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Trosolwg 
 

Mae'r safon hon yn ymwneud â sefydlu a chynnal cyswllt â dioddefwyr a 

goroeswyr, egluro'r broses o gyfnod yn y ddalfa a chanfod barn a phryderon 

dioddefwyr a goroeswyr yng nghyswllt rhyddhau'r troseddwr.  

 

Cymerir bod y term 'dioddefwyr' yn cyfeirio at y bobl yr ydych yn eu cefnogi, a 

gall gynnwys y rhai y cyflawnwyd trosedd yn eu herbyn, a/neu deulu a 

ffrindiau'r dioddefwr, yn enwedig yn achos teuluoedd sydd wedi dioddef 

profedigaeth.  

 

Mae'r term 'troseddwyr' yn cyfeirio at y rhai a all fod yn cael eu cadw yn y 

ddalfa, neu sydd mewn gofal caeth yn yr ysbyty.  

 

Mae tair elfen 

1 Dod i gysylltiad â dioddefwyr a chanfod eu dymuniadau o ran cyswllt 

pellach 

2 Cynnal cysylltiad â'r dioddefwyr i roi diweddariad iddynt ynghylch cynnydd 

troseddwyr ar hyd dedfrydau o garchar 

3 Ymgynghori â dioddefwyr ynghylch amodau rhyddhau troseddwyr 
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

Dod i gysylltiad â dioddefwyr a chanfod eu dymuniadau o ran cyswllt 

pellach  

 

P1 dod i gysylltiad â dioddefwyr, a chytuno ar drefniadau os ydynt am fwrw 

ymlaen gyda chyswllt pellach 

P2 cyflwyno eich hun a chymryd y camau perthnasol i groesawu dioddefwyr 

a'u hannog i deimlo'n gyfforddus 

P3 darparu gwybodaeth am y troseddwr y mae ganddynt hawl i'w derbyn i 

ddioddefwyr  

P4 hysbysu dioddefwyr am y camau a gymerir i gynnal cyfrinachedd unrhyw 

wybodaeth a ddarperir ganddynt 

P5 hysbysu dioddefwyr ynghylch amserlen debygol rhyddhau'r troseddwr o'r 

ddalfa, gan gynnwys goruchwyliaeth ar ôl rhyddhau a'r broses apêl 

P6 gwrando'n weithredol ac ymateb yn adeiladol a chydag empathi i'r 

pwyntiau a wnaed, gan gyfathrebu mewn modd sy'n addas at anghenion 

a gallu dioddefwyr 

P7 esbonio'n fanwl gywir wrth ddioddefwyr eu hawl i fynegi eu barn 

ynghylch amodau rhyddhau'r troseddwr, a'u cynnwys mewn adroddiad 

ysgrifenedig 

P8 egluro wrth ddioddefwyr eu hawl i ofyn am beidio â datgelu gwybodaeth 

i'r troseddwr, ac esbonio pwy allai gyrchu adroddiadau yn mynegi eu 

barn, gan gynnwys y camau y gellir eu cymryd i'w cadw yn ddi-enw 

P9 cytuno gyda dioddefwyr ar yr wybodaeth y gellir ei darparu i'r troseddwr 

ac i'r rhai sy'n ymwneud â rheoli a chynrychioli'r troseddwr  

P10 cynnig gwybodaeth i ddioddefwyr am wasanaethau sefydliadau eraill lle 

bo hynny'n briodol, gan gynnwys rhoi cymorth i gysylltu â hwy 

P11 cofnodi'n gywir ddymuniadau'r dioddefwr ynghylch bod yn rhan o'r 

ymgynghori ynghylch amodau rhyddhau troseddwyr 

P12 esbonio wrth ddioddefwyr fod ganddynt hawl i newid eu meddwl unrhyw 

bryd 

 

 

 

 

Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Cynnal cysylltiad â'r dioddefwyr i roi diweddariad iddynt ynghylch 

cynnydd troseddwyr ar hyd dedfrydau o garchar 

 

P13 cynnal cysylltiad â dioddefwyr yn unol â'r trefniadau y cytunwyd arnynt 

P14 diweddaru dioddefwyr ynghylch cynnydd troseddwyr ar hyd eu dedfryd o 

garchar, gan ddarparu gwybodaeth am y troseddwr y mae ganddynt 

hawl i'w derbyn i'r dioddefwyr 

P15 rhoi cyfle i ddioddefwyr ofyn cwestiynau a chadarnhau eu dealltwriaeth 

o'r wybodaeth a ddarparwyd, ac esbonio wrth ddioddefwyr fod ganddynt 

hawl i newid eu meddwl unrhyw bryd 

P16 cynnal cofnodion cywir ac wedi eu diweddaru o'r pwyntiau a godwyd, yn 

unol â gofynion eich sefydliad 
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Rhaid i chi allu gwneud 

y canlynol: 

Ymgynghori â dioddefwyr ynghylch amodau rhyddhau troseddwyr 

 

P17 darparu gwybodaeth gywir, wedi ei diweddaru i ddioddefwyr ynghylch y 

bwriad i ryddhau troseddwyr, a'u hannog i ofyn cwestiynau, gan 

gadarnhau eu bod wedi deall yr wybodaeth 

P18 esbonio wrth ddioddefwyr yr wybodaeth am y troseddwr y mae ganddynt 

hawl iddi yn unig, ac egluro pam mae terfynau i'r wybodaeth honno 

P19 trafod gyda dioddefwyr y ffactorau sy'n cael eu hystyried gan y rhai sy'n 

gwneud penderfyniadau, a pham na fydd o reidrwydd yn bosibl 

gweithredu ar sail barn dioddefwyr bob amser 

P20 darparu'r ystod o amodau posibl i ddioddefwyr a allai fod ynghlwm wrth 

ryddhau'r troseddwr, a'r rhai sy'n cael eu hystyried 

P21 annog dioddefwyr i wneud sylwadau ar unrhyw amodau arfaethedig a 

fydd ynghlwm wrth ryddhau'r troseddwr, ac awgrymu unrhyw amodau 

ychwanegol, rhesymol, y maent yn teimlo bod angen amdanynt 

P22 cofnodi barn dioddefwyr yn gywir yn yr adroddiad, yn unol â gofynion 

eich sefydliad 

P23 asesu unrhyw risg bosibl i'r dioddefwr neu'r troseddwr a chofnodi hynny'n 

gywir yn yr adroddiad, yn unol â gofynion eich sefydliad 

P24 rhoi cyfle i ddioddefwyr ddarllen y rhannau o'r adroddiad sy'n ymwneud â 

hwy neu sydd wedi eu bwriadu i adlewyrchu eu barn cyn ei ddosbarthu, 

a'u gwahodd i awgrymu newidiadau a gwneud diwygiadau angenrheidiol 

P25 dosbarthu'r adroddiad i'r rhai sy'n gyfrifol am wneud argymhellion a 

phenderfyniadau ynghylch rhyddhau'r troseddwr 

P26 unwaith mae amodau rhyddhau wedi eu pennu, hysbysu'r dioddefwyr am 

unrhyw  amodau sy'n berthnasol iddynt hwy a'u teulu, a'u cynghori 

ynghylch yr hyn y dylent ei wneud os torrir yr amodau hyn 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

Y gofynion deddfwriaethol, rheoliadol a sefydliadol 

 

K1 y gofynion cyfreithiol a sefydliadol sy'n ymwneud â chyfathrebu ac 

ymgysylltu â dioddefwyr yng nghyd-destun cynnydd troseddwyr ar hyd 

eu dedfrydau o garchar, a'u heffaith yn eich maes gweithredu chi 

K2 deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â diogelu data, 

iechyd a diogelwch, amrywiaeth a'u heffaith yn eich maes gweithredu chi 

K3 rôl eich sefydliad a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu i gefnogi 

dioddefwyr/goroeswyr 

K4 polisi a gweithdrefnau eich sefydliad ynghylch cyfrinachedd gwybodaeth 

a datgelu gwybodaeth i drydydd partïon, a'r amgylchiadau penodol pryd 

y caniateir datgeliad 

K5 gofynion sefydliadol ynghylch caniatáu i eraill fod yn bresennol yn ystod 

trafodaethau gyda dioddefwyr/goroeswyr, a'r manteision a'r anfanteision 

cymharol a all ddeillio o bresenoldeb pobl eraill 

K6 terfynau eich awdurdod a'ch cyfrifoldeb, a'r camau i'w cymryd os eir 

ymhellach na'r rhain 

 

 

 

Mae angen i chi wybod 

a deall: 

 

Gweithio gyda dioddefwyr 

 

K7 effaith troseddu ar ddioddefwyr/oroeswyr, a'u hangen am amddiffyniad, 

parch, cydnabyddiaeth, gwybodaeth a chyfrinachedd 

K8 dulliau o olrhain dioddefwyr/goroeswyr, gan gynnwys pam mae'n bwysig 

dod i gysylltiad â dioddefwyr cyn gynted â phosibl 

K9 pwysigrwydd gwirio am ddyddiadau blynyddol arwyddocaol mewn 

unrhyw gyswllt â dioddefwyr, a beth gallai'r rheiny fod 

K10 gweithdrefnau eich  sefydliad ynghylch diogelu, gan gynnwys anghenion 

y rhai sydd wedi profi troseddu, ac a allai fod yn arbennig o agored i 

niwed 

K11 yr amrywiaeth o ddedfrydau o garchar y gellir eu dyfarnu, eu hystyr o ran 

lleoliad a hyd y cyfnod yn y ddalfa, o dan ba amgylchiadau y gellir 

caniatáu rhyddhau dros dro, ac ystyr a goblygiadau rhyddhau o dan 

drwydded 

K12 Ym mha ffyrdd mae angen addasu cyfathrebu wrth weithio gyda 

gwahanol unigolion a chynrychiolwyr gwahanol sefydliadau 

K13 ffyrdd o esbonio a hyrwyddo eich sefydliad a nodau ei waith gyda 

dioddefwyr, a gwaith sefydliadau eraill perthnasol 

K14 gweithdrefnau ac offer ar gyfer asesu'r risgiau i ddioddefwyr/goroeswyr, 

ac ym mha ffyrdd y gallai stereoteipio a chamwahaniaethu effeithio ar 

asesu risg, a sut mae gochel rhag hynny 

K15 y terfynau ar wybodaeth am y troseddwr y mae modd ei datgelu i'r 

dioddefwr 
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K16 ffyrdd o gyflwyno gwybodaeth mewn adroddiadau yn deg ac yn gywir, 

ond heb ddyfynnu unigolion penodol yn uniongyrchol 

K17 y cytundebau a'r trefniadau rhyng-asiantaeth perthnasol sydd ar waith y 

mae eich sefydliad yn ymwneud â hwy a sut mae defnyddio'r rhai wrth 

ddiogelu unigolion agored i niwed, gan gynnwys plant 

K18 dulliau o drafod sefyllfaoedd lle gallai gwrthdaro godi 

K19 yr opsiynau ar gyfer cefnogi unigolion a'r prosesau rhesymu a 

ddefnyddiwyd wrth bennu'r opsiynau mwyaf priodol ar gyfer yr unigolion 

dan sylw 
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Rhif y fersiwn 2 

 

Dyddiad 
Cymeradwyo 

Ionawr 2013 

 

Dyddiad adolygu 
dangosol 
 

Ionawr 2018 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 
deilliadol 
 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Cyfeirnod 
Unigryw (URN) 
Gwreiddiol 
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Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Swyddogion Prawf; Swyddogion Cymorth Prawf 

 

Cyfres Cyfiawnder Cymunedol  

 

Geiriau allweddol Dioddefwr; cyswllt â dioddefwyr; dedfrydau o garchar; troseddwr 

 

 


