Newidiadau i ddeddfwriaeth yn
ymwneud â gofynion hysbysu ar gyfer
troseddwyr rhyw cofrestredig
Beth yw fy hawliau fel dioddefwr?
Cyhoeddwyd Hydref 2012

Beth yw’r gyfraith?
• Rhaid i bob troseddwr rhyw cofrestredig hysbysu eu manylion personol i’r heddlu. Cyfeirir at
y system yn aml fel y “Gofrestr Troseddwyr Rhyw” ac mae’n gofyn i droseddwyr ddarparu
eu gorsaf heddlu leol â chofnod o (ymysg pethau eraill) eu: enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhif
yswiriant gwladol.
• Bydd faint o amser mae’r troseddwr yn amodol i’r gofynion yn amrywio yn ddibynnol ar
y ddedfryd a roddwyd iddynt ar gyfer y drosedd berthnasol.
• Mae rhai troseddwyr yn amodol i’r gofynion hysbysu am oes. Ar 30 Gorffennaf 2012, newidiwyd
y gyfraith i ganiatáu i’r troseddwyr hynny sy’n amodol i’r gofynion oes wneud cais i derfynu’r
gofyniad i fod yn amodol i’r gofynion hynny.
• Ni fydd hyn yn digwydd yn awtomatig. Bydd angen i droseddwyr wneud cais i’r heddlu i gael
adolygiad er mwyn cael eu tynnu oddi ar y gofrestr. Dim ond wedi iddynt fod yn amodol i’r
gofynion am gyfnod o amser gofynnol y gall troseddwyr wneud cais: 15 mlynedd i oedolion ac
8 mlynedd i berson ifanc yn dilyn ei hysbysiad cyntaf wedi eu rhyddhau o’r ddalfa (dosberthir
person ifanc fel rhywun sydd dan 18 oed ar ddyddiad yr euogfarn, ar gyfer y drosedd
berthnasol).
• Bydd troseddwyr y mae’r heddlu yn asesu i fod yn parhau i gyflwyno risg ddigonol i’r cyhoedd
yn aros ar y gofrestr ac yn gwneud hynny am oes, os oes angen.
• Os yw troseddwr yn amodol i SOPO (gorchymyn atal trosedd rywiol), rhaid i’r troseddwr
wneud cais i gael ei ryddhau o’r SOPO gan y llysoedd cyn gallu gwneud cais i ddod oddi ar
y gofrestr.
• Nid yw troseddwyr sy’n amodol i’r gofynion hysbysiad am gyfnod cyfyngedig wedi eu heffeithio
gan y newid hwn i’r gyfraith.
• Rhagnodir gofynion y gofrestr troseddwyr rhyw yn neu dan y Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003.
Gellir dod o hyd i fanylion pellach y darpariaethau hyn yn www.legislation.co.uk neu
www.HomeOffice.gov.uk

Pam fod y gyfraith wedi newid?
• Pennodd y Llys Goruchaf nad oedd cofrestriad am oes heb unrhyw fecanwaith i gael adolygiad
o hyn yn gydnaws â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.
• Ni wnaethpwyd y penderfyniad i alluogi troseddwyr sydd ar y gofrestr am oes i wneud cais
i gael eu tynnu oddi ar y gofrestr ar chwarae bach.
• Byddai methiant i ymateb i’r penderfyniad hwn wedi gadael y Swyddfa Gartref yn agored
i heriau cyfreithiol pellach ar gost sylweddol i drethdalwyr.
• Mae diogelu’r cyhoedd yn dal i fod yn flaenoriaeth. Rydym wedi sicrhau ein bod wedi datblygu
proses sy’n gadarn, ymarferol ac yn blaenoriaethu diogelwch y cyhoedd.
• Ni fydd troseddwyr yn cael eu tynnu oddi ar y gofrestr yn awtomatig a bydd troseddwyr sy’n
parhau i gyflwyno digon o risg yn aros ar y gofrestr am oes, os oes angen.
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Beth mae hyn yn ei olygu i mi?
• Gallai’r newid i’r gyfraith olygu fod y sawl a gyflawnodd y drosedd yn eich erbyn yn gwneud cais
i gael ei dynnu neu ei thynnu oddi ar y gofrestr troseddwyr rhyw.
• Dim ond wedi cyflawni adolygiad trylwyr, dan arweiniad yr heddlu ac yn cynnwys yr holl asiantau
perthnasol, fydd troseddwr yn cael ei dynnu neu ei thynnu o’r gofrestr, er mwyn ystyried darlun
llawn o’r risgiau i’r cyhoedd cyn y bydd troseddwr yn rhoi’r gorau i fod yn amodol i’r gofynion
hysbysu.
• Mae gennych yr hawl i gyflwyno gwybodaeth / tystiolaeth i’r heddlu os bydd y troseddwr yn
gwneud cais am adolygiad o’u gofynion. Mae’n ofynnol i’r heddlu ystyried eich tystiolaeth /
gwybodaeth fel ffactor wrth adolygu cais troseddwr.
• Mae diogelu’r cyhoedd rhag niwed yn dal i fod yn brif flaenoriaeth i’r Swyddfa Gartref a’r
heddlu, a bydd y troseddwyr hynny sy’n parhau i gyflwyno risg yn aros ar y gofrestr, ac yn
gwneud hynny am oes, os oes angen.

Cwestiynau Cyffredin
Beth mae’r newid hwn i’r gyfraith yn ei olygu?
Bydd troseddwyr sydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw am oes yn cael gwneud cais i’r heddlu
i beidio bod ar y gofrestr.

Beth mae hyn yn golygu i mi?
Mae gennych yr hawl i gyflwyno gwybodaeth / tystiolaeth i’r heddlu os bydd y troseddwr yn
cyflwyno cais am adolygiad i ddod oddi ar y gofrestr. Mae’r daflen hon yn cynnwys slip cofrestru
y gallwch ei chwblhau os hoffech gofrestru eich manylion cyswllt gyda’r heddlu i’w galluogi
i gysylltu â chi os gwneid cais am adolygiad.

Pam maent yn cael gwneud cais am adolygiad?
Cyn y newid hwn i’r gyfraith, nid oedd troseddwyr oedd ar y gofrestr troseddwyr rhyw am oes
yn cael cyfle i adolygu eu cofrestriad. Datganodd y Goruchaf Lys fod absenoldeb yr hawl hwn
yn golygu nad oedd y ddeddfwriaeth yn gydnaws ag adran 4 y Ddeddf Hawliau Dynol 1998
(yn benodol dan Erthygl 8 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol). Mae’r newid yn y gyfraith
yn unioni’r anghydfod hwn.

Pryd fyddant yn gwneud cais am adolygiad?
Bydd troseddwyr yn gallu gofyn am adolygiad 15 mlynedd (8 mlynedd i bobl ifanc) wedi dyddiad
eu hysbysiad cyntaf yn dilyn eu rhyddhau o’r ddalfa (dosberthir person ifanc fel rhywun sydd dan
18 oed ar ddyddiad yr euogfarn, ar gyfer y drosedd berthnasol).

Beth os ydynt yn dal i gyflwyno risg?
Bydd troseddwyr y mae’r heddlu yn ystyried i fod yn risg i’r cyhoedd o hyd yn aros ar y gofrestr.
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Beth mae’n ei olygu os bydd troseddwr yn dod oddi ar y gofrestr?
Os bydd troseddwr yn dod oddi ar y gofrestr, mae’n golygu na fydd y troseddwr bellach angen
darparu manylion personol i’r swyddfa heddlu leol.

Beth os ydynt yn amodol i SOPO (gorchymyn atal troseddau rhywiol)?
Ni fydd troseddwyr yn gymwys i geisio adolygiad tra’u bod yn amodol i SOPO.
Rhaid i droseddwyr sy’n amodol i SOPO wneud cais i’r llysoedd i gael rhyddhau’r SOPO cyn eu
bod yn gallu gwneud cais i ddod oddi ar y gofrestr.

Pryd fydd troseddwr yn dod oddi ar y gofrestr?
Dim ond os ydynt yn dod oddi ar y gofrestr fyddant yn gwneud cais ac, yn dilyn adolygiad trylwyr,
mae’r heddlu yn fodlon nad yw’n angenrheidiol, i ddibenion diogelu’r cyhoedd rhag y risg o niwed
rhywiol, i’r troseddwr barhau i fod yn amodol i’r gofrestr. Bydd troseddwr yn dod oddi ar y gofrestr
cyn gynted ag y bydd yn cael gwybod am y penderfyniad.
Dylid nodi mai dim ond wedi bod ar y gofrestr am 15 mlynedd (8 mlynedd i bobl ifanc) y gellir
gwneud cais.

Pa fewnbwn allaf i gael?
Gall dioddefwyr trosedd a arweiniodd at osod troseddwr ar y gofrestr am oes ddarparu datganiad
neu dystiolaeth i’w ystyried os gwneir cais.

Pryd ydw i’n gallu cyflwyno fy nhystiolaeth?
Gellir cyflwyno datganiad neu dystiolaeth unwaith y bydd troseddwr wedi gwneud cais am
adolygiad. Ni ddylid gwneud cais ar yr adeg y cyflwynir y ddedfryd.

All teulu dioddefwr gael mewnbwn?
Mae’r ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer ‘cyflwyniad [datganiad’] neu dystiolaeth’ gan ddioddefwr
y drosedd a arweiniodd at osod y troseddwr ar y gofrestr troseddau rhyw am oes. Bydd yr heddlu
yn ystyried gwybodaeth a ddarparwyd gan drydydd partïon ble fo’n berthnasol i’r asesiad o risg
gan adran 91D(2)(m).

A fydd fy natganiad yn atal troseddwr rhag dod oddi ar y gofrestr?
Rhaid i’r heddlu roi ystyriaeth i nifer o ffactorau wrth wneud penderfyniad. Rhagnodir y ffactorau
hyn yn y gyfraith gan gynnwys datganiadau gan ddioddefwyr. Bydd yr heddlu yn ystyried
datganiad gan ddioddefwr yn eu hasesiad o risg ac fe wneir hynny parthed yr holl wybodaeth arall
a gesglir, ond ni fydd tystiolaeth gan ddioddefwr yr unig ffactor wrth benderfynu.

Sut ydw i’n gwneud datganiad?
Os ydych eisiau darparu datganiad neu dystiolaeth yn dilyn cais am adolygiad, dylid gwneud hyn
yn uniongyrchol i’r heddlu.
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Ble gallaf droi am gefnogaeth?
Bydd nifer o sefydliadau yn gallu helpu eich darparu â’r cymorth arbennig yr ydych angen. Rydym
wedi cynnwys rhestr o’r sefydliadau hynny ar dudalen 6 y daflen hon.

Beth sy’n digwydd os yw dioddefwr yn blentyn neu’n unigolyn sydd
angen i oedolyn priodol eu cynrychioli?
Os bydd dioddefwr dan 18 oed neu angen cefnogaeth atodol, gall oedolyn cyfrifol, fel rhiant neu
‘oedolyn priodol’ a enwebwyd, ddarparu datganiad neu dystiolaeth ar eu rhan.

Rwyf nawr yn byw yn yr Alban – a allaf gofrestru o hyd?
Gallwch. Dylech gysylltu â’ch swyddfa heddlu leol a fydd yn cofrestru eich diddordeb ar y gronfa
ddata genedlaethol ac yn pasio hyn ymlaen at yr heddlu perthnasol yng Nghymru a Lloegr.

Beth os bydd troseddwr yn gwneud cais o’r tu allan i Gymru a Lloegr
h.y. yn yr Alban?
Os bydd troseddwr yn dod yn amodol i adolygiad yn yr Alban, byddant yn amodol i brosesa
adolygiadau yr Alban. Bydd heddluoedd Albanaidd yn gwneud penderfyniad parthed ymgysylltu
â dioddefwyr ar sail fesul achos. Rhoddir ystyriaeth os bydd dioddefwr wedi cofrestru diddordeb
gyda heddlu yn y Deyrnas Unedig.

Mae gennyf ragor o gwestiynau o hyd.
Os oes gennych ragor o gwestiynau am y newidiadau i ddeddfwriaeth neu’r broses, cysylltwch â’r
Swyddfa Gartref ar public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk neu yn y cyfeiriad canlynol:
Y Swyddfa Gartref
Direct Communications Unit
2 Marsham Street
Llundain
SW1P 4DF
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Sefydliadau allai helpu
Mae nifer o sefydliadau sy’n gallu rhoi cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i chi.
NSPCC – cymorth ar gyfer unrhyw oedolyn sy’n
pryderu am blant

0800 800 500 (Rhadffôn 24 awr)
www.nspcc.org.uk

ChildLine – yn darparu cymorth a chyngor i blant

0800 1111 (Rhadffôn 24 awr)
www.childline.org.uk

NAPAC – cefnogi pobl sydd wedi eu cam-drin yn
ystod eu plentyndod

0800 0853330 (am ddim o linellau tir, ffonau symudol
Orange, Virgin, a 3) 0808 8010331 (am ddim
o ffonau 02, T-mobile a Vodafone)
http://www.napac.org.uk/

Cymorth i Ddioddefwyr – elusen genedlaethol
i ddioddefwyr troseddau yng Nghymru a Lloegr

0845 30 30 900 (codir cyfradd leol am alwadau
llinell tir, bydd taliadau ffôn symudol yn amrywio)
9am – 9pm ddydd Llun i ddydd Gwener,
99am – 7pm ar benwythnosau,
9am – 5pm gwyliau banc.
www.victimsupport.org.uk

Voice UK – cefnogi pobl gydag anableddau dysgu
a phobl eraill agored i niwed sy'n dioddef troseddau
neu gamdriniaeth

0808 8028686 (am ddim o ffonau symudol a’r rhan
fwyaf o linellau tir) 9am – 5pm dydd Llun – ddydd
Gwener (gwasanaeth ateb 24 awr ar gael)
www.voiceuk.org.uk

6

Newidiadau i ddeddfwriaeth yn ymwneud â gofynion hysbysu ar gyfer troseddwyr rhyw cofrestredig

Slip cofrestru yr heddlu
Os yr hoffech gofrestru eich manylion cyswllt gyda’r heddlu i’w galluogi i gysylltu â chi os gwneir
cais am adolygiad, cwblhewch y slip isod a’i chyflwyno yn eich gorsaf leol.
Os yw’ch manylion cyswllt yn newid neu os yr hoffech dynnu eich diddordeb yn ôl, cysylltwch â’r
uned diogelu’r cyhoedd yn eich gorsaf heddlu leol. Gallai methiant i ddarparu’r heddlu â manylion
cyfredol eu hatal rhag gallu cysylltu â chi os derbynnir cais.
Hoffwn gofrestru fy niddordeb mewn cysylltu â mi os gwneir cais am adolygiad o gofrestriad oes.
Enw.............................................................................................................................................

Cyfeiriad......................................................................................................................................

Rhif ffôn . ....................................................................................................................................
Enw llawn y troseddwr (os yn hysbys).........................................................................................
Rhif cyfeirnod unigryw neu URN yr achos (bydd cyfeiriad at hyn mewn unrhyw
lythyr a dderbynioch cyn i’r achos fynd i’r llys).............................................................................
Lleoliad y llys a dyddiad a threial os yn hysbys............................................................................

Gwybodaeth i’r Heddlu: Os cyflwynir y slip hwn mewn gorsaf heddlu, dylid sicrhau fod yr
wybodaeth yn cael ei phasio ymlaen at yr uned diogelu’r cyhoedd a’r wybodaeth yn cael ei llwytho
i ViSOR.
Os y’i cyflwynir yn yr Alban, nodwch y llys sy’n berchen arno o fewn Cymru a Lloegr (trwy ViSOR)
a’i anfon ymlaen fel sy’n ofynnol.
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