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Rhagair 

Mae gan staff mewn Ymddiriedolaethau Prawf gyfrifoldeb statudol i gysylltu â dioddefwyr 
troseddau treisgar neu rywiol, a darparu gwybodaeth iddynt, lle mae’r troseddwr wedi’i 
ddedfrydu i gyfnod o garchar o 12 mis neu fwy. Mae hon yn swydd anodd a heriol sy’n gofyn am 
ddoethineb, tact a sensitifrwydd. 

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn ar gais y Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion sydd, ar ôl derbyn 
nifer o gwynion am y gwaith a wnaed gan Ymddiriedolaethau Prawf gyda dioddefwyr, wedi gofyn 
i Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi adolygu’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. Wrth wneud hynny , 
mae’r Comisiynydd wedi gofyn y cwestiwn a oedd ‘Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 
yn gallu cyflawni ei gyfrifoldebau yn gywir pan ddaeth i wasanaethu angen dioddefwyr am 
wybodaeth a chael llais wrth drafod amodau trwydded a pharôl’. 

Yn ystod ein harolygiad, fe wnaethom gyfweld dioddefwyr, swyddogion cyswllt dioddefwyr a 
rheolwyr troseddwyr ac asesu nifer o achosion perthnasol. Er i ni weld y gellid gwella rhai 
agweddau ar waith cysylltu â dioddefwyr, rydym yn credu ar y cyfan, bod ansawdd y gwaith 
uniongyrchol gyda dioddefwyr o safon dda, barn a gymeradwywyd gan y dioddefwyr y 
gwnaethom eu cyfweld. Felly, credwn, yn seiliedig ar y dystiolaeth a gyflwynwyd i ni, mai’r ateb i 
gwestiwn y Comisiynydd yw ‘oedd’. 

Fe wnaethom, fodd bynnag, ganfod rhai problemau sydd angen eu gwella, gyda’r mwyafrif yn 
ymwneud â gwaith y rheolwyr troseddwyr, ac rydym wedi gwneud argymhellion yn unol â hynny. 
Roedd yn siomedig, er enghraifft, nad oedd rheolwyr troseddwyr bob amser yn rhannu rhywfaint 
o wybodaeth am gynlluniau rhyddhau’r troseddwr gyda’r swyddog cyswllt dioddefwyr, fel nad 
oedd cyfathrebu gyda dioddefwyr yn ddigon da weithiau. Er gwaethaf hyn, roedd y rhan fwyaf o 
ddioddefwyr yn teimlo bod eu diogelwch yn cael blaenoriaeth uchel gan yr Ymddiriedolaethau 
Prawf a, lle’r oedd dioddefwyr yn gofyn i gynnwys amodau trwydded mewn trwydded troseddwr, 
fe wnaethom ganfod bod hyn yn digwydd bron bob amser. Ymdriniwyd ag unrhyw fater risg o 
broblemau a berwyd gan y troseddwr, a allai fod wedi effeithio ar ddiogelwch y dioddefwr, yn 
briodol ac yn addas yn y mwyafrif llethol o achosion. 

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn cyn y cyhoeddwyd cynigion y Llywodraeth ar gyfer adsefydlu 
troseddwyr yn: Transforming Rehabilitation: A Strategy for Reform 1. Rydym yn croesawu’r 
penderfyniad y bydd y gwasanaeth prawf sector cyhoeddus newydd yn cadw’r rôl gyswllt â 
dioddefwyr ar gyfer pob achos y mae’n berthnasol iddynt, oherwydd yr angen dybryd, a 
amlygwyd yn yr adroddiad hwn, i staff cyswllt dioddefwyr weithio mewn partneriaeth gyda’r rhai 
sy’n gyfrifol am asesu a rheoli troseddwyr risg uchel. Rydym yn credu y bydd y dull hwn yn helpu 
i sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu cadw’n ddiogel a bod persbectif y dioddefwr yn llywio’r 
gwaith a wneir gyda’r troseddwr. 

Liz Calderbank 
Prif Arolygydd Prawf Ei Mawrhydi 

Tachwedd 2013 
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Crynodeb o Ganfyddiadau 

Yr arolygiad 

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi mewn ymateb i gais penodol a 
gyflwynwyd gan Gomisiynydd Dioddefwyr a Thystion. Mewn adroddiad beirniadol, gofynnodd y 
Comisiynydd i Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi adolygu’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. 

Canolbwyntiodd yr arolygiad ar ansawdd y gwaith cysylltu â dioddefwyr a wnaed gyda, ac mewn 
perthynas â, dioddefwyr troseddau rhywiol a threisgar difrifol lle derbyniodd y troseddwr 
ddedfryd o garchar am o leiaf 12 mis. 

Fe wnaethom ymweld â chwe Ymddiriedolaeth Prawf i asesu ansawdd y gwaith cysylltu â 
dioddefwyr drwy gyfweld dioddefwyr ac asesu gwaith rheolwyr troseddwyr a staff cyswllt 
dioddefwyr. Ar y cyfan, rydym wedi cyfweld 28 o ddioddefwyr ac wedi asesu 72 o achosion 
cyswllt â dioddefwyr. Rydym hefyd wedi cyfweld rheolwyr a staff allweddol o sefydliadau lleol a 
chenedlaethol sy’n ymwneud â gwaith cysylltu â dioddefwyr. 

Canfyddiadau cyffredinol 

Roedd y dioddefwyr a gafodd gyfweliad yn ystod yr arolygiad yn fodlon yn gyffredinol gyda’r 
gwasanaeth a gawsant gan y gwasanaeth cyswllt dioddefwyr. Roedd llawer wedi dioddef 
trawma, a hawdd deall hynny, o ganlyniad i’r troseddau a gyflawnwyd yn eu herbyn nhw neu 
aelod o’r teulu ac ar gyfer yr unigolion hyn, nid oedd bywyd yn mynd i fod yr un peth eto. Mae 
nifer yn parhau i ofni’r troseddwr, hyd yn oed pan gyflawnwyd y drosedd nifer o flynyddoedd yn 
ôl. Roedd felly yn destun boddhad gweld bod y mwyafrif helaeth yn amlwg yn gwerthfawrogi eu 
cyswllt â’r swyddogion cyswllt dioddefwyr unigol ac yn teimlo eu cefnogaeth ar adegau pwysig yn 
ystod dedfryd y troseddwr. 

Roeddem yn siomedig, fodd bynnag, i ddarganfod nad oedd pob rheolwr troseddwr yn llwyr 
ymwybodol o effaith y drosedd ar y dioddefwr. Roedd hyn yn anochel yn eu gwneud yn llai abl i 
ddeall, neu ymateb i, bryderon y dioddefwr. Serch hynny, gwelsom rai enghreifftiau da o weithio 
ar y cyd rhwng swyddogion cyswllt dioddefwyr a rheolwyr troseddwyr yn ystod yr arolygiad hwn. 

Boddhad dioddefwyr 

Fe wnaethom gyfweld 28 o ddioddefwyr, a’u holi ynghylch eu profiad o’r gwasanaeth a gawsant 
ar wahanol gyfnodau o ddedfryd y troseddwr ac a oeddent yn teimlo bod eu diogelwch wedi bod 
yn flaenoriaeth i’r gwasanaeth cyswllt dioddefwyr. Ar y cyfan, roedd dioddefwyr yn gadarnhaol 
ynghylch y gwasanaeth a gawsant. 

I ddechrau, dywedodd rhai dioddefwyr nad oeddent yn deall y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yn 
iawn gan nad oedd wedi cael ei egluro’n llawn iddynt ar ôl y ddedfryd. Mewn sawl achos, gwnaed 
cysylltiad gyda dioddefwyr dros y ffôn gan staff yr uned gofal tystion, ac nid oedd bob amser yn 
cael ei gofnodi yn ysgrifenedig. Roedd rhai dioddefwyr felly’n ddryslyd ynghylch beth oedd y 
Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr, ac nid â digon o wybodaeth i’w galluogi i wneud dewis gwybodus 
ynghylch a ddylid cymryd rhan yn y cynllun. 

Unwaith roedd y gwasanaeth cyswllt dioddefwyr wedi cael manylion y dioddefwr gan y 
gwasanaeth gofal tystion, cysylltwyd â’r dioddefwr fel arfer o fewn y dyddiad targed o 40 
diwrnod gwaith ar ôl y ddedfryd. Dywedodd y dioddefwyr wrthym eu bod yn cael dyddiadau 
allweddol yn ymwneud â dedfryd y troseddwr, yn teimlo bod eu diogelwch yn cael ei drin fel 
blaenoriaeth a bod unrhyw amod y gwnaethant ofyn amdano yn cael ei gynnwys yn y drwydded 
pan ryddhawyd y troseddwr. Gwnaethom nodi nad oedd llawer o gyfarfodydd rhwng y dioddefwr 
a’r swyddog cyswllt dioddefwyr yn cael eu cofnodi wedi hynny yn ysgrifenedig na chytundeb yn 
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eu cylch. Roeddem yn credu bod hyn yn hepgoriad ac yn gadael lle i beri anghydfod ynghylch yr 
hyn a ddywedwyd yn ystod y cyfarfod neu alwad ffôn. 

Dywedodd dioddefwyr wrthym sut roedd y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr (VLS) wedi’u helpu 
drwy eu cyfeirio at asiantaethau eraill. Weithiau roedd hyn yn ymwneud â’u diogelwch, ond yn 
aml roedd yn ymwneud mwy â chynnig cymorth ychwanegol iddynt ar adeg pan gallent fod wedi 
bod yn unig, yn bryderus neu’n ofnus, yn dilyn y drosedd a’r ddedfryd. 

Er nad oedd yr un dioddefwr a gafodd gyfweliad wedi cael achos i gwyno am y gwasanaeth a 
gafodd, canfuom nad oedd llawer yn gwybod sut i wneud hynny. 

Cyswllt â’r dioddefwr a rhoi gwybod iddynt 

Mae swyddogion cyswllt dioddefwyr yn holi dioddefwyr a ydynt eisiau cael gwybod am gamau 
allweddol dedfryd y troseddwr neu a ydynt eisiau gwneud cyfraniad gweithredol at gynlluniau 
rhyddhau’r troseddwr drwy, er enghraifft, ofyn am amodau trwydded, fel parthau gwahardd neu 
i’r troseddwr beidio â chysylltu â nhw. Ym mron pob un o’r 72 o achosion a arolygwyd gennym, 
gweithiodd yr agwedd hon ar y cynllun cysylltu â dioddefwyr yn dda, gydag amodau trwydded y 
gofynnwyd amdanynt yn cael eu cynnwys yn nhrwydded y troseddwr. 

Cydweithio er diogelwch dioddefwyr 

Mae Ymddiriedolaethau Prawf yn gyfrifol am oruchwylio troseddwyr sy’n cyflawni troseddau 
difrifol a threisgar ac am weithio gyda’u dioddefwyr drwy’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. Mae 
gwybodaeth yn cael ei rhannu, fel sy’n ofynnol, ar gyfer rheoli’r risg o niwed a berir gan y 
troseddwr i’r dioddefwr. Gwnaethom ganfod fod y broses hon yn fwy tebygol o ddigwydd pan 
roedd swyddogion cyswllt dioddefwyr a rheolwyr troseddwyr yn gweithio’n agos gyda’i gilydd. 

Gwelsom sawl enghraifft lle’r oedd rheolwyr troseddwyr yn trosglwyddo gwybodaeth berthnasol 
am ddedfryd y troseddwr. Fe wnaethom hefyd weld rhai achosion lle nad oedd gwybodaeth, yn 
aml am ryddhau ar drwydded dros dro neu lle’r oedd y troseddwr yn symud o amodau caeedig i 
agored, yn cael ei rhannu’n ddigon prydlon, gan greu sefyllfa lle gallai’r dioddefwr a’r troseddwr 
fod wedi cyfarfod yn anfwriadol, gyda’r holl ganlyniadau andwyol posibl. 

Gan mai’r rhain yw’r achosion mwyaf difrifol sy’n cael eu rheoli gan reolwyr troseddwyr, roeddem 
wedi disgwyl gweld safon uchel o gynllunio rheoli risg i amddiffyn y dioddefwr. Roeddem, fodd 
bynnag, yn siomedig. Mewn llawer o achosion, nid oedd y rheolwr troseddwyr wedi rhoi digon o 
ystyriaeth i ddioddefwr y drosedd, effaith y drosedd ar y dioddefwr, a sut orau i reoli’r risg o 
niwed y gallai’r troseddwr fod wedi ei beri iddynt. 

Roedd y tri achos gorchymyn ysbyty a arolygwyd gennym yn cael eu rheoli’n ddigon da, ond 
cododd swyddogion cyswllt dioddefwyr broblemau amrywiol gyda ni am orchmynion ysbyty ac 
amharodrwydd rhai aelodau o staff yr ysbyty i rannu gwybodaeth berthnasol am y troseddwr. 

Problemau llywodraethu 

Hyfforddi a chefnogi staff: Nid oedd pob swyddog cyswllt dioddefwyr yn teimlo ei fod wedi 
cael hyfforddiant digonol, gyda rhai yn teimlo nad oedd ganddynt sgiliau wrth gysylltu â staff 
clinigol yn yr achosion hynny pan roedd y troseddwr yn yr ysbyty gyda phroblemau iechyd 
meddwl. Dywedodd dioddefwyr wrthym eu bod yn anhapus ynghylch y ffaith bod datganiadau 
personol dioddefwr bellach yn cael eu datgelu fel rheol i’r troseddwr ar adeg gwrandawiadau 
parôl; o ganlyniad, roeddent yn llai tebygol o gyflwyno un. Dywedodd y Bwrdd Parôl wrthym nad 
oeddent yn meddwl bod pob swyddog cyswllt dioddefwyr yn ddigon gwybodus am yr hyn a oedd 
yn digwydd mewn gwrandawiadau parôl i gynghori a pharatoi dioddefwyr yn briodol. Roedd yn 
galonogol, felly, bod Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr a’r Bwrdd Parôl wedi darparu 
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hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer staff cyswllt dioddefwyr mewn perthynas â datganiadau 
personol dioddefwyr yn 2012. Hefyd, mae’r Draft Code of Practice for Victims of Crime 2 bellach 
wedi cynnwys adran yn benodol ar ddatganiadau personol dioddefwr a all fynd peth ffordd i fynd 
i’r afael â’r pryderon y gwnaethom eu clywed. Gyda llwythi achosion uchel, roedd gwaith 
swyddogion cyswllt dioddefwyr yn heriol ac yn emosiynol iawn. Er bod rhai Ymddiriedolaethau 
wedi cynnig yr un math o gefnogaeth cwnsela broffesiynol i swyddogion cyswllt dioddefwyr fel 
oedd ar gael i reolwyr troseddwyr yn gweithio mewn agweddau arbenigol ar waith troseddu, nid 
oedd eraill yn gwneud hynny. Yn ein barn ni, dylid adolygu’r hepgoriad. 

Gweithio gyda dioddefwr trosedd pan roedd y troseddwr yn blentyn neu’n berson 
ifanc: Er nad oedd yr arolygiad hwn yn arolygu achosion cysylltu â dioddefwyr lle’r oedd y 
troseddwr yn blentyn neu’n berson ifanc a oruchwylwyd gan Dîm Troseddau Ieuenctid, fe 
wnaethom fodd bynnag gyfweld nifer o Reolwyr Tîm Troseddau Ieuenctid. Mae gan Dimau 
Troseddau Ieuenctid gylch gwaith eang i ymgysylltu â dioddefwyr troseddau ieuenctid. Bydd nifer 
yr achosion sy’n dod o fewn y categori a ymdrinir gan y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yn y 
mwyafrif o Dimau Troseddau Ieuenctid yn fach iawn, ac efallai o ganlyniad, fe wnaethom ganfod 
diffyg ymwybyddiaeth o ofynion y cynllun. Mae’n bosibl bod prosesau mewnol y Timau 
Troseddau Ieuenctid (TTI) eu hunain wedi diwallu rhai agweddau ar y Cynllun Cysylltu â 
Dioddefwyr, ond roedd yn amlwg bod angen gwneud mwy o waith fel bod gofynion statudol y 
Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yn cael eu gweithredu yn ôl y gofyn. 

Systemau rheoli achosion dioddefwr: Gwelsom chwe system rheoli achosion dioddefwyr ar 
wahân yn ystod ein harolygiad, o ansawdd a swyddogaethau amrywiol. Gan gofio bod system 
rheoli achosion prawf troseddwyr cenedlaethol bellach, roeddem wedi’n synnu nad oes symudiad 
cenedlaethol i ddatblygu system debyg mewn perthynas â dioddefwyr. 

Boddhad dioddefwyr: Y canolwr terfynol o apeliadau os yw’r dioddefwyr yn anfodlon gyda’r 
ffordd y mae cwyn wedi cael ei thrin gan yr Ymddiriedolaeth Prawf leol yw’r Ombwdsmon 
Seneddol; nid ydynt, fodd bynnag, yn ymddangos fel eu bod wedi cael neu feirniadu ar unrhyw 
apeliadau mewn perthynas â gwaith cysylltu â dioddefwyr yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn 
genedlaethol, mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yn cynnal arolwg o foddhad 
dioddefwyr sy’n cyfrannu at Sgôr genedlaethol Ymddiriedolaeth Prawf. Fodd bynnag, mae’n 
digwydd yn syth ar ôl y cysylltiad cychwynnol gan y swyddog cyswllt dioddefwyr ac nid yw’n 
darparu darlun cynhwysfawr am y dioddefwr nac ansawdd y gwasanaeth mae wedi’i dderbyn. 
Gan nad oedd yr un Ymddiriedolaeth Prawf y gwnaethom ymweld â nhw wedi cynnal eu harolwg 
lleol eu hunain o farn dioddefwyr yn ddiweddar, roeddem yn meddwl bod bwlch yn y 
ddealltwriaeth genedlaethol a lleol o sut roedd dioddefwyr yn ystyried cyfanrwydd y gwasanaeth 
a gawsant gan y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. 

Casgliad 

Mae Transforming Rehabilitation: A Strategy for Reform yn cadarnhau y bydd cyfrifoldeb am 
waith cysylltu â dioddefwyr yn aros gyda’r swyddogaeth prawf cyhoeddus er mwyn i ddioddefwyr 
gael y cymorth gorau posibl. Yn sgil ein canfyddiad bod canlyniadau dioddefwyr yn well pan 
roedd rheolwyr troseddwyr a swyddogion cyswllt dioddefwyr yn cydweithio’n agos, byddem yn 
cefnogi’r penderfyniad hwnnw’n llwyr. 

Yn yr arolygiad hwn, gwelsom dystiolaeth o waith cyswllt da rhwng rheolwyr troseddwyr a 
swyddogion cyswllt dioddefwyr er mwyn sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu paratoi ar gyfer 
rhyddhad troseddwr a bod eu diogelwch o’r pwys mwyaf. Fodd bynnag, yn siomedig, nid oedd 
rhai rheolwyr troseddwyr yn canolbwyntio ddigon ar y dioddefwr ac o ganlyniad, nid oedd 
anghenion dioddefwyr bob amser yn cael eu cydnabod nac yn cael sylw llawn. 
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Er gwaethaf nifer o broblemau yn ymwneud â gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â gwaith 
cysylltu â dioddefwyr, canfyddiad allweddol a phwysig a ddeilliodd o’r arolygiad hwn yw bod y 
gwaith a wneir gan swyddogion cyswllt dioddefwyr yn gyffredinol o safon uchel ac, fel y dangosir 
gan ddioddefwyr a gafodd eu cyfweld, wedi’i gynnal mewn dull llawn empathi a dealltwriaeth. 

 

Argymhellion 

Dylai’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr weithio i wella diogelwch 
dioddefwyr a rhoi gwybodaeth lawn iddynt drwy: 

• sicrhau bod staff cyswllt dioddefwyr yn gwybod digon am weithio gyda chleifion ag 
anhwylderau meddwl sy’n destun gorchymyn ysbyty; 

• darparu unedau cyswllt dioddefwyr gyda system rheoli achosion cysylltu â dioddefwyr, 
sy’n gynhwysfawr ac ymarferol. 

Dylai Ymddiriedolaethau Prawf * weithio i wella diogelwch dioddefwyr a rhoi 
gwybodaeth lawn iddynt drwy: 

• gynnwys eu profiad yn yr asesiad risg o niwed a’r cynllun rheoli risg; 

• rhoi gwybod iddynt am ddigwyddiadau sy’n berthnasol i’r dioddefwr sy’n digwydd yn 
ystod dedfryd y troseddwr a’u galluogi i esbonio unrhyw bryderon a all lywio cynlluniau 
rheoli risg a dedfrydu; 

• darparu nodiadau y cytunwyd arnynt o bob cyfarfod rhannu gwybodaeth neu sgyrsiau 
ffôn maent wedi’u cael gyda swyddogion cyswllt dioddefwyr; 

• sicrhau eu bod yn gwybod sut i gwyno os ydynt yn anfodlon â’r gwasanaeth; 

• sicrhau bod swyddogion cyswllt dioddefwyr yn derbyn cymorth a hyfforddiant priodol i 
gydnabod natur emosiynol iawn eu rôl; 

• gweithio gyda thimau troseddau ieuenctid lleol i sicrhau bod y protocolau angenrheidiol a 
threfniadau gwaith yn eu lle i sicrhau bod y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yn cael ei 
weithredu’n llawn mewn perthynas ag achosion a oruchwylir gan Dimau Troseddau 
Ieuenctid. 

Dylai’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) weithio i wella diogelwch dioddefwyr a 
rhoi gwybodaeth lawn iddynt drwy: 

• gyhoeddi cyngor pellach i Dimau Troseddau Ieuenctid yn ymwneud yn benodol ag 
achosion sy’n dod o dan y categori cysylltu â dioddefwyr statudol; 

• cynnwys yn y fanyleb ar gyfer systemau rheoli achosion Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, y 
gofyniad am system i dynnu sylw’n awtomatig ar gyfer achosion cysylltu â dioddefwyr 
statudol. 

Dylai Rheolwr Tîm Troseddau Ieuenctid weithio i wella diogelwch dioddefwyr a rhoi 
gwybodaeth lawn iddynt drwy: 

                                            
* O dan Strategaeth Trawsnewid Adsefydlu y Llywodraeth, trefnir bod Ymddiriedolaethau Prawf yn cael 
eu disodli gan y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. Dylai argymhellion a gyfeirir at Ymddiriedolaethau 
Prawf gael eu dilyn gan bwy bynnag sy’n darparu gwasanaethau prawf yn y dyfodol, gan gynnwys y 
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a darparwyr preifat. 
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• sicrhau bod eu timau’n cydymffurfio’n llawn â’r gofynion ar gyfer gwaith cysylltu â 
dioddefwyr statudol, fel y nodir yn y Safonau Cenedlaethol a’r Code of Practice for 
Victims of Crime. 

 

1. Cwmpas a phwrpas 

Crynodeb 

Mae’r bennod hon yn rhoi cefndir yr arolygiad hwn, ac yn rhoi crynodeb o’r fframwaith 
deddfwriaethol mewn perthynas â gwaith cysylltu â dioddefwyr. Mae hefyd yn nodi sut y 
datblygwyd y strwythur a’r fethodoleg arolygu, a gwybodaeth am nifer y dioddefwyr y 
gwnaethom ni eu cyfweld a phroffil o’r achosion y gwnaethom eu harolygu. 

 

Ffeithiau allweddol 

Y sbardun ar gyfer yr arolygiad hwn oedd adroddiad gan y Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion, 
Review into the Needs of Families Bereaved by Homicide a oedd yn feirniadol o’r Cynllun Cysylltu 
â Dioddefwyr. Yn yr arolygiad hwn, fe wnaethom: 

• ddatblygu holiadur a chyfweld 28 o ddioddefwyr 

• datblygu, peilota ac addasu, cyn yr arolygiad, offeryn asesu achos; fe wnaethom 
yna asesu 72 achos cysylltu â dioddefwyr 

• cyfweld staff a rheolwr allweddol o Ymddiriedolaethau Prawf lleol a sefydliadau 
cenedlaethol. 

Cefndir i’r arolygiad 

1.1 Mae Deddf Trais Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004 yn gosod cyfrifoldebau ar 
Ymddiriedolaethau Prawf mewn perthynas â dioddefwyr troseddwyr a ddedfrydwyd i 12 
mis neu fwy am drosedd rywiol neu dreisgar. Mae’r rhain yn cynnwys troseddwyr ag 
anwylderau meddwl wedi’u gwneud yn destun gorchymyn ysbyty gyda neu heb orchymyn 
cyfyngu. Drwy eu swyddogion cysylltu â dioddefwyr (VLO), mae’n ofynnol i 
Ymddiriedolaethau Prawf gymryd pob cam rhesymol i sefydlu a yw dioddefwr yn dymuno 
gwneud sylwadau ynghylch pa amodau trwydded y dylid eu rhoi i’r troseddwr wrth gael ei 
ryddhau o’r carchar, neu amodau rhyddhau o’r ysbyty a’u hanfon ymlaen at y rhai sy’n 
gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch rhyddhau’r carcharor neu’r claf. Rhaid iddynt 
hefyd roi manylion unrhyw amodau sy’n ymwneud â’r dioddefwr neu ei deulu, i’r dioddefwr, 
a’r dyddiad y mae unrhyw orchymyn neu gyfyngiad yn colli ei effaith. 

1.2 Y sbardun ar gyfer yr arolygiad hwn oedd adroddiad a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd 
Dioddefwyr a Thystion yng Ngorffennaf 2011, Review into the Needs of Families Bereaved 
by Homicide, a oedd yn cynnwys yr argymhelliad: ‘y dylai’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr 
gael ei adolygu gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi.’ Fe nododd yr adroddiad fethiannau ym 
mhob agwedd ar y system cyfiawnder troseddol cyn belled â bod dioddefwyr yn y 
cwestiwn. Rhoddodd ddisgrifiadau brawychus o brofiadau dioddefwyr a oedd wedi colli 
perthynas am iddynt gael eu lladd drwy weithred droseddol fel llofruddiaeth, dynladdiad, 
neu farwolaeth drwy yrru’n beryglus. Fe wnaeth yr adroddiad archwilio cyfranogiad sawl 
asiantaeth a oedd wedi chwarae rhan yn ystod gwahanol gyfnodau o’r broses cyfiawnder 
troseddol. Rhoddodd y dioddefwyr sawl esiampl o sut roeddent yn teimlo eu bod wedi’u 
siomi gan y system cyfiawnder troseddol. Fodd bynnag, roedd y beirniadaethau llym wedi’u 
cadw ar gyfer y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr a oedd yn cael ei redeg gan 35 
Ymddiriedolaeth Prawf gyda’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS). 
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Ysgrifennodd y Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion: ‘Pryderon ynghylch y cynllun gan 
ddioddefwyr neu eu teuluoedd yw’r pwnc unigol mwyaf y mae’r Comisiynydd Dioddefwyr 
yn derbyn gohebiaeth yn ei gylch.’ 

1.3 Aeth y Comisiynydd ymlaen i ddweud: ‘Mae nifer a natur y pryderon sydd wedi’u codi 
gyda’r Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion ynghylch y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr...yn 
codi cwestiynau am y graddau y mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr...yn 
gallu cyflawni ei ddyletswyddau’n iawn pan ddaw i wasanaethau anghenion dioddefwyr am 
wybodaeth, a chael llais wrth drafod amodau trwydded a pharôl’. Roedd yn gyhuddiad 
damniol, a, thrwy’r arolygiad hwn, fe wnaethom geisio sefydlu a oedd hwn yn honiad teg. 

1.4 Arweiniwyd yr arolygiad o’r gwaith cysylltu â dioddefwyr gan Arolygiaeth Prawf Ei 
Mawrhydi. Ei bwrpas oedd asesu a oedd: 

• gwybodaeth berthnasol yn cael ei rhannu’n brydlon i alluogi bod goblygiadau i 
ddioddefwyr o dan y Fanyleb Gwasanaeth ar gyfer Gwasanaethau Dioddefwyr3 a 
Chod Dioddefwyr yn cael eu diwallu; 

• ansawdd y gwasanaeth a ddarparwyd i ddioddefwyr fel y cafodd ei nodi yn y 
Fanyleb Gwasanaeth a Chod Dioddefwyr; 

• dioddefwyr yn fodlon gyda’r gwasanaeth a roddwyd ac os nad oeddent yn fodlon, i 
ganfod y rhesymau. 

1.5 Fe wnaethom geisio adolygu’r cwynion a gafodd y Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion, ond 
gan nad oedd neb yn y swydd Comisiynydd ar adeg y gwaith maes o’r arolygiad, nid oedd 
yn bosibl eu holrhain. 

1.6 Fel y cydnabuwyd gan y Comisiynydd yn ei adroddiad, mae’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr 
yn wasanaeth a gynigir i gr�p ehangach o ddioddefwyr na’r rhai hynny sydd wedi colli 
rhywun drwy ddynladdiad yn unig; mae hefyd ar gael i’r rhai hynny sydd wedi bod yn 
ddioddefwyr o droseddau rhywiol a threisgar. Yn ogystal â hyn, gosodwyd 
Ymddiriedolaethau Prawf yn 2010 o dan ofyniad gorfodol i ystyried cynnig cysylltu â 
dioddefwyr mewn rhai achosion nad oeddent yn statudol, lle’r oedd wrth les y cyhoedd i 
wneud hynny, er enghraifft os oedd y dioddefwr yn agored i niwed neu’n destun risg 
barhaus o niwed4. 

Beth wnaethom ni yn ystod yr Arolygiad 

1.7 Dyfeisiwyd set o feini prawf ar gyfer yr arolygiad, yn seiliedig ar y polisi a’r canllaw yn 
berthnasol i’r gwaith cysylltu â dioddefwyr, a oedd yn ymdrin â: 

• chanfod achosion cysylltu â dioddefwyr statudol 

• asesu a rheoli’r risg o niwed a berwyd gan y troseddwr gyda ffocws ar ddioddefwr 
penodol 

• sicrhau bod gofynion cysylltu â dioddefwyr yn cael eu diwallu 

• arwain a rheoli. 

1.8 I baratoi ar gyfer yr arolygiad, yn ystod haf 2012, fe wnaethom beilota’r offeryn gyda 
chymorth Ymddiriedolaeth Prawf Dyffryn Tafwys. 

1.9 Ar gyfer y gwaith maes, fe wnaethom ymweld â chwe ardal Ymddiriedolaeth Prawf rhwng 
Hydref a Rhagfyr 2012: Dyfnaint a Chernyw, Swydd Hertford, Llundain, Swydd 
Northampton, Swydd Stafford a Gorllewin Canolbarth Lloegr a Chymru. Dyluniwyd y dewis 
o ardal Ymddiriedolaeth i ddarparu cymysgedd o drefol a gwledig, mawr a bach. 
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1.10 Roeddem yn awyddus i sicrhau bod gan yr arolygiad hwn gylch gwaith ehangach nag 
edrych i weld a oedd manyleb y gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr troseddau rhywiol neu 
dreisgar difrifol wedi’u diwallu yn unig. Er bod hyn yn bwysig, roeddem yn teimlo ein bod 
yn gorfod cyfweld dioddefwyr i glywed eu profion er mwyn gweld pa mor dda roeddent yn 
ei deimlo ac a ymdriniwyd â’u pryderon. I gyflawni hyn fe wnaethom gyfweld 28 o 
ddioddefwyr at ei gilydd. 

1.11 Yn ogystal â chyfweld dioddefwyr, fe wnaethom hefyd arolygu achosion cysylltu â 
dioddefwyr yn fanwl. Fe wnaethom asesu 12 achos cysylltu â dioddefwyr o bob un o’r chwe 
Ymddiriedolaeth Prawf; gyda chyfanswm o 72. Roeddem yn eglur pe na fyddem yn cwrdd 
â’r rheolwr troseddwyr ac yn edrych ar yr hyn a ddigwyddodd yn ystod camau’r carchar a 
thrwyddedu o ddedfryd y troseddwr, ni fyddem yn gwybod a oedd safbwyntiau dioddefwr, 
lle cawsant eu mynegi, wedi’u hystyried a’r rheolwr troseddwyr wedi gweithredu arnynt. 
Roeddem hefyd eisiau canfod a oedd gwybodaeth berthnasol am y troseddwr wedi’i rhannu 
gyda’r Swyddog Cyswllt Dioddefwyr, a bod diogelwch y dioddefwr wedi cael blaenoriaeth 
briodol gan y rheolwr troseddwyr. 

1.12 Oherwydd ein bod wedi bod yn awyddus i edrych ar drawstoriad o achosion cysylltu â 
dioddefwyr ac nid achosion llofruddiaeth yn unig, roedd y mwyafrif o achosion y 
gwnaethom eu harolygu’n rhai a oedd wedi dechrau’n ddiweddar. Fe wnaethom, fodd 
bynnag, edrych ar rai achosion cysylltu â dioddefwr lle’r oedd y ddedfryd wedi digwydd 
flynyddoedd yn ôl. 

1.13 O’r 72 achos cysylltu â dioddefwr y gwnaethom eu harolygu, roedd: 

• 66 o’r troseddwyr yn ddynion a chwech yn ferched 

• 47 o’r troseddwyr wedi’u rhyddhau; roedd 22 yn y carchar; ac roedd tri gorchymyn 
ysbyty 

• 43 o’r troseddwyr gyda dosbarthiad risg uchel neu uchel iawn o niweidio eraill ar 
ryw adeg yn ystod eu dedfryd 

• saith o’r troseddwyr wedi’u dedfrydu i lofruddiaeth; roedd 26 wedi cyflawni 
troseddau treisgar difrifol; cafwyd naw trosedd o drais; naw trosedd rywiol arall a 
phum lladrad. Roedd 16 trosedd difrifol arall wedi’u cyflawni, gan gynnwys achosion 
o farwolaeth drwy yrru’n beryglus 

• tri o’r achosion yn cael eu rheoli fel Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu’r 
Cyhoedd (MAPPA) Lefel 3, gydag 17 yn cael eu rheoli ar Lefel 2 

• nid oedd saith o’r achosion cysylltu â dioddefwyr yn statudol, ond yn cael eu 
gweithredu fel achosion dewisol. 

1.14 Yn ystod bob un o’n hwythnosau gwaith maes, fe wnaethom gymryd y cyfle i gael 
cyfarfodydd gyda’r rheolwyr cynllun cysylltu â dioddefwyr; staff cysylltu â dioddefwyr a 
rheolwr Tîm Troesddau Ieuenctid a/neu eu staff o fewn yr ardal ddaearyddol a oedd yn 
dod o dan yr Ymddiriedolaeth Leol. 

1.15 Ar ôl cwblhau’r gwaith maes, cynhaliwyd cyfarfodydd gyda’r uwch staff a rheolwr strategol 
o sefydliadau cenedlaethol sy’n gyfrifol am waith cysylltu â dioddefwyr. 
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2. Boddhad dioddefwyr 

Crynodeb 

Mae’r bennod hon yn adrodd ynghylch yr hyn a ddywedwyd wrthym gan y dioddefwyr ynghylch y 
gwasanaeth y gwnaethant ei dderbyn, ac yn rhoi cyd-destun lleol neu genedlaethol i’w sylwadau. 

 

Ffeithiau allweddol 

• Nid oedd manylion rhai dioddefwyr wedi’u rhoi’n ddigon prydlon i’r gwasanaeth 
cysylltu â dioddefwyr, ac roedd angen camau dilynol. 

• Nid oedd sawl dioddefwr yn gallu cofio llawer am yr hyn a ddywedwyd wrthynt am y 
Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr ar ôl y ddedfryd gan y gwasanaeth gofal tystion, neu 
gysylltiad cychwynnol gan y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr. 

• Nid oedd Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn cynhyrchu nodiadau ysgrifenedig yn 
systematig o gyfarfodydd gyda dioddefwyr yn ôl yr angen. Roedd hyn yn creu risg o 
ddryswch a diffyg eglurdeb am yr hyn a drafodwyd ac y cytunwyd arno. 

• Roedd rhai dioddefwyr yn anhapus bod eu Datganiad Personol Dioddefwr yn cael ei 
ddatgelu i’r troseddwr. 

• Roedd y cyfle i gynnig cysylltu â dioddefwyr mewn achosion dewisol yn cael ei 
ddefnyddio’n briodol gan yr ymddiriedolaethau prawf, ac roedd y gwasanaethu a 
roddwyd yn debyg i hwnnw a dderbyniwyd gan ddioddefwyr statudol. 

• Teimlodd dioddefwyr bod eu diogelwch wedi bod yn flaenoriaeth i’r gwasanaeth 
cysylltu â dioddefwyr. 

• Roedd dioddefwyr yn fodlon iawn gyda’r gwasanaeth a gawsant gan y Swyddog 
Cyswllt Dioddefwr ac yn teimlo eu bod yn cael llawer o gefnogaeth. 

• Dywedodd sawl dioddefwr na fyddent wedi gwybod sut i gwyno os byddent wedi 
bod yn anfodlon gyda’r gwasanaeth a dderbyniwyd. 

Cyswllt cyntaf a’r wybodaeth a roddir gan unedau gofal tystion 

2.1 Mae The Code of Practice for Victims of Crime 5 yn rhoi’r cyfrifoldeb am ganfod dioddefwyr 
cymwys gydag unedau gofal tystion yr heddlu/Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) ar y cyd. 
Mewn achosion lle mae’r troseddwr wedi’i gael yn euog o drosedd rywiol neu dreisgar fel y’i 
diffinnir yn adran 45 o Ddeddf Trais Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004 ac wedi cael 
dedfryd o garchar neu ei gadw am 12 mis neu fwy, neu orchymyn ysbyty gyda gorchymyn 
cyfyngu, mae’n rhaid i unedau gofal tystion: 

• gysylltu â’r dioddefwr ac egluro ei fod yn gymwys i gael gwybodaeth gan uned 
cyswllt dioddefwyr y gwasanaeth prawf drwy gydol dedfryd y troseddwr ac esbonio 
pwrpas y cynllun  

• darparu’r holl ddioddefwyr cymwys gyda chopi o’r daflen am y Cynllun Cysylltu â 
Dioddefwyr yn syth ar ôl i’r troseddwr gael ei ddedfrydu 

• cyfeirio manylion y dioddefwr i uned cyswllt dioddefwyr y gwasanaeth prawf lleol yn 
yr ardal ddedfrydu o fewn deg diwrnod, oni bai bod y dioddefwr yn datgan yn 
benodol nad yw’n dymuno cael unrhyw gyswllt pellach. 

2.2 Fe wnaethom holi dioddefwyr a allent gofio beth a ddywedwyd wrthynt yn dilyn y ddedfryd 
am y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr, a gan bwy y cawsant wybod. Dim ond 13 allan o’r 28 
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dioddefwr y gwnaethom eu cyfweld oedd yn cofio beth a ddywedwyd wrthynt ar ôl y 
ddedfryd. Yn gyffredinol, roedd y rhai nad oedd yn gallu cofio yn dweud mai emosiwn yr 
achlysur oedd yn gyfrifol am hyn. Roedd yn glir, fodd bynnag, o’n cyfweliadau â’r 
dioddefwyr a’n cyfarfodydd â rheolwyr gofal tystion bod llawer o’r cyswllt cychwynnol gyda 
dioddefwyr dros y ffôn. O ganlyniad, nid oedd dioddefwyr bob amser yn derbyn copi o’r 
daflen The Victim Liaison Service – What you can expect ac efallai nad oeddent wedi deall 
yn llawn yr hyn a ddywedwyd wrthynt am y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. Nid oedd llawer 
o ddioddefwyr a oedd yn gymwys i gymryd rhan yn y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr felly’n 
cael eu cynghori, neu nid yn cael gwybod digon amdano. Nid oeddent mewn sefyllfa i 
wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a oeddent yn dymuno trosglwyddo eu manylion i’r 
gwasanaeth cyswllt dioddefwyr er mwyn darganfod mwy am y cynllun. 

2.3 Dywedodd un rheolwr cynllun gofal tystion y buom yn siarad ag ef, bod ei dîm wedi ceisio 
gwneud cyswllt cychwynnol â’r dioddefwr o fewn un diwrnod o ddedfrydu ar gyfer achosion 
proffil uchel, a bob amser o fewn tridiau. Aeth ymlaen i ddweud ei fod yn synnu faint o 
bobl oedd ddim eisiau trosglwyddo eu manylion. Yn dioddef trawma a thristwch mawr yn 
dilyn yr achos llys, os gofynnwyd i’r dioddefwr a oeddent am gael eu rhoi mewn cysylltiad 
â’r ‘gwasanaeth prawf’, fel y cawsom ein cynghori mai dyma’r arfer mewn un ardal, 
sefydliad efallai y byddant yn ei gysylltu â’r troseddwr, a hawdd deall hynny, nid oedd yn 
syndod mawr os oeddent yn gwrthod. Mae’r daflen a ddarperir i ddioddefwyr, The Victim 
Liaison Service – What you can expect, wedi’i ysgrifennu’n glir, ac yn nodi yr hyn y gall y 
gwasanaeth ei ddarparu. Nid yw ychwaith yn sôn am y gair ‘prawf’ o gwbl. Os nad yw 
unedau gofal tystion yn sicrhau fel mater o drefn, fod pob dioddefwr cymwys yn cael copi 
o’r daflen, yna nid yw’n syndod nad yw dioddefwyr am ddewis y cynllun neu, os ydynt yn 
gwneud hynny, eu bod yn methu â chofio beth a ddywedwyd wrthynt ar y cychwyn cyntaf. 

2.4 Fe wnaethom ganfod bod staff cysylltu â dioddefwyr yn gwirio canlyniadau fel mater o 
drefn gan eu Llysoedd y Goron lleol, ac yn cysylltu â’r gwasanaeth gofal tystion lleol am 
ddioddefwyr mewn achosion treisgar neu rywiol perthnasol lle nad oeddent wedi cael 
gwybodaeth am y dioddefwr. 

2.5 Fe wnaeth Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr a rhai rheolwyr yn yr Ymddiriedolaethau 
Prawf hefyd gadarnhau pa mor anodd y gallai fod i gael manylion cyswllt y dioddefwyr 
statudol gan eu huned gofal tystion lleol. Fe wnaethom glywed am anawsterau penodol 
wrth gael manylion cyswllt dioddefwyr mewn achos dioddefwyr lle dedfrydwyd y troseddwr 
gan lys mewn ardal Ymddiriedolaeth Prawf gyfagos. Yn yr achosion hynny, roedd yn 
ofynnol i’r uned gofal tystion roi’r manylion i’r gwasanaeth cyswllt dioddefwyr y lleolwyd llys 
yr Ymddiriedolaeth Prawf. Heb fynediad i gofnodion y llys, nid oedd Ymddiriedolaeth Prawf 
yr ardal lle’r oedd y dioddefwr yn byw bob amser yn ymwybodol o’r drosedd neu’r ffaith 
bod y dioddefwr yn byw yn eu hardal oni bai bod cydweithrediad da gyda gwasanaeth 
cyswllt dioddefwyr yr Ymddiriedolaeth Prawf y lleolwyd y llys oedd yn dedfrydu. Dywedodd 
y rheolwyr o un Ymddiriedolaeth Prawf wrthym eu bod wedi’u heffeithio’n arbennig gan y 
sefyllfa honno gan fod cyfran uchel o’u troseddwyr difrifol wedi’u dedfrydu gan Lysoedd y 
Goron y tu allan i ardal eu Hymddiriedolaeth. 
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Esiampl arfer da 

Mae staff yn uned olrhain dioddefwyr Ymddiriedolaeth Prawf Llundain yn gysylltiedig â llysoedd 
penodol ac yn olrhain canlyniadau llys bob dydd. Pan fyddant yn dod o hyd i achos cysylltu â 
dioddefwr statudol, maent yn cysylltu â’r uned gofal tystion perthnasol a gofyn am fanylion y 
dioddefwr. Yn hwyr yn 2011, roedd ôl-groniad o fanylion cyswllt dioddefwyr wedi arwain at 
uwch reolwyr yn y gwasanaeth prawf a phump o’r timau uned gofal tystion ym mwrdeistrefi’r 
heddlu yn cytuno ar dargedau perfformiad cadarn gyda’r bwriad o ddatrys y broblem. Fe 
wnaeth y mesurau dwysáu hyn arwain at welliant amlwg mewn perfformiad, â’r ôl-groniad o 
fanylion cyswllt y dioddefwyr yn gostwng yn sylweddol. 

2.6 Mae nifer o wasanaethau cyswllt dioddefwyr wedi dweud wrthym nad oeddent wedi aros i 
gael cadarnhad gan eu huned gofal tystion leol bod y dioddefwr yn dymuno trosglwyddo eu 
manylion. Roedd ganddynt drefniant lle, os nad oedd y dioddefwr wedi ateb i gysylltiad 
cychwynnol gan yr uned gofal tystion, byddai manylion y dioddefwr yn cael eu trosglwyddo 
beth bynnag, a byddai’r uned cysylltu â dioddefwyr (VLU) wedyn yn cysylltu â’r dioddefwr. 

Apwyntiadau cychwynnol gyda’r gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr 

2.7 Unwaith roedd yr uned cysylltu â dioddefwyr yn seiliedig ar y gwasanaeth prawf wedi cael 
manylion cyswllt y dioddefwr, maent yn ysgrifennu at y dioddefwr ac yn gwneud apwyntiad 
cychwynnol i drafod y cynllun. O’r 28 o ddioddefwyr a gafodd eu cyfweld, nid oedd naw yn 
cofio cynnwys y llythyr gwreiddiol gan yr uned cysylltu â dioddefwyr. O blith y dioddefwyr 
hynny a allai gofio, dywedodd 16 eu bod wedi ystyried cynnwys y llythyr cychwynnol gan y 
gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr yn glir, ond dywedodd y tri arall eu bod wedi’u drysu gan 
y llythyr. 

Esiampl arfer da 

Roedd Ymddiriedolaeth Prawf Llundain wedi cyfieithu ei lythyrau dioddefwr i ddeg iaith 
wahanol, er mwyn adlewyrchu cefndiroedd ethnig amrywiol y ddinas. Fodd bynnag, roeddent 
yn dibynnu ar ansawdd y wybodaeth a gawsant gan yr uned gofal tystion am y dioddefwr i 
sicrhau bod y llythyr a anfonwyd yn cael ei ysgrifennu mewn iaith y byddai’r dioddefwr yn ei 
deall. 

2.8 Mae targed cenedlaethol o 40 diwrnod gwaith ar ôl dedfrydu i’r gwasanaeth cysylltu â 
dioddefwyr gysylltu â’r dioddefwr. Gan gadw mewn cof bod hyn yn cynnwys yr amser a 
gymerir i gael manylion cyswllt y dioddefwr o’r uned gofal tystion, yna gall y gwasanaeth 
cysylltu â dioddefwyr weithio i amserlenni llawer llymach. At ei gilydd, dywedodd 17 o’r 
dioddefwyr a gyfwelwyd gennym (61%) y gallent gofio derbyn y llythyr cyswllt cychwynnol 
gan y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr o fewn 40 diwrnod gwaith o’r ddedfryd. 

2.9 Un o ofynion y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yw i ddioddefwyr sy’n cymryd rhan gael 
gwybodaeth am ddedfryd y troseddwr ac unrhyw ddyddiadau allweddol fel pryd y gallent 
fod yn gymwys i’w rhyddhau ar drwydded. Yn ogystal, os ydynt yn dymuno, efallai y 
byddant yn cynnig amodau trwydded ar gyfer y troseddwr i sicrhau eu diogelwch a darparu 
datganiad personol dioddefwr ar gyfer gwrandawiadau parôl. Roedd yn galonogol bod pob 
un o’r 28 o ddioddefwyr a gyfwelwyd wedi dweud eu bod wedi cael gwybod dyddiadau 
allweddol dedfryd eu troseddwr yn y cyfarfod cychwynnol, gan gynnwys dyddiad cynharaf 
tebygol eu rhyddhau. Roedd gwybodaeth arall, fel pan symudodd y troseddwr o garchar 
caeedig i garchar agored i baratoi ar gyfer ei ryddhau, a mis a blwyddyn ei ryddhau, yn 
cael ei rhoi yn ystod adegau allweddol o ddedfryd y troseddwr. 
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2.10 Un gofyniad a gyflwynwyd i’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr drwy’r Cyfarwyddyd Prawf 
3/2010 oedd bod Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr i gymryd nodiadau o gyfarfodydd a 
gynhaliwyd gyda’r dioddefwr neu deulu dioddefwr wedi marw, yn cadarnhau’r hyn a 
drafodwyd, er enghraifft, dyddiadau allweddol o ddedfrydau neu farn am amodau 
trwydded. Yna dylai’r dioddefwr/teulu gael y cyfle i gytuno neu newid y nodyn cyfarfod er 
mwyn sicrhau ei fod yn gywir. 

2.11 Rhoddodd y dioddefwyr ddarlun cymysg i ni ynghylch a oedd nodiadau ysgrifenedig o 
gyfarfodydd wedi cael eu rhoi iddynt gan y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr. Nid oedd y 
gofyniad hwn wedi’i fodloni ar gyfer pob cyfarfod yn ôl yr 13 dioddefwr a gafodd eu 
cyfweld. Dywedodd un Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wrthym mai’r polisi yn ei 
Hymddiriedolaeth oedd rhannu a chytuno ar nodiadau gyda’r dioddefwr dim ond mewn 
perthynas â’r cyfarfod cychwynnol a chyfarfod adroddiad parôl, ond nid i wneud hynny ar 
gyfer gyfarfodydd eraill. Roeddem yn credu bod hyn yn ddull rhy syml ac yn sicr nid yn 
unol â gofynion y cynllun. 

2.12 Er bod y diffiniad o gyfarfod yn amlwg yn gwestiwn dilys, roeddem o’r farn y dylai cyfnewid 
gwybodaeth allweddol, boed wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, gael ei gadarnhau mewn 
ysgrifen a chytuno arno, i osgoi dryswch. Yn amlwg nid oedd hyn yn digwydd yn ddigon 
aml. 

2.13 Roedd un o’r ychydig gwynion y gwnaethom eu darllen yn ystod ein harolygiad yn 
ymwneud â dioddefwr a ddywedodd bod y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi dweud 
wrthi yn y cyfarfod cychwynnol, y byddai’n cael gwybod am holl symudiadau carchar y 
troseddwr. Roedd hyn er gwaethaf y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr ond yn ei wneud yn 
ofynnol i rannu gwybodaeth mewn perthynas â charcharorion yn symud o garchar caeedig i 
garchar agored neu yn ôl eto. Gan nad oedd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi dilyn y 
cyfarfod gyda nodyn ysgrifenedig, fel sy’n ofynnol, roedd dryswch ynghylch yr hyn a 
ddywedwyd a theimlodd y dioddefwr nad oedd yr hyn y cytunwyd arno wedi cael ei ddilyn 
gan y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr. Roedd hi wedi’i siomi o ganlyniad. Mae’r enghraifft 
hon yn dangos yr angen am nodiadau ysgrifenedig o gyfarfodydd. 

2.14 Roeddem yn awyddus i ganfod a oedd y dioddefwyr yn credu bod eu hamgylchiadau 
unigol, yn ymwneud â’u hiechyd, gwaith, teulu neu faterion eraill, wedi cael eu hystyried 
gan y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr. Roedd y dioddefwyr y gwnaethom siarad â nhw yn 
disgrifio’r Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr fel empathig a’u bod yn darparu ar gyfer eu 
hanghenion unigol yn briodol. Dim ond un oedd yn teimlo nad oedd eu hamgylchiadau 
unigol wedi’u hystyried yn ddigonol. Yn yr achos penodol hwnnw, dywedodd y dioddefwr ei 
bod yn ddyslecsig, ac wedi cael anhawster wrth ddarllen a deall y llythyrau a anfonwyd. Er 
bod y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn amlwg wedi darparu gwybodaeth i’r dioddefwr, 
nid oedd wedi gwirio gyda’r dioddefwr a oedd hi yn deall beth oedd wedi’i gyfleu. 

2.15 Fe wnaethom glywed sawl esiampl gadarnhaol gan ddioddefwyr am sensitifrwydd y 
Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr, a’u dealltwriaeth o effaith y troseddwyr arnynt. 
Rhoddodd nifer o ddioddefwyr sylw ynghylch hyblygrwydd y Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr wrth ymateb yn briodol i’r ffordd yr oeddent, fel dioddefwr, yn ei deimlo ar 
brydiau. 
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Esiampl arfer da 

Dywedodd Violet, dioddefwr sy’n byw yn Llundain, fod cyfarfodydd fel arfer yn cael eu cynnal 
gyda’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn ei chartref, am ei bod yn fregus yn emosiynol. 
Roedd ei Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn gwybod llawer am ei hachos, yn deall ei 
amgylchiadau’n llwyr, ac yn caniatáu Violet i siarad am sut roedd yn ei deimlo. Ni roddodd 
Violet o dan unrhyw bwysau o gwbl. Yn ychwanegol at hynny, eglurodd y Swyddog Cysylltu 
â Dioddefwyr am y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr gan roi gwybod i Violet am yr hyn a allai ei 
ddisgwyl o ran gwybodaeth a phryd. Dywedodd Violet ei bod yn teimlo bod y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwyr wedi gwneud y profiad yn bersonol yn hytrach na throi’r sefyllfa’n 
broses rhoi gwybodaeth. Pan roedd y troseddwr yn ceisio cysylltu â’r dioddefwr, rhoddodd y 
Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr gyngor clir i Violet ynghylch sut i ymateb. 

Safbwyntiau dioddefwr ynghylch eu diogelwch 

2.16 Roedd pob un o’r 28 dioddefwyr wedi dweud wrthym fod Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr wedi rhoi’r cyfle iddynt drafod unrhyw bryderon a allai fod ganddynt ynghylch 
rhyddhau’r troseddwr yn y pen draw; mae’r rhan fwyaf wedi dweud eu bod wedi cael 
pryderon ynghylch rhyddhad y troseddwr sydd ar fin digwydd ac wedi gofyn i ychwanegu 
amodau ychwanegol at y drwydded. 

2.17 Roedd yr amodau y gofynnwyd amdanynt wedi cael eu rhoi ar gyfer pob un ond 1 o’r 15 
dioddefwr y cyfwelwyd â nhw, oedd wedi gofyn am amodau ychwanegol ar y drwydded, a 
bod y troseddwr wedi cael ei ryddhau ar ôl hynny. Yr eithriad oedd dioddefwr a oedd wedi 
gofyn am ardal waharddedig ehangach na’r hyn a roddwyd ac yn teimlo, o ganlyniad, bod 
ei diogelwch wedi cael ei roi mewn perygl. Roedd y troseddwr wedi cael ardal waharddedig 
a oedd yn cynnwys y dref fawr lle’r oedd y dioddefwr yn byw, yn hytrach na’r ardal 
waharddedig ar draws y sir y gofynnwyd amdani. Roedd y rhesymeg dros y penderfyniad 
hwnnw yn ymddangos yn rhesymol ac yn unol â’r cyfarwyddyd prawf perthnasol6 ynghylch 
amodau trwydded a’r angen a chymesuroldeb i’w defnyddio mewn achosion o’r fath. Roedd 
y rhain yn faterion pwysig i’w hystyried, ac roedd dioddefwyr yn ymddangos eu bod wedi 
cael eu cynghori yn dda gan eu Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr am raddau’r amodau 
trwydded y gallent ofyn am eu diogelwch. O’r 15 dioddefwr a ddywedodd eu bod wedi codi 
pryderon eraill gyda’u Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr am y troseddwr neu a oedd yn 
gysylltiedig â’r troseddwr, roedd 12 (80%) yn fodlon â’r ymateb a gawsant. 

2.18 Roedd dioddefwyr troseddau yn gallu cyfleu eu barn am effaith y drosedd arnynt mewn 
gwrandawiadau bwrdd parôl drwy gyflwyno datganiad personol dioddefwr. Roedd hyn, 
fodd bynnag, yn un o’r meysydd mwyaf o bryder ar gyfer y dioddefwyr a gyfwelwyd 
gennym a’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr. Dywedwyd wrthym gan nifer o ddioddefwyr eu 
bod wedi penderfynu peidio â chyflwyno datganiad personol dioddefwr, nid oherwydd nad 
oeddent am i’r Bwrdd Parôl glywed eu profiad, ond oherwydd nad oeddent am i’r datganiad 
gael ei ddangos i’r troseddwr. Byrdwn cyffredin gan ddioddefwyr oedd nad oeddent am i’r 
troseddwr gael y boddhad o glywed am ganlyniadau parhaus eu troseddau a breguster 
parhaus y dioddefwr. Dywedodd dioddefwyr hefyd nad oeddent am gyflwyno datganiad 
personol dioddefwr a gofyn am beidio â’i ddatgelu, ond yna’n cael y Bwrdd Parôl yn 
gwrthod y cais i beidio â datgelu a pheidio â rhoi’r cyfle iddyn nhw, y dioddefwr, i ofyn bod 
y datganiad personol dioddefwr yn cael ei dynnu’n ôl o’r ffeil parôl. Mewn sefyllfa o’r fath, 
os oedd y Bwrdd Parôl yn gwrthod cais i beidio â datgelu, byddai datganiad personol y 
dioddefwr fel arfer yn cael ei adael yn y ffeil i’r troseddwr ei weld. 

2.19 Roedd nifer o’r dioddefwyr wedi cyflwyno datganiad personol dioddefwr fodd bynnag, ac yn 
yr holl achosion hynny, roeddent wedi cael eu cynorthwyo i ddrafftio datganiad personol y 
dioddefwr gan eu Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr. Ar adeg drafftio’r adroddiad hwn, roedd 
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y Draft Code of Practice for Victims of Crime wedi cael ei gyhoeddi a oedd, am y tro cyntaf, 
yn cyfeirio at ddatganiad personol y dioddefwr. Mae’n datgan os yw’r Bwrdd Parôl wedi 
cytuno na fydd y datganiad personol dioddefwr yn cael ei ddatgelu i’r troseddwr, ni fydd y 
troseddwr yn bresennol pan fydd y datganiad yn cael ei ddarllen. 

2.20 Er bod y dioddefwyr a gafodd eu cyfweld yn fodlon gyda’r cymorth a ddarparwyd gan eu 
Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr drwy’r broses Bwrdd Parôl, dywedodd y Bwrdd Parôl 
wrthym eu bod yn teimlo, ar adegau, nad oedd dioddefwyr wedi cael eu paratoi’n ddigonol 
ar gyfer y gwrandawiad Bwrdd Parôl. Dywedasant fod rhai dioddefwyr wedi cael eu 
cynghori yn amhriodol gan eu Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr na fyddai datganiadau 
personol dioddefwr yn cael ei ddatgelu i’r troseddwr. Roedd rhai Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr y buom yn siarad â nhw yn ystod yr arolygiad â phrofiad cyfyngedig o 
wrandawiadau parôl, ac nid yn ymddangos yn ddigon hyderus gyda’r broses i allu paratoi 
dioddefwyr yn ddigonol ar gyfer yr hyn oedd dan sylw. Fodd bynnag, mae canllawiau ar 
gael7 ac mae hyfforddiant perthnasol wedi’i ddarparu gan NOMS a’r Bwrdd Parôl i 
Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn ystod 2012, a gynlluniwyd i roi’r sgiliau angenrheidiol 
iddynt mewn perthynas â’r agwedd hon ar eu gwaith. 

2.21 Un o’r negeseuon a ailadroddwyd gan y dioddefwyr oedd faint roeddent yn gwerthfawrogi 
cymorth y Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr unigol. Ymhlith y sylwadau cadarnhaol 
cafwyd y canlynol: “Mae’r swyddog cysylltu â dioddefwyr wedi bod yn fendith. Rwy’n 
gobeithio na fyddant yn rhoi’r gorau i’r gwasanaeth hwn. Mae wedi fy helpu ac rydym yn 
teimlo’n saff rŵan. Ble byddem yn mynd i chwilio am wybodaeth am ryddhau ac ati pe na 
fyddai’r gwasanaeth yma”. 

2.22 Dywedodd pob dioddefwr ond un eu bod yn meddwl bod eu diogelwch wedi’i ystyried fel 
blaenoriaeth gan y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr, tra bod pob un ond tri yn dweud eu 
bod yn teimlo’n fwy diogel o ganlyniad i’w cyfranogiad gyda’r cynllun hwn. 

Esiampl arfer da: 

Dywedodd y dioddefwr hwn o Swydd Hertford bod pob amod y gofynnodd amdano wedi cael 
eu rhoi ar drwydded y troseddwr. Dywedodd fod y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi rhoi 
cyngor iddi mewn perthynas â gorchymyn peidio ag ymyrryd, roedd y dioddefwr wedi’i roi i’r 
troseddwr tra roedd yn y ddalfa. Dywedodd y dioddefwr mai’r Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr oedd y person y siaradodd ag ef pan ymddangosodd y troseddwr ar garreg y 
drws ar ôl cael ei ryddhau am y tro cyntaf. Cafodd y troseddwr ei alw’n ôl ar unwaith am 
dorri ei amodau peidio â chysylltu ac ardal waharddedig. 

 
Achosion dewisol 

2.23 Roedd tri o’r dioddefwyr a gyfwelwyd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr o 
ganlyniad i amgylchiadau unigol eu hachos yn hytrach na natur y drosedd a hyd y 
ddedfryd. Ar y cyfan roedden nhw i gyd yn gadarnhaol am y gwasanaeth a gawsant, ond 
dywedodd un ei bod yn credu ei bod wedi cael gwasanaeth â llai o sylw oherwydd bod ei 
achos yn ddewisol, er nid oedd yn gallu egluro sut yn union. Wedi dweud hynny, dywedodd 
fod y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn: ‘unigolyn proffesiynol cyson sy’n gyson yn rhoi 
gwybodaeth i ni am yr hyn sy’n digwydd’. Mynegodd y dioddefwr penodol hwn bryderon 
ynghylch yr hyn a allai ddigwydd os byddai’r Ymddiriedolaeth Prawf lleol yn tynnu’r 
gwasanaeth yn ôl oherwydd toriadau cyllidebol, ac arsylwodd, yn ei barn hi, y dylai’r meini 
prawf ar gyfer eu cynnwys yn y cynllun statudol fod yn seiliedig ar effaith ar y dioddefwr yn 
hytrach na’r drosedd/ddedfryd. 
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Esiampl arfer da 

Ar ôl bod gyda’i ffrind pan gafodd ei drywanu i farwolaeth yng nghanol tref Northampton, 
cyfeiriwyd y dyn ifanc hwn at y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr gan yr heddlu gan ei fod wedi 
cael ei effeithio’n ddifrifol gan y llofruddiaeth. Roedd yn gadarnhaol am y gwasanaeth a 
gafodd, ac wedi cynyddu ei gysylltiad â’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr gan fod y 
troseddwr yn agosáu at ei ddyddiad tariff ac yn gymwys i gael ei drosglwyddo i amodau 
agored. Roedd y dioddefwr wedi gofyn am amodau trwydded ychwanegol, ond wedi gwrthod 
y cyfle i ddarparu datganiad effaith ar y dioddefwr oherwydd nad oedd eisiau ei ddatgelu i’r 
troseddwr. 

2.24 Ar y cyfan, er na wnaethom weld polisïau penodol yn cael eu llunio mewn perthynas â’r 
hyn a allai fod yn achos dewisol - naill ai mewn perthynas â throseddau, hyd dedfrydau neu 
breguster dioddefwyr - roedd yn amlwg bod pob un o’r Ymddiriedolaethau Prawf yr 
ymwelwyd â nhw yn ymwybodol o’r angen i ymestyn y darpariaethau Cynllun Cysylltu â 
Dioddefwyr i rai dioddefwyr a oedd tu allan i ffiniau’r cynllun statudol. Roeddent yn ceisio 
rheoli hynny mewn ffordd synhwyrol, gydag ymwybyddiaeth o’r goblygiadau adnoddau. 
Roeddem yn credu bod y dioddefwyr a gafodd eu cyfweld wedi’u cyflwyno i’r cynllun yn 
briodol, ac yn derbyn gwasanaeth nad oedd o lai o ansawdd na’r hyn a ddarparwyd i 
ddioddefwyr statudol y buom yn siarad â nhw. 

Cyfeirio dioddefwyr at wasanaethau eraill 

2.25 Er nad yw bob amser yn uniongyrchol berthnasol i gadw’r dioddefwr yn ddiogel, dywedwyd 
wrthym am nifer o achosion lle’r oedd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi cyfeirio’r 
dioddefwr at asiantaethau neu wasanaethau eraill. Dywedodd nifer o ddioddefwyr trais yn 
y cartref eu bod wedi cael eu cyfeirio at yr heddlu ac wedi cael gwneud eu tai yn fwy diogel 
gyda theledu cylch cyfyng. Clywsom hefyd am atgyfeiriadau i Gymorth i Ddioddefwyr. 
Roedd un dioddefwr trais yn y cartref yn gadarnhaol iawn am gwrs y cafodd ei atgyfeirio 
iddo i ddioddefwyr a oedd wedi dioddef trais yn y cartref. 

Esiampl arfer da: 

Roedd gan nifer o’r dioddefwyr y gwnaethom gyfarfod â nhw straeon gofidus i ddweud 
wrthym. Roedd un ddynes a gollodd ei mab i lofruddiaeth yn dilyn ymosodiad dieflig wedi 
cael ei chyfeirio ar gwrs o’r enw ‘Dianc rhag bod yn ddioddefwr’ a oedd wedi’i sefydlu gan 
Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn ardal ei hymddiriedolaeth. Dywedodd y dioddefwr: 
“Roedd hwn yn wych. Roeddwn wedi cael chwalfa nerfol y flwyddyn flaenorol ac wedi cael 
diagnosis o anhwylder deubegynol oherwydd y newid mewn hwyliau. O’r cwrs rwyf bellach 
yn deall bod hyn mewn gwirionedd yn ymateb normal i drawma ac rwyf wedi gallu symud 
ymlaen. Rwyf rŵan yn rhedeg cwrs fy hun yn Cruse i deuluoedd dioddefwyr llofruddiaeth”. 

 
Cwynion 

2.26 Os yw dioddefwyr yn anfodlon â’r gwasanaeth maent wedi’i gael gan y gwasanaeth cysylltu 
â dioddefwyr, mae ganddynt hawl i gychwyn achos cwyn. Y cam cyntaf yw cyflwyno 
manylion y g�yn at Brif Swyddog Gweithredol yr Ymddiriedolaeth Prawf perthnasol. Ar ôl 
derbyn y g�yn, rhaid i’r Prif Swyddog Gweithredol ymateb iddi o fewn pum niwrnod ac 
esbonio sut bydd y materion a godwyd gan y g�yn yn cael sylw. Dylai’r dioddefwyr hynny 
sy’n anhapus â chanlyniad ystyriaeth cam cyntaf eu cwyn, apelio at ysgrifennydd yr 
Ymddiriedolaeth Prawf berthnasol ar gyfer dechrau ymchwiliad lleol. Os bydd y dioddefwr 
yn parhau i fod yn anfodlon gyda chanlyniad yr ymchwiliad pellach i’w cwyn, y cam olaf yw 
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i’r dioddefwr ofyn i Aelod Seneddol ei chyfeirio at yr Ombwdsmon Seneddol i’w hystyried. 
Gall yr Ombwdsmon Seneddol gynnal ymchwiliad annibynnol i g�yn am y ffordd y 
cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth Prawf ei rhwymedigaethau o dan The Code of Practice for 
Victims of Crime. Mae manylion am y weithdrefn gwynion i’w cael yn y daflen o’r enw The 
Victim Liaison Service – What you can expect. Rydym yn nodi pan fydd The Code of 
Practice for Victims diwygiedig yn cael ei gyhoeddi yn hwyr yn 2013, bydd yn rhaid i 
Ymddiriedolaethau Prawf wneud dioddefwyr yn ymwybodol o’r broses gwyno, a bydd hyn 
yn cynnwys rhoi gwybodaeth ar eu gwefannau. 

2.27 Pan ofynnwyd i’r 28 o ddioddefwyr a oeddent yn ymwybodol o’r drefn gwynion, ac a 
oeddent yn gwybod sut y gallent wneud cwyn, dim ond 17 (61%) atebodd ‘ydw’. Nid yw’r 
un o’r 28 o ddioddefwyr a gafodd eu cyfweld wedi, fodd bynnag, teimlo’r angen i wneud 
cwyn; mewn gwirionedd, roedd eu barn gyffredinol am y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr 
yn gadarnhaol iawn. 

2.28 Gan gadw mewn cof mai prif gatalydd yr arolygiad hwn oedd yr adroddiad gan y 
Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion a wnaeth sylwadau ar nifer y gwynion a dderbyniodd 
am y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr, roedd yn ddiddorol nodi mai ychydig iawn o gwynion a 
dderbyniwyd gan y chwe Ymddiriedolaeth Prawf yr ymwelwyd â nhw ar gyfer yr arolygiad 
hwn. Dim ond pum cwyn a gafodd Llundain, yr Ymddiriedolaeth fwyaf o bell ffordd, gan 
ddioddefwyr yn ystod y chwe mis rhwng Mawrth ac Awst 2012. Roedd pedwar o’r cwynion 
hynny wedi’u datrys er boddhad y dioddefwr ac nid oedd wedi dwysáu i ymchwiliad ffurfiol. 
Cafodd y pumed g�yn, lle’r oedd y dioddefwr wedi cael llythyr gyda’i henw wedi’i 
gamsillafu a chyda dyddiad anghywir y drosedd, ei chyfiawnhau ac ymddiheurodd yr 
Ymddiriedolaeth. 

2.29 Fe wnaethom gysylltu â’r Ombwdsmon Seneddol i weld faint o gwynion mewn perthynas 
â’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr a ddaeth i law yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nid yw’r 
Ombwdsmon Seneddol yn catalogio ei gwynion mewn ffordd a allai ateb y cwestiwn 
hwnnw’n uniongyrchol, sy’n ymddangos yn gyfle a gollwyd. Yn 2010-2011 derbyniodd 13 o 
gwynion am y Cod Dioddefwyr, gyda’r un ohonynt yn cael eu derbyn ar gyfer ymchwiliad. 
Yn 2011-2012 derbyniodd 16 o gwynion am y Cod Dioddefwyr, gyda thair ohonynt yn cael 
eu derbyn ar gyfer ymchwiliad. Roedd y tair cwyn a dderbyniwyd wedi’u cyfiawnhau’n 
llawn. 

2.30 Roedd barn dioddefwyr a’r canfyddiadau gan yr Ombwdsmon Seneddol yn dangos darlun 
mwy cadarnhaol am y ffordd roedd dioddefwyr yn ystyried y gwasanaeth a gawsant gan y 
gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr o’i gymharu â’r hyn a ddisgrifir yn adroddiad y 
Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion. 

Casgliad 

2.31 Ni chysylltwyd â phob dioddefwr a oedd â’r hawl i gael cysylltiad â dioddefwyr statudol yn 
brydlon a/neu eu manylion yn cael eu trosglwyddo i’r gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr yn 
yr ardal roeddent yn byw ynddi. Fodd bynnag, roedd dioddefwyr a oedd wedi dewis y 
cynllun yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsant. Roeddent yn hynod werthfawrogol o, ac yn 
gadarnhaol am, y gefnogaeth a gawsant gan Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr unigol. 
Roeddent yn ystyried bod eu hanghenion unigol yn cael sylw a’u diogelwch yn cael ei 
blaenoriaethu’n briodol gan y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr, gyda’u pryderon ynghylch 
rhyddhau’r troseddwr yn cael sylw a rhywun yn delio ag ef. Nid oedd dioddefwyr bob 
amser yn teimlo bod y broses barôl yn cydymdeimlo â nhw ac o ganlyniad, roeddent yn 
amharod i gyflwyno datganiad personol dioddefwr oherwydd y tebygolrwydd y byddai’n 
cael ei rannu gyda’r troseddwr hyd yn oed os nad oeddent am iddo gael ei rannu. Nid oedd 
nodiadau ysgrifenedig o gyfarfodydd neu sgyrsiau rhwng Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr 
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yn cael eu cynhyrchu, eu rhannu nac yn cael cytundeb fel mater o drefn. Fe berodd hyn 
ddryswch i rai dioddefwyr neu ansicrwydd ynghylch yr hyn a drafodwyd. 
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3. Cysylltu â’r dioddefwr a rhoi gwybodaeth iddynt 

 
Crynodeb 

Mae’r bennod hon yn rhoi gwybodaeth o’r 72 o achosion cysylltu â dioddefwyr y gwnaethom eu 
harolygu. Mae hefyd yn adrodd ynghylch ansawdd y gwaith a wnaed gan y Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr mewn perthynas â’r dioddefwr. 

 

Ffeithiau allweddol 

• Dylai llythyrau cychwynnol gan wasanaethau cysylltu â dioddefwyr fod yn fwy 
cryno, gwybodus a pherthnasol. 

• Mae Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn sefydlu perthnasau da gyda dioddefwyr a 
rhoi gwybodaeth briodol iddynt. 

• Nid yw nodiadau ysgrifenedig o gysylltiadau/cyfarfodydd rhannu gwybodaeth yn 
cael eu cynhyrchu bob tro. 

• Roedd y cronfeydd data a ddefnyddwyd gan unedau cysylltu â diodddefwyr o 
ansawdd amrywiol ac nid o gymorth iddynt wrth wneud eu swydd. 

Cyswllt cychwynnol â’r dioddefwr 

3.1 Dylid anfon y llythyrau cychwynnol gan y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr i’r dioddefwr 
statudol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dedfryd y troseddwr; fe wnaethom ganfod bod tri 
chwarter o’r achosion a arolygwyd yn cyrraedd erbyn y dyddiad targed. 

3.2 Mewn nifer o achosion, nid oedd llythyr cychwynnol wedi’i gyhoeddi gan yr uned cysylltu â 
dioddefwyr; yn yr achosion hynny, roedd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi cysylltu â’r 
dioddefwr dros y ffôn. Mewn egwyddor nid oeddem o farn andwyol ynghylch y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwr yn cysylltu â dioddefwyr dros y ffôn. Roeddem yn credu, fodd bynnag, 
bod dioddefwyr nad oedd wedi derbyn copi o’r daflen The Victim Liaison Service: What you 
can expect, ac wedi derbyn ychydig o wybodaeth ddefnyddiol am y Cynllun Cysylltu â 
Dioddefwyr yn flaenorol, efallai wedi drysu ychydig am yr hyn oedd yn cael ei gynnig. 
Atgyfnerthwyd y canfyddiad hwn gan y cyfrifon a roddwyd gan rai o’r dioddefwyr a gafodd 
eu cyfweld. 

3.3 Fe wnaethom ddarllen enghreifftiau o lythyrau cychwynnol a anfonwyd gan Swyddogion 
Cysylltu â Dioddefwyr o bob un o’r chwe Ymddiriedolaeth Prawf yr ymwelwyd â nhw. Er eu 
bod yn gyffredinol yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol, gallem weld pam y gallai 
ambell un fod wedi achosi dryswch. Roedd rhai llythyrau a welsom, a anfonwyd at 
ddioddefwyr oedd yn galaru oherwydd lladdiad, yn nodi yn y paragraff cyntaf ‘Fel 
dioddefwr mewn achos... ac ati’. Fe wnaethom hefyd weld bod rhai o’r llythyrau yn 
cynnwys gwybodaeth nad oedd angen cael ei rhannu ar y pryd, er enghraifft, gwybodaeth 
am y Cynllun Digolledu am Anafiadau Troseddol. Er bod hynny’n wybodaeth berthnasol i 
rannu gyda’r dioddefwr, a gwelsom rywfaint o waith da gan Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr i gynorthwyo dioddefwyr â hawliadau iawndal anafiadau troseddol, roeddem yn 
credu y dylai fod wedi rhannu’r wybodaeth honno yn y cyfarfod cychwynnol ac nid yn y 
llythyr cyntaf i’r dioddefwr gan y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr. 

3.4 Roeddem hefyd ag amheuon am y geiriad mewn rhai o’r llythyrau cyntaf y gwnaethom eu 
darllen a oedd yn cynnwys rhywbeth yn debyg i’r canlynol: ‘...pwrpas cysylltu fyddai 
darparu gwybodaeth i chi am y ddedfryd, y dyddiad tebygol o ryddhau ac i gynnig...ac ati’. 
Os oedd y dioddefwr wedi’i anafu’n ddifrifol, neu rywun agos atynt wedi’i l/lladd, a’r 
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troseddwr wedi’i ddedfrydu i gyfnod hir yn y carchar, efallai na fyddai’r dioddefwr yn 
dymuno cael gwybod, yn y llythyr cyswllt cyntaf, yn y cyfarfod cyntaf gyda’r gwasanaeth 
cysylltu â dioddefwyr, eu bod yn cael gwybod am ddyddiad rhyddhau tebygol y troseddwr. 
Roeddem yn meddwl y byddai’r llythyr cychwynnol gan yr uned cysylltu â dioddefwyr wedi 
bod yn well pe bai wedi dweud y byddai’r cyfarfod yn ymwneud â ‘darparu’r dioddefwr â 
gwybodaeth am y ddedfryd ac i gynnig y cyfle i drafod unrhyw bryderon a all fod 
ganddynt’. 

3.5 Gwelsom nifer fach o achosion lle’r oedd dioddefwyr wedi cael eu henwi yn anghywir mewn 
llythyrau cychwynnol. Mewn un achos, roedd mam a oedd mewn galar wedi cael llythyr yn 
enw ei merch, ac mewn achos arall, cyfeiriwyd y llythyr at y troseddwr. 

3.6 Yn gyffredinol, fe wnaethom ganfod bod tri chwarter o’r llythyrau cychwynnol yn glir ac 
wedi’u hysgrifennu mewn modd a fyddai wedi gwneud i’r dioddefwr deimlo bod y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwyr yn awyddus iawn i’w helpu. Gwelsom rai llythyrau a oedd â ffocws 
clir ar y dioddefwr penodol. Fel y gwelir o’r enghraifft isod, roedd rhai Ymddiriedolaethau 
yn rhoi ystyriaeth ofalus i’r llythyr cyswllt cyntaf. 

Esiampl arfer da: 

Roedd Ymddiriedolaeth Prawf Cymru wedi teilwra ei llythyrau cysywllt cychwynnol gyda 
dioddefwyr statudol fel eu bod yn addas ar gyfer y dosbarthiadau gwahanol o ddioddefwr – 
dioddefwr gwirioneddol a oedd yn oedolyn; dioddefwr mewn galar; a rhieni/gofalwyr dioddefwr a 
oedd yn blentyn. Roedd y natur feddylgar honno’n rhoi neges glir i’r dioddefwr bod y gwasanaeth 
cysylltu â dioddefwr wedi deall eu hamgylchiadau penodol ac nid yn cysylltu â phroses yn unig. 

3.7 Cawsom ymateb cymysg i’r gofyniad ar gyfer cofnodi cyfarfodydd rhwng Swyddogion 
Cysylltu â Dioddefwr a dioddefwyr yn ysgrifenedig, a’u bod yn cael eu rhannu ac yn cael 
cytundeb, gydag ychydig o dan dair rhan o bump o’r achosion yn bodloni’r gofyniad hwn yn 
yr achosion a arolygwyd gennym. Mae nifer o’r Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr a gafodd 
eu cyfweld gennym yn ymwybodol o’r gofyniad i rannu cofnodion o gyfarfodydd. Dywedodd 
un Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr nad oedd â’r amser i gynhyrchu nodiadau o 
gyfarfodydd. 

3.8 Fe wnaethom ganfod bod nodiadau o’r cyfarfod cychwynnol fodd bynnag, yn cael eu 
cynhyrchu a’u dosbarthu i’r dioddefwr fel rheol. Yn y cyfarfod cyntaf ar ôl y cysylltiad 
cychwynnol y mae’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr fel arfer yn gweld yr hyn sydd gan y 
dioddefwr i’w ddweud am effaith y drosedd arno ac mewn achosion perthnasol, ei deulu, a 
pha lefel cyswllt mae ei heisiau yn y dyfodol gyda’r gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr. 
Efallai y bydd y dioddefwr ond eisiau cael gwybod am rai digwyddiadau allweddol yn 
nedfryd y troseddwr, fel rhyddhau ar drwydded. Fel arall, efallai y bydd yn dymuno 
cyfrannu’n weithredol at amodau trwydded y troseddwr. Roeddem yn meddwl ei fod yn 
annerbyniol peidio â chadarnhau’r trafodaethau pwysig hynny yn ysgrifenedig. Canfuom lai 
o nodiadau ysgrifenedig mewn perthynas â’r trafodaethau neu gyfarfodydd dilynol pan fo 
gwybodaeth allweddol yn cael ei rhannu. 

Rhoi gwybodaeth i’r dioddefwr 

3.9 Ym mhob un ond un o’r achosion perthnasol (61 allan o 62), fe welsom fod y dioddefwr yn 
cael cyfle i roi ei farn ar amodau trwydded y troseddwr, ac ym mhob un ond tri, yn cael y 
cyfle i weld y rhan berthnasol o unrhyw adroddiad priodol. 

3.10 Mae dioddefwyr sy’n dewis y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yn cael yr hawl i wybod pan 
fydd rhai pethau’n digwydd yn ystod dedfryd y troseddwr. Mewn achosion priodol, rydym 
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wedi darganfod bod 43% yn cael eu hysbysu pan symudodd y troseddwr o amodau 
caeedig i amodau agored, neu fel arall; dau draean yn cael eu hysbysu pan roedd y 
troseddwr wedi cael caniatâd i gael ei ryddhau ar drwydded dros dro (ROTL), ac 88% yn 
cael eu hysbysu am ryddhau gwirioneddol troseddwr. 

3.11 Ym mhob un ond tri o’r achosion lle’r oedd y troseddwr wedi’i ryddhau gydag amodau 
trwydded, hysbyswyd y dioddefwr am amodau’r drwydded berthnasol. 

3.12 Ar y cyfan, fe wnaethom ganfod mewn dau draean o’r achosion perthnasol, bod y 
dioddefwr wedi cael gwybod gan y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr am yr holl 
ddigwyddiadau perthnasol a gynhaliwyd yn ystod dedfryd y troseddwr; mewn 23% 
cawsant wybod am rai ond nid pob un digwyddiad, ac yn y 12% oedd yn weddill, nid 
oeddent yn cael gwybod o gwbl am yr hyn oedd yn digwydd. Mewn nifer o achosion a 
arolygwyd gennym lle’r oedd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwr wedi rhoi gwybod i’r 
dioddefwr o ddigwyddiad allweddol, roedd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi dod o 
hyd i’r wybodaeth drostynt eu hunain yn hytrach na chael ei hysbysu ohono gan y rheolwr 
troseddwyr. 

3.13 Ar gyfer y troseddwyr hynny a oedd â dedfrydau hir, fel carcharorion dedfryd oes, 
cytunwyd yn aml rhwng y Swyddog Cysylltu â’r Dioddefwyr a’r dioddefwr y byddai 
trafodaethau am amodau trwydded yn cael eu gadael tan yn llawer nes at ddyddiad 
rhyddhau’r troseddwr. Fodd bynnag, ar gyfer dioddefwyr hynny lle’r oedd y troseddwr â 
dedfryd cymharol fyr, fel un neu ddwy flynedd, gofynnwyd i’r dioddefwr a oeddt am gael 
amodau trwydded penodol o ran ei ddiogelwch yn y cyfarfod cychwynnol. Roedd hyn yn 
amlwg yn synhwyrol. 

3.14 Roedd un broblem a gafodd nifer o’r unedau cysylltu â dioddefwyr yn ymwneud â’u 
cronfeydd data dioddefwyr. Yn wahanol i’r system rheoli achosion troseddwyr cenedlaethol, 
nid oes unrhyw gynlluniau ar gyfer cronfa ddata dioddefwyr cenedlaethol ar hyn o bryd. O 
ganlyniad, mewn chwe ardal Ymddiriedolaeth wahanol, gwelsom chwe system TG wahanol, 
ac nid oedd pob un ohonynt yn addas at y diben. O ganlyniad, roedd nifer o unedau 
cysylltu â dioddefwyr yn gorfod bod yn arloesol wrth ddod o hyd i ffyrdd y gallent gofio am 
ddyddiadau allweddol hysbys mewn dedfrydau troseddwyr, rhai ohonynt yn seiliedig ar 
systemau â llaw. 

3.15 Gwelsom achos un dioddefwr, lle’r oedd enw’r troseddwr wedi’i gofnodi’n wahanol ar y 
gronfa ddata rheoli troseddwyr ac ar gronfa ddata y dioddefwyr. Cafodd y broblem 
ynghylch enwau yn yr achos hwnnw ei gymhlethu pan gofnododd y gronfa ddata 
dioddefwyr arallenw ar gyfer y troseddwr a oedd unwaith eto yn enw gwahanol i’r hyn a 
gofnodwyd ar y gronfa ddata troseddwyr. Roedd cyfeiriad y troseddwr ar y gronfa ddata 
dioddefwr hefyd yn hen. Roedd y mathau hynny o wallau yn rysáit ar gyfer cam-gyfathrebu 
a thrychineb. 

3.16 Yn yr achosion a arolygwyd gennym, fe wnaethom ganfod bod tri-chwarter o’r dioddefwyr 
perthnasol wedi’u hysbysu am y cyfle i gyflwyno datganiad personol dioddefwr i’r bwrdd 
parôl pan roedd rhyddhau’r troseddwr yn cael ei ystyried. Roedd datganiad personol 
dioddefwr wedi’i gyflwyno, ac mewn rhai achosion, wedi’u cyflwyno mewn pedair rhan o 
bump o’r achosion hynny. Yn y rhan fwyaf ohonynt, roedd y Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr wedi cynorthwyo’r dioddefwr wrth baratoi’r datganiad personol dioddefwr. 
Roedd pedwar o’r dioddefwyr o’r achosion a arolygwyd gennym hyd yn oed wedi cyflwyno 
eu datganiad personol dioddefwr gerbron y Bwrdd Parôl. Yn yr achosion hynny, cafodd 
ddau eu cefnogi gan eu Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr ac mewn achos arall, roedd 
cymorth wedi’i gynnig, ond nid oedd ei angen. Fodd bynnag, neges gyson a gawsom gan 
Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr oedd nad oedd datganiadau personol dioddefwr yn cael 
eu cyflwyno yn awr ar gyfer gwrandawiadau parôl oherwydd y rhagdybiaeth gymharol 
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ddiweddar o blaid datgelu i’r troseddwr; mae hyn wedi arwain at lawer o ddioddefwyr 
gymryd y penderfyniad i beidio â rhoi datganiad, hyd yn oed os oeddent eisiau gwneud 
hynny. Roedd hyn yn atgyfnerthu yr hyn rydym wedi’i glywed gan rai dioddefwyr. 

3.17 Fe wnaethom arolygu 13 o achosion lle’r oedd y troseddwr wedi gorfod dychwelyd i’r ddalfa 
ar ôl torri amod neu ei alw’n ôl. Mewn 11 o’r achosion hynny (85%), cafodd y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwyr wybod yn brydlon. Ym mhob un o’r chwe achos lle’r oedd y 
troseddwr yn cael ei ail-ryddhau ar ôl hynny, roedd y rheolwr troseddwyr wedi gofyn am 
farn y dioddefwr, drwy’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr, mewn modd digon prydlon er 
mwyn ystyried barn y dioddefwr mewn perthynas ag amodau trwydded newydd. 

3.18 Gwelsom, yn gyffredinol, bod Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr wedi bod yn ddiwyd wrth 
geisio darparu gwybodaeth berthnasol i ddioddefwyr am y troseddwr unigol a’u dedfryd. Yn 
anffodus, fe wnaethom weld bod rhai rheolwyr troseddwyr wedi methu ag ystyried yn 
ddigonol y dioddefwyr mynegai trosedd, eu diogelwch ac effaith y drosedd arnynt. 

3.19 Yn yr achosion hynny lle nad oedd rheolwyr troseddwyr wedi canolbwyntio digon ar y 
dioddefwr, roedd gan Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn gyffredinol systemau ar waith 
a oedd yn eu galluogi i roi awgrymiadau i reolwyr troseddwyr ar adegau allweddol penodol 
yn nedfryd y troseddwr mewn perthynas â chynlluniau rhyddhau. 

3.20 Fe wnaethom edrych ar ansawdd y cyswllt rhwng y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr â’r 
dioddefwr. Yn gyffredinol, canfuom fod 88% o’r achosion a arolygwyd gennym gyda lefel 
gyfathrebu ddigon da. 
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Cyfeirio dioddefwyr at wasanaethau eraill 

3.21 Roeddem wedi gofyn i’r dioddefwyr a gyfwelwyd a oeddent wedi cael eu cyfeirio at 
wasanaethau eraill, ac fe wnaethom hefyd geisio gweld a oedd dioddefwyr wedi cael 
gwybodaeth am wasanaethau eraill, yn yr achosion a arolygwyd gennym. Er ein bod wedi 
sylweddoli nad oedd o reidrwydd bob amser am amddiffyn y dioddefwr, roedd yn amlwg 
o’n cyfweliadau gyda dioddefwyr eu bod wedi ystyried y gefnogaeth gan y Swyddogion 
Cysylltu â Dioddefwyr yn amhrisiadwy ac wedi croesawu’r mentrau a ddarparwyd o ran eu 
hanghenion unigol. 

3.22 Yn gyffredinol, canfuwyd bod bron i dri o bob pump o’r dioddefwyr yr arolygwyd eu 
hachosion gennym wedi cael eu cyfeirio at rywle arall neu wedi cael gwybodaeth am 
wasanaethau eraill. Fodd bynnag, roedd y ffigwr hwn yn cuddio rhai gwahaniaethau mawr 
rhwng dulliau’r chwe Ymddiriedolaeth. Yng Nghymru, roedd pob un ond 1 o’r 12 dioddefwr 
yr arolygwyd eu hachosion gennym wedi cael eu cyfeirio at wasanaeth arall o gymharu â 
dim ond dau ddioddefwr o Ymddiriedolaeth wahanol. 

3.23 Gwelsom enghreifftiau o Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn mynd ati i helpu dioddefwyr 
gyda hawliadau iawndal anafiadau troseddol a’u cyfeirio at gefnogaeth dioddefwyr. Rydym 
hefyd wedi gweld cyfeiriadau at feddygon teulu a gwasanaethau cwnsela. 

3.24 Roeddem yn hoffi’r enghraifft o ddarn o waith a wnaed gan Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr 
yn Swydd Hertford gyda dioddefwr ifanc o drosedd. Ymosodwyd ar y person ifanc hwn gan 
ei fam ei hun, a oedd wedi ei drywanu a cheisio ei foddi. 

Esiampl arfer da: 

Roedd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi magu perthynas dda gyda’r dioddefwr ifanc a’i 
dad. Ar ôl canfod bod y person ifanc yn ffan mawr o reslo proffesiynol Americanaidd, 
ysgrifennodd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr at y cwmni reslo penodol roedd y bachgen yn 
ei gefnogi. Dywedodd bod y tad yn mynd â’i fab i Florida, ac a fyddai’n bosibl iddynt ymweld 
â’r reslo tra roedd yno. Anfonwyd ateb yn ôl gyda llun wedi’i lofnodi a gwahoddiad i weld y 
reslo proffesiynol pan fyddant yn y dalaith. 

3.25 Gwelsom hefyd rai enghreifftiau da o’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn helpu dioddefwyr 
ddod o hyd i lety arall lle roeddent yn teimlo nad oeddent yn gallu aros mwyach yn eu 
cartref, naill ai oherwydd efallai bod y troseddwr yn dychwelyd i’r ardal neu am resymau 
eraill yn gysylltiedig â’r drosedd. 

3.26 Mewn un achos o Swydd Stafford a Gorllewin Canolbarth Lloegr, roedd dioddefwr o 
drywaniad gan ei frawd ei hun wedi’i roi mewn cysylltiad â seicolegydd. Gwnaeth y 
Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr a’r seicolegydd wneud atgyfeiriad ar y cyd i wasanaethau 
cymdeithasol gan ei fod yn oedolyn bregus gyda phroblemau iechyd meddwl. 

3.27 Mae Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr gwahanol o Swydd Stafford a Gorllewin Canolbarth 
Lloegr wedi cynhyrchu ei ffolder ei hun roedd yn mynd gyda hi ar ymweliadau cartref â’r 
dioddefwyr. Roedd y ffolder yn cynnwys copi o’r daflen am iawndal anafiadau troseddol, a’r 
cynllun cyngor trais domestig/cymorth i ferched ar gyfer ei hardal, ynghyd â rhif ffôn, a 
gwybodaeth am, Cymorth i Ddioddefwyr. 

3.28 Er nad yw’n ofyniad o gynlluniau cysylltu â dioddefwyr, gwelsom nifer fach o achosion o 
gyfryngu rhwng dioddefwyr a throseddwyr. Gall cyfryngu fod yn anodd ei gyflawni ac mae 
angen cynllunio gofalus, fel y dengys yr esiampl o arfer da isod. 
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Esiampl arfer da: 
 
Roedd y dyn ifanc hwn wedi lladd ei ffrind gorau mewn damwain car o dan ddylanwad 
alcohol a chyffuriau. Mae’r troseddwr a mam y dioddefwr yn dod o’r un gymuned fach yng 
Nghymru. Tra roedd y dyn mewn sefydliad troseddwyr ifanc, aeth y dyn ifanc ar raglen 
ymwybyddiaeth o ddioddefwyr Sycamore. Drwy’r rheolwr troseddwyr, gwnaed ymholiadau 
gyda’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwr ynghylch a fyddai’r dioddefwr mewn galar, mam y dyn 
ifanc a laddodd, yn barod i dderbyn llythyr o ymddiheuriad gan y troseddwr. Dywedodd y 
byddai, gan anfon ateb yn ôl i’r troseddwr. Roedd y troseddwr yn falch iawn o gael yr ateb 
gan fam ei ffrind; ysgrifennodd y swyddog carchar at y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn 
diolch iddi am roi’r llythyr a dweud sut yr oedd wedi codi calon y troseddwr. Roedd y fam yn 
parhau i gyfnewid llythyrau gyda’r troseddwr, ac roedd y cydweithio agos rhwng y rheolwr 
troseddwyr a’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn golygu bod y cynlluniau ar gyfer 
rhyddhau’r troseddwr a oedd ar fin digwydd yn mynd i fod o fewn cyd-destun troseddwr a 
oedd yn wirioneddol edifeiriol, a dioddefwr oedd yn dod i delerau â’r ffaith yn raddol y gall y 
troseddwr yn y pen draw ddymuno symud yn ôl i’w bentref genedigol. Felly roedd yn 
annhebygol y byddai trafferthion mawr i gytuno ar amodau trwydded realistig a chymesur. 

Casgliad 

3.29 Er bod y rhan fwyaf o’r llythyrau cyntaf a ysgrifennwyd gan Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr yn cyrraedd y targed o 40 diwrnod yn dilyn dedfryd, roeddem yn teimlo bod 
rhai ohonynt yn cynnwys gwybodaeth ddiangen a allai fod yn ddryslyd i ddioddefwyr. 
Roedd lefel dda o gyfathrebu rhwng y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr â’r dioddefwr drwy 
gydol y ddedfryd a lle nad oedd dioddefwyr yn cael gwybod am ddigwyddiadau perthnasol 
yn nedfryd y troseddwr, roedd fel arfer oherwydd nad oedd y rheolwr troseddwyr wedi 
rhannu’r wybodaeth gyda’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr. Er bod nodiadau o gyfarfodydd 
cychwynnol gyda dioddefwyr yn cael eu cynhyrchu fel arfer ac i safon dda, nid oedd 
cofnodion cyfarfodydd dilynol yn cael eu gwneud a’u rhannu yn ysgrifenedig bob amser. 
Byddai hyn yn gallu arwain at y dioddefwr gamddeall yr hyn a ddywedwyd. Ar wahân i 
geisio sicrhau diogelwch y dioddefwyr, gwelsom lawer o dystiolaeth o Swyddogion Cysylltu 
â Dioddefwyr yn helpu dioddefwyr gael mynediad at wasanaethau ehangach sy’n 
gysylltiedig â dioddefwyr. Byddai cronfa ddata dioddefwyr cenedlaethol wedi galluogi 
rhannu gwybodaeth yn well rhwng Ymddiriedolaethau Prawf, yn enwedig mewn perthynas 
â rhannu gwybodaeth am ddioddefwyr sy’n symud o un rhan o’r wlad i’r llall.



Cysylltu â dioddefwyr: Arolygiad o drefniadau cysylltu â dioddefwyr mewn Ymddiriedolaethau Prawf 
 27 

4. Cydweithio er lles dioddefwyr 

Crynodeb 

Mae’r bennod hon yn adrodd ynghylch ansawdd y gwaith a wnaed gan Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr a rheolwyr troseddwyr i sicrhau diogelwch eu dioddefwr yn yr achosion cysylltu â 
dioddefwyr y gwnaethom eu harolygu. 

 

Ffeithiau allweddol 

• Nid oedd llawer o reolwyr troseddwyr â digon o wybodaeth am ddioddefwr y 
drosedd ac effaith y drosedd arnynt. 

• Nid oedd cynlluniau rheoli risg yn mynd i’r afael yn ddigonol â’r hyn a oedd angen ei 
wneud i gadw’r dioddefwr yn ddiogel, a gan bwy. 

• Roedd y problemau risg o niwed a allai fod wedi effeithio ar ddiogelwch y dioddefwr 
wedi’u rheoli’n dda ar y cyfan. 

• Adroddodd Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr ynghylch anawsterau cael 
gwybodaeth berthnasol gan staff ysbytai mewn perthynas â throseddwyr ag 
anhwylderau meddwl. 

• Nid oedd dioddefwyr fel mater o drefn yn cael gwybod am bob digwyddiad 
perthnasol a ddigwyddodd yn ystod dedfryd y troseddwr. 

Canfod ac asesu achosion dioddefwyr statudol ar systemau rheoli achosion 
troseddwyr prawf  

4.1 Roedd pob un ond un o’r 72 o achosion a arolygwyd gennym wedi’u hamlygu ar y system 
rheoli achosion fel achos cysylltu â dioddefwyr statudol. Yn y rhan fwyaf o achosion, roedd 
y manylion perthnasol wedi’u cofnodi gan y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr neu’r 
gweinyddwr achos tîm dioddefwr unwaith y dechreuodd y cysylltiad â’r dioddefwr statudol. 
Yn Swydd Hertford, roedd gan y log cyswllt rheoli achosion fanylion ar frig y cofnod yn 
atgoffa’r rheolwr troseddwyr bod y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn cymryd rhan ac i 
gysylltu â nhw ynghylch materion dioddefwyr. Roeddem yn credu bod hyn yn arfer 
defnyddiol a gwelsom drefniadau tebyg mewn mannau eraill. 

4.2 Mewn dau draean o’r achosion, nid oedd yn bosibl gweld o’r cofnodion achos troseddwr a 
oedd y dioddefwr statudol wedi gofyn am gael gwybodaeth (drwy’r Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr) am ddatblygiad y troseddwr yn unol â Manyleb y Gwasanaeth ar gyfer 
Gwasanaethau i Ddioddefwyr. Heb y wybodaeth honno, nid oedd yn eglur sut roedd y 
rheolwr troseddwyr, neu unrhyw un a oedd yn gweithio gyda’r troseddwr, yn cael gwybod 
am yr angen i sicrhau bod y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn ymwybodol o unrhyw 
newidiadau yn amgylchiadau’r troseddwr, y byddai’r dioddefwr yn cael hawl i gael gwybod 
amdano. 

Effaith y drosedd ar y dioddefwr 

4.3 Roeddem yn awyddus i weld a oedd gwybodaeth ddigonol am y drosedd a’r dioddefwr 
statudol yn cael eu cofnodi yn yr adran dadansoddi troseddau o asesiad y troseddwr. Fe 
wnaethom ganfod bod: 
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• Ychydig dros hanner o wybodaeth yr achosion am y drosedd wedi’i chwblhau’n 
llawn, roedd ychydig dros un rhan o dair wedi’i chwblhau’n rhannol, ac mewn 14% 
nid oedd wedi’i chwblhau o gwbl 

• mewn un rhan o dair o achosion, ni chofnodwyd unrhyw wybodaeth am y dioddefwr 
statudol yn yr adran dadansoddi trosedd. 

Gan gadw mewn cof bod achosion cysylltu â dioddefwr statudol yn ymwneud â throseddau 
rhywiol a/neu dreisgar iawn, roedd y diffyg gwybodaeth am y drosedd a’r dioddefwr yn 
anodd ei deall, ac yn golygu bod y tebygolrwydd o’r rheolwr troseddwyr yn gosod 
cynlluniau cadarn a chynhwysfawr i reoli’r risg o niwed i’r dioddefwr statudol, wedi bod yn 
llai na’r hyn a ddylai fod. 

4.4 Roeddem hefyd eisiau gwybod os oedd y rheolwr troseddwyr yn gallu dangos dealltwriaeth 
o effaith lawn y drosedd ar y dioddefwr. Mae adran o fewn y System Asesu Troseddwr 
(OASys) sy’n ystyried yr effaith. Roeddem wedi’n siomi i weld, mewn dros hanner o’r 
achosion, nad oedd y rheolwr troseddwyr yn gallu dangos yn glir eu bod wedi deall 
canlyniadau emosiynol a chorfforol llawn y drosedd ar y dioddefwr. Awgrymodd hyn nad 
oedd y rheolwr troseddwyr wedi cael gwybod digon am amgylchiadau’r drosedd a’i heffaith 
ar y dioddefwr. Roedd gwybodaeth o’r fath ar gael yn rhwydd o fewn ffeiliau papur yr 
achos, papurau’r llys a/neu adroddiad effaith ar y dioddefwr a gasglwyd gan y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwyr yn y cyfarfod cychwynnol a gynhaliwyd gyda’r dioddefwr yn dilyn y 
ddedfryd. Er hynny, roedd yn amlwg nad oedd sawl rheolwr troseddwyr wedi darllen y 
deunyddiau perthnasol ac felly nid yn gallu ei defnyddio i lywio’r asesiad risg o niwed a 
chynllun rheoli risg. 

4.5 Roeddem o farn gref ei fod yn bwysig i’r rheolwr troseddwyr gael dealltwriaeth dda o’r 
effaith emosiynol a chorfforol ar y dioddefwr, fel eu bod yn deall am bryderon parhaus y 
dioddefwr a’u hofnau am y risg o niwed a berwyd gan y dioddefwyr ei hun yn eu tyb nhw. 
Gyda’r ddealltwriaeth honno, byddai’r rheolwr troseddwyr wedi gallu cyflwyno gwaith 
ymwybyddiaeth/empathi dioddefwr yn eu sesiynau goruchwylio gyda’r troseddwr. Fodd 
bynnag, fe wnaethom ganfod sawl achos lle nad oedd niwed emosiynol a seicolegol 
dioddefwr wedi’u cydnabod yn ddigonol gan reolwyr troseddwyr. Roedd gormod o reolwyr 
troseddwyr wedi canolbwyntio ar anafiadau corfforol y dioddefwr ac felly heb herio’r 
troseddwr ddigon i ystyried a deall canlyniadau tymor hir eu troseddau treisgar a/neu 
rywiol. 

Esiampl arfer: 

Fe wnaeth dau ddyn aflonyddu dyn 52 oed, ac yna ymosod arno’n dreisgar. Dywedodd y 
dioddefwr yn ei adroddiad effaith ar y dioddefwr, fod ei iechyd wedi gwaethygu’n 
sylweddol, roedd ei iselder wedi dod yn fwy difrifol ac nid oedd eisiau mynd allan yn y nos 
bellach oherwydd ei fod yn ofni dial a theimlodd fod ei fywyd mewn perygl cyson. Roedd 
ar dabledi gwrthiselder o ganlyniad i’r ymosodiad. Cafodd ei fraich ei thorri a oedd bellach 
yn cael ei dal â phlât. Roedd yn siomedig iawn gweld bod y rheolwr troseddwyr, wrth 
lenwi’r adran berthnasol o ddadansoddiad y drosedd yn yr asesiad troseddwr, wedi methu 
â chydnabod yr effaith sylweddol cafodd y drosedd hon ar y dioddefwr, gan ddisgrifio 
effaith y drosedd ar y dioddefwr yn syml fel ‘braich wedi’i thorri’. 

Cynllunio’r Rheolaeth Risg 

4.6 Yn ein Harolygiad Rheoli Troseddwyr 2 (OMI 2) o arolygiadau craidd yr Ymddiriedolaethau 
Prawf, fe wnaethom ddiffinio’r hyn y byddem yn disgwyl ei weld yn y cynllun rheoli risg 
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mewn perthynas â rheoli’r risg o niwed roedd y troseddwr yn ei beri i eraill. Yn erbyn y 
meincnod hwnnw roeddem ni’n asesu’r achosion dioddefwyr statudol hyn. 

4.7 Yn ogystal â hyn, roeddem yn ymwybodol o’r datganiad yn llawlyfr OASys, wrth ddisgrifio’r 
cynllun rheoli risg: ‘Canfyddwch unrhyw bryderon penodol am ddioddefwyr gwirioneddol 
neu bosibl. A oes unrhyw gysylltiad gyda’r uned dioddefwyr neu swyddog a pha drefniadau, 
os oes rhai, sydd angen eu gweithredu i amddiffyn y dioddefwr? A oes unrhyw waith 
dioddefwyr penodol wedi’i drefnu sydd angen manylu yn ei gylch yn yr adran cynllunio 
dedfryd a goruchwylio? Ystyriwch y cyfeiriad rhyddhau neu lety cyfredol wrth edrych ar 
broblemau dioddefwr. 

4.8 Roedd llai nag un traean o’r cynlluniau rheoli risg yn cynnwys manylion cyswllt y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwyr, eu henw a rhif ffôn. Mewn ychydig dros hanner o achosion y 
gwnaethom eu harolygu, nid oedd y cynllun rheoli risg yn cynnwys cyfrif llawn o’r gwaith 
i’w wneud gyda’r troseddwr i leihau ei risg o niwed i’r dioddefwr neu ddioddefwyr. Roedd y 
rhain yn ganfyddiadau siomedig. Mewn un Ymddiriedolaeth, dywedwyd wrthym fod 
rheolwyr troseddwyr a oedd yn rhoi hyfforddiant cynlluniau rheoli risg, wedi dweud yn 
benodol wrth y staff i beidio â chynnwys manylion cyswllt y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr 
a ddyrannwyd yn yr asesiad risg o niwed i eraill neu’r cynllun rheoli risg, oherwydd y 
byddai’n gwaethygu’r risg i’r niwed pe bai’r troseddwr yn gofyn am ddatgelu gwybodaeth. 
Nid ydym yn cytuno â’r safbwynt hwn. Byddai’n arferol cynnwys manylion unrhyw weithwyr 
cymdeithasol wrth gasglu gwybodaeth am asiantaethau sy’n gweithio’ gyda’r troseddwr, 
felly pam ddim gwybodaeth am y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr? 

4.9 Mewn un achos, nid oedd y cynllun rheoli risg yn ymwneud â throseddwr oedd wedi dwyn 
gan berchennog siop, yn cynnwys manylion y dioddefwr, ac wedi cofnodi’r amodau 
trwydded penodol yn anghywir. Dywedodd y cynllun rheoli risg nad oedd y troseddwr yn 
cael dod i mewn i’r siop, ond roedd yr amodau trwydded gwirioneddol yn gwahardd y 
troseddwr rhag dod ar y stryd lle lleolwyd y siop. Pan holwyd pam nad oedd unrhyw 
fanylion am y dioddefwr, dywedodd y rheolwr troseddwyr nad oedd eisiau tynnu sylw’r 
troseddwr atynt – a oedd yn ymddangos fel ateb rhyfedd gan fod enw’r dioddefwr ar y 
drwydded mewn perthynas â’r amod ‘dim cysylltiad’. Os nad oedd y rheolwr troseddwyr yn 
atgyfnerthu amodau’r drwydded, roedd yn fwy tebygol y byddai’r troseddwr yn eu torri 
nhw. Yn yr achos penodol hwnnw, roedd yn ymddangos fel nad oedd y rheolwr troseddwyr 
wedi meddwl ddigon am y dioddefwr. 

4.10 Fe wnaeth yr arolygiad thematig diweddar i garcharorion dedfryd oes8 ddarganfod nad 
oedd ‘amodau trwydded ychwanegol wedi’u dylunio i amddiffyn dioddefwr, fel ardaloedd 
gwaharddedig neu waharddiad rhag cysylltu â dioddefwr, yn ymddangos fel eu bod yn cael 
eu monitro’n rheolaidd ac nid oedd manylion ynghylch pwy fyddai’n eu monitro neu sut y 
byddent yn cael eu monitro yn amlwg yn eu cynlluniau rheoli risg.’ Fe wnaethom weld 
sefyllfa debyg yn yr arolygiad hwn. Nid oedd y cynllunio rheoli risg mewn perthynas â 
dioddefwyr yn ddigon da, mewn cyfran helaeth o’r achosion a arolygwyd. Nid oeddem yn 
cytuno â’r safbwynt a glywsom ambell dro y byddai ‘ nodi beth oedd angen ei wneud er 
mwyn cadw’r dioddefwr yn ddiogel yn arwain at fwy o risg i’r dioddefwr’. 

4.11 Mae pryderon ynghylch y troseddwr yn cael mynediad at wybodaeth yngl�n â’r dioddefwr 
a fyddai’n gwaethygu’r risg i’r dioddefwr yn cael eu trafod yn llawlyfr OASys9. Mae’r 
arweiniad yn dweud yn glir, gan fod y troseddwr yn gallu gweld eu OASys, dylai 
gwybodaeth dioddefwr a allai roi’r dioddefwr mewn perygl gael ei chynnwys yn yr adran 
‘Gwybodaeth na ddylid ei datgelu i’r Troseddwr o’r OASys’. 

Rheoli risg o niwed i’r dioddefwr 



 Cysylltu â dioddefwyr: Arolygiad o drefniadau cysylltu â dioddefwyr mewn Ymddiriedolaethau Prawf 30 

4.12 Mewn 32 (82%) o’r achosion perthnasol a arolygwyd gennym, roedd yr holl amodau 
trwydded y gofynnwyd amdanynt gan y dioddefwr wedi’u cynnwys yn nhrwydded y 
troseddwr. Mewn pedwar achos arall, roedd rhai, ond nid y cyfan, o amodau’r drwydded y 
gofynnwyd amdanynt wedi’u cynnwys. Yn y tri achos arall, nid oedd unrhyw un o amodau’r 
drwydded y gofynnwyd amdanynt wedi’u cynnwys. Lle nad oedd yr amodau trwydded y 
gofynnwyd amdanynt gan y dioddefwr wedi’u cynnwys, canfuom mewn hanner o’r 
achosion, nad oedd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr wedi cael esboniad digonol. Mewn 
dros bedair rhan o bump o’r achosion perthnasol, cafodd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr 
ei hysbysu yn brydlon gan y rheolwr troseddwyr o’r amodau a gynhwyswyd yn nhrwydded 
y troseddwr. Cawsom wybod am broblemau yn ymwneud ag amodau trwydded gan rai 
Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr lle’r oedd yn ffynhonnell o densiwn gyda rheolwyr 
troseddwyr. Fe wnaethom arolygu rhai achosion lle welwyd y tensiwn hwn, ond rydym 
hefyd wedi gweld llawer o achosion lle’r oedd gwaith gwirioneddol empathig ar y cyd 
rhwng y rheolwr troseddwyr a’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr, a gynlluniwyd at 
amddiffyn y dioddefwr a hefyd sicrhau nad oedd gan y troseddwr amodau afresymol ar ei 
drwydded. 

Esiampl arfer da: 

Roedd y troseddwr rhywiol hwn o Ddyfnaint a Chernyw wedi mynd i lety  cymeradwy i 
ddechrau yn dilyn ei ryddhau ar drwydded. Roedd yn berchen ar d� mewn tref fach lle 
cyflawnodd ei droseddau. Roedd un o’i ddioddefwyr a oedd yn dal yn byw yn y dref honno 
yn cydnabod bod gan y dioddefwr ffrindiau cefnogol yn yr ardal, felly roedd hi’n ffafrio 
dychweliad wedi’i drefnu i’w gartref, yn hytrach nag ef yn ymddangos heb rybudd ar 
ddiwedd ei drwydded. Cytunodd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr a’r rheolwr troseddwyr ar 
ardal waharddedig fach ac amodau trwydded yn gwahardd y troseddwr rhag cysylltu â’r 
dioddefwr. Roedd y cynllun rheoli risg a gynhyrchwyd gan y rheolwr troseddwyr yn sicrhau 
llwybrau wedi’u diffinio’n glir allan o’r stad, er mwyn lleihau’r tebygolrwydd o’r troseddwr a’r 
dioddefwr gwrdd. Roedd y cynllun hefyd yn nodi amseroedd y byddai’r troseddwr yn ymweld 
â’r archfarchnad fach, leol, er mwyn i’r dioddefwr fod yn ymwybodol o’r amseroedd y byddai 
yno a lleihau’r tebygolrwydd ohonynt gwrdd yn anfwriadol. Roedd llawer o feddwl y tu ôl i’r 
trefniadau hyn, y dywedodd y rheolwr troseddwyr oedd wedi’u dylunio i sefydlu ‘arferion da’ 
yn y troseddwr, y byddai’n parhau i’w dilyn ar ôl i’w drwydded ddod i ben. 

4.13 Mewn 20 o’r achosion perthnasol (43%), fe wnaethom ganfod digwyddiadau neu 
newidiadau a ddigwyddodd yn ystod amser y troseddwr o gael ei ryddhau ar drwydded, a 
fyddai wedi gallu effeithio ar ddiogelwch y dioddefwr statudol. Mewn 17 ohonynt (85%), 
aethpwyd i’r afael â’r problemau hyn yn ddigon da. 

4.14 Fodd bynnag, gwelsom rai achosion lle’r oedd y risg o niwed gan y troseddwr i’r dioddefwr 
wedi’i rheoli’n wael neu heb gael sylw, fel mae’r achos isod yn ei ddangos. 
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Esiampl arfer: 

Roedd y troseddwr gwrywaidd hwn yn ei 30au wedi cam-drin y dioddefwr yn rhywiol a’i 
rheoli am bron i dair blynedd o pan oedd hi ond yn 13 mlwydd oed. Roedd ganddo hanes hir 
o drais, cyffuriau a pheidio â chydymffurfio. Cafodd ei ddedfrydu i dros bedair blynedd yn y 
carchar am y ddwy drosedd ryw ac un drosedd o ymosod ar ei ddioddefwr ifanc. Wedi cael ei 
ryddhau, nid oedd paratoadau digonol wedi’u gwneud ar gyfer ei ddychweliad i’r gymuned. 
Roeddem yn meddwl y dylai fod wedi cael ei gyfeirio at gyfarfod MAPPA Lefel 2 chwe mis 
cyn ei ryddhau ond ni wnaeth y rheolwr troseddwyr wneud y cyfeirio hyd nes roedd yn rhy 
hwyr ac wedyn nid oedd yr amodau y gofynnwyd amdanynt gan y Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr er mwyn amddiffyn y dioddefwr a’i theulu wedi’u hymgorffori’n llawn yn ei 
drwydded. Roedd y diffyg rhagweld i gynllunio ar gyfer rhyddhau’r troseddwr wedi gadael y 
dioddefwr yn fregus o bosibl. Fe dorrodd y troseddwr amodau ei drwydded yn fuan ac fe 
gafodd ei alw yn ôl. 

4.15 Mewn bron i draean o’r achosion (22), ni wnaethom ddod o hyd i ddigon o dystiolaeth o 
gyfnewid gwybodaeth reolaidd a chywir rhwng y rheolwr troseddwyr a’r Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwr am ddigwyddiadau allweddol yn ystod dedfryd y troseddwr. Roedd y ffigurau 
hynny yn siomedig, ac yn adlewyrchu canfyddiadau ein harolygiad thematig diweddar i 
garcharorion dedfryd oes a oedd wedi darganfod ‘ychydig iawn o bwyslais ar sicrhau bod 
gwybodaeth ddiweddar yn cael ei throsglwyddo i ddioddefwyr drwy’r swyddogion cyswllt 
dioddefwyr.’ Fodd bynnag, gwelsom rai enghreifftiau da o Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr yn darllen cofnodion rheoli achosion troseddwyr yn rheolaidd er mwyn cael 
gwybod am yr hyn oedd yn digwydd gyda’r troseddwr. Dywedodd rhai Swyddogion Cysylltu 
â Dioddefwyr pan fyddent wedi darllen y cofnodion achos troseddwyr, ni fyddent wedi 
gwybod am yr hyn oedd yn digwydd gyda’r troseddwr gan y rheolwr troseddwyr. Canfuwyd 
lefelau eithaf gwahanol o ymwybyddiaeth o faterion dioddefwyr gan reolwyr troseddwyr yn 
ystod yr arolygiad hwn. 

4.16 Roedd y Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr hynny a oedd wedi cynhyrchu nodiadau 
ysgrifenedig o’r cyfarfod cychwynnol, a oedd mewn llawer o ardaloedd o’r enw 
‘adroddiadau effaith ar y dioddefwr’, yn eu rhannu gyda’r dioddefwr a’r rheolwr troseddwyr 
i’w helpu i feddwl am y problemau risg o niwed mewn perthynas â’r dioddefwr a chynllunio 
er mwyn rhyddhau. Rydym yn darllen rhai adroddiadau effaith ar y dioddefwr ardderchog. 
Roedd yn bryderus felly i weld rhai rheolwyr troseddwyr yn anfon negeseuon e-bost at 
Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr ychydig wythnosau, neu hyd yn oed diwrnodau, cyn 
ystyried rhyddhau troseddwr, neu ryddhau ar drwydded dros dro, yn gofyn a yw’r 
dioddefwr eisiau awgrymu amodau trwydded ychwanegol mewn perthynas â ‘dim cyswllt’ 
neu ‘ardal waharddedig’, er bod yr adroddiad effaith ar y dioddefwr wedi’i anfon atynt gan 
y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn union ar ôl y cyfarfod cychwynnol â’r dioddefwr. Mewn 
achosion o’r fath, roedd yn amlwg nad oedd y rheolwr troseddwyr wedi darllen yr 
adroddiad effaith ar y dioddefwr a anfonwyd yn flaenorol. 

4.17 Ar y cyfan, roeddem o’r farn bod y rheolwr troseddwyr yn sicrhau bod y risg o niwed tuag 
at y dioddefwr statudol wedi’i rheoli’n ddigon da mewn 44 o achosion (64%). Mae’r ffigurau 
hynny’n debyg iawn i ganfyddiadau’r o’n harolygiadau OMI 2 a gwblhawyd, yn y 35 
Ymddiriedolaeth Prawf (2009-2012), lle’r oedd y risg o niwed iddynt wedi’i rheoli’n effeithiol 
mewn 66% o achosion allan o 1,835 achos perthnasol lle’r oedd dioddefwr canfyddadwy 
neu bosibl. Fodd bynnag, fe wnaethom ddod o hyd i wahaniaethau rhwng y chwe 
Ymddiriedolaeth y gwnaethom ymweld â nhw. Yng Nghymru a Dyfnaint a Chernyw, fe 
wnaethom ganfod fod y risg o niwed i’r dioddefwr statudol wedi’i rheoli’n dda mewn dros 
bedair rhan o bump o’r achosion a arolygwyd gennym. 
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4.18 Unwaith roeddem wedi arolygu pob achos, fe wnaethom holi ein hunain beth roeddem yn 
ei feddwl o ansawdd y cyfathrebu rhwng y rheolwr troseddwyr a’r Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr mewn perthynas â diogelwch y dioddefwr. Yn gyffredinol, roeddem o’r farn bod 
cyfathrebiad gan y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr i’r rheolwr troseddwyr wedi bod yn well 
(mewn 88% o’r achosion roedd o leiaf yn ddigonol) na hynny gan y rheolwr troseddwyr i’r 
Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr (68%). Roeddem o’r farn bod hyn yn ganfyddiad diddorol 
gan fod rhai Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr, pan ofynnwyd iddynt, wedi dweud eu bod 
yn meddwl mai eu rôl nhw yn syml oedd darparu gwybodaeth. Rydym mewn gwirionedd 
wedi sylwi bod y rhan fwyaf o Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr wedi mynd y tu hwnt i’r 
cylch gwaith hwnnw ac wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i ddiogelu’r cyhoedd. Roedd 
Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr hefyd yn mynychu cyfarfodydd MAPPA fel mater o drefn 
ac yn gwneud cyfraniadau gweithredol. Roedd Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn unfryd 
yn eu barn, pan roedd achosion yn cael eu hystyried mewn cyfarfod MAPPA, roedd y ffocws 
ar faterion dioddefwyr yn fwy trylwyr. 

Esiampl arfer da: 

Roedd y troseddwr hwn o Ddyfnaint wedi cyflawni troseddau difrifol, dau rywiol, yn erbyn 
tair merch ifanc wahanol yn ei dref enedigol. Nid oedd un o’r dioddefwyr â’r hawl i gael 
cyswllt â dioddefwyr statudol oherwydd hyd y ddedfryd a roddwyd am y drosedd a 
gyflawnwyd yn ei herbyn, ond fe wnaeth y gwasanaeth cysylltu â dioddefwyr gynnig cyswllt 
â dioddefwyr dewisol. Ar ôl ei ryddhau, roedd y troseddwr wedi mynd i fyw mewn rhan 
wahanol o’i ardal enedigol gan ei fod ag amodau trwydded ‘dim cyswllt’ mewn perthynas â’r 
tri dioddefwr benywaidd ac ardal waharddedig a oedd yn ei wahardd rhag mynd i mewn i’w 
dref enedigol. Roedd hynny’n ymddangos yn gymesur gan fod y dioddefwyr yn byw mewn 
gwahanol rannau o’r dref, a byddai cael ardaloedd gwaharddedig llai i ddiogelu’r dioddefwyr 
wedi bod yn anodd. Pan roedd nain y troseddwr yn marw, roedd gan y rheolwr troseddwyr 
a’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr gynlluniau rheoli risg cadarn a oedd yn caniatáu iddo fynd 
i mewn i’r ardal waharddedig i weld ei nain gyda rhywun yn ei oruchwylio, gydag amserlen 
lem am ei amseroedd cyrraedd a gadael. Roedd y dioddefwyr yn cael eu hysbysu ynghylch y 
trefniadau hynny. Roedd trefniadau tebyg yn eu lle pan fu farw’r nain ac roedd y troseddwr 
eisiau mynd i’r angladd. Roedd y dioddefwyr ifanc benywaidd yn fyfyrwyr, ac roedd dal 
angen monitro’r ardal waharddedig fel mater o drefn i wirio bod dal angen amdani er mwyn 
eu diogelwch. Rhagwelwyd y byddai’r amod gwaharddiad yn cael ei ddileu pan fyddai’r 
ddioddefwraig olaf a oedd yn fyfyrwraig yn gorffen ei hastudiaethau ac yn symud i ffwrdd. 

Gorchmynion ysbyty 

4.19 Mewn achosion lle bydd y troseddwr yn cael ei asesu fel bod ag anhwylder meddwl ac nid 
yn cael ei ddedfrydu i garchar ond yn mynd i’r ysbyty am driniaeth fel claf heb gyfyngiadau, 
nid yw rheolwr troseddwyr yn cael ei ddyrannu i’r achos ac nid yw’n cael ei gofnodi ar y 
system rheoli achosion prawf. Fodd bynnag, mae gan y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr rôl 
o ran gwneud cyswllt cychwynnol gyda’r ysbyty a throsglwyddo manylion y dioddefwr; mae 
pob cyswllt yn y dyfodol wedyn rhwng yr ysbyty â’r dioddefwr. Nid yw’r rhai sy’n destun 
gorchmynion ysbyty yn gallu gadael yr ysbyty hyd nes yr ystyrir eu bod wedi’u gwella’n 
llwyr; mae’r penderfyniad ynghylch a ydynt wedi gwella ddigon i’w galluogi i adael yr 
ysbyty yn cael ei neilltuo i dribiwnlys annibynnol, er bod yr Ysgrifennydd Gwladol hefyd â 
ph�er dewisol i ryddhau. 

4.20 Yn achos cleifion sydd dan gyfyngiadau, mae gan yr adran gwaith achos iechyd meddwl o 
fewn y Gr�p Rheoli Troseddwyr a Diogelu’r Cyhoedd (OMPPG) NOMS, tribiwnlys iechyd 
meddwl neu yr ysbyty rôl o ran rhoi gwybodaeth i Swyddogion Cysylltu â Dioddefwr am 
amodau rhyddhau neu eu hysbysu am alw’n ôl i’r ysbyty, er enghraifft. 
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4.21 Clywsom gan y Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr nad oedd rhai staff yr ysbyty bob amser 
yn cyfleu materion perthnasol am y person a oedd wedi troseddu, fel newid ysbyty, 
ymddangosiad mewn tribiwnlys iechyd meddwl neu ryddhau dros dro i’r gymuned. Nid 
oedd rhai o’r rhai wedi ffurfio rhan o’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr, ond gellid eu 
trosglwyddo i’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr a’r dioddefwr ar sail ddewisol. Yn ogystal, 
dywedodd rhai Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr nad oeddent yn aml yn cael eu gwahodd 
i gyfarfodydd aml-asiantaeth mewn perthynas â’r unigolyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig 
nodi nad oes gan ddioddefwyr unrhyw hawl statudol i gael gwybodaeth bersonol sy’n 
ymwneud â thriniaeth feddygol y claf, ac mae rhesymau diogelu data cryf pam na ddylai 
hyn ddigwydd. 

4.22 Fe wnaethom edrych ar dri achos cysylltu â dioddefwyr pan aeth y troseddwr yn syth i’r 
ysbyty am driniaeth heb gael ei ddedfrydu. Ym mhob un o’r achosion hynny, fodd bynnag, 
gwelsom rywfaint o waith da rhwng y Swyddog Cysylltu â’r Dioddefwr a staff yr ysbyty, fel 
yr enghraifft o Ddyfnaint a Chernyw a geir isod. 

Esiampl arfer da: 

Yn yr achos hwn o ymosodiad difrifol yn erbyn partner a oedd wedi rhoi twll yn ysgyfaint y 
dioddefwr, gweithiwr cymdeithasol fforensig yr ysbyty oedd yr un a ddechreuodd atgyfeiriad 
i’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr gan nad oedd yr uned gofal tystion wedi ei nodi fel achos 
cyswllt dioddefwyr statudol. Fe wnaeth y gweithiwr cymdeithasol gysylltu â swyddog yr 
heddlu roedd y dioddefwr wedi bod mewn cysylltiad â nhw a gofyn iddi annog y dioddefwr i 
gysylltu â’r Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr, a dyna a wnaeth. Cynhaliwyd cyfarfod tair ffordd 
rhwng y gweithiwr cymdeithasol, Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr a’r dioddefwr, er mwyn 
rhoi gwybodaeth lawn i’r dioddefwr am yr hyn fyddai'n digwydd gyda'r troseddwr yn ystod ei 
arhosiad yn yr ysbyty ac ar ôl iddo gael ei drin yn llwyddiannus. Cynhyrchodd y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwyr adroddiad ar gyfer y tribiwnlys iechyd meddwl a rannwyd â’r 
dioddefwr a sicrhau bod pryderon y dioddefwr yn cael eu hystyried gan y tribiwnlys. 

4.23 Nid oedd un o’r achosion gorchymyn ysbyty eraill y buom yn edrych arnynt, y tro hwn o 
Swydd Stafford a Gorllewin Canolbarth Lloegr, ychwaith wedi’i nodi yn gymwys ar gyfer 
cyswllt â dioddefwyr statudol yn dilyn yr achos llys; unwaith eto, gweithiwr cymdeithasol 
ysbyty diwyd a ddechreuodd y cysylltiad â’r dioddefwr. Roedd gwaith rhagorol yn yr achos 
penodol hwnnw, gyda gwaith agos rhwng y Swyddog Cysylltu â Dioddefwr a gweithiwr 
cymdeithasol yr ysbyty yn rheoli cyflyrau rhyddhau cymhleth a chysylltu â chyflogwr y 
troseddwr unwaith y cafodd ei iselder clinigol ei drin ac wedi derbyn rhyddhad amodol. 
Roedd hyn yn sicrhau bod y cyflogwr yn gwbl ymwybodol o’r ardaloedd o’r wlad lle na 
ddylai’r troseddwr gael ei anfon ar ei deithiau busnes, gan fynd i’r afael â phryderon y 
dioddefwr. 

Sicrhau diogelwch y dioddefwr mewn achosion cysylltu â dioddefwyr nad ydynt yn 
statudol 

4.24 Arolygwyd saith dioddefwr gennym, ac nid oeddem yn gallu gweld unrhyw dystiolaeth bod 
y dioddefwyr hynny’n cael llai o wasanaetha na’r hyn a roddwyd i gysylltiad â dioddefwyr 
statudol. Yn wir, fe wnaethom arolygu nifer o achosion heb fod yn statudol lle gwelwyd 
gwaith ardderchog, fel y dengys yr esiampl isod o Swydd Stafford a Gorllewin Canolbarth 
Lloegr. 
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Esiampl arfer da: 

Roedd gan y troseddwr hanes hir o droseddau’n ymwneud â chyffuriau a throseddau, yn 
ogystal â hanes o drais yn y cartref. Fodd bynnag, roedd yn bwrw dedfryd o garchar yn yr 
achos hwn am fyrgleriaeth. Cyn ei ryddhau ar drwydded, derbyniodd y rheolwr troseddwyr 
rhywfaint o wybodaeth am gyn-bartner a oedd wedi’i bygwth o’r ddalfa trwy lythyrau, ac 
roedd pryder gwirioneddol am ei diogelwch. Cyfeiriodd y rheolwr troseddwyr yr achos i’r 
uned cysylltu â dioddefwyr fel achos dewisol posibl, a derbyniwyd ef. Darparodd y Swyddog 
Cysylltu â Dioddefwyr wybodaeth i’r dioddefwr am sefydliadau eraill a allai ei chefnogi, a 
chytunwyd ar amodau’r drwydded a oedd yn darparu diogelwch i’r dioddefwr pan fyddai’r 
troseddwr yn rhydd. Yn ogystal, fe roddodd yr heddlu rai mesurau diogelwch ar waith o 
amgylch cartref y dioddefwr. Cafwyd canlyniadau cadarnhaol yn yr achos penodol hwn, gan 
fod ymateb y troseddwr i oruchwyliaeth yn dda, gan arwain at yfed llai o alcohol a dim 
defnydd o gyffuriau. 

Casgliad 

4.25 Gwelsom waith da gan rai rheolwyr troseddwyr mewn perthynas ag achosion cysylltu â 
dioddefwyr, ond mewn llawer o achosion, canfuom fod y dioddefwr yn yr achos naill ai 
wedi cael ei esgeuluso neu nid oedd digon o ystyriaeth i asesu a chynllunio ar gyfer eu 
diogelwch. Yn aml, nid oedd digon o ystyriaeth wedi’i rhoi i’r drosedd benodol. 
Anwybyddwyd gwybodaeth bwysig yn ymwneud â phrofiad y dioddefwr, ac ni ystyriwyd yr 
effaith ar y dioddefwr. Fodd bynnag, fe welsom waith partneriaeth ardderchog rhwng 
rheolwyr troseddwyr a Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr. Gofynnwyd am, a chynhwyswyd 
barn dioddefwyr, yn y rhan fwyaf o achosion, mewn trwyddedau. Clywsom farn rheolwyr 
troseddwyr a Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr, wrth iddynt ddweud bod cyfathrebu yn 
tueddu i weithio orau pan roedd Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn cael eu cyd-leoli yn 
yr un swyddfa â’r rheolwyr troseddwyr. Mae hynny hefyd yn cael ei gadarnhau gan ein 
harolygiad o’r 72 achos. Mewn un Ymddiriedolaeth Prawf lle’r oedd y Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr mewn nifer o swyddfeydd, rhoddasant sylwadau ar yr anhawster o ran creu 
cysylltiadau â rheolwyr troseddwyr neu gael y rheolwyr troseddwyr i ‘feddwl am y 
dioddefwr’. Rydym yn credu bod yn ganfyddiad pwysig, ac yn falch o weld yn Transforming 
Rehabilitation: A Strategy for Reform, bod cydnabyddiaeth ddyledus o’r manteision o 
weithio’n agos rhwng rheolwyr troseddwyr a Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr a 
chadarnhad, o dan drefniadau yn y dyfodol, y bydd gwaith cysylltu â dioddefwyr yn parhau 
i gael ei leoli o fewn y gwasanaeth prawf cyhoeddus i gydnabod ei ‘brofiad a 
phroffesiynoldeb wrth gynnal y rôl cysylltu â dioddefwyr.’
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5. Problemau llywodraethu 

Crynodeb 

Mae’r bennod hon yn amlinellu cyfrifoldebau ar gyfer gwaith cysylltu â dioddefwyr ar lefel 
genedlaethol a lleol, ac yn nodi problemau ynghylch cefnogi a hyfforddi staff sy’n gweithio ar 
achosion cysylltu â dioddefwyr. 

 

Ffeithiau allweddol 

• Nid yw arolwg cenedlaethol chwarterol boddhad dioddefwyr yn llwyddo i ddarparu 
safbwynt ddigon cynhwysfawr o’r gwasanaeth a gafodd dioddefwyr. 

• Nid yw ‘rhagolwg’ yn adlewyrchu llwyth gwaith cysylltu â dioddefwyr statudol 
ymddiriedolaeth prawf yn gywir. 

• Mae’r gefnogaeth a roddir i Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn anghyson. 

• Roedd angen i reolwyr troseddwyr wybod mwy am waith Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr. 

• Nid oedd staff mewn unedau cysylltu â dioddefwyr ac ysbytai’n hyderus am eu 
cyfrifoldebau i ddioddefwyr statudol pan roedd y troseddwyr yn glaf yn yr ysbyty. 

• Roedd rheolwr Timau Troseddau Ieuenctid wedi drysu ynghylch eu cyfrifoldebau 
mewn perthynas ag achosion cysylltu â dioddefwr. 

• Nid yw systemau rheoli achosion Timau Troseddau Ieuenctid â dangosydd i 
ddangos a yw’r achos yn gysylltiad â dioddefwr statudol. 

Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 

5.1 NOMS yw’r adran sy’n gyfrifol o fewn y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer y Cynllun 
Cysylltu â Dioddefwyr. Mae yna nifer fawr o ddeddfwriaethau a pholisïau mewn perthynas â 
gwaith cysylltu â dioddefwyr. Mae’r Gr�p Rheoli Troseddwyr a Diogelu’r Cyhoedd yn 
bwriadu cyflwyno cyfarwyddyd prawf cynhwysfawr newydd ar waith cysylltu â dioddefwyr 
yn hydref 2013 i dynnu’r cyfan at ei gilydd. 

5.2 Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, roedd Draft Code of Practice for Victims of Crime 
wedi’i gynhyrchu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac roedd yn destun ymgynghoriad. 

5.3 Hyd nes haf 2011, roedd Gr�p Rheoli Troseddwyr a Diogelu’r Cyhoedd NOMS wedi trefnu 
a chadeirio cyfarfod Rhwydwaith Dioddefwyr chwarterol ar gyfer Swyddogion Cysylltu â 
Dioddefwyr a fynychwyd gan gynrychiolwyr o Ymddiriedolaethau Prawf ledled Cymru a 
Lloegr. Roedd aelodau eraill yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Bwrdd Parôl, NOMS, Arolygiaeth 
Prawf Ei Mawrhydi a Chymorth i Ddioddefwyr. Fodd bynnag, roedd bwlch o dros flwyddyn 
heb unrhyw gyfarfod. Er bod NOMS wedi rhoi gwybod bod eu ffocws ar gyflwyno 
hyfforddiant ar ddatganiadau personol dioddefwr yn golygu nad oeddent wedi cael digon o 
adnoddau i barhau gyda chyfarfodydd rheolaidd y Rhwydwaith Dioddefwyr, dywedodd rhai 
Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr eu bod wedi colli’r cyfle i gwrdd â chydweithwyr sy’n 
gwneud yr un swydd o rannau eraill o’r wlad, a’r sesiynau briffio rheolaidd am 
ddatblygiadau cenedlaethol. Mae’n galonogol bod y cyfarfodydd hynny wedi ailddechrau yn 
ddiweddar ac mae NOMS wedi pennu dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd Rhwydwaith 
Dioddefwyr yn y dyfodol. 

5.4 Roedd un mater a godwyd gan reolwyr y gwasanaeth prawf yn ymwneud â Rhagolwg, y 
model costio a ddefnyddir gan NOMS fel ffordd o ddangos yr hyn y dylai gweithgaredd ei 
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gostio yn ôl y model Manyleb, Meincnodi a Chostio a chost go iawn y gweithgaredd. Mae 
cost y gwaith cysylltu â dioddefwyr yn seiliedig ar nifer yr achosion cysylltu â dioddefwyr 
statudol sydd wedi mynd drwy Lys y Goron yn ardal yr Ymddiriedolaeth Prawf. Felly, nid yw 
hynny’n adlewyrchu’n gywir llwyth gwaith ymddiriedolaethau unigol sy’n gweithio gyda 
llawer o ddioddefwyr lle bydd y troseddwr wedi’i ddedfrydu gan Lys y Goron allanol. Er nad 
yw Rhagolwg wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer pennu cyllidebau hyd yn hyn, nid yw hynny’n 
golygu na fydd hyn yn digwydd yn y dyfodol. Pe bai hynny’n digwydd, byddem ni o’r farn y 
dylid addasu’r model i adlewyrchu llwyth gwaith cysylltu â dioddefwyr statudol gwirioneddol 
Ymddiriedolaeth Prawf unigol yn well. 

Boddhad dioddefwyr 

5.5 Gweithiodd NOMS gydag ymddiriedolaethau Prawf i ddatblygu ffurflen arolwg ‘Ansawdd 
Cysylltu â Dioddefwyr’ sy’n cael ei rhoi i bob dioddefwr sy’n cymryd rhan yn y Cynllun 
Cysylltu â Dioddefwyr. Mae’r arolwg yn cynnwys 12 cwestiwn ac mae’r canlyniadau yn 
cyfrannu tuag at y System Sgorio Ymddiriedolaeth Prawf (PTRS), y fframwaith perfformiad 
gyda’r bwriad o ddarparu darlun cytbwys a chyflawn o berfformiad Ymddiriedolaeth 
unigolyn. Er bydd yr atebion unigol i’r 12 cwestiwn o ddiddordeb i uwch reolwyr yr 
Ymddiriedolaeth Prawf, caiff perfformiad Ymddiriedolaeth yn genedlaethol ei raddio ar 
berfformiad y degfed cwestiwn yn yr arolwg yn unig “Ar y cyfan, pa mor fodlon oeddech 
chi gyda’r gwasanaeth a gawsoch gan y Gwasanaeth Cysylltu â Dioddefwyr?" 

5.6 Caiff perfformiad ei gymharu yn erbyn y ffigur targed o 90% a’r cyfartaledd cenedlaethol. 
Yn 2011/2012, dim ond un Ymddiriedolaeth Prawf a sgoriodd yn is na’r ffigwr targed, ac 
roedd y cyfartaledd cenedlaethol dros 98%. Er nad ydym yn dymuno tanseilio’r canlyniadau 
rhagorol hynny, rydym yn meddwl tybed a yw’r cwestiwn am foddhad cyffredinol gyda’r 
gwasanaeth a ddarparwyd yn cael ei ofyn ar yr adeg iawn. Os caiff yr arolwg ei wneud yn 
dilyn cyswllt cychwynnol, yna nid yw’n rhoi darlun llawn o’r gwasanaeth a ddarperir i 
ddioddefwyr. Mae gwaith cysylltu â dioddefwyr yn para am amser hir, ac yn achos 
dioddefwyr rhai carcharorion dedfryd oes, am ddegawdau o bosibl. Rydym o’r farn y 
byddai’n well mesur boddhad dioddefwyr os byddai’r arolwg yn cael ei ailadrodd ar ddau 
gam allweddol arall yn nedfryd y troseddwr; efallai pan fydd y troseddwr wedi’i ryddhau ar 
drwydded a phan fydd eu dedfryd wedi dod i ben. Byddai hynny’n rhoi cyfle i’r dioddefwr 
roi sylwadau nid ar y cyswllt cyntaf yn unig, ac i bob pwrpas, yr addewidion o beth fyddai’n 
cael ei wneud, ond hefyd eu barn am yr hyn a wnaed mewn gwirionedd gyda nhw ar 
adegau allweddol yn nedfryd y troseddwr - er enghraifft, symud i amodau agored, paratoi 
ar gyfer rhyddhau, y rhyddhau gwirioneddol ac unrhyw faterion a allai fod wedi digwydd yn 
ystod cyfnod trwydded y troseddwr a allai fod wedi effeithio ar eu diogelwch. 

5.7 Nid oedd yr un Ymddiriedolaeth Prawf y gwnaethom ymweld â nhw wedi cynnal arolwg 
boddhad dioddefwyr lleol yn ddiweddar. 

Datblygu a hyfforddi staff 

5.8 Cynhyrchwyd llawlyfr hyfforddi ar gyfer Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr gan Uned 
Diogelu’r Cyhoedd NOMS, gan weithio gyda chynrychiolwyr o ardaloedd prawf a phobl eraill 
â diddordeb ym Mehefin 2008. Cafodd ei gynllunio i’w ddefnyddio gyda Llawlyfr Canllawiau 
Cysylltu â Dioddefwyr a oedd wedi’i gyhoeddi’n ddiweddar. Cydnabuwyd na fyddai’n 
darparu’r holl sgiliau ar gyfer Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr, a oedd yn cael eu hannog 
i ychwanegu at eu dysg gydag ymweliadau, arsylwadau a swyddi cysgodi i adeiladu eu 
gwybodaeth a’u sgiliau. 
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5.9 Fel rhan o’r arolygiad hwn, fe wnaethom holi Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr a rheolwyr 
am yr hyfforddiant a’r cymorth a roddir i staff mewn unedau cysylltu â dioddefwyr. 

5.10 Cawsom ddarlun cymysg am hyfforddiant a ddarperir i staff cysylltu â dioddefwyr. 
Dywedodd rhai Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr bod eu hymddiriedolaeth yn barod i 
ariannu a/neu ofyn am unrhyw hyfforddiant yr awgrymwyd ganddynt. Roedd staff o un 
Ymddiriedolaeth Prawf yn gadarnhaol ynghylch cael eu cysylltu â hyfforddiant roedd 
swyddogion cyswllt teuluol yr heddlu yn ei wneud. 

5.11 Roedd Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr o rai ardaloedd yn anhapus nad oeddent wedi’u 
cynnwys mewn hyfforddiant a ddarperir i swyddogion prawf/rheolwyr troseddwyr am y risg 
o niwed, er enghraifft. Gan fod rheolwyr troseddwyr a Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr 
yn ymdrin â’r un problemau risg o niwed, er o wahanol begynnau, roeddem yn meddwl bod 
peidio â chynnwys Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr mewn rhywfaint o’r hyfforddiant risg 
o niwed a ddarperir i reolwyr troseddwyr yn hepgoriad, ac yn gyfle coll i’r staff cysylltu â 
dioddefwyr a’r rheolwyr troseddwyr gael dealltwriaeth ehangach o rolau ei gilydd. 

5.12 Roedd staff mewn unedau cysylltu â dioddefwyr yn dweud bod rhai agweddau ar eu gwaith 
yn fwy problemus na’i gilydd. Fe wnaethant godi problemau penodol sy’n ymwneud â 
gorchmynion ysbyty. Er bod rhai staff yn dweud eu bod yn teimlo yn ddigon gwybodus i 
wneud yr agwedd hon ar y gwaith, roedd eraill yn teimlo’n ansicr ac yn brin o hyder. Fe 
ddywedodd y staff yma nad oeddent yn teimlo’n gyfforddus i herio staff ysbyty nad oedd 
yn cydweithredu i rannu gwybodaeth am droseddwr a oedd yn yr ysbyty fel claf, er 
enghraifft. Uned cysylltu â dioddefwyr Swydd Northampton oedd y lleiaf o’r chwech a 
ymwelwyd â nhw, ond dywedodd y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr ei bod â pherthynas 
dda gyda staff yr ysbyty. Roedd yn cydnabod weithiau nad yw clinigwyr yn ymateb i 
gysylltiad, ac ar yr adegau hynny, byddai’n gofyn am wybodaeth gan weithiwr cymdeithasol 
yr ysbyty. 

5.13 Nid oedd nifer y gorchmynion ysbyty a reolwyd gan Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn 
fach o bell ffordd. Dywedodd un Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr o Ymddiriedolaeth Prawf 
fwy ei bod â 22 ar ei llwyth achosion, tra bod Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr arall o’r un 
Ymddiriedolaeth Prawf gydag 14 o achosion. Dywedodd un Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr 
o’r Ymddiriedolaeth honno bod trafod gyda gweithwyr proffesiynol meddygol yn anodd 
oherwydd ‘nad ydynt yn siarad yr iaith o risg o niwed/diogelwch dioddefwyr’. Neges 
gyffredin oedd bod gweithwyr proffesiynol meddygol yn nodi ‘cyfrinachedd meddygol’ fel 
rheswm dros beidio â rhannu gwybodaeth. Fodd bynnag, ni wnaethom ddod ar draws 
unrhyw Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr a oedd yn credu y dylent fod yn gallu dod o hyd i 
wybodaeth am, neu rannu gyda dioddefwyr, gwybodaeth feddygol gyfrinachol ynghylch y 
troseddwr. Yr hyn roeddent eisiau gallu ei gyfathrebu i ddioddefwyr oedd yr wybodaeth 
berthnasol a allai fod wedi effeithio ar ddiogelwch y dioddefwr; er enghraifft, os oedd y claf 
wedi dianc o’r ysbyty, a wnaed popeth o fewn rheswm i gael hyd iddo a’i ddychwelyd i’r 
ysbyty? 

5.14 Dywedodd staff cysylltu â dioddefwyr y byddent yn croesawu rhywfaint o hyfforddiant 
ynghylch cleifion ysbyty cyfyngedig ac anghyfyngedig, ac rydym wedi cael gwybod mai 
bwriad NOMS yw darparu hyn. 

5.15 Cyfrifoldeb y GIG/ysbyty lleol/ysbyty preifat yw sicrhau bod staff yr ysbyty’n canolbwyntio’n 
llwyr ar broblemau dioddefwyr a deall rôl Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr. Er ei fod y tu 
allan i’n cylch gwaith i wneud argymhellion uniongyrchol i’r Adran Iechyd, mae problemau 
wedi codi o’r arolygiad hwn y byddem yn annog NOMS i’w cyflwyno ar lefel genedlaethol. 

5.16 Fe wnaethom holi rheolwyr Ymddiriedolaeth Prawf a ddarparwyd unrhyw hyfforddiant i 
reolwyr troseddwyr mewn perthynas â gwaith cysylltu â dioddefwyr. Mae’r rhan fwyaf o 
Ymddiriedolaethau yn ei ddarparu, gyda’r hyfforddiant yn cael ei gyflwyno gan Swyddogion 
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Cysylltu â Dioddefwyr. Fodd bynnag, roedd yn cael ei drin yn gyffredinol fel hyfforddiant 
dewisol. Roedd rheolwyr yn ymwybodol mai’r rheolwyr troseddwyr hynny a oedd yn fwyaf 
ymwybodol o broblemau dioddefwyr a oedd yn aml yn dewis mynd i’r hyfforddiant hwnnw, 
tra bod y rhai hynny nad oedd ganddynt ymwybyddiaeth o broblemau dioddefwyr yn aml 
yn peidio â bod yn bresennol. Roedd Ymddiriedolaeth Prawf Dyfnaint a Chernyw yn 
cynnwys dioddefwyr gwirioneddol i ddarparu’r hyfforddiant. Fe wnaethom gyfweld ag un o’r 
dioddefwyr hynny; roedd yn gadarnhaol iawn am y cyfle a gafodd i rannu ei brofiadau gyda 
rheolwyr troseddwyr a rhoi gwybod iddynt am yr anafiadau trychinebus a ddioddefodd, yn 
gorfforol ac yn seicolegol. 

5.17 Dywedodd staff Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr eu bod yn teimlo’n fwy medrus ac 
mewn cysylltiad â chydweithwyr pan roeddent yn gweithio yn yr un swyddfeydd â’r 
rheolwyr troseddwyr. Roeddem yn meddwl bod hyn yn sylw diddorol ac yn adlewyrchu ein 
canfyddiadau o’r arolygiadau achos. 

Cefnogi staff 

5.18 Mae delio â dioddefwyr trallodus sydd yn aml wedi dioddef y trychinebau mwyaf ofnadwy 
yn ystod eu bywydau yn anodd iawn. Cawsom ein plesio gan y rhan fwyaf o’r Swyddogion 
Cysylltu â Dioddefwyr y buom yn siarad â nhw yn ystod ein harolygiad. Roedd ganddynt 
wybodaeth dda am eu hachosion. Roedd y rhan fwyaf yn rheoli llwythi achosion uchel 
iawn; roedd rhai ohonynt gyda thua 200, er nad yw pob un ohonynt yn cael eu rheoli’n 
weithredol ar yr un pryd. Roeddem yn disgwyl i Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr gael 
dealltwriaeth dda o effaith y drosedd ar y dioddefwr neu deulu’r dioddefwr, a dealltwriaeth 
lawn o effaith gorfforol a seicolegol y drosedd. Mae’r canlyniadau o’r arolygiad hwn yn 
dangos yn y rhan fwyaf o achosion, bod y Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr â’r wybodaeth 
a’r ddealltwriaeth honno. 

5.19 Roeddem am wybod pa gefnogaeth a ddarparwyd i Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr 
mewn perthynas â’u gwaith. Roedd y rhan fwyaf o Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn 
gallu cael gafael ar gymorth cwnsela drwy drefniadau a wnaed gan eu Hymddiriedolaeth 
Prawf lleol. Roedd Ymddiriedolaeth Prawf Llundain yn cynnig dwy awr o oruchwyliaeth 
glinigol bob deufis gyda seicolegydd i Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr, y gellid ei darparu 
naill ai mewn gr�p neu’n unigol. Roedd rhai Ymddiriedolaethau yn cynnig cwnsela drwy 
wasanaeth cwnsela eu gweithwyr. Roedd un Ymddiriedolaeth Prawf, fodd bynnag, heb 
unrhyw gymorth i’w Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr er gwaethaf darparu cwnsela i’w 
gweithwyr rhaglenni trais yn y cartref a throseddwyr rhywiol. Roedd staff safle cymeradwy 
yn yr un Ymddiriedolaeth a oedd yn gweithio gyda throseddwyr risg uchel hefyd yn cael 
mynediad at gwnsela. Gan gadw mewn cof natur llawn straen eu gwaith, roedd yn anodd 
gweld pam na fyddai Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr yn gallu cael cymorth tebyg i’r hyn 
a ddarparwyd i staff prawf sy’n gweithio gyda throseddwyr rhywiol, troseddwyr trais yn y 
cartref neu droseddwyr risg uchel sy’n byw mewn safle cymeradwy. 

Timau Troseddau Ieuenctid 

5.20 Mae’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr ar gael i ddioddefwyr troseddwyr ifanc yn ogystal â 
throseddwyr sy’n oedolion. Yn yr arolygiad hwn, ni wnaethom asesu unrhyw achosion 
cysylltu â dioddefwyr lle rheolir y troseddwr gan Dîm Troseddau Ieuenctid. Roedd hyn am 
resymau logistaidd – h.y. byddai’r rheolwr achos yn un swyddfa a’r Swyddog Cysylltu â 
Dioddefwyr yn un arall, â’r naill na’r llall yn cael mynediad i systemau TG ei gilydd. Fodd 
bynnag, fe wnaethom gyfweld â rheolwyr Timau Troseddau Ieuenctid a/neu eu 
cynrychiolwyr fel rhan o’r arolygiad hwn a ddatgelodd lefel ddigonol o ymwybyddiaeth i ni 
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fod yn hyderus bod y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yn cael ei ddefnyddio’n briodol mewn 
perthynas ag achosion ieuenctid. 

5.21 Mae’n ofynnol i Ymddiriedolaethau Prawf a’r Timau Troseddau Ieuenctid lunio protocol10 i 
egluro perthynas mewn perthynas â’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. Roedd yn amlwg nad 
oedd pob Ymddiriedolaeth na Thimau Troseddau Ieuenctid wedi gwneud hynny, neu, os 
oeddent wedi gwneud hynny, roedd llawer o’r protocolau naill ai ar ffurf drafft neu wedi 
dyddio. Roedd rhai Ymddiriedolaethau Prawf a oedd â mwy nag un Tîm Troseddau 
Ieuenctid yn eu hardal gyda phrotocolau diweddar gyda rhai Timau Troseddau Ieuenctid, 
ond nid gydag eraill. 

5.22 Dywedodd Swyddogion Cysylltu â Dioddefywr wrthym eu bod o’r farn nad oeddent wedi 
cael gwybod am yr holl achosion cysylltu â dioddefwyr statudol a reolwyd gan y Timau 
Troseddau Ieuenctid yn eu hardal, a bod y diffyg mynediad i systemau rheoli achosion 
Timau Troseddau Ieuenctid yn golygu nad oedd unrhyw ffordd y gallent wirio. 

5.23 Mae’n bosibl y byddai rhai dioddefwyr a fyddai wedi bod â hawl i gael y gwasanaeth 
cysylltu â dioddefwyr felly yn cael eu hamddifadu o’r cyfle i gael ei hysbysu am agweddau 
allweddol ar ddedfryd o garchar troseddwr, o roi sylwadau ar amodau trwydded neu 
ddarparu datganiad personol dioddefwr oherwydd y diffyg ymwybyddiaeth o’u hawliau 
statudol o fewn y Timau Troseddau Ieuenctid. Fodd bynnag, yn absenoldeb arolygiad llawn 
achosion Tîm Troseddau Ieuenctid, ni allwn fod yn sicr; mae hefyd yn bosibl bod rhai 
agweddau ar y gwaith angenrheidiol wedi’u cynnal yn unol â gweithdrefnau’r Tîm 
Troseddau Ieuenctid ei hun. 

5.24 Nid oedd gan y tair prif system rheoli achosion y Tîm Troseddau Ieuenctid (Careworks, 
ChildView, a YOIS) ‘fflagiau’ i nodi a oedd achos yn un cysylltu â dioddefwr statudol. Roedd 
hyn yn groes i’r hyn a welsom mewn perthynas â’r systemau rheoli achosion prawf y buom 
yn edrych arnynt, gyda phob un â fflag y gellid ei sbarduno i ddynodi a oedd yn achos 
cysylltu â dioddefwr. Mae’r system rheoli achosion prawf cenedlaethol newydd sy’n cael ei 
chyflwyno hefyd ar hyn o bryd yn cynnwys fflag. Heb fflag o’r fath, nid oedd gan staff y 
Tîm Troseddau Ieuenctid ffordd o gydnabod statws arbennig yr achos yn syth, mewn 
perthynas â gwaith cysylltu â dioddefwyr statudol. 

5.25 Roedd gan rai Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr berthynas waith dda gyda’u staff Tîm 
Troseddau Ieuenctid lleol, fodd bynnag. Roedd yna ddarn diddorol o weithio ar y cyd 
rhwng y Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn Ymddiriedolaeth Prawf Swydd Northampton a’r 
gweithiwr dioddefwyr yn y Tîm Troseddau Ieuenctid lleol. 

Esiampl arfer da: 

Yn Swydd Northampton, roedd y gweithiwr dioddefwr yn y Tîm Troseddau Ieuenctid a’r 
Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr yn yr Ymddiriedolaeth Prawf wedi ‘cysgodi’ rolau ei gilydd 
er mwyn cael dealltwriaeth well o beth roedd y naill a’r llall yn ei wneud. Yn yr achosion 
hynny lle roeddent yn cynnwys yr un dioddefwr, roeddent yn gwneud ymweliadau â’r 
cartref ar y cyd. 

Casgliad 

5.26 Gyda’r eithriad o’r holiadur byr a gyflwynwyd ar ddechrau cyfranogiad y dioddefwyr gyda’r 
Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr, nid oes unrhyw ddull o gadarnhau beth yw barn y 
dioddefwyr ar y gwasanaeth maent yn ei gael. Nid ydym yn credu bod y drefn bresennol o 
gael barn y dioddefwyr yn ddigon cynhwysfawr ac yn methu â chael profiad cyffredinol y 
dioddefwr. 
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5.27 Yn amlwg ceir problem gydag achosion cysylltu â dioddefwyr lle’r oedd y troseddwr yn glaf 
mewn ysbyty. Nid oeddem yn gallu cael tystiolaeth o hyn yn yr arolygiad gan nad oeddem 
yn asesu achosion digonol, ond roedd y negeseuon cyson a glywsom gan Swyddogion 
Cysylltu â Dioddefwyr ynghylch y broblem hon yn gwneud i ni gredu bod angen 
hyfforddiant brys i Swyddogion Cysylltu â Dioddefwyr a staff ysbyty ar y pwnc hwn. 

5.28 Cawsom ein synnu gan ddiffyg ymwybyddiaeth rhai uwch staff Tîm Troseddau Ieuenctid 
ynghylch eu cyfrifoldebau o dan y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr, a allai o bosibl amddifadu 
sawl dioddefwr o’r cyfle i rannu eu pryderon am y risgiau a berwyd gan y troseddwr, a’i 
gwneud yn llai tebygol y byddai camau priodol yn cael eu rhoi ar waith i’w diogelu. 
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Atodiad 1: Deddfwriaeth ac Arweiniad 

Ceir sawl deddfwriaeth ac arweiniad yn ymwneud â gwaith cysylltu â dioddefwyr. Isod rydym 
wedi nodi’n gryno beth yr ystyriwn i fod yn fwyaf priodol i’r arolygiad hwn. 

Polisi cenedlaethol 

Ar lefel genedlaethol, mae’r Gr�p Rheoli Troseddwyr a Diogelu’r Cyhoedd NOMS â chyfrifoldeb 
strategol ar gyfer y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr, sy’n cael ei ddarparu drwy 35 o 
Ymddiriedolaethau Prawf. Mae’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr yn cael ei ymgorffori o fewn y 
Code of Practice for Victims of Crime ehangach (Cod Dioddefwyr). 

Mae’r Code of Practice for Victims of Crime yn rheoli’r gwasanaethau a ddarperir yng Nghymru a 
Lloegr i ddioddefwyr ymddygiad troseddol a ddigwyddodd yng Nghymru a Lloegr. Cafodd ei 
gyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Cartref o dan Adran 32 Deddf Trais Domestig, Troseddu a 
Dioddefwyr 2004. Ar adeg yr arolygiad hwn, roedd cod ymarfer drafft gwell wedi cael ei 
gynhyrchu ac yn cael ei ymgynghori gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Daeth yr ymgynghoriad i 
ben ym Mai 2013 a bydd y cod yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd 2013. 

Diwygiwyd National Standards for the Management of Offenders yn 2007, a’u diwygio ymhellach 
yn 2011. Mae’r safon genedlaethol newydd ar gyfer dioddefwyr yn datgan yn syml: ‘Gweithredir 
y dyletswyddau statudol mewn perthynas â dioddefwyr’. 

Fe wnaeth y Victim Liaison Guidance Manual (a gyflwynwyd yn 2008) gasglu’r holl wybodaeth 
berthnasol am waith cysylltu â dioddefwyr. Roedd dioddefwyr, neu berthynas agosaf, a oedd yn 
penderfynu cyfranogi yn y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr â’r hawl i gael gwybodaeth pan fyddai 
un o’r canlynol yn digwydd, a chael clywed y canlyniad: 

• Ailgategoreiddio (yn gyffredinol ailgategoreiddio o amodau caeedig i agored yn 
unig, er dylid rhoi gwybod i ddioddefwyr hefyd am achosion lle mae troseddwyr a 
gafodd eu categoreiddio fel addas i amodau agored ond sy’n aros mewn amodau 
caeedig yn gymwys am ryddhau dros dro). 

• Penderfyniadau rhyddhau ar drwydded dros dro a Chyrffyw Cyfyngu i’r Cartref 
(HDC). 

• Rhyddhau oherwydd sail dosturiol. 

• Gorchmynion/cyfyngiadau ysbyty a wnaed yn ystod y ddedfryd. 

• Tariff dedfryd oes carcharor yn cael ei phennu, lleihau, newid neu’n dod i ben. 

• Cais i symud i amodau agored. 

• Cais i gael lleoliad gwaith. 

• Gwrandawiadau Parôl. 

• Cyfarfod MAPPA. 

• Galw yn ôl; apelio yn erbyn galw yn ôl; ail ryddhau; allgludiad; dianc o’r carchar neu 
sefydliad cymeradwy; cau achos; neu droseddwr yn marw. 

• Trosedd bellach ddifrifol honedig (SFO). 

• Newidiadau perthnasol mewn statws mewnfudo. 

O 01 Ebrill 2010, fe wnaeth PI 3/2010 bennu’r ‘Manylebau Gwasanaeth ar gyfer Gwasanaethau 
Dioddefwyr’ a gadarnhaodd y gwasanaeth lleiaf roedd yn rhaid ei gynnig i ddioddefwyr cymwys 
gan Ymddiriedolaethau Prawf. Roedd hyn yn gofyn i’r Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr: 
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• gysylltu â dioddefwyr troseddau rhywiol neu dreisgar pan gafodd y troseddwr ei 
ddedfrydu i 12 mis o garchar neu fwy 

• canfod a oedd y dioddefwr eisiau cael gwybod am unrhyw amodau y gallai fod ar 
drwydded y troseddwr wedi iddo gael ei ryddhau a fyddai’n effeithio arnyn nhw neu 
ei deulu. Roedd y rhain fel arfer yn amodau dim cysylltu neu’n waharddiadau 
daearyddol 

• canfod a oedd y dioddefwr eisiau gwneud unrhyw sylwadau mewn perthynas ag 
amodau i’r corff sy’n ystyried rhyddhau, sydd wedi’i ymestyn yn ddiweddar i 
gynnwys y cyfle i gyflwyno datganiad personol dioddefwr 

• ei gynnig i’r perthnasau agosaf ac aelodau teuluol eraill mewn achosion lle’r oedd y 
dioddefwr wedi marw o ganlyniad i’r drosedd. 

Fe wnaeth Cyfarwyddyd Prawf 3/2010 hefyd ddiwygio’r arweiniad Polisi Cysylltu â Dioddefwyr 
drwy roi paragraff newydd mewn perthynas ag achosion dewisol. Rhoddodd feini prawf y dylai 
Ymddiriedolaethau Prawf eu defnyddio wrth benderfynu a ddylid cynnig cysylltiad â dioddefwyr 
parhaus i ddioddefwyr neu deulu’r dioddefwyr mewn achosion sydd y tu allan i gwmpas y cynllun 
statudol. Y meini prawf oedd: 

• Breguster y dioddefwr neu ei anghenion penodol gan gynnwys anghenion anabledd, 
iaith wahanol; 

• Pryderon am risg barhaus i’r dioddefwr, er enghraifft mewn achosion o gam-drin 
domestig neu achosion sy’n cynnwys troseddau pellach difrifol; 

• Achosion lle nad oedd y drosedd o fewn diffiniadau troseddau rhywiol neu dreisgar 
difrifol, ond lle’r oedd lles y cyhoedd angen cyfathrebu gwybodaeth i ddioddefwyr, 
er enghraifft rhai achosion eithafiaeth ddomestig; 

• Achosion sy’n cyn-ddyddio cyflwyniad cysylltu â dioddefwyr statudol ond lle’r oedd 
lles y cyhoedd wrth roi gwybod i ddioddefwyr, er enghraifft, rhai achosion dedfryd 
oes. 

Unedau Gofal Tystion Gwasanaeth Erlyn y Goron â’r Heddlu ar y cyd 

Mewn achosion lle mae’r troseddwr wedi’i gael yn euog o drosedd rywiol neu Ddeddf Trais 
Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004dreisgar, fel y diffinnir o dan Adran 45 o Ddeddf Trais 
Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004, mewn perthynas ag ymddygiad troseddol perthnasol ac 
yn cael dedfryd o garchar neu gadw am 12 mis neu fwy, neu orchymyn ysbyty gyda gorchymyn 
cyfyngiad, rhaid i’r Unedau Gofal Tystion Gwasanaeth Erlyn y Goron/yr Heddlu ar y cyd, ddarparu 
copi o’r daflen Introduction to the National Probation Service Victim Contact Scheme  i’r 
dioddefwr, neu daflen debyg wedi’i diweddaru. Rhaid i’r Uned Gofal Tystion Gwasanaeth Erlyn y 
Goron/yr Heddlu ar y cyd gyfeirio manylion y dioddefwr i’r gwasanaeth prawf heb fod yn 
hwyrach na deg diwrnod gwaith ar ôl diwedd y cyfnod y gall dioddefwyr eithrio o’r Cynllun 
Cysylltu â Dioddefwyr y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. Rhaid i’r ddau gam gweithredu hynny 
gael eu cwblhau dim hwyrach na chyfanswm o ugain diwrnod gwaith ar ôl y diwrnod y caiff yr 
Uned Gofal Tystion Gwasanaeth Erlyn y Goron/yr Heddlu, wybod am y ddedfryd gan y llys. 

Ymddiriedolaethau Prawf 

O dan y Ddeddf Trais Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004, mae gan Ymddiriedolaethau Prawf 
gyfrifoldebau mewn perthynas â dioddefwyr y troseddwyr a ddedfrydwyd i 12 mis neu fwy am 
drosedd rywiol neu dreisgar, gan gynnwys troseddwyr ag anhwylder meddwl. Mae ganddynt 
gyfrifoldebau mewn perthynas â: 
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• dioddefwr o droseddwr sy’n cael dedfryd o garchar o 12 mis neu fwy ar ôl cael ei 
ddyfarnu’n euog o drosedd rywiol neu dreisgar; 

• dioddefwr troseddwr a ddyfernir yn euog o drosedd rywiol neu dreisgar ac yn 
derbyn gorchymyn ysbyty cyfyngedig (gan gynnwys gorchymyn a wnaed o dan y 
ddeddfwriaeth gwallgofrwydd troseddol); yn cael ei drosglwyddo i’r carchar o dan 
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 gyda chyfarwyddyd cyfyngu; neu’n derbyn 
cyfarwyddyd ysbyty a chyfyngu. (Roedd hyn ond yn berthnasol os oedd y 
gorchymyn neu gyfarwyddyd wedi’i wneud neu fod y trosglwyddiad i garchar wedi 
ei gyfeirio ar neu ar ôl 1 Gorffennaf 2005). Ers 03 Tachwedd 2008, mae’r hawliau 
hynny wedi cael eu hymestyn i ddioddefwyr troseddwyr wedi’u cadw yn yr ysbyty 
dan Ran 3 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 nad ydynt yn ddarostyngedig i 
gyfyngiadau arbennig, gan gynnwys y rhai sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty i 
driniaeth gymunedol dan oruchwyliaeth. 

 
Mae gofyn i Ymddiriedolaethau Prawf, drwy eu hunedau cysylltu â dioddefwyr, gymryd bob cam 
rhesymol i sefydlu a yw dioddefwr yn dymuno gwneud sylwadau am ba amodau trwydded y 
dylai’r troseddwr eu cael ar ôl eu rhyddhau o’r carchar, neu amodau rhyddhau o’r ysbyty, a’u 
hanfon ymlaen at y rhai hynny sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau am ryddhau’r carcharor 
neu glaf. 

Mae gofyn i Ymddiriedolaethau Prawf drosglwyddo unrhyw wybodaeth i’r dioddefwr ynghylch a 
fydd y carcharor neu glaf yn destun unrhyw amodau neu ofynion ar ôl ei ryddhau a rhaid darparu 
manylion i’r dioddefwr am unrhyw beth sy’n ymwneud â’r dioddefwr neu ei deulu, a’r dyddiad y 
byddai unrhyw orchymyn neu gyfyngiad yn peidio â bod yn weithredol. 

Yn ogystal â hyn, mae gofyn i Ymddiriedolaethau Prawf hefyd ddarparu unrhyw wybodaeth arall 
i’r dioddefwr yr ystyrir yn briodol yn holl amgylchiadau’r achos. 

Gwaith troseddau ieuenctid 

Sefydlwyd Timau Troseddau Ieuenctid o dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 gyda’r bwriad o 
leihau’r tebygolrwydd o blant a phobl ifanc droseddu ac aildroseddu. Mae Timau Troseddau 
Ieuenctid yn goruchwylio plant a phobl ifanc ar remand dan orchymyn llys a gorchmynion 
cymunedol, a gweithio gyda’r rhai sydd wedi derbyn dedfryd o garchar. 

Mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn darparu cyfarwyddyd i Dimau Troseddau Ieuenctid ac yn 
monitro perfformiad. Mae Safonau Cenedlaethol yn amlinellu’r safonau gofynnol i’w cyflawni ar 
draws sbectrwm o waith y tîm troseddau ieuenctid. Mae hyn yn cynnwys gwaith gyda 
dioddefwyr. Cyn belled ag y bo dioddefwyr yn y cwestiwn, mae Safon Genedlaethol 7.2 yn nodi 
‘Sicrhau bod y Tîm Troseddau Ieuenctid yn cydymffurfio â’r cyfan o Adran 9 o The Code of 
Practice for Victims’. Nid yw Adran 9 o’r Code of Practice for Victims of Crime yn gwneud unrhyw 
gyfeiriad penodol at y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. O Ebrill 2013, mae Safonau Cenedlaethol 
newydd wedi’u cyflwyno. Mae’r Code of Practice for Victims of Crime drafft gwell yn datgan: 
‘Rhaid i dîm troseddau ieuenctid, lle maent yn goruchwylio troseddwr dan 18 oed, o fewn 1 
diwrnod gwaith i dderbyn y wybodaeth gan y llys, hysbysu’r dioddefwyr sy’n gymwys ar gyfer y 
Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr am y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr. Mae’n mynd ymlaen i 
gadarnhau ‘ …y dylent wedyn gyfeirio manylion y dioddefwyr hynny i’r ymddiriedolaeth prawf o 
fewn 10 diwrnod gwaith i’r cyfnod terfyn y gall dioddefwyr ddewis peidio â chyfeirio eu manylion 
fel y gellir cynnig cyfranogiad yn y Cynllun Cysylltu â Dioddefwyr’. 

Mae gofyn i Dimau Troseddau Ieuenctid ac Ymddiriedolaethau Prawf lleol sefydlu protocolau lleol 
mewn perthynas â gwaith cysylltu â dioddefwyr er mwyn sicrhau y darperir gwybodaeth hanfodol 
am droseddwr gan y tîm troseddau ieuenctid i’r uned cysylltu â dioddefwyr. 
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Bwrdd Parôl 

Sefydlwyd y Bwrdd Parôl yn 1968 o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1967. Daeth yn Brif Gorff 
Cyhoeddus Anadrannol annibynnol ar 1 Gorffennaf 1996 o dan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a 
Threfn Gyhoeddus 1994. Rôl y Bwrdd Parôl yw gwneud asesiadau risg am garcharorion i 
benderfynu pwy all gael eu rhyddhau yn ddiogel i’r gymuned. 

O ran ei gyfranogiad yng ngwaith cysylltu â dioddefwyr, rhaid i’r Bwrdd Parôl: 

• ystyried unrhyw sylwadau gan ddioddefwyr am amodau trwydded ac adlewyrchu’r 
ystyriaethau hynny yn eu penderfyniad; 

• rhoi esboniad dros beidio â chynnwys amod trwydded y mae’r dioddefwr wedi gofyn 
amdano ar drwydded rhyddhau’r troseddwr; 

• darllen datganiad personol dioddefwr os gwneid datganiad; 

• ystyried ceisiadau gan y dioddefwr os yw am fynychu gwrandawiad llafar; 

• ystyried unrhyw wybodaeth am y dioddefwr sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r risg 
bresennol a gyflwynir gan y troseddwr, ac adlewyrchu hyn yn eu penderfyniad. 

Comisiynydd Dioddefwyr a Thystion 

Rôl y Comisiynydd yw hyrwyddo buddiannau dioddefwyr a thystion, annog arfer da yn eu 
triniaeth ac adolygu’r Code of Practice for Victims of Crime sy’n nodi y gwasanaethau y gall 
dioddefwyr ddisgwyl eu derbyn yn rheolaidd. 

Mae’r Comisiynydd ar gael i wrando ar farn dioddefwyr a thystion, deall y system cyfiawnder 
troseddol o’u safbwynt nhw a cheisio helpu gwella’r gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael. 

Pan wnaed y gwaith maes ar gyfer yr arolygiad hwn, roedd rôl y Comisiynydd Dioddefwyr a 
Thystion yn wag; fodd bynnag, ar ddiwedd Rhagfyr 2012, cyhoeddwyd bod y Fonesig Helen 
Newlove wedi cael ei phenodi a dechreuodd ei swydd 04 Mawrth 2013. 
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Atodiad 2: Geirfa 

Arolygiaeth 
Prawf EM 
 
BCI 
 
CPS 
 
Cymorth i 
Ddioddefwyr 
 
Diogelu 
 
 

Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 
 
 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr 
 
Gwasanaeth Erlyn y Goron 
 
Elusen genedlaethol ar gyfer dioddefwyr troseddau yng Nghymru a Lloegr 
 
 
Y gallu i ddangos bod pob cam rhesymol wedi’i gymryd i gadw’r risg o niwed i 
blentyn neu berson ifanc mor isel â phosibl 

HDC Cyrffyw Cyfyngu i’r Cartref 

HM Ei Mawrhydi 

MAPPA Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd: lle mae’r gwasanaeth 
prawf, yr heddlu, carchar ac asiantaethau eraill yn cydweithio’n lleol i reoli 
troseddwyr sy’n peri risg uwch o niwed i eraill 

NOMS Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 

OASys/eOASys System Asesu Troseddwr/ System Asesu Troseddwr electronig 

OMI 2 Arolygiad Rheoli Troseddwyr 2; dechreuodd rhaglen tair blynedd Arolygiaeth 
Prawf Ei Mawrhydi ym Medi 2009 i asesu ansawdd y gwaith rheoli troseddwyr 
yn y gymuned a’r ddalfa yn erbyn ei feini prawf a gyhoeddwyd 

OMPPG Gr�p Rheoli Troseddwyr a Diogelu’r Cyhoedd 

PSR Adroddiad cyn dedfrydu: ar gyfer llys 
PTRS System sgorio Ymddiriedolaeth Prawf 

Risg o niwed i 
eraill 

Dyma’r term a ddefnyddir yn gyffredinol gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi i 
ddisgrifio’r gwaith i ddiogelu’r cyhoedd, yn bennaf drwy ddefnyddio 
ymyriadau cyfyngol i leihau cyfle unigolyn i ymddwyn mewn modd sy’n risg o 
niwed i eraill 

ROTL Rhyddhau ar drwydded dros dro 

  

SAMM Cefnogaeth ar ôl Llofruddiaeth neu Ddynladdiad (Support after Murder and 
Manslaughter); elusen genedlaethol yn y DU sy’n cefnogi teuluoedd mewn 
galar oherwydd llofruddiaeth a dynladdiad 

  

VLO/VLS/VLU Swyddog Cysylltu â Dioddefwyr/Gwasanaeth Cysylltu â Dioddefwyr/Uned 
Cysylltu â Dioddefwyr 
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Ymyriadau; 
ymyriadau 
adeiladol a 
chyfyngol 

Gweithio gydag unigolyn sydd wedi’i ddylunio i newid ei ymddygiad troseddol 
a/neu i gefnogi diogelu’r cyhoedd. 
Prif bwrpas ymyriad adeiladol yw lleihau’r tebygolrwydd o aildroseddu. 
Prif bwrpas ymyriad cyfyngol yw cadw risg o niwed gan yr unigolyn i eraill 
mor isel â phosibl. 
Esiampl: gyda throseddwr rhywiol, efallai y câi ymyriad cyfyngol drwy raglen 
troseddwr rhywiol achrededig; gall ymyriad cyfyngol (i leihau’r risg o niwed) 
gynnwys monitro’n rheolaidd ac yn gywir, ei lety, cyflogaeth a’r lleoedd mae’n 
ymweld â nhw, gan osod a gweithredu cyfyngiadau clir fel y bo’n briodol i bob 
achos. 
ON. Mae’r ddau fath o ymyriad yn bwysig 
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Atodiad 3: Rôl yr arolygiaethau a chod ymarfer 

Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi 

Gellir gweld gwybodaeth am Rôl Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydir a Chod Ymarfer ar ein 
gwefan: 

http://www.justice.gov.uk/about/hmi-probation 

Mae’r Arolygiaeth yn gorff cyhoeddus. Dylai unrhyw un sy’n dymuno rhoi sylw ar yr 
arolygiad, adroddiad neu unrhyw fater o fewn ei gylch gwaith ysgrifennu at: 

HM Chief Inspector of Probation 
6th Floor, Trafford House 
Chester Road, Stretford 
Manchester M32 0RS 
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