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Clipwyr	a	Drwgfathwyr	
	

Nodiadau	i	athrawon	
	

Yn	y	pecyn	hwn	

• Sut	mae	defnyddio’r	adnodd	hwn	
• Gwybodaeth	gefndirol	ar	glipio	a	drwgfathu	
• Nodiadau	cefndirol	a	thaflenni	cymeriadau	i	ddisgyblion	
• Chwe	achos	o	gofnodion	yr	Old	Bailey	wedi’u	haddasu	ar	gyfer	eu	defnyddio		

gan	ddisgyblion	

Cysylltiadau	â’r	cwricwlwm	

Mae’r	adnodd	hwn	yn	ymdrin	â	meysydd	rhaglenni	astudiaeth	Saesneg,	Dinasyddiaeth	a	
Hanes.	

O	ran	Saesneg,	mae’r	ffocws	ar	siarad	a	gwrando	gyda	phwyslais	ar	Ddrama,	creu	rolau	a	
darllen	a	phrosesu	gwybodaeth.	

O	ran	Dinasyddiaeth,	mae’r	plant	yn	cymryd	rhan	ac	yn	datblygu	sgiliau	cyfathrebu.	Maent	
hefyd	yn	datblygu	dealltwriaeth	o’r	system	gyfiawnder.	

Mae’r	cynnwys	hanesyddol	a’r	defnydd	o	gofnodion	go	iawn	yn	helpu	i	ddatblygu	
dealltwriaeth	y	disgyblion	o	fywydau	pobl	mewn	cyfnod	gwahanol.	

	Sut	mae	defnyddio’r	adnodd	hwn	

Defnyddiwch	yr	astudiaethau	achos	a’r	wybodaeth	a	ddarperir	am	glipio	a	drwgfathu	i	greu	
eich	gweithgareddau	chwarae	rôl	eich	hun.	Rhannwch	eich	dosbarth	yn	bump	neu	chwe	
grŵp	bach	fel	y	gall	y	disgyblion	chwarae	rolau’r	cyhuddedig,	y	barnwr,	y	rheithgor,	
arbenigwyr,	tystion	a’r	amddiffyniad	yn	seiliedig	ar	achosion	go	iawn	yn	ymwneud	ag	arian	
yn	yr	Old	Bailey	yn	yr	17eg	a’r	18fed	ganrif.	Neu,	gallwch	droi	eich	ystafell	ddosbarth	yn	llys	
barn	a	chreu	drama	yn	seiliedig	ar	un	neu	ddau	o’r	achosion	troseddol	yn	hytrach.	Mae	
delweddau	ategol	ar	gael	yn	y	PowerPoint	ategol.	
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Gwybodaeth	Gefndirol	
	

Sut	y	cynhyrchwyd	darnau	arian	yn	ystod	yr	17eg	a’r	18fed	ganrif	

Cyn	i	beiriannau	gyrraedd	Y	Royal	Mint	yng	nghanol	yr	17eg	ganrif,	roedd	darnau	arian	yn	
cael	eu	gwneud	â	llaw.	Roedd	dyluniadau’n	cael	eu	taro	ar	ddarnau	tenau	iawn	o	arian	gan	
ddefnyddio	morthwyl	a	pholyn	a	throsol.	

I	gychwyn	roedd	y	metel	a		ddefnyddiwyd	i	
greu'r	darnau	arian	yn	cael	ei	doddi	ac	yna’n	
cael	ei	daro’n	ddalen,	ac	o’r	ddalen	hon	
byddai	disgiau	o	fetel	-	gweigion	-	yn	cael	eu	
torri	gyda	gwellaif.	Oherwydd	ei	bod	yn	anodd	
cynhyrchu	darnau	o	arian	o’r	un	maint,	pan	
y’u	trawyd	gyda’r	polyn	a’r	trosol,	nid	oedd	y	
dyluniad	ar	ddarnau	arian	bob	amser	yn	
cyrraedd	yr	ymylon.	

Yng	nghanol	yr	17eg	ganrif	cyrhaeddodd	
peiriannau	yn	y	Mint	allai	greu	darnau	arian	
mwy	trwchus	a	gwaith	melino	o	gwmpas	yr	
ymylon	(llinellau	fertigol	fel	sydd	ar	y	darnau	5	
ceiniog	a	10	ceiniog	modern).	Fodd	bynnag,	
penderfynwyd	peidio	ag	adalw’r	hen	ddarnau	
arian	a	gynhyrchwyd	â	llaw	felly	roedd	pobl	yn	
dal	i’w	defnyddio	hefyd.	

Darnau	arian	o	fetel	gwerthfawr	

Roedd	darnau	arian	yn	yr	17eg	a’r	18fed	ganrif	
yn	cael	eu	gwneud	o	fetelau	gwerthfawr	ac	
oherwydd	hynny	roedd	pwysau	darn	arian	yn	
bwysig	iawn.	Yn	ôl	y	gyfraith	roedd	pwysau	
darn	arian	yn	cyfateb	i’w	werth.	Er	enghraifft,	
mae	hynny’n	golygu	bod	yn	rhaid	i	ddimai	arian	
gael	ei	wneud	o	werth	dimai	o	bwysau	o	arian.	

Troseddau	Arian	

Roedd	yna	ddau	brif	fath	o	droseddau	arian	
yn	ystod	yr	17eg	a’r	18fed	ganrif:	clipio	a	
drwgfathu.	

	

Polyn	a	Throsol	
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	Clipio		

Clipio	oedd	tynnu	darnau	bychan	o	fetel	oddi		
ar	ymylon	darnau	arian	a	drawyd	â	llaw.	Dros	
gyfnod	o	amser	gellid	cynilo’r	clipiadau	metel	
gwerthfawr	yma		a’u	toddi	yn	fwliynau		
(lympiau	o	fetel	gwerthfawr)	er	mwyn	eu	
gwerthu	neu	eu	defnyddio	i	gynhyrchu	darnau	
newydd	o	arian.	Gellid	gwneud	hyn	hefyd	drwy	
‘chwysu’	y	darnau	arian	–	ysgwyd	darnau	arian	
mewn	bag	a	chasglu’r	llwch	oedd	ar	ôl.	

Roedd	darnau	arian	oedd	wedi	eu	clipio	yn	
cynnwys	llai	o	fetel	gwerthfawr	nag	a	ddylent,	
felly	roeddent	yn	pwyso	llai.	Mae	hyn	yn		
golygu	nad	oeddent	yn	werth	cymaint	er	eu		
bod	yn	edrych	fel	y	darn	arian	go	iawn.	Byddai	
perchnogion	siopau	yn	cadw	clorian	wrth		
law	fel	y	gallent	wirio	pwysau	unrhyw	ddarn	
arian	yr	oeddent	yn	credu	oedd	yn	amheus.	

Drwgfathu		

Drwgfathu	yw	cynhyrchu	darnau	arian	ffug	a’u	
defnyddio	fel	darnau	o	arian	go	iawn.	Roedd	
drwgfathwyr	yn	aml	yn	defnyddio	mowldiau	o	
dywod	i	gastio	metel	tawdd	yn	ddarnau	arian	
newydd.	Er	mwyn	creu’r	mowld	byddent	wedi	
defnyddio	darn	arian	go	iawn	a’i	bwyso	i’r	
tywod	er	mwyn	creu	argraff.	

Efallai	bod	y	metel	a	ddefnyddiai’r	drwgfathwyr	
y	cynnwys	arian,	ond	byddai’r	darnau	ffug	yma	
wedi	cael	eu	gwneud	yn	bennaf	o	wahanol	
fetelau	ac	yna’u	lliwio	er	mwyn	gwneud	iddynt	
edrych	fel	arian	go	iawn.	

	

	

	

	

Cosbau	am	droseddau	arian	

Roedd	clipio	a	drwgfathu	yn	drosedd	farwol		
yn	yr	17eg	a’r	18fed	ganrif.	Mae	hyn	yn	golygu	
y	byddai	unrhyw	un	a	ganfuwyd	yn	euog	o	
gyflawni	trosedd	arian	yn	cael	ei	ddedfrydu	i	
farwolaeth.	Yn	achos	dynion	byddai	hynny’n	
golygu	cael	eu	crogi	a	byddai	merched	yn		
cael	eu	llosgi	wrth	y	stanc.Byddai’r	rhai	a	
gollfarnwyd	yn	yr	Old	Bailey	yn	Llundain		
yn	wynebu	eu	cosb	yn	Tyburn.	

Darnau	arian	heddiw		

Erbyn	hyn	nid	yw	darnau	arian	yn	cynnwys	
metelau	gwerthfawr,	ond	metelau	a	
ddewisir	oherwydd	eu	bod	yn	wydn	ac	yn	
anodd	ei	ffugio.	

Cyfraith	a	threfn	yn	ystod	yr	17eg	
a’r	18fed	ganrif	

Cyn	1829	nid	oedd	yna	heddlu	swyddogol.	
Byddai	rhai	a	amheuwyd	o	droseddu	yn	cael	
eu	dal	gan	aelodau’r	cyhoedd	ac	yna’n	cael	
eu	trosglwyddo	i’r	cwnstabl	i’w	arestio.	

Byddai	unrhyw	un	oedd	yn	llygad	dyst	i	
drosedd	yn	gyfreithiol	rwymedig	i	ddal	yr	
unigolyn	oedd	yn	gyfrifol.	

Gallai	dioddefwyr	trosedd	hefyd	gyflogi	pobl	
a	elwid	yn	‘ddalwyr-lladron’	fyddai’n	canfod	
ac	yn	dal	drwgweithredwyr.	Yn	aml	byddai	
gwobrau	yn	cael	eu	cynnig.	

Byddai	cyd-droseddwyr	yn	derbyn	pardwn	
petaent	yn	helpu	i	euogfarnu	troseddwr	
peryglus.	

Roedd	raid	i	gwnstabliaid	ddal	unrhyw	un	
oedd	yn	cael	ei	gyhuddo	o	ffeloniaeth	a’u	
dwyn	gerbron	Ustus	Heddwch.	Nid	oeddent	
yn	ymchwilio	i	droseddau.	Nid	oeddent	yn	
ymchwilio	i	droseddau.	Hanner	coron	Charles	I	ffug.	
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Clipwyr	a	
Drwgfathwyr	
Nodiadau	cefndir	

Darnau	arian	cyfreithlon	o’r			
Royal	Mint			
	
Yn	y	gorffennol,	roedd	darnau	arian	yn	
cynnwys	swm	o	fetel	(aur	neu	arian)	oedd	yn	
cyfateb	i’w	gwerth.	Roedd	darnau	arian	yn	
cael	eu	cynhyrchu	â	llaw,	felly	nid	oedd	eu	
siâp	bob	amser	yn	gyson,	a	dros	gyfnod	o	
amser	byddai	eu	hymylon	yn	gwisgo	i	ffwrdd.		

Troseddau	arian	yn	yr	17eg	a’r	
a’r	18fed	ganrif	

Roedd	yna	ddau	brif	fath	o	droseddau.	

Roedd	Clipio	yn	cynnwys:	

• clipio	neu	ffeilio	metel	oddi	ar		
ymylon	darnau	arian	go	iawn.	

• toddi’r	clipiadau	er	mwyn	creu		
un	darn	o	arian	a	ellid	ei	werthu.		

Cyn	belled	nad	oeddent	yn	clipio	gormod	
byddai'r	darnau	arian	yn	parhau	i	gael	eu	
defnyddio	fel	petaent	yn	dal	i	gynnwys	y		
swm	cywir	o	fetel.	

Roedd	drwgfathu	yn	cynnwys:	

• cynhyrchu	darnau	arian	ffug	gan	
ddefnyddio	metel	nad	oedd	yn	arian	
nac	yn	aur.	

• creu	mowldiau	er	mwyn	copïo	darnau	
arian	go	iawn.	

• defnyddio’r	darnau	ffug	hynny	fel	
petaent	yn	rhai	go	iawn.	

Weithiau	byddai	drwgfathwyr	yn	cymryd	swllt	
neu	geiniog	ac	yn	newid	ei	liw	er	mwyn	ceisio	
gwneud	iddo	edrych	fel	darn	mwy	gwerthfawr.	

Roedd	‘Arfau’r	Clipiwr’	yn	
cynnwys:	

• gwelleifiau	neu	ffeiliau	ar	gyfer	clipio’r	
metel	oddi	ar	ymylon	y	darnau	arian.	

• bagiau	a	ddefnyddiwyd	er	mwyn	
‘chwysu’	darnau	arian	-	eu	hysgwyd	
mewn	bag	gyda'i	gilydd	nes	eu	bod	yn	
gadael	digon	o	lwch	metel	i’w	gasglu.	

• crwsiblau	-	potiau	bychain	a	
ddefnyddiwyd	i	doddi	metel	mewn	tân.	

Roedd	‘Arfau’r	Drwgfathwr’							yn	
cynnwys:	

• gwahanol	fetelau.	
• crwsiblau	ar	gyfer	toddi	metel	a’i	

dywallt.	
• mowldiau	tywod	ar	gyfer	castio’r	

metel	yn	siapiau	darnau	arian.	
• ffeiliau,	cwyr,	halen	ac	aqua	fortis	(asid	

nitrig)	er	mwyn	gwneud	i	ddarnau	a	
ddrwgfathwyd	edrych	yn	hŷn.		

Pam	fod	drwgfathwyr	wedi	
cynhyrchu	darnau	ffug?	

Ar	ôl	iddynt	greu’r	darnau	ffug	byddai’r	
drwgfathwyr	yn	eu	gwerthu.	

Er	enghraifft,	byddent	yn	gwerthu	25	neu	27	
o	sylltau	ffug	am	un	bunt	(20	swllt)	o	arian	go	
iawn.	Byddai’r	person	anonest	fyddai’n	
prynu’r	darnau	ffug	am	20	swllt	yn	gallu	
prynu	pethau	oedd	yn	werth	25	neu	27	swllt.	
Byddai	gan	y	bathwr	a	gynhyrchodd	yr	arian	
ffug	20	o	sylltau	go	iawn	i’w	gwario.	Byddent	
wedi	gwario	llai	na	swllt	ar	gynhyrchu’r	arian	
ffug,	felly	roeddent	yn	gwneud	elw.
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Pa	fath	o	bobl	oedd		
y	clipwyr?		

Roedd	y	clipwyr	angen	mynediad	i	gyflenwad	
cyson	o	arian	fyddent	yn	gallu	eu	clipio.	
Byddai	perchnogion	siopau	a	thafarndai	yn	
derbyn	llif	cyson	o	arian	drwy	eu	busnesau.	
Byddent	yn	gallu	helpu	i	gyflenwi’r	clipwyr.	Yn	
aml	roedd	merched	yn	gweithio	fel	clipwyr.	

Pa	fath	o	bobl	oedd	
y	drwgfathwyr?		

Yn	aml	byddai	pobl	yn	cynhyrchu	arian	ffug	
fel	gwaith	ychwanegol	proffidiol.	

Fel	arfer	byddai	drwgfathwyr	yn	gweithio	
o’u	cartrefi.	Roeddent	yn	sefydlu	gweithdai	
yn	eu	selerydd	neu	atigau.	Roedd	dynion	
yn	aml	yn	gweithio	fel	drwgfathwyr.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Crwsiblau	

Metel	

Mowldiau	tywod	

Arian	ffug	

Ffeiliau	a	gefelau	
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Clipwyr	a	
Drwgfathwyr	
Proffiliau	Cymeriadau	

Y	Tyst	Arbenigol	

	

Syr	Isaac	Newton		
(1696–1727)	

Warden	y	Mint	1696–99	

Meistr	y	Mint	1699–1727	

	

	

	

	

	

	

Gwybodaeth	gefndirol	

Am	nifer	o	flynyddoedd	bu	i	Syr	Isaac	
Newton	astudio	ac	ysgrifennu	llyfrau	am	
fathemateg	a	gwyddoniaeth,	ac	ef	a	
ddarganfu	ddisgyrchiant	(y	grym	sy’n	
achosi	i	bethau	ddisgyn	i’r	llawr	pan	
fyddwch	yn	eu	gollwng).	

Yn	1696	derbyniodd	swydd	Warden	y	Mint.	
Roedd	y	Warden	yn	bwysig	iawn	ac	roedd	
yn	adrodd	yn	ôl	yn	uniongyrchol	i’r	brenin.	
Ar	y	pryd	roedd	Y	Royal	Mint	yn	Nhŵr	
Llundain	ac	o	dan	reolaeth	William	III.	

	

	Beth	wnaeth	Syr	Isaac?	

Roedd	yna	lawer	o	waith	i	Syr	Isaac	ei	
wneud	yn	y	Royal	Mint.	

Roedd	llawer	o	bobl	yn	clipio	ac	yn	
drwgfathu	arian	a	ddim	yn	cael	eu	cosbi.	
Roedd	y	system	arian	mewn	perygl	
oherwydd	nad	oedd	pobl	yn	sicr	faint	oedd	
gwerth	gwirioneddol	yr	arian	oedd	yn	eu	
pocedi.	

Roedd	perchnogion	siopau	yn	defnyddio	
cloriannau	i	wirio	arian.	Roedd	pobl	yn	
dechrau	peidio	ymddiried	yn	ei	gilydd.	

Penderfynwyd	bod	yn	rhaid	gwneud	
rhywbeth	ynglŷn	â	chlipio	a	drwgfathu.	

Yng	nghanol	yr	17eg	ganrif	fe	newidiodd	y	
ffordd	y	cynhyrchwyd	arian.	Erbyn	hynny	
gellid	defnyddio	peiriannau	i	felino	ymylon	
yr	arian	(llinellau	fertigol	fel	sydd	ar	
ddarnau	5	ceiniog	a	10	ceiniog	heddiw).	
Hefyd,	naddwyd	y	geiriau	‘DECUS	ET	
TUTAMEN’	ar	ymylon	rhai	darnau,	sy’n	
golygu	‘addurn	a	sicrwydd’	(gallwch	weld	
hyn	ar	rai	darnau	£1	heddiw).	

Roedd	y	newidiadau	hyn	yn	golygu	ei	bod	
yn	amhosibl	clipio	darnau	newydd	heb	i	
bobl	eraill	weld	bod	hynny	wedi	digwydd.	
Nid	oedd	yn	bosibl	amnewid	holl	ddarnau	
arian	y	wlad	ar	yr	un	pryd,	felly	pan	ddaeth	
Syr	Isaac	Newton	i’r	Mint	roedd	pobl	yn	dal	
i	ddefnyddio	llawer	o	arian	a	gynhyrchwyd	
â	llaw.	Roedd	hynny’n	golygu	bod	yna	
lawer	o	ddarnau	arian	o	hyd	yn	cael	eu	
defnyddio	y	gellid	eu	clipio.	

Aeth	Syr	Isaac	Newton	ati	i	siarad	a	chyfweld	
â	throseddwyr	a	hysbyswyr	oedd	yn	
ymwneud	â	chlipio	a	drwgfathu,	er	mwyn	
canfod	y	ffordd	orau	o	atal	yr	arferiad.	
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Clipwyr	a	
Drwgfathwyr	
Proffiliau	Cymeriadau	

Yr	Erlyniad	

	

Pwy	oedd	yr	erlyniad?	

Y	Cwnstabl		

Hysbyswyr		

Tystion	

Arbenigwyr	Y	Royal	Mint	

Gwaith	yr	erlyniad	yw	profi	bod	yr	
unigolyn	a	gyhuddir	yn	euog.	

Beth	all	yr	erlyniad	ei	ddweud	

Y	Cwnstabl	

• Bu	iddo	ganfod	offer	clipio	neu	
ddrwgfathu	yn	y	tŷ,	efallai	o	dan	y	
gwely	neu	mewn	cwpwrdd.	

• Bu	iddo	ganfod	arian	wedi’u	
drwgfathu	yn	y	tŷ	neu	ym	mag	yr	
unigolyn.	

• Bu	iddo	ddarganfod	clipiadau	
arian.	

• Roedd	y	cyhuddedig	wedi	
ceisio	dianc,	neu	fe	lwyddodd	
i	ddianc	ac	fe’i	daliwyd.	

• Disgrifio	sut	ddaru’r	cyhuddedig	
geisio	cuddio	neu	gael	gwared	â’r	
offer	yr	oeddent	wedi	eu	
defnyddio,	ac	unrhyw	dystiolaeth	
arall.	

	Yr	Hysbyswyr	

• Roedd	y	cyhuddedig	yn	
ddrwgfathwr	hysbys	neu’n	aelod	o	
gang	oedd	yn	cynhyrchu	arian	ffug.	

• Roedd	yn	berchennog	siop	ac	roedd	
yr	unigolyn	wedi	dod	ag	offer	
iddynt	er	mwyn	drwgfathu	arian	
neu	glipio.	

• Roedd	yr	unigolyn	wedi	archebu	
offer	a	gynhyrchwyd	yn	arbennig	ar	
gyfer	clipio	arian.	

Y	Tystion	

• Roedd	y	cyhuddedig	wedi	rhoi	arian	
ffug	iddynt	gan	ddweud	eu	bod	yn	
gyfreithlon.	

• Roeddent	wedi	gweld	yr	unigolyn	
yn	clipio	neu’n	ffeilio’r	arian.	

• Roeddent	wedi	gweld	yr	unigolyn	
yn	defnyddio	mowldiau	neu	wasg	
er	mwyn	creu	arian	ffug.	

• Nid	oedd	yr	hyn	a	ddywedodd	y	
cyhuddedig	fel	amddiffyniad	(pam	
ei	fod	yn	ddieuog)	yn	wir.	

Yr	Arbenigwyr	

• Gellid	defnyddio’r	offer	i	fathu.	
• Roedd	yr	arian	ffug	yr	oeddent	

wedi	eu	canfod	ar	yr	unigolyn	wedi	
cael	eu	gwneud	yn	y	wasg	arian	a	
ddarganfuwyd	yn	y	tŷ.	

• Roedd	yr	arian	yn	ffug	oherwydd	
roeddent	yn	gallu	dweud	nad	oedd	
safon	y	gwaith	yn	ddigon	da	neu	
nad	oedd	y	darn	wedi	ei	wneud	o’r	
metel	cywir.	
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Clipwyr	a	
Drwgfathwyr	
Proffiliau	Cymeriadau	

Yr	Amddiffyniad	

	

Pwy	oedd	yr	amddiffyniad?	

Yn	yr	17eg	a’r	18fed	ganrif	nid	oedd	yna	
gyfreithwyr	neu	fargyfreithwyr	fyddai’n	
eich	amddiffyn	mewn	llys	-	byddai’n	rhaid	
i’r	gyhuddedig	amddiffyn	ei	hun.	

Gwaith	yr	amddiffyniad	oedd	ceisio	
darbwyllo’r	rheithgor	nad	oeddent		
yn	euog.	

Y	Cyhuddedig	

Dyma	rai	enghreifftiau	o	beth	ddywedodd	
pobl	a	gyhuddwyd	o	glipio	a	drwgfathu	yn	
eu	hamddiffyniad:	

• Efallai	eu	bod	wedi	dweud	nad	
oedd	yr	offer	a	phethau	eraill	yn	
eiddo	iddynt.	Dywedodd	un	ddynes	
eu	bod	yn	eiddo	i’w	gŵr	ond	na	
allai	ddweud	ei	gyfrinachau	wrth		
y	llys.	

• Dywedodd	un	dyn	nad	oedd	yn	
gwybod	dim	am	yr	offer	a	
ganfuwyd	yn	ei	gartref	ac	efallai		
eu	bod	yn	eiddo	i’w	letywr	(rhywun	
a	dalai	arian	i	fyw	yn	ei	gartref	
gydag	ef).	

• Dywedodd	un	dyn	bod	yr	offer	yn	
perthyn	i’r	ddynes	oedd	yn	landlord	
iddo.	

• Dywedodd	rhai	bod	yr	offer	yn	
eiddo	iddynt	ond	eu	bod	yn	
gweithio	gartref	fel	gof	arian	a’i	bod	
felly’n	gyfreithlon	iddynt	fod	yn	
berchen	arnynt.	

• Efallai	eu	bod	wedi	gofyn	i	bobl	
oedd	yn	eu	hadnabod	i	siarad	yn	y	
llys	ac	i	ddweud	nad	oeddent	wedi	
cyflawni’r	drosedd.	

Tystion	Cymeriad	

Mae	tystion	cymeriad	yn	bobl	sy’n	
adnabod	yr	unigolyn	a	gyhuddir.	Efallai	eu	
bod	yn	ffrindiau,	cymdogion	neu	rywun	yr	
oedd	y	cyhuddedig	yn	gweithio	gyda	nhw.	
Mae	tyst	cymeriad	yno	i	roi	gwybod	i’r	llys	
am	gymeriad	da’r	unigolyn.	Gall	tystion	
cymeriad:	

• ddweud	eu	bod	yn	adnabod	y	
cyhuddedig	ers	amser	maith	ac	y	
gellid	ymddiried	ynddo.	

• dweud	bod	stori’r	unigolyn	yn	wir,	
ei	fod	yn	of	arian	a’i	bod	yn	
gyfreithlon	iddo	fod	yn	berchen	ar	
yr	offer.	

• dweud	wrth	y	llys	eu	bod	yn	bobl	
oedd	yn	gweithio’n	galed	yn	eu	
swyddi	ac	na	fyddai	ganddynt	
amser	i	gynhyrchu	arian	ffug.	

• dweud	fod	yr	unigolyn	yn	uchel	ei	
barch	yn	y	gymuned	a'i	fod	yn	
ddinesydd	da.	
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Clipwyr	a	
Drwgfathwyr	
Proffiliau	Cymeriadau	

Y	Barnwr	a’r	Rheithgor	

	

Beth	oedd	y	gyfraith?	

Roedd	drwgfathu	yn	drosedd	ddifrifol.	
Ystyriwyd	ei	bod	y	fath	o	Deyrnfradwriaeth	
a’r	gosb	i’r	rhai	a	ganfuwyd	yn	euog	oedd	
crogi	yn	achos	dynion	a	llosgi	yn	achos	
merched.	

Roedd	pobl	a	gyhuddwyd	yn	Ninas	
Llundain	a	Swydd	Middlesex	yn	cael	eu	
treialu	yn	yr	Old	Bailey.	Roedd	y	rhai	a	
ganfuwyd	yn	euog	yn	cael	eu	dienyddio	
mewn	man	o’r	enw	Tyburn	(y	‘Marble	
Arch’	erbyn	hyn	yn	Llundain).	

Y	Rheithgor	

Byddai’r	rheithgor	yn	cynnwys	12	o	
ddynion	oherwydd	ni	chaniatawyd	i	
ferched	fod	ar	reithgorau	yn	y	cyfnod	
hwnnw.	Fodd	bynnag,	ni	chaniatawyd	i	bob	
dyn	fod	ar	y	rheithgor.	Dim	ond	dynion	
rhwng	21	a	70	oed	oedd	yn	berchen	eiddo	
(tŷ	neu	dir)	oedd	yn	werth	mwy	na	£10		
y	flwyddyn	(arian	mawr	yn	yr	17eg	ganrif)	
allai	fod	ar	reithgor.	

Roedd	gwasanaeth	rheithgor	yn	ofynnol		
i	ddinasyddion	cymwys.	Mae’n	dal	yn	
ofynnol	hyd	heddiw.	

Pa	dystiolaeth	fyddai	ei	hangen	
arnoch	yn	y	llys?	

Nid	oedd	drwgfathu’n	digwydd	yn	aml	
mewn	llefydd	amlwg.	Nid	oedd	bod	yn	
berchen	ar	arian	ffug	ynddo’i	hun	yn	
ddigon	i’w	collfarnu,	oherwydd	gallai	
rhywun	arall	fod	wedi	cynhyrchu’r	arian	
hwnnw.	Mae	hynny’n	golygu	ei	bod	yn	
bwysig	bod	offer	drwgfathwr	neu	glipiwr	
yn	cael	eu	cyflwyno	yn	y	llys	er	mwyn	
dangos	nad	oedd	presenoldeb	arian	ffug	yn	
ddamweiniol.	Gallai’r	offer	fod	yn	ffeiliau,	
gwelleifiau,	potiau	toddi,	mowldiau	neu	
stampiau.	

Beth	allai	ddigwydd	yn	y	llys?	

Byddai’r	cwnstabl	yn	dwyn	y	cyhuddedig	
gerbron	yr	Ustus	Heddwch.	

Byddai’r	erlyniad	yn	ceisio	profi	bod	yr	
unigolyn	yn	euog.	

Byddai’r	cyhuddedig	yn	ceisio	amddiffyn	ei	
hun,	ac	yn	ceisio	egluro	pam	ddylai’r	
rheithgor	gredu	nad	oedd	yn	euog.	

Byddai’r	tystion	arbenigol	yn	rhoi	eu	
tystiolaeth.	Byddai’r	tystion	cymeriad	yn	
rhoi	eu	tystiolaeth.	

Y	Barnwr	oedd	yn	rheoli	popeth	oedd	yn	
digwydd	yn	y	llys	a	byddai’n	cadw	trefn	ar	
bawb	drwy	ddweud	“ORDER”	petai	pobl	yn	
rhy	swnllyd.	

Byddai’r	rheithgor	yn	encilio	i	benderfynu	a	
oedd	y	cyhuddedig	yn	euog	neu’n	ddieuog.	
Ar	ôl	iddynt	ddychwelyd,	byddai’r	
dyfarniad	yn	cael	ei	gyhoeddi	a	byddai’r	
llys	a'r	barnwr	yn	penderfynu	ar	y	gosb.	


