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Rhagarweiniad a manylion cyswllt 

Adroddiad yw hwn ar yr ymatebion i’r papur ymgynghori Y Dulliau a’r Drefn Lywodraethu ar 
gyfer Goruchwylio Recriwtio ac Ymddygiad Ynadon Heddwch. Newidiadau arfaethedig i 
drefniadaeth, rheolaeth a swyddogaethau Pwyllgorau Cynghori ar Ynadon Heddwch.  

Mae’r adroddiad yn trafod: 

• cefndir yr ymgynghoriad. 

• crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad. 

• ymateb manwl i’r cwestiynau penodol a gododd yn yr ymgynghoriad.  

• cynigion ar gyfer newid. 

• y camau nesaf. 

 

 

 

Mae mwy o gopïau o’r papur ymgynghori a’r adroddiad hwn ar gael drwy gysylltu gyda Jane 
Wignall yn y cyfeiriad isod: 

Tîm Gweithrediadau Cyfreithiol  
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi  
102 Petty France 
Llundain SW1H 9AJ 

E-bost: legal.operations@justice.gov.uk 

Mae’r adroddiad hwn hefyd ar gael yn 
https://www.gov.uk/government/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-
recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017 

 

Gallwch ofyn am fformatau eraill o’r cyhoeddiad hwn gan legal.operations@justice.gov.uk. 

Cwynion neu sylwadau 

Os oes gennych unrhyw gŵyn neu sylw am broses yr ymgynghoriad, dylech gysylltu â 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn y cyfeiriad uchod. 

https://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/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
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Cefndir 

1. Mae’r Arglwydd Ganghellor yn sefydlu pwyllgorau cynghori ar draws Cymru a Lloegr i 
recriwtio ynadon i ymdrin ag unrhyw honiadau o gamymddwyn gan ynadon. Ar hyn o 
bryd mae 44 o bwyllgorau, nifer y penderfynwyd arno yn 2008 pan gafodd ei leihau o 
102. Bryd hynny, roedd tua 30,000 o ynadon. Erbyn heddiw, mae nifer yr ynadon 
wedi haneru. Ar 12 Hydref 2017 cyhoeddwyd y papur ymgynghori ‘Y Dulliau a’r Drefn 
Lywodraethu ar gyfer Goruchwylio Recriwtio ac Ymddygiad Ynadon Heddwch – 
Newidiadau Arfaethedig i Drefniadaeth, Rheolaeth a Swyddogaethau Pwyllgorau 
Cynghori ar Ynadon Heddwch’. 
 

2. Yr ymgynghoriad hwn oedd y cyfle cyntaf ers 2008 i adolygu strwythur a gweithrediad 
y pwyllgorau cynghori yn sgîl y lleihad yn nifer yr ynadon. Fe’i hysgogwyd hefyd ar ôl 
cydnabod bod angen cadarnhau beth oedd rôl y pwyllgorau yn y trefniadau 
hyfforddiant ar gyfer ynadon a chadeiryddion mainc, sydd wedi newid cryn dipyn ers 
2008; a hefyd i ystyried y newidiadau diweddar ac i ddod i’r system gyfiawnder.  
 

3. Daeth hefyd yn amlwg bod angen edrych o’r newydd ar y trefniadau recriwtio a’r 
cymorth gweinyddol a roddir i bwyllgorau cynghori i sicrhau eu bod yn gyson ac yn 
cyd-fynd ag arferion cyfredol. Nid pwrpas yr ymgynghoriad oedd chwilio am ffyrdd o 
wneud arbedion ariannol i HMCTS.   
 

4. Ym mis Rhagfyr 2016, sefydlodd Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
(HMCTS) weithgor i ystyried sut y byddai pwyllgorau cynghori efallai’n newid yng 
nghyd-destun y datblygiadau hyn.  Roedd y grŵp yn cynnwys aelodau o’r amrywiol 
gyrff perthnasol: y pwyllgorau cynghori, Cymdeithas y Clercod Ynadon, y Coleg 
Barnwrol, y Swyddfa Farnwrol, Cymdeithas yr Ynadon, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a 
Fforwm Cenedlaethol y Cadeiryddion Mainc. Bu’r grŵp yn ystyried nifer o opsiynau ar 
gyfer newid o dan bedwar pennawd: Swyddogaethau, Prosesau, Strwythurau, 
Rheolaeth a Threfniadaeth. 
 

5. Yn ogystal ag ymgysylltu'n fanwl â’r gweithgor, gyda chymorth y Swyddfa Farnwrol fe 
gynhaliodd HMCTS ddau weithdy – un yn Llundain a’r llall ym Mirmingham. Bu’n 
gweithio hefyd gyda Phwyllgor Ynadon Cymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid i roi cyfle 
i aelodau pwyllgorau cynghori ac Arglwydd Raglawiaid gael trafod y materion gyda 
HMCTS cyn i’r papur ymgynghori gael ei gyhoeddi. 
 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 23 Tachwedd 2017. Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r 
ymatebion i’r ymgynghoriad ac yn cyflwyno’r penderfyniadau a wnaeth yr Arglwydd Brif Ustus 
a’r Arglwydd Ganghellor o ganlyniad.   

Mae [crynodeb / papur ymateb: dylid dileu’r un amherthnasol] yn Gymraeg ar gael yn [insert 
link]. 

 [Cyfarwyddiadau: wele’r canllawiau ar yr Iaith Gymraeg yn 
http://intranet.justice.gsi.gov.uk/guidance-support/public-consultation-guidance/publishing-
publicity.htm] 

Mae rhestr o’r ymatebwyr ar gael yn Atodiad A. 

http://intranet.justice.gsi.gov.uk/guidance-support/public-consultation-guidance/publishing-publicity.htm
http://intranet.justice.gsi.gov.uk/guidance-support/public-consultation-guidance/publishing-publicity.htm
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Crynodeb o’r ymatebion 

 
6. Derbyniwyd saith deg tri ymateb i'r papur ymgynghori. Daeth y rhan fwyaf gan, neu ar 

ran, aelodau o’r pwyllgorau cynghori gan gynrychioli barn aelodau lleyg ac aelodau 
barnwrol. Derbyniwyd nifer fach gan ynadon a chadeiryddion mainc unigol. 
Derbyniwyd ymatebion ffurfiol gan Gymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid, undebau 
llafur, yr Ombwdsmon Ymddygiad a Phenodiadau Barnwrol (JACO), Cymdeithas yr 
Ynadon (MA) a Fforwm Cenedlaethol y Cadeiryddion Mainc (NBCF).  
 

7. Dadansoddwyd pob ymateb am lefel y gefnogaeth i bob cynnig yn yr ymgynghoriad; 
am unrhyw gynigion eraill hyfyw; ac am dystiolaeth o effaith y cynigion.  I sicrhau bod 
barn yr ymatebwyr yn cael ei chyfleu mor gynhwysfawr â phosib, rhoddir crynodeb o’r 
ymatebion i gwestiynau penodol yr ymgynghoriad yn Atodiad B a chrynhoir yr 
ymatebion hynny isod o dan y penawdau canlynol: 
 

• Swyddogaethau; 

• Prosesau;  

• Strwythurau; 

• Rheolaeth a Threfniadaeth; a   
 

8. Yn ogystal, codwyd dau fater penodol. Teimlai Cymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid 
nad oedd rôl yr Arglwydd Raglawiaid ar bwyllgorau cynghori yn y dyfodol wedi cael ei 
hadolygu’n ddigon manwl. Gofynnodd nifer o’r ymatebwyr pam na chafodd 
dadansoddiad llawn o gost a budd ei wneud fel rhan o’r broses ymgynghori. Mae’r 
papur hwn yn crynhoi’r ymatebion i’r cwestiynau penodol a ofynnwyd yn yr 
ymgynghoriad.  
 

Swyddogaethau 

9. Cytunodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr mai cadeiryddion mainc ac nid y pwyllgorau 
cynghori oedd yn y sefyllfa orau i fod yn gyfrifol am eisteddiadau ynadon a cheisiadau 
i fod yn absennol, i drosglwyddo i ardal cyfiawnder lleol arall neu i’r rhestr ategol.  
Roedd hyn oherwydd eu gwybodaeth am, a’u cyfrifoldeb dros, ynadon unigol. Er 
hynny dywedodd llawer o’r ymatebwyr y dylai’r pwyllgorau cynghori parhau i 
oruchwylio rhywfaint ar y cyfrifoldebau hynny a chefnogi’r cadeiryddion mainc drwy 
lwybrau atgyfeirio a dulliau adrodd clir. 
 

10. Dadleuai Cymdeithas yr Ynadon fod angen prosesau clir a thryloyw ac y gallai 
strwythur pwyllgorau gyda goruchwyliaeth glir o'r penderfyniadau hyn ennill mwy o 
ymddiriedaeth drwy sicrhau ynadon bod penderfyniadau’n cynnwys trafodaeth a 
chraffu.  
 

11. Roedd cytundeb clir mai dim ond pwyllgorau cynghori ddylai fod yn gyfrifol am wneud 
argymhelliad i’r Arglwydd Brif Ustus i dynnu ynad o’r rhestr ynadon gweithredol.  
Roedd y NBCF yn cydnabod yn eu hymateb fod tynnu ynad allan o’i swydd yn 
sancsiwn difrifol iawn gan ddadlau mai’r pwyllgorau cynghori, gydag aelodau 
hyfforddedig a phrofiad perthnasol, sydd yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau o'r 
fath a sicrhau dull cyson. 
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Prosesau  

12. Derbyniodd y mwyafrif llethol o’r ymatebwyr, os oedd pawb oedd yn ymgeisio i fod yn 
ynad i gael eu trin yn gyfartal, bod proses recriwtio genedlaethol yn hanfodol; a bod 
angen ei chymhwyso'n gyson. 

Strwythurau 

13. Roedd cefnogaeth i leihau nifer y pwyllgorau cynghori ond teimlad cryf na ddylid torri’r 
nifer o 44 i saith.  Roedd mwyafrif mawr (75%) yn erbyn creu pwyllgor ymddygiad 
cenedlaethol. Teimlai fwy na’u hanner fod croesffrwythloni sgiliau ar gyfer recriwtio ac 
ymddygiad yn hanfodol ac, felly, mai’r un pwyllgor ddylai fod yn gyfrifol am y 
swyddogaethau hyn. 
 

14. Canolbwyntiodd y JACO ar swyddogaeth ymddygiad y pwyllgorau cynghori. Roedd o 
blaid datblygu mwy o arbenigedd drwy fod â nifer lai o bwyllgorau mwy. Lleisiodd 
bryder fod diffyg profiad ar bwyllgorau cynghori o dan y system bresennol, ar adegau, 
wedi arwain at gamgymeriadau gweithdrefnol sylfaenol. Awgrymodd y JACO hefyd, 
lle’r oedd pwyllgorau cynghori lleol a’u hysgrifenyddion yn ymchwilio i gwynion, fod 
hynny weithiau’n rhoi’r argraff i’r cwynwr a’r ynad dan sylw nad oeddent yn ddigon 
gwrthrychol.  Dadleuai y byddai corff rhanbarthol yn lleihau’r risg yma.   
 

Rheolaeth a Threfniadaeth 

15. Roedd cefnogaeth sylweddol i greu ysgrifenyddiaeth ranbarthol ddynodedig i gefnogi 
gwaith y pwyllgorau cynghori.  
 

16. Lleisiodd yr undebau llafur bryderon am yr effaith bosib ar eu haelodau sydd ar hyn o 
bryd yn cefnogi’r 44 pwyllgor cynghori. Nid oeddent yn erbyn creu pwyllgorau 
cynghori rhanbarthol. Fodd bynnag, yr hyn nad oeddent o’i blaid oedd y strwythurau 
arfaethedig ar gyfer staff HMCTS yn y timau cymorth arbenigol rhanbarthol. 
Roeddent yn awgrymu y dylid datblygu’r strwythurau a’r dechnoleg fel y gallai dalwyr 
swyddi presennol barhau yn eu rolau. Dywedasant hefyd y gallai’r galwadau 
gormodol ar aelodau pwyllgorau cynghori danseilio amrywiaeth ac amharu ar faint y 
gallai rhai gydag ymrwymiadau teuluol gymryd rhan. 
 

17.  Roedd y gefnogaeth i ysgrifenyddiaeth ranbarthol arbenigol yn amodol ar sicrhau:  

• bod gan ysgrifenyddiaethau ddigon o adnoddau; 

• bod gan ysgrifenyddiaethau staff gwybodus; 

• bod staff yng Nghymru’n ddwyieithog; 

• na ddisgwylir i aelodau pwyllgorau cynghori deithio’n ormodol;  

• technoleg effeithiol i reoli gwaith y pwyllgorau o bell, ar draws ardaloedd 
daearyddol eang.  
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Argymhellion 

18. O ganlyniad i’r ymgynghoriad bydd deg o argymhellion yn cael eu gweithredu.   
Eglurir y rhain isod o dan y pedwar pennawd y penderfynwyd arnynt gan y gweithgor 
ac a osodwyd allan yn y papur ymgynghori.  Nodau’r argymhellion yw: 

• cadarnhau beth yw cyfrifoldebau’r pwyllgorau cynghori, y cadeiryddion mainc a’r 
pwyllgorau TAAAC i osgoi dyblygu ymdrechion (argymhellion 1-4);  

• datganoli mwy o gyfrifoldeb i’r cadeiryddion mainc ond parhau i gynnwys y 
pwyllgorau cynghori lle bo angen. (argymhellion 1, 2) 

• sicrhau yr ymdrinnir yn wrthrychol ac effeithlon ag ymchwiliadau i gamymddwyn 
honedig. (argymhellion 6-8) 

• sicrhau y defnyddir proses recriwtio gyson, drylwyr a thryloyw gyda phob 
ymgeisydd am yr ynadaeth, pa bynnag leoliad neu awdurdodaeth y maent yn 
ymgeisio ar ei chyfer. (argymhelliad 7) 

• datblygu prosesau cenedlaethol clir, cyson a llyfn fel eu bod yn cwrdd ag 
anghenion y defnyddiwr. (argymhelliad 7)  

• datblygu strwythurau newydd sy’n adlewyrchu’r ffordd y mae ynadon wedi, neu y 
gallent gael, eu trefnu. (argymhelliad 8) 

• creu timau cymorth gwybodus ac effeithiol sy'n hygyrch i aelodau’r pwyllgorau 
cynghori. (argymhelliad 9) 

• pwysleisio’r cysylltiad rhwng yr ynadaeth a’r Sofraniaeth drwy gryfhau ymhellach y 
cysylltiad rhwng yr ynadaeth a’r Arglwydd Raglawiaid. (argymhelliad 10) 

Swyddogaethau 

Argymhelliad un – Cadeiryddion mainc i fod yn gyfrifol am reoli eisteddiadau. 

19. Cadeiryddion mainc a’u dirprwyon sydd yn y sefyllfa orau i reoli eisteddiadau. Mae 
cadeiryddion mainc yn gyfrifol am ddarparu gofal bugeiliol i ynadon ac fel arfer yn 
ymwybodol o unrhyw fater yn ymwneud ag ynadon unigol. 
 

20. I warchod y berthynas fugeiliol rhwng cadeiryddion mainc a’u hynadon, cynigir y bydd 
gan gadeirydd y fainc opsiwn i atgyfeirio unrhyw ynad i’r pwyllgor cynghori os yw’n 
teimlo bod angen gwneud hynny. Ar ôl i gadeirydd y fainc atgyfeirio’r ynad, gall y 
pwyllgor cynghori benderfynu pa gamau sydd angen eu cymryd, er enghraifft 
cadeirydd y fainc i reoli’r mater yn fugeiliol, trefniadau rota diwygiedig gan HMCTS 
neu ymchwiliad o dan Reolau Ymddygiad Barnwrol (Ynadon) 2014.  
 

21. I sicrhau bod pwyllgorau cynghori’n ymwybodol o lefelau a phatrwm yr eisteddiadau, 
bydd cadeiryddion mainc yn darparu adroddiad ôl-weithredol blynyddol neu chwe 
misol yn darparu’r wybodaeth yma gan nodi pa ynadon a fynychodd lai na'r isafswm 
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neu fwy na’r uchafswm o eisteddiadau gofynnol ac yn egluro unrhyw benderfyniadau 
/ camau a gymerwyd ganddynt. 

Argymhelliad dau – Cadeiryddion mainc i gael yr awdurdod i ganiatáu cyfnod neu 
gyfnodau o absenoldeb am hyd at 12 mis mewn unrhyw gyfnod o 24 mis.  

22. Dylai cadeiryddion mainc adolygu unrhyw absenoldeb bob tri mis, hyd at uchafswm y 
cyfnod o 12 mis. Lle mae unrhyw gyfnod o absenoldeb yn fwy na 12 mis mewn 
cyfnod o 24 mis, rhaid i gadeirydd y fainc atgyfeirio’r ynad i’r pwyllgor cynghori.   
 

23. Gall cadeirydd y fainc atgyfeirio ynad i’r pwyllgor cynghori ar unrhyw adeg cyn i’r 
uchafswm cyfnod o 12 mis ddod i ben, lle mae’n teimlo bod angen gwneud. Gall 
ynadon apelio i’r pwyllgor cynghori lle mae cadeirydd y fainc wedi gwrthod caniatáu 
cyfnod o absenoldeb. Rhaid i gadeiryddion mainc ddarparu adroddiad ôl-weithredol 
blynyddol neu chwe misol i bwyllgorau cynghori ar yr ynadon lle rhoesant ganiatâd i 
fod yn absennol iddynt.  
 

24. Mae’r cynnig hwn yn cydnabod y byddai adolygiad gan bwyllgorau cynghori o unrhyw 
ganiatâd i fod yn absennol o fwy na thri mis yn anghymesur, yn achosi oedi ac 
ansicrwydd diangen i ynadon a fyddai’n ymgeisio am absenoldeb o’r fath neu i 
adnewyddu absenoldeb sydd eisoes mewn grym. Yn ogystal, mae cadeiryddion 
mainc yn cael eu cefnogi gan HMCTS i gyflawni’r dyletswyddau hyn gan sicrhau’r 
pwyllgorau cynghori a’r ynadon dan sylw fod unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan yr 
Arglwydd Brif Ustus yn cael eu cymhwyso’n briodol.   

Argymhelliad tri – Y Pwyllgorau Cynghori i barhau i fod yn gyfrifol am drosglwyddo 
ynadon o un ardal cyfiawnder lleol i un arall. 

25. Y pwyllgorau cynghori sy’n bennaf gyfrifol am symud ynadon i mewn ac allan o’r 
ynadaeth. Er bod y weithdrefn drosglwyddo’n berthnasol i ynadon sydd eisoes mewn 
swydd, gallai eu hamgylchiadau fod wedi newid ers eu penodi fel nad ydynt mwyach 
yn gymwys i eistedd mewn ardal cyfiawnder lleol benodol, neu mewn unrhyw un. 
Efallai y bydd pwyllgor cynghori yn holi barn cadeirydd y fainc cyn gwneud 
penderfyniad terfynol ar drosglwyddo a dylent hefyd ystyried yr anghenion recriwtio 
a’r meini prawf cymhwyster presennol.  
 

26. Dylai penderfyniadau ynghylch cymhwyster aros gyda’r pwyllgorau cynghori. Byddai 
hyn yn golygu bod yn rhaid i gais trosglwyddo gael ei wneud yn uniongyrchol i’r 
pwyllgor cynghori sy’n gyfrifol am yr ardal cyfiawnder lleol y mae'r ynad eisiau 
trosglwyddo iddi. I sicrhau bod ceisiadau o’r fath yn fwy effeithlon, argymhellir bod 
proses fwy llyfn yn cael ei datblygu.  

Argymhelliad pedwar – Y Pwyllgorau Cynghori i barhau i fod yn gyfrifol am wneud 
argymhelliad i gynnwys ynad ar y rhestr ategol. 

27. Eglurir y sail ar gyfer cynnwys enwau ar y rhestr ategol yn Neddf Llysoedd 2003. Nid 
oes unrhyw ddisgresiwn bron pan fydd ynadon yn cyrraedd 70 oed ond mae angen i’r 
Arglwydd Ganghellor gymeradwyo mewn amgylchiadau eraill. Mae pwyllgorau 
cynghori’n gwneud argymhellion i'r Arglwydd Ganghellor ar hyn.  
 

28. Mae gan reoli’r rhestr ategol oblygiadau ar gyfer recriwtio ac ymddygiad.  Er bod 
cadeiryddion mainc neu bwyllgorau TAAAC efallai’n adnabod unigolyn, neu yn y 
sefyllfa orau i argymell cynnwys rhywun ar y rhestr ar sail eu perfformiad, rhaid i 
bwyllgorau cynghori fod yn gallu rheoli symud pobl i mewn ac allan o'r ynadaeth yng 
nghyd-destun yr anghenion recriwtio cyffredinol. Felly rhaid iddynt barhau i fod yn 
gyfrifol am wneud argymhellion ffurfiol i’r Arglwydd Ganghellor i bwrpas y rhestr aros.  
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29. I sicrhau bod ceisiadau o’r fath yn fwy effeithlon, argymhellir bod proses fwy llyfn yn 

cael ei datblygu. 
 

Argymhelliad pump – Y pwyllgorau cynghori i barhau i fod yn gyfrifol am wneud 
argymhellion i’r Arglwydd Ganghellor ar gyfer tynnu ynad allan o’i swydd. 

30. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd mae hyn eisoes yn digwydd.  Fodd bynnag, mae rhai 
amgylchiadau lle mae gan bwyllgor TAAAC bŵer i wneud argymhelliad yn 
uniongyrchol i’r Arglwydd Brif Ustus a allai arwain at dynnu ynad allan o’i swydd. 
Mae’n digwydd pan fydd ynad yn eistedd yn y Llys Teulu’n unig, naill ai drwy fod wedi 
cael eu recriwtio’n uniongyrchol neu am nad ydynt eisiau eistedd mewn llys troseddol, 
neu lle mae eu cyflogaeth neu amgylchiadau eraill yn eu hatal a lle byddai diddymu 
awdurdodiad i eistedd yn y Llys Teulu’n arwain at eu tynnu allan o’r ynadaeth. (Mae 
Rheolau 33 a 35 o Reolau Ynadon Heddwch 2016 yn awdurdodi pwyllgorau TAAAC i 
argymell i’r Arglwydd Brif Ustus, heb atgyfeirio’r mater at y pwyllgor cynghori, y dylid 
diddymu awdurdodiad i eistedd yn y Llys Teulu (ac Ieuenctid). 
 

31. Yn yr amgylchiadau penodol uchod, rhaid i bob cynnig gan bwyllgor TAAAC i 
argymell i’r Arglwydd Brif Ustus bod awdurdodiad Llys Teulu’n cael ei ddiddymu a 
allai arwain at dynnu ynad allan o’i swydd, gael ei atgyfeirio at y pwyllgor cynghori am 
argymhelliad terfynol. 
 

32. Am resymau a eglurir mewn rhannau eraill o’r ddogfen hon, mae pwyllgorau cynghori 
mewn sefyllfa dda i wneud argymhelliad i dynnu ynad allan o’i swydd ar unrhyw sail. 
Sut bynnag, byddent yn cael eu harwain gan gyngor yr Arglwydd Brif Ustus. Gallai 
fod yn ofynnol i bwyllgorau hefyd, pe bai ynad yn cael ei dynnu allan o’i swydd cyn 
bod yn 70 oed, ystyried cynnwys yr ynad ar y rhestr ategol.  
 

Argymhelliad chwech – Swyddogaethau’n ymwneud â recriwtio ac ymddygiad i gael 
sylw gan bwyllgorau cynghori ar wahân.  

33. Mae gwahanu swyddogaethau'n cynnig y manteision canlynol: 
 

• datblygu dau bwyllgor ar wahân i gyd-fynd gyda’i gilydd a rhoi cyfle i rai aelodau 
eistedd ar y ddau bwyllgor;  

• creu pwyllgorau cynghori cwbl ar wahân gyda chyfrifoldebau clir.  Bydd gwneud 
hyn yn golygu bod modd rheoli a chefnogi achosion yn fwy cyson, effeithiol ac 
effeithlon; 
 

• mwy o gyfle i gael cyswllt â’r JCIO ar hyfforddiant a datblygu, a thrwy hynny, ar 
ddatblygu arferion da. 

34. Dylid dewis aelodau o’r pwyllgorau cynghori ymddygiad o’r pwyllgorau cynghori sy’n 
gyfrifol am recriwtio gan felly greu cronfa o aelodau pwyllgor ymddygiad gyda 
dealltwriaeth dda o’r prif nodweddion sydd eu hangen i fod yn ynad, gan gynnwys 
addasrwydd barnwrol.  
 

35. Bydd canllawiau clir yn cael eu datblygu i nodi beth fydd swyddogaethau’r ddau 
bwyllgor ar wahân yma.  Trafodir cynigion ar gyfer strwythur y ddau bwyllgor isod o 
dan Strwythurau. 
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Prosesau  

Argymhelliad saith – Bod proses recriwtio genedlaethol glir a chyson yn cael ei 
datblygu ar gyfer, a’i mabwysiadu gan, yr holl bwyllgorau cynghori. 
 

36. Dylid defnyddio’r un broses recriwtio gyson, drylwyr a thryloyw gyda phob ymgeisydd 
am yr ynadaeth, pa bynnag ardal ddaearyddol neu awdurdodaeth y maent yn 
ymgeisio ar ei chyfer.  Derbynnir y bydd angen cwestiynau cyfweliad penodol i bob 
awdurdodaeth i brofi addasrwydd barnwrol i eistedd mewn Llys Troseddol neu Deulu 
ac nad yw arsylwi yn y llys yn briodol gyda cheisiadau i eistedd yn y Llys Teulu. Ar ôl 
ystyried y gwahaniaethau amlwg hyn, dylai pob elfen arall o’r broses recriwtio fod yr 
un fath. 
 

37. Dylid cefnogi recriwtio gyda phecyn cenedlaethol sy’n annog ceisiadau gan aelodau 
amrywiol o’r gymuned ac sy’n darparu deunyddiau i gynorthwyo a galluogi hynny. 
Dylai'r pecyn gynnwys senarios achos diweddar a pherthnasol, cwestiynau cyfweliad 
a deunyddiau hyfforddiant. 
 

38. Mae strategaethau ychwanegol ar gyfer defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol hefyd yn 
hollbwysig os yw ymgyrchoedd recriwtio i lwyddo yn y dyfodol. Bydd defnydd priodol 
o’r cyfryngau cymdeithasol yn cynorthwyo’r pwyllgorau cynghori i ddenu ymgeiswyr o 
gymunedau anodd eu cyrraedd. 

 

Strwythurau 

Argymhelliad wyth -  

i. Pedwar ar hugain o bwyllgorau cynghori i’w creu i fod yn gyfrifol am recriwtio, 
trosglwyddo i mewn ac allan o’r ynadaeth, a throsglwyddo i’r rhestr ategol; a 

ii. Saith pwyllgor cynghori i’w creu i fod yn gyfrifol am gamymddwyn honedig.  
 

39. Roedd yr unig wrthwynebiad i wahanu’r ddau bwyllgor yn seiliedig ar bryderon y 
byddai hynny’n atal croesffrwythloni profiad. Yn ymateb, dadleuwn fod modd 
croesffrwythloni profiad o dan y strwythur arfaethedig drwy recriwtio aelodau ar bob 
pwyllgor cynghori ymddygiad rhanbarthol o'r pwyllgorau cynghori recriwtio mwy lleol a 
thrwy annog datblygu prosesau cenedlaethol cyson. 
 

40. O ystyried lefel y gwrthwynebiad i leihau’r nifer o saith o bwyllgorau, rhoddwyd 
ystyriaeth ofalus i ddatblygu argymhelliad lle byddai nifer y pwyllgorau cynghori 
recriwtio'n cael eu lleihau i fwy na saith ond llai na 44. Ystyriwyd y strwythurau rheoli 
presennol o dan yr ynadaeth, a’r rhai a awgrymwyd yn yr ymatebion, ac a oedd 
angen cael yr un strwythur ar gyfer pwyllgorau ymddygiad a rhai recriwtio. 

 
41. Byddai cysoni gyda strwythurau’r ardaloedd cyfiawnder lleol, bwrdeistrefi a siroedd yn 

cynyddu nifer y pwyllgorau cynghori’n sylweddol.  Byddai cysoni gyda strwythurau 
Llys y Goron a / neu’r gwasanaethau cyfreithiol yn lleihau nifer y pwyllgorau cynghori 
recriwtio i saith.  Ar ôl ystyried yn ofalus, teimlwyd mai ardaloedd y pwyllgorau 
TAAAC yw’r strwythur isranbarthol mwyaf addas i bwyllgorau cynghori recriwtio fod 
yn seiliedig arnynt. Mae’r ardaloedd TAAAC wedi’u cytuno gan yr Uwch Farnwr 
Llywyddol gan roi strwythur sy’n cael ei gydnabod gan ynadon.   
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42. Argymhellir fod pwyllgorau cynghori sy’n gyfrifol am recriwtio’n cael eu sefydlu’n unol 
ag ardaloedd y pwyllgorau JTAAAC, ac eithrio Llundain lle argymhellir bod y pwyllgor 
hwnnw’n cael ei gysoni â’r ardal TAAAC Llys Teulu unigol.  Mae’r rhesymeg dros y 
gwahaniaeth hwn yn seiliedig ar y ffordd y caiff hyfforddiant a recriwtio ei drefnu a’i 
reoli ar hyn o bryd ar draws Llundain, gyda’r rhan fwyaf ohono eisoes yn cael ei reoli 
a’i brosesu’n ganolog ar gyfer y rhanbarth. 
 

43. Ni fydd lleihau nifer y pwyllgorau cynghori’n atal yr opsiwn o sefydlu is-bwyllgorau. 
Rhagwelir y bydd gan yr Arglwydd Raglawiaid (yn unol â’r Cyfarwyddiadau) rôl 
annatod ym mhob pwyllgor.  Bydd yr Arglwydd Ganghellor, gyda chytundeb yr 
Arglwydd Brif Ustus, yn parhau i wahodd Arglwydd Raglawiaid i gadeirio pwyllgorau 
cynghori ymddygiad a / neu bwyllgorau cynghori recriwtio. Bydd hyn yn amodol ar 
unrhyw argymhelliad gan bwyllgorau cynghori unigol i benodi cadeirydd nad yw'n 
Arglwydd Raglaw.  Mae’r cynigion hyn wedi cael eu trafod a’u cytuno gyda 
Chymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid. 
 

44. Bydd angen darpariaethau dros dro i sefydlu’r ddau bwyllgor ar wahân yma.  Bydd 
nifer yr aelodau ar ôl hynny’n cael ei benderfynu gan yr ysgrifennydd a’i gytuno gan y 
pwyllgor.  
 

45. Mae manteision y strwythur sydd mewn golwg yn cynnwys: 

Recriwtio 

• Cysylltiad uniongyrchol i ardal / strwythur, wedi’i gydnabod gan ynadon a’r uwch-
farnwriaeth; 

 

• Byddai modd cysylltu ynadon newydd ar ôl eu penodi i ardal y pwyllgor cynghori 
sy’n gyfrifol am eu hyfforddiant a’u datblygiad; 

 

• Mae recriwtio’n lleol yn golygu bod ymgeiswyr yn fwy tebygol o fod ar gael.   

Ymddygiad  

• Byddai llai o bwyllgorau cynghori ymddygiad, a llai o aelodau, yn golygu eu bod 
yn cael mwy o gysylltiad gyda, ac yn cael mwy o brofiad o fusnes ymddygiad;  

 

• Byddai saith pwyllgor cynghori ymddygiad rhanbarthol arbenigol yn golygu y 
byddai modd datblygu a gweithredu’r arferion gorau cenedlaethol yn fwy effeithiol; 

 

• Byddai’n gwella gwrthrychedd gan felly ennyn mwy o ffydd yn nhegwch y broses. 
 

• Byddai datblygu hyfforddiant ymddygiad pwrpasol, a mwy o gysylltiad ag 
achosion, yn arwain at arferion gwell, mwy cyson ac at fwy o ymarfer. 

Rheolaeth a Threfniadaeth 
 

Argymhelliad naw – Datblygu ysgrifenyddiaethau rhanbarthol i gefnogi’r pwyllgorau 
cynghori. 
 

46. Bydd ysgrifenyddiaethau rhanbarthol yn cael eu sefydlu i gynorthwyo staff i 
ymgysylltu a gweithio o bell drwy ddefnyddio technoleg.  Bydd pob ysgrifenyddiaeth 
yn gweithio dan arweinyddiaeth cyfreithiwr arbenigol.  Y gobaith yw y bydd yr 
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ysgrifenyddiaethau rhanbarthol yn creu rhwydwaith gan weithio gyda’r Swyddfa 
Farnwrol a’r JCIO i greu prosesau, hyfforddiant ac arferion gorau cyffredin.  Bydd pob 
ysgrifenyddiaeth ranbarthol yn gyfrifol am y pwyllgor ymddygiad rhanbarthol a’r 
pwyllgorau recriwtio rhanbarthol. 
 

47. Bydd unrhyw fater sy’n codi gyda graddio staff yn cael ei reoli drwy ddilyn polisïau a 
phrosesau'r MOJ mewn cyswllt â’r DTUS.   

Argymhelliad deg - Na fydd y Cyfarwyddiadau sy’n nodi bod yr Arglwydd Brif Ustus yn 
gallu penodi Arglwydd Raglaw fel cadeirydd ar bwyllgor cynghori’n newid a bydd 
rhaglenni’n cael eu datblygu i ategu / cryfhau rôl yr Arglwydd Raglawiaid ar 
bwyllgorau cynghori ymhellach. 

48. Mae Cymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid o blaid y cynigion yn yr adroddiad hwn ac 
yn awyddus i gryfhau ei chysylltiadau â’r ynadaeth.  Ar yr amod bod cais yn cael ei 
wneud i’r Arglwydd Brif Ustus i benodi cadeirydd arall, y rhagdybiaeth yw mai 
Arglwydd Raglaw fydd yn cadeirio bob pwyllgor cynghori recriwtio a phob pwyllgor 
cynghori ymddygiad. 
 

49. Mae sawl maes lle gallai’r cysylltiad rhwng yr ynadaeth a’r Arglwydd Raglawiaid gael 
ei gryfhau a bydd HMCTS yn gweithio gyda Chymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid i 
ddatblygu’r cyfleoedd hyn yn y meysydd hynny, ac mewn meysydd eraill. 
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Casgliad a'r camau nesaf 

 

50. Mae HMCTS yn ddiolchgar am yr ymatebion a dderbyniodd a helpodd i lunio’r 
cynigion a gyflwynir yn yr ymateb hwn. 
 

51.  Bydd HMCTS yn parhau i weithio gyda Chymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid, yr 
undebau, y Swyddfa Ymddygiad ac Ymchwiliadau Barnwrol (JCIO), Penaethiaid 
Gweithrediadau Cyfreithiol, y Swyddfa Farnwrol a’r gweithgor i ddatblygu’r cynigion a 
ddisgrifir uchod yn effeithiol. 
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Prawf Effaith 

52. Derbyniwyd nifer o ymatebion gan siaradwyr Cymraeg.  Mae’r ymatebion hyn yn 
dangos yn glir bod angen datblygu unrhyw newid mewn ffordd sy’n cydnabod 
canlyniadau ieithyddol polisïau sy’n effeithio ar wasanaethau a ddarperir i bobl 
Cymru. 
 

53. Cyfeiriwyd at y rhaniad daearyddol rhwng y Gogledd a’r De a bod angen i staff 
Cymraeg eu hiaith gefnogi’r pwyllgorau cynghori.  O ganlyniad, datblygwyd y cynigion 
terfynol i adlewyrchu strwythurau sefydliadol cydnabyddedig sydd eisoes yn eu lle 
yng Nghymru a gall HMCTS sicrhau y bydd cymorth ar gael i’r pwyllgorau cynghori 
gan staff Cymraeg eu hiaith. 

 

Mae fersiwn Saesneg o’r ddogfen ymateb hon ar gael yn:    

https://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/consultations/mechanisms-and-governance-for-overseeing-the-recruitment-and-conduct-of-justices-of-the-peace-october-2017
https://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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Cydraddoldeb 

54. Un o nodau clir yr ymgynghoriad hwn oedd creu proses recriwtio drylwyr, dryloyw ac 
effeithiol fydd yn cyrraedd darpar ymgeiswyr o grwpiau anodd eu cyrraedd mewn 
cymdeithas.  Gallai gweithredu ein strategaethau recriwtio’n llwyddiannus wella 
amrywiaeth ar draws yr ynadaeth. 
 

55. Bydd unrhyw newid a allai effeithio ar staff HMCTS yn cael ei reoli’n unol â’r 
fframwaith rheoli newid gweithredol a thrwy gyswllt agos â’r DTUS. 
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Egwyddorion ymgynghori 

56. Mae’r egwyddorion y dylai adrannau’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill eu 
mabwysiadu ar gyfer ymgysylltu gyda rhanddeiliaid, wrth ddatblygu polisi a 
deddfwriaeth, wedi eu nodi yn yr egwyddorion ymgynghori. 
 

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

 

https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance
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Atodiad A - Rhestr o’r ymatebwyr 

Cymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid 
 
Fforwm Cenedlaethol y Cadeiryddion Mainc  

Cymdeithas yr Ynadon  

Yr Ombwdsmon Ymddygiad a Phenodiadau Barnwrol 

Adran yr Undebau Llafur 

Pwyllgor Cynghori Sir Gaer 

Mr Peter Reed, Cadeirydd Mainc Avon a Gwlad yr Haf 

Carole Freeman Dunn, Mainc Cleveland – Ynadon Teeside 

Chris Dickinson, Is-gadeirydd Cleveland, Co Durham a Darlington 

Colin Weston MBE, YH a Chadeirydd Mainc Dorset 

Jill Parker, Pwyllgor Cynghori'r Black Country Barbara Richardson, Cadeirydd Mainc 
Southern Derbyshire 

Paul Broomhead, Cadeirydd Mainc Gorllewin Sir Efrog 

Roger Mills, Cadeirydd Mainc De Ddwyrain Llundain 

Joanne Wilkinson, Cadeirydd Mainc Staffordshire 

David E Laing, Arglwydd Raglaw EM ar gyfer Northamptonshire 

Alexandro Roveri, Clerc Ynadon Wiltshire, Hampshire, Ynys Wyth 

David Subacchi, Cadeirydd Mainc Canol Gogledd Cymru 

Graham Barnett, Ynad yn Nwyrain Sir Efrog 

David McCall, Cadeirydd Mainc Gorllewin a Chanol Henffordd 

Chris Bell, Cadeirydd Mainc Sussex & Central 

Aileen Jill Little, Cadeirydd Mainc Co Durham a Darlington 

Alexia Featherstonhaugh, Cadeirydd Mainc Canol Llundain  

Diane Marks, Cadeirydd Mainc De Orllewin Llundain 

Andrew Nicholson, Ysgrifennydd Pwyllgor Cynghori Gorllewin Llundain  
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Sarah Jones, Cadeirydd Mainc Pwyllgor Cynghori Gogledd a Dwyrain Llundain  

Sean Evans, Pwyllgor Cynghori Birmingham a Solihull 

Kathie Stevens, Cadeirydd Mainc Sir Rhydychen 

Jackie Alexander, Cadeirydd Mainc Gogledd Orllewin Llundain 

Kate Hurt, Pwyllgor Cynghori Nottinghamshire 

Stephen Baker, Cadeirydd Mainc De Cumbria 

Paul Wright, Mainc Gyfun Sir Gaerhirfryn 

Sarah Clarke, Cadeirydd Mainc Buckinghamshire  

Tim Smith, Ysgrifennydd Pwyllgor Cynghori Dyfnaint a Chernyw 

Jeffrey Kelly, Cadeirydd Mainc Canol a De Llundain 

Karmen McAllister, Pwyllgor Cynghori Sir Gaergrawnt 

Brenda Saturley, Pwyllgor Cynghori Avon a Gwlad yr Haf 

Stephen Rogers, Cadeirydd Mainc Cymru Gyfan 

Sally Veasey, Pwyllgor Cynghori Dorset 

Helen Paige, Pwyllgor Cynghori Wiltshire 

Suzanne Gadd, Pwyllgor Cynghori Bedford a Hertfordshire 

Damien Thornton, Pwyllgor Cynghori Gogledd a Gorllewin Sir Efrog 

Jane Hodgkiss, Manceinion Fwyaf 

Danny Cain, Ysgrifennydd Pwyllgor Cynghori Suffolk 

Danny Cain, Ysgrifennydd Pwyllgor Cynghori Norfolk 

Jan Prescott, Cadeirydd Mainc Ynadon Glannau Mersi 

Teresa Parr, Pwyllgorau Cynghori Ynadon Manceinion 

Ian Dudson, Staffordshire 

Sandra Barnes, Arglwydd Raglawiaid Cymru  

Sandra Barnes, Pwyllgor Cynghori Gorllewin Morgannwg 

Sandra Barnes, Pwyllgor Cynghori Gogledd Cymru 

Sandra Barnes, Pwyllgor Cynghori Canol De Morgannwg 
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Sandra Barnes, Pwyllgor Cynghori Gwent 

Sandra Barnes, Pwyllgor Cynghori Dyfed Powys 

Sandra Barnes, Pwyllgor Cynghori Gogledd Ddwyrain Cymru 

Sandra Barnes, Pwyllgor Cynghori Canol Gogledd Cymru 

Anthony Dickinson, Pwyllgor Cynghori Cumbria 

Anita Smith, Pwyllgor Cynghori Gorllewin Mersia  

Anita Smith, Pwyllgor Cynghori Staffordshire  

Anthony Dickinson, Pwyllgor Cynghori De Cumbria 

Anthony Dickinson, Pwyllgor Cynghori Gogledd a Gorllewin Cumbria 

Anthony Dickinson, Pwyllgor Cynghori Arfordir Fylde a Gogledd Sir Efrog 

Anthony Dickinson, Pwyllgor Cynghori Canol a De Sir Gaerhirfryn  

Anthony Dickinson, Pwyllgor Cynghori Dwyrain Sir Gaerhirfryn 

Alison Watts, Pwyllgor Cynghori Humberside  

Mike James, Gogledd Ddwyrain Cymru 

Alison Watts, Pwyllgor Cynghori De Sir Efrog 

Jane Tovell, Pwyllgor Cynghori Gorllewin Sussex 

Chris Knight, Sir Amwythig 

 

 





 

 

ATODIAD B:  Ymatebion i gwestiynau 1-8 yr ymgynghoriad 

Cwestiwn 1: A ddylai Cadeiryddion Mainc fod: 

Yn bennaf gyfrifol am oruchwylio eisteddiadau ac absenoldebau? 

Roedd pawb bron yn unfrydol y dylai cadeiryddion mainc a’u dirprwyon fod yn gyfrifol am y gwaith 
dydd i ddydd o oruchwylio eisteddiadau ynadon. Fodd bynnag, roedd consensws clir y dylai 
pwyllgorau cynghori weithredu fel awdurdod uwch i gefnogi’r berthynas rhwng y cadeiryddion 
mainc a’r ynadon a chynorthwyo’r cadeiryddion mainc lle bo angen.  

Â’r pŵer i ganiatáu absenoldebau am hyd at 18 mis? 

Y consensws oedd y dylai cadeiryddion mainc barhau i fod â'r awdurdod i ganiatáu absenoldebau. 
Fodd bynnag, cwestiynodd sawl ymateb y cyfnod y gallent ganiatáu absenoldebau. Teimlai’r rhan 
fwyaf fod 18 mis yn rhy hir a thri mis - y cyfnod presennol - yn rhy fyr. Eto, roedd teimlad cryf iawn 
y dylai’r pwyllgorau cynghori weithredu fel awdurdod uwch ar hyn a pharhau i oruchwylio achosion 
mwy anodd yn agos, ac y dylent gael gwybod am unrhyw ynadon sydd i ffwrdd ar gyfnod o 
absenoldeb, am ba bynnag amser. 

Â’r pŵer i argymell bod ynadon yn cael eu trosglwyddo i Ardal Cyfiawnder Lleol arall? 

Y consensws o’r ymatebion oedd mai cadeiryddion mainc, mewn cyswllt â’r Pwyllgorau 
Hyfforddiant, Cymeradwyo, Awdurdodi ac Arfarnu (TAAAC) priodol a'r Clerc Ynadon (neu ddaliwr 
swydd priodol) a ddylai fod yn gyfrifol am wneud argymhellion o’r fath i’r Arglwydd Ganghellor. Y 
teimlad oedd y dylai’r pwyllgorau cynghori barhau i gael eu cynnwys yn y penderfyniadau er mwyn 
gallu: 

• rhoi cyngor ar anghymhwyso posib ynghylch cymhwyster;  

• cytuno ar restri aros lle mae’r fainc yn llawn; a / neu 

•  ymgeisio i’r Uwch Farnwr Llywyddol am foratoriwm ar drosglwyddo lle byddai’n amharu’n 
sylweddol ar fod yn gallu penodi digon o bobl newydd i’r fainc o’r ardal recriwtio honno.   

Â’r pŵer i argymell bod ynadon yn cael eu cynnwys ar y rhestr ategol? 

Dadleuai nifer o’r ymatebion mai cadeiryddion mainc oedd y bobl orau i argymell ynadon ar gyfer 
eu cynnwys ar y rhestr ategol oherwydd eu gwybodaeth am yr unigolion dan sylw. Nid oedd gan 
eraill farn gref y naill ffordd na’r llall. Eto, teimlai’r rhan fwyaf y dylai hyn ddigwydd drwy gynnwys ac 
o dan oruchwyliaeth y pwyllgorau cynghori.   

Cwestiwn 2: A ddylai pwyllgorau cynghori gadw’r pŵer i wneud argymhelliad i dynnu 
unrhyw ynad a fethodd a chyrraedd, neu gynnal y safonau gofynnol, allan o’i swydd? Neu a 
ddylid dirprwyo’r pŵer hwn i’r pwyllgorau TAAAC?  



 

 

Roedd y farn yn unfrydol bron (ar wahân i chwe ymateb) bod yn rhaid i unrhyw argymhelliad a allai 
arwain at dynnu ynad allan o'i swydd orwedd gyda’r pwyllgorau cynghori.  Y rhesymeg y tu ôl i’r 
farn hon oedd:  

• roedd aelodau lleyg o bwyllgorau cynghori’n wrthrychol;  

• bod diffyg hyder ymhlith ynadon yn y systemau arfarnu presennol y byddai argymhelliad yn 
seiliedig arnynt;  

• mae pwyllgorau cynghori’n brofiadol mewn dadansoddi gwybodaeth a gwneud y 
penderfyniadau hyn;  

• maent yn darparu proses gyson ar gyfer gwneud hyn. 

Roedd dau ymateb yn dadlau na ddylai pwyllgorau cynghori na’r pwyllgorau TAAAC fod yn gyfrifol 
oherwydd bod tynnu ynad allan o’i swydd yn swyddogaeth Adnoddau Dynol arbenigol ac yn fater 
i’w reoli gan bwyllgor AD cenedlaethol. Roedd tri’n dadlau mai pwyllgorau TAAAC yw'r rhai gorau i 
wneud penderfyniadau ar gymhwysedd a chyflawni’r safonau gofynnol a theimlai un ymateb y 
gallai’r ddau bwyllgor rannu’r pŵer hwn. 

Cwestiwn 3: Ydych chi’n cytuno, ble bynnag y mae cyfweliadau recriwtio’n digwydd, bod yn 
rhaid i weithdrefnau recriwtio a chyfweliadau gan Bwyllgorau Cynghori ddilyn proses 
genedlaethol gyson?   

Roedd yr atebion i’r cwestiwn hwn yn glir o blaid cael proses genedlaethol gyson. Pwysleisiodd 
lawer fod angen creu proses recriwtio unffurf i geisio hyrwyddo amrywiaeth a bod adnabod 
addasrwydd barnwrol yn y rhai oedd yn ymgeisio i fod yn ynadon yn hynod bwysig.  

Teimlai llawer fod y Cyfarwyddiadau’n cynnig digon o ganllawiau ac roeddent yn fodlon â’u 
trefniadau lleol eu hunain ond awgryma’r ymatebion fod prosesau’n amrywio’n sylweddol ar draws 
y gwahanol ardaloedd a bod y broses recriwtio’n cymryd rhy hir.  

Awgrymodd yr ymatebion fod llawer o ardaloedd yn cynnal dau gyfweliad dros wythnosau lawer; 
roedd rhai’n cynnal un cyfweliad ac eraill yn cynnal dau mewn un diwrnod. Teimlai’r ymatebwyr 
hefyd fod diffyg unrhyw ganllawiau neu gymorth cenedlaethol i ymgyrchoedd recriwtio’n cyfyngu eu 
heffaith.   

Cwestiwn 4: A ddylid creu strwythur rhanbarthol a fyddai’n lleihau nifer y pwyllgorau 
cynghori o 44 i saith? Roedd mwy na hanner y rhai a ymatebodd o blaid lleihau nifer y 
pwyllgorau cynghori. Roeddent yn dadlau y byddai pwyllgorau mwy yn rhoi mwy o waith i’w 
haelodau, yn creu mwy o arbenigedd, yn gwella cymhwysedd, yn lleihau’r risg o barhau gydag 
arferion lleol ac yn gwella cysondeb.  

Dadleuai’r rhan fwyaf oedd o blaid lleihau’r nifer nad oedd y lleihad o 44 i saith oedd mewn golwg 
yn ystyried yn ddigonol y gwahaniaethau diwylliannol a daearyddol ar draws y rhanbarthau.  
Cafodd strwythurau gwahanol eu hargymell gan nifer o’r pwyllgorau cynghori a ymatebodd. 
Roeddent yn cynnwys awgrymiadau am gyswllt i glystyrau HMCTS; siroedd a bwrdeistrefi; a 
phwyllgorau cynghori ar wahân ar gyfer Gogledd a De Cymru.  Nid oedd yn ymddangos bod y 
cynigion hyn yn cael eu cefnogi gan bwyllgorau cynghori eraill o'r un rhanbarth. 



 

 

Dadleuai’r lleiafrif oedd eisiau cadw pethau fel yr oeddent y byddai pwyllgorau cynghori rhanbarthol 
yn rhy fawr ac na fyddai ganddynt fantais gwybodaeth leol.  Cyfeiriodd rai at gadw cysylltiadau lleol 
a bod angen deall y "wybodaeth feddal" sydd ar gael wrth reoli recriwtio ac ymddygiad, h.y. 
gwybodaeth am bersonoliaeth pobl leol a materion a chyfleoedd lleol i recriwtio. 

Roedd yr MA yn cydnabod manteision mwy o wrthrychedd wrth ddelio ag ymddygiad ond yn 
dadlau bod yn rhaid pwyso’r fantais hon yn ofalus yn erbyn gwerthfawrogi amgylchiadau a chyd-
destun unigol.  O ran recriwtio, roeddent yn teimlo y gallai erydiad gwybodaeth leol effeithio ar 
ymdrechion yr ymgeisydd i ddangos cysylltiad gyda, a dealltwriaeth o’r ardal leol.  Roedd yr MA yn 
argymell strwythur ymddygiad wedi’i gysylltu i ardaloedd TAAAC a mwy o recriwtio lleol.  

At ei gilydd roedd y NBCF o blaid lleihau’r nifer i saith pwyllgor ar y sail bod Llysoedd Ynadon 
eisoes wedi’u trefnu’n saith rhanbarth a ddiffiniwyd yn glir, bod strwythurau yn eu lle ar gyfer saith 
pennaeth gweithrediadau cyfreithiol rhanbarthol a bod gwaith yn gynyddol yn cael ei drefnu ar sail 
fframwaith rhanbarthol. Er yn lleisio pryderon am yr ardaloedd hynny sy’n ddaearyddol wasgarog 
iawn ac yn dra gwahanol o ran diwylliant, er enghraifft Gogledd a De Cymru, roeddent yn derbyn y 
gallai un pwyllgor cynghori i oruchwylio swyddogaethau Adnoddau Dynol ateb y pryderon hyn drwy 
sefydlu is-bwyllgorau ar gyfer recriwtio. 

Roedd ymateb y JACO’n tanlinellu pwysigrwydd gwrthrychedd ac annibyniaeth wrth wneud 
ymchwiliadau i gwynion yn honni camymddwyn. Nododd fod peryglon clir y gallai cwynwyr, ac 
ynadon oedd yn destun ymchwiliad i’w hymddygiad, feddwl nad oedd pwyllgorau cynghori'n 
ddiduedd o ystyried y byddai eu maes cyfrifoldeb daearyddol yn debygol o gyfateb i faes 
cyfrifoldeb daearyddol yr ynad dan sylw.   

Awgrymodd y JACO y byddai symud at strwythur mwy rhanbarthol gyda mwy o aelodau ar banel 
ymddygiad efallai’n golygu mwy o sgôp i ddyrannu achosion i rai nad oeddent yn adnabod yr ynad 
oedd yn destun yr ymchwiliad gan felly ddileu unrhyw argraff o ragfarn ac unochredd. Byddai 
gorfod trosglwyddo achosion rhwng pwyllgorau cynghori – sy’n digwydd yn gyson ar hyn o bryd – 
yn llawer llai tebygol pe bai pwyllgor cynghori rhanbarthol yn delio ag ymddygiad. Byddai cronfa 
ranbarthol hefyd yn helpu i ddatblygu dull rhanbarthol a chenedlaethol cyson gyda’r potensial i 
wella safonau.  

Roedd ymateb Cymdeithas yr Arglwydd Raglawiaid yn nodi’r cysylltiad cyfansoddiadol rhwng 
Arglwydd Raglawiaid a’r siroedd, sydd wedi bodoli ers canrifoedd, ond gan gyfeirio hefyd at eu 
persbectif annibynnol. Teimlent fod y nodweddion hyn, ynghyd â phresenoldeb aelodau lleyg eraill, 
yn gwella didwylledd y pwyllgor.   

O dan y strwythur presennol, nid yw Arglwydd Raglaw bob amser yn cadeirio pwyllgor cynghori. 
(Mae’r Cyfarwyddiadau’n caniatáu i'r pwyllgor cynghori wneud cais i'r Arglwydd Brif Ustus i benodi 
cadeirydd arall.) Mae nifer o achosion lle nad yw’r Arglwydd Raglaw’n cadeirio pwyllgor cynghori’r 
sir y maent yn ei chynrychioli, oherwydd mae gan rai pwyllgorau gyfrifoldeb dros fwy nag un sir. Lle 
mae gan bwyllgor gyfrifoldeb am fwy nag un sir, mae’r Cyfarwyddiadau’n caniatáu dewis Arglwydd 
Raglaw o blith Arglwydd Raglawiaid y siroedd hynny.   

Cwestiwn 5: Pan gyflwynir recriwtio uniongyrchol i’r Llys Teulu’n genedlaethol, a ddylai’r 
broses ymgeisio i fod yn ynad fod yr un fath, p’un ai yw unigolyn yn ymgeisio i eistedd yn y 
Llys Teulu neu'r Llys Troseddol?  



 

 

Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion yn cydnabod, p’un ai yw ynadon yn eistedd yn y Llys Teulu neu’r 
Llys Troseddol, bod y nodweddion allweddol sy’n ofynnol mewn ynad yr un peth. Dywedodd y MA 
fod angen i holl aelodau’r pwyllgorau cynghori fod yn gyfarwydd â materion Teulu.  Roeddent o 
blaid y dull presennol lle mae o leiaf un person ar y panel cyfweld yn ynad Llys Teulu a lle rhoddir 
hanner diwrnod o hyfforddiant i holl aelodau’r pwyllgor ar ddod yn gyfarwydd â’r Llys Teulu. 

Dywedodd bob un o’r ymatebion bron fod y ffaith na allai ymgeiswyr i’r Llys Teulu arsylwi ar 
achosion Teulu’n gofyn am newid y sefyllfa. Dadleuai llawer y byddai argaeledd deunydd 
eglurhaol, effeithiol o ansawdd uchel yn cynnal preifatrwydd y partïon mewn achosion teulu ond yn 
rhoi’r ddealltwriaeth angenrheidiol i’r ymgeiswyr. 

Cwestiwn 6: A ddylai’r un pwyllgor ddelio gyda recriwtio ac ymddygiad? Neu a ddylid 
rhannu'r swyddogaethau hyn?   

Drwy gydol ei ymateb, mae’r JACO wedi dadlau y gallai mwy o arbenigedd a chanolbwyntio wrth 
ymchwilio i faterion Ymddygiad Barnwrol gynnig manteision.  Cytunodd llawer o’r ymatebion eraill y 
gallai nifer lai o aelodau pwyllgor wedi’u hyfforddi’n dda, i fod yn gyfrifol am ardal ddaearyddol fwy, 
ennill mwy o brofiad ac arbenigedd, bod yn fwy gwrthrychol a hefyd yn fwy cyson wrth gymhwyso’r 
Cyfarwyddiadau a Rheolau Ymddygiad Barnwrol (Ynadon) 2014. 

Roedd y NBCF yn ystyried y dylai pwyllgor rhanbarthol fod yn gyfrifol am y ddwy swyddogaeth i 
sicrhau bod aelodau o bwyllgorau cynghori’n gallu delio â phob mater yn ymwneud â’r ynadaeth.  
Cytunodd yr MA fod y cysylltiad rhwng recriwtio ac ymddygiad yn glir ac mai un pwyllgor fyddai’r 
opsiwn mwyaf proffesiynol.  Roeddent er hynny’n dadlau y byddai baich y gwaith i un pwyllgor 
rhanbarthol yn rhy drwm.     

Roedd barn y rhan fwyaf oedd o blaid cael un pwyllgor cynghori’n gyfrifol am y ddwy swyddogaeth 
yn seiliedig ar y ddadl fod gwybodaeth yn croesffrwythloni o eistedd ar y ddau bwyllgor; bod angen 
cadw arweinyddiaeth yr Arglwydd Raglawiaid a bod angen osgoi unrhyw oedi a biwrocratiaeth. 
Lleisiwyd pryderon hefyd ynghylch a ellid recriwtio digon o aelodau i ddau bwyllgor ac ynghylch 
creu strwythurau mwy cymhleth, gydag un ymateb yn nodi bod angen cadw’r holl faterion 
Adnoddau Dynol o dan un ymbarél. 

Cwestiwn 7: Ydych yn cytuno â’r dadleuon o blaid creu pwyllgor cenedlaethol i ymchwilio i 
honiadau o gamymddwyn personol gan ynadon? Eglurwch y rheswm am eich ateb gan nodi 
unrhyw risgiau ychwanegol neu oblygiadau andwyol a allai godi.  

Ychydig iawn o gefnogaeth oedd dros greu pwyllgor ymddygiad cenedlaethol. Er bod llawer, gan 
gynnwys y JACO, yn cydnabod y gallai un corff cenedlaethol fod yn fwy gwrthrychol, roedd yr MA 
a’r NBCF yn cwestiynu a allai un corff i ymchwilio i ymddygiad ddarparu’r gefnogaeth logistaidd i 
hwyluso paneli ymddygiad ar draws Cymru a Lloegr.   

Dywedodd y JACO pe bai corff cenedlaethol yn cael ei greu, y dylai ei brosesau ymchwilio 
adlewyrchu rhai’r Ombwdsmon, oherwydd y byddai’r swyddogaethau’n debyg iawn. Fodd bynnag, 
lleisiodd nifer o’r ymatebwyr y pryder y byddai corff cenedlaethol yn rhy debyg i’r JCIO ac yn creu 
dryswch a dyblygu.   

Cwestiwn 8: Ydych yn cytuno â’r cynnig i gyflwyno ysgrifenyddiaethau rhanbarthol 
arbenigol ar gyfer pwyllgorau cynghori? Eglurwch y rhesymau dros eich ateb.  



 

 

Roedd cefnogaeth sylweddol o blaid creu ysgrifenyddiaeth ranbarthol arbenigol.  Cyfeiriodd llawer 
o’r ymatebion, gan gynnwys Fforwm Cenedlaethol y Cadeiryddion Mainc a’r JACO, at fanteision 
cael ysgrifenyddiaeth arbenigol gan gynnwys mwy o gymorth, mwy o wydnwch a datblygu a chadw 
arbenigedd. 

Teimlai mwyafrif sylweddol y dylai cyfreithiwr gyda digon o brofiad ddarparu’r cymorth 
angenrheidiol, yn enwedig ar faterion ymddygiad. Dadleuai lleiafrif yn erbyn ysgrifenyddiaethau 
rhanbarthol a bod angen cymorth lleol ar lefel ddigon uchel er mwyn cadw gwybodaeth leol. Roedd 
nifer fach yn cwestiynu a oedd angen person cyfreithiol cymwysedig fel ysgrifennydd. 

Dywedodd y MA mai cael gafael ar y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol oedd y peth pwysicaf ac 
y byddai dull rhanbarthol o wneud hyn yn syniad da. 

Roedd y DTUS yn cwestiynu’r graddfeydd a’r strwythurau oedd mewn golwg ar gyfer staff HMCTS 
yn y timau cymorth arbenigol rhanbarthol. Yn eu barn hwy, dylid datblygu’r strwythurau ac unrhyw 
dechnoleg yr oedd i’w defnyddio fel y gallai dalwyr presennol y swyddi barhau yn eu swyddi.   
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