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COFNODION CYFARFOD 

GRŴP TRAWSBLEIDIOL CYFREITHIOL  

CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU  

A GYNHALIWYD YN NHŶ HYWEL 

DDYDD MERCHER 23 IONAWR 2018 12.45PM 

 

 
Yn bresennol: 
 

 

Mark Reckless AC Cadeirydd 
Ceidwadwyr 

Bethan Sayed AC Plaid Cymru 

Joyce Watson AC Llafur 

David Rowlands AC UKIP 

Catriona Brown Ysgrifennydd 

Conor Holohan  

Elery Cubbage Ar ran Lynne Neagle AC, Llafur 

Sara Moran Ar ran Lynne Neagle AC, Llafur 

Luke Fletcher Swyddfa Grŵp Plaid Cymru 

  

Andrew Felton Ysgrifennydd 
Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

Yr Athro Rick Rawlings Comisiynydd 
Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

Rhys Thomas Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

Martin Wade Cyfathrebu 
Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

Laura Cawson Myfyriwr Profiad Gwaith 
Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

 

1. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown AC (Is-Gadeirydd). 

 

2. Agorodd MR y cyfarfod, a gwahoddodd AF i roi diweddariad i'r cyfarfod ar waith y Comisiwn 

ar Gyfiawnder yng Nghymru (y "Comisiwn Cyfiawnder"), amseriad tebygol adroddiad y 

Comisiwn Cyfiawnder, a faint o gefnogaeth mae’r Comisiwn Cyfiawnder yn cael gan 

Lywodraeth y DU, yn ogystal â Llywodraeth Cymru. 

 

3. Eglurodd AF fod y Comisiwn Cyfiawnder wedi'i sefydlu yn 2017, gyda'r Arglwydd Thomas o 

Gwmgïedd yn Gadeirydd.  Dechreuodd y gwaith ym mis Rhagfyr 2017, ac ym mis Chwefror 

2018 cyhoeddodd y Comisiwn Cyfiawnder alwad am dystiolaeth.  Mae'r Comisiwn 

Cyfiawnder wedi derbyn dros 100 o gyflwyniadau hyd yn hyn, ac yn disgwyl rhagor eto.  

Roedd hyn yn cynrychioli ymateb enfawr ac ymgysylltiad sylweddol â gwaith y Comisiwn 

Cyfiawnder. 
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4. Nododd AF fod y Comisiwn Cyfiawnder wedi astudio sectorau cyfreithiol Bryste a Leeds, fel y 

canolfannau cyfreithiol blaenllaw y tu allan i Lundain, i ganfod beth allai Caerdydd, 

Casnewydd ac Abertawe ddysgu er mwyn datblygu eu canolfannau cyfreithiol eu hunain 

ymhellach.  Mae’r Comisiwn Cyfiawnder yn ystyried fod canolfannau cyfreithiol cryf yng 

Nghymru yn hanfodol i hyrwyddo'r system gyfreithiol. 

 

5. Tynnodd AF sylw at gylch gorchwyl eang y Comisiwn Cyfiawnder, a oedd yn cynnwys 

cyfiawnder troseddol, plismona, carchardai, dedfrydu a pholisi cosbi yn ehangach; ac ar yr 

ochr sifil, materion megis llysoedd teulu, tribiwnlysoedd, a materion fel gostyngiad mewn 

mynediad at gyfiawnder drwy gymorth cyfreithiol a llysoedd yn cau.  Fodd bynnag, eglurodd 

AF fod cylch gwaith y Comisiwn Cyfiawnder hyd yn oed yn ehangach na hyn, ac yn ymestyn 

i'r sector cyfreithiol a'r economi, addysg a hyfforddiant, a throseddeg, plismona a gwyddorau 

cymdeithasol. 

 

6. Nododd AF fod y Comisiwn Cyfiawnder wedi dechrau cymryd tystiolaeth lafar ym mis 

Tachwedd 2018, ac wedi cyhoeddi crynodebau o’r dystiolaeth lafar ar y wefan (ond nid 

trawsgrifiadau llawn gan eu bod yn rhy hir).  Eglurodd AF fod y Comisiwn Cyfiawnder yn 

bwriadu cymryd tystiolaeth lafar hyd at Pasg 2019. 

 

7. Nododd AF, gyda amser er mwyn ei gyfieithu, bod y Comisiwn Cyfiawnder yn anelu at 

gyhoeddi ei adroddiad yn hydref 2019. 

 

8. Eglurodd AF fod y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi bod o gymorth mawr o’r cychwyn, a bod 

yr Arglwydd Thomas wedi bod yn ymgysylltu â Gweinidogion ac uwch swyddogion.  

Ymhellach, eglurodd AF gan ei fod bellach wedi pasio'r marc hanner ffordd, y byddai'r 

Comisiwn Cyfiawnder yn hoffi ymgysylltu hyd yn oed yn fwy â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, y 

Swyddfa Gartref a Swyddfa Cymru, gyda'r bwriad o baratoi adroddiad a fyddai’n cael 

derbyniad da yn San Steffan a Bae Caerdydd. 

 

9. Gofynnodd MR a oedd gweithgor gwreiddiol y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar y system 

gyfreithiol yng Nghymru yn parhau i fod yn weithgar, neu a oedd wedi'i gynnwys yng 

ngwaith y Comisiwn Cyfiawnder. Nid oedd AF yn sicr o'r statws presennol. 

 

10. Gofynnodd DR a oeddent yn sôn am drosglwyddo'r system cyfiawnder droseddol gyfan yng 

Nghymru, a chadarnhaodd AF mai dyna oedd dan sylw. 

 

11. Nododd RR nad oedd neb, hyd yn hyn, wedi edrych ar y system gyfreithiol gyfan yng 

Nghymru ers 200 mlynedd.  Eglurodd RR mai’r dasg gyntaf oedd ceisio nodi sut mae'r system 

gyfreithiol yng Nghymru yn gweithio ar hyn o bryd, ac a yw'n gweithio'n dda, ac a all y 

proffesiwn cyfreithiol gefnogi busnes yng Nghymru, gan nad oeddent am ddelio â materion 

yn haniaethol.  Yn ail, gyda'r ddealltwriaeth honno, roedd y Comisiwn Cyfiawnder wedi 

ystyried cwestiynau yn ymwneud â llywodraethu, datganoli ac awdurdodaeth. 

 

12. Nododd DR ei fod wedi bod yn Ynad Heddwch ers tua 13 mlynedd. 

 

13. Nododd RR fod y Comisiwn Cyfiawnder wedi derbyn tystiolaeth bwerus (gan lawer o bartïon 

megis yr heddlu, Prif Gwnstabliaid, swyddogion prawf, Comisiynwyr yr Heddlu ac ati ...) o ran 

maes plismona a chyfiawnder troseddol, bod cyfrifoldebau wedi eu rhannu mewn modd rhy 
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gymhleth, a bod angen meddwl yn fwy holistig am, er enghraifft, droseddau, carchardai, 

adsefydlu, y  berthynas ag iechyd meddwl a chyffuriau.  Nododd RR fod problemau drws tro 

sylweddol rhwng yr ardaloedd hyn.  Er nad oedd y Comisiwn Cyfiawnder wedi dod i'w 

gasgliad eto, fe allai fod budd o ran dod â'r meysydd tameidiog hyn yn nes at ei gilydd. 

 

14. Nododd RR fod y Comisiwn Cyfiawnder yn awyddus i ehangu ei sylfaen dystiolaeth, ac i 

ymgysylltu ag Aelodau'r Cynulliad ac uwch swyddogion o fewn y Cynulliad.  Hoffai'r 

Arglwydd Thomas gynnal "Diwrnod y Cynulliad" pryd y gall (a) y Comisiwn Cyfiawnder gael 

tystiolaeth lafar gan y gan y Llywydd, Comisiynydd y Cynulliad, y Clerc, Pennaeth y 

Gwasanaethau Cyfreithiol, a phryd y gall (b) y Comisiwn Cyfiawnder gael tystiolaeth gan 

ddetholiad o uwch Aelodau'r Cynulliad ar sail gynrychiolaeth gytbwys sydd dros y 

blynyddoedd wedi ennill profiad o faterion cyfreithiol perthnasol, a hefyd (c) bydd y 

Comisiwn Cyfiawnder yn rhoi cyflwyniadau i Aelodau'r Cynulliad yn gyffredinol, a chymryd 

cwestiynau. 

 

15. Gwnaeth RR gais i waith y Comisiwn Cyfiawnder gael ei gyflwyno i Aelodau'r Cynulliad drwy’r 

Grŵp Trawsbleidiol Cyfreithiol a'r Grŵp Trawsbleidiol Plismona (o dan gadeiryddiaeth John 

Griffith AC) yn cydweithio.   

 

16. Gofynnodd CB, gan edrych y tu hwnt i'r broses, a fyddai'n bosibl darparu mwy o wybodaeth 

am y materion sylweddol sy'n cael eu hystyried i Aelodau'r Cynulliad, i helpu Aelodau'r 

Cynulliad i ymgysylltu â'r materion go iawn. 

 

17. Nododd JW y byddai'r Comisiwn Cyfiawnder yn mynd i drafferthion pe na bai’r Aelodau 

Cynulliad a fydd yn darparu tystiolaeth lafar yn cynnwys Aelodau meinciau cefn y Blaid Lafur, 

neu os byddai pob un yn ddyn. Cytunodd AF a RR fod hynny’n bwynt da. 

 

18. Dywedodd JW y dylai'r Comisiwn Cyfiawnder ddechrau â cham-drin domestig, o ystyried y 

canran o bobl yn y system cyfiawnder troseddol sy'n dod o gefndir cam-drin domestig. 

 

19. Gofynnodd BS a oedd risg y gallai Aelodau'r Cynulliad godi materion sydd y tu hwnt i gylch 

gorchwyl y Comisiwn Cyfiawnder, ond cadarnhaodd RR fod y Comisiwn Cyfiawnder yn 

annibynnol, a gallai ystyried popeth.  Nododd RR fod gan y Comisiynwyr sy'n rhan o’r 

Comisiwn Cyfiawnder ystod eang o arbenigedd, ac yn enwedig mewn cyfiawnder troseddol, 

carchardai, effaith cyffuriau, ymarferoldeb plismona dyddiol, ac ati. 

 

20. Cadarnhaodd MR y byddai'n adlewyrchu ar yr hyn a ddywedwyd, a'r ffordd orau i'r Comisiwn 

Cyfiawnder ymgysylltu â'r Cynulliad, ac y byddai'r Grŵp Trawsbleidiol yn ymateb. 


