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Rhagair gan yr Ysgrifennydd Cartref 
 

 

Bu mater mechnïaeth cyn cyhuddo, neu fechnïaeth yr heddlu fel y cyfeirir ato yn aml, o 
ddiddordeb arbennig i’r cyhoedd dros y misoedd diwethaf wrth i nifer o unigolion naill ai beidio â 
chael eu cyhuddo neu gael eu rhyddfarnu ar ôl treulio misoedd, ac mewn rhai achosion, 
flynyddoedd ar fechnïaeth cyn cyhuddo. Er bod cymhlethdod rhai ymchwiliadau yn golygu y gall 
gymryd amser sylweddol iawn i’r heddlu gasglu tystiolaeth a’i chyflwyno i Wasanaeth Erlyn y 
Goron, gall fod yn straen eithriadol ar unigolion fod dan amheuaeth am gyfnod maith o amser, 
yn enwedig os oes amodau beichus yn gysylltiedig â’u mechnïaeth. 

Dyna pam y gofynnais i’r Coleg Plismona’r llynedd edrych ar y ffordd y mae’r heddlu yn rheoli’r 
system mechnïaeth cyn achos llys. Cynhaliodd y Coleg ei ymgynghoriad ei hun yn gynharach 
eleni ar ddeg egwyddor rheoli mechnïaeth a bydd yn ymgorffori canlyniadau’r ymgynghoriad 
hwnnw yn yr Arfer Proffesiynol a Ganiateir yn y Flwyddyn Newydd. 

Ond er bod gwelliannau yng nghysondeb ac arfer rheolaeth ar fechnïaeth yn cael eu croesawu, 
mae’r Llywodraeth yn ceisio gosod cyfyngiadau amser statudol ar fechnïaeth cyn cyhuddo, er 
mwyn atal pobl rhag treulio misoedd, neu hyd yn oed flynyddoedd, ar fechnïaeth ar adeg pan 
nad ydynt hyd yn oed wedi eu cyhuddo o drosedd. Er ein bod yn cydnabod cymhlethdod llawer 
o ymchwiliadau, ac yn benderfynol o gefnogi’r heddlu wrth iddynt weithio’n ddiflino i ddwyn 
cyfiawnder i ddioddefwyr, rhaid hefyd gael cyfiawnder i’r rhai sy’n cael eu hymchwilio.  

Nod yr ymgynghoriad hwn yw gweld diwygio sylweddol yn y maes hwn. Mae’n nodi nifer o 
ddewisiadau yn eithaf manwl, a fydd hefyd yn sicrhau cyfiawnder cyflymach a chynnydd yn 
effeithlonrwydd yr heddlu, erlynyddion a’r llysoedd, yn ogystal â rhai cwestiynau mwy 
cyffredinol. Rwyf yn eich annog i ymateb. 

 

 

Y Gwir Anrhydeddus Theresa May AS 
Ysgrifennydd Cartref 
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Crynodeb Gweithredol 
Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar gyfres o fesurau a ddylai gael yr effaith cyffredinol o 
leihau’r nifer o unigolion sy’n cael mechnïaeth cyn cyhuddo, a hyd y fechnïaeth ar gyfartaledd. 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn adeiladu ar yr un a gynhaliwyd gan y Coleg Plismona rhwng 27 
Mawrth a 19 Mehefin 20141, y mae’r ymatebion iddo wedi cael eu cyhoeddi ar 11 Rhagfyr2 ac 
yn cyd-fynd ag ef. 

Mae’r mesurau yr ydym yn ymgynghori arnynt yn cynnwys: 

 Galluogi’r heddlu i ryddhau rhywun tra bydd yr ymchwiliad yn parhau heb fechnïaeth mewn 
amgylchiadau pan nad ystyrir bod mechnïaeth yn angenrheidiol; 

 Gosod disgwyliad clir na ddylai mechnïaeth cyn cyhuddo barhau yn hwy na chyfnod pendant 
o 28 diwrnod, fel yr argymhellir gan y Coleg Plismona; 

 Gosod yr amgylchiadau lleddfol pan all y cyfnod gael ei ymestyn ymhellach, a phwy ddylai 
wneud y penderfyniad hwnnw; 

 Sefydlu fframwaith i’r llysoedd adolygu mechnïaeth cyn cyhuddo; 

 Ystyried a ddylai ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo fod ar gael mewn rhai mathau o 
achosion yn unig, fel twyll neu osgoi treth, neu ym mhob achos pan fydd rhesymau eithriadol 
dros ymchwiliad estynedig; 

 Ystyried sut orau i alluogi’r heddlu i gael tystiolaeth amserol gan awdurdodau cyhoeddus 
eraill; ac 

 Ystyried a ddylai unigolion sy’n ddarostyngedig i fechnïaeth cyn cyhuddo fedru herio ei hyd 
yn ogystal â’r amodau yn y llysoedd. 

Mae’r ymgynghoriad hwn ar agor hyd 8 Chwefror 2015; nodir manylion sut i ymateb tua diwedd 
y ddogfen hon. 

                                                 
1
 Gweler http://www.college.police.uk/en/21590.htm  

2 
http://college.pressofficeadmin.com/component/content/article/45-press-releases/821 

 

http://www.college.police.uk/en/21590.htm
http://college.pressofficeadmin.com/component/content/article/45-press-releases/821
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Cyflwyniad a Chefndir 
Yn ddiweddar gwelwyd nifer o achosion amlwg pan fu’r unigolion sy’n cael eu hymchwilio yn 

ddarostyngedig i fechnïaeth cyn cyhuddo am fisoedd lawer a blynyddoedd hyd yn oed, ond, yn 

y pen draw, nid oes unrhyw gyhuddiadau wedi eu dwyn yn eu herbyn. Arweiniodd 

anghyfiawnder yr achosion hyn at alwadau am ail-archwiliad sylfaenol o’r ffordd y defnyddir 

mechnïaeth cyn cyhuddo. 

Cyhoeddodd y Coleg Plismona ddogfen ymgynghori ar egwyddorion rheoli mechnïaeth cyn 

cyhuddo ar 27 Mawrth 2014 a daeth yr ymgynghoriad i ben ar 21 Gorffennaf. Mae’r Coleg wedi 

cyhoeddi’r ymateb i’r ymgynghoriad hwnnw yn ddiweddar a’r ffordd ymlaen a gynigir ac mae’n 

bwriadu cyhoeddi Arfer Proffesiynol a Ganiateir ar Reoli Mechnïaeth diwygiedig yn gynnar yn 

2015. 

Er ein bod yn croesawu’r gwell cysondeb a’r rhannu arfer da a ddylai ddeillio o broses 

ymgynghori’r Coleg, mae’n bryd adolygu a yw’r fframwaith deddfwriaethol presennol o gwmpas 

mechnïaeth cyn cyhuddo yn addas i’r diben. Y darnau allweddol o ddeddfwriaeth yn y maes 

hwn yw Deddf Mechnïaeth 1976 a Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE) ac, 

er bod y ddwy ddeddf wedi eu hadolygu yn eang ers eu gweithredu, maent yn ddeg mlynedd ar 

hugain oed o leiaf ac mae angen adolygu’r darpariaethau mechnïaeth cyn cyhuddo. 

Yn ei haraith i Gynhadledd Flynyddol y Coleg Plismona ar 15 Hydref 2014, dywedodd yr 

Ysgrifennydd Cartref, Y Gwir Anrhydeddus Theresa May AS: 

“...rydych yn adeiladu sylfaen o dystiolaeth am yr hyn sy’n gweithio fel bod arferion yr 

heddlu yn y dyfodol ar sail tystiolaeth bob amser, ac nid arferiad. 

“Mae hyn yn cynnwys meysydd sensitif fel mechnïaeth yr heddlu. Rwyf yn falch bod y 

Coleg yn datblygu cyfarwyddyd ar sail tystiolaeth i ddwyn cysondeb, tryloywder a 

thrylwyredd i’r modd y mae mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael ei ddefnyddio mewn 

ymchwiliadau troseddol. Rydych wedi ymgynghori ar y cyfarwyddyd gweithredol a 

byddwch yn cyhoeddi eich canfyddiadau yn fuan. Ond yn gyfochrog â hynny rhaid i ni 

edrych hefyd ar y cyfyngiadau amser statudol ar ddefnyddio mechnïaeth cyn cyhuddo i 

atal pobl rhag treulio misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd ar fechnïaeth a dim 

cyhuddiadau yn cael eu dwyn yn y diwedd.” 

Mae'r ddogfen hon yn nodi’r materion allweddol yng nghyswllt mechnïaeth cyn cyhuddo ac yn 

cynnig dewisiadau i’w ddiwygio. Mae hefyd yn cynnwys asesiad effaith cyfnod ymgynghori ac 

yn ceisio rhagor o ddata fel sail i asesiad effaith llawn a fydd yn sylfaen i’r penderfyniadau ar sut 

i symud y diwygiadau hyn yn eu blaenau. 
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Y Pynciau Llosg a’r Dewisiadau 
Tra bo’r Coleg wedi ymgynghori ar faterion arfer gorau, mae materion eraill na ellir eu diwygio 

ond trwy ddeddfwriaeth. Y rhain yw: 

 Galluogi un dan amheuaeth i gael ei ryddhau heb fechnïaeth tra bydd yr ymchwiliad yn 

parhau; 

 Rhoi cyfyngiad absoliwt ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo; 

 Gosod ‘pwyntiau sbarduno’ allweddol o ran hyd mechnïaeth cyn cyhuddo, a chaniatáu iddo 

gael ei ymestyn mewn amgylchiadau lleddfol penodol yn unig;  

 Galluogi’r heddlu i gael tystiolaeth allweddol gan asiantaethau partner sector cyhoeddus yn 

y cyfnodau amser penodedig; a 

 Galluogi’r llysoedd i adolygu hyd a/neu amodau mechnïaeth cyn cyhuddo. 

Mae’r adran hon yn archwilio’r materion hynny ac yn dynodi dewisiadau i ymdrin â nhw. 

Galluogi un dan amheuaeth i gael ei ryddhau heb fechnïaeth tra bydd yr 
ymchwiliad yn parhau 

Mae Adran 34(5) o PACE yn ei gwneud yn ofynnol rhyddhau unigolyn ar fechnïaeth, pan fydd 

wedi ei arestio ac nad oes angen ei gadw yn y ddalfa ymhellach, ond bod angen ymchwilio 

ymhellach. Ond, mae Adran 37(2) yn nodi bod rhaid i swyddog y ddalfa ryddhau unigolyn wedi 

ei arestio naill ai ar fechnïaeth neu heb fechnïaeth pan nad oes sail i’w gadw yn y ddalfa. 

Archwiliwyd y tensiynau rhwng yr adrannau hyn, yn arbennig yng nghyd-destun amodau 

mechnïaeth gan y Llys Adrannol yn Torres3 a gall hyn gael ei drin mewn unrhyw newid 

deddfwriaethol dilynol. 

Mae Adran 37(7)(c) o PACE yn darparu i un dan amheuaeth gael ei ryddhau heb fechnïaeth a 

heb ei gyhuddo, ond defnyddir hyn yn gyffredinol mewn achosion pan fydd achos yn cael ei drin 

tu allan i’r llys, trwy rybudd amodol, neu pan na fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd. 

Gellir ei ddefnyddio hefyd i ryddhau unigolyn y mae bwriad i’w gyhuddo trwy’r post. 

Trwy ryddhau rhywun dan amheuaeth ar fechnïaeth, mae hyn yn amddiffyn yr un dan 

amheuaeth trwy sicrhau ei fod yn aros o fewn y cyfyngiad amser cyffredinol ar fod yn y ddalfa 

dan un cloc y ddalfa a gall ddiogelu dioddefwyr a thystion trwy alluogi gosod amodau 

mechnïaeth addas. Bwriadwyd y gofyn i ryddhau unigolyn ar fechnïaeth tra bydd yr ymchwiliad 

yn parhau i sicrhau na fyddai’n cael ei ddal am gyfnod hwy na’r uchafswm o ran cyfnod sengl a 

ganiateir, sef 96 awr. Ond, yn ymarferol, mae’r mwyafrif llethol o gyfnodau yn y ddalfa yn llawer 

llai na hyn; yn 2012/13, arestiwyd 1.1 miliwn o bobl gan yr heddlu, ond dim ond 457 warant i 

gadw yn hwy (i ymestyn y cyfnod cadw tu hwnt i 36 awr) y gwnaed cais amdanynt.4 

Byddai rhai’n dadlau bod rhai dan amheuaeth sydd ar fechnïaeth am gyfnod estynedig, yn 

arbennig pan fydd amodau ynghlwm wrth y fechnïaeth, yn cael eu cyfyngu rhag cael gwyliau 

                                                 
3
 R (Torres) vs. The Commissioner of Police of the Metropolis, [2007] EWHC 3212 (Admin) 

4 
Ystadegau Cenedlaethol ar Bwerau a Gweithdrefnau’r Heddlu, Cymru a Lloegr, 2012 i 2013, Ebrill 2014: 

https://www.gov.uk/government/publications/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-
2013/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013 

https://www.gov.uk/government/publications/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013
https://www.gov.uk/government/publications/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013
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teuluol neu wneud cynlluniau tymor hir, a’u bod mewn gwirionedd â’u bywydau ar stop. Gall 

ansicrwydd o’r fath, dan rai amgylchiadau, orbwyso’r anghyfleuster tebygol o gael eu cadw am 

fwy na’r uchafswm o ran cyfnod sengl yn y ddalfa. 

Yn gyffredinol, ni all unigolyn a ryddheir o’r ddalfa heb fechnïaeth gael ei gadw eto am yr un 

drosedd oni bai bod tystiolaeth newydd yn dod ar gael. Pan fydd rhywun dan amheuaeth yn 

cael ei roi ar fechnïaeth ar gyfer rhagor o ymchwiliadau, mae’n aml yn wir bod tystiolaeth 

newydd yn dod i’r golwg trwy’r ymchwiliad hwnnw. Felly, gellid diwygio adran 34(5) fel y dylai 

unigolyn, pan fydd yn cael ei ryddhau tra bydd ymchwiliadau pellach, ac nad oes angen 

gweithredol i’w ryddhau ar fechnïaeth, fel yr angen i osod amodau5, gael ei ryddhau heb 

fechnïaeth. 

Ni ddylai rhyddhau rhagweithiol heb fechnïaeth, yn dilyn diwygio adran 34(5), na pheidio ag 

ymestyn mechnïaeth fel yr ystyrir yn ddiweddarach yn y ddogfen ymgynghori hon, atal yr 

ymchwiliad rhag parhau ac i’r un dan amheuaeth gael ei gyhuddo trwy’r post neu ei ail arestio 

(petai digon o dystiolaeth newydd yn dod ar gael i gyfiawnhau arestio o’r newydd). Fel rhan o’r 

newidiadau statudol i weithredu’r cynigion hyn, gallai fod yn addas hefyd egluro’r diffiniad o 

‘dystiolaeth newydd’ fel y mae’n cael ei weithredu gan y llysoedd i ystyried datblygiadau dros y 

blynyddoedd diwethaf, fel, er enghraifft, yr angen i ddadansoddi swmp anferth o ddeunydd a 

ddelir ar gyfrifiaduron sydd wedi cael eu meddiannu ond heb eu dadansoddi eto. 

Cwestiwn 

C1: I ba raddau yr ydych yn cytuno y dylai Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol gael ei 

diwygio i alluogi’r heddlu i ryddhau rhywun tra bydd yr ymchwiliad yn parhau heb fechnïaeth 

mewn amgylchiadau pan nad ystyrir bod mechnïaeth yn angenrheidiol? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n 

bendant 

C2: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y byddai’n addas newid y diffiniad o 

‘dystiolaeth newydd’ (y gellid arestio o’r newydd ar ei sail) i gynnwys deunydd oedd ym 

meddiant yr heddlu ond nad oedd yn rhesymol disgwyl iddynt fod wedi ei dadansoddi tra’r 

oedd yr un dan amheuaeth yn y ddalfa o’r blaen neu ar fechnïaeth? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n 

bendant 

Rhoi cyfyngiad absoliwt ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo 

Fel ymateb i ymgynghoriad y Coleg Plismona ar reoli mechnïaeth, cynigiodd Liberty6 mai 

“…cyfyngiad chwe mis statudol ar fechnïaeth cyn cyhuddo yw’r unig ffordd effeithiol o sicrhau 

ymchwiliadau trylwyr ac effeithlon gan yr heddlu a chyfiawnder i ddioddefwyr a’r rhai dan 

amheuaeth.” Mae Liberty yn dadlau “…byddai chwe mis yn fwy na digon i’r heddlu gasglu a 

dadansoddi tystiolaeth ar ôl arestio.”7  

                                                 
5
Er enghraifft, mewn achos pan fydd amheuaeth o drais domestig, gall fod yn angenrheidiol rhoi amodau 

mechnïaeth i atal cyswllt rhwng yr un dan amheuaeth a’r dioddefwr honedig.  
6 
Ymateb Liberty i Ymgynghoriad y Coleg Plismona ar Fechnïaeth Cyn Cyhuddo, Mehefin 2014, paragraff 3 

7
 Ibid., paragraff 23 
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Efallai na fyddai gosod uchafswm pendant o chwe mis yn galluogi’r heddlu i ymchwilio yn 

drylwyr yn yr achosion hynny fel y rhai sy’n ymwneud ag ymchwiliadau hanesyddol neu swmp 

mawr o dystiolaeth ariannol neu pan, er enghraifft, fydd angen defnyddio prosesau cynorthwyo 

cyfreithiol i gael tystiolaeth o dramor. Mae’r rhain yn aml yn cymryd mwy o amser na chwe mis 

i’w dwyn i’r pwynt cyhuddo, ac ni fydd y Llywodraeth hon yn caniatáu i’r rhai sy’n cyflawni 

troseddau cymhleth ddianc rhag cyfiawnder. 

Gallai gosod cyfyngiad ‘caled’ ar y cyfnod o fechnïaeth yr heddlu hefyd greu gwrth-gymhelliant i 

rai dan amheuaeth gydweithredu ag ymchwiliadau’r heddlu, yn y gred os gallent wneud i’r 

ymchwiliad barhau yn hwy na chwe mis, y gallant guro’r cyfyngiad amser. Mewn gwirionedd, yn 

yr un modd â’r opsiwn blaenorol, hyd yn oed petai’r cyfyngiad absoliwt am fechnïaeth cyn 

cyhuddo yn cael ei basio, fe ellid ail arestio’r un dan amheuaeth (petai tystiolaeth newydd ar 

gael) neu ei gyhuddo trwy’r post. Fodd bynnag, fe ddylem, os yw hynny’n bosibl o gwbl, osgoi 

cyflwyno cymhelliant i ‘chwarae’r’ system. 

Cwestiynau 

C3: A ydych chi yn meddwl y dylid cael uchafswm absoliwt ar y cyfnod o fechnïaeth cyn 

cyhuddo? 

Ydw / Na / Ddim yn gwybod 

C4: Os ydw, pa mor hir ddylai’r cyfnod hwnnw fod?  

28 diwrnod / 3 mis / 6 mis / 12 mis / Dim uchafswm / Arall 

C5: Beth ydych chi’n ei feddwl fyddai manteision cyflwyno cyfyngiadau statudol ar hyd 

mechnïaeth cyn cyhuddo? 

Nodwch/mesurwch (os yn bosibl) 

C6: A ddylid cael cyfnodau gwahanol ar gyfer mathau gwahanol o achosion? Os dylid, pa rai? 

Pob achos pan fydd rhesymau eithriadol / Dim ond achosion yn ymwneud ag ymholiadau 

rhyngwladol / Twyll / Osgoi treth / Nifer o rai dan amheuaeth / Achosion hanesyddol / Mathau 

eraill o achosion (noder) 

Gosod cyfyngiad o ran hyd mechnïaeth cyn cyhuddo ar 28 diwrnod, a 
chaniatáu iddo gael ei ymestyn mewn amgylchiadau penodol yn unig 

Bydd sefydlu cyfyngiad absoliwt ar gyfer mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael yr effaith o rwystro 

ymchwiliad effeithiol i achosion cymhleth, fel y rhai sy’n ymwneud ag ymchwiliadau ariannol 

manwl, fel twyll ac osgoi treth. Fel y mae Liberty yn dweud yn eu hymateb i ymgynghoriad y 

Coleg, “Gallai cyfyngu diangen ar y cyfnod y gall un dan amheuaeth gael mechnïaeth gan yr 

heddlu annog cyhuddo rhy gynnar ac anaddas neu amharu ar ddiogelu’r cyhoedd trwy gyfyngu 

ar allu’r heddlu i gasglu digon o dystiolaeth i ymdrin â throseddau, yn arbennig mewn achosion 

cymhleth a/neu’r rhai sy’n ymwneud â dadansoddiad fforensig.”8  

                                                 
8
 Ibid., paragraff 22 
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Rydym yn cynnig gosod y cyfyngiad ar 28 diwrnod, tu hwnt i hynny dim ond mewn achosion 

eithriadol y byddai mechnïaeth yn cael ei hymestyn a all gael eu nodi yn y ddeddfwriaeth neu yn 

y rheoliadau. Mae’r gyfraith eisoes yn nodi bod rhaid cael cyhuddiad am droseddau diannod cyn 

pen chwe mis9. Er bod rhai grwpiau yn cynnig cyfyngiad absoliwt o chwe mis o fechnïaeth cyn 

cyhuddo, fe allem yn hytrach gynnig model lle gall yr heddlu wneud penderfyniadau ar 

fechnïaeth, hyd at dri mis efallai, gydag estyniad tu hwnt i hynny mewn amgylchiadau penodol 

yn unig ac wedi eu caniatáu gan y llysoedd. 

Wrth osod cyfyngiadau ar fechnïaeth cyn cyhuddo, cam diogelu ychwanegol i rai dan 

amheuaeth fyddai cynnwys adolygiadau annibynnol ar fechnïaeth, yn yr un ffordd ag sydd wedi 

cael ei wneud ers i PACE gael ei chyflwyno ar gyfer cadw yn y ddalfa cyn cyhuddo. Yn yr un 

modd ag adolygiadau cadw yn y ddalfa, byddai adolygiadau mechnïaeth yn codi ymhlith y 

rhengoedd, i ddechrau o fewn yr heddlu (er yn annibynnol oddi ar yr ymchwiliad) ac yna gan y 

farnwriaeth.  

Yn yr un modd ag adolygiadau cadw yn y ddalfa dan adrannau 40 a 42 o PACE, ac ystyried 

gwarantau i gadw ymhellach dan adrannau 43 a 44, bydd angen i’r swyddog adolygu, yr ynad 

neu farnwr ystyried: 

 a oes seiliau rhesymol yn parhau i amau’r unigolyn ar fechnïaeth o gyflawni’r drosedd y 

cafodd ef neu hi ei arestio amdani yn wreiddiol neu ei h/amau ohoni wedyn; 

 a oes angen ymchwilio ymhellach i unrhyw fater y cafodd ef neu hi ei arestio mewn cysylltiad 

ag ef yn wreiddiol neu ei h/amau ohono wedyn; 

 a yw’r ymchwiliad yn cael ei gynnal yn ddiwyd a diymdroi; a 

 pan osodwyd amodau i’r fechnïaeth, bod y fechnïaeth yn parhau yn angenrheidiol i sicrhau 

bod i) yr un dan amheuaeth yn ildio i’r ddalfa, ii) nad yw’n cyflawni trosedd tra bydd ar 

fechnïaeth, iii) nad yw’n ymyrryd â thystion neu’n atal cwrs cyfiawnder mewn ffordd arall, iv) 

diogelu’r unigolyn ei hun, neu v) os yw’n blentyn neu berson ifanc, er ei les ei hun neu er ei 

fudd ei hun.10 

Gellid cael meini prawf ychwanegol hefyd i ynadon a barnwyr eu hystyried yn yr achosion hynny 

pan fydd yr heddlu yn troi at y llysoedd i geisio cael estyniad i fechnïaeth cyn cyhuddo.  

Cwestiynau 

C7: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu'n anghytuno y dylai fod yn bosibl ymestyn cyfnod y 

fechnïaeth cyn cyhuddo? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n 

bendant 

C8: Os gallai mechnïaeth cyn cyhuddo gael ei hymestyn, pwy ddylai fedru caniatáu hynny? 

Uwch swyddog heddlu / Ynad / Barnwr / Ysgrifennydd Cartref / Arall (noder) 

                                                 
9 
Adran 127(1), Deddf Llysoedd Ynadon 1980 

10
 Fel y nodir yn adran 3(6)(a)-(ca) o Ddeddf Mechnïaeth 1976 
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C9: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno mai’r meini prawf a nodir uchod ar gyfer 

caniatáu ymestyn mechnïaeth yw’r rhai cywir? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n 

bendant 

C10: A oes meini prawf eraill y dylid eu hychwanegu neu eu cyfnewid?  

Os oes, noder. 

Galluogi’r heddlu i gael tystiolaeth allweddol yn fwy cyflym gan 
asiantaethau sector cyhoeddus eraill 

Gall ymchwiliadau’r heddlu gael eu dal yn ôl gan anallu’r heddlu i gael tystiolaeth gan 

asiantaethau sector cyhoeddus eraill, gan arwain at weld rhai dan amheuaeth yn cael eu dal ar 

fechnïaeth am gyfnodau sylweddol. Er enghraifft, wrth ymchwilio i ymosodiadau difrifol a 

throseddau eraill yn erbyn y person, mae’n ofynnol cael adroddiad gan y meddyg a wnaeth drin 

anafiadau’r dioddefwr. Er y gall gweddill y dystiolaeth (e.e. datganiadau, DNA, Teledu Cylch 

Cyfyng ac ati) gael eu casglu yn gymharol gyflym, rydym yn deall y gall yr heddlu orfod aros 4-6 

wythnos neu hwy am adroddiad y meddyg. Mae hyn yn peri oedi fel na all yr achos symud 

ymlaen at y CPS i gael penderfyniad cyhuddo; mewn achosion â nifer o ddiffynyddion11, gall un 

darn coll o dystiolaeth beri oedi yn yr holl achosion cysylltiedig. Gall problemau tebyg godi pan 

fydd yr heddlu yn cael mynediad at gofnodion gwasanaethau cymdeithasol neu wasanaethau 

plant gan awdurdodau lleol. 

Pan fydd yr heddlu yn gofyn am dystiolaeth gan sefydliadau sector preifat fel sefydliadau 

ariannol, byddant yn cael gorchmynion dangos gan Lys y Goron, sy’n gofyn am i’r deunydd gael 

ei ddangos cyn pen saith niwrnod. Nid yw’r heddlu wedi cael gorchmynion dangos ar gyfer 

sefydliadau sector cyhoeddus yn y gorffennol, gan ddibynnu ar eu cydweithrediad, a all (fel y 

nodir uchod) gymryd peth amser i’w sicrhau weithiau. 

Os mai canlyniad yr ymgynghoriad hwn fydd newid yn y sail statudol sy’n sylfaen i fechnïaeth 

cyn cyhuddo, bydd hyn yn cynyddu’r disgwyliadau i ddatrys ymchwiliadau yn gyflymach. Mae er 

budd y dioddefwyr a’r rhai dan amheuaeth i achosion gael eu hymchwilio yn gadarn ac yn 

brydlon. Er mwyn sicrhau bod unrhyw gyfyngiadau amser newydd yn cael eu cyrraedd, gallai’r 

heddlu negodi Memoranda o Ddealltwriaeth gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gyda chyrff 

ymbarél yn cynrychioli gwasanaethau awdurdodau lleol, neu gellid cymryd camau mwy 

cyfarwyddol, fel cynyddu’r ddibyniaeth ar orchmynion dangos. Croesewir barn ar y llwybr priodol 

yn y maes hwn. 

  

                                                 
11

 h.y. rhai sy’n ymwneud â nifer o ddiffynyddion 
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Cwestiwn 

C11: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai’r heddlu gytuno ar femoranda 

dealltwriaeth i gyrff cyhoeddus eraill ddarparu tystiolaeth yn hytrach na cheisio gorchmynion 

dangos o Lys y Goron? 

Cytuno’n bendant y dylid cytuno ar femoranda/ Cytuno y dylid cytuno ar femoranda / Ddim yn 

gwybod / Cytuno y dylai’r heddlu geisio gorchmynion dangos / Cytuno’n bendant y dylai’r 

heddlu geisio gorchmynion dangos 

Galluogi’r llysoedd i adolygu hyd a/neu amodau mechnïaeth cyn cyhuddo 

Mae’r gyfraith eisoes yn darparu i unigolyn sy’n cael ei ryddhau ar fechnïaeth cyn cyhuddo 

amodol geisio amrywiad ar yr amodau hynny gan y swyddog y ddalfa a’u gosododd neu gan lys 

ynadon.12 Ond, mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod sialensiau i amodau mechnïaeth 

yn brin, oherwydd, o bosibl, fel y dywedodd Liberty, “ychydig o gyfarwyddyd statudol sydd ar 

gael o ran pryd y dylai Ynad addasu’r amodau yma”.13 Os mai canlyniad yr ymgynghoriad hwn 

fydd newid yn y sail statudol sy’n sylfaen i fechnïaeth cyn cyhuddo, fel rhan o’r newidiadau 

statudol hynny, gallem greu grym i roi cyfarwyddyd statudol i swyddogion y ddalfa ac ynadon ar 

yr amgylchiadau pan fyddai amodau penodol yn addas. Croesewir barn ar pa gorff priodol 

ddylai roi’r cyfarwyddyd hwnnw. 

Cwestiynau 

C12: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai unigolion sy’n ddarostyngedig i 

fechnïaeth cyn cyhuddo fedru herio ei hyd yn ogystal â’r amodau yn y llysoedd? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n 

bendant 

C13: A ydych yn meddwl y dylid cael cyfarwyddyd statudol i swyddogion y ddalfa ac ynadon o 

ran priodoldeb amodau mechnïaeth penodol? Os ydych, pwy ddylai ei ddarparu? 

Y Coleg Plismona / Coleg Barnwrol / Y Ddau Goleg, ar y cyd / Arall 

 

O ran adolygu hyd mechnïaeth cyn cyhuddo, yr unig her bosibl ar hyn o bryd yw yn y Llys 

Adrannol trwy adolygiad barnwrol. Ond, mae hyn yn ddrud i’r un dan amheuaeth a’r heddlu ac 

felly nid yw’n cynnig llwybr effeithiol i herio yn y mwyafrif o achosion. Mae system adolygu 

gyfansawdd, lle mae uwch swyddogion heddlu yn gynyddol yn adolygu’r penderfyniad hyd at 

bwynt penodol, gyda phenderfyniadau barnwrol wedyn, eisoes yn weithredol yn y broses 

adolygu cadw yn y ddalfa cyn cyhuddo yn Rhan IV o PACE. Mae’r modelau posibl a nodir yn y 

bennod nesaf yn cynnig systemau arfaethedig ar gyfer adolygu mechnïaeth cyn cyhuddo. 

                                                 
12 

Gweler adran 47(1E) o PACE ac adran 3(8) (fel yi haddasir gan Adran 3A(4)) o Ddeddf Mechnïaeth 1976 
13

 Ibid. 5, paragraff 14 
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Cwestiynau 

C14: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai ymestyn mechnïaeth cyn 

cyhuddo fod ar gael mewn rhai mathau o achosion yn unig, fel twyll neu osgoi treth, neu’r 

rhai sy’n ymwneud ag ymholiadau rhyngwladol, neu a ddylai fod ar gael ym mhob achos pan 

fydd rhesymau eithriadol dros ymchwiliad estynedig? 

Pob achos pan fydd rhesymau eithriadol / Dim ond achosion yn ymwneud ag ymholiadau 

rhyngwladol / twyll / osgoi treth / nifer o rai dan amheuaeth / achosion hanesyddol / Mathau 

eraill o achosion (noder) 

Achosion Eithriadol 

Mae nifer fechan o achosion, sy’n cael eu trin yn aml gan asiantaethau arbenigol fel y Swyddfa 

Twyll Difrifol neu’r Asiantaeth Droseddau Genedlaethol yn hytrach na’r heddlu, lle mae profiad 

yn dangos bod ymchwiliadau yn cymryd llawer o amser oherwydd y swmp mawr o dystiolaeth 

sy’n rhaid ei dadansoddi. Mewn achosion o’r fath, credwn y gall fod dadl dros gyfnod 

cychwynnol hwy o fechnïaeth cyn cyhuddo, o ystyried bod achosion yn annhebygol o symud 

ymlaen yn sylweddol mewn 28 diwrnod, neu hyd yn oed dri mis. 

I liniaru hyn fe allem ymgorffori yn y diwygiadau arfaethedig eithriad cyfyngedig o’r broses 

adolygu i achosion o’r fath. Byddem yn rhagweld y bydd achosion o’r fath yn eithriadol mewn 

cymhariaeth ag ymchwiliadau troseddol yn gyffredinol, er na fyddent yn eithriadol o’u cymharu 

ag achosion eraill o’u math. Gall yr eithriad fod yn berthnasol mewn achosion pan fydd 

troseddau penodol yn cael eu hymchwilio. Yn yr un modd, gellid ceisio eithriad mewn unrhyw 

achos pan fydd amgylchiadau gwirioneddol eithriadol. Efallai y byddai angen cais i lys yr 

ynadon i’r eithriad fod yn weithredol, er pan fyddid yn ei geisio oherwydd bod ymchwiliad i 

drosedd a restrir gellid ei drin ar y papurau (hy heb wrandawiad llafar). 

Cwestiynau 

C15: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod rhai mathau neu nodweddion mewn 

achosion pan na ddylai’r cyfyngiad 28 diwrnod/3 mis (gan ddibynnu ar y model a fabwysiedir) 

fod yn berthnasol? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n 

bendant 

C16: Pa drefniadau gwahanol ddylai fod yn berthnasol mewn achosion o’r mathau neu gyda’r 

nodweddion hyn? 

Proses adolygu yn cychwyn yn hwyrach / Adolygiadau yn llai aml / Y ddau / Yr un broses 

adolygu ag achosion eraill 



13 

Modelau Posibl ar gyfer Adolygu Cyfnodol 
Rhaid i’r modelau ar gyfer adolygu’r angenrheidrwydd i barhau mechnïaeth fodloni nifer o 

brofion, yn benodol: 

 Atebolrwydd; 

 Tryloywder; 

 Rhyddid rhag biwrocratiaeth; a 

 Goruchwyliaeth uwch addas, gan gynnwys gan y farnwriaeth pan fydd hynny’n addas. 

Mae’r modelau arfaethedig yn cyfuno nifer o ddewisiadau a nodir yn y bennod flaenorol ond yn 

amrywio o ran pa lefel sy’n eu caniatáu: 

 Mae gan y ddwy fodel gyfyngiad penodol ar fechnïaeth cyn cyhuddo o’r dyddiad arestio, 

heblaw bod amgylchiadau lleddfol; 

 Mae’r ddwy fodel yn gosod y cyfyngiad hwn ar 28 diwrnod, fel yr argymhellir gan 

ymgynghoriad mechnïaeth cyn cyhuddo’r Coleg Plismona; 

 Mae’r ddwy yn cynnwys cyfnod o herio gan reolwyr mewnol ar gynnydd ymchwiliad a 

goruchwyliaeth arno; 

 Mae’r ddwy yn nodi disgwyliad clir o gael caniatâd barnwrol, o ystyried yr effaith ariannol 

trymach y mae caniatâd gan ynadon yn ei dynnu; 

 Tu hwnt i gyfnod cychwynnol o ganiatâd mewnol, mae’r ddwy fodel yn gofyn am adolygiadau 

barnwrol ar gyfnodau o dri mis i roi craffu allanol clir ar ymchwiliadau’r heddlu. 

Y modelau a gynigir yw:  

Cyfanswm y Cyfnod 
Cronnol ers yr ‘Amser 

Perthnasol’ 

Model 1 Yr un sy’n 
Caniatáu/ Adolygu’r 

Fechnïaeth 

Model 2 Yr un sy’n 
Caniatáu/ Adolygu’r 

Fechnïaeth 

Cyfnod Mechnïaeth cyntaf o 
28 Diwrnod 

Arolygydd 

Ymestyn hyd at 3 Mis 

Llys Ynadon14 

Prif Uwch-arolygydd yr 
Heddlu 

Ymestyn hyd at 12 Mis       
(3 mis i bob estyniad) 

Llys Ynadon13 

Tu hwnt i 12 mis 
(3 mis i bob estyniad) 

Llys y Goron 

 
Ym model 1, dim ond mechnïaeth hyd at 28 diwrnod y byddai swyddogion yr heddlu yn gallu ei 
ganiatáu; ym model 2, mae hynny’n ymestyn i 3 mis. 

                                                 
14

 O ystyried rôl Llys y Goron wrth reoli’r broses cyn treial, gallai fod yn addas i rai mathau o achosion, fel twyll 
cymhleth ac ymholiadau hanesyddol, fynd i Lys y Goron yn gynt, naill ai trwy osgoi’r llys ynadon yn gyfan gwbl neu 
ar ryw bwynt cyn 12 mis. 
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Gwybodaeth Gefnogol 

 I’r ddwy fodel, byddai cyfanswm y cyfnod yn y ddalfa yn cael ei gyfrifo o’r ‘amser 

perthnasol’15, yn hytrach na rhyddhau ar fechnïaeth am y tro cyntaf, i osgoi’r angen i’r heddlu 

wneud cyfrifiadau cymhleth i gael gwared ar un neu fwy o gyfnodau a dreuliwyd yn y ddalfa 

o’r cyfnod mechnïaeth. O ystyried mai 96 awr yw uchafswm y cyfnod yn y ddalfa, dim ond ar 

y cyfnod mechnïaeth cyntaf (28 diwrnod) y byddai hyn yn cael effaith o bwys, ac wedyn dim 

ond mewn nifer fechan iawn o achosion – yn 2012/13, arestiwyd 1.1 miliwn o bobl gan yr 

heddlu a dim ond am 457 gwarant i’w cadw am fwy o amser (i ymestyn y cyfnod yn y ddalfa 

tu hwnt i 36 awr) y gwnaed cais.16 

 Byddai’r adolygiadau yma yn ymwneud yn unig â hyd mechnïaeth cyn cyhuddo, nid yr 

amodau sydd ynghlwm wrthi. Ni fyddai’r peirianwaith presennol ar gyfer amrywio amodau, 

pan all unigolyn ar fechnïaeth wneud cais i’r swyddog y ddalfa neu lys yr ynadon, yn cael ei 

effeithio, er y gallai’r ddau gael eu hystyried gan yr un fainc ynadon pan fyddai dadl am y 

ddau. 

 Gellid rhoi cyfarwyddyd statudol i lunwyr penderfyniadau ar briodoldeb amodau penodol i 

wneud y broses o gwmpas gosod ac adolygu amodau yn fwy ystyrlon. Croesewir barn ar y 

corff priodol i roi’r cyfarwyddyd hwnnw. 

 Byddai’r cyfyngiadau amser yn berthnasol yn unig hyd at y pwynt a ddisgrifir yn adran 37(7) 

PACE pan “fydd swyddog y ddalfa yn pennu fod ganddo ddigon o dystiolaeth o’i flaen i 

gyhuddo’r unigolyn” ac yna mae’n cael ei gyfeirio at Wasanaeth Erlyn y Goron am 

benderfyniad cyhuddo. Ni fyddai unrhyw gyfnod o fechnïaeth fyddai’n cael ei dreulio yn aros 

i’r CPS ddod i benderfyniad cyhuddo yn ddarostyngedig i’r cyfyngiadau amser a’r broses 

adolygu a ddisgrifir yn y ddogfen hon er mwyn diogelu annibyniaeth y broses o lunio 

penderfyniadau erlyn. 

 Yn yr un modd â rolau Arolygwyr ac Uwch-arolygwyr wrth adolygu cadw yn y ddalfa cyn 

cyhuddo, byddai gofyn i uwch swyddogion heddlu sy’n gwneud penderfyniadau ar ganiatáu 

mechnïaeth beidio â bod yn rhan o reoli’r ymchwiliad a dylent weithredu yn annibynnol ar yr 

ymchwiliad. 

 Er mwyn cadw’r system yn syml a lleihau costau sialens bosibl i’r diffynyddion a’r heddlu, ni 

fyddai unrhyw apeliadau gan yr heddlu na’r un dan amheuaeth yn erbyn rhoi neu wrthod 

rhagor o fechnïaeth (heblaw trwy gyfrwng adolygiad barnwrol). 

 Ni fyddai gwrthod ymestyn mechnïaeth yn atal yr ymchwiliad rhag parhau ac i’r un dan 

amheuaeth naill ai gael ei ail arestio (petai tystiolaeth newydd yn dod ar gael) neu ei 

gyhuddo trwy’r post. 

 Pan fydd angen i fechnïaeth gael ei hymestyn i gael tystiolaeth benodol ac y bydd y 

swyddog adolygu neu lys yn cytuno â’r swyddog sy’n ymchwilio y gallai datgelu manylion i’r 

un dan amheuaeth niweidio’r ymchwiliad, er enghraifft pan fydd datgelu yn galluogi’r un dan 

amheuaeth i waredu tystiolaeth neu ymyrryd â hi, dylai fod yn bosibl cadw manylion sensitif 

                                                 
15

 Diffinnir yr ‘amser perthnasol’ yn adran 41(2) o PACE fel yr amser y mae unigolyn a arestiwyd yn cyrraedd gorsaf 
heddlu gyntaf ar ôl ei arestio; fe’i defnyddir i gyfrifo amser yn y ddalfa. Mae rhai amodau i’r diffiniad, ond rydym yn 
ystyried eu bod yn cael eu deall yn ddigonol gan swyddogion y ddalfa ac ymarferwyr cyfreithiol i ffurfio sail ar gyfer 
cyfrifo cyfnodau mechnïaeth yn ogystal ag amser yn y ddalfa. 
16

 Ystadegau Cenedlaethol ar Bwerau a Gweithdrefnau’r Heddlu, Cymru a Lloegr, 2012 i 2013, Ebrill 2014: 
https://www.gov.uk/government/publications/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-
2013/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013 

https://www.gov.uk/government/publications/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013
https://www.gov.uk/government/publications/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013/police-powers-and-procedures-england-and-wales-2012-to-2013
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yn ôl oddi wrth yr un dan amheuaeth a’i gynrychiolydd cyfreithiol. Byddai’n rhaid ymgorffori 

camau diogelu gweithdrefnol priodol i sicrhau bod system o’r fath yn gweithredu’n deg. 

 O ystyried rôl Llys y Goron wrth reoli’r broses cyn treial, yn arbennig mewn achosion 

cymhleth, gallai fod yn addas i rai mathau o achosion, fel twyll ar raddfa fawr ac ymholiadau 

hanesyddol, fynd i Lys y Goron yn uniongyrchol, naill ai trwy osgoi’r llys ynadon yn gyfan 

gwbl neu ar ryw bwynt cyn 12 mis. Ceisir barn a fyddai hyn yn briodol, ac os felly, pa fathau 

o achosion y dylai’r trefniadau hyn fod yn berthnasol iddynt. 

Cwestiwn 

C17: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno, pan fydd y swyddog adolygu neu lys yn cytuno 

â’r swyddog sy’n ymchwilio y gallai datgelu manylion i’r un dan amheuaeth niweidio’r ymchwiliad, er 

enghraifft pan fydd datgelu yn galluogi’r un dan amheuaeth i waredu tystiolaeth neu ymyrryd â hi, y 

dylai fod yn bosibl cadw manylion sensitif yn ôl oddi wrth yr un dan amheuaeth a’i gynrychiolydd 

cyfreithiol? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n bendant 

C18: Petai manylion sensitif yn cael eu cadw yn ôl oddi wrth yr un dan amheuaeth i beidio â pheryglu’r 

ymchwiliad, pa gamau diogelu gweithdrefnol ddylai gael eu hymgorffori i sicrhau bod y system yn 

gweithredu’n deg? 

Noder 

C19: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai Llys y Goron gymryd cyfrifoldeb am rai 

mathau o achosion yn gynharach?  

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n bendant 

C20: Petai Llys y Goron yn cymryd cyfrifoldeb am rai mathau o achosion yn gynharach, pryd a pha 

fathau o nodweddion mewn achos y dylai’r trefniadau yma fod yn berthnasol iddynt? 

Noder 

C21: I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y byddai cyflwyno’r newidiadau hyn yn debygol o 

gael dylanwad ar gyflymder ymdrin ag ymchwiliadau? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / Anghytuno’n bendant 

C22: Ar gyfer eich sefydliad chi, beth fyddai’r oblygiadau o ran adnoddau i bob un o’r modelau a nodir 

uchod? 

Noder, gan gynnwys unrhyw farn ar y dulliau neu’r tybiaethau a ddefnyddir yn y gwerthusiad asesu 

effaith 

C23: A yw’n well gennych un model na’r llall? Os yw, pam? 

Model 1 / Model 2 

Noder pam 
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Effaith y Cynigion 

Asesu effaith 

Yn unol â’r Llawlyfr Fframwaith Rheoleiddio’n Well a gyhoeddwyd gan yr Adran Busnes, Arloesi 
a Sgiliau (BIS)17, cynhaliwyd asesiad effaith cyfnod ymgynghori llawn ac fe’i nodir ar ddiwedd yr 
adran hon.  

Datganiad Cydraddoldeb 

Mae Adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion ac Adrannau, 
wrth arfer eu swyddogaethau, i roi ‘ystyriaeth ddyledus’ i’r angen i ddiddymu gwahaniaethu 
anghyfreithlon dan Ddeddf 2010, hybu cydraddoldeb cyfle rhwng gwahanol grwpiau a meithrin 
perthnasau da rhwng gwahanol grwpiau. 

Yn unol â’r dyletswyddau hyn, rydym wedi ystyried effaith y cymalau a gynigir ar y rhai sy’n 
rhannu nodweddion a ddiogelir er mwyn rhoi ystyriaeth ddyledus i’r materion a grybwyllir uchod. 

Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon 

Yn gyffredinol, mae pobl ifanc (16-25 oed), pobl o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig a’r rhai 
sydd â phroblemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu yn fwy tebygol o fod yn ymwneud â’r 
system cyfiawnder troseddol, ac felly’n fwy tebygol o gael eu rhoi ar fechnïaeth cyn cyhuddo. 
Gan mai bwriad y newidiadau hyn yw lleihau’r nifer o unigolion sy’n ddarostyngedig i fechnïaeth 
cyn cyhuddo, a hyd cyfartalog y fechnïaeth, dylai’r effaith ar y grwpiau hyn fod yn gadarnhaol. 

Nid ydym yn ystyried bod unrhyw grŵp arall gyda nodweddion sy’n cael eu diogelu yn cael eu 
gorgynrychioli ymhlith y rhai a roddir ar fechnïaeth cyn cyhuddo gan yr heddlu. Gallai’r cyhoedd 
yn gyffredinol gael budd o’r diwygiadau hyn os byddant yn gwella effeithlonrwydd mechnïaeth 
cyn cyhuddo ac felly hyder y cyhoedd yn yr heddlu. 

Nid ydym yn ystyried y bydd y cynigion hyn yn cael unrhyw effaith ar achlysuron o aflonyddu 
neu erlid; bydd yr heddlu yn parhau i fedru defnyddio mechnïaeth cyn cyhuddo ac amodau 
addas mewn achosion o’r fath. 

Hybu cyfle cyfartal rhwng grwpiau gwahanol 

Nid ydym yn ystyried y byddai’r cynigion yma yn cael unrhyw effaith penodol ar gyflawni’r 
amcan hwn. 

Meithrin perthynas dda rhwng grwpiau gwahanol 

Nid ydym yn ystyried y byddai’r cynigion yma yn cael unrhyw effaith penodol ar gyflawni’r 
amcan hwn. 
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Teitl: 

Mechnïaeth Cyn Cyhuddo – ymgynghoriad ar gyflwyno cyfyngiadau 
amser statudol a newidiadau cysylltiedig 
 
Rhif AE: HO0154      

Adran neu asiantaeth arweiniol: 

Uned Integriti a Phwerau’r Heddlu, Y Swyddfa Gartref 

Adrannau neu asiantaethau eraill:  

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
Ei Mawrhydi, Gwasanaeth Erlyn y Goron      

Asesiad Effaith (IA) 

Dyddiad: 18/12/2014 

Cam: Ymgynghori 

Ffynhonnell yr ymyrraeth:  

Math o fesur: Deddfwriaeth gynradd 

Cyswllt am ymholiadau:  
Andrew Alexander, 020 7035 0877 
andrew.alexander@homeoffice.gsi.gov.uk 

 

 

 

 

 

 

 

Crynodeb: Ymyrraeth a Dewisiadau  

 

Barn RPC: Amherthnasol 

 
Cost y Dewis a Ddewiswyd (neu fwyaf tebygol)  

Cyfanswm Net 
Gwerth Presennol 

Cyfanswm Net 
Gwerth Busnes 

Costau net i’r busnes y 
flwyddyn (EANCB ar 
brisiau 2009) 

Yng nghwmpas Un 
i mewn, Dau Allan? 

Cam yn gymwys fel 
 

 

-£30.86m £0m £0m Na Amherthnasol 

 

Beth yw’r broblem dan ystyriaeth? Pam bod ymyrraeth gan y llywodraeth yn angenrheidiol? 

Mae nifer o achosion amlwg diweddar wedi arwain at weld unigolion sy’n cael eu hymchwilio yn ddarostyngedig i fechnïaeth 
cyn cyhuddo am fisoedd lawer a blynyddoedd hyd yn oed, ond, yn y pen draw, nid oes unrhyw gyhuddiadau wedi eu dwyn 
yn eu herbyn. Mae’r unigolion yma wedi cofnodi ymdeimlad cryf o anghyfiawnder o ganlyniad i ddiffyg tryloywder neu gyfle i 
gael cynrychiolaeth neu apelio yn y broses. Arweiniodd hyn at alwadau am ail archwilio sylfaenol ar y modd y mae 
mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael ei defnyddio a’i hyd. Dim ond trwy ymyrraeth gan y llywodraeth y gall y newidiadau yma 
gael eu cyflawni, gan gynnwys newidiadau i ddeddfwriaeth.       

 

 

Beth yw’r amcanion polisi a’r effeithiau a fwriedir? 

Amcan y polisi yw cynyddu atebolrwydd a thryloywder yn gysylltiedig â’r broses mechnïaeth cyn cyhuddo ac i gyfyngu ar hyd 
mechnïaeth cyn cyhuddo ym mhob achos heblaw rhai eithriadol.  

 
Pa opsiynau polisi sydd wedi cael eu hystyried, gan gynnwys unrhyw ddewisiadau ar wahân i reoleiddio? 
Cyfiawnhewch yr opsiwn a ddewiswyd (rhagor o fanylion yn y Sail Tystiolaeth) 

Opsiwn 0: Gwneud dim. 

Opsiwn 1: Yn gosod cyfyngiad ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod a’r gofyn am ganiatâd barnwrol os oes angen estyniad 
mewn amgylchiadau lleddfol. Angen caniatâd ynadon i gael estyniadau o 28 diwrnod i 12 mis (gyda phob caniatâd yn parhau 
am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar ymchwiliadau) a chaniatâd Llys y Goron os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol i 
ymestyn cyfanswm cyfnod y fechnïaeth tu hwnt i 12 mis mewn amgylchiadau eithriadol.  

Opsiwn 2: Yn gosod cyfyngiad ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod a’r gofyn am ganiatâd y Prif Uwch-arolygydd os oes 
angen estyniad hyd at 3 mis mewn amgylchiadau lleddfol. Angen caniatâd ynadon i gael estyniadau o 3 i 12 mis (gyda phob 
caniatâd yn parhau am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar ymchwiliadau) a chaniatâd Llys y Goron os ystyrir bod 
hynny’n angenrheidiol i ymestyn cyfanswm cyfnod y fechnïaeth tu hwnt i 12 mis mewn amgylchiadau eithriadol. 

Nid oes gan y Llywodraeth hoff opsiwn ar hyn o  bryd; byddwn yn ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wrth 
benderfynu pa opsiwn i’w symud ymlaen . 

 

A fydd y polisi yn cael ei adolygu?  Bydd yn cael ei adolygu yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn Chwefror 2015 

A yw’r gweithredu yn mynd tu hwnt i ofynion sylfaenol yr UE? Amherthnasol 

A oes unrhyw un o’r sefydliadau yma yn y cwmpas? Os nad 
yw Micros wedi eu heithrio nodwch y rheswm yn y Sail 
Tystiolaeth. 

Micro 
Na 

< 20 
 Na 

Bychan 
Na 

Canolig 
Na 

Mawr 
Na 

Beth yw’r newid cyfatebol CO2 i allyriadau nwyon tŷ gwydr?  
(Miliwn tunelli CO2 cyfatebol)   

Cyfnewidiwyd:    
Amherthnasol     

Heb ei gyfnewid:    
Amherthnasol      

Rwyf wedi darllen yr Asesiad Effaith ac rwyf yn fodlon, o ystyried y dystiolaeth sydd ar gael, ei fod yn cynrychioli 
barn resymol am gostau, manteision ac effeithiau tebygol y prif opsiynau. 

Llofnodwyd gan y Gweinidog cyfrifol:  Dyddiad: 18/12/2014 
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Crynodeb: Dadansoddiad a Thystiolaeth Opsiwn Polisi 1 
Disgrifiad: cyfyngiad 28 diwrnod ar fechnïaeth cyn cyhuddo gyda chaniatâd barnwrol yn ofynnol ar gyfer 
unrhyw estyniad mewn amgylchiadau lleddfol 

 

ASESIAD ECONOMAIDD LLAWN 

Blwyddyn 
Sail y Pris 
2014    

Blwyddyn 
Sail Gwerth 
Presennol 
2014   

Cyfnod o 
Amser 
Blynyddoedd 
10     

Manteision Net (Gwerth Presennol) (£m) 

Isel: -56.75 Uchel: -28.37 Amcangyfrif Gorau: -42.56 

 

COSTAU (£m) Cyfanswm Trosi  

(Pris Cyson)          Blynyddoedd 

 
 

Cyfartaledd Blynyddol  
(ac eithrio Trosi) (Pris Cyson) 

Cyfanswm Costau  
(Gwerth Presennol) 

Isel  Anhysbys 

    

6.59 56.75 

Uchel  Anhysbys 3.30 28.37 

Amcangyfrif 
gorau 

 

Anhysbys     4.94      42.56     

Disgrifiad a graddfa’r costau allweddol â gwerth ariannol gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Disgwylir i’r opsiwn hwn arwain at weld 30,000-59,000 o achosion yn cael eu dwyn i lysoedd ynadon a 
375-750 yn cael eu dwyn i Lys y Goron i’w hymestyn, gan arwain at gostau â gwerth ariannol o 
£3.30m i £6.59m y flwyddyn i’r system gyfiawnder troseddol, gydag amcangyfrif gorau o £4.94m. 

Costau eraill heb werth ariannol gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Ar hyn o bryd, dim ond costau staff a barnwrol yr opsiwn hwn i’r llysoedd yr ydym wedi gallu rhoi 
gwerth ariannol iddynt. Disgwylir i unrhyw gynnydd mewn costau rhedeg a chostau cyfalaf gyflwyno 
costau heb werth ariannol sylweddol. Gall yr opsiwn hwn hefyd gynhyrchu costau heb werth ariannol i 
Wasanaeth Erlyn y Goron oherwydd yr angen i wneud penderfyniadau erlyn yn gynharach. Gall 
costau trosi godi hefyd os na fydd cyfnod cyflwyno ar gyfer y polisi, gan arwain at gynnydd tymor byr 
mewn galwadau ar y system cyfiawnder troseddol. 

MANTEISION 
(£m) 

Cyfanswm Trosi  

(Pris Cyson)  Blynyddoedd 

 
 

Cyfartaledd Blynyddol  
(ac eithrio Trosi) (Pris Cyson) 

Cyfanswm y Fantais  

(Gwerth Presennol) 

Isel  Anhysbys 

   

Anhysbys ANHYSBYS 

Uchel  Anhysbys Anhysbys ANHYSBYS 

Amcangyfrif 
gorau 

 

Anhysbys     Anhysbys     ANHYSBYS     

Disgrifiad a graddfa’r manteision allweddol â gwerth ariannol gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Nid ydym yn gallu rhoi gwerth ariannol i unrhyw un o’r manteision sy’n gysylltiedig â’r polisi. 

Manteision heb werth ariannol allweddol eraill gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Prif fantais y dewis hwn fyddai mwy o atebolrwydd a chraffu ar y broses mechnïaeth cyn cyhuddo, gan 
arwain at fanteision posibl i’r rhai dan amheuaeth sy’n cael eu rhyddhau ar fechnïaeth, a all fwynhau 
mwy o sicrwydd, ac, os caiff penderfyniadau cyhuddo eu gwneud yn gynt, lai o amser ar fechnïaeth. 
Byddwn yn ceisio archwilio graddfa a natur y manteision yma yn ystod yr ymgynghoriad. 

Tybiaethau/ sensitifrwydd/risgiau allweddol                                           Cyfradd ddisgownt (%) 

 

3.5     

Mae’r dybiaeth allweddol ar gyfer yr amcangyfrifon hyn yn ymwneud â’r gyfran o achosion lle mae 
penderfyniadau cyhuddo yn cael eu gwneud yn gynt oherwydd y cyfyngiadau statudol ar fechnïaeth, a thrwy 
hynny leihau hyd mechnïaeth heb greu unrhyw gostau ychwanegol i’r llysoedd. Rydym wedi tybio bod 0%-50% o 
achosion yn gweld penderfyniadau cyhuddo yn digwydd ynghynt ac wedi archwilio’r dybiaeth hon yn yr adran 
dadansoddi sensitifrwydd isod.  

ASESIAD BUSNES (Opsiwn 1) 

Effaith uniongyrchol ar y busnes (Cyfatebol Blynyddol) £m:  Yng nghwmpas Un i 
mewn, Dau Allan?  

  Cam yn gymwys fel 

Costau: 0      Manteision: 0 Net 0         Na Amherthnasol 
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Crynodeb: Dadansoddiad a Thystiolaeth Opsiwn Polisi 2 
Disgrifiad: cyfyngiad 28 diwrnod ar fechnïaeth cyn cyhuddo gyda chaniatâd uwch swyddog heddlu yn 
ofynnol ar gyfer estyniad hyd at 3 mis mewn amgylchiadau lleddfol a chaniatâd barnwrol wedyn. 

 

ASESIAD ECONOMAIDD LLAWN 

Blwyddyn 
Sail y Pris 
2014    

Blwyddyn 
Sail Gwerth 
Presennol 
2014    

Cyfnod o Amser 
Blynyddoedd 10    

Manteision Net (Gwerth Presennol) (£m) 

Isel: -41.14 Uchel: -20.57 Amcangyfrif Gorau: -30.86 

 

COSTAU (£m) Cyfanswm Trosi  

(Pris Cyson)     Blynyddoedd 

 
 

Cyfartaledd Blynyddol  
(ac eithrio Trosi) (Pris Cyson) 

Cyfanswm Costau  

(Gwerth Presennol) 

Isel  Anhysbys 

    

4.78 41.14 

Uchel  Anhysbys 2.39 20.57 

Amcangyfrif 
gorau 

 

Anhysbys       3.58      30.86 

Disgrifiad a graddfa’r costau allweddol â gwerth ariannol gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Disgwylir i’r opsiwn hwn arwain at weld 18,000-35,000 o achosion yn cael eu hadolygu gan Brif Uwch-
arolygwyr, 12,000-24,000 o achosion yn cael eu dwyn i Lysoedd Ynadon a 375-750 yn cael eu dwyn i 
Lys y Goron i’w hymestyn, gan arwain at gostau â gwerth ariannol o £1.04m-£2.08m y flwyddyn i’r 
heddlu (amcangyfrif gorau £1.56m) a £1.35-£2.70m yn flynyddol i’r system gyfiawnder troseddol 
(amcangyfrif gorau £2.02m). 
 Costau eraill heb werth ariannol gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Dim ond costau staff a barnwrol yr opsiwn hwn i’r llysoedd yr ydym wedi gallu rhoi gwerth ariannol 
arno. Disgwylir i unrhyw gynnydd mewn costau rhedeg a chostau cyfalaf gyflwyno costau heb werth 
ariannol sylweddol. Gall yr opsiwn hwn hefyd gynhyrchu costau heb werth ariannol i Wasanaeth Erlyn 
y Goron oherwydd yr angen i wneud penderfyniadau erlyn yn gynharach. Gall costau trosi godi hefyd 
os na fydd cyfnod cyflwyno ar gyfer y polisi, gan arwain at gynnydd tymor byr mewn galwadau ar y 
system cyfiawnder troseddol. 

MANTEISION (£m) Cyfanswm Trosi  
(Pris Cyson) Blynyddoedd 

 
 

Cyfartaledd Blynyddol  
(ac eithrio Trosi) (Pris Cyson) 

Cyfanswm y Fantais  

(Gwerth Presennol) 

Isel  Anhysbys 

    

Anhysbys ANHYSBYS 

Uchel  Anhysbys Anhysbys ANHYSBYS 

Amcangyfrif gorau 

 

Anhysbys       Anhysbys       ANHYSBYS       

Disgrifiad a graddfa’r manteision allweddol â gwerth ariannol gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Nid ydym yn gallu rhoi gwerth ariannol i unrhyw un o’r manteision sy’n gysylltiedig â’r polisi. 
Manteision heb werth ariannol allweddol eraill gan y ‘prif grwpiau yr effeithir arnynt’  

Prif fantais y dewis hwn fyddai mwy o atebolrwydd a chraffu ar y broses mechnïaeth cyn cyhuddo, gan 
arwain at fanteision posibl i’r rhai dan amheuaeth sy’n cael eu rhyddhau ar fechnïaeth, a all fwynhau 
mwy o sicrwydd, ac, os caiff penderfyniadau cyhuddo eu gwneud yn gynt, lai o amser ar fechnïaeth. 
Byddwn yn ceisio archwilio graddfa a natur y manteision yma yn ystod yr ymgynghoriad. Disgwylir i 
unrhyw gynnydd mewn atebolrwydd a chraffu dan yr opsiwn hwn fod yn is na dan Opsiwn 1 oherwydd 
y defnydd o’r heddlu yn hytrach na’r llysoedd yn gynnar. 

Tybiaethau/ sensitifrwydd/risgiau allweddol                                                  Cyfradd ddisgownt (%) 

 

  3.5 

Mae’r dybiaeth allweddol ar gyfer yr amcangyfrifon hyn yn ymwneud â’r gyfran o achosion lle mae 
penderfyniadau cyhuddo yn cael eu gwneud ynghynt oherwydd y cyfyngiadau statudol ar fechnïaeth, 
a thrwy hynny leihau hyd mechnïaeth heb greu unrhyw gostau ychwanegol i’r heddlu a’r llysoedd. 
Rydym wedi tybio bod 0%-50% o achosion yn gweld penderfyniadau cyhuddo yn digwydd ynghynt ac 
wedi archwilio’r dybiaeth hon yn yr adran dadansoddi sensitifrwydd isod.  

ASESIAD BUSNES (Opsiwn 1) 

Effaith uniongyrchol ar y busnes (Cyfatebol Blynyddol) £m:  Yng nghwmpas Un i 
mewn, Dau Allan? 

  Cam yn gymwys fel 

Costau: 0       Manteision: 0 Net 0          Na   Amherthnasol 



 

 

Y Sail Tystiolaeth 
Y broblem dan ystyriaeth a’r rhesymeg tu ôl i’r ymyrraeth  

Mae nifer o achosion amlwg diweddar wedi arwain at weld unigolion sy’n cael eu hymchwilio yn 
ddarostyngedig i fechnïaeth cyn cyhuddo am fisoedd lawer a blynyddoedd hyd yn oed, ond, yn y pen 
draw, nid oes unrhyw gyhuddiadau wedi eu dwyn yn eu herbyn. Mae’r unigolion yma wedi cofnodi 
ymdeimlad cryf o anghyfiawnder o ganlyniad i ddiffyg tryloywder neu gyfle i gael cynrychiolaeth neu 
apelio yn y broses. Arweiniodd hyn at alwadau am ail archwilio sylfaenol ar y modd y mae mechnïaeth 
cyn cyhuddo yn cael ei defnyddio, gan gynnwys edrych ar gyfyngiadau amser statudol ar gyfer 
mechnïaeth cyn cyhuddo.  

Ymgynghorodd y Coleg Plismona’r haf hwn ar egwyddorion rheoli mechnïaeth cyn cyhuddo ac mae’n 
bwriadu cyhoeddi Arfer Proffesiynol a Ganiateir ar Reoli Mechnïaeth diwygiedig yn gynnar yn 2015. 
Bydd hyn yn helpu i greu mwy o gysondeb a rhannu arfer da ar y ffordd y mae mechnïaeth cyn cyhuddo 
yn cael ei defnyddio mewn ymchwiliadau troseddol, dim ond trwy ddeddfwriaeth y gellir ymdrin â rhai 
materion, gan gynnwys gosod cyfyngiad ar fechnïaeth cyn cyhuddo a galluogi’r llysoedd i adolygu hyd 
a/neu amodau mechnïaeth cyn cyhuddo.  

Dim ond trwy ymyrraeth gan y llywodraeth y gall y newidiadau yma gael eu cyflawni, gan gynnwys 
newidiadau i ddeddfwriaeth.        

Amcan polisi 

Amcan y polisi yw cynyddu atebolrwydd a thryloywder yn gysylltiedig â’r broses mechnïaeth cyn 

cyhuddo ac i gyfyngu ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo ym mhob achos heblaw rhai eithriadol. 

Opsiynau 

Ystyriwyd yr opsiynau canlynol: 

Opsiwn 0: Gwneud dim. Mechnïaeth yn dal i gael ei roi gan yr heddlu heb unrhyw gyfyngiadau statudol 
ar hyd, ond wedi ei gryfhau gan yr Arfer Proffesiynol a Ganiateir ar Reoli Mechnïaeth y bydd y Coleg 
Plismona yn ei gyhoeddi yn gynnar yn 2015. 

Opsiwn 1: Yn gosod cyfyngiad ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod a’r gofyn am ganiatâd barnwrol 
os oes angen estyniad mewn amgylchiadau lleddfol (er enghraifft yn ystod achosion twyll cymhleth, 
achosion hanesyddol o gam-drin plant yn rhywiol neu achosion gyda nifer dan amheuaeth neu elfennau 
rhyngwladol). Bydd angen caniatâd ynadon bob 3 mis am estyniadau o 28 diwrnod i 12 mis (gyda phob 
caniatâd yn parhau am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar ymchwiliadau), a chaniatâd Llys y 
Goron os ystyrir bod angen ymestyn cyfanswm y cyfnod mechnïaeth tu hwnt i 12 mis mewn 
amgylchiadau eithriadol.  

Opsiwn 2: Yn gosod cyfyngiad ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod a’r gofyn am ganiatâd gan 
uwch swyddog heddlu os oes angen estyniad hyd at 3 mis mewn amgylchiadau lleddfol (er enghraifft 
yn ystod achosion twyll cymhleth, achosion hanesyddol o gam-drin plant yn rhywiol neu achosion gyda 
nifer dan amheuaeth neu elfennau rhyngwladol). Bydd angen caniatâd ynadon bob 3 mis am 
estyniadau o 3 i 12 mis (gyda phob caniatâd yn parhau am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar 
ymchwiliadau), a chaniatâd Llys y Goron tu hwnt i 12 mis. 

Ar gyfer Opsiwn 1 a 2, yn yr un modd â rolau Arolygwyr ac Uwch-arolygwyr wrth adolygu cadw yn y 
ddalfa cyn cyhuddo, byddai gofyn i uwch swyddogion heddlu sy’n gwneud penderfyniadau ar ganiatáu 
mechnïaeth beidio â bod yn rhan o reoli’r ymchwiliad a dylent weithredu yn annibynnol o’r ymchwiliad. 

Yn yr un modd ag adolygiadau cadw yn y ddalfa dan adrannau 40 a 42 o PACE, ac ystyried gwarantau i 
gadw ymhellach dan adrannau 43 a 44, bydd angen i’r swyddog adolygu, yr ynad neu farnwr ystyried: 

 a oes seiliau rhesymol yn parhau i amau’r unigolyn ar fechnïaeth o gyflawni’r drosedd y cafodd ef 
neu hi ei arestio amdani yn wreiddiol neu ei h/amau ohoni wedyn; 

 a oes angen ymchwilio ymhellach i unrhyw fater y cafodd ef neu hi ei arestio mewn cysylltiad ag ef 
yn wreiddiol neu ei h/amau ohono wedyn; 
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 a yw’r ymchwiliad yn cael ei gynnal yn ddiwyd a diymdroi; a 

 pan osodwyd amodau i’r fechnïaeth, bod y fechnïaeth yn parhau yn angenrheidiol i sicrhau bod i) yr 
un dan amheuaeth yn ildio i’r ddalfa, ii) nad yw’n cyflawni trosedd tra bydd ar fechnïaeth, iii) nad yw’n 
ymyrryd â thystion neu’n atal cwrs cyfiawnder mewn ffordd arall, iv) diogelu’r unigolyn ei hun, neu v) 
os yw’n blentyn neu berson ifanc, er ei les ei hun neu er ei fudd ei hun.18 

Er mwyn cadw’r system yn syml a lleihau costau sialens bosibl i’r diffynyddion a’r heddlu, ni fyddai 
unrhyw apeliadau gan yr heddlu na’r un dan amheuaeth yn erbyn rhoi neu wrthod rhagor o fechnïaeth 
(heblaw trwy gyfrwng adolygiad barnwrol).  
 
Ystyriwyd yr opsiwn o osod y cyfyngiad statudol ar fechnïaeth cyn cyhuddo ar chwe mis hefyd ond ni 
symudwyd ymlaen ar hynny.  

 
Cynigiodd Liberty19 mai “…cyfyngiad chwe mis statudol ar fechnïaeth cyn cyhuddo yw’r unig ffordd 
effeithiol o sicrhau ymchwiliadau trylwyr ac effeithlon gan yr heddlu a chyfiawnder i ddioddefwyr a’r rhai 
dan amheuaeth.” Mae Liberty yn dadlau “…byddai chwe mis yn fwy na digon i’r heddlu gasglu a 
dadansoddi tystiolaeth a’r ôl arestio.”20 
 
Efallai na fyddai gosod uchafswm o chwe mis heb beirianwaith i ymestyn mewn amgylchiadau lleddfol yn 
galluogi’r heddlu i ymchwilio yn drylwyr yn yr achosion hynny fel y rhai sy’n ymwneud ag ymchwiliadau 
hanesyddol neu swmp mawr o dystiolaeth ariannol neu pan, er enghraifft, fydd angen defnyddio 
prosesau cynorthwyo cyfreithiol i gael tystiolaeth o dramor. Mae’r rhain yn aml yn cymryd mwy o amser 
na chwe mis i’w dwyn i’r pwynt cyhuddo, ac ni ddylem ganiatáu i’r rhai sy’n cyflawni troseddau cymhleth 
ddianc rhag cyfiawnder. 
 
Gallai gosod cyfyngiad ‘caled’ ar y cyfnod o fechnïaeth cyn cyhuddo hefyd greu gwrth-gymhelliant i rai 
dan amheuaeth gydweithredu ag ymchwiliadau’r heddlu, yn y gred os gallent wneud i’r ymchwiliad 
barhau yn hwy na chwe mis, y gallant guro’r cyfyngiad amser.  
 

Gwerthusiad 
 
Mae’r gwerthusiad canlynol yn ystyried y costau a’r manteision sy’n gysylltiedig â gweithredu Opsiynau 1 
a 2 mewn cymhariaeth â’r opsiwn gwaelodlin ‘gwneud dim’. 
 
Nid yw’r polisi hwn yn cael unrhyw effaith ar fusnes ac nid yw yng nghwmpas Un i Mewn Dau Allan. 
 
Disgwylir i’r holl gostau gael eu talu gan y sector cyhoeddus trwy fwy o alw ar yr heddlu, llysoedd a 
Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS). Bydd effeithiau hefyd ar asiantaethau ymchwilio ac erlyn eraill fel 
Cyllid a Thollau EM (HMRC) a’r Swyddfa Twyll Difrifol (SFO). Disgwylir i’r holl fanteision posibl gael eu 
gwireddu gan bobl y byddai hyd eu mechnïaeth yn mynd tu hwnt i’r cyfyngiadau statudol a argymhellir 
heb ymyrraeth. 
 

Tybiaethau cyffredinol a data 
 
Dan bob opsiwn, disgwylir i’r costau â gwerth ariannol ar hyn o bryd godi o ganlyniad i’r achosion 
mechnïaeth hynny sy’n mynd tu hwnt i’r cyfyngiadau statudol ac y bydd yn rhaid eu hymestyn ar ôl 
ymyrraeth gan Brif Uwch-arolygydd neu’r llysoedd. Mae graddfa’r gost hon yn dibynnu ar y nifer o bobl y 
byddai disgwyl i’w mechnïaeth fynd tu hwnt i’r cyfyngiadau statudol. Rydym yn tybio ar gyfer dibenion yr 
Asesiad Effaith hwn bod y nifer o bobl sydd ar fechnïaeth ar hyn o bryd a hyd eu cyfnodau mechnïaeth 
yn rhoi syniad da o’r ffigyrau hyn dros gyfnod llawn y gwerthusiad.  
 
Rydym yn gwybod am astudiaeth a wnaed yn Hydref 2014 gan Radio 5 Live y BBC ar sail ceisiadau 
Rhyddid Gwybodaeth i’r 44 llu heddlu yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon21 yn 2013                      

                                                 
18

 Fel y nodir yn adran 3(6)(a)-(ca) o Ddeddf Mechnïaeth 1976 
19

 Ymateb Liberty i Ymgynghoriad y Coleg Plismona ar Fechnïaeth Cyn Cyhuddo, Mehefin 2014, paragraff 3 
20 

Ibid., paragraff 23 
21 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-29624498. Nid ydym wedi gallu gwahanu’r ffigyrau i ddim ond Cymru a Lloegr ar hyn o bryd ond byddwn yn 

ceisio gwneud hynny ar gyfer yr Asesiad Effaith yn ystod y cam olaf. Trwy ei raddio i fyny i 44 llu heddlu, yn hytrach na 43, rydym yn fwy 
tebygol o fod yn gor-amcangyfrif yn hytrach na than-amcangyfrif effaith posibl y dewisiadau ar hyn o bryd. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-29624498
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a 201422. Adroddodd y BBC bod 71,526 o bobl ar fechnïaeth cyn cyhuddo, gan gynnwys 5,480 (8% o’r 
cyfanswm) a oedd wedi bod ar fechnïaeth am chwe mis neu fwy. Ar sail ymatebion y lluoedd heddlu i’r 
ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, rydym yn amcangyfrif bod 55% o achosion yn cael eu trin yn y 28 
diwrnod cyntaf o’r fechnïaeth. Rydym yn amcangyfrif hefyd bod tua 85% o’r achosion yn cael eu trin yn y 
tri mis cyntaf. Nid ydym yn gwybod beth yw nifer yr achosion nad ydynt yn cael eu trin yn y 12 mis 
cyntaf, ond mae’r ymatebion Rhyddid Gwybodaeth yn awgrymu bod y nifer yn fychan iawn – mae 
cyfartaledd yr achos hiraf yn 2 flynedd ac nid oedd gan lawer o luoedd heddlu unrhyw un ar fechnïaeth 
am fwy na 6 mis. Wrth ragfynegi’r duedd hon dros amser, rydym yn tybio bod tua 300 o bobl ar 
fechnïaeth tu hwnt i 12 mis. Rydym yn tybio bod y rhai sydd ar fechnïaeth am fwy na 3 mis yn gostwng 
yn unffurf i 300 o bobl ar 12 mis. Rydym yn tybio bod y rhai sydd ar fechnïaeth tu hwnt i 12 mis yn 
gostwng yn unffurf i neb ar 2 flynedd.  Roedd ffigyrau’r BBC yn seiliedig ar 40 ymateb allan o gyfanswm 
o 44 llu heddlu – rydym wedi graddio’r rhain i fyny i gyfrif am y 4 llu heddlu oedd ar goll i gael yr 
amcangyfrifon canlynol: 
 
Tabl 1: 

1 Cyfanswm sydd ar fechnïaeth 78,679 Ffigyrau’r BBC wedi eu graddio i fyny 

2 Ar fechnïaeth tu hwnt i 28 
diwrnod 35,405 

Ffigyrau’r BBC wedi eu graddio i fyny 

3 Ar fechnïaeth tu hwnt i 3 mis 11,802 Ffigyrau’r BBC wedi eu graddio i fyny 

4 Ar fechnïaeth tu hwnt i 6 mis 6,294 Ffigyrau’r BBC wedi eu graddio i fyny 

5 Ar fechnïaeth tu hwnt i 9 mis 3,297 Dehongliad y Swyddfa Gartref o ffigyrau’r BBC 

6 Ar fechnïaeth tu hwnt i 12 mis 300 Dehongliad y Swyddfa Gartref o ffigyrau’r BBC 

7 Ar fechnïaeth tu hwnt i 15 mis 225 Dehongliad y Swyddfa Gartref o ffigyrau’r BBC 

8 Ar fechnïaeth tu hwnt i 18 mis 150 Dehongliad y Swyddfa Gartref o ffigyrau’r BBC 

9 Ar fechnïaeth tu hwnt i 21 mis 75 Dehongliad y Swyddfa Gartref o ffigyrau’r BBC 

10 Ar fechnïaeth tu hwnt i 24 mis 0 Tybiaeth y Swyddfa Gartref ar sail ffigyrau’r BBC 

 
Rhoi syniad yn unig y mae’r ffigyrau yma gan ein bod wedi gorfod llunio tybiaethau ar sail y data sydd ar 
gael. Byddwn yn ceisio cael ffigyrau mwy cadarn yn ystod yr ymgynghoriad. 
 
Yn seiliedig ar y broses fechnïaeth ar hyn o bryd, rydym yn amcangyfrif y byddai angen tua 20 munud o 
amser uwch swyddog yn yr heddlu i roi mechnïaeth. Rydym yn amcangyfrif bod cost yr awr uwch 
swyddog yn yr heddlu yn tua £5923. Mae’r ffigwr hwn yn ystyried y data safonol ar gyflogau, oriau, 
treuliau, pensiynau, cyfraniadau Yswiriant Gwladol ac ystadegau gweithlu heddluoedd. Byddai’r gost am 
bob achos i’r heddlu felly tua £20. 
 
Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wedi darparu 
amcangyfrifon ar gyfer cost pob achos i lysoedd ynadon a Llys y Goron. Ar gyfer yr achosion hynny pan 
fydd yr heddlu yn gwneud cais i ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo un dan amheuaeth tu hwnt i 28 
diwrnod, rydym yn amcangyfrif y byddai cyfartaledd y gost yn y llysoedd ynadon i bob achos yn tua £110 
(wedi ei gyfannu i’r £10 agosaf).  Ar gyfer yr achosion hynny pan fydd yr heddlu yn gwneud cais i Lys y 
Goron i ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo un dan amheuaeth tu hwnt i 12 mis, rydym yn amcangyfrif y 
byddai cyfartaledd y gost yn Llys y Goron i bob achos yn tua £460 (wedi ei gyfannu i’r £10 agosaf).  
Mae’r amcangyfrifon yma yn seiliedig ar y tybiaethau canlynol: 

 Amcangyfrifir bod pob gwrandawiad mechnïaeth yn y llys ynadon yn cymryd 20 munud ar 
gyfartaledd. 

 Amcangyfrifir bod pob gwrandawiad mechnïaeth yn Llys y Goron yn cymryd 60 munud ar 
gyfartaledd. Mae hyn yn seiliedig ar y dybiaeth bod achosion a glywir yn Llys y Goron yn debygol 
o fod yn fwy cymhleth ac felly yn debygol o gymryd mwy o amser mewn cymhariaeth â’r achosion 
hynny a glywir yn y llysoedd ynadon. 

                                                 
22

 Mae materion plismona a chyfiawnder wedi eu datganoli yng Ngogledd Iwerddon; mae’r ffigyrau ar gyfer mechnïaeth cyn 
cyhuddo yng Ngogledd Iwerddon yn cael eu cynnwys yn y cyfrifiadau yma oherwydd eu bod wedi eu cynnwys yn y data a 
gasglwyd gan y BBC yn unig. 
23

 Mae Uwch swyddogion yr heddlu yn cynnwys Arolygydd, Prif Arolygydd, Uwch-arolygydd a Phrif Uwch-arolygydd. Mae’r 
ffigwr felly yn debygol o fod yn tanamcangyfrif cost Prif Uwch-arolygydd. 
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 Ar sail y dybiaeth y gall rhai achosion fod angen mwy nag un gwrandawiad, rydym wedi cyflwyno 
tybiaeth arall y bydd cyfartaledd o 1.5 gwrandawiad i bob achos (diffynnydd unigol) ar gyfer 
llysoedd ynadon a Llys y Goron. 

 Costau staff a barnwrol yn unig sy’n cael eu hadlewyrchu yn y costau uchod.  Byddem yn disgwyl 
i’r gwir gostau fod yn sylweddol uwch pan gaiff gorbenion eu hystyried. 

 Cymerir costau diwrnod yn y llysoedd ynadon a Llys y Goron o Adroddiad blynyddol 2013/14 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM24 

 Mae’r costau uchod hefyd yn tybio bod diwrnod yn y llysoedd ynadon a Llys y Goron yn parhau 
am tua 5 awr ar gyfartaledd. 

Ar hyn o bryd nid ydym wedi gallu cael ffigyrau ar gyfer costau heblaw rhai staff a barnwrol yn y llysoedd, 
fel costau rhedeg a chostau cynnal a chadw. Byddwn yn gweithio gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i amcangyfrif y costau yma yn ystod yr ymgynghoriad.  

Byddai’r nifer o achosion sy’n symud ymlaen i bob cam yn dibynnu a fydd y polisi yn arwain at weld 
cyhuddiadau yn cael eu dwyn ynghynt, ac felly amseroedd mechnïaeth byrrach, neu na fydd yn gwneud 
unrhyw newid i amser y fechnïaeth a mwy o graffu wrth ymestyn mechnïaeth yn unig. Ar hyn o bryd nid 
oes gennym unrhyw ddata i seilio rhagdybiaeth am yr effaith hwn arni. Rydym felly yn defnyddio ystod 
lydan iawn ar gyfer ein hamcangyfrifon: rydym yn amcangyfrif y bydd yr ymyrraeth yn arwain at rywle 
rhwng 0% a 50% o achosion mechnïaeth yn gweld cyhuddiadau yn cael eu dwyn un cam yn gynt yn y 
broses (h.y. cyn 28 diwrnod i’r rhai sydd ar fechnïaeth am hyd at 3 mis, cyn 3 mis i’r rhai ar fechnïaeth 
am hyd at 6 mis, ac ati). Ein hamcangyfrif gorau yw y bydd 25% o’r achosion mechnïaeth yn gweld y 
cyhuddiadau yn cael eu dwyn yn gynharach nag o dan yr opsiwn ‘gwneud dim’; byddwn yn ceisio cael 
data gwell fel rhan o’r broses ymgynghori er mwyn bod yn sail i’n penderfyniad sut i symud ymlaen, gan 
gynnwys barn ar y dulliau a’r tybiaethau a ddefnyddiwyd yn y gwerthusiad asesu effaith hwn. Mae ein 
tybiaethau yn cael eu harchwilio yn fwy manwl yn y dadansoddiad sensitifrwydd isod. Byddwn yn ceisio 
cael mwy o dystiolaeth ar hyn gan randdeiliaid yn ystod yr ymgynghoriad. 

Costau a manteision Opsiwn 1: Gosod terfyn ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod, angen 
caniatâd ynadon i ymestyn o 28 diwrnod i 12 mis a chaniatâd Llys y Goron i ymestyn tu hwnt i 
12 mis. Mae pob caniatâd am uchafswm o 3 mis. 

Dan y tybiaethau yn Nhabl 1, byddai’r opsiwn hwn yn awgrymu, heb unrhyw newid yn hyd y fechnïaeth, 
y byddai 59,00025 achos am estyniad yn cael eu dwyn i’r llysoedd ynadon a 75026 yn cael eu dwyn i Lys y 
Goron. Gan ein bod yn tybio y bydd 0%-50% o’r achosion yn cael eu cyhuddo yn gynt oherwydd y 
cyfyngiadau statudol, rydym yn tybio y bydd 30,000-59,000 yn cael eu dwyn i’r Llysoedd ynadon a 375-
750 yn cael eu dwyn i Lys y Goron.  

Mae’r gost am bob achos sy’n cael ei ddwyn i’r llysoedd ynadon a Llys y Goron. Byddai’r fechnïaeth 
gychwynnol yn dal i ddigwydd yn absenoldeb ymyrraeth, ac felly nid yw’n tynnu unrhyw gost 
ychwanegol. Ar sail yr amcangyfrifon costau uchod, byddai hyn yn awgrymu y byddai Opsiwn 1 yn tynnu 
cost o £3.30m-£6.59m yn flynyddol i’r system cyfiawnder troseddol27. Dim ond costau staff a barnwrol yr 
opsiwn hwn i’r llysoedd yr ydym wedi gallu rhoi gwerth ariannol arno. Disgwylir i unrhyw gynnydd mewn 
costau rhedeg a chostau cyfalaf gyflwyno costau heb werth ariannol sylweddol. Efallai y bydd costau 
ychwanegol yn deillio o unrhyw benderfyniadau cyhuddo sydd wedi eu gwneud yn gynharach gan y 
CPS, ac unrhyw gynnydd sydyn yn y galwadau ar y system cyfiawnder troseddol (er y byddai hyn yn 
dibynnu ar y modd y mae’r polisi yn cael ei gyflwyno). Byddwn yn ceisio sefydlu graddfa’r costau yma yn 
ystod yr ymgynghoriad. 

Prif fanteision y dewis hwn fyddai mwy o atebolrwydd a chraffu ar y broses fechnïaeth cyn cyhuddo, gan 
arwain at fanteision posibl i’r rhai dan amheuaeth sy’n cael eu rhyddhau ar fechnïaeth, a all fwynhau 
mwy o sicrwydd, ac os caiff penderfyniadau cyhuddo eu gwneud yn gynt, lai o amser ar fechnïaeth. 
Byddwn yn ceisio archwilio graddfa a natur y manteision yma yn ystod yr ymgynghoriad. 
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/323112/hmcts-annual-report-2013-14.PDF, 
tudalen 7 
25

 Swm rhes 2, 3, 4 a 5 o Dabl 1. 
26

 Swm rhes 6, 7, 8 a 9 o Dabl 1. 
27

 Mae hyn yn seiliedig ar y nifer o achosion sy’n cael eu dwyn i’r llysoedd a’r amcangyfrif o gost i bob achos. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/323112/hmcts-annual-report-2013-14.PDF
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Disgwylir i werth presennol net yr opsiwn hwn i fod yn -£56.75 i -£28.37m dros 10 mlynedd, gydag 
amcangyfrif gorau o -£42.56m. Bydd costau heb werth ariannol hefyd i’r system gyfiawnder troseddol a’r 
CPS o’r galwadau cynyddol a’r manteision heb werth ariannol i’r rhai ar fechnïaeth o weld mwy o 
dryloywder a chraffu ar benderfyniadau mechnïaeth. 

Costau a manteision Opsiwn 2: Gosod terfyn ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod, angen 
caniatâd uwch swyddog heddlu i ymestyn hyd at 3 mis, caniatâd ynadon i ymestyn o 3 mis i 12 
mis a chaniatâd Llys y Goron i ymestyn tu hwnt i 12 mis. 

Dan y tybiaethau uchod, byddai’r opsiwn hwn yn awgrymu, heb unrhyw newid yn hyd y fechnïaeth, y 
byddai tua 35,00028 achos am estyniad yn cael eu hadolygu gan Brif Uwch-arolygwyr, 24,00029 yn cael 
eu dwyn i’r llysoedd ynadon a 75030 yn cael eu dwyn i Lys y Goron. Gan ein bod yn tybio y bydd 
penderfyniadau cyhuddo yn cael eu gwneud yn gynt mewn 0%-50% o’r achosion oherwydd y 
cyfyngiadau statudol, rydym yn tybio y bydd 18,000-35,000 o achosion yn cael eu hadolygu gan Brif 
Uwch-arolygwyr, 12,000-24,000 yn cael eu dwyn i’r Llysoedd ynadon a 375-750 yn cael eu dwyn i Lys y 
Goron.  

Mae’r gost am bob achos sy’n cael ei adolygu gan Brif Uwch-arolygwyr, achosion sy’n cael eu dwyn i’r 
llysoedd ynadon a Llys y Goron. Byddai’r fechnïaeth gychwynnol yn dal i ddigwydd yn absenoldeb 
ymyrraeth, ac felly nid yw’n tynnu unrhyw gost ychwanegol. Ar sail yr amcangyfrifon costau uchod, 
byddai hyn yn awgrymu y byddai Opsiwn 2 yn tynnu cost o £1.040m-£2.08m31 yn flynyddol i’r heddlu a 
£1.35m-£2.70m32 yn flynyddol i’r system cyfiawnder troseddol. Dim ond costau staff a barnwrol yr opsiwn 
hwn i’r llysoedd yr ydym wedi gallu rhoi gwerth ariannol arno. Disgwylir i unrhyw gynnydd mewn costau 
rhedeg a chostau cyfalaf gyflwyno costau heb werth ariannol sylweddol. Efallai y bydd costau 
ychwanegol yn deillio o unrhyw benderfyniadau cyhuddo sydd wedi eu gwneud yn gynharach gan y 
CPS, ac unrhyw gynnydd sydyn yn y galwadau ar y system cyfiawnder troseddol (er y byddai hyn yn 
dibynnu ar y modd y mae’r polisi yn cael ei gyflwyno). Byddwn yn ceisio sefydlu graddfa’r costau yma yn 
ystod yr ymgynghoriad.  

Prif fanteision y dewis hwn fyddai mwy o atebolrwydd a chraffu ar y broses fechnïaeth cyn cyhuddo, gan 
arwain at fanteision posibl i’r rhai dan amheuaeth sy’n cael eu rhyddhau ar fechnïaeth, a all fwynhau 
mwy o sicrwydd, ac os caiff penderfyniadau cyhuddo eu gwneud yn gynt, lai o amser ar fechnïaeth. 
Byddwn yn ceisio archwilio graddfa a natur y manteision yma yn ystod yr ymgynghoriad. Gellid dadlau 
bod y cynnydd mewn atebolrwydd a chraffu dan yr opsiwn hwn yn llai na dan Opsiwn 1, gan y gall uwch 
swyddog o’r heddlu ganiatáu estyniad hyd at 3 mis yn hytrach na’r llysoedd. 

Disgwylir i werth presennol net yr opsiwn hwn i fod yn -£20.57m i -£41.14m dros 10 mlynedd, gydag 
amcangyfrif gorau o -£30.86m. Bydd costau heb werth ariannol hefyd i’r system gyfiawnder troseddol a’r 
CPS o’r galwadau cynyddol a’r manteision heb werth ariannol i’r rhai ar fechnïaeth o weld mwy o 
dryloywder a chraffu ar benderfyniadau mechnïaeth. 

Dadansoddiad sensitifrwydd 

Mae effaith y ddau opsiwn yn sensitif iawn i dybiaethau a fydd ymyrraeth yn arwain at weld cyhuddiadau 
yn cael eu dwyn yn gynharach yn hytrach nag ymestyn mechnïaeth tu hwnt i’r cyfyngiadau statudol. 
Dengys Siart 1 isod sut y mae’r gost flynyddol yn amrywio ar gyfer pob opsiwn yn ôl y gyfran o achosion 
pan fydd penderfyniadau cyhuddo yn cael eu gwneud un cam ynghynt yn y broses, gan arwain at weld 
yr heddlu a’r llysoedd yn gorfod rhoi estyniadau mechnïaeth: 
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 O res 2 yn Nhabl 1. 
29

 Swm rhes 3, 4, a 5 o Dabl 1. Nid yw rhes 2 wedi ei chynnwys gan fod yr achosion hyn yn cael eu hadolygu gan 
Brif Uwch-arolygwyr dan Opsiwn 2. 
30

 Swm rhes 6, 7, 8 a 9 yn Nhabl 1. 
31

 Mae hyn yn seiliedig ar y nifer o achosion sy’n cael eu hadolygu gan y Prif Uwch-arolygwyr a’r amcangyfrif o gost 
i bob achos. 
32

 Mae hyn yn seiliedig ar y nifer o achosion sy’n cael eu dwyn i’r llysoedd a’r amcangyfrif o gost i bob achos. 
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Yn ychwanegol, os bydd penderfyniadau cyhuddo yn cael eu gwneud ynghynt rydym yn disgwyl i’r 
manteision gynyddu gan y byddai hyd mechnïaeth yn gostwng. 

Nid oes gennym unrhyw ddata ar hyn o bryd i seilio amcangyfrifon am y gyfran o achosion lle byddai 
penderfyniadau cyhuddo yn cael eu gwneud ynghynt, ond rydym yn ystyried bod 25% yn amcangyfrif 
gorau rhesymol. Byddwn yn ceisio casglu gwybodaeth fwy manwl cyn ac ar ôl gweithredu i ddeall effaith 
y polisi ar hyd mechnïaeth. 

Crynodeb ac argymhellion 

Gall Opsiwn 1 ac Opsiwn 2 gynnig manteision heb werth ariannol trwy gynnydd mewn atebolrwydd a 
chraffu. Mae Opsiwn 1 yn cynnig mwy o graffu wrth ymestyn mechnïaeth. Ond mae defnyddio’r llysoedd 
i ymestyn mechnïaeth yn creu mwy o gostau. Er y disgwylir i Opsiwn 1 gael gwerth presennol net o -
£42.56m dros 10 mlynedd, disgwylir i Opsiwn 2 gael gwerth presennol net o -£30.86m. Mae’r ddau 
amcangyfrif yma yn sensitif iawn i dybiaethau am y gyfran o gyhuddiadau sy’n cael eu dwyn ynghynt 
oherwydd y cyfyngiadau statudol ar fechnïaeth – os bydd mwy o gyhuddiadau yn cael eu dwyn ynghynt, 
rydym yn disgwyl i’r costau gynyddu ac i’r manteision leihau. 

Nid oes gennym hoff opsiwn ar hyn o bryd; byddwn yn ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wrth 
benderfynu pa opsiwn i’w symud ymlaen. 

Gweithredu, monitro, gwerthuso ac adborth 

Byddai gweithredu yn gofyn am ddeddfwriaeth gynradd i ddiwygio’r ddeddfwriaeth sy’n bodoli ar 
fechnïaeth a nodir yn Neddf Mechnïaeth 1976 ac yn PACE. Ar ôl ei gweithredu, byddai’r ddeddfwriaeth 
yn cael ei monitro yn y ffordd arferol trwy’r system graffu ôl-ddedfwriaethol bob pum mlynedd. Yn 
ychwanegol, mae’r Llywodraeth yn ystyried a fyddai’n addas a chymesur gofyn i HMIC asesu effaith y 
polisi wrth leihau’r nifer o unigolion sydd dan fechnïaeth cyn cyhuddo, a hyd y fechnïaeth ar gyfartaledd, 
fel rhan o’u rhaglen barhaus o arolygu swyddogaethau rheoli’r ddalfa pob llu heddlu. 
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Cwestiynau’r Ymgynghoriad 
C1. I ba raddau yr ydych yn cytuno y dylai Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol gael ei 

diwygio i alluogi’r heddlu i ryddhau rhywun tra bydd yr ymchwiliad yn parhau heb 

fechnïaeth mewn amgylchiadau pan nad ystyrir bod mechnïaeth yn angenrheidiol? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / 

Anghytuno’n bendant 

C2. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y byddai’n addas newid y diffiniad o 

‘dystiolaeth newydd’ (y gellid arestio o’r newydd ar ei sail) i gynnwys deunydd oedd ym 

meddiant yr heddlu ond nad oedd yn rhesymol disgwyl iddynt fod wedi ei ddadansoddi 

tra’r oedd yr un dan amheuaeth yn y ddalfa o’r blaen neu ar fechnïaeth? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / 

Anghytuno’n bendant 

C3. A ydych chi yn meddwl y dylid cael uchafswm absoliwt ar y cyfnod o fechnïaeth cyn  

           cyhuddo? 

Ydw / Na / Ddim yn gwybod 

C4. Os ydw, pa mor hir ddylai’r cyfnod hwnnw fod?  

28 diwrnod / 3 mis / 6 mis / 12 mis / Dim uchafswm / Arall 

C5. Beth ydych chi’n ei feddwl fyddai manteision cyflwyno cyfyngiadau statudol ar hyd 

mechnïaeth cyn cyhuddo? 

Nodwch/mesurwch (os yn bosibl) 

C6. A ddylid cael cyfnodau gwahanol ar gyfer mathau gwahanol o achosion? Os dylid, pa 

rai? 

Pob achos pan fydd rhesymau eithriadol / Dim ond achosion yn ymwneud ag ymholiadau 

rhyngwladol / twyll / osgoi treth / nifer o rai dan amheuaeth / achosion hanesyddol / 

Mathau eraill o achosion (noder) 

C7. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu'n anghytuno y dylai fod yn bosibl ymestyn cyfnod y 

fechnïaeth cyn cyhuddo? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / 

Anghytuno’n bendant 

C8. Os gallai mechnïaeth cyn cyhuddo gael ei hymestyn, pwy ddylai fedru caniatáu hynny? 

Uwch swyddog heddlu / Ynad / Barnwr / Ysgrifennydd Cartref / Arall (noder) 

C9.  I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno mai’r meini prawf a nodir uchod ar gyfer 

caniatáu ymestyn mechnïaeth yw’r rhai cywir? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / 

Anghytuno’n bendant 

C10. A oes meini prawf eraill y dylid eu hychwanegu neu eu cyfnewid? 

Os oes, noder. 
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C11. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai’r heddlu gytuno ar femoranda 

dealltwriaeth i gyrff cyhoeddus eraill ddarparu tystiolaeth yn hytrach na cheisio 

gorchmynion dangos o Lys y Goron? 

Cytuno’n bendant y dylid cytuno ar femoranda/ Cytuno y dylid cytuno ar femoranda / 

Ddim yn gwybod / Cytuno y dylai’r heddlu geisio gorchmynion dangos / Cytuno’n bendant 

y dylai’r heddlu geisio gorchmynion dangos 

C12. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai unigolion sy’n ddarostyngedig i 

fechnïaeth cyn cyhuddo fedru herio ei hyd yn ogystal â’r amodau yn y llysoedd? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno /  

Anghytuno’n bendant 

C13. A ydych yn meddwl y dylid cael cyfarwyddyd statudol i swyddogion y ddalfa ac ynadon o 

ran priodoldeb amodau mechnïaeth penodol? Os ydych, pwy ddylai ei ddarparu? 

Y Coleg Plismona / Coleg Barnwrol / Y Ddau Goleg, ar y cyd / Arall (noder os gwelwch 

yn dda) 

C14. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai ymestyn mechnïaeth cyn 

cyhuddo fod ar gael mewn rhai mathau o achosion yn unig, fel twyll neu osgoi treth, neu’r 

rhai sy’n ymwneud ag ymholiadau rhyngwladol, neu a ddylai fod ar gael ym mhob achos 

pan fydd rhesymau eithriadol dros ymchwiliad estynedig? 

Pob achos pan fydd rhesymau eithriadol / Dim ond achosion yn ymwneud ag ymholiadau 

rhyngwladol / twyll / osgoi treth / nifer o rai dan amheuaeth / achosion hanesyddol / 

Mathau eraill o achosion (noder) 

C15. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod rhai mathau neu nodweddion mewn 

achosion pan na ddylai’r cyfyngiad 28 diwrnod/3 mis (gan ddibynnu ar y model a 

fabwysiedir) fod yn berthnasol? 

 Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / 

Anghytuno’n bendant 

C16:  Pa drefniadau gwahanol ddylai fod yn berthnasol mewn achosion o’r mathau neu gyda’r 

nodweddion hyn? 

Proses adolygu yn cychwyn yn hwyrach / Adolygiadau yn llai aml / Y ddau / Yr un broses 

adolygu ag achosion eraill 

 

C17 I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno, pan fydd y swyddog adolygu neu lys yn 

cytuno â’r swyddog sy’n ymchwilio y gallai datgelu manylion i’r un dan amheuaeth 

niweidio’r ymchwiliad, er enghraifft pan fydd datgelu yn galluogi’r un dan amheuaeth i 

waredu tystiolaeth neu ymyrryd â hi, y dylai fod yn bosibl cadw manylion sensitif yn ôl 

oddi wrth yr un dan amheuaeth a’i gynrychiolydd cyfreithiol?  

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno /  

Anghytuno’n bendant 

C18. Petai manylion sensitif yn cael eu cadw yn ôl oddi wrth yr un dan amheuaeth i beidio â 

pheryglu’r ymchwiliad, pa gamau diogelu gweithdrefnol ddylai gael eu hymgorffori i 

sicrhau bod y system yn gweithredu’n deg? 

Noder 
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C19. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y dylai Llys y Goron gymryd cyfrifoldeb 

am rai mathau o achosion yn gynharach?  

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno /  

Anghytuno’n bendant 

C20. Petai Llys y Goron yn cymryd cyfrifoldeb am rai mathau o achosion yn gynharach, pryd a 

pha fathau o nodweddion mewn achos y dylai’r trefniadau yma fod yn berthnasol iddynt? 

Noder 

C21. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno y byddai cyflwyno’r newidiadau hyn yn 
debygol o gael dylanwad ar gyflymder ymdrin ag ymchwiliadau? 

Cytuno’n bendant / Cytuno / Ddim yn cytuno nac yn anghytuno / Anghytuno / 

Anghytuno’n bendant 

C22. Ar gyfer eich sefydliad chi, beth fyddai’r oblygiadau o ran adnoddau i bob un o’r modelau 

a nodir uchod? 

Noder, gan gynnwys unrhyw farn ar y dulliau neu’r tybiaethau a ddefnyddir yn y 

gwerthusiad asesu effaith 

C23. A yw’n well gennych un model na’r llall? Os yw, pam? 

Model 1 / Model 2 

Noder pam 
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Amdanoch Chi:  
 
Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio eich sefydliad neu’r diddordeb proffesiynol orau? 
Dewiswch un dewis: 
 
a. Yr heddlu 
b. Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  
c. Grŵp dioddefwyr 
d. Sector gwirfoddol / sefydliad cymunedol 
e. Adran neu asiant i’r llywodraeth 
f. Sefydliad academaidd neu fanc syniadau 
g. Corff cynrychioliadol 
h. Dim – Rwyf yn ymateb fel aelod o’r cyhoedd 
i. Gwell gennyf beidio â dweud  
j. Arall (nodwch os gwelwch yn dda)  
 

Pa sefydliad ydych chi’n ei gynrychioli?  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Ym mha un o’r ardaloedd canlynol ydych chi? Dewiswch un dewis: 
 
a. Dwyrain y Canolbarth 
b. Dwyrain Lloegr 
c. Llundain Fwyaf 
d. Gogledd Ddwyrain Lloegr 
e. Gogledd Orllewin Lloegr 
f. De Ddwyrain Lloegr 
g. De Orllewin Lloegr 
h. Cymru 
i. Gorllewin y Canolbarth 
j. Swydd Efrog a’r Humber 
k. Gwell gennyf beidio â dweud 
l. Arall (nodwch os gwelwch yn dda)  
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Sut i Ymateb 

Byddai’r Swyddfa Gartref yn croesawu unrhyw sylwadau ar y polisïau ar gynigir yn y ddogfen 

hon. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau eraill neu gynigion i’w hystyried, amlinellwch nhw yn 

eich ymateb.  

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad ar-lein yn y ddolen ganlynol:  

http://tinyurl.com/hocons 

Gallwch hefyd anfon eich ymateb trwy e-bost i’ch cyfeiriad e-bost canlynol: 

pacereview@homeoffice.gsi.gov.uk 

Neu trwy’r post at: 

Pre-Charge Bail Review 

Police Integrity and Powers Unit 

6th Floor NW, Fry Building 

Home Office 

2 Marsham Street 

LONDON 

SW1P 4DF 

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am yr ymgynghoriad neu eich ymateb arfaethedig, 

cysylltwch ag Uned Integriti a Phwerau’r Heddlu yn y cyfeiriad e-bost uchod. 

Rhaid i’r sylwadau gael eu derbyn erbyn 8 Chwefror 2015; ni allwn ymrwymo i ystyried 

unrhyw ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwnnw.  

Ymatebion: Cyfrinachedd ac Ymwadiad  

Gellir trosglwyddo’r wybodaeth a anfonwch atom at gydweithwyr o fewn y Swyddfa Gartref, 

adrannau eraill y llywodraeth neu asiantaethau cysylltiedig i’w defnyddio yng nghyswllt yr 

ymgynghoriad hwn.  

Rhag ofn y byddwn yn hoffi eich holi am unrhyw faterion neu syniadau yr ydych wedi eu codi, 

byddai o gymorth mawr pe gallech roi eich manylion cyswllt isod. 

Gwirfoddol yw rhoi eich gwybodaeth bersonol; os byddwch yn rhoi gwybodaeth bersonol: 

 Bydd yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi i ddadansoddi eich ymateb ymhellach yn unig; 

 Bydd yn cael ei chadw am uchafswm o 1 flwyddyn o’r dyddiad cau yn yr arolwg ac yna ei 

dinistrio yn ddiogel; 

 Ni fydd yn cael ei rhannu ag unrhyw drydydd parti; a 

 Bydd yn cael ei chadw ar system TG ddiogel gan y Llywodraeth. 

Os ydych am i wybodaeth benodol a ddarparwch fel rhan o’ch ymateb aros yn gyfrinachol, 

dylech fod yn ymwybodol fod yna God Ymarfer statudol dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 

2000 (FOI) y mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus gydymffurfio ag o ac sy’n delio â 

rhwymedigaethau cyfrinachedd, ymysg pethau eraill.  

http://tinyurl.com/hocons
mailto:pacereview@homeoffice.gsi.gov.uk
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O ganlyniad, dylech esbonio i ni pam yr ydych yn ystyried fod y wybodaeth yr ydych wedi ei 

darparu i ni yn gyfrinachol. Os byddwn yn derbyn cais i ddatgelu’r wybodaeth, byddwn yn rhoi 

ystyriaeth ddyledus i’ch esboniad, ond ni allwn roi sicrwydd y gellir cynnal cyfrinachedd dan bob 

amgylchiad. Ni ystyrir ymwadiad cyfrinachedd awtomatig a gynhyrchir gan eich system TG, 

ynddo’i hun, i fod yn rhwymol i’r adran.  
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Geirfa 

Byrfoddau 
 
APP   Arfer Proffesiynol a Ganiateir 
 
PACE   Deddf Yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 
 

Termau 
 
Amser Perthnasol Mae Adran 41(2) o PACE yn diffinio hwn fel: 

(a) yn achos unigolyn y mae’r paragraff hwn yn berthnasol iddo, fydd —  

(i) yr amser y mae’r unigolyn yn cyrraedd yr orsaf heddlu berthnasol; neu  

(ii) yr amser 24 awr ar ôl arestio’r unigolyn hwnnw,  

p’run bynnag sydd gynharaf;  

(b) yn achos unigolyn a arestiwyd tu allan i Gymru a Lloegr, fydd —  

(i) yr amser pan fydd yr unigolyn yn cyrraedd yr orsaf heddlu gyntaf y 
mae’n cael ei chymryd iddi yn ardal heddlu Cymru neu Lloegr lle mae’r 
drosedd y mae wedi ei arestio amdani yn cael ei hymchwilio; neu  

(ii) yr amser 24 awr ar ôl i’r unigolyn hwnnw ddod i Gymru neu Loegr,  

p’run bynnag sydd gynharaf;  

(c) yn achos unigolyn —  

(i) sy’n mynd yn wirfoddol i orsaf heddlu; neu  

(ii) sy’n mynd gyda chwnstabl i orsaf heddlu heb gael ei arestio,  

ac sy’n cael ei arestio yn yr orsaf heddlu, amser ei arestio;  

(ca) yn achos unigolyn sy’n mynd i orsaf heddlu i ateb mechnïaeth a roddwyd dan 
adran 30A, yr amser pan fydd yn cyrraedd gorsaf yr heddlu; 

(d) mewn unrhyw achos arall, ac eithrio pan fydd is-adran (5) isod yn berthnasol, 
fydd yr amser pan gyrhaeddodd yr unigolyn a arestiwyd yr orsaf heddlu gyntaf y 
mae’n cael ei ddwyn iddi ar ôl ei arestio. 

Cloc y Ddalfa Mae ‘cloc y ddalfa’ yn cyfrif yr amser hyd at yr uchafswm o amser yn y ddalfa cyn 
cyhuddo a osodir yn PACE, sef 36 awr (neu 96 awr gyda chaniatâd llys ynadon). 
Mae’r cloc yn cael ei atal pan fydd unigolyn yn cael ei ollwng ar fechnïaeth ac yn 
ail gychwyn pan fydd yn dod i ateb ei fechnïaeth mewn gorsaf heddlu. 

Swyddog y Ddalfa Y swyddog heddlu, ar reng Sarsiant fel arfer, sy’n gyfrifol dan Ran IV PACE am 
ganiatáu i’r rhai sydd wedi eu harestio i gael eu cadw yn y ddalfa a’u rhyddhau ac 
am les y rhai sydd yn y ddalfa. 

Troseddau diannod Troseddau diannod, y cyfeirir atynt hefyd fel troseddau diannod yn unig, yw’r rhai 
na allir eu profi ond mewn llys ynadon. Gweler hefyd troseddau ditiadwy uchod.  

Troseddau Ditiadwy Y troseddau y gellir eu profi yn Llys y Goron. Maent yn cael eu rhannu yn ddau 
grŵp; troseddau’r naill ffordd neu’r llall, y gellir eu profi mewn llys ynadon neu yn 
Llys y Goron, ac achosion ditiadwy yn unig, sef yr achosion mwyaf difrifol a dim 
ond yn Llys y Goron y gallant gael eu profi. Gweler hefyd troseddau diannod isod. 
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