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Rhagarweiniad 

Mae'r papur ymgynghori hwn yn cynnwys nifer o opsiynau i newid trefniadaeth, rheolaeth 
a swyddogaethau Pwyllgorau Ymgynghorol Ynadon Heddwch.  Mae’r ymgynghoriad 
wedi’i anelu at yr unigolion a’r grwpiau hynny sydd â diddordeb mewn sut dylid recriwtio 
ynadon ac ymchwilio i faterion disgyblu yn y dyfodol.   

Mae fersiwn Saesneg o’r papur ymgynghori hwn ar gael yn  

www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-
recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017 

  

Anfonir copïau o’r papur ymgynghori hwn at:  

Aelodau Pwyllgorau Ymgynghorol 

Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Droseddol  

Cyngor Cyfiawnder Teuluol 

Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Teulu 

Ombwdsman Penodiadau ac Ymddygiad Barnwrol (JACO)  

Swyddfa Ymchwiliadau Ymddygiad Barnwrol (JCIO) 

Clercod yr Ynadon 

Cymdeithas Clercod yr Ynadon 

Y Swyddfa Farnwrol 

Arglwydd Raglawiaid 

Ynadon 

Cymdeithas yr Ynadon 

Fforwm Cenedlaethol Cadeiryddion Mainc  

 

Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn nac yn allgynhwysol a chroesawir ymatebion gan unrhyw 
un sydd â diddordeb neu farn ar y pwnc a drafodir yn y papur hwn.  

http://www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
http://www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
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Pwyllgorau Ymgynghorol a’r rhesymeg dros newid  

Ar hyn o bryd mae yna 44 Pwyllgor Ymgynghorol yr Arglwydd Ganghellor ar Ynadon 
Heddwch (Pwyllgorau Ymgynghorol) yng Nghymru a Lloegr.   Mae pob Pwyllgor yn gyfrifol 
am un neu fwy o’r 75 ardal cyfiawnder lleol (LJA), sef yr ardaloedd daearyddol a 
ddefnyddir ar hyn o bryd er mwyn dosbarthu gwaith yn y llysoedd ynadon.  Wrth eu 
penodi, caiff ynadon heddwch eu neilltuo i un neu fwy ardal cyfiawnder lleol i gyflawni eu 
dyletswyddau.  

Cyrff cyhoeddus anstatudol yw Pwyllgorau Ymgynghorol sy’n gweithredu ar ran Yr 
Arglwydd Ganghellor a'r Arglwydd Brif Ustus.  Ceir crynodeb o beth yw swyddogaethau’r 
Pwyllgorau yn Rhan 1 Cyfarwyddiadau’r Arglwydd Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol ar 
gyfer Pwyllgorau Ymgynghorol ar Ynadon Heddwch (Y Cyfarwyddiadau)1. Drwy eu prif 
swyddogaethau, maent yn chwarae rôl allweddol yn diogelu a chynnal enw da’r ynadaeth 
a’r system cyfiawnder yn gyffredinol. Y ddwy brif swyddogaeth yw:  

• recriwtio ac argymell unigolion ar gyfer eu penodi gan Yr Arglwydd Brif Ustus fel 
Ynadon Heddwch, dan adran 10 Deddf y Llysoedd 2003 (fel y’i diwygiwyd). Mae hyn 
yn cynnwys rheoli’r broses recriwtio, o’r hysbyseb cychwynnol i’r argymhelliad terfynol 
i benodi, proses sy’n rhwym wrth egwyddorion penodiadau cyhoeddus fel y’i nodir gan 
Swyddfa'r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus (OCPA); ac 

• ymchwilio i gwynion sy’n honni camymddygiad personol gan Ynadon Heddwch, 
dan Reoliadau Disgyblaeth Barnwrol (Gweithdrefnau a Bennwyd) 2014 a Rheolau 
Ymddygiad Barnwrol (Ynadon) 2014. Mae hyn yn golygu cysylltu ag arweinwyr y Fainc 
i drafod ymyrraeth fugeiliol, rhoi ystyriaeth lawn i, a lle bo angen, ymchwilio i gwynion 
ac o bosib gwneud argymhelliad ar gyfer diswyddo o’r rôl.  Mae’r broses hon yn 
amodol ar adolygiad gan yr Ombwdsman Penodiadau ac Ymddygiad Barnwrol 
(JACO). 

Fel arfer, mae aelodaeth pob pwyllgor yn cynnwys:  

• Arglwydd Raglaw, a wahoddwyd gan Yr Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus i 
gadeirio pwyllgor eu sir;   

• ynadon, sydd gyfwerth â dwy ran o dair o’r aelodaeth ac a benodir drwy broses 
ddethol; ac 

• aelodau lleyg, sydd gyfwerth ag un rhan o dair o’r aelodaeth ac a benodir yn unol â 
chod ymarfer OCPA.  

Hefyd, mae pob Pwyllgor Ymgynghorol yn cael cefnogaeth gan Ysgrifennydd.  Ers 2012 
Clerc yr Ynadon sydd wedi bod yn y rôl hon, ac mae GLlTEM wedi bod yn darparu 
cefnogaeth weinyddol.  

Newidiadau i waith a threfniadaeth llysoedd ynadon  

Mae’r ffordd y mae’r ynadon yn gweithio a sut maent yn cael eu trefnu wedi newid yn 
sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf.  Fodd bynnag, mae trefniadaeth a swyddogaethau’r 
Pwyllgorau Ymgynghorol wedi aros i raddau helaeth yr un fath. 

                                                

1 https://www.judiciary.gov.uk/publications/advisory-committees-justices-peace/ 

https://www.judiciary.gov.uk/publications/advisory-committees-justices-peace/
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Mae yna duedd raddol, ond gynyddol wedi bod i Ardaloedd Cyfiawnder Lleol (LJA) bychan 
gyfuno i greu ardaloedd mwy, ac o ganlyniad mae rhestru wedi dod yn fwy effeithlon.  
Mae achosion yn cael eu gwrando mewn llai o lysoedd erbyn hyn ac mae mwy a mwy o'r 
gwaith yn cael ei wneud yn ddigidol ac ar draws ardaloedd ehangach.  Hefyd, mae llwyth 
gwaith ysgafnach a gwell prosesau ar gyfer rheoli achosion yn golygu bod yr amser a 
dreulir yn y llys, a’r nifer o ynadon sydd eu hangen i gyflawni’r gwaith, wedi lleihau dros y 
blynyddoedd diwethaf.  Rhagwelir y bydd newidiadau pellach yn digwydd yn yr 
awdurdodaeth droseddol. Mae strwythur yr arweinyddiaeth farnwrol yn cael ei adolygu ar 
hyn o bryd er mwyn hwyluso’r broses o greu llys un ynad a gwell aliniad â Llys y Goron.  

Er bod Is-bwyllgorau Ymgynghorol wedi newid oherwydd bod Ardaloedd Cyfiawnder Lleol 
wedi cyfuno, nid yw ffiniau daearyddol y Pwyllgorau Ymgynghorol wedi newid, ac o 
ganlyniad mae ganddynt lefel anwastad o waith rhyngddynt .  Er gwaethaf unrhyw 
newidiadau fydd efallai’n cael eu gwneud i strwythurau’r arweinyddiaeth farnwrol, mae yna 
debygoliaeth uchel y bydd y gwahaniaeth presennol yn swmp a’r mathau o weithgaredd ar 
draws y gwahanol Bwyllgorau yn cynyddu heb foderneiddio.  

Yn Chwefror 2017, mi wnaeth GLlTEM gyhoeddi ei fod am greu strwythur arweinyddiaeth 
uwch newydd ar gyfer cyfreithwyr, ac y byddai model gweithredu rhanbarthol newydd yn 
cael ei ddatblygu fel rhan o ddiwygio ehangach o’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd, gyda 
Phennaeth Gweithrediadau Cyfreithiol yn arwain arno’n rhanbarthol.  Gan fod clercod 
ynadon yn gweithredu fel ysgrifenyddion i’w Pwyllgorau Ymgynghorol lleol ar hyn o bryd, 
bydd rhaid llunio trefniadau newydd ar gyfer y gefnogaeth barhaus a ddarperir i 
Bwyllgorau Ymgynghorol.  

Mae gwaith yr Un Llys Teulu yn parhau i ddatblygu ac mae hyn wedi arwain at gynnydd 
sylweddol yn y galw am ynadon i eistedd yn yr awdurdodaeth honno.  Oherwydd bod 
nawr angen llai o ynadon i ddelio a gwaith troseddol a sifil cyffredinol, mae llawer llai o 
ynadon newydd wedi bod yn cael eu recriwtio, gan leihau'r nifer o ynadon teulu sydd ar 
gael.  Yn dilyn hyn, mae Llywydd yr Adran Deulu yn cefnogi'r cynnig i recriwtio ynadon yn 
uniongyrchol i'r un llys teulu (yn hytrach na bod rhaid i ynadon newydd gael eu haseinio i 
un neu fwy LJA a bod rhaid iddynt wasanaethu am ddwy flynedd yn y llys troseddol cyn 
cael awdurdodiad i eistedd fel ynad teulu.   

Mae’r Llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi ei fwriad i ddiwygio’r system gyfredol ar gyfer 
ardaloedd cyfiawnder lleol a chryfhau rôl Yr Arglwydd Brif Ustus o ran gwneud trefniadau 
ar gyfer trefniadaeth yr ynadon.  Byddai hyn yn sefydlu un ynadaeth sy’n alinio’n agosach 
â strwythurau barnwrol eraill.  Byddai hyn yn effeithio ar strwythurau arweinyddiaeth 
barnwrol yn y llysoedd ynadon, a fyddai ymhen amser yn effeithio ar drefniadau fyddai’n 
galluogi’r Pwyllgorau Ymgynghorol i gyflawni eu swyddogaethau recriwtio, bugeiliol ac 
ymddygiad oherwydd byddai eu ffiniau daearyddol presennol hefyd yn cael eu dileu. 
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Y cynigion 

Mae GLlTEM a’r Uwch Farnwriaeth yn rhannu’r un weledigaeth sef i foderneiddio ac 
uwchraddio ein system gyfiawnder fel ei bod hyn yn oed yn well i ddefnyddwyr y llys, y 
farnwriaeth a’r anfarnwriaeth, dioddefwyr a thystion.  

Yn Rhagfyr 2016 mi wnaeth Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (GLlTEM) 
sefydlu gweithgor i ystyried pa newidiadau fydd rhaid efallai eu gwneud i drefniadaeth, 
rheolaeth a swyddogaethau Pwyllgorau Ymgynghorol Ynadon Heddwch o ganlyniad i'r 
newidiadau diweddar ac arfaethedig i'r ynadaeth a'i gwaith.  Roedd aelodaeth y grŵp yn 
cynnwys aelodau o’r cyrff amrywiol sydd â diddordeb yn y newidiadau.  Arglwydd 
Raglawiaid, Y Swyddfa Farnwrol, Pwyllgorau Ymgynghorol, Clercod yr Ynadon, 
Cymdeithas yr Ynadon, Fforwm Cenedlaethol Cadeiryddion Mainc, y Coleg Barnwrol, Tîm 
Polisi’r Weinyddiaeth Cyfiawnder a Chymdeithas Clercod yr Ynadon.  

Cylch gwaith y gweithgor oedd adnabod a thrafod opsiynau o ran sut dylid rheoli’r broses 
o recriwtio ynadon ac ymchwilio i faterion disgyblu yn y dyfodol, sef dwy brif swyddogaeth 
y pwyllgorau. Mi wnaeth y gweithgor ystyried opsiynau dan y penawdau canlynol: 
swyddogaethau, strwythurau, cefnogaeth a threfniadaeth, rheoli prosesau a chefnogaeth 
weinyddol.  Mi wnaeth y gweithgor gydnabod bod rhagor o newidiadau i strwythurau 
rheolaeth a threfniadaeth yr ynadaeth yn debygol o ddigwydd yn y dyfodol.  Cafodd hyn ei 
adlewyrchu yn eu hystyriaethau.   

Er bod barn yr aelodau wedi amrywio o ran faint o newidiadau sydd angen eu gwneud, mi 
wnaeth yr holl aelodau gydnabod y gwaith ardderchog sy’n cael ei wneud gan aelodau’r 
Pwyllgor Ymgynghorol ac mi wnaethant gydnabod sgiliau ac arbenigedd aelodau’r 
gweithgor. Yn dilyn hynny, penderfynwyd y dylai’r Pwyllgorau Ymgynghorol barhau i 
ddelio â materion recriwtio a disgyblaeth yr ynadon, a chafodd yr egwyddorion canlynol eu 
mabwysiadau fel canllaw ar gyfer y gwaith: 

• dylai unrhyw newidiadau a wneir sicrhau fod gan aelodau’r Pwyllgor Ymgynghorol rôl 
sy’n werth chweil ac sy'n ddigon sylweddol iddynt allu cadw eu cymhwysedd;  

• dylai staff gwybodus a phrosesau effeithlon gefnogi gwaith y pwyllgorau; a 

• Dylai Arglwydd Raglawiaid, fel cynrychiolwyr personol y sofran, gadw eu rôl yn y 
Pwyllgorau Ymgynghorol os ydynt yn dymuno gwneud hynny.  
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1. Swyddogaethau 

Mae cyfrifoldebau a swyddogaethau presennol y Pwyllgorau Ymgynghorol wedi eu nodi 
yn Rhan 1 y Cyfarwyddiadau, a gafodd eu hadolygu ddiwethaf yn 2015. Mae 
ymchwiliadau i gwynion sy’n ymwneud â chamymddygiad yn cael eu rheoli gan Reoliadau 
Disgyblaeth Barnwrol (Gweithdrefnau a Bennwyd) 2014 a Rheolau Ymddygiad Barnwrol 
(Ynadon). Mae gan Yr Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus ddisgresiwn i neilltuo 
swyddogaethau eraill i’r Pwyllgor Ymgynghorol.   

Mae’r Pwyllgorau Ymgynghorol ac eraill, megis Cadeiryddion Mainc sydd, o dan y 
strwythurau presennol, yn darparu arweinyddiaeth i ynadon mewn ardaloedd cyfiawnder 
lleol penodol, yn rhannu nifer o’r swyddogaethau sydd yn y Cyfarwyddiadau.   Mae 
cefnogaeth fugeiliol i’r ynadon wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac 
mae cyfarwyddiadau ac arweiniad ar gael i Gadeiryddion Mainc a’r ynadon ar fewnrwyd y 
Farnwriaeth.  Hefyd, mae gan bob rhanbarth fynediad i Ymgynghorydd AD yn y Swyddfa 
Farnwrol, sydd ar gael i gynorthwyo’r Cadeiryddion Mainc ar faterion o’r fath.  

Yn anochel, dros amser mae rhai o’r swyddogaethau wedi cael eu dyblygu, neu wedi dod 
yn ddiffygiol o ran eglurder o safbwynt pwy ddylai fod yn gyfrifol am faterion o'r fath.  Mae 
yna felly gyfle i symleiddio swyddogaethau a dileu dyblygiadau, er mwyn sicrhau llinellau 
cyfrifoldeb ac atebolrwydd clir, ar yr un pryd â chadw’r pŵer i gyfeirio materion lle ystyrir 
bod yr ynadon wedi methu â chyrraedd y safonau angenrheidiol i Bwyllgorau 
Ymgynghorol ac yn y pendraw, drwyddynt, i’r Arglwydd Brif Ustus a’r Arglwydd 
Ganghellor.  Gweler isod yr holl swyddogaethau, fel y nodir yn Rhan 1 y Cyfarwyddiadau, 
gyda manylion unrhyw newidiadau arfaethedig.  

Swyddogaethau’r pwyllgor ymgynghorol 

1. Recriwtio ac argymell i’r Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus ymgeiswyr ar 
gyfer yr ynadaeth (gan gadw o fewn y paramedrau a osodwyd gan GLlTEM) ac 
aelodaeth y pwyllgor ymgynghorol (ac unrhyw is-bwyllgorau).   

• Cynnig: Bydd y prif swyddogaethau hyn yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y 
pwyllgorau ymgynghorol.   

• Dan a.10 Deddf y Llysoedd 2003 fel y’i diwygiwyd, Yr Arglwydd Brif Ustus sy’n 
penodi ynadon.  Yr Arglwydd Ganghellor sy’n pennu’r telerau penodi.  Ar hyn o 
bryd mae’r Swyddfa Farnwrol yn gwneud argymhellion o ran newidiadau sydd 
angen eu gwneud i'r gweithdrefnau recriwtio, ac mae'n rhaid i'r Pwyllgorau 
Ymgynghorol eu dilyn.  Caiff penodiadau aelodau’r pwyllgorau ymgynghorol eu 
llywodraethu gan y Cyfarwyddiadau. 

2. Ystyried y data a gasglwyd gan yr ysgrifennydd/clerc yr ynadon fel rhan o’r ymarfer 
swyddogaethau barnwrol blynyddol a darparu sylwadau o ran niferoedd recriwtio, yn 
seiliedig ar y data ffeithiol.   (Mae’r Cadeiryddion Mainc a chynrychiolydd o 
Gymdeithas yr Ynadon hefyd yn rhoi sylwadau).   

• Cynnig: Bydd y swyddogaeth hon yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y pwyllgorau 
ymgynghorol.   

• Mae adnoddau barnwrol yn un o swyddogaethau’r Arglwydd Brif Ustus dan a.7 
Deddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005, ac mae gan Yr Arglwydd Ganghellor 



Y Mecanweithiau a’r Drefn Lywodraethu ar gyfer Goruchwylio Recriwtio ac Ymddygiad Ynadon 
Heddwch 

 

7 

ddyletswydd gyffredinol i sicrhau fod yna system effeithiol ac effeithlon mewn lle i 
gefnogi gwaith y llysoedd (a. 1 Deddf y Llysoedd 2003).  

• Y data a gyfeiriwyd ato yma yw data eisteddiadau a llwyth gwaith (cyfredol ac 
arfaethedig). Yn y dyfodol mae penderfyniadau a wneir am faterion recriwtio yn 
debygol o gael eu gwneud mewn cyd-destun llawer ehangach, gan gymryd 
modelau busnes newydd i ystyriaeth.  Fel y corff sy’n gyfrifol am recriwtio, dylai 
pwyllgorau ymgynghorol gael cyfle i gyfrannu i’r ymarfer cynllunio'r gweithlu 
oherwydd byddant yn chwarae rôl allweddol yn hyrwyddo recriwtio.  

3. Sefydlu (os bydd angen), a goruchwylio gwaith is-bwyllgorau i ddelio â materion 
recriwtio ac ymddygiad.   

• Cynnig: Bydd y swyddogaeth hon yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y pwyllgorau 
ymgynghorol.   

• Rhagwelir y bydd rhai agweddau o waith y Pwyllgor Ymgynghorol yn parhau i gael 
ei wneud gan is-bwyllgorau fel rhan o’i brif gyfrifoldebau, er enghraifft, cynnal 
cyfweliadau recriwtio ac ymchwiliadau ymddygiad.  Am y rheswm hwn, rhaid i’r 
swyddogaeth hon aros gyda’r pwyllgorau ymgynghorol, waeth pa newidiadau a 
wneir i strwythurau’r pwyllgorau eraill.   

4. Sicrhau bod yr ynadon yn diwallu eu hymrwymiad i eistedd a chwblhau unrhyw 
hyfforddiant angenrheidiol.  

5. Tynnu sylw cadeiryddion mainc a chlercod yr ynadon at ynadon sydd ddim yn eistedd 
digon aml neu sydd yn eistedd yn rhy aml, a chymryd camau gweithredu priodol.  

• Cynnig: Nid cyfrifoldeb pwyllgorau ymgynghorol fydd y rhain mwyach.   

• O ran eisteddiadau, mae yna sawl rheswm pam nad yw ynadon efallai yn eistedd 
digon o weithiau, gan gynnwys rhesymau meddygol, profedigaeth deuluol, symud 
tŷ neu newid mewn cyflogaeth.   Mae cadeiryddion mainc, ac mewn rhai 
ardaloedd, dirprwy gadeiryddion mainc yn monitro eisteddiadau ac absenoldebau 
drwy gydol y flwyddyn yn unol â'r canllawiau cenedlaethol, ac fel rhan o’u rôl 
fugeiliol, yn cyfathrebu’n uniongyrchol â’r ynadon sy’n wynebu’r anawsterau hyn 
neu rai tebyg.   

• Hefyd, mae’n haws gael gafael ar ddata erbyn hyn drwy feddalwedd digidol a gellir 
dibynnu’n well ar gysylltiadau drwy e-judiciary, sy’n rhoi cadeiryddion mainc a’u 
dirprwyon mewn gwell sefyllfa i reoli gallu ynadon i eistedd yn fwy effeithiol.  O 
wybod bod cadeiryddion mainc yn monitro eisteddiadau’n drylwyr ac yn rheoli lles 
eu hynadon, fe gynigir eu bod yn cael awdurdod i ganiatáu absenoldeb am hyd at 
18 mis, argymell trosglwyddiad i Ardal Cyflawnder Lleol arall neu i’r rhestr atodol.  

• O ran hyfforddiant, mae newidiadau deddfwriaethol wedi effeithio ar rôl y 
pwyllgorau ymgynghorol. Dan a.19 Deddf y Llysoedd 2003, gall Yr Arglwydd Brif 
Ustus bennu rheolau hyfforddiant.  Gwneir rheolau wrth ymgynghori â’r Arglwydd 
Ganghellor, y Pwyllgor Rheolau Trefniadaeth Droseddol a’r Pwyllgor Rheolau 
Trefniadaeth Teulu. Dan a.19, mae’n rhaid i’r Arglwydd Brif Ustus ddarparu 
deunydd hyfforddi i’r ynadon, wrth ymgynghori â’r Arglwydd Ganghellor.  Hyd at 
Ebrill 2017, roedd y swyddogaethau hyn yn gyfrifoldeb y Pwyllgorau Hyfforddi a 
Datblygu a’r Pwyllgorau Ardal Hyfforddi yn lleol, a oedd yn gyfrifol am ddatblygu 
cynlluniau hyfforddi, ond nid oedd ganddynt unrhyw wir awdurdod i ddelio â diffyg 
cydymffurfio.     
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• Nawr, yn rhinwedd Rheolau Ynadon Heddwch 2016 (JPR 2016), Pwyllgorau 
Hyfforddiant, Penodiadau, Awdurdodiadau a Gwerthusiadau’r Ynadon (JTAAAC) a 
Phwyllgorau Hyfforddiant, Penodiadau, Awdurdodiadau a Gwerthusiadau’r Panel 
Teulu (FTAAAC) sy’n gyfrifol am ddarparu a goruchwylio hyfforddiant yn eu 
hardaloedd eu hunain.  Mae ganddynt yr awdurdod i ddiddymu penodiad unrhyw 
ynad i lywyddu yn y llys, gwneud argymhelliad i’r Arglwydd Brif Ustus ddiddymu 
awdurdodiad i eistedd yn y llys teulu neu ieuenctid, neu wneud argymhelliad y 
dylai unrhyw ynad sydd wedi methu â chyrraedd neu gynnal y safon angenrheidiol 
(gweler swyddogaeth 5 isod) adael y swydd.  

• Yn sgil capasiti datblygol arweinyddion mainc i fonitro eisteddiadau ac 
absenoldebau ynadon a phwerau’r J/FTAAAC newydd, cynigir bod y pwyllgorau 
ymgynghorol yn canolbwyntio ar ymchwilio i’r achosion hynny a gyfeirir atynt gan y 
Cadeiryddion Mainc a gan y J/FTAAAC, ac ar wneud argymhellion i’r Arglwydd 
Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus ar gyfer unrhyw sancsiynau neu 
benderfyniadau terfynol lle bo angen.  

Cwestiwn 1 

A ddylai cadeiryddion mainc:  

 gael cyfrifoldeb cyffredinol am oruchwylio eisteddiadau ac absenoldebau?  

 gael y pŵer i ganiatáu absenoldeb am hyd at 18 mis? 

 gael y pŵer i argymell bod ynad yn cael ei drosglwyddo i Ardal Cyfiawnder 
Lleol arall? 

 gael y pŵer i argymell ynadon i gael eu cynnwys ar y rhestr atodol? 

Cwestiwn 2 

A ddylai’r pwyllgorau ymgynghorol gadw’r pŵer i argymell fod ynad yn cael ei 
ddiswyddo, o ran unrhyw ynad sydd wedi methu â chyflawni neu gynnal y safon 
ofynnol?  Neu a ddylid dirprwyo’r pŵer hwnnw i’r TAAACs? 

6. Adolygu’r penderfyniadau a gyfeirir ato gan Bwyllgor Hyfforddi a Datblygu’r Fainc 
(nawr y J/FTAAAC) bod ynad wedi methu â chyrraedd y safon angenrheidiol ac i 
wneud unrhyw argymhelliad ffurfiol i’w ddiswyddo fel ynad heddwch i’r Arglwydd Brif 
Ustus a’r Arglwydd Ganghellor yn unol â Rheolau Ymddygiad Barnwrol (Ynadon) 
2014. 

• Cynnig: Bydd y swyddogaeth hon yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y pwyllgorau 
ymgynghorol.  

• Mae’r prosesau y dylai‘r Pwyllgorau Ymgynghorol eu dilyn wrth ddelio ag ynadon a 
honnir eu bod wedi methu â chyrraedd y safon angenrheidiol wedi eu hamlinellu’n 
glir yn y Rheolau Ymddygiad Barnwrol (Ynadon) 2014.  Dan a.11 Deddf Llysoedd 
2003, gall Yr Arglwydd Ganghellor ddiswyddo ynadon, wrth ymgynghori â’r 
Arglwydd Brif Ustus.  Rôl y Pwyllgor Ymgynghori yn ôl Rheolau Ymddygiad 
Barnwrol (Ynadon) 2014) yw cynghori’r Arglwydd Ganghellor a'r Arglwydd Brif 
Ustus ar ddiswyddo (Rheol 43) a/neu gymryd camau disgyblu os ydyw'n ystyried 
bod ynad wedi camymddwyn (Rheol 81).  Dan Reol 105 - byddai Swyddfa 
Ymchwiliadau Ymddygiad Barnwrol (JCIO) yn cyfeirio adroddiad a baratowyd gan 
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banel ymddygiad y Pwyllgor Ymgynghorol at Yr Arglwydd Brif Ustus a’r Arglwydd 
Ganghellor.  

• Mae’n hanfodol bod y pwyllgorau ymgynghorol yn cadw’r rôl hon.  Fodd bynnag, 
cyfeirio’r mater at y Pwyllgor Ymgynghorol yw’r sancsiwn terfynol, a dylai’r 
J/FTAAAC perthnasol geisio rheoli’r broblem yn ymarferol yn gyntaf.  

7. Ymchwilio i honiadau o gamymddygiad gan ynadon a gwneud penderfyniadau neu 
argymhellion i’r Arglwydd Brif Ustus a’r Arglwydd Ganghellor yn unol â Rheolau 
Ymddygiad Barnwrol (Ynadon) 2014).  

• Cynnig: Bydd y swyddogaeth hon yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y pwyllgorau 
ymgynghorol.  

Swyddogaethau Is-bwyllgorau 

1. Recriwtio a chyfweld ymgeiswyr ar gyfer yr ynadaeth, fel sy’n ofynnol gan y Pwyllgor 
Ymgynghorol.  

• Cynnig: Bydd y Pwyllgorau Ymgynghorol yn parhau i allu dirprwyo gwaith i’r is-
bwyllgorau.   

2. Cyfrannu at ddatblygiad strategaethau recriwtio.  

• Cynnig: Mae aelodau’r is-bwyllgorau hefyd yn aelodau o’r pwyllgorau 
ymgynghorol.  Recriwtio yw un o’r prif swyddogaethau ac, fel y cyfryw, fe gynigir y 
dylai hwn aros yn un o brif swyddogaethau’r is-bwyllgorau  

3. Monitro eisteddiadau ynadon unigol ar eu meinciau.  

• Cynnig: Mae hwn yn gorgyffwrdd a swyddogaeth 4 y pwyllgorau ymgynghorol, lle 
cynigwyd y dylai Cadeiryddion Mainc gymryd cyfrifoldeb am fonitro a rheoli 
eisteddiadau.  Am y rhesymau a amlinellwyd uchod, fe gynigir bod y swyddogaeth 
hon yn cael ei dileu.   
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2. Prosesau  

Fel y nodwyd uchod, dwy brif swyddogaeth y pwyllgorau ymgynghorol yw recriwtio ac 
argymell unigolion ar gyfer eu penodi, ac ymchwilio i gwynion sy’n honni camymddygiad 
personol gan Ynadon Heddwch.  Er bod y prosesau sy’n gysylltiedig ag ail swyddogaeth y 
pwyllgorau yn gyson yn genedlaethol, mae nifer o arferion recriwtio lleol wedi cael eu 
datblygu gan y Pwyllgorau Ymgynghorol sydd wedi arwain at anghysondeb yn y ffordd y 
mae unigolion yn cael eu recriwtio i’r rôl bwysig hon.  Yn adroddiad Hydref 2016 y 
Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder ar Rôl yr Ynadaeth, gwnaethpwyd argymhellion ar gyfer 
gwella'r broses recriwtio.   

Yr Arglwydd Ganghellor sy’n gyfrifol am bolisi dethol yr ynadaeth.  Mae Tîm AD yr Ynadon 
yn y Swyddfa Farnwrol yn cefnogi’r Arglwydd Ganghellor i gynnal y polisi dethol wrth 
ymgynghori â'r Weinyddiaeth Cyfiawnder, ac mae'n cefnogi'r Uwch Farnwr Llywyddol yn 
ei rôl o benodi ynadon ar ran Yr Arglwydd Brif Ustus.  Mae’r Swyddfa Farnwrol yn gyfrifol 
am wneud argymhellion i’r Arglwydd Brif Ustus o ran y gweithdrefnau y mae Pwyllgorau 
Ymgynghorol yn eu dilyn.   

Nawr yw’r amser i foderneiddio prosesau a, lle bo modd, cydlynu gweithgareddau 
recriwtio’n fwy effeithiol er mwyn sicrhau gwell cysondeb. Mae’r Swyddfa Farnwrol yn 
ystyried nifer o newidiadau sylweddol i’r broses recriwtio ac mae wedi cytuno i weithio’n 
agos â GLlTEM i ddatblygu prosesau newydd y gellir eu gweithredu’n genedlaethol, waeth 
beth yw strwythur a threfniadaeth Pwyllgorau Ymgynghorol, oherwydd dylai unrhyw 
unigolyn sy’n ymgeisio i fod yn Ynad neu sy’n destun gweithdrefnau ymddygiad, orfod 
dilyn yr un prosesau waeth ymhle maent yn ymgeisio neu'n cael eu penodi i eistedd.   

Mae’r prif newidiadau recriwtio a ystyrir ar hyn o bryd yn cynnwys datblygu proses 
electronig ar gyfer recriwtio, sydd â’r potensial i:  

• wella amserlenni gwneud penderfyniadau 

• gwella cysondeb ac arferion da;   

• cynyddu’r defnydd a wneir o dechnoleg i dargedu gweithgareddau recriwtio.  

Hefyd, mae'r Swyddfa Farnwrol yn ystyried cyflwyno newidiadau i'r strwythur gyfweliadau 
bresennol.  Mae’n bwysig nodi mai dim ond cynigion yw’r rhain ar hyn o bryd a bydd rhaid 
iddynt gael cytundeb Yr Arglwydd Ganghellor a’r Arglwydd Brif Ustus.  

Cwestiwn 3 

A ydych chi’n cytuno, lle bynnag y cynhelir cyfweliadau recriwtio, y dylid dilyn 
proses genedlaethol gyson wrth gynnal cyfweliadau ac ymgyrchoedd recriwtio 
Pwyllgor Ymgynghorol?       
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3. Strwythurau 

Yn 2012 cwtogwyd y nifer o Bwyllgorau Ymgynghorol o 101 i 44. Penderfynwyd hefyd y 
byddai clercod yr ynadon yn gyfrifol am ddarparu ysgrifenyddiaeth i bob Pwyllgor 
Ymgynghorol.  Mae awdurdodaeth y 44 Pwyllgor yng Nghymru a Lloegr wedi aros yr un 
fath er gwaethaf newidiadau i ardaloedd cyflawnder lleol ac ardaloedd clercod yr ynadon.  

Mae gweithgaredd recriwtio Pwyllgorau Ymgynghorol i raddau helaeth yn adweithiol, a 
hynny am nifer o resymau gan gynnwys llwythi gwaith presennol ac arfaethedig, y nifer o 
ynadon sydd mewn unrhyw un ardal a’r nifer o ymddeoliadau. Mae gostyngiad yn llwyth 
gwaith troseddol y llysoedd ynadon wedi arwain at lai o weithgaredd recriwtio i nifer o 
Bwyllgorau Ymgynghorol, ac mae hyn wedi golygu bod rhai o aelodau’r pwyllgorau yn 
teimlo fel eu bod yn cael eu tanddefnyddio a'u bod yn colli eu sgiliau.   

Fodd bynnag, o ganlyniad i ymddeoliadau yn y blynyddoedd i ddod a’r potential y bydd 
ynadon yn cael eu recriwtio’n uniongyrchol i’r Llys Teulu, mae angen datblygu strategaeth 
cynllunio'r gweithlu glir a fydd yn cael ei rheoli gan y pwyllgorau ymgynghorol a nhw hefyd 
fydd perchennog y strategaeth mewn cydweithrediad â GLlTEM.  Byddai mwy o 
weithgaredd recriwtio yn cynyddu llwyth gwaith Pwyllgorau Ymgynghorol unigol, ond 
byddai’r gwahaniaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd yng ngweithgaredd y pwyllgorau gwahanol 
yn parhau gan fod y strwythurau presennol yn cyfyngu ar gydlyniad a chysondeb effeithiol 
gweithgareddau recriwtio.   

Wrth edrych ar yr opsiynau gogyfer â’r strwythurau, mae’r gallu i brosesu gwaith yn fwy 
effeithiol oherwydd y datblygiadau mewn technoleg wedi cael ei ystyried.  Mae yna 
gyfleusterau i gynnal cynadleddau dros y ffôn ac ar fideo ar gael i gefnogi cyfarfodydd a 
gall technoleg ddarparu cefnogaeth weinyddol dros ardal ehangach.  

Opsiwn 1 – Strwythurau Rhanbarthol 

Er byddai’n bosib llwyr ranbartholi materion sy’n ymwneud ag ymchwilio i gamymddygiad 
personol honedig drwy ddibynnu ar nifer o aelodau sydd wedi cael eu hyfforddi i lefel 
uchel, mae gweithgareddau recriwtio, megis cynnal cyfweliadau a gweithgareddau 
recriwtio rhagweithiol yn debygol o gael ei wneud ar draws ardaloedd daearyddol llai.  Fel 
y cyfryw, byddai pwyllgorau ymgynghorol rhanbarthol yn cael eu cefnogi gan nifer 
cytunedig o is-bwyllgorau fel a lle bo angen.  

Mae’r manteision sydd ynghlwm â’r cynnig hwn yn cynnwys: 

• cyfle i aelodau’r Pwyllgorau Ymgynghorol ddatblygu gwell arbenigedd, cymhwysedd a 
gwrthrychedd ar draws ardal ehangach na sy’n bosibl ar hyn o bryd;  

• gwell cysondeb;  

• datblygu a gweithredu prosesau cyson;  

• cadw gwybodaeth leol o fewn is-bwyllgorau recriwtio er mwyn asesu ymwybyddiaeth 
gymdeithasol;   

• gallu rhannu arferion da ar draws y saith Pwyllgor Ymgynghorol rhanbarthol gan greu 
corff arbenigol a gydnabyddir gan y cyhoedd, ac a fyddai o ganlyniad yn arwain at well 
hyder yn yr ynadaeth;  
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• gallu ymchwilio i faterion ymddygiad yn fwy gwrthrychol.  Pella’n byd yw aelodau’r 
Pwyllgor Ymgynghorol oddi wrth yr unigolyn dan sylw, mwya’n byd o wrthrychedd 
sydd yna, a hawsa’n byd yw osgoi elfennau o ragfarn ymwybodol neu anymwybodol;  

• mwy o waith ar gyfer aelodau’r pwyllgor gan olygu gwell arbenigedd a chymhwysedd; 

• byddai defnyddio aelodau o ardal ehangach yn lleihau’r risg bod diwylliannau ardal 
leol yn aros fel y maent;  

Mae’r risgiau sydd ynghlwm â’r cynnig hwn yn cynnwys: 

• dirywiad mewn lleoliaeth; 

• dibynnu mwy ar dechnoleg ddigidol;  

• ymarferoldeb a chostau trefnu gwrandawiadau ymddygiad yn rhanbarthol a 
phriodoldeb neu fel arall cynnal gwrandawiadau mewn un lleoliad.  (Opsiwn arall 
efallai fyddai i reoli’r system yn rhanbarthol ond cynnal gwrandawiadau disgyblaeth o 
fewn lleoliadau sy’n addas i’r ynad ac unrhyw dystion). 

Byddai rôl Arglwydd Raglawiaid yn y Pwyllgorau Ymgynghorol rhanbarthol yn cael ei 
ddatblygu er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod â rôl allweddol yn y ddwy brif 
swyddogaeth.  

Fe ymdrinnir â’r cynigion i rannu’r ddwy swyddogaeth rhwng dau bwyllgor yn opsiwn 3 
isod.  

Cwestiwn 4 

A ddylem greu strwythur rhanbarthol er mwyn cwtogi’r nifer o bwyllgorau 
ymgynghorol o 44 i 7?   

Opsiwn 2 – Recriwtio’n uniongyrchol i’r llys teulu 

Mae llwyth gwaith y llys teulu yn parhau i gynyddu ac mae’n fwyfwy anoddach dod o hyd i 
ynadon ar gyfer eisteddiadau.  Bydd yr anghenion recriwtio arfaethedig ar draws 
ardaloedd Pwyllgor Hyfforddiant, Penodiadau, Awdurdodiadau a Gwerthusiadau’r Panel 
Teulu (FTAAAC) ar gyfer y 18 mis nesaf yn cael effaith sylweddol ar lefelau recriwtio'r 
Pwyllgorau Ymgynghorol.   Gyda chyflwyniad recriwtio’n uniongyrchol i’r awdurdodaeth 
teulu yn digwydd yn fuan, mi wnaeth nifer o arbenigwyr teulu drafod effaith hyn ar y 
Pwyllgorau Ymgynghorol mewn manylder, gan eu bod yn teimlo’n gryf nad oedd angen 
sefydlu Pwyllgor Ymgynghorol teulu ar wahân.  Yn hytrach, argymhellwyd y dylid recriwtio 
digon o unigolion sydd â phrofiad o wneud gwaith teulu i’r Pwyllgor Ymgynghorol er mwyn 
sicrhau bod o leiaf un aelod o unrhyw is-bwyllgor sy’n delio â phenodiad teuluol neu fater 
ymddygiad yn ynad teulu.   

Roedd yna deimlad cryf y dylai’r broses recriwtio ar gyfer dod yn ynad fod yn gyson, 
gyda’r unig wahaniaeth yn digwydd yn y rhan honno o’r cyfweliad lle byddai’n rhaid i’r 
ymgeisydd naill ai gael astudiaethau achos teulu neu droseddol gan ddibynnu ar ba 
awdurdodaeth y mae ef/hi wedi ymgeisio i fod yn aelod ohoni.  

Cwestiwn 5 

Pan gyflwynir proses i recriwtio'n uniongyrchol i’r Llys Teulu ar sail genedlaethol, a 
ddylai’r broses ymgeisio i ddod yn ynad fod yr un fath os yw unigolyn yn ymgeisio i 
eistedd yn y llys teulu neu’r llys troseddol? Nodwch y rheswm dros eich ateb. 
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Opsiwn 3 – Gwahanu’r ddwy brif swyddogaeth 

Mae dwy brif swyddogaeth y Pwyllgorau Ymgynghorol yn amlwg ac maent yn gofyn am 
wybodaeth a sgiliau gwahanol. Hefyd, gall yr amser fyddai’n rhaid ei roi i bob 
swyddogaeth amrywio’n sylweddol.  Mae ymchwiliadau i honiadau o gamymddygiad yn 
achlysurol ac yn anrhagweladwy a gall yr amser fyddai’n rhaid ei roi iddynt amrywio.  Mae 
recriwtio, er bod y swyddogaeth hon hefyd yn afreolaidd, yn dilyn amserlen benodol ond 
heriol.  Er mwyn i’r aelodaeth a’r cylch gwaith daearyddol allu adlewyrchu’r llwyth gwaith 
yn well, gellid trefnu dwy swyddogaeth y Pwyllgorau Ymgynghorol fel bod pwyllgorau 
gwahanol yn ymdrin â recriwtio ac ymchwilio i gamymddygiad honedig.   

Y manteision y gellid eu gwireddu drwy wahanu’r swyddogaethau hyn yw: 

• gwell cyfleoedd i aelodau’r pwyllgor gael profiad a chynnal cymhwysedd yn y 
gweithgaredd maent wedi'i ddewis;  

• bod maint a’r ardal ddaearyddol ar gyfer pob pwyllgor yn gallu cael ei gynllunio fel ei 
fod yn adlewyrchu'r llwythi gwaith a'r amser sydd raid i’r aelodau ei neilltuo;  

• gwell hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n arbennig i ddiwallu anghenion gweithgaredd y 
pwyllgor penodol hwnnw;  

Mae’r risgiau posibl sydd ynghlwm â gwahanu'r swyddogaethau yn cynnwys: 

• mae’r wybodaeth drylwyr o’r prif rinweddau sydd eu hangen ar gyfer recriwtio hefyd yn 
berthnasol a gall gefnogi ymchwiliad i gamymddygiad honedig;  

• gall dealltwriaeth o beth a ystyrir i fod yn gamymddygiad fod o gymorth mewn 
cyfweliad pan drafodir senarios.  

Gellid lliniaru’r risgiau hyn drwy gynnwys deunydd cyffredin am y ddwy swyddogaeth yn yr 
hyfforddiant.  Hefyd, ni ddylai fod yn aelod o un Pwyllgor atal unigolyn rhag bod yn aelod 
o’r llall.   

Pe bai penderfyniad yn cael ei wneud i wahanu'r ddwy brif swyddogaeth byddai’n rhaid 
gwneud penderfyniad ynghylch strwythur y ddau bwyllgor ac a fyddent yn cael eu ffurfio ar 
lefel rhanbarthol, cenedlaethol neu fel arall.  

Cwestiwn 6 

(a) A ddylai'r un pwyllgor ddelio â recriwtio ac ymdrin ag ymddygiad?   Neu a 
ddylai’r swyddogaethau gael eu rhannu? 

(b) Os ydych yn credu y dylai'r un pwyllgor ddelio â nhw, rhowch eich rhesymau os 
gwelwch yn dda.   

Opsiwn 4 – Creu Pwyllgor Ymgynghorol ar Ymchwiliadau Ymddygiad Cenedlaethol 

Gallai pwyllgor cenedlaethol sy’n cynnwys ynadon ac aelodau lleyg gyda'r sgiliau 
angenrheidiol a chefnogaeth addas, ddelio â'r holl ymchwiliadau i gamymddygiad 
personol honedig ynadon.   

Mae manteision hyn yn cynnwys:   

• gwell cysondeb;  
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• gwell gwrthrychedd;  Pella’n byd yw aelodau’r Pwyllgor Ymgynghorol oddi wrth yr 
unigolyn dan sylw, mwya’n byd o wrthrychedd sydd yna, a hawsa’n byd yw osgoi 
elfennau o ragfarn ymwybodol neu anymwybodol;   

• mwy o waith ar gyfer aelodau’r pwyllgor gan olygu gwell arbenigedd a chymhwysedd; 

• byddai defnyddio aelodau o ardal ehangach yn lleihau’r risg bod diwylliannau ardal 
leol yn aros fel y maent;  

• creu corff cenedlaethol a gydnabyddir gan y cyhoedd, ac a fyddai o ganlyniad yn 
arwain at well hyder yn yr ynadaeth.  

Mae’r risgiau sydd ynghlwm â’r cynnig hwn yn cynnwys: 

• dirywiad mewn lleoliaeth;  

• perygl y byddai’n anoddach rheoli a gweithredu penderfyniadau strategol ar raddfa 
genedlaethol;  

• gwir risg neu risg dybiedig o orgyffwrdd â’r Swyddfa Ymchwiliadau Ymddygiad 
Barnwrol. 

• ymarferoldeb a chostau trefnu gwrandawiadau’n genedlaethol, gan gynnwys creu rota 
hawdd ei rheoli a phriodoldeb neu fel arall galw bob ynad sy’n cael ei ymchwilio 
oherwydd ei ymddygiad i leoliad canolog .  (Opsiwn arall efallai fyddai i reoli’r system 
yn genedlaethol ond cynnal gwrandawiadau disgyblaeth yn rhanbarthol.    Gweler 
opsiwn 1 uchod) 

• y gost sy’n gysylltiedig â sefydlu corff cenedlaethol  

Waeth os dangosir ffafriaeth tuag at risgiau neu fanteision yr opsiwn hwn, mae un peth yn 
glir:  byddai’n rhaid cael strwythurau trefniadaeth a llywodraethu cadarn er mwyn sicrhau 
bod materion ymddygiad yn cael eu hymchwilio'n brydlon, yn gyfrinachol ac yn wrthrychol.  
Byddai’n rhaid hefyd sicrhau bod rôl yr Arglwydd Raglawiaid yn cael ei chynnal mewn 
pwyllgor cenedlaethol.  

Am resymau ymarferol amlwg ni chynigir y dylai recriwtio hefyd ddigwydd ar lefel 
genedlaethol.  Beth bynnag fydd maint ystâd y llysoedd yn y dyfodol, bydd ynadon yn 
eistedd mewn nifer fawr o leoliadau ar draws Cymru a Lloegr.  Felly, byddai'n synhwyrol 
i'w recriwtio yn, ac o amgylch y lleoliadau hynny.  Mae’n dilyn felly y byddai’n ormodol o 
feichus disgwyl bod addasrwydd ymgeiswyr yn cael ei asesu mewn un lleoliad canolog, yn 
hytrach na mewn lleoliadau sydd mor agos ag sy'n ymarferol i'w hardal nhw.   
Cwestiwn 7 

A ydych chi’n cytuno â’r dadleuon sy’n cefnogi creu pwyllgor cenedlaethol i 
ymchwilio i gamymddygiad personol honedig ynadon? Nodwch y rheswm dros eich 
ateb ac unrhyw risgiau ychwanegol neu oblygiadau gwrthwynebus a allai godi. 
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4. Rheolaeth a Chefnogaeth  

Ers 2012, mae’r Cyfarwyddiadau wedi nodi y bydd gan bob Pwyllgor Ymgynghorol 
ysgrifennydd ac mai clerc ynadon yr ardal fyddai’n ymgymryd â’r rôl hon.  Mae GLlTEM, 
yn dilyn ymarfer ymgynghori a ddechreuodd yn Nhachwedd 2016, yn cyflwyno strwythur 
arweinyddiaeth newydd ar gyfer cyfreithwyr sy’n gweithio yn y sefydliad.  Bydd yn 
cynnwys newidiadau i rôl clerc yr ynadon.  Mae’r ailstrwythuriad hwn, a’r newidiadau 
ehangach y bydd yr ymgynghoriad hwn efallai yn ei olygu ar gyfer swyddogaethau a 
strwythurau’r pwyllgorau ymgynghorol, yn cyflwyno cyfle i ailystyried beth fyddai’r ffordd 
orau i GLlTEM barhau i ddarparu cefnogaeth ysgrifenyddol er mwyn rheoli recriwtio ac 
ymddygiad ynadon.   

Cynigir y dylid creu rôl newydd, ar wahân ar gyfer ysgrifennydd y pwyllgor ymgynghorol o 
fewn y strwythur newydd ar gyfer cyfreithwyr yn GLlTEM.  Dylai’r unigolyn hwn fod â 
phrofiad digonol ac yn gallu darparu’r gefnogaeth y mae’r pwyllgorau ymgynghorol ei 
hangen.  Dylai’r rôl fod yn annibynnol er mwyn gallu datblygu arbenigedd.  Dylai fod yna 
saith rôl o’r fath, i gyd-fynd â Phenaethiaid newydd Gweithrediadau Cyfreithiol a, gan 
ddibynnu ar y penderfyniadau a wneir am strwythurau pwyllgorau ymgynghorol, byddant 
yn darparu ysgrifenyddiaeth i un neu fwy o bwyllgorau (fel y mae rhai o’r 25 clerc yr 
ynadon yn ei wneud ar hyn o bryd).  

Mewn sawl ardal yng Nghymru a Lloegr, mae’r un unigolyn neu dîm yn darparu 
cefnogaeth i nifer o bwyllgorau ymgynghorol.  Yn Llundain, er enghraifft, mae'r gwaith yn 
cael ei wneud gan uned ganolog sy'n gwasanaethu'r rhanbarth, sydd hefyd yn cydweithio i 
lunio amserlenni ymgyrchoedd recriwtio.   

Petai sefydlu Pwyllgor cenedlaethol gyda chyfrifoldeb am ymchwilio i faterion ymddygiad 
yn cael ei ystyried, fe ystyrir hefyd a fyddai’r pwyllgor hwnnw angen tîm cefnogi ar wahân 
neu a fyddai tîm rhanbarthol yn gallu ymgymryd â’r gwaith.  

Byddai manteision ysgrifenyddiaethau rhanbarthol yn cynnwys: 

• gallu cydlynu ymgyrchoedd recriwtio yn well;  

• gwell hydwythdedd a mwy o arbedion maint;  

• creu tîm arbenigol penodol ar gyfer y rôl;  

• gwell cysondeb;  

• gallu rhannu arfer da yn genedlaethol ar draws y saith uned gefnogi;  

Mae’r risgiau sy’n gysylltiedig ag ysgrifenyddiaethau rhanbarthol yn cynnwys:  

• llai o atebolrwydd yn lleol/perchnogaeth prosesau;  

Cwestiwn 8 

A ydych chi’n cytuno â’r cynnig i greu ysgrifenyddiaethau rhanbarthol arbenigol ar 
gyfer Pwyllgorau Ymgynghorol?  Nodwch y rheswm dros eich ateb. 
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Holiadur 

Byddem yn croesawu ymatebion i’r cwestiynau canlynol a ofynnir yn y papur ymgynghori 
hwn. 

Cwestiwn 1 

A ddylai cadeiryddion mainc:  

 gael cyfrifoldeb cyffredinol am oruchwylio eisteddiadau ac absenoldebau?  

 gael y pŵer i ganiatáu absenoldeb am hyd at 18 mis? 

 gael y pŵer i argymell bod ynad yn cael ei drosglwyddo i Ardal Cyfiawnder 
Lleol arall? 

 gael y pŵer i argymell ynadon i gael eu cynnwys ar y rhestr atodol? 

Cwestiwn 2 

A ddylai’r pwyllgorau ymgynghorol gadw’r pŵer i argymell fod ynad yn cael ei 
ddiswyddo, o ran unrhyw ynad sydd wedi methu â chyflawni neu gynnal y safon 
ofynnol? Neu a ddylid dirprwyo’r pŵer hwnnw i’r TAAACs? 

Cwestiwn 3 

A ydych chi’n cytuno, lle bynnag y cynhelir cyfweliadau recriwtio, y dylid dilyn 
proses genedlaethol gyson wrth gynnal cyfweliadau ac ymgyrchoedd recriwtio 
Pwyllgor Ymgynghorol?   

Cwestiwn 4 

A ddylem greu strwythur rhanbarthol er mwyn lleihau’r nifer o bwyllgorau 
ymgynghorol o 44 i 7?  

Cwestiwn 5 

Pan gyflwynir proses i recriwtio'n uniongyrchol i’r Llys Teulu ar sail genedlaethol, a 
ddylai’r broses ymgeisio i ddod yn ynad fod yr un fath os yw unigolyn yn ymgeisio i 
eistedd yn y llys teulu neu’r llys troseddol?  Nodwch y rheswm/rhesymau dros eich 
ateb. 

Cwestiwn 6 

(a) A ddylai'r un pwyllgor ddelio â recriwtio ac ymdrin ag ymddygiad?   Neu a 
ddylai’r swyddogaethau gael eu rhannu? 

(b) Os ydych yn credu y dylai'r un pwyllgor ddelio â nhw, rhowch eich rhesymau os 
gwelwch yn dda. 

Cwestiwn 7 



Y Mecanweithiau a’r Drefn Lywodraethu ar gyfer Goruchwylio Recriwtio ac Ymddygiad Ynadon 
Heddwch 

 

17 

A ydych chi’n cytuno â’r dadleuon sy’n cefnogi creu pwyllgor cenedlaethol i 
ymchwilio i gamymddygiad personol honedig ynadon?  Nodwch y rheswm dros 
eich ateb ac unrhyw risgiau ychwanegol neu oblygiadau gwrthwynebus a allai godi. 

Cwestiwn 8 

A ydych chi’n cytuno â’r cynnig i greu ysgrifenyddiaethau rhanbarthol arbenigol ar 
gyfer Pwyllgorau Ymgynghorol?  Nodwch y rheswm dros eich ateb. 

 

 

 

 

 

 

Diolch ichi am gymryd rhan yn yr ymarfer ymgynghori hwn. 
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Amdanoch chi 

Defnyddiwch yr adran hon i ddweud wrthym amdanoch eich hun. 

Enw llawn  

Teitl eich swydd neu ym mha 
gapasiti yr ydych yn ymateb i’r 
ymgynghoriad hwn (e.e. fel aelod 
o’r cyhoedd, ayyb)  

Dyddiad 
 

Enw’r cwmni/sefydliad (os yw’n 
berthnasol):  

Cyfeiriad 
 

 
 

Cod post 
 

Os hoffech inni gydnabod ein bod 
wedi cael eich ymateb, ticiwch y 
blwch hwn. 

 

(ticiwch y blwch) 

Y cyfeiriad y dylid anfon y 
gydnabyddiaeth iddo, os yw'n 
wahanol i'r uchod 

 

 

 

Os ydych yn cynrychioli grŵp, rhowch enw’r grŵp a rhowch grynodeb o’r unigolion neu 
sefydliadau yr ydych yn eu cynrychioli. 
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Manylion cyswllt/Sut i ymateb 

Anfonwch eich ymateb erbyn 23.10.17 i: 

Tîm Gweithrediadau Cyfreithiol                                                                            
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
Tîm Gweithrediadau Cyfreithiol                                                                                       
6il Lawr                                                                                                                             
102 Petty France 
Llundain SW1H 9AJ 

E-bost: legal.operations@hmcts.gsi.gov.uk 

Cwynion neu sylwadau 

Os oes gennych unrhyw gwynion neu sylwadau ynglŷn â’r broses ymgynghori, dylech 
gysylltu â Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn y cyfeiriad uchod.  

Copïau ychwanegol 

Gellir cael copïau papur ychwanegol o’r ymgynghoriad hwn o’r cyfeiriad uchod ac mae 
hefyd ar gael ar-lein yn  

www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-
recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017 

Gellir gwneud cais am fformatau gwahanol o'r cyhoeddiad hwn gan [e-bost/rhif ffôn o'r 
adran bolisi sy'n noddi]. 

Cyhoeddi ymateb 

Cyhoeddir papur yn crynhoi’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn ym mis Chwefror 2018 a 
bydd ar gael ar-lein yn: 
https://www.gov.uk/government/publications?publication_filter_option=consultations. 
 

Grwpiau cynrychiadol 

Gofynnir i grwpiau cynrychiadol roi crynodeb o'r unigolion a'r sefydliadau maent yn eu 
cynrychioli pan fyddant yn ymateb. 

Cyfrinachedd 

Mae’n bosibl y bydd gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn, gan 
gynnwys gwybodaeth bersonol, yn cael ei chyhoeddi neu ei dadlennu’n unol â 
deddfwriaeth mynediad at wybodaeth (yn bennaf, y rhain yw Deddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000, Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). 

Os ydych eisiau i ni drin yr wybodaeth a roddwch yn gyfrinachol, cofiwch, o dan y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth, fod yna God Ymarfer statudol y mae’n rhaid i awdurdodau 
cyhoeddus gydymffurfio ag ef ac sy’n ymwneud, ymhlith pethau eraill, ag ymrwymiadau 
cyfrinachedd. O gofio hyn, byddai’n ddefnyddiol pe gallech egluro inni pam eich bod yn 
ystyried yr wybodaeth a roesoch inni fel gwybodaeth gyfrinachol. Os byddwn yn cael cais i 
ddadlennu'r wybodaeth byddwn yn ystyried eich eglurhad yn llawn, ond ni allwn roi 
sicrwydd y gellir cadw cyfrinachedd o dan bob amgylchiad. Ni fydd ymwrthodiad 
awtomatig wedi ei gynhyrchu ar eich system TG, ar ei ben ei hun, yn ymrwymo’r Adran. 

http://www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
http://www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
https://www.gov.uk/government/publications?publication_filter_option=consultations.
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Bydd yr Adran yn prosesu eich data personol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data, ac yn y 
mwyafrif o amgylchiadau, bydd hyn yn golygu na fydd eich data personol yn cael ei 
ddadlennu i drydydd parti. 
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Asesiad o Effaith 

Nid oes unrhyw ofyniad i gynnal asesiad o effaith ar gyfer yr ymgynghoriad hwn, fodd 
bynnag, mae'r risgiau a'r manteision sydd ynghlwm wrth bob un o'r cynigion wedi'u 
hamlinellu yng nghorff yr ymgynghoriad.  
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Prawf Effaith ar yr iaith Gymraeg 

Nid yw’r prosesau hyn yn effeithio ar wasanaethau’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yng 
Nghymru.  Mae fersiwn Saesneg o’r papur ymgynghori hwn ar gael yn  

www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-
recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017 

http://www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
http://www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
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Cydraddoldebau 

Daeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i rym yn Ebrill 2011 a bellach mae'n 
rhaid i awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys y Weinyddiaeth Cyfiawnder, roi ystyriaeth 
ddyledus i’r angen i gyflawni’r amcanion a nodwyd yn a149 Deddf Cydraddoldeb 2010 i:  

(a) ddileu gwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall sydd wedi 
ei wahardd gan, neu dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; 

(b) hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rhwng unigolion sy’n rhannu nodwedd warchodedig 
berthnasol a’r rhai hynny nad ydynt yn eu rhannu; 

(c) meithrin perthnasau da rhwng unigolion sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol 
a’r rhai hynny nad ydynt yn eu rhannu. 

Prif nod y cynigion sydd yn y ddogfen hon yw gwella amrywiaeth ar draws yr ynadaeth, 
gan sicrhau bod grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli a grwpiau lleiafrifol yn cael eu 
targedu'n uniongyrchol yn ystod ymgyrchoedd recriwtio.  Nid oes yna gynigion yn yr 
ymgynghoriad hwn fyddai’n cael effaith andwyol ar unigolion sydd â nodweddion 
gwarchodedig.  
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Egwyddorion ymgynghori 

Mae'r egwyddorion y dylai adrannau'r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill eu 
mabwysiadu ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth ddatblygu polisi a deddfwriaeth yn 
cael eu nodi yn yr egwyddorion ymgynghori. 

https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance 
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