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CYFLWYNIAD  
Diben y llyfryn hwn yw rhoi 

gwybodaeth i unrhyw un sy'n 

ystyried rhoi gwybod am drais neu 

drosedd rywiol, yn ogystal â'r rheini 

sydd eisoes wedi dechrau eu taith ar 

ôl rhoi gwybod am drosedd o'r fath.  

Mae'r daith wedi'i rhannu'n gamau 

o'r penderfyniad cychwynnol i roi 

gwybod am drosedd hyd at 

weithdrefnau'r llys. Ceir gwybodaeth 

am beth i'w ddisgwyl yn ystod pob 

cam o'r broses, ynghyd â chyngor 

ar y cymorth sydd ar gael ar hyd y 

ffordd.  

Mae'r penderfyniad i roi gwybod am 

fater mor bersonol sy'n peri cymaint 

o ofid yn un anodd, a gall fod llawer o 

rwystrau i'w goresgyn. Mae'r llyfryn 

hwn yn esbonio'r camau gwahanol 

mewn ffordd syml er mwyn eich 

grymuso i wneud penderfyniadau 

gwybodus o ran sut yr hoffech fwrw 

ati. Mae hefyd yn nodi'r cymorth a'r 

sicrwydd y mae gennych yr hawl i'w 

cael ar hyd y ffordd.  

Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn 

lleihau rhai o'r rhwystrau ac yn rhoi 

tawelwch meddwl i chi yn ystod y 

cyfnod anodd iawn hwn. 
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Cam 1 
Hysbysiad cychwynnol 
Rhoddir gwybod am achos, caiff 
tystiolaeth fforensig ei chasglu 
(lle y bo'n bosibl) a chaiff 
atgyfeiriadau cymorth eu cynnig.

Cam 2 
Ymchwiliad 
Caiff eich datganiad ei gymryd 
a bydd yr ymchwiliad yn 
parhau gan gasglu rhagor o 
dystiolaeth.

CAM 1 

Pan fyddwn wedi cael hysbysiad 

cychwynnol, byddwn yn cymryd 

unrhyw gamau angenrheidiol er 

mwyn sicrhau eich diogelwch yn 

gyntaf. Wedyn, gofynnir i chi 

ddisgrifio'r hyn a ddigwyddodd i chi, 

er mwyn dechrau camau cyntaf yr 

ymchwiliad.  

Os gallai fod unrhyw dystiolaeth 

fforensig ddiweddar i'w chasglu yn 

eich achos, mae'n bosibl y gofynnir i 

chi fynd am archwiliad meddygol i 

Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau 

Rhywiol (er enghraifft Llwybrau 

Newydd neu Ynys Saff) ond dim ond 

os bydd angen gwneud hynny a dim 

ond os byddwch yn cydsynio i hynny.   

Mae'r gweithgareddau sy'n rhan o 

Gam 1 yn golygu y gallwn ddechrau 

ein hymchwiliad, casglu tystiolaeth 

hanfodol a'ch amddiffyn chi a phobl 

eraill rhag niwed pellach.  

Byddwn yn cynnig eich atgyfeirio at 

wasanaeth cymorth arbenigol, er 

enghraifft at Gynghorydd Annibynnol 

ar Drais Rhywiol (ISVA), a all eich 

helpu drwy'r broses cyfiawnder 

troseddol a gweithredu fel pwynt 

cyswllt unigol i chi, ar y cyd â ni a'r 

gwasanaeth cymorth i dystion, os 

byddwch yn dymuno hynny.  

Gallwch hefyd hunangyfeirio at y 

gwasanaethau cymorth hyn. Rydym 

wedi rhestru rhai asiantaethau y 

gellir ymddiried ynddynt sy'n cynnig 

gwasanaethau cymorth i chi ar 

dudalen 19. 

CAM 2 

Bydd gweithgareddau Cam 2 yn rhoi 

rhagor o wybodaeth i ni am y drosedd 

rydych wedi rhoi gwybod amdani.  

PEDWAR CAM YMCHWILIAD YR HEDDLU
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Cam 3 
Creu'r achos 
Byddwn yn creu'r achos ac 
mae'n bosibl y byddwn yn 
gweithio gyda Gwasanaeth 
Erlyn y Goron (CPS).

Cam 4 
Penderfyniad ynghylch erlyniad Gwneir 
penderfyniad o ran a gaiff yr unigolyn 
(unigolion) dan amheuaeth ei gyhuddo  
(eu cyhuddo) ac a fydd (fyddant) yn  
wynebu treial. Mae gennych yr hawl i  
apelio yn erbyn y penderfyniad hwn.

Ar ôl eich hysbysiad cychwynnol, 

gofynnir i chi roi datganiad ffurfiol. 

Weithiau, gelwir y datganiad hwn 

yn ddatganiad 'Sicrhau'r 

Dystiolaeth Orau' (ABE) lle y 

gofynnir i chi gofio'r 

digwyddiad(au) gan roi cymaint o 

fanylion â phosibl, er mwyn helpu 

gyda'r ymchwiliad.  

Os byddwch yn cydsynio i hynny, 

caiff y datganiad hwn ei recordio ar 

ffurf fideo. Os bydd yr achos yn 

mynd i dreial, gellir cyflwyno'r 

fideo yn y llys yn hytrach na gofyn i 

chi roi eich disgrifiad yn bersonol.  

Yn ystod y cam hwn, mae'n bosibl 

y byddwn yn gofyn i chi gydsynio i 

ni gael tystiolaeth o'ch ffôn neu'ch 

cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, 

neu'n gofyn i chi am gofnodion 

perthnasol a ddelir gan 

sefydliadau eraill.  

Byddwch yn cael diweddariadau 

rheolaidd am hynt eich achos a 

gallwch barhau i gael cymorth 

annibynnol a chyfrinachol, gan 

gynnwys therapi cyn y treial. 

CAM 3 

Yn ystod y cyfnod hwn, gall deimlo 

bod pethau'n arafu. Ein nod yn 

ystod y cam hwn yw creu'r achos 

cryfaf posibl yn erbyn yr unigolyn 

dan amheuaeth, a gall hyn yn aml 

gymryd amser hir, fisoedd weithiau. 

Fodd bynnag, byddwch yn dal i gael 

diweddariadau rheolaidd am hynt 

eich achos, yn unol â chynllun 

cyswllt y byddwn yn ei lunio gyda chi.  

Os byddwn o'r farn bod digon o 

dystiolaeth, byddwn yn gofyn i 

Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) 

am ei farn ynghylch cyhuddo 

unigolyn dan amheuaeth o'r 
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drosedd (troseddau) ac yn 

rhannu'r dystiolaeth rydym wedi'i 

chasglu ag ef. Mae'n bosibl y bydd 

yr heddlu o'r farn nad oes digon o 

dystiolaeth i barhau ag erlyniad, ac 

os felly, ni fyddwn yn atgyfeirio'r 

achos at Wasanaeth Erlyn y Goron, 

a byddwn yn penderfynu cau'r 

ymchwiliad.  

Byddwn yn eich hysbysu'n llawn 

am y rhesymau pam nad ydym o'r 

farn y gellir parhau â'r achos ar yr 

adeg honno. 

CAM 4 

Yn ystod y cam hwn, caiff yr holl 

dystiolaeth sydd ar gael ei 

hasesu'n drylwyr a gwneir 

penderfyniad ynghylch a oes digon 

o dystiolaeth i'r achos fynd i'r llys.  

Gellid cau'r achos yn ystod y cam 

hwn, os penderfynir nad oes digon 

o dystiolaeth ar gael i roi gobaith 

realistig y gellid cael yr unigolyn 

dan amheuaeth yn euog pe bai'r 

achos yn mynd i'r llys.  

Gellir cau achos hefyd os caiff 

erlyniad ei atal neu os 'na fydd er 

budd y cyhoedd', er enghraifft os 

bydd yr unigolyn dan amheuaeth yn 

rhy hen neu'n rhy sâl i sefyll prawf.  

Os na fyddwch yn cytuno â'r 

penderfyniad i gau eich achos, 

gallwch ofyn am adolygiad o'r 

penderfyniad o dan y Cynllun Hawl 

Dioddefwyr i Adolygiad (VRR).  

Os penderfynir bod digon o 

dystiolaeth i fynd â'ch achos i'r llys, 

gallwch gael cymorth gan 

Gynghorydd Annibynnol ar Drais 

Rhywiol a'r gwasanaeth Cyswllt 

Tystion drwy gydol proses y treial.  

Ar ôl y treial, gellid cael yr 

unigolyn dan amheuaeth yn euog 

neu'n ddieuog.  

Os ceir yr unigolyn dan amheuaeth 

yn euog, gall gael dedfryd gan y 

llys. Gall y llys orchymyn mathau 

gwahanol o gosbau, ac mewn rhai 

achosion, mae'n bosibl na fydd y 

troseddwr yn mynd i'r carchar.  

Os bydd y troseddwr yn mynd i'r 

carchar, gall y gwasanaeth prawf 

barhau i reoli'r unigolyn hwn drwy 

ddefnyddio amodau ar ôl iddo gael 

ei ryddhau. Y gwasanaeth Cyswllt 

Tystion sy'n gyfrifol am eich hysbysu 

pryd y bydd y troseddwr yn gymwys 

i gael parôl (ei ryddhau o'r carchar).  

Ni waeth beth fydd canlyniad yr 

achos, byddwn yn eich cefnogi 

drwy gydol y broses. 

BYDD EICH CYNGHORYDD 
ANNIBYNNOL AR DRAIS 
RHYWIOL BOB AMSER YN 
SICRHAU EICH BOD YN 
DEALL A'CH BOD YN 
TEIMLO'N GYFFORDDUS
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Efallai eich bod yn edrych ar y canllaw hwn 

ac yn ystyried a ddylech gymryd y cam nesaf 

a rhoi gwybod am achos. Roeddwn wedi 

cytuno â fi fy hun na fyddwn byth yn rhoi 

gwybod am yr achos ac y byddai'r gyfrinach 

yn aros felly hyd nes i mi farw.  

Ond 34 o flynyddoedd yn ddiweddarach, a 

hynny'n ddirybudd, roeddwn yn teimlo ei 

bod hi'n bryd gwneud hynny a ffoniais yr 

heddlu ar 101.  

Fel cyd-oroeswr, rwy'n gwybod yn union 

pa mor anodd yw'r dewis hwnnw. Er y 

bydd ein profiad yn unigryw, bydd llawer 

o'r emosiynau y byddwn yn eu teimlo a'r 

dulliau ymdopi y byddwn wedi'u 

mabwysiadu yr un peth.  

Mae yna bobl ar gael a all helpu i'ch tywys 

a'ch cefnogi drwy'r broses ac a all 

ddarparu'r cymorth emosiynol a'r cymorth 

llesiant rydych yn eu haeddu, gan eich bod 

chi'n werth hynny. Mae'r canllaw hwn yn 

rhan o'r cymorth hwnnw.  

Ewch un dydd ar y tro, a byddwch yn 

garedig i chi'ch hun.

Susan, goroeswr 

DIOGELWCH 

Yn ogystal â phedwar cam yr 

ymchwiliad, byddwn hefyd yn 

gwneud gwaith arall er mwyn 

sicrhau eich diogelwch chi a 

diogelwch eraill. Bydd hyn yn 

cynnwys cynnal asesiadau risg ac 

asesiadau diogelu, yn ogystal ag 

ystyried cyfleoedd eraill i atal 

unigolion dan amheuaeth, fel 

gwneud cais am 'orchmynion sifil'.  

Mae'n bosibl y caiff y wybodaeth a 

ddarperir gennych ei defnyddio i 

atal troseddau yn y dyfodol a 

diogelu eraill, yn y DU a thramor.  

Mae yna orchmynion sifil personol 

y gallwch wneud cais amdanynt 

hefyd. Gallwch ofyn i'ch Cynghorydd 

Annibynnol ar Drais Rhywiol 

penodedig neu un o swyddogion yr 

heddlu os hoffech gael gwybod 

mwy am y prosesau hyn.
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Beth sy'n digwydd yn ystod 
archwiliad meddygol fforensig? 

Os byddwch yn rhoi gwybod am 
drais neu ymosodiad rhywiol 
diweddar sydd wedi digwydd yn 
ystod y saith diwrnod diwethaf, 
mae'n bosibl y byddwn yn awgrymu 
y dylech gael archwiliad meddygol 
er mwyn casglu tystiolaeth fforensig. 
Os bydd angen cynnal archwiliad 
meddygol fforensig a byddwch yn 
cydsynio i hynny, caiff ei gynnal yn y 
Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau 
Rhywiol (er enghraifft Llwybrau 
Newydd neu Ynys Saff).  

Er y gallwch roi gwybod am 
ymosodiad rhywiol ar unrhyw adeg, 
dim ond o fewn terfyn amser 
cyfyngedig y gellir cymryd 
tystiolaeth feddygol fforensig.  

Yn y Ganolfan Atgyfeirio 
Ymosodiadau Rhywiol, bydd 
Gweithiwr Argyfwng yn eich helpu 
drwy broses yr archwiliad meddygol.  

Nyrs neu feddyg fydd yn cynnal yr 
archwiliad. Maent wedi'u hyfforddi'n 
arbennig i wneud hynny mewn 
ffordd mor sensitif â phosibl. 
Gallwch ofyn i gael nyrs neu feddyg 
benywaidd neu wrywaidd. Bydd y 
nyrs neu'r meddyg yn cymryd eich 
hanes meddygol ac yn esbonio'n 
llawn beth fydd yn digwydd, er 

enghraifft defnyddio swabiau.  

Diben yr archwiliad yw sicrhau eich 
llesiant meddygol a chofnodi unrhyw 
anafiadau a chymryd samplau 
tystiolaeth a all helpu â'r ymchwiliad. 
Gallwch ddewis cymryd rhan yn yr 
archwiliad meddygol ac wedyn 
benderfynu'n ddiweddarach a ydych 
am rannu'r dystiolaeth a gasglwyd 
â'r heddlu. Dylech drafod hyn â'ch 
Gweithiwr Argyfwng os hoffech gael 
gwybod mwy am yr opsiwn hwn.  

Er mwyn helpu i gadw tystiolaeth 
fforensig, dylech osgoi golchi, bwyta 
neu yfed cyn yr archwiliad. Gallwch 
gael cawod a newid eich dillad yn y 
Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau 
Rhywiol. 

A fydd angen i chi lawrlwytho 
gwybodaeth oddi ar fy ffôn neu fy 
nghyfrifon cyfryngau cymdeithasol? 

Mae dyletswydd gyfreithiol arnom 
i ymchwilio i 'bob llinell ymholi 
resymol'. Mae hyn yn golygu 
casglu'r holl wybodaeth sy'n 
uniongyrchol berthnasol i'r 
drosedd, sydd weithiau'n cynnwys 
lawrlwytho gwybodaeth 
berthnasol (data) o'ch ffôn neu'ch 
cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.  

Os bydd angen lawrlwytho 
gwybodaeth oddi ar eich 
ffôn/cyfryngau cymdeithasol, bydd 

CWESTIYNAU CYFFREDIN
Cwestiynau a ofynnir yn aml am 
gamau'r ymchwiliad...
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swyddog yn gofyn i chi roi cydsyniad 
ysgrifenedig i edrych ar eich ffôn ac 
yn rhoi gwybodaeth ysgrifenedig i 
chi am ba ddata penodol y mae am 
eu cyrchu a pham.  

Os caiff unigolyn dan amheuaeth 
ei gyhuddo, rhaid darparu unrhyw 
wybodaeth y gall yr erlyniad ei 
defnyddio yn y llys, gan gynnwys 
data oddi ar ffonau a chyfryngau 
cymdeithasol, i'r amddiffyniad ac, 
felly, mae'n bosibl y daw'r 
unigolyn dan amheuaeth yn 
ymwybodol ohoni. 

A fydd ffôn yr unigolyn dan 
amheuaeth yn cael ei gymryd oddi 
wrtho? 

Bydd hyn yn dibynnu ar yr achos. 
Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i 
ymchwilio i bob llinell ymholi resymol, 
a all gynnwys lawrlwytho ac adolygu 
gwybodaeth berthnasol ar ffôn 
unrhyw unigolyn dan amheuaeth. 

Beth fydd yn digwydd os nad wyf 
am i'r heddlu weld fy ffôn, cyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol, cofnodion 
meddygol neu bersonol? 

Dim ond os byddwch yn cydsynio i 
ni wneud hynny y byddwn yn 
lawrlwytho gwybodaeth oddi ar 
eich ffôn, eich cyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol neu gofnodion 
personol eraill, neu'n edrych arnynt, 
a dim ond deunydd sy'n 
uniongyrchol berthnasol i'r drosedd 
y byddwn yn ei gymryd.  

Os nad ydych am gydsynio i 
swyddogion weld y wybodaeth hon, 

byddant yn trafod eich rhesymau 
dros beidio â rhoi eich ffôn/ datgelu 
cofnodion penodol â chi ac yn ceisio 
lleddfu eich pryderon.  

Mae'n bosibl y caiff eich rhesymau 
eu trafod yn y llys, er mwyn esbonio 
pam na wnaethom gael gafael ar 
wybodaeth o'ch ffôn.  

Os caiff unigolyn dan amheuaeth ei 
gyhuddo ac aiff yr achos i dreial, 
gallai'r amddiffyniad awgrymu eich 
bod yn cuddio rhywbeth os bydd 
amheuaeth resymol bod 
gwybodaeth berthnasol yn eich 
cofnodion neu ar eich dyfeisiau 
digidol fel eich ffôn. 

Pwy y mae angen i'r heddlu 
gysylltu â nhw fel rhan o'r 
ymchwiliad a phwy fydd yn cael  
eu hysbysu fy mod wedi rhoi 
gwybod am drosedd? 

Rydym yn ofalus iawn wrth 
amddiffyn anhysbysrwydd 
dioddefwyr a thystion troseddau.  

Os bydd tystion yn eich achos, 
mae'n bosibl y byddwn yn cysylltu 
â nhw ac mae'n bosibl y bydd yn 
rhaid i ni roi eich enw i rai ohonynt, 
os na fydd modd casglu 
gwybodaeth am eich achos heb 
wneud hynny.  

Os caiff unigolyn dan amheuaeth ei 
gyfweld, bydd angen i ni roi eich 
enw iddo.  

Os ydych dan 16 oed, bydd angen i 
ni hysbysu eich rhiant (rhieni) neu 
warcheidwad.  
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Mae yn erbyn y gyfraith i unrhyw 
un gyhoeddi eich enw neu fanylion 
y gellid eu defnyddio i'ch adnabod 
(gan gynnwys ar y cyfryngau 
cymdeithasol), gan fod pobl sy'n 
rhoi gwybod am droseddau 
rhywiol yn cael hawl awtomatig i 
anhysbysrwydd am oes. 

Faint o amser y bydd yn ei gymryd 
i gwblhau'r ymchwiliad? 

Nid oes unrhyw derfyn amser 
penodedig, ond gall ymchwiliadau'r 
heddlu fod yn hir a byddant yn 
cymryd misoedd yn hytrach nag 
wythnosau. Mewn nifer bach o 
achosion, gall yr ymchwiliad gymryd 
llawer mwy o amser, er enghraifft 
os daw tystiolaeth newydd i law neu 
os bydd oedi cyn cael gafael ar 
dystiolaeth berthnasol.  

Mae'r Cod Ymarfer ar gyfer 
Dioddefwyr yn golygu bod gennych 
yr hawl i gael gwybod am eich 
achos ac i gael diweddariadau 
rheolaidd.  

Darllenwch y Cod Ymarfer ar gyfer 
Dioddefwyr Troseddau yng 
Nghymru a Lloegr. 

A fydd yn rhaid i mi fynd i'r llys? 

Os caiff unigolyn dan amheuaeth ei 
gyhuddo a bydd yn pledio'n 
'ddieuog', mae'n debygol iawn y 
gofynnir i chi roi tystiolaeth yn y llys. 
Mae 'Mesurau Arbennig' ar waith i'w 
gwneud hi'n haws i chi roi 
tystiolaeth yn y llys, er enghraifft 
drwy roi tystiolaeth o'r tu ôl i sgrin 
neu drwy gyswllt fideo byw.  

Gall opsiynau eraill o ran Mesurau 
Arbennig gynnwys y canlynol: 
cyflwyno'r datganiad Sicrhau'r 
Dystiolaeth Orau (ABE) a 
recordiwyd ymlaen llaw (gweler 
Cam 2) yn y llys yn hytrach na 
gofyn i chi roi disgrifiad yn bersonol;  
gofyn i chi roi tystiolaeth yn breifat 
drwy glirio'r oriel gyhoeddus; a 
defnyddio dehonglwyr neu 
gyfryngwyr i'ch helpu i roi eich 
tystiolaeth. Penderfynir ar y 
mesurau arbennig hyn gyda chi 
ymlaen llaw, er mwyn sicrhau bod y 
mesurau priodol ar waith i chi.  

Os byddwch am wneud hynny, 
gallwch ymweld â'r llys cyn y treial 
er mwyn edrych o gwmpas a chael 
esboniad o broses y llys.  

Er mwyn gweld enghraifft o'r 

profiad o fod yn dyst mewn treial, 

gwyliwch y fideo YouTube hwn  

Gall Cynghorydd Annibynnol ar 
Drais Rhywiol (ISVA), yn ogystal â'r 
Gwasanaeth Tystion, eich helpu 
cyn treial ac yn ystod treial.

11

BYDD SWYDDOG YR 
HEDDLU SY'N ARWAIN YR 
ACHOS (OIC) YN CADW 
MEWN CYSYLLTIAD Â CHI 
A BYDD Y TÎM GOFAL 
DIODDEFWYR A THYSTION 
HEFYD YN CYSYLLTU Â 
CHI CYN ACHOS LLYS.
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Rydych wedi cymryd y camau dewraf. 

Er y gall popeth ymddangos yn 

anghyfarwydd ac yn frawychus, does 

dim amheuaeth na allwch wneud hyn.  

Nid oes rhaid i chi wynebu hyn ar  

eich pen eich hun. Mae help ar gael 

i'ch tywys a'ch cefnogi, felly cofiwch 

ofyn amdano.  

Gofalwch amdanoch chi eich hun, 

gorffwyswch pan fydd angen, crïwch 

pan fydd angen, a byddwch yn garedig 

i chi'ch hun drwy'r broses.

Heidi, goroeswr
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Nid wyf yn siŵr a ydw i am roi 
gwybod i'r heddlu. Oes rhywun y 
galla i drafod y mater ag ef? 

Gall rhoi gwybod i'r heddlu deimlo'n 
brofiad brawychus. Os hoffech 
drafod eich penderfyniad cyn rhoi 
gwybod i ni, gallwch gysylltu â'r 
Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau 
Rhywiol (SARC) neu gysylltu â 
gwasanaeth annibynnol 'Byw Heb 
Ofn', sy'n cynnig help a chyngor ar 
drais rhywiol. Nid oes rhaid i chi roi 
gwybod i ni os byddwch yn dewis 
peidio â gwneud hynny. 

Ydw i'n gwneud y peth iawn drwy 
roi gwybod i'r heddlu? 

Mae pob achos y cawn wybod 
amdano yn werthfawr. Hyd yn oed 
os byddwch yn penderfynu nad 
ydych am gymryd rhan mewn 
ymchwiliad llawn neu erlyniad 
troseddol, gall gwneud datganiad 
ffurfiol i ni fod yn ddefnyddiol o hyd. 
Gallai eich datganiad helpu i'ch 
amddiffyn chi neu eraill rhag niwed, 
nodi troseddwyr cyfresol posibl a 
meithrin gwell dealltwriaeth o 
drosedd, hyd yn oed os digwyddodd 
yr hyn rydych yn rhoi gwybod 
amdano beth amser yn ôl.  

Ar ôl i chi roi gwybod am drosedd, 
gallwch dynnu eich cwyn yn ôl ar 
unrhyw adeg.  

Nid oes rhaid i chi barhau ag 
ymchwiliad llawn gan yr heddlu nac 
erlyniad mewn llys os nad ydych 
am wneud hynny. Y naill ffordd 
neu'r llall, gellir defnyddio'r 
wybodaeth a ddarperir gennych o 
hyd i nodi patrymau troseddau, 
lleoliadau neu droseddwyr cyfresol, 
yn enwedig os gallwch roi 
datganiad ffurfiol i ni. 

Beth yw fy hawliau fel dioddefwr 
trosedd? 

Fel dioddefwr trosedd, mae 
gennych hawliau a hawliadau pan 
fyddwch yn rhoi gwybod i ni am 
drosedd. Er enghraifft, mae 
gennych yr hawl i gael cofnodi eich 
trosedd heb oedi digyfiawnhad; i 
dderbyn gwybodaeth am yr 
ymchwiliad; i gael eich atgyfeirio at 
wasanaethau cefnogi sy'n briodol 
ar eich cyfer; ac i wneud Datganiad 
Personol Dioddefwr sy'n rhoi cyfle i 
chi esbonio i'r llys a'r troseddwr 
sut mae'r drosedd wedi effeithio 
arnoch chi'n bersonol.  

Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd 
rydym yn eich trin neu â'r 
penderfyniad a wnaed yn yr achos, 
mae gennych yr hawl i gwyno neu i 
wneud cais am adolygiad o'ch 
achos. Mae'r hawliau hyn wedi'u 
nodi yn y Cod Ymarfer ar gyfer 
Dioddefwyr Troseddau yng 

CWESTIYNAU A OFYNNIR YN AML AM ROI 
GWYBOD AM DROSEDDAU RHYWIOL...

Cynnwys   Camau'r ymchwiliad   Cwestiynau cyffredin   Rhoi gwybod   Cymorth   Rhestr termau
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Nghymru a Lloegr. Darllenwch y 

Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr 

Troseddau yng Nghymru a Lloegr 

O ble y gallaf gael cymorth ac a 
allaf gael therapi? 

Gall Cynghorwyr ar Drais Rhywiol 
ddarparu cymorth cymwys, 
tosturiol ac annibynnol drwy gydol 
proses yr ymchwiliad a'r llys. 
Gallwch hefyd gael cymorth gan 
Gynghorydd Annibynnol ar Drais 
Rhywiol os nad ydych wedi rhoi 
gwybod i'r heddlu beth sydd wedi 
digwydd i chi. Mae tudalen 19 o'r 
llyfryn hwn yn darparu mwy o 
wybodaeth am Gynghorwyr 
Annibynnol ar Drais Rhywiol a 
rhestr o wasanaethau cymorth 
arbenigol.  

Gallwch gael therapi annibynnol a 
chyfrinachol yn ystod unrhyw gam 
o'r broses o roi gwybod am 
drosedd, gan gynnwys pan fydd yr 
ymchwiliad yn mynd rhagddo. Os 
bydd eich achos yn mynd i'r llys, 
bydd yn rhaid i ni roi gwybod i 
Wasanaeth Erlyn y Goron eich bod 
wedi cael therapi, ac mae'n bosibl y 
bydd yn gofyn am gael gweld 
rhannau perthnasol o'r nodiadau 
cwnsela, y gellir wedyn eu datgelu 
i'r amddiffyniad.  

Gallwch drafod unrhyw bryderon a 
allai fod gennych am y 
posibilrwydd y caiff nodiadau 
cwnsela eu datgelu â'ch therapydd 
a'ch cwnselydd. Mae'n hanfodol 
bwysig eich bod yn cael unrhyw 
help sydd ei angen arnoch cyn 

gynted ag y bydd ei angen arnoch, 
yn hytrach nag aros tan ddiwedd 
yr ymchwiliad.  

Alla i drafod yr achos â'm ffrindiau 
a'm teulu? 

Er mwyn amddiffyn cryfder eich 
tystiolaeth, mae'n bwysig iawn i chi 
beidio â thrafod manylion yr hyn 
rydych wedi'i ddweud wrthym ag 
unrhyw un arall. Fodd bynnag, 
gallwch drafod eich teimladau â'ch 
teulu a'ch ffrindiau er mwyn iddynt 
allu eich cefnogi.  

A fydd hyn yn y newyddion? 

Mae yn erbyn y gyfraith i unrhyw 
un, gan gynnwys newyddiadurwyr,  

gyhoeddi eich enw neu unrhyw 
fanylion y gellid eu defnyddio i'ch 
adnabod, gan gynnwys ar y 
cyfryngau cymdeithasol.  

Y rheswm am hyn yw bod y rheini 
sy'n rhoi gwybod i'r heddlu am 
droseddau rhywiol yn cael hawl 
awtomatig i anhysbysrwydd am 
oes.  

Os byddwch yn mynd i dreial, 
mae'r llysoedd ar agor i'r cyhoedd 
a gall fod gohebydd yn bresennol a 
fydd am ohebu ar yr achos, ond ni 
chaniateir i'r cyfryngau gyhoeddi 
eich enw nac unrhyw wybodaeth y 
gellid ei defnyddio i'ch adnabod.  

Weithiau, byddwn yn cyhoeddi 
datganiad i'r wasg am achos lle y 
byddwn o'r farn y byddai hynny o 
fudd i'r cyhoedd (er enghraifft er 
mwyn chwilio am dystion neu 
ddioddefwyr eraill posibl), ond ni 

Cynnwys   Camau'r ymchwiliad   Cwestiynau cyffredin   Rhoi gwybod   Cymorth   Rhestr termau
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all yr heddlu eich enwi'n 
gyhoeddus. Rydym yn cymryd ein 
dyletswydd i amddiffyn eich 
anhysbysrwydd o ddifrif ac mae 
gennym brofiad o amddiffyn 
anhysbysrwydd dioddefwyr.  

Mae'r ymchwiliad yn achosi 
trawma a gofid i mi. Alla i gael 
cymorth? 

Nid yw'n hawdd rhoi gwybod beth 
sydd wedi digwydd i chi, ac 
weithiau gall ymchwiliad yr 
heddlu ailgodi atgofion trawmatig 
a bod yn broses anodd yn 
emosiynol.  

Byddwn yn eich atgyfeirio at 
wasanaeth cymorth arbennig yn 
ystod Cam 1 yr ymchwiliad, er 
mwyn i chi allu trafod eich 
pryderon a'ch profiadau â rhywun.  

Mae gan Gynghorwyr Annibynnol 
ar Drais Rhywiol brofiad o helpu 
dioddefwyr troseddau rhywiol 
drwy'r broses cyfiawnder 
troseddol ac maent yno i'ch 
cefnogi. Gallwch hefyd gysylltu â'r 
gwasanaethau cymorth arbennig 
a restrir ar dudalen 19. 

Os nad wyf am barhau â'r 
ymchwiliad mwyach, alla i atal y 
broses neu dynnu fy hysbysiad  
yn ôl?  

Gallwch roi'r gorau i gefnogi'r 
ymchwiliad ar unrhyw adeg. Nid 
oes angen i chi barhau i gymryd 
rhan yn ymchwiliad yr heddlu na 
chefnogi erlyniad os nad ydych 

am wneud hynny. Gallwch bob 
amser ofyn i'ch cais gael ei ailagor 
yn ddiweddarach os byddwch yn 
newid eich meddwl.  

Hyd yn oed os na fyddwch am 
barhau â'r ymchwiliad, gall pob 
achos y rhoddir gwybod i ni 
amdano ein helpu i ddysgu am 
droseddwyr, patrymau troseddau, 
lleoliadau, a gallai ein helpu i nodi 
troseddwyr cyfresol a'u hatal rhag 
achosi rhagor o niwed.  

Gall rhoi rheswm i ni pam nad 
ydych am barhau mwyach hefyd 
ein helpu i wella'r ffordd rydym yn 
cefnogi dioddefwyr troseddau.  

Cafodd fy achos ei gau heb 
gyhuddo unigolyn dan amheuaeth. 
Alla i herio'r penderfyniad?    

Gallwch. Mae'r cynllun Hawl 
Dioddefwyr i Adolygiad yn golygu 
bod gennych yr hawl i gael 
esboniad o'r penderfyniad ac i 
gael adolygiad ohono os byddwch 
am wneud hynny.  

Os byddwn wedi penderfynu cau'r 
achos, gallwch apelio yn erbyn y 
penderfyniad a gofyn am 
adolygiad. Rhaid gwneud hyn o 
fewn tri mis i'r penderfyniad.  

GALLWCH ATAL NEU 
OEDI'R BROSES AR 
UNRHYW ADEG, NI 
FYDD BYTH UNRHYW 
BWYSAU ARNOCH.
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Os byddwn yn cau eich achos, 
byddwch yn cael llythyr ffurfiol 
sy'n esbonio'r penderfyniad a 
gwybodaeth am sut y gallwch 
apelio. Darllenwch sut i ofyn am 

adolygiad o benderfyniad gan yr 

heddlu i beidio ag erlyn. 

Os byddwn wedi atgyfeirio'r achos 
at Wasanaeth Erlyn y Goron  

(CPS) a bydd Gwasanaeth Erlyn y 
Goron wedi penderfynu peidio â 
dwyn cyhuddiad, mae'r cynllun 
Hawl Dioddefwyr i Adolygiad (VRR) 
hefyd yn rhoi'r hawl i chi gael 
adolygiad o'r penderfyniad hwn 
gan Wasanaeth Erlyn y Goron.  

Os byddwch yn penderfynu 
defnyddio'r hawl hon, bydd yr 
erlynydd a benderfynodd gau eich 
achos yn cynnal cyfarfod â chi er 
mwyn esbonio ei benderfyniad a 
bydd yn rhaid i Wasanaeth Erlyn y 
Goron adolygu'r penderfyniad.  

Bydd eich Cynghorydd Annibynnol 
ar Drais rhywiol yn gallu eich 
cefnogi drwy'r broses hon.  

Darllenwch am y Cynllun Hawl 
Dioddefwyr i Adolygiad. 

Sut y gallaf gwyno os byddaf yn 
anfodlon â'r ffordd y cefais fy 
nhrin gan yr heddlu neu'r ffordd y 
gwnaeth yr heddlu ddelio â'm 
hysbysiad?   

Gallwch wneud cwyn yn erbyn 

Heddlu De Cymru ar ein gwefan.  

Os na fyddwch yn fodlon â 
chanlyniad eich cwyn neu os na 
fyddwch am gwyno'n uniongyrchol 
i ni, gallwch gysylltu â'r 
Comisiynydd Dioddefwyr a gaiff ei 
benodi gan y Llywodraeth i 
gynrychioli lleisiau dioddefwyr a 
thystion troseddau. Ewch i wefan y 

Comisiynydd Dioddefwyr
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Gallwch roi gwybod i ni am 
ymosodiad rhywiol neu drais a 
ddigwyddodd ar unrhyw adeg, hyd 
yn oed os oedd hynny fisoedd, 
blynyddoedd neu ddegawdau yn ôl. 
Rydym yn cymryd pob achos o 
ddifrif, ni waeth faint o amser sydd 
wedi mynd heibio.  

Rydym yn deall bod llawer o 
resymau pam y byddai rhywun o 
bosibl yn aros cyn rhoi gwybod i 
unrhyw un am yr hyn a 
ddigwyddodd. Rydym hefyd yn 
gwybod ei bod yn gyffredin i 
ddioddefwyr gymryd amser i 
sylweddoli bod trosedd wedi 
digwydd, neu am nifer o resymau, 
na fyddant yn teimlo'n barod i roi 
gwybod am y digwyddiad ar unwaith.  

Er mwyn rhoi gwybod am rywbeth 
a ddigwyddodd beth amser yn ôl, 
ffoniwch 101. Bydd y swyddog 
galwadau yn gofyn rhai cwestiynau 
i chi er mwyn penderfynu sut y 
gellir eich helpu orau.  

Wedyn, bydd swyddog arbenigol 
yn trefnu i ymweld â chi, er mwyn 
esbonio eich opsiynau o ran 
gwneud cwyn ffurfiol a sut y gallai 
ymchwiliad fynd rhagddo.  

Byddwn yn gwneud popeth o fewn 
ein gallu i gasglu tystiolaeth a 
chreu achos yn erbyn unigolyn dan 

amheuaeth, ni waeth pryd y 
digwyddodd y drosedd.  

Bydd eich dymuniadau yn rhan 
greiddiol o bopeth a wnawn.  
Os byddwch yn penderfynu nad 
ydych am gymryd rhan mewn 
ymchwiliad neu erlyniad troseddol, 
gall gwneud datganiad ffurfiol i ni 
fod yn ddefnyddiol o hyd oherwydd 
gellid ei ddefnyddio i'ch amddiffyn 
chi neu eraill rhag niwed pellach,  
i nodi troseddwyr cyfresol posibl 
ac i feithrin gwell dealltwriaeth o 
droseddau. Mae pob achos y cawn 
wybod amdano yn werthfawr i ni. 

Byddwn yn eich helpu drwy gydol 
y broses ac yn cynnig eich 
atgyfeirio at wasanaeth cymorth a 
diogelu arbenigol.  

Ceir rhagor o wybodaeth am sut i 
gael gafael ar gymorth ar  
dudalen 19. 

SUT I ROI GWYBOD AM YMOSODIAD RHYWIOL A 
THRAIS A DDIGWYDDODD BETH AMSER YN ÔL
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Os ydych wedi dioddef ymosodiad 

rhywiol neu drais, gallwch gael 

gafael ar wasanaethau cymorth 

arbenigol. Mae'r gwasanaethau 

hyn am ddim ac maent ar gael i 

unrhyw un. Nid oes angen i chi 

gael eich atgyfeirio ac nid oes 

angen i chi fod wedi rhoi gwybod i 

ni am ddigwyddiad cyn i chi 

gysylltu â'r gwasanaethau 

cymorth arbenigol hyn.  

Gall y gwasanaethau hyn eich 

helpu mewn amrywiaeth o ffyrdd, 

gan gynnwys cynnig trafodaeth 

gyfrinachol os ydych yn ystyried 

rhoi gwybod i'r heddlu am 

ddigwyddiad ond nad ydych yn 

siŵr beth y byddai hynny'n ei 

olygu a hoffech ei drafod. Os 

byddwch yn penderfynu rhoi 

gwybod i ni, gallwch gael cymorth 

drwy gydol yr ymchwiliad a 

phroses y llys.  

Opsiynau amgen ar gyfer rhoi 

gwybod am ddigwyddiad 

Drwy'r Canolfannau Atgyfeirio 

Ymosodiadau Rhywiol, naill ai 

Llwybrau Newydd neu Ynys Saff, 

neu wasanaeth annibynnol Byw 

Heb Ofn, yn hytrach na chysylltu â 

ni'n uniongyrchol.   

Heb gynnwys yr heddlu, gall nyrs 

neu feddyg arbenigol yn y 

ganolfan eich archwilio er mwyn 

gwneud yn siŵr eich bod yn iawn 

a chwilio am dystiolaeth DNA, a 

gaiff ei storio i gefnogi eich achos. 

Mae hyn yn rhoi'r opsiwn i chi roi 

gwybod yn ffurfiol i'r heddlu yn 

ddiweddarach os byddwch yn 

dewis gwneud hynny. 

CAEL GAFAEL AR GYMORTH

CHI PIAU'R DEWIS BOB 
AMSER. OS BYDDWCH 
YN PENDERFYNU 
PEIDIO Â RHOI 
GWYBOD I'R HEDDLU, 
GALLWCH GAEL 
CYNGOR A CHYMORTH 
GAN WASANAETHAU I 
OROESWYR TRAIS 
RHYWIOL O HYD.
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Gallwch roi gwybod am drosedd neu gael gafael ar gymorth drwy 

unrhyw un o'r sefydliadau canlynol yn Ne Cymru: 

Llwybrau Newydd 
Gwasanaethau cymorth argyfwng trais a cham-drin 
rhywiol ym Merthyr ac Abertawe. Os ydych wedi profi 
trawma, yn enwedig o ganlyniad i drais neu ymosodiad 
rhywiol, ni fyddant yn barnu ac maent yno i helpu. 

Ffôn: 01685 379 310.  Twitter: @newpathways_ 
E-bost: enquiries@newpathways.org.uk 

Ynys Saff 
Wedi'i leoli yng nghanol Caerdydd ac yn cynnig gwasanaeth 
i'r rheini sy'n byw yn ardaloedd Caerdydd a Bro Morgannwg 
neu sydd wedi profi digwyddiad yn yr ardaloedd hynny. 

Ffôn: 02920 335795.   
Gwefan: https://bipcaf.gig.cymru/ 

Byw Heb Ofn 
Yn cynnig help a chyngor ar drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol ledled Cymru. 

Ffôn: 0808 80 10 800.   
Gwefan: www.llyw.cymru/byw-heb-ofn 

Heddlu De Cymru   
Ffoniwch 999 - Dylech bob amser ffonio 999 mewn 
argyfwng. 

Ffoniwch 101 - Mae ein rhif ffôn ar gyfer galwadau nad 
ydynt yn rhai brys ar agor 24/7. Ffoniwch i roi gwybod 
beth ddigwyddodd neu gael cyngor. 

Rhowch wybod ar-lein - Os hoffech roi 
gwybod ar-lein, yn hytrach na siarad dros 
y ffôn i ddechrau, mae'n ddull diogel a 
chyfrinachol. 

https://www.south-wales.police.uk/cy-
GB/riportio/riportio/ocr/af/riportio-trosedd/

CYMORTH
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Mae'r adran hon yn cynnwys geiriau a thermau y byddwch yn dod ar eu 
draws o bosibl os byddwch yn rhoi gwybod am ymosodiad rhywiol neu 
drais i'r heddlu, neu'n ystyried gwneud hynny. Dylech bob amser roi 
gwybod i'r heddlu neu'r gwasanaethau cymorth rydych yn ymgysylltu â 
nhw os oes rhywbeth nad ydych yn ei ddeall, neu os bydd gennych 
unrhyw gwestiynau. Gallant esbonio'r broses cyfiawnder troseddol i chi.

A 

Achwynydd 

Unigolyn sy'n dwyn achos yn erbyn unigolyn arall mewn llys barn. 

Amodau mechnïaeth 

Ar ôl arestio unigolyn dan amheuaeth am drosedd, os 'dyfernir 

mechnïaeth' iddo, mae'n bosibl y caniateir iddo fynd adref neu i gyfeiriad 

penodol gwahanol hyd nes dyddiad ei dreial. Dim ond os bydd yn addo 

cydymffurfio ag amodau'r fechnïaeth y caiff ei ryddhau, fel peidio â 

chysylltu ag unigolion penodol, neu fynd i orsaf heddlu ar adegau 

penodol. Gweler hefyd 'Rhyddhawyd dan Ymchwiliad.' 

Anhysbys (yn achos person) 

Peidio â defnyddio enw unigolyn i'w adnabod. 

Anhysbysrwydd  

Pan fydd unigolyn yn anhysbys. 

B 

Bargyfreithiwr 

Cyfreithiwr sy'n cyflwyno'r achos yn y llys. Bydd gan yr amddiffyniad a'r 

erlyniad fargyfreithiwr. Mewn achosion troseddol, mae'n bosibl y bydd 

bargyfreithwyr yn gwisgo gynau a wigiau, fel y gwelir yn aml ar y teledu. 

Mae 'mesurau arbennig' yn golygu y gallwch ofyn i'r wigiau a'r gynau hyn 

gael eu diosg yn y llys os byddant yn gwneud i chi deimlo dan fygythiad 

neu'n ofidus. 

RHESTR TERMAU
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Barnwr 

Yr unigolyn sy'n goruchwylio treial ac yn sicrhau bod popeth yn digwydd 

yn unol â'r gyfraith. Gall y barnwr hefyd bennu dedfryd ar gyfer y rheini 

a geir yn euog o drosedd. 

C 

Cadarnhad/llw 

Datganiad y mae'n ofynnol i rywun ei roi cyn rhoi tystiolaeth yn y llys, er 

mwyn tyngu y bydd yn dweud y gwir. Mae cadarnhad yn ddatganiad 

anghrefyddol. Mae llw yn fersiwn grefyddol, wedi'i dyngu ar lyfr 

cysegredig. 

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) 

Cyfleuster meddygol lle y bydd dioddefwyr weithiau'n mynd yn fuan ar 

ôl trais neu ymosodiad rhywiol, er mwyn cael archwiliad meddygol a 

gynhelir gan feddygon neu nyrsys arbenigol. Yn Ne Cymru, rydym yn 

defnyddio tair Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol. Mae dwy 

ohonynt yn ganolfannau 'Llwybrau Newydd' ac maent wedi'u lleoli yn 

Abertawe a Merthyr. Ynys Saff yw'r drydedd, ac mae wedi'i lleoli yng 

Nghaerdydd.  

Gyda chydsyniad y dioddefwr, gellir casglu tystiolaeth feddygol fforensig 

(samplau DNA) yn ystod yr archwiliad hwn, er enghraifft drwy swabiau 

o'r fagina neu drwy rinsio'r geg.   

Bydd y ganolfan yn storio'r dystiolaeth DNA hon er mwyn cefnogi achos 

y dioddefwr, gan roi'r opsiwn iddo roi gwybod yn ffurfiol i'r heddlu am y 

digwyddiad yn ddiweddarach os bydd yn dewis gwneud hynny. 

Gall y ganolfan hefyd roi cymorth meddygol i ddioddefwyr gan gynnwys 

dulliau atal cenhedlu brys, a gall hefyd gynnig gwasanaethau cwnsela 

neu eiriolaeth. 

Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr 

Dogfen swyddogol sy'n nodi hawliau dioddefwyr ac yn pennu'r safonau 

gofynnol y mae'n rhaid i sefydliadau fel yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y 

Goron eu darparu i ddioddefwyr troseddau. Darllenwch y Cod Ymarfer 

ar gyfer Dioddefwyr Troseddau yng Nghymru a Lloegr. 
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Croesholi 

Dyma'r broses lle y bydd bargyfreithwyr yn gofyn cwestiynau yn y treial, 

er enghraifft gall bargyfreithiwr yr erlyniad ofyn cwestiynau i dyst neu'r 

diffynnydd, a gall bargyfreithiwr yr amddiffyniad ofyn cwestiynau i'r 

dioddefwr neu dyst. 

Cydsynio  

Mae hyn yn golygu rhoi eich caniatâd i rywbeth ddigwydd. Dylai cydsynio 

fod yn weithred a wneir ar sail gwybodaeth ac mewn ffordd barod.  

Mae'r rhyddid i gydsynio yn golygu bod gennych ryddid i ddewis, gan 

wybod na fydd unrhyw beth drwg yn digwydd i chi os byddwch yn gwrthod. 

Mae'r 'gallu i gydsynio' yn golygu y gall unigolyn ddeall goblygiadau a 

chanlyniadau ei ddewis, ac y gall gyfleu ei ddewis i rywun arall. 

Cyfryngwr 

Mae cyfryngwr yn helpu dioddefwyr a thystion sy'n agored i niwed (er 

enghraifft unigolyn y gallai fod ganddo anhawster dysgu neu gyflwr 

iechyd meddwl, neu sy'n blentyn/person ifanc) i gyfathrebu â'r heddlu, 

Gwasanaeth Erlyn y Goron neu bobl yn y llys. Maent yn weithwyr 

proffesiynol cofrestredig sy'n arbenigo mewn sgiliau cyfathrebu ac 

mae'n debygol y bydd ganddynt gefndir ym maes seicoleg, therapi 

lleferydd ac iaith, gwaith cymdeithasol neu iechyd meddwl. 

Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA) 

Cynghorwyr arbenigol sy'n rhoi help, cyngor a chymorth annibynnol i 

ddioddefwyr trais neu ymosodiad rhywiol, p'un a fyddant am roi gwybod 

i'r heddlu amdano ai peidio. 

Cyswllt tystion 

Gweler Swyddog Gofal Tystion 

D 

Datganiad cychwynnol 

Dyma'r datganiad cyntaf y bydd dioddefwyr yn ei roi i'r heddlu pan 

fyddant yn rhoi gwybod am ddigwyddiad. Gall fod yn gymharol gryno, er 

enghraifft rhoi gwybod i'r swyddog beth ddigwyddodd, ble y digwyddodd, 

a rhoi unrhyw fanylion sy'n hysbys am yr unigolyn dan amheuaeth. 

Cynnwys   Camau'r ymchwiliad   Cwestiynau cyffredin   Rhoi gwybod   Cymorth   Rhestr termau



23

Datganiad Personol y Dioddefwr (VPS) 

Caiff ei ddarllen/chwarae ar ôl dedfrydu troseddwr os caiff ei ganfod yn 

euog. Mae'r datganiad hwn yn cyflwyno safbwynt y dioddefwr o ran sut 

mae'r drosedd wedi effeithio arno. Gall y dioddefwr benderfynu a yw am 

roi datganiad personol ac a yw am iddo gael ei ddarllen/chwarae. 

Datgelu  

Dod â gwybodaeth (gyfrinachol neu newydd) i'r amlwg. 

Dedfryd (mewn perthynas â throsedd)  

Y gosb a roddir i unigolyn a gafwyd yn euog o drosedd ar ddiwedd 

proses y llys. 

Diffynnydd  

Unigolyn sydd wedi'i gyhuddo o gyflawni trosedd ac sy'n sefyll treial. 

Dioddefwr  

Unigolyn y mae trosedd wedi digwydd iddo. Yn y llys, gellid cyfeirio at yr 

unigolyn hwn fel yr achwynydd hefyd. 

E 

Erlyn 

Cynnal achos cyfreithiol yn y llys yn erbyn unigolyn neu sefydliad. 

Erlyniad 

Yr erlyniad yw'r tîm sy'n cyflwyno achos y dioddefwr ac yn anelu at erlyn 

y troseddwr honedig. 

G 

Gorchmynion Sifil 

Mae sawl math gwahanol o orchmynion sifil. Gallent fod yn orchmynion 

y byddwch yn gwneud cais amdanynt eich hun, fel gorchymyn peidio ag 

ymyrryd neu orchymyn atal. Ceir gorchmynion sifil hefyd y gall yr 

heddlu wneud cais amdanynt sy'n anelu at atal achosion o aildroseddu 

drwy osod amodau ar unigolyn sydd wedi dangos patrwm o ymddygiad 

gofidus, fel Gorchymyn Ymddygiad Troseddol. 
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Gorchymyn atal 

Gorchymyn a gyhoeddir gan lys er mwyn atal unigolyn rhag ymgymryd 

â gweithred benodol am gyfnod penodol o amser, yn enwedig mynd yn 

agos at unigolyn penodedig neu gysylltu ag unigolyn penodedig. 

Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) 

Grŵp annibynnol o gyfreithwyr sy'n penderfynu a fydd achosion a 

gyflwynir gan yr heddlu yn mynd i'r llys. Wedyn, bydd Gwasanaeth Erlyn 

y Goron yn paratoi achosion a gaiff eu cyflwyno am dreial. 

Gwasanaeth Tystion 

Tîm o staff yn y llys sy'n gyfrifol am helpu tystion yr erlyniad, a'u 

teuluoedd a'u ffrindiau, i ymdopi â'r profiad o fynd i'r llys a rhoi 

tystiolaeth. 

Gwrandawiad paratoi cyn y treial 

Gwrandawiad a gynhelir yn y llys ar ôl cyhuddo rhywun o drosedd, lle y 

gofynnir iddo gyflwyno ple yn erbyn pob un o'r cyhuddiadau a restrir. 

Bydd y ddau fargyfreithiwr hefyd yn ymdrin â dyletswyddau gweinyddol 

eraill yn ystod y gwrandawiad hwn, er mwyn sicrhau bod yr achos yn 

barod i fynd i dreial. Nid oes angen i'r dioddefwr ddod i'r gwrandawiad 

hwn. 

H 

Hawl Dioddefwyr i Adolygiad (VRR) 

Cynllun sy'n rhoi'r hawl i ddioddefwyr troseddau rhywiol gael esboniad 

o benderfyniad gan yr heddlu neu Wasanaeth Erlyn y Goron i gau'r 

achos heb gyhuddo unigolyn dan amheuaeth ac i gael adolygiad o'r 

penderfyniad hwnnw. Darllenwch am y Cynllun Hawl Dioddefwyr i 

Adolygiad. 

LL 

Llys 

Adeilad lle caiff treialon eu cynnal. Fel arfer, mae sawl ystafell llys 

unigol yn yr adeiladau hyn, felly mae'n debygol y caiff mwy nag un treial 

ei gynnal yno ar yr un diwrnod. 
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O 

Oedran cydsynio 

Oedran cydsynio yw'r oedran yr ystyrir bod unigolyn yn gyfreithiol 

gymwys/abl i gydsynio i weithredoedd rhywiol. Dyma isafswm oedran 

unigolyn y caniateir yn gyfreithiol i unigolyn arall ymgymryd â 

gweithgarwch rhywiol ag ef. Yng Nghymru a Lloegr, 16 oed yw'r oedran 

cydsynio. 

Oedran cyfrifoldeb troseddol 

Dyma'r isafswm oedran y gellir arestio unigolyn a'i gyhuddo o gyflawni 

trosedd. Yng Nghymru a Lloegr, 10 oed yw'r oedran hwn. 

P 

Plea 

Ymateb ffurfiol unigolyn dan amheuaeth i gyhuddiad mewn llys 

troseddol, gan ddewis o blith euog neu ddieuog. 

RH 

Rheithfarn 

Cyfeirir at benderfyniad terfynol y rheithgor o ran a yw'r diffynnydd yn 

euog neu'n ddieuog fel 'rheithfarn'. Pan fydd y rheithgor wedi 

penderfynu, bydd yn cyflwyno ei reithfarn i'w barnwr, a fydd wedyn yn 

penderfynu ar y ddedfryd briodol. 

Rheithgor 

Grŵp o 12 o aelodau o'r cyhoedd (wedi'u dewis ar hap) sy'n gwrando ar 

yr holl dystiolaeth a gyflwynir drwy gydol y treial. Byddant yn 

penderfynu a yw'r diffynnydd yn euog neu'n ddieuog. 

Rhyddhawyd dan Ymchwiliad (RUI) 

Gall pobl yr amheuir eu bod wedi cyflawni trosedd gael eu rhyddhau 

dan ymchwiliad yn hytrach na chael dyddiad mechnïaeth i ddychwelyd i 

orsaf yr heddlu. Mae hyn yn golygu eu bod wedi cael eu rhyddhau o'r 

ddalfa heb eu cyhuddo a heb unrhyw rwymedigaeth i ddychwelyd ar 

fechnïaeth i orsaf yr heddlu mewn perthynas â'r drosedd y cawsant eu 

holi yn ei chylch. 
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S 

Sicrhau'r Dystiolaeth Orau ('Achieving Best Evidence' neu 'ABE' yn Saesneg) 

Datganiad ffurfiol y gallwch ei roi i'r heddlu yn ystod Cam 2 yr 

ymchwiliad yw datganiad Sicrhau'r Dystiolaeth Orau. Mae'n bosibl y 

gofynnir i chi gofio beth sydd wedi digwydd, gan roi cymaint o fanylion â 

phosibl, ac ateb cwestiynau. Os byddwch yn cydsynio i hynny, caiff y 

datganiad hwn ei recordio ar ffurf fideo yn hytrach na'i ysgrifennu gan 

un o swyddogion yr heddlu. Os bydd eich achos yn mynd i'r llys, gellir 

cyflwyno datganiad Sicrhau'r Dystiolaeth Orau wedi'i recordio ar ffurf 

fideo yn y llys, yn hytrach na gofyn i chi roi eich tystiolaeth yn bersonol. 

Mae hyn yn llawer haws i lawer o ddioddefwyr. 

Swyddog Gofal Dioddefwyr a Thystion (VWCO) 

Caiff achosion lle y bydd unigolyn dan amheuaeth wedi cael ei gyhuddo 

ac y bydd yr achos yn mynd i dreial eu neilltuo i swyddogion gofal 

tystion. Mae Swyddogion Gofal Dioddefwyr a Thystion yn gyfrifol am 

sicrhau y caiff dioddefwyr a thystion eu hysbysu am ddyddiadau 

gwrandawiadau llys a chanlyniadau. 

Swyddog yn yr Achos (OIC) 

Swyddog yr heddlu sy'n arwain yr ymchwiliad mewn achos. 

T 

Treial 

Y broses lle y caiff tystiolaeth ei chyflwyno i reithgor, a fydd wedyn yn 

cael unigolyn yn euog neu'n ddieuog. 

Treiddio  

Mewn ymosodiad rhywiol neu drais, mewnosod rhan o'r corff neu 

wrthrych i'r fagina, yr anws neu'r geg. 

Troseddwr 

Yr unigolyn, neu'r bobl, sydd wedi cyflawni trosedd. 

Tyst 

Unigolyn y gofynnir iddo roi tystiolaeth yn y llys, am rywbeth y bu'n dyst 

iddo neu y dywedwyd wrtho amdano o bosibl. 
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Tystiolaeth 

Gall hyn fod yn unrhyw beth sy'n helpu i brofi neu esbonio'r 

digwyddiadau sydd wedi arwain at dreial. 

U 

Unigolyn dan amheuaeth 

Unigolyn sydd wedi'i gyhuddo o gyflawni trosedd, neu yr amheuir ei fod 

wedi gwneud hynny, ac sy'n destun ymchwiliad gan yr heddlu. 

W 

Wedi'i gadw yn y ddalfa 

Pan na fydd unigolyn wedi'i gyhuddo o drosedd eto ond caiff ei gadw yn 

y carchar hyd nes y caiff treial neu wrandawiad dedfrydu ei gynnal. 

Bydd y barnwr yn tynnu'r cyfnod y bydd unigolyn yn ei dreulio yn y 

ddalfa oddi ar y ddedfryd os caiff ei ganfod yn euog adeg y treial. 

Y 

Ymchwiliad yr heddlu 

Ar ôl cael gwybod am drosedd, gall yr heddlu ddechrau ymchwiliad, lle 

bydd yn casglu tystiolaeth ac yn siarad â thystion ac unigolion dan 

amheuaeth. 

Ymosodiad drwy dreiddiad 

Ymosodiad rhywiol lle bydd y troseddwr yn treiddio'r dioddefwr naill ai 

gan ddefnyddio rhan o'r corff neu wrthrych, heb gredu bod y dioddefwr 

wedi cydsynio; er enghraifft defnyddio ei ddwylo neu ei fysedd. 

Ymweliad cyn y treial 

Ymweliad dewisol â'r llys cyn y treial, er mwyn edrych o gwmpas a 

chael esboniad o broses y llys.
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