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Adran 17 
 

Gweithio gyda chamdrinwyr honedig a throseddwyr hysbys 
 
Mae gan yr Eglwys ddyletswydd i ofalu am bawb sy’n aelodau ohoni, gan gynnwys troseddwyr. Mae’n 
rhaid cymryd y ddyletswydd hon i ofalu o ddifrif, a dylai gynnwys dyletswydd i beidio â rhoi unrhyw 
unigolyn mewn perygl o niwed. 

Mae’n bosibl y bydd troseddau’n dod i’r amlwg flynyddoedd ar ôl iddynt gael eu cyflawni. Pryd bynnag 
y digwyddodd yr achos o gam-drin, mae’n rhaid i’r unigolyn fod yn atebol am ei weithredoedd, ac 
mae’n bosibl y bydd yn parhau i fod yn risg arwyddocaol i blant a/neu oedolion mewn perygl. Mae’n 
rhaid hysbysu’r heddlu a/neu’r asiantaethau gofal cymdeithasol am y troseddau bob amser. Bydd y 
Swyddogion Diogelu Taleithiol yn cysylltu â’r awdurdodau statudol fel sy’n briodol. 
 
 
Gweinidogaethu gyda Throseddwyr neu Gamdrinwyr Hysbys 
 
Mae troseddwr yn cael ei ddiffinio fel rhywun a ddyfarnwyd yn euog neu a gafodd rybudd am drosedd. 
Mae’r Trefniadau Aml-asiantaeth ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd (MAPPA) yn rhoi dyletswydd 
statudol ar yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Carchardai (yr Awdurdod Cyfrifol) a 
sefydliadau eraill yr ystyrir bod ganddynt ‘ddyletswydd i gydweithredu’, i reoli’r perygl o niwed i’r 
cyhoedd a achosir gan gategorïau penodedig o droseddwyr. 

Categori 1 – Troseddwyr Rhyw Cofrestredig 

Categori 2 – Troseddwyr Treisgar 

Categori 3 – Troseddwyr treisgar neu rywiol eraill 
 
Mae canllawiau MAPPA yn gosod cyfrifoldeb ar yr heddlu i gydgysylltu ac arwain y broses o asesu a 
rheoli risg, rhannu gwybodaeth am droseddwyr a dyfeisio strategaethau i reoli’r perygl. Hefyd, mae’r 
canllawiau yn mynd i’r afael â’r materion yn ymwneud â phobl nad ydynt wedi cael euogfarn neu 
rybudd am droseddau, ond sydd o dan amheuaeth o gymryd rhan mewn gweithgarwch troseddol. 

Mae gan yr Eglwys ddyletswydd i ymroi i reoli risg i’r gymuned gan ddarparu cymorth a gofal i 
unigolyn a allai fod wedi’i ynysu a heb lety na swydd sefydlog. 

Pan fydd troseddwr hysbys sy’n destun gofynion hysbysu Deddf Troseddau Rhywiol 2003 (Categori 
1 – Troseddwr Rhyw Cofrestredig) yn ymuno â chynulleidfa eglwys, dylid hysbysu Swyddog Diogelu 
Taleithiol yn syth a llunio cytundeb. Gweler Ffurflen 14 (Cytundeb enghreifftiol gyda throseddwr 
hysbys). Dylid gwneud y cytundeb hwn gyda’r troseddwr bob amser, ONI BAI bod awdurdodau 
statudol yn argymell y byddai gwneud hynny’n cynyddu’r perygl, sy’n eithriad prin. Mewn achos o’r 
fath, byddai’r eglwys yn dilyn cyngor yr awdurdodau statudol. 

Cydnabyddir hefyd y gallai categorïau eraill o droseddwyr a reolir o dan MAPPA, neu unigolion nad 
ydynt wedi cael eu dyfarnu’n euog neu gael rhybudd am drosedd, ond sydd wedi ymddwyn mewn 
ffordd sy’n destun pryder (er enghraifft, y rhai sydd o dan amheuaeth o droseddu) achosi perygl o 
niwed. Mae’n rhaid hysbysu Swyddog Diogelu Taleithiol am unigolion o’r fath hefyd, a bydd yntau’n 
rhannu’r wybodaeth gyda’r Awdurdodau Cyfrifol i leihau’r perygl a achosir gan unigolion o’r fath. 

Dylai’r heddlu ac asiantaethau perthnasol eraill farnu pob achos yn unigol, gan ystyried lefelau perygl 
y gweithgarwch rhywiol troseddol. Gall fod yn briodol llunio cytundeb gyda’r unigolion hynny nad 
ydynt yn Droseddwyr Rhyw Cofrestredig ond a allai fod yn berygl. 
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Adolygiad o Gytundebau Troseddwyr 
 
Dylai Swyddog Diogelu Taleithiol adolygu Cytundebau troseddwyr bob 12 mis. Pan nad oes 
pryderon nac unrhyw newidiadau arwyddocaol yn y cytundeb cyfredol, EFALLAI na fydd rhaid cynnal 
cyfarfod ffurfiol. Mewn ymgynghoriad â’r Heddlu, y Periglor a swyddogion arwyddocaol eraill, gellid 
cytuno bod y cytundeb cyfredol yn parhau i fod mewn grym. Y Swyddog Diogelu Taleithiol fyddai’n 
arwain a chytuno ar hyn ac yn cyflwyno ei argymhelliad i’r Panel Diogelu Taleithiol, gyda’r Panel yn 
cael y gair olaf ar sut i gynnal yr adolygiad. 

Ni ddylai unrhyw gytundeb cyfredol bara am fwy na thair blynedd heb gynnal Cyfarfod Adolygu 
Cytundeb. Y Swyddog Diogelu Taleithiol fydd yn arwain hyn. Dim ond dan amgylchiadau eithriadol 
lle mae yna dystiolaeth annibynnol gref yn ymwneud â lefel y perygl, y rhoddir ystyriaeth i ddirwyn 
y cytundeb i ben. 

Bydd y cytundeb yn cael ei adolygu’n ffurfiol hefyd pan fo amgylchiadau’n newid, er enghraifft: 

 Clerig newydd 
 Amrywiad yn statws MAPPA y troseddwr 
 Achos o droseddu pellach 
 Nodi ffactorau risg newydd 
 Methiant o ran cydymffurfio â’r cytundeb cyfredol 

 
Pan fydd clerig yn gadael plwyf/ardal weinidogaeth neu genhadaeth lle mae troseddwr hysbys yn 
addoli, mae’n rhaid trosglwyddo’r wybodaeth hon ar unwaith i’r periglor newydd neu’r unigolyn sy’n 
gyfrifol dros dro. Mae angen gwneud hyn cyn gynted ag y bydd yr unigolyn yn dechrau’r swydd, a 
dylid anfon copi o’r cytundeb sydd wedi’i lofnodi mewn ffordd gyfrinachol. Mae’r clerig sy’n gadael 
ei swydd yn gyfrifol am hysbysu’r swyddog diogelu taleithiol am y newid hwn. 

Bydd pob cytundeb troseddwr yn cael ei adolygu gan aelodau’r Panel Diogelu Taleithiol, a fydd yn 
ystyried pa mor briodol yw’r cytundeb a’r amodau cysylltiedig. 
 
 
Datgelu Gwybodaeth am Droseddwyr Rhyw 
Mae canllawiau’r Swyddfa Gartref ar gyfnewid gwybodaeth am bawb sydd wedi cael eu dyfarnu’n 
euog neu gael rhybudd am drosedd rhyw, neu sydd wedi ymddangos gerbron llys am drosedd rhyw, 
ac am bawb a allai fod yn fygythiad i blant ac eraill ym marn yr asiantaethau perthnasol, yn pwysleisio 
y dylai’r broses o ddatgelu gwybodaeth ddigwydd fel rhan o system a phrotocol sefydlog rhwng 
asiantaethau bob tro, a’i chynnwys mewn system asesu a rheoli risg. 
 
 

Diwedd 


