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Ffocws Dioddefwyr sy’n gweithio mewn tair gwahanol ardal, gan flaenoriaethu’r 
bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a chan estyn cymorth i bobl 
sydd wedi bod yn dyst i ddigwyddiadau. Mae’r dull yn canolbwyntio ar 
ymgysylltu â phobl yn gyflym, a chydnabod bod y cyswllt cychwynnol yn cynnig 
cam cyntaf hanfodol yn y broses o helpu pobl i ddechrau adfer. 

Dyma hanfod y cymorth rydym yn ei gynnig i ddioddefwyr a thystion, ond 
rydym hefyd yn cyllido gwasanaethau atodol, gan gefnogi grwpiau 
gwirfoddol sy’n datblygu ffyrdd arloesol o helpu pobl i adfer o’u profiadau.   
Mae mentrau cymunedol gwirfoddol yn aml yn cynnig cymorth arbennig a 
phersonol iawn i ddioddefwyr, a’r her yw i bob un ohonom weithio gyda’n 
gilydd er mwyn cefnogi pobl y mae troseddau wedi effeithio arnynt.  

 
Jeremy Vaughan  

Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru  

 
 
 
 
 

 
Alun Michael  
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Rhagair ar y Cyd  
Rydym wedi rhoi dioddefwyr wrth wraidd dull 
gweithredu Heddlu De Cymru ers sawl blwyddyn - 
gan amddiffyn pobl sy’n agored i niwed, cefnogi 
dioddefwyr a helpu i atal pobl rhag dioddef 
troseddau yn y lle cyntaf. Mae’r pwyslais a roddwyd 
ar wella canlyniadau a chyfoethogi’r gwasanaeth a 
ddarperir gan swyddogion a staff i’w groesawu, ac 
mae wedi gwneud gwahaniaeth – mae De Cymru 
wedi codi o fod yr heddlu â’r perfformiad gwaethaf 
yng Nghymru a Lloegr o ran boddhad dioddefwyr, i 
fod yn un o’r deg gorau yn genedlaethol. Gall 
troseddau gael effaith andwyol ar dystion, hyd yn 
oed os na fyddent yn dioddef y drosedd yn 
uniongyrchol eu hunain, a gallant hefyd ddioddef o’r 
profiad o roi tystiolaeth mewn llys. Dyna’r rheswm 
pam fod ein strategaeth yn anelu at gefnogi tystion 
yn ogystal â phobl sy’n dioddef troseddau’n 
uniongyrchol. 

Mae dioddefwyr a thystion wedi bod wrth wraidd 
Cynllun yr Heddlu a Throseddu ers 2012. Rydym yn 
awyddus i sicrhau ymyrryd yn gynnar a chamau prydlon a chadarnhaol. 
Rydym yn cydweithio’n agos gydag asiantaethau eraill ac yn gweithio i 
sicrhau bod y System Cyfiawnder Troseddol leol yn effeithlon ac yn effeithiol, 
gan atal troseddu a lleihau aildroseddu.    

Mae diwylliant De Cymru yn gadarnhaol ac yn flaengar. Bydd y gwaith o 
ymateb drwy ganfod troseddau, mynd i’r afael â throseddwyr, ac arestio 
pobl sy’n torri’r gyfraith ac yn cam-fanteisio ar bobl yn bwysig bob amser. 
Ond mae lleihau faint o droseddau a gyflawnir, gwrando ar brofiad 
dioddefwyr, annog pobl i roi gwybod am droseddau, a deall anghenion 
unigol a phobl sy’n agored i niwed hefyd yn hanfodol. 

Rydym yn falch o’r ffordd y mae ein 
swyddogion a’n staff yn ymdrechu bob 
amser i sicrhau gwelliannau parhaus, 
ac yn gweithio gydag asiantaethau a 
sefydliadau gwirfoddol eraill i gefnogi 
pobl sy’n agored i niwed.  

Er mwyn cefnogi dioddefwyr a thystion, 
mae’n hanfodol gwrando arnynt a 
dysgu o’u profiadau uniongyrchol. 
Gwyddom fod dioddefwyr yn profi 
amrywiaeth fawr iawn o droseddau, o 
drais rhywiol, trais domestig a cham-
drin, camfanteisio ar bobl sy’n agored 
i niwed, troseddau casineb a 
masnachu mewn pobl, i ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a fandaliaeth a 
mân anghwrteisi ar lefel isel. Ond 
mae’r dystiolaeth yn glir nad y math o 
drosedd yw’r unig beth sy’n dangos y 
niwed y bydd unigolyn yn ei ddioddef. 
Mae pob person yn unigryw, felly mae 
angen deall effaith unigol troseddu yn 

iawn er mwyn gallu cynnig gwasanaethau lleol i bob unigolyn, wedi’u 
teilwra at ei anghenion cymorth personol ei hun. 

Ym mis Ebrill 2915, rhoddodd Y Weinyddiaeth Gyfiawnder gyfrifoldeb am 
gyllido a darparu rhai gwasanaethau dioddefwyr i Gomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu. Yn Ne Cymru, rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau bod 
profiad uniongyrchol yn llywio’r gwaith o ddarparu gwasanaethau, a bod 
modd i bobl barhau i gael cymorth gyhyd ag y bo ei angen arnynt.  Cymorth 
i Ddioddefwyr sy’n darparu ein gwasanaeth lleol, sef  ‘Ffocws Dioddefwyr 
De Cymru’, gan adeiladu ar ei brofiad helaeth drwy ddarparu dull 
gweithredu lleol sy’n canolbwyntio ar ddioddefwyr. Gwneir hyn drwy dri Thîm 
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Rwy’n croesawu cyhoeddi Strategaeth 
Dioddefwyr a Thystion ar gyfer Heddlu De 

Cymru AR Y CYD gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu a’r Prif Gwnstabl. Mae’n rhoi diben a 
chyfeiriad clir i ni, gan ganoli sylw yr heddlu a’i 
bartneriaid ar y gwaith o ddarparu gwasanaethau a 
chymorth hanfodol i gymunedau, sef un o 
flaenoriaethau amlwg Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu De Cymru ers nifer o flynyddoedd.  

“Mae hyn yn gam cadarnhaol ymlaen i ddioddefwyr 
a thystion yn Ne Cymru, ac rwy’n falch o weld bod y 
strategaeth yn cydnabod pa mor bwysig yw gwrando 
ar brofiadau uniongyrchol dioddefwyr a thystion a 
dysgu ganddynt, gan gydnabod bod pob person yn 
unigryw, a bod angen deall effeithiau unigol troseddu 
yn iawn er mwyn gallu darparu’r gwasanaethau a’r 
cymorth sydd eu hangen arnynt. 

Y Fonesig Vera Baird, CF  
Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr

“

”

Beth amser yn ôl, pan oeddwn yn aelod o’r 
Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref, gofynnais i 

Brif Weithredwr Cymorth i Ddioddefwyr, “Beth mae 
dioddefwyr troseddau am ei gael, mewn gwirionedd?” 
Gwnaeth ei hymateb argraff arnaf, ac mae’n llywio ein 
dull gweithredu: “Yr hyn y mae dioddefwyr am ei gael, 
heblaw am fod heb ddioddef trosedd yn y lle cyntaf, yw 
gwybod na fydd yr un peth yn digwydd eto.”  

Ein nod yw gweithio’n ddiflino tuag at ragoriaeth ym maes gofal 
i ddioddefwyr – gan roi’r cymorth uniongyrchol a chymesur sydd 
ei angen ar bobl – ond gan wneud popeth o fewn ein gallu 
hefyd i sicrhau na fydd y drosedd yn digwydd eto. Mae’r dull 
gweithredu hwn yn cyd-fynd â’n hymdrechion i atal niwed yn y 
lle cyntaf, gan adlewyrchu’r flaenoriaeth a osodwyd gan Syr 
Robert Peel, sef mai prif gyfrifoldeb yr heddlu yw atal troseddu. 
Mewn geiriau eraill, diffyg troseddu sy’n dangos pa mor 
llwyddiannus yw unrhyw heddlu, nid gweithgarwch heddlu. 

Cymerwch olwg dros y cyfleoedd sydd ar gael: A oes modd  
i chi helpu i gefnogi’r strategaeth hon a’r gwaith o  
ddatblygu gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion yng 
nghymunedau De Cymru? 

Y Gwir Anrh Alun Michael  
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

“

”
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Mae’n gryf o blaid y ‘Datganiad o Ddiben’ a gafodd ei fabwysiadu a’i 
gymeradwyo gan Gyfiawnder Troseddol yng Nghymru.  Yn y gorffennol, 
mae gwahanol asiantaethau wedi ystyried anghenion dioddefwyr o’u 
safbwyntiau eu hunain - anghenion y dioddefwr yn y system llysoedd, neu 
anghenion dioddefwyr yn ystod ymchwiliad - ond mae anghenion y 
dioddefwr yn cychwyn ar adeg y drosedd, a gallant barhau’n hir ar ôl i 
brosesau ymchwilio ac erlyn ddod i ben. Ein dull gweithredu yw cydnabod 
yr angen am gysondeb a chymorth hirdymor. 

Datblygwyd y strategaeth hon o ystyried y blaenoriaethau  
a’r camau a amlinellir yn y canlynol: 

 Cynllun yr Heddlu a Throseddu De Cymru  

 Cynllun Cyflawni’r Prif Gwnstabl  

 Strategaeth Deall Dioddefwyr  

 Strategaeth Mynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod a 
Merched, a ddatblygwyd ar y cyd gan Gomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu a’r Prif Gwnstabl gyda Phartneriaid  

 Strategaeth Rheoli Cam-drin Domestig Heddlu De Cymru 

Cyd-destun De Cymru 
Mae gan Heddlu De Cymru gyfrifoldeb sylfaenol i ddioddefwyr troseddau.  

Ar y cyd â’i bartneriaid ym maes Cyfiawnder Troseddol, mae’n rhaid iddynt 
drin dioddefwyr troseddau yn deg ac empathig, wrth geisio sicrhau 
canlyniadau er eu budd pennaf a darparu gwasanaeth plismona effeithiol 
ac effeithlon. Mae’n rhaid i Heddlu De Cymru barhau i fod ar gael i bawb, 
yn ogystal ag ymateb yn briodol i drosedd ac anhrefn, wrth gynnal 
ymchwiliadau effeithiol a rhannu’r wybodaeth 
ddiweddaraf yn rheolaidd drwy rwydweithiau 
partneriaeth mewnol ac allanol. Rydym yn arfer 
dull gweithio ar y cyd â’n darparwyr 
gwasanaethau statudol a thrydydd sector, sy’n 
rhoi dioddefwyr wrth wraidd ein dull gweithredu 
ledled De Cymru. Nod Cynllun yr Heddlu a 
Throseddu De Cymru a Chynllun Cyflawni’r Prif 
Gwnstabl sy’n deillio ohono yw sicrhau bod 
Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i ddeall 
anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt yn 
y ffordd orau bosibl.  

Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyfrifoldebau hefyd i ddioddefwyr 
troseddau a’r bobl sy’n dyst iddynt, gan gynnwys y gofyniad i gynnal asesiadau 
o anghenion dioddefwyr a sicrhau bod cymorth am ddim, cyfrinachol, a arweinir 
gan anghenion (wedi’i gyllido gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder) ar gael i 
ddioddefwyr a thystion. Yn Ne Cymru, Cymorth i Ddioddefwyr sy’n darparu’r 
gwasanaeth hwn ar ran y Comisiynydd ac fe’i gelwir yn Ffocws Dioddefwyr De 
Cymru; mae’r Comisiynydd hefyd yn cyllido gwasanaethau arbenigol eraill 
megis gwasanaethau ar gyfer cam-drin domestig a thrais rhywiol, fel un o 
flaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throseddu De Cymru. Mae’r Comisiynydd 
yn glir ei bod yn hanfodol sicrhau bod dioddefwr wrth wraidd popeth a wnawn. 

Mae’r Strategaeth ar y Cyd ar gyfer Cefnogi Dioddefwyr a Thystion yn 
dibynnu ar ddarparu gwasanaethau cymorth i unigolion, sy’n dweud wrthym 
yn aml eu bod o’r farn bod y System Cyfiawnder Troseddol yn gymhleth ac 
yn ddryslyd. Bwriad y strategaeth hon yw gwella profiad dioddefwyr a 
thystion drwy gydol yr amser y byddant yn ymwneud â’r System Cyfiawnder 
Troseddol, gan eu cefnogi wrth ddod o hyd i’w ffordd drwy ei 

chymhlethdodau. Mae’n glir bod cyfrifoldeb gan 
Heddlu De Cymru a rhanddeiliaid i sicrhau 
gwasanaeth cyson a di-dor rhwng asiantaethau. 
Mae’r gwaith o feithrin a chynnal cydberthnasau 
cadarnhaol yn hanfodol i lwyddiant pob agwedd 
ar waith plismona, ac mae cyfathrebu effeithiol 
yn deillio o ryngweithio â’n cymunedau, 
gwrando ar eu safbwyntiau a gweithredu arnynt 
mewn ffordd sy’n gwella’r gwasanaethau a 
ddarparwn. Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod 
dioddefwyr a’u teuluoedd yn cael y cymorth sydd 
ei angen ar adeg a all fod yn heriol. Mae nifer o 
staff yn adrannau Heddlu De Cymru yn 

gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod swyddogion yr heddlu yn rhoi’r 
gwasanaeth gorau i ddioddefwyr yn gyson, er mwyn i ni allu gwneud mwy 
o wahaniaeth drwy weithio gyda’n gilydd.   

Mae cyfrifoldeb statudol ar y Comisiynydd i ddwyn y System Cyfiawnder 
Troseddol leol i gyfrif, ac mae’n gweithio’n galed o fewn y System 
Cyfiawnder yng Nghymru i roi dull cydgysylltiedig o gefnogi dioddefwyr a 
thystion ar waith.
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Cefnogwyd 12,730 o 
ddioddefwyr yn 2019/20

Mae lleisiau dioddefwyr a thystion wrth 
wraidd ein gwaith, ac mae’n bwysig eu bod 

yn gwybod yn ddiamau nad ydynt ar eu pen eu 
hunain, a bod cymorth ar gael iddynt. 

Y Gwir Anrh Alun Michael  
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

“
”
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Ein Gweledigaeth 
Mae dyletswydd arnom i wneud yn siŵr bod dioddefwyr yn hyderus i roi 
gwybod am droseddau, gan wybod y byddant yn cael eu cefnogi, ac yn cael 
y wybodaeth ddiweddaraf, drwy gydol yr ymchwiliad. Byddwn yn cyflawni 
hyn drwy sicrhau ein bod yn trin dioddefwyr yn unol â’u hanghenion, a thrwy 
wneud yn siŵr na roddir eu hawliau o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr yn 
y fantol.  Byddwn yn gofyn am farn dioddefwyr, ac yn cymryd camau ar sail 
yr adborth a geir ganddynt i wneud yn siŵr bod eu llais yn cael effaith yn y 
gwaith o ddatblygu a gwella ffyrdd o sicrhau cyfiawnder. Byddwn yn 
canolbwyntio ar aildroseddu yn benodol, ac er y byddwn yn gwneud popeth 
o fewn ein gallu i atal pobl rhag dioddef troseddau yn y lle cyntaf, byddwn 
hefyd ceisio lleihau aildroseddu. Byddwn yn annog dioddefwyr i wybod y 
caiff eu cyfraniad ei werthfawrogi. 

Ein Nod 
Nod y Strategaeth Dioddefwyr a Thystion hwn yw rhoi anghenion pobl sy’n 
dioddef troseddau wrth wraidd plismona yn Ne Cymru, rhoi’r cymorth sydd 
ei angen arnynt drwy gydol yr amser y byddant yn ymgysylltu â’r System 
Cyfiawnder Troseddol a cheisio’r help sydd ei angen arnynt i’w helpu i adfer 
a meithrin gwydnwch. Bydd y strategaeth yn gwneud yn siŵr bod proses 
systematig ar waith i sicrhau bod cymorth a chyngor priodol ar gael yn 
gyson drwy gydol y broses Cyfiawnder Troseddol, gan ein hasiantaethau 
partner allweddol. Mae ein hymrwymiad ar y cyd i geisio barn dioddefwyr 
a thystion, wrth wneud yn siŵr bod cyfleoedd ar gael i roi anghenion a barn 
dioddefwyr wrth wraidd y gwaith o wella polisïau ac ymarfer, yn hanfodol 
i’r strategaeth hon. 

Ysgogwyr Strategaeth  
a Dylanwadwyr 
Ym mis Medi 2018 cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Strategaeth 
Dioddefwyr, sy’n gosod ymateb ar draws y system Cyfiawnder Troseddol i’r 
gwaith o wella’r cymorth a gynigir i bobl sy’n dioddef troseddau, ac sy’n 
cynnwys camau gweithredu ar gyfer pob asiantaeth cyfiawnder troseddol, 
gan gynnwys yr Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r Llysoedd.  
Mae manylion yr ymrwymiadau hyn wedi’u crynhoi ymhellach ymlaen yn y 
ddogfen hon. Mae’r Strategaeth Ariannol yn pwyso ar egwyddorion y Cod 
Ymarfer i Ddioddefwyr a’r Siarter Tystion, a gyhoeddwyd yn 2013. Mae’r 
dogfennau hyn yn nodi’r lefel sylfaenol o wasanaeth y dylai dioddefwyr a 
thystion ei disgwyl gan asiantaethau sy’n rhan o’r System Cyfiawnder 
Troseddol. Lansiwyd Strategaeth Dioddefwyr a Thystion 2019-2021 Cyngor 
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ym mis Ebrill 2019. Roedd y 
strategaeth hon yn cynnig fframwaith at ddefnydd gwasanaethau plismona 
gweithredol er mwyn datblygu eu dull lleol o ymdrin â dioddefwyr a thystion 
a mynd i’r afael â’u hymrwymiadau o dan Strategaeth Dioddefwyr y 
Llywodraeth. Mae’r cyd-destun strategol hwn yn cynnig y fframwaith ar gyfer 
cyflawni’r strategaeth dioddefwyr a thystion ar y cyd hon ledled De Cymru.
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Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau 
Mae’r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr yn nodi’r lefel sylfaenol o wasanaeth y 
dylai dioddefwyr ei chael gan y System Cyfiawnder Troseddol. Mae 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a heddluoedd ymhlith y sefydliadau y 
mae gofyn iddynt ddarparu gwasanaethau a nodir yn y Cod Ymarfer i 
Ddioddefwyr. Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wneud yn siŵr 
bod asiantaethau Cyfiawnder Troseddol yn rhoi sylw dyledus i gyfres 
sylfaenol o safonau wrth gefnogi dioddefwyr a thystion drwy bob cam o’r 
broses cyfiawnder troseddol. Rhaid i rai o’r safonau sylfaenol sicrhau bod 
dioddefwyr yn cael eu hatgyfeirio at wasanaethau cymorth priodol yn 
amserol, yn ogystal â chyfleoedd i wneud datganiad personol, a elwir hefyd 
yn Ddatganiad Personol Dioddefwr, a rhaid iddynt wneud yn siŵr eu bod yn 
cael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd, a bod asiantaethau yn 
cyfathrebu â nhw yn amlach.  

Er mwyn cydymffurfio â gofynion monitro’r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr a 
bennwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn hwyluso’r broses monitro cydymffurfiaeth drwy’r data 
chwarterol a roddir gan bob un o’r awdurdodau cyfrifol a restrir. Ymysg yr 
awdurdodau a restrir y mae’n ofynnol iddynt gydymffurfio â’r Cod Ymarfer 
i Ddioddefwyr drwy gynnal ymarferion hapsamplu chwarterol mae’r Heddlu, 
Unedau Gofal Tystion, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Gwasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei 
Mawrhydi. Bydd pob asiantaeth yn cael nifer bach a phenodol o gwestiynau 
am gydymffurfiaeth o dan y pum Hawl Allweddol i ddioddefwyr, yn ogystal 
â rhai cwestiynau ychwanegol sy’n trafod y 12 hawl a amlinellir yn y Cod 
Ymarfer diwygiedig, sy’n cael ei fonitro drwy fframwaith cyffredinol ac yr 
adroddir arno bob blwyddyn i Fwrdd Rheoli Integredig Troseddwyr a 
Chyfiawnder Troseddol De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 
Gan weithio ledled De Cymru ac o fewn y system Cyfiawnder Troseddol yng 

Nghymru, byddwn yn gwneud ein gorau glas i wneud yn siŵr bod gwaith pob 
asiantaeth wahanol sy’n rhan o’r strategaeth yn gyflenwol ac yn gefnogol. 

Ymateb i ddioddefwyr troseddau a thystion i droseddau yn effeithiol ac 
egwyddorion sylfaenol: 

Gwyddom fod ein ffordd o ymateb i bobl sy’n dioddef troseddau ac sy’n dyst 
iddynt yn bwysig, a bydd yn cael effaith ar eu profiad o Gyfiawnder Troseddol 
wedyn. Mae pob profiad o 
drosedd yn unigryw, ac yn cael 
effaith unigryw ar y dioddefwr.  

Felly rydym yn ymrwymedig i 
wneud yn siŵr bod pob 
dioddefwr a thyst yn cael asesiad 
o’i anghenion er mwyn ein 
galluogi i deilwra ein 
gwasanaethau’n briodol, gan 
ddarparu’r adnoddau sydd eu 
hangen arno i adfer o effeithiau 
troseddau. Byddwn yn gwneud 
yn siŵr y caiff dioddefwyr a 
thystion eu cefnogi a’u grymuso 
pan fyddant yn teimlo fwyaf 
agored i niwed, drwy roi 
gwybodaeth am wasanaethau 
priodol, a’r cymorth sydd ar gael 
iddynt.

1110

Cefnogi Dioddefwyr a Thystion Strategaeth ar y Cyd ar gyfer De Cymru 2021 – 2026



 
1 Cymorth emosiynol. Tynnodd y rhan fwyaf o’r dioddefwyr y 

gwnaethom ymgynghori â nhw sylw at bwysigrwydd cael rhywun i 
siarad ag ef fel rhan o unrhyw gymorth. Roedd llawer o bobl a 
ymatebodd i’r arolwg hefyd yn gweld hyn fel un o’r agweddau 
pwysicaf ar gymorth. 

2 Cwnsela a chymorth iechyd meddwl. Drwy ymgynghori â 
dioddefwyr a rhanddeiliaid, nodwyd bod angen cymorth gydag 
iechyd meddwl hefyd, gan gynnwys cwnsela. Roedd hyn yn 
arbennig o wir yn achos dioddefwyr a oedd wedi profi trawma 
sylweddol o ganlyniad i drais rhywiol neu gam-drin domestig. 

3 Cymorth drwy’r system cyfiawnder Nododd rhanddeiliaid fod 
hyn yn hanfodol, a dywedodd y dioddefwyr a ymatebodd i’r arolwg 
y byddai’n ddefnyddiol pe bai cymorth ar gael i’w helpu wrth roi 
gwybod am y digwyddiad, cyfathrebu â’r heddlu a deall y broses 
cyfiawnder troseddol, yn ogystal â help gyda phroses y llys. Fodd 
bynnag, dywedodd nifer cymharol isel o ddioddefwyr iddynt allu 
cael cymorth ar gyfer yr agweddau hyn.

Beth sydd wrth wraidd 
gwasanaethau effeithiol i 
ddioddefwyr a thystion?

Asesu Anghenion Dioddefwyr 
Mae Asesiad cynhwysfawr o Anghenion Dioddefwyr a gynhaliwyd gan 
Cordis Bright ar ran y Comisiynydd (mis Mawrth 2019) wedi darparu darlun 
clir o anghenion dioddefwyr (gan gynnwys anghenion presennol, nas 
diwallwyd) a’r galw ar wasanaethau yn Ne Cymru. Mae’r asesiad hwn  
yn rhoi: 

 Argymhellion i fynd i’r afael â’r broblem o achosion nas cofnodwyd neu 
wasanaethau nas defnyddiwyd  

 Lleisiau unigolion y mae troseddau wedi effeithio arnynt, eu profiadau  
o ddefnyddio gwasanaethau cymorth a’u syniadau am yr hyn y gellid  
ei wella  

 Barn rhanddeiliaid lleol sy’n gweithio ym maes gwasanaethau i 
ddioddefwyr ar yr hyn sy’n gweithio a lle y gellid gwneud gwelliannau  

 Cyfres o argymhellion i lywio’r gwaith o ddarparu gwasanaethau yn y 
dyfodol a phenderfyniadau ynghylch cyllid 

Gwnaeth y dioddefwyr a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ein helpu i nodi 
a deall yr hyn sy’n bwysig iddynt, a oedd yn canolbwyntio ar sicrhau bod 
modd defnyddio gwasanaethau yn lleol ac wyneb yn wyneb, a bod 
gwasanaethau ar gael pryd bynnag y bo eu hangen arnynt, ac am gyhyd 
ag y bo eu hangen arnynt. Tynnodd yr adborth a gafwyd gan ddioddefwyr 
a rhanddeiliaid sylw at dri phrif faes cymorth.
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Gwybodaeth a 
Chyfathrebu Amserol  
a Chywir 

Triniaeth Deg yn ystod 
y Broses Gyfiawnder 

Gwaith Amlasiantaethol 
Effeithiol 

Gwasanaethau 
Proffesiynol, wedi'u 
Targedu i Ddioddefwyr

Ar gael yn lleol ac 
wyneb yn wyneb

Cymorth 
Effeithiol

Ar gael gyhyd y 
bo eu hangen

Ar gael pryd 
bynnag y bo 
eu hangen
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Meysydd Thematig 
Mae’r strategaeth hon yn cynnig cyfle i ddatblygu a monitro fframwaith a 
fydd yn helpu Heddlu De Cymru, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, 
partneriaid ym maes Cyfiawnder Troseddol a gwasanaethau arbenigol i 
gefnogi pobl sy’n dioddef troseddau ac sy’n dyst iddynt yn well. Byddwn yn 
monitro cynnydd y strategaeth hon drwy’r ymdrechion ychwanegol i fonitro 
cydymffurfiaeth sy’n ofynnol o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr. 

Mae’r strategaeth hon yn cynnig cyfle i ddatblygu a monitro fframwaith a 
fydd yn helpu Heddlu De Cymru, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, 
partneriaid ym maes Cyfiawnder Troseddol a gwasanaethau arbenigol i 
gefnogi pobl sy’n dioddef troseddau ac sy’n dyst iddynt yn well. Byddwn yn 
monitro cynnydd y strategaeth hon drwy’r ymdrechion ychwanegol i fonitro 
cydymffurfiaeth sy’n ofynnol o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr. 

Er mwyn cyflawni’r nod yn y strategaeth hon, fe’i rhennir yn chwe phrif faes 
thematig: 

1 Codi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i bawb 
sy’n dioddef troseddau ac sy’n dyst iddynt. 

Mae angen gwella ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael i bob 
dioddefwr a thyst a’r wybodaeth amdanynt, p’un a ydynt am roi 
gwybod am drosedd i’r heddlu neu beidio. 

Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn ymestyn y tu hwnt i ddioddefwyr a 
thystion i gynnwys y gymuned ehangach, sef ‘pobl sy’n bresennol pan 
fydd digwyddiad yn cymryd lle’, ac mae’n seiliedig ar y syniad bod 
gan ddynion a menywod y gallu a’r cyfrifoldeb i atal, ymyrryd neu 
gyfeirio fel gwylwyr rhag-gymdeithasol pan fyddant yn nodi 
ymddygiad amhriodol. 

Ar y cyd â’n partneriaid, mae gennym rôl bwysig i’w chwarae 
yn hyn. Felly byddwn yn ymrwymo i wneud y canlynol: 

 Cyd-drefnu ymgyrchoedd ymwybyddiaeth, wrth ddatblygu 
Strategaeth Gyfathrebu.   

 Gweithio gyda gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion mewn 
modd cadarnhaol a hyrwyddo ymgyrchoedd yn y cyfryngau ar 
sut i ddod o hyd i’r gwasanaethau hyn.  

 Targedu mathau penodol o droseddau a chymunedau yn ystod 
rhai cyfnodau gan ddefnyddio dull seiliedig ar dystiolaeth  

 Hyrwyddo arolygon sy’n casglu barn y cyhoedd ac yn mesur 
ymwybyddiaeth. 
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2 Darparu gwasanaeth proffesiynol a chyson i bobl sy’n 
dioddef troseddau ac sy’n dyst iddynt, p’un a ydynt 
am roi gwybod amdanynt neu beidio. 

Byddwn yn anelu at wella hyder y cyhoedd i roi gwybod am 
droseddau. Byddwn yn gwneud yn siŵr y caiff anghenion dioddefwyr 
eu hasesu, ac yn sicrhau wedyn y cânt eu cyfeirio at y gwasanaethau 
cymorth priodol. Mae rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y broses 
Cyfiawnder Troseddol i ddioddefwyr a thystion yn rhan annatod o’r 
Cod Ymarfer i Ddioddefwyr ac felly, drwy’r broses gydymffurfio 
gysylltiedig, byddwn yn ceisio sicrhau y gwneir hyn yn gyson. Byddwn 
yn gweithio gyda’n partneriaid i gyflawni’r canlyniad priodol ac yn 
gwneud yn siŵr y caiff troseddwyr eu dwyn i gyfrif wrth sicrhau 
cyfiawnder i ddioddefwyr. At hynny, byddwn yn gweithio gyda’n 
partneriaid i sicrhau bod cymorth o ansawdd ar gael yn gyson i 
ddioddefwr pan ddônt i gysylltiad â Heddlu De Cymru, p’un a ydynt 
am roi gwybod am drosedd neu beidio. 

Fel sefydliad, byddwn yn gweithio i gyflawni hyn drwy wneud  
y canlynol: 

 Sicrhau ein bod yn ymateb i ddigwyddiadau ac yn defnyddio 
adnoddau yn amserol.  

 Sicrhau bod swyddogion a staff yn trin dioddefwyr a thystion â 
pharch, urddas a thegwch bob amser.  

 Datblygu a chynnal gwasanaeth heddlu effeithiol, lle mae 
swyddogion a staff sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol yn 
canolbwyntio ar effaith y drosedd yn lle’r math o drosedd. 

 Gweithio gyda phartneriaid i leihau pwyntiau cyswllt i ddioddefwyr, 
fel y bydd eu profiad o’r system Cyfiawnder Troseddol yn ddi-dor, 
ac y bydd y cymorth a gânt yn amserol a phriodol.  

 Sicrhau bod pob dioddefwr a thyst yn cael y wybodaeth ddiweddaraf 
am gynnydd y drosedd neu’r digwyddiad sy’n ymwneud â nhw.  

 Cynnal asesiad o anghenion pob dioddefwr a thyst, gan nodi 
yn gynnar y rheini sy’n agored i niwed, neu sy’n cael eu bygwth 
neu eu targedu’n barhaus, a rhoi gwasanaeth a chymorth 
ychwanegol iddynt o’r cychwyn cyntaf, fel y’i diffiniwyd yn y Cod 
Ymarfer i Ddioddefwyr.  

 Codi ymwybyddiaeth o Ganolfannau Tystiolaeth o Bell sy’n helpu 
tystion i roi tystiolaeth drwy gysylltiadau fideo byw mewn 
lleoliadau ymhell o adeilad y llys.  

 Gofyn am adborth gan ddioddefwyr a thystion drwy ymgysylltu 
â nhw a thrafod eu profiadau, gwrando ar eu hadborth a 
gwneud gwelliannau i’n gwasanaeth.  

 Parhau i sicrhau bod gwasanaethau cymorth ar gael gan 
ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu, a sicrhau bod 
darpariaeth ar gael i bob dioddefwr a thyst yn ystod unrhyw 
amgylchiadau digynsail neu eithriadol.  

 Cydnabod achosion o swyddogion a staff yn darparu 
gwasanaeth rhagorol a defnyddio cyfleoedd i gofnodi’r rhain a’u 
rhannu â phob rhan o’r heddlu fel enghreifftiau o arferion gorau.  

 Nodi meysydd i’w gwella drwy ystyried yr hawl i ddioddefwyr 
adolygu achosion, er mwyn gwneud yn siŵr bod dioddefwyr a 
thystion yn cael y gwasanaeth gorau posibl a’u bod yn cael y 
cymorth sydd ei angen arnynt ar adeg a allai fod yn drawmatig. 
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5 Galluogi staff i helpu dioddefwyr a thystion i ddod o 
hyd i wasanaethau cymorth drwy bartneriaid 
amlasiantaethol, p’un a ydynt yn dewis rhoi gwybod 
am drosedd neu beidio. 

Dylai unrhyw un sy’n profi niwed neu golled o ganlyniad i drosedd yn 
Ne Cymru gael yr hawl i ddefnyddio gwasanaethau cymorth a allai 
eu helpu. Dylai hyn fod yn wir p’un a ydynt yn dewis rhoi gwybod am 
y drosedd i’r heddlu, neu wedi cael cymorth ymyrryd yn gynnar drwy 
sefydliad trydydd sector. Ar y pwynt hwn, mae’n bwysig gymuso staff 
i helpu dioddefwyr a thystion, ac annog cymunedau ledled De Cymru 
i roi gwybod am droseddau a meithrin eu hyder i wneud hynny, yn 
ogystal â rhoi’r rhyddid i ddioddefwyr ddefnyddio gwasanaethau 
cymorth sy’n berthnasol i’w hanghenion unigol. 

Bydd y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl yn ymrwymo i’r canlynol 
ac yn sicrhau: 

 Bod gwybodaeth am sefydliadau a all roi cymorth ar gael, yn 
ogystal â gwybodaeth a chyngor i ddioddefwyr a thystion yn dilyn 
trosedd, a fydd yn cynnwys gwasanaethau a ddarperir ar-lein.  

 Bod yr hyfforddiant a roddir i swyddogion a staff yn cael ei 
ddiweddaru’n barhaus a’i ddylunio er mwyn grymuso staff i 
atgyfeirio pobl sy’n dioddef troseddau i’r gwasanaethau cymorth 
priodol a fydd yn diwallu anghenion y dioddefwr.  

 Bod cymorth effeithiol ar gael i bobl sy’n dioddef unrhyw 
drosedd neu sy’n dyst iddi.  

 Bod gwasanaethau cymorth priodol ar gael i bobl sy’n dioddef 
ymddygiad gwrthgymdeithasol lle na chyflawnwyd trosedd o bosibl. 

6 Sicrhau canlyniadau gwell i bobl sy’n dioddef troseddau, 
gan weithio gyda chymorth ein Partneriaid Cyfiawnder 
Troseddol a chan cefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Mae angen meithrin dealltwriaeth well ymhlith swyddogion a staff, 
nad yw canlyniad llwyddiannus i’r dioddefwr yn gyfystyr ag erlyniad 
llwyddiannus o reidrwydd. Drwy annog a chefnogi ein staff i feithrin 
eu dealltwriaeth o anghenion a disgwyliadau dioddefwyr mewn 
perthynas â chanlyniadau, gallwn helpu i feithrin ymddiriedaeth a 
hyder ymhlith y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.  

Mae ein cymunedau yn amrywiol, ac fel heddlu mae angen i ni 
wneud yn siŵr ein bod yn gynhwysol ac yn mabwysiadu dull 
gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gan wneud y canlynol: 

 Sicrhau bod dioddefwyr a thystion wrth wraidd unrhyw 
ganlyniadau.  

 Sicrhau bod dioddefwyr a thystion yn teimlo eu bod wrth wraidd 
y broses drwy gydol eu profiad.  

 Gweithio tuag at ganlyniadau ystyrlon, ymarferol a dealladwy i 
ddioddefwyr gan ddarparu profiad gwell i ddioddefwyr a 
thystion.  

 Defnyddio dulliau gweithredu adferol lle y bo’n bosibl.  

 Gwella ymwybyddiaeth o gyfiawnder amgen ac ystyried pob 
opsiwn er mwyn datrys troseddau a sicrhau na fydd mwy o bobl 
yn dioddef, gan gynnwys penderfyniadau y tu allan i’r llys a 
chanlyniadau lle nad yw Cyfiawnder Troseddol yn bosibl, 
hysbysiadau diogelu a rhwymedïau sifil eraill.  

3 Sicrhau y darperir Hawliau Dioddefwr ac na chânt eu 
rhoi yn y fantol byth. 

Fel y nodir yn y Strategaeth Dioddefwyr a Thystion hon, mae angen 
gwybodaeth amserol a chywir ar ddioddefwyr, ac mae angen iddynt 
gael eu trin yn deg bob amser yn ystod y broses ymchwilio a phroses 
y llys, ac mae angen gwaith amlasiantaethol effeithiol a 
gwasanaethau proffesiynol, wedi’u targedu arnynt. Fodd bynnag, mae 
dioddefwyr yn aml yn profi cyfnodau hir o oedi yn y System 
Cyfiawnder Troseddol cyn y daw achos i dreial, heb fawr o esboniad 
am y ffordd mae’r achos yn mynd yn ei flaen. 

Mae darparu Hawliau Dioddefwyr yn allweddol i’r gwaith o 
sicrhau hyder ac ymddiriedaeth dioddefwyr yn Heddlu De 
Cymru drwy’r canlynol: 

 Datblygu proses atgyfeirio effeithiol at wasanaethau cymorth 
statudol ac anstatudol i ddioddefwyr.  

 Symleiddio gofal i dystion er mwyn lleihau pwyntiau cyswllt i 
ddioddefwyr. Gwneir hyn ar y cyd â phartneriaid eraill ym maes 
Cyfiawnder Troseddol.  

 Gwella ymwybyddiaeth swyddogion o bwysigrwydd y Cod 
Ymarfer i Ddioddefwyr a hawliau dioddefwyr o dan y cod.  

 Gwneud yn siŵr y caiff dioddefwyr a thystion sy’n agored i 
niwed, neu sy’n cael eu bygwth eu cefnogi gan ystyried rhoi 
Mesurau Arbennig ar waith mewn amgylchiadau priodol.  

 Cynnig y cyfle i ddioddefwyr wneud Datganiad Personol 
Dioddefwr, a fydd yn rhoi cyfle i ddioddefwyr godi llais. 

4 Cefnogi anghenion unigolion, gan gynnwys 
dioddefwyr a thystion sy’n agored i niwed, drwy 
waith comisiynu a chyfeirio. 

Mae troseddu bob amser yn datblygu, yn arbennig gyda thechnoleg 
newydd yn dod â bygythiadau a heriau newydd i wasanaethau 
plismona. Mae’r Comisiynydd a’r heddlu yn gweithio’n agos gyda 
phartneriaid Diogelwch Cymunedol a Chyfiawnder Troseddol i atal a 
lleihau trosedd ac anhrefn. Mae ein gwasanaethau plismona, yn y 
cyd-destun hwn, wedi datblygu i greu gweithgareddau comisiynu ar y 
cyd, gyda’r bwriad o ymateb i wahanol fathau o drosedd ac anhrefn 
a wynebir gan ein cymunedau. 

Gwella’r gwasanaethau a ddarperir drwy wneud y canlynol: 

 Bydd y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl yn anelu at weithio gyda 
phartneriaid er mwyn pennu a nodi rhagor o flaenoriaethau a 
rennir ar gyfer gwaith comisiynu.  

 Gwella a datblygu’r gwasanaethau a ddarperir ar hyn y bryd.  

 Darparu gwasanaethau cymorth arbenigol sy’n diwallu 
anghenion pobl sy’n agored i niwed a phobl ag anghenion 
cymhleth ychwanegol, ni waeth beth fo’u hoedran, rhyw, 
ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, incwm, hanes 
troseddu neu hunaniaeth o ran rhywedd, sy’n gosod rhwystrau i 
ymdopi ac adfer ac sy’n aml yn arwain at ragor o ddigwyddiadau.  

 Rhoi dioddefwyr wrth wraidd y gwasanaethau a ddarperir.  

 Gweithio gyda Heddlu De Cymru a chydweithwyr ym maes 
gwasanaethau i ddioddefwyr i gynnal adolygiadau thematig 
gyda’r bwriad o wella prosesau adnabod ac ymatebion i 
ddioddefwyr gwahanol fathau o droseddau. 
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Llywodraethu a Chyflawni 
Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Prif Gwnstabl 
a’n partneriaid gyfrifoldeb ar y cyd i wneud yn siŵr y caiff y strategaeth 
hon ei chyflawni. 

Rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw bod yn llais i’r bobl a dwyn yr 
heddlu i gyfrif yn eu dull o ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon 
er mwyn mynd i’r afael â throseddau yn ardal ein heddlu. Mae dyletswydd ar 
y Comisiynydd hefyd i ddwyn y system cyfiawnder troseddol leol i gyfrif am ei 
heffeithlonrwydd a’i heffeithiolrwydd, a byddwn yn gwneud hynny yn 
uniongyrchol yn Ne Cymru a thrwy Gyfiawnder Troseddol yng Nghymru. 

Camau nesaf – beth rydym yn 
bwriadu ei wneud nesaf? 
 Parhau i ddatblygu a darparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion y 
bobl fwyaf agored i niwed sy’n dioddef troseddau yn Ne Cymru.  

 Gweithio’n agos gyda phartneriaid ym maes Cyfiawnder Adferol i sicrhau 
bod mwy o opsiynau Cyfiawnder Adferol ar gael i bobl sy’n dioddef 
troseddau.  

 Adeiladu ar yr hawliau statudol sydd gan ddioddefwyr fel y nodwyd yn y 
Cod Ymarfer i Ddioddefwyr drwy geisio darparu llais i ddioddefwyr 
gymaint â phosibl.  

 Gwneud gwaith comisiynu yn unol ag arferion gorau i wneud yn siŵr bod 
ddioddefwyr yn Ne Cymru yn cael cynnig amrywiaeth ehangach o 
wasanaethau  

 Llunio cynllun cyflawni a fydd yn cynnwys camau penodol ac amserlenni 
clir er mwyn dod â’r holl ymrwymiadau at ei gilydd.  

 Bydd Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn adolygu’r 
strategaeth yn flynyddol, ar y cyd â gwybodaeth a gesglir am 
gydymffurfiaeth leol â’r Cod Ymarfer i Ddioddefwyr, polisïau cenedlaethol 
a lleol a deddfwriaeth a fydd yn effeithio ar ddioddefwyr, a bydd yn 
defnyddio’r wybodaeth hon i ddiwygio’r strategaeth yn flynyddol os  
bydd angen. 

Y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl fydd yn goruchwylio’r 
strategaeth.

 Cydweithio ag Unedau Gofal Tystion, gwasanaethau Cymorth i 
Ddioddefwyr, Gwasanaeth Erlyn y Goron a Gwasanaeth 
Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi i sicrhau bod mwy o 
ddioddefwyr a thystion yn mynd i’r llys ac i’w gwneud yn haws 
iddynt wneud hynny. 

 Gwella ansawdd ymchwiliadau a rhoi pwyslais ar swyddogion  
i gasglu tystiolaeth o ansawdd uchel sy’n gadarn yn gyfreithiol.  

 Gwella ymwybyddiaeth staff er mwyn iddynt ddeall nad oes 
angen dilyn llwybr cyfiawnder troseddol bob tro er mwyn cael 
canlyniad gwell i ddioddefwr.  

 Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith y gall pawb y mae troseddau yn 
effeithio arnynt ddod atom, ac rydym yn ystyriol iawn o bobl sy’n 
dod o rannau o gymdeithas sydd wedi’u tangynrychioli a phobl 
sy’n fwy tebygol o ddioddef troseddau ond a allai fod yn llai 
bodlon ymgysylltu â gwasanaethau prif ffrwd. Rydym yn 
ymrwymedig i’r gwaith o ddysgu a gwella’r prosesau cymorth i 
bobl o gymunedau anodd eu cyrraedd a chymunedau 
amrywiol/lleiafrifol yn barhaus, a datblygu gwasanaethau 
arloesol a pherthnasol sy’n diwallu anghenion pobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau.  

 Meithrin hyder dioddefwyr yn y System Cyfiawnder Troseddol  
a’u grymuso i fanteisio ar y gwahanol opsiynau sydd ar gael 
iddynt drwyddi.
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