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Llys y 
Goron yn: 

       Ffôn:       PTI URN:      

 

Y Frenhines yn erbyn       

 

Tystysgrif Parodrwydd yr Erlyniad ar gyfer Treial 
Oni orchmynnir fel arall mae’n rhaid llenwi’r ffurflen hon a’i chyflwyno’n electronig (os yw’n bosib) i’r llys a’r holl bartïon ym mhob achos o 
leiaf 28 diwrnod cyn y dyddiad sydd wedi’i bennu ar gyfer y treial neu ddyddiad y rhestr rybudd NEU 7 diwrnod cyn unrhyw Adolygiad Cyn 
Treial sydd wedi’i amserlennu os yw’n gynharach.  Os bydd unrhyw barti’n methu â chyflwyno’r ffurflen, bydd yr achos yn cael ei restru ar 
gyfer Adolygiad Cyn Treial. 
Mewn achosion lle mae gorchymyn am Adolygiad Cyn Treial ond nad yw’r partïon yn ystyried bod angen gwrandawiad, gall y partïon roi 
gwybod i’r llys gan ddefnyddio’r ffurflen hon o leiaf 7 diwrnod cyn y dyddiad sydd wedi’i bennu ar gyfer yr Adolygiad Cyn Treial a bydd y llys 
yn ystyried a ddylid dadrestru’r gwrandawiad ai peidio. 

Ni ddylai'r partïon ddisgwyl i’r treial gael ei ohirio er mwyn datrys y materion na chafodd eu nodi ar y ffurflen hon. 
 
DYDDIAD Y TREIAL AC AMCANGYFRIFON AMSER 
Dyddiad y treial:        Dyddiad pendant          Dim dyddiad pendant    

 Rhestr rybudd 
Amcangyfrif amser a roddwyd yn y PTPH:       diwrnod neu 

      wythnos 
Amcangyfrif amser wedi’i adolygu gan yr erlyniad (os yw wedi newid).        diwrnod neu 

      wythnos 
 
YR ERLYNIAD 

 Cyflwyno Amh  X Os ‘Na’, rhowch fanylion 
EVI A yw’r holl dystiolaeth y dibynnir arni wedi cael ei 

chyflwyno? 
         

DCL A yw’r holl ddeunydd datgelu wedi cael ei 
ddarparu? 

         

 A ydych wedi cydymffurfio â chyfarwyddiadau 
eraill? 

         

WIT A yw’r tystion y mae angen iddynt ddod i’r treial 
wedi cadarnhau y byddant yn dod? 

         

WIT A yw pob gwŷs tyst sydd ei angen wedi cael ei 
dderbyn a’i gyflwyno? 

         

SM A yw unrhyw faterion ynghylch mesurau arbennig 
wedi cael eu datrys? 

         

INT A yw’r dehonglwyr/cyfieithwyr ar y pryd 
angenrheidiol wedi cael eu trefnu? 

         

ABE A yw’r cyfweliadau ABE sydd wedi’u golygu wedi 
cael eu paratoi a’u cytuno? 

         

EXP A oes cynlluniau wedi’u gwneud i arbenigwyr o 
ddisgyblaethau tebyg gydlynu a chyflwyno i'r 

partïon a'r Llys ddatganiad o'r pwyntiau y maent 
yn cytuno ac yn anghytuno arnynt ynghyd â 

rhesymau, a hynny o leiaf 14 diwrnod cyn y treial 
(neu yn ôl gorchymyn arall o bosib). 

         

 A yw'r achos yn barod i fynd rhagddo yn ddi-oed 
o flaen y rheithgor? Os oes materion cyn treial 

i’w datrys o hyd, nodwch hwy a rhowch 
amcangyfrif o'r amser cyn y bydd angen galw’r 

tystion cyntaf. 
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 [Mewn achosion lle mae gorchymyn am 
Adolygiad Cyn Treial wedi’i wneud] Rwy’n 

gwneud cais am ddadrestru’r Adolygiad Cyn 
Treial ar y sail nad oes angen gorchmynion rheoli 

achos pellach. 

   Dyddiad rhestru’r Adolygiad Cyn 
Treial       

 Rwy’n tystio bod yr erlyniad yn barod ar gyfer 
y treial 

         

 Ffurflen wedi'i llenwi ar ran yr erlyniad gan:        [rhowch enw’r sefydliad] 
 Dyddiad:       
 
Gwybodaeth bellach i gynorthwyo’r Llys:       
 
 
AT DDEFNYDD Y LLYS Nodiadau 
Hwyluso’r 
Achos 
      

Dim rhestr problemau ar 
gyfer y treial 

       

Problemau wedi’u datrys – 
rhestru ar gyfer y treial 

 

Problemau – gweler Rhestru  
Rhestru 
      

Problemau wedi’u datrys – 
rhestru ar gyfer y treial 

       

Dadrestru’r Adolygiad Cyn 
Treial 

 

Problemau – dylid 
ymgynghori â’r Barnwr 

 

Barnwr 
      

Problemau wedi’u datrys – 
rhestru ar gyfer y treial 

       
 

Dadrestru’r Adolygiad Cyn 
Treial 

 

Problemau – rhestru ar gyfer 
crybwyll 

 

NODIADAU neu ORCHMYNION:       
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