
Adendwm at Godau A-E
Cychwyn – ar ôl hanner nos ar 31 Ionawr 2008

Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984
(a.60(1)(a) a a.66(1)(a) i (d))

CODAU YMARFER A-E

HOME OFFICE

NEW
ID

IA
DAU

20
08

5355_PACE Welsh Corr_v0_3.indd   1 13/5/08   08:36:51



2

5355_PACE Welsh Corr_v0_3.indd   2 13/5/08   08:36:52



Mae’r adendwm hwn yn nodi’r newidiadau sy’n dod i rym ar 1 Chwefror 
2008 i’r Codau Ymarfer canlynol yn Neddf Heddlu a Thystiolaeth 
Droseddol 1984:

Cod A ....................................................................................... tudalen  4

Cod B ....................................................................................... tudalen  5

Cod C ....................................................................................... tudalen  6

Cod D ..................................................................................... tudalen  12

Cod E ..................................................................................... tudalen  13

Gellir gweld gwybodaeth am y newidiadau a chopïau o’r Codau Ymarfer 
PACE mwyaf diweddar sy’n cynnwys y newidiadau yn yr adendwm hwn 
yn rhwydd ar dudalen gwefan Codau PACE y Swyddfa Gartref yn:

http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/powers-pacecodes/
pace-code-intro/

Codau Ymarfer  A-E Adendwm i Godau A-E

3

5355_PACE Welsh Corr_v0_3.indd   3 13/5/08   08:36:52



Cod A Cychwyn – Trefniadau Trosiannol, newid i:
“...ar ôl hanner nos ar 31 Ionawr 2008,...”

A 2.27(b) Dileu “a.” o “a.23(3)”

A NA 22 Cynnwys paragraff newydd: 
“Diffiniad o Arfau Ymosod
22 Diffinnir ‘Arf ymosod’ fel unrhyw eitem a wnaed neu a addaswyd 
i’w ddefnyddio ar gyfer achosi niwed i’r unigolyn, neu a fwriadwyd 
gan yr unigolyn sydd â’r arf yn ei feddiant ar gyfer defnydd o’r fath 
neu gan rywun arall. Mae tri chategori o arfau ymosod: y rhai a 
wnaed i achosi niwed i’r unigolyn; y rhai a addaswyd ar gyfer diben 
o’r fath; a’r rhai na wnaed ac na addaswyd , ond sy’n cael eu cludo 
gyda’r bwriad o achosi niwed i’r unigolyn.  Byddai gwn, yn ôl y 
diffyniad yn adran 57 o’r Ddeddf Drylliau Tanio 1968, yn dod o dan y 
diffiniad o arf ymosod os bydd unrhyw un o’r meini prawf uchod yn 
berthnasol.”

A Atodiad
A 15

Newid “…14…” i “…41…”

 Cod         Newid

A

Codau ymarfer – Cod A Arfer pwerau atal a chwilio gan swyddogion yr heddlu

4

Gwneir y newidiadau canlynol i’r fersiwn o God A PACE a ddaeth i rym o 31 
Awst 2006 (dan SI 2006/2165)
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Cod B Cychwyn – Trefniadau Trosiannol, newid i:
“...ar ôl hanner nos ar 31 Ionawr 2008,...”

B NA
2A(b)

Dileu “farnwr Uchel Lys,” a “, Cofiadur neu Farnwr Ardal”

B3.4(a) Dileu “...farnwr Uchel Lys,…” a”..., Cofiadur neu Farnwr Ardal…” a 
newid “barnwr cylchdaith” i “farnwr cylchdaith”. 

B3.6(e)(i) Dileu “...farnwr Uchel Lys, barnwr Cylchdaith  Cofiadur neu Farnwr 
Ardal,…”

B

Codau Ymarfer – Cod B Chwilio adeiladau a meddiannu eiddo

5

 Cod         Newid

Gwneir y newidiadau canlynol i’r fersiwn o God B PACE a ddaeth i rym o 31 
Rhagfyr 2005 (dan SI 2005/3503)
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Cod C Cychwyn – Trefniadau Trosiannol, newid i:
“...ar ôl hanner nos ar 31 Ionawr 2008,...”

C1.7(a)(ii) Dileu “…o adran gwasanaethau cymdeithasol...”

C6.1 Ar ôl “…a bod cyngor cyfreithiol annibynnol ar gael” dileu
“gan y cyfreithiwr ar ddyletswydd,”. Ar ôl “Nodyn 6B” rhowch “, 6B1, 
6B2”.

C NA 6B Ar ôl  “..unrhyw gwmni o gyfreithwyr arbennig.” ychwaneger “Gweler 
Nodiadau Arweiniad 6B1 a 6B2 isod.”

C NA 6B1 Cynhwyswch baragraff newydd
“Yn dod i rym o 1 Chwefror 2008, bydd Nodyn Arweiniad 6B uchod 
yn peidio bod yn weithredol yn yr ardaloedd heddlu canlynol:
Heddlu Manceinion Fwyaf
Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr
Heddlu Gorllewin Swydd Efrog
a bydd y darpariaethau canlynol yn berthnasol i’r ardaloedd heddlu 
hynny: dylai’r sawl sy’n cael ei gadw sy’n gofyn am gyngor cyfreithiol 
y bydd yn talu amdano ei hun gael y cyfle i ymgynghori â chyfreithiwr 
penodol neu gyfreithiwr arall o gwmni’r cyfreithiwr. Os na fydd y 
cyfreithiwr yma ar gael trwy’r dull hwn, gallant ddewis hyd at ddau 
ddewis arall. Os na fydd y ceisiadau hyn yn llwyddiannus, mae 
gan  swyddog y ddalfa hawl i ganiatáu rhagor o ymdrechion nes 
gellir cysylltu â chyfreithiwr fydd yn cytuno i roi cyngor cyfreithiol.  
Fel arall, cysylltir â chyngor cyfreithiol a ariennir yn gyhoeddus yn 
gyntaf trwy ffonio canolfan alwadau a awdurdodwyd gan y Comisiwn 
Gwasanaethau Cyfreithiol (LSC) i ymdrin â galwadau o orsaf yr 
heddlu. Bydd y Ganolfan Alwadau Cyfreithiwr Amddiffyn yn pennu 
a ddylid cyfyngu’r cyngor cyfreithiol i gyngor ar y ffôn neu a ddylai 
cyfreithiwr fod yn bresennol.  Bydd y cyngor cyfreithiol dros y ffôn os 
bydd y sawl a gedwir yn:
• cael ei gadw am drosedd na ellir carcharu amdani,
• cael ei arestio ar warant mainc am beidio ymddangos ac yn cael 
ei ddal cyn cael ei gyflwyno ger bron y llys (ac eithrio pan fydd gan 
y cyfreithiwr dystiolaeth ddogfennol glir a fyddai’n arwain at weld y 
cleient yn cael ei ryddhau o’r ddalfa),
• ei arestio ar amheuaeth o yrru gyda gormod o alcohol (peidio 
darparu sampl, gyrru ag yntau ddim yn abl/yn feddw yn gyfrifol am 
gerbyd modur), neu
• wedi ei gadw yng nghyswllt torri amodau mechnïaeth yr heddlu neu 
lys. 

Codau Ymarfer – Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu

C

6

 Cod         Newid

Gwneir y newidiadau canlynol i’r fersiwn o God C PACE a ddaeth i rym o 24 
Gorffennaf 2006 (dan SI 2006/1938)
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C NA 6B1
(parhad)

Bydd presenoldeb cyfreithiwr ar gyfer trosedd sy’n addas ar gyfer 
cyngor ar y ffôn yn dibynnu a yw eithriadau cyfyngedig yn berthnasol, 
fel:
• a yw’r heddlu yn mynd i gynnal cyfweliad neu res adnabod,
• a yw’r sawl a gedwir yn gymwys am gymorth gan oedolyn addas,
• a yw’r sawl a gedwir yn methu cyfathrebu dros y ffôn,
• a yw’r sawl a gedwir yn honni bod camdriniaeth ddifrifol gan yr 
heddlu.

Ar wahân i weithredu’r dyletswyddau hyn, rhaid i swyddog beidio 
cynghori’r sawl sydd dan amheuaeth am unrhyw gwmni penodol o 
gyfreithwyr. Gweler Nodyn Arweiniad 6B2 isod.”

C NA 6B2 Cynnwys paragraff newydd “Yn dod i rym o 21 Ebrill 2008, bydd y 
canlynol yn cymryd lle cynnwys Nodiadau Arweiniad 6B a 6B1 uchod 
ym mhob ardal heddlu yng Nghymru a Lloegr. Dylai’r sawl sy’n cael ei 
gadw sy’n gofyn am gyngor cyfreithiol y bydd yn talu amdano ei hun 
gael y cyfle i ymgynghori â chyfreithiwr penodol neu gyfreithiwr arall 
o gwmni’r cyfreithiwr. Os na fydd y cyfreithiwr yma ar gael trwy’r dull 
hwn, gallant ddewis hyd at ddau ddewis arall. Os na fydd y ceisiadau 
hyn yn llwyddiannus, mae gan  swyddog y ddalfa hawl i ganiatáu 
rhagor o ymdrechion nes gellir cysylltu â chyfreithiwr fydd yn cytuno 
i roi cyngor cyfreithiol.  Fel arall, cysylltir â chyngor cyfreithiol a 
ariennir yn gyhoeddus yn gyntaf trwy ffonio canolfan alwadau a 
awdurdodwyd gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (LSC) i 
ymdrin â galwadau o orsaf yr heddlu. Bydd y Ganolfan Alwadau 
Cyfreithiwr Amddiffyn yn pennu a ddylid cyfyngu’r cyngor cyfreithiol 
i gyngor ar y ffôn neu a ddylai cyfreithiwr fod yn bresennol.  Bydd y 
cyngor cyfreithiol dros y ffôn os bydd y sawl a gedwir yn:
• cael ei gadw am drosedd na ellir carcharu amdani,
• cael ei arestio ar warant mainc am beidio ymddangos ac yn cael 
ei ddal cyn cael ei gyflwyno ger bron y llys (ac eithrio pan fydd gan 
y cyfreithiwr dystiolaeth ddogfennol glir a fyddai’n arwain at weld y 
cleient yn cael ei ryddhau o’r ddalfa),
• ei arestio ar amheuaeth o yrru gyda gormod o alcohol (peidio 
darparu sampl, gyrru ag yntau ddim yn abl/yn feddw yn gyfrifol am 
gerbyd modur), neu
• wedi ei gadw yng nghyswllt torri amodau mechnïaeth yr heddlu neu 
lys.

Codau Ymarfer – Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu

C

7

 Cod         Newid
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C NA 6B2
(parhad)

Bydd presenoldeb cyfreithiwr ar gyfer trosedd sy’n addas ar gyfer 
cyngor ar y ffôn yn dibynnu a yw eithriadau cyfyngedig yn berthnasol, 
fel:
• a yw’r heddlu yn mynd i gynnal cyfweliad neu res adnabod,
• a yw’r sawl a gedwir yn gymwys am gymorth gan oedolyn addas,
• a yw’r sawl a gedwir yn methu cyfathrebu dros y ffôn,
• a yw’r sawl a gedwir yn honni bod camdriniaeth ddifrifol gan yr 
heddlu.

Ar wahân i weithredu’r dyletswyddau hyn, rhaid i swyddog beidio 
cynghori’r sawl sydd dan amheuaeth am unrhyw gwmni penodol o 
gyfreithwyr. 

C NA 6D Ar ôl “…cyfreithiwr.” ychwaneger “, Gellir darparu Cyngor Cyfreithiol 
dros y ffôn o ran y troseddau hynny a restrir yn Nodyn Arweiniad 6B1 
a 6B2 uchod. Bydd Canolfan Alwadau’r Cyfreithwyr Amddiffyn yn 
penderfynu a oes angen i gyfreithiwr fod yn bresennol.”

C10.5 Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg ychwanegwch:
“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, gall cwnstabl roi’r rhybudd 
yn uniongyrchol yn Saesneg gan ddilyn y geiriad:
‘You do not have to say anything. But it may harm your defence if you 
do not mention when questioned something which you later rely on in 
Court. Anything you do say may be given in evidence.’” 

C13.1 Dileu “...CADCP...” a chynnwys “...CACDP...”

C16.2 Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg ychwanegwch:
“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, gall cwnstabl roi’r rhybudd 
yn uniongyrchol yn y Saesneg gan ddilyn y geiriad:
‘You do not have to say anything. But it may harm your defence if you 
do not mention when questioned something which you later rely on in 
Court. Anything you do say may be given in evidence.’”

C16.4(a) Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg ychwanegwch:
“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, rhowch rybudd i’r sawl a 
gedwir gan ddefnyddio’r geiriad canlynol:
‘You do not have to say anything, but anything you do say may be 
given in evidence.’”

C16.5(a) Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg ychwanegwch:
“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, bydd y cyfwelydd yn 
rhybuddio’r sawl a gedwir ‘You do not have to say anything, but 
anything you do say may be used in evidence.’”

Codau Ymarfer – Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu

C

8

 Cod         Newid
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17.16(b) Dileu:
“(b) mae’n rhaid cadw sampl o’r fath nes i’r person dan sylw wneud 
ei ymddangosiad cyntaf gerbron y llys.”

A rhoi’r canlynol yn ei le:
“(b) gellir gwaredu’r sampl fel gwastraff clinigol oni bai ei fod yn 
mynd i gael ei anfon am ddadansoddiad pellach pan fydd dadl am 
ganlyniad y prawf pan fydd y canlyniad yn hysbys, neu pan fydd 
meddyginiaeth wedi ei chymryd, neu ar gyfer dibenion sicrwydd 
ansawdd.”

C 17.17 Ar ôl “...osod gofyniad...” dileu “arnynt” ac ychwanegu “ar y sawl a 
gedwir”

Ar ôl “.tan ddiwedd yr asesiad.” ychwanegu “Pan fydd gofyn o’r 
fath yn cael ei orfodi, rhaid i’r swyddog, ar yr un pryd, roi ail ofyn i’r 
sawl a gedwir fynychu ac aros am asesiad dilynol. Rhaid i’r swyddog 
hysbysu’r sawl a gedwir y bydd yr ail ofyniad yn peidio bod os bydd, 
yn yr asesiad cyntaf, yn cael gwybod nad oes angen yr asesiad 
dilynol.”

Newid y frawddeg olaf i “Gellir gosod y gofynion hyn yn unig ..”

C 17.17 (b) Ar ôl “...cynnal asesiadau cychwynnol…” ychwanegwch “a dilynol”

C 17.18 Ar ôl “…fynychu asesiad cychwynnol…” ychwanegwch “ac asesiad 
dilynol”

C 17.18 (c) Newid i “rhybuddio’r person y gallai ef/hi wynebu erlyniad os 
yw’n methu...” ac ar y diwedd cynnwys “…ac os bydd yn methu 
mynychu’r asesiad dilynol ac aros ar ei hyd (os bydd gofyn hynny).”

C17.19 Ar ôl “…fynychu asesiad cychwynnol…” ychwanegwch “ac asesiad 
dilynol”

C17.19(a) Newid i “cadarnhau ei bod yn ofynnol iddo/iddi fynychu ac aros hyd 
ddiwedd yr asesiadau: a”

C17.20(a) Ar ôl “…fynychu asesiad cychwynnol…” ychwanegwch “ac asesiad 
dilynol”

Codau Ymarfer – Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu

C

9

 Cod         Newid
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C NA 17A Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg ychwanegwch:

“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, dylid defnyddio’r geiriad 
canlynol:

‘You do not have to provide a sample, but I must warn you that if you 
fail or refuse without good cause to do so, you will commit an offence 
for which you may be imprisoned, or fined, or both.’”

C NA 17D Dileu:
“Mae cadw’r sampl ym mharagraff 17.16(b) yn caniatáu ar gyfer 
anfon y sampl i’w brofi a’i ddadansoddi os yw’r sawl sy’n cael ei 
gadw yn cwestiynu’r prawf.  Ond ni ellir defnyddio samplau o’r fath, 
a’r wybodaeth a geir ohonynt, wedi hynny wrth ymchwilio i unrhyw 
drosedd neu fel tystiolaeth yn erbyn y person y cymerwyd y samplau 
ganddynt.”

A rhoi’r canlynol yn ei le:
“Ni cheir defnyddio samplau, a’r wybodaeth a geir oddi wrthynt 
wedyn wrth ymchwilio i unrhyw drosedd neu fel tystiolaeth yn erbyn y 
person y cymerwyd hwy ganddo/ganddi.”

C NA 17E Dan 1. Deddf Dwyn 1968 dileu “adran 15 (meddiannu eiddo trwy 
dwyll)”

Dileu:
“3. Trosedd o dan adran 1(1) Deddf Ymgeisiau Troseddol 1981
os cyflawnir yng nghyswllt trosedd dan unrhyw un o ddarpariaethau 
canlynol Deddf Dwyn 1968:
adran 1 (dwyn)
adran 8 (lladrad)
adran 9 (byrgleriaeth)
adran 15 (derbyn eiddo trwy dwyll)
adran 22 (trin nwyddau a gafodd eu dwyn)”
a chynnwys:

“3. Troseddau dan ddarpariaethau canlynol Deddf Twyll 2006:
adran 1 (twyll)
adran 6 (meddiant ac ati eitemau i’w defnyddio mewn twyll)
adran 7 (gwneud neu gyflenwi eitemau i’w defnyddio mewn twyll)

C

Codau Ymarfer – Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu

10

 Cod         Newid
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C NA 17E
(parhad)

3A.Trosedd dan adran 1(1) o Ddeddf Ymgeisiau Troseddol 1981 os 
bydd yn cael ei chyflawni yng nghyswllt trosedd dan
(a) unrhyw un o’r darpariaethau canlynol o Ddeddf Dwyn 1968:
adran 1 (dwyn)
adran 8 (lladrad)
adran 9 (byrgleriaeth)
adran 22 (trin nwyddau a gafodd eu dwyn)
(b) adran 1 o Ddeddf Twyll 2006 (twyll)”

C NA 17G Dileu “…, yn Lloegr” ac “neu, yng Nghymru, gweithiwr cymdeithasol 
adran gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol.”

C Atodiad 
A NA A6 

Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg cynhwyswch:
“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, gellir defnyddio’r geiriau 
canlynol:
‘You do not have to allow yourself to be searched, but I must warn 
you that if you refuse without good cause, your refusal may harm 
your case if it comes to trial.’”

C Atodiad
C 2 

Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg cynhwyswch:
“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, gellir defnyddio’r rhybudd 
yn uniongyrchol yn Saesneg gan ddefnyddio’r geiriau canlynol:
‘You do not have to say anything, but anything you do say may be 
used in evidence.’”

C Atodiad 
K NA K2 

Ar ôl y rhybudd yn Gymraeg cynhwyswch:
“Pan fydd defnyddio’r Saesneg yn addas, gellir defnyddio’r geiriau 
canlynol yn Saesneg:
‘You do not have to allow an x-ray of you to be taken or an 
ultrasound scan to be carried out on you, but I must warn you that if 
you refuse without good cause, your refusal may
harm your case if it comes to trial.’”

C

Codau Ymarfer – Cod C Cadw, trin a holi pobl gan swyddogion yr heddlu

11

 Cod         Newid
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Cod D Cychwyn – Trefniadau Trosiannol, newid i:
“...ar ôl hanner nos ar 31 Ionawr 2008,...”

D 5.12(b) Dileu “neu” ar ddiwedd (v), newid “dderbyn” ar ddechrau (vi) yn 
“derbyn”, dileu’r “.” ar ddiwedd (vi) a chynnwys“; neu”
a chynnwys
“(vii)  dderbyn cyfarwyddyd i adael a pheidio dychwelyd i le penodol 
am hyd at 48 awr gan gwnstabl yr heddlu (dan adran 27 o’r Ddeddf 
Lleihau Troseddau Treisgar 2006).”

Codau Ymarfer - Cod D Adnabod pobl gan swyddogion yr heddlu

D

12

 Cod         Newid

Gwneir y newidiadau canlynol i’r fersiwn o God D PACE a ddaeth i rym o 31 
Rhagfyr 2005 (dan SI 2005/3503)
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Cod E Cychwyn – Trefniadau Trosiannol, newid i:
“...ar ôl hanner nos ar 31 Ionawr 2008,...”

E 1.6 Cynnwys “(c) mae ‘datrysiad rhwydwaith digidol’ yn golygu defnyddio 
pensaernïaeth platfform sy’n diogelu rhwydwaith trwy roi hunaniaeth 
ddigidol i bob defnyddiwr ac yn cael ei reoli gan awdurdod tystysgrif 
ddigidol canolog (gweler adran 7 o’r Cod hwn).”

E 3.3 (a) Newid o “…neu recordydd…” i “…neu offer recordio…”

E 7 Cynnwys adran 7 newydd:
“7 Recordio Cyfweliadau trwy Rwydwaith Ddigidol Ddiogel 

7.1 Dim ond yn yr ardaloedd canlynol y mae’r adran hon o’r Cod yn 
berthnasol:

• Heddlu Swydd Gaerhirfryn, Adran Ddwyreiniol fel y’i diffiniwyd ar 1 
Medi 2007

7.2  Nid yw’r adran hon o’r Cod yn ymestyn i recordio cyfweliadau 
gyda phobl dan amheuaeth trwy rwydwaith ddigidol ddiogel (SDN) yn 
unrhyw Adran arall o Heddlu Swydd Gaerhirfryn nac i unrhyw ardal 
heddlu arall yng Nghymru a Lloegr. Rhaid i unrhyw gyfweliadau gyda 
phobl dan amheuaeth sy’n cael eu cofnodi trwy rwydwaith ddigidol 
ddiogel mewn unrhyw ardal arall heblaw’r un a restrir ym mharagraff 
7.1 uchod gael eu recordio ar yr un pryd, a rhaid defnyddio unrhyw 
recordiadau yn unol ag adrannau 1 i 6 uchod.

7.3 Ar gyfer defnyddio rhwydwaith ddigidol ddiogel i recordio 
cyfweliad yn unig y mae’r gofynion hyn yn berthnasol. 

Gweithredu adran 1 i 6 o God E

7.4 Mae adrannau 1 i 6 o God E uchod yn berthnasol heblaw ar gyfer 
y paragraffau canlynol:

• Paragraff 2.2
• Paragraff 4.3
• Paragraff 4.4 (e)
• Paragraffau 4.11 – 4.19
• Paragraffau 6.1 – 6.4

Codau Ymarfer – Cod E Recordio cyfweliadau ar dâp gyda phobl dan amheuaeth

E

13

 Cod         Newid

Gwneir y newidiadau canlynol i’r fersiwn o God E PACE a ddaeth i rym o 31 
Rhagfyr 2005 (dan SI 2005/3503)
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E 7
(parhad)

Cychwyn Cyfweliad

7.5 Pan fydd y sawl sydd dan amheuaeth yn cael ei ddwyn i mewn i’r 
ystafell gyfweld, bydd y cyfwelydd, ar unwaith ac yng ngolwg yr un 
dan amheuaeth, yn troi’r offer recordio ymlaen a rhoi ei rif adnabod 
digidol ef neu hi i mewn.

7.6 Rhaid i’r cyfwelydd wedyn ddarparu’r cyfeirnod achos addas 
a rhoi gwybod i’r sawl dan amheuaeth bod y cyfweliad yn cael ei 
recordio trwy rwydwaith ddigidol ddiogel a bod y recordio wedi 
dechrau pan roddodd y cyfwelydd y rhif adnabod digidol i mewn.

7.7 Yn ychwanegol at y gofynion ym mharagraff 4.4 (a -d) uchod, 
rhaid i’r cyfwelydd roi gwybod i’r unigolyn mai dim ond trwy 
orchymyn llys  y gellir cael mynediad at y cyfweliad; y bydd copïau 
o’r recordiad ar gael petai ef neu hi yn cael ei g/chyhuddo neu yn cael 
gwybod y bydd yn cael ei h/erlyn; ac y bydd hysbysiad ysgrifenedig 
yn cael ei ddarparu iddo/iddi ar ddiwedd y cyfweliad yn nodi ei 
hawliau mynediad a beth fydd yn digwydd i’r recordiad.

Cael toriad yn ystod y cyfweliad

7.8 Pan fydd rhywun yn cael toriad a’r sawl sydd dan amheuaeth 
yn gadael yr ystafell gyfweld, bydd y recordio yn cael ei atal a bydd 
gweithdrefnau dod â chyfweliad i ben yn cael eu dilyn.

7.9 Pan fydd y toriad yn un byr a bod y sawl sydd dan amheuaeth 
neu’r cyfwelydd neu’r ddau yn aros yn yr ystafell gyfweld, rhaid atal y 
recordio.  Nid oes angen creu ffeil rhwydwaith digidol diogel newydd. 
Pan fydd y cyfweliad yn ail gychwyn dylai’r recordio barhau ar yr un 
ffeil rhwydwaith digidol diogel.  Bydd yr amser y bydd y cyfweliad yn 
ail ddechrau yn cael ei recordio ar y recordiad sain.

7.10 Ar ôl unrhyw doriad yn y cyfweliad rhaid i’r cyfwelydd, cyn 
ailddechrau’r cyfweliad, atgoffa’r unigolyn sy’n cael ei holi ei fod yn 
dal dan rybudd neu, os oes unrhyw amheuaeth, rhoi’r rhybudd yn 
llawn eto. Gweler Nodyn Arweiniad 4G.
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Pan fydd offer recordio yn methu

7.11 Os bydd y nam ar yr offer recordio yn un y gellir ei drwsio yn gyflym, 
e.e. trwy gychwyn recordiad rhwydwaith ddigidol ddiogel newydd, 
dylai’r cyfwelydd ddilyn y gweithdrefnau addas fel ym mharagraff 7.8. 
Pan fydd y recordio wedi ailddechrau dylai’r cyfwelydd esbonio beth a 
ddigwyddodd a chofnodi’r amser y mae’r cyfweliad yn ailgychwyn. Ond, 
os na fydd yn bosibl parhau i recordio ar y rhwydwaith ddigidol ddiogel 
dylid recordio’r cyfweliad ar gyfrwng cludadwy fel ym 
mharagraff 4.3 oni bai nad yw’r offer angenrheidiol ar gael. Os bydd 
hyn yn digwydd gall y cyfweliad barhau heb gael ei recordio ar dâp 
sain a bydd y cyfwelydd yn gofyn am ganiatâd swyddog y ddalfa fel ym 
mharagraff 3.3. Gweler Nodyn Arwain 4H.

Diwedd y cyfweliad

7.12 Ar ddiwedd y cyfweliad, cynigir cyfle i’r sawl sydd dan amheuaeth 
egluro unrhyw beth y mae ef neu hi wedi ei ddweud a gofynnir iddo/iddi 
os oes yna rywbeth y mae’n dymuno ei ychwanegu.

7.13 Ar ddiwedd y cyfweliad, gan gynnwys cofnodi a darllen yn ôl 
unrhyw ddatganiad ysgrifenedig:
(a) bydd yr amser yn cael ei gofnodi ar lafar
(b) bydd y sawl dan amheuaeth yn derbyn hysbysiad sy’n esbonio:
 - sut y defnyddir y recordiad sain
 - y trefniadau i gael mynediad ato 
 - ac os bydd yr unigolyn yn cael ei gyhuddo neu yn cael gwybod y bydd 
yn cael ei erlyn, y bydd copi o’r recordiad yn cael ei ddarparu mor fuan 
ag sy’n ymarferol neu fel y cytunir fel arall rhwng yr un dan amheuaeth 
a’r heddlu. Gweler Nodyn Arwain 7A.
(c) rhaid gofyn i’r sawl dan amheuaeth gadarnhau ei fod ef neu hi wedi 
derbyn copi o’r hysbysiad ym mharagraff 7.13(b) uchod. Os na fydd y 
sawl dan amheuaeth yn derbyn neu gydnabod ei fod wedi derbyn yr 
hysbysiad, bydd y cyfwelydd yn datgan ar gyfer y recordiad bod copi 
o’r hysbysiad wedi ei roi i’r sawl dan amheuaeth a’i fod ef neu hi wedi 
gwrthod cymryd copi o’r hysbysiad neu wrthod cydnabod ei dderbyn.
(d) bydd yr amser yn cael ei gofnodi a bydd y cyfwelydd yn hysbysu’r 
sawl sydd dan amheuaeth bod y recordiad yn cael ei gadw ar rwydwaith 
ddiogel. Rhaid i’r cyfwelydd gadw’r recordiad ym mhresenoldeb y sawl 
sydd dan amheuaeth.
Dylid hysbysu’r sawl sydd dan amheuaeth bod y cyfweliad wedi ei 
ddirwyn i ben.
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Nodyn Arweiniad
7A Dylai’r hysbysiad ym mharagraff 7.13 uchod roi esboniad cryno 
o’r rhwydwaith ddigidol ddiogel a sut y mae mynediad at y recordiad 
wedi ei gyfyngu’n gaeth. Dylai’r hysbysiad hefyd esbonio hawl y sawl 
sydd dan amheuaeth, ei gynrychiolydd cyfreithiol ef neu hi, yr heddlu 
a’r erlynydd i gael mynediad at gopïau o’r recordiad o’r cyfweliad. 
Dylid gadael gofod ar y ffurflen i gynnwys y dyddiad a chyfeirnod y 
ffeil ar gyfer y cyfweliad.”

E
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