarferol diwygio a, lle bo angen, gan gynnwys 
Bil drafft sy’n rhoi ein hargymhellion ar waith. 
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RÔL Y CYNORTHWYYDD YMCHWIL 
Mae’r rôl cynorthwyydd ymchwil yn cynnwys cymysgedd o ymchwil cyfreithiol, dadansoddi polisi 
a gwaith gweinyddol. 

 

Cyn yr ymgynghoriad 
Yng nghamau cynnar prosiect, gall cynorthwywyr ymchwil 
ddisgwyl edrych ar y gyfraith bresennol a chanfod 
sylwadau gan ymarferwyr ac academyddion ar y 
problemau sy’n gysylltiedig â hi ac opsiynau posibl ar gyfer 
diwygio. Efallai y gofynnir iddynt gynnal ymchwil gymharol, 
gan ystyried cyfraith gwlad ac awdurdodaethau cyfraith 
sifil. Efallai y gofynnir iddynt edrych ar arferion cyfredol y 
llysoedd neu ymchwil economaidd-gymdeithasol. Maent 
yn debygol o weithio gydag economegydd y Comisiwn i 
asesu effaith ymarferol y gyfraith bresennol ac opsiynau 
ar gyfer diwygio. 

 
Ymgynghoriad 
Mae Comisiwn y Gyfraith yn rhoi pwyslais mawr ar 
ymgynghori. Bydd cynorthwywyr ymchwil yn ymwneud yn 
agos ag ymchwilio, drafftio a chyhoeddi’r papur 
ymgynghori. Efallai y gofynnir iddynt helpu gyda gwaith yn 
y wasg neu waith cyfathrebu arall, a chyda digwyddiadau 
ymgynghori. Byddant fel arfer yn gweithio ar werthuso a 
dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad. 

 
Ar ôl ymgynghori 
Ar gam hwn y prosiect, mae’r tîm yn paratoi papur polisi 
yn gofyn am gymeradwyaeth gan y Comisiynwyr ar gyfer 
eu hargymhellion terfynol arfaethedig. Bydd cynorthwywyr 
ymchwil yn helpu i baratoi’r papur hwn ac efallai y byddant 
yn rhan o’r broses o gyfarwyddo Cwnsleriaid Seneddol i 
ddrafftio Bil. Byddant yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith 
o baratoi a chyhoeddi’r adroddiad terfynol. Os bydd y 
Llywodraeth yn derbyn ein hargymhellion, efallai y bydd 
cynorthwywyr ymchwil yn ymwneud â chefnogi’r broses o 
gyflwyno deddfwriaeth i’r Senedd gan y Llywodraeth. 

 
Bob amser 
Mae’n ofynnol i gynorthwywyr ymchwil yng Nghomisiwn y Gyfraith ymateb yn hyblyg i’r gofynion 
amrywiol y gellir eu cyflwyno. Gallai hyn gynnwys gofyn i chi weithio ar wahanol brosiectau ar fyr 
rybudd, ymchwilio i faes cyfraith newydd neu ddelio ag ymholiad gan aelod o’r cyhoedd. Efallai y 
gofynnir i chi gyfrannu at waith ehangach y Comisiwn, er enghraifft, drwy helpu gyda 
gweithgareddau corfforaethol. Mae’r rôl hefyd yn cynnwys gwaith gweinyddol rheolaidd fel 
cymryd cofnodion, trefnu cyfarfodydd, prawfddarllen dogfennau a llungopïo. Yn benodol, mae 
cynorthwywyr ymchwil yn chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o baratoi dogfennau i’w cyhoeddi. 
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Mae cynorthwywyr ymchwil yn cael eu cadw’n brysur a disgwylir iddynt weithio’n galed ond mae’r 
awyrgylch yn y swyddfa cynllun agored yn gyfeillgar, gydag oriau gweithio call a hyblyg. Mae staff 
newydd yn cael sesiwn gynefino lawn wrth iddynt gyrraedd. 

Mae rhagor o wybodaeth am waith Cynorthwyydd Ymchwil ar gael yma. 
 

O BLE MAE EIN CYNORTHWYWYR YMCHWIL 
YN DOD A BETH MAENT YN MYND YMLAEN 
I’W WNEUD? 

 

Mae ein cynorthwywyr ymchwil yn 
ymuno â ni: 

• yn syth ar ôl graddio; neu 
• ar ôl cwblhau astudiaethau 

ôl-radd neu gymwysterau 
proffesiynol; neu 

• fel bargyfreithwyr neu 
   

Mae gweithio fel cynorthwyydd 
ymchwil yn arwain y gwaith o lunio 
polisi cyfreithiol a pharatoi 
deddfwriaeth. Mae’r wybodaeth 
unigryw y mae’n ei rhoi i’r materion 
hyn yn rhoi profiad rhagorol i 
amrywiaeth o yrfaoedd yn y byd 
cyfreithiol. Yr holl dystiolaeth yw bod 
siambrau, cwmnïau cyfreithwyr a 
phrifysgolion yn ystyried amser a 
dreulir gyda Chomisiwn y Gyfraith yn 
eithriadol o uchel. Mae ein 
cynorthwywyr ymchwil wedi mynd 
ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus 
mewn amgylcheddau mor gystadleuol 
â’r Bar a chwmnïau blaenllaw o 
gyfreithwyr yn y Ddinas, Gwasanaeth 
Cyfreithiol y Llywodraeth, academia a 
chyhoeddi cyfreithiol. 

https://www.lawcom.gov.uk/placements-and-internships/research-assistants/


6  

ALLECH CHI FOD YN UN O’N 
CYNORTHWYWYR YMCHWIL? 
 
Penny Tridimas 
Mae Cynorthwyydd Ymchwil ail flwyddyn yn y tîm Cyfraith Eiddo, 
Teulu ac Ymddiriedolaeth yn ateb ychydig o gwestiynau sy’n 
ymwneud â’i hamser yng Nghomisiwn y Gyfraith. Mae’n rhoi cipolwg 
ar ei gwaith, ei phrofiad a’r cyfleoedd sydd ar gael i Gynorthwywyr 
Ymchwil yng Nghomisiwn y Gyfraith. 

 
Sut beth yw gweithio i Gomisiwn y Gyfraith? 
Er fy mod wedi ymuno o bell ac wedi treulio llawer o’m blwyddyn 
gyntaf fel cynorthwyydd ymchwil yn gweithio gartref yn ystod y 
cyfyngiadau symud, roeddwn i’n teimlo bod Comisiwn y Gyfraith yn 
lle gwych i weithio ynddo. Cafwyd ymdrech ar y cyd i wneud i 
gynorthwywyr ymchwil newydd deimlo eu bod yn cael eu croesawu 
a’u cefnogi. Roedd yn teimlo’n naturiol estyn allan at bobl o bell am 
gyngor a chymorth, hyd yn oed os nad oeddem wedi cwrdd wyneb 
yn wyneb. Trefnodd ein pwyllgor cymdeithasol (yn wirfoddol!) hefyd  
ddigwyddiadau ar-lein a digwyddiadau wyneb yn wyneb ar draws y 
Comisiwn drwy gydol y flwyddyn, a oedd yn gyfle i ddod i adnabod 
pobl o dimau eraill. 
 
Fel cynorthwyydd ymchwil, rwyf wedi gweithio’n agos gyda’r cyfreithwyr eraill ar fy mhrosiect ac wedi 
gallu dysgu llawer ganddynt. Rwyf hefyd wedi cael fy nhrin fel aelod gwerthfawr o’r tîm, ac mae fy marn 
a’m mewnbwn wedi cael eu croesawu. Er bod y swydd yn cynnwys ymchwil sy’n seiliedig ar lyfrau, gan 
ein bod yn ystyried sut mae’r gyfraith yn gweithio, neu sut dylai weithio, yn ymarferol, rwyf wedi gallu 
datblygu gwybodaeth ymarferol ac academaidd dda am y meysydd o’r gyfraith rwy’n gweithio ynddynt. 

Mae gweithio gyda Chomisiwn y Gyfraith hefyd yn rhoi’r hawl i chi gael llawer o fanteision gweithio fel 
gwas sifil. Er enghraifft, mae cynllun oriau gweithio hyblyg y Gwasanaeth Sifil yn sicrhau, os ydych chi'n 
gweithio mwy na'ch oriau dan gontract, y bydd yr oriau hynny'n cael eu rhoi'n ôl i chi fel amser yn lle 
hynny. 
  
A oes cyfleoedd i ddatblygu? 
Mae Comisiwn y Gyfraith yn awyddus iawn i gefnogi’r broses o ddysgu a datblygu ei gynorthwywyr 
ymchwil. Mae cyfleoedd i stiwardio, er enghraifft gyda’n Cadeirydd, Syr Nicholas Green yn y Llys Apêl. 
Ceir polisïau sy’n caniatáu i bobl gymryd gwyliau gwirfoddoli a gwyliau datblygu, er mwyn i chi allu 
ymgymryd â chynlluniau gwyliau neu dymor prawf byr, heb ddefnyddio eich gwyliau blynyddol. Roedd 
llawer o’r cyfreithwyr sy’n gweithio yn y Comisiwn naill ai’n ymarfer cyn iddynt ymuno, neu'n cynnal eu 
hymarfer yn rhan-amser, felly cynigir cefnogaeth bob amser i’r rheini sy’n gwneud ceisiadau am gontract 
hyfforddiant neu drwydded. 
 
Mae gan gynorthwywyr ymchwil hefyd gyfle i ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd, sy’n amrywio o 
fargyfreithwyr, cyfreithwyr, cynrychiolwyr elusennau ac academyddion i swyddogion y llywodraeth ac 
aelodau o’r farnwriaeth. Mae’r dulliau rhyngweithio hyn yn ddefnyddiol ar gyfer datblygu sgiliau 
rhwydweithio a datblygu eich rhwydwaith proffesiynol eich hun. 
 
Wrth i chi gael profiad o’r Comisiwn a’ch prosiect, mae cyfleoedd hefyd i ymgymryd â gwaith mwy 
technegol anodd a chael rhagor o gyfrifoldebau o fewn y prosiect (yn dibynnu ar ei gyfnod). Er bod y 
rhan fwyaf o amser cynorthwywyr ymchwil yn cael ei dreulio ar eu prosiect, mae adegau pan fydd gwaith 
nad yw’n ymwneud yn benodol â phrosiectau yn codi, ac mae cynorthwywyr ymchwil yn cael eu hannog 
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i gymryd rhan. Er enghraifft, rwyf wedi helpu gyda’r gwaith o ysgrifennu areithiau a threfnu diwrnod i 
ffwrdd (rhithiol) i’r holl staff. 

 
Beth ydych chi wedi’i gyflawni fel cynorthwyydd ymchwil? 
Fel cynorthwyydd ymchwil ar fy mhrosiect, rwyf wedi ysgrifennu cyfarwyddiadau at Gwnsler Seneddol er 
mwyn troi ein hargymhellion yn fil, wedi ysgrifennu memos ymchwil, wedi cyfrannu at ddatblygu polisi, 
ac, oherwydd natur anghonfensiynol braidd y prosiect, wedi bod yn cydlynu rhannau o’r prosiect. Rwyf 
wedi cael llawer iawn o ryddid a chyfrifoldeb gyda fy mhrosiect. 

Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar Raglen 14: Rwyf wedi mynd i gyfarfodydd rhanddeiliaid ac wedi 
ymchwilio i rai o gynigion diwygio’r gyfraith a gyflwynwyd gan aelodau o’r cyhoedd. 
 
Pam dod yn Gynorthwyydd Ymchwil? 
Mae Comisiwn y Gyfraith yn sefydliad uchel ei barch yn y sector cyfreithiol. Mae’r Comisiwn yn 
adnabyddus am archwilio meysydd cyfreithiol technegol ac anodd a llunio adroddiadau ac argymhellion 
uchel eu parch ar gyfer diwygio’r gyfraith. Mae gweithio yn y Comisiwn yn caniatáu i gynorthwywyr 
ymchwil ddatblygu arbenigedd, a phrofiad ymarferol, mewn meysydd penodol o’r gyfraith. Ers i’r 
Comisiwn ystyried y gyfraith o safbwynt polisi, mae cynorthwywyr ymchwil hefyd yn cael cipolwg 
gwahanol ar y gyfraith. Felly, mae cynorthwywyr ymchwil yn ymgeiswyr deniadol i siambrau a chwmnïau 
cyfreithiol, ac mae Comisiwn y Gyfraith yn gam da tuag at yrfa gyfreithiol  

Mae’r ymddiriedaeth a roddir mewn cynorthwywyr ymchwil yn golygu eu bod yn cael eu trin fel aelod 
cyfartal o’r tîm, gan eu galluogi i ddatblygu sgiliau ymchwil, ysgrifennu a chyflwyno cadarn, sydd hefyd 
yn ddeniadol i swyddi nad ydynt yn rhai cyfreithiol hefyd. Mae’r profiad polisi a geir, a phrofiad o’r 
gwasanaeth sifil a’r llywodraeth, yn golygu bod cynorthwywyr ymchwil mewn sefyllfa dda i barhau i 
weithio yn y sector cyhoeddus, neu ddechrau gyrfaoedd yn y trydydd sector, academia neu ym maes 
polisi. 
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Y TIMAU 
Mae pob cynorthwyydd ymchwil wedi’i neilltuo i un o’n pedwar tîm: 

 
 Cyfraith Fasnachol a Chyffredin 

 
 Cyfraith Droseddol 

 
 Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedaeth 

 
 Cyfraith Gyhoeddus a'r Gyfraith yng Nghymru 

 
 

Bydd pob tîm yn gweithio ar nifer o wahanol brosiectau ar unrhyw un adeg, fel arfer gydag un 
cyfreithiwr ac un cynorthwyydd ymchwil wedi’i neilltuo i bob prosiect. 

 
Cynhelir y broses ddethol ar gyfer cyfweliad ar sail tîm. Meddyliwch yn ofalus pa dîm yr hoffech 
chi weithio iddo fwyaf a pha un rydych chi’n meddwl sydd fwyaf tebygol o’ch dewis chi, o ystyried 
eich profiad a’ch cyflawniadau.  
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TÎM CYFRAITH FASNACHOL A CHYFFREDIN 
Comisiynydd: Yr Athro Sarah Green 

 
Pennaeth y tîm: Laura Burgoyne 

 
Cyfreithwyr y tîm: Daniella Lupini 
 Matt Kimber 
 Teresa Trepak 

 

Mae’r tîm Cyfraith Fasnachol a Chyffredin (“CoCo”) wedi gweithio’n ddiweddar ar brosiectau 
ar gontractau clyfar, dogfennau electronig a llofnodion, credyd defnyddwyr a gwarantau 
canolradd. Mae prosiectau eraill yn y blynyddoedd diwethaf wedi cynnwys dyletswyddau 
ymddiriedol cyfryngwyr buddsoddi, buddsoddi cymdeithasol drwy gynlluniau pensiwn, 
cyfraith contractau yswiriant a hawliau defnyddwyr. 

 
Mae’r prosiectau isod yn rhai parhaus, neu’n rhai a ragwelir, adeg ysgrifennu’r adroddiad. 

 
Er ei bod yn debygol y bydd pob cynorthwyydd ymchwil yn cael ei neilltuo i un o brosiectau’r 
tîm, nid yw’n anghyffredin gofyn iddynt gyfrannu at brosiectau eraill a phrosiectau posibl, 
boed hynny fel trefniant tymor hwy neu ar gyfer tasgau mwy diffiniedig. 

 

Dogfennau masnach electronig 

Mae masnach ryngwladol yn werth £1.153 triliwn i’r DU. Mae’r broses o symud nwyddau ar 
draws ffiniau yn cynnwys amrywiaeth o actorion gan gynnwys darparwyr gwasanaethau 
trafnidiaeth, yswiriant, cyllid a logisteg. Gall un trafodiad ofyn am rhwng 10 ac 20 o 
ddogfennau papur, sy’n dod i gyfanswm o dros 100 tudalen gyda llongau cynwysyddion byd-
eang yn amcangyfrif eu bod yn cynhyrchu 28.5 biliwn o ddogfennau papur y flwyddyn. Ar 
draws cynifer o ddogfennau, ni ddylid diystyru effeithiau cadarnhaol posibl defnyddio 
dogfennau masnach electronig – gan gynnwys enillion ariannol ac effeithlonrwydd 
sylweddol, a manteision amgylcheddol. 

Er gwaethaf maint a pha mor soffistigedig yw’r farchnad hon, mae llawer o’i phrosesau, a’r 
deddfau sy’n sail iddynt, yn seiliedig ar arferion a ddatblygwyd gan fasnachwyr gannoedd o 
flynyddoedd yn ôl. Yn benodol, o dan gyfraith gyfredol Cymru a Lloegr, mae gan bod yn 
“ddeiliad” neu “feddiannu” dogfen fasnach arwyddocâd arbennig. Fodd bynnag, nid yw’r 
gyfraith yn caniatáu meddu ar ddogfen electronig. Mae hyn yn golygu bod y mwyafrif helaeth 
o ddogfennau a ddefnyddir mewn masnach ryngwladol yn dal ar ffurf papur. 

Dros y degawd diwethaf, mae datblygu technolegau fel technoleg cyfriflyfr gwasgaredig wedi 
gwneud masnach yn seiliedig ar ddogfennau electronig yn fwy ymarferol. Heb ddiwygio, 
bydd y gyfraith yn parhau i lusgo y tu ôl i dechnoleg, gan lesteirio’r broses o fabwysiadu 
dogfennau masnach electronig a’r manteision cysylltiedig sylweddol sy’n deillio o gyflawni 
hynny. 

Mae’r Llywodraeth wedi gofyn i ni wneud argymhellion ar gyfer diwygio er mwyn rhoi 
cydnabyddiaeth gyfreithiol i ddogfennau masnach fel biliau llwytho a biliau cyfnewid. 

Roeddem wedi paratoi Bil drafft ar gyfer ymgynghoriad ym mis Ebrill 2021. Adeg ysgrifennu’r 
adroddiad hwn, rydym yn dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad ac yn diweddaru’r Bil 
drafft, a fydd yn cael ei gyhoeddi gydag adroddiad terfynol yn hanner cyntaf 2022. Rydym 
yn gobeithio y bydd y mesur yn cael ei gyflwyno i’r senedd yn ddiweddarach yn 2022, ac y 
bydd Comisiwn y Gyfraith yn rhan o’r broses seneddol. 
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Asedau digidol  

Mae asedau digidol yn dod yn fwyfwy pwysig mewn cymdeithas fodern. Cânt eu defnyddio 
ar gyfer amrywiaeth gynyddol o ddibenion, gan gynnwys fel ffordd o dalu am nwyddau a 
gwasanaethau neu i gynrychioli pethau neu hawliau eraill, ac mewn niferoedd cynyddol. Mae 
cryptoasedau, contractau clyfar, technoleg cyfriflyfr gwasgaredig a thechnoleg gysylltiedig 
wedi ehangu’r ffyrdd y gellir creu, cyrchu, defnyddio a throsglwyddo asedau digidol. Mae 
disgwyl i ddatblygiad technolegol o’r fath barhau. 

Yn gyffredinol, mae asedau digidol yn cael eu trin fel eiddo gan gyfranogwyr yn y farchnad. 
Mae hawliau eiddo ac eiddo yn hanfodol i systemau cymdeithasol, economaidd a chyfreithiol 
modern a dylid eu cydnabod a’u gwarchod. Er bod cyfraith Cymru a Lloegr yn ddigon hyblyg 
i ddarparu ar gyfer asedau digidol, mae angen diwygio rhai agweddau ar y gyfraith er mwyn 
sicrhau bod asedau digidol yn cael eu cydnabod a’u diogelu’n gyson. 

Er enghraifft, mae’r gyfraith yn cydnabod y gall ased digidol fod yn eiddo ac y gellir bod yn 
“berchen” ar ased digidol. Fodd bynnag, nid yw’n cydnabod y posibilrwydd y gall ased digidol 
gael ei “ddosrannu” oherwydd bod y cysyniad o “feddiannu” wedi’i gyfyngu i bethau ffisegol 
ar hyn o bryd. Mae gan hyn ganlyniadau o ran sut mae asedau digidol yn cael eu 
trosglwyddo, eu diogelu a’u hamddiffyn o dan y gyfraith. 

Byddai diwygio’r gyfraith i ddarparu sicrwydd cyfreithiol yn gosod sylfaen gref ar gyfer 
datblygu a mabwysiadu asedau digidol. Byddai hefyd yn cymell defnyddio cyfraith Cymru a 
Lloegr ac awdurdodaeth Cymru a Lloegr mewn trafodion sy’n ymwneud ag asedau digidol. 

Mae’r Llywodraeth wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith wneud argymhellion ar gyfer diwygio i 
sicrhau bod y gyfraith yn gallu cynnwys cryptoasedau ac asedau digidol eraill mewn ffordd 
sy’n caniatáu i bosibiliadau’r dechnoleg hon ffynnu.  

Bydd ein prosiect asedau digidol yn adeiladu ar gasgliadau’r Datganiad Cyfreithiol diweddar 
ar Statws Cryptoasedau a Chontractau Clyfar gan Banel Cyflawni Technoleg y Gyfraith 
(UKJT) Tasglu Awdurdodaeth y DU. 

Ar hyn o bryd rydym wrthi’n paratoi papur ymgynghori gyda chynigion ar gyfer diwygio. 
 

Gwrthdaro rhwng cyfreithiau a thechnoleg newydd 
 
Mae ein prosiectau diweddar sy’n ymwneud â thechnoleg ar gontractau clyfar, dogfennau 
masnach electronig ac asedau digidol wedi nodi nifer o faterion sy’n ymwneud â gwrthdaro 
rhwng cyfreithiau, fel y broblem o benderfynu a fydd gan lys penodol awdurdodaeth i wrando 
anghydfod yng nghyswllt contract clyfar. Gan fod asedau anniriaethol a chontractau clyfar 
wedi dod mor gyffredin yn y “byd rhithwir”, mae anawsterau cynhenid wrth bennu lleoliad 
daearyddol gweithredoedd, actorion, a gwrthrychau anniriaethol. Er enghraifft, pan fydd ased 
digidol yn cael ei gynnal ar gyfriflyfr datganoledig, wedi'i ddosbarthu, lle mae’n cael ei gadw? 
Ac os yw wedi cael ei drosglwyddo neu ei roi yn y lle anghywir, o ble mae wedi symud, ac i 
ble mae wedi symud? 
 
Mae’r maes cyfreithiol hwn yn ansicr ar hyn o bryd, ac mae ymdeimlad bod y gymuned 
fasnachol ryngwladol yn aros am awdurdodaeth i achub y blaen. Gall diffyg eglurder yng 
nghyswllt y rheolau fod yn llesteirio’r defnydd o dechnoleg newydd, ac o bosibl technoleg 
fwy effeithlon. Gofynnwyd i Gomisiwn y Gyfraith egluro’r sefyllfa gyfreithiol ddomestig, a nodi 
sefyllfaoedd lle gallai fod angen datblygu rheolau newydd. 
 
Rydym yn rhagweld y byddwn yn dechrau’r prosiect hwn ganol 2022.  
 
Adolygu Deddf Cyflafareddu 1996  
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Mae Deddf Cyflafareddu 1996 wedi cael ei chanmol am helpu i wneud y DU – a Llundain yn 
benodol – yn gyrchfan flaenllaw i gyflafareddwyr masnachol. Fodd bynnag, eleni, mae Deddf 
Cyflafareddu 1996 yn cael ei phen-blwydd yn 25 oed, sy’n gyfle da i edrych eto arni, yn 
enwedig gan fod awdurdodaethau eraill wedi deddfu diwygiadau mwy diweddar. Bydd 
Comisiwn y Gyfraith yn adolygu Deddf 1996 ac yn nodi meysydd lle y dylid ei moderneiddio 
neu ei chryfhau. Y nod yw cynnal apêl Cymru a Lloegr fel “cyrchfan” ar gyfer datrys 
anghydfod a goruchafiaeth Cyfraith Lloegr fel dewis o gyfraith. 
 
 
Mae rhanddeiliaid wedi awgrymu y gallai cwmpas adolygiad gan Gomisiwn y Gyfraith edrych 
ar faterion gan gynnwys cyflwyno gweithdrefn dyfarniad diannod bendant; pŵer i ddileu 
hawliadau annheilwng; y weithdrefn ar gyfer herio penderfyniad awdurdodaeth ac a ddylai 
fod yn haws apelio yn erbyn dyfarniadau; sicrhau cadernid cyfreithiol (er enghraifft, drwy 
ganiatáu ar gyfer cyflwyno hysbysiad drwy e-bost); nodi atebion ar gyfer oedi wrth egluro’r 
broses awdurdodaethol; a’r gwahaniaeth rhwng y dulliau gorfodi ar gyfer dyfarniadau Rhan 
I a dyfarniadau NYC.  
 
Rydyn ni’n gobeithio dechrau’r prosiect hwn ddechrau 2022. 

 
Llog yswiriadwy 
Ar ei symlaf, mae’r gofyniad am log yswiriadwy yn golygu, er mwyn i gontract yswiriant fod 
yn ddilys, bod rhaid i’r sawl sy’n cymryd yr yswiriant gael ei effeithio gan destun yr yswiriant. 
Rhaid iddo gael budd o’i gadw, neu ddioddef anfantais petai’n cael ei golli neu ei ddifrodi. 

 
Mae rhanddeiliaid wedi dweud wrthym fod y gyfraith bresennol, yn enwedig ar gyfer yswiriant 
bywyd ac yswiriant sy’n gysylltiedig â bywyd fel yswiriant iechyd a damweiniau, yn hen 
ffasiwn ac yn rhy gyfyngol. Mae’n atal, er enghraifft, yswiriant sy’n ddefnyddiol yn 
gymdeithasol i blant neu bobl sy’n cyd-fyw. 

 
Hyd yma, mae ein gwaith ar gyfraith contractau yswiriant wedi arwain at Ddeddf Yswiriant 
Defnyddwyr (Datgelu a Sylwadau) 2012 a Deddf Yswiriant 2015. Y maes adolygu olaf yw’r 
gyfraith sy’n ymwneud â buddiant y gellir ei yswirio. 

 
Rydym wedi cyhoeddi Bil drafft wedi’i ddiweddaru gyda’r bwriad o ddiweddaru’r gyfraith yng 
nghyswllt yswiriant bywyd ac yswiriant sy’n gysylltiedig â bywyd. Mae’r prosiect hwn wedi’i 
ohirio ar hyn o bryd, ond efallai y bydd cyfleoedd i gynorthwywyr ymchwil sydd â diddordeb 
ei ddatblygu. 
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TÎM CYFRAITH TROSEDD 
Comisiynydd: Yr Athro Penney Lewis 

Pennaeth y tîm:  David Connolly 

Cyfreithwyr y tîm: David Allan 
Lucy Corrin 
Nicholas Hoggard 
Robert Kaye  
Lawrence 
McNamara 
Jessica Skinns 
Martin Wimpole 

 

Mae’r tîm Troseddol yn ymgymryd â phrosiectau sy’n amrywio o brosiectau codeiddio ar 
raddfa fawr i adolygiadau byrrach o broblemau cyfreithiol mwy dybryd. Pan fydd 
cynorthwywyr ymchwil newydd yn ymuno â’r Comisiwn yn 2022 byddwn wedi cwblhau 
gwaith yn ddiweddar ar droseddau casineb, camddefnyddio delweddau personol, 
atebolrwydd troseddol corfforaethol, ac atafaelu enillion troseddu. Rydym yn cynnwys 
disgrifiad byr o’r prosiectau hynny, ynghyd â rhywfaint o’r gwaith rydym yn disgwyl y byddwn 
ni’n rhan ohono yn 2022 isod. 

Rydych chi’n debygol o weithio ar un o brosiectau’r tîm yn bennaf. Fodd bynnag, mae’n eithaf 
cyffredin i chi gyfrannu at brosiectau eraill, boed hynny fel trefniant tymor hwy neu ar gyfer 
tasgau mwy diffiniedig. 

 
Atafaelu Enillion Troseddau 
Rydym wedi cytuno â’r Swyddfa Gartref i adolygu’r gyfraith ar atafaelu yn Rhan 2 Deddf 
Enillion Troseddau 2002. Mae’r gyfraith atafaelu yn galluogi’r wladwriaeth i rwystro 
troseddwyr rhag manteisio ar enillion eu hymddygiad troseddol. 

 
Nod y prosiect yw llunio cynigion i ddiwygio’r gyfraith a fyddai, petai’n cael ei weithredu, yn 
lleihau nifer yr apeliadau yn erbyn gorchmynion atafaelu, gan arwain at arbedion o ran amser 
barnwrol, cymorth cyfreithiol a chostau llys. Bydd yr adolygiad hefyd yn ceisio symleiddio ac 
egluro’r gyfraith ar atafaelu. Dechreuodd y prosiect ym mis Hydref 2018, a chafodd ei lansio’n 
ffurfiol mewn symposiwm a gynhaliwyd gan Brifysgol Northumbria ym mis Tachwedd 2018. 

 
Fe wnaethom gyhoeddi papur ymgynghori ym mis Medi 2020, ac rydym yn gweithio tuag at 
lunio adroddiad terfynol a deddfwriaeth ddrafft ddechrau 2022. 

 
Troseddau Casineb 
Yn dilyn yn rhannol ein gwaith cynharach ar droseddau casineb, fe wnaethom gytuno â’r 
Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Swyddfa Gartref i adolygu pa mor ddigonol a chyfartal yw’r 
amddiffyniad a gynigir gan y gyfraith sy’n ymwneud â throseddau casineb ac i wneud 
argymhellion ar gyfer ei ddiwygio. 

 
Yn ein papur ymgynghori, a gyhoeddwyd ar 23 Medi 2020, gwnaethom nifer o gynigion ar 
gyfer diwygio cyfreithiau troseddau casineb. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Sicrhau amddiffyniad cyfartal ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig presennol. 
Byddai hyn yn golygu ymestyn y defnydd o droseddau gwaethygedig, ysgogi 
troseddau casineb, a throseddau siantiau pêl-droed o bosibl i’r nodweddion 
hynny nad ydynt eisoes wedi’u cynnwys. 
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• Ychwanegu rhyw neu rywedd at y nodweddion gwarchodedig. 
• Sefydlu meini prawf ar gyfer penderfynu a ddylid cydnabod unrhyw nodweddion 

ychwanegol mewn cyfreithiau troseddau casineb, ac ymgynghori ymhellach ar 
amrywiaeth o nodweddion eraill, yn enwedig “oedran”. 

• Diwygio’r troseddau o ennyn casineb er mwyn canolbwyntio ar ysgogi casineb yn 
fwriadol, gan roi mwy o amddiffyniad i ryddid mynegiant lle nad oes modd profi 
unrhyw fwriad i gymell casineb. 

• Ymestyn y drosedd o siantiau hiliol mewn gemau pêl-droed i gynnwys llafarganu 
homoffobig, a mathau eraill o ymddygiad, fel ystumiau a thaflu taflegrau at 
chwaraewyr. 

Cawsom dros 2000 o ymatebion i’n hymgynghoriad, a oedd yn mynegi amrywiaeth eang 
o safbwyntiau. Byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad terfynol gydag argymhellion i’r 
Llywodraeth cyn diwedd 2021. 

 
Cymryd, Gwneud a Rhannu Delweddau Personol heb Ganiatâd 
Mae’r defnydd cynyddol o ffonau clyfar a phlatfformau ar-lein wedi ei gwneud hi’n haws 
tynnu lluniau neu ffilmio, newid neu greu delweddau ac anfon delweddau at ein teulu a’n 
ffrindiau neu’r cyhoedd yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn golygu ei bod hi 
bellach yn haws tynnu neu wneud delweddau o bobl eraill neu ddosbarthu delweddau o 
bobl eraill heb eu caniatâd (boed y delweddau’n cael eu tynnu’n gydsyniol neu heb 
ganiatâd yn y lle cyntaf). Mae hyn yn peri pryder arbennig pan fo’r delweddau hynny’n 
“bersonol” eu natur, fel pan fo’r unigolyn yn noeth, yn cymryd rhan mewn gweithred 
rywiol neu pan fo’r ddelwedd wedi'i chymryd o fyny sgert rhywun neu i lawr blows benyw. 

Ar hyn o bryd, nid oes un trosedd yng Nghymru a Lloegr sy’n rheoli’r broses o dynnu, 
gwneud a rhannu delweddau personol heb ganiatâd. Yn hytrach, mae gennym glytwaith 
o droseddau, rhai ohonynt wedi’u drafftio cyn i’r rhyngrwyd ddatblygu. Mae gan bob 
trosedd wahanol ddiffiniadau a gofynion o ran namau, ac mae rhai ymddygiadau nad 
ydynt yn cael sylw. 

Ym mis Chwefror 2021, fe wnaethom gyhoeddi papur ymgynghori a oedd yn cynnwys y 
cynigion canlynol: 

• pedwar trosedd newydd, gan gynnwys trosedd “sylfaen” sy’n gwahardd tynnu 
neu rannu delwedd bersonol o rywun sy’n cael ei bortreadu lle nad yw’n cydsynio 
ac nad oes unrhyw gred resymol bod y cyflawnwr wedi cael cydsyniad. 

• diwygio cwmpas y troseddau i gynnwys rhannu delwedd wedi’i haddasu, tynnu 
llun i lawr blows, rhannu delwedd bersonol o’r person yn y ddelwedd, recordio 
neu ffrydio trais rhywiol neu ymosodiadau rhywiol, a blacmel rhywiol. 

• amddiffyniad o esgus rhesymol. 

Cawsom dros 350 o ymatebion i’n papur ymgynghori. Byddwn yn cyhoeddi ein 
hadroddiad terfynol yng ngwanwyn 2022. 
 
Atebolrwydd Troseddol Corfforaethol 
Y rheol gyffredinol ar gyfer priodoli atebolrwydd i gwmnïau yng nghyfraith trosedd Cymru 
a Lloegr yw’r ‘egwyddor adnabod’. Mae hyn yn nodi, lle mae angen cyflwr meddyliol 
penodol, mai dim ond gweithredoedd uwch berson sy’n cynrychioli “meddwl rheoli ac 
ewyllys” y cwmni y gellir eu priodoli i’r cwmni. Yn ymarferol, mae hyn wedi’i gyfyngu i 
nifer fach o gyfarwyddwyr ac uwch reolwyr. 
Mae rhai eithriadau i’r egwyddor hon, gan gynnwys rhai troseddau penodol sy’n cael eu 
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creu gan y Senedd sy’n troseddoli’r “methiant i atal” troseddau eraill, megis 
llwgrwobrwyo neu osgoi trethi.  
Yn y blynyddoedd diwethaf, mynegwyd pryder nad yw’r egwyddor adnabod yn ymdrin 
yn ddigonol â chamymddwyn a gyflawnir gan ac ar ran cwmnïau (a ‘phersonau 
annaturiol’ eraill). Fodd bynnag, mae pryderon cystadleuol y gallai modelau amgen ar 
gyfer asesu atebolrwydd troseddol corfforaethau roi baich anghymesur a chostus ar 
fusnesau sy’n cydymffurfio â’r gyfraith. 
Ym mis Tachwedd 2020, gofynnodd y Llywodraeth i Gomisiwn y Gyfraith archwilio’r 
mater a chyhoeddi papur yn darparu asesiad o’r gwahanol opsiynau ar gyfer diwygio. 
Mae’r prosiect yn cael ei oruchwylio ar y cyd gan yr Athro Lewis a’r Athro Sarah Green, 
y Comisiynydd dros gyfraith fasnachol a chyffredin. 
Ym mis Mehefin 2021, fe wnaethom gyhoeddi papur trafod yn nodi’r broblem, ac yn 
gofyn am farn rhanddeiliaid. Byddwn yn cyhoeddi papur opsiynau ddechrau 2022. 

 
Prosiectau i’r dyfodol 
Yn 2022 rydym yn rhagweld y byddwn yn ailddechrau gweithio ar ddirmyg llys, ac yn 
dechrau prosiect sy’n archwilio’r defnydd o dystiolaeth mewn achosion troseddau rhyw. 
Bydd y Comisiwn hefyd wedi setlo’r rhaglen nesaf (14) o ddiwygio’r gyfraith erbyn canol 
y flwyddyn. 
 
. 
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TÎM CYFRAITH EIDDO, TEULU AC 
YMDDIRIEDOLAETH 
Comisiynydd: Yr Athro Nick Hopkins 

Pennaeth y tîm: Matthew Jolley 

Cyfreithwyr y Tîm: Spencer Clarke 
Daniel Robinson 
Christine Land 
Elizabeth Welch 
Ellodie Winter 
Emily Bedford 
Kevin Pain 
Christopher Pulman 
Charlotte Black  
Colin Oakley 
Simon Marciniak 
Bridget Stark-Wills 
Thomas Nicholls 

 
Mae’r tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedolaeth yn delio ag amrywiaeth o feysydd pwnc 
gwahanol. Fel arfer, bydd Cynorthwywyr Ymchwil y tîm yn canolbwyntio ar un o brosiectau 
cyfredol y tîm, er y bydd cyfle weithiau i gymryd rhan mewn meysydd eraill. Dyma restr o’n 
prosiectau cyfredol. 

 
Diwygio Cyfraith Lesddaliad a Cyfunddaliad Preswyl 
Mae miliynau o bobl yng Nghymru a Lloegr yn berchen ar eu cartrefi ar sail lesddaliad, ond 
eto mae rhestr helaeth o broblemau sylweddol gyda chyfraith lesddaliadau preswyl. 

 
Ym mis Gorffennaf 2020, fe wnaethom gyhoeddi tri adroddiad terfynol, a oedd yn rhoi sylw 
i’r canlynol: 

 
(1) Cyd-ddeiliadaeth: math o berchnogaeth sy’n caniatáu i rywun fod yn berchen 

ar rydd-ddaliad fflat a dod yn aelod o gymdeithas cyfunddaliad sy’n rheoli’r 
ardaloedd cymunedol. Fe’i cyflwynwyd ugain mlynedd yn ôl i osgoi problemau 
gyda phrydlesi hir, ond nid yw wedi’i fabwysiadu gan ddatblygwyr ac mae 
bron yn amhosibl i lesddeiliaid presennol droi at y math hwn o berchnogaeth. 
Mae ein hadroddiad yn adolygu pam mae cyfunddaliad wedi methu ac yn 
argymell diwygiadau i’r gyfraith sy’n angenrheidiol i’w alluogi i weithredu’n 
llwyddiannus. 

 
(2) Rhyddfreinio; hawl lesddeiliad preswyl yw hwn i brynu’r rhydd-ddaliad neu 

estyniad i brydles. Rydym yn gwneud argymhellion i ddatblygu a gwella 
hawliau rhyddfreinio, ac i ddarparu gweithdrefn unedig newydd ar gyfer pob 
hawliad. Yn unol â chais y Llywodraeth, roeddem hefyd wedi cyhoeddi 
adroddiad ym mis Ionawr 2020 yn nodi’r opsiynau ar gyfer lleihau’r pris sy’n 
daladwy gan lesddeiliaid i arfer yr hawliau hynny, gan sicrhau iawndal digonol 
i landlordiaid i adlewyrchu eu buddiannau eiddo cyfreithlon. 
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(3) Hawl i reoli (“RTM”); mae’r Hawl i Reoli yn hawl a gyflwynwyd yn 2002 i 
lesddeiliaid ymgymryd â’r gwaith o reoli eu hadeilad, heb orfod prynu’r rhydd-
ddaliad gan y landlord. Rydym yn gwneud argymhellion i alluogi lesddeiliaid i 
gael mynediad at yr Hawl i Reoli yn haws a gyda llai o gostau, gan ddiogelu 
buddiannau’r landlord i’r graddau sy’n briodol i ddiogelu eu buddiant yn yr 
eiddo. 

 
Ddechrau 2021, dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dai, Cymunedau a Llywodraeth 
Leol ar y pryd mai bwriad y Llywodraeth oedd bwrw ymlaen â diwygiadau amrywiol, rhai 
ohonynt yn ddewisiadau seiliedig ar opsiynau a nodwyd yn ein hadroddiad ym mis Ionawr 
2020, a’r argymhellion a nodwyd yn ein hadroddiad ym mis Gorffennaf 2020 ar ryddfreinio. 
Y cam nesaf yw i’r Llywodraeth ystyried gweddill ein hargymhellion a phenderfynu a ddylid 
bwrw ymlaen â hwy a phryd. Yn y cyfamser, i helpu’r Llywodraeth, rydym yn gwneud gwaith 
rhagarweiniol, megis paratoi cyfarwyddiadau i Gwnsleriaid Seneddol, a fydd yn 
angenrheidiol i weithredu’r opsiynau a’r argymhellion y mae’r Llywodraeth wedi dweud y 
bydd yn bwrw ymlaen â hwy. Rydym hefyd yn gwneud gwaith rhagarweiniol a fydd yn 
angenrheidiol os bydd y Llywodraeth yn derbyn gweddill ein hargymhellion maes o law. 

 
Roedd ein gwaith ar y diwygiadau proffil uchel a blaengar hyn yn cyfuno cyfraith tir dechnegol 
â materion polisi cymdeithasol a hawliau dynol. Byddai ein gwaith presennol i helpu’r 
Llywodraeth o ddiddordeb i’r rheini sydd wedi mwynhau cyfraith tir ac sydd â diddordeb 
mewn gweld sut mae’n gweithio’n ymarferol a sut mae’n effeithio ar fywydau pobl. 

 
Priodasau 
Cyhoeddodd Comisiwn y Gyfraith Bapur Cwmpasu yn 2015 yn amlinellu ystod o 
broblemau gyda’r gyfraith sydd wedi dyddio sy’n rheoli sut a ble y gall pobl briodi. Gan 
adeiladu ar y gwaith hwn, mae’r prosiect presennol, a ddechreuodd ym mis Gorffennaf 
2019, yn ceisio cynnig opsiynau ar gyfer system symlach a thecach i roi dewis ystyrlon i 
gyplau modern. 

 
Nid yw’r gyfraith bresennol yn diwallu anghenion cyplau. Mae’r gyfraith yn dyddio o 1836 ac 
mae’r dulliau rheoleiddio ar sut a lle y gellir cynnal priodasau yn rhy gaeth i fywyd modern. 
Mae sut a lle y gellir cynnal priodasau yn cael ei reoleiddio’n llym, ac mae’n amrywio yn 
dibynnu ar y math o briodas. Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i gyplau ddewis rhwng seremoni 
grefyddol neu seremoni sifil, heb ddewis ar gyfer seremoni sy’n adlewyrchu credoau eraill. 
Gall cyplau sydd â phriodas Anglicanaidd roi rhybudd i’r eglwys; rhaid i bob cwpl arall roi 
rhybudd yn swyddfa’r gofrestr. Gydag ychydig o eithriadau, rhaid i bob cwpl gael eu priodas 
naill ai mewn man addoli neu leoliad seciwlar trwyddedig, a dim ond yn ddiweddar y mae 
ganddynt ddiwygiadau dros dro a ganiateir i briodasau sifil gael eu cynnal mewn rhai mannau 
awyr agored. 

 
Os nad yw cwpl yn cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol, efallai na fydd eu priodas yn cael ei 
chydnabod yn gyfreithiol. Yn aml, dim ond pan fydd perthynas yn chwalu y bydd pobl yn 
canfod eu diffyg statws cyfreithiol. Mae hyn yn golygu nad oes gan y partïon unrhyw statws 
cyfreithiol na gwarchodaeth. 

 
Gwnaethom gyhoeddi papur ymgynghori ym mis Medi 2020. Ynddo, gwnaethom gynnig dros 
dro gynllun newydd i reoli priodasau, sy’n canolbwyntio rheoleiddio ar y gweinyddwr sy’n 
gyfrifol am y seremoni yn hytrach nag ar y lleoliad lle bydd yn cael ei gynnal. Ar ôl i’r cyfnod 
ymgynghori ddod i ben, rydym yn dadansoddi’r ymatebion i’r papur ymgynghori ac yn llunio 
argymhellion polisi terfynol. Bydd hyd cyffredinol y prosiect hwn yn dibynnu ar a fyddwn yn 
cytuno â’r Llywodraeth i lunio mesur drafft a fyddai’n gweithredu ein hargymhellion polisi. Os 
na fyddwn yn llunio bil drafft, mae’r tîm yn disgwyl dychwelyd i’w brosiect ar ewyllysiau yn 
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2022, a gafodd ei ohirio er mwyn gwneud lle i’n gwaith ar briodasau.  
 
Ewyllysiau 
 
Amcangyfrifir nad oes gan 40% neu fwy o’r boblogaeth oedolion ewyllys, a phan fyddant yn 
gwneud un, mae cyflwr y gyfraith yn golygu y gellir canfod ei bod yn annilys. Os nad oes 
ewyllys ddilys, bydd y rheolau diewyllysedd yn berthnasol, ond maent yn adnodd di-ben-
draw na all ddisodli mynegiant dymuniadau person ei hun. Ni all rhai unigolion a chyrff elwa 
dan y rheolau, gan gynnwys cydbreswylwyr ac elusennau. Felly, mae’n bwysig bod pobl yn 
gwneud ewyllysiau a bod y gyfraith yn cefnogi hyn.  
 
Dechreuodd y prosiect hwn ddechrau 2016 ac fe wnaethom gyhoeddi papur ymgynghori ym 
mis Gorffennaf 2017. Mae’n adolygiad cyffredinol o gyfraith ewyllysiau; mae’r meysydd 
allweddol yn cynnwys gallu ewyllysiol, y ffurfioldebau sy’n angenrheidiol ar gyfer ewyllys 
ddilys ac a ddylai’r llys gael pŵer i hepgor yr ewyllysiau electronig hyn ac amddiffyn 
ewyllyswyr sy’n agored i niwed. Mae’r prosiect yn ystyried a ellid diwygio’r gyfraith i annog a 
hwyluso gwneud ewyllys yn yr unfed ganrif ar hugain: er enghraifft, a ddylid ei diweddaru i 
ystyried datblygiadau ym maes technoleg a meddygaeth.  
 
Mae’r prosiect wedi’i rewi, ond caiff ei ailgychwyn cyn gynted ag y bydd yr adnoddau’n 
caniatáu. Camau eraill y prosiect hwn fydd cwblhau ein dadansoddiad o ymatebion a llunio 
polisïau, paratoi adroddiad terfynol a chyfarwyddo Cwnsleriaid Seneddol i ddrafftio mesur a 
fyddai’n rhoi ein hargymhellion ar waith. 
 
Benthyg croth 
Mae benthyg croth yn disgrifio'r sefyllfa lle mae menyw yn cario plentyn ar ran person arall 
neu bobl sy'n bwriadu bod yn rhieni i'r plentyn at bob diben. Fel arfer, mae’r darpar rieni yn 
ymrwymo i drefniant benthyg croth am eu bod wedi cael problemau ffrwythlondeb neu am 
nad ydynt yn gallu beichiogi’n naturiol. Gall y darpar rieni ddod yn rhieni cyfreithiol i’r plentyn 
a aned i’r fam fenthyg drwy gael Gorchymyn Rhieni ar ôl i’r plentyn gael ei eni. 

 
Mae’r defnydd o drefniadau benthyg croth wedi cynyddu dros y deng mlynedd diwethaf ac 
mae disgwyl iddo barhau i gynyddu. Hefyd, mae’r gyfraith yn y maes hwn yn ymwneud â 
materion a hawliau pwysig iawn i’r plant a’r oedolion sy’n ymwneud â threfniadau o’r fath, 
gan gynnwys cwestiynau ynghylch magu plant ac atal camfanteisio ar y plant a’r oedolion 
dan sylw. Mae problemau sylweddol gyda’r gyfraith, sydd heb symud yr un mor gyflym â’r 
cynnydd yn nifer yr achosion o drefniadau benthyg croth. Er enghraifft, mae’r llysoedd wedi’u 
cyfyngu i ymestyn neu addasu’r gofynion statudol ar gyfer Gorchymyn Rhieni ond nid yw 
cyfraith achosion wedi gallu datrys y problemau sylfaenol yn y statud, na darparu atebion i 
bob anhawster. Gan ystyried y ffactorau hyn, a’r ffaith bod galwadau am ddiwygio yn mynd 
yn uwch ac yn fwy brys, rydym o’r farn bod angen diwygio’r gyfraith yn gynhwysfawr. Fe 
wnaethom gyhoeddi papur ymgynghori ym mis Mehefin 2019 ac rydym nawr yn dadansoddi’r 
ymatebion i’r papur ymgynghori ac yn llunio argymhellion polisi terfynol. Rydym yn disgwyl 
cyhoeddi adroddiad a Bil drafft ddiwedd 2022. 
 
Gall CY sy’n dod i mewn fod yn gysylltiedig â chamau olaf y prosiect hwn, ac ar ôl hynny 
rydym yn bwriadu ymgymryd â gwaith teulu newydd. 
 
 
Prosiectau i’r dyfodol 
 
Yn ddiweddar, ymgynghorodd Comisiwn y Gyfraith ar ei raglen waith nesaf (14), a fydd yn 
nodi gwaith arfaethedig y Comisiwn ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Mae’r Rhaglen yn debygol 
o gynnwys meysydd newydd o gyfraith eiddo a theulu. Ochr yn ochr â’r prosiectau newydd 
hyn, bydd y tîm hefyd yn dechrau prosiectau a gyhoeddwyd yn Rhaglen 13: 
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• Fframwaith Modern ar gyfer Gwaredu Cyrff Meirw 
• Moderneiddio Cyfraith yr Ymddiriedolaeth 
• Casgliadau Amgueddfeydd  
• Atebolrwydd Atgyweirio Tir Cofrestredig a Changell 

 
Nid oedd modd bwrw ymlaen â’r prosiectau yn ystod Rhaglen 13 oherwydd cyfyngiadau 
adnoddau. Er nad oes gennym amserlenni pendant ar gyfer y gwaith hwn ar hyn o bryd, 
byddwn yn dechrau ar y prosiectau cyn gynted ag y bo modd. 

 
Nodyn pwysig i ymgeiswyr i’r tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedolaeth 
Mae’r tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedolaeth yn delio ag amrywiaeth eang o 
gyfreithiau, ac rydym yn gwerthfawrogi mai dim ond mewn meysydd penodol y bydd gan rai 
ymgeiswyr ddiddordeb. Er enghraifft, efallai nad oes gan ddarpar gyfreithwyr teulu 
ddiddordeb mewn cyfraith eiddo neu ymddiriedolaeth, ac i’r gwrthwyneb. Felly, byddem yn 
ddiolchgar pe gallai ymgeiswyr nodi yn yr adran ‘Gwybodaeth Gyfreithiol Berthnasol’ yn eu 
cais: 

 
bod ganddynt ddiddordeb CYFARTAL ym mhob un o feysydd gwaith y tîm; neu 

mae eu PRIF ddiddordeb mewn un neu ragor o feysydd gwaith; neu DIM OND mewn 

un neu ragor o feysydd gwaith y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt. 

Byddwn yn dewis ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad ar sail eu dewisiadau. Sylwch na allwn 
warantu y bydd cyfleoedd i weithio ar y prosiectau penodol a restrir uchod. Gall gwaith arall 
gymryd blaenoriaeth dros y prosiectau hyn a gellir cadw rhai o’r cynorthwywyr ymchwil 
presennol am flwyddyn arall sy’n golygu nad oes swydd wag i weithio ar brosiect penodol yn 
codi. Cofiwch os ydych chi’n bwriadu nodi mai dim ond mewn maes gwaith cyfyngedig y mae 
gennych ddiddordeb y gallai hyn gyfyngu ar eich siawns o gael swydd. 
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Y GYFRAITH GYHOEDDUS A’R GYFRAITH YNG 
NGHYMRU 
Comisiynydd: Nicholas Paines CF 

Pennaeth y tîm: Henni Ouahes 

Cyfreithwyr y Tîm: Charles Mynors 
Jessica Uguccioni 
Connor Champ 
Lisa Smith 
Sarah Smith 

 
Mae gwaith y tîm Cyfraith Gyhoeddus a'r Gyfraith yng Nghymru yn ymestyn i gyfraith 
gyhoeddus a rheoleiddio yng Nghymru a Lloegr. Mae’r tîm hefyd wedi ymgymryd â nifer o 
brosiectau ar gyfer Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n ymwneud â chyfraith ddatganoledig 
yng Nghymru. Disgrifir ein gwaith ar hyn o bryd ac yn y dyfodol isod. 

 

Cerbydau Awtomatig 
Rydym yn gweithio ar y cyd â Chomisiwn y Gyfraith yn yr Alban i ganfod problemau dybryd 
yn y gyfraith a allai fod yn rhwystrau rhag defnyddio a defnyddio cerbydau awtomatig yn 
ddiogel ar ffyrdd Prydain. Mae ein gwaith yn ystyried amrywiaeth eang o feysydd cyfraith, yn 
amrywio o ddeddfwriaeth traffig ar y ffyrdd, atebolrwydd am gynnyrch, i gyfrifoldebau cyfraith 
sifil a throseddol yn ehangach. Mae hyn yn adeiladu ar waith y Ganolfan ar gyfer Cerbyd 
Cysylltiedig ac Awtonomaidd (CCAV) a’r diwygiadau i’r gyfraith yswiriant yn Neddf Cerbydau 
Trydan ac Awtomataidd 2018. 

 
Cyhoeddwyd ein papur ymgynghori cyntaf ar 8 Tachwedd 2018. Mae’n rhoi sylw i dair thema 
allweddol. Yn gyntaf, sut y gellir sicrhau diogelwch cyn rhoi cerbydau awtomatig ar y 
farchnad, yn ogystal â gofynion monitro a chynnal a chadw parhaus pan fyddant ar y ffordd. 
Yn ail, atebolrwydd sifil a throseddol. Yn olaf, gwnaethom archwilio’r angen i addasu rheolau 
ffyrdd ar gyfer deallusrwydd artiffisial. 

 
Cafodd ein hail bapur ymgynghori ar wasanaethau teithwyr ffyrdd awtomatig ei gyhoeddi ym 
mis Hydref 2020. Yma rydym yn trafod Gwasanaethau Teithwyr Ffyrdd Hynod Awtomataidd, 
neu “HARPS”. Roeddem wedi defnyddio’r term i grisialu’r syniad o wasanaeth sy’n defnyddio 
cerbydau hynod awtomatig i gyflenwi teithiau ar y ffordd i deithwyr heb yrrwr dynol neu 
ddefnyddiwr mewn gofal (cysyniad a gyflwynwyd yn ein papur ymgynghori cyntaf). Rydym 
yn cynnig na fyddai HARP yn cael ei ymgorffori yn y strwythurau rheoleiddio sy’n berthnasol 
ar hyn o bryd i dacsis, cerbydau llogi preifat neu gerbydau gwasanaeth cyhoeddus, a thrafod 
trefn reoleiddio newydd. 

 
Cyhoeddwyd ein trydydd papur ymgynghori ym mis Rhagfyr 2020. Yn y papur ymgynghori 
terfynol hwn, rydym yn edrych ar sut gallai system reoleiddio ar gyfer AV edrych. Yn gyntaf, 
rydym yn edrych ar y diffiniad o “gyrru eu hunain” er mwyn deall pa gerbydau fyddai o fewn 
cylch gwaith ein cynigion. Rydym wedyn yn troi ein sylw at y broses sicrwydd diogelwch 
gychwynnol ar gyfer cymeradwyo AV. Rydym hefyd yn archwilio sut y gellir sicrhau 
diogelwch AVs cymeradwy yn barhaus. O’r fan honno, rydym yn troi at gwestiynau ynghylch; 
cyfrifoldebau defnyddwyr a gweithredwyr fflyd; atebolrwydd sifil, atebolrwydd troseddol, a 
mynediad at ddata. 

 
Adolygiad Gweinyddol 
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Adolygiad gweinyddol yw’r broses, yn fewnol i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
cyhoeddus, lle gall unigolyn herio ei benderfyniad. Mewn rhai achosion, mae gofyn am 
adolygiad yn hanfodol er mwyn apelio i dribiwnlys, neu mae wedi disodli hawliau apelio. Mae 
penderfyniadau adolygiadau gweinyddol yn pennu canlyniad llawer mwy o achosion nag 
apeliadau neu adolygiad barnwrol, ond eto maent wedi derbyn ffracsiwn o’r sylw o’i gymharu 
ag agweddau eraill ar gyfiawnder gweinyddol. Dylai gweithdrefnau adolygu mewnol effeithiol 
wella penderfyniadau, lleihau nifer yr apeliadau a hybu hyder mewn cyrff cyhoeddus. Fodd 
bynnag, mae adroddiadau annibynnol diweddar wedi bwrw amheuaeth ar effeithiolrwydd 
rhai o’r gweithdrefnau adolygu sydd ar waith ar hyn o bryd. 

 
Bydd y prosiect hwn yn dechrau pan fydd ein gwaith presennol yn cael ei gwblhau, ac rydym 
yn rhagweld y bydd yn cael ei gwblhau yn 2022. Mae’n golygu ymchwilio i sut mae prosesau 
adolygu mewnol yn cael eu cynnal, y gwahanol gyd-destunau deddfwriaethol a pholisi lle 
mae hyn yn digwydd, ac effeithiolrwydd adolygiadau mewnol o ran gwella “penderfyniadau 
cywir y tro cyntaf”, a lleihau’r gyfradd her a/neu apêl. Rydym hefyd yn ystyried i ba raddau y 
dylid defnyddio awtomatiaeth i gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau yn y sector 
cyhoeddus fod yn rhan o’n hystyriaethau ar adolygiad gweinyddol. 

 
Rheoleiddio diogelwch tomenni glo yng Nghymru 
Mae tirlithriadau a ddigwyddodd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020 yn dilyn Stormydd 
Ciara a Dennis yn dangos y risgiau posibl y mae tomenni glo segur yn eu hachosi i 
gymunedau ac i'r amgylchedd. Daeth y ddeddfwriaeth bresennol i rym yn dilyn trychineb 
Aberfan yn 1966, ond nid yw bellach yn darparu fframwaith rheoli effeithiol ar gyfer tomenni 
glo segur yn yr unfed ganrif ar hugain. Yng Nghymru heddiw, efallai bod tua 2.000 o domenni 
glo segur, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt dan berchnogaeth breifat. Gyda’r posibilrwydd o fwy 
o law dwys o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Tasglu 
Diogelwch Tomenni Glo i gyflwyno rhaglen waith i fynd i’r afael â diogelwch tomenni glo yng 
Nghymru. 

 
Mae’r prosiect hwn yn ategu’r rhaglen waith y mae’r Tasglu’n ei chyflawni. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith werthuso’r ddeddfwriaeth bresennol ac ystyried 
opsiynau ar gyfer deddfwriaeth newydd i sicrhau system reoleiddio gadarn, integredig sy’n 
addas ar gyfer y dyfodol ac sy’n mabwysiadu dull unffurf o archwilio, cynnal a chadw a chadw 
cofnodion drwy gydol cylch oes yr holl domenni glo, o greu a gadael gwaith adfer. Roedd ein 
papur ymgynghori yn ystyried y ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud â diogelwch tomenni 
glo gyda’r bwriad o ganfod bylchau, anghysonderau a dulliau gweithredu sy’n ddi-fudd neu 
sydd wedi dyddio. Roedd yn cynnig opsiynau ar gyfer modelau rheoleiddio amgen sy’n 
briodol i’w mabwysiadu yng Nghymru, ac yn ystyried y nodweddion sydd eu hangen i sicrhau 
bod unrhyw system arfaethedig yn effeithiol. Byddwn yn gwneud argymhellion ar gyfer 
fframwaith rheoleiddio newydd mewn adroddiad terfynol a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis 
Chwefror 2022. 
 
Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru 
Sefydlwyd y tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru ar wahanol adegau dros y ganrif 
ddiwethaf ac o dan wahanol ddarnau o ddeddfwriaeth, gyda’r canlyniad bod eu rheolau a’u 
gweithdrefnau’n gymhleth ac yn anghyson. Roedd Deddf Cymru 2017 yn darparu ar gyfer 
Llywydd newydd i Dribiwnlysoedd Cymru, ac roedd yn cynnwys nifer o dribiwnlysoedd 
datganoledig yng Nghymru yn ei gwmpas. Ond mae llawer o anghysonderau’n parhau, ac 
nid oedd Deddf Cymru 2017 yn darparu ar gyfer pob tribiwnlys datganoledig. Roedd ein 
hadolygiad yn ystyried a ddylid sefydlu un system tribiwnlysoedd yng Nghymru. Rydym yn 
ystyried cwmpas system o’r fath, swyddogaethau Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru ac Uned 
Tribiwnlysoedd Cymru, y gweithdrefnau ar gyfer penodi a disgyblu barnwyr, a sut y gellir 
diogelu annibyniaeth farnwrol, ymysg materion eraill. 
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Rydym yn disgwyl y byddwn wedi cyhoeddi ein hadroddiad ym mis Rhagfyr 2021. 
 

Cyfraith gynllunio yng Nghymru 
Mae’r gyfraith gynllunio yng Nghymru yn gymhleth ac yn anodd ei deall. Mae rhywfaint, ond 
nid popeth, o ddeddfwriaeth ddiweddar San Steffan yn berthnasol i Gymru, ac mae rhai 
darpariaethau sy’n benodol i Gymru yn unig. Mae rhai darpariaethau statudol wedi’u 
cychwyn yn Lloegr ond nid yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ei bod yn anodd iawn, hyd yn 
oed i weithwyr proffesiynol, ddeall beth yw cyfraith gynllunio yng Nghymru mewn gwirionedd. 

 
Gwnaethom gyhoeddi ein Hadroddiad terfynol ym mis Tachwedd 2018. Roeddem wedi 
argymell dylunio a drafftio cyfraith gynllunio symlach a modern sy’n addas ar gyfer anghenion 
Cymru. Rydym yn helpu Llywodraeth Cymru i ddrafftio Bil ac offerynnau statudol cysylltiedig. 
 
Nodyn pwysig am gyfraith ddatganoledig Cymru a siaradwyr Cymraeg 
Mae’r tîm Cyfraith Gyhoeddus a’r Gyfraith yng Nghymru yn ymgysylltu’n rheolaidd ac yn 
gweithio ar gyfraith ddatganoledig yng Nghymru, naill ai fel rhan o brosiect i Lywodraeth 
Cymru, neu oherwydd bod un o’n prosiectau yng Nghymru a Lloegr yn cyffwrdd â materion 
sydd wedi’u datganoli i’r Senedd neu i Weinidogion Cymru. 

 
Mae diddordeb ac unrhyw brofiad o gyfraith datganoli, yn enwedig setliad datganoli Cymru, 
yn ddymunol ac rydym yn annog ymgeiswyr i nodi eu diddordeb a’u profiad yn adran 
‘Gwybodaeth Gyfreithiol Berthnasol’ eu cais. 

 
Yn yr un modd, rydym yn annog siaradwyr Cymraeg yn gryf i ddisgrifio eu cymhwyster yn y 
Gymraeg yn adran “Cyfathrebu” y ffurflen gais. Rydym yn disgrifio pwysigrwydd sgiliau iaith 
Gymraeg ymhellach isod yn y Canllaw hwn (gweler tudalen 28). 
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MEINI PRAWF DETHOL 
Mae llawer iawn o gystadleuaeth am y swyddi cynorthwyydd ymchwil. Rydym yn dethol 
ymgeiswyr ar sail y meini prawf canlynol, sy’n cael eu dilyn yn drylwyr. 

 
Nid yw’n bosibl i ni ystyried ceisiadau i addasu ein meini prawf sylfaenol er mwyn caniatáu ar 
gyfer amgylchiadau lliniarol; dim ond ar sail y canlyniadau a gafwyd y gallwn asesu a yw 
ymgeiswyr wedi bodloni’r meini prawf sylfaenol ai peidio. 

 
Os ydych chi am i ni wneud addasiad rhesymol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, nodwch hyn 
yn eich ffurflen gais. 

 
GOFYNION ANGENRHEIDIOL – SGILIAU ACADEMAIDD HANFODOL 
Yn eich ffurflen gais gofynnir i chi nodi ar ba sail yr ydych yn bodloni’r gofynion academaidd 
sylfaenol. Os na allwch wneud hynny, bydd eich cais yn methu’n awtomatig. 

 
Erbyn mis Medi 2022 dylech fod wedi cwblhau cwrs/cyrsiau sy’n cynnwys dwy flynedd o 
astudiaethau cyfreithiol parhaol llawn amser neu gymhwyster cyfatebol mewn astudio rhan-
amser. Rhaid i’ch canlyniadau academaidd ar gyfer o leiaf un cwrs fod ar safon dosbarth cyntaf 
neu safon 2.1 dda, neu’n gyfwerth â hynny, gydag o leiaf rhai elfennau o waith dosbarth cyntaf. 

 
• Beth yw “dwy flynedd o astudiaethau cyfreithiol”? 
Bydd gan y rhan fwyaf o ymgeiswyr radd yn y gyfraith neu radd gyfun, gydag o leiaf ddwy ran o 
dair ohonynt yn rhan o radd y gyfraith. 

 
Bydd rhai yn cwblhau gradd yn y gyfraith a bydd angen iddynt ddangos y byddant wedi cael eu 
gradd erbyn mis Medi 2022. 

 
Os nad oes gennych radd dosbarth cyntaf yn y gyfraith, efallai y byddwch yn bodloni'r gofynion 
sylfaenol os oes gennych o leiaf ddwy flynedd o brofiad o astudio ar ôl graddio yn y gyfraith. Gall 
hwn fod yn gwrs sengl (fel MPhil dwy flynedd) neu gyfuniad o gyrsiau (fel Diploma i Raddedigion 
yn y Gyfraith a gradd feistr blwyddyn). 

 
Os yw eich unig hyfforddiant cyfreithiol yn cynnwys GDL/CPE wedi’i gwblhau a blwyddyn o 
gymhwyster proffesiynol (LPC neu BPTC) – pa un ai a ydych wedi’i ddilyn ar wahân neu wedi’i 
gyfuno i radd dwy flynedd – dylech wneud cais dim ond os gallwch ddangos sgiliau neu 
wybodaeth ychwanegol sylweddol. Dylai’r rhain fod yn berthnasol i waith Comisiwn y Gyfraith ac 
wedi’u cyflawni naill ai drwy astudiaeth academaidd neu waith. Os ydych chi’n meddwl eich bod 
yn perthyn i’r categori hwn, rhowch fanylion pryd y gofynnir i chi yn ystod y cais ar-lein i amlinellu 
sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf academaidd sylfaenol. 

 
• Beth sy’n cyfrif fel gradd “safon 2.1 dda”? 
Os ydych chi wedi cwblhau gradd yn y gyfraith neu radd gyfun gydag o leiaf ddwy flynedd o 
astudiaeth gyfreithiol ar safon 2.1, byddwn yn edrych ar farciau'r holl bapurau yr ydych wedi'u 
cymryd sy'n cyfrif tuag at eich gradd derfynol. 

 
Rhaid i o leiaf dri chwarter y marciau hyn fod yn 60% neu’n uwch (safon 2.1) a rhaid i o 
leiaf un fod yn 70% neu’n uwch (safon dosbarth cyntaf). 

 

Os ydych chi’n dilyn gradd yn y gyfraith neu radd gyfun ar hyn o bryd, a bod gennych farciau o 
bedwar papur o leiaf, byddwn yn edrych ar y marciau hynny ac yn defnyddio’r un prawf: rhaid i o 
leiaf dri chwarter fod yn 60% neu’n uwch (safon 2:1) ac o leiaf un yn 70% (safon dosbarth cyntaf) 



23  

neu'n uwch na hynny. 
 
Os nad oes gennych farciau o bedwar papur o leiaf, byddwn yn edrych ar eich canlyniadau 
academaidd blaenorol, Safon Uwch fel arfer. Byddwn yn disgwyl i chi gael marciau o leiaf un A* a 
dau A*. Os gwnaethoch chi gymryd eich arholiadau Safon Uwch cyn cyflwyno’r radd A*, mae 
angen tair elfen arnom. 

 
• Ffyrdd eraill o ddangos gallu academaidd sy’n cyfateb i “ddosbarth cyntaf neu safon 2.1 

dda” 
Os nad ydych yn bodloni ein gofynion sylfaenol ar sail eich gradd, gallwch ddangos y safon 
academaidd drwy un neu fwy o’r cymwysterau canlynol sydd wedi’u cwblhau: 

 
• GDL (neu CPE) ar lefel rhagoriaeth, neu ganmoliaeth gydag o leiaf un marc ar lefel 

rhagoriaeth. 
• Gradd Meistr wedi’i chwblhau yn y gyfraith (LLM, BCL, MA neu M Phil) ar 2.1 (teilyngdod) 

neu uwch. 
• PhD cyflawn yn y gyfraith. 

 
Mae rhai cymwysterau'n cyfuno'r GDL a chymwysterau proffesiynol yn radd dwy flynedd. Rhaid 
i chi fod wedi cael gradd dosbarth cyntaf neu ragoriaeth ar gyfer hyn. 

 
Meini prawf hanfodol eraill 
Yn ogystal â bodloni gofynion sylfaenol y sgiliau academaidd hanfodol, yn ystod eich cais 
gofynnir i chi ddangos y canlynol: 

• Ymddygiadau: 
o Cyfathrebu a dylanwadu (ymddygiad arweiniol) 
o Gweithio gyda’n Gilydd 

• Gallu: 
o Gallu gweithio gyda gwybodaeth gymhleth (arwain) 

• Profiad: 
o Ymchwil Gyfreithiol 
o Sgiliau Cyfreithiol 
o CV 

• Technegol: 
o Addasrwydd Ysgogiadol 

 
Ceir rhagor o fanylion isod am sut mae ateb y cwestiynau ar-lein sydd wedi’u cynllunio i brofi 
eich gallu yn y meysydd hyn. Os byddwn yn cael nifer fawr o geisiadau, bydd didoli 
cychwynnol yn cael ei wneud ar y prif ymddygiad, cyfathrebu a dylanwadu, ynghyd â 
gallu a’r gallu i weithio gyda gwybodaeth gymhleth.
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Y DREFN GWNEUD CAIS 
I wneud cais, dilynwch y cyfarwyddiadau manwl isod. Mae’r rhain yn esbonio sut i wneud 
cais gan ddefnyddio system recriwtio ar-lein y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 
 
Mae ymgyrch recriwtio ar wahân ar gyfer pob un o’n pedwar tîm cyfreithiol. Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn cyflwyno eich cais i’r tîm cywir. Dim ond i un tîm y dylech chi wneud cais gan 
nad ydym yn ystyried ceisiadau lluosog fel arfer. 
 
Treuliwch amser hefyd yn adolygu ein hawgrymiadau defnyddiol sy’n ymwneud â’r broses 
recriwtio. 

 
 

 

Dyddiad cau 
Y dyddiad cau yw dydd Llun 31 Ionawr am 23:55 awr. Os cewch drafferth wrth wneud eich cais, 
cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion ar ddiwedd y Canllaw hwn. Fe’ch cynghorir yn gryf i 
gwblhau eich cais ymhell cyn y dyddiad cau oherwydd efallai na fydd modd delio ag ymholiadau 
munud olaf neu ymholiadau a wneir y tu allan i oriau swyddfa. Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau 
hwyr. 

 
Trosolwg 
Gwneir ceisiadau gan ddefnyddio system Porth Recriwtio’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Yn ystod 
y broses ymgeisio, gofynnir i chi ateb cwestiynau am ymddygiad, gallu, profiad a chwestiynau 
technegol sy’n gofyn i chi ddangos y sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer y rôl hon. Gofynnir i chi 
roi CV dienw a heb enwi’r sefydliad, gan roi eich cymwysterau ac unrhyw brofiad gwaith 
perthnasol. Gofynnir i chi hefyd ddangos sut yr ydych yn bodloni gofynion sylfaenol y sgiliau 
academaidd hanfodol a nodir ar dudalennau 22-23 y Canllaw hwn. 

CAM 1 – DARLLENWCH Y CANLLAW HWN 
Darllenwch y canllaw hwn yn ofalus. Bydd yn eich helpu i ddeall y rôl yr ydych yn ymgeisio 
amdani a’r sgiliau yr ydym yn disgwyl i ymgeiswyr eu dangos yn eu ceisiadau. 

 
CAM 2 – DEALL Y SYSTEM CEISIADAU AR-LEIN 

 
Dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein gan lenwi’r holl adrannau y gofynnir i chi eu llenwi. Mae’r 
canllawiau isod yn rhoi rhagor o fanylion am yr hyn rydym yn chwilio amdano a’r hyn y mae 
angen i chi ei gynnwys yn eich cais. 

 
Rhaid i chi ateb yr ymddygiad, y gallu, y profiad a’r cwestiynau technegol o fewn y terfyn 
geiriau penodol o 250 gair. Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi ateb y cwestiynau hyn yn 
ddigonol mewn llai o eiriau, mae croeso i chi wneud hynny. 

 
O dan bob pennawd, disgrifiwch un neu fwy o weithgareddau rydych chi wedi ymgymryd â nhw 
lle rydych chi wedi dangos y sgil berthnasol. Os yw'n bosibl, cyfeiriwch at enghreifftiau yng 
nghyd-destun gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r gyfraith a byddwch mor benodol ag y 
gallwch. 

 

Ymddygiad 1: Cyfathrebu a dylanwadu (ymddygiad arweiniol) 
 

Mae’n hanfodol eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod. Os na wnewch chi hyn, 
mae eich cais yn debygol o fethu. 
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Rhowch dystiolaeth sy’n dangos eich meistrolaeth ragorol ar Saesneg ysgrifenedig a llafar 
(a Chymraeg os yw hynny’n berthnasol). 

 
Dylech roi enghreifftiau o sefyllfaoedd lle rydych wedi dangos sgiliau cyfathrebu rhagorol ar 
lafar ac ar bapur. Eglurwch beth wnaethoch chi a sut a pham ei fod yn effeithiol. Byddwn 
hefyd yn edrych ar eich ffurflen gais fel enghraifft o sut y gallwch gyfathrebu’n gryno ac yn 
gywir, gan ddefnyddio cystrawen a strwythur da. 

 

Ymddygiad 2: Gweithio gyda’n Gilydd 
 

Rhowch dystiolaeth sy’n dangos eich gallu i gydweithredu ag eraill mewn 
amgylchedd tîm a gweithio’n llwyddiannus yn annibynnol. 

 
Rhowch fanylion y sefyllfaoedd lle rydych chi wedi gweithio gydag eraill, gan egluro sut 
rydych chi wedi cydweithredu’n effeithiol, a hefyd lle rydych chi wedi gweithio’n llwyddiannus 
yn annibynnol. Esboniwch y cyd-destun lle cawsoch y profiad hwnnw (er enghraifft, 
prifysgol, cynllun gwyliau, swydd yn ystod y gwyliau, cyflogaeth llawn amser). 

 

Gallu: Gallu gweithio gyda gwybodaeth gymhleth (arwain) 
 

Rhowch dystiolaeth sy’n dangos eich gallu i weithio gyda gwybodaeth gymhleth yn eich barn chi. 
  
Bydd ein hasesiad o’r gallu hwn yn seiliedig ar y dystiolaeth hon a’ch cofnod academaidd. Peidiwch â 
defnyddio’r blwch hwn i ddadansoddi darn o gyfraith. Yn hytrach, defnyddiwch eich profiad ac 
enghreifftiau perthnasol i ddangos eich gallu i weithio gyda gwybodaeth gymhleth. 

 

Profiad 1: Ymchwil Gyfreithiol 
 

Rhowch dystiolaeth sy’n dangos eich gallu i gynnal ymchwil manwl a dibynadwy, yn 
enwedig i faterion cyfreithiol cymhleth. 

 
Dywedwch wrthym am eich sgiliau ymchwil cyfreithiol, gan egluro beth oedd y dasg, sut 
gwnaethoch chi gynnal yr ymchwil a sut mae’r dull hwnnw wedi gwneud eich ymchwil yn 
llwyddiannus. Rhowch y cyd-destun lle cynhaliwyd yr ymchwil (er enghraifft, traethawd 
estynedig i israddedigion). Soniwch am ymchwil nad yw’n waith cyfreithiol os ydych chi’n 
meddwl ei fod yn berthnasol. Dywedwch wrthym am unrhyw hyfforddiant rydych wedi’i gael 
wrth gynnal ymchwil. 

 

Profiad 2: Sgiliau Cyfreithiol 
 

Rhowch dystiolaeth sy’n dangos eich bod yn gwybod am rai neu bob un o’r meysydd 
cyfreithiol sy’n berthnasol i waith y tîm o’ch dewis. 

 
Rydym eisiau clywed am eich gwybodaeth a’ch profiad o feysydd cyfreithiol sy’n berthnasol i’r 
tîm rydych chi’n gwneud cais iddo. Yn bennaf, mae hyn yn golygu’r meysydd cyfraith 
cyffredinol y mae’r tîm yn eu cwmpasu (er enghraifft, cyfraith droseddol). Rhowch fanylion os 
oes gennych chi wybodaeth benodol am brosiectau tîm cyfredol penodol neu unrhyw waith a 
nodir yn y Canllawiau hyn yn y dyfodol. Dylech roi manylion y cyd-destun lle cawsoch chi’r 
wybodaeth honno (er enghraifft, y brifysgol lle gwnaethoch chi ddilyn y cwrs perthnasol, y 
swydd bresennol neu’r swydd flaenorol) ac egluro pa mor ddiweddar yw eich profiad. Os nad 
oes gennych chi wybodaeth am waith y tîm, rhowch dystiolaeth o’ch gallu a’ch parodrwydd i 
gael yr wybodaeth honno’n gyflym, er enghraifft, profiad mewn meysydd tebyg neu 
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dystiolaeth o ddod i ddeall materion tebyg yn gyflym. 
 

Technegol: Addasrwydd Ysgogiadol 
 

Esboniwch pam eich bod eisiau gweithio i Gomisiwn y Gyfraith a’r rhesymau dros ddewis y tîm 
o’ch dewis. 
Dywedwch wrthym pam eich bod eisiau bod yn gynorthwyydd ymchwil yn hytrach na’r holl 
opsiynau eraill sydd ar gael i berson talentog fel chi! Er enghraifft, pam ydych chi eisiau gweithio 
mewn amgylchedd cyfreithiol technegol? Pam ydych chi eisiau gweithio yn y Llywodraeth? 
Byddwch yn glir ynghylch pam eich bod yn ffafrio’r tîm o’ch dewis. Disgrifiwch eich cynlluniau 
gyrfa tymor hwy a’r ffordd y credwch y byddai gweithio fel cynorthwyydd ymchwil yn cyfrannu 
atynt. 

 
Ar ddiwedd eich ateb, dywedwch wrthym y dyddiad cynharaf y byddech ar gael i ddechrau 
gweithio. Disgwylir mai’r dyddiad dechrau safonol fydd 5 Medi 2022. Efallai y bydd 
dyddiadau dechrau cynharach ar gael, yn amodol ar anghenion y swyddfa, ac os felly bydd aelod 
o staff yn cysylltu â chi ar ôl y cyfweliad. 

 

Profiad 3: CV 
 

Fel rhan o’r broses ymgeisio, gofynnir i chi ddarparu CV – dilynwch y strwythur isod a darllenwch 
ein templed CV i gael arweiniad. Mae’r ceisiadau’n ddi-enw, felly peidiwch â chynnwys unrhyw 
wybodaeth bersonol fel eich enw, dyddiad geni neu wybodaeth gyswllt. 

 
Caiff y CV ei asesu mewn dwy ran: Manylion y Cymhwyster a Hanes Cyflogaeth/Profiad 
Gwaith.  

 

CV - manylion addysg/cymhwyster 
 

Ni ddylai adran hon eich CV gynnwys enw’r sefydliad, peidiwch â chynnwys enwau 
prifysgolion, colegau na sefydliadau. Os buoch mewn sefydliad tramor, nodwch ym mha wlad y 
buoch yn astudio er mwyn sicrhau ein bod yn gallu ystyried amrywiadau mewn arddulliau 
marcio. 

 
• Cymwysterau ôl-radd/proffesiynol (os yn berthnasol) 

 
Defnyddiwch yr un fformat â’ch gradd gyntaf (fel y nodir isod), gan roi marciau ar gyfer 
pob pwnc neu fodiwl. 

 
Os oes gennych chi fwy nag un cymhwyster dilynol, rhestrwch nhw mewn trefn 
gronolegol am yn ôl, gyda’r diweddaraf yn gyntaf. 

 

• Eich gradd 
 

Os oes gennych chi fwy nag un radd, rhestrwch nhw mewn trefn gronolegol am yn ôl, 
gyda’r mwyaf diweddar yn gyntaf. 

 
(a) Manylion y radd a ddyfarnwyd 

 
Defnyddiwch y fformat: enw’r radd / dyddiad dechrau - dyddiad gorffen / gradd dosbarth neu farc 
a ddyfarnwyd 

 

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2021/12/CV-Template-2022-Cymraeg.pdf
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Enghraifft gyntaf: “LLB / 2012 – 2015 / Dosbarth 1af” 

(b) Manylion pob pwnc neu fodiwl a archwiliwyd neu a aseswyd yn eich gradd
gyntaf, a’r radd neu’r marc a gawsoch

Defnyddiwch y fformat: “enw’r pwnc / gradd neu farc a gafwyd wedi’i nodi fel canran /
blwyddyn o arholiad neu asesiad”
Er enghraifft: “Cyfraith Trosedd / 70% / 2014”

Os nad oedd marc yn cyfrif tuag at ganlyniad cyffredinol eich cymhwyster, ychwanegwch seren -
er enghraifft, “Systemau Cyfreithiol / 70% / 2014*”

Rhestrwch y pwnc/modiwlau mewn trefn gronolegol ac, ar y diwedd, rhestrwch unrhyw
bynciau neu fodiwlau nad ydynt wedi’u harchwilio neu a aseswyd eto yn yr un fformat,
ond gan ddisodli’r marc a gafwyd â dash (er enghraifft, “Cyfreithiau Eiddo / –”).

• Eich Safon Uwch / UG neu gymhwyster cyfatebol

Defnyddiwch y fformat: “blwyddyn yr arholiad / math o arholiad / pwnc / gradd neu farc a
ddyfarnwyd”

Er enghraifft: “2011 / Lefel A / Mathemateg / Gradd A”

• Rhowch fanylion unrhyw ysgoloriaethau, dyfarniadau neu ragoriaethau eraill a ddyfarnwyd
yn ystod eich gyrfa academaidd.

CV - hanes cyflogaeth a phrofiad gwaith 

Rhowch fanylion unrhyw gyflogaeth, gan gynnwys interniaethau a swyddi gwirfoddol, sy’n para 
mwy nag 8 wythnos ers i chi fod yn 18 oed; ac unrhyw gyflogaeth tymor byrrach a allai fod yn 
berthnasol i’ch cais yn eich barn chi. Rhowch y manylion canlynol ar gyfer pob un: 

• Enw a busnes y cyflogwr;

• Teitl y swydd a natur y dyletswyddau;

• Dyddiad dechrau a dyddiad gorffen; a

Os ydych chi wedi ymgymryd â chontract tymor prawf neu hyfforddiant, rhowch y manylion yma gan nodi: 

• Bargyfreithwyr (cyfnod prawf): enw a chyfeiriad y siambrau; dyddiad dechrau/dyddiad
gorffen; y math o waith a wnaethpwyd; enw’r dafarn; dyddiad galw i’r Bar.

• Twrneiod (contract hyfforddiant): enw a chyfeiriad y cwmni; dyddiad dechrau/dyddiad
gorffen; y math o waith a wnaethpwyd; dyddiad derbyn fel twrnai.

Sgiliau academaidd hanfodol – gofynion sylfaenol 

Yn eich CV dylech amlinellu ar ba sail y rydych yn credu eich bod yn cyrraedd y gofynion 
cymhwysedd academaidd lleiaf.

Mae angen i chi ddangos erbyn mis Medi 2022 y byddwch wedi cwblhau’r ddwy flynedd 
ofynnol o astudiaethau cyfreithiol (“Gofyniad 1”) a bod eich canlyniadau academaidd ar gyfer o 
leiaf un cwrs cyfraith ar lefel dosbarth cyntaf neu safon 2.1 dda (“Gofyniad 2), gydag o leiaf 
rhai elfennau o waith dosbarth cyntaf.
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Er enghraifft: 

• Gofyniad 1: Byddaf wedi cwblhau cwrs gradd llawn amser sy’n cynnwys dwy flynedd
neu ragor o astudiaethau cyfreithiol parhaol llawn amser erbyn mis Medi 2022: roedd fy
ngradd israddedig rhwng mis Medi 2019 a mis Medi 2022.

• Gofyniad 2: Mae fy nghanlyniadau o’m gradd gyntaf yn y gyfraith yn bodloni’r
safon sylfaenol a nodir yn y Canllawiau i Ymgeiswyr.

Yn yr adran hon, rhaid i ymgeiswyr y mae eu hyfforddiant cyfreithiol yn cynnwys y GDL/CPE yn 
unig a’r LPC/BPC (P'un ai a yw'n cael ei gymryd ar wahân neu ei gyfuno fel rhan o radd dwy 
flynedd) ddarparu manylion sgiliau a gwybodaeth ychwanegol sylweddol. 

Sgiliau Iaith Gymraeg 

Byddwch yn cael cyfle i roi manylion unrhyw sgiliau iaith Gymraeg sydd gennych. 

Mae Comisiwn y Gyfraith yn cynrychioli Cymru a Lloegr, felly rydym yn awyddus i annog 
ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg er mwyn ein helpu i gynnal a datblygu ein perthynas â phobl 
Cymru. Rhowch wybod i ni os gallwch chi siarad Cymraeg a lefel eich hyfedredd (ar lafar ac ar 
bapur). 

Bydd unrhyw Gynorthwyydd Ymchwil sy’n siarad Cymraeg yn chwarae rhan allweddol yn y 
gwaith o helpu i gefnogi polisi iaith Gymraeg y Comisiwn. Byddant yn gweithredu fel llysgennad 
ar faterion sy’n effeithio ar Gymru a’r iaith Gymraeg, er enghraifft mynd i ddigwyddiadau yng 
Nghymru, a goruchwylio i helpu i sicrhau bod cyhoeddiadau a gohebiaeth Gymraeg y Comisiwn 
yn gywir ac yn effeithiol. Gall hyn gymryd hyd at 20% o amser unigolyn, felly bydd angen 
hyblygrwydd i sicrhau cydbwysedd effeithiol rhwng y rôl hon a dyletswyddau Cynorthwyydd 
Ymchwil arferol. 

Cyfeiriadau 

Gofynnir am eirdaon ar ôl y cyfweliad os bydd eich cais yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cael ei 
gwblhau fel rhan o’r archwiliadau cyn cyflogi. 
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Y DREFN DDETHOL 
 

Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa (SJT) 
Cyflwynwyd Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa (SJT) i’n trefn ddethol cynorthwyydd ymchwil i sicrhau ei bod 
yn deg ac yn agored i bob ymgeisydd (yn ddibynnol ar brofion terfynol). Mae’r Prawf Crebwyll mewn 
Sefyllfa yn cyflwyno sefyllfaoedd bywyd go iawn i ymgeiswyr y gallent ddisgwyl eu gweld eu hunain yn y 
rôl, ac yn asesu eu barn mewn ymateb i’r rhain. Mae’r Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa yn mesur eich 
perfformiad yn erbyn yr Ymddygiadau canlynol yn y Gwasanaeth Sifil, a nodwyd eu bod yn bwysig ar 
gyfer llwyddiant yn y rôl: 

• Gweld y Darlun Ehangach 

• Cyflawni'n Gyflym 

• Gwneud Penderfyniadau Effeithiol 

• Gweithio gyda’n Gilydd 

• Cyfathrebu a Dylanwadu 

Ar ôl cyflwyno eich cais, byddwch yn symud ymlaen i gwblhau’r Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa. Bydd 
ceisiadau ymgeiswyr sy’n pasio’r Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa yn cael eu didoli fel yr amlinellir isod. 
 

Y broses ddidoli 
Bydd y ceisiadau’n cael eu hystyried yn fanwl gan banel dethol fesul tîm. Bydd ceisiadau nad 
ydynt yn bodloni’r meini prawf academaidd sylfaenol yn cael eu gwrthod yn awtomatig. Os 
byddwn yn cael nifer fawr o geisiadau, bydd didoli cychwynnol yn cael ei wneud ar y prif 
ymddygiad, cyfathrebu a dylanwadu, ynghyd â gallu a’r gallu i weithio gyda gwybodaeth 
gymhleth. 

 

Cyfweliadau 
Bydd panel dethol pob tîm yn gwahodd yr ymgeiswyr hynny y mae eu ceisiadau, yn ôl pob 
golwg, yn bodloni’r sgiliau hanfodol orau, gan ystyried nifer y swyddi gwag sydd ar gael yn y tîm. 
Bydd y cyfweliadau’n cynnwys cwestiynau sy’n ymwneud ag ymddygiad, gallu, profiadau a’r 
dechnoleg a brofwyd yn ystod y cam ymgeisio, yn ogystal â chwestiynau sy’n seiliedig ar gryfder 
a chwestiynau am un neu ragor o feysydd cyfreithiol perthnasol. Y cryfderau sy’n cael eu profi yn 
y cyfweliad yw gallu Addasu, Trefnydd ac Adeiladwr Perthynas. Byddwch yn cael gwybod am 
faes/meysydd y gyfraith yn eich gwahoddiad i gyfweliad. Rydym wedi paratoi fideo byr yn 
dangos sut beth yw ein cyfweliadau, ac yn dangos sgiliau cyfweld da a drwg. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau cyfle teg a chyfartal i bawb o ran bod yn bresennol yn y cyfweliad. 
Mae’r adeilad yn gwbl hygyrch. 
Disgwylir cynnal y cyfweliadau rhwng 28 Mawrth a 8 Ebrill 2022. Bydd costau teithio cyfradd 
safonol (trên, trên dan ddaear neu fws) y tu mewn i’r DU yn cael eu had-dalu. Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn cadw pob derbynneb. 

Wrth ddod i’r cyfweliad, rhaid i ymgeiswyr ddod â dogfennau gyda nhw i brofi pwy ydynt, eu 
cyfeiriad, eu hawl i weithio a’u cymwysterau. Rhoddir rhagor o fanylion yn y gwahoddiad i 
gyfweliad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’r dogfennau cywir gyda chi i’ch cyfweliad. 

Cofiwch, mae’n bosibl y bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell mewn ymateb i COVID-19. 
 

Prawf 

https://youtu.be/sHDGmP6DK60
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Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd am gyfweliad yn cael prawf ysgrifenedig neu ymarfer 
ymchwil i’w lenwi a’i ddychwelyd cyn i’r cyfweliadau ddechrau. Byddwch yn cael e-bost gan aelod 
o’r tîm gyda rhagor o gyfarwyddiadau. 

 
Y broses benodi 
Rydym yn disgwyl cysylltu ag ymgeiswyr yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 25 Ebrill 2022 i roi 
gwybod iddynt eu bod wedi bod yn llwyddiannus. Rydym yn disgwyl i ymgeiswyr sy’n cael gwybod 
eu bod wedi llwyddo yn y cyfweliad roi syniad pendant a fyddant yn derbyn ein cynnig o gyflogaeth 
ai peidio. Mae’n hanfodol nad yw ymgeiswyr llwyddiannus yn nodi eu bod yn derbyn ac yn derbyn 
opsiynau eraill yn ddiweddarach; gall hyn ei gwneud yn anodd i’r Comisiwn benodi rhywun addas 
i gymryd eu lle ac mae’n annheg ar ymgeiswyr eraill. Os yw p’un ai a ydych yn derbyn ai peidio 
yn dibynnu ar ganlyniad ceisiadau eraill, rhowch wybod i ni a gallwn drafod opsiynau. Mae llawer 
o siambrau, cwmnïau cyfreithiol a phrifysgolion yn cydymdeimlo â cheisiadau i ohirio hyfforddiant 
proffesiynol neu astudio ôl-radd. 
Bydd archwiliadau cyn-cyflogi angenrheidiol yn cael eu cynnal ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus. 
Os bydd canlyniadau’r archwiliadau hyn yn foddhaol, bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cynnig 
penodiad ffurfiol tua dechrau mis Awst, yn dibynnu ar gwblhau’r broses archwilio. 
Rhoddir rhagor o fanylion am archwiliadau cyn cyflogi mewn llythyr yn cadarnhau llwyddiant yn y 
cyfweliad. Cofiwch, fodd bynnag, os gofynnir i chi lenwi ffurflenni ar unrhyw adeg yn ystod y broses 
ymgeisio, dylech wneud hynny’n gywir ac yn brydlon, gan ddarparu’r holl ddeunyddiau ategol 
angenrheidiol. Gall methu gwneud hyn arwain at oedi cyn eich dyddiad dechrau, problemau gyda 
thâl neu dynnu eich cais yn ôl. Os ydych yn profi neu'n rhagweld unrhyw broblemau yn hyn o 
beth, cysylltwch â ni ymlaen llaw fel y gallwn wneud trefniadau priodol. 

 
Os ydych chi wedi byw y tu allan i’r DU am fwy na 6 mis, bydd angen i chi ddarparu tystysgrif 
ymddygiad da neu archwiliad heddlu tramor wedi'i gyfieithu i’r Saesneg o’r gwledydd rydych wedi 
byw neu ymweld â nhw ar gyfer eich gwiriadau cyn cyflogi – i gael arweiniad a chysylltiadau 
ynghylch sut i wneud hyn, ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-
checks-for- overseas-applicants. Chi fydd yn talu cost y cais hwn. 

 

Rhaid i chi hefyd fodloni gofynion y gwasanaeth sifil ar 
genedligrwydd, ewch i: 
https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules 

 
Ymgeiswyr wrth gefn 
Os bydd nifer yr ymgeiswyr llwyddiannus yn y cyfweliad yn fwy na nifer y swyddi sydd ar gael, 
bydd rhai’n cael eu trin fel rhai wrth gefn a chysylltir â nhw os bydd swyddi ar gael. 

https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
https://www.gov.uk/government/publications/nationality-rules
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AMSERLEN Y DIGWYDDIADAU ALLWEDDOL* 
 

 
Dyddiadau 

 
Digwyddiadau 

 
6 Rhag 2021 

 
Canllawiau ymgeisio CY 2022 yn fyw ar y wefan er mwyn gallu 
paratoi cyn i’r ceisiadau agor 

 
4 Ion 2022 

 
Dyddiad agor disgwyliedig 

 
31 Ion 2022 (23:55 awr) 

 
Dyddiad cau 

 
9 Chwefror - 1 Mawrth 2022 

 
Didoli ceisiadau 

 
10 Mawrth 2022 

 
Gwahoddiadau i gyfweliad wedi’u hanfon 

 
18, 19, 21, 22 Mawrth 2022 

 
Prawf i’w sefyll cyn y cyfweliad 

 
28 Mawrth - 8 Ebrill 2022 

 
Dyddiadau disgwyliedig ar gyfer cyfweliadau 

 
Wythnos yn dechrau 25 Ebrill 
2022 

 
Hysbysiad yn cynnig penodiad amodol wedi’i anfon 

 
5 Medi 2022 

 
Dyddiad dechrau disgwyliedig 
 

 
5 - 16 Medi 2022 

 
Bydd sesiynau cynefino’n cael eu cynnal ar gyfer yr holl 
gynorthwywyr ymchwil (gan gynnwys y rheini sy’n ymuno’n 
gynnar) yn ystod y cyfnod hwn o bythefnos. Gwnewch yn siŵr 
eich bod ar gael yn ystod y cyfnod hwn. 

 

 
*Mae’r dyddiadau hyn yn rhai dros dro a gallent newid. 
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PRIF DELERAU PENODI 
Dyma’r prif delerau, ond ni ddylid eu hystyried yn gontract cyflogaeth, gan y rhoddir gwybod am 
y telerau ac amodau ffurfiol ar ôl cwblhau’r gwiriadau cyn penodi. 

 
Gwyliau blynyddol 
Bydd y lwfans gwyliau blynyddol yn 25 diwrnod y flwyddyn gyda thâl, yn ogystal ag amser o’r 
gwaith gyda thâl ar gyfer gwyliau cyhoeddus ac 1 diwrnod braint â thâl. 

Oriau gwaith 
Mae pob swydd yn llawn amser am 37 awr yr wythnos heb gynnwys egwyl ar gyfer prydau bwyd. 
Mae Comisiwn y Gyfraith yn gweithredu cynllun oriau hyblyg sy’n galluogi staff i addasu eu horiau 
gwaith yn amodol ar anghenion busnes a phresenoldeb o fewn oriau craidd. Efallai y byddwn 
hefyd yn ystyried gweithio rhan-amser. 

Hysbysiad 
Bydd manylion cyflwyno’r hysbysiad yn cael eu nodi yn eich llythyr penodi. Dim ond i’r rheini sy’n 
gweithio ar hyn o bryd y bydd hyn yn berthnasol. 

Gweithgareddau allanol 
Mae gweithwyr y Weinyddiaeth Gyfiawnder, gan gynnwys Comisiwn y Gyfraith, yn rhwym wrth 
nifer o reolau sy’n effeithio ar y gallu i ymgymryd â gweithgareddau allanol penodedig. Er 
enghraifft, os ydych yn dymuno cyhoeddi deunydd (ar unrhyw ffurf), addysgu neu gymryd rhan 
mewn gweithgareddau gwleidyddol yn ystod eich cyfnod gyda Chomisiwn y Gyfraith, bydd angen 
i chi ystyried a yw’r gweithgareddau hyn yn gyson â dyletswyddau gweision sifil. Mewn rhai 
achosion, dim ond gyda chaniatâd ymlaen llaw y gellir cynnal gweithgareddau. Rydym yn hapus 
i roi arweiniad Comisiwn y Gyfraith i chi ar weithgareddau allanol cyn i chi  wneud eich cais. 

Cyflog 
Caiff y cyflog ei dalu bob mis mewn ôl-daliadau drwy drosglwyddiad credyd i’ch banc neu 
gymdeithas adeiladu. Bydd y cyflog yn £29,664 y flwyddyn yn ystod y flwyddyn 2022-23. Bydd 
manylion yn cael eu cynnwys yn eich llythyr penodi. Cofiwch, er bod y system ymgeisio ar-lein 
yn cyfeirio at ystod cyflog, dylai gweithwyr newydd ddisgwyl ymuno ar ddechrau’r ystod honno - 
£29,664. 

Pensiwn 
Bydd y gyflogaeth yn bensiynadwy dan drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil, yn amodol ar rai 
archwiliadau iechyd. Bydd gwybodaeth am y cynllun a’r opsiynau sydd ar gael i chi yn cael eu 
hanfon atoch yn fuan ar ôl i chi gyrraedd. Bydd gennych dri mis o’ch dyddiad dechrau i ddewis. 

Cyfnod cyflogaeth 
Bydd cyfnod cyflogaeth Comisiwn y Gyfraith yn benodiad cyfnod penodol am 51 wythnos a fydd 
yn dechrau rhwng 5 Medi 2022 a 25 Awst 2023. 

Gwasanaeth Prawf 
Y cyfnod prawf yw 4 mis. Bydd y penodiad yn cael ei gadarnhau ar yr amod bod gofynion arferol 
y swydd, presenoldeb ac ymddygiad wedi cael eu bodloni’n foddhaol yn ystod y cyfnod prawf. 
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CWESTIYNAU CYFFREDIN 
 
C. Faint o geisiadau ydych chi’n eu cael fel arfer? 
A. Dros y tair blynedd diwethaf, cyfanswm y ceisiadau ar gyfartaledd oedd 645 
 
C. Faint o swyddi cynorthwyydd ymchwil sydd ar gael? 
A. Yn dibynnu ar y flwyddyn, caiff rhwng 14 a 18 o swyddi eu llenwi 
 
C. Sut mae gwneud cais? 
A. Dilynwch y cyfarwyddiadau manwl yn y canllaw hwn 
 
C. Faint o amser fydd angen arnaf i wneud cais? 
A. Rydym yn argymell o leiaf 3 awr i gwblhau eich cais. Mae’n arbennig o ddefnyddiol paratoi 
datganiadau ar sut yr ydych yn bodloni’r gofynion sylfaenol cyn dechrau’r cais. 
 
C. Pam fod eich meini prawf dethol mor anodd? 
A. Mae’r rhain yn swyddi heriol sy’n gofyn am gynorthwywyr ymchwil i ymgyfarwyddo’n 
gyflym â phynciau cyfreithiol cymhleth. Mae’r meini prawf cymhwysedd yn adlewyrchu’r 
sgiliau sy’n angenrheidiol i wneud y gwaith, yn ein barn ni. 
 
C. Rwy’n fyfyriwr israddedig ar hyn o bryd ond byddaf yn bodloni’r holl feini prawf 
academaidd sylfaenol. A yw’n werth gwneud cais, ynteu ai dim ond cynorthwywyr 
ymchwil sydd â chymwysterau ôl-radd yr ydych yn cynnig lle iddynt? 
A. Mae’n sicr yn dal yn werth gwneud cais. Gall astudiaethau ôl-radd perthnasol roi 
tystiolaeth ychwanegol i ymgeiswyr o’r sgiliau rydym yn chwilio amdanynt, ond bob blwyddyn 
rydym yn cyflogi graddedigion newydd sydd wedi dangos eu bod yn bodloni’r sgiliau 
gofynnol. 
 
C. Rwy’n cyflawni’r holl ofynion sylfaenol ond rwyf wedi cwblhau fy astudiaethau 
mewn awdurdodaeth y tu allan i’r Deyrnas Unedig. Ydy hi’n werth gwneud cais? 
A. Yn y gorffennol rydym wedi cynnig swyddi i ymgeiswyr sydd wedi astudio y tu allan i’r 
Deyrnas Unedig lle maent wedi gallu dangos bod ganddynt ddealltwriaeth gynhwysfawr o 
system gyfreithiol Prydain a’u bod yn ymddiddori’n frwd yn y meysydd cyfraith a 
oruchwyliwyd gan y tîm y gwnaethant gais i ymuno ag ef. 
 
C. Roeddwn i’n sâl yn ystod fy arholiadau terfynol. Dydy fy marciau ddim yn bodloni 
eich meini prawf sylfaenol, ond dydw i ddim yn meddwl eu bod nhw’n adlewyrchu fy 
ngallu go iawn. A wnewch chi ystyried hyn? 
A. Nid yw’n bosibl ystyried ceisiadau i addasu ein meini prawf sylfaenol i ystyried 
amgylchiadau lliniarol. Ni allwn ond asesu a yw ymgeiswyr wedi bodloni’r meini prawf 
sylfaenol ar sail y canlyniadau a gafwyd mewn gwirionedd. Os ydych yn dymuno i ni wneud 
addasiad rhesymol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, cysylltwch â ni cyn cyflwyno eich cais. 
 
C. Sawl tîm y dylwn i wneud cais i ymuno â nhw? 
A. Dim ond i un tîm y dylech chi wneud cais gan nad yw’n arfer gennym ystyried ceisiadau 
lluosog. 
 
C. Ydw i’n gwneud cais drwy CV neu drwy ateb y cwestiynau ar-lein? 
A. Mae’r broses ymgeisio yn gofyn i chi ateb cwestiynau ar-lein a rhoi manylion cyflogaeth a 
chymwysterau ar ffurf CV. Dilynwch y cyfarwyddiadau ynghylch sut i wneud hynny’n ofalus 
iawn. 
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C. Alla i roi gwybodaeth ychwanegol ar fy CV? 
A. Gallwch, rhowch unrhyw wybodaeth a fydd yn cefnogi eich cais. 
 

 C. Rwy’n dal i astudio ac ni fyddaf yn cael fy ngraddau tan fis Medi. Sut ydw i’n 
cofnodi’r modiwlau nad ydw i wedi cael gradd ar eu cyfer ar fy CV eto? 

 A. Rhestrwch eich holl fodiwlau yn y fformat a amlinellir ar dudalennau 26-28. Os ydych 
chi’n aros am raddau ar gyfer rhai o’ch modiwlau, rhestrwch nhw yn y fformat canlynol 
(“Cyfreithiau Eiddo / –”). 
 
C. Dim ond os ydw i’n cael Visa y gallaf weithio yn y DU. A wnewch chi fy noddi? 
A. Yn anffodus, nid ydym yn noddi ceisiadau am drwyddedau gwaith. 
 
C. Nid wyf wedi derbyn fy rhif Yswiriant Gwladol eto, ydw i’n dal i gael gwneud cais? 

 A. Ydych, rhowch rif “ffug” ar y ffurflen gais. Bydd angen iddo fod yn ddwy lythyren ac yna 
chwe digid a llythyren - mae eich dyddiad geni mewn chwe digid yn debygol o weithio e.e. 
AB290793C. 
 
C. A fyddwch chi’n derbyn ceisiadau hwyr? 
A. Na, ni allwn dderbyn ceisiadau hwyr. 
 

 C. Oes angen canolwr arnaf i anfon geirda atoch cyn neu ar yr un pryd â’m cais? 
 A. Na. Nid yw system ymgeisio Comisiwn y Gyfraith bellach yn gofyn am eirdaon gan bob 

ymgeisydd. Rydym yn debygol o gael geirdaon gan y rhai yr ydym yn cynnig swydd iddynt. 
 
C. Pryd fydda i’n cael gwybod a ydw i wedi cael cyfweliad? 
A. Dylech chi glywed yn ystod yr wythnos yn dechrau 7 Mawrth 2022. 
 
C. Pryd fydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal? 

 A. Disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal rhwng 28 Mawrth a 8 Ebrill 2022. Byddwch 
hefyd yn cael prawf (rhwng 18 a 22 Mawrth 2022). 
 
C. A oes modd trefnu cyfweliad y tu allan i’r cyfnod hwn? 

 A. Fel arfer, byddwn yn cyfyngu cyfweliadau i’r cyfnod hwn, ond byddwn yn ystyried 
ceisiadau am adegau eraill mewn amgylchiadau eithriadol. 
 
C. A fyddaf yn cael ad-daliad am deithio i’r cyfweliad? 

 A. Byddwch, byddwn yn talu costau teithio rhesymol. Cadwch bob derbynneb gan y bydd 
eu hangen ar gyfer eich hawliad. 
 
C. Alla i wneud cais i ymuno am fwy na 51 wythnos? 
A. Na allwch. Bydd eich apwyntiad cychwynnol yn para 51 wythnos, ond ar yr amod eich bod 
yn pasio eich cyfnod prawf ac yna’n parhau i gwrdd â’ch amcanion gwaith, byddwch yn gallu 
gwneud cais i ymestyn eich contract am gyfnod pellach yn ystod ein hymgyrch nesaf. Er 
hynny, nid oes sicrwydd y bydd y contract yn cael ei ymestyn. 
 
C. Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i gwestiwn nad yw’r Canllaw hwn yn ymdrin ag 
ef? 
A. Gweler ‘Rhagor o wybodaeth’ isod. 
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Os hoffech drefnu galwad ffôn gydag un o’n cynorthwywyr ymchwil, anfonwch e-bost at 
recruitment.lawcommission.gov.uk erbyn 2 Ionawr 2022.  

Dylai eich e-bost gynnwys manylion eich: 
• enw
• cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
• pryd ydych chi ar gael yn ystod yr amseroedd ffonio
• a pha dîm/timau yr hoffech chi siarad â nhw yn nhrefn eich dewis

Mae gan Gomisiwn y Gyfraith bedwar tîm cyfreithiol: 
• Cyfraith Fasnachol a Chyffredin
• Cyfraith Droseddol
• Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedaeth
• Cyfraith Gyhoeddus

Nodwch: oherwydd y galw uchel, efallai na fyddwn yn gallu darparu eich dewis, ond byddwn 
yn gwneud ein gorau i gyflawni eich cais. 

RHAGOR O WYBODAETH 
Rydym yn falch o allu cynnig cyfle i ddarpar ymgeiswyr ofyn unrhyw gwestiynau nad yw’r canllaw 
hwn wedi’u hateb i’n cynorthwywyr ymchwil presennol. Maent ar gael ar 6 Ionawr 2022 rhwng 
10am a 12pm a 7 Ionawr 2022 rhwng 2pm a 4pm. 

 

Os oes gennych chi gwestiwn technegol am y broses ymgeisio ar-lein, neu os ydych chi’n cael 
trafferth cyflwyno eich cais, ffoniwch Dîm Recriwtio’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar 0345 241 5359 
(Opsiwn 1) (Llun-Gwen 8am-6pm) neu anfonwch e-bost at MOJ-Recruitment-
Vetting-Enquiries@gov.sscl.com gan ddyfynnu cyfeirnod y swydd wag: 
51629 – Tîm Cyfraith Fasnachol a Chyffredin 
51625 – Tîm Cyfraith Droseddol 
51626 – Tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedolaeth 
51631 – Tîm Cyfraith Gyhoeddus 

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch yng nghyswllt unrhyw fater arall, megis eich 
cymhwysedd academaidd ar gyfer y swydd, anfonwch e-bost at 
recruitment.lawcommission.gov.uk. Os oes gennych chi ragor o gwestiynau, cysylltwch â ni 
cyn gynted ag y bo modd. 

mailto:recruitment@lawcommission.gov.uk
mailto:recruitment@lawcommission.gov.uk
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