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Croeso 
Bellach yn y ddegfed flwyddyn, mae Trefniadau 
Diogelu’r Cyhoedd Aml-asiantaeth yn parhau i 
ddarparu fframwaith ar gyfer diogelu’r cyhoedd yn 
erbyn y grŵp bach o droseddwyr sy'n peri'r lefel uchaf 
o risg i'r cyhoedd. Mae’r flwyddyn yn adlewyrchu’r 
flwyddyn gyntaf o weithredu ar gyfer Gwasanaeth 
Prawf Cymru, a welodd pedair ardal flaenorol y 
Gwasanaeth Prawf yn uno.  Mae cyfuno’r pedair ardal 
Brawf yn un Ymddiriedolaeth wedi bod yn ymarfer 
heriol ond darparwyd llawer o gymorth gan bawb a 
oedd ynghlwm â hyn. Nid yw hyn wedi effeithio ar 
waith dydd i ddydd yr ymarferwyr MAPPA ac mae’r 
ymrwymiad i amddiffyn y cyhoedd wedi parhau’n 
flaenoriaeth uchel bob amser. 

Cynhadledd MAPPA Cymru 
Gyfan  
Er mwyn adeiladu ar y perthnasau gwaith da a 
sefydlwyd eisoes, cynhaliwyd cynhadledd MAPPA 
Cymru gyfan ar 6 Ebrill 2011 yng Nghanolfan 
Gynadledda Gregynog yn y Drenewydd.  Daeth 
cynrychiolwyr o’r gwahanol Awdurdodau â chyfrifoldeb 
yng Nghymru (yr Heddlu, Carchardai a Gwasanaeth 
Prawf) ac o’r Asiantaethau â Dyletswydd i 
Gydweithredu (Canolfan Byd Gwaith, Awdurdodau 

Lleol a Chyrff Iechyd) at ei gilydd yn y gynhadledd i 
ystyried a rhannu arfer gorau ar reolaeth troseddwyr.  
Cafodd ymarferwyr drafodaethau a diweddariadau ar y 
prosesau MAPPA cenedlaethol a rhanbarthol, y 
Cynllun Dadlennu Troseddwyr sy'n Cam-Drin Plant yn 
Rhywiol (a gyfeirir ato fel Sarah’s Law), Iechyd Meddwl 
a MAPPA, Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd 
(COSA) a safbwynt y Carchardai.   Roedd y 200 a 
fynychodd y gynhadledd yn teimlo eu bod wedi cael 
budd ohono.  

Bydd Cymru yn parhau i ddarparu pedwar adroddiad 
chwarterol ar wahân i dîm MAPPA ac mae Gogledd 
Cymru yn parhau i gynnal ei berfformiad o ran y 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol. Mae’r adroddiad 
blynyddol yn adlewyrchu cyfraniadau’r holl 
asiantaethau sy’n ymwneud â rheoli’r risg o niwed sy’n 
y mae troseddwyr a reolir gan MAPPA yn ei beri.  Mae 
diogelwch ein cymunedau ac amddiffyn dioddefwyr yn 
parhau i yrru arferion MAPPA yng Nghymru ac mae’r 
ystadegau sydd wedi’u cynnwys o fewn Adroddiad 
Blynyddol MAPPA eleni yn dangos bod y broses 
MAPPA yn parhau i effeithio’n bositif ar y maes 
amddiffyn y cyhoedd.  
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Beth yw MAPPA? 
 

Cefndir MAPPA 
(a) Mae MAPPA (Trefniadau Amddiffyn y Cyhoedd 

Aml-Asiantaeth) yn gyfres o drefniadau sy’n 
rheoli’r risg a gyflwynir gan y troseddwyr rhyw a 
throseddwyr treisgar mwyaf difrifol (Troseddwyr 
sy’n gymwys ar gyfer MAPPA) yn unol ag 
adrannau 325 i 327B o’r Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol 2003.   

(b) Maent yn dod â’r Heddlu, y Gwasanaeth Prawf a’r 
Gwasanaethau Carchardai ym mhob un o’r 42 
Maes yng Nghymru a Lloegr at ei gilydd i’r hyn y 
cyfeirir ato fel yr Awdurdod Cyfrifol MAPPA. 

(c) Mae dyletswydd ar nifer o asiantaethau eraill i 
gydweithio â’r Awdurdod Cyfrifol Mae’r rhain yn 
cynnwys y Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Ymddiriedolaethau Iechyd, Timau Troseddau 
Ieuenctid, Canolfan Byd Gwaith ac Awdurdodau 
Tai ac Addysg Lleol.  

(ch) Mae’n rhaid i'r Awdurdod sy’n gyfrifol benodi dau 
Gynghorwr Lleyg i eistedd ar bob Bwrdd Rheoli 
Strategol MAPPA ochr yn ochr â chynrychiolwyr 
uwch o bob un o’r Awdurdodau Cyfrifol a’r 
asiantaethau sydd â dyletswydd i gydweithredu.   

(e) Mae’r cynghorwyr lleyg yn aelodau o’r cyhoedd 
sydd â dim cysylltiad â’r busnes o reoli troseddwyr 
MAPPA ond sy’n  gweithredu fel arsyllwyr 
annibynnol ond gwybodus; sy’n gallu gofyn 
cwestiynau efallai na fyddai’r gweithwyr 
proffesiynol sy’n ymwneud yn agos â’r gwaith yn 
meddwl eu gofyn. Byddant hefyd yn gallu 
cyfrannu eu dealltwriaeth a’u safbwyntiau am y 
gymuned leol (mae’n rhaid iddynt fod yn byw yn y 
cymunedau hynny neu fod â chysylltiadau cryf â 
nhw). 

Sut mae MAPPA'n gweithio 
 Bydd troseddwyr sy’n gymwys ar gyfer MAPPA yn 

cael eu hadnabod a bydd gwybodaeth amdanynt yn 
cael ei rhannu gan yr asiantaethau er mwyn gallu 
cyfrannu at asesiadau risg a chynlluniau rheoli risg y 
rhai hynny sy’n eu rheoli neu'n eu goruchwylio.

 

 Yn y mwyafrif o achosion, dyna pa mor bell mae 
MAPPA yn mynd ond mewn rhai achosion fe 
benderfynir bod angen rheolaeth aml-asiantaeth 
weithredol. Mewn achosion o’r fath fe gynhelir 
cyfarfodydd MAPPA rheolaidd a fynychir gan yr 
ymarferwyr asiantaeth perthnasol.  

 Mae 3 categori o droseddwyr sy'n gymwys ar gyfer 
MAPPA: Categori 1 – troseddwyr rhyw cofrestredig; 
Categori 2 – (yn bennaf) troseddwyr treisgar sydd 
wedi’u dedfrydu i garchar am 12 mis neu fwy; a 
Categori 3 – troseddwyr nad ydynt yn gymwys o dan 
gategorïau 1 neu 2 ond sy’n peri risg o niwed difrifol.  

 Mae tair lefel reoli yn bodoli er mwyn sicrhau bod yr 
adnoddau yn canolbwyntio ar yr achosion lle mae eu 
hangen fwyaf; y rhai hynny sy’n cynnwys risg uwch o 
niwed difrifol fel arfer. Mae Lefel 1 yn cynnwys 
rheolaeth gan asiantaeth gyffredin (h.y. dim 
cyfarfodydd nac adnoddau MAPPA); Lefel 2 yw lle 
bydd angen ymyrraeth gan fwy nag un asiantaeth er 
mwyn rheoli'r troseddwr ond nad yw'r cynlluniau 
rheoli risg angen presenoldeb nac ymrwymiad 
adnoddau ar lefel uwch.    Ble byddai angen 
goruchwyliaeth uwch, byddai’r achos yn cael ei reoli 
ar Lefel 3. 

Cefnogir MAPPA gan ViSOR. System TG 
genedlaethol yw hon ar gyfer rheoli pobl sy’n peri risg 
difrifol o niwed i'r cyhoedd. Mae’r Heddlu wedi bod yn 
defnyddio ViSOR ers 2005 ond, ers Mehefin 2008 mae 
ViSOR wedi bod yn gwbl weithredol sydd wedi 
galluogi, am y tro cyntaf, staff allweddol o’r Heddlu a’r 
Gwasanaeth Carchardai i weithio ar yr un system TG. 
Mae hyn wedi sicrhau gwelliant o ran amseriad 
asesiadau risg ac ymyrraeth er mwyn atal troseddu. 
Mae defnydd ar y cyd o ViSOR yn cynyddu’r gallu i 
rannu cudd-wybodaeth ledled sefydliadau ac yn 
galluogi gwybodaeth allweddol i gael ei throsglwyddo 
pan fydd y troseddwyr risg uchel hyn yn symud, gan 
ehangu mesurau diogelu'r cyhoedd. Mae holl 
adroddiadau MAPPA Cymru a Lloegr yn cael eu 
cyhoeddi ar-lein yn: www.justice.gov.uk  

http://www.justice.gov.uk/
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Ystadegau MAPPA  
 

 

Troseddwyr sy’n gymwys ar gyfer MAPPA fel ar 31 Mawrth 2011 

 

Categori 1: 
Troseddwyr rhyw 

cofrestredig 

Categori 2:
Troseddwyr  

treisgar  

Categori 3: 
Troseddwyr peryglus  

eraill Cyfanswm

Lefel 1 419 119 - 538

Lefel 2 59 12 8 79

Lefel 3 3 1 1 5

Cyfanswm 481 132 9 622

 

Troseddwyr sy’n gymwys ar gyfer MAPPA yn Lefelau 2 a 3 yn ôl categori (cyfanswm blynyddol) 

 

Categori 1: 
Troseddwyr rhyw 

cofrestredig 

Categori 2:
Troseddwyr 

treisgar 

Categori 3: 
Troseddwyr peryglus  

eraill Cyfanswm

Lefel 2 61 60 45 166

Lefel 3 3 2 1 6

Cyfanswm 64 62 46 172

 

RSOau a gafodd rybudd/euogfarn am dorri’r gofynion gorchymyn hysbysu 16

 

Gorchmynion Cyfyngol ar gyfer troseddwyr Categori 1 

SOPOs, NOs a FTOs a roddwyd gan y llysoedd 

SOPOs 49

NOs 0

FTOs 0
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Troseddwyr Lefel 2 a 3 a ddychwelodd i’r ddalfa 

 

Categori 1: 
Troseddwyr rhyw 

cofrestredig 

Categori 2:
Troseddwyr  

treisgar  

Categori 3: 
Troseddwyr 

peryglus eraill Cyfanswm

Torri amodau trwydded 

Lefel 2 3 3 1 7

Lefel 3 0 2 0 2

Cyfanswm 3 5 1 9

Torri amodau SOPO 

Lefel 2 1 - - 1

Lefel 3 0 - - 0

Cyfanswm 1 - - 1

 
Cyfanswm nifer y Troseddwyr Rhyw Cofrestredig ar gyfer pob 100,000 o’r boblogaeth 80 

 
Cyfrifwyd y ffigwr hwn gan ddefnyddio’r Amcangyfrif Poblogaeth Canol blwyddyn a gyhoeddwyd ar gyfer Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol ar 30 Mehefin 2011, gan eithrio’r rhai hynny o dan 10 oed.   
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Esboniad o’r  
ystadegau yn y     
tablau 
 

 

Cefndir MAPPA 
Mae cyfanswm y troseddwyr sy’n gymwys ar gyfer 
MAPPA, yn ôl categori, yn adlewyrchu'r darlun ar 31 
Mawrth 2011, (h.y. ciplun). Mae gweddill y data yn 
ymwneud â’r cyfnod 1 Ebrill 2010 i 31 Mawrth 2011. 

(a) Troseddwyr sy’n gymwys ar gyfer MAPPA – 
mae nifer o droseddwyr yn cael eu hystyried gan y 
gyfraith fel rhai cymwys ar gyfer rheolaeth MAPPA 
oherwydd eu bod wedi cyflawni troseddau rhywiol a 
threisgar penodol a/neu bod risg iddynt achosi niwed, 
er bod y rhan fwyaf ohonynt (94% eleni) yn cael eu 
rheoli gan drefniadau asiantaeth cyffredin (Lefel 1) yn 
hytrach na thrwy gyfarfodydd MAPPA.  

Troseddwyr Rhyw Cofrestredig (RSO) - troseddwyr 
rhyw sy'n gorfod hysbysu'r heddlu o'u henwau, eu 
cyfeiriad a manylion personol eraill a'u hysbysu hefyd 
o unrhyw newidiadau wedi hynny (cyfeirir at hyn fel 
“angen i hysbysu.”) Mae methu â chydymffurfio â 
gofynion hysbysiad yn drosedd a allai olygu uchafswm 
o 5 mlynedd yn y carchar. 

Troseddwyr Treisgar – mae’r categori hwn yn 
cynnwys troseddwyr treisgar sydd wedi eu dedfrydu i 
garchar am 12 mis neu fwy, neu'n cael eu cadw o dan 
orchmynion ysbyty. Mae’r categori hefyd yn cynnwys 
nifer fechan o droseddwyr rhyw nad ydynt yn cofrestru 
a throseddwyr sydd wedi eu gwahardd rhag gweithio â 
phlant;  

Troseddwyr Peryglus Eraill – troseddwyr nad ydynt 
yn gymwys ar gyfer y 2 gategori MAPPA arall ond 
sydd ar hyn o bryd yn peri risg o achosi niwed difrifol 
sydd angen ei reoli drwy gyfarfodydd MAPPA. 

Torri amodau trwydded – bydd troseddwyr sy’n cael 
eu rhyddhau i’r gymuned yn dilyn cyfnod o garchar o 
12 mis neu fwy yn destun trwydded ag amodau’n 
perthyn iddi (o dan oruchwyliaeth y gwasanaeth 
prawf). Os na fydd yr amodau hyn yn cael eu 
cydymffurfio â nhw, cymerir camau torri amodau a 
gellir rhoi’r troseddwr yn ôl yn y carchar. 

Gorchmynion Atal Troseddau Rhyw (SOPO) – Gall 
llys wneud SOPO pan fyddant yn ymdrin â 
throseddwyr rhyw penodol neu pan fydd yr heddlu’n 
gwneud cais arbennig o ganlyniad i ymddygiad y 
troseddwyr yn y gymuned. Mae’r gorchymyn llawn yn 
para am o leiaf 5 mlynedd a gallant fod yn barhaol.  
Bydd SOPO’n gofyn bod angen i’r unigolyn gofrestru 
fel troseddwr rhyw a gall gynnwys amodau, atal y 
troseddwr rhag loetran wrth ysgolion neu feysydd 
chwarae er enghraifft. Os bydd y troseddwr yn methu â 
chydymffurfio (h.y. torri’r amodau) ag anghenion y 
gorchymyn, gellir mynd ag ef yn ôl i’r llys a gellir rhoi 
dedfryd o hyd at 5 mlynedd o garchar iddynt. 

Gorchmynion Hysbysu – mae’r rhain yn gofyn bod 
troseddwyr rhyw sydd wedi eu cael yn euog dramor yn 
cofrestru â’r heddlu er mwyn amddiffyn y cyhoedd yn y 
DU rhag y risgiau maent yn eu bygwth. Gall yr heddlu 
wneud cais i’r llys am orchymyn mewn perthynas â 
throseddwyr sydd eisoes yn y DU neu sy’n bwriadu 
ymweld â’r DU. 

Gorchmynion Teithio Dramor – mae’r rhain yn atal 
troseddwyr sydd wedi eu cael yn euog am droseddau 
rhyw yn erbyn plant rhag teithio dramor pan fo angen 
gwneud hynny er mwyn diogelu plant rhag y risg o fod 
yn destun troseddau rhyw. 
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Tudalen Leol 
 

 
Is-grwpiau Bwrdd Rheolaeth Strategol  

 Hyfforddiant – Eleni, mae dros 150 o unigolion o’r 
Awdurdod Cyfrifol a’r Asiantaethau â Dyletswydd i 
Gydweithio wedi cael hyfforddiant MAPPA.  Mae’r 
hyfforddiant wedi cynnwys ymwybyddiaeth 
MAPPA sylfaenol; diwrnod Sylfaen; a diwrnod 
hyfforddiant Cadeiryddion MAPPA a Rheolwyr 
Troseddwyr. 

 Partneriaeth Cyfathrebu a Strategaeth - Mae’r 
grŵp hwn wedi dod â chynnwys y  pecyn e-ddysgu 
MAPPA at ei gilydd, gan alluogi Swyddogion 
Heddlu i gael ymwybyddiaeth sylfaenol o MAPPA. 
Mae’n fwriad datblygu hyn ar gyfer sefydliadau 
eraill ar ffurf CD-Rom. Mae’r grŵp hefyd wedi 
trafod ffyrdd eraill o dynnu sylw ehangach at 
MAPPA. 

 Monitro a Gwerthuso – Mae’r is-grŵp hwn yn 
parhau i fonitro’r holl agweddau o berfformiad 
MAPPA yng Ngogledd Cymru. Mae’r gwaith 
monitro hwn yn cynnwys archwilio cyfarfodydd 
MAPPA yn ogystal â gwirio atgyfeiriadau a 
chofnodion MAPPA. 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol MAPPA 

Er mwyn gallu riportio yn genedlaethol ar 
Ddangosyddion Perfformiad Allweddol MAPPA, mae 
templed riportio cenedlaethol wedi’i ddatblygu ar y cyd 
â’r tîm perfformiad NOMS.  Mae’r templed perfformiad 
electronig wedi bod yn destun ymgynghoriad a phrofi 
gan bum maes ac mae’r fersiwn ddiwygiedig yn cael ei 
defnyddio yn genedlaethol ar hyn o bryd. O fewn 
Gogledd Cymru, mae MAPPA yn parhau i weithio'n 
dda ym mhob agwedd o'r Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol, yn enwedig mewn perthynas â 
phresenoldeb gan yr asiantaethau Dyletswydd I 
Gydweithredu mewn cyfarfodydd MAPPA. 

Cynllun Dadlennu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant 
yn Rhywiol 

Ar 31 Mawrth 2011, cyflwynwyd cynllun cenedlaethol 
ar gyfer rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid yn eu 
galluogi nhw i wneud ymholiad i’r heddlu er mwyn cael 
gwybod os yw unigolyn sy’n cael cyswllt sylweddol â’u 
plentyn neu unigolyn ifanc, wedi eu cael yn euog o 
droseddau rhyw yn erbyn plant yn y gorffennol. 
Lansiwyd y cynllun gyda thri digwyddiad cyhoeddus ar 

wahân ledled ardal Heddlu Gogledd Cymru.  
Darparwyd hyfforddiant hefyd ar sail aml-asiantaeth ar 
gyfer staff a allai fod yn ymwneud â’r cynllun hwn.  
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COSA 

Menter yw Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd 
(COSA) sydd wedi’i chynllunio er mwyn sicrhau 
integreiddiad diogel i’r gymuned ar gyfer dynion sy’n 
droseddwyr rhyw.  Nod CCA yw lleihau'r risg o gam-
drin rhywiol yn sylweddol drwy gynorthwyo a chefnogi 
cyfranogwyr sydd wedi arddangos ymrwymiad i beidio 
â throseddu eto.  Bydd gwirfoddolwyr sydd wedi eu 
dewis a’u hyfforddi’n ofalus yn cynorthwyo troseddwyr i 
geisio integreiddio o fewn cymunedau, gan roi’r cyfle 
iddynt arwain bywydau cyfrifol, cynhyrchiol, atebol a di-
drosedd. Sefydlwyd COSA yng Ngogledd Cymru yn 
2007 a hyd yma mae 73 o wirfoddolwyr wedi eu 
hyfforddi ac maent wedi gweithio gyda dros 71 o 
droseddwyr un ai fel rhan o grŵp neu ar sail unigol. 

Cynllun peilot ViSOR 

Fe wnaeth Gogledd Cymru gymryd rhan mewn rhaglen 
beilot llwyddiannus er mwyn cynyddu’r defnydd o 
ViSOR ymysg staff y gwasanaeth Prawf. Roedd hyn 
yn cynnwys hyfforddi nifer o Reolwyr Troseddwyr i allu 
cael mynediad i’r system a’r manteision allweddol yw y 
bydd mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r gronfa 
ddata gyda mwy o fanylion o’r gweithgareddau o 
ddydd i ddydd a roddir ar systemau rheoli achosion yn 
cael eu trosglwyddo i ViSOR gan alluogi cydweithwyr 
yr Heddlu i gael mynediad i wybodaeth a allai fod o 
gymorth wrth geisio atal a datgelu troseddau.     

Adroddiad y Cynghorwr Lleyg 

Hwn fydd fy Adroddiad Cynghorwr Lleyg olaf. Hoffwn 
ddatgan i ddechrau faint yr ydw i wedi mwynhau’r 
chwe mlynedd diwethaf, efallai nad mwynhau yw’r 
term cywir chwaith, mae'n debyg bod elwa ohono yn 
well term. Oes rhywbeth wedi newid mewn chwe 
mlynedd? Yr ateb i hynny yw ‘Oes’, yn sicr. Mae’r prif 
asiantaethau sy’n ymwneud â MAPPA yn cydweithio’n 
llawer gwell â’i gilydd nac yr oeddent chwe mlynedd yn 
ôl.  

Yn olaf, hoffwn dalu teyrnged i’r bobl sy’n gweithio ar 
reng flaen y broses MAPPA sydd yn aml iawn yn 
gweithio o dan lawer o bwysau gan ymgymryd â 
gwaith na fyddai nifer o bobl â chymwysterau tebyg yn 
fodlon ystyried ei wneud. Diolch am y cymorth a 
roddwyd i mi yn ystod fy nghyfnod yn y swydd. Ydi 
pethau wedi gwella? Ydyn, heb os. 

John Alun Roberts 

Mae MAPPA Gogledd Cymru yn dymuno recriwtio 
Cynghorwyr Lleyg ar hyn o bryd. Cysylltwch â’r 
Cydlynydd MAPPA am fwy o wybodaeth. 



Mae holl adroddiadau MAPPA Cymru a Lloegr yn cael eu cyhoeddi ar-lein yn: 

www.justice.gov.uk 
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