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Llunio dyfodol Cymru gyda ni 



 



Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru 
 
Trosolwg 
 
Mae gennym ni rywbeth i bawb 
 

 
 
Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru yw’r adran gyfreithiol fwyaf yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Ei 
phennaeth yw Helen Lentle. 
 
Mae dros 100 o gyfreithwyr a staff cymorth yn darparu cyngor cyfreithiol a gwasanaethau drafftio deddfwriaethol i Weinidogion 
Cymru ar draws holl bortffolios y Cabinet. 
 
Gallech chi hefyd fod yn rhan o’r tîm rhagorol hwn o gyfreithwyr sydd â sgiliau o’r radd flaenaf. 
  



Beth gallwn ni ei wneud ichi? 
 
Manteisiwch ar hyfforddiant cyfreithiol o’r radd flaenaf 
 
Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn amgylchedd tîm lle cewch gymorth gan Arweinydd Tîm a chyfreithwyr sy’n arbenigwyr yn eu 
maes. Byddan nhw’n eich helpu i ddatblygu drwy eu harbenigedd. 
 
Mae ein hymrwymiad i hyfforddi a datblygu heb ei ail – byddwn yn disgwyl ymrwymiad cryf gennych chi, ac o ganlyniad, byddwch yn 
cael yr un ymrwymiad yn ôl gennym ni. Bydd adnoddau cyfreithiol cynhwysfawr ar gael i’ch helpu â’ch gwaith cyfreithiol ac er mwyn 
ichi lwyddo yn eich gwaith. 
 
Yn ogystal â hynny, bydd un o’n Dirprwy Gyfarwyddwyr yn Bennaeth Hyfforddi arnoch a bydd eich Goruchwyliwr hefyd yn cwrdd â 
chi yn rheolaidd. Cewch bob cefnogaeth i sicrhau eich bod yn elwa i’r eithaf ar eich contract hyfforddi. Gallwch ddisgwyl cael sgiliau 
cyfreithiol trosglwyddadwy gwych a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes y gyfraith. 
 
Profiad unigryw yn y sector cyhoeddus 
 
Byddwch yn treulio cyfnodau o bedwar mis yr un mewn timau pwnc cyfreithiol gwahanol yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol. Bydd 
hyn yn cynnwys hyfforddiant sy’n ymwneud ag ymgyfreitha. 
 
Byddwch yn datblygu sgiliau o’r radd flaenaf o ran rhoi cyngor o fewn fframwaith statudol, yn ogystal â phrofiad o ddrafftio 
deddfwriaeth a chyflwyniad i waith cyfreithiol arall mewn cyd-destun cyfraith gyhoeddus. 
 
Dewch i weithio i ganol y llywodraeth yng Nghymru 
 
Bydd eich profiad yn rhoi dealltwriaeth unigryw ichi o’r setliad datganoli a llunio cyfreithiau yng Nghymru. 
 
Byddwch yn rhoi cyngor cyfreithiol mewn amgylchedd cyfraith gyhoeddus, lle mae proffil y materion yn aml yn uchel a lle mae’r gwaith 
yn digwydd yn gyflym. 



 
Byddwch yn gweithio mewn tîm, gan ennill profiad o gydweithio â chyfreithwyr, swyddogion polisi a gwleidyddion i lywio polisi yng 
Nghymru. 
 
Dros yr ychydig dudalennau nesaf, bydd rhai o’n hyfforddeion cyfredol yn rhannu eu profiadau â chi. 
 
 
Emma McAll  
 
Cyfreithiwr dan Hyfforddiant 
 
Blwyddyn gyntaf 
(wedi cychwyn ar gontract hyfforddi ym mis Hydref 2021) 
 
Beth am i ni ddechrau drwy ddweud hyn – rwyf dros 40 oed ac wedi newid gyrfa. Mae gen i anabledd corfforol (rwy’n defnyddio 
cadair olwyn). Yn ôl pob tebyg, nid dyna mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl amdano wrth feddwl am ‘gyfreithiwr dan hyfforddiant’. 
 
Roedd gen i dipyn o restr wrth i mi ystyried yr hyn roeddwn i am ei gael o gontract hyfforddi, a’r hyn roedd ei angen arnaf. Roeddwn 
i’n gwybod fy mod i am sefydlu fy ail yrfa ym maes cyfraith gyhoeddus. Roedd angen iddi fod yng Nghymru gan nad oedd adleoli’n 
opsiwn. Roeddwn i am gael hyblygrwydd i allu gweithio gartref. Roeddwn i am ymuno â gweithle lle byddai pobl yn gyfeillgar ac yn 
gefnogol ar bob lefel. Yn olaf ond nid yn lleiaf, roedd angen i mi gael sefydliad a oedd wedi arfer â mynd i’r afael ag anghenion 
addasu yn y gweithle. 
 
Yn fy ngyrfa flaenorol, roeddwn i wedi gweithio gyda swyddogion polisi Llywodraeth Cymru. O’r profiad hwnnw roeddwn i’n gwybod 
mai dim ond un cyflogwr roeddwn i am ymgeisio am gontract hyfforddi ag ef. 
 
Aeth blwyddyn heibio bellach ac ni chefais fy siomi. Rwy’n gweithio oriau rheolaidd gyda digonedd o wyliau blynyddol. Ar hyn o 
bryd, rwy’n gweithio gartref yn bennaf ond gallaf fynd i mewn i’r swyddfa os wyf i’n dymuno gwneud hynny. Un o’r cwestiynau 
cyntaf a ofynnwyd i mi pan gefais gynnig contract hyfforddi oedd: ‘pa addasiadau i’r gweithle sydd eu hangen arnoch, sut y gallwn 
ni drefnu pethau i weithio ar eich cyfer chi?’. 



 
Mae’r bobl sy’n gweithio gyda fi yn wych. Mae pawb yn gefnogol ac yn barod i roi o’u hamser er mwyn eich helpu i ddysgu’r holl 
gymhlethdodau sy’n rhan o waith cyfreithiwr cyhoeddus i Lywodraeth Cymru. 
 
Mae amrywiaeth y gwaith yn syfrdanol. Os ydych chi’n credu eich bod yn deall datganoli a’r meysydd gwaith posibl, meddyliwch 
eto. Rwyf wedi gweithio ar ynni niwclear yng nghyd-destun Bil gan Lywodraeth y DU, wedi helpu gyda gwaith sy’n gysylltiedig â’r 
coronafeirws, wedi drafftio offerynnau statudol sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol ac wedi cyfrannu at waith ym maes 
tomenni glo. 
 
Os oes gennych ddiddordeb ym maes cyfraith gyhoeddus yng Nghymru, ni fydd profiad gwell ar gael ichi na gweithio fel rhan o dîm 
Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru sy’n llunio nifer o gyfreithiau Cymru. 
 
Aimee Waythe  
 
Cyfreithiwr dan Hyfforddiant 
 
Blwyddyn gyntaf 
(wedi cychwyn ar gontract hyfforddi ym mis Hydref 2021) 
 
Ar ôl ymuno â Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2017, treuliais bedair blynedd mewn gwahanol rolau polisi cyn llwyddo i gael 
contract hyfforddi yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol ym mis Hydref 2021, ac rwyf mor falch imi wneud hynny! 
 
Gan fod gennyf bum mlynedd o brofiad mewn gwahanol rolau ar draws Llywodraeth Cymru, rwy’n gwybod yn barod fod hwn yn 
sefydliad gwych i weithio iddo. Gan ei fod yn cynnig oriau gweithio hyblyg, lwfans gwyliau blynyddol hael a’r gallu i weithio gartref, 
mae’r sefydliad yn blaenoriaethu llesiant gweithwyr, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol. 
 
Yn ystod blwyddyn gyntaf fy nghontract hyfforddi, rwyf wedi bod yn rhan o’r tîm Gofal Cymdeithasol, yn ogystal â’r tîm Cymunedau, 
Tai, Cydraddoldeb ac Adfywio. Mae’r ddau dîm wedi bod yn arbennig o gefnogol, ac rwyf wedi cwrdd â phobl wych sydd wir yn 
mynd y tu hwnt i’r disgwyl i sicrhau eich bod yn ymgartrefu. 
 



Fy hoff ran o’r contract hyfforddi yw eich bod yn cael cyfrifoldebau go iawn o’r cychwyn cyntaf. Ni chewch eich trin fel unigolyn dan 
hyfforddiant. Yn hytrach, rydych yn cael eich trin fel aelod gwerthfawr o’r tîm ac yn cael gwaith sydd yr un mor gyffrous â’r hyn y 
mae’r cyfreithwyr cymwys yn ei gael – er bod cymorth ychwanegol ar gael i chi. 
 
Mewn llai na blwyddyn rwyf wedi profi ystod eang o faterion proffil uchel, o roi cyngor cyfreithiol ar ddarparu tai mewn perthynas â’r 
argyfwng yn Wcráin, dadansoddi Bil Iaith Arwyddion Prydain o ran cymhwysedd deddfwriaethol a drafftio gwahanol offerynnau 
statudol sydd bellach yn rhan o’r gyfraith yng Nghymru. Rwyf wrth fy modd â’r cyffro o beidio â gwybod beth byddwch chi’n gweithio 
arno nesaf, gan fod pob diwrnod yn dod â her unigryw. Os ydych yn chwilio am gontract hyfforddi prysur, cefnogol a chyffrous felly, 
Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru yw’r lle i chi, heb os. 
 
Ffion Llewelyn  
 
Cyfreithiwr dan Hyfforddiant 
 
Ail flwyddyn 
(wedi cychwyn ar gontract hyfforddi ym mis Hydref 2020) 
 
Roeddwn wrth fy modd yn cael cynnig contract hyfforddi gyda Llywodraeth Cymru gan ei fod yn gyfle unigryw i mi ddatblygu’r sgiliau 
a’r profiadau ymarferol angenrheidiol i gymhwyso fel cyfreithiwr. Roedd gen i ddiddordeb ym maes cyfraith gyhoeddus ac roeddwn 
i’n awyddus i gael mewnwelediad ymarferol i setliad datganoli Cymru. Roedd y cyfle i weithio ar brosiectau uchel eu proffil o bwys 
cenedlaethol, a theimlo fy mod yn cyfrannu ac yn gwneud gwahaniaeth, hefyd yn apelio’n fawr. Roeddwn hefyd yn frwdfrydig ynghylch 
gweithio mewn amgylchedd dwyieithog a’r ffaith y byddai cyfleoedd i mi gyflawni fy hyfforddiant yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Rwy’n hynod o falch fy mod wedi dewis hyfforddi fel cyfreithiwr gyda Llywodraeth Cymru. Mae’r gwaith yn amrywiol, yn ddiddorol ac 
yn heriol. Mae natur y gwaith yn aml yn gofyn am ymateb cyflym ac amserol. Nid oes un diwrnod yr un fath â’i gilydd! Mae’r 
amgylchedd gwaith yn gefnogol ac mae nifer o gyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gael. 
 
Rwyf wedi mwynhau’r cyfle i gefnogi Llywodraeth Cymru ar amrywiaeth o faterion – o lywodraeth leol a chynllunio i iechyd a gofal 
cymdeithasol, o ymchwilio a pharatoi cyngor cyfreithiol i ddrafftio is-ddeddfwriaeth. Mae’n gyffrous gweld prosiectau rydych chi wedi 



ymwneud â hwy yn cael eu trafod yn y cyfryngau, neu yn cael eu hychwanegu i’r llyfr statud, a gwybod hefyd eich bod wedi chwarae 
rhyw ran ym mywyd beunyddiol pobl yng Nghymru. 
 
Am bwy rydym ni’n chwilio? 
 
Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig a chanddynt ddiddordeb gwirioneddol mewn datganoli a gwneud gwahaniaeth yng Nghymru. 
 
Bydd angen ichi feddu ar sgiliau academaidd cadarn. Mae gweithio o fewn y setliad datganoli yn eich herio ac yn profi eich gallu. 
 
Mae arnom angen pobl sydd â sgiliau rhyngbersonol cryf ac sy’n barod i roi cyngor cyfreithiol cadarn, sy’n gallu gweithio’n dda 
mewn sefyllfaoedd tîm ac a fydd yn hyblyg o ran helpu i gefnogi timau eraill o gyfreithwyr pwnc o fewn yr adran. 
 
Ymuno â ni 
 
Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio ar gyfer 2023, a bydd y broses recriwtio’n dechrau yn ystod hydref 2022. Rydym yn bwriadu 
recriwtio hyd at chwe chyfreithiwr dan hyfforddiant ar y tro. 
 
Rydym yn cydymffurfio â Chod Gwirfoddol Arfer Da yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr ar gyfer recriwtio Cyfreithwyr dan 
Hyfforddiant. 
 
A oes angen ichi allu siarad Cymraeg? 
 
Nid yw’n hanfodol ar gyfer y rhan fwyaf o’r swyddi cyfreithwyr dan hyfforddiant. Fodd bynnag, bydd un swydd yn cael ei hysbysebu 
bob blwyddyn fel swydd lle y mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol. Caiff y Gymraeg ei defnyddio’n helaeth yn y swyddfa ac rydym 
yn croesawu’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond nid yw’n angenrheidiol ar gyfer y swyddi eraill. Mae Llywodraeth Cymru 
yn cynnig cyfleoedd i ddysgu Cymraeg. 
 
 
Beth yw’r pecyn? 
 



Byddwch yn gweithio i Lywodraeth Cymru, ac yn rhan o’r Gwasanaeth Sifil a Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth: 
 

• Cyflog £25,860–£29,430 
• Patrymau gweithio amrywiol ac oriau gweithio hyblyg 
• 31 diwrnod o wyliau’r flwyddyn 
• Aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil 

 
Rhagor o wybodaeth  
 
Anfonwch unrhyw ymholiadau am gyfleoedd i hyfforddi fel cyfreithiwr yn Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru drwy 
e-bost i: LegalRecruitment.WG.Legal@llyw.cymru 


