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Pwy ydym ni 

Mae HMCPSI yn arolygu gwasanaethau erlyn, gan ddarparu 

tystiolaeth i wneud y broses erlyn yn well ac yn fwy atebol. 

Mae gennym ddyletswydd statudol i arolygu gwaith Gwasanaeth 

Erlyn y Goron a'r Swyddfa Twyll Difrifol. Drwy drefniant arbennig, 

rydym hefyd yn rhannu ein harbenigedd â gwasanaethau erlyn 

eraill yn y DU a thu hwnt.  

Rydym yn annibynnol ar y sefydliadau a arolygwn, ac mae  

ein dulliau o gasglu tystiolaeth a chyflwyno adroddiadau yn  

agored ac yn dryloyw. Nid ydym yn barnu nac yn gorfodi; rydym 

yn llywio strategaethau a gweithgareddau gwasanaethau erlyn 

drwy ddarparu tystiolaeth o arfer da a materion i fynd i'r afael â 

nhw. Mae arolygiadau annibynnol fel y rhain yn helpu i gynnal 

ymddiriedaeth yn y broses erlyn. 
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Cyd-destun 

1.1. Rhwng 2016 a 2018, cynhaliodd HMCPSI raglen dreigl o arolygiadau 

Rhaglen Sicrwydd Ardal ledled pob un o 14 o Ardaloedd Gwasanaeth Erlyn y 

Goron (CPS). Roedd yr arolygiadau o CPS Cymru a CPS De-orllewin Lloegr fel 

rhan o'r rhaglen hon yn rhai peilot ac, fel y cyfryw, nid oeddent yn cynnwys holl 

elfennau fframwaith terfynol a chytûn arolygiadau'r Rhaglen Sicrwydd Ardal. 

Felly, er mwyn sicrhau bod set lawn a chymaradwy o ganlyniadau, 

penderfynodd HMCPSI ailymweld â'r Ardaloedd hyn er mwyn asesu, ar sail 

gyfyngedig, benderfyniadau gwaith achos a'r gwasanaeth a ddarperir i 

ddioddefwyr a thystion. Mae hyn yn galluogi HMCPSI i adrodd, ar sail gymharol, 

yn erbyn holl Ardaloedd CPS a rhydd linell sylfaen ar gyfer perfformiad Ardal 

CPS ac unrhyw weithgarwch arall yn y dyfodol. 

1.2. Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau dadansoddiad HMCPSI 

o waith achos. 

Penawdau 

1.3. Rydym wedi asesu a sgorio perfformiad Ardal fel y nodir isod. Mae ein 

hasesiad wedi'i gyfyngu i archwilio ffeiliau achos fel y nodir yn fframwaith 

arolygu'r Rhaglen Sicrwydd Ardal o dan y penawdau Gwaith Achos o Ansawdd 

Uchel a Hyder y Cyhoedd. Nodir perfformiad yr Ardal, fel y'i haseswyd yn erbyn 

modiwlau gorfodol y fframwaith arolygu, yn atodiad C. 

Gwaith achos o ansawdd uchel 

Meini prawf Sgôr 

Mae adolygiadau a phenderfyniadau (gan gynnwys 
penderfyniadau cyhuddo, defnyddio ceisiadau a derbyn pledion) 
yn gymesur; cânt eu cofnodi'n gywir; maent yn cydymffurfio â 
Chod Erlynwyr y Goron ac unrhyw bolisïau a chanllawiau 
perthnasol; maent yn cynnwys ymgynghori â'r heddlu; ac maent 
yn cyfrannu at ganlyniadau llwyddiannus a boddhad dioddefwyr 
a thystion. (Llysoedd Ynadon)  

Gweddol 

Mae'r gwaith o baratoi achosion a'u hynt yn effeithiol ac yn 
amserol. (Llysoedd Ynadon) 

Da 

Mae adolygiadau a phenderfyniadau (gan gynnwys 
penderfyniadau cyhuddo, defnyddio ceisiadau a derbyn pledion) 
yn gymesur; cânt eu cofnodi'n gywir; maent yn cydymffurfio â 
Chod Erlynwyr y Goron ac unrhyw bolisïau a chanllawiau 
perthnasol; maent yn cynnwys ymgynghori â'r heddlu; ac maent 
yn cyfrannu at ganlyniadau llwyddiannus a boddhad dioddefwyr 
a thystion. (Llys y Goron)  

Da 
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Mae'r gwaith o baratoi achosion a'u hynt yn effeithiol ac yn 
amserol. (Llys y Goron) 

Da 

Sgôr gyffredinol ar gyfer Gwaith achos o ansawdd uchel Da 

Hyder y cyhoedd 

Meini prawf Sgôr 

Cyfathrebir â dioddefwyr o dan bob menter, Cod neu bolisi 
cymwys (gan gynnwys ymgynghori â dioddefwyr ynghylch peidio 
â pharhau ag achosion neu bledion, llythyrau o dan y cynllun 
Cyfathrebu a Chysylltu â'r Dioddefwr, gohebiaeth â theuluoedd 
mewn profedigaeth a'r cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad) pan 
fo angen a gwneir hynny’n amserol ac i safon uchel.  

Da 

Caiff barn a buddiannau'r dioddefwr, tystion a'r cyhoedd eu 
hadlewyrchu a'u diogelu drwy ddefnyddio amodau remand neu 
fechnïaeth, Datganiadau Personol Dioddefwyr a gorchmynion 
atodol yn briodol adeg dedfrydu.  

Da 

1.4. Yn ystod y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, cwblhaodd CPS Cymru 

29,414 o achosion llysoedd ynadon a 4,234 o achosion Llys y Goron. Mae llwyth 

achosion cyffredinol llysoedd ynadon yn yr Ardal yn lleihau, fel sy'n wir am lwyth 

achosion Llys y Goron; mae hyn yn unol â thueddiadau cenedlaethol. 

1.5. Yn ystod yr un cyfnod, sicrhaodd yr Ardal euogfarnau (naill ai yn dilyn 

treial neu drwy ble euog) yn erbyn 86.8% o ddiffynyddion mewn achosion 

llysoedd ynadon, sy'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol o 84.4%. Yn yr un modd, 

ar 81.2%, mae perfformiad yn Llys y Goron yn well na'r cyfartaledd cenedlaethol 

o 79.7%.  

1.6. Er bod cyfradd treialon effeithiol gyffredinol yr Ardal mewn achosion 

llysoedd ynadon yn well na'r cyfartaledd cenedlaethol, mae canran y treialon 

aneffeithiol a chwâl a briodolir i resymau erlyn yn waeth na'r cyfartaledd 

cenedlaethol, sy'n golygu mai hon yw un o'r Ardaloedd sy'n perfformio waethaf 

yn hyn o beth. 

1.7. Ar y cyfan, mae safon y penderfyniadau a wneir mewn achosion yn 

gadarn, ar y cam cyhuddo a'r cam ôl-gyhuddo. Mae angen i'r Ardal wella 

ansawdd y cyngor y mae'n ei roi i'r heddlu a'r broses o gofnodi adolygiadau o 

achosion. Yn y llysoedd ynadon, mae angen mynd i'r afael ag amseroldeb y 

gwaith o baratoi ffeiliau a'i wella. 

1.8. Mae gan yr Ardal gyfradd uchel o ganlyniadau aflwyddiannus oherwydd 

materion yn ymwneud â dioddefwyr a thystion yn Llys y Goron a'r llysoedd 

ynadon. Mae Cynllun Busnes yr Ardal wedi nodi bod angen gwella'r gwasanaeth 

a ddarperir i ddioddefwyr a thystion fel blaenoriaeth uchel. Mae ein canfyddiadau 
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hefyd yn nodi bod hyn yn agwedd ar berfformiad y mae angen i'r Ardal ei gwella. 

Gall nifer o ffactorau effeithio ar hyn, gan gynnwys y lleihad yn nifer y 

canolfannau llys, yr ardal ddaearyddol fawr a natur wledig cryn dipyn o'r Ardal. 

Er hynny, roedd nifer o achosion yn yr archwiliad o ffeiliau lle gallai'r Ardal fod 

wedi gwneud mwy i sicrhau bod dioddefwyr yn parhau i fod yn rhan o'r broses. 

1.9. Mae'r cynllun Siarad â Thystion yn y Llys, sy'n sicrhau bod tystion yn 

cael y wybodaeth ddiweddaraf, wedi'i gyflwyno ledled yr Ardal. Er bod yr Ardal 

yn ymwybodol o ddarpariaeth gwneud ceisiadau mesurau arbennig, roedd llawer 

o achosion lle gellid gwella amseroldeb a phriodolrwydd ceisiadau mesurau 

arbennig. Caiff achosion lle mae angen anfon llythyr at ddioddefwr eu nodi'n 

gywir ac, ar y cyfan, mae ffocws da ar ddioddefwyr a thystion gan yr Ardal. 

Cryfderau 

Nodi pryd roedd angen anfon llythyr at y dioddefwr yn dilyn newid sylweddol 

yn y cyhuddiad a wynebwyd gan y diffynnydd. (3.2) 

Ansawdd yr arnodiadau ar daflenni cofnodi gwrandawiadau yn unol â'r fenter 

Siarad â Thystion yn y Llys. (3.6) 

Materion y mae angen mynd i'r afael â 

nhw 

Mae angen i'r Ardal sicrhau bod amseroldeb dyrannu a chwblhau'r gwaith o 

baratoi ffeiliau yn gwella, er mwyn sicrhau bod achosion yn cael eu paratoi'n 

briodol a bod penderfyniadau yn cael eu cofnodi'n briodol. (2.18) 

Rhaid i'r Ardal sicrhau, unwaith y derbynnir achos ar y cam brysbennu, fod 

cyngor ar gyhuddiad yn cael ei roi i'r heddlu yn unol â'r amserlen darged 

briodol. (2.55) 

Ym mhob achos lle caiff y diffynnydd ei gyhuddo o dan y prawf trothwy, rhaid 

i'r erlynydd nodi'n glir ar ba gam dilynol y cymhwysir y Prawf Cod Llawn. 

(2.57) 

Wrth ystyried rhestrau deunydd nas defnyddiwyd sensitif, rhaid i erlynwyr 

sicrhau: bod yr eitemau a restrir yn bodloni'r meini prawf ar gyfer eu cynnwys; 

lle nad ydynt, rhaid iddynt ofyn i'r heddlu gyflwyno rhestrau deunydd nas 

defnyddiwyd sensitif a heb fod yn sensitif a ddiwygiwyd yn gywir; a bod yr 

heddlu yn cael ei herio pan fo'r dystiolaeth yn awgrymu y dylai fod eitemau ar 

y rhestr deunydd nas defnyddiwyd sensitif. (2.69) 

Dylai'r Ardal sicrhau: bod ceisiadau i ddangos cymeriad drwg y diffynnydd yn 

cael eu gwneud yn unol â'r amserlenni gofynnol; a bod trywydd archwilio llawn 

ar gyfer y broses gwneud penderfyniadau. (2.83) 
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Methodoleg 

1.10. Mae gan CPS Cymru swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abertawe a'r 

Wyddgrug ac mae wedi'i alinio â heddluoedd Gwent, De Cymru, Dyfed-Powys a 

Gogledd Cymru. Mae'n cwmpasu 12 o lysoedd ynadon a chwech o ganolfannau 

Llys y Goron.  

1.11. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein canfyddiadau o ran y meini prawf 

ynglŷn â Gwaith achos o ansawdd uchel a Hyder y cyhoedd yn y fframwaith 

arolygu. Mae'r arolygwyr wedi sgorio pob agwedd a aseswyd fel 

ardderchog/da/gweddol neu wael, yn seiliedig ar fatrics sgorio cytûn ar gyfer 

arolygiadau'r Rhaglen Sicrwydd Ardal. Nodir y fframwaith arolygu, gan gynnwys 

ei is-feini prawf manylach, yn atodiad A.  

1.12. Archwiliodd yr arolygwyr 60 o ffeiliau llysoedd ynadon a 60 o ffeiliau Llys 

y Goron a oedd ar ei ffurf derfynol gan mwyaf ym mis Hydref 2018. Cyfeiriwn at 

ganfyddiadau allweddol yr archwiliad hwn o ffeiliau mewn rhannau perthnasol o'r 

adroddiad.  Mae'r canfyddiadau llawn, ynghyd â dadansoddiad manwl o'r 

archwiliad o ffeiliau, yn atodiad B. 

1.13. Am mai arolygiad cyfyngedig oedd hwn, cyfyngwyd ar y gwaith maes i un 

diwrnod o arsylwi llysoedd ynadon yn Llys Ynadon Caerdydd ac un diwrnod o 

arsylwi Llys y Goron yn Llys y Goron Caerdydd er mwyn asesu effeithiolrwydd 

hynt achosion. Ni chafwyd unrhyw ddogfennaeth na chyfweliadau ffurfiol yn 

ystod yr arolygiad hwn. 

1.14. Ceir rhestr o'r termau a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn yn atodiad C.  

 



 
 

 

2. Gwaith achos o ansawdd 
uchel 
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Yr Hyn a Ddisgwylir o ran Perfformiad 

Mae'r Ardal yn gweinyddu cyfiawnder drwy baratoi a chyflwyno gwaith achos 
a gwneud penderfyniadau cyfreithiol mewn ffordd amserol ac ardderchog, gan 
arwain at well canlyniadau.  

 

Meini prawf Sgôr 

Mae adolygiadau a phenderfyniadau (gan gynnwys 
penderfyniadau cyhuddo, defnyddio ceisiadau a derbyn pledion) 
yn gymesur; cânt eu cofnodi'n gywir; maent yn cydymffurfio â 
Chod Erlynwyr y Goron ac unrhyw bolisïau a chanllawiau 
perthnasol; maent yn cynnwys ymgynghori â'r heddlu; ac maent 
yn cyfrannu at ganlyniadau llwyddiannus a boddhad dioddefwyr 
a thystion. (Llysoedd Ynadon)  

Gweddol 

Mae'r gwaith o baratoi achosion a'u hynt yn effeithiol ac yn 
amserol. (Llysoedd Ynadon) 

Da 

Mae adolygiadau a phenderfyniadau (gan gynnwys 
penderfyniadau cyhuddo, defnyddio ceisiadau a derbyn pledion) 
yn gymesur; cânt eu cofnodi'n gywir; maent yn cydymffurfio â 
Chod Erlynwyr y Goron ac unrhyw bolisïau a chanllawiau 
perthnasol; maent yn cynnwys ymgynghori â'r heddlu; ac maent 
yn cyfrannu at ganlyniadau llwyddiannus a boddhad dioddefwyr 
a thystion. (Llys y Goron)  

Da 

Mae'r gwaith o baratoi achosion a'u hynt yn effeithiol ac yn 
amserol. (Llys y Goron) 

Da 

Sgôr gyffredinol ar gyfer Gwaith achos o ansawdd uchel Da 

Perfformiad yn erbyn y meini prawf  

2.1. Yn unol â Chanllawiau'r Cyfarwyddwr ar Gyhuddo, pumed argraffiad, 

caiff yr heddlu gyhuddo mewn achos heb gyfeirio at y CPS, neu fel y'i 

cyfarwyddir gan CPS Direct (CPSD) neu gyfreithwyr Ardal. Wrth asesu 

perfformiad Ardal yn hyn o beth, gan gynnwys cydymffurfiaeth â Chod Erlynwyr 

y Goron (y Cod)1, rydym ond yn ystyried yr achosion hynny lle cyfarwyddwyd y 

cyhuddiad gan gyfreithiwr Ardal. Fodd bynnag, er mwyn rhoi darlun llawn, 

gwnawn sylwadau ar ansawdd pob achos lle cafwyd cyhuddiad, ni waeth sut y'i 

gwnaed. 

2.2. Yn ein sampl o ffeiliau, cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ar y cam 

cyhuddo mewn 88 o 92 o achosion lle cafwyd cyhuddiad gan y CPS (95.7%).  

2.3. Roedd 45 o'r 92 o achosion lle cafwyd cyhuddiad gan y CPS yn achosion 

lle mai'r Ardal a wnaeth y penderfyniad cyhuddo. Ym mhob un o'r rhain namyn 

                                                
1
 Daeth yr holl achosion a archwiliwyd yn ystod yr arolygiad hwn i ben yn derfynol cyn i'r 

Cod presennol gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2018. 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/charging-directors-guidance-2013-fifth-edition-may-2013-revised-arrangements
https://www.cps.gov.uk/publication/code-crown-prosecutors
https://www.cps.gov.uk/publication/code-crown-prosecutors
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un (97.8%), cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir. O'r 28 o achosion lle cafwyd 

cyhuddiad gan yr heddlu, cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir mewn 25 o 

achosion (89.3%). O'r 47 o achosion lle cafwyd cyhuddiad gan CPSD, cafodd y 

Cod ei gymhwyso'n gywir mewn 44 o achosion (93.6%). 

2.4. Wrth i ni archwilio'r ffeiliau, mae'r arolygwyr yn sgorio ansawdd y 

penderfyniadau cyhuddo ni waeth pwy sy'n gyfrifol am eu gwneud, yr Ardal neu 

CPSD. Gwnaethom asesu bod 4.4% o'r penderfyniadau cyhuddo yn ardderchog, 

fel y'u cofnodwyd ar Ffurflen Llawlyfr Canllaw 3 (MG3), roedd 40% yn dda, roedd 

37.8% yn weddol ac roedd 17.8% yn wael. Roedd ansawdd ffurflenni MG3 yr 

Ardal yn well mewn achosion Llys y Goron. O'r 45 o achosion lle cafwyd 

cyhuddiad gan yr Ardal, ni lwyddodd y penderfyniad cyhuddo i gyfeirio at yr holl 

geisiadau perthnasol a materion atodol mewn pum achos (11.1%) a chafwyd 

cyfarwyddiadau priodol i erlynydd y llys mewn 26 o achosion (57.8%). Aseswyd 

bod ffurflenni MG3 yr Ardal yn cynnwys dadansoddiad a strategaeth achos 

priodol mewn 21 o achosion (46.7%). 

2.5. Ar y cam ôl-gyhuddo, cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir mewn 115 o 

120 o achosion (95.8%). 
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Adolygiadau a phenderfyniadau – llysoedd ynadon 
Asesiad: Gweddol 

Crynodeb 

Mae proses gwneud penderfyniadau CPS Cymru yn gadarn, ac mae 
perfformiad yn unol â dangosyddion perfformiad allweddol y CPS yn golygu 
mai hon yw un o'r Ardaloedd sy'n perfformio orau mewn nifer o fesurau. Fodd 
bynnag, mae ein harchwiliad o ffeiliau yn nodi problemau o ran amseroldeb 
penderfyniadau, ac mewn gormod o achosion roedd adolygiadau yn hwyr neu 
ar goll. Lle ymdriniwyd ag achosion mewn ffordd amserol, cafodd ansawdd yr 
achos a'r gwerth ychwanegol eu gwella'n fawr, ond nid oedd hyn yn gyson. 

2.6. Yn ein sampl o ffeiliau, cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ar y cam 

cyhuddo mewn 32 o 33 o achosion llys ynadon (97%) lle cafwyd cyhuddiad gan 

y CPS. Rhoddodd cyfreithwyr Ardal gyngor cyhuddo ar 17 o achosion llysoedd 

ynadon a chafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ym mhob achos (100%). 

2.7. Gwnaethom asesu bod ansawdd cyffredinol ffurflenni MG3 

penderfyniadau cyhuddo erlynwyr Ardal yn ardderchog mewn 11.8% o achosion, 

yn dda mewn 23.5%, yn weddol mewn 58.8% ac yn wael mewn 5.9%. Cafodd y 

gofyniad am ddadansoddiad a strategaeth achos briodol ei fodloni'n llawn mewn 

7 o 17 o achosion (41.2%). 

2.8. Cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir gan CPSD mewn 15 o 16 o achosion 

(93.8%). Yn yr un achos lle na chafodd y Cod ei gymhwyso’n gywir, nododd y 

cyfreithiwr adolygu Ardal y methiant a chyfarwyddodd yr eiriolwr i dynnu'r achos 

yn ôl yn y gwrandawiad cyntaf. Fodd bynnag, cafodd y mater fynd rhagddo am 

dros fis cyn i'r achos gael ei stopio, ac yn y cyfnod hwnnw cafwyd dau 

wrandawiad yn y llys a chafodd yr heddlu gyfarwyddyd i ddarparu ffeil lawn i'r 

CPS (a wnaed ganddo). Mae hyn yn aneffeithlon ac yn defnyddio adnoddau 

sydd eisoes dan bwysau. 

2.9. Roedd penderfyniad yr heddlu i gyhuddo yn cydymffurfio â'r Cod mewn 

25 o 27 (92.6%) o achosion llys ynadon. Cafodd y ddau achos lle na chafodd y 

Cod ei gymhwyso'n gywir eu dirwyn i ben gan yr Ardal, a hynny'n gywir. Hefyd, 

nodwyd bod pedwar achos wedi bod yn destun cyhuddiad gan yr heddlu yn 

groes i Ganllawiau'r Cyfarwyddwr. Mewn dau o'r achosion hynny, nododd yr 

erlynydd fod Canllawiau'r Cyfarwyddwr wedi'u torri a rhoddodd adborth priodol i'r 

heddlu. 

2.10. Cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ar y cam ôl-gyhuddo mewn 58 o 60 

(96.7%) o achosion llys ynadon.  
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2.11. Mewn 19 o'r 60 o achosion llysoedd ynadon, yn y ffeiliau a archwiliwyd 

(31.7%), gwnaeth yr heddlu gydymffurfio'n llawn â'r Safon Genedlaethol ar gyfer 

Ffeiliau ar adeg cyflwyno'r ffeil i'r CPS. Y mater mwyaf cyffredin o ddiffyg 

cydymffurfio oedd y ffaith bod datganiadau tyst allweddol ar goll mewn 19.5% o'r 

achosion. Lle cafwyd datganiadau, labelwyd rhai fel Ffurflen Llawlyfr Canllaw 11 

(MG11) heb gyfeirio at enw'r tyst. Mae hyn yn cael effaith niweidiol ar allu 

erlynwyr i nodi'r dystiolaeth yn hawdd. Roedd problemau gyda ffeiliau'r heddlu 

hefyd yn cynnwys y ffaith, mewn 9.8% o achosion, fod crynodeb achos yr heddlu 

ar goll neu o ansawdd gwael, fel nad oedd yn ychwanegu unrhyw fudd. 

2.12. Mewn 73.9% o achosion, gwnaeth yr Ardal herio'r heddlu ynghylch safon 

ansawdd ffeiliau. Ym mhob un o'r achosion hynny, derbyniodd yr heddlu nad 

oedd y ffeil o ansawdd digonol. Nododd yr arolygwyr fod 80% o'r ffeiliau wedi'u 

cyflwyno'n amserol, ond nid oedd hyn o gymorth pan oedd safon yr hyn a 

gyflwynwyd yn wael – ac roedd 68.3% o achosion yn ddiffygiol. Mae'r heriau hyn 

yn effeithio ar amseroldeb y gwaith sy'n ofynnol gan y CPS cyn gwrandawiad 

cyntaf. 

2.13. O'r 59 o achosion llysoedd ynadon yr 

oedd angen eu hadolygu cyn y gwrandawiad 

cyntaf, ni chafodd 11 o achosion (18.6%) eu 

hadolygu cyn y gwrandawiad hwnnw2. O'r 48 o 

achosion a gafodd eu hadolygu, roedd 31 

(64.6%) yn amserol. O'r 59 o achosion, roedd 

38 (64.4%) wedi cael adolygiad cychwynnol 

priodol a chymesur.  

2.14. Pan gaiff achosion eu cwblhau'n hwyr, mae'n lleihau faint o amser sydd 

ar gael i gymryd camau adferol y gall fod eu hangen cyn y gwrandawiad cyntaf. 

Efallai fod rhai achosion wedi cael eu hadolygu'n hwyr am fod yr achos wedi'i 

ddyrannu'n hwyr i'r erlynydd. Yn ein sampl o ffeiliau, roedd tri achos lle trefnwyd 

treial a oedd heb eu dyrannu i erlynydd unigol. 

2.15. Nododd yr arolygwyr fod ansawdd yr adolygiad yn anghyson. Mewn un 

achos lle nododd yr arolygwyr fod yr adolygiad yn rhagorol, roedd yr erlynydd 

wedi amlinellu'r adolygiad o ran sut y byddai'n profi'r achos: dadansoddi'r 

dystiolaeth; cymhwyso ffeithiau'r achos at y gyfraith berthnasol; ymdrin ag 

amddiffyniadau gwirioneddol a thebygol a sut i'w gwrthbrofi; a nodi'r tystion 

hynny a fyddai'n cael eu galw i roi tystiolaeth fyw, y rhai y gellid darllen eu 

datganiadau a'r rhai lle gellid cytuno ar rannau perthnasol o'r datganiad gyda'r 

                                                
2
 Dygwyd un o'r achosion yn y ddalfa 20 diwrnod cyn y gwrandawiad cyntaf arfaethedig 

ac ymdriniwyd ag ef gan asiant – ni chafodd y CPS gyfle i adolygu'r achos cyn y 
gwrandawiad 

Cafodd y Cod ei 

gymhwyso'n gywir ar y 

cam ôl-gyhuddo mewn 

58 o 60 o achosion 

llysoedd ynadon  

https://www.cps.gov.uk/publication/contents-charging-reports-and-national-file-standard
https://www.cps.gov.uk/publication/contents-charging-reports-and-national-file-standard
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amddiffyniad. Roedd adolygiadau is eu safon ond yn adrodd y ffeithiau heb 

gymhwyso'r gyfraith nac ystyried y dystiolaeth roedd ei hangen i brofi'r achos.  

2.16. Mewn 53.6% o achosion yn ein sampl o ffeiliau, roedd yr erlynydd wedi 

paratoi'r ffeil yn effeithiol er mwyn sicrhau cynnydd yn y gwrandawiad cyntaf yn 

ôl egwyddorion Trawsnewid Cyfiawnder Diannod.  

2.17. Yn seiliedig ar y daflen cofnodi gwrandawiad, sef ffurflen a gwblheir i 

grynhoi a nodi camau o wrandawiadau llys, roedd gan rai o'r eiriolwyr mewnol a 

ymddangosai yn y gwrandawiadau cyntaf 'afael' da ar achosion. Roedd yn 

amlwg i'r arolygwyr fod yr eiriolwyr hyn yn rhagweithiol wrth ymdrin ag achosion 

er mwyn sicrhau eu bod yn barod cyn y gwrandawiadau llys. Mewn rhai 

achosion lle na fu adolygiad cyn y gwrandawiad cyntaf – er enghraifft, am mai 

ple euog a ddisgwylid ac felly nad oedd angen adolygiad ysgrifenedig llawn o'r 

achos – roedd yr eiriolwyr wedi cwblhau adolygiadau neu wedi diwygio 

cyhuddiadau, wedi cyflwyno datgeliadau ac wedi paratoi'r achos yn effeithiol. 

Roedd eiriolwyr yn gwneud ceisiadau am fesurau arbennig yn y gwrandawiad 

cyntaf heb y ffurflenni cais angenrheidiol, gan sicrhau bod dioddefwyr a thystion 

yn cael eu diogelu gan fesurau arbennig heb fod angen ffurflenni cais nac oedi 

pellach. 

2.18. Gwelsom fod 10 achos wedi'u herlyn mewn llys ple dieuog disgwyliedig. 

Roedd gan wyth o'r 10 o achosion a archwiliwyd ar y safle adolygiad cyn 

gwrandawiad. Yn ôl asesiad yr arolygwyr roeddent yn weddol neu'n wael. 

Cafodd yr wyth achos eu hadolygu'n hwyr. Ni chafodd y ddau achos oedd yn 

weddill eu hadolygu o gwbl. Ni chafodd yr un o'r wyth adolygiad eu cwblhau 

mewn digon o amser i fod yn effeithiol ar gyfer y gwrandawiad cyntaf, gyda'r 

mwyafrif y diwrnod cyn y gwrandawiad cyntaf. Wrth arsylwi ar y llysoedd, yn yr 

un modd ag archwilio ffeiliau, roedd yr eiriolwr yn rhagweithiol o ran sicrhau bod 

yr holl achosion yn symud ymlaen yn y gwrandawiad cyntaf. 

Y mater y mae angen mynd i'r afael ag ef 

Mae angen i'r Ardal sicrhau bod amseroldeb dyrannu a chwblhau'r gwaith o 

baratoi ffeiliau yn gwella, er mwyn sicrhau bod achosion yn cael eu paratoi'n 

briodol a bod penderfyniadau yn cael eu cofnodi'n briodol. 

2.19. Asesodd yr arolygwyr y ffordd y gwnaeth yr Ardal ymdrin â datgelu 

deunydd nas defnyddiwyd mewn llysoedd ynadon fel a ganlyn: 

 Ardderchog Da Gweddol Gwael 

Llysoedd ynadon (allan o 

42 o achosion) 

2.4% 

(1 achos) 

21.4% 

(9 achos) 

50% 

(21 achos) 

26.2% 

(11 achos) 

2.20. Yn ein sampl ffeiliau o 42 o achosion perthnasol, roedd yr Ardal wedi 

cydymffurfio'n llawn â'r ddyletswydd datgelu cychwynnol mewn 11 (26.2%), yn 
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rhannol mewn 30 (71.4%) a ddim o gwbl mewn un (2.4%). Yn ein gwiriadau 

realiti o achosion byw, nid ymdriniwyd â datgeliadau mewn unrhyw achos cyn y 

gwrandawiad cyntaf. 

2.21. Gwnaeth yr heddlu gydymffurfio'n llawn â'i rwymedigaethau datgelu 

mewn 19 o 60 o achosion (31.7%). Prif fethiant yr heddlu oedd disgrifiadau 

gwael o ddeunydd. Nododd yr arolygwyr fod dealltwriaeth anghyson o'r hyn a 

oedd yn ddisgwyliedig ar restrau. Mewn un achos, anfonodd yr heddlu ddwy 

restr: un ar gyfer eitemau i'w datgelu ac un ar gyfer eitemau na ddylid eu datgelu. 

Dim ond y geiriau “nothing to disclose” a gafwyd ar un rhestr yn hytrach na 

rhestr o'r deunydd. Yn yr achos hwnnw, hysbysodd y cyfreithiwr yr heddlu o'r 

diffyg; fodd bynnag, yna gwnaeth y rhestr newydd gynnwys eitemau mewn 

grwpiau yn hytrach nag yn unigol, a chan ddefnyddio disgrifiadau gwael.  

2.22. Mewn 10 achos lle cafodd y rhestr o ddeunydd nas defnyddiwyd ei 

gwrthod, dim ond un yr ymdriniwyd â hi'n briodol. Yn y naw achos arall, 

hysbysodd yr erlynydd yr heddlu o'r diffyg; fodd bynnag, gwnaeth yr heddlu naill 

ai methu â darparu rhestr newydd neu cyflwynodd ail restr a oedd yn dal i fod yn 

ddiffygiol. Yn yr achosion hyn, wrth i'r treial nesáu, ymdriniwyd â'r datgeliad gan 

ddefnyddio'r rhestr a wrthodwyd yn wreiddiol (lle na ddarparwyd un newydd) neu 

restr newydd, nad oedd ei hansawdd llawer gwell. Cafodd rhai rhestrau eu 

hanfon i'r amddiffyniad heb eu llofnodi, a dim ond eu hanner anodi â rhesymau'r 

cyfreithiwr a wnaed yn achos rhai eraill. 

2.23. Aseswyd bod cyflwyno datgeliadau i'r amddiffyniad yn amserol mewn 17 

o 41 o achosion (41.5%). Lle y bo'n gymwys, cydymffurfiodd yr erlynydd â'r 

ddyletswydd datgelu parhaus yn llawn mewn pedwar o 22 (18.2%) o achosion, 

yn rhannol mewn 17 (77.3%) a methodd ag ymdrin â'r datgeliad mewn un achos 

(4.5%). 

2.24. Dangosodd ein harchwiliad o ffeiliau, lle'r oedd angen cwblhau taflen 

cofnodi datgeliad neu drywydd archwilio datgeliad, fod erlynwyr wedi cofnodi eu 

penderfyniadau drwy drywydd archwilio yn llawn mewn 17 o 42 o achosion 

(40.5%), yn rhannol mewn 19 o achoson (45.2%) a ddim o gwbl mewn chwe 

achos (14.3%). Gwelsom anghysondeb o ran cofnodi'r trywydd archwilio a faint 

o fanylion a oedd ynddo. 

2.25. Yn yr achosion hynny lle na chafodd y ffeil ei hadolygu cyn y 

gwrandawiad cyntaf, neu ei bod wedi'i hadolygu'n hwyr ac yn agos at y treial, 

gwnaeth ansawdd y gwaith a wnaed ym maes datgelu ddioddef. Nododd yr 

arolygwyr dair ffeil lle gwnaeth y cyfreithiwr, yn ei adolygiad o'r achos, nodi mai 

pwysau gwaith oedd y rheswm dros beidio â chymryd yr holl gamau gweithredu.  
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2.26. Ni wnaethom nodi unrhyw achosion a arweiniodd at gamweinyddu 

cyfiawnder oherwydd y ffordd yr ymdriniwyd â'r datgeliad. 
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Paratoi achosion a'u hynt – llysoedd ynadon 
Asesiad: Da  

Crynodeb 

Dengys canlyniadau CPS Cymru ei bod yn Ardal sy'n perfformio'n dda. Fodd 

bynnag, mae amseroldeb cwblhau'r gwaith o baratoi ar gyfer gwrandawiadau 

cyntaf ac achosion llys yn dal i fod yn broblem. Mae canlyniadau 

aflwyddiannus y gellir eu priodoli i broblemau gyda thystion ac achosion llys 

aneffeithiol y gellir eu priodoli i resymau erlyn yn parhau i fod yn rhy uchel. 

2.27. Er bod CPS Cymru wedi ymgorffori Trawsnewid Cyfiawnder Diannod a 

bod llysoedd brigâd, roedd gan y llysoedd ple dieuog disgwyliedig a welwyd gan 

yr arolygwyr gymysgedd o achosion ple dieuog disgwyliedig a phle euog 

disgwyliedig ar gyfer y gwrandawiad cyntaf, yn ogystal â nifer o fathau eraill o 

achosion a restrwyd. 

2.28. O'r 55 o achosion perthnasol yn ein sampl o ffeiliau, roedd 36 yn 

effeithiol yn y gwrandawiad cyntaf (65.5%). Y prif reswm dros wrandawiadau 

cyntaf aneffeithiol oedd yr amddiffyniad, fel mewn 12 o 19 o wrandawiadau 

aneffeithiol (63.2%). Roedd yr Ardal yn gyfrifol am 2 o'r 19. O'r 10 o achosion ple 

dieuog disgwyliedig, roedd dau yn aneffeithiol. Nid oedd y CPS yn gyfrifol am yr 

un o'r rhain. 

2.29. O'r 60 o achosion a archwiliwyd, roedd chwech (10%) lle cafodd y ple 

disgwyliedig ei nodi'n anghywir. Fe'i nodwyd yn anghywir gan yr heddlu mewn 

pedwar achos. Hyd yn oed lle cafodd y ple disgwyliedig ei nodi'n gywir, nid oedd 

bob amser yn adlewyrchu'r ple a wnaed. O'r 18 o achosion lle cafwyd ple euog, 

roedd saith wedi'u nodi'n gywir a'u paratoi fel achosion ple dieuog disgwyliedig.  

2.30. Un o ganlyniadau eraill adolygu a pharatoi achosion yn hwyr yw'r 

methiant i gyflwyno manylion cychwynnol achos yr erlyniad (MCAE) wedi'u 

paratoi'n llawn yn unol â'r terfynau amser a dderbynnir. Yn unol ag Arferion 

Gweithredu Safonol y CPS, cafodd pob achos yn ein sampl becyn GAP o 

fanylion cychwynnol a anfonwyd i'r amddiffyniad, os oeddent yn hysbys. Caiff y 

pecynnau GAP hyn eu paratoi gan staff cyflenwi gweithredol ac nid oes 

ganddynt unrhyw fewnbwn cyfreithiol. Mewn rhai o'r achosion yn y sampl o 

ffeiliau, y manylion a anfonwyd i ddechrau gan y staff cyflenwi gweithredol oedd 

unig ddarpariaeth MCAE. Yn sgil adolygiadau hwyr, roedd achosion lle'r oedd 

tystiolaeth allweddol ar goll o'r MCAE. Wrth arsylwi ar y llysoedd, ni chafodd 

unrhyw becynnau MCAE ple dieuog disgwyliedig eu hanfon i'r llys na'r 

amddiffyniad mewn modd amserol. Gwnaethom nodi, wrth arsylwi ar y llysoedd 

ac archwilio ffeiliau, fod erlynwyr llysoedd yn aml yn cyflwyno tystiolaeth neu 

ddatgeliad oedd i ddod i'r amddiffyniad ar fore'r gwrandawiad cyntaf. Mae hyn yn 
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rhoi baich ychwanegol ar yr erlynwyr hynny yn y llys. Nododd defnyddwyr llys 

eraill y gwnaethom siarad â nhw fod problemau o ran amseroldeb MCAE.  

2.31. Cafodd taflenni cofnodi gwrandawiad, a ddylai gynnwys yr holl fanylion 

angenrheidiol am ymddangosiad llys, eu cwblhau'n llawn mewn 33 o 50 o 

achosion (58.9%) ac yn rhannol mewn 22 (39.3%). Mewn un achos, nid oedd y 

daflen cofnodi gwrandawiad yn cynnwys unrhyw wybodaeth. Yn sgil archwilio 

ffeiliau, nododd yr arolygwyr fod y defnydd helaeth o'r ap i erlynwyr gan yr 

eiriolwyr yn sicrhau bod taflenni yn cael eu lanlwytho i'r system rheoli achosion 

mewn modd amserol. Roedd unrhyw daflenni nad oeddent yn amserol gan 

asiantau a oedd yn ymgymryd â threialon a heb fynediad at yr ap i erlynwyr. 

2.32. Yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, arweiniodd 86.8% o achosion 

llysoedd ynadon at ganlyniad llwyddiannus, a oedd yn well na'r cyfartaledd 

cenedlaethol o 84.4% a lefel uchelgais y CPS (85%). Mae'r gyfradd euogfarnu 

am gam-drin domestig yn y llysoedd ynadon wedi gwella dros y ddwy flynedd 

ddiwethaf: yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018 roedd yn 78.9% – yn well na'r 

cyfartaledd cenedlaethol o 76.8%. 

2.33. Yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, 

roedd cyfradd treialon effeithiol mewn llysoedd 

ynadon yn 46.8%. Y cyfartaledd cenedlaethol 

yw 45.6% a lefel uchelgais y CPS yw 55%. 

Mae'r Ardal bob amser wedi bod yn un o'r 

Ardaloedd sy'n perfformio orau. Dros y pedair 

blynedd diwethaf, mae wedi cyflawni cyfraddau 

treialon effeithiol gwell na'r cyfartaledd. Cafwyd 

cyfradd o 24.1% o achosion llys chwâl ac 

aneffeithiol yn y llysoedd ynadon oherwydd yr erlyniad. Y cyfartaledd 

cenedlaethol yw 22.3% a lefel uchelgais y CPS yw 20% neu lai. 

2.34. Cafwyd cyfradd o 30.7% yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018 o 

ganlyniadau aflwyddiannus oherwydd problemau gyda dioddefwyr yn y llysoedd 

ynadon. Lefel uchelgais y CPS yw 27.5% neu lai. 

2.35. Yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, rhoddwyd y gorau i 18.5% o 

achosion ar neu ar ôl y trydydd gwrandawiad. Mae hyn yn sylweddol gwell na 

chyfartaledd cenedlaethol y CPS o 26.5%. Mae CPS Cymru wedi perfformio'n 

well na'r cyfartaledd yn gyson ers 2013. Mae ei berfformiad yn dangos bod 

achosion yn darfod yn gynnar, sy'n arwydd o hynt achos effeithiol a 

phenderfyniadau cadarn. Caiff penderfyniadau cynnar i roi'r gorau i achos yn 

briodol effaith gadarnhaol ar ddyrannu adnoddau, gan sicrhau y gellir treulio 

amser ar yr achosion hynny sydd ei angen. Fodd bynnag, yn ein sampl o ffeiliau, 

Mae achosion yn 

darfod yn gynnar, sy'n 

arwydd o hynt achos 

effeithiol a 

phenderfyniadau 

cadarn 
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lle penderfynwyd dirwyn achos i ben, roedd yn amserol mewn dim ond pump o 

12 o achosion (41.7%).  

2.36. Cafwyd 2.48 o wrandawiadau mewn achosion a ymladdwyd ar 

gyfartaledd yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, sy'n well na'r cyfartaledd 

cenedlaethol o 2.77. Cafwyd 1.48 o wrandawiadau mewn achosion ple euog ar 

gyfartaledd, sy'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol o 1.66. Ym mhob un o'r 

mesurau perfformiad hyn, CPS Cymru yw'r Ardal CPS sy'n perfformio orau. 

2.37. Ni fu unrhyw fethiannau o ran terfynau amser yn y ddalfa mewn llysoedd 

ynadon yn yr Ardal ers pum mlynedd. Ni wnaeth yr arolygiad hwn archwilio 

system swyddfa'r Ardal ar gyfer monitro terfynau amser yn y ddalfa a phrin yw 

cwmpas y system rheoli achosion i gael gafael ar yr holl wybodaeth berthnasol 

am derfynau amser yn y ddalfa. Fodd bynnag, ar sail archwilio ffeiliau, nododd yr 

arolygwyr yr ymdriniwyd yn gywir â'r gwaith o gofnodi a chyfrifo terfynau amser 

yn y ddalfa. 

2.38. Wrth i ni archwilio ffeiliau, lle na chafodd achosion eu paratoi'n llawn cyn 

y gwrandawiad cyntaf, roedd y gwaith paratoi dilynol gofynnol cyn y treial yn 

hwyr yn y rhan fwyaf o achosion.  Bu'n anodd i'r Ardal ddal gafael ar achosion a 

glustnodwyd ar gyfer treial.  Yn y 35 o achosion lle gwnaeth ynadon roi 

cyfarwyddiadau, gan gynnwys i gyflwyno tystiolaeth neu ddatgeliad, gwnaeth yr 

Ardal gydymffurfio'n llawn ar amser mewn wyth (22.9%), yn rhannol mewn 23 

(65.7%) a ddim o gwbl mewn pedwar (11.4%).  

2.39. Gan ystyried yr holl ffactorau hyn, dangosodd ein harchwiliad o ffeiliau 

fod yr Ardal wedi dal gafael ar achosion a glustnodwyd ar gyfer treial mewn 24 o 

52 o achosion (46.2%).  
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Adolygiadau a phenderfyniadau – Llys y Goron 
Asesiad: Da 

Crynodeb 

Mae gan yr Ardal brosesau effeithiol ar waith i fonitro darpariaeth cyngor 

cyhuddo, ond mae amseroldeb y cyngor hwnnw yn broblem. Byddai modd 

gwella penderfyniadau cyhuddo drwy roi mwy o ystyriaeth i strategaeth 

treialon ar y cam hwnnw. Ar y cyfan, ymdrinnir yn dda â datgelu deunydd nas 

defnyddiwyd, ond mae angen rhoi mwy o ofal a sylw i rai agweddau sy'n 

ymwneud â deunydd sensitif. 

2.40. Yn ein sampl o ffeiliau, cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ar y cam 

cyhuddo mewn 27 o 28 o achosion Llys y Goron lle cafwyd cyhuddiad gan y 

CPS (96.4%). Cafwyd un achos lle cafwyd cyhuddiad gan yr heddlu, ac ni 

chafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ar y cam hwnnw.  

2.41. Yn y 31 o achosion a oedd yn weddill, cyfreithwyr CPSD a wnaeth y 

penderfyniad cyhuddo. Cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ganddynt mewn 29 

o'r achosion (93.5%). 

2.42. Nid asesodd yr Arolygwyr fod unrhyw benderfyniadau cyhuddo a wnaed 

gan yr Ardal yn ardderchog, roedd 50% yn dda, roedd 25% yn weddol ac roedd 

25% yn wael. Cafodd mwy o benderfyniadau cyhuddo a wnaed gan yr Ardal eu 

hasesu'n dda na phenderfyniadau CPSD (41.9%). 

2.43. Cafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ar y cam ôl-gyhuddo mewn 57 o 60 o 

achosion (95.0%).  

2.44. Mae gan yr Ardal broses frysbennu effeithiol er mwyn sicrhau bod 

achosion a gyflwynir gan yr heddlu am gyngor cyhuddo yn cyrraedd y safon 

ofynnol. Pan gaiff achos ei wrthod ar y cam hwn, mae camau ar waith i fonitro 

p'un a gafwyd y deunydd sy'n weddill. Mae'r broses hon yn gweithio'n dda, er i ni 

nodi ambell achos lle aed ar drywydd deunydd a oedd eisoes wedi'i gyflwyno 

gan yr heddlu. Er bod y broses yn gweithio'n dda, mae problem sylweddol o ran 

amseroldeb cwblhau camau gweithredu'r heddlu a darparu cyngor cyhuddo gan 

yr Ardal. 

2.45. Roedd tystiolaeth o brosesau sicrhau 

ansawdd cadarn i fonitro cydymffurfiaeth yr 

heddlu â'r Safon Genedlaethol ar gyfer Ffeiliau. 

Cytunodd yr heddlu ag asesiad y CPS ym mhob 

un o'r achosion lle cafwyd monitro ffurfiol. 

Nodwyd mai dim ond 16 o'r 43 o achosion 

perthnasol (37.2%) a gyflwynwyd gan yr heddlu 

Mae'r Ardal yn hynod 

effro i achosion o 

beidio â chyflwyno 

Datganiad Personol 

gan Ddioddefwr 
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a wnaeth gyrraedd y Safon Genedlaethol yn llawn i ddechrau. Mewn 13 o 

achosion (30.2%), ni chyrhaeddwyd y Safon. Roedd perfformiad ar draws y 

pedwar heddlu yn amrywio'n sylweddol, gyda 57.1% o achosion Dyfed-Powys 

yn cyrraedd y safon ofynnol yn llawn, 36.4% o achosion De Cymru, 35.7% o 

achosion Gogledd Cymru a 27.3% o achosion Gwent. 

2.46. Absenoldeb Datganiad Personol gan Ddioddefwr oedd y broblem fwyaf 

mewn traean o achosion nad oeddent yn cyrraedd y safon ofynnol yn llawn. 

Datganiadau tyst allweddol oedd ar goll oedd traean arall ac nid oedd y traean 

oedd yn weddill yn cyrraedd y safon am amrywiaeth o resymau, fel CCTV oedd 

ar goll.  

2.47. Mae'r Ardal yn hynod effro i achosion o beidio â chyflwyno Datganiad 

Personol gan Ddioddefwr, a gofynnir amdanynt yn rheolaidd pan na fyddant ar 

ffeil. 

2.48. Gwnaethom archwilio wyth ffeil fyw fel rhan o'n gwiriadau Rheoli 

Achosion yn Well. Roedd ffeil yr heddlu yn cyrraedd y Safon Genedlaethol ar 

gyfer Ffeiliau mewn tri o'r rhain (37.5%). Yn yr wyth achos dan sylw, cafodd ffeil 

yr heddlu ei gwrthod yn wreiddiol pan gafodd ei chyflwyno am benderfyniad 

cyhuddo. Ymddengys mai un o'r problemau oedd cyflwyno datganiadau gwag. 

Nodwyd bod hyn yn digwydd yn rhai o'r ffeiliau terfynol a archwiliwyd.  

2.49. Dim ond un achos lle cafwyd cyhuddiad gan yr heddlu oedd yn y sampl o 

ffeiliau terfynol Llys y Goron. Yn yr achos hwn, cafodd yr heddlu wneud 

cyhuddiad o dan ddarpariaethau Canllawiau'r Cyfarwyddwr heb gyfeirio'n gyntaf 

at y CPS. Fodd bynnag, ni chafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir, ac ni chafodd y 

diffygion o ran tystiolaeth eu nodi gan y CPS nes y treial.   

2.50. Fel y nodwyd, cafwyd un achos lle cafwyd cyhuddiad gan CPS Cymru lle 

na chafodd y Cod ei gymhwyso'n gywir ar y cam hwnnw. Anwybyddodd yr 

erlynydd y ffaith y gallai ac y dylai'r diffynnydd fod wedi'i gyhuddo o gael 

perthynas rywiol â pherthynas oedd yn oedolyn, yn ogystal â'r cyhuddiadau o 

ymosodiad rhywiol nad oedd yn gydsyniol a gyfarwyddwyd. Ni chafodd y 

cyhuddiadau oedd ar goll eu hychwanegu nes i'r Barnwr dynnu sylw'r erlynydd 

at y ffaith eu bod wedi'u hepgor yn y gwrandawiad paratoi cyn treial. 

2.51. Ar y cyfan, gwnaethom asesu bod hanner penderfyniadau cyhuddo'r 

Ardal yn dda. Fodd bynnag, yn hanner yr achosion a archwiliwyd, nid oedd 

dadansoddiad na strategaeth achos ddigonol. Aseswyd bod yr achosion hyn yn 

weddol neu'n wael. Yn arbennig, roedd angen atgyfnerthu'r elfen strategaeth 

achos ac nid oedd erlynwyr yn meddwl digon am sut y byddai'r achos yn cael ei 

gyflwyno i'r rheithgor. Ar y cam hwn, roedd hefyd angen rhoi mwy o ystyriaeth i 

ba geisiadau roedd angen eu gwneud – er enghraifft, ceisiadau i ddangos 
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cymeriad drwg – a ph'un a oedd unrhyw linellau ymholi i'r heddlu eu dilyn o ran 

deunydd nas defnyddiwyd posibl.  

2.52. Yn seiliedig ar yr achosion yn ein sampl o ffeiliau, nodwyd y gallai fod 

oedi sylweddol wrth ddarparu cyngor cyhuddo, gyda methiant i fodloni 

amseroedd targed yr Ardal. Yr amseroedd targed arferol, unwaith y byddai'r 

achos wedi'i dderbyn ar y cam brysbennu, oedd 28 diwrnod calendr ar gyfer trais 

rhywiol a throseddau rhywiol difrifol a phum diwrnod calendr ar gyfer categorïau 

eraill. 

2.53. Un enghraifft yw achos yn ymwneud â delweddau anweddus o blant. Nid 

oedd yr achos yn dod o dan feini prawf trais rhywiol a throseddau rhywiol difrifol, 

felly pum diwrnod calendr oedd y targed. Cymerodd bum wythnos i'r cyngor 

cyhuddo cyntaf gael ei roi. Nid oedd yr heddlu wedi mynd ar drywydd nifer o 

linellau ymholi; cafodd y rhain eu nodi'n gywir mewn cynllun gweithredu. 

Ymatebodd yr heddlu mewn 15 diwrnod, ond fis yn ddiweddarach anfonodd yr 

Ardal, a hynny'n anghywir, ohebiaeth ddilynol yn gofyn am y deunydd. Yna 

cafwyd pum wythnos arall o oedi gan y CPS cyn i'r cyngor cyhuddo terfynol gael 

ei roi. 

2.54. Mewn achos arall, yn ymwneud â'r drosedd o ymyrryd â chyfiawnder 

cyhoeddus (honiad anwir o dreisio), cymerodd bron 12 mis i gyd i'r CPS wneud 

penderfyniad cyhuddo. Er i Gynghorydd Cyfreithiol y Cyfarwyddwr ystyried p'un 

a ddylid awdurdodi'r cyhuddiad am saith mis o'r cyfnod hwn, bu oedi o ddeufis 

cyn hyn wrth i'r Ardal aros am awdurdodiad Dirprwy Brif Erlynydd y Goron. 

2.55. Mewn gormod o achosion, gwaethygwyd y fath oedi gan y ffaith bod yr 

heddlu wedi cymryd gormod o amser i ymdrin â'r camau gweithredu a ddeilliodd 

o gynlluniau gweithredu cyn cyhuddo. Mae'r oedi cyffredinol yn gwneud y sawl a 

ddrwgdybir a'r dioddefwyr yn fwy pryderus, a gall ei gwneud hi'n anos iddynt 

gofio beth a ddigwyddodd pan gynhelir treial.  

Y mater y mae angen mynd i'r afael ag ef 

Rhaid i'r Ardal sicrhau, unwaith y derbynnir achos ar y cam brysbennu, fod 

cyngor ar gyhuddiad yn cael ei roi i'r heddlu yn unol â'r amserlen darged 

briodol. 

Adolygiadau yn dilyn cyhuddiad 

2.56. Unwaith y cafwyd cyhuddiad mewn achos, nodwyd bod adolygiadau 

cymesur ac amserol yn cael eu cynnal fel roedd yn ofynnol ym mron pob achos. 

Roedd prosesau ar waith i sicrhau bod adolygiadau ôl-anfon yn cael eu cynnal, 

a byddai erlynwyr yn cael eu hatgoffa o'r gofyniad hwn. Rhoddwyd blaenoriaeth 

i'r adolygiadau hyn mewn achosion o gadw yn y ddalfa. 
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2.57. Ar y cyfan, lle y bo'n ofynnol, roedd adolygiad cychwynnol priodol a 

chymesur mewn 52 o 60 o achosion (86.7%), ac roedd pob un yn amserol. Tra 

byddai achosion lle cyfarwyddwyd y cyhuddiad o dan y prawf trothwy yn cael 

adolygiad pellach priodol, nid oedd y rhain bob amser yn nodi bod y Prawf Cod 

Llawn yn cael ei gymhwyso. Gallem weld, ar sail manylion yr adolygiad, fod y 

Prawf hwn yn cael ei gymhwyso, ond am ryw reswm ni nodwyd hynny'n gywir yn 

y ffeiliau. 

2.58. Wrth archwilio wyth ffeil fyw, aseswyd bod pedwar o'r adolygiadau ôl-

anfon yn dda a bod pedwar yn weddol. Fodd bynnag, dim ond dau o'r 

adolygiadau oedd yn amserol. 

Y mater y mae angen mynd i'r afael ag ef 

Ym mhob achos lle caiff y diffynnydd ei gyhuddo o dan y prawf trothwy, rhaid 

i'r erlynydd nodi'n glir ar ba gam dilynol y cymhwysir y Prawf Cod Llawn. 

2.59. Roedd derbyn pledion, neu dderbyn sail ple'r amddiffyniad gan yr 

erlyniad, yn gywir ym mhob achos perthnasol.  

2.60. Cafodd taflenni cofnodi gwrandawiad eu cwblhau'n llawn mewn 49 o 60 o 

achosion (81.7%). Cafodd bron pob un ei lanlwytho'n brydlon i'r system rheoli 

achosion. Roedd y prif hepgoriad yn ymwneud â cheisiadau cymeriad drwg, ac 

weithiau nid oedd yn amlwg beth oedd wedi digwydd o ran ceisiadau hwyr am 

fesurau arbennig. Cafwyd un achos lle nad oedd yr hyn a ysgrifennwyd ar y 

Daflen Cofnodi Gwrandawiad yn adlewyrchu'n gywir y broses gwneud 

penderfyniadau. Nid oedd y mater wedi'i ddatrys yn llawn eto. 

Datgelu deunydd nas defnyddiwyd 

2.61. Mae sicrhau yr ymdrinnir â datgelu deunydd nas defnyddiwyd yn gywir 

yn un o brif flaenoriaethau cenedlaethol y CPS. Mae ansawdd y ffordd mae'r 

Ardal yn ymdrin â nifer o agweddau ar y gyfundrefn ddatgelu yn galonogol. Fodd 

bynnag, dengys ein canfyddiadau, yn rhy aml, fod yr Ardal yn dechrau o dan 

anfantais oherwydd problemau gydag ansawdd y rhestrau a ddarperir gan yr 

heddlu.  

2.62. Gwnaeth yr heddlu gydymffurfio'n llawn â'i rwymedigaethau datgelu 

mewn 23 o 60 o achosion Llys y Goron (38.3%). Unwaith eto, roedd perfformiad 

yn amrywio'n sylweddol ar draws yr heddluoedd, gyda Dyfed-Powys yn bodloni'r 

gofynion yn llawn mewn 64.3% o achosion, ond Gwent mewn 20%. Y prif 

fethiant, a oedd yn effeithio ar 45.9% o achosion, oedd y disgrifiad gwael o 

eitemau ar y rhestr deunydd nas defnyddiwyd heb fod yn sensitif (MG6C). Yr 

agweddau diffygiol eraill oedd methu ag anfon rhestr, yn aml drwy beidio â 

darparu tystysgrif swyddog datgelu arall ar ôl cyflwyno'r MG6E (37.8% o 

achosion), a rhestru eitemau'n anghywir (10.8% o achosion). 
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2.63. Roedd y rhan fwyaf o erlynwyr yn effro i restrau â disgrifiadau gwael a 

byddent yn eu dychwelyd at yr heddlu yn gyson i'w hail-wneud. Fodd bynnag, lle 

nad oedd yr heddlu yn ymateb yn brydlon, nodwyd rhai achosion lle'r aeth 

erlynwyr drwy'r holl ddeunydd nas defnyddiwyd er mwyn sicrhau nad oedd 

unrhyw beth a oedd yn tanseilio achos yr erlyniad nac yn cynorthwyo'r 

amddiffyniad. 

2.64. Yn sgil cyflwyno Datganiadau'r 

Amddiffyniad (a oedd yn aml yn destun 

ceisiadau i ymestyn amserlen y llys) yn hwyr ac 

ymateb hwyr yr heddlu, mewn rhai achosion a 

ymladdwyd, ymdrinnid â materion datgelu o hyd 

ar y diwrnod a glustnodwyd ar gyfer treial. 

Mewn dwy enghraifft, rhoddodd yr heddlu ragor 

o ddeunydd neu wybodaeth i'r erlynydd a oedd 

yn amlwg yn ddatgeladwy yn y llys, ar ddiwrnod 

treial. 

2.65. Mewn un o'r achosion, oherwydd cefndir y digwyddiad, dylai'r erlynydd 

fod wedi gofyn yn llawer cynharach p'un a oedd digwyddiadau blaenorol yn 

ymwneud â'r dioddefwr, y diffynyddion a'r tystion. Fodd bynnag, yn eithaf ffodus, 

ar ddiwrnod y treial, daeth yr erlynydd yn ymwybodol bod dioddefwr ymosodiad 

honedig hefyd yn ddiffynnydd mewn achos arall o drais. Yn yr achos hwnnw, 

honnwyd iddo ymosod ar rywun mewn tafarn yn fuan cyn mynd i dafarn arall lle 

ymosodwyd arno ef yn ôl yr honiad. Yna penderfynwyd peidio â pharhau â'r 

achos a hynny'n gywir.  

2.66. Ar y cam datgelu parhaus, anfonwyd Datganiadau'r Amddiffyniad i'r 

heddlu yn brydlon, ond roedd yn beth prin gweld erlynwyr yn rhoi arweiniad i'r 

heddlu ar ba linellau ymholi i'w dilyn yn sgil yr hyn a ddatgelwyd yn y 

datganiadau. Mewn un enghraifft, rhoddodd y diffynnydd alibi a manylion tyst 

alibi. Ysgrifennodd yr erlynydd at yr amddiffyniad gan ddweud nad oedd unrhyw 

beth arall i'w ddatgelu cyn i unrhyw ymateb ddod i law gan yr heddlu o ran yr 

alibi posibl. 

2.67. Yn gyffredinol, nodwyd yr ymdriniwyd yn llawn â'r datgeliad cychwynnol 

mewn 43 o 54 o achosion perthnasol (79.6%), a datgelu parhaus mewn 36 o 45 

o achosion perthnasol (80%). Yn gyffredinol, bodlonwyd amserlenni mewn 37 o 

52 o achosion perthnasol (73.1%). 

2.68. Mae a wnelo un agwedd ar y ffordd mae'r Ardal yn ymdrin â deunydd nas 

defnyddiwyd y mae angen mynd i'r afael ag ef â rhestru deunydd nas 

defnyddiwyd sensitif (MG6D). Mewn sawl achos, rhestrodd yr heddlu eitemau ar 

MG6D nad oeddent yn bodloni'r meini prawf i'w cynnwys. Mewn un enghraifft, 

Roedd yn beth prin 

gweld erlynwyr yn rhoi 

arweiniad i'r heddlu ar 

ba linellau ymholi i'w 

dilyn yn sgil 

Datganiadau'r 

Amddiffyniad 
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roedd eitem a restrwyd wedi, mewn gwirionedd, gael ei datgelu'n gywir i'r 

amddiffyniad yn y llys ynadon cyn i'r achos gael ei anfon i Lys y Goron. 

2.69. Lle digwyddodd hyn, ni welsom yn aml erlynwyr yn gofyn i'r heddlu 

ailgyflwyno'r rhestr gyda'r eitemau wedi'u dileu (a'u rhoi ar MG6C lle roeddent yn 

perthyn). Ar y cyfan, ymdriniwyd â deunydd sensitif yn gywir mewn 16 o 25 o 

achosion perthnasol (64%). 

2.70. Wrth archwilio wyth achos byw, y prif honiad mewn tri ohonynt oedd 

meddiant gyda'r bwriad o gyflenwi cyffur rheoledig. Roedd un achos i'w weld yn 

stop ar hap, ond cafodd y ddau arall eu harwain gan gudd-wybodaeth. Yn y 

ddau hyn, roedd yr heddlu wedi cyflwyno MG6D heb unrhyw arwydd o unrhyw 

ddeunydd sensitif. Ni chafodd hyn ei herio gan y cyfreithiwr adolygu. 
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Y mater y mae angen mynd i'r afael ag ef 

Wrth ystyried rhestrau deunydd nas defnyddiwyd sensitif, rhaid i erlynwyr 

sicrhau: bod yr eitemau a restrir yn bodloni'r meini prawf ar gyfer eu cynnwys; 

lle nad ydynt, rhaid iddynt ofyn i'r heddlu gyflwyno rhestrau deunydd nas 

defnyddiwyd sensitif a heb fod yn sensitif a ddiwygiwyd yn gywir; a bod yr 

heddlu yn cael ei herio pan fo'r dystiolaeth yn awgrymu y dylai fod eitemau ar 

y rhestr deunydd nas defnyddiwyd sensitif. 

2.71. Roedd 12 o achosion lle'r oedd deunydd trydydd parti yr oedd angen ei 

ystyried at ddibenion datgelu. Ymdriniwyd â hyn yn gywir mewn 11 o achosion 

(91.7%). 

2.72. Gwelsom rai enghreifftiau da iawn o daflenni cofnodi datgelu a nodai'r 

gronoleg gywir o ran yr holl benderfyniadau datgelu a'r rhesymau dros y 

penderfyniadau hynny, ond dim ond 26 o 54 o'r taflenni a archwiliwyd gennym 

(48.1%) a gyrhaeddodd y safon ofynnol yn llawn. Ymhlith y diffygion roedd: ddim 

rhestru'r holl benderfyniadau datgelu; ddim rhoi unrhyw resymau dros 

benderfyniadau datgelu; a chynnwys penderfyniadau dim datgelu, er enghraifft 

rhai oedd yn ymwneud ag agweddau eraill ar hynt achos. 

2.73. Unwaith eto, gwelsom enghreifftiau da iawn o ddiweddaru taflenni i 

ddangos penderfyniadau datgelu a wnaed yn ystod y treial. Mewn achosion 

eraill, drwy gymharu'r cofnodion ar y daflen cofnodi gwrandawiad a'r daflen 

cofnodi datgeliad, roedd yn amlwg na ddiweddarwyd yr olaf o'r rhain.  

2.74.  Ar y cyfan, aseswyd bod y ffordd roedd yr Ardal yn ymdrin â datgelu yn 

ardderchog mewn 3.7% o achosion, yn dda mewn 53.7%, yn weddol mewn 

29.6% ac yn wael mewn 13%. 

2.75. Nid oedd unrhyw achos yn ein sampl o ffeiliau o fethiant llwyr i ddatgelu 

deunydd cynorthwyol neu danseiliol. 
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Paratoi achosion a'u hynt – Llys y Goron 
Asesiad: Da 

Crynodeb 

Caiff achosion eu paratoi'n dda ar gyfer y gwrandawiad cyntaf yn Llys y 

Goron, ond rhaid i amseroldeb ceisiadau i ddangos cymeriad drwg y 

diffynnydd wella. Mae'r Ardal yn cael mwy o ganlyniadau llwyddiannus na'r 

cyfartaledd cenedlaethol, ond llai am droseddau sy'n ymwneud yn benodol â 

honiad o dreisio. Mae cyfran y canlyniadau aflwyddiannus y gellir eu priodoli i 

broblemau gyda thystion yn rhy uchel, ond mae sawl ffactor yn llesteirio'r 

Ardal. Caiff achosion lle mae'r diffynnydd yn y ddalfa eu monitro'n effeithiol.  

2.76. Caiff y mwyafrif o achosion eu paratoi'n effeithiol ar gyfer y gwrandawiad 

cyntaf yn y llysoedd ynadon a'r Gwrandawiad Ple a Pharatoi Treial yn Llys y 

Goron. Lanlwythwyd y ffurflen Rheoli Achosion yn Well i'r System Achosion 

Digidol ar ôl y gwrandawiad llys ynadon mewn saith o'r wyth achos a archwiliwyd. 

Roedd yn ymddangos mai problemau TG oedd yn gyfrifol am yr un hepgoriad. 

Cafodd y problemau eu nodi'n llawn a'u cywiro ar wyneb pedair o'r ffurflenni.  

2.77. Ar y cam cyhuddo, roedd y ffurflenni MG3, y ffurflenni paratoi ar gyfer 

treial effeithiol (mewn achosion lle'r oedd treial diannod yn briodol) a'r ffurflenni 

Gwrandawiad Ple a Pharatoi Treial yn cynnwys cyfarwyddiadau cwbl briodol i'r 

erlynydd yn y llys mewn 39 o'r 59 o achosion Llys y Goron perthnasol (66.1%).3 

2.78. Ar ôl y cam cyhuddo, parhawyd i baratoi achosion yn effeithiol ar gyfer y 

gwrandawiad cyntaf mewn 53 o'r 60 o achosion (88.3%). Felly, roedd y 

gwrandawiad cyntaf yn effeithiol o ran datrys materion oedd yn weddill mewn 44 

o'r 60 o achosion (73.3%). Yn gyffredinol, cafodd y ditiad drafft a'r ffurflen 

Gwrandawiad Ple a Pharatoi Treial eu lanlwytho i'r System Achosion Digidol yn 

unol â'r amserlenni Rheoli Achosion yn Well. Cafodd y papurau perthnasol eu 

cyflwyno'n amserol ym mhob un o'r wyth achos byw a archwiliwyd, ac roedd 

tystiolaeth o ymwneud yr amddiffyniad mewn pump (62.5%). 

2.79. Yn yr 16 o achosion lle na fu'r gwrandawiad cyntaf yn effeithiol, 

priodolwyd hynny i'r amddiffyniad mewn naw, y CPS mewn pump, a'r heddlu a'r 

llysoedd mewn un yr un. O ran effeithiolrwydd y treial, mae perfformiad yr Ardal 

am y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018 ymhlith y gorau yn y wlad. Yn gyffredinol, 

roedd 56.2% o dreialon yn effeithiol, o gymharu â 50.7% yn genedlaethol. Mae 

perfformiad yr Ardal yn well na lefel uchelgais y CPS. Dim ond dau dreial 

aneffeithiol a gafwyd yn ein sampl o ffeiliau, a gellid priodoli'r ddau i faterion 

datgelu.  

                                                
3
Gwnaed y cyhuddiad gan yr heddlu mewn un achos. 
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2.80. Yn yr un cyfnod 12 mis, lle cafwyd treial aneffeithiol, fe'i priodolwyd i 

reswm erlyn mewn 12% o achosion, ychydig yn waeth na'r cyfartaledd 

cenedlaethol o 11.5% a lefel uchelgais genedlaethol y CPS o 11% neu lai. O'r 

treialon aneffeithiol y gellid eu priodoli i'r erlyniad, nodwyd yn benodol fod 28.8% 

oherwydd problemau gyda thystion, sy'n llawer gwaeth na'r cyfartaledd 

cenedlaethol (21.5%). Er nad ydym wedi dadansoddi'r sampl o ffeiliau yn 

benodol i ganfod y rhesymau dros hyn, rydym wedi nodi rhai ffactorau a allai fod 

wedi cael effaith, gan gynnwys natur wledig yr Ardal a'r diffyg trafnidiaeth 

gyhoeddus (mewn sawl achos bu'n rhaid archebu tacsi er mwyn cael tystion i 

ganolfan y llys ar amser). Gwnaethom hefyd nodi bod dyddiadau treialon wedi 

cael eu newid a bod lleoliadau llysoedd wedi cael eu symud ar fyr rybudd, ac ni 

all hynny fod wedi helpu. 

2.81. Rhoddwyd y gorau i sawl treial cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer y 

gwrandawiad a ymladdwyd. Roedd amrywiaeth o resymau dros hyn: er 

enghraifft, diffyg barnwr ar gyfer yr achos, adroddiadau arbenigwyr yr 

amddiffyniad ddim ar gael, neu anawsterau gyda thystion. 

2.82. Mae rhoi'r gorau i dreialon yn lleihau nifer y gwrandawiadau, fel sy'n wir 

am sicrhau bod pob mater wedi'i ddatrys yn y Gwrandawiad Ple a Pharatoi 

Treial. Gwnaeth y mwyafrif o achosion fynd yn syth o'r Gwrandawiad Ple a 

Pharatoi Treial i wrandawiad y treial. Roedd gan y rhai lle na wnaed hyn 

broblemau ymylol fel rheol: er enghraifft, torri mechnïaeth amodol gan y 

diffynnydd. Yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, cafwyd 4.01 o wrandawiadau ar 

gyfartaledd mewn achosion a ymladdwyd, a oedd yn sylweddol gwell na'r 

cyfartaledd cenedlaethol o 5.06 a lefel uchelgais y CPS o 5.0 neu lai.  

2.83. Un agwedd a ymddangosai'n broblematig mewn nifer o achosion oedd 

p'un a fyddai cais i ddangos cymeriad drwg y diffynnydd, Yn aml, nid oedd hyn 

wedi'i bennu erbyn y Gwrandawiad Ple a Pharatoi Treial, ac yna nid ymdriniwyd 

ag ef yn fuan wedyn. Dyma oedd y rheswm mwyaf cyffredin i'r erlyniad wneud 

cais i ymestyn yr amserlen a nodwyd yng ngorchymyn y Barnwr. Yn aml, eid ar 

ofyn cwnsler y treial ar y funud olaf i ddrafftio ceisiadau. 

2.84. Roedd hefyd yn anodd dilyn y broses gwneud penderfyniadau, yn 

arbennig ynghylch p'un a wnaed y cais ai peidio, ac os felly, p'un a gafodd ei 

gymeradwyo.   

Y mater y mae angen mynd i'r afael ag ef 

Dylai'r Ardal sicrhau: bod ceisiadau i ddangos cymeriad drwg y diffynnydd yn 

cael eu gwneud yn unol â'r amserlenni gofynnol; a bod trywydd archwilio llawn 

ar gyfer y broses gwneud penderfyniadau.  
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2.85. Prin iawn y cafwyd achosion yn ein sampl o ffeiliau lle bu'n rhaid i'r 

erlyniad wneud cais i ymestyn yr amserlen at ddiben ei achos ei hun. Roedd y 

cyfarwyddyd o ran cyflwyno'r datgeliad cychwynnol yn fwy problematig, ond 

roedd hyn i'w briodoli'n fwy i'r ffaith nad oedd yr heddlu yn darparu rhestrau 

digonol ar amser. Yn aml, cafwyd estyniadau i'r amddiffyniad gyflwyno 

diwygiadau arfaethedig i'r cyfweliad Cyflawni Tystiolaeth Orau neu gyfweliad y 

diffynnydd. Effaith hyn, pan oedd yn agos i ddyddiad y treial, oedd lleihau'r 

amser a oedd gan yr erlyniad i ystyried cynigion yr amddiffyniad, gan arwain at 

gryn dipyn o weithgarwch munud olaf. 

2.86. Ar y cyfan, nodwyd bod cydymffurfiaeth amserol â'r amserlen 

gychwynnol a nodwyd yng ngorchymyn y Barnwr mewn 45.1% o achosion. Fel y 

nodwyd uchod, roedd ceisiadau cymeriad drwg yn broblematig, fel rhai 

ceisiadau am fesurau arbennig mewn achosion lle nad oedd hawl gan y 

dioddefwr. 

2.87. Ar y cyfan, cawsai gohebiaeth, p'un ai gan yr amddiffyniad, yr heddlu 

(gan gynnwys yr unedau gofal tystion) neu'r llysoedd, ei hystyried yn brydlon. 

Fodd bynnag, nodwyd achosion lle gwnaeth yr heddlu ddarparu gwybodaeth 

allweddol a anwybyddwyd: er enghraifft, nad oedd tyst am gefnogi'r erlyniad 

mwyach. Mewn achosion eraill, gofynnodd erlynwyr eto am wybodaeth a oedd 

yn amlwg wedi'i rhoi eisoes.  

2.88. Mae'n anodd i erlynydd prysur 

wahaniaethu'n hawdd rhwng deunydd hen a 

newydd. Gwaethygir y broblem hon pan gaiff yr 

un ddogfen ei lanlwytho fwy nag unwaith. 

Roedd un heddlu (Dyfed-Powys) wedi mynd i'r 

afael â hyn drwy rifo dogfennau allweddol, yn 

bennaf MG6 ac MG20. Roedd hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws gweld pa un 

oedd yn debygol o gynnwys y wybodaeth fwyaf diweddar.  

2.89. Yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, roedd gan CPS Cymru gyfradd 

euogfarnu yn Llys y Goron o 81.2%, a oedd yn well na'r cyfartaledd cenedlaethol 

(79.7%) ond ychydig yn waeth na lefel uchelgais y CPS (81.5%). Dros yr un 

cyfnod, roedd cyfradd euogfarnu'r Ardal am drais yn 56.2%, o gymharu â 

chyfartaledd cenedlaethol o 61.5%. Roedd cyfradd yr Ardal hefyd yn waeth na 

lefel uchelgais genedlaethol y CPS (60%).   

2.90. Nid ydym wedi archwilio systemau swyddfa'r Ardal ar gyfer monitro 

terfynau amser yn y ddalfa ac mewn ffeiliau terfynol nid yw'r system rheoli 

achosion yn cynnwys yr holl wybodaeth am derfynau amser yn y ddalfa. Fodd 

bynnag, yn amodol ar hynny, nodwyd bod terfynau amser yn y ddalfa yn cael eu 

monitro'n dda, yn cael eu hardystio ar y daflen cofnodi gwrandawiad ac yn cael 

Nid yw'r Ardal wedi 

profi methiant terfyn 

amser yn y ddalfa ers 

sawl blwyddyn 
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eu hadolygu'n rheolaidd. Dim ond un achos a gafwyd yn ein sampl lle bu angen 

gwneud cais i ymestyn y terfynau amser yn y ddalfa. Y rheswm dros hyn oedd 

oedi wrth gael yr adroddiadau angenrheidiol i ddangos p'un a oedd y diffynnydd 

yn ffit i bledio. Nodwyd achosion eraill lle cafodd ceisiadau eu paratoi rhag ofn 

na fyddai'r treial yn mynd rhagddo. 

2.91. Nid yw'r Ardal wedi profi methiant terfyn amser yn y ddalfa ers sawl 

blwyddyn. 

2.92. Ym mhob un o'r 12 o achosion a derfynwyd, roedd y Cod wedi'i 

gymhwyso'n gywir. Roedd y penderfyniad i wneud hyn yn amserol mewn deg o'r 

achosion (83.3%).  

2.93. Gan ystyried yr holl ffactorau hyn, nodwyd bod gafael llwyr mewn 33 o'r 

60 o achosion (55%). Fodd bynnag, nid oedd unrhyw afael mewn pump o'r 

achosion (8.3%). 

 



 
 

 

3. Hyder y cyhoedd 
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Yr Hyn a Ddisgwylir o ran Perfformiad 

Mae'r gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr a thystion yn ganolog i waith yr 
Ardal. Mae'n sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu hegluro'n briodol a bod ei 
rhyngweithio â dioddefwyr a thystion yn ystyried eu hanghenion, yn agored ac 
yn uniongyrchol, ac yn dangos empathi. Mae'r Ardal yn gweithio gyda 
chymunedau lleol, ac yn dysgu ganddynt, er mwyn meithrin hyder yn y system 
cyfiawnder troseddol. 

 

Meini prawf Sgôr 

Cyfathrebir â dioddefwyr o dan bob menter, Cod neu bolisi 
cymwys (gan gynnwys ymgynghori â dioddefwyr ynghylch peidio 
â pharhau ag achosion neu bledion, llythyrau o dan y cynllun 
Cyfathrebu a Chysylltu â'r Dioddefwr, gohebiaeth â theuluoedd 
mewn profedigaeth a'r cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad) pan 
fo angen a gwneir hynny’n amserol ac i safon uchel.  

Da 

Caiff barn a buddiannau'r dioddefwr, tystion a'r cyhoedd eu 
hadlewyrchu a'u diogelu drwy ddefnyddio amodau remand neu 
fechnïaeth, Datganiadau Personol Dioddefwyr a gorchmynion 
atodol yn briodol adeg dedfrydu.  

Da 

Perfformiad yn erbyn y meini prawf  

Cyfathrebu â dioddefwyr  
Asesiad: Da 

Crynodeb 

Mae'r Ardal yn dda am nodi pan fydd angen anfon llythyr at ddioddefwr. Mae 

staff llysoedd hefyd yn dda am siarad â thystion a rhoi'r wybodaeth 

ddiweddaraf iddynt.  

3.1. Nododd yr Ardal pan oedd angen anfon llythyr at ddioddefwr yn y rhan 

fwyaf o'r achosion perthnasol yn ein sampl o ffeiliau. Nodwyd bod angen llythyr o 

dan y cynllun Cyfathrebu a Chysylltu â Dioddefwyr mewn 27 o achosion, ac 

anfonwyd un mewn 24 (88.9%). Lle y'i hanfonwyd, roedd y llythyr yn amserol 

mewn 20 o'r 24 o achosion (83.3%). Roedd perfformiad yn well yn Llys y Goron, 

gydag 86.7% o lythyrau yn cael eu hanfon mewn ffordd amserol, o gymharu â 

77.8% ar gyfer achosion llys ynadon. Yn Llys y Goron, cafwyd un achos pan nad 

anfonwyd llythyr fel roedd ei angen pan siaradwyd â'r dioddefwr yn y llys, ond ni 

wnaeth y daflen cofnodi gwrandawiad nodi p'un a oedd am gael llythyr o hyd, y 

mae ganddo hawl i'w gael. Mewn achosion eraill lle cododd yr un sefyllfa, cafodd 

dymuniadau'r dioddefwr eu nodi'n glir ar y daflen cofnodi gwrandawiad. Yn y 

ddau achos llys ynadon, nid oedd yr erlynydd wedi deall y gofyniad i anfon 

llythyr at ddioddefwr nad oedd yn cefnogi'r erlyniad mwyach. 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/victim-communication-and-liaison-vcl-scheme
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3.2. Roedd yr Ardal yn dda iawn am nodi pryd roedd angen anfon llythyr at y 

dioddefwr yn dilyn newid sylweddol yn y cyhuddiad a wynebwyd gan y 

diffynnydd. 

Cryfder 

Nodi pryd roedd angen anfon llythyr at y dioddefwr yn dilyn newid sylweddol 

yn y cyhuddiad a wynebwyd gan y diffynnydd. 

3.3. Asesodd yr arolygwyr fod ansawdd y llythyrau a anfonwyd at 

ddioddefwyr yn bodloni'r gofynion yn llawn mewn 15 o'r 24 o achosion (62.5%) 

lle anfonwyd un. Roedd gwahaniaeth mawr iawn mewn ansawdd rhwng y 

llythyrau a anfonwyd mewn achosion Llys y Goron a'r rhai a anfonwyd mewn 

achosion llys ynadon. Mewn achosion Llys y Goron, roedd y llythyr yn cyrraedd 

y safon ofynnol mewn 80% o achosion, o gymharu â 33.3% mewn achosion llys 

ynadon. Un agwedd gyffredin ar lythyrau nad oeddent yn cyrraedd y safon yn 

llawn oedd y ffaith nad oeddent yn egluro yn llawn nac yn gywir y rheswm dros 

ddirwyn yr achos i ben.  

3.4. Cafwyd dau achos yn ein sampl o ffeiliau lle'r oedd angen cyfathrebu â 

theuluoedd mewn profedigaeth. Yn y ddau, cafodd y teuluoedd y wybodaeth 

ddiweddaraf am yr hyn oedd yn digwydd. Roedd un o'r achosion yn cynnwys 

materion sensitif yn deillio o ddigwyddiad traffig ffyrdd angheuol. 

3.5. Mewn un achos (ymosodiad rhywiol), penderfynodd y dioddefwr arfer ei 

hawl i ofyn am adolygiad o'r penderfyniad cyhuddo. Cadarnhaodd yr adolygiad y 

penderfyniad gwreiddiol, ond eglurwyd wrth y dioddefwr y ffactorau y bu'n rhaid 

eu hystyried. 

3.6. Roedd taflenni cofnodi gwrandawiadau perthnasol yn cynnwys manylion 

ansoddol sgyrsiau â thystion yn unol â'r fenter Siarad â Thystion yn y Llys. 

Roedd hyn yn cynnwys lle trafodwyd pledion neu lle gwnaed penderfyniadau i 

ddirwyn yr achos i ben ar ddiwrnod y treial (lle'r oedd y dioddefwr yn bresennol).  

Cryfder 

Ansawdd yr arnodiadau ar Daflenni Cofnodi Gwrandawiadau yn unol â'r fenter 

Siarad â Thystion yn y Llys. 
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Safbwyntiau a buddiannau dioddefwyr a thystion 
Asesiad: Da 

Crynodeb 

Mae erlynwyr yn effro i anghenion dioddefwyr a thystion drwy geisiadau 

priodol i gadw diffynyddion ar remand yn y ddalfa, a thrwy wneud cais am 

fesurau arbennig er mwyn sicrhau bod dioddefwyr a thystion yn rhoi'r 

dystiolaeth orau bosibl. Fodd bynnag, mae angen i amseroldeb ceisiadau 

mesurau arbennig wella.  

3.7. Cymerwyd yr holl gamau angenrheidiol i gynnwys y dioddefwr yn y 

broses llys mewn 48 o'r 59 o achosion perthnasol (81.4%). Unwaith eto, roedd 

gwahaniaeth mawr mewn perfformiad rhwng Llys y Goron a'r llysoedd ynadon. 

Yn Llys y Goron, gwnaeth 39 o 42 o achosion (92.9%) fodloni disgwyliadau yn 

llawn o gymharu â naw o 17 (52.9%) yn y llysoedd ynadon. Gall fod yn heriol 

cynnwys dioddefwyr a thystion ym mhroses Llys y Goron: er enghraifft, nodwyd 

achosion lle cafodd dyddiad a lleoliad treial eu newid gan roi llai na 24 awr o 

rybudd.  

3.8. Mewn un achos, roedd yr erlynydd wedi 

holi'r heddlu, a hynny'n gywir, ynghylch p'un a 

ddylai'r dioddefwr gael defnyddio canolwr. Yna, 

gwnaeth yr heddlu fwy o ymholiadau a 

phenodwyd canolwr i sicrhau bod y dioddefwr 

yn rhoi'r dystiolaeth orau bosibl. 

3.9. Yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2018, priodolwyd 30.4% o dreialon 

aneffeithiol i broblemau gyda thystion, o gymharu â 27.6% yn genedlaethol. 

Roedd perfformiad yr Ardal yn waeth na lefel uchelgais y CPS (27.5%).  

3.10. Ar y cam cyhuddo, roedd erlynwyr yn effro i'r angen i ddiogelu 

dioddefwyr, naill ai drwy geisiadau priodol i gadw'r diffynnydd ar remand yn y 

ddalfa neu drwy sicrhau amodau mechnïaeth angenrheidiol.  

3.11. Nid oedd erlynwyr bob amser yn gweithredu'n brydlon pan gawsant 

wybod bod angen mesurau arbennig ar ddioddefwr neu dyst, naill ai gan yr 

heddlu neu drwy uned gofal tystion. Ar y cyfan, gwnaed cais priodol am fesurau 

arbennig mewn 36 o 38 o achosion perthnasol (94.7%), ac mewn ffordd amserol 

mewn 27 o'r 36 (75%). Gwahaniaeth bach iawn a welwyd ym mherfformiad Llys 

y Goron a'r llysoedd ynadon. Roedd erlynwyr yn y llysoedd ynadon yn 

rhagweithiol o ran gwneud ceisiadau llafar am fesurau arbennig ac, yn Llys y 

Goron, o ran cysylltu ag unedau gofal tystion ynghylch p'un a oedd dioddefwyr a 

thystion am ymweld â'r llys. 

Ar y cam cyhuddo, 

roedd erlynwyr yn 

effro i'r angen i 

ddiogelu dioddefwyr 
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3.12. Mae angen i erlynwyr fod yn effro i'r hyn y mae'r dioddefwr yn ei 

ddymuno o ran mesurau arbennig. Mewn un achos, roedd y dioddefwr wedi 

dweud o'r cychwyn ei bod hi am fod yn y llys a rhoi ei thystiolaeth y tu ôl i sgrin. 

Fodd bynnag, am mai achos o ymosodiad rhywiol oedd hwn, rhoddwyd mesur 

arbennig safonol cyswllt byw. Dim ond ar ddiwrnod y treial y cafodd y mater ei 

ddatrys.  

3.13. Mae staff yr Ardal yn effro i'r gofyniad am ddatganiad personol gan 

ddioddefwr a byddent yn atgoffa'r heddlu yn brydlon os nad oedd un wedi'i 

gynnwys ar gam cychwynnol cyflwyno ffeiliau. Roedd erlynwyr yn effro i b'un a 

oedd y dioddefwr am ddarllen ei ddatganiad personol gerbron y llys yn y 

gwrandawiad dedfrydu. 

3.14. Roedd yr heddlu fel arfer yn brydlon wrth anfon geiriad unrhyw orchymyn 

atal arfaethedig i'r CPS. Lle na chafwyd un, roedd erlynwyr yn effro i atgoffa'r 

heddlu. Gwnaed ceisiadau am orchmynion atal ym mhob un o'r achosion 

perthnasol. Mewn achos o anghydfod rhwng cymdogion a oedd yn cynnwys 

gorchymyn atal heb euogfarn, treuliodd cwnsler yr erlyniad gryn dipyn o amser 

yn sicrhau bod geiriad y gorchymyn yn diwallu anghenion y dioddefwr. 

 



 

 

   Atodiad A   
Fframwaith arolygu 
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Fframwaith arolygu'r Rhaglen Sicrwydd 

Ardal:  

  

CPS Cymru  

Cyflwyniad 

Mae'r fframwaith wedi’i rannu'n ddwy ran, sef: Gwaith achos o ansawdd uchel a 

Hyder y cyhoedd. Mae pob adran yn cynnwys disgwyliad o ran perfformiad a 

nifer o feini prawf y cesglir tystiolaeth yn eu herbyn. Nodwyd is-feini prawf ar 

gyfer pob adran, a all gael eu defnyddio fel canllaw i helpu i asesu perfformiad. 

Mae'r fframwaith yn gyson iawn â blaenoriaethau presennol y CPS ac mae'n 

ystyried mentrau allweddol eraill fel Arferion Gweithredu Safonol, Trawsnewid 

Cyfiawnder Diannod a Rheoli Achosion yn Well.  

Yn gyffredinol, mae'r arolygwyr yn edrych i weld a yw'r CPS yn sicrhau'r budd 

mwyaf posibl i ddefnyddwyr a rhanddeiliaid gyda'r adnoddau sydd ar gael. Er 

mwyn gwneud hyn mae'n rhaid i'r bobl gywir wneud y pethau cywir ar yr adeg 

gywir am y gost gywir gan gyflawni'r canlyniad cywir. Bydd y gwaith a wneir yn 

CPS Cymru yn canolbwyntio ar elfennau craidd gwaith achos yn unig. 

Gwaith achos o ansawdd uchel  

Yr Hyn a Ddisgwylir o ran Perfformiad 

Mae'r Ardal yn gweinyddu cyfiawnder drwy baratoi a chyflwyno gwaith achos 
a gwneud penderfyniadau cyfreithiol mewn ffordd amserol ac ardderchog, gan 
arwain at well canlyniadau.  

Meini prawf 

Gwaith achos llysoedd ynadon 

1. Mae adolygiadau a phenderfyniadau (gan gynnwys penderfyniadau 

cyhuddo, defnyddio ceisiadau a derbyn pledion) yn gymesur; cânt eu 

cofnodi'n gywir; maent yn cydymffurfio â Chod Erlynwyr y Goron ac 

unrhyw bolisïau a chanllawiau perthnasol; maent yn cynnwys 

ymgynghori â'r heddlu; ac maent yn cyfrannu at ganlyniadau 

llwyddiannus a boddhad dioddefwyr a thystion.  

a. Mae'r Ardal yn sicrhau bod pob ffeil a geir gan yr heddlu yn 

cydymffurfio â'r Safon Genedlaethol ar gyfer Ffeiliau ac 

egwyddorion Trawsnewid Cyfiawnder Diannod. Uwchgyfeirir 

materion sydd heb eu datrys pan fo'n briodol. 



Arolygiad Sicrwydd Ardal o CPS Cymru  
 

 39 

b. Mae'r Ardal yn effeithiol o ran hysbysu'r heddlu pan nad yw'n 

cydymffurfio â Chod Erlynwyr y Goron neu Ganllawiau'r 

Cyfarwyddwr ar Gyhuddo.  

c. Mae'r Ardal yn sicrhau y cynhelir adolygiad amserol a chymesur 

ym mhob achos lle mae angen cynnal un, a'i fod yn cael ei 

gofnodi'n briodol. 

d. Mae adolygiadau a phenderfyniadau yn cydymffurfio â Chod 

Erlynwyr y Goron ac unrhyw bolisïau neu ganllawiau perthnasol; 

yn cynnwys theori neu strategaeth treial o achos yr erlyniad er 

mwyn cynyddu'r tebygolrwydd y ceir canlyniad llwyddiannus 

cymaint â phosibl; ac yn nodi pan fydd angen gorchmynion atodol 

neu wybodaeth ychwanegol adeg dedfrydu o bosibl. 

e. Mae'r Ardal yn cydymffurfio â'i dyletswyddau datgelu mewn 

perthynas â deunydd nas defnyddiwyd. 

2. Mae'r gwaith o baratoi achosion a'u hynt yn effeithiol ac yn amserol. 

a. Mae systemau'r Ardal yn cefnogi hynt achosion effeithiol, gan 

gynnwys cydymffurfio â'r Rheolau ar Weithdrefnau Troseddol ac 

Arferion Gweithredu Safonol.  

b. Mae'r Ardal yn sicrhau bod achosion yn mynd rhagddynt yn y 

gwrandawiad cyntaf yn llys yr ynadon yn unol ag egwyddorion 

Trawsnewid Cyfiawnder Diannod.  

c. Mae'r Ardal yn sicrhau bod nifer y treialon effeithiol a'r 

canlyniadau llwyddiannus yn cynyddu drwy baratoi achosion a 

sicrhau eu hynt effeithiol.  

d. Mae gan yr Ardal system effeithiol ar gyfer rheoli a monitro 

terfynau amser yn y ddalfa.  

Gwaith achos Llys y Goron  

3. Mae adolygiadau a phenderfyniadau (gan gynnwys penderfyniadau 

cyhuddo, defnyddio ceisiadau a derbyn pledion) yn gymesur; cânt eu 

cofnodi'n gywir; maent yn cydymffurfio â Chod Erlynwyr y Goron ac 

unrhyw bolisïau a chanllawiau perthnasol; maent yn cynnwys 

ymgynghori â'r heddlu; ac maent yn cyfrannu at ganlyniadau 

llwyddiannus a boddhad dioddefwyr a thystion. 

a. Mae'r Ardal yn sicrhau bod pob ffeil a geir gan yr heddlu yn 

bodloni'r Safon Genedlaethol ar gyfer Ffeiliau ac egwyddorion 
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Rheoli Achosion yn Well. Uwchgyfeirir materion sydd heb eu 

datrys pan fo'n briodol. 

b. Mae'r Ardal yn effeithiol o ran hysbysu'r heddlu pan nad yw'n 

cydymffurfio â Chod Erlynwyr y Goron neu Ganllawiau'r 

Cyfarwyddwr ar Gyhuddo.  

c. Mae'r Ardal yn sicrhau y cynhelir adolygiad amserol a chymesur 

ym mhob achos lle mae angen cynnal un, a'i fod yn cael ei 

gofnodi'n briodol. 

d. Mae adolygiadau a phenderfyniadau yn cydymffurfio â Chod 

Erlynwyr y Goron ac unrhyw bolisïau neu ganllawiau perthnasol; 

yn cynnwys theori neu strategaeth treial o achos yr erlyniad er 

mwyn cynyddu'r tebygolrwydd y ceir canlyniad llwyddiannus 

cymaint â phosibl; ac yn nodi pan fydd angen gorchmynion atodol 

neu wybodaeth ychwanegol adeg dedfrydu o bosibl. 

e. Mae'r Ardal yn cydymffurfio â'i dyletswyddau datgelu mewn 

perthynas â deunydd nas defnyddiwyd. 

4. Mae'r gwaith o baratoi achosion a'u hynt yn effeithiol ac yn amserol. 

a. Mae systemau'r Ardal yn cefnogi hynt achosion effeithiol, gan 

gynnwys cydymffurfio â'r Rheolau ar Weithdrefnau Troseddol ac 

Arferion Gweithredu Safonol. 

b. Mae'r Ardal yn sicrhau bod achosion yn Llys y Goron yn mynd 

rhagddynt yn unol ag egwyddorion Rheoli Achosion yn Well. 

c. Mae'r Ardal yn sicrhau bod nifer y treialon effeithiol a'r 

canlyniadau llwyddiannus yn cynyddu drwy baratoi achosion a 

sicrhau eu hynt effeithiol. 

d. Mae gan yr Ardal system effeithiol ar gyfer rheoli a monitro 

terfynau amser yn y ddalfa. 

Hyder y cyhoedd 

Yr Hyn a Ddisgwylir o ran Perfformiad 

Mae'r gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr a thystion yn ganolog i waith yr 
Ardal. Mae'n sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu hegluro'n briodol a bod ei 
rhyngweithio â dioddefwyr a thystion yn ystyried eu hanghenion, yn agored ac 
yn uniongyrchol, ac yn dangos empathi.  
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Meini prawf 

1. Cyfathrebir â dioddefwyr o dan bob menter, Cod neu bolisi cymwys (gan 

gynnwys ymgynghori â dioddefwyr ynghylch peidio â pharhau ag 

achosion neu bledion, llythyrau o dan y cynllun Cyfathrebu a Chysylltu â'r 

Dioddefwr, gohebiaeth â theuluoedd mewn profedigaeth a'r cynllun Hawl 

Dioddefwyr i Adolygiad) pan fo angen a gwneir hynny’n amserol ac i 

safon uchel.  

a. Ystyrir anghenion dioddefwyr a thystion yn llawn a cheir cyswllt a 

chymorth amserol a phriodol drwy gydol y broses erlyn.  

b. Mae'r Ardal yn sicrhau cydymffurfiaeth â'r gofyniad i ymgynghori â 

dioddefwyr mewn achosion priodol, gan gynnwys peidio â 

pharhau ag achosion a derbyn pledion.  

c. Mae'r Ardal yn sicrhau y caiff gohebiaeth â dioddefwyr a 

theuluoedd mewn profedigaeth ei hanfon lle y bo angen a'i bod o 

safon uchel, gyda chyfeiriadau at ffynonellau cymorth neu 

hawliau ychwanegol (gan gynnwys cynllun Hawl y Dioddefwr i 

Adolygiad) lle y bo'n briodol.  

2. Caiff barn a buddiannau'r dioddefwr, tystion a'r cyhoedd eu hadlewyrchu 

a'u diogelu drwy ddefnyddio amodau remand neu fechnïaeth, 

Datganiadau Personol Dioddefwyr a gorchmynion atodol yn briodol adeg 

dedfrydu.  

a. Mae'r Ardal yn sicrhau y caiff materion sy'n ymwneud â 

dioddefwyr a thystion eu hystyried ar y cam cyn cyhuddo ac y 

rhoddir cyfarwyddiadau clir i eiriolwyr ar gyfer pob gwrandawiad. 

b. Mae'r Ardal yn sicrhau bod ceisiadau i wrthod mechnïaeth, ceisio 

amodau mechnïaeth neu apelio yn erbyn caniatáu mechnïaeth yn 

briodol ac yn gymesur, a'u bod yn effeithiol o ran diogelu'r 

dioddefwr a'r cyhoedd. 

c. Mae'r Ardal yn sicrhau bod y dioddefwr wedi cael cyfle i wneud 

Datganiad Personol Dioddefwr mewn achosion cymwys, a bod 

erlynwyr wedi cymryd y camau angenrheidiol i'w gyflwyno i'r llys 

fel mae'r dioddefwr yn dewis iddo gael ei gyflwyno, hyd y gellir.  

d. Mae prosesau'r Ardal yn sicrhau y ceisir y gorchmynion atodol 

cywir adeg dedfrydu neu waredu achos mewn rhyw ffordd arall er 

mwyn diogelu'r dioddefwr, tystion neu'r cyhoedd. 
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Atodiad B 
Canfyddiadau archwilio 
ffeiliau  
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Cwestiwn Atebion Pob 

achos 

Penderfyniadau cyn cyhuddo gan yr heddlu a'r CPS 

Roedd penderfyniad yr heddlu i gyhuddo yn 

cydymffurfio â phrawf y Cod 

Oedd 

Nac oedd 

89.3% 

10.7% 

Roedd penderfyniad yr heddlu i gyhuddo yn 

cydymffurfio â Chanllawiau'r Cyfarwyddwr ar 

Gyhuddo 

Oedd 

Nac oedd 

85.7% 

14.3% 

Nododd MG3 yr heddlu yn gywir p'un a 

ddisgwyliwyd ple euog neu ddieuog 

Do 

Naddo 

85.7% 

14.3% 

Roedd penderfyniad y CPS i gyhuddo yn 

cydymffurfio â phrawf y Cod 

Oedd 

Nac oedd 

95.7% 

4.3% 

Roedd MG3 yn cynnwys dadansoddiad a 

strategaeth briodol o ran yr achos  

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

41.9% 

 

43.0% 

 

15.1% 

Roedd MG3 yn cyfeirio at bob cais perthnasol a 

mater atodol 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

48.9% 

 

37.0% 

 

14.1% 

Roedd cyfarwyddiadau a chanllawiau priodol ar 

gael i erlynydd y llys yn MG3 neu'r PET neu'r 

Gwrandawiad Ple a Pharatoi Treial a grewyd gyda'r 

MG3 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

55.3% 

 

40.4% 

 

4.3% 

Nododd MG3 y CPS yn gywir p'un a ddisgwyliwyd 

ple euog neu ddieuog 

Do 

Naddo 

95.7% 

4.3% 

Roedd y cynllun gweithredu yn cyrraedd safon 

foddhaol 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

49.5% 

 

44.0% 

 

6.6% 

Ar gyfer achosion lle cafwyd cyhuddiad gan y CPS, 

nodwch ansawdd cyffredinol MG3, gan gynnwys 

cynllun gweithredu 

Ardderchog 

Da 

Gweddol 

Gwael 

2.2% 

43.5% 

34.8% 

19.6% 

Ansawdd ffeiliau 
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Cwestiwn Atebion Pob 

achos 

Cafodd ffeiliau'r heddlu eu cyflwyno'n unol â'r 

Safon Genedlaethol ar gyfer Ffeiliau ar gyfer y 

math o achos 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

34.0% 

 

51.5% 

 

14.6% 

Roedd y prif fethiant yn ffeil yr heddlu yn ymwneud 

â: 

VPS 

MG5 

Rhagamodau 

D 

MG11 

Goradeiladu 

Arall 

14.7% 

5.9% 

1.5% 

25.0% 

1.5% 

51.5% 

Cafodd ffeiliau'r heddlu eu cyflwyno'n amserol  Do 

Naddo 

81.5% 

18.5% 

Adolygiad parhaus y CPS 

Roedd pob penderfyniad adolygu yn dilyn 

cyhuddiad wedi cymhwyso'r Cod yn gywir 

Oedd  

Nac oedd 

95.8% 

4.2% 

Bu'r achos yn destun adolygiad cychwynnol priodol 

a chymesur lle'r oedd yn briodol 

Do 

Naddo 

Heb ei 

wneud 

75.6% 

14.3% 

10.1% 

Cafodd yr adolygiad cychwynnol o'r achos ei 

gynnal yn amserol 

Do 

Naddo 

84.1% 

15.9% 

Gwnaeth yr erlynydd baratoi'r achos yn effeithiol yn 

unol â Thrawsnewid Cyfiawnder Diannod/Rheoli 

Achosion yn Well er mwyn sicrhau ei fod yn 

datblygu yn y llys yn y gwrandawiad(au) cyntaf  

Do 

Naddo 

77.3% 

22.7% 

Nododd yr erlynydd unrhyw achos o ddiffyg 

cydymffurfio â Thrawsnewid Cyfiawnder 

Diannod/Rheoli Achosion yn Well, a chodi hynny 

gyda'r heddlu 

Do 

Naddo 

76.0% 

24.0% 

Gweithredoedd y CPS yn effeithiol ac yn ychwanegu gwerth 

Roedd y gwrandawiad cyntaf yn effeithiol, roedd yn 

cydymffurfio â mentrau Trawsnewid Cyfiawnder 

Diannod/Rheoli Achosion yn Well (lle'r oedd yn 

briodol) a datryswyd pob mater a oedd heb ei 

ddatrys  

Oedd 

Nac oedd 

69.6% 

30.4% 

Cafodd unrhyw broblemau gydag effeithiolrwydd y 

gwrandawiad Trawsnewid Cyfiawnder 

Diannod/Rheoli Achosion yn Well eu hachosi'n 

Yr Heddlu 

CPS 

Y Llys 

14.3% 

20.0% 

5.7% 
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Cwestiwn Atebion Pob 

achos 

bennaf gan? Yr 

Amddiffyniad 

60.0% 

Lluniodd y cyfreithiwr neu'r tîm farn ddoeth ar yr 

achos a gwnaethant ddal gafael arno 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

50.9% 

 

43.8% 

 

5.4% 

Cydymffurfiwyd yn amserol â chyfarwyddiadau llys 

neu orchmynion barnwyr 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

36.0% 

 

52.3% 

 

11.6% 

Cafodd unrhyw benderfyniad dirwyn ei ben ei 

wneud a'i weithredu'n amserol 

Do 

Naddo 

62.5% 

37.5% 

Roedd y penderfyniad i dderbyn ple neu sail ple yn 

gadarn 

Oedd 

Nac oedd 

85.7% 

14.3% 

Roedd unrhyw sail i ble yn ysgrifenedig ac wedi'i 

llofnodi gan yr erlyniad a'r amddiffyniad 

Oedd 

Nac oedd 

Ddim yn 

hysbys 

37.5% 

37.5% 

25.0% 

Datgeliad yr heddlu 

Cyflawnodd yr heddlu ei rwymedigaethau datgelu Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

35.0% 

 

50.0% 

 

15.0% 

 

Cwestiwn Atebion Pob 

achos 

Roedd y prif fethiant yn natgeliad yr heddlu yn 

ymwneud â: 

Rhestru 

eitemau yn 

anghywir 

Disgrifiad 

gwael 

Diffyg rhestr 

Rhestrau 

anghywir 

11.5% 

 

 

38.5% 

 

21.8% 

 

1.3% 
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Rhagamodau 

tystion 

Arall 

 

1.3% 

   25.6% 

Datgeliad y CPS 

Cyflawnodd yr erlynydd y ddyletswydd datgelu 

cychwynnol, gan gynnwys ardystio rhestrau'n gywir 

(ond heb gynnwys amseroldeb datgeliad) 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

56.3% 

 

41.7% 

 

2.1% 

Cyflawnodd yr erlynydd y ddyletswydd datgelu 

parhaus (ond heb gynnwys amseroldeb datgeliad) 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

59.7% 

 

32.8% 

 

7.5% 

Roedd y methiant i gydymffurfio â'r ddyletswydd 

datgelu yn fethiant llwyr i ddatgelu deunydd 

tanseiliol neu gynorthwyol (nid yw datgeliad hwyr 

yn fethiant llwyr) 

Oedd 

Nac oedd 

0.0% 

100.0% 

Cyflawnodd yr erlyniad ei ddyletswydd datgelu 

mewn ffordd amserol 

Do 

Naddo 

59.1% 

40.9% 

Ymdriniwyd â deunydd nas defnyddiwyd sensitif 

mewn ffordd briodol 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

64.0% 

 

24.0% 

 

12.0% 

Ymdriniwyd â deunydd trydydd parti mewn ffordd 

briodol 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

77.8% 

 

11.1% 

 

11.1% 

Cwblhawyd y daflen cofnodi datgeliadau yn briodol 

gyda chamau gweithredu a'r penderfyniadau 

datgelu a wnaed 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

44.8% 

 

39.6% 

 

15.6% 

Nodi ansawdd cyffredinol ymdrin â deunydd nas 

defnyddiwyd gan y CPS 

Ardderchog 

Da 

Gweddol 

Gwael 

3.1% 

39.6% 

38.5% 

18.8% 
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Cwestiwn Atebion Pob 

achos 

Cofnodi canlyniadau 

Cwblhawyd taflenni cofnodi gwrandawiadau yn 

gywir, roeddent yn cynnwys digon o 

gyfarwyddiadau i ddatblygu'r achos ac fe'u 

lanlwythwyd i'r system rheoli achosion mewn modd 

amserol  

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

70.7% 

 

26.7% 

 

2.6% 

Lle y bo'n briodol, cymerodd yr erlynydd yr holl 

gamau angenrheidiol i sicrhau bod dioddefwyr yn 

cael eu cynnwys yn y broses llys  

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

81.4% 

 

13.6% 

 

5.1% 

Gofal dioddefwyr a thystion 

Ystyriodd yr erlynydd hawliau, buddiannau ac 

anghenion dioddefwyr a thystion, gan gynnwys 

ymgynghori â nhw lle y bo'n briodol 

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

Heb ei 

gyflawni 

83.3% 

 

15.4% 

 

1.3% 

Roedd Cyfathrebu a Chysylltu â Dioddefwyr yn 

amserol pan oedd ei angen 

Oedd 

Nac oedd 

Heb ei 

wneud  

74.1% 

14.8% 

11.1% 

Roedd Cyfathrebu a Chysylltu â Dioddefwyr o 

safon uchel  

Cyflawnwyd 

yn llawn 

Cyflawnwyd 

yn rhannol 

62.5% 

 

37.5% 

Nodi ansawdd cyffredinol y gwasanaeth gan yr 

heddlu  

Ardderchog 

Da 

Gweddol 

Gwael 

1.7% 

30.8% 

49.2% 

18.3% 

Nodi'r gwerth cyffredinol a ychwanegwyd gan y 

CPS 

Ardderchog 

Da 

Gweddol 

Gwael 

0.9% 

51.8% 

35.7% 

11.6% 

A wnaed cais am y mesurau arbennig priodol? Do 

Naddo 

94.7% 

5.3% 

A oedd y cais yn amserol?  Oedd 

Nac oedd 

75.0% 

25.0% 



Arolygiad Sicrwydd Ardal o CPS Cymru  
 

 50 

 



 

 

Atodiad C  
Rhestr Termau 
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Achos a ymleddir 

Achos lle mae'r diffynnydd yn dewis pledio'n ddieuog, neu lle mae'n gwrthod 

gwneud ple, sydd felly yn gofyn i'r achos fynd i dreial. 

Adolygiad (cychwynnol, parhaus, treial diannod, ffeil lawn, ac ati) 

Y broses lle mae cyfreithiwr Ardal yn penderfynu bod achos gan yr heddlu yn 

bodloni, ac yn parhau i fodloni, y prawf erlyn cyfreithiol yng Nghod Erlynwyr y 

Goron. Un o swyddogaethau pwysicaf y CPS. 

Arferion Gweithredu Safonol 

Prosesau cenedlaethol sy'n sicrhau bod arferion busnes yn gyson. Maent yn 

darparu gweithdrefn osod er mwyn i bob Ardal ei dilyn. Mae enghreifftiau o 

arferion gweithredu safonol yn cynnwys Trawsnewid Cyfiawnder Diannod, 

Rheoli Achosion yn Well a therfynau amser yn y ddalfa. 

Asiant 

Mae asiantau yn gyfreithwyr nas cyflogir gan y CPS ond a gaiff eu bwcio i erlyn 

achosion yn y llys ar ei ran, ar sail ddyddiol fel arfer. Nid oes ganddynt y pŵer i 

wneud penderfyniadau o dan God Erlynwyr y Goron ac mae'n rhaid iddynt gael 

eu cyfarwyddo gan gyfreithwyr y CPS yn hyn o beth. 

Bargyfreithiwr/Cwnsler 

Aelodau o'r Bar Annibynnol a gyfarwyddir gan y CPS i erlyn achosion yn y llys. 

Canlyniad aflwyddiannus 

Achosion sy'n diweddu mewn rhyddfarn neu sy'n cael eu dirwyn i ben. 

Ceisiadau am fesurau arbennig 

Mae Deddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999 yn darparu ar 

gyfer amrywiaeth o fesurau arbennig er mwyn galluogi tystion agored i niwed 

neu sydd wedi'u bygylu mewn treial troseddol i roi eu tystiolaeth orau. Ymhlith y 

mesurau mae rhoi tystiolaeth drwy gyswllt teledu byw, sgriniau o amgylch y 

blwch tystion a chanolwyr. Gwneir cais am fesurau arbennig i'r llys o fewn 

terfynau amser penodol a gall gael ei wneud gan yr erlyniad neu'r amddiffyniad. 

Cod Dioddefwyr 

Cod ymarfer statudol ar gyfer trin dioddefwyr troseddau, y mae'n rhaid i bob 

asiantaeth cyfiawnder troseddol gydymffurfio ag ef. Ei nod yw gwella cyswllt 

dioddefwyr â'r asiantaethau cyfiawnder troseddol drwy roi'r cymorth a'r 

wybodaeth sydd eu hangen arnynt. Fe'i cyhoeddwyd ym mis Hydref 2013 ac fe'i 

diweddarwyd yn 2015. 
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Cod Erlynwyr y Goron (y Cod) 

Mae'r ddogfen gyhoeddus hon yn nodi'r fframwaith ar gyfer gwneud 

penderfyniadau erlyn. Rhydd yr awdurdod i erlynwyr y goron benderfynu sut yr 

ymdrinnir ag achosion a beth sydd angen ei ystyried. Dim ond os oes digon o 

dystiolaeth er mwyn sicrhau tebygolrwydd realistig y ceir euogfarn ac os oes 

angen yr erlyniad er budd y cyhoedd y dylai achosion fynd rhagddynt.  

CPS Direct (CPSD) 

Ardal y CPS sy'n gwneud y rhan fwyaf o benderfyniadau'r CPS ynghylch 

cyhuddo. Mae cyfreithwyr ar gael ar un rhif ffôn cenedlaethol drwy'r amser er 

mwyn sicrhau y gellir cael cyngor ar unrhyw adeg.  

Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus 

Uwch Was Sifil sy'n bennaeth ar y CPS. 

Cynllun Cyfathrebu a Chysylltu â Dioddefwyr 

Un o gynlluniau'r CPS lle y caiff dioddefwyr eu hysbysu am benderfyniadau i 

beidio â pharhau â chyhuddiadau neu newid cyhuddiadau yn sylweddol. Mae'n 

rhaid i'r CPS hysbysu'r dioddefwr o benderfyniad i ddirwyn cyhuddiad i ben neu 

ei newid yn sylweddol o fewn un diwrnod gwaith os bydd yn agored i niwed 

neu'n cael ei fygylu ac o fewn pum diwrnod gwaith ar gyfer pob dioddefwr arall. 

Mewn rhai categorïau o achosion, cynigir cyfarfod i'r dioddefwr er mwyn 

esbonio'r penderfyniadau hyn. Fe'i gelwid yn Gyfathrebu'n Uniongyrchol â 

Dioddefwyr gynt. 

Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad 

O dan y cynllun hwn, gall dioddefwyr geisio adolygiad o benderfyniadau'r CPS: 

peidio â chyhuddo; peidio â pharhau â phob cyhuddiad (neu eu tynnu'n ôl yn y 

llysoedd ynadon) gan ddod â'r achos i ben; peidio â chynnig unrhyw dystiolaeth 

o gwbl yn yr achos; a gadael i'r holl gyhuddiadau yn yr achos “aros ar y ffeil” 

(dyma'r term a ddefnyddir mewn amgylchiadau lle mae'r CPS yn gwneud 

penderfyniad i beidio â pharhau â chyhuddiadau ac yn gofyn bod y cyhuddiadau 

hynny yn “aros ar y ffeil” sydd wedi'i nodi ‘ni ddylai fynd yn ei flaen heb ganiatâd 

y Llys hwn neu'r Llys Apêl”). 

Cynnig dim tystiolaeth 

Lle nad yw'r erlyniad yn cynnig unrhyw dystiolaeth mewn perthynas â throsedd y 

mae'r diffynnydd wedi'i areinio yn ei chylch. Mae hyn yn arwain at ei gael yn 

ddieuog. 

Datganiad Personol Dioddefwr 

Mae'n rhoi llais i ddioddefwyr yn y broses cyfiawnder troseddol drwy helpu eraill i 

ddeall sut mae trosedd wedi effeithio ar y dioddefwr. Os ceir diffynnydd yn euog, 
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bydd y llys yn ystyried y datganiad hwn, ynghyd â'r holl dystiolaeth arall, wrth 

benderfynu ar ddedfryd briodol. 

Datgelu 

Mae gan yr erlyniad ddyletswydd i ddatgelu i'r amddiffyniad ddeunydd a 

gasglwyd yn ystod ymchwiliad i drosedd, na fwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel 

tystiolaeth yn erbyn y diffynnydd, ond a all danseilio achos yr erlyniad neu 

gynorthwyo achos yr amddiffyniad. Mae amrywiaeth o gyfundrefnau ac mae'r 

math o achos yn pennu pa un sy'n gymwys. 

Datgelu symlach  

Proses a gyflwynwyd fel rhan o raglen Trawsnewid Cyfiawnder Diannod. Y brif 

egwyddor yw y bydd adroddiad deunydd nas defnyddiwyd ar gael i'r 

amddiffyniad yn y gwrandawiad cyntaf mewn achosion llys ynadon.  

Mewn achosion ple dieuog disgwyliedig, rhoddir cadarnhad ysgrifenedig safonol 

i'r amddiffyniad, sy'n cadarnhau bod yr erlyniad yn deall ei ddyletswyddau 

cyfraith gwlad.  

Mewn achosion ple dieuog disgwyliedig, darperir deunydd nas defnyddiwyd yn 

gynnar. Mae adroddiad deunydd nas defnyddiwyd, sef y Dystysgrif Datgelu 

Symlach, yn disodli cyfres MG6 ac fe'i cyflwynir cyn gynted ag y gwneir ple 

dieuog. 

Deunydd nas defnyddiwyd 

Deunydd a gesglir gan yr heddlu yn ystod ymchwiliad ond nas defnyddir fel 

tystiolaeth mewn unrhyw erlyniad. Rhaid i'r erlynydd benderfynu p'un a ddylid ei 

ddatgelu i'r diffynnydd ai peidio (gweler Datgelu). 

Deunydd sensitif 

Unrhyw ddeunydd perthnasol yn ffeil ymchwilio'r heddlu nad yw'n rhan o'r achos 

yn erbyn y diffynnydd, na fydd ei ddatgelu er budd y cyhoedd efallai. 

Dirwyn i ben 

Dirwyn achos i ben yn ffurfiol gan y CPS drwy hysbysiad ysgrifenedig (o dan 

adran 23 o Ddeddf Erlyn Troseddau 1985). 

Eiriolwr y goron 

Cyfreithiwr a gyflogir gan y CPS sydd â hawl i ymddangos yn Llys y Goron. 

Gorchmynion/Cyfarwyddiadau Llys 

Gorchymyn neu gyfarwyddyd a wneir gan y llys mewn gwrandawiad hynt achos 

sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r erlyniad gydymffurfio ag amserlen o waith paratoi ar 
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gyfer treial. Gwneir y gorchmynion hyn yn aml o dan y Rheolau ar Weithdrefnau 

Troseddol. 

Gwrandawiad Ple a Pharatoi Treial 

Gwrandawiad cyntaf gerbron Llys y Goron, lle y dylid rheoli achosion yn effeithiol 

a'u rhestru ar gyfer treial. Dylai ffurflen gael ei chwblhau hyd y gellir cyn y 

gwrandawiad a'i chwblhau yn y gwrandawiad hwnnw. Mae hyn yn rhan o'r fenter 

Rheoli Achosion yn Well. 

Manylion cychwynnol achos yr erlyniad (MCAE) 

Y deunydd y mae'n rhaid i'r erlyniad ei gyflwyno i'r llys a'r diffynnydd cyn y 

gwrandawiad cyntaf. Gall y dogfennau y mae angen eu cynnwys amrywio gan 

ddibynnu ar y math o achos a'r ple disgwyliedig, ond maent bob amser yn 

cynnwys y daflen gyhuddo ac adroddiad yr heddlu (MG5). 

Penderfyniad cyhuddo 

Y broses a ddilynir gan yr heddlu a'r CPS er mwyn penderfynu p'un a oes digon 

o dystiolaeth i erlyn unigolyn a ddrwgdybir. Llywodraethir y broses gan 

Ganllawiau'r Cyfarwyddwr ar Gyhuddo, a ddaeth i rym ym mis Mai 2013. 

Penderfyniad cyn cyhuddo 

Y broses a ddilynir gan yr heddlu a'r CPS er mwyn penderfynu p'un a oes digon 

o dystiolaeth i erlyn unigolyn a ddrwgdybir. Llywodraethir y broses gan 

Ganllawiau'r Cyfarwyddwr ar Gyhuddo. 

Ple dieuog disgwyliedig 

Lle y disgwylir i'r diffynydd wadu'r drosedd yn y llys, yn seiliedig ar asesiad o'r 

dystiolaeth sydd ar gael. 

Ple euog disgwyliedig 

Lle y disgwylir i'r diffynnydd gyfaddef i'r drosedd yn y llys, yn seiliedig ar asesiad 

o'r dystiolaeth sydd ar gael. 

Rhaglen Sicrwydd Ardal 

Rhaglen dreigl o arolygiadau o Ardaloedd CPS.  

Rheoli Achosion yn Well  

Y broses genedlaethol unigol ar gyfer rheoli achosion Llys y Goron, a arweinir 

gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi ac sy'n cynnwys y 

CPS a'r heddlu. Y nod yw ymdrin ag achosion yn fwy effeithlon. 
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Safonau Ansawdd Gwaith Achos 

Mae'r safonau hyn yn nodi'r meincnodau ansawdd y mae'r CPS yn ceisio eu 

cyflawni wrth erlyn troseddau ar ran y cyhoedd. Cwmpasant driniaeth dioddefwyr 

a thystion, penderfyniadau cyfreithiol, paratoi gwaith achos ac eiriolaeth. 

System Achosion Digidol 

System ddigidol i storio a chyflwyno achos digidol yn hytrach na defnyddio papur. 

Fe'i defnyddir ar gyfer achosion Llys y Goron. 

System rheoli achosion 

System TG ar gyfer rheoli achosion a ddefnyddir gan y CPS. Drwy gysylltu â 

systemau'r heddlu, mae'r system yn cael deunydd achosion electronig.  

Taflen cofnodi gwrandawiad  

Cofnod electronig o ddigwyddiadau yn y llys a gedwir gan y CPS. Os caiff ei 

gwblhau'n gywir mae'n gweithredu fel cofnod parhaus o achos llys a 

gorchmynion llys. 

Terfynau amser y ddalfa 

Y terfyn amser statudol ar gyfer cadw diffynnydd yn y ddalfa yn aros am dreial. 

Gall y llys ymestyn y terfyn o dan amgylchiadau penodol. 

Trais a throseddau rhywiol difrifol 

Mae'n cynnwys trais, ymosod yn rhywiol, troseddau sy'n ymwneud â 

gweithgarwch rhywiol, cam-drin plant drwy buteindra neu bornograffi a 

masnachu mewn pobl er mwyn camfanteisio arnynt yn rhywiol. 

Trawsnewid Cyfiawnder Diannod 

Menter a arweinir gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi ac 

sy'n cynnwys y CPS a'r heddlu, sydd wedi'i chynllunio i weinyddu cyfiawnder 

mewn achosion diannod yn y ffordd fwyaf effeithlon drwy leihau nifer y 

gwrandawiadau llys a faint o bapurau achos sydd dan sylw. 

Treial aneffeithiol  

Treial nad yw'n mynd yn ei flaen ar ddyddiad y treial oherwydd rhywbeth y mae 

un neu ragor o blith yr erlyniad, yr amddiffyniad neu'r llys wedi'i wneud neu 

beidio â'i wneud, lle mae angen rhestru'r achos ymhellach ar gyfer treial. 

Treial chwâl  

Treial lle mae'r diffynnydd yn cynnig pledion derbyniol neu lle nad yw'r erlyniad 

yn cynnig unrhyw dystiolaeth ar ddyddiad y treial. Ni fydd treial chwâl yn gofyn 

am unrhyw amser treial ychwanegol ond, o ganlyniad, mae'r amser a 
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ddyrannwyd wedi'i wastraffu ac mae tystion wedi wynebu anghyfleustra yn 

ddiangen, gan effeithio ar hyder yn y system. 

Treial effeithiol  

Treial sy'n mynd rhagddo fel gwrandawiad a ymleddir ar y dyddiad y'i rhestrir. 

Trosedd casineb 

Trosedd a waethygir gan elyniaeth yn seiliedig ar hil, anabledd, hunaniaeth o ran 

rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol. 

Trosedd neillffordd 

Troseddau o ddifrifoldeb canolig y gellir eu gwrando yn y llysoedd ynadon neu 

yn Llys y Goron. Mae'r diffynnydd yn cadw'r hawl i ddewis treial rheithgor yn Llys 

y Goron, ond fel arall pennir lleoliad y treial gan yr ynadon.  

Tystion agored i niwed ac sydd wedi'u bygylu 

Mae'r tystion a all fod yn agored i niwed neu wedi'u bygylu at ddibenion cymorth 

mesurau arbennig yn cynnwys pob tyst sy'n blentyn (o dan 18 oed) ac unrhyw 

dyst y mae ansawdd ei dystiolaeth yn debygol o waethygu oherwydd: bod 

ganddo anhwylder meddyliol (fel y'i diffinnir gan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983); 

bod ganddo nam sylweddol ar ei ddeallusrwydd a'i weithrediad cymdeithasol; 

bod ganddo anabledd corfforol; neu fod ganddo anhwylder corfforol. Caiff 

achwynwyr troseddau rhywiol eu diffinio'n dyst sydd wedi'i fygylu yn awtomatig 

oni fyddant am gael eu heithrio. 

Uned Cyswllt Dioddefwyr  

Tîm ymroddedig o staff y CPS ym mhob Ardal, sy'n gyfrifol am: pob achos o 

gyfathrebu'n uniongyrchol â dioddefwyr; gweinyddu cynllun Hawl Dioddefwyr i 

Adolygiad; cwynion; a goruchwylio'r gwasanaeth i deuluoedd mewn profedigaeth. 

Uned gofal tystion  

Uned sy'n gyfrifol am reoli gofal dioddefwyr a thystion yr erlyniad o adeg 

cyhuddo'r diffynnydd hyd at ddiwedd yr achos. Cânt eu staffio gan swyddogion 

gofal tystion a gweithwyr cymorth eraill sy'n gyfrifol am hysbysu tystion o unrhyw 

ddatblygiadau wrth i'r achos fynd rhagddo. Gall unedau gynnwys cyfuniad o staff 

yr heddlu a'r CPS (unedau ar y cyd) ond nid oes gan y rhan fwyaf staff CPS 

mwyach. 

Y Safon Genedlaethol ar gyfer Ffeiliau 

Dogfen sy'n nodi'r hyn y mae'n rhaid ei gynnwys yn ffeil yr heddlu ar gyfer 

mathau penodol o achosion. Cafodd y fersiwn ddiweddaraf ei chyhoeddi ym mis 

Mai 2015.  
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