
6



Hanes y Brawdlysoedd
Yn y 12fed ganrif, cyflwynodd Brenin Harri II y
system cylchdaith llysoedd, lle roedd Barnwyr
Llys y Brenin a Mainc y Brenin yn teithio ledled y
wlad yn cynnal llysoedd, sef Brawdlysoedd. 

Daw'r gair Assizes (y term ar gyfer Brawdlysoedd yn
Saesneg) o'r gair Lladin 'assideo', sy'n golygu eistedd
gyda'ch gilydd. 

Roedd y llys, a oedd yn cynnwys 12 Barnwr
gwrywaidd, yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ym
mhob sir yn ystod y Grawys a'r Haf. Erbyn y 19eg
ganrif, cyflwynwyd trydedd gylchdaith y gaeaf i ymdopi
gyda nifer yr achosion.

Yn ystod y dyddiau hynny, nid oedd Barnwyr yn
gwrando ar dystiolaeth. Yn hytrach, roedd eu
rheithfarn yn cynnwys datganiad o ffeithiau yn seiliedig
ar eu dealltwriaeth eu hunain. 

Roedd pob sesiwn yn dueddol o bara tua phedwar
neu bum diwrnod, ond gallent bara cyhyd â thair
wythnos. 

Roedd y Brawdlysoedd yn delio gyda'r troseddau mwy
difrifol (yn ogystal â rhai achosion sifil) nad oedd llys
lleol y Llysoedd Chwarter fel arfer yn delio â hwy.

Llysoedd Chwarter
Mae Llysoedd Chwarter yn dyddio nôl i 1363 pan
roedd Ceidwaid Heddwch yn cael eu galw'n Ustusiaid
ac yn gorfod cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn: 

n Yr Ystwyll (dechrau mis Ionawr)

n Pasg / y Grawys

n Canol Haf

n Gŵyl Fihangel

Roedd y Llysoedd Chwarter yn delio gyda materion
troseddol a gweinyddol, er y daeth llawer o'r
swyddogaethau gweinyddol i ben yn 1868 pan gafodd
cynghorau sir eu cyflwyno. 

Yn ddiweddarach cafodd rhai o'r mân achosion ac
achosion arferol eu cymryd drosodd gan y Sesiwn
Fach, a oedd yn gyfarfodydd adrannol rhanbarthol a
drefnwyd gan ynadon i leddfu'r baich ar y Llysoedd
Chwarter. 

O 1848, roedd y Sesiwn Fach yn anfon manylion
dirwyon, diorseddiadau a phapurau achos i'r Clercod

Heddwch yn Llysoedd Chwarter y Sir. O dan Ddeddf
Troseddwyr Ifanc 1847, roedd collfarnau pobl ifanc
hefyd yn cael eu gwneud yn y Llysoedd Chwarter.

Yn y 12fed ganrif ac am ganrifoedd wedyn, nid oedd
teithwyr yn ddiogel rhag ymosodiadau, lladradau na
hyd yn oed llofruddiaethau ar y priffyrdd. Ni fyddai
Barnwr yn teithio ar y llwybrau hyn oni fyddai
mesurau arbennig yn cael eu cymryd i'w ddiogelu. 

Roedd hebryngwyr arfog yn cael eu cyflogi i ddiogelu
Barnwyr y Brenin tra'u bod mewn sir. 

Y Siryf oedd cynrychiolydd y Brenin ar gyfer y
rhanbarth, felly ei gyfrifoldeb ef oedd hyn, yn ogystal â
chynnal awdurdod y brenin drwy reoli'r lluoedd
milwrol. Y Siryf oedd yn darparu cwota'r sir o ddynion
ar gyfer byddin y Brenin.

Hyd nes roedd rheilffyrdd, roedd yn rhaid i'r Barnwyr
deithio ar y ffordd. Byddai'r Siryf yn cyfarfod y barnwr
ar ffin y sir ac yn cymryd drosodd y cyfrifoldebau
hebrwng gan ei Siryf cymdogol. Golyga hyn fod gan y
Barnwyr ddiogelwch parhaus. 

Erbyn diwedd yr 16eg, roedd y rhan fwyaf o bwerau
blaenorol y Siryf wedi'u dirprwyo ac nid oedd
cyfrifoldebau milwrol ar y swydd mwyach.

Fodd bynnag, roedd y Siryf yn dal i fod yn gyfrifol am
ddiogelu'r Barnwyr, a oedd yn fwy anodd i'w staffio
heb alw milwrol. 

Dyletswydd y Brawdlys

Brenin Harri’r II, oedd yn teyrnasu rhwng 1154-1189
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Yn hytrach, dechreuodd y Siryfion ddarparu
gwarchodwyr o'u tîm eu hunain neu gyflogi dynion yn
arbennig ar gyfer y rôl. Yn y naill achos, roedd yn rhaid
i Siryfion dalu am lety yn ogystal â lifrai, iwniwfformau
ac arfau.

O ganlyniad i hyn, daeth swydd yr Uchel-Siryf yn un
roedd pobl gyfoethog yn awyddus i'w chael.

Erbyn dechrau'r 19eg ganrif, roedd hebryngwyr yn
draddodiad yn hytrach nac anghenrhaid. Roedd
arfwisg drom ac arfau'r milwr wedi'u disodli gan un arf
a oedd fel picell, sef 'gwaywffon', a daethant i gael eu
hadnabod fel 'dynion y gwaywffyn'. 

Yr Angen i Ddiwygio
Erbyn yr 1840au, roedd papurau newydd yn
beirniadu costau dynion y gwaywffyn a'u
hanfuddioldeb cymharol, yn arbennig gyda
chadw trefn yn y Llysoedd.

Nid oes amheuaeth fod y gost yn uchel heb fod rhaid.
Roedd hyn yn rhannol oherwydd yr angen am ddynion
profiadol. Er bod y Siryf yn newid bob blwyddyn, nid
oedd y gwarchodwyr hyn yn newid ac roeddent yn
gwybod sut i fanteisio i'r eithaf ar eu llety, eu cwrw a'u
bwyd am ddim.

Roedd hyd y Brawdlysoedd mor anrhagweladwy, a
oedd yn achosi rhagor o embaras i Siryfion.

Mae hyn yn amlwg mewn eitem papur newydd
dyddiedig mis Mawrth 1848 a adroddodd: 

Fodd bynnag, y prif reswm dros y dyhead i gael
gwared ar ddynion y gwaywffyn oedd, heb amheuaeth,
eu diffyg disgyblaeth a'u haneffeithlonrwydd o gymharu
ag aelodau o'r heddlu a oedd newydd ei gyflwyno. 

Cwnstabliaeth Bro Morgannwg 
Roedd yr heddweision smart yn eu hiwnifformau
glas a gwyn yn rhagori ar ddynion y gwaywffyn a
oedd yn aml yn ddigon dinod.

Roedd swyddogion yr heddlu yn aml yn cadw draw ac
yn gwrthod helpu tywyswyr a swyddogion y llys i
gadw trefn, yn aml yn ofer, yn y llys. Nid oedd gan yr
heddlu unrhyw reswm i helpu'r gweithwyr taledig, ac
mae'n debygol eu bod yn cael sbort o weld
ymdrechion anfedrus y swyddogion rhan amser.

Yn 1845, trafodwyd y mater yn y Llysoedd Chwarter.
Roedd gan Mr Lewis o Ben-y-bont ar Ogwr gais
swyddogol i'w wneud i'r ynadon, sef, y dylai
swyddogion yr heddlu gael eu cyfarwyddo i helpu
swyddogion y Siryf i gadw'r heddwch yn y llys. 

Ar y pryd, roedd yr heddlu yn aml yn arsylwi'n ddiynni
wrth i ddynion y gwaywffyn frwydro i atal
aflonyddwch y tu mewn a'r tu allan i'r llys.
Gwrthododd heddlu'r dref a heddlu'r sir ymyrryd na
chynnig unrhyw gymorth i swyddogion y Siryf.

Nid oedd dynion y gwaywffyn yn gyfarwydd â
dyletswydd, felly byddai cymorth gan swyddogion yr
heddlu yn y llys wedi bod yn werthfawr, yn arbennig
gan y byddai cyflogi mwy o Ddynion y Gwaywffyn yn
costio mwy i'r Siryf. 

Dywedodd Mr Lewis ei fod wedi gweld stŵr mawr y
tu allan i'r llys yn ystod Brawdlys y Gwanwyn, ond yn
hytrach na helpu i ddelio â'r anhrefn, edrychodd yr
heddlu yn dawel.

Awgrymodd Mr Vaughan y dylai'r Ynadon ffurfio Clwb
y Siryfion a chael corfflu sefydlog o Ddynion y
Gwaywffyn. Dywedodd y Dirprwy Gadeirydd waeth
beth fo'r sefyllfa yn y Brawdlysoedd, y dylai
swyddogion yr heddlu ddeall mai rhan o'u dyletswydd
yw helpu i gadw trefn yn y Llysoedd Chwarter.

Sefyllfa Capten Napier
Mae'n glir nad oedd Prif Gwnstabl Capten
Napier am i'w ddynion helpu yn y Llysoedd
Chwarter na'r Brawdlysoedd a chyda llu bach o
34 o ddynion yn gyfrifol am yr holl wlad, ni allai
fforddio iddynt wneud hynny.

Yn ei farn ef, dim ond fel tystion roedd ei ddynion ef
yn y llysoedd hyn. Roedd hanner ei ddynion yn y llys
yn rheolaidd ar yr un diwrnod felly unig nod y Prif
Gwnstabl oedd eu cael nôl ar batrôl cyn gynted â
phosibl. 
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Dynion javelin ar ddechrau’r 19eg ganrif

"Yn y Brawdlys diwethaf, eisteddodd y
Llys am 10 awr a hanner, yn brysur drwy'r
amser, unwaith neu ddwywaith rhwng 8am
ac 11pm. Roedd yn rhaid i'r Uchel-Siryf
gynnal ei osgordd ddrud am 13 diwrnod."
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Roedd yn anodd cyflawni hyn. Ar ôl i'w hachosion
ddod i ben, roedd rhai swyddogion yn ceisio ymestyn
yr amser y gallent ei hawlio am dreuliau. Roedd yn
ddealladwy fod swyddogion yn ceisio cymryd mantais
o'r ychydig oriau oddi ar ddyletswydd y gallent eu
hawlio, gan nad oeddent yn cael unrhyw ddyddiau
gorffwys na hawl i wyliau blynyddol.

Roedd swyddogion yn cael eu cyfarwyddo i baredio
hanner awr cyn i'r llys ddechrau fel y gallai'r
Uwcharolygydd eu harchwilio, yna roedd yr
Uwcharolygydd yn gyfrifol am geisio rhestru'r
achosion o rannau pell o'r wlad yn gynharach. Golyga
hyn, pan fo'n bosibl, y gallai swyddogion ddychwelyd
i'w hardaloedd ar yr un diwrnod. 

Yn ddiweddarach, anfonwyd dau Orchymyn
Cyffredinol i'r Uwcharolygydd eu

cyflawni.

Roedd y cyntaf yn mynnu
bod Sarjant yn achlysurol
yn cael ei roi ar batrôl
mewn tafarndai, i weld
p'un a oedd unrhyw
gwnstabl yn yfed yn
ystod sesiynau'r llys
neu'n fuan wedi hynny. 

Yr ail oedd lleoli
swyddog ym
mynediad y llys, fel y
gallai gofnodi'r
amseroedd
roedd
swyddogion yr
heddlu yn
gadael, a'u
cyflyrau.

Y diben oedd cadw
tystion yr heddlu yn
sobr a'u hannog i

ddychwelyd i ardaloedd eu patrolau ar unwaith. 

Ar ôl i Mr Lewis gwyno yn 1845, ymddengys fod
Capten Napier wedi cyfarwyddo cwnstabliaid a oedd
yn mynd i'r llysoedd fel tystion i helpu i gadw trefn, er
nad oes unrhyw dystiolaeth uniongyrchol o hyn.

Fodd bynnag, ni wnaeth Capten Napier unrhyw
ymdrech i gynnig cymorth ei ddynion yn y
Brawdlysoedd.  

Gall hyn fod am ei fod yn teimlo y dylai heddlu
Caerdydd ac Abertawe helpu yn y Brawdlysoedd, o
ystyried eu bod wedi'u lleoli yn eu hardaloedd. Neu,
efallai ei fod yn teimlo y dylai dynion y gwaywffyn
ennill eu tâl.

Fodd bynnag, pan ddechreuodd rheilffordd De Cymru
weithredu yn 1850, gwnaeth Capten Napier
ddarpariaethau fel bod y cwnstabliaid sirol yn hebrwng
Barnwyr ar hyd y llwybrau byrrach yn ôl ac ymlaen o
orsafoedd.

Mae'r erthygl ganlynol o bapur newydd yn disgrifio'r
seremoni a agorodd y Brawdlysoedd yng Nghaerdydd
yn 1859: 

Waeth beth roedd y llywodraeth yn ei feddwl o'r
heddlu yn mabwysiadu dyletswyddau dynion y
gwaywffyn, ni chymerwyd unrhyw gamau gweithredu
statudol cyn 1857, pan gafodd heddluoedd eu
cyflwyno ym mhob sir. 

Yn 1859, roedd Deddf Seneddol yn caniatáu i'r
Llysoedd Chwarter ddefnyddio'r heddlu i gadw trefn
yn y Brawdlysoedd, felly roedd Capten Napier o dan
fwy o bwysau i gydymffurfio. 

Codwyd y mater yn y Llysoedd Chwarter ar gyfer y
sir ym mis Ionawr 1860. Roedd y llythyr canlynol gan
Gapten Napier i'r Clerc Heddwch yn egluro ei sefyllfa: 

"Am chwarter wedi wyth ffurfiwyd gorymdaith
gyda mintai o heddweision ar y blaen, a aeth
ymlaen i Lys y Rhath, sedd yr Uchel-Siryf, a
dderbyniodd ei ffrindiau yn y ffordd fwyaf cynnes
ac yna gwnaeth ddiolch am eu mynegiant mawr o
barch. Gadawodd yr orymdaith y llys ac aethant
drwy'r dref i gyfarfod y trên cyflym 12.59 o
Gaerfyrddin yn y drefn ganlynol:
Heddlu'r dref o dan arweiniad yr Arolygydd Giffard
Cwnstabliaeth Sirol o dan arweiniad yr
Uwcharolygydd Thomas (Pontypridd)
Uwcharolygydd Stockdale ar gefn ceffyl
Dau drympedwr ar gefn ceffylau
Dynion y gwaywffyn ar gefn ceffylau
180 o fonheddwyr ar gefn ceffylau
Yr Uchel-Siryf yn ei Gar y Wladwriaeth
Aldramyn ac aelodau o Gyngor Tref Caerdydd
mewn ceir a chyda byrllysg ac offer eraill y
swyddfa
Ceir yn cynnwys ynadon Sirol
Tua 50 o geir yn cynnwys prif fasnachwyr y dref
Pan gyrhaeddodd y trên cyflym derbyniodd y Maer
Mr Baron Channel gan fynd ag ef i'w gar. Yna
dechreuodd yr orymdaith eto a symud tua Neuadd
y Dref, lle agorwyd y Comisiwn Brenhinol."

Prif Gwnstabl Captên Napier
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"Rwyf wedi oedi cyn ymateb i'ch llythyr ynghylch fy
marn ar y buddioldeb o ddiddymu presenoldeb dynion y
gwaywffyn yn y Brawdlysoedd, a rhoi'r ddyletswydd ar
y Gwnstabliaeth Sirol. Byddai nifer y cwnstabliaid a
fyddai eu hangen yn costio llawer iawn i'r wlad. Mae
nifer y cwnstabliaid y mae angen iddynt ymddangos
yn y Brawdlysoedd yn amrywio'n fawr a phan maent
yn bresennol maent yn ddigon prysur yn gofalu am eu
tystion ac yn aros i ymddangos gerbron yr Uchel-
Reithgor, heb y ddyletswydd ychwanegol o gadw trefn
yn y Llys. "Roeddwn yn arsylwi'r Llys ddoe ac rwyf o'r
farn y byddai angen deuddeg dyn a sarjant i gadw
trefn yn y Llys a chael rhai wrth gefn. Gan nad oes
gennym lu wrth gefn yn y sir, byddai'n rhaid dod â'r
cwnstabliaid o'u gorsafoedd, a fyddai'n cael eu gadael
heb ddiogelwch am gyfnod o amser, fel y byddent yn
cael eu gadael yn ystod treialon achosion sifil ac
achosion troseddol. Byddai'r gost o gludo nôl ac ymlaen
a'r lwfans arferol i'r dynion tra'u bod i ffwrdd o'u
gorsafoedd yn gostus iawn. Pe byddai cynnydd yn yr
heddlu yn cael ei wneud i ateb y galw hwn byddai'n
golygu cost barhaol o bedwar neu bum cant o bunnoedd."

Pwysau ar yr Heddlu yn Dwysáu
Pan godwyd y mater gerbron y Llysoedd,
dywedodd y Cadeirydd nad oedd gwrthwynebiad
Capten Napier yn ddigon cryf o ystyried mai'r
Uchel-Siryf fyddai'n talu o hyd.  

Ni allai ddeall pam na allai'r heddlu gadw trefn yn y
Brawdlysoedd pan roeddent eisoes yn helpu i gadw
trefn yn y Llysoedd Chwarter. Dadleuodd fod dynion
y gwaywffyn yn ychwanegu at y sioe, ond eu bod i
raddau helaeth yn aneffeithiol Dangoswyd hyn gan y
lefel uwch o anhrefn yn y Brawdlysoedd o gymharu â'r
Llysoedd Chwarter.

Awgrymwyd y gall un neu ddau o swyddogion yr
heddlu fod yn ddigon, ond dywedodd y Prif Gwnstabl
y byddai angen swyddog ym mhob drws. 

Roedd Mr Bruce yn ei gweld yn siom nad oedd y
Ddeddf yn newid yr arfer ar gyfer y Siryfion yn gorfod
talu, gan gredu ei bod yn annheg bod un person yn
gorfod talu am bopeth. Fodd bynnag, cefnogodd y
cynnig gan fod chwe swyddog yr heddlu yn ddigon i
wneud y gwaith ac y byddai trefniadau staffio newydd
eisoes yn lleihau'r costau.

Pe na fyddai'r cynnig wedi cefnogi’r Siryf yn talu am
bopeth, yna byddai wedi cael ei orchfygu heb
amheuaeth. Gofynnodd y rhan fwyaf o'r ynadon am
gadarnhad ar y pwynt hwn cyn pleidleisio. 

Gwnaed y penderfyniad i'r heddlu fabwysiadu
dyletswydd y Brawdlys gyda'r Uchel-Siryf yn talu
gyda'r mwyafrif o bymtheg i saith.
"Felly," meddai'r papur newydd, "mae dynion y
gwaywffyn y sir wedi'u diddymu."

Y Canlyniad
Nid oedd dweud bod dynion y gwaywffyn wedi'u
diddymu yn hollol wir, oherwydd mewn
gwirionedd, daeth swyddogion yr heddlu yn
ddynion y gwaywffyn. 
Derbyniodd hebryngiad yr heddlu a dynion
dyletswydd y llys lifrai gan yr Uchel-Siryf ac roeddent
yn cario picellau neu 'waywffyn' eu rhagflaenwyr sifil.
Nid yw'n glir pryd y dechreuodd yr heddlu gyflawni'r
dyletswyddau yn eu hiwnifformau eu hunain, ond
mae'n debyg ei fod yn yr 1870au hwyr. 
Diddymwyd y Brawdlysoedd yn 1971 pan gawsant eu
disodli gan Lysoedd y Goron. Mae gan Amgueddfa
Heddlu De Cymru drymped arian a baner wedi'u
harddangos, gan nodi Siryddiaeth Thomas Edwards
Morel, Uchel-Siryf Morgannwg rhwng 1933 ac 1934. 

Heddlu Morgannwg ar Ddyletswydd Aséis, tua 1950
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