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Rhagair gan yr Ysgrifennydd Cartref 

 

Mae mechnïaeth cyn cyhuddo, neu fechnïaeth yr heddlu fel y cyfeirir ato yn aml, yn parhau o 
ddiddordeb arbennig i’r cyhoedd 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, a hynny’n hollol gywir, y gall 
gymryd amser sylweddol iawn i’r heddlu gasglu a dadansoddi tystiolaeth a’u cyflwyno 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 cyhoeddais ymgynghoriad ar y mater hwn ar ddiwedd 2014, gan nodi nifer o 
ddewisiadau diwygio, a oedd yn ceisio sicrhau cyfiawnder cyflymach a chynnydd yn 
effeithlonrwydd yr heddlu, erlynyddion a’r llysoedd, yn ogystal â rhai cwestiynau mwy 
cyffredinol. 

Yn ddiweddar cymerodd yr heddlu gamau i wella’r ffordd y maent yn rheoli mechnïaeth, gyda 
gwelliannau yng nghysondeb ac arfer rheoli mechnïaeth, yn dilyn gwaith gan y Coleg Plismona. 
Mae hyn i’w groesawu, wrth gwrs, ond, er mwyn gwireddu’r gwelliannau hyn yn llawn, rhaid i’r 
gyfraith gael ei newid. Er mwyn gwneud y newidiadau hyn a pharhau i yrru defnydd anaddas o 
fechnïaeth i lawr, mae’r Llywodraeth yn dal i edrych ar osod cyfyngiadau amser ar fechnïaeth 
cyn cyhuddo mewn statud. Dim ond newid y gyfraith all 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.  

Mae’r ddogfen hon yn nodi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad a chynnig y Llywodraeth i 
ddiwygio’r gyfraith yn y maes hwn, a fyddai, wrth gwrs, angen cael ei symud ymlaen yn y 
Senedd nesaf. 

 

 

Y Gwir Anrhydeddus Theresa May AS 
Ysgrifennydd Cartref 
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Crynodeb Gweithredol  
Ymgynghorodd y Llywodraeth1 ar gyfres o fesurau a’r effaith a fwriadwyd ganddynt oedd 
lleihau’r nifer o unigolion sy’n cael mechnïaeth cyn cyhuddo, a hyd y fechnïaeth ar gyfartaledd. 
Roedd yr ymgynghoriad hwn ar agor rhwng 18 Rhagfyr 2014 a 8 Chwefror 2015 ac roedd yn 
cyd-fynd â’r un a gynhaliwyd gan y Coleg Plismona rhwng 27 Mawrth a 21 Gorffennaf 20142, y 
cyhoeddwyd yr ymatebion iddo ar 11 Rhagfyr 20143. 

Cyhoeddodd y Llywodraeth gynigion i ddiwygio’r fframwaith statudol ar gyfer mechnïaeth cyn 
cyhuddo ar 18 Rhagfyr 2014 a daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 8 Chwefror 2015. 
Derbyniwyd 300 yn union o ymatebion; mae manylion ystadegol a rhestr o’r ymatebwyr ar 
ddiwedd y ddogfen hon. Y themâu allweddol a ddaeth i’r golwg o’r ymatebion oedd: 

Y brif fantais o gyflwyno cyfyngiadau statudol ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo yr oedd pobl yn 
disgwyl ei gweld oedd ymchwiliad wedi ei ffocysu yn well gan yr heddlu yn arwain at gyfiawnder 
cyflymach i’r dioddefwr a’r cyhuddedig.  

Manteision eraill a nodwyd yn aml oedd y byddai’n system decach, yn diogelu hawliau dynol y 
rhai dan amheuaeth a’u rhyddid sifil; y byddai gostyngiad yn yr effeithiau negyddol i unigolion ar 
fechnïaeth a’u teuluoedd, gan gynnwys trawma emosiynol neu feddyliol ac oblygiadau ariannol. 
Dywedodd 62 o ymatebwyr hefyd (gan gynnwys 50 o luoedd heddlu) nad oeddynt yn gweld 
unrhyw fanteision o gyflwyno cyfyngiad statudol ar fechnïaeth cyn cyhuddo. 

Er na wnaeth 62.3% o’r ymatebwyr ymateb i Gwestiwn 10, oedd yn gofyn a ddylid ychwanegu 
neu gyfnewid unrhyw feini prawf ar gyfer caniatáu ymestyn mechnïaeth, yr awgrym a nodwyd 
fwyaf aml oedd y dylai materion tu hwnt i reolaeth yr heddlu gael eu hystyried, er enghraifft 
amserlenni Gwasanaeth Erlyn y Goron, archwiliadau fforensig (gan gynnwys rhai digidol) ac 
ymholiadau rhyngwladol. Roedd yr awgrymiadau cyffredin eraill yn cynnwys ystyried anghenion 
dioddefwyr troseddau, gan gynnwys gofynion diogelu a phan fydd gofynion cyfweld arbennig. 
Soniwyd hefyd am yr angen i ddiogelu ymchwiliadau cymhleth, a chyflwyno prawf cymesuredd 
ac angenrheidrwydd i ryddhau pobl ar fechnïaeth cyn cyhuddo. 

O’r 119 o bobl (40%) a ymatebodd yn tynnu sylw at oblygiadau pob model o ran adnoddau, 
roedd y materion a godwyd amlaf yn ymwneud â’r angen am fwy o adnoddau, gan gynnwys 
mwy o staff o ran nifer. Cododd nifer o ymatebwyr y mater o’r cynnydd mewn amser a chost a 
fyddai’n deillio o’r cynigion, a hefyd fe wnaethant godi pryder am ddiogelu dioddefwyr a thystion, 
y byddai’r cynigion yn lleihau’r gallu i ymchwilio i droseddau ac yn arwain at weld mwy o 
achosion yn cael eu marcio â “dim camau pellach” gan arwain at y potensial o ddiffyg 
cyfiawnder. Roedd y themâu eraill yn cynnwys mwy o faich gwaith yn y llys, a chynnydd yn yr 
amser y byddai swyddogion yn ei dreulio yn y llys. 

Ar ôl ystyried y data niferoedd a luniwyd ar sail casglu data’r heddlu, roedd y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn bryderus bod y nifer o achosion fyddai’n cael eu hystyried yn Llys y Goron yn fwy 
na’r gallu sydd ar gael yn y canolfannau Llys y Goron. O ystyried bod mwyafrif llethol yr 
achosion pan fydd mechnïaeth cyn cyhuddo yn fwy na deuddeng mis yn cael eu trin mewn 
canolfannau trefol mawr, lle mae Barnwyr Ardal (Llysoedd Ynadon) yn eistedd yn gyson, fe 
fyddai’n bosibl i geisiadau gael eu hystyried gan farnwyr proffesiynol yn y llysoedd ynadon a 
byddwn yn gweithio gyda Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a’r farnwriaeth i sicrhau 
bod rhagdybiaeth y dylai hyn ddigwydd gyda’r achosion yma. Ar y sail honno, penderfynodd y 
Llywodraeth y dylai pob gwrandawiad mechnïaeth cyn cyhuddo gael ei drin yn y llysoedd 
ynadon. 

                                                 
1 https://www.gov.uk/government/consultations/pre-charge-bail-consultation-on-statutory-time-limits-and-related-changes 
2 http://www.college.police.uk/en/docs/Pre_charge_bail_consultation_Jul_2014.pdf 
3 http://www.college.police.uk/en/docs/Pre_charge_bail_consultation.pdf 

https://www.gov.uk/government/consultations/pre-charge-bail-consultation-on-statutory-time-limits-and-related-changes
http://www.college.police.uk/en/docs/Pre_charge_bail_consultation_Jul_2014.pdf
http://www.college.police.uk/en/docs/Pre_charge_bail_consultation.pdf
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Derbyniwyd ymatebion o bob rhan o’r wlad, derbyniwyd y cyfraddau ymateb uchaf o Dde 
Ddwyrain Lloegr (27.3% o’r ymatebion), Llundain Fwyaf (15%) a Gorllewin Canolbarth Lloegr 
(11.3%). Roedd y lefel isaf o ymatebion o Gymru (3.7% o’r ymatebion), Gogledd Ddwyrain 
Lloegr (1.7%) a Swydd Efrog a’r Humber (1.3%). 

Roedd dwy ran o dair o’r ymatebwyr yn ffafrio tynhau mechnïaeth cyn cyhuddo ac yn cytuno â’r 
egwyddor o oruchwyliaeth farnwrol. O’r 135 ymatebwr a fynegodd ei ddewis, roedd 78 yn ffafrio 
Model 2 (58%). Roedd y rhesymau am hyn yn cynnwys oblygiadau cost gwrandawiadau llys 
cynnar, o ystyried y nifer fawr o achosion yn y cyfnod cynharaf, a nodwyd bod nifer o 
ymchwiliadau syml angen rhywfaint o ddadansoddi fforensig na fydd wedi ei orffen cyn pen 28 
diwrnod, ond a fyddai cyn pen tri mis. Mynegwyd pryder hefyd, yn arbennig gyda ‘chyfyngiad’ 
28 diwrnod, y gallai ymchwiliadau gael eu brysio yn amhriodol a allai fod yn niweidiol i 
ddioddefwyr. Dadleuodd nifer o’r ymatebwyr dros i’r Uwch-arolygydd gynnal yr adolygiad 28 
diwrnod yn hytrach na’r Prif Uwch-arolygydd, gan fod y rheng yma yn cael ei dirwyn i ben mewn 
nifer o luoedd; byddwn yn newid hyn. 

O ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad a’r ffactorau amrywiol a nodir uchod, rydym yn 
bwriadu deddfu i ddarparu ar gyfer Model 2 fel y dull a ffafrir gan y Llywodraeth i ddiwygio 
mechnïaeth cyn cyhuddo. Ond, yn eu hymateb i’r ymgynghoriad, cynigiodd yr heddlu drydedd 
model, sy’n cadw caniatáu mechnïaeth cyn cyhuddo yn y lluoedd heddlu am chwe mis 
(goruchwyliaeth farnwrol wedyn) ond gyda’r gofyn clir am brofion cymesuredd ar 28 diwrnod a 
thri mis a gyda goruchwyliaeth uwch gadarn. Er y byddem, yn absenoldeb newid 
deddfwriaethol, yn cefnogi pob cam gwirfoddol y gall y lluoedd heddlu eu cymryd i wella’r craffu 
a’r atebolrwydd ar gyfer penderfyniadau mechnïaeth cyn cyhuddo, mae’r Llywodraeth yn glir 
nad yw model arfaethedig yr heddlu yn mynd yn ddigon pell. 

Mae’r Llywodraeth hefyd yn bwriadu deddfu i: 

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

 Darparu ar gyfer rhagdybiaeth i ryddhau heb fechnïaeth, gyda mechnïaeth yn cael ei rhoi 
yn unig pan fydd yn ‘angenrheidiol’ (e.e. pan fydd angen amodau) ac yn ‘gymesur’ (er 
enghraifft, nid yw mechnïaeth gydag amodau beichus yn debygol o fod yn gymesur 
mewn achos pan fydd yn debygol mai dedfryd o garchar ar lefel isel fydd y canlyniad, 
hyd yn oed os caiff ei gollfarnu); 

 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; 

 Egluro, pan fydd unigolyn wedi ei ryddhau heb fechnïaeth tra bydd llawer iawn o 
ddeunydd yn cael ei ddadansoddi, gall yr heddlu arestio eto pan fydd tystiolaeth 
allweddol yn cael ei dynodi o ganlyniad i ddadansoddi’r deunydd na ellid bod wedi ei 
wneud yn rhesymol tra’r oedd yr un dan amheuaeth yn y ddalfa neu ar fechnïaeth; a 

 Darparu yn rheolau’r llys ar gyfer gweithdrefn o fath Imiwnedd Budd Cyhoeddus i gadw 
gwybodaeth sensitif rhag un dan amheuaeth pan allai ei datgelu niweidio’r ymchwiliad, 
fel mewn achos pan allai datgelu alluogi’r un dan amheuaeth i gael gwared ar dystiolaeth 
neu amharu arni, gyda rhagdybiaeth y bydd yn cael ei datgelu yn llawn mewn achos 
dilynol. 

Byddai’n rhaid i’r ddeddfwriaeth i weithredu’r cynigion yma gael eu symud ymlaen yn y Senedd 
nesaf. 
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Yn ogystal â’r newidiadau mewn deddfwriaeth, byddwn yn dechrau ar unwaith gyda’r Coleg 
Plismona a chyrff eraill ar draws y sector cyhoeddus i sefydlu memorandwm dealltwriaeth i 
alluogi’r heddlu i gael mynediad at y deunydd fel rhan o ymchwiliad troseddol mewn modd 
prydlon ac effeithlon. Byddwn hefyd yn archwilio gyda’r uwch farnwriaeth a’r Coleg Plismona pa 
gyfarwyddyd y gellid ei roi i swyddogion y ddalfa ac ynadon ar yr amodau mechnïaeth mewn 
amgylchiadau penodol. 
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Cyflwyniad a Chefndir 
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. 

Cynhaliodd y Coleg Plismona ymgynghoriad ar egwyddorion rheoli mechnïaeth cyn cyhuddo 

rhwng 27 Mawrth 2014 a 21 Gorffennaf 2014. Cyhoeddodd y Coleg yr ymatebion i’r 

ymgynghoriad hwnnw ar 11 Rhagfyr 2014, ynghyd â set o safonau i’r heddlu eu mabwysiadu. 

Mae’r Coleg yn bwriadu ymgorffori’r safonau hynny yn fuan mewn Ymarfer Proffesiynol 

Awdurdodedig ar Reoli Mechnïaeth diwygiedig. 

Cyhoeddodd y Llywodraeth gynigion i ddiwygio’r fframwaith statudol ar gyfer mechnïaeth cyn 

cyhuddo ar 18 Rhagfyr 2014 a daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 8 Chwefror 2015. 

Derbyniwyd cyfanswm o 300 ymateb; 269 trwy’r porth ar-lein, 29 trwy e-bost a dau ymateb trwy 

lythyr. Mae dadansoddiad o’r atebion i gwestiynau’r ymgynghoriad a rhestr o ymatebwyr ar 

ddiwedd y ddogfen hon; rhoddir manylion y nifer o ymatebwyr sy’n rhoi ateb i’r cwestiwn unigol 

ar wefan gov.uk. 

Byddai’n rhaid i’r ddeddfwriaeth i weithredu’r cynigion a nodir yn y ddogfen hon gael ei symud 

ymlaen yn y Senedd nesaf. Byddwn yn dechrau’r gwaith ar unwaith ar y camau hynny nad oes 

angen deddfwriaeth ar eu cyfer. 
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Crynodeb o’r Ymatebion i’r Ymgynghoriad 
Galluogi un dan amheuaeth i gael ei ryddhau heb fechnïaeth tra bydd yr 
ymchwiliad yn parhau 

Ar hyn o bryd mae adran 34(5) o PACE4 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) PACE 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 Torres5. Roedd cefnogaeth eang yn yr 
ymatebion i’r ymgynghoriad i’r cynnig i leihau’r nifer o unigolion ar fechnïaeth trwy wneud y 
gyfraith yn fwy eglur i ddangos yn glir y gall rhywun dan amheuaeth gael ei ryddhau heb 
fechnïaeth tra bydd ymchwiliad yn parhau. 
 
Pan fydd ymchwiliad yn dod i ben gyda phenderfyniad na ddylid cymryd unrhyw gamau pellach 
(NFA), rhaid i un dan amheuaeth gael ei ryddhau ar fechnïaeth yn ffurfiol. Nododd nifer o 
ymatebion i’r ymgynghoriad, petai rhyddhau heb fechnïaeth ar gael, fe ddylid parhau â’r gofyn i 
hysbysu un dan amheuaeth o’r penderfyniad hwnnw. Rydym yn cytuno a byddwn yn cynnwys y 
gofyn hwnnw yn y ddeddfwriaeth. 
 
Mynegodd ymatebwyr eraill bryder na fyddai galluogi rhyddhau heb fechnïaeth yn datrys y 
broblem sylfaenol o gyfnod estynedig o ansicrwydd i rai dan amheuaeth rhwng cael eu harestio 
a’r penderfyniad dilynol ar eu cyhuddo. Yn wir, roedd rhai ymatebwyr yn bryderus, hyd yn oed 
heb y lefel fechan o graffu sy’n cael ei ddwyn gan y broses bresennol o roi ac ymestyn 
mechnïaeth, fe fyddai’r potensial i achosion heb fechnïaeth gymryd mwy o amser i’w datrys, 
gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i achosion pan fyddai’n rhaid i fechnïaeth gael ei chymeradwyo 
gan y llysoedd.  
 
Cynigiodd ymateb yr Arweinwyr Plismona Cenedlaethol i’r ymgynghoriad, wrth benderfynu a 
ddylid rhyddhau unigolyn o’r ddalfa gan yr heddlu, y dylid cael rhagdybiaeth y dylid rhyddhau 
heb fechnïaeth, gyda mechnïaeth yn cael ei gosod pan fydd yn angenrheidiol a chymesur yn 
holl amgylchiadau’r achos. Byddai hyn hefyd yn ymdrin â mater diwylliant yr heddlu a godwyd 
gan yr ‘Howard League for Penal Reform’, o ran bod mechnïaeth yn cael ei ‘osod’ yn hytrach 
na’i ‘roi’ – sy’n newid pwyslais pwysig i’r un sy’n gwneud penderfyniad, h.y. y swyddog heddlu 
sy’n gwneud y penderfyniad i ryddhau o’r ddalfa. Roedd deg ymateb arall yn galw am gyflwyno 
profion angenrheidrwydd a chymesuredd i lunio penderfyniadau o ran mechnïaeth cyn 
rhyddhau. 
 
Bydd hyn yn gofyn am roi ystyriaeth ofalus i’r berthynas rhwng PACE a Deddf Mechnïaeth 
1976; ar hyn o bryd mae adran 4 o’r Ddeddf Mechnïaeth yn darparu ar gyfer “Hawl cyffredinol i 
roi mechnïaeth i unigolion a gyhuddir...”, er bod hyn hefyd yn cynnwys y rhai sydd wedi eu 
cyhuddo o drosedd yn ogystal â’r rhai ar fechnïaeth cyn cyhuddo. Byddwn yn archwilio hyn 
ymhellach gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, sy’n gyfrifol am y cyhuddiad ar ôl mechnïaeth, i 
weld pa ffordd yw’r orau i wneud y newid hwn. 
 

Byddwn felly yn newid y gyfraith i: 

1. Wneud y rhagdybiaeth y bydd rhyddhau o’r ddalfa heb fechnïaeth, oni bai bod 

                                                 
4 Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 
5 R (Torres) vs. The Commissioner of Police of the Metropolis, [2007] EWHC 3212 (Admin) 
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mechnïaeth yn ‘angenrheidiol’ a ‘chymesur’ yn holl amgylchiadau’r achos. 

2. Cael gwared ar y gofyn i bob rhyddhad o’r ddalfa tra bydd ymchwiliad yn parhau fod ar 
fechnïaeth. 

3. Ei gwneud yn ofynnol i hysbysu rhai dan amheuaeth gan yr heddlu (boed ar fechnïaeth 
neu beidio) pan wneir penderfyniad i beidio â chymryd camau pellach (NFA) yn eu 
hachos. 

4. Cael gwared ar y gwrthddweud rhwng adrannau 34(5) a 37(2), gan alluogi mechnïaeth 
yr heddlu ym mhob amgylchiad i gael ei roi gydag amodau pan fydd yn ‘angenrheidiol’ 
ac yn ‘gymesur’. 

 

Rhoi cyfyngiad absoliwt ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo; neu 

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

Roedd cefnogaeth gyffredinol hefyd ymhlith yr ymatebion i roi rhyw fath o gyfyngiad statudol ar 
fechnïaeth cyn cyhuddo; yn wir, mae’r heddlu (yr Arweinwyr Plismona Cenedlaethol a’r Coleg 
Plismona) yn cydnabod bod angen newidiadau i’r ffordd y mae mechnïaeth yn cael ei rheoli. 
Roedd 44% o’r ymatebion yn cefnogi cyfyngiad absoliwt, er nad oedd consensws clir beth 
ddylai’r cyfyngiad hwnnw fod. Byddwn yn ailymweld â’r mater hwn, unwaith y bydd effaith y 
diwygiadau hyn wedi cael gafael, i weld a fyddai’n bosibl cyflwyno cyfyngiad pendant yn y 
dyfodol. Roedd 70.7% o’r ymatebwyr yn ffafrio cyfyngiad y gellid ei ymestyn trwy ryw gyfuniad o 
uwch swyddogion heddlu a’r llysoedd6. 
 
Yn ychwanegol at yr ymatebion i gwestiynau’r ymgynghoriad, nododd nifer o’r ymatebion 
enghreifftiau o gyfnodau estynedig o fechnïaeth a’r canlyniadau y gallant eu cael, yn arbennig 
pan fydd yr unigolyn ar fechnïaeth yn blentyn. 
 
Cyflwynwyd y tair astudiaeth achos ganlynol fel rhan o’r ymatebion i’r ymgynghoriad: 
 

Astudiaeth Achos 1 

Mae’r manylion yn yr ymateb hwn yn ymwneud ag ymchwiliad sy’n dal yn gyfredol gan Uned 
Sapphire y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan (MPS) yn ymwneud â phlentyn 13 oed sydd dan 
amheuaeth. Mae yn awr wedi bod ar fechnïaeth cyn cyhuddo ers 300 diwrnod ac mae wedi ei 
ail roi ar fechnïaeth 6 gwaith. Yn eu hymateb i’r ymgynghoriad, ysgrifennodd y teulu’r canlynol: 

“Mae gweithredoedd yr MPS o ran y cyfnod estynedig o fechnïaeth yr heddlu wedi cael effaith 
ddinistriol arno ef ac ar ein teulu.  

Cyn ei arestio, roedd yn mynd i addysg prif-ffrwd, ac yn dangos cynnydd da a rhagolygon am 
raddau da. Roedd ganddo grŵp eang o ffrindiau, roedd yn cymryd rhan ym mywyd yr ysgol, nid 
oedd ganddo unrhyw broblemau o ran presenoldeb nac ymddygiad yn yr ysgol. Nid oedd ef, a’i 
deulu, yn hysbys i’r heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol ac nid oedd ganddo unrhyw 
broblemau Iechyd Meddwl. 

Yn dilyn honiad gan ferch 8 mlwydd oed yn ymwneud â digwyddiad yr honnid ei fod wedi 
digwydd rhyw 20 awr cyn hynny, fe’i arestiwyd yn ei gartref. Aeth y swyddogion â dillad heb 
unrhyw helynt ac ni ofynnwyd am unrhyw eitemau trydanol (llechen, cyfrifiadur, ffonau symudol, 

                                                 
6 Nid yw’r ffigyrau yma yn cyfateb i 100% gan eu bod yn atebion i ddau gwestiwn gwahanol (Cwestiwn 3 ac 8). 
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ac ati) ac ni aed â nhw. Pan aeth i’r Orsaf Heddlu, cymerwyd samplau personol iawn a rhai llai 
personol, heb unrhyw helynt eto a gyda chytundeb y plentyn a’i dad. 

Cwblhawyd yr arestio, symud dillad o’i gartref a’r samplau personol iawn a llai personol yn yr 
orsaf heddlu i gyd ar 22 Mawrth 2014 heb unrhyw helynt. Ni aed ag unrhyw eitemau eraill ac ni 
ofynnwyd am ddim byd arall.  

Fe’i cyfwelwyd ar 22 Mawrth 2014 a 1 Gorffennaf 2014. Ni chyflwynwyd unrhyw dystiolaeth iddo 
ef a’i gyfreithiwr ar y naill achlysur na’r llall, nac ar unrhyw amser arall. 

Yn ystod ei gyfnod o 300 diwrnod ar fechnïaeth yr heddlu mae wedi cael ei ail roi ar fechnïaeth 
6 gwaith. Ac eithrio’r ail roi ar fechnïaeth y tro cyntaf a oedd yn 6 diwrnod, mae’r rhan fwyaf 
ohonynt wedi bod am 60 neu 90 diwrnod.  

Y rheswm a roddwyd gan y swyddogion am 4 o’r achlysuron o ail roi ar fechnïaeth oedd eu bod 
yn dal i aros am ganlyniadau’r profion fforensig.  

Y rheswm am y 4ydd tro y rhoddwyd ar fechnïaeth oedd y byddai’r swyddogion yn anfon y ffeil 
i’r CPS, eu bod yn gwybod bod y CPS yn brysur ac na fyddai ateb ar gael gan y CPS hyd 8 
Medi 2014. Ar ôl cadw at amodau’r fechnïaeth ar 8 Medi 2014, dywedodd y swyddogion nad 
oedd y ffeil wedi cael ei chyflwyno i’r CPS a’u bod yn dal i aros am ganlyniadau fforensig ac fe’i 
rhoddwyd ar fechnïaeth eto hyd 17 Tachwedd.  

Wrth gadw at amodau’r fechnïaeth eto ar 17 Tachwedd 2014 fe’i rhoddwyd ar fechnïaeth wedyn 
hyd 12 Chwefror 2015 a’r rheswm a roddwyd oedd bod y swyddogion yn aros i’r profion 
fforensig gael eu cwblhau. 

Fel y nodwyd o’r blaen bu’r effaith arno ef a’r teulu yn ddinistriol iawn. 

Fe’i tynnwyd o addysg prif-ffrwd yn dilyn gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol. Gwelwyd 
bod ffynhonnell yr hyn a roddwyd ar y we a negeseuon a’r Negesydd BlackBerry yn deillio o 
deulu arall. Enwyd yr aelod o’n teulu, ynghyd ag enw’r achwynydd, a manylion llawn ei honiad.  

Rhoddodd yr ysgol adroddiad am y gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol i’r heddlu ond ni 
chymerwyd unrhyw gamau.  

O ganlyniad, rhoddodd yr awdurdod lleol ef mewn Canolfan Addysg Dros Dro hollol anaddas i 
blant oedd ag anghenion gwahanol iawn i’w rai ef ei hun. Mae’r Ganolfan Addysg Dros Dro ar 
gyfer plant sydd â hanes o droseddu sylweddol dro ar ôl tro. Prif bwyslais y Ganolfan Addysg 
Dros Dro yw rhoi addysg “dros dro” am unrhyw beth hyd at 3 mis. Hyd yn hyn mae’r aelod o’m 
teulu wedi bod yno am fwy nag 8 mis. 

O ran iechyd, cyn yr honiad nid oedd ganddo unrhyw broblemau iechyd meddwl. O ganlyniad i’r 
honiad, yr ymchwiliad maith, a’r addysg hollol anaddas y mae’n awr yn cael ei drin gan 
Ymgynghorydd Seiciatrig Plant a Phobl Ifanc am iselder. 

Yn ychwanegol, mae triniaeth feddygol bwysig wedi gorfod oedi oherwydd y patrwm o gael ei ail 
roi ar fechnïaeth dro ar ôl tro. Byddai’r angen am ymweliadau ac archwiliadau meddygol cyson, 
ynghyd â’i driniaeth ac amser adfer yn ddigon o straen. Ond yn ychwanegol at hyn mae’r pryder 
ychwanegol am ddyddiadau mechnïaeth a’r ansicrwydd o ran canlyniad y dyddiadau 
mechnïaeth hynny. 

Rhaid edrych ar y rhesymau a roddwyd gan swyddogion am ei roi ar fechnïaeth dro ar ôl tro 
hefyd fel rhan o’r adolygiad hwn. O’r hyn yr ydym ni wedi ei brofi gall y rhain amrywio yn fawr 
iawn.  

Fel y soniwyd o’r blaen roedd 5 o’r 6 gwaith y rhoddwyd mechnïaeth oherwydd bod swyddogion 
yn dal i aros am adroddiadau fforensig ar eitemau a gymerwyd ar 22 Mawrth. Un o’r rhesymau 
dros roi ar fechnïaeth eto oedd aros penderfyniad gan y CPS, ond fel y gwnaethom ddeall ar y 
dyddiad mechnïaeth wedyn, nid oedd y ffeil wedi cael ei hanfon at y CPS.  

Roedd y rhesymau a roddwyd am amodau mechnïaeth yn ein sefyllfa ni eto yn amrywio yn 
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sylweddol o ddyddiad mechnïaeth i ddyddiad mechnïaeth. Roedd un enghraifft yn cynnwys “i 
atal ail droseddu”. Yn ein sefyllfa ni nid oedd unrhyw gyswllt wedi bod â’r heddlu, ac nid oedd 
unrhyw benderfyniadau cyhuddo wedi eu gwneud. Rhoddwyd pedair o’r chwe mechnïaeth dros 
y ffôn heb unrhyw gopïau dilynol o amodau’r fechnïaeth yn cael eu darparu wedyn. 

I grynhoi byddwn yn croesawu’r cynigion i adolygu’r trefniadau o gwmpas mechnïaeth yr heddlu 
a chael y farnwriaeth i chwarae eu rôl wrth alw’r heddlu i gyfrif am eu dymuniad i barhau’r 
fechnïaeth. 

Mae’n gywilyddus bod plentyn 13 oed yn cael mechnïaeth chwe gwaith a’i roi ar fechnïaeth yr 
heddlu yn awr am 300 diwrnod (sydd dros 10 gwaith y cynnig gan y Swyddfa Gartref).  

Mae ei gyfleoedd addysg, iechyd a bywyd yn cael eu herydu yn sylweddol gan weithredoedd yr 
Heddlu Metropolitan yn eu penderfyniad i beidio â phenderfynu ar gyhuddo.  

Mae’n gywilydd bod y sefyllfa yr ydym ni ynddi, os gallwn gredu’r Heddlu Metropolitan, 
oherwydd nad yw adroddiadau fforensig ar gael ac mai dyna oedd y rheswm am ei roi ar 
fechnïaeth chwe gwaith a gwneud i blentyn fod ar fechnïaeth yr heddlu am 300+ diwrnod.” 

 

Astudiaeth Achos 2 

“Rwyf yn ymateb i’r ymgynghoriad hwn oherwydd na roddwyd fawr o sylw i’r “anghyfiawnder” a 
all ddigwydd pan fydd unigolyn yn cael ei roi ar fechnïaeth yr heddlu, sydd heb unrhyw 
wybodaeth o’r system heddlu/cyfiawnder gan nad yw erioed wedi cael profiad o’r fath. Rwyf yn 
sôn am brofiad fy nheulu i.  

Rhoddwyd “rhybudd aflonyddu’ i’m mab yr oedd yn ei wrthod yn ffyrnig. Ni wnaeth yr heddlu 
ddangos unrhyw sensitifrwydd tuag ato nac unrhyw ofal o’i iechyd. Fe wnaethant gymysgu 
tystiolaeth a methu yn drychinebus â gwrando ar ei dystiolaeth ddiriaethol gadarn a pheidio ag 
ymchwilio i’r mater, gan ddangos tuedd bendant at y ferch a wnaeth ei gyhuddo ar sail 
tystiolaeth ffansïol oedd wedi ei chofnodi yn anghywir. Er ei bod yn “drosedd” isel iawn ar y 
raddfa, roedd yn teimlo ei fod wedi ei gyhuddo, ac roedd yn ei chwalu. Effeithiodd yn gyfan gwbl 
ar ei iechyd, ei waith, gan golli ei yrfa lewyrchus yn y broses ac felly ei sefyllfa ariannol.  

Dri mis ar ôl y “rhybudd” gwreiddiol, roedd fy mab wedi mynd yn isel iawn; ar ddau achlysur 
roeddwn yn bryderus iawn am ei dueddiad i ystyried hunanladdiad. Ymatebodd i’w sefyllfa o 
deimlo ei fod wedi ei esgeuluso yn llwyr gan weithdrefnau’r heddlu trwy geisio cyfiawnhau ei 
hun yn erbyn y bygythiadau i’w les; rhoddodd fideo wedi ei wneud ei hun ar youtube. Achosodd 
hyn iddo gael ei arestio a’i roi ar fechnïaeth (Darbwyllodd y ferch yr heddlu ei fod yn ymosodiad 
arni hi). Roedd tystiolaeth y ferch yn ffansïol; roedd fy mab yn barod iawn i esbonio ei 
weithredoedd. Ond fe’i cadwyd ar fechnïaeth, ac ni ellid gwrando arno (dywedwyd y byddai’n 
gallu cwyno ar ddiwedd y fechnïaeth). Fe’i cadwyd ar fechnïaeth am dros 6 mis, yn ystod y 
cyfnod hwnnw fe wnaeth ei iechyd, corfforol a meddyliol chwalu, yn bennaf oherwydd nad oedd 
yn gallu cael gwybod beth oedd yn digwydd o gwbl, roedd yr heddlu yn dweud wrtho yn syml 
bod yr ymchwiliad i’w achos yn parhau. Fe’i rhyddhawyd o’r fechnïaeth yn sydyn, heb unrhyw 
wybodaeth, a dywedwyd wrtho am barhau â’i fywyd oedd wedi ei ddinistrio; mae bywyd pawb 
sydd ar fechnïaeth ar stop. 

Roedd y weithdrefn gwyno yn anobeithiol – yn araf iawn, yn dangos diffyg cydweithrediad ac yn 
rhwystrol. Gwrthododd yr heddlu gymryd tystiolaeth fy mab, na hyd yn oed nodi’r 
camgymeriadau yn eu cofnod eu hunain, oedd yn dangos bod fy mab yn gywir. Yr un canlyniad 
a gafwyd wrth droi at yr IPCC; fe wnaethant gymryd agwedd a “thystiolaeth” yr heddlu a 
gwrthod tystiolaeth ffeithiol a gwrthrychol fy mab, gan achosi i fy mab, a’m teulu cyfan i golli pob 
ymddiriedaeth yn yr heddlu a’r sefydliadau cyhoeddus sydd i fod yn annibynnol. Byddwn yn 
bryderus iawn o gael unrhyw gyswllt yn y dyfodol. Rydym yn deulu Cristnogol sy’n cadw at y 
rheolau, y math o deulu y mae angen i’r wladwriaeth eu cadw ar eu hochr dwi’n siŵr.  
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Roedd fy mab, felly, ar fechnïaeth am dros 6 mis, heb ei gyhuddo, ond fe wnaeth ddioddef yn 
fawr iawn. Fe wnaeth y teulu ddioddef yn feddyliol wrth geisio cefnogi ein mab. O’r “rhybudd” 
cychwynnol roedd yr heddlu yn gwybod faint o ofid yr oedd ynddo, gan argymell iddo fynd i weld 
y meddyg, ond eto, ni fu unrhyw barhad yng ngweithredoedd yr heddlu dros y misoedd 
canlynol, dim esboniad, a dim cyfle i gwyno. Roedd gweithredoedd yr heddlu yn hollol anatebol, 
yn anystyriol hyd yn oed. Felly, nid yn unig dylai mechnïaeth gael ei gyfyngu, ac ymchwiliadau 
gael eu cynnal yn gyflym, ond hefyd, dylai unigolyn penodol gael ei barchu. Mae’n ymddangos 
mai meddylfryd yr heddlu yw bod pawb y maent yn dod i gysylltiad â nhw yn dwyllodrus; rhaid i’r 
heddlu fod yn ddigon doeth i lunio barn am unigolyn. Gweithdrefn gan yr heddlu yw mechnïaeth, 
ond mae yn erbyn bod dynol. 

Cefnogaf y cyfyngiadau ar fechnïaeth yr heddlu yn llwyr. Yr un peth sydd ar goll o’r 
ymgynghoriad hwn, fodd bynnag, yw nad oes iawndal yn cael ei roi i rywun sydd wedi cael ei roi 
ar fechnïaeth ac yna ei ryddhau o’r fechnïaeth heb gyhuddiad, er gwaethaf yr effaith y mae 
mechnïaeth wedi ei gael ar yr unigolyn. Mae mechnïaeth yn offeryn angenrheidiol, ond os caiff 
ei defnyddio yn anghywir dylid cael proses o dalu iawndal. Nid wyf yn meddwl, hyd yn oed, bod 
cofnodion yr heddlu ar unigolyn sy’n cael ei ryddhau yn ddi-gyhuddiad yn cael eu dinistrio, hyd 
yn oed ar ôl cyfnod penodol.” 

 

Astudiaeth Achos 3 

“Rwyf yn 67 oed, yn fuddsoddwr llwyddiannus mewn eiddo, rwyf wedi rhedeg cwmnïau 
cyhoeddus a sefydlu fy nghwmnïau fy hun – rwyf wedi byw yn y wlad hon ers 50 mlynedd. Fe 
ddylwn fod yn hollol gefnogol i’r heddlu. 

Ar un adeg roedd gennyf barch i’r heddlu – mae hwnnw wedi chwalu erbyn hyn. Os mai dyna 
sut yr wyf fi’n teimlo, dychmygwch sut y mae grwpiau ethnig difreintiedig annidddig yn teimlo.  

Mae ymddygiad yr heddlu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, pan fydd pobl yn cael eu rhoi 
ar fechnïaeth ar y dystiolaeth fwyaf disylwedd – ac mewn rhai achosion yn cael rhyddfarn heb 
ymddiheuriad hyd yn oed – yn mynd yn groes i’n traddodiadau democrataidd. Mae’n 
annerbyniol bod yr heddlu yn gallu torri i gartref rhywun ar sail y dystiolaeth fwyaf disylwedd yn 
gyhoeddus – a hynny oherwydd y cysylltiadau afiach o glos rhwng yr heddlu a’r wasg – ac 
atafaelu cyfrifiaduron ac amharu ar fywyd teuluol heb esboniad.  

Credaf fod yr heddlu wedi colli ymddiriedaeth llawer o ddinasyddion y wlad hon trwy eu 
hymddygiad anghwrtais a’u diffyg gallu wrth ymdrin â throseddau sensitif.  

Hoffwn gynnig: 

1. Dylid cael cyfyngiad absoliwt ar y cyfnod mechnïaeth – 30 diwrnod dyweder, os oes 
angen 

2. Dylid cadw popeth yn ddienw nes bydd y “cyhuddedig” wedi ei gyhuddo 

3. Dylid dal yr heddlu i gyfrif – a dylent fod yn agored i dalu iawndal am amharu ar fywyd 
teuluol a cholli incwm  

Rwy’n gwybod o siarad â llawer o ffrindiau nad fi yw’r unig un sy’n credu hyn. Ni ddylech 
fychanu’r dadrithiad cyffredinol sy’n bodoli ymhlith carfanau mawr o’r boblogaeth.” 

 
Mae’r data a gasglwyd gan yr heddlu yn awgrymu cyfnod mechnïaeth ar gyfartaledd o ddim ond 
60 diwrnod dan y system bresennol. Nid oes consensws clir o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ble 
dylai’r cyfyngiad gael ei osod, gydag un ymateb yn awgrymu cyfyngiad mor isel â 24 awr, tra 
dywedodd ychydig dros hanner yr holl ymatebion na ddylid cael cyfyngiad absoliwt, gyda phob 
achos yn cael ei bennu a’i adolygu ar ei nodweddion ei hun. 
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Fel y nodir uchod, rydym yn ystyried y dylai’r rhagdybiaeth fod y dylai’r rhai sy’n cael eu 
hymchwilio gael eu rhyddhau heb fechnïaeth, oni bai y gellir dangos bod mechnïaeth yn 
angenrheidiol a chymesur. Pan fydd y profion hynny yn cael eu bodloni, dylai’r cyfnod 
mechnïaeth cychwynnol fod yn 28 diwrnod, fel yr argymhellir gan y Coleg Plismona, gydag 
adolygiad arall ar angenrheidrwydd a chymesuredd y fechnïaeth yn cael ei gynnal tua diwedd y 
cyfnod hwnnw ac yn cael ei gynnal gan uwch swyddog heddlu, a all wedyn ymestyn y 
fechnïaeth i uchafswm o dri mis. 
 
Cododd nifer o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad bryderon am y lefel o ganiatâd a awgrymwyd ar 
gyfer Model 2, gan ddadlau y dylai’r adolygiad gael ei wneud gan reng is, er enghraifft Uwch-
arolygydd yn hytrach na Phrif Uwch-arolygydd, gan fod y rheng olaf yn cael ei dirwyn i ben 
mewn nifer o luoedd fel rhan o’r diwygiadau i’r gweithlu. Mae’r Llywodraeth yn ystyried bod hyn 
yn newid rhesymol, gan roi craffu ar lefel briodol gan gadw hyblygrwydd gweithredol.  
 
Dim ond gyda chaniatâd y llysoedd y byddai unrhyw estyniad o fechnïaeth cyn cyhuddo tu hwnt 
i’r pwynt hwnnw yn bosibl. 
 

Byddwn felly yn newid y gyfraith i: 

5. Osod y cyfnod mechnïaeth cychwynnol ar 28 diwrnod, pan fydd y prawf am fechnïaeth 
a nodir uchod yn cael ei fodloni; 

6. Gadael i uwch swyddog heddlu (rheng Uwch Arolygydd neu uwch) ganiatáu un 
estyniad i fechnïaeth i uchafswm o dri mis i gyd; 

7. Gofyn i unrhyw estyniadau eraill ar fechnïaeth i gael eu hawdurdodi gan y llysoedd. 

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

Roedd cydnabyddiaeth gyffredinol yn yr ymatebion bod llawer o’r oedi wrth ymchwilio i achosion 
oherwydd yr amser a gymerir i sicrhau tystiolaeth (datganiadau yn arbennig) gan asiantaethau 
sector cyhoeddus eraill, fel y GIG neu adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. 
Ond, roedd mwyafrif clir (65.7% yn cytuno neu’n cytuno’n bendant) dros gytuno ar femoranda 
dealltwriaeth rhwng yr heddlu a chyrff ymbarél yn cynrychioli asiantaethau sector cyhoeddus, yn 
hytrach na deddfu i alluogi neu fynnu bod deunydd yn cael ei gynhyrchu. 
 

Byddwn felly yn dechrau gweithio ar unwaith i: 

8. Drafod gyda’r Arweinwyr Plismona Cenedlaethol, y Coleg Plismona a chyrff ymbarél 
(fel NHS England a’r Gymdeithas Llywodraeth Leol) sut y gallwn wella’r modd y mae 
tystiolaeth yn cael ei darparu yn brydlon, gan gynnwys y potensial ar gyfer memoranda 
dealltwriaeth. 

 

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

Roedd cytundeb cyffredinol y dylai’r llysoedd fedru adolygu hyd mechnïaeth yn ogystal â’r 
amodau. Bydd y model a nodir yn yr adran nesaf yn galluogi hyn i ddigwydd, er ein bod, er 
mwyn lleihau costau, yn cynnig y dylai pob penderfyniad fod yn ddarostyngedig i apêl. Byddai’r 
cyfle cyntaf i unigolyn herio hyd eu mechnïaeth cyn cyhuddo felly ar ôl tri mis dan Fodel 2. 
Byddai’r broses bresennol i herio amodau mechnïaeth ar unrhyw adeg felly yn parhau, er y 
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gobeithir y bydd y cyfarwyddyd gwell yn y maes hwn yn lleihau’r nifer fechan o sialensiau i’r 
amodau ymhellach eto. 
 

Cyfarwyddyd ar Ddefnyddio Amodau Mechnïaeth 

Roedd bron i ddwy ran o dair o’r ymatebwyr yn croesawu’r cynnig i roi cyfarwyddyd clir a 
chyson i swyddogion y ddalfa ac ynadon, gyda 10.7% yn awgrymu y dylai’r Coleg Plismona ei 
gynhyrchu, roedd 13% yn ffafrio’r Coleg Barnwrol a 39% o blaid cyfarwyddyd ar y cyd. 
Awgrymwyd nifer o fformatau ar gyfer y cyfarwyddyd hwn fel rhan o’r ymgynghoriad, gan 
gynnwys ychwanegu deunydd at Godau Ymarfer PACE neu i’r uwch farnwriaeth roi 
cyfarwyddyd ymarfer. Yn ychwanegol atebodd 20.6% o’r ymatebwyr nad oedd angen 
cyfarwyddyd. 
 
O ystyried yr ymatebion hyn, mae’r Llywodraeth yn ystyried bod cyfarwyddyd yn briodol, er bod 
angen rhagor o waith i benderfynu ar ei fformat. Byddwn yn dechrau gweithio yn awr gyda’r 
Colegau a’r uwch farnwriaeth i ystyried hyn ac os, o ganlyniad i’r gwaith hwn, y bydd 
cyfarwyddyd statudol yn cael ei ystyried yn briodol, byddai deddfwriaeth i’w alluogi yn cael ei 
symud ymlaen fel rhan o’r mesurau a nodir mewn rhan arall o’r ddogfen hon. 

Byddwn felly yn dechrau gweithio ar unwaith i: 

9. Drafod gyda’r Coleg Plismona, y Coleg Barnwrol a’r uwch farnwriaeth y ffordd orau i 
gynhyrchu cyfarwyddyd clir a chyson ar ddefnyddio amodau mechnïaeth. 

 

Gwrandawiadau yn Llys y Goron 

Derbyniodd y cynnig yn y ddogfen ymgynghori i gynnal rhai gwrandawiadau mechnïaeth cyn 
cyhuddo yn Llys y Goron ymateb cymysg yn yr ymgynghoriad, gyda 39% yn cytuno neu yn 
cytuno’n gryf a 40% yn anghytuno neu’n anghytuno’n gryf. Roedd rhai ymatebwyr yn ystyried y 
byddai cynnwys Llys y Goron yn arwain at gostau a chymhlethdod diangen, tra roedd eraill yn 
ystyried, yn y math o achosion a fyddai’n cael eu profi gan farnwyr arbenigol yn Llys y Goron, y 
gellid gweld manteision o’u cynnwys yn y cyfnod cyn yr achos llys, yn arbennig pan fyddai’r 
camau a nodir isod ar gyfer achosion eithriadol yn cael eu defnyddio. 
 
Er enghraifft, roedd Cyngor Barnwyr Ardal EM (Llysoedd Ynadon) yn ystyried “...bod 
gorchmynion dangos ar gyfer deunydd gweithdrefn arbennig yn dilyn Atodlen 1 Deddf Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984 eisoes yn cael eu ceisio ar y lefel hon. Mae Llys y Goron yn 
chwarae rôl wrth hybu ymchwiliadau priodol ar achosion difrifol. Byddai’n cyfateb i reoli achos 
cynnar. Byddai cael parhad o ran barnwr yn fanteisiol ac yn ddefnydd effeithlon o amser.” 
Nododd Cymdeithas Cyfreithwyr Llysoedd Troseddol Llundain yn eu hymateb “...Mae’n debyg 
mai tu hwnt i 12 mis ar fechnïaeth yr heddlu yw’r cyfnod iawn i gynnwys Llys y Goron ond gall 
hynny hyd yn oed fod yn ychwanegiad i’w baich gwaith na fydd croeso iddo.” 
 
Roedd cyrff eraill yn ystyried bod y broses yn hollol addas i’r llysoedd ynadon ac nad oedd 
angen cynnwys Llys y Goron. Er enghraifft, dywedodd Cymdeithas y Gyfraith yn eu hymateb 
“Nid ydym wedi ein darbwyllo y dylai Llys y Goron gael rôl wrth roi estyniadau mechnïaeth 
mewn rhai mathau o achosion. Byddai’n weithdrefn symlach a rhatach petai ceisiadau o’r fath 
yn cael eu cadw ar lefel y llysoedd ynadon. Mae’n debygol o fod yn weithdrefn sy’n codi nifer o 
faterion tebyg iawn i geisiadau am warantau i gadw yn y ddalfa, y mae llysoedd ynadon yn 
gyfarwydd iawn â nhw. Rydym yn hyderus, hyd yn oed mewn ymchwiliad difrifol a/neu gymhleth 
y byddai ynadon mewn sefyllfa dda ac y byddent yn gallu gwneud penderfyniadau o’r fath. 
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Ar ôl ystyried y data niferoedd a luniwyd ar sail casglu data’r heddlu, roedd y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn bryderus bod y nifer o achosion fyddai’n cael eu hystyried yn Llys y Goron yn fwy 
na’r gallu sydd ar gael yn y canolfannau Llys y Goron. O ystyried bod mwyafrif llethol yr 
achosion pan fydd mechnïaeth cyn cyhuddo yn fwy na deuddeng mis yn cael eu trin mewn 
canolfannau trefol mawr, lle mae Barnwyr Ardal (Llysoedd Ynadon) yn eistedd yn gyson, fe 
fyddai’n bosibl i geisiadau gael eu hystyried gan farnwyr proffesiynol yn y llysoedd ynadon a 
byddwn yn gweithio gyda Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM a’r farnwriaeth i sicrhau 
bod rhagdybiaeth y dylai hyn ddigwydd gyda’r achosion yma. Ar y sail honno, penderfynodd y 
Llywodraeth y dylai pob gwrandawiad mechnïaeth cyn cyhuddo gael ei drin yn y llysoedd 
ynadon. 

Achosion Eithriadol 

Roedd cefnogaeth sylweddol gan yr asiantaethau cyfiawnder troseddol i broses ‘cyffyrddiad 
ysgafnach’ gael ei defnyddio mewn achosion mawr a chymhleth, er nad oedd consensws clir 
sut y gellid cyflawni hynny. Rydym wedi ystyried yr ymatebion yma wrth ystyried sut orau i 
gyflawni’r broses ‘cyffyrddiad ysgafnach’ hon ac rydym wedi diystyru’r posibiliadau canlynol am 
y rhesymau yma: 
 

 Rhestr o droseddau: ddim digon penodol (er enghraifft, gallai trosedd dan Ddeddf Twyll 
2006 gynnwys un achlysur o gael arian trwy dwyll neu achos cyfundrefnol gyda miliynau 
lawer o arian); roedd eraill yn meddwl yn gallai fod yn rhy benodol a chyfyngol (h.y. ni 
allai ddarparu ar gyfer achos eithriadol nad yw wedi ei gynnwys yn y rhestr o droseddau). 

 Gwerth: er bod llawer o achosion mawr a chymhleth yn ariannol, nid yw’r cyfan (e.e. 
ymchwiliadau i honiadau hanesyddol o gam-drin plant). 

 Penderfyniad o achos i achos gan ymchwilydd neu erlynydd: ddim digon tryloyw, a hynny 
i raddau helaeth gan y bydd lleihau lefel y craffu yn lleihau’r gwaith i ymchwilwyr ac 
erlynyddion. 

 
Byddwn yn gweithio i gynhyrchu cyfarwyddyd i ddiffinio’r achosion mwyaf cymhleth, lle bydd 
erlynyddion yn rhan ohonynt o’r cyfnod cyn arestio, er enghraifft, yn ôl yr asiantaeth a fydd 
(maes o law) yn eu herlyn, gan y bydd yr achosion mwyaf cymhleth yn cael eu trin gan y 
Swyddfa Twyll Difrifol, yn ogystal â gan Adrannau Gwaith Achos Canolog7 ac Unedau Gwaith 
Achos Cymhleth8.  Mewn achosion eithiradol o gymhleth o’r fath, byddai penderfyniad i ymestyn 
mechnïaeth tu hwnt i dri mis yn cael ei wneud gan Uwch Was Sifil i achosion y Swyddfa Twyll 
Difrifol; yn achosion y CPS, prif gwnstabl cynorthwyol fyddai’n gwneud y penderfyniad trwy 
ymgynghori ag uwch erlynydd, ac ni fyddai’r llysoedd yn rhan o’r broses hyd chwe mis ar ôl 
arestio. 
 
Yn ychwanegol, ym mhob achos, waeth pwy fydd yr asiantaeth erlyn yn y pen draw, byddwn yn 
rhoi’r dewis i ymchwilwyr neu erlynyddion wneud cais i’r llys i ‘osgoi’ y gwrandawiad nesaf, pan 
allant ddadlau bod ymchwiliad yn mynd yn ei flaen ar y cyflymdra addas ond nad yw’r 
ymholiadau yn debygol o ddangos canlyniadau cyn y bydd y gwrandawiad nesaf i fod i 
ddigwydd. Byddai proses o’r fath yn bodloni’r gofyn allweddol o roi’r penderfyniad yn nwylo’r 
llysoedd, gan leddfu pryderon asiantaethau gorfodi’r gyfraith na ddylai’r broses fod yn or-
fiwrocrataidd trwy haneru nifer y gwrandawiadau yn ystod ymchwiliad maith. Byddai hyn yn 
lleihau’r baich gweinyddol ar ymchwilwyr mewn achosion cymhleth, ond byddai’n sicrhau bod y 
llysoedd yn goruchwylio pob achos, gan gael gwared ar gyhuddiad posibl nad yw achos yn cael 
ei symud ymlaen mewn modd prydlon. 
 
 

                                                 
7 Yr Adrannau Twyll Arbenigol, Troseddau Cyfundrefnol a Throseddau Arbennig a Gwrth Derfysgaeth. 
8 Yr adrannau arbenigol ym mhob un o 13 Ardal y CPS sy’n ymdrin â’r achosion mwyaf difrifol yn yr Ardal honno. 
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Byddwn felly yn newid y gyfraith i: 

11. Roi’r penderfyniad i ymestyn mechnïaeth tu hwnt i dri mis yn nwylo Uwch Was Sifil, 
pan fydd yr achos yn cael ei drin gan y Swyddfa Twyll Difrifol, neu brif gwnstabl 
cynorthwyol, pan fydd yr achos yn cael ei drin gan Adrannau Gwaith Achos Canolog neu 
Unedau Gwaith Achos Cymhleth y CPS. Byddai achosion o’r fath yn cael eu trin gan y 
llysoedd o’r pwynt chwe mis yn yr un modd ag unrhyw achos arall. 

12. Galluogi ymchwilwyr neu erlynyddion i wneud cais i’r llys ynadon i ‘osgoi’ y 
gwrandawiad nesaf, pan allant ddadlau bod ymchwiliad yn mynd yn ei flaen ar y 
cyflymdra addas ond nad yw’r ymholiadau yn debygol o ddangos canlyniadau cyn y 
bydd y gwrandawiad nesaf i fod i ddigwydd. 

Problemau Ychwanegol a Godwyd yn yr Ymatebion i’r 
Ymgynghoriad 

1. Cadw’r Unigolyn a Arestiwyd yn Ddienw 

Mynegodd llawer o’r ymatebion i’r ymgynghoriad y farn y gall anghyfiawnder tybiedig 
mechnïaeth cyn cyhuddo faith gael ei waethygu mewn achosion pan fydd yr un dan amheuaeth 
wedi ei enwi. Tynnwyd sylw yn arbennig at y cyferbyniad rhwng achwynydd am dreisio, sydd yn 
ddienw yn statudol am gyfnod amhenodol, ac un sydd dan amheuaeth o dreisio sy’n cael ei 
enwi wrth ei arestio ac nad yw’n cael ei gyhuddo wedyn. 
Mae’r Llywodraeth wedi bod yn glir y dylai tryloywder a chysondeb fod yn ganolog i’r system 
cyfiawnder troseddol. Rhaid taro cydbwysedd anodd rhwng manteision gweithredol enwi rhai 
dan amheuaeth mewn ymchwiliadau troseddol a pharchu eu hawl i breifatrwydd. Cred y 
Llywodraeth yn gyffredinol, y dylid cael hawl i fod yn ddienw cyn cyhuddiad, ond bydd 
amgylchiadau pan fydd budd y cyhoedd yn golygu y dylid enwi un dan amheuaeth sydd wedi ei 
arestio. 
 
Bydd angen asesu pa wybodaeth sy’n cael ei datgelu ar achlysur penodol o achos i achos. 
Dylai lluoedd heddlu ddilyn Arfer Proffesiynol a Ganiateir y Coleg Plismona “Cyfarwyddyd ar y 
Berthynas â’r Cyfryngau”, a gyhoeddwyd ym Mai 20139. Mae Adran 3.5 o’r ddogfen honno yn 
nodi’r meini prawf y dylai’r heddlu eu defnyddio wrth benderfynu pryd y byddai’n addas enwi 
unigolyn cyn iddo gael ei gyhuddo10. 
 

2. Iawndal 

Mynegodd nifer fechan o’r ymatebwyr y farn y dylai’r rhai sy’n cael eu cadw ar fechnïaeth am 
gyfnod hir, boed hynny cyn eu cyhuddo neu ar ôl hynny, ac na chymerir camau yn eu herbyn 
neu sy’n cael rhyddfarniad yn y llys gael iawndal am yr anghyfleustra y maent wedi ei ddioddef.  
 
Y sefyllfa bresennol yw, pan fydd diffynnydd yn cael rhyddfarniad, y gall wneud cais i’r llys am 
gael ei gostau cyfreithiol yn ôl o gronfeydd canolog, hyd at y swm o gymorth cyfreithiol fyddai 
wedi cael ei roi11. Er bod gan y rhai sydd â sail ar gyfer gweithredu am arestio anghyfreithlon 
neu erlyn maleisus rwymedi yn y llysoedd sifil yn erbyn yr unigolyn neu awdurdod sy’n gyfrifol, 
nid oes hawl cyffredinol i iawndal am amser a dreulir yn y ddalfa neu ar remand mewn achos 
sy’n arwain at ryddfarniad. Yn wir, dim ond mewn nifer gyfyngedig o achosion y mae iawndal ar 
gael pan fydd unigolyn yn cael ei gollfarnu ar gam ac yna yn cael rhyddfarniad ar ôl apelio 
(gweler adrannau 133-133B o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988). 
                                                 
9 http://www.college.police.uk/en/20394.htm 
10 Mae’r “…amgylchiadau yma yn cynnwys bygythiad i fywyd, atal datgelu trosedd neu fater o fudd a ffydd y cyhoedd.” 
11 Gweler y Rheoliadau Costau mewn Achosion Troseddol (Cyffredinol) (Diwygiad) 2009, SI 2009/2720 

http://www.college.police.uk/en/20394.htm
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3. Gallu Fforensig 

Nododd 25 o ymatebwyr (8.3%) y gall oedi gael ei achosi yn aml gan aros am ganlyniad profion 
fforensig, gan gynnwys archwilio disgiau caled a chyfryngau digidol eraill. Bydd lluoedd heddlu 
unigol, neu mewn rhai achosion grwpiau o luoedd heddlu yn gweithredu gyda’i gilydd, yn llunio 
contract gyda’r sector preifat i ddarparu gwasanaethau fforensig, dan nawdd y Fframwaith 
Fforensig Cenedlaethol – y Genhedlaeth Nesaf (NFFNG). Lluoedd heddlu sydd i drefnu eu 
cyflwyniadau fforensig gyda blaenoriaeth ddigonol i sicrhau na fydd oedi amhriodol mewn 
achosion unigol; petai oedi eithafol yn digwydd, byddai’n rhaid i lys ystyried a fyddai’n addas 
ymestyn mechnïaeth un dan amheuaeth. 
 

4. Oedi gan y CPS 

Roedd y cyfnodau o amser arfaethedig yn y ddogfen ymgynghori yn eithrio yn benodol yr amser 
a gymerir gan y CPS i lunio penderfyniad cyhuddo, er y byddai’r ‘cloc mechnïaeth’ yn ail 
ddechrau petai achos yn cael ei ddychwelyd i’r heddlu gan y CPS i ymholiadau eraill gael eu 
gwneud. Gwrthwynebodd nifer o ymatebwyr, gan gynnwys Cymdeithas y Gyfraith hyn; dywed 
ymateb Cymdeithas y Gyfraith: 
 

“Nid ydym yn cytuno na ddylai cyfnodau mechnïaeth yn aros am benderfyniad cyhuddo’r 
CPS fod yn ddarostyngedig i’r cyfyngiadau amser a’r broses adolygu; rydym yn datgan y 
dylai cyfnodau mechnïaeth o’r fath fod yn ddarostyngedig i gyfyngiadau felly. Os nad yw’r 
cyfnod rhwng cyfeirio at y CPS a chyhuddo yn cael ei gynnwys bydd yn trechu amcan y 
diwygiad. Bydd achwynwyr a thystion yn dal i aros am y penderfyniad cyhuddo; bydd y 
rhai dan amheuaeth yn parhau ar fechnïaeth, gyda’r ansicrwydd a’r cyfyngiad ar ryddid y 
mae hynny’n ei olygu. Nid ydym yn cytuno y byddai gosod y penderfyniad i gyhuddo gan 
y CPS yn ddarostyngedig i’r un cyfyngiadau amser yn cael effaith niweidiol ar eu 
hannibyniaeth oddi wrth yr heddlu; maent yn gymaint rhan o’r Wladwriaeth yng nghyd-
destun erlyn yr un dan amheuaeth/y diffynnydd â’r heddlu, er eu bod yn cyflawni 
swyddogaeth wahanol.” 

 
Er ei bod yn amlwg oddi wrth nifer o’r ymatebion y gall amser sylweddol fynd heibio yn aros am 
benderfyniad cyhuddo, mae hyn fel amser yn gymesur â’r amser a gymerir i ymchwilio i’r achos, 
ac er bod unrhyw oedi ar ddiwedd ymchwiliad hir yn destun gofid, nid yw’n debygol o ymestyn 
cyfanswm cyfnod y fechnïaeth mewn gwirionedd. Fel y mae’r CPS yn dweud yn ei ymateb: 
 

“Rydym hefyd yn croesawu’r ffaith bod y cynnig yn cydnabod na fydd y cyfyngiadau 
amser mechnïaeth fydd yn cael eu cyflwyno yn berthnasol ar ôl i ffeil yr heddlu gael ei 
hanfon i’r CPS i’w hadolygu ac i gael penderfyniad cyhuddo. Mae’n bwysig cadw’r 
gwahaniaeth rhwng ymchwiliad yr heddlu ac asesiad erlynyddol ar y dystiolaeth a 
phenderfyniad cyhuddo. Mae hyn yn gweithredu i gadw annibyniaeth y swyddogaeth 
erlyn.” 

 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, nid yw’r Llywodraeth yn ystyried y byddai’n addas 
gweithredu’r cyfyngiadau amser arfaethedig yn y cyfnod a dreulir yn aros am benderfyniad 
erlyn, gan mai cyfran fechan o gyfanswm yr amser a dreulir ar fechnïaeth cyn cyhuddo fydd 
hynny fel arfer. 
  



18 

Model Arfaethedig ar gyfer Mechnïaeth Cyn 
Cyhuddo 
Roedd y ddogfen ymgynghorol yn cynnig dwy fodel ar gyfer hyd a lefel y caniatâd ar gyfer 
mechnïaeth cyn cyhuddo: 
 

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 Ynadon 

Prif Uwch-arolygydd yr 
Heddlu 

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

Llys Ynadon 

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

Llys y Goron 

 
Roedd y ddogfen ymgynghori yn dangos yn glir ei bod wedi ei llunio ar sail sylfaen cyfyngedig o 
dystiolaeth, gan nad yw’r data am y nifer o unigolion ar fechnïaeth na hyd y fechnïaeth yn cael 
eu cofnodi fel rhan arferol o’r patrwm. Fel rhan o’u hymateb i’r ymgynghoriad, mae’r heddlu 
wedi rhoi data i ni a gasglwyd o’u systemau rheoli’r ddalfa a mechnïaeth sydd yn awr yn rhoi 
darlun cliriach i ni o’r niferoedd dan sylw dros gyfnod o flwyddyn. Y data a roddwyd gan yr 
heddlu yw’r sail ar gyfer yr Asesiad Effaith yn yr adran nesaf o’r ddogfen hon. 
 
Wrth ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad a’r data a gasglwyd yn ystod yr ymgynghoriad, 
mae’n amlwg na fyddai Model 1, pan fydd y caniatâd mechnïaeth cyntaf yn unig yn cael ei roi 
gan yr heddlu, gyda phob estyniad tu hwnt i 28 diwrnod yn cael ei wneud gan y llysoedd, yn 
hyfyw, o ystyried y cwestiynau difrifol a fyddai digon o allu yn y llysoedd ynadon i ymdrin â’r 
270,000 a amcangyfrifir o wrandawiadau mechnïaeth gofynnol y flwyddyn (y byddai angen 
195,000 ohonynt ar y cyfnod 28 diwrnod). 
 
Er bod cost sylweddol i Fodel 2 hefyd, fel y nodir yn yr Asesiad Effaith, mae’r Llywodraeth yn 
ystyried ei bod yn cynnig gwell cydbwysedd rhwng atebolrwydd a fforddiadwyedd. Felly Model 2 
a ffafrir gennym i ddiwygio mechnïaeth cyn cyhuddo, gydag dau newid. Yn gyntaf i reng y 
swyddog heddlu fyddai’n caniatáu yn y cyfnod adolygu 28 diwrnod o Brif Uwch-arolygydd i 
Uwch-arolygydd, i adlewyrchu’r broblem a godwyd yn yr ymgynghoriad bod y rheng gyntaf yn 
cael ei dirwyn i ben mewn nifer o luoedd fel rhan o’r diwygiadau i’r gweithlu. Yn ail, i gael yr holl 
wrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael eu trin yn y llysoedd ynadon, fel ymateb i’r 
pryder y byddai’r nifer o achosion yn fwy na’r gallu mewn canolfannau Llys y Goron ac o 
ystyried bod y rhan fwyaf o achosion pan fydd y fechnïaeth cyn cyhuddo yn fwy na deuddeng 
mis yn cael eu trin mewn canolfannau trefol mawr, lle mae Barnwyr Ardal (Llysoedd Ynadon) yn 
eistedd yn gyson. 
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Nodir Model 2A sy’n deillio o hynny isod, ynghyd â’r gyfran o’r rhai ar fechnïaeth cyn cyhuddo 
ym mhob ‘haen’ o’r model. 
 
 

Model 2A 

Cyfanswm y Cyfnod 
Cronnol ers yr ‘Amser 

Perthnasol’ 

Yr un sy’n Caniatáu/ Adolygu’r 
Fechnïaeth 

Cyfran o’r holl 
achosion 

mechnïaeth12 

Cyfnod Mechnïaeth cyntaf – 
28 Diwrnod 

Arolygydd 29% 

Ymestyn hyd at 3 Mis Uwch Arolygydd 50% 

Ymestyn hyd at 6 Mis Llys Ynadon 14% 

Ymestyn hyd at 9 Mis Llys Ynadon 2.7% 

Ymestyn hyd at 12 Mis Llys Ynadon 2.5% 

Ymestyn hyd at 15 Mis Llys Ynadon 0.5% 

Ymestyn hyd at 18 Mis Llys Ynadon 0.5% 

Ymestyn tu hwnt i 18 mis 
(3/6 mis i bob estyniad) 

Llys Ynadon 0.002% 

 
Yn eu hymateb i’r ymgynghoriad, cynigiodd yr heddlu fodel arall, sy’n cadw caniatáu 
mechnïaeth cyn cyhuddo yn y lluoedd heddlu yn hwy ond gyda phrofion angenrheidrwydd a 
chymesuredd clir ar 28 diwrnod a thri mis a gyda goruchwyliaeth uwch gadarn. Ar ôl chwe mis, 
byddai angen adolygiad gan ynadon i ganiatáu mechnïaeth cyn cyhuddo.  
 
Er y byddem, yn absenoldeb newid deddfwriaethol, yn cefnogi pob cam gwirfoddol y gall y 
lluoedd heddlu eu cymryd i wella’r craffu a’r atebolrwydd ar gyfer penderfyniadau mechnïaeth 
cyn cyhuddo, mae’r Llywodraeth yn glir nad yw model arfaethedig yr heddlu yn mynd yn ddigon 
pell. 

                                                 
12 Yn ôl data 2014 a roddwyd gan y Coleg Plismona fel ymateb i’r ymarfer ymgynghori. Efallai na fydd y cyfansymiau yn cyfateb i swm y costau 
unigol oherwydd talgrynnu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(gyda phob caniatâd yn parhau am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar 
ymchwiliadau).  

Opsiwn 2: Yn gosod cyfyngiad ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod a’r gofyn am ganiatâd Uwch-
arolygydd os oes angen estyniad hyd at 3 mis mewn amgylchiadau lleddfol. Angen caniatâd ynadon i 
gael estyniadau o 3 mis (gyda phob caniatâd yn parhau am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar 
ymchwiliadau). 

Yr opsiwn a ffafrir gan y Llywodraeth yw Opsiwn 2, gan ei fod yn cynnig y cydbwysedd gorau 
rhwng tryloywder, atebolrwydd a fforddiadwyedd. Roedd yn well gan y mwyafrif o’r rhai a ymatebodd 
i’r ymgynghoriad Opsiwn 2.  

A fydd y polisi yn cael ei adolygu?  Bydd yn cael ei adolygu cyn y bydd deddfwriaeth yn cael ei 
chyflwyno i’r Senedd.  

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 

Effaith y Cynigion 
Teitl: 

Mechnïaeth Cyn Cyhuddo: Cyflwyno cyfyngiadau amser statudol 
a newidiadau cysylltiedig. 

Rhif AE: HO0181     

Adran neu asiantaeth arweiniol: 

Uned Integriti a Phwerau’r Heddlu, Y Swyddfa Gartref 

Adrannau neu asiantaethau eraill:  

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM, yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol, 
Gwasanaeth Erlyn y Goron, Y Swyddfa Twyll Difrifol      

Asesiad Effaith (IA) 

Dyddiad: 23/03/2015 

Cam: Terfynol 

Ffynhonnell yr ymyrraeth:  

Math o fesur: Deddfwriaeth gynradd 

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

 

 

 

 

 

 

 

Crynodeb: Ymyrraeth ac Opsiynau  

 

Barn RPC: Amherthnasol 
 

Cost yr Opsiwn 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 
 

 

-£187.2 £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.       
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Beth yw’r newid cyfatebol CO2 i allyriadau nwyon tŷ gwydr?  
(Miliwn tunnell CO2 cyfatebol)   

Cyfnewidi
wyd:    
Amherthnas
ol     

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: 23/3/2015      
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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 
Blynyddoed
d 10     

Manteision Net (Gwerth Presennol) (£m) 

Isel: -675.6 Uchel: -281.4 Amcangyfrif Gorau: -
460.3 

 

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

 
 

Cyfartaledd Blynyddol  
(ac eithrio Trosi) (Pris Cyson) 

Cyfanswm Costau  
(Gwerth Presennol) 

Isel  Anhysbys 

    

32.7 281.4 

Uchel  Anhysbys 78.5 675.6 

Amcangyfrif 
gorau 

 

Anhysbys     53.5      460.3     

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

Disgwylir i’r dewis hwn arwain at weld 315,000 o wrandawiadau ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo yn 
cael eu dwyn i lysoedd ynadon. Mae hyn yn arwain at gost wedi ei throi yn arian o £22.0m y flwyddyn. 
Disgwylir y bydd costau i’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol wrth roi cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfran o’r 
gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo, gyda gwerth ariannol tybiedig o £31.5m y flwyddyn. 

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. 
Mae costau heb werth ariannol eraill allweddol i’r Heddlu o ran swyddogion yn mynd i’r llys ar gyfer 
gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo, ac i Wasanaeth Erlyn y Goron o ran gwneud 
penderfyniadau yn gynt o bosibl. 

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 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 ynghynt, lai o amser ar 
fechnïaeth a chyfiawnder cyflymach.  

Tybiaethau/ sensitifrwydd/risgiau allweddol Cyfradd 
ddisgownt (%) 

 

3.5     
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Nodir y tybiaethau ariannol yn y gwerthusiad yn Adran E. Tybir, mewn cyfran o achosion y bydd y 
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 llysoedd. Rydym wedi 
tybio bod 20%-50% o achosion yn gweld penderfyniadau cyhuddo yn digwydd ynghynt, gyda’r 
amcangyfrif gorau ar 35%. Tybir y bydd angen cymorth cyfreithiol mewn cyfran o’r achosion ar gyfer 
gwrandawiadau cyn cyhuddo. Rydym wedi tybio y bydd 25%-75% o achosion angen cymorth 
cyfreithiol, gyda’r amcangyfrif gorau ar 50%. Archwilir ystod ein tybiaethau yn y dadansoddiad 
sensitifrwydd yn Adran F. Rydym yn archwilio’r sefyllfa o 10% a 20% yn llai o achosion trwy 
newidiadau polisi yn y dyfodol yn Adran 7. 

 
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 
Blynyddoed
d 10    

Manteision Net (Gwerth Presennol) (£m) 

Isel: -260.0 Uchel: -164.1 Amcangyfrif Gorau: -
187.2 

 

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

 
 

Cyfartaledd Blynyddol  
(ac eithrio Trosi) (Pris Cyson) 

Cyfanswm Costau  
(Gwerth Presennol) 

Isel  Anhysbys 

    

19.1 164.1 

Uchel  Anhysbys 30.2 260.0 

Amcangyfrif 
gorau 

 

Anhysbys       21.8      187.2 

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

Disgwylir i’r opsiwn hwn arwain at weld 210,000 o achosion yn cael eu hadolygu gan Uwch-arolygwyr 
a 104,000 o achosion yn cael eu dwyn i lysoedd ynadon i’w hymestyn, gan arwain at gostau â gwerth 
ariannol o £4.2m y flwyddyn i’r heddlu a £7.2m yn flynyddol i’r system gyfiawnder troseddol.  

  Disgwylir y bydd costau i’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol wrth roi cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfran     
o’r gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo, gyda gwerth ariannol tybiedig o £10.4m y flwyddyn. 
 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. 
Mae costau heb werth ariannol eraill allweddol i’r Heddlu o ran swyddogion yn mynd i’r llys ar gyfer 
gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo, ac i Wasanaeth Erlyn y Goron o ran gwneud 
penderfyniadau yn gynt o bosibl. 

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. 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 
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Nodir y tybiaethau ariannol yn y gwerthusiad yn Adran E. Tybir, mewn cyfran o achosion y bydd y 
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 llysoedd. Rydym wedi 
tybio bod 20%-50% o achosion yn gweld penderfyniadau cyhuddo yn digwydd ynghynt, gyda’r 
amcangyfrif gorau ar 35%. Tybir y bydd angen cymorth cyfreithiol mewn cyfran o’r achosion ar gyfer 
gwrandawiadau cyn cyhuddo. Rydym wedi tybio y bydd 25%-75% o achosion angen cymorth 
cyfreithiol, gyda’r amcangyfrif gorau ar 50%. Archwilir ystod ein tybiaethau yn y dadansoddiad 
sensitifrwydd yn Adran F. Rydym yn archwilio’r sefyllfa o 10% a 20% yn llai o achosion trwy 
newidiadau polisi yn y dyfodol yn Adran 7. 

 
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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Y Sail Tystiolaeth 

 

A. 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. Gwelwyd nifer o enghreifftiau gydag amodau mechnïaeth cyfyngol niweidiol yn cael eu gosod 
am gyfnod sylweddol o amser. Arweiniodd hyn at alwadau am ail archwilio sylfaenol ar y modd y mae 
mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael ei defnyddio a pham bod yr heddlu yn creu oedi o’r fath, gan gynnwys 
edrych ar gyfyngiadau amser statudol ar gyfer mechnïaeth cyn cyhuddo.  

Ymgynghorodd y Coleg Plismona yn ystod haf 2014 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.        

B. 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. 

C. 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). Angen caniatâd ynadon bob 3 mis am estyniadau o 28 diwrnod (gyda phob caniatâd yn 
parhau am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar ymchwiliadau).  

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). Angen caniatâd ynadon bob 3 mis am estyniadau o 3 mis (gyda 
phob caniatâd yn parhau am uchafswm o 3 mis i roi craffu allanol clir ar ymchwiliadau). 

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.13 

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 Liberty14 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.”15 
 
Efallai na fyddai gosod uchafswm o chwe mis heb beirianwaith i ymestyn mewn amgylchiadau lleddfol yn 
galluogi’r heddlu ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith eraill 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. Mae ymatebion yr Asiantaeth Troseddau 
Genedlaethol, y Swyddfa Twyll Difrifol a Gwasanaeth Erlyn y Goron i’r ymgynghoriad yn cefnogi’r farn 
hon.  
 
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 ac osgoi wynebu cyfiawnder. 
 
 
 

D. Ymgynghoriad  
 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 17 Rhagfyr 2014 a 8 Chwefror 2015. Derbyniwyd 300 o 
ymatebion i gyd. Roedd 146 gan y rhai oedd yn disgrifio eu sefydliad neu eu diddordeb proffesiynol fel 
“Llu Heddlu”. Roedd aelodau o’r cyhoedd yn cyfrif am 101 ymateb arall ac roedd y gweddill gan ystod o 
sefydliadau, gan gynnwys adrannau’r Llywodraeth, cyrff academaidd a phrifysgolion, a chyrff 
cynrychioliadol. Derbyniwyd nifer o ymatebion eraill nad oedd yn ateb unrhyw gwestiynau ymgynghori 
penodol.  
 
Rhoddodd 247 o ymatebion farn ar ein cynigion ar gyfer cyfyngiadau amser statudol ar fechnïaeth cyn 
cyhuddo. Nid oedd 50.7% o’r ymatebwyr yn meddwl y dylid cael uchafswm absoliwt ar y cyfnod o 
fechnïaeth cyn cyhuddo heb ei ymestyn, roedd 44% o’r ymatebwyr yn meddwl y dylid. O’r rhai oedd yn 
meddwl y dylid cael uchafswm absoliwt, roedd 45% yn meddwl y dylai’r cyfnod hwn fod yn 28 diwrnod. 
 
Roedd 78% o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant y dylai fod yn bosibl ymestyn cyfnodau 
mechnïaeth. O’r rhai wnaeth ymateb, roedd 41.9% yn meddwl mai uwch swyddog heddlu oedd y lefel 
briodol i ganiatáu ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo y tro cyntaf. Roedd 49.3% o’r ymatebwyr yn cytuno 
neu’n cytuno’n bendant y byddai’r newidiadau arfaethedig i fechnïaeth cyn cyhuddo yn debygol o gael 
dylanwad ar gyflymder ymdrin ag ymchwiliadau, roedd 29.7% yn anghytuno neu’n anghytuno’n bendant. 
 

                                                 
13 Fel y nodir yn adran 3(6)(a)-(ca) o Ddeddf Mechnïaeth 1976 
14 Ymateb Liberty i Ymgynghoriad y Coleg Plismona ar Fechnïaeth Cyn Cyhuddo, Mehefin 2014, paragraff 3 
15 Ibid., paragraff 23  
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Dywedodd 33% o’r ymatebwyr, o fanteision cyflwyno cyfyngiadau statudol, yr oeddynt yn disgwyl gweld 
ymchwiliad wedi ei ffocysu yn well gan yr heddlu yn arwain at gyfiawnder cyflymach i’r dioddefwr a’r 
cyhuddedig. O’r 99 ymateb hwnnw, nododd 38 eu bod o gefndir yn yr heddlu.  
 
Cododd nifer o ymatebwyr y mater o’r cynnydd mewn amser a chost a fyddai’n deillio o’r cynigion, a hefyd 
fe wnaethant godi pryder am ddiogelu ac y byddai’r cynigion yn lleihau’r gallu i ymchwilio i droseddau ac 
yn arwain at weld mwy o achosion yn cael eu marcio â “dim camau pellach” gan arwain at y potensial o 
ddiffyg cyfiawnder. Roedd y themâu eraill yn cynnwys mwy o faich gwaith yn y llys, a chynnydd yn yr 
amser y byddai swyddogion yn ei dreulio yn y llys. 
 
O’r 135 ymatebwr a fynegodd ei ddewis, roedd 57.8% yn ffafrio’r model adolygu mechnïaeth cyn cyhuddo 
a gyflwynir yn Opsiwn 2. Y prif reswm oedd mwy o gred yn ei ddichonolrwydd, oherwydd costau is yn y 
llys mewn cymhariaeth ag Opsiwn 1 gan ddal i ddarparu’r lefel angenrheidiol o graffu.  
 
Darparodd yr ymarfer ymgynghori ragor o ddata hefyd. Mae’r Coleg Plismona yn darparu data sampl 12 
llu heddlu ar y nifer flynyddol o achosion mechnïaeth cyn cyhuddo, ac mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn 
rhoi costau llysoedd ynadon a’r Goron wedi eu diweddaru a’r costau cymorth cyfreithiol cysylltiedig. Ni 
chafwyd digon o ddata er mwyn rhoi gwerth ariannol ar feysydd eraill na mireinio rhai tybiaethau 
ymhellach.  
 
Ar ôl ystyried y data niferoedd a luniwyd ar sail casglu data’r heddlu, roedd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn 
bryderus bod y nifer o achosion fyddai’n cael eu hystyried yn Llys y Goron yn fwy na’r gallu sydd ar gael 
yn y canolfannau Llys y Goron. O ystyried bod mwyafrif llethol yr achosion pan fydd mechnïaeth cyn 
cyhuddo yn fwy na deuddeng mis yn cael eu trin mewn canolfannau trefol mawr, lle mae Barnwyr Ardal 
(Llysoedd Ynadon) yn eistedd yn gyson, fe fyddai’n bosibl i geisiadau gael eu hystyried gan farnwyr 
proffesiynol yn y llysoedd ynadon a byddwn yn gweithio gyda Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM a’r farnwriaeth i sicrhau bod rhagdybiaeth y dylai hyn ddigwydd gyda’r achosion yma. Ar y sail honno, 
penderfynodd y Llywodraeth y dylai pob gwrandawiad mechnïaeth cyn cyhuddo gael ei drin yn y llysoedd 
ynadon. 
 

E. 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’. Trwy gydol y gwerthusiad hwn cyfeirir at 
Opsiynau 1 a 2 hefyd fel Model 1 a Model 2 yn eu tro. 
 
Nid yw’r polisi hwn yn cael unrhyw effaith ar fusnes ac nid yw yng nghwmpas Un i Mewn Dau Allan. 
 
Disgwylir i’r costau gael eu talu gan y sector cyhoeddus trwy fwy o alw ar yr heddlu, llysoedd a 
Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) a’r costau cymorth cyfreithiol dilynol i’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol. 
Bydd effeithiau hefyd ar asiantaethau ymchwilio ac erlyn eraill fel Cyllid a Thollau EM (HMRC) yr 
Asiantaeth Troseddau Genedlaethol 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 
 
Nifer 
 

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 Uwch-arolygydd16 neu’r llysoedd, a’r costau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â gwrandawiadau 
mechnïaeth cyn cyhuddo. 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, y nifer ddilynol fyddai’n mynd ymlaen i wrandawiad a’r 
nifer a fyddai angen cymorth cyfreithiol.  
 

                                                 
16 Yn dilyn y broses ymgynghori, mae’r rheng ofynnol i roi caniatâd i ymestyn o 28 diwrnod i dri mis wedi cael ei ostwng o’r Prif Uwch-arolygydd i 
Uwch-arolygydd i adlewyrchu’r ffaith bod y rheng o Brif Uwch-arolygydd yn cael ei dirwyn i ben mewn rhai lluoedd heddlu fel rhan o ailstrwythuro 
eu gweithlu. 
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Fel rhan o’r ymarfer ymgynghori, darparodd y Coleg Plismona ddata o sampl o ddeuddeng llu heddlu17 
oedd yn rhoi manylion y nifer o unigolion a ryddhawyd ar fechnïaeth cyn cyhuddo am gyfnod o flwyddyn 
rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2014. Roedd y sampl hwn yn cynnwys y rhai ar fechnïaeth cyn cyhuddo yr 
oedd eu mechnïaeth wedi cael ei bennu ar nifer o gyfnodau, fel y gwelir isod. Mae’r ffigyrau yma wedi cael 
eu graddio i lefel genedlaethol18 i gynrychioli’r nifer o achosion mechnïaeth cyn cyhuddo a ddaeth i ben, ar 
draws ystod o gyfnodau o fechnïaeth, yn genedlaethol y flwyddyn. 
 
Tabl E1. Y nifer a amcangyfrifir o achosion mechnïaeth cyn cyhuddo yn genedlaethol y flwyddyn.  
 
1 Cyfanswm sydd ar fechnïaeth cyn cyhuddo 404,000 

2 Ar fechnïaeth hyd at 28 diwrnod  118,000
19

 

3 Ar fechnïaeth tu hwnt i 28 diwrnod hyd at 3 mis 202,000 

4 Ar fechnïaeth tu hwnt i 3 mis hyd at 6 mis 58,000 

5 Ar fechnïaeth tu hwnt i 6 mis hyd at 9 mis 11,000 

6 Ar fechnïaeth tu hwnt i 9 mis hyd at 12 mis 10,000 

7 Ar fechnïaeth tu hwnt i 12 mis hyd at 15 mis 2,000 

8 Ar fechnïaeth tu hwnt i 15 mis hyd at 18 mis 2,000
20

 

9 Ar fechnïaeth tu hwnt i 18 mis 1,000 

  
Rydym yn cymryd at ddibenion yr Asesiad Effaith hwn bod cyfanswm y nifer o bobl oedd ar fechnïaeth 
dros y cyfnod o flwyddyn sy’n fan cychwyn uchod yn rhoi syniad da o’r ffigwr achosion blynyddol dros y 
cyfnod gwerthuso cyfan dan y dull ‘gwneud dim’.  
 

Bydd pob achos yn cael nifer o wrandawiadau gan ddibynnu ar ei hyd; bydd achos mechnïaeth cyn 
cyhuddo sy’n dod i ben ar ôl 9 mis wedi bod angen tri estyniad hyd at y pwynt pan fydd yn dod i ben. Gall 
yr estyniadau cychwynnol fod wedi cael eu rhoi yn ystod blynyddoedd blaenorol ac yn yr un modd gall rhai 
estyniadau gael eu rhoi yn y flwyddyn hon tra bydd yr achos mewn gwirionedd yn cael ei ddirwyn i ben 
mewn blwyddyn ddilynol. Er mwyn adlewyrchu’r ffaith y bydd nifer o wrandawiadau i bob achos, rydym 
wedi tybio y bydd uchafswm o bedwar gwrandawiad i bob achos yn unrhyw flwyddyn. Er y gall rhai o’r 
gwrandawiadau ar gyfer unrhyw achos sydd wedi ei ddwyn i ben fod wedi bod tu allan i’r flwyddyn 
gyfredol, rydym yn tybio bod y llif hwn yn digwydd yn gyfartal ar draws blynyddoedd. Er enghraifft, gall 
achos sy’n cael ei ddirwyn i ben yn y flwyddyn nesaf nad yw wedi ei gyfrif uchod hefyd fod wedi cael 
gwrandawiadau ymestyn yn y flwyddyn gyfredol, ond gall achos sydd wedi ei ddirwyn i ben yn y flwyddyn 
gyfredol fod wedi cael gwrandawiadau ymestyn yn y flwyddyn flaenorol ac felly ymlaen. Dangosir y nifer o 
wrandawiadau a dybir i bob achos mechnïaeth cyn cyhuddo dan Fodel 1 yn Nhabl E2 a dan Fodel 2 yn 
Nhabl E3.   

Tabl E2. Nifer o wrandawiadau yn ôl math a dybir ar gyfer pob achos mechnïaeth dan Fodel 1.  
 
  

                                                 
17 Y 12 llu yw Swydd Gaer, Dorset, Essex, Swydd Gaerloyw, Gwent, Swydd Gaerhirfryn, Yr Heddlu Metropolitan, Swydd Northampton, Gogledd 
Swydd Efrog, Swydd Warwick, Gorllewin Mersia a Gorllewin Canolbarth Lloegr.  
18 Mae’r ffigyrau wedi cael eu graddio i lefel genedlaethol trwy’r nifer o arestiadau ar gyfer troseddau y dylid rhoi hysbysiad ohonynt i bob llu 
heddlu, yn ôl y cyhoeddiad Pwerau a Gweithdrefnau’r Heddlu yng Nghymru a Lloegr 2012/13. Mae’r 12 llu heddlu yn y sampl yn cynrychioli 37.8% 
o’r holl arestiadau a wnaed.  
19 Ni ddarparwyd y ffigwr hwn gan y sampl, ond fe’i casglwyd o’r nifer ddilynol ym mhob cyfnod wedi eu tynnu o’r nifer cychwynnol.  
20 Gan nad oes gennym ddata am y cyfnod ‘15 i 18 mis’ na’r cyfnod 3 mis ‘12 i 15 mis’, rydym wedi tybio bod y ddau werth yn rhaniad cyfartal o’r 
cyfnod 6 mis ‘12 i 18 mis’; y mae gennym ffigwr wedi ei gyfannu o 4,000 ar ei gyfer.  

Hyd yr achos  Nifer o wrandawiadau llys ynadon yn ystod cyfnod y fechnïaeth Cyfanswm nifer yr estyniadau 

Dros 28 diwrnod hyd at 3 mis 1 1 

Dros 3 mis hyd at 6 mis 2 2 

Dros 6 mis hyd at 9 mis 3 3 

Dros 9 mis hyd at 12 mis 4 4 

Dros 12 mis hyd at 15 mis 4 4 

Dros 15 mis hyd at 18 mis 4 4 

Achosion dros 18 mis 4 4 
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Tabl E3. Nifer o wrandawiadau yn ôl math a dybir ar gyfer pob achos mechnïaeth dan Fodel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byddai’r nifer o achosion sy’n symud ymlaen i bob cam mewn gwirionedd yn dibynnu a fydd y polisi yn 
arwain at weld cyhuddiadau yn cael eu dwyn ynghynt gan yr heddlu, 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. Dylai’r polisi arwain at weld cyhuddiadau yn cael eu dwyn ynghynt oherwydd y 
byddai cymhelliad i’r heddlu orffen y gwaith angenrheidiol mewn achos penodol cyn y gwrandawiad 
mechnïaeth, yn hytrach na gohirio’r gwaith hwnnw a gorfod paratoi’r achos ar gyfer gwrandawiad. Dan y 
system bresennol, nid oes cymhelliant cryf i ddatrys achosion cyn pwyntiau penodol o ran amser, y byddai 
cynigion y Llywodraeth yn ymdrin ag ef trwy gyflwyno cyfres o gerrig milltir yn ystod oes ymchwiliad. 
 
Yn y ddogfen ymgynghori, roeddem yn tybio ystod eang 0-50% ar achosion y gellid eu clywed yn 
gynharach oherwydd diffyg gwybodaeth am y potensial o ran yr effaith yma. Yn ystod yr ymgynghoriad 
nododd 99 o 300 o ymatebwyr, gan gynnwys 38 o gefndir yr heddlu, y bydd manteision cyflwyno 
cyfyngiadau statudol ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo yn debygol o fod yn ymchwiliadau wedi eu ffocysu 
yn well gan yr heddlu yn arwain at gyfiawnder cyflymach i’r dioddefwr a’r cyhuddedig. Oherwydd yr 
awgrym arwyddocaol yma ei bod yn annhebygol na fydd unrhyw achosion mechnïaeth cyn cyhuddo yn 
cael eu clywed ynghynt, rydym wedi newid ein tybiaeth, ac yn rhagweld y bydd y cyhuddiadau yn cael eu 
clywed ynghynt mewn 20-50% o achosion mechnïaeth cyn cyhuddo.  

Rydym felly yn amcangyfrif y bydd yr ymyrraeth yn arwain at rywle rhwng 20% a 50% o achosion 
mechnïaeth yn gweld cyhuddiadau yn cael eu dwyn un cam ynghynt 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 35% o’r achosion mechnïaeth yn gweld y cyhuddiadau yn cael eu dwyn yn 
gynharach nag o dan yr opsiwn ‘gwneud dim’. Archwilir yr ystod 20% - 50% yn fanylach yn y 
dadansoddiad sensitifrwydd yn Adran F, gydag oblygiadau costau’r amcangyfrifon uchaf ac isaf yma 
hefyd yn cael eu harchwilio.  

Mae’r nifer a amcangyfrifir o wrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo ar ôl gweithredu Opsiwn 1 ac 
Opsiwn 2 yn seiliedig ar yr amcangyfrif 35% canolog hwn. Cyfrifir y niferoedd yma trwy dybio y bydd pob 
cyfnod ymestyn mechnïaeth yn gweld gostyngiad o 35% mewn achosion fel y maent yn cael eu clywed yn 
y cyfnod cynharach yn awr, ond y byddant yn derbyn 35% o’r achosion o’r cyfnod dilynol. Rydym hefyd 
wedi cynnwys y ffaith y bydd rhai achosion, gan ddibynnu ar eu hyd, angen nifer o wrandawiadau. Mae’r 
nifer o wrandawiadau y mae pob achos sydd wedi ei ddwyn i ben ym mhob cyfnod yn y flwyddyn gyfredol 
yn seiliedig ar Dabl E2 a Thabl E3.  

Ar y sail hon, cyflwynir y niferoedd o wrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo ar y cyfnod ymestyn 
mechnïaeth dan Fodel 1 a Model 2 isod yn Nhabl E4 ac E5 yn eu tro. 

 

  

Hyd yr achos 

Nifer o adolygiadau 
gan yr Heddlu i bob 
achos yn flynyddol 

Nifer o wrandawiadau 
gan lysoedd ynadon 

yn flynyddol 

 
Cyfanswm nifer yr 

estyniadau 

Dros 28 diwrnod hyd at 3 mis 1 0 1 

Dros 3 mis hyd at 6 mis 1 1 2 

Dros 6 mis hyd at 9 mis 1 2 3 

Dros 9 mis hyd at 12 mis 
1 3 4 

Dros 12 mis hyd at 15 mis 0 4 4 

Dros 15 mis hyd at 18 mis 0 4 4 

Dros 18 mis 0 4 4 
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Tabl E4. Nifer o wrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo dan Fodel 1 (Amcangyfrif Canolog) 

Cyfnod y gwrandawiad  Nifer o wrandawiadau llys 
ynadon 

Ar 28 diwrnod 151,000 

Ar 3 mis 83,000 

Ar 6 mis 32,000 

Ar 9 mis 30,000 

Ar 12 mis 8,000 

Ar 15 mis 7,000 

Ar 18 mis a mwy 4,000 

Cyfanswm  315,000 

 
Tabl E5. Nifer o wrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo dan Fodel 2 (Amcangyfrif Canolog) 

Cyfnod y gwrandawiad 
Nifer yr adolygiadau uwch-

arolygydd 
Nifer o wrandawiadau llys 

ynadon 

Ar 28 diwrnod 151,000 - 

Ar 3 mis 41,000 42,000 

Ar 6 mis 11,000 21,000 

Ar 9 mis 7,000 22,000 

Ar 12 mis - 8,000 

Ar 15 mis - 7,000 

Ar 18 mis a mwy  - 4,000 

Cyfanswm 210,000 104,000 

 

Costau Heddlu a Llysoedd 
 
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 ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo21. Rydym yn amcangyfrif bod cost 
yr awr uwch swyddog yn yr heddlu yn tua £5922. 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 gwrandawiad i lysoedd ynadon. 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 i bob gwrandawiad yn y llysoedd ynadon tua £70 (wedi 
ei dalgrynnu 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. 

 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. 

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

Ar y sail hon, amcangyfrifir bod y gost i bob gwrandawiad llys ynadon yn £70.  

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 yn ystod y cyfnod ymgynghori oherwydd nad oedd digon o ddata ar 
gael. Oherwydd hyn, gall y costau llys ynadon a gyflwynir yn yr Asesiad Effaith hwn fod yn tanamcangyfrif 
y costau. 

                                                 
21 Mae hyn yn seiliedig ar dystiolaeth o’r amser a gymerir ar hyn o bryd i uwch-arolygydd gynnal adolygiad o’r ddalfa dan adran 42 o PACE, sy’n 
broses debyg. 
22 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 Uwch-arolygydd. 
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Costau Cymorth Cyfreithiol 

Mae cost hefyd am ddarparu cymorth cyfreithiol troseddol mewn gwrandawiad mechnïaeth cyn cyhuddo, 
y tybir ei fod yn £200 am bob gwrandawiad mewn llys ynadon23. Bydd y costau yma yn cael eu cymryd 
gan yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol.  

Nid ydym wedi gallu cael unrhyw ddata perthnasol i seilio ein rhagdybiaethau ar y nifer o’r achosion 
mechnïaeth cyn cyhuddo a ddynodwyd a allai fod yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol. Mae cymhwyster i 
gael cymorth cyfreithiol troseddol yn ddibynnol ar nifer o ffactorau. Mae’r rhain yn cynnwys oedran, lefelau 
incwm cyflogaeth cyn treth, unrhyw incwm gan bartner, gofal am unrhyw blant dibynnol ac a yw rhai 
mathau o gefnogaeth gan y wladwriaeth yn cael eu derbyn. O ganlyniad, bydd ffactorau fel incwm uchel 
yn golygu na fydd nifer sylweddol o unigolion yn gymwys, tra bydd ffactorau fel bod dan ddeunaw oed yn 
gwneud nifer sylweddol o unigolion yn gymwys yn awtomatig. Felly mae’n annhebygol mai dim ond 
ychydig o unigolion sy’n destun mechnïaeth cyn cyhuddo sydd angen cymorth cyfreithiol, a hefyd yn 
annhebygol y bydd pob unigolyn sy’n destun gwrandawiad mechnïaeth cyn cyhuddo ei angen.  

Rydym felly yn mabwysiadu ystod eang o amcangyfrifon, gan dybio y bydd rhywle rhwng 25% a 75% o 
achosion mechnïaeth ar draws gwrandawiadau llysoedd ynadon yn gofyn am wasanaethau cymorth 
cyfreithiol. Ein hamcangyfrif canolog yw y bydd 50% o wrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo angen 
cymorth cyfreithiol. Archwilir yr ystod 25 i 75% isaf ac uchaf yn fwy manwl yn y dadansoddiad 
sensitifrwydd yn Adran F. 

 

Costau a manteision Opsiwn 1: Gosod terfyn ar fechnïaeth cyn cyhuddo o 28 diwrnod, 
angen caniatâd ynadon i ymestyn tu hwnt i 28 diwrnod. Pob caniatâd am uchafswm o 3 
mis. 

Costau: 

Byddai’r opsiwn hwn yn awgrymu, dan ein hamcangyfrif gorau o 35% o’r achosion yn cael eu cyhuddo un 
cam yn gynharach, y byddai tua 315,00024 achos am estyniad yn cael eu dwyn i’r llysoedd ynadon am 
wrandawiad y flwyddyn. Mae hyn yn seiliedig ar y dybiaeth y bydd pob cam presennol yn cynnwys 35% yn 
llai o achosion ond hefyd yn derbyn 35% o achosion o’r cyfnod nesaf o amser sydd yn awr yn cael eu 
clywed ynghynt, a, gan ddibynnu ar ei hyd, bydd pob achos wedi cael nifer o wrandawiadau ar draws y 
flwyddyn bresennol.  

Mae’r gost am bob achos sy’n cael ei ddwyn i’r llysoedd ynadon. Byddai’r fechnïaeth gychwynnol yn dal i 
ddigwydd yn absenoldeb ymyrraeth, ac felly nid yw’n tynnu unrhyw gost ychwanegol. Yn seiliedig ar yr 
amcangyfrifon cost uchod, ein hamcangyfrif gorau o gostau staff a llysoedd barnwrol i lysoedd ynadon 
achosion mechnïaeth cyn cyhuddo yw £22.0m y flwyddyn25. 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 greu cost heb werth ariannol. 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). Nid ydym wedi gallu cael digon o ddata ar y costau hyn i roi gwerth ariannol 
pellach ar y costau ychwanegol yma.  

Rydym yn tybio hefyd y bydd 50% o wrandawiadau ar draws llysoedd ynadon yn gofyn am gymorth 
cyfreithiol. Felly, ar sail ein hamcangyfrif canolog o achosion yn cael eu clywed un cam ynghynt, disgwylir 
i tua 157,000 o achosion fod yn gymwys am gymorth cyfreithiol i wrandawiadau mechnïaeth cyn 
cyhuddo’r flwyddyn. Yn seiliedig ar yr amcangyfrifon costau uchod, ein hamcangyfrif gorau o’r costau 
cymorth cyfreithiol i’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol yw £31.5m y flwyddyn.  

Mae’n debygol y bydd costau heb roi gwerth ariannol arnynt eraill i’r Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron 
(CPS). Byddai angen i’r CPS wneud penderfyniadau cyhuddo ynghynt ac mae’n debygol y bydd angen i’r 
Heddlu fynd i’r llys ar gyfer gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo, gyda chostau o ran amser 
swyddogion.   

                                                 
23 Ffigyrau wedi eu darparu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn Chwefror, 2015.  
24 Cyfanswm colofn ‘Nifer o wrandawiadau llys ynadon’ yn Nhabl E4.  
25 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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Disgwylir felly i gostau mewn gwerth ariannol Opsiwn 1 fod yn £53.5m y flwyddyn.  

Manteision: 

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 ddylai fwynhau 
mwy o sicrwydd, ac, os caiff penderfyniadau cyhuddo eu gwneud ynghynt, lai o amser ar fechnïaeth. 
Byddai hyn yn digwydd trwy’r adolygiad annibynnol ar fechnïaeth cyn cyhuddo.  

Dylid hefyd gael y fantais o gyfiawnder cyflymach trwy ymchwiliad heddlu wedi ei ffocysu yn well yng 
ngoleuni’r cyfyngiadau statudol newydd. Yn ystod yr ymgynghoriad, rhoddodd dau gant a phedwar deg 
saith o ymatebwyr (82%) adborth ar yr hyn yr oeddynt yn ei gredu oedd prif fanteision cyflwyno 
cyfyngiadau statudol ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo. Yr ymateb mwyaf cyffredin oedd ymchwiliad heddlu 
wedi ei ffocysu yn well yn arwain at gyfiawnder cyflymach i’r dioddefwr a’r un a gyhuddir; roedd 49.3% o’r 
ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant y byddai’r newidiadau arfaethedig i fechnïaeth cyn cyhuddo 
yn gwneud hyn.  

Y manteision eraill a nodwyd yn aml oedd y byddai’n system decach o ddiogelu hawliau dynol a rhyddid 
sifil yr unigolyn. 

Effaith Net 

Disgwylir i werth net presennol Opsiwn 1 fod yn £460.3m dros ddeng mlynedd. Nid yw’r gwerth yma yn 
cynnwys costau heb fod yn staff a heb fod yn farnwrol i lysoedd ynadon. 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 
tu hwnt i 3 mis. 

Costau:  

Byddai’r opsiwn hwn yn awgrymu, dan ein hamcangyfrif gorau o 35% o’r achosion yn cael eu cyhuddo un 
cam yn gynharach, y byddai tua 210,00026 achos am estyniad yn cael eu hadolygu gan Uwch-arolygwyr y 
flwyddyn ac y byddai 104,00027 yn cael eu dwyn i’r llysoedd ynadon am wrandawiad y flwyddyn.  

Mae’r gost am bob achos sy’n cael ei adolygu gan Uwch-arolygwyr ac achosion sy’n cael eu dwyn i’r 
llysoedd ynadon. Byddai’r fechnïaeth gychwynnol dan 28 diwrnod yn dal i ddigwydd yn absenoldeb 
ymyrraeth, ac felly nid yw’n tynnu unrhyw gost ychwanegol. Yn seiliedig ar yr amcangyfrifon costau uchod, 
ein hamcangyfrif gorau o’r costau i’r heddlu yw £4.2m28 y flwyddyn ac i lysoedd ynadon yn £7.2m29 y 
flwyddyn. 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 
sylweddol heb eu troi yn arian. 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.  

Rydym yn tybio hefyd y bydd 50% o wrandawiadau ar draws llysoedd ynadon yn gofyn am wasanaethau 
cymorth cyfreithiol. Felly bydd tua 52,000 o achosion yn gofyn am gymorth cyfreithiol ar lefel llysoedd 
ynadon. Yn seiliedig ar yr amcangyfrifon costau uchod, ein hamcangyfrif gorau o’r costau i’r Asiantaeth 
Cymorth Cyfreithiol yw £10.4m y flwyddyn. 

Mae’n debygol y bydd costau heb roi gwerth ariannol arnynt eraill i’r Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron 
(CPS). Byddai angen i’r CPS wneud penderfyniadau cyhuddo ynghynt ac mae’n debygol y bydd angen i’r 
Heddlu fynd i’r llys ar gyfer gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo. Mae’r ddwy elfen yma yn golygu 
baich amser posibl. Disgwylir felly i gostau mewn gwerth ariannol Opsiwn 2 fod yn £21.8m y flwyddyn.  

                                                 
26 Cyfanswm colofn ‘Nifer o adolygiadau Uwch-arolygwyr’ yn Nhabl E5. 
27 Cyfanswm colofn ‘Nifer o wrandawiadau llys ynadon’ yn Nhabl E5. 
28 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. 
29 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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Manteision: 

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. Byddai 
hyn yn digwydd trwy’r adolygiad annibynnol ar fechnïaeth cyn cyhuddo.  

Gellid hefyd gael y fantais o gyfiawnder cyflymach trwy ymchwiliad heddlu wedi ei ffocysu yn well yng 
ngoleuni’r cyfyngiadau statudol newydd. Yn ystod yr ymgynghoriad, rhoddodd dau gant a phedwar deg 
saith o ymatebwyr (82%) adborth ar yr hyn yr oeddynt yn ei gredu oedd prif fanteision cyflwyno 
cyfyngiadau statudol ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo. Yr ymateb mwyaf cyffredin oedd ymchwiliad heddlu 
wedi ei ffocysu yn well yn arwain at gyfiawnder cyflymach i’r dioddefwr a’r cyhuddedig; roedd 49.3% o’r 
ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant y byddai’r newidiadau arfaethedig i fechnïaeth cyn cyhuddo 
yn gwneud hyn. Y manteision eraill a nodwyd yn aml oedd y byddai’n system decach o ddiogelu hawliau 
dynol a rhyddid sifil yr unigolyn. 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. Ond, o’r 135 ymatebwr a fynegodd ei ddewis, roedd 57.8% yn ffafrio’r model 
adolygu mechnïaeth cyn cyhuddo a gyflwynir yn Opsiwn 2. Y prif reswm oedd mwy o gred yn ei 
ddichonolrwydd, oherwydd costau is yn y llys mewn cymhariaeth ag Opsiwn 1 gan ddal i ddarparu’r lefel 
angenrheidiol o graffu.  
 
Effaith Net 

Disgwylir i werth net presennol Opsiwn 2 fod yn £187.2m dros ddeng mlynedd. Nid yw’r gwerth yma yn 
cynnwys costau heb fod yn staff a heb fod yn farnwrol i lysoedd ynadon. 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. 

F. Risgiau a Sensitifrwydd 

Mae tybiaeth gyffredinol y bydd cyflwyno cyfyngiadau amser statudol yn cynyddu atebolrwydd a chraffu ar 
y system fechnïaeth.  
 
Mae peth ansicrwydd am y tybiaethau sylfaenol tu ôl i gost gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo wrth 
osod cyfyngiadau amser statudol. Er mwyn dangos graddfa a chyfeiriad y gwallau posibl yn y tybiaethau 
hyn, mae’r adran hon yn cynnwys dadansoddiad sensitifrwydd newidiadau posibl i’r amcangyfrif canolog. 
Ystyrir y tybiaethau ar wahân o ran eu heffaith ar gostau blynyddol net ar gyfartaledd a gwerth net 
presennol dros 10 mlynedd, gan gadw’r holl rifau amrywiol eraill yn gyson ar yr amcangyfrifon gorau. Yn 
olaf maent yn cael eu harchwilio ar y cyd i sefydlu amcangyfrifon uchaf ac isaf. 
 
Dadansoddiad Sensitifrwydd  
 
Y nifer o achosion a gyhuddwyd un cam ynghynt 
 
Yn ein hamcangyfrif canolog, fe wnaethom dybio y gallai 35% o achosion gael eu cyhuddo un cam 
ynghynt trwy gyflwyno cyfyngiadau amser statudol, oherwydd y byddai cymhelliad i’r heddlu orffen y 
gwaith angenrheidiol mewn achos penodol cyn y gwrandawiad mechnïaeth, yn hytrach na gohirio’r gwaith 
hwnnw a gorfod paratoi’r achos ar gyfer gwrandawiad. Dan y system bresennol, nid oes cymhelliant i 
ddatrys achosion cyn pwyntiau penodol o ran amser, y byddai cynigion y Llywodraeth yn ymdrin ag ef trwy 
gyflwyno cyfres o gerrig milltir yn ystod oes ymchwiliad. 
 
Bydd amrywiad yn digwydd oherwydd bod hyn yn seiliedig ar amcangyfrif eang o 20 i 50%. Os bydd llai 
neu fwy o achosion mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael eu cyhuddo ynghynt nag yr oeddem wedi tybio, yna 
byddai’r costau a gwerth ariannol arnynt yn cynyddu neu’n lleihau mewn perthynas â hynny. Mae Tabl F1 
a F2 yn nodi’r amcangyfrifon uchel, isel a gorau dan Opsiwn 1 a 2 yn eu tro. 
 
 
 
 
Tabl F1. Cost achosion a glywyd ynghynt dan Opsiwn 1 
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Tabl F2. Cost achosion a glywyd ynghynt dan Opsiwn 2 

  
Cyfyngiad uchaf 

 
Amcangyfrif gorau 

 
Cyfyngiad isaf 

Canran o achosion a gyhuddir un 
cam ynghynt 

 
 

20% 
 

 
 

35% 
 

 
 

50% 
 

 
Costau Uwch-arolygwyr 

 
£4.7m 

 
£4.2m 

 
£3.6m 

 
Costau Llys Ynadon (ac eithrio 
Cymorth Cyfreithiol) 

 
£8.1 

 

 
£7.2 

 
£6.4 

 
Costau Cyffredinol y System 
Cyfiawnder Troseddol (ac eithrio 
cymorth cyfreithiol) 
 

 
£12.8 

 
£11.4 

 
£10.0 

 

Mae’r tablau uchod yn dangos sut y bydd newid yn y niferoedd tybiedig o achosion mechnïaeth cyn 
cyhuddo fydd yn cael eu cyhuddo un cam ynghynt yn gallu newid costau y ddau ddewis polisi yn 
sylweddol. Er nad ydym wedi nodi sut y bydd y newid yn y dybiaeth hon yn effeithio ar gostau cymorth 
cyfreithiol yma, mae effaith hynny yn cael ei ymgorffori yn y dadansoddiad sensitifrwydd cronnol isod. 

 

Y gyfran o achosion sy’n derbyn cymorth cyfreithiol 

Yn ein hamcangyfrif canolog, rydym wedi tybio y bydd 50% o achosion yn gymwys i gael cymorth 
cyfreithiol mewn gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo. Gall amrywiad ddigwydd gan fod hyn yn 
seiliedig ar amcangyfrif eang o 25% i 75%, wedi ei bennu trwy’r niferoedd sylweddol sy’n debygol o gael 
cymhwyster awtomatig ac o beidio â bod yn gymwys yn awtomatig. Mae hyn oherwydd bod cymhwyster i 
gael cymorth cyfreithiol yn seiliedig ar ffactorau fel oedran, incwm a phlant dibynnol.  
 
Os oes llai neu fwy o achosion mechnïaeth cyn cyhuddo sy’n gymwys nag yr ydym wedi eu tybio neu os 
bydd y meini prawf ar gyfer derbyn cymorth cyfreithiol yn wahanol pan sefydlir cyfyngiadau ar fechnïaeth 
cyn cyhuddo, yna byddai’r costau â gwerth ariannol i’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol yn lleihau neu’n 
cynyddu yn ôl hynny. Mae Tabl F3 a F4 yn nodi’r amcangyfrifon uchel, isel a gorau dan Opsiwn 1 a 2 yn 
eu tro. 
 

                                                 
30 Efallai na fydd y cyfansymiau yn cyfateb i swm y costau unigol oherwydd talgrynnu.  

  
Cyfyngiad uchaf 

 
Amcangyfrif gorau 

 
Cyfyngiad isaf 

Canran o achosion a gyhuddir un 
cam ynghynt 

 
 

20% 
 

 
 

35% 
 

 
 

50% 
 

 
Costau Llys Ynadon (ac eithrio 
Cymorth Cyfreithiol) 

 
£25.0 

 

 
£22.0 

 
£19.1 

 
Costau Cyffredinol i’r System 
Cyfiawnder Troseddol

30 

(ac eithrio cymorth cyfreithiol) 

 
£27.0m 

 
£23.9m 

 
£20.8m 
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Tabl F3. Amcangyfrifon costau Cymorth Cyfreithiol dan Opsiwn 1 
 

  
Cyfyngiad uchaf 

 
Amcangyfrif gorau 

 
Cyfyngiad isaf 

Canran o achosion sy’n derbyn 
cymorth cyfreithiol 

 
 

75% 
 

 
 

50% 
 

 
 

25% 
 

 
Costau Cymorth Cyfreithiol Llysoedd 
Ynadon 

 
£47.2 

 

 
£31.5 

 
£15.7 

 
 
Tabl F4. Amcangyfrifon costau Cymorth Cyfreithiol dan Opsiwn 2 
 

  
Cyfyngiad uchaf 

 
Amcangyfrif gorau 

 
Cyfyngiad isaf 

Canran o achosion sy’n derbyn 
cymorth cyfreithiol 

 
 

75% 
 

 
 

50% 
 

 
 

25% 
 

 
Costau Cymorth Cyfreithiol Llysoedd 
Ynadon 

 
£15.5 

 

 
£10.4 

 
£5.2 

 

Mae’r tablau uchod yn dangos sut y bydd newid yn y gyfran dybiedig o achosion mechnïaeth cyn cyhuddo 
fydd yn derbyn cymorth cyfreithiol yn newid costau’r ddau ddewis polisi yn sylweddol.  

 

Amcangyfrifon sensitifrwydd uchaf ac isaf cyffredinol  

Yn Nhabl F5 ac F6 ceir crynodeb o’r amcangyfrifon hyn ac mae’n dangos effaith gronnol yr amcangyfrifon 
uchaf ac isaf yn yr amrywiadau a ddisgrifir uchod ar gostau net blynyddol ar gyfartaledd Opsiwn 1 ac 
Opsiwn 2. 

 
Yn y tabl hwn, mae’r amcangyfrif isaf yn cynrychioli Gwerth Presennol Net isaf y polisi. Mae hyn 
mewn cymhariaeth â’r dadansoddiad blaenorol, lle roedd yr amcangyfrifon yn cael eu hystyried mewn 
termau absoliwt. 
 

Tabl F5. Dadansoddiad sensitifrwydd cronnol Opsiwn 1 

 

 Amcangyfrif 
gorau   

Cyfyngiad Isaf Cyfyngiad Uchaf  

Effaith net blynyddol ar gyfartaledd -£53.5 -£78.5 -£32.7  

Gwerth Net Presennol (Dros 10 Mlynedd) -£460.3 -£675.6 -£281.4 

 
 
 
 
 
Tabl F6. Dadansoddiad sensitifrwydd cronnol Opsiwn 2 
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 Amcangyfrif gorau   Cyfyngiad Isaf Cyfyngiad Uchaf  

Effaith net blynyddol ar gyfartaledd -£21.8 -£30.2 -£19.1  

Gwerth Net Presennol (Dros 10 Mlynedd) -£187.2 -£260.0 -£164.1 

 

Cyfleoedd 

Mae dwy ffactor bosibl a all leihau costau’r polisi hwn ar draws y ddwy opsiwn. 

Cynnydd yn amlder ‘rhyddhau heb fechnïaeth’ 

Yn y ddogfen ymgynghorol ar gyfyngiadau amser statudol ar fechnïaeth cyn cyhuddo, trafodwyd cynigion 
thematig eraill. Un o’r rhain oedd y potensial i ganiatáu rhyddhau heb fechnïaeth, y gellid ei ddilyn â 
chyhuddiad ar ôl arestio neu ail arestio yng ngoleuni tystiolaeth newydd, er mwyn cyfyngu ar y niferoedd 
ar fechnïaeth cyn cyhuddo.  Awgrymodd un ar ddeg ymateb i’r ymgynghoriad – gan gynnwys yr arweinwyr 
plismona cenedlaethol – y dylid newid y gyfraith fel mai sefyllfa ddiofyn yr heddlu fyddai rhyddhau rhai dan 
amheuaeth sy’n cael eu hymchwilio heb fechnïaeth, gan roi mechnïaeth yn unig pan fydd yn angenrheidiol 
ac yn gymesur.  

Pan ddaw rhagor o dystiolaeth i’r golwg mewn achosion o’r fath, byddai’r heddlu yn gallu arestio eto; pan 
fydd ymchwiliad yn cael ei ddirwyn i ben, gellir rhoi cyhuddiad trwy’r post. Petai’r heddlu yn defnyddio’r 
gallu hwn yn gyson, yna gallai’r nifer o unigolion ar fechnïaeth cyn cyhuddo ostwng yn sylweddol.  

Mae tystiolaeth anecdotaidd gan yr Heddlu yn awgrymu y gellid diddymu 10-20% o achosion mechnïaeth 
cyn cyhuddo, ar sail y cyfrannau a all fod ar ‘fechnïaeth ddiamod’ ar hyn o bryd – y rhai sydd fwyaf tebygol 
o fod mewn sefyllfa i’w rhyddhau heb fechnïaeth oherwydd nad oes amodau yn gysylltiedig. Yn 
nodweddiadol mae’r achosion yma yn fyrrach o ran hyd, gan fod unrhyw achos sydd â’r potensial am 
‘ryddhau heb fechnïaeth’ o ganlyniad i’r ‘fechnïaeth ddiamod’ bresennol yn llai tebygol o fod yn gymhleth 
na difrifol. Byddai gostyngiad o’r fath yn lleihau costau adolygiadau ymestyn gan yr heddlu, 
gwrandawiadau ymestyn gan lysoedd ynadon a’r costau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â hyn.  

Ar sail y dybiaeth hon, rydym yn cyflwyno’r sefyllfa hon isod er mwyn dangos effaith gostyngiad o 10-20% 
mewn achosion mechnïaeth cyn cyhuddo ar gostau Model 1 a 2. Wrth gydnabod mai dim ond ar achosion 
llai difrifol y mae hyn yn debygol o effeithio, dim ond yn y ddau gyfnod mechnïaeth cyn cyhuddo cyntaf yr 
ydym wedi gweithredu’r gostyngiad 10-20%, ‘dan 28 diwrnod’ a ‘28 diwrnod i 3 mis’. Dim ond yr olaf fydd 
angen ei ymestyn dan y ddwy fodel.  

Yn y sefyllfa hon, rydym yn cadw ein tybiaethau amcangyfrif gorau fel sy’n cael ei amlinellu yn 
‘Tybiaethau cyffredinol a data’ yn Adran E; y bydd 35% o’r achosion yn cael eu clywed ynghynt, y bydd 
rhai achosion yn gofyn am wrandawiadau lluosog yn ddibynnol ar eu hyd, ac y bydd 50% o’r 
gwrandawiadau yn gofyn am gymorth cyfreithiol.  

Amlinellir costau pob Opsiwn yn y sefyllfa hon yn Nhabl F7. 

Tabl F7. Costau Opsiwn 1 ac Opsiwn 2 dan y sefyllfa o 10 ac 20% yn llai o achosion cychwynnol. 

Gostyngiad  10% 20% 

Opsiynau Opsiwn 1  Opsiwn 2 Opsiwn 1 Opsiwn 2 

Costau Adolygiad Uwch-
arolygydd 

- £3.9m - £3.6m 

Costau gwrandawiad llys £21.1 £7.2 £20.2 £7.2 
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ynadon 

     

Cymorth cyfreithiol llys 
ynadon 

£30.1 £9.5m £28.8 £10.4 

Cyfanswm Blynyddol £51.2 £21.5m £49.0 £21.2 

Cyfanswm Gwerth 
Presennol Net 

£441.1 £185.0 £421.9 £182.8 

 

Os caiff ei weithredu yn y dyfodol, gallai hyn leihau costau’r dewisiadau polisi a gyflwynir yn yr Asesiad 
Effaith hwn. Mae gan Opsiwn 1 nifer uwch o achosion yn mynd i lysoedd ynadon ar gyfer cam cyntaf yr 
ymestyn. Mae hyn yn golygu mwy o gost; mae’r arbediad a ddygir gan ostyngiad o 10% ac 20% felly yn 
fwy mewn cymhariaeth ag Opsiwn 2. Mae gan Opsiwn 2 nifer uwch o achosion yn mynd i’w hadolygu gan 
uwch-arolygydd, gan mai dyma’r cam cyntaf i ymestyn dan y model hwnnw. Dyma’r cam lleiaf costus, yn 
arbennig gan nad yw’n tynnu unrhyw gymorth cyfreithiol fel y byddai mewn gwrandawiad, ac felly mae’r 
arbediad o ostyngiad 10% ac 20% yn is na dan Opsiwn 1.  

Cyflwyniadau ysgrifenedig 

Gall y potensial i wneud penderfyniadau mechnïaeth cyn cyhuddo ‘ar y papurau’ (h.y. ar sail y 
cyflwyniadau ysgrifenedig gan yr ymchwilydd a’r un dan amheuaeth) leihau’r nifer o wrandawiadau llafar 
sy’n cael eu cynnal. Gall costau’r polisi gael eu gostwng felly.  

Gall hyn ddigwydd mewn llysoedd ynadon, lle bydd gwrandawiadau mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael eu 
cynnal. Gan nad oes cynsail uniongyrchol, ni fu’n bosibl cael data ar y nifer o achosion fydd yn cael eu trin 
yn y ffordd hon. Beth bynnag, disgwylir y bydd cost o ran amser staff a barnwrol i’r broses benderfynu ar 
sail papurau. Mae’r broses hon yn hollol ddibynnol ar gymhlethdod achosion ac a yw ynadon yn ystyried 
ei bod yn briodol gwneud penderfyniad yn y modd hwn.  

O ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth am y newid posibl hwn, ei debygolrwydd a’r nifer o achosion y byddai’n 
effeithio arnynt, nid ydym wedi ceisio mesur yr effaith yn y dadansoddiad sensitifrwydd hwn. Yn hytrach, 
fe’i nodir fel cyfle am ostyngiad sylweddol mewn costau ar draws y dewisiadau arfaethedig pan fydd 
gwrandawiadau llys yn cael eu cynnal. 

 

G. 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 nag Opsiwn 2. Ond mae 
defnyddio’r llysoedd i ymestyn mechnïaeth yn gynharach yn  creu mwy o gostau. Er y disgwylir i Opsiwn 1 
gael gwerth presennol net o -£460.3m dros 10 mlynedd, disgwylir i Opsiwn 2 gael gwerth presennol net o 
-£187.2m. 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 leihau ac i’r manteision gynyddu.  

Wrth ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad a’r data a gasglwyd yn ystod yr ymgynghoriad, mae’n amlwg 
na fyddai’r model pan fyddai’r caniatâd mechnïaeth cyntaf yn unig yn cael ei roi gan yr heddlu, gyda phob 
estyniad tu hwnt i 28 diwrnod yn cael ei wneud gan y llysoedd, yn hyfyw, o ystyried y cwestiynau difrifol a 
fyddai digon o allu yn y llysoedd ynadon i ymdrin â’r nifer o wrandawiadau mechnïaeth gofynnol y 
flwyddyn (y byddai angen y mwyafrif ohonynt ar y cyfnod 28 diwrnod). 
 
O’r 135 ymatebwr i’r ymgynghoriad a fynegodd ddewis, roedd 57.8% yn ffafrio’r model adolygu 
mechnïaeth cyn cyhuddo a gyflwynir yn Opsiwn 2. Y prif reswm oedd mwy o gred yn ei ddichonolrwydd, 
gyda llawer yn cyfeirio at gostau is yn y llys mewn cymhariaeth ag Opsiwn 1 gan ddal i ddarparu lefel 
addas o graffu.  
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Cefnogodd yr ymgynghoriad y model lle gall yr heddlu ganiatáu mechnïaeth hyd at dri mis, gydag 
adolygiad gan Uwch-arolygydd ar 28 diwrnod (a newidiwyd o Brif Uwch-arolygydd yn yr ymgynghoriad, 
gan fod rhai lluoedd heddlu yn diddymu’r rheng hon). Mae’r Llywodraeth yn ystyried bod hwn yn opsiwn 
mwy fforddiadwy ar hyn o bryd nag Opsiwn 1, gan gydnabod bod costau sylweddol yn dal ynghlwm ag ef. 
Felly’r Opsiwn a ffafrir gan y Llywodraeth yw Opsiwn 2.  

 

H. 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. 



  

 

Crynodeb o’r Ymatebion 

Ymatebwyr 

Derbyniodd y Swyddfa Gartref 300 ymateb i’r ymgynghoriad ar Fechnïaeth Cyn Cyhuddo; 269 
trwy’r porth ar-lein, 29 trwy e-bost a dau ymateb trwy lythyr. O’r ymatebion yma, roedd y grŵp 
mwyaf (146) gan y rhai oedd yn disgrifio eu sefydliad neu eu diddordeb proffesiynol fel “Llu 
Heddlu”. Roedd aelodau o’r cyhoedd yn cyfrif am 101 ymateb arall ac roedd y gweddill gan 
ystod o sefydliadau, gan gynnwys adrannau’r llywodraeth, cyrff academaidd a phrifysgolion, a 
chyrff cynrychioliadol. Yn ddaearyddol, derbyniwyd ymatebion o bob rhan o’r wlad, roedd y 
lefelau ymateb uchaf o Dde Ddwyrain Lloegr (27.3% o’r ymatebion), Llundain Fwyaf (15%) a 
Gorllewin Canolbarth Lloegr (11.3%). Roedd y gyfran isaf o ymatebion o Swydd Efrog a’r 
Humber (1.3%), Gogledd Ddwyrain Lloegr (1.7%) a Chymru (3.7%). 

Ymatebion Testun Rhydd 

Yn ychwanegol at yr ymatebion ymgynghoriad safonol, derbyniwyd 19 o lythyrau yn ystod y 
cyfnod ymgynghori, nad oedd yn ymateb i gwestiynau penodol yn yr ymgynghoriad, ond a oedd 
yn codi themâu a materion yr ydym yn ymgynghori arnynt. Roedd mwyafrif yr ymatebion testun 
rhydd yma yn lleisio cytundeb cyffredinol â’r cynigion neu yn tynnu sylw at bryderon am y modd 
y mae mechnïaeth cyn cyhuddo yn cael ei thrin yn awr (gan gynnwys manylion am achosion 
penodol, y mae rhai ohonynt yn cael eu dyfynnu fel astudiaethau achos). Roedd yr ymatebion 
cyffredin eraill yn cynnwys pryderon am effaith ar amserlenni mechnïaeth yr heddlu/ymchwilio, 
am faterion tu hwnt i reolaeth yr heddlu (gan gynnwys tystiolaeth fforensig, yn wyddonol a 
digidol), tystiolaeth feddygol ac amserlenni CPS. 

Ymgynghoriad – Canlyniadau 

Rhyddhau Heb Fechnïaeth 

Cytunodd 65.7% o’r ymatebwyr yn gryf gyda’r cynnig i ddiwygio PACE i alluogi’r heddlu i 
ryddhau rhywun tra bydd yr ymchwiliad yn parhau heb fechnïaeth mewn amgylchiadau pan nad 
ystyrir bod mechnïaeth yn angenrheidiol. 

Cyfnodau ac Amodau Mechnïaeth 

Rhoddodd 247 o ymatebwyr adborth ar yr hyn yr oeddynt yn ei gredu oedd prif fanteision 
cyflwyno cyfyngiadau statudol ar hyd mechnïaeth cyn cyhuddo. Yr ymateb mwyaf cyffredin 
oedd ymchwiliad heddlu wedi ei ffocysu yn well yn arwain at gyfiawnder cyflymach i’r dioddefwr 
a’r un a gyhuddir. Manteision eraill a nodwyd yn aml oedd y byddai’n system decach, yn diogelu 
hawliau’r unigolyn a’u rhyddid sifil; y byddai gostyngiad yn yr effeithiau negyddol, gan gynnwys 
trawma emosiynol neu feddyliol ac oblygiadau ariannol i unigolion ar fechnïaeth a’u teuluoedd. 
Dywedodd nifer sylweddol o ymatebwyr (20.7%) hefyd nad oeddynt yn gweld unrhyw fanteision 
o gyflwyno cyfyngiad statudol ar fechnïaeth cyn cyhuddo. 

Nid oedd 50.7% o’r ymatebwyr yn meddwl y dylid cael uchafswm absoliwt ar y cyfnod o 
fechnïaeth cyn cyhuddo, tra roedd 44% o’r ymatebwyr yn meddwl y dylid cael. O’r rhai oedd yn 
meddwl y dylid cael uchafswm absoliwt, roedd y grŵp mwyaf (21.7% o’r holl ymatebwyr) yn 
meddwl y dylai’r cyfnod hwn fod yn 28 diwrnod. 

Nid oedd 47% o’r ymatebwyr yn meddwl y dylid cael cyfnodau gwahanol ar gyfer mathau 
gwahanol o achosion. Ond roedd 25% o’r ymatebwyr yn meddwl y dylid cael cyfnodau 
gwahanol o fechnïaeth ar gyfer pob achos pan fydd rhesymau eithriadol, roedd 4.7% yn meddwl 
y dylid cael cyfnodau gwahanol i achosion yn ymwneud ag ymholiadau rhyngwladol, roedd 17% 
yn meddwl y dylai achosion twyll gael cyfnodau mechnïaeth gwahanol, 11.7% i achosion osgoi 
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treth, 9% ar gyfer achosion yn ymwneud â nifer o rai dan amheuaeth ac 8% o’r ymatebwyr yn 
meddwl y dylai achosion hanesyddol gael cyfnodau mechnïaeth gwahanol. Gwnaeth 26% o’r 
ymatebwyr awgrymiadau gwahanol ar gyfer mathau o achosion lle dylid cael cyfnodau 
mechnïaeth gwahanol. Yr ymateb mwyaf cyffredin oedd y dylai’r cyfnod a osodir ar gyfer 
mechnïaeth ddibynnu ar fanylion pob achos unigol, a chael eu gosod o achos i achos. Ond, 
roedd y themâu cyffredin eraill yn cynnwys y rhai wnaeth awgrymu y dylai achosion sy’n gofyn 
am dystiolaeth fforensig (gan gynnwys gwybodaeth ddigidol) a throseddau rhywiol gael 
cyfnodau mechnïaeth gwahanol (h.y. hwy). 

Roedd 69.3% o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant y dylai unigolion sy’n destun 
mechnïaeth cyn cyhuddo fedru herio’r hyd yn ogystal â’r amodau yn y llysoedd, gyda dim ond 
21% yn anghytuno neu’n anghytuno’n bendant. 

O’r rhai oedd yn meddwl y dylid cael cyfarwyddyd statudol i swyddogion y ddalfa ac ynadon o 
ran priodoldeb amodau mechnïaeth penodol, roedd 40.9% yn meddwl y dylai’r cyfarwyddyd 
hwn gael ei gyhoeddi ar y cyd gan y Coleg Barnwrol a’r Coleg Plismona. 

Tystiolaeth 

Roedd 60.3% yn cytuno neu’n cytuno’n bendant 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. 

Roedd 65.7% o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant y dylai’r heddlu geisio cytuno ar 
femoranda dealltwriaeth i gyrff cyhoeddus eraill ddarparu tystiolaeth, gyda dim ond 14% yn 
cytuno neu’n cytuno’n bendant y dylai’r heddlu geisio gorchmynion dangos. 

Roedd 72% o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant â’r cynnig y dylid cael peirianwaith 
i gadw manylion sensitif o ymchwiliad yn ôl oddi wrth yr un dan amheuaeth a’i gynrychiolydd 
cyfreithiol pan allai eu datgelu niweidio’r ymchwiliad, er enghraifft pan fydd datgelu yn galluogi’r 
un dan amheuaeth i waredu tystiolaeth neu ymyrryd â hi. Awgrymodd cant a saith deg naw o’r 
ymatebwyr gamau diogelu gweithdrefnol; yr awgrym mwyaf cyffredin oedd cael cymeradwyaeth 
ynad heddwch neu lys i gadw gwybodaeth yn ôl rhag un dan amheuaeth, gofyn am 
gymeradwyaeth uwch swyddog heddlu i gadw gwybodaeth yn ôl, a chofnodi yn unol ag 
egwyddorion RIPA i ddatgelu ar ôl cyhuddo. Roedd 20% o’r ymatebwyr yn anghytuno â chadw 
gwybodaeth yn ôl rhag rhai dan amheuaeth dan unrhyw amgylchiadau. 

Ymestyn Mechnïaeth Cyn Cyhuddo 

Roedd 78% o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant y dylai fod yn bosibl ymestyn 
cyfnodau mechnïaeth. O’r rhai wnaeth ymateb, roedd 41.9% yn meddwl mai uwch swyddog 
heddlu oedd y lefel briodol i ganiatáu ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo. O’r 24.3% o 
ymatebwyr a awgrymodd fodelau gwahanol i ganiatáu ymestyn mechnïaeth, yr awgrym mwyaf 
cyffredin oedd mynd i fyny trwy’r rhengoedd yn ôl y dewisiadau a roddwyd yng Nghwestiwn 8. 
Roedd yr awgrymiadau cyffredin eraill yn cynnwys swyddogion heddlu ar lefel Arolygydd a 
Sarsiant.  

Cododd nifer o’r ymatebwyr i’r ymgynghoriad bryderon am y lefel o ganiatâd a awgrymwyd ar 
gyfer Model 2, gan gynnwys yr Arweinwyr Plismona Cenedlaethol. Roeddent yn dadlau y dylai’r 
adolygiad gael ei wneud gan reng is, er enghraifft Uwch-arolygydd yn hytrach na Phrif Uwch-
arolygydd, gan fod y rheng olaf yn cael ei dirwyn i ben gan nifer o luoedd fel rhan o’r diwygiadau 
i’r gweithlu. 
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Roedd mwyafrif bychan (34.7%) yn cytuno neu’n cytuno’n bendant mai’r meini prawf a nodir yn 
y ddogfen ymgynghori ar gyfer caniatáu ymestyn mechnïaeth yw’r rhai cywir (roedd 30.7% yn 
anghytuno neu’n anghytuno’n bendant). Awgrymodd 27.3% feini prawf eraill y dylid eu 
hychwanegu neu eu cyfnewid. Yr awgrym a nodwyd fwyaf aml oedd y dylai materion tu hwnt i 
reolaeth yr heddlu gael eu hystyried, er enghraifft amserlenni Gwasanaeth Erlyn y Goron, 
archwiliadau fforensig (gan gynnwys rhai digidol) ac ymholiadau rhyngwladol. Roedd yr 
awgrymiadau cyffredin eraill yn cynnwys ystyried anghenion dioddefwyr troseddau, gan 
gynnwys gofynion diogelu a phan fydd gofynion cyfweld arbennig. Cododd nifer o ymatebwyr 
hefyd yr angen am ragor o ystyriaeth i ddiogelu ymchwiliadau cymhleth, a chyflwyno prawf 
cymesuredd ac angenrheidrwydd i ryddhau pobl ar fechnïaeth cyn cyhuddo. 

Credai 61% o’r ymatebwyr y dylai ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo fod ar gael ym mhob 
achos pan fydd rhesymau eithriadol. Credai 9.6% o’r ymatebwyr y dylai ymestyn mechnïaeth 
cyn cyhuddo fod ar gael yn unig mewn achosion sy’n ymwneud ag ymchwiliadau rhyngwladol, 
roedd 15.3% yn meddwl y dylai ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo fod ar gael mewn achosion o 
dwyll, 13% mewn achosion osgoi treth, 7% mewn achosion yn ymwneud â nifer o rai dan 
amheuaeth a chredai 5.7% o’r ymatebwyr y dylai ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo fod ar gael 
mewn achosion hanesyddol. Gwnaeth 25% o’r ymatebwyr awgrymiadau gwahanol o ran 
achosion pan ddylai ymestyn mechnïaeth cyn cyhuddo fod ar gael. O’r awgrymiadau a wnaed, 
yr ymateb mwyaf cyffredin oedd y dylai estyniadau fod ar gael i bob achos ac y dylai estyniadau 
gael eu gwneud o achos i achos, pan fydd yn angenrheidiol ac y gellir ei gyfiawnhau. Pan 
wnaeth ymatebwyr awgrymiadau penodol am fathau o achosion, yr ymateb mwyaf cyffredin 
oedd ar gyfer troseddau rhywiol, gan gynnwys paedophilia a cham-drin plant. 

Roedd 52.7% o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant bod rhai mathau o nodweddion 
mewn achosion pan na ddylai’r cyfyngiad 28 diwrnod/3 mis (gan ddibynnu ar y model a 
fabwysiedir) fod yn berthnasol. Ond, dim ond 38% o’r ymatebwyr oedd yn meddwl y dylid cael 
proses adolygu wahanol ar gyfer yr achosion hyn, o’r rheiny roedd 41.2% (15.6% o’r holl 
ymatebwyr) yn meddwl y dylai’r broses adolygu gychwyn yn hwyrach, roedd 14.9% (6% o’r holl 
ymatebwyr) yn meddwl y dylai adolygiadau fod yn llai aml a 43.9% (16.7% o’r holl ymatebwyr) 
yn meddwl y dylai’r ddau newid yma fod yn berthnasol. 

Roedd 40.3% yn anghytuno neu’n anghytuno’n bendant y dylai Llys y Goron gymryd cyfrifoldeb 
am rai mathau o achosion yn gynharach, tra roedd 38.7% yn cytuno neu’n cytuno’n bendant. 
Ymatebodd 169 o bobl i’r cwestiwn “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?” Y thema fwyaf cyffredin oedd y dylai achosion oedd yn achosion 
ditiadwy yn unig, neu’r achosion un ffordd neu’r llall hynny a fyddai fel arfer yn cael eu clywed 
yn Llys y Goron, gael eu clywed gan Lys y Goron yn gynharach. Roedd yr awgrymiadau eraill 
yn cynnwys troseddau difrifol, twyll ac osgoi treth, cam-drin hanesyddol a cham-drin plant. 

Oblygiadau/Canlyniadau 

Roedd 49.3% o’r ymatebwyr yn cytuno neu’n cytuno’n bendant y byddai’r newidiadau 
arfaethedig i fechnïaeth cyn cyhuddo yn debygol o gael dylanwad ar gyflymder ymdrin ag 
ymchwiliadau, roedd 29.7% yn anghytuno neu’n anghytuno’n bendant. 

O’r 40% o ymatebwyr a atebodd Gwestiwn 22 (Ar gyfer eich sefydliad chi, beth fyddai’r 
oblygiadau o ran adnoddau i bob un o’r modelau a nodir uchod?), roedd y materion a godwyd 
amlaf yn ymwneud â’r angen am fwy o adnoddau, gan gynnwys mwy o staff o ran nifer. Cododd 
nifer o ymatebwyr y mater o’r cynnydd mewn amser a chost a fyddai’n deillio o’r cynigion, a 
hefyd fe wnaethant godi pryder am ddiogelu ac y byddai’r cynigion yn lleihau’r gallu i ymchwilio i 
droseddau ac yn arwain at weld mwy o achosion yn cael eu marcio â “dim camau pellach” gan 
arwain at y potensial o ddiffyg cyfiawnder. Roedd y themâu eraill yn cynnwys mwy o faich 
gwaith yn y llys, a chynnydd yn yr amser y byddai swyddogion yn ei dreulio yn y llys. 
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Modelau 

O’r 45 ymatebwr a fynegodd ei ddewis, roedd 57.8% (26% o’r holl ymatebwyr) yn ffafrio Model 
2. Y prif resymau a roddwyd gan y rhai a ddewisodd Fodel 2 oedd y gostyngiad yn y costau ac 
amser llys, mwy o effeithlonrwydd costau gan gynnig y craffu angenrheidiol, a barn, o’r ddau 
ddewis, mai Model 2 oedd fwyaf tebygol o weithio.  
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Rhestr o’r Sefydliadau Wnaeth Ymateb 
Asiantaeth Cefnogi Honiadau Ffug 

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 

Cellmark Forensic Services 

Coleg y Ddinas Norwich – Canolfan y Chweched Dosbarth 

Comisiynwr Heddlu a Throseddu Gorllewin Mersia 

Cymdeithas Cyfreithwyr Llysoedd Troseddol Llundain 

Cymdeithas Diogelwch Casinos Genedlaethol 

Cymdeithas Prif Weithredwyr Heddlu a Throseddu (APACE) 

Cymdeithas y Cyfryngau Newyddion 

Cymdeithas y Golygyddion 

Cymdeithas y Gyfraith 

Cymdeithas y Gyfraith Birmingham 

Cymdeithas yr Ynadon 

Cyngor Barnwyr Dosbarth EM (Llysoedd Ynadon) 

FACT (Gofalwyr ac Athrawon a Gyhuddwyd ar Gam) 

Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr 

Ffederasiwn Heddlu Wiltshire 

Gwasanaeth Erlyn y Goron 

Heddlu Dinas Llundain 

Justice Delayed, Justice Denied 

Liberty 

Llu Heddlu Dyfed-Powys 

NHS Protect 

Prosiect Cynhwysedd Greenwich 

Pwyllgor Cyfreithiol Barnwyr Dosbarth EM (Llysoedd Ynadon) 

Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfraith 

Sefydliad yr Heddlu 

The Howard League for Penal Reform 

Tîm Troseddwyr Ifanc yng Ngogledd Orllewin Lloegr 

Y Coleg Plismona 

Y Ganolfan Astudiaethau Troseddu a Chyfiawnder 

Y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan 

Y Swyddfa Twyll Difrifol 

Yr Arglwydd Brif Ustus (ar ran y Farnwriaeth) 

Yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol 

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol 
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