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Rhagair 
 

 
Diolch ichi am ddangos diddordeb mewn bod yn 
Gyfreithiwr yn Llywodraeth Cymru. 

Dyma gyfle i wneud cyfraniad sylweddol at 
ddarparu cyngor a chymorth cyfreithiol o safon 
uchel yng nghanol llywodraeth a maes datganoli 
yng Nghymru. 

Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yw’r adran 
gyfreithiol fwyaf o fewn y sector cyhoeddus 
yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am gyflenwi’r 
holl wasanaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru. 
Mae’n gyfnod cyffrous i fod yn rhan o’r gwaith 
o ddatblygu’r setliad datganoli newydd, gyda 
phwerau newydd ac ehangach. Bydd penodi 
cyfreithwyr ychwanegol yn cryfhau ymhellach 
allu’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol i gefnogi 
Llywodraeth Cymru ar yr adeg hanfodol 
bwysig hon. 

Fel un o gyfreithwyr y llywodraeth byddwch 
yn rhan o’r Gwasanaeth Sifil ac o Wasanaeth 
Cyfreithiol y Llywodraeth. Bydd eich profiad 
yn rhoi dealltwriaeth unigryw ichi o’r setliad 
datganoli yng Nghymru. Mae’n cynnig 
cyfle unigryw i gyfreithwyr weithio mewn 
amgylchedd deinamig sy’n eu rhoi yng nghanol 
llywodraeth ddatganoledig a phrosiectau o 
bwys cenedlaethol, ac yn y rheng flaen o ran 
datblygiadau cyfansoddiadol pwysig, gan 
gynnwys yr heriau mawr sy’n codi o ganlyniad i 
ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, a’r broses o lunio 
polisi a chyfreithiau. 

 
 

Byddwch yn darparu cyngor cyfreithiol mewn 
amgylchedd cyfraith gyhoeddus, lle mae’r gwaith 
yn digwydd yn gyflym a’r materion o dan sylw 
yn aml yn uchel eu proffil ac yn arwyddocaol 
o ran sut mae cyfansoddiad y DU yn datblygu. 
Byddwch yn gweithio mewn tîm, gan ennill 
profiad o gydweithio â chyfreithwyr, cleientiaid 
polisi a Gweinidogion Cymru i lywio polisi yng 
Nghymru. 

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i fod yn ymuno â 
Llywodraeth Cymru a gallu chwarae rhan bwysig 
yn y gwaith o gyflawni rhaglen lywodraethu 
Llywodraeth Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at 
gael eich cais. 

 

 
Helen Lentle 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol 
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Bywgraffiadau Cyfreithwyr y Llywodraeth 
 
 
 

 

“Os nad ydych chi’n gweithio o fewn y Llywodraeth ar hyn o bryd, 
does gennych chi ddim byd i boeni amdano wrth wneud cais i ymuno 
â ni. Mae’r gwaith yma yn amrywiol ac yn heriol, ond yn ei hanfod 
mae yr un fath ag unrhyw waith cyfreithiol arall. Fe wnes i ddod o 
gefndir dysgu mewn Prifysgol, ac yn fuan iawn roeddwn yn gallu 
ymdrin â’r math o waith cyfraith gyhoeddus a oedd yn angenrheidiol 
a’r sgiliau yr oedd eu hangen arnaf i gwrdd â’r heriau dyddiol. 
Mae pob dydd yn cynnig rhywbeth unigryw ac rydych chi’n teimlo 
eich bod gwneud gwahaniaeth.” 

 
 

 

“Roeddwn i wedi derbyn hyfforddiant ac wedi ymarfer mewn cwmni 
cyfreithiol corfforaethol/masnachol, felly ychydig iawn o brofiad oedd 
gen i o gyfraith gyhoeddus cyn ymuno ag Adran Gwasanaethau 
Cyfreithiol Llywodraeth Cymru. Ar ôl cymhwyso, fe wnes i weithio 
i Eversheds Sutherland am bum mlynedd, gan ymdrin â materion 
Cynllunio, yr Amgylchedd a Phrynu Gorfodol, felly roedd symud i’r sector 
cyhoeddus yn dipyn o newid byd. Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio yn 
Nhîm Trafnidiaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol ac rydw i wedi ymwneud 
â gwaith hynod ddiddorol ac amrywiol. Mae’r gwaith yn heriol ac 
yn aml mae’n mynd â chi y tu hwnt i’r meysydd sy’n gyfarwydd i chi 
(yn enwedig gan fy mod wedi “arbenigo” cyn hynny) ond gan nad ydych 
chi’n gweithio ar sail amcangyfrif o ffi nac yn gwylio eich ffigurau bilio 
mae’n bosibl cymryd amser i ystyried y broblem yn llawn – rhywbeth nad 
oeddwn i wedi ei brofi o’r blaen. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud 
i mi edrych ar y byd cyfreithiol mewn ffordd wahanol ac mae’n cynnig 
y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yr oeddwn i’n chwilio amdano. 
Yn bendant nid wyf yn difaru’r penderfyniad i symud!” 

 
 
 
 

Chris Humphreys 
Cyfreithiwr yn y Tîm Llywodraeth Leol a Chyllid 

Louise Davies 
Cyfreithiwr yn y Tîm Trafnidiaeth 
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“Fe wnes i ymuno ag Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth 
Cymru y llynedd, ar ôl gweithio mewn practis preifat am dros 
10 mlynedd. Roeddwn i’n aelod o Siambrau yn Abertawe ac yn ymarfer 
fel Bargyfreithiwr hunangyflogedig. Roeddwn i’n ymarfer ym maes 
Cyfraith Teulu yn bennaf, ac roeddwn i’n treulio y rhan fwyaf o fy amser 
yn y Llys, yn cynrychioli ac yn cynghori cleientiaid lleyg. Erbyn hyn, rwy’n 
gweithio yn y Tîm Cyfraith Gofal Cymdeithasol. Er bod y gwaith yn 
wahanol iawn i fy swydd flaenorol, rydw i wedi cael cyfle i ddatblygu 
sgiliau mewn meysydd newydd ac mae yna amrywiaeth eang o waith o 
fewn y tîm. Roedd yn newid mawr yn fy ngyrfa, ond fe wnaeth y sgiliau 
a’r wybodaeth y gwnes i eu datblygu wrth ymarfer yn breifat roi sylfaen 
dda i mi er mwyn cyflawni llawer o’r gwaith yr ydw i wedi bod yn ei 
wneud yma.” 

 
 
 
 

 

“Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru roeddwn i’n gweithio mewn practis 
preifat am dros 20 mlynedd, gan ganolbwyntio ar Ymgyfreitha Masnachol. 
Rydw i wedi bod yn gweithio i’r Tîm Cynllunio yng Ngwasanaethau 
Cyfreithiol Llywodraeth Cymru am ychydig dros bedair blynedd. 

Mae’r gwaith yn amrywiol, yn heriol ar adegau ac yn fy ymestyn yn 
ddeallusol. Mae’r amgylchedd gwaith yn un dymunol, ac rydw i wedi cael 
y cyfle i weithio ar brosiectau diddorol ac uchel eu proffil gan gynnwys 
cynghori ar Reoliadau Adeiladu yn sgil trychineb Tŵ r Grenfell.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Tyler 
Cyfreithiwr yn y Tîm Gofal Cymdeithasol 

Alison Henders-Green 
Cyfreithiwr yn y Tîm Cynllunio 
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“Ymunais ag Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru ym 
mis Mehefin 2020, ar ôl cael fy nghyflogi fel cyfreithiwr gofal plant 
mewn awdurdod lleol am bron i 20 mlynedd. Rydw i’n rhan o’r Tîm Gofal 
Cymdeithasol yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, ac rydw i eisoes 
wedi cael y cyfle i gynghori ar ystod eang o faterion amrywiol a diddorol. 
Mae’r gwaith yn unigryw ac yn heriol ac mae wedi cynnig y cyfle imi 
ddatblygu fy mhrofiad blaenorol yn gyflym. Rydw i’n edrych ymlaen at y 
cyfle i ddatblygu fy ngwybodaeth a fy sgiliau ymhellach. 

Mae’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraeth Cymru yn cynnig 
trefniadau gweithio hyblyg sy’n golygu fy mod yn gallu cael cydbwysedd 
da rhwng bywyd a gwaith. Rwy’n gweithio’n rhan-amser ac yn elwa 
ar fanteision rôl heriol sy’n rhoi llawer o foddhad. Rydw i’n rhugl yn y 
Gymraeg ac rydw i wedi gwneud cysylltiadau â siaradwyr Cymraeg eraill 
yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol. 

Rydw i hefyd wedi gallu cyfathrebu â chleientiaid drwy gyfrwng y 
Gymraeg ac mae hynny wedi bod yn brofiad cadarnhaol imi gan nad oedd 
llawer o gyfle imi wneud hynny yn fy swydd flaenorol. 

Er fy mod i wedi dechrau ar fy ngyrfa yn Llywodraeth Cymru yng nghanol 
cyfyngiadau’r coronafeirws, rydw i wedi cael croeso cynnes iawn ac wedi 
cael llawer o gefnogaeth gan aelodau fy nhîm a chydweithwyr ar draws yr 
adran. Nid wyf wedi edrych yn ôl!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heidi Mason 
Cyfreithiwr yn y Tîm Gofal Cymdeithasol 
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“Ymunais â Llywodraeth Cymru yn 2014 ar ôl gweithio fel Uwch- 
ddarlithydd yng Ngholeg y Gyfraith, a Phrifysgol De Cymru. Roeddwn 
i wedi arbenigo mewn Cyfraith Gyfansoddiadol a Gweinyddol, ond 
roeddwn i’n awyddus i weithio yn y maes yn hytrach na siarad 
amdano! Ers ymuno, rydw i wedi gallu gweithio ar bethau na 
fuaswn i wedi dod ar eu traws yn unman arall - fel achos Miller ar 
Erthygl 50 Cytuniad yr UE, sef y tro cyntaf y gwnaeth mainc gyfan 
y Goruchaf Lys eistedd; gwahanol Filiau y Cynulliad Cenedlaethol; 
Bil cyfansoddiadol pwysig a oedd yn mynd drwy Senedd y DU 
(Deddf Cymru 2017); ac achosion adolygiad barnwrol. Rydw i wrth 
fy modd â’r hyn rydw i’n ei wneud - mae’n heriol ac mae yna le i 
fod yn greadigol gan eich bod chi’n gweithio wrth ffiniau setliad 
cyfansoddiadol sy’n datblygu. Mae hefyd yn lle gwych i weithio gydag 
oriau hyblyg, gwyliau blynyddol da a gweithgareddau cymdeithasol fel 
pêl-droed 5 bob ochr ar nos Fercher.” 

 

“Symudais i Wasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn 2014 o GLD (TSol 
bryd hynny), lle’r oeddwn yn treulio amser yn rhoi cyngor i amryw o  wahanol 
adrannau yn Whitehall. Roedd ansawdd bywyd a chostau byw yr ochr hon o 
Glawdd Offa yn rhan o’n penderfyniad i adael Llundain. 
Hefyd, cafodd fy ngwraig (cyfreithiwr Llywodraeth arall!) a minnau ein denu   i 
weithio mewn sefydliad llai o faint. Roeddwn wedi gweithio cyn hynny i 
Lywodraeth Talaith Victoria (Awstralia) ac roeddwn yn mwynhau teimlo’n 
agosach at weithrediad strategol y Llywodraeth gyfan. Roeddwn hefyd yn hoffi 
bod sefydliad o’r maint hwn yn cynnig cyfleoedd i weithio ar draws y 
Llywodraeth. 

Mae’r gobeithion hynny yn bendant wedi eu gwireddu yn sgil fy mhrofiad           ers imi 
ymuno – yn gyntaf fel Arweinydd Tîm ar gyfer cyfreithwyr sy’n rhoi cyngor 
uniongyrchol i’r Cwnsler Cyffredinol ar ystod anferth o faterion, ac yna fel 
Arweinydd Tîm Ynni a’r Amgylchedd. Gyda phortffolio o gyfrifoldebau yn y tîm 
sy’n cyfateb i tua hanner DEFRA a rhai rhannau o BEIS, mae gan bob un o’n 
cyfreithwyr lawer o gyfrifoldebau unigol. Er hynny, maent (gobeithio!) yn teimlo 
bod yr ystod a’r amrywiaeth y mae  hyn yn ei ddarparu yn eu hysgogi ac yn rhoi 
llawer o foddhad iddynt. Rydw i’n bendant yn mwynhau gweithio gyda 
chydweithwyr mor alluog  a chyfeillgar.” 
 

Nick Howard 
Cyfreithiwr yn y Tîm Cyfraith Gyfansoddiadol 

Tim Jones 
Arweinydd Tîm yr Amgylchedd ac Ynni 
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“Cyn ymuno â’r Tîm Contractau Cyhoeddus a Masnachol yn Adran 
Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru, treuliais dros 5 mlynedd yn 
gweithio yn Blake Morgan – i ddechrau fel cyfreithiwr dan hyfforddiant a 
chymhwyso wedyn i dîm Masnachol y cwmni. Mewn practis preifat roedd 
gen i nifer mawr o gleientiaid yn y sector cyhoeddus ac roeddwn yn eu 
cynghori’n rheolaidd ynghylch materion yn ymwneud â chyfraith fasnachol 
a chyfraith contractau. Dechreuais ddod yn chwilfrydig ynghylch sut beth 
fyddai gweithio’n fewnol felly, pan ddaeth swydd yn Llywodraeth Cymru 
fel cyfreithiwr masnachol a chaffael, penderfynais archwilio ymhellach. 
Roeddwn i wir    yn mwynhau gweithio mewn practis preifat ond nid wyf 
erioed wedi difaru  symud i Lywodraeth Cymru. 

Rydw i yn awr wedi bod yn rhan o’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol 
ers tair blynedd ac rydw i wedi cael y cyfle i fod yn rhan o waith 
diddorol iawn yn ystod y cyfnod hwn. Mae rhywfaint o fy ngwaith yn 
debyg i’r math o waith a wnes i mewn practis preifat ond mae llawer 
ohono yn newydd imi, fel gweithio ar ddeddfwriaeth a chyfrannu at 
gyflwyniadau  i Weinidogion. Mae wedi bod yn braf cael her newydd ac 
rydw i wedi cael llawer o gefnogaeth ac anogaeth i ddatblygu sgiliau 
newydd. Mae llawer o gyfleoedd i ddysgu a datblygu. 

Mae gen i gydweithwyr heb eu hail hefyd sy’n llawn cefnogaeth. 
Dychwelais i’r gwaith ym mis Ionawr yn dilyn absenoldeb mamolaeth. 
Mae’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol wedi bod yn hyblyg iawn ac 
roedd yn fwy na pharod imi addasu fy niwrnodau ac oriau er mwyn 
cydbwyso bywyd teuluol newydd a gwaith. Mae fy nghydweithwyr yn 
gweithio amrywiaeth o batrymau gwaith ac rwy’n hyderus y caf 
gefnogaeth i daro’r cydbwysedd hwnnw rhwng bywyd a gwaith sy’n 
iawn i mi hefyd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlotte 
Cheetham 
Cyfreithiwr yn y Tîm 
Contractau 
C h dd   
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Jacquelyn Rees 
Cyfreithiwr yn y Tîm Eiddo Masnachol  
 

Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, roeddwn i’n gweithio mewn nifer o rolau yn y 
sector cyhoeddus, gan arbenigo mewn Eiddo Masnachol. 
Mae’r gwaith yn amrywiol ac mae’n dal i ennyn fy niddordeb. Un funud gallech 
fod yn gweithio ar gaffael ffatri yn y canolbarth a’r funud nesaf gallech fod mewn 
arwerthiant i werthu eiddo dros ben. 
Mae’r gwaith yn heriol weithiau, ac mae’n cynnig y cyfle i feithrin sgiliau newydd 
a gweithio gyda thimau gwahanol, yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraeth Cymru yn ehangach. Rydw i wedi gweithio gyda chydweithwyr 
Cyfreithiol ar newidiadau i ddeddfwriaeth Prynu Gorfodol a chyda thîm yr 
Economi a’r Diwydiannau Creadigol ar waith yn ymwneud â’r sector ffilmio. Yn 
ystod cyfyngiadau symud cychwynnol y Coronafeirws, fe fu ein tîm yn gwneud 
gwaith cyfreithiol yn ymwneud â throi Stiwdios Bae Abertawe yn ysbyty maes, 
gosod unedau i storio PPE a symud cyfleuster annibynnol o Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg i un o’r unedau roeddem yn berchen arni gerllaw. 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg ac mae’r Tîm 
Eiddo rwy’n gweithio ynddo yn gyfeillgar ac yn gefnogol, a chewch eich annog i 
ddysgu mwy o hyd. 
   

Peter Eyre  
Cyfreithiwr yn y Tîm Eiddo Masnachol 
 

Ymunais i â Llywodraeth Cymru yn 2006, pan gafodd hen Awdurdod 
Datblygu Cymru ei uno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel yr oedd ar y 
pryd. Cyn hynny, roeddwn i wedi gweithio yn nhimau eiddo dau Awdurdod 
Lleol. Ymuno fel Cyfreithiwr Eiddo Masnachol Cynorthwyol wnes i i ddechrau 
ac roeddwn i’n un o Gymrodorion Ardystiedig y Sefydliad Gweithredwyr 
Cyfreithiol. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bu modd imi astudio a 
chymhwyso’n gyfreithiwr. Yn sgil hynny, bu modd imi wneud cais am swydd 
Cyfreithiwr Eiddo Masnachol a chael fy nyrchafu yn 2010. 
Mae’r gwaith a wnawn fel tîm yn amrywiol iawn. Ymhlith ein cleientiaid 

mewnol mae Seilwaith Economaidd, Trafnidiaeth, Adfywio, Tai, Cadw ac Iechyd. Rydym ynghlwm 
wrth y cytundebau cyfreithiol amrywiol sydd eu hangen wrth baratoi safle ar gyfer gwaith datblygu 
masnachol a phreswyl. Rydym yn drafftio ac yn cynghori ar gytundebau cyllid grant o ran codi neu 
ailddatblygu adeiladau. Rydym yn cynorthwyo ein cleientiaid i reoli ystadau, ar gyfer y tir ac 
adeiladau amrywiol sy’n rhan o bortffolio Llywodraeth Cymru ac a gaiff eu gosod ar sail fyrdymor 
neu hirdymor, drwy les neu Denantiaeth Busnes Fferm neu Drwydded Bori. Hefyd rhown gyngor i 
Weinidogion a chydweithwyr o fewn timau cyfreithiol eraill, lle mae agwedd ar eiddo dan sylw. 
Rydym yn dîm prysur ac mae’r gwaith yn sicr yn ein cadw ar flaenau ein traed, ond mae’n eich 
galluogi i fwynhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. 
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Lowri Gwyn  
Cyfreithiwr yn y Tîm Contractau Cyhoeddus a Masnachol  
 

Cyn ymuno â’r tîm Contractau Cyhoeddus a Masnachol yn Adran 
Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru, roeddwn i wedi bod yn 
gweithio ers cymhwyso’n gyfreithiwr bancio a chyllid mewn practis preifat yn 
Llundain, cyn symud i Eversheds Sutherland yng Nghaerdydd. Gwn na 
fyddai gweithio fel cyfreithiwr i Lywodraeth Cymru hyd yn oed yn croesi 
meddwl llawer o bobl sy’n gweithio ym meysydd 
masnachol/cyllid/corfforaethol practisau preifat, oherwydd hwyrach fod 
canfyddiad bod gwaith cyfreithiol mewnol Llywodraeth Cymru yn 
canolbwyntio ar y gyfraith gyhoeddus, ond meddyliwch eto! Er bod yna, wrth 
gwrs, dîm cyfraith gyhoeddus amlddisgyblaethol go fawr, yr hyn nad yw 
llawer o bobl yn ei sylweddoli yw bod hefyd dimau masnachol mewnol 
dynodedig sy’n gyfrifol am ystod eang o feysydd arbenigol megis contractau 
masnachol, trefniadau cyllid, TG/Eiddo Deallusol, eiddo masnachol a llawer 
mwy. Os ydych yn chwilio am newid o bractis preifat neu rôl fasnachol fewnol 
arall, byddwn yn argymell ystyried o ddifrif rôl yn Adran Gwasanaethau 
Cyfreithiol Llywodraeth Cymru. 

 
Mae’r gwaith yn hynod ddiddorol ac amrywiol, ac rwyf wedi bod ynghlwm 
wrth rai prosiectau diddorol iawn ers ymuno â’r tîm – mae llawer o’r rhain 
wedi bod yn debyg i’r gwaith roeddwn yn ei wneud mewn practis preifat, ond 
mae wedi bod yn ddiddorol dysgu am feysydd a materion penodol sy’n 
berthnasol i Lywodraeth Cymru ac a all effeithio ar ei threfniadau masnachol.  
Rwy’n dal i ddysgu pethau newydd bob dydd, ac rwyf wedi bod yn ddigon 
ffodus i weithio ar sawl mater proffil uchel; er y gall y rhain fod wedi bod yn 
heriol ar adegau (oherwydd natur frys neu natur gymhleth y gwaith), mae 
wedi bod yn werth chweil gweld canlyniadau ein gwaith yn dwyn ffrwyth wrth 
i wahanol fargeinion a phrosiectau gael eu cwblhau ledled Cymru. Mae’r 
gefnogaeth a gaf gan fy nghydweithwyr yn arbennig, ac mae’n lle mor 
gyfeillgar i weithio – er imi ddechrau fy rôl yn ystod y pandemig ac felly heb 
gael y cyfle i weithio mewn swyddfa gyda fy nhîm, rwyf wedi cael croeso 
cynnes ers y diwrnod cyntaf un. 

 
Mae fy nghydbwysedd bywyd a gwaith wedi gwella’n fawr iawn hefyd ers imi 
ymuno â’r tîm – rwyf wedi gallu troi cefn ar daflenni amser, targedau bilio, a’r 
oriau hir (weithiau), gan groesawu oriau gwaith mwy sefydlog, a 
chydbwysedd llawer iachach rhwng bywyd a gwaith. Rwyf wrth fy modd â’r 
rôl, ac rwyf ond yn edifar na wnes i ystyried y fath gyfle flynyddoedd yn ôl! 
Byddwn yn annog unrhyw un arall a all fod â diddordeb mewn gwneud cais 
am y cyfle hwn i’w ystyried o ddifrif, a mynd amdani. 
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Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol a’i 
Gwerthoedd 

 
 
 

Mae dros 100 o gyfreithwyr a staff cymorth 
yn darparu cyngor cyfreithiol a gwasanaethau 
drafftio deddfwriaethol i Weinidogion ar draws 
holl bortffolios Cabinet Llywodraeth Cymru. 

Mae’r adran yn cynnwys 22 o dimau o 
gyfreithwyr pwnc, sydd ar y cyfan yn adlewyrchu 
portffolios y Cabinet yn Llywodraeth Cymru. 

Dyma’r timau: 

• Diogelwch Adeiladau, Diogelwch Cymunedol a 
Chymunedau 

• Contractau Masnachol a Chyhoeddus 

• Tîm Ymchwiliad Cyhoeddus Covid-19 

• Eiddo 

• Tai, Cydraddoldeb ac Adfywio 

• Y Cyfansoddiad a Chyfiawnder 

• Datblygu Economaidd a’r Trysorlys 

• Addysg (Bellach ac Uwch) 

• Addysg (Ysgolion), y Gymraeg 

• Addysg (Ysgolion), Diwylliant, y 
Cyfryngau,  Chwaraeon a Thwristiaeth 

• Etholiadau 
• Cyflogaeth 

• Yr Amgylchedd 

• Iechyd 

• Llywodraeth Leol a Chyllid 

• Cynllunio 

• Trafnidiaeth 

• Gofal Cymdeithasol 

• Materion Gwledig 

• Bwyd, Pysgodfeydd a’r Môr 

• Diwygio’r Senedd 

• Gofal Sylfaenol 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol sy’n 
gyfrifol am ddynodi portffolios y timau cyfreithiol 
hynny, a gallant newid o bryd i’w gilydd i 
adlewyrchu trefniadaeth ehangach Llywodraeth 
Cymru, anghenion busnes y swyddfa neu i 
hwyluso datblygiad proffesiynol yn y swyddfa. 

Mae Cyfreithwyr y Llywodraeth yn atebol i 
Uwch-gyfreithwyr y Llywodraeth a Dirprwy 
Gyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cyfreithiol, ac yn 
darparu cefnogaeth iddynt. 

Fel un o Gyfreithiwr y Llywodraeth, byddwch yn 
rhan o dîm mawr sy’n gyfrifol am gyflenwi’r holl 
wasanaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru. 

Mae’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu 
gan yr adran yn cynnwys cyngor ar faterion 
cyfraith gyhoeddus a masnachol cymhleth, 
drafftio cyfarwyddiadau i Swyddfa’r 
Cwnsleriaid Deddfwriaethol (y Swyddfa o fewn 
Llywodraeth Cymru sy’n cyfateb i Swyddfa’r 
Cwnsleriaid Seneddol) er mwyn iddynt 
ddrafftio deddfwriaeth sylfaenol, llunio holl is- 
ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru, ymdrin ag 
ymgyfreitha uchel ei broffil a drafftio amrywiaeth 
eang o gytundebau masnachol. 

Mae Bwrdd Rheoli yr Adran Gwasanaethau 
Cyfreithiol yn darparu arweiniad strategol ac 
mae’n gyfrifol, ar y cyd, am gyflawni amcanion 
sefydliadol yr adran. Mae’n chwarae rhan 
allweddol o ran sicrhau bod gan yr adran y gallu i 
ddarparu gwasanaeth proffesiynol ac effeithiol o 
ansawdd uchel yn unol â gwerthoedd yr adran 
o gydgysylltu, galluogi a bod yn ymrwymedig, 
ac yn unol â gweledigaeth yr adran, sef bod yn 
broffesiynol, yn ddiduedd a chynnig rhagoriaeth. 
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Y Rôl 
 

 
Swydd Cyfreithiwr Eiddo Masnachol Cynorthwyol sy’n 
cael ei chynnig ar hyn o bryd, wrth inni fynd ati i 
ehangu’r tîm hwn. 

 
 
 
Cyfrifoldebau Allweddol 
 

Ar gyfer timau Cyfraith Gyhoeddus (heb gynnwys timau Eiddo a Masnachol)       Ar gyfer pob tîm
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• Llunio, neu helpu i gynhyrchu, 
cyfarwyddiadau llawn ar gyfer deddfwriaeth 
sylfaenol sydd naill ai’n ymwneud â 
Biliau sy’n rhan o raglen ddeddfwriaethol 
Llywodraeth Cymru neu sy’n ymwneud â 
darpariaethau Cymreig ym Miliau Seneddol 
y DU. 

• Drafftio, neu helpu i ddrafftio, amrywiaeth 
o is-ddeddfwriaeth a dogfennau ffurfiol 
eraill o fewn y tîm portffolio a monitro eu 
hynt drwy weithdrefnau’r Senedd yn ôl yr 
angen. 
. 

• Cynnig cyngor cyfreithiol o fewn tîm 
portffolio, a chyfrannu at y ddarpariaeth 
honno. 

• Cyfrannu at ddarparu gwasanaethau yn 
effeithiol o fewn y tîm portffolio. 

• Cyfrannu at y tîm a sicrhau ei fod yn ymateb  i 
anghenion y cwsmer/cleient a newid mewn 
amgylchiadau. 

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau, 
cyfrifoldebau, tasgau neu brosiectau eraill a 
bennir gan yr Arweinydd Tîm neu Ddirprwy 
Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol 
sy’n gymesur â lefel y swydd. 

• Darparu cefnogaeth i gydweithwyr yn 
y swyddfa a dirprwyo ar eu rhan yn ôl 
cyfarwyddiadau’r Arweinydd Tîm neu 
Ddirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cyfreithiol. 
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