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CYFLWYNIAD  
 
 

Diolch i chi am eich diddordeb mewn gweithio fel cynorthwyydd ymchwil i Gomisiwn y Gyfraith. 
Mae’r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth hanfodol am y swydd a sut i wneud cais amdani.  

 
Darllenwch ef yn ofalus. Os na fyddwch yn dilyn y canllaw, gallech roi eich cais dan anfantais 
neu achosi iddo fod yn aflwyddiannus.  

 
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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mae Comisiwn y Gyfraith yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac mae wedi ymrwymo 
i gyfle cyfartal yn ein holl arferion, polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth. Mae hyn yn golygu bod 
pob ymgeisydd a gweithiwr yn cael ei drin yn deg, beth bynnag ei darddiad ethnig, hil, rhywedd, 
statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oed neu anabledd. 
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Pennod 1: BETH YW COMISIWN Y GYFRAITH? 

Comisiwn y Gyfraith yw’r corff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Comisiynau’r Gyfraith 1965 i: 

▪ gadw golwg ar gyfraith Cymru a Lloegr, ac 

▪ argymell diwygio lle bo angen. 

Gall argymhellion y Comisiwn ar gyfer diwygio’r 
gyfraith gael effaith fawr 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. 

 
 

Pennod 2: PWY YDY PWY YNG NGHOMISIWN Y 
GYFRAITH? 

Mae 5 Comisiynydd amser llawn, pob un wedi’i benodi 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. Mae ein 
Cwnsleriaid Seneddol, sy’n paratoi’r Biliau drafft sy’n 
cyd-fynd â’n hadroddiadau, yn gyfreithwyr 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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Pennod 3: BETH YW CAMAU PROSIECT? 

Ar ôl i ni gytuno i adolygu maes cyfreithiol, 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 ynteu’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 
o effeithiau ymarferol diwygio a, lle bo angen, gan gynnwys Bil drafft sy’n rhoi ein 
hargymhellion ar waith.  
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Pennod 4: RÔL Y CYNORTHWYYDD YMCHWIL 

Mae rôl y 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 nodi 
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 â gwaith yn y 
wasg neu waith cyfathrebu arall, ac â digwyddiadau 
ymgynghori. Byddant fel arfer yn gweithio ar werthuso a 
dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad. 

 

Ar ôl ymgynghori 

Yn y cam hwn o’r 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 â 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.   

“Mae rôl Cynorthwyydd Ymchwil 
yng Nghomisiwn y Gyfraith yn 
gyfle gwych i weithio gyda 
chyfreithwyr blaenllaw sydd wedi 
ymrwymo i wella’r gyfraith. 
Byddwch yn datblygu eich sgiliau 
wrth weithio ar feysydd cymhleth, y 
bydd eu diwygio yn gwneud 
gwahaniaeth go iawn i fywydau 
pobl. Mae’r Comisiwn yn cynnig 
amgylchedd colegol. Byddwch yn 
rhan o dîm yn gweithio ochr yn 
ochr â chyfreithwyr a 
Chomisiynwyr i helpu i lunio 
polisïau, ysgrifennu cyhoeddiadau 
ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
Mae’r gwaith yn amrywiol ac yn 
heriol, ond hefyd yn hwyl, ac mae 
llawer o’r rhai sydd wedi gweithio 
fel Cynorthwywyr Ymchwil wedi 
mynd ymlaen i gael gyrfaoedd 
llwyddiannus iawn yn y gyfraith a 
thu hwnt.” 
 
- Matthew Jolley, Prif Swyddog 
Gweithredol Dros Dro 
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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, ag oriau gweithio call a hyblyg. Mae 
staff newydd yn cael sesiwn gynefino lawn wrth iddynt gyrraedd. 

Mae rhagor o wybodaeth am waith Cynorthwyydd Ymchwil i’w gweld yma. 
  

https://www.lawcom.gov.uk/cynorthwywyr-ymchwil/
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Pennod 5: 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 
dwrneiod wedi cymhwyso’n 
llawn. 

Mae gweithio fel Cynorthwyydd 
Ymchwil yn sylfaen dda i waith llunio 
polisi cyfreithiol a pharatoi 
deddfwriaeth. Mae’r ddealltwriaeth 
unigryw a geir o’r materion hyn yn 
rhoi profiad rhagorol i amrywiaeth o 
yrfaoedd yn y byd cyfreithiol. Mae’r 
holl dystiolaeth yn dangos bod 
siambrau, cwmnïau cyfreithwyr a 
phrifysgolion yn parchu amser a 
dreulir gyda Chomisiwn y Gyfraith yn 
fawr iawn. 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, y byd 
academaidd a chyhoeddi cyfreithiol. 
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Pennod 6: ALLECH CHI FOD YN UN O’N 
CYNORTHWYWYR YMCHWIL? 

 
Penny Tridimas 

Mae Cynorthwyydd Ymchwil ail flwyddyn yn y tîm Cyfraith Eiddo, 
Teulu ac Ymddiriedaeth yn ateb ychydig o gwestiynau am ei 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 y 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 ymarfer yn 
rhan-amser, felly cynigir cefnogaeth bob amser i’r rheini sy’n gwneud ceisiadau am gontract hyfforddi 
neu dymor prawf.  

 

Mae gan Gynorthwywyr Ymchwil hefyd gyfle i ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd, sy’n amrywio o 
fargyfreithwyr, twrneiod, 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 (rhithwir) i’r holl staff. 

 

Beth ydych chi wedi’i gyflawni fel Cynorthwyydd Ymchwil? 

Fel Cynorthwyydd Ymchwil ar fy mhrosiect, rwyf wedi ysgrifennu cyfarwyddiadau i Gwnsleriaid Seneddol 
er mwyn troi ein hargymhellion yn fil, wedi ysgrifennu memos ymchwil, wedi cyfrannu at ddatblygu polisi, 
ac, oherwydd natur braidd yn anghonfensiynol 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’r cynigion i ddiwygio’r gyfraith a gyflwynwyd gan aelodau o’r cyhoedd. 

 

Pam bod 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. Gan fod y 
Comisiwn yn 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 aelodau 
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. 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, yn y byd academaidd neu ym maes polisi. 
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Pennod 7: Y TIMAU 

Mae pob cynorthwyydd ymchwil wedi’i neilltuo i un o’n pedwar tîm: 

 
▪ Cyfraith Fasnachol a Chyffredin 

 
▪ Cyfraith Troseddau 

 
▪ 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 o 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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Pennod 8: TÎM CYFRAITH FASNACHOL A CHYFFREDIN 

Comisiynydd: Yr Athro Sarah Green 
 

Pennaeth y tîm: Laura Burgoyne 
 

Cyfreithwyr y tîm: Matt Kimber 

 Daniella Lupini 
Nathan Tamblyn 

Teresa Trepak 
  

Mae’r tîm Cyfraith Fasnachol a Chyffredin (“CoCo”) yn gweithio ar hyn o bryd, ac wedi 
gweithio yn ddiweddar, ar brosiectau amrywiol yn ymwneud â thechnoleg, gan gynnwys 
cryptoasedau ac asedau digidol eraill, contractau cyfreithiol clyfar, dogfennau masnach 
electronig a llofnodion electronig. Mae’r meysydd eraill y mae’n gweithio â hwy ar hyn o bryd, 
neu y bu’n ymwneud â hwy yn ddiweddar, yn cynnwys cymrodeddu, credyd defnyddwyr a 
gwarantau canolradd, 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, ar adeg ysgrifennu hyn. 

 
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.   
 
Cwmnïau cydfuddiannol  

Rydym mewn trafodaethau â’r llywodraeth ar hyn o bryd ynglŷn ag adolygiad posibl o 
gwmnïau cydfuddiannol. Os caiff y gwaith hwn ei gadarnhau, byddem yn disgwyl iddo 
ddechrau yn ail hanner 2023. 

Defnyddir y term “cwmni cydfuddiannol” fel term ambarél ar gyfer nifer o wahanol fodelau 
perchnogaeth. Mae cwmnïau cydfuddiannol yn debyg i gwmnïau, ond ychydig yn wahanol. 
Yn wahanol i gwmnïau, mae llawer o gwmnïau cydfuddiannol wedi’u hymgorffori, ac o 
ganlyniad mae ganddynt yn aml eu personoliaeth gyfreithiol eu hunain, yn aml ag 
atebolrwydd cyfyngedig. Fodd bynnag, mae cwmnïau’n bodoli’n bennaf er mwyn gwneud 
elw y gellir ei ddosbarthu i’r cyfranddalwyr. Mae elw’n mynd allan o gwmni i bocedi’r 
cyfranddalwyr sydd fel arfer yn buddsoddi i’r union ddiben hwn. I’r gwrthwyneb, mae cwmni 
cydfuddiannol yn bodoli’n bennaf er budd ei aelodau (a all fod yn weithwyr cyflogedig, 
cyflenwyr neu gymuned neu grŵp arbennig o ddefnyddwyr), er enghraifft drwy ddarparu 
nwyddau neu wasanaethau i aelodau am brisiau fforddiadwy. Mae cwmnïau cydfuddiannol 
yn ceisio bod yn ariannol gynaliadwy, yn hytrach na gwneud elw wrth wneud busnes â’u 
haelodau. Os oes ganddynt rywfaint o arian dros ben, fel arfer mae cwmnïau cydfuddiannol 
yn buddsoddi’r arian yn ôl yn y busnes, efallai ar gyfer gwell gwasanaethau neu brisiau is. 
Enghreifftiau o gwmnïau cydfuddiannol yw mentrau cydweithredol, undebau credyd a 
“chymdeithasau cyfeillgar” (sy’n yswirwyr cydfuddiannol). 

Byddai’r prosiect posibl hwn yn golygu adolygu’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli cwmnïau 
cydfuddiannol, gan gynnwys Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd 
Cymunedol 2014, a Deddf Cymdeithasau Cyfeillgar 1992. Y prif nod fyddai sicrhau lefel 
briodol o reoleiddio sydd, ar y naill law, yn creu amgylchedd cyfreithiol sy’n caniatáu i 
gwmnïau cydfuddiannol ffynnu er eu budd eu hunain, ond ar y llaw arall, yn diogelu eu natur 
gydfuddiannol ac yn annog safonau gwneud busnes da. Mae cwestiynau eraill yn cynnwys 
sut y gallai cwmnïau cydfuddiannol ddenu cyllid (rhywbeth y mae cwmnïau’n ei wneud drwy 



11 

   
 

 

addo elw i gyfranddalwyr), a sut y gellid diogelu asedau cwmnïau cydfuddiannol rhag 
cyfalafiaeth fenter. 

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 pethau gwerthfawr ynddynt 
eu hunain, fel ffordd o dalu, neu i gynrychioli neu i gael eu cysylltu â phethau neu hawliau 
eraill — a hynny fwy a mwy. Mae llofnodion electronig, cryptograffeg, 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.   

Mae rhai asedau digidol (gan gynnwys tocynnau ac asedau crypto) yn cael eu trin fel 
gwrthrychau eiddo gan gyfranogwyr yn y farchnad. Mae eiddo a hawliau eiddo yn hanfodol i 
systemau cymdeithasol, economaidd a chyfreithiol modern a dylid eu cydnabod a’u diogelu. 
Mae’r Llywodraeth wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith wneud argymhellion ar gyfer diwygio er 
mwyn sicrhau bod y gyfraith yn gallu darparu ar gyfer cryptoasedau ac asedau digidol eraill 
mewn ffordd sy’n caniatáu i bosibiliadau’r dechnoleg hon ffynnu.  

Er bod cyfraith Cymru a Lloegr yn ddigon hyblyg i ddarparu ar gyfer asedau digidol, mae ein 
papur ymgynghori, a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2022, yn dadlau bod angen diwygio rhai 
agweddau ar y gyfraith erbyn hyn. Bydd hyn yn sicrhau bod asedau digidol yn cael eu 
cydnabod a’u diogelu gan y gyfraith yn gyson, mewn ffordd sy’n cydnabod nodweddion 
unigryw’r asedau digidol hynny. 

Mae ein papur ymgynghori’n edrych sut y mae’r gyfraith eiddo personol bresennol yn 
gymwys — a sut y dylai fod yn gymwys — i asedau digidol (gan gynnwys tocynnau ac asedau 
crypto). Gan nad ydynt yn ddiriaethol, mae gan rai asedau digidol nifer o nodweddion 
gwahanol i asedau ffisegol traddodiadol ac i bethau anniriaethol eraill a all gael hawliau 
eiddo, ac rydym yn cynnig y dylent ddod o dan “drydydd math” o eiddo y tu hwnt i bethau 
mewn meddiannaeth a phethau ar waith. Mae ein papur ymgynghori yn cynnwys ystyriaeth 
o gadwraeth a threfniadau sicrwydd cyfochrog mewn cysylltiad â thocynnau crypto.  

Ar gyfer gweddill y prosiect hwn, a fydd yn mynd ymlaen i ail hanner 2023 o leiaf, byddwn 
yn dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad ac yn llunio ein hargymhellion terfynol, gan 
gynnwys deddfwriaeth ddrafft o bosibl.  

 
Asedau digidol: pa gyfraith, pa lys? 
 
Mae ein prosiectau diweddar sy’n ymwneud â thechnoleg ar asedau digidol a dogfennau 
masnach electronig wedi nodi nifer o faterion sy’n ymwneud â gwrthdaro rhwng cyfreithiau, 
fel y broblem o benderfynu pa gyfraith sy’n gymwys i anghydfodau yn ymwneud â 
thechnoleg, a pha lys sydd ag awdurdodaeth i wrando anghydfodau o’r fath.  
 
Wrth i asedau digidol ddod yn fwy cyffredin yn y “byd rhithwir”, yn enwedig lle maent yn cael 
eu dosbarthu’n rhyngwladol, mae anawsterau cynhenid wrth bennu lleoliad daearyddol y 
gwrthrychau anniriaethol hyn, yn ogystal â gweithredoedd a gweithredwyr cysylltiedig.  
 
Er enghraifft, pan fydd ased digidol yn cael ei gynnal ar gyfriflyfr gwasgaredig datganoledig 
– megis cadwyn flociau – ble mae’n cael ei leoli? Ac os yw wedi cael ei drosglwyddo neu ei 
roi yn y lle anghywir, o ble mae wedi symud, ac i ble? Gallai asedau digidol (yn enwedig pan 
gânt eu cyfuno â thechnoleg cyfriflyfrau gwasgaredig) gynhyrchu honiadau lluosog (ac 
anghyson o bosibl) am gyfraith ac awdurdodaeth gymwys. Mae’r maes cyfreithiol hwn yn 
ansicr ar hyn o bryd ac yn aml iawn gall fod yn anodd i’w gymhwyso. 
 
Mae’r Llywodraeth wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith ymgymryd â phrosiect yn y maes hwn. 
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Bydd gwaith Comisiwn y Gyfraith yn ceisio amlinellu’r rheolau presennol ar gyfraith 
ryngwladol breifat neu wrthdaro rhwng cyfreithiau fel y gallent fod yn gymwys yn y cyd-destun 
digidol, ac os yw’n briodol, bydd yn gwneud argymhellion ar gyfer diwygio er mwyn gwneud 
yn siŵr bod y gyfraith yn y maes hwn yn parhau’n berthnasol ac yn gyfredol. 
 
Dechreuasom waith ar y prosiect hwn yn niwedd 2022 a gobeithiwn gyhoeddi papur 
ymgynghori yn ail hanner 2023. 
 
Sefydliadau ymreolaethol datganoledig (DAO) 
 
Mae sefydliadau DAO yn fath newydd o strwythur sefydliadol datganoledig ar-lein. Yn 
gyffredinol, maent yn cael eu harwain gan aelodau, â threfniadau llywodraethu pwrpasol a 
rhyw fath o drysorlys (yn aml wedi’i enwi mewn tocynnau crypto). Maent yn dod yn fwy a 
mwy pwysig yng nghyd-destun rhwydweithiau tocynnau crypto ac mae gwerth sylweddol i 
asedau llawer ohonynt, ond nid yw eu statws yn glir o ran y gyfraith, rheoleiddio a threth. 
 
Mae sefydliadau DAO sy’n gweithredu yn y farchnad heddiw yn bodoli ar sbectrwm eang ac 
yn defnyddio amryw o wahanol offer strwythuro sefydliadol. Mae rhai’n cynnwys ffurf 
gyfreithiol neu endid corfforedig cydnabyddedig yn eu strwythur sefydliadol, megis 
partneriaeth gyffredinol neu gwmni cyfyngedig. Mae eraill yn defnyddio offer a phrosesau i 
ychwanegu datganoli ymarferol a gweithredol i’w gweithgareddau (neu rai ohonynt) ac yn 
defnyddio meddalwedd ffynhonnell agored a chontractau clyfar i weithredu proses 
lywodraethu’r DAO a/neu ei weithgareddau masnachol yn awtomatig neu yn dilyn rhaglen. 
Mae sawl DAO yn defnyddio cyfuniad o’r technegau hyn fel rhan o strwythur cyffredinol eu 
sefydliad. 

 
Dywedir bod sefydliadau DAO yn cynnig manteision lluosog i gyfranogwyr yn y farchnad a 
defnyddwyr, gan ysgogi cydweithrediad, arloesi a chyfranogiad, sicrhau cyfle teg i bawb, 
dileu camgymeriadau dynol, gostwng costau a sicrhau mwy o dryloywder. Yr un pryd, mae 
llawer o gwestiynau cyfreithiol sy’n dal heb eu hateb yng nghyd-destun sefydliadau DAO 
(neu rai ohonynt), gan gynnwys: 
 

• Beth yw natur gyfreithiol DAO? A all fod yn bartneriaeth gyffredinol?  

• Pa bryd y byddai DAO yn dewis ymgorffori cwmni cyfyngedig yn ei strwythur?  

• Beth yw statws buddsoddwyr/deiliaid tocynnau DAO?  

• Pa fath o atebolrwydd sydd gan ddatblygwyr? 

• Sut y mae gwyngalchu arian, adroddiadau corfforaethol a chysyniadau rheoleiddiol 
eraill yn gymwys i sefydliadau DAO, a phwy fydd yn atebol am drethi os bydd y DAO 
yn gwneud elw? 

• Ble mae DAO wedi’i leoli at ddibenion cyfraith ryngwladol breifat?  
 
Gofynnwyd i ni gynnal astudiaeth gwmpasu, gan ystyried sut y gall sefydliadau DAO 
weithredu dan y gyfraith bresennol yng Nghymru a Lloegr a nodi unrhyw feysydd y mae’n 
bosibl y bydd angen eu hystyried ymhellach a’u diwygio o bosibl, a allai arwain at ragor o 
waith i Gomisiwn y Gyfraith.  
 
Fel cam cyntaf, cyhoeddasom gais am dystiolaeth ym mis Tachwedd 2022, gan ofyn i 
gyfranogwyr yn y farchnad am wybodaeth ynglŷn â strwythur sefydliadau DAO a sut maent 
yn cael eu gweithredu, ac ynglŷn â beth fyddai’r ffordd orau i’r gyfraith ddarparu ar gyfer 
gwahanol fathau o strwythurau DAO nawr ac yn y dyfodol. Disgwylir y bydd ein hastudiaeth 
gwmpasu’n cael ei chyhoeddi yn niwedd 2023.   
 
Adolygiad o Ddeddf Cymrodeddu 1996  
 
Mae cymrodeddu yn ffordd o ddatrys anghydfod. Os oes gan ddwy ochr neu fwy anghydfod 
na allant ei ddatrys eu hunain, yn hytrach na mynd i’r llys, gallent benodi trydydd person fel 
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cymrodeddwr i ddatrys yr anghydfod iddynt drwy wneud dyfarniad. Gallent benodi panel o 
gymrodeddwyr i weithredu fel tribiwnlys cymrodeddu. Mae cymrodeddu yn digwydd mewn 
ystod eang o leoliadau, domestig a rhyngwladol, yn amrywio o gyfraith teulu ac adolygiadau 
rhent, i fasnachu nwyddau a chludo mewn llongau, i gontractau masnachol rhyngwladol a 
hawliadau gan fuddsoddwyr yn erbyn gwladwriaethau.   
 
Mae cymrodeddu yn faes gweithgaredd mawr. Er enghraifft, mae gan Sefydliad Siartredig y 
Cymrodeddwyr, sydd â’i bencadlys yn Llundain, dros 17,000 o aelodau mewn 149 o 
wledydd. Mae amcangyfrifon diwydiant yn awgrymu bod cymrodeddu rhyngwladol wedi 
cynyddu tua 26% rhwng 2016 a 2020, ac mai Llundain yw’r man eistedd mwyaf poblogaidd 
yn y byd.   
 
Mae Deddf Cymrodeddu 1996 (“y Ddeddf”) yn darparu fframwaith ar gyfer cymrodeddu yng 
Nghymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae 25 mlynedd ers i’r Ddeddf ddod i rym. Mae’r 
Llywodraeth wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith adolygu’r Ddeddf, er mwyn penderfynu a oes 
angen unrhyw ddiwygiadau i’r Ddeddf, gan sicrhau ei bod yn addas i’r diben a’i bod yn parhau 
i hybu’r DU fel un o’r prif gyrchfannau i wrandawiadau cymrodeddu masnachol.  
 
Cyhoeddasom ein papur ymgynghori ym mis Medi 2022. Yn gyffredinol, mae llawer o 
randdeiliaid wedi dweud wrthym bod y Ddeddf yn gweithio’n dda iawn. Er hyn, mae nifer o 
wahanol bynciau lle rydym yn gofyn i’r ymgyngoreion a fyddai’n werth diwygio er mwyn 
sicrhau bod y Ddeddf yn aros ar flaen y gad. Mae’r pynciau hyn yn cynnwys cyfrinachedd, 
gwahaniaethu, penderfynu ynglŷn â materion heb deilyngdod yn ddiannod, gorchmynion llys 
interim i gefnogi gweithdrefnau cymrodeddu (adran 44) ac apeliadau ar bwynt cyfreithiol 
(adran 69).  
 
Disgwylir y bydd ein hadroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi yn ystod 2023.  

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 weithredwyr 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, ac amcangyfrifir bod llongau 
cynwysyddion rhyngwladol 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 mor fawr a 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 arwyddocâd arbennig i fod yn 
“ddeiliad” neu “feddiannu” dogfen fasnach. 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. Gofynnwyd i Gomisiwn y Gyfraith wneud 
argymhellion a drafftio deddfwriaeth i ganiatáu i ddogfennau masnach electronig gael yr un 
effeithiau â’u cymheiriaid papur.  

Cyhoeddasom adroddiad ag argymhellion terfynol, ynghyd â Bil drafft a fyddai’n eu 
gweithredu, ym mis Mawrth 2022. Ar adeg ysgrifennu hyn, mae’r Bil wedi cael ei gyflwyno i’r 
Senedd dan weithdrefn seneddol arbennig Comisiwn y Gyfraith ar gyfer Biliau annadleuol 
Comisiwn y Gyfraith. Mae tîm Comisiwn y Gyfraith yn cefnogi swyddogion y llywodraeth yn 
y broses hon.  
 
Llog Yswiriadwy 

Ar ei symlaf, mae’r gofyniad am log yswiriadwy yn golygu, er mwyn i gontract yswiriant fod 
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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. Er enghraifft, mae’n atal 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 sy’n 
ymwneud ag 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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Pennod 9: TÎM CYFRAITH TROSEDDAU 

 
Comisiynydd: Yr Athro Penney Lewis 

Pennaeth y tîm:  David Connolly 

Cyfreithwyr y tîm: Nicholas Hoggard 

Rob Kaye 

Lawrence McNamara 

Rosie Peck 

Jessica Skinns 

 

Mae’r tîm Troseddau yn ymgymryd â phrosiectau sy’n amrywio o brosiectau codeiddio mawr 
i adolygiadau byrrach o broblemau cyfreithiol mwy dybryd.  Pan fydd Cynorthwywyr Ymchwil 
newydd yn ymuno â’r Comisiwn yn 2023 byddwn yn parhau i weithio ar o leiaf dri phrosiect 
sydd eisoes ar y gweill. Rydym yn disgrifio’r prosiectau hyn yn fyr 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. 

 
Dirmyg Llys 

Mae “dirmyg llys” yn cyfeirio at amrywiaeth eang o ymddygiadau a allai atal neu ymyrryd ag 
achos llys neu weinyddu cyfiawnder. 

Mae enghreifftiau ohono’n cynnwys torri gorchymyn llys yn fwriadol, gwrthod ateb 
cwestiynau’r llys os yw rhywun yn cael ei alw fel tyst, neu ryddhau ffotograffau neu wneud 
sylwadau cyhoeddus ar ddatblygiadau yn y llys pan fydd cyfyngiadau adrodd mewn grym. 

Mae’r gyfraith dirmyg wedi datblygu mewn dull ansystematig, ac mae hynny wedi arwain at 
gyfundrefn sy’n aml yn ddi-drefn ac yn aneglur. Mae problemau’n codi o’r gwahaniaeth 
dryslyd rhwng dirmyg llys sifil a throseddol, yr holl wahanol ffyrdd y gellir cyflawni dirmyg llys, 
a’r gorgyffwrdd rhwng cyfraith dirmyg a throseddau sy’n ymwneud â gweinyddu cyfiawnder, 
megis gwyrdroi cwrs cyfiawnder. 

Mae pryder cynyddol hefyd ynglŷn ag effaith y cyfryngau cymdeithasol a datblygiadau 
technolegol ar weinyddu cyfiawnder. 

Byddai set gliriach o gyfreithiau a rheolau yn helpu i sicrhau bod cyfraith dirmyg yn 
gweithredu fel cyfundrefn ddealladwy a theg, sy’n seiliedig ar egwyddorion, i bawb sy’n rhan 
ohoni. 

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol wedi gofyn i Gomisiwn y 
Gyfraith adolygu’r gyfraith ar ddirmyg troseddol a sifil ac yn fwyaf arbennig i ystyried: 

• codeiddio a symleiddio cyfraith dirmyg, a’r graddau y dylid diffinio rhai mathau o 
ddirmyg fel troseddau; 

• y cyfrifoldeb am ddyfarnu, ymchwilio ac erlyn achosion o ddirmyg, yn ogystal â 
phwerau llysoedd a thribiwnlysoedd ac amddiffyniadau yn ymwneud ag achosion 
dirmyg; 
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• effeithiolrwydd y darpariaethau presennol ar ddirmyg, drwy gyhoeddi gwybodaeth 
am achosion llys, gan gynnwys ystyriaeth o’r hawl i ryddid mynegiant sy’n cael ei 
hamddiffyn gan Erthygl 10 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; 

• priodoldeb cosbau am ddirmyg llys; ac 

• a allai problemau godi o weithdrefn mewn achosion dirmyg llys, ac a oes lle i wella’r 
rheolau gweithdrefnol perthnasol. 

Rydym yn disgwyl cyhoeddi papur ymgynghori yn gynnar yn 2023, a byddwn yn gweithio 
tuag at adroddiad ag argymhellion terfynol yn ystod y flwyddyn honno. 
 
Tystiolaeth mewn Erlyniadau Troseddau Rhyw 

Canfu Adolygiad Cynhwysfawr y Llywodraeth o Dreisio fod nifer yr achosion o drais a thrais 
rhywiol wedi aros yn sefydlog yn y pum mlynedd diwethaf, ond gwelwyd gostyngiad sydyn 
yn nifer yr erlyniadau er 2016/2017. 

Mae nifer o resymau cymhleth dros y gostyngiad yn nifer yr achosion sy’n cyrraedd y llys. 
Rydym ni’n canolbwyntio ar sut y defnyddir tystiolaeth mewn treialon sy’n cynnwys troseddau 
rhyw. Dengys ymchwil academaidd bod gan rai unigolion gamsyniadau ynglŷn â niwed 
rhywiol (“camsyniadau am drais”) mewn cysylltiad â hygrededd, ymddygiad a phrofiad 
achwynwyr mewn achosion yn ymwneud â throsedd rhyw. Nid yw’n glir pa mor gyffredin y 
gallai camsyniadau o’r fath fod ymhlith y cyhoedd na faint o effaith y gallent eu cael ar dasg 
y rheithiwr o werthuso’r dystiolaeth. 

Mae rhai’n dadlau bod ar reithwyr angen mwy o gymorth wrth asesu tystiolaeth yn ymwneud 
â materion sensitif a heriol a allai fod y tu allan i’w profiad a’u dealltwriaeth hwy. Byddwn yn 
ystyried a oes angen gwneud mwy yn ein llysoedd troseddol i fynd i’r afael â chamsyniadau. 

Mae’r Llywodraeth wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith archwilio’r broses dreialon ac ystyried y 
gyfraith, y canllawiau a’r ymarfer sy’n gysylltiedig â defnyddio tystiolaeth mewn erlyniadau 
troseddau rhyw. Byddwn yn ystyried yr angen am ddiwygio er mwyn gwella dealltwriaeth o 
gydsynio a niwed rhywiol a thriniaeth dioddefwyr, tra’n sicrhau bod diffynyddion yn cael treial 
teg. 

Bydd y prosiect yn ystyried y dull presennol o fynd i’r afael â chamsyniadau yn ystod proses 
y treial gan gynnwys: 

• defnyddio cyfarwyddiadau rheithgor ac addysg rheithwyr yn gyffredinol; 

• derbyn tystiolaeth arbenigol i atal camsyniadau ynglŷn â throseddau rhyw; 

• derbyn tystiolaeth o hanes rhywiol yr achwynwr; 

• derbyn cofnodion meddygol a chwnsela’r achwynwr; a 

• mesurau arbennig ar gyfer achwynwyr yn ystod y treial. 

Rydym yn disgwyl cyhoeddi papur ymgynghori yn nechrau 2023, ac adroddiad ag 
argymhellion terfynol tua diwedd y flwyddyn honno. 
 
Apeliadau Troseddol 

Ym mis  Gorffennaf 2022, gofynnodd y Llywodraeth i Gomisiwn y Gyfraith adolygu’r gyfraith 
sy’n ymwneud ag apeliadau troseddol. 
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Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae nifer o gyrff a sefydliadau blaenllaw – gan gynnwys y 
Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder a Chomisiwn San Steffan ar Gamweinyddu Cyfiawnder – 
wedi dadlau bod angen diwygio’r gyfraith sy’n ymwneud ag apeliadau troseddol. 

Mae hyn yn rhannol oherwydd bod y ffordd dameidiog y mae’r gyfraith wedi datblygu yn 
golygu bod anghysonderau, ansicrwydd a bylchau yn y gyfraith ar apeliadau troseddol. 

Mynegwyd pryder hefyd ynglŷn â gofynion ar gyfer tystiolaeth newydd a’r profion a 
ddefnyddir gan y Llys Apêl a’r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol (CCRC) – y corff sy’n 
gyfrifol am ymchwilio i achosion posibl o gamweinyddu cyfiawnder. Mae rhai grwpiau wedi 
hawlio y gall y system bresennol ei gwneud hi’n anodd i bobl a gafwyd yn euog ar gam apelio 
lle’r oedd tystiolaeth ddieuogol ar gael ond na chafodd ei defnyddio yn y treial, a/neu i gael 
a dadansoddi tystiolaeth a allai awgrymu bod rhywun yn ddieuog. 

Lle cyflwynir apêl yn erbyn euogfarn yn y Llys Apêl, y prawf yw a yw’r euogfarn yn “anniogel”. 
Ar gyfer apeliadau yn erbyn dedfryd, y prawf yw a yw’r ddedfryd “yn groes i’r gyfraith”, “yn 
amlwg yn ormodol” neu “yn anghywir mewn egwyddor”, ac mewn rhai achosion lle cyflwynir 
yr apêl gan y Twrnai Cyffredinol, “yn rhy drugarog”. Mae gan y Comisiwn Adolygu Achosion 
Troseddol hawl i gyfeirio achosion i’r Llys Apêl os yw’n credu bod “posibilrwydd gwirioneddol” 
na fyddai’r euogfarn, rheithfarn, canfyddiad neu ddedfryd yn cael ei chadarnhau. 

Rheolir apeliadau yn erbyn Llysoedd Ynadon yn bennaf gan Ddeddf Llysoedd Ynadon 1980. 
Rheolir apeliadau i Adran Droseddol y Llys Apêl gan Ddeddfau Apeliadau Troseddol 1968 
ac 1995. Fodd bynnag, mae deddfwriaeth arall hefyd yn effeithio ar y broses apeliadau 
troseddol, gan gynnwys Deddf Llysoedd Ynadon (Apeliadau yn erbyn Gorchmynion 
Rhwymo) 1956; Deddf Gweinyddu Cyfiawnder 1960; Deddf Uwchlysoedd 1980; a Deddf 
Adolygu Achosion Troseddol (Gorffwylltra) 1999. 

Mae’r gyfraith yn caniatáu dwy ffordd o apelio i’r rhai sy’n cael eu dyfarnu’n euog yn y Llys 
Ynadon: apêl drwy ail wrandawiad yn Llys y Goron (yn cael ei wrando gan farnwr yn eistedd 
gyda dau ynad); ac apêl “drwy achos datganedig” i’r Uchel Lys ar bwynt cyfreithiol. Ni ellir 
cyflwyno apeliadau yn erbyn yr Uchel Lys mewn achosion troseddol i’r Llys Apêl. Yn hytrach, 
rhaid eu cyflwyno’n syth i’r Goruchaf Lys. 

Bydd adolygiad y Comisiwn o’r gyfraith sy’n rheoli apeliadau mewn achosion troseddol yn 
ystyried yr angen am ddiwygio gyda’r bwriad o sicrhau bod gan y llysoedd bwerau sy’n eu 
galluogi i ddatrys apeliadau yn effeithiol, yn effeithlon ac yn briodol. Bydd hefyd yn ystyried 
a fyddai cydgrynhoi’r ddeddfwriaeth bresennol ar apeliadau yn gwneud y gyfraith yn gliriach 
ac yn fwy cyson. 

Bydd yr adolygiad yn cynnwys pwerau’r Llys Apêl (Adran Droseddol); pwerau’r Twrnai 
Cyffredinol i gyfeirio materion i sylw’r Llys Apêl (Adran Droseddol); yr amodau ar gyfer 
caniatáu atgyfeiriad i’r Llys Apêl (Adran Droseddol) gan y Comisiwn Adolygu Achosion 
Troseddol; y mecanweithiau apêl amrywiol yn erbyn canfyddiadau yn y llysoedd ynadon; a 
chyfreithiau sy’n ymwneud â chadw a mynediad at dystiolaeth a chofnodion achosion. 

Mae’r Comisiwn yn gobeithio cyhoeddi papur ymgynghori erbyn diwedd 2023, gan wahodd 
barn ynglŷn â’n cynigion amodol ar gyfer diwygio. 
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Pennod 10: TÎM CYFRAITH EIDDO, TEULU AC 
YMDDIRIEDAETH 

Comisiynydd: Yr Athro Nick Hopkins 

Pennaeth y tîm: Matthew Jolley 

Cyfreithwyr y tîm: Spencer Clarke 
Daniel Robinson 
Christine Land 
Elizabeth Welch 
Ellodie Winter  
Christopher Pulman 
Charlotte Black  
Colin Oakley 
Thomas Nicholls 

 
Mae’r tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedaeth yn delio â meysydd pwnc amrywiol. Fel 
arfer, bydd Cynorthwywyr Ymchwil y tîm yn canolbwyntio ar un o brosiectau’r tîm, er y bydd 
cyfle weithiau i gymryd rhan mewn meysydd eraill. Mae rhestr o’n gwaith presennol i’w gweld 
isod, ac rydym wedi nodi rhai prosiectau posibl ar gyfer y dyfodol. 
 
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 yn gynnar yn 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 y rhain, ewyllysiau electronig 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.    
 
Gohiriwyd y gwaith o gwblhau’r prosiect hwn yn 2019, er mwyn cynnal ein hadolygiad o’r 
gyfraith sy’n rheoli priodasau. Yn dilyn cyhoeddi ein hadroddiad ar ddiwygio cyfraith 
priodasau, rydym bellach wedi ailddechrau’r prosiect ewyllysiau. Y camau sydd ar ôl o’r 
prosiect hwn yw cwblhau ein dadansoddiad o’r ymatebion a llunio polisi, paratoi adroddiad 

terfynol a rhoi cyfarwyddyd i’r Cwnsleriaid Seneddol ddrafftio bil a fyddai’n gweithredu ein 
hargymhellion. Gan fod amser wedi mynd heibio ers ein hymgynghoriad gwreiddiol, ac 
oherwydd effeithiau pandemig Covid-19 ar wneud ewyllys, byddwn yn ymgysylltu ymhellach 
â rhanddeiliaid wrth i ni ddatblygu ein polisi terfynol.  
 
Fframwaith Modern ar gyfer Gwaredu Cyrff Meirw 
 
Mae’r gyfraith sy’n rheoli sut rydym yn gwaredu cyrff ein hanwyliaid pan fyddant yn marw yn 
anaddas ar gyfer anghenion modern. Mae’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli dulliau traddodiadol o 
waredu wedi dyddio, yn dameidiog ac yn gymhleth, ac mae dulliau newydd yn cael eu 
datblygu nad ydynt yn cael eu rheoleiddio. Yn ogystal, nid yw’r gyfraith yn sicrhau bod 
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dymuniadau’r unigolyn ei hun ynglŷn â gwaredu ei weddillion yn cael eu hystyried, ac mae 
hynny’n arwain at anghydfod lle mae aelodau o’r teulu yn anghytuno. 
 
Daeth y prosiect hwn o’n 13eg Rhaglen o Ddiwygio’r Gyfraith. Ar y pryd, fe wnaethom egluro 
y byddai’r prosiect yn ceisio creu fframwaith addas ar gyfer y dyfodol sy’n gwneud y gyfraith 
bresennol yn gydnaws ag arferion modern ac yn darparu fframwaith rheoleiddiol ar gyfer 
prosesau newydd diogel ac urddasol. Dywedasom hefyd y byddai’r prosiect yn ceisio 
darparu mwy o sicrwydd bod dymuniadau unigolyn ynglŷn â beth fydd yn digwydd i’w gorff 
ar ôl iddo farw yn cael eu parchu.  
 
Dechreuasom weithio ar y prosiect hwn yn niwedd 2022. Gan fod amser wedi mynd heibio 
ers amlinellu ein 13eg Rhaglen, ac oherwydd pandemig Covid-19, mae’n bosibl y bydd y 
materion y mae angen eu diwygio fwyaf wedi newid. Er mwyn nodi’r materion y byddwn yn 
eu hystyried yn fanwl, mae’r prosiect yn dechrau â cham cwmpasu, a fydd yn ein galluogi i 
gytuno ar gylch gorchwyl manwl gyda’r Llywodraeth.  
 

Lesddaliadau a Chyfunddaliadau 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 â chyfraith lesddaliadau preswyl.   

 
Ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddasom dri adroddiad terfynol, yn ymwneud â’r canlynol: 

 

(1) Cyfunddeiliadaeth; 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. Cafodd ei gyflwyno ugain mlynedd yn ôl i osgoi 

problemau â phrydlesi hir, ond nid yw wedi’i fabwysiadu gan ddatblygwyr ac 

mae bron yn amhosibl i’r lesddeiliaid presennol droi at y math hwn o 

berchnogaeth. Mae ein hadroddiad yn ystyried problemau â’r ddeddfwriaeth 

gyfunddeiliadaeth a allai fod wedi effeithio ar y defnydd o gyfunddeiliadaeth ac 

yn argymell diwygiadau i’r gyfraith sy’n angenrheidiol er mwyn i hyn allu 

gweithio’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.  

 

(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 ac â llai o gostau, gan ddiogelu 

buddiannau’r landlord i’r graddau sy’n briodol i ddiogelu ei fuddiant 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. 
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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. Nid yw’n bosibl i ni ddweud pa waith allai fod 

ar gael i Gynorthwywyr Ymchwil newydd yn y maes hwn ym mis Medi 2023.  

 
Prosiectau i’r dyfodol 
 
Mae Comisiwn y Gyfraith wedi ymgynghori er mwyn chwilio am syniadau ar gyfer prosiectau 
diwygio’r gyfraith yn y dyfodol. Cyfeirir isod at rai o’r meysydd y mae’r Comisiwn a 
rhanddeiliaid wedi’u nodi fel meysydd posibl ar gyfer gwaith newydd, a gallech fod yn 
gweithio ar rai ohonynt: 
 

• Cyfraith teulu: clywsom am ystod eang o faterion cyfraith teulu ac mae’r Comisiwn 
yn awyddus i ddechrau prosiect teulu newydd ar ôl cwblhau ei waith ar fenthyg croth. 
Er enghraifft, clywsom – fel mewn ymgyngoriadau blaenorol – am bryderon ynglŷn â 
chyfraith cymorth ariannol yn dilyn ysgariad. Clywsom am y canlynol hefyd:  

 
o Agweddau ar gyfraith plant – gorchmynion gwarcheidiaeth arbennig 

(gorchmynion sy’n darparu pwynt canol rhwng gorchymyn trefniadau plant a 
gorchymyn mabwysiadu); gorchmynion goruchwylio (gorchmynion sy’n rhoi 
dyletswydd ar yr awdurdod lleol – fel arfer – i gynghori, cynorthwyo a bod yn 
ffrind i’r plentyn sy’n cael ei oruchwylio); ac agweddau ar y gyfraith 
fabwysiadu.  

o Mynediad at wybodaeth am darddiad – mynediad at wybodaeth am eu 
tarddiad i’r bobl hynny a fagwyd mewn teuluoedd lle nad oes ganddynt 
gysylltiad beichiogol neu enetig ag un rhiant (gan gynnwys plant a anwyd 
drwy feichiogi â chymorth gan ddefnyddio gametau rhoddwr, plant a anwyd 
drwy drefniant benthyg croth, plant wedi’u mabwysiadu, a phlant â phrofiad 
o’r system ofal). 

o Tryloywder yn y llys teulu – edrych ar gwestiynau presenoldeb y cyhoedd a’r 
wasg mewn achosion teulu, a rhyddid i’r wasg adrodd am achosion o’r fath. 

o Awdurdodaeth yn y DU ar gyfer achosion teulu – sut y pennir awdurdodaeth 
rhwng llysoedd gwahanol wledydd y DU, yng nghyd-destun achosion teulu.  
 

• Cyfraith eiddo: rydym yn ymwybodol o nifer o faterion cyfraith eiddo. Er enghraifft, 
clywsom – fel mewn ymgyngoriadau blaenorol – am broblemau posibl â deddfwriaeth 
lesddaliadau masnachol, gan gynnwys Rhan 2 o Ddeddf Landlord a Thenant 1954. 
Gallai prosiect yn y maes hwn gyfrannu tuag at well defnydd o ofod ar y stryd fawr 
ac yng nghanol trefi. Roedd y materion eraill y gwnaethom dynnu sylw atynt ac y 
clywsom amdanynt yn cynnwys y canlynol: 
 

o Tir heb berchennog: rydym yn ymwybodol o ansicrwydd yn y gyfraith lle mae 
tir wedi mynd heb berchennog oherwydd marwolaeth neu ddiddymiad ei 
berchennog, neu oherwydd ei fod wedi cael ei ymwadu mewn achos o 
ansolfedd. Gallai prosiect archwilio a gwneud argymhellion er mwyn mynd i’r 
afael â’r ansicrwydd presennol ac egluro’r atebolrwydd a all godi. 



21 

   
 

 

o Prynu cartref: nodwyd problemau â chyflymder a chymhlethdod y broses sy’n 
gysylltiedig â phrynu cartref. Gallai prosiect edrych ar drefniadau mewn 
gwledydd eraill a’r egwyddor “gocheled y prynwr”. 

 
Nid yw’r Comisiwn wedi penderfynu’n derfynol eto pa waith y bydd yn ei wneud o ganlyniad 
i’r ymgynghoriad, ond mae’n debyg y bydd nifer o wahanol brosiectau cyfraith teulu ac eiddo 
diddorol a fyddai’n addas i’r tîm weithio arnynt yn y dyfodol. 
 
Ynghyd â’r potensial ar gyfer prosiectau newydd a fydd yn codi o’r ymgynghoriad, mae gan 
y tîm brosiectau sydd wedi’u cyhoeddi yn y 13eg Rhaglen: 
 

• Moderneiddio Cyfraith Ymddiriedaeth 

• Casgliadau Amgueddfeydd  

• Tir Cofrestredig ac Atebolrwydd Atgyweirio Canghellau 
 
Nid yw’r prosiectau wedi’u datblygu cyn hyn oherwydd cyfyngiadau adnoddau. Er nad oes 
gennym amserlenni pendant ar gyfer y gwaith hwn ar hyn o bryd, byddwn yn dechrau’r 
prosiectau cyn gynted ag y gallwn. 

 

Nodyn pwysig i ymgeiswyr i’r tîm Eiddo, Teulu ac Ymddiriedaeth 

Mae’r tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedaeth yn delio ag amrywiaeth eang o gyfreithiau, 
ac rydym yn sylweddoli 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 ymddiriedaeth, 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 

bod eu PRIF ddiddordeb mewn un neu ragor o feysydd gwaith; neu 

DIM OND mewn un neu ragor o feysydd gwaith y mae ganddynt ddiddordeb. 

Byddwn yn dewis ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad ar sail eu dewisiadau. Sylwch na allwn 
warantu y bydd cyfleoedd i weithio ar brosiectau penodol, gan gynnwys y rhai 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. Fel y nodwyd uchod, mae’r tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac 
Ymddiriedaeth wrthi’n cwblhau rhai o fanylion y gwaith y bydd yn ei wneud yn ystod y 
blynyddoedd nesaf, ac efallai y byddech yn hoffi cadw llygad ar y newyddion diweddaraf ar ein 
gwefan am gyhoeddiadau posibl. Cofiwch os ydych yn bwriadu nodi mai dim ond mewn maes 
gwaith cyfyngedig y mae gennych ddiddordeb y gallai hynny gyfyngu ar eich siawns o gael 
swydd. 

https://www.lawcom.gov.uk/category/news/
https://www.lawcom.gov.uk/category/news/
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Pennod 11: TÎM CYFRAITH GYHOEDUS A’R GYFRAITH 
YNG NGHYMRU 

Comisiynydd: Nicholas Paines CB 

Pennaeth y tîm: Henni Ouahes 

Cyfreithwyr y tîm: Charles Mynors 

Jessica Uguccioni 
Connor Champ 
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 presennol a gwaith ar gyfer y dyfodol isod.   

 

Cerbydau Awtomataidd 

Rydym yn gweithio ar y cyd â Chomisiwn y Gyfraith yn yr Alban i nodi problemau dybryd yn 
y gyfraith a allai fod yn rhwystr rhag cyflwyno a defnyddio cerbydau awtomataidd yn ddiogel 
ar ffyrdd Prydain. Mae ein gwaith yn ystyried amrywiaeth eang o feysydd cyfreithiol, yn 
amrywio o ddeddfwriaeth traffig ar y ffyrdd, ac atebolrwydd am gynnyrch, i gyfrifoldebau 
cyfraith sifil a throseddol yn ehangach. Mae hyn yn adeiladu ar waith y Ganolfan Cerbydau 
Cysylltiedig ac Awtonomaidd (CCAV) a’r diwygiadau i’r gyfraith yswiriant yn Neddf Cerbydau 
Awtomataidd a Thrydan 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 awtomataidd 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, buom yn archwilio’r angen i addasu rheolau 
ffyrdd ar gyfer deallusrwydd artiffisial.   

 
Cafodd ein hail bapur ymgynghori ar wasanaethau teithwyr ffyrdd awtomataidd ei gyhoeddi 
ym mis Hydref 2020. Yma rydym yn trafod Gwasanaethau Awtomatiaeth Uchel i Deithwyr 
Ffyrdd, neu “HARPS”. Roeddem wedi defnyddio’r term i grisialu’r syniad o wasanaeth sy’n 
defnyddio cerbydau awtomatiaeth uchel i ddarparu 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, ac yn trafod trefn reoleiddio newydd.   

 
Cyhoeddwyd ein trydydd papur ymgynghori ym mis Rhagfyr 2020. Yn y papur ymgynghori 
terfynol hwn, rydym yn edrych sut y gallai system reoleiddio ar gyfer cerbydau awtomataidd 
edrych, ac yn edrych yn fanylach ar rai o’r materion cyffredinol sy’n codi o’n dau 
ymgynghoriad blaenorol. Cyhoeddwyd ein hadroddiad terfynol, gan gynnwys argymhellion 
ar gyfer diwygio’r gyfraith, ar 26 Ionawr 2022. Ar 19 Awst 2022 darparodd Llywodraeth y DU 
ymateb gan dderbyn ein hargymhellion ac ymrwymo i gyflwyno deddfwriaeth weithredu.   

 
Adolygiad Gweinyddol 

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 
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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 yn ddiweddar wedi bwrw amheuaeth ar 
effeithlonrwydd 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 hynny yn 2023. Mae’n golygu ymchwilio i’r modd y cynhelir prosesau 
adolygu mewnol, 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 cyfraddau herio a/neu apelio. 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. 

 
Awtomatiaeth yn y Diwydiant Awyrennau 

Mae’r Awdurdod Hedfan Sifil ac Adran Drafnidiaeth y DU wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith 
adolygu’r gyfraith sy’n ymwneud â hedfan awtonomaidd, er mwyn cefnogi datblygiad diogel 
technoleg sy’n datblygu’n gyflym. Noddir y prosiect gan Future Flight Challenge sy’n rhan o 
UKRI (Ymchwil ac Arloesi yn y DU). 

Bydd yr adolygiad dwy flynedd, a ddechreuodd ym mis Medi 2022, yn archwilio’r fframwaith 
cyfreithiol presennol er mwyn nodi’r heriau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â chyflwyno 
systemau awtomatiaeth uchel i’r sector hedfan. 

Gwneir cryn ddefnydd o awtomatiaeth ym maes hedfan yn barod, ond mae datblygiadau yn 
ddiweddar wedi arwain at systemau a cherbydau awtonomaidd ac awtomatiaeth uchel 
arloesol, newydd. Mae’r rhain yn cynnwys dronau, yn ogystal â cherbydau hedfan 
datblygedig, megis cerbydau awyr codi a glanio fertigol trydan (eVTOL), a fydd yn darparu 
siwrneiau byr i nifer fach o bobl. Byddwn hefyd yn edrych ar effaith awtomatiaeth ar reoli 
traffig yn yr awyr. 
 
Bydd y prosiect yn adolygu’r ddeddfwriaeth bresennol er mwyn nodi unrhyw 
rwystrau, bylchau neu ansicrwydd deddfwriaethol. Bydd y Comisiwn yn ymgynghori 
â rhanddeiliaid allweddol yn y sectorau hedfan ac arloesi, cyn cynnig cyfres o 
ddiwygiadau i’r gyfraith a fydd yn sicrhau bod y DU yn barod i fanteisio ar 
ddatblygiadau mewn awtomatiaeth yn y dyfodol. 

 
Prynu Gorfodol 
 
Mae’r gallu i brynu tir gan ddefnyddio pwerau gorfodol yn hanfodol er mwyn gweithredu 
prosiectau mawr i wella seilwaith lleol a chenedlaethol. Rhwng 2025 a 2055, amcangyfrifir y 
bydd gwariant cyfalaf cyhoeddus ar seilwaith economaidd yn costio rhwng 1.1 ac 1.3% o 
gynnyrch domestig gros bob blwyddyn. 
 
Mae angen pwerau prynu gorfodol hefyd er mwyn casglu tir ar gyfer tai mawr eu hangen, ar 
gyfer cyflogaeth a chyfleusterau cymunedol, ac at ddibenion amgylcheddol – gan gynnwys 
prosiectau a gynlluniwyd er mwyn gweithredu mewn cysylltiad â’r hinsawdd. Am resymau o’r 
fath yr oedd Papur Gwyn Ffyniant Bro Llywodraeth y DU yn 2022 yn cynnwys addewid i wella 
pwerau prynu gorfodol. 
 
Fodd bynnag, cafwyd cydnabyddiaeth eang yn ystod y ddau ddegawd diwethaf bod y gyfraith 
ar brynu gorfodol yng Nghymru a Lloegr yn dameidiog, yn anodd i’w defnyddio ac angen ei 
moderneiddio. Ym mlynyddoedd cynnar yr unfed ganrif ar hugain arweiniodd hyn at brosiect 
tair blynedd gan Gomisiwn y Gyfraith, tuag at God Prynu Gorfodol, a arweiniodd at gyhoeddi 



24 

   
 

 

dau adroddiad yn ymwneud ag iawndal a gweithdrefn yn y drefn honno. 
 
Cafodd argymhellion adroddiadau Comisiwn y Gyfraith 2003 a 2004 dderbyniad da, ond ni 
chawsant eu gweithredu’n llawn. Ers hynny, mae newidiadau cynyddrannol i’r gyfraith wedi’u 
gwneud. Er hyn, cafwyd galw parhaus am god modern cynhwysfawr. 
 
Mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod wedi ymrwymo i broses brynu gorfodol gyflymach 
a thecach sy’n hygyrch i bawb. Er mwyn cyflawni hyn, yn hydref 2022, gofynnodd yr Adran 
Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i Gomisiwn y Gyfraith adolygu’r gyfraith bresennol ar brynu 
gorfodol, gan archwilio’r gwaith y byddai angen ei wneud er mwyn cydgrynhoi a 
moderneiddio’r gyfraith. 

 
Gyrru o Bell 
 
Gofynnodd Canolfan Cerbydau Cysylltiedig ac Awtonomaidd Llywodraeth y DU (CCAV) a’r 
Safonau Cerbydau Rhyngwladol (IVS) i Gomisiwn y Gyfraith egluro statws cyfreithiol 
presennol gyrru o bell ac ystyried a oes angen diwygiadau. 
 
Mae’n adeiladu ar waith y mae Comisiwn y Gyfraith wedi’i wneud ym maes cerbydau 
awtomataidd. Mae technoleg sy’n galluogi unigolyn i yrru cerbyd o leoliad pell yn bodoli’n 
barod. Mae’n cael ei defnyddio’n gyffredin mewn amgylcheddau rheoledig megis warysau, 
ffermydd a mwyngloddiau. Mae gyrru o bell yn arwain at nifer o heriau diogelwch gan 
gynnwys mewn cysylltiad â chysylltedd, seiberddiogelwch a ffactorau dynol. 

Ar 24 Mehefin 2022, cyhoeddasom bapur materion yn gofyn am farn ynglŷn â’r angen a’r 
opsiynau ar gyfer rheoleiddio gyrru o bell ar ffyrdd cyhoeddus. Mae’r papur yn ystyried sut y 
mae’r fframwaith cyfreithiol presennol yn gymwys i yrru o bell ar ffyrdd a rennir â defnyddwyr 
ffordd eraill. Roeddem yn derbyn barn tan 2 Medi. Bwriadwn gyhoeddi ein cyngor ynglŷn ag 
opsiynau diwygio ar gyfer gyrru o bell i Lywodraeth y DU ddechrau 2023. 

 
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 yn fanylach yn nes ymlaen yn y Canllaw hwn (gweler tudalen 30). 
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Pennod 12: MEINI PRAWF DETHOL 

Mae llawer iawn o gystadleuaeth am swyddi Cynorthwywyr 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 SYLFAENOL – 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 2023 dylech fod wedi cwblhau cwrs/cyrsiau sy’n cynnwys dwy flynedd o 
astudiaethau cyfreithiol parhaol amser llawn neu gymhwyster cyfatebol mewn astudiaeth ran-
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 rai 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 ohoni 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 2023. 

 
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 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 pan ofynnir i chi wneud hynny 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 ag 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), 
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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) 
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 o leiaf un A* a dau A. 
Os gwnaethoch chi sefyll eich arholiadau Safon Uwch cyn cyflwyno’r radd A*, gofynnwn am dri 
A. 

 

• 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 ag 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) 

• Profiad: 

o Ymchwil Gyfreithiol (arwain) 

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 y didoli 
cychwynnol yn cael ei wneud ar sail yr ymddygiad arweiniol, cyfathrebu a dylanwadu, 
ynghyd â’r profiad, Ymchwil Gyfreithiol. 
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Pennod 13: Y DREFN GWNEUD CAIS 

I wneud cais, dilynwch y cyfarwyddiadau manwl isod. Mae’r rhain yn egluro 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. 
 
Dylech hefyd dreulio ychydig o amser yn darllen ein hawgrymiadau defnyddiol sy’n ymwneud 
â’r broses recriwtio. 

 
 

 

Dyddiad cau 

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 31 Ionawr am 23:55. 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 yn ymwneud ag ymddygiadau, profiad a 
chymhwysedd 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 24-25 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 y cwestiynau am ymddygiadau, gallu, profiad a chymhwysedd 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. 

 
  

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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Ymddygiad 1: Cyfathrebu a Dylanwadu (ymddygiad arweiniol) 
 

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. 

 

           Profiad 1: Ymchwil Gyfreithiol (arwain) 
 

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 troseddau). 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 
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 4 Medi 2023. 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.  
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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 ddienw, felly peidiwch â chynnwys unrhyw 
wybodaeth bersonol fel eich enw, dyddiad geni neu wybodaeth gyswllt.  

 

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

 

CV – manylion addysg/cymwysterau 
 

Ni ddylech gynnwys enwau prifysgolion, colegau na sefydliadau yn y rhan hon o’ch CV. Os 
buoch mewn sefydliad dramor, dylech nodi ym mha wlad y buoch yn astudio er mwyn sicrhau y 
gallwn ystyried amrywiadau mewn dulliau marcio. 

 

• Cymwysterau ôl-radd/proffesiynol (os ydynt 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, gan roi’r un mwyaf diweddar yn gyntaf. 

 

• Eich gradd 

 
Os oes gennych chi fwy nag un radd, rhestrwch nhw mewn trefn gronolegol am yn ôl, gan 
roi’r un fwyaf 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 

 
Enghraifft gyntaf: “LLB / 2012 – 2015 / 1st Class”  

 
(b) Manylion pob pwnc neu fodiwl y cawsoch eich arholi neu asesu ynddo 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 yr arholiad neu asesiad” 

Er enghraifft: “Criminal Law / 70% / 2014”   
 

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

 

Rhestrwch y pynciau/modiwlau mewn trefn gronolegol, ac ar y diwedd, rhestrwch 
unrhyw bynciau neu fodiwlau nad ydynt wedi’u harholi neu asesu eto yn yr un fformat, 
gan roi llinell yn lle’r marc a gafwyd (er enghraifft, “Property Law / – “). 

 
  

https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2021/12/CV-Template-2022-Cymraeg.pdf
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• Eich cymwysterau Safon Uwch / Uwch Gyfrannol neu gymwysterau cyfatebol 
 

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

 
Er enghraifft: “2011 / A Level / Mathematics / A Grade” 

 

• 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, yn 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; ac 

 

Os ydych chi wedi ymgymryd â thymor prawf neu gontract hyfforddi, rhowch y manylion yma gan nodi:   
 

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

 

• Twrneiod (contract hyfforddi): 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 rydych yn credu eich bod yn bodloni’r gofynion 
cymhwysedd academaidd sylfaenol. 

 
Mae angen i chi ddangos y byddwch erbyn mis Medi 2023 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, neu gymhwyster cyfatebol (“Gofyniad 2), 
gydag o leiaf rai elfennau o waith dosbarth cyntaf. 

 
Er enghraifft: 

 

• Gofyniad 1: Byddaf wedi cwblhau cwrs gradd amser llawn sy’n cynnwys dwy flynedd 
neu ragor o astudiaethau cyfreithiol parhaol amser llawn erbyn mis Medi 2023: roedd fy 
ngradd gyntaf rhwng mis Medi 2020 a mis Medi 2023. 

 

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

 

 
Os yw eich unig hyfforddiant cyfreithiol yn cynnwys naill ai GLD/CPE wedi’i gwblhau a 
chymhwyster proffesiynol blwyddyn o hyd fel yr LPC neu BPTC (boed wedi’u gwneud ar wahân 
neu gyda’i gilydd) neu basio arholiadau 1 a 2 yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) (p’un a 
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ydych wedi cymryd y cyrsiau paratoi SQE hefyd ai peidio), ni ddylech ymgeisio oni bai eich bod 
yn gallu dangos sgiliau neu wybodaeth ychwanegol sylweddol sy’n berthnasol i waith 
Comisiwn y Gyfraith. Gallech ddangos y sgiliau neu’r wybodaeth ychwanegol drwy astudiaeth 
academaidd bellach neu drwy waith. Nid yw gweithio mewn amgylchedd cyfreithiol yn debygol o 
fod yn ddigon ynddo’i hun oni bai eich bod yn gallu dangos ei fod wedi darparu profiad sylweddol 
mewn meysydd sy’n greiddiol i rôl y Cynorthwyydd Ymchwil, yn fwyaf arbennig, ymchwil i 
bynciau cyfreithiol anodd a chymhleth. 
 
Os ydych yn meddwl eich bod yn dod i’r categori hwn, rhowch fanylion pan ofynnir i chi wneud 
hynny yn ystod y cais ar-lein i amlinellu sut rydych yn bodloni’r meini prawf academaidd 
sylfaenol. 
  
 

Sgiliau Cymraeg 
 

Byddwch yn cael cyfle i roi manylion unrhyw sgiliau Cymraeg 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 arferol 
Cynorthwyydd Ymchwil.  

 

Geirdaon 
 

Gofynnir am eirdaon ar ôl y cyfweliad os bydd eich cais yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cael ei 
gwblhau fel rhan o’r gwiriadau cyn cyflogi.  
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Pennod 14: 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. Mae gan 
y Gwasanaeth Sifil ganllaw defnyddiol yn nodi sut i baratoi ar gyfer y Prawf, ac efallai y byddech yn hoffi 
ei ddarllen. Sylwer, fodd bynnag, nad yw Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa Comisiwn y Gyfraith yr un fath 
yn union â Phrofion mwy cyffredinol y Gwasanaeth Sifil.  

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 sail yr 
ymddygiad arweiniol, cyfathrebu a dylanwadu, ynghyd â chymhwysedd technegol, 
Ymchwil Cyfreithiol.   

 

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 ymddygiadau (cyfathrebu a 
dylanwadu), profiadau (ymchwil cyfreithiol a sgiliau cyfreithiol) a’r cymhwysedd technegol 
(addasrwydd ysgogiadol) y gofynnwyd amdanynt yn ystod eich cais. Byddwch hefyd yn cael eich 
asesu ar sail eich gallu i weithio â gwybodaeth gymhleth, yr ymddygiad “gweithio gyda’n gilydd” 
a chryfderau, yn ogystal â chwestiynau am un neu ragor o feysydd cyfraith perthnasol. Y 
cryfderau sy’n cael eu profi yn y cyfweliad yw Gallu i Addasu, Trefnydd ac Adeiladwr Perthynas. 
Byddwch yn cael gwybod am y maes/meysydd cyfreithiol 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. 

Ymddygiad 2: Gweithio gyda’n Gilydd  

 
Rhowch dystiolaeth sy’n dangos eich gallu i gydweithio ag eraill mewn amgylchedd 
tîm ac i weithio’n annibynnol yn llwyddiannus. 
 
Rhowch fanylion sefyllfaoedd lle rydych wedi gweithio gydag eraill, gan egluro sut y 

https://www.gov.uk/guidance/preparing-for-the-civil-service-judgement-test
https://youtu.be/sHDGmP6DK60
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gwnaethoch gydweithio’n effeithiol, a lle rydych wedi gweithio’n annibynnol yn llwyddiannus. 
Eglurwch ym mha gyd-destun y cawsoch y profiad hwnnw (er enghraifft, prifysgol, cynllun 
gwyliau, swydd yn ystod gwyliau, cyflogaeth amser llawn). 
 

Gallu: Gallu i weithio â gwybodaeth gymhleth  

 
Rhowch dystiolaeth sydd yn eich barn chi’n dangos eich gallu i weithio â gwybodaeth gymhleth. 
  
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 cyfraith. Yn hytrach, defnyddiwch eich profiad ac enghreifftiau 
perthnasol i ddangos eich gallu i weithio â gwybodaeth gymhleth. 
 

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 cyfweliadau ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams rhwng 27 Mawrth a 6 
Ebrill 2023.  

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.  

Mae Comisiwn y Gyfraith yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd Ymroddedig ac mae wedi ymrwymo i roi 
cyfweliadau i ymgeiswyr sydd wedi bodloni’r gofynion sylfaenol, gan gynnwys y Prawf Crebwyll mewn 
Sefyllfa, ac sy’n anabl dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Lefel 1: Hyderus o ran Anabledd - Ymroddedig - 
GOV.UK (www.gov.uk)). Os yw’n well gennych gael cyfweliad wyneb yn wyneb anfonwch ebost yn nodi 
eich gofynion i recruitment@lawcommission.gov.uk. 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 
os ydych wedi gofyn am gyfweliad wyneb yn wyneb. Sylwer y bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddod â 
dogfennau gyda nhw i brofi pwy ydynt, eu cyfeiriad, eu hawl i weithio a’u cymwysterau.    

         Prawf 

Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd am gyfweliad yn cael ebost yn cynnwys 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 â rhagor o gyfarwyddiadau. 

 
Y broses benodi 

Rydym yn disgwyl cysylltu ag ymgeiswyr yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 24 Ebrill 2023 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 yna’n 
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 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 fodlon ystyried ceisiadau i ohirio 
hyfforddiant proffesiynol neu astudiaeth ôl-radd.  

Bydd gwiriadau cyn-cyflogi angenrheidiol yn cael eu cynnal ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus. Os 
bydd canlyniadau’r gwiriadau 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 wiriadau 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 â thâl 
neu dynnu eich cais yn ôl. Os ydych yn profi neu'n rhagweld unrhyw broblemau yn hyn o beth, 

https://www.gov.uk/government/publications/disability-confident-guidance-for-levels-1-2-and-3/level-1-disability-confident-committed
https://www.gov.uk/government/publications/disability-confident-guidance-for-levels-1-2-and-3/level-1-disability-confident-committed
mailto:recruitment@lawcommission.gov.uk
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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. 
Gweler: 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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Pennod 15: AMSERLEN Y PRIF DDIGWYDDIADAU * 
 

 
Dyddiadau 

 
Digwyddiadau 

 
5 Rhag 2022 

 
Canllawiau ymgeisio CY 2023 yn fyw ar y wefan er mwyn gallu 
paratoi cyn i’r ceisiadau agor 

 
2 Ion 2023 

 
Dyddiad agor disgwyliedig 

 
31 Ion 2023 (23:55 awr) 

 
Dyddiad cau 

 
9 Chwe - 1 Mawrth 2023 

 
Didoli ceisiadau 

 

10 Mawrth 2023 
 

Anfon gwahoddiadau i gyfweliad 

 

17, 18, 20, 21 Mawrth 2023 
 

Sefyll prawf cyn cyfweliad 

 

27 Mawrth - 6 Ebrill 2023 
 

Dyddiadau disgwyliedig ar gyfer cyfweliadau 

 

Wythnos yn dechrau 24 
Ebrill 2023 

 

Anfon hysbysiad yn cynnig penodiad amodol 

 
4 Medi 2023 

 
Dyddiad dechrau disgwyliedig 
 

 
4 - 8 Medi 2023 

 
Cynhelir sesiynau cynefino ar gyfer pob Cynorthwyydd Ymchwil 
(gan gynnwys y rhai sy’n ymuno’n gynnar) yn ystod y cyfnod hwn 
o wythnos. Disgwylir i Gynorthwywyr Ymchwil newydd ddod i’r 
swyddfa yn ystod y cyfnod hwn. 

 

 
*Mae’r dyddiadau hyn yn amodol a gallent newid. 



36 

   
 

 

Pennod 16: Y 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 â thâl, yn ogystal ag amser o’r gwaith 
â 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. 

Rhybudd 

Bydd manylion rhoi rhybudd 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 â chaniatâd ymlaen llaw y gellir ymgymryd â 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 2023-24. 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 4 Medi 2023 - 23 Awst 2024. 

Cyfnod 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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Pennod 17: 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 mae eich meini prawf dethol mor anodd? 
A.  Mae’r rhain yn swyddi heriol sy’n gofyn i Gynorthwywyr Ymchwil 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 i Gynorthwywyr 
Ymchwil â chymwysterau ôl-radd y byddwch yn cynnig lle? 

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 bodloni’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 oruchwylir 
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 28-29. Os ydych 
chi’n aros am raddau ar gyfer rhai o’ch modiwlau, rhestrwch nhw yn y fformat canlynol 
(“Property Law / –”). 

 
 C. A yw gweithio yn y Comisiwn yn cyfrif fel Profiad Gwaith Cymwys (QWE) ar y 

llwybr SQE? 
 A. Mae’r llwybr SQE er mwyn bod yn gyfreithiwr yn gofyn am ddwy flynedd o Brofiad 

Gwaith Cymwys. Mae’n bosibl y gallai eich cyfnod fel Cynorthwyydd Ymchwil yng 
Nghomisiwn y Gyfraith gyfrif fel QWE, ond ni allwn warantu hyn. Eich cyfrifoldeb chi fyddai 
cyflwyno achos i’r SRA y byddai gwaith Cynorthwyydd Ymchwil yn gymwys fel QWE. Bydd 
Comisiwn y Gyfraith yn ceisio darparu cyfreithiwr goruchwylio, ond bydd hyn yn dibynnu ar 
yr adnoddau sydd ar gael.   
 
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 cael 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. Nac oes. 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 ar 6 Mawrth 2023. 
 
C. Pryd fydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal? 

 A. Disgwylir i’r cyfweliadau gael eu cynnal rhwng 27 Mawrth a 7 Ebrill 2023. Byddwch 
hefyd yn cael prawf (rhwng 17 a 21 Mawrth 2023). 
 
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 penodiad 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. 
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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 3 Ionawr 2023.  
 
Dylai eich ebost gynnwys eich: 

• enw  

• cyfeiriad ebost 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 Troseddau  

• Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedaeth 

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

Pennod 18: 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 5 Ionawr 2023 rhwng 
10am a 12pm ac ar 6 Ionawr 2023 rhwng 2pm a 4pm. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Os oes gennych gwestiwn technegol am y broses ymgeisio ar-lein neu os ydych chi’n cael 
trafferth i gyflwyno eich cais, ffoniwch Dîm Recriwtio’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar 0345 241 
5359 (Opsiwn 1) (Llun-Gwener 8am-6pm) neu anfonwch ebost at MOJ-Recruitment-Vetting-
Enquiries@gov.sscl.com gan ddyfynnu cyfeirnod y swydd wag (caiff y cyfeirnodau eu cynnwys 
pan fydd y swyddi gwag yn mynd yn fyw ym mis Ionawr 2023): 

68382 – Tîm Cyfraith Fasnachol a Chyffredin  

68448 – Tîm Cyfraith Troseddau 

68449 – Tîm Cyfraith Eiddo, Teulu ac Ymddiriedaeth 

68450 – 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. 
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