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Pan fyddwch chi neu rywun sy’n agos atoch 

yn dioddef trosedd, gallwch deimlo dryswch 

a gofyn pam ddigwyddodd hyn i chi.

Byddwch chi’n cael cyfle i ddelio ag achos eich 
gofid a dechrau dod dros eich profiad emosiynol. 

Yn bennaf, mae’n rhoi cyfle i chi gael eich clywed.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y cynllun Cyfiawnder 
Adferol ar ôl darllen y daflen hon, cysylltwch â:

Beth yw Cy昀awnder Adferol?

MAE CYFIAWNDER 
ADFEROL YN RHOI 
LLAIS I CHI.

CYFIAWNDER 
ADFEROL
Gyda’n Gilydd, Medrwn 
Wneud Gwahaniaeth.
Gwybodaeth ar gyfer dioddefwyr

Mae cyfradd bodlonrwydd 
dioddefwyr o 85% a gostyngiad o 
14% o ran amlder aildroseddu’n 
gam i’r cyfeiriad iawn.

Restorativejustice.stc@justice.gov.uk

Nicola.rees@justice.gov.uk

Contact number: 07526 997796



Sut alla i gymryd rhan?
Rydych chi’n addas i gymryd rhan yn y 

cynllun Cyfiawnder Adferol os ydych chi wedi 
profi trosedd fel dioddefydd personol.

Disgwylir i’r troseddwr dderbyn cyfrifoldeb 

am achosi niwed, bod yn barod i gwrdd â chi, 
dim ond os fyddwch chi’n dewis cwrdd â nhw, 
a gwrando arnoch a deall yr effaith arnoch.

Sut fydda i’n elwa o 
Gy昀awnder Adferol?
Gyda chyfradd bodlonrwydd o 85%, mae dioddefwyr 

wedi teimlo rhyddhad, eu bod wedi’u grymuso, a 

bod diweddglo i’r mater ar ôl cwrdd â’r troseddwr. 

Medrwch ddechrau deall beth ddigwyddodd a 

chychwyn ailadeiladu eich dyfodol mewn ffordd 

gadarnhaol a dyrchafol trwy faddeuant, atebion 

neu geisio edifeirwch gan y troseddwr.  

Yn gyntaf, byddwch chi’n cwrdd â Hwylusydd 
Cyfiawnder Adferol a fydd yn trafod:

Ar ôl hyn, byddwch chi’n medru penderfynu pa 

un ai a ydych chi eisiau cwrdd â’r troseddwr; 
neu drafod ffordd arall y gallent wneud iawn.

Ydw i ar ben fy hun?
Bydd eich Hwylusydd Cyfiawnder Adferol yno 
i’ch cynorthwyo a’ch arwain trwy’r broses, 

a bydd yn helpu i dawelu’ch meddwl.

Bydd eich Hwylusydd Cyfiawnder Adferol 
yn eich helpu o’r dechrau i’r diwedd, gan 

sicrhau eich bod chi’n barod ar gyfer eich 

cyfarfod ac yn teimlo’n fodlon wedi hynny. 

Ydy Cy昀awnder Adferol yn gweithio?
Mae ymchwil gan y Llywodraeth, ynghyd â straeon 
llwyddiant, yn profi y gall Cyfiawnder Adferol elwa 
amrediad eang o ddioddefwyr a throseddwyr.

Mae’r ystadegau’n profi bod Cyfiawnder 
Adferol yn gam i’r cyfeiriad iawn.

Trwy gydol y broses, chi sy’n 
rheoli. Chi fydd yn penderfynu 
pa un ai a ydych chi am barhau 
â Chyfiawnder Adferol ai peidio.

GYDA’N GILYDD, 
MEDRWN WNEUD 
GWAHANIAETH
Trwy gyfarfod mewn amgylchedd 

diogel, medrwch fod yn barod ac 

yn hyderus wrth wybod mai chi 

sydd â rheolaeth dros y sefyllfa.

Peidiwch â phoeni os fyddwch chi’n 
teimlo ar unrhyw adeg nad hyn yw’r 

cyfeiriad iawn ar eich cyfer chi.

Medrwn roi ffyrdd amgen ar gyfer ymdrin 

â’ch teimladau mewn modd cysurlon 
sy’n addas ar eich cyfer. Os fyddai’n well 

gennych beidio â chael unrhyw gysylltiad, 
ni fyddwn yn parhau heb eich caniatâd.

85% 14%Cyfradd bodlonrwydd 

dioddefwyr â 
Chyfiawnder Adferol

Gostyngiad 

o ran amlder 

aildroseddu

Beth ddigwyddodd yn ystod y drosedd

Sut gawsoch chi ac eraill eich 
effeithio gan yr hyn ddigwyddodd

Pa gwestiynau a phryderon sydd 
gennych yn sgil y drosedd

Pa un ai a oes unrhyw beth y gellir ei 
wneud fel rhan o ddedfryd y troseddwr 
a fyddai’n gwneud pethau’n well




